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  به نام خداوند جان و خرد
  

  برگزاري و حق تاليف
برخي از  است. برخي از طرحهاي تحقيقاتي خاتمه يافته شركت آب منطقه اي كرمانشاه كتاب منتج از منتخب اين 

مسئوليت صحت و سقم مطالب مندرج در فصول فصول آن نيز با دعوت از محققان عالقه مند تهيه شده است. 
مختلف كتاب بر عهده مولف/مولفين آن است. هرگونه استفاده از مطالب اين كتاب با ذكر منبع به شكل زير بالمانع 

امور حقوقي است. در غير اين صورت شامل حقوق معنوي مولفين و منصفين گشته و پيگيري هاي قانوني توسط 
  خواهد گرفت.  نشاه انجامشركت آب منطقه اي كرما

  
 

  شيوه ارجاع:
  صفحه 400سيماي دانش،انتشارات ،مديريت منابع حياتي،)1398(كمال ، طاهريو هوشنگ؛ قمرنيا

  
  : (مثال)مقاالتدر صورت ارجاع به 

كمال ، طاهريوقمرنيا، هوشنگ  در: يطمح يداريپا يبرا يچند سازوند ياتي؛مفهوميمنابع ح يريتمد)1398(طاهري، كمال 
  12تا  1صفحهاز،سيماي دانشانتشارات ، مديريت منابع حياتي، )1398(
  

Ghamarnia.H,&Taheri. K(2019) Vital Resources Management, Simaye Danesh Pub.400Pp.  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

 
 

 

 
 



  تدوين كنندگاندرباره 
 

، فارغ التحصيل دكتري مهندسي آب از دانشگاه نيوكاسل انگلستان،  هوشنگ قمرنيا
بوده و هم اكنون عضو هيئت علمي و    P.Mpو   Ph.D   ،P.Engداراي   مدارك 

چهار جلد  يدارا يو گروه مهندسي آب دانشگاه رازي است.(فول پروفسور) استاد تمام 
رنالهاي معتبر خارجي و داخلي، مقاله چاپ شده در ژو 300كتاب منتشر شده و  بيش از  

كنفرانسهاي بين المللي و  داخلي است.نامبرده بنيانگذار رشته مهندسي آب در مقاطع 
سال  30كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاه رازي با  تجربه عملي بيش از 

هاي پروژه در زمينه  220در شركتهاي مهندسين مشاور و  طراح و ناظر اجراي  بيش از 
سد سازي، شبكه هاي آبياري و زهكشي، ايستگاههاي پمپاژ، سيستمهاي تحت فشار، 

 دكتر قمرنيا. استسيستمهاي تصفيه و انتقال آب و فاضالب و ... در سرتاسر كشور بوده 
  .است ژورنال معتبر خارجي و داخلي كشور و عضو هيئت مميزه دانشگاه رازي 20همچنين داور بيش از 

  
  

سال  18 باو رئيس گروه تحقيقات كاربردي  يشناس ينكارشناس ارشد زمكمال طاهري
كارشناس كارست و سازند سخت؛  يرزميني،كارشناس آب ز به عنوان يتجربه عمل

 يريتمد يزغرب و كرمانشاه و ن يشركت آب منطقه ا يقاتتحق يتهكم يركارشناس و دب
 يكارست  است. از و ايه يبررس يو يعالقه مند ينهسد گاوشان است. زم يبهره بردار
به چاپ  ISIمقاله  10 ي و الملل ينو ب يمل يمقاله در كنفرانسها 100از  يشتاكنون ب

 يگراز د يعنوان كنفرانس مل 4 يي/اجرايعلم يرعنوان كتاب و دب 14يناست. تدو يدهرس
) از يسم(ژئوتوري گردشگر ينو زم يشناس وبرس ي،باستان شناس ينست. زما او يتهايفعال
  نامبرده است. يقعال يگرد
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  همكاران تدوين كننده فصلهاي مختلف اين كتاب
  (به ترتيب الفبايي نام خانوادگي):

  
يز و استاديار دانشكده مهندسي برق سهند تبر يدانشگاه صنعت از قدرت -برق يمهندس يدكترابرزاده يمصطفدكتر 

   m_abarzadeh@sut.ac.ir                                                                  دانشگاه صنعتي سهند
يعي،دانشكده كشاورزي و منابع طب يكشاورز يسپرديعي، منابع طب يار مهندسيستاداينام يال آقابيگيسهدكتر 

      saghabeigi@ yahoo.com               .                                                          دانشگاه رازي
دكتراي زمين شناسي(هيدروژئولوژي) از دانشگاه تهران و دانشيار پژوهشكده ير پرهمتجهانگدكتر 

 porhemmat@scwmri.ac.ir.                                              حفاظت خاك و آبخيزداري است

دكتراي ژنتيك و اصالح نباتات از دانشگاه جي بي پانت هندوستان و استاد تمام يد پوردادسعپروفسور سيد 
 sspourdad@yahoo.com.                                           موسسه تحقيقات كشاورزي ديم است

اسي(مديريت منابع آب) از كشور چين و استاد تمام داراي دكتراي زمين شنسازان  چيت منوچهرپروفسور 
  m_chitsazan@yahoo.com                      گروه زمين شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز است

استاد تمام و دكتراي اكولوژي از كشور استراليا است. وي هم اكنون عضو هيئت شريفي مظفرپروفسور 
  sharifimozafar2012@gmail.com.                    رازي استعلمي گروه زيست شناسي دانشگاه 

كارشناس ارشد زمين شناسي (رسوب شناسي) و رئيس گروه تحقيقات كاربردي شركت آب طاهريكمال 
 taheri.kamal@gmail.com    است                                                       منطقه اي كرمانشاه 

هندسي آب مآب از دانشگاه نيوكاسل انگلستان و استاد گروه  مهندسي دكتراي قمرنيا هوشنگپروفسور 
    hghamarnia@razi.ac.ir hghamarnia@yahoo.co.ukk &.                        دانشگاه رازي است

دانشيار گروه زيست شناسي دانشگاه رازي و داراي دكتراي زيست شناسي از دانشگاه     كريمي ناصردكتر 
  nkarimie@ yahoo.com                                                                            است.تهران 

   استاد تمام گروه مهندسي آب دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلي سينا همدان است. معروفي صفرپروفسور 
smarofi@yahoo.com   

استاديار گروه مهندسي بهداشت محيط دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي و يرحسين نافذامدكتر 
  nafez.amirhossein@gmail.com                                 خدمات درماني كرمانشاه است.       

 
 
 
 
 
 
  



  سرآغاز
مديريت منابع آب  ،پوشيده نيست حتي در سرزمينهاي با بارش فراوانامروزه اهميت منابع آب بركسي 

نقش مهمي در سالمت و رفاه مردم دارد. روند رو به رشد جمعيت و تغييرات اقليمي به همراه تقاضاي 
همه برنامه هاي راهبردي  سروزافزون براي آب باعث شده است تا برنامه ريزي هاي مبتني بر آب در را

ن و منطقه اي قرار گيرد. لزوم آگاه سازي جامعه از روند مديريت منابع آب و تبيين ارزش تصميم گيران كال
هاي  هذاتي آب به همراه نقش حياتي آن در پايداري اكوسيستمها و امنيت غذايي است كه مي تواند برنام

همكاران و فني  حفاظت از منابع آب و پايداري را تحقق ببخشد. در اين ميان به روز بودن و ارتقاي دانش
دارند. بررسي هاي ميداني و  ي زيرساختيگروداران بخش آب اهميت بسيار زيادي در پيشبرد برنامه ها

تحقيقات كاربردي نقش انكارناپذيري در كشف حقايق مغفول و جنيه هاي مجهول مديريتي چندوجهي و 
زماني كه نتوان به داده هاي درست توام با البته پيچيده به نام مديريت يكپارچه منابع آب را بازي مي كنند. تا 

  تحليلهاي علمي دست يافت نمي توان براي برون رفت از بحران يا حداقل تسكين آالم آن برنامه ريزي كرد. 

انتشار نتايج طرحهاي تحقيقات كاربردي و پژوهشهاي آب محور يكي از راههاي توليد دانش است كه 
تصميم گيران براي اتخاذ تصميم هاي درست و بهنگام مورد استفاده قرار  مي تواند در اختيار برنامه ريزان و

گيرد. رشد فناوري و توسعه علمي كشور در سالهاي اخير آنچنان چشمگير بوده است كه بتواند به بسياري از 
مجهوالت علمي پاسخ دهد، آنچه كه در اين ميان مهم است ارتباط جامعه و دانشگاه يا به عبارتي بهتر 

پژوهشي خروجي هاي مثبت و عملياتي بگيرد. در -عت و دانشگاه است كه بتواند از دستاوردهاي علميصن
همين راستا و به منظور انتشار مدون و علمي نتايج طرحهاي كاربردي و ارتباط بيش از پيش با دانشگاه بود 

ي تحقيقات كاربردي با چاپ و انتشار مجموعه كتابهاي منتج از طرحها ،كه شركت آب منطقه اي كرمانشاه
  همكاري دانشگاهها و از جمله دانشگاه رازي را در دستور كار قرار داد. 

مجموعه پيش رو اولين تالش مشترك دانشگاه و صنعت آب استان كرمانشاه براي انتشار آكادميك و 
ع آراسته به زيور طب 1398علمي نتايج طرحهاي تحقيقاتي است كه با وقفه اي چند ماهه در اوايل سال 

گرديد. كتابهاي بعدي مي تواند در زمينه هاي مختلف و با كاربردهاي تحقيقاتي نو منتشر گردد. آنچه كه به 
روابط بيشتر و كاربردي تر صنعت آب و دانشگاه نياز دارد. براي همه دوستاني كه در تدوين و انتشار اين 

اميد است اين كار بتواند آغازي بر فعاليتهاي  مجموعه تالش نمودند توفيق در كار و سالمت مسئلت داشته و
  ماندگار بخش آب استان كرمانشاه در سطح ملي باشد. 

  
  بهرام درويشي

  مديرعامل و رئيس هيئت مديره 
  شركت آب منطقه اي كرمانشاه

  
 
  



  پيشگفتار
است.  مديريت منابع حياتي در معناي گسترده آن شامل همه منابعي است كه حيات انسان به آن وابسته

منابع آب؛ خاك و غذا. عالوه بر اين به اين منابع مي توان انرژي و تنوع زيستي را نيز افزود. اگرچه در 
سالهاي اخير طبيعيت بيجان نيز در زمره منابعي قرار گرفته است كه ارزش و جايگاه اقتصادي و علمي آن 

نابع حياتي شامل منابع آب و خاك و كمتر از منابع آب و خاك نيست(تنوع زمين شناختي). با اين همه م
وابسته هاي آن مانند انرژي است كه مي تواند معادالت جوامع بشري را با پيچيدگي هاي فراوان همراه سازد. 
برهم كنش اين منابع و شناخت آن در مديريت منابع حياتي مي تواند ضامن توسعه پايدار باشد. توسعه اي كه 

وز و بهره برداري بهينه،  نياز نسل فردا را نيز در نظر بگيرد. يكي از راههاي با در نظر گرفتن ظرفيتهاي امر
تحقيق و پژوهش براي شناخت منابع و راههاي بهره برداري درست از  ،رسيدن به مديريت پايدار در اين منابع

  آن است. 

گروه تحقيقات كاربردي شركت آب منطقه اي كرمانشاه با درك اين مهم و در راستاي اهداف كالن 
قانونگذار مبني بر حفاظت و صيانت از منابع آب همواره كوشيده است تا با حمايت از طرحهاي تحقيقات 

. همكاري با طيف كاربردي بتواند پاسخي شايسته به نيازها و مجهوالت مرتبط به منابع آب را فراهم آورد
پژوهشي مختلف در به ثمر رسيدن نتايج درخور -وسيعي از محققان در دانشگاههاي كشور و نيز مراكز علمي

به كاربست اين نتايج نيازمند اهتمامي جدي بود كه برخي از آنها به پاره  از جمله اين فعاليتها است.تحقيقاتي 
در ساير بخشهاي شركت مورد استفاده واقع شوند. با اين همه اي داليل به اجرا نرفت و تعدادي نيز توانستند 

لزوم انتشار نتايج اين طرحها بيش از پيش حس مي شد، تا بتواند مورد استفاده ساير عالقه مندان و همكاران 
شايد يكي از مهمترين اين داليل عدم دسترسي به فعاليتهاي انجام شده د. نساعي بخش آب كشور قرار گير

ه كه مي تواند با انتشار مناسب دسترسي محققان به نتايج كار را تسهيل و امكان تبادل علمي با باشد. آنچ
چاپ كتاب مديريت منابع حياتي در فصول مختلف و مرتبط با منابع آب پديدآورندگان آن را نيز فراهم ساخت. 

شاه است كه به برخي از اولين حركت جدي در راستاي انتشار نتايج تحقيقات در شركت آب منطقه اي كرمان
  منابع مهم اشاره دارد.

شده است. دليل اصلي آن  "آبهاي نامتعارف"و  "پساب"در ميان فصلهاي مختلف، تاكيد ويژه اي بر  
. بود "پساب طالي خاكستري "با عنوان (زمان تدوين كتاب) 2017در سال هم نامگذاري روز جهاني آب 

ي تواند رهيافتي براي سازگاري با كمبود آب باشد. در اين كتاب كه با بدون شك استفاده از آبهاي نامتعارف م
شيوهاي نو تدوين شده است تالش شده تا برخي از مسايل مهم و مرتبط با منابع آب همچون مدلسازي در 
آب زيرزميني، مديريت حوضه هاي آبريز، تغذيه گرايي در سد و مخازن، خودپااليي گياهان و پساب ها، كم 

  و انرژي هاي تجديدپذير با مطالعات موردي همراه شوند.  آبياري

بسياري از فصول نتايج قراردادهاي تحقيقاتي با گروه تحقيقات كاربردي اين شركت است و برخي نيز با 
سخاوت علمي مولفان آن تهيه شده است كه موجب تقدير فراوان است. اميد است اين كتاب بتواند راه را 

مورد نتايج آن رحهاي تحقيقاتي به شيوه قابل دسترس و با كيفيت را هموار ساخته و براي انتشار نتايج ط
قرار گيرد. در پايان  الزم است مراتب  ايرانزميناستفاده تمامي محققان و تالشگران عرصه آب و آباداني 



ار مشترك براي همكاري در انتشمديرعامل محترم شركت آب منطقه اي كرمانشاه تقدير خود را از حسن نظر 
اين كتاب و همه همكاراني كه در ارتقاي سطح دانش علمي و فناوريهاي آب مي كوشند ابراز داشته و براي 

  آرزوي توفيق نماييم.  زمينهمه خادمان ايران 
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 مديريت منابع حياتي ©

    انتشارات سيماي دانش )،1398( طاهري لو كما هوشنگ قمرنيا تدوين:
 شركت آب منطقه اي كرمانشاه ،گروه تحقيقات كاربردي

 
 

1 
  
  مديريت منابع حياتي؛
  مفهومي چند سازوندي براي پايداري محيط

  
  
  كمال طاهري

  
  
  

  چكيده
 يتواند شامل طبف يبشر موثرند م ياتكه در ح يبر منابع يريتمد يبه عبارت يا ياتيمنابع ح يريتمد

از آنها  يازهايشن نيتام يناخواسته برا ياتا به امروز خواسته  يخاز تار يشباشد كه انسان پ يگسترده از منابع
توسعه شهرهاي بزرگ و انفجار جمعيت جهان با چالشهاي زيست محيطي فراواني  كرده است. يبهره بردار

شهرهاي بزرگ همراه گشت. ابرشهرها جهان بزرگ و بزرگتر شدند و نياز به منابع بيشتر و بيشتر گرديد. 
ي توليد غذا و رفاه نياز داشته و دارند. استفاده خاك و انرژي برا، براي نگهداشتن شهروندانشان به منابع آب

ه بيشتر از خاك با فرسايش آن توام گشت و استخراج بي رويه آب زيرزميني فرونشست را به ارمغان آورد
چهره سيستمهاي طبيعي را تغيير  ،سموم و ساخت سدهاي بزرگ و آفت كشها. استفاده بي رويه از است

ا افزايش بهره برداري براي كشاورزي در معرض كاهش جدي است. در اين منابع آب زيرزميني ب داده اند.
ميان استفاده از انواعي از تخصص ها است كه مي تواند منابع حياتي را مديريت كند. استفاده از مدلها و 

مي تواند به شناخت  ،روشهاي نوين به همراه به كاربست برخي تدابير هدفمند و روشهاي استفاده بهينه
وسن يا عصر پمنابع حياتي كمك كرده و از اين منظر امنيت منابع براي توسعه پايدار رقم بخورد. آنترو بيشتر
پاراديمي تقريباً نو است كه برهم كنش انسان و محيط و به ويژه زياده طلبي هاي انسان را نشان  ،انسان

تا با نگاهي به تحول  مي دهد. در اين فصل با مروري بر مفهوم مديريت منابع حياتي سعي شده است
  رهيافتي براي بررسي هاي بيشتر و نگرشهاي جامع تر فراهم گردد.  ،انسان اهميت اين منابع در زندگي بشر

  
  مديريت يكپارچه منابع ،پيش از تاريخ ،منابع آب ،منابع حياتي :يديكل واژگان 
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  مقدمه
 يفيبشر موثرند مي تواند شامل ط مديريت منابع حياتي يا به عبارتي مديريت بر منابعي كه در حيات

ي باشد كه انسان پيش از تاريخ تا به امروز خواسته يا ناخواسته براي تامين نيازهايش از آنها گسترده از منابع
در پيشينه فسيلي ظاهر  1ميليون سال قبل انسانهاي اوليه يا هومينيدها 6بهره برداري كرده است. حدود 

ميليون سال پيش،  2.4حدود  3ستين انسان قابل تشخيص يا هوموهابيليس). حال آنكه نخ2002 2شدند(وود
پا به  نددو در زماني كه اعصار يخبندان در عرضهاي جغرافيايي ميانه توسعه يافته بو كمي بيشتر يا كمتر

آفريقاي شرقي يا در نهشته هاي غاري  4عرصه گذاشتند. قديمي ترين بقاياي انساني در رسوبات ريفت والي
ه يقاي جنوبي يافت شدند. از آن زمان تاكنون جمعيت انسان بر تمام سطح كره خاكي پراكندگي يافتآفر

  ). 2003 5(اوپنهايمراست
انسانهاي اوليه را بر آن داشت تا از سرزمين  ،نياز به غذا و انرژي به همراه سكونتگاهي براي زنده ماندن

انسان براي  ،). از آن زمان تا هزاره هاي بعد1شكل (قل مكان كندناصلي اش آفريقا به نقاط مختلف جهان 
نسل بسياري از موجودات را به مخاطره انداخته است و چه بسا كه آنها را براي تامين حيات  ،بقاي خود

خويش منقرض ساخته است. از اوايل كواترنري و به ويژه در هولوسن انسان غارنشين بدون آنكه حس كند 
جزو مناطق ايده آل براي سكونت انتخاب كرد. سودمندي اين انتخاب در اين بود غارها و نواحي كارستي را 

و هم منابع آب(چشمه و رودخانه  - به عنوان سكونتگاه -هم غار ،كه در بسياري از نواحي كارستي جهان
غارها) براي در  رو به آفتابنزديك به كوهستانهاي كارستي) و هم انرژي(نور خورشيد در دهانه هاي 

ت وجود داشت. وفور منابع غذايي اعم از گياهان و حيواناتي كه در مجاورت او و در دامنه ها زندگي معيش
شكارگري -مي كردند شكار و گردآوري مواد غذايي را آسان مي ساخت، به عبارتي ديگر فرهنگ گردآورنده

  را تكوين نمود. 
ار بود در محيط زيست انسان اوليه به بر آن استو منابع سنگ كه صنعت ابزارسازي پيش از تاريخ عمدتاً

سال  200000وفور يافت مي شد. صنعت سنگ از بيش از سه ميليون سال پيش آغاز شده بود در طول 
گذشته تا به امروز تقويم تحول انسان را به گونه اي به نمايش مي گذارد كه در مسير تحول، فنون براي 

سال  160000. انسان خردمند امروزي توسعه يافته اند متر،بهتر و مقرون به صرف انرژي ك، استفاده بيشتر
). اگرچه بحث هاي بسياري بر چگونگي مهاجرت انسان 2003 6وايت و همكاران پيش در آفريقا ظاهر شد

در نواحي مختلف جهان و اعداد و ارقام اين جابجايي وجود دارد اما اين يك واقعيت است كه از زمان 
  تا به امروز، بسياري از روندهاي طبيعي محيط زيست او تغيير يافته است. گسترش انسان بر كره خاكي

ستفاده كنترل شده از آتش شد كه توانست اانسان راست قامت در حدود يك ميليون سال پيش موفق به 
منبعي مهم براي انرژي، دفاع و حتي چيرگي بر طبيعت را به دست آورد. آتش ابزاري بسيار سودمند بود تا 

                                                      
1 hominids 
2 Wood, 2002 
3 Homo habilis 
4 Rift Valleys  
5 Oppenheimer 
6 White, T. and 6 others, 2003 
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بتواند از دوره هاي پارينه سنگي به عصر فلز پا بگذارد. فناوري سنگ انسانهاي اوليه اگرچه بار  انسان
بود اما گداخت فلزات به  چنداني به محيط وارد نمي كرد و تعادل بين منابع طبيعي و نيازهاي انسان برقرار

ارهاي فناوارانه تر را تغيير داد. كمك آتش، بسياري از معادالت شكار و تكثير جمعيت و استفاده بيشتر از ابز
  رشد جمعيت توام با رشد نيازها و تالش براي استفاده از منابع بيشتر بود. 

  

  
  )1989(به نقل از روبرت  اجرت انسان در عصر يخبندانه: م1شكل 

  
  رشد جمعيت 

جود توضيح روند افزايش جمعيت جهان در طول دو تا سه ميليون سال پيش حداقل سه انگاره ودر 
معروف است تاريخ  8نمايي-)؛ نخستين تئوري كه به ديدگاه حسابي1990 7دارد(وايت مور و همكاران

جمعيت جهان را پديده اي دو مرحله اي مي داند: مرحله اول با رشدي آهسته همراه است و مرحله دوم با 
  مرتبط است كه حاكي از رشد فزاينده جمعيت است.  9انقالب صنعتي

يك ميليون سال و بيشتر گذشته را در قالب سه انقالب يعني  10منطقي-نظريه لگاريتمي يا ديدگاه دوم
، انقالب كشاورزي و انقالب صنعتي تفسير مي كند. در اين ديدگاه انسان حداقل ظرفيت 11انقالب ابزاري

 خيمي گويند تار 13منطقي-زمين را سه برابر افزايش داده است. نظريه سوم نيز كه به آن حسابي 12حمل
است: چرخه ابتدايي، چرخه  دانستهمشتمل بر سه چرخه گذشته را سال  12000جمعيت جهان در خالل 

                                                      
7 Whitmore, et al., 1990 
8 arithmetic-exponential 
9 industrial revolution 
10 logarithmic-logistic 
11 tool revolution 
12 carrying capacity 
13 arithmetic-logistic 
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        نشان داده شده اند.  2در شكل  مياني يا وسطايي و چرخه مدرنيزه يا نوين. اين سه مدل تناوبي
ورنده آگرد-ركنندهاگروههاي انساني به شكل شك ،سال قبل 10000تا قبل از انقالب كشاورزي يعني حدود 

ميليون نفر رسيده  5درآن زمان جمعيت جهان ممكن است به  .مواد غذايي در برخي نقاط جهان مي زيستند
ميليون و  200انقالب كشاورزي تا ميالد مسيح جمعيت جهان را به حدود ). 1977 14باشد(ارليخ و همكاران

 ميليون نفر رساند.  500بعد از ميالد به  1650تا سال 

  

  

 نمايي، ب)- ديدگاههاي مختلف روند رشد جمعيت جهان در طول هزاره ها؛ الف) حسابي: 2شكل 
  ).1990منطقي (وايت مور و همكاران - منطقي و ج)حسابي-لگاريتمي

                                                      
14 Ehrlich et al., 1977 
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از آن زمان به بعد به يمن انقالب پزشكي و صنعتي و توسعه كشاورزي و مهاجرت به سرزمينهاي جديد 
و  1930ميليارد تا  2ميالدي و  1850ميليون نفر تا  1000فته و به حدود جمعيت جهان حالتي انفجاري گر

. اين افزايش مي رسدميليارد نفر  6رسيد. در پايان هزاره كنوني اين رقم به بيش از  1975ميليارد تا  4
  مرهون غلبه بر ماالريا، آبله، وبا و ساير امراضي بود كه  عامل مرگ و مير در جهان غيرصنعتي بودند.

  افزايش جمعيت جهان از عوامل اصلي در تغيير طبيعت و البته منابع حياتي آن است. 
گردآورندگي انسان و شروع هولوسن يعني -نشان مي دهد تا زمان شكارگرنظريه هاي رشد جمعيت 

سال قبل، انسان تاثير خيلي شديدي بر محيط زيستش وارد نساخته است. بعدها با توسعه كشاورزي  10000
هلي كردن حيوانات و نيز كشت گياهان بود كه دخالت انسان باعث تغييرات ژنتيكي چشمگيري در و ا

گياهان و حيوانات گرديد. هرگز اين چشم انداز وجود نداشت كه روزي ذخاير زمين تكافوي نيازهاي بشر را 
ترجيح داد و ندهد. انسان پارينه سنگي با گذر از دورانهاي عصر سنگ، يكجانشيني را بر غارنشيني 

كشاورزي را پيشه خود ساخت. مظاهر اين تحول در داستان آفرينش و نوع قرباني فرزندان آدم (ابوالبشر) 
  ). 3هويدا گشت(شكل

  

رشد تعداد انسانهاي كره زمين در نيم ميليون سال گذشته (به نقل از ارليخ و همكاران : 3شكل 
  (تصوير رنگي پايان كتاب))1977

  
). در اواخر 2003 15ل پيش بود كه انسان آبياري را در دره نيل و خاورماينه آغاز كرد(گوديسا 0500بيش از 

نوسنگي انسان زمينهاي خود را شخم زد و خاك را وارد معادالت زيستي خود ساخت. با گسترش كشاورزي 
قرار گرفتند. ده و نياز به حيوانات بيشتر مراتع و مناطق بكر زمين براي چراي حيوانات اهلي مورد استفاده 

 16هزارسال پيش اهلي كردن بز در غرب ايران و در نواحي كوهستاني كرمانشاه آغاز گرديد(زدر و بريان
2000 .(  

                                                      
15 Goudie 2003  
16 Zeder, Melinda A.; Hesse, Brian (2000) 
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سال پيش كه به يمن كشف آتش آغاز شده بود پيشرفت مهمي در زندگي انسان  6000ذوب فلز از حدود 
 ،وني يافت. بعدها با نياز به ذوب فلزات. استخراج مواد معدني در اعصار برنز و آهن فزمحسوب مي شد

بيشتري براي توليد آتش به كار رفت و چوب بيشتر يعني استفاده بي رويه از درختان جنگل. تخريب  هيزم
جنگل به گونه اي كه امروزه از آن به نام جنگلزدايي ياد مي كنند به واژه اي مرسوم در دنياي امروز در 

  آمده است.  
اين  مدنها از كنار رودخانه هاي بزرگ آغاز شد و تا هرجا كه آب مي توانست انتقال يابدفرايند شكل گيري ت

سال قبل در  5000. زمين براي استخراج آب زيرزميني حفر شد و نخستين چاهها در ندتوسعه يافت تمدنها
و چاهها چين حفر شدند. شهرنشيني و توسعه كشاورزي براي توليد غذاي بيشتر به آب بيشتر نياز داشت 

پيامدي ناگوار از بهره برداري  عميق و عميق تر شدند، زمين از آب تخليه شد و در برخي مناطق فرونشست
  بي رويه شد.

هزار  700شهرهاي بسياربزرگ زودتر ار آنچه كه تصور مي شد توسعه يافتند. شهر نينوا (پايتخت آشوريان) 
ر و كارتاژ در ساحل آفريقاي شمالي در زمان نفر جمعيت داشت، رم دوره اگوست حدود يك ميليون نف

اين روند در اثر انقالب كشاورزي  ).2003گودي (هزار جمعيت داشت 700قبل از ميالد  146سقوط در سال 
بود. با اين همه انقالب كشاورزي و اثرات آن هرگز به اندازه اثرات فزاينده شهرنشيني مدرن و انقالب 

با استفاه بيشتر از منابع طبيعي و در مقابل كاهش فضاي مورد نياز بشر  صنعتي نبود. انقالب صنعتي توام
  بود. 

با اين همه سهم زيادي از تغيير و تحوالت صنعتي و اقتصادي به واسطه استفاه انسان از وسايط نقليه و 
ه از ور و نزديك حاصل شد. حمل مواد و منابع معدني و غذايي اگرچدتسهيل دسترسي به منابع يا مكانهاي 

هزاره هاي قبل و در مسافتهاي محدود انجام مي شد اما در سايه رشد فناوريهاي حمل و نقل در قرن 
مرزهاي جغرافيايي و مكاني ديگر  ،شانزدهم و هفدهم و انواعي از كشتي ها غول پيكر و اقيانوس پيما

قبل از اين تاريخ در محدوديت قلمداد نمي شدند بسياري از گياهان و جانوران و فناوري هايي كه تا 
بسياري از نقاط جهان وجود نداشت به ساير نقاط كره خاكي برده شدند. اختراع ماشين بخار در اوايل قرن 
هجدهم و موتور احتراق داخلي در اواخر قرن نوزدهم نياز انسان به انرژي را براي به حركت درآوردن اين 

گودي (شدت در كانون توجه و مصرف قرار گرفتندابزارها بيشتر و بيشتر ساخت و سوختهاي فسيلي به 
1993(.   

توسعه شهرهاي بزرگ و انفجار جمعيت جهان با چالشهاي زيست محيطي فراواني همراه گشت. ابرشهرها 
 48ي همچون گوانگژو در چين با ابع بيشتر و بيشتر گرديد. شهرهايجهان بزرگ و بزرگتر شدند و نياز به من

 14سئول و تهران با جمعيتي حدود  ،جاكارتا ،قاهره ،بمبئي ،كلكته ،نيويورك ،مكزيكوسيتي ،ميليون نفر
براي نگهداشتن شهروندانشان به منابع آب و خاك و انرژي  ،امين شهر پرجمعيت جهان) 25ميليون نفر (

ج بي براي توليد غذا و رفاه نياز داشته و دارند. استفاده بيشتر از خاك با فرسايش آن توام گشت و استخرا
. استفاده بي رويه )2015طاهري و همكاران (باعث گسيختن زمين و فروچاله ها گرديدرويه آب زيرزميني 

سه دره (تري جورجز)  ،آتاتورك تركيه ،سموم و ساخت سدهاي بزرگي همچوان آسوان مصرو از آفت كشها 
  چين چهره سيستمهاي طبيعي را تغيير داده اند. 
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وري هاي جديد براي توسعه كشاورزي به حدي گسترش يافت كه اثرات زيست مهار آب و فنا ،مهار انرژي
محيطي و آلودگي هاي مرتبط با آن امروزه به عنوان يك معضل خود را نمايان ساخته است. در بحث 

ارايه شده  ،تحوالت جهاني محيط زيست دو جنبه تغييرات جهاني سيستماتيك و تغييرات جهاني تجمعي
به تغييراتي اشاره دارد كه در  ،). تحوالت جهاني سيستماتيك2003گودي ؛  171990اناست(تورنر و همكار

مقياس جهاني عمل كرده و براي مثال شامل تغييرات اقليمي است كه ناشي از آلودگي جوي مثل اثرات 
است. اثرات گلخانه اي بيش از همه مرهون توسعه و توليد موتورهاي احتراق درون سوزي  18گلخانه اي

كه انواعي از گازها را به هواكره تحميل مي كند كه نه تنها موجب آلودگي هوا مي گردد بلكه باعث  است
 4CH و 2COبارش بارانهاي اسيدي و تغييرات آب و هوايي جهاني نيز مي شود. انتشار گازهايي همچون 

تي اثرات مخربي بر شرايط دود سولفاتها و آلودگي هاي حرار ،غبار ،توليد آئروسلها ،20N ،كلروفلوئوركربنها
آب و هواي جهان دارند آنچه كه بيش از روندي طبيعي بوده و عمدتاً رهاورد فعاليتهاي توسعه طلبانه انسان 

  مدرن است.
به اثرات فزاينده تغييرات محلي گفته مي شود كه موجب تغيير در يك مقياس  19تغييرات جهاني تجمعي

جهاني ويژه باعث تغيير عمده اي در آن مي شود مانند بارانهاي  جهاني مي گردند يا با اثر بر يك منبع
اسيدي و فرسايش خاك. باران اسيدي و فرسايش خاك با هم پيوند دارند به گونه اي كه سوزندان گياهان 
مي تواند باعث تغيير جهاني سيستماتيكي شود كه موجب آزاد شدن دي اكسيد كربن و تغيير سطح تابش 

خود را نشان اثر   21گردد و تغيير جهاني تجمعي آن بر فرسايش خاك و تنوع زيستي 20وخورشيدي يا آلبيد
  مي دهد. 

پاكتراشي درختان در مناطق معتدله و قرارگيري خاك در معرض بارانهاي شديد و فرسايش زا موجب توليد 
هره برداري يعني از رده ب ،رسوبات و فزوني آنها نسبت به حالت طبيعي مي گردد. افزايش رسوب سدها

يا تغيير در خارج شدن و پرشدن مخزن آنها و نهايتاً اليروبي با هزينه هاي گزاف يا ساخت سدهاي جديد 
همراه  افزايش ارتفاع داده شد) ،سد براي استفاده از حجم مخزن بيشتر ،(مثالً در سد اكباتان همدانآنها
ود و درياچه هاي مصنوعي در معرض . ساليانه در بسياري از كشورها سدهاي جديدي ساخته مي شاست

  و آلودگي توسط فاضالبهاي انساني و صنعتي قرار مي گيرند.  )را ببينيدهاي بعدي فصل( مغذي شدن
  

  منابع حياتي 
نور و گرماي آفتاب و شكار  ،تعريف منابع حياتي در قالب زمان معني مي يابد انسان دوران پالئوليتيك با آب

د. ابزار سنگي براي شكار و حيات وحش براي صيدشدن نيز فراوان بود. اما مي توانست ادامه حيات ياب
گستره وسيعتري را  ،امروزه با انبوهه اي از رشد فناوريهايي كه براي رفاه انسان توليد شده اند منابع حياتي

ن انرژي به عنوان اصلي ترين منابعي كه حيات بشر به آ و خاك ،از آب بعد به خود اختصاص مي دهند.
                                                      

17 Turner, et al., 1990 
18 greenhouse effect 
19 Cumulative global change 
20 albedo 
21 biodiversity 
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ن يا(كيفيت هوا، آبزمحيط زيست و مولفه هاي متعدد آن ،تنوع زيستي ،منابعي همچون جنگل ؛وابسته است
 ي،اعم از آبهاي زيرزمين ،در بقاي حيات نقشي انكارناپذير دارند. با اين حال در اين بررسي به منابع آبو...) 

ين منابع به عنوان زيرساختي براي و سعي شده است ا آبهاي سطحي و آبهاي نامتعارف پرداخته شده است
قرار  -ولو اجمالي–زندگي بهتر و البته منابعي حياتي كه تهديد آنها مي تواند مخطره آميز باشد مورد بررسي 

     گيرند. 
  

  منابع آب
بيشتر از هر منبعي وابستگي بين محيطهاي انساني و فيزيكي را  منبع حياتي مهم تر از آب نيست وهيچ 

برقرار مي سازد. كره زمين بدون آب چهره اي خشك و سوزان به خود مي گيرد و آب به عنوان حاللي 
مهم در بسياري از واكنشهاي مفيد براي نوع بشر دخالت دارد. كمتر فعاليتي است كه آب در يكي از اركان 

اين مسئله را ساكنان مناطق خشك و نيمه خشك بهتر درك مي كنند. قنات باشد.  آن دخالت نداشته
ميت دارد كه باني تمدن كاريزي است. آب هشاهكار هنر و معماري و مهندسي آب در ايران قديم، آنچنان ا

ت اگرچه به عنوان منبعي تجديدپذير قلمداد مي شود اما واقعيت آن است كه منبعي آسيب پذير و محدود اس
براي پهنه هاي زيستي و انسان به همراه را كه عدم مديريت يكپارچه آن مي تواند عواقب جبران ناپذيري 

  داشته باشد. 
بحران آب، بحران انرژي و منابع حياتي(كاهش تنوع زيستي، فرسايش خاك، جنگلزدايي و...) را به همراه 

ط انساني و توان جغرافيايي هر منطقه نقشه راه دارد. مديريت يكپارچه منابع آب بايد بتواند بر مبناي محي
منابع و مصارف را بيان كند. كمبود آب در يك منطقه خشك و نيمه خشك بسيار جدي تر از يك سرزمين 

ي از فشار بر پر باران است. رويكرد استفاده از آبهاي نامتعارف، آبهاي عميق و پساب ها مي تواند تا حد
  پهنه هاي آبي بكاهد. 

  
  آب كيفيت

كه به آب و محل را در بر مي گيرد ه اي است كه دامنه وسيعي از جنبه هاي مختلفي ژوا 22كيفيت آب
درجه  ،ب شامل ويژگيهاي فيزيكي همچون رنگآجنبه هاي عمومي كيفيت  .مصرف آن مرتبط است

ساير انواع سختي آب و غلظت  ،مزه و بو و به همان نسبت ويژگي هاي شيميايي مانند اسيديته ،حرارت(دما)
آفت كشها فسفات و اكسيژن محلول و آلودگي هاي انسازادي مانند  ،سولفات ،مواد شيميايي مانند نيترات

  است.   را ببينيد) 5(فصل  24علف كش ها و23
جهان و حيات وحش شهري و روستايي كاهش كيفيت آب تهديدي است كه دامن گير بسياري از مناطق 

گي ناشي از توسعه صنعتي و شهرنشيني است كه با آلودگي هواكره و آب شده است. بسياري از عوامل آلود
همراه است. ضمن اينكه به اين مقوالت بايد كشاورزي را نيز اضافه كرد كه حامل بسياري از آالينده هاي 

                                                      
22 Water quality 
23 pesticides 
24 herbicides 
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در حد حوضه آبريز نياز دارد. به ويژه فعاليتي آب است. تالش براي كنترل منابع آلوده كننده كشاورزي به 
قادير نيتروژني كه از مصرف كودهاي شيميايي در محيط زيست نهشته مي شود و گازهايي كه از صنعت و م

موتور احتراق وسايط نقليه به محيط تحميل مي گردد مي توانند جزو آالينده هاي جدي آب باشند. اثرات 
ارايه داده اند  همكارانمان و با نيتروژن را مي توان به شرحي كه  25كودهاي شيمياييحد  از شاستفاده بي
  :)1999 26(مان و همكارانبرشمرد
 ن؛وژيوتريفيكاسيون درياچه هاي داخلي و رودخانه ها توسط رواناب با تركيبات نيتر -1

 گسترش شكوفايي جلبكي ساحلي؛ -2

 ايجاد كمبود كانيايي در خاك جنگلي ناشي از آبشويي خاك؛ -3

 كاهش تنوع زيستي در علفزارها -4

  
با اين تهاي كشاورزي اوليه مانند پاكتراشي جنگلي ممكن است كيفيت آب را تغيير دهد اگرچه برخي از فعالي

؛ حال فاضالب و آلودگي شيميايي منابع اصلي آلودگي (آلودگي نقطه اي) در اوايل دوران صنعتي بودند
ه آب هرچند از جنگ جهاني دوم منابع آلودگي هاي غيرنقطه اي رشد سريعي داشتند كه در منطقه وسيعي ب

در حال حاضر آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني يكي از  .زيرزميني و جريان رودخانه ها وارد مي شدند
معضالت اصلي براي مديريت منابع آب است. برخي از اين آلودگي ها را مي توان پااليش كرد اما برخي تا 

  سالهاي سال در منابع آب باقي مي مانند. 
  

  منابع خاك
است كه روي  اي كانيايي، حفرات پرشده با هوا و مواد محلول و باقيمانده هاي زيستيخاك تركيبي از اجز

استفاده انسان از خاك براي سنگ كف و يا رسوبات مادر را مي پوشاند و رشد گياهان را فراهم مي كند. 
سال  11000حدود (توليد غذا به دو يا سه هزار سال پيش و كمي بعد از آخرين عصر يخبندان پليستوسن

بر مي گردد. مردمان عصر نوسنگي كشاورزي ابتدايي خود را از سكونتگاهشان در هالل  )پيش
) كنعان و جنوب تركيه 28كه شامل سرزمينهاي ديرينه بين النهرين(ميان رودان يا مزوپتاميا 27حاصلخيزي

ماده اي حياتي  انسان به خاك به عنوان. هزارسال گسترش دادند بود تا چين و قاره آمريكا طي تنها چند
يكي آسيب براي كشاورزي و يك ماده صنعتي براي تامين نيازهاي سازه اي نياز دارد. خاك نازكترين و 

پديرترين منابع حياتي براي انسان است كه انسان چه از روي تعمد يا كه سهواً اثرات وخيمي بر آن دارد. 
بري اراضي و فناوريهاي جديد و هجوم اين اثرات مي تواند خيلي سريع و در واكنش به تغييرات كار

  ). 1986 29مهاجرت باشد(راسل و ازبل

                                                      
25 overfertilization 
26 Munn 1999 
27 fertile crescent 
28 Mesopotamia 
29 Russell and Isbell 1986 
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ويژگي هاي خاك طبيعي ناشي از دامنه وسيعي از عواملي همچون اقليم منطقه اي، بيوتا (مجموعه 
خاك محصولي بسيار پيچيده است كه از زيستي)، توپوگرافي، مواد مادري، زمان يا دوره تشكيل خاك است. 

با نگاهي گذرا به تركيبات مختلف خاك به سياري از متغييرهاي وابسته به هم توليد مي شود. برهم كنش ب
آب و هوا در تشكيل خاك پي برد. رابطه آب و خاك  ،مواد آلي ،آساني مي توان به رابطه بين مواد كانيايي

به گونه اي كه اگر  در بسياري از برنامه ريزي هاي محيطي و مبتني بر توسعه پايدار حرف اول را مي زند
نگرشي يكپارچه حاكم نشود نمي توان به اهداف پيش بيني شده دست يافت. ذكر اين نكته نيز جالب است 
كه با همه پيشرفتهايي كه در صنايع غذايي و كشاورزي حاصل شده هنوز از هر هفت نفر يك نفر با شكم 

جهان در حال حاضر با چالشهايي جدي  ميليارد نفري 7تغذيه  ).2014 30(اللخالي به رختخواب مي رود
سازمان ميليارد نفر ديگر هم اضافه شود( 2سال آينده به اين جمعيت  35همراه است چه برسد به اينكه در 

  در چنين شرايطي مديريت آب و خاك ارجح بر بسياري از برنامه هاي ديگر است. ) . 201331ملل 
در مقايسه با اقيانوسها و  .32صرف كشاورزي مي رسددرصد آب شيرين جهان به م 70در حال حاضر حدود 

خاك به  ).1993 33(پيمنتلدرصد غذاي جهان از زمين توليد مي شود 97ساير سيستم هاي آبي بيش از 
عنوان رستنگاه بسياري از اين محصوالت با دو مشكل اصلي مواجه است؛ فرسايش خاك و شورشدن آن. 

يري از شوري آن از اولويتهاي اصلي هرگونه برنامه ريزي براي بر همين مبنا كنترل فرسايش خاك و جلوگ
  امنيت غذايي و حفاظت محيط زيست است.

  

  انرژي 
انسان براي زنده ماندن و حتي  ،انرژي منبعي حياتي براي اقتصاد و اجتماع است. منبعي كه بعد از آب و غذا

قال و استفاده از انرژي مي تواند موجب تغييرات انت ،توليد آب و غذا نيز به آن وابسته است. با اين حال توليد
محيطي محلي و جهاني شود؛ تغييرات محلي مانند آلودگي هوا و تغييرات جهاني مانند تغيير اقليم رهاوردي 

تامين انرژي هاي قابل اعتماد  ،مقرون به صرفه كافي و . تهيه يا توليد انرژياز توليد و يا مصرف انرژي اند
به عنوان چالشي جدي در سطح جهان مطرح است.  كره خاكي،يت كثيري از مردمان امروزي براي جمع

زمان اتكاي صرف به انرژي هاي فسيلي به سر آمده و امروز انواعي ديگر از انرژي هاي تجديدپذير در 
هسته اي و انرژي هاي طبيعي  ،برنامه هاي تامين انرژي كشورهاي مختلف قرار گرفته است. انرژي برق

  خورشيد و باد نيز براي تامين نياز به انرژي به كار گرفته شده و در حال استفاده اند.  مانند
با اين همه اثرات زيست محيطي و آثار مخرب تامين انرژي بر تنوع زيستي و سالمت عمومي هنوز به 

چالشهاي سياسي  ،كما اينكه در انرژي نفت ،حل نشده است يمحيطزيست عنوان يك معضل حل نشده 
يز بر مقوالت زيستي افزوده مي شود. در سالهاي اخير برنامه هاي بسياري براي كنترل استفاده از انرژي و ن

مهار عواقب ناخواسته تغييرات اقليمي انجام شده است اما همه اينها سبب نشده اند كه انسان با كاهش 

                                                      
30 Lal 2014 
31 UN, 2013 
32 WBCSD 2005 ; USGS 2015 
33 Pimentel 1993 
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هاي تجديدپذير مي تواند راهكاري كنار بيايد. با اين حال استفاده از انرژي  ،مصرف يا مصرف بهينه انرژي
  مناسب براي كاهش منابع انرژي و اثرات مخرب آن باشد.

 
  تنوع زيستي

تنوع زيستي يا زيستي است.  تنوعدر ميان منابع مختلفي كه انسان در دامنه نيازهايش به آن نياز دارد 
زيادي قرار گرفته است اگرچه واژه اي تركيبي نسبتاً جديد است كه در دهه اخير مورد توجه  بيودايورسيتي

اما امروزه تعريف آن فراتر از  تنوع زيستي از دهه هاي قبل براي توصيف تعداد گونه ها به كار رفته است
تنوع حيات است. تنوع زيستي را مي توان در مقياس هاي  ،در نگاهي كلي تنوع زيستي تعداد گونه ها است.

واژه را مي توان براي همه گونه هاي مختلف كل سياره  گوناگون مدنظر داشت؛ در باالترين سطح اين
مثالً درياچه اي را مي توان  ،زمين به كار برد. در مقياسي خيلي كوچكتر، تنوع حيات در يك اكوسيستم

مورد بررسي قرار داد. اهميت تنوع زيستي از آنجايي ظاهر مي شود كه فهم ارتباط بين همه مظاهر حيات 
  . 34زرگترين چالشهاي علم استدر كره زمين يكي از ب

بدون تنوع زيستي شايد سبد غذايي و تنوع زيستي اهميتي حياتي براي انسان و سالمت اكوسيستم ها دارد. 
توسعه اقتصادي انسان آنچنان كه او مي خواهد نباشد. عالوه بر اهميت تنوع زيستي در اكتشافات پزشكي 

مانند تميز كردن آب و جذب  ،ع زيستيت اكوسيستمي تنوشاره داشت كه خدمابايد به اين واقعيت ااست. 
ها و نيز توليد اكسيژن توسط گياهان است كه زندگي را مقدور مي سازد. انقراض جزيي بتاال مواد شيميايي

از حيات بر روي زمين است اما عوامل انساني اگر در كاهش يا حذف برخي گونه ها تحميل شود انقراض با 
دخالتهاي انسان كه موجب تغيير اقليم يا  ،تفاق مي افتد. عالوه بر اثرات طبيعيشدت و سرعت بيشتري ا

  آلودگي محيط زيست مي شوند مي توانند اثرات فزاينده اي در كاهش تنوع زيستي داشته باشند. 
   

  يريت منابع حياتيمد
ابد. منابع آب و است كه در پيوند با هم معنا مي ي )عامليسازوندي( مديريت منابع حياتي مفهومي چند

خاك، منابع انرژي و زيستي به همراه چالشها و منفعتهاي آنان است كه مي تواند در مجموعه اي با نام 
 -	منابع حياتي خود را براي مديريتي جامع مهيا سازد. دانش امروز به فراست دريافته است بدون حضور بهره

نمي تواند راه به جايي ببرد. مولفه  - و شيك و كاملول-هرگونه برنامه ريزي ،برداران و ذي نفعان اين منابع
است به گونه اي كه انسان با درك  منابع-محيط-انساناصلي موفقيت در مديريت بر منابع حياتي پيوند 

نيازهاي خود و البته آينده اش به برنامه ريزي براي مصرف يا بكارگيري انرژي مي پردازد. اين برنامه ريزي 
ح شود كه آسيبي ماندگار به ساير منابع اعم از انرژي يا خاك و آب و تنوع زيستي وارد به گونه اي بايد طر

  نسازد. 
اتخاذ تدابير هوشمندانه براي مواجه با چالشهاي زيست محيطي و بحرانهاي انرژي و نگرشي جامع به مقوله 

ياورد. امروزه پارادايمهاي را به ارمغان ب "پايداري در مديريت منابع"مديريت منابع است كه مي تواند نگرش
محيط و منابع و مصارف او ابداع شده اند كه -متنوع و نويي براي درك و شناخت روابط پيچيده انسان

                                                      
34  http://www.nwf.org/wildlife/wildlife-conservation/biodiversity.aspx 
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همگي بر اين مهم اذعان دارند كه منابع حياتي رو به تقليل يا زوالند. استفاده مجدد از منابع آب و پسابها 
هاي مقابله با كمبود آب مطرح شده است يكي از مصاديق درك كه در سالهاي اخير به عنوان يكي از راه حل

  كاهش منابع حياتي آب است. براي ساير منابع هم مي توان انواعي از شواهد را مثال زد.
غذا اگر نياز اوليه حيات انسان باشد براي تامين به آب، خاك و انرژي نياز دارد. اين عناصر جزو منابع 

استفاده از آب عالوه بر نياز خاك و گياه، پساب است. مانند هر منبع  طبيعي محسوب مي گردند. حاصل
ديگري كه مصرف مي شود آب نيز توليد پسماند(زباله) يا پساب مي كند. پساب ها و ساير زباله هاي ناشي 
از مصرف مواد معدني يا حياتي و... را نيز مي توان به زمره منابعي كه بايد مديريت شوند افزود با اين 

است. در ميان انبوهه اي زباله ها و انواع آن مانند زباله هاي جامد شهري،  1زادنوضيح كه زباله منبعي انسات
زباله هاي صنعتي، نخاله هاي شهري، باطله هاي معدني و... در اين كتاب پساب مورد توجه قرار گرفته 

و حتي شرب در برخي -ياست. اهميت آن هم ناشي از تنشهاي آبي و كمبود آب براي مصارف كشاورز
  است كه با تصفيه آن مي توان به برخي نيازهاي آبياري پاسخ داد. -نقاط

مديريت بهم پيوسته منابع يكي از روشهاي مورد پسند براي مديريت منابع آب، خاك و پسماند است. 
). 2015 3نيانيكي از اين روشهاي مديريت بهم پيوسته است(هيتياراچي و اردكا 2مديريت يكپارچه منابع آب

). با اين حال ضعفي كه بر اين نوع مديريت وارد دانسته اند ناديده گرفتن مديريت ساير منابع مثالً 2015
فاضالبها و پسابها است. مديريت پسابها در مواجه به مولفه هاي مختلف آب، خاك و پسماندها مي تواند 

مديريت بهم پيوسته آب يا پسماند و... عاملي مهم تلقي گردد. ساير اجزاي منابع حياتي نيز نقشي مهم در 
را براي اعمال مديريت كل نگر بر  4همبستنگرش  دارند. به همين دليل است كه اخيراً برخي محققين

). در اين رويكرد 2015منابع طبيعي مانند آب، خاك و پسماند پيشنهاد داده اند(هيتاراچي و اردكانيان 
تي پيچيده از برهم كنش ساير منابع داده تا بتوان به نتايج مديريت بر يك منبع جاي خود را به مديري

بهتري از مديريت منابع دست يافت. اين نگرش مي تواند الگويي مناسب براي مديريت منابع حياتي باشد. 
با اين حال بسط و پرورش آن به عنوان يك ايده كاربردي و جامع به كار فراوان و تخصصهاي بين رشته 

  اساني خبره نيازمند است. اي متعدد و كارشن
مي تواند مديريت شود. در اين كتاب سعي شده است  "پيوند منابع حياتي"منابع حياتي با نگرشي مبتني بر 

تا با استفاده از نتايج طرحهاي تحقيقاتي در شركت آب منطقه اي كرمانشاه، كتاب پيش رو تدوين گردد. 
اده عالقه مندان به نتايج بررسي هاي انجام شده است. با اين هدف از اين كار، انتشار نتايج تحقيقات و استف

به پسابها اهميت بيشتري داده شده و فصلهاي بيشتري را به  2017ب در سال آهمه به مناسبت روز جهاني 
  خود اختصاص داده اند.

                                                      
1 man-made resource 
2 Integrated water resource management (IWRM) 
3 Hettiarachchi and Ardakanian 2015 
4 The Nexus Approach 
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  در يزآبخ هايحوزه يريتمد
  ياتيمنابع ح يريتبا مد يوندپ 

  
  

  امين سهيال آقابيگي
 
 
 
 
 

 چكيده

اي هاست كه به روش بوم شناختيو  فناورانههاي متنوع اجتماعي، اقتصادي، هاي آبخيز شامل سيستمحوزه
هاي نحوه برخورد و مديريت اين سيستم براي دستيابي به هدف بنابراين. در ارتباطنداي با هم كامال پيچيده

پيامدهاي مختلفي از قبيل سيل و انواع مختلف فرسايش خاك از مورد نظر بسيار پيچيده و حساس است. 
از بين اك عالوه بر فرسايش خاست.عالئم مشخص برهم خوردن نظام اكوسيستم حاكم بر حوزه آبخيز 

زوال اكولوژيكي محيط ها، منابع مهم و ارزشمند كشاورزي، باعث افزايش ورود رسوب به رودخانه بردن
بسياري از اين ها شده است.در اكوسيستم رودخانه عمده بوم شناختيتغييرات زيست و منابع طبيعي و 

از دست رفتن ارزش كاالها و  موجبگيري نشده و همچنان تغييرات اكوسيستمي به طور علمي اندازه
ريزي، توسعه و مديريت عنوان واحد برنامههاي آبخيز بهرسميت شناختن حوزهبه. استها خدمات اكوسيستم

هاي آبخيز براي مديريت جامع اين سيستم منابع باعث ايجاد و توسعه مقررات مناسب و متناسب در حوزه
ال ظهور در بسياري از مناطق جهان در نتيجه كمبود جدي آب از پيامدهاي افزايش بحران در ح شود.مي

هاي مديريت تغيير در شيوهتدبيري مديريت آن توسط انسان است.جمعيت و كاهش كيفيت آب در نتيجه بي
برداران مربوطه نفع و بهرههاي ذيهاي آبخيز بر مبناي مديريت مشاركتي با حضور تمام طرفجامع حوزه

  زيست است. طبيعي و محيطبرداري از منابعحفاطت و بهرهحل اين مشكالت و جهت 
  

  مديريت جامعهاي آبخيز، هاي مديريت حوزه، مدلگيري فرسايش خاكپايش و اندازهواژگان كليدي:
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  مقدمه
و اقدامات محيط هاي شهري، صنعتي، كشاورزي در سرتاسر جهان، منابع آب براي بسياري از استفاده

افزايش جمعيت،  ناشي از اجتماعي مانند فشار -شود. تغييرات در شرايط اقتصاديكار گرفته ميزيستي به
برداري بيش از حد آب شده است. با صنعتي شدن، آبياري كشاورزي و شهرنشيني منجر به افزايش بهره

به وخامت گذاشته و رو ش يافته، كيفيت آب توجه به اين تغييرات اجتماعي و اقتصادي بار آالينده ها افزاي
دهد كه منابع ها نشان ميهاي آبي و خاكي در بسياري از كشورها در  حال نابودي است. گزارشاكوسيستم
- گيري كاهش يافته است. بهدر مناطق وسيعي از ايران به طور چشم هاها و قناتچشمهآبدهي زيرزميني، 

مناطق با مشكل جدي روبروست. كاهش سطح آب، شور شدن  طوري كه تامين آب شرب در برخي از
- تدريجي مخازن زيرزميني و كاهش كيفيت آنها باعث شوري هر چه بيشتر خاك و بازده پايين برداشت مي

درصد از بارش  10دهد كه كمتر از درصد) نشان مي 35-30شود. عالوه بر اين، راندمان پايين آبياري (
  شود. استفاده مي ساالنه براي توليد در كشور

ها براي هاي آبخيز يا آبخيزداري، حصول اطمينان از تعادل پايدار منابع آب و حفظ اكوسيستممديريت حوزه
 راهبردهايها و وجود هاي آبخيز باعث دخالت ارگانحل اين مشكالت است. ظرفيت بالقوه موجود در حوزه

م در اجراي اقدامات مديريتي در  يك سيستم، هاي آبخيز شده است. اولين گامختلف در مديريت حوزه
هاي مهم و استراتژيك (به عنوان مثال: از نظر اهميت آن براي هضتقويت هماهنگي نهادها، شناسايي حو

تامين آب آشاميدني)، تعريف نوع استفاده از زمين بر اساس استانداردها و نظارت بر روند كلي فعاليت ها در 
هاي آبخيز بايد رويكرد مديريت تطبيقي شامل پايش، ارزيابي، بازخورد و حوزهحوزه آبخيز است.  مديريت 
  ساماندهي را مدنظر قرار دهد.

اي از عمليات هاي آبخيز عمليات حفاظت خاك شامل مجموعهاز مهمترين ابزارهاي مديريت حوزه
اربري اراضي و توسعه ريزي كهاي برنامهاي(مهندسي)، فعاليتاي (اقدامات بيولوژيك) و سازهغيرسازه

هايي براي راهنمايي جاده سازي، آگروفارستري و ... است. براي متمركز ساختن تمام اين فعاليت نامهآيين
 هاي آبخيز را مورد بررسي قرار داد. ها بايد تاثير اين اقدامات بر رابطه بين آب و ديگر منابع موجود در حوزه

م و واژگان مرسوم در آبخيزداري پرداخته شده و سپس موارد در اين فصل نخست به تعريف برخي مفاهي
  كاربردي اين اصطالحات ارزيابي مي گردد.

  
  حوزه آبخيز

تعريف  1896را در سال  1براي اولين بارحوزه آبخيزJ.W. Powellكه  گذردميسال از زماني 120بيشتر از 
مشخص  اراضي تعريف مي شود. منطقه سازيكرد. آبخيز به عنوان يك واحد طبيعي براي مديريت و آماده
وسيله يك سيستم رودخانه زهكش و از يك توپوگرافيكي كه تمام رواناب جاري شده بر سطح آن به

).  1گويند (شكل شود را حوزه آبخيز ميخروجي مشخص خارج و يا در يك درياچه يا آب انباشت ذخيره مي

                                                      
1 Watershed or Catchment 
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خارج شود حوزه آبخيز باز و در صورت ذخيره شدن در  اگر رواناب جريان يافته در يك حوزه آبخيز از آن
به مفهوم فيزيكي حوزه آبخيز  شود. در نگرش جديد، متخصصان صرفاًدرون آن، حوزه آبخيز بسته گفته مي

عنوان يك واحد گيرند. بر همين اساس حوزه آبخيز بهتوجه نكرده بلكه آن را يك واحد مديريتي در نظر مي
كي و يك اكوسيستم جامع شناخته شده و همچنين مي تواند به عنوان يك واحد هيدرولوژيكي،بيولوژي

  ريزي، مديريت و اجرا باشد.اقتصادي و سياسي براي برنامه - مناسب اجتماعي
معناي مرز و محدوده است و از به حوزهاز كلمه حوض و به معناي سطح آبگير است درحالي كه  حوضه

غيرفيزيكي كه براي مديريت آبخيز وضع شده است و ممكن است در دنياي آنجايي كه حوزه مرزي است 
تر است. هنگام استفاده از حوزه،ذكر كلمه آبخيز به ها) محدود نشود كلمه حوزه صحيحها (يالواقع به ستيغ

(شكل دنبال آن ضروري است؛ اما اگر از حوضه استفاده شود آوردن كلمه آبخيز به دنبال آن ضرورتي ندارد
1(.  

ترين ابزار براي تعيين مرز حوزه آبخيز است. اما ذكر اين نكته حائز اهميت است كه نقشه توپوگرافي رايج
د كامال دشوار است. اگر در هاي زيرزميني در برخي موارهاي سطحي با مرز مناطق تغذيه آبتطبيق مرز آب

سرچشمه و ديگر مناطق تغذيه  بايدد، هاي زيرزميني منبع آب آشاميدني را تشكيل دهنه آبخيز، آبيك حوز
هاي مختلف غير از نقشه هاي توپوگرافي مي تواند به آب زيرزميني مربوطه شناسايي گردد. استفاده از روش

هاي زيرزميني بر روي صورت قابل توجهي بر مقدار مساحت منطقه سرچشمه چاهها/ منطقه تغذيه آب
  ت آبخيز تاثيرگذار باشد.هاي ارزيابي و فرآيند طرح ريزي مديرينقشه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در يك سيستم رودخانه اي؛ اين حوضه را مي توان بر اساس فرايند  . نمايي از يك حوزه آبخيز1شكل 
  غالب آن به سه منطقه تقسيم كرد، اين مناطق شامل منطقه توليد، انتقال و رسوبگذاري است.

  
هاي انساني در نظر روابط ميان محيط طبيعي و فعاليت دريزي بايدر رويكرد مبتني بر آبخيز براي طرح

گرفته شده و مرزهاي آبخيز نه بر اساس مرزهاي سياسي بلكه براساس مرزهاي بيوفيزيكي تعيين شود. 
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ه آبخيز وجود مناسب براي يك فعاليت ويژه در حوزهيچ قاعده و اصل خاصي براي تعيين مقياس مكاني 
شناسي اي، اقليم، همگني كاربري اراضي، زمين براهه، تداوم جريان رودخانهندارد. الگوهاي زهكشي، رتبه آ

دهند. هر يك از اين عوامل به حوزه آبخيز و ژئومورفولوژي، اندازه مؤثر يك آبخيز را تحت تاثير قرار مي
ممكن  دهند، اگر چه،نحوي خصوصيات جريان را تحت تاثير قرار مينوبه خود مهم هستند؛ زيرا هر كدام به

مستقيمي بين آنها وجود نداشته باشد.اصطالحات انگليسي متعددي به مفهوم حوزه آبخيز  است هيچ رابطه
ها بر اساس وسعت آن صورت گرفته و از اصطالحات مختلف استفاده بنديوجود دارد كه در يكي از تقسيم

  ).1شده است(جدول
  

  . اصطالحات مختلف به معناي حوزه آبخيز1جدول 

  مساحت (هكتار)  اصطالح انگليسي  اصطالح فارسي  رديف

  Basin  <610  ناحيه آبريز  1

  Catchment  610 -510  حوزه آبريز  2

  Sub-catchment  510 -410  زيرحوزه آبريز  3

  Watershed  410 -310  حوزه آبخيز  4

  Sub-watershed  1000 -100  زيرحوزه آبخيز  5

  Microwatershed  >100  خرد آبخيز  6

  

  2حوزه هاي آبخيز يا آبخيزداريمديريت 
حفظ و نگهداري منابع  برايهاي آبخيز شامل تنظيم و اجراي اقدامات آبخيزداري به معناي مديريت حوزه

  هاي اجتماعي، محيط زيستي و اقتصادي است. آب و خاك با هدف بيشترين بهربرداري با كمترين خسارت
شوند. اقدامات بندي ميحفاظت، اصالح و احياء تقسيم به طور معمول كارهاي آبخيزداري به سه دسته كلي

رود. اقدامات حفاظتي براي حفظ وضعيت موجود در صورت مطلوب بودن شرايط حوزه آبخيز به كار مي
شوند و به اند و درحالت بحراني قرار دارند استفاده ميهايي كه به شدت تخريب شدهاحياء آبخيز، در حوضه
  تري نياز دارد. كار، زمان و هزينه بيش
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است كه به روشهاي  بوم شناختيو  فناورانههاي متنوع اجتماعي، اقتصادي، هاي آبخيز شامل سيستمحوزه
هاي مورد اند. لذا نحوه برخورد و مديريت اين سيستم براي دستيابي به هدفاي با هم مرتبطكامال پيچيده

ريزي، توسعه و عنوان واحد برنامههاي آبخيز بهرسميت شناختن حوزهنظر بسيار پيچيده و حساس است. به
هاي آبخيز براي مديريت جامع اين مديريت منابع باعث ايجاد و توسعه مقررات مناسب و متناسب در حوزه

  ريزي بايد يكپارچه و جامع بوده و تمامي جوانب را در نظر بگيرد. شود. اين برنامهسيستم مي
ميالدي توسط سازمان فائو گسترش داده شد و به  1970ست كه در مي امفهو3مديريت جامع حوزه آبخيز

هاي آبخيز با كمترين معناي مديريت هماهنگ و متناسب اقتصادي، اجتماعي، بيولوژيكي و فيزيكي سيستم
ها مستلزم هماهنگي و همنافع جامعه است. مديريت جامع حوضتاثير منفي بر منابع، ضمن امنيت و تامين 

هاي مختلف اين همچنين مديريت خاك و آب براي دستيابي به  اهداف متفاوت است. جنبههمكاري و 
ها و وزارتخانه هاي مختلف است بلكه شامل جامعه و فرهنگ آن نيز است. مديريت نه تنها شامل ارگان

 طبيعي وبرداري از منابعت و بهرهظهدف اصلي اين مفهوم انسان محوري در روند توسعه است تا حفا
  زيست صورت گيرد. محيط

برداري از منابع آن از يك الگوي منحصر به فرد در سراسر جهان هاي آبخيز  و بهرهاهميت مديريت حوزه
شود در كار گرفته ميهاي مديريتي مناسب بهكند. در حالي كه در برخي مناطق جهان شيوهپيروي نمي

  در حال تخريب و ويراني شديد هستند.  عي و انسانيبه دليل عوامل طبيبرخي مناطق ديگر اين منابع حياتي
هاي اي از گروههاي آبخيز، در مفهوم جديد، خواستار فعاليت هاي مشترك مجموعهمديريت جامع حوزه

ها، مهندسان هيدروليك، مهندسين حفاظت خاك، متخصصان منابع طبيعي، متخصص شامل هيدرولوژيست
در يك تالش هستند تا شناسان و بسياري از مهندسان ديگر، متخصصان و دانشمندان علوم اجتماعي زمين
. باشندراستا با كمك جوامع محلي به دنبال راهي براي جلوگيري از ضرر و تخريب بيشتر منابع طبيعي هم

ختلف و اهداف دراز ند، مخصوصا اگر ذينفعان ماپيچيده  يذاتبه طور چنيني فرايندهاي برنامه ريزي اين
ها توانند عواقب ناخواسته داشته باشند، برنامههاي آبخيزداري ميمدت درگير هستند. از آنجا كه انجام پروژه

ها بايد پويا و ديناميك باشند. به عبارت ديگر آبخيزداري يك فرايند مداوم است و عوامل جديد و استراتژي
ي، قطع درختان و كشت و زرع) و وقايع طبيعي (نظيررانش زمين، اعم از فعاليتهاي انساني (نظير جاده ساز

با وقوع  دمطرح  شود  و لذا بايجديد ) ممكن است در هر زمان به عنوان يك عامل …آتش سوزي، سيل و
  چالشهاي جديد، طرح و يا برنامه اوليه آبخيزداري تجديد نظر گردد. 

. مديريت جامع خواستار داده شده استنشان  2شكل در هاي آبخيز مراحل مختلف فرايند مديريت حوزه
حاضر در  يا گروداران ينفعانذها و كارهاي مختلف نهادهاي عمومي با سازي مسئوليتهماهنگي و همسان

توسط  ي درون يك آبخيز معموالًو خدمات مهيا شده در اكوسيستم هاهاي آبخيز است.  منابع حوزه
مي گيرند. هر گونه فعاليت يك گروه ممكن است براي سايرين پيامد ذينفعان مختلف مورد استفاده قرار 

هاي مختلف مي تواند بر روي اكوسيستم تاثيرگذار باشد. ارتباط هاي گروهداشته باشد و اثر تركيبي فعاليت
ها هاست به همين دليل مديريت جامع حوضو اكوسيستم هايي كه از آنها حمايت مي كنند دوطرفه گروداران
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برداران مختلف شناخته شدند گام با شناسايي ذينفعان مختلف شروع مي شود. هنگامي كه بهره اًضرورت
  و تعيين هدف است.  و مشكالت شامل شناسايي مجموعه مسائلبعدي معموالً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )2012و همكاران،   Segraveهاي آبخيز (منبع: . مراحل مديريت جامع حوزه2شكل 
  

ولي وظيفه آنها ارائه و پيشنهاد برنامه  يستندمديران آبخيزها تصميم گيرندههاي اصلي ن در بسياري از موارد
  است.رسان به حوزه آبخيز هاي تكميلي و پيشگيري از اقدامات آسيب

به رسميت شناخته شد كه امنيت  هاي آبخيز زماني به طور گستردههاي مديريت جامع حوزهتغيير در شيوه
هاي آبخيز به دست نيامد. بر اساس هاي طبيعي و فيزيكي حوزهزيست محيطي تنها با تمركز بر ويژگي

ها، هاي مختلف تقسيم شده و هر كدام از اين سازمانرويكرد گذشته وظايف مديريت آب بين سازمان
 محدود شدني امعنجانبه، به دگاه ناپيوسته و يككردند. اين دياقدامات خود را به طور مستقل اجرا مي

همچنين هاي آبخيز بود. هاي طبيعي و فيزيكي حوزههاي مديريت آب به طراحي و كنترل ويژگيفعاليت
، اغلب ارتباطات مهم بين كيفيت و كميت آب مانند تاثير مداخالت ي صورت گرفتههااقدامات و فعاليت

هاي گرفت. اما در ديدگاه جديد، طرفداران مديريت جامع حوزهناديده ميدست را بر مناطق پايينباالدست 
و  هاي اجتماعي و اقتصادي بايد مكمل رويكرد استاندارد به منابع آبكنند كه ديدگاهآبخيز استدالل مي

مديريت  مبنا بر، كه متمركز بر علوم و تكنولوژي طبيعي است، باشد. همچنين در مديريت جامع خاك
 هاي مربوطه است.با حضور تمام طرف مشاركتي

  
  تغييرات اكولوژيكي حوزه هاي آبخيز 

هاي آبخيز شده است. اي در اكوسيستم حوزههاي بشر باعث تغييرات اكولوژيكي عمدهدر قرن اخير فعاليت
برداري، فشار بيش از حد و مديريت غلط بر عرصه منابع طبيعي افزايش جمعيت ودر نتيجه افزايش بهره

شونده ناپذير فراوان به منابع تجديدهاي جبرانهاي آبخيز كشور و وارد آمدن خسارتعث تخريب حوزهبا
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شده است.تخريب آبخيز در نهايت منجر به تغييرات اكولوژيك شديد و از بين رفتن امكانات اقتصادي و 
گردد. پيامدهاي مختلفي از قبيل سيل و انواع مختلف فرسايش خاك از افزايش مشكالت اجتماعي مي

. اجزاء يك آبخيز نه تنها شامل استعالئم مشخص برهم خوردن نظام اكوسيستم حاكم بر حوزه آبخيز 
؛ بلكه شامل تمامي اراضي است كه به اين استمنابع آب(مانند تاالب، درياچه، آبخوان، يا مناطق ساحلي) 

هاي آبخيز نتيجه اثر متقابل بسياري از شوند. از آنجايي كه روابط بارش ـ رواناب در حوزهمي منابع زهكشي
ها (اقليم، كاربري اراضي و عوامل خاكي) است؛ بنابراين پاسخ هيدرولوژيكي حوزه آبخيز را شاخص فرآيند

هاي آبخيز را شده در حوزه دانند كه اثرات و پيامدهاي ناشي از تغييرات ايجادجامعي از شرايط فعلي آن مي
كند و نماد جامعي از شرايط و خصوصيات محيط طبيعي آن حوزه بيني ميبر كميت و كيفيت آب  پيش

. بحران در حال ظهور در بسياري از مناطق جهان در نتيجه كمبود جدي آب از پيامدهاي استآبخيز 
  ن توسط انسان است.تدبيري مديريت آافزايش جمعيت و كاهش كيفيت آب در نتيجه بي

هايي، تغييرات كاربري اراضي است. تغييرات كاربري اراضي ترين مداخله انساني در چنين حوضهمهم 
اما به شكل مهمي بر  ،مستقيمتراشي، شهرسازي، كشاورزي و ...) اگرچه به طور غير(شامل جنگل

در شرايط محيطي آن اكوسيستم، بر  اكوسيستم آبخيز تاثيرگذار است. در يك اكوسيستم طبيعي ايجاد تغيير
هاي هيدرولوژيكي مانند جاري شدن سيالب و ميزان فرسايش و رسوب منطقه تاثيرگذار است. به پاسخ

 هاي انساني است. هاي آبخيز، متأثر از دخالتهاي انتقال آب و رسوب از حوزهعبارت ديگر فرآيند

ناشي از رواناب يا آلودگي غيرنقطه اي است. هرچند  امروزه بيشترين اثر قابل توجه بر سالمت منابع آب
هاي آبي وارد مقداري هم ممكن است از طريق تزريق مستقيم يا ازطريق جريانهاي زيرزميني به پيكره

هاي در حال ساخت و ها و يا مكانگردند. در حين وقوع رگبارها، آلودگي ها از سطح مزارع، باغات، خيابان
گردند. از مهمترين اثرات هيدرولوژيكي توسعه مناطق باالدست يكره هاي آبي ميساز شسته شده و وارد پ

ها و تشديد محيطي فرسايش، رسوبگذاري، گسترش آبراههخيزي، اثرات زيستمي توان به افزايش سيل
ميزان آلودگي آب اشاره كرد. كاهش زمان تمركز جريان سطحي و كاهش رسوب دهي مناطق باالست، از 

مرتبط با افزايش اراضي غيرقابل نفوذ در اثر توسعه شهري هستند. دراراضي شهري، رواناب حاوي اثرات 
و ساير آالينده هاست. براي يك رگبار  4رسوبات كمتر ولي مقدار بيشتري از فلزات سنگين، باكتري كليفرم

گر انواع كاربري كنند واين رواناب را سريعتر از ديمشخص، مناطق شهري رواناب بيشتري را توليد مي
اي و اراضي به كانال آبراهه منتقل مي نمايند. اراضي كشاورزي نيز مي توانند به عنوان منبع آالينده نقطه

اي بر آب هاي سطحي و زيرزميني تاثيرگذار باشند. رهاسازي آاليندها از طريق لوله ها و مجاري غيرنقطه
  .)3(شكل  شونددست ساز به عنوان منبع آلودگي نقطه اي محسوب مي 

به آالينده هاي نقطه  ويژهوامكان توجه را تامين هاي آبي هاي آبخيز آب مورد نياز براي حفظ پيكرهحوزه
اي و غيرنقطه اي كه انتقال آنها با جريان و حركت آب در ارتباط است را فراهم مي آورند. بنابراين آبخيزها 

تند. چرخه آب، خصوصيات حوزه آبخيز وتعامل انسان و به عنوان پايه و اساس بررسي منابع آلودگي آب هس
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پيكره آبي همگي با ايجاد چنين وضعيتي درارتباط هستند.درك فرآيندهاي اساسي اكوسيستم به جهت 
  مديريت مؤثر يك آبخيز بسيار مهم است. 

  

  
  ) 2007و همكاران،  كرنمنبع: ( هارودخانه ها در حوضه.منابع و مسير آالينده3 شكل

  
  ديناميك فرايندهاي فرسايش، انتقال و رسوب گذاري 

  5فرسايش خاك
هاي مهم در مديريت كشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست، منابع آب امروزه فرسايش خاك يكي از بحث

هاي اصلي طي سالهاي اخير در اغلب طوري كه يكي از بحرانهاي آبخيز است؛ بهو مديريت جامع حوزه
شود.فرسايش فرآيندي است كه طي آن ذرات كشورهاي در حال توسعه محسوب ميكشورها و خصوصاً 

خاك يا سنگ سست شده يا به صورت محلول درآمده و يا از سطح زمين برداشته مي شوندو با توجه به 
عامل ايجاد فرسايش (باد، آب، باران) يا نوع ايجاد آن (خطي، سطحي و ...) تفكيك مي شوند.فرسايش 

يند طبيعي و هميشگي است كه شدت آن توسط انسان و از طريق دخالتهاي غير اصولي از خاك يك  فرآ
شود. اين درحالي است كه در يك اكوسيستم طبيعي، ميزان فرسايش كمتر از ميزان حد طبيعي بيشتر مي

افزايش نرخ فرسايش بيشتر از حد فرسايش طبيعي يا زمين شناسي  6خاكزايي است. فرسايش تشديدي
زدايي كشت و كار بدون حفاظت، چراي مفرط و توسعه صنعتي آن هاي بشري مانند جنگله فعاليتاست ك

  را به ارمغان آورده است. سرعت فرسايش تشديدي بيشتر از سرعت تشكيل خاك است. 
هاي مثبت آن . جنبهاستهاي انساني در هر دو نقش مثبت و منفي بر فرسايش خاك تاثيرگذار فعاليت

هم هاي منفي آنهاي آبخيز است و جنبهات كنترل فرسايش و مديريت جامع مناسب حوزهشامل اقدام

                                                      
5 Soil erosion 
6 Accelerated erosion 
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عبارتنداز كاربري اراضي ضعيف يا نامناسب، صنعتي شدن، ساخت و ساز، احياء و توسعه شهرسازي؛ كه 
  عواقب نامطلوب آنها نه تنها تهديدي براي خاك بلكه تهديدي براي آب نيز است.

نوع فرسايش است. در فرآيندهاي فرسايش و انتقال، فرسايش خاك، هدررفت  مهمترين7فرسايش آبي
فت خاك مقدار خاكي ر مفاهيم متفاوت ولي بسيار نزديكي دارند. هدر ،هضدر يك حو 9و بار رسوبي 8خاك
به عنوان كل رسوب خروجي از حوزه آبخيز، قابل نيز بار رسوبي . كه توسط فرسايش شسته شده استاست 
شود. در يك حوزه آبخيز گيري در يك سطح مقطع مشخص و در يك دوره زماني معين تعريف مياندازه

  متوسط يا كوچك با داشتن مقدار فرسايش ناخالص و نسبت تحويل رسوب، بار رسوبي قابل تخمين است. 
رسوب گردند. عرضه هايي با تراكم زهكشي مختلف منتقل ميرسوب و بار رسوبي محلول به وسيله رودخانه

ها، بيانگر حساسيت تشكيالت آن در باالدست است. كنترل فرسايش خاك يك سيستم در خروجي حوضه
اجتماعي است و  -پيچيده مهندسي براي توليد پايدار محصوالت كشاورزي و كاهش مشكالت اقتصادي

  هاي آبخيز است.ريزي و مديريت اقدامات حفاظت آب و خاك در حوزهشامل برنامه
  

 سيستم هاي رودخانه اي در حوزه هاي آبخيزديناميك 

شناسي در ها متاثر از فعل و انفعاالت بين متغيرهاي هيدرولوژيك و جنبه هاي رسوبتعداد و شكل آبراهه
حوزه آبخيز است؛ به عبارت ديگر انرژي ناشي از جريان آب و مقاومت رسوبات در جهت تغييرات 

شش كدر مقابل جريان آب و  گردد. رسوبات معموالًآبراهه ميگيري كه منجر به شكل استمورفولوژيك 
كنند. اثر مقاومت در برابر جريان (زبري آبراهه) موجب اصطكاك و اتالف انرژي جريان سطحي مقاومت مي

شود. مقاومت سطحي بستگي به اندازه رسوبات محيط آبراهه و ذرات شن دارد كه اصوالً داراي زبري مي
باشد. تر، شكل آنها داراي اهميت ميچنين براي ذرات درشتباشند. همها ميسنگ كمتر نسبت به قلوه

  گردد. هاي بستر تعيين ميمعموالً اشكال رودخانه با توجه به خصوصيات ساختماني سنگ
وقوع جريانات حداكثر قادر به حمل رسوب در واكنش هيدرولوژيكي حوضه است كه توزيع مقادير آن 

- تقل اصلي شكل آبراهه را كنترل ميي حد تعيين شده و مانند يك متغير مسهدآبشاخص  وسيلههمعموالً ب

نمايد. در حقيقت مقدار آب موجود در آبراهه اهميت كمتري نسبت به ظرفيت گنجايش آن در انجام كار 
اري هاي رسوب با قدرت جريان رودخانه اثر متقابل داشته تا اينكه مقادير حمل رسوب و پايددارد.ويژگي

  محيط آبراهه را تعيين نمايند. 
آبراهه  مقادير بار بستر و معلق در رودخانه به عواملي چون اندازه، شكل و نيز نحوه قرارگيري مواد بستر

نظمي در سيستم تعادل آبراهه موجب عدم تعادل در مقادير ه آبخيز مانند بيبستگي دارند. تغييرات حوز
شده؛ و چگونگي تغيير در ذخيره رسوب درون بازه منجر به تغييرات در  حمل رسوب از بازه اي به بازه ديگر

و آبشستگي كانال متغير است.  رسوبگذاريشود. ظرفيت انتقال رودخانه در نتيجه شكل آبراهه مي
يجه كاهش ظرفيت انتقال رسوبگذاري باعث باالآمدن بستر آبراهه، افزايش نسبت عرض به عمق و درنت

                                                      
7 Water erosion 
8 Soil loss 
9 Sediment load 
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شود كه در ها ميايش بستر، باعث كاهش سطح ايستايي و افزايش ارتفاع كنارهشود. فرسكانال  مي
ثباتي كانال خواهد شد. در صورت عدم دخالت انساني، بازه درازمدت منجر به افزايش  فرسايش كناري و بي

ي و تغييرات در فرآيندهاي ضروري برا بودهتواند طوالني مدت زماني الزم، براي ايجاد تعادل جديد مي
توان به اندازه تواند قابل توجه باشد. از عوامل موثر بر سيستم آبراهه ميدستيابي به اين تعادل جديد مي

حوزه آبخيز، مقدارو اندازه رسوبات حمل شده در سيستم آبراهه، شكل آبراهه، شيب كانال آبراهه و ميزان 
يرها در آن به حالت موازنه باشند، به عنوان هايي كه اين متغهاي آبراهه اشاره نمود. رودخانهيهدآبفراواني 
هاي رودخانه و در طول زمان در حال شوند. متغيرها در طول بازههاي متعادل در نظر گرفته ميرودخانه

. تحت شرايط استتغيير هستند. تعادل پوياي يك رودخانه بيانگر شرايط متوسط آن در طول عمر رودخانه 
 يحلبي وارده و خروجي در يك بازه از رودخانه، تقريباً برابر خواهد بود.ارائه راهتعادل پويا، ميزان بارهاي رسو

اي بايد با توجه به ماهيت چند متغيره بودن كنترل آن صورت گيرد هاي رودخانهكلي براي مسائل سيستم
زهاي متغير و هاي آبرفتي با مرويژه رفتارهاي آبراههكه شامل فرآيندهاي حوزه آبخيز، هندسه آبراهه و به

  .استپذيرفرسايش
  

  هاتغييرات اكولوژيكي رودخانه
دهند. اگر چه كل مقدار اين آب درصد از هيدروسفر را تشكيل مي 002/0ها حدود ها و درياچهرودخانه

زميني در مقايسه با هيدروسفر خيلي قابل مالحظه نيست اما اين آبها به عنوان اساس و پايه تهيه آب 
اي در اكوسيستم بسيار مهم است.در قرن اخير فعاليت هاي بشر باعث تغييرات اكولوژيكي عمدهشيرين ما 

شود كه به ها ميرودخانه ها شده است. اين تغييرات شامل تجاوز به كانال اصلي و دشت سيالبي رودخانه
ضي (شامل داري باعث تغييرات اكولوژيكي و هيدرولوژيكي شده است. تغييرات كاربري اراطور معني

شهرسازي، كشاورزي، سد سازي و ....) گاهي به طور غير مستقيم اما به شكل مهمي بر اكوسيستم 
هاي اكولوژيكي سريعي را در برابر اين تغييرات هاي كوچك واكنشرودخانه تاثيرگذار بوده است. مخصوصاً

  قدامات اصالحي نيز دارند.ها و انشان داده اند، هر چند كه اين واكنش سريع را در برابر استراتژي
هاي بازسازي اي با تحمل انواع تغييرات انساني، واكنش مثبتي به تالشهاي رودخانهاغلب سيستم

اي انعطاف پذير هستند. با اين حال زماني فرا مي رسد كه طور قابل مالحظهاند كه بهاكوسيستم نشان داد
هاي ابند. برخي از تلفات و خسارتيهاي بزرگ تخريب يافته تنها با صرف اقدامات پرهزينه بهبود رودخانه

شوند. هرگز جبران نمي -هاي گياهي و يا جانوريبراي مثال انقراض گونه -وجود آمده در اكوسيستم هابه
قاعده و ريتم سيل طبيعي، هاي رودخانه فرايندهاي اساسي و طبيعي آنها مانند تغييرات زياد در اكوسيستم

هاي بارز از تغييرات طبيعي و... را به خطر مي اندازد. مثال وجود جريانات كم طبيعي، پوشش كناري طبيعي
  ها شامل موارد زير است:ي قرن بيستم در اكوسيستم رودخانهو انسان

  ؛هاي متواليخشكسالي-
 ؛هاي آبياكوسيستمعتي، كشاورزي و شهري به هاي صنورود انواع آلودگي- 

 ؛هارويه از منابع آبي و تهديد تاالببرداري بيبهره-
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تغيير در زيستگاه رودخانه و يا دشت سيالبي از طريق تغييرات كاربري اراضي، طغيان، كاناليزه كردن و -
  ؛ساخت خاكريز

  ؛هاي اصليهاي حوضه رودخانهسدسازي و كاناليزه كردن در بسياري از شاخه-
ها ديگر تجربه افزايش طبيعي جريان در شديد دامنه و فراواني اوج جريان. بسياري از رودخانهكاهش  -

  ؛زمستان و بهار و جريانات كم در ساير فصول سال را ندارند
هاي گياهي مهم در هاي درختي و ساير گونهجلوگيري از تكثير بسياري از گونهسازي، حذف و پاك-

  ؛هادشتسيالب
بسياري از گونه هاي كوچك آبزيان و به وجود آمدن اخالل در منبع غذايي ساير آبزيان و از بين رفتن -

  ؛شبكه غذايي رودخانه ها
هاي هاي بومي ماهيان و ورود و معرفي غيراصولي و مهار نشده گونهاز بين رفتن بسياري از گونه-

مانند قدرت توليد مثل باال، همه  هاييهاي غير بومي به دليل تواناييعضي از گونهغيربومي به كشور.  ب
شوند باعث ايجاد چيزخواري و تحمل دامنه وسيعي از شرايط محيطي وقتي به محيط جديدي وارد مي

-مي هاي بومي پيروز شده و بسياري از آنها را حذفدر رقابت با گونه وتغييرات زيادي در آن محيط شده 

.براي مثال وجود يك گونه ماهي غير بومي در آورندر ميبه بازيادي دو خسارات اقتصادي و اجتماعي ننماي
ديدي از گرد و آن منطقه را تبديل به منشا ج هاي منطقه را از بين بردهنسل ني "آمور"تاالب هامونبه اسم 
ها با ن گفت كه تخريب اكوسيستم رودخانهتواطور كلي مي.بهاستهاي تنفسي نموده و غبار و آلودگي

  ها مواجه است.ناپذير گونهاندازي از انقراض برگشتچشم
  

  هاي آبخيزتاثير فرسايش خاك بر اكوسيستم
-محيطي مدرن جهان است.در حوزههاي زيست گذاري يكي از بزرگترين نگرانيفرسايش خاك و رسوب

هاي آبخيز، فرسايش خاك باعث زوال اكولوژيكي محيط زيست و منابع طبيعي و تخريب توليدات 
وري خاك،موجب غيرقابل استفاده تر با كاهش حاصلخيزي و بهرهشود. حتي به شكل جديكشاورزي مي

تن درهكتار گزارش 25ما حدود  گردد. ميانگين فرسايش دركشورشدن اراضي كشاورزي براي هميشه مي
 ‐اين مشكل دركشور ما ناشي از عوامل اقتصادي .شده است كه بيش ازسه برابر متوسط جهاني است

  شود هنوز هم مقدار آن چشمگير است.هايي كه براي كنترل آن مياجتماعي بوده و با وجود تالش
ها نيز افزايش ورود رسوب به رودخانه فرسايش خاك عالوه بر حذف منابع مهم و ارزشمند كشاورزي، باعث

كند كه به طور مرتب مواد جهت كانال رودخانه به عنوان يك مسير انتقالي عمل ميشود، از اينمي
هايي مانند هاي رودخانه و سازهنشست رسوبات در سيستمدست تحويل داده و باعث تهفرسايشي را به پايين

هستند 10ايها، رسوب ريزدانه حوضهبات منتقل شده توسط رودخانهشود. درصد بااليي از اين رسوسدها مي
 99درصد و حتي تا  95- 90طور متوسط رسوبات معلق دهند. بهكه تركيب اصلي بار رسوبي را تشكيل مي

اي هن عمر مفيد انواع سازهآلودگيعالوه بر كاستدهد.اين گلها را تشكيل ميدرصد از بار رسوبي رودخانه

                                                      
10 Wash load 
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بند، پل و... با تغيير شرايط هيدرولوژيكي جريان در رودخانه هاي سيلسدهاي مخزني، ديوارهآبي نظير 
  گردد. گيري اراضي حاشيه رودخانه مياصلي، سبب افزايش پتانسيل سيل

ها ها توسط رودخانهگرم رسوب به اقيانوس 15-16 ×1012كيلومتر مكعب آب و  37000ساالنه حدود ورود 
 هاي ايران نيز از اين امر مستثني نبوده و حامل بار رسوبي نسبتاً. بسياري از رودخانهستتخمين زده شده ا

گردند. استفاده از آب اين بااليي هستند و اغلب باعث بروز مسائل فني و اقتصادي در منابع آب مي
د يك ها در مصارف شرب، صنعت و كشاورزي همواره با مشكالتي همراه است.در بسياري مواررودخانه

رسد. در برداري از رسوبات پر شده و عمر آن به پايان ميمخزن ذخيره آب كوچك، تنها در اولين سال بهره
مناطق خشك و نيمه خشك مشكل رسوبگذاري مخازن بسيار حادتر است تا جايي كه كاهش ظرفيت 

است. اين امر زماني  درصد 30تا  20درصد در سال است و عمر مفيد اغلب مخازن تنها  2تا  1ذخيره باالي 
هاي مناسب براي ساخت مخازن و سدها محدود، ارزشمند و غير قابل تجديد مهم است كه بدانيم مكان

هستند. مشكل رسوبگذاري مخازن و درنتيجه از دست دادن ظرفيت ذخيره سازي، مزاياي مخزن (كنترل 
  دهد.يح) را تحت تاثير قرار ميسيل، تامين آب آبياري، حمل و نقل، توليد نيرو، پرورش ماهي و تفر

اند و وقايع ناگهاني از جريانات در اثر فرسايش،برخي مناطق كوهستاني و تپه اي به اراضي باير تبديل شده
بار و بالي جان و مال ها فاجعهايبراي اغلب زيرساختاي، فروريختن و لغزش ناگهاني كنار رودخانهنخاله

ها ها، صدها هكتار از مزارع كشت وزرع و ميليوندشت رودخانهمناطق سيالباست. در بسياري از مردم شده
كنند و به همين دليل محدوده كانال اصلي كاهش يافته و اين به معني هاي سيالب زندگي مينفر در دشت

كاهش ظرفيت انتقال رسوب رودخانه است. به همين دليل تكرار جرياناتي كه از كانال اصلي خارج شده و 
هاي سيالب همچنين شامل يابد. برآورد خسارتكنند تاحد زيادي افزايش ميدشت سيالبي تجاوز مي در

روبي رسوبات مي شود. سيستم هاي تخريب محيط زيست به وسيله ترسيب رسوبات و هزينه باالي الي
و پاكسازي  روبيخيز مواجه هستند. اليهاي رسوبآبياري همواره با مشكل رسوبات، مخصوصا در رودخانه

  رسوبات در سيستم هاي رودخانه بسيار پرهزينه و زمان بر است. 
. استها ويژهسدو به هاهاياصليكيفيتĤبدرحوزهرودخانهيكيازنگرانيها، رودخانه ارزيابيوكنترلباررسوبمعلق

ويژه رسوبات موجود در آب دو تاثير متضاد بر كيفيت آب دارند. از يك طرف ذرات رسوبي موجود در آب به
شوند. از ها را جذب و در نتيجه باعث افزايش كيفيت آب تا درجه خاصي ميذرات ريز، برخي از آلودگي

كش ها، ها مانند آفتساز ساير آاليندهطرف ديگر رسوبات همچنين به عنوان عامل آالينده، حامل و ذخيره
ها عمل كرده و خلوص، شفافيت روسزا و ويهاي بيماريفسفر قابل جذب، نيتروژن، تركيبات آلي، باكتري

  دهند.و كيفيت آب را تحت تاثير قرار مي
گرم سرب را جذب كند. الي رسوب يافته   700تواند با توجه به مطالعات صورت گرفته يك تن رسوب مي

تا  10شود به طوري كه غلظت آن در كف در كف مخزن سد يك جاذب قوي براي آرسنيك محسوب مي
هاي پايين مخزن از غلظت آن در آب است. بنابراين آالينده ها به طور افزايشي در قسمت برابر بيشتر 100

-هاي پايين مخزن به عنوان يك منبع از آلودگي هستند كه در بستر مخزن متمركز شدهتجمع دارند و اليه

  اند.  
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هد از دست رفتن گيري نشده و ما همچنان شابسياري از اين تغييرات اكوسيستمي به طور علمي اندازه
هايي از اين خدمات و كاالهاي اكوسيستم شامل تفرج در ها هستيم. مثالارزش كاالها و خدمات اكوسيستم
هاي خيزي خاك و تغذيه طبيعي آبهاي غذايي و دارويي، حفظ حاصلفضاي باز، آب و هواي پاك، گونه

  زيرزميني است.
در بازار اقتصادي قابل معامله نيست. در بسياري موارد  بسياري از اين خدمات سابقه كسب درآمد نداشته و

شود و بسياري از كاالها و خدمات تغيير و كاهش در اين خدمات به راحتي ديده نشده و شناخته نمي
شوند. اما اين شناخت كه گذاري نميگذاران منابع طبيعي، ارزشگيران و سياستها توسط تصميماكوسيستم

  بسيار باال خواهد بود، در حال رشد است.  -با فرض جايگزيني-دمات هزينه جايگزيني اين خ
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
(تصوير رنگي پايان )Osman ،2014و  2008و همكاران،  DuranZuazo( فرسايش خاكانواع .4 شكل

  كتاب)

  پايش و اندازه گيري فرسايش خاك 
فرسايش مختلف و شدت آن را فراهم نموده و گيري فرسايش خاك امكان شناسايي مناطق با خطر اندازه

توان مناطق بحراني را براي انجام اقدامات حفاظتي در اولويت قرار داد. با توجه به نوع در نتيجه مي
گيري اندازههاي به كار گرفته نيز متفاوت خواهد بود.فرسايش (سطحي، شياري، آبراهه اي و ...) روش

شود كه عبارتند از مطالعه فرآيندها، بررسي ميزان حساسيت م ميفرسايش خاك با اهداف مختلفي انجا
آهن، سد، مراكز صنعتي و تفرجي)، تحليل پيامدهاي اي زيربنايي (جاده، راههاي توسعهاراضي، ارائه طرح

  مختلف اقدامات اجرايي و نيز ارزيابي عملكرد اقدامات حفاظت خاك.
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طور گيري پديده فرسايش بهشود. اندازهيرمستقيم انجام ميگيري فرسايش به دو صورت مستقيم و غاندازه
گيري در عرصه طبيعي و گيرد كه شامل اندازههاي مختلفي صورت ميمستقيم با استفاده از روش

گيري، ها و نوع ابزارهاي اندازهگيري به روشدقّت اندازهآزمايشگاه و يا تركيبي از اين دو روش  است. 
عمده دارد.  بستگيي شرايط اجتماعي و سياسي حاكم بر يك منطقهتمالي و ح هاي زماني ومحدوديت

  در بخش هاي بعدي آمده است.گيري فرسايش هاي اندازهروش
  

  هاي مستقيم اندازه گيري فرسايش خاكروش
هاي فرسايشي قابل استفاده در طبيعت و تحت شرايط طبيعي بارش يا بارش كرتكرت هاي فرسايش

توان در شرايط آزمايشگاه از آنها استفاده نمود.يك كرت، محدوده ايزوله شده، براي يا ميمصنوعي بوده و 
هاي دهي و تاثير اقدامات حفاظت خاك است. كرتفرايند رواناب، فرسايش و رسوب سازوكارمطالعات 

طور دائم زير كه به بودهدرجه)  5درصد ( 9متر و شيب يكسان  1/22در 83/1آزمايشي استاندارد داراي ابعاد 
آيش قرار داشته، عاري از پوشش گياهي و در جهت شيب شخم خورده است. اما با توجه به هدف مطالعه 

  ).5تواند متفاوت باشد(شكل به استفاده از كرت استاندارد نيست و اندازه و تيمار كرت مي الزاميحتماً
كه نياز به تكرار زياد  براي آزمايشهايي مترمربع مخصوصاً 2تا  1هاي حدود ها در اندازهترين كرتكوچك

طور كلي اندازه كرت بستگي به هدف و نوع فرسايش مورد دارند بسيار استفاده آسان و راحت دارند. به
اما براي مطالعه فرسايش حي مناسبند هاي كوچك براي بررسي فرسايش باراني و سطبررسي دارد. كرت

اي باشد كه رواناب كافي براي ايجاد فرسايش شياري توليد دازهشياري، طول كرت مورد استفاده بايد به ان
  نمايد.

  

  
  ه زوجي گنبد، استان همدان)ض(حو. كرت فرسايش 5شكل 
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گيري مستقيم فرسايش خاك تحت شرايط بارندگي طبيعي ترين روش، اندازهدقيق١١شبيه ساز باران
هاي طبيعي از نظر شدت و توزيع، تغييرپذيري بارانآوري داده در شرايط طبيعي به دليل است. اما جمع

- زمان بر و پرهزينه است؛ لذا بدون ساده سازي شرايط طبيعي، مطالعه رفتار خاك با پارامترهاي متعدد و بي

استفاده از شبيه سازي باران بسياري از اين . شمار آن مشكل و در بسياري مواقع غيرممكن است
مكان مطالعه تحت شرايط كنترل شده در دوره زماني كوتاه مدت را براي ها را رفع نموده و امحدوديت

بسياري از محققان انواع  1930سازي هيدرولوژيكي، از گام با توسعه مدلمحققين فراهم كرده است. هم
هاي فرسايش، رسوب، نفوذپذيري و رواناب سطحي طراحي آوري دادهسازها را با هدف جمعمختلفي از شبيه

  د. انكرده
-ها و مقادير متفاوت بارش از مزاياي استفاده از شبيهها، تداومسرعت، كارايي وامكان تكرارپذيري در شدت

ساز طراحي شده توسط شبيه 6شكل است.ساز باران در مطالعات پيدايش رواناب سطحي فرسايش ورسوب 
- دهد كه از قسمتت را نشان مي، در دانشگاه رازيكرمانشاه براي استفاده در صحرا و در مقياس پالنگارنده

اي از وسايل مختلف شامل منبع آب، هاي مختلف شامل نازل يا مولد قطره، سيستم آبرسان (مجموعه
متر  1-2موتور پمپ، شير آالت، مقسم، سيستم برگشت آب و فشارسنج) و يك كرت با مساحت متغير 

  مربعي تشكيل شده است.
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  (تصوير رنگي پايان كتاب)باران قابل حمل. شبيه ساز 6شكل 
  

                                                      
11 Rainfall simulator 
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 ١٢هاي آزمايشيهضاندازه گيري هدررفت خاك و آب در حو

هاي آبخيز معرف در دنيا از دهه گيري هدر رفت خاك و آب حوزهاندازه١٣هاي آبخيز معرفحوزه
با  عدد رسيد. حوزه آبخيز معرف يك حوزه آبخيز طبيعي معموال 1000به  1974شروع و تا سال  1930

هاي رواناب و بار رسوب، تشريح ماهيت كيلومترمربع است. هدف آن مطالعه مكانيسم 250تا  10مساحت 
  فرايندهاي فيزيكي فاكتورهاي مختلف و ايجاد و توسعه مدل هاي رياضي رسوب در حوضه ها است.

اي مقايسههاي آبخيز زوجي براي مطالعات معموالً شامل حوزه١٤هاي آبخيز آزمايشي زوجيحوزه
است. دو حوضه بايد داراي توپوگرافي، پستي و بلندي، خاك و پوشش گياهي مشابه باشند و معموال سطح 

كيلومتر مربع تجاوز نكند. قبل از انجام هر گونه اقدامات حفاظت خاك در اين دو حوضه، الزم   4آنها از 
ه ها اعمال شده و ضدر يكي از حو است كه يك دوره واسنجي انجام شود. پس از آن اقدامات حفاظت خاك

هاي ) در قسمت2شرح جدول (ه زوجي بهضحو 11شود. حدود ديگري در شرايط طبيعي نگه داشته مي
  اند.مختلف كشور تاسيس شده

  
  . مشخصات كلي حوزه هاي آبخيز زوجي در كشور2جدول 

  مساحت
 (هكتار)

 هنام حوض مشخصات هيدرولوژيكي

 حوزه آبريز حوزه آبخيز هضزير حو
  
  استان-شهرستان
 

  نام
 نمونه شاهد

 كسيليان مازندران-پل سفيد درياي خزر تاالر كسيليان 155 125

 دهگين هرمزگان-رودان خليج فارس ميناب زيارت علي 5/122 5/177

 كاخك خراسان-گناباد كوير مركزي كاخك كاخك 9/111 8/112

 گجيك گلستان-كالله درياي خزر گرگانرود قرناوه 486 450

 گنبد همدان-همدان كوير مركزي قره چاي سد وفرقان 153 142

 گور بند  سيستان بلوچستان-زاهدان گود زره  الر گور بند 80 68

 خامسان كردستان-كامياران آب سيروان  آب سيروان سد گاوشان 5/99 5/99

 تنگ شول فارس-مرودشت داخلي درياچه طشك  تنگ شول 54 60

 شوش خوزستان-شوش خليج فارس  كرخه رفايه 100 100

 زيدشت تهران-تهران درياي خزر سفيد رود طالقان رود 101 102

 هريس آذربايجان شرقي-مراغه درياچه اروميه صوفي چاي سد علويان 185 144

  

                                                      
12 Pilot watershed 
13 Representative watershed 
14 Paired experimental watershed 



  31................................................................................................سهيال آقابيگي امين   2
  
  

 
  

  خاكهاي غير مستقيم اندازه گيري فرسايش روش
تغييرات مكاني دراز مدت فرسايش خاك از  گيريبراي اندازه 137-ايزوتوپ سزيم ازاستفاده 

در  1954اي درسال هاي هستهدر اثر آزمايش سالح 137-كنند. سزيماستفاده مي 137-سزيم
اتمسفرگسترش يافت. به دليل نيمه عمر طوالني مقادير زيادي از آن در اثر بارندگي در اليه سطحي خاك 

شود. اگر تجمع و در اثر فرسايش جابجا مي توسط ذرات خاك جذب  137- نشين شده است. سزيم ته
گيري شود، مقدار هدررفت خاك در باالدست قابل تخمين خواهد بود. اين در يك منطقه اندازه 137-سزيم

اي نيز هاي رودخانهگذاري در سيستميك روش مناسب براي تعيين موقعيت، اندازه و عمر كمربند رسوب
  است.

يك وسيله مناسب براي نشان دادن و ارزيابي توپوگرافي خاك، هاي هوايي عكس هاي هواييعكس
- هاي هوايي موجود آسان بوده و نرخ فرسايش را مياقليم و تاثير اقدامات مديريتي است. استفاده از عكس

هاي فتوگرامتري  برداي با ارتفاع پايين و روشهاي زماني متوالي عكستوان با دقت باال با استفاده از بازه
  ت آورد. به دس

اي مي توانند اطالعات زيادي از تصاوير ماهواره١٦و سامانه اطالعات جغرافيايي١٥سنجش از دور
ها، توپوگرافي،ساختار زمين فاكتورهاي مختلف تاثيرگذار بر فرسايش خاك در سطح زمين، مانند ناهمواري
هندسه و توپوگرافي تصوير  شناسي، پوشش گياهي و كاربري اراضي را ارائه دهند. بر اساس ساختار، بافت،

كنند و سپس الگو، شدت و اي ارتباط بين فاكتورهاي اصلي و نقاط نمونه را آناليز و واسنجي ميماهواره
گردد. با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي مي توان رابطه بين پوشش و سطح فرسايش خاك تعيين مي

  ك را در شرايط مختلف محيطي برقرار نمود. توپوگرافي با رواناب، سطح زهكشي و فرسايش خا
  

  هاي مديريت حوزه آبخيزمدل
سازي فرايندهاي رواناب و فرسايش جهت درك فرايند انتقال آب و رسوب در مقياس حوزه آبخيز براي مدل

هاي مديريتي مختلف در جهت وقايع هيدرولوژيكي مختلف ضروري است تا اثرات كاربري اراضي و شيوه
هاي مختلف بيشترين اهداف مورد ارزيابي قرار بگيرد. بيش از چهار دهه است كه مدلرسيدن به 

آوري اطالعات مربوط به فرآيندهاي هيدرولوژيكي و كه جمعاند. از آنجاييهيدرولوژيكي ايجاد شده
هاي مالي و زماني، شرايط سخت فيزيكي حاكم بر دليل محدوديتهاي طبيعي بهفرسايش خاك در عرصه

مطالعه و  اين رواز  يستبيني اقليمي به راحتي امكانپذير نهاي آبخيز و نيز نوسانات غير قابل پيشزهحو
هاي جايگزين براي سازي محيط، يكي از گزينهو شبيه سازيبررسي فرآيند فرسايش خاك در قالب مدل

  تواند باشد.گيري مستقيم فرسايش خاك مياندازه
هاي قطعي و بينيتوان براي پيشكنند و ميهاي طبيعي ياري مييف بهتر پديدهها ما را در فهم و توصمدل

اي براي سازي حوزه آبخيز به طور گستردههاي شبيهاحتمالي فرسايش و رسوب از آنها استفاده نمود. مدل

                                                      
15 Remote Sensing 
16 Geographic Information System  
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نه برآورد هاي زيادي در زميروند. مدلهاي چرخه هيدرولوژيكي به كار ميمطالعه تاثيرات متقابل بين مولفه
  كنند.بندي ميدسته تقسيم 7اند كه معموال آنها را به فرسايش و رسوب ارائه شده

براي شرايطي كاربرد  بيشترگيري قرار داشته و ها بر اساس مشاهده و اندازهاين مدل١٧مدل هاي تجربي
واقعي فرسايش و ها ممكن است مقدار داشته كه پارامترهاي مدل كاليبره شده باشد. در اين نوع مدل

ها قادرند كه مناطق مختلف حوزه آبخيز را از نظر ميزان فرسايش و رسوب به دست نيايد اما اين مدل
كه در آنها   18بندي نمايند. اين نوع مدل به سه دسته مدل هاي جعبه سياهرسوب به طور صحيحي اولويت

منحني سنجه  مانند(گيرد سازي صورت ميبدون شناسايي فرايندهاي داخل سامانه، مدل
هايي هستند كه فرايندهاي داخل سامانه تا حدودي مد نظر قرار مدل 19)، جعبه خاكستريaQs=bQwرسوب

هاي تجربي فرسايش و رسوب در اين دسته ). بسياري از مدلUSLEو  MPSIACگيرند (مانند مدل مي
خل سامانه شناخته شده و مد نظر قرار كه در آنها تمامي فرايندهاي دا 20گيرند و مدلهاي جعبه سفيدقرار مي

هاي طبيعي باشند وجود ندارد اما گيرند. مدلي كه قادر به شبيه سازي تمامي فرايندهاي داخل سيستممي
  سعي در مدنظر قرار دادن حداكثري فرايندها دارند.  SWATيا  WEPPها مانند مدل برخي از مدل

در مدل هاي مفهومي بايد درك و تحليل مناسبي از مشكل و فرايندهاي سيستم 21مدل هاي مفهومي
روابط  22هاي مفهومي بر اساس مقادير متوسطمدل. بسياري از شناختداشته و مكانيسم مدل را به خوبي 

هاي هاي متوسط مقدار پارامترهاي ورودي به طور ميانگين براي بخشاند. در مدلتجربي بنا نهاده شده
داخل بخش همگن در نظر گرفته  و يا كل آبخيز در نظر گرفته شده و تغييرات مكاني پارامتر در همگن
  شود.  نمي
هاي رياضي تحليل فرايند و سيستم بر اساس روابط رياضي صورت گرفته و لدر مد23هاي رياضيمدل

ارتباط يك مدل رياضي ممكن است به عنوان يك سيستم عددي تعريف شود كه در يك زمان مشخص 
  كند.بين يك ورودي و يك خروجي را بيان مي

هاي بر سيستمها بر اساس اصول آماري قرار دارند و شرايط حاكم اين مدل 24مدل هاي آماري
  كنند. ي آماري حاكم بر آنها ارزيابي ميهاهيدرولوژيكي را به وسيله تئوري

سامانه واقعي تهيه شده و مورد  اي ازدر اين مدل ها نسخه ساده شده 25سازي شدههاي شبيهمدل
 ساز باران.استفاده قرار مي گيرد، مانند دستگاه شبيه

                                                      
17 Empirical Models 
18 Black box 
19 Grey box 
20 White box 
21 Conceptual model 
22 Lumped  
23 Mathematical Model 
24 Statistical model 
25 Iconic Model 
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هاي الكتريسيته هاي طبيعي را با جرياننوعي مدل كامپيوتري هستند كه وقوع پديده 26مدل هاي آنالوگ
 كنند.  سازي ميشبيه

هستند و عمدتاً فرايندهاي طبيعي هاي فيزيكي بر اساس قوانين فيزيكي استوار مدل27هاي فيزيكيمدل
  شوند. سازي شده و پس از بررسي روابط به دست آمده به طبيعت تعميم داده ميدر آزمايشگاه شبيه

گيرند گاهي اوقات بر پايه يكي از انواع هايي كه براي برآورد فرسايش و رسوب مورد استفاده قرار ميمدل
ها بر اساس مقياس اند. هر كدام از مدلآنها بنا نهاده شده هاي ذكر شده و گاهي دو يا چند نوع ازمدل

هاي متوسط ساالنه عمل كرده) (بر اساس داده 28كنند. برخي از آنها پيوستهزماني و مكاني خاصي عمل مي
. مقياس هستند(يعني بر اساس داده هاي يك واقعه يا رگبار عمل مي نمايند)  29و برخي از آنها فرآيندمحور

- هاي آبخيز بزرگ عمل ميهاي متفاوت كرت، دامنه، مزرعه تا حوزهآنها نيز متفاوت و در مقياسمكاني 

  كنند.
ساده باشند و تغييرات مكاني و  هاي ورودياي بايد نيازمند دادههاي منطقههاي كاربردي براي ارزيابيمدل

بل اجرا براي مناطق مختلف با زماني در فرايندهاي هيدرولوژيكي و فرسايش خاك را در نظر گرفته و قا
  گيرند. هاي شاخص در اين بخش مورد بررسي قرار ميكمترين واسنجي باشند.  در ادامه برخي از مدل

  
 ٣٠مدل جهاني فرسايش

آن توسط ويشماير و اسميت بر  نسخه. اولين )1(رابطه  يك مدل تجربي بر اساس مدل ماسگريو است
ارائه شد. بعد از آن بر اساس  1947سال) در  40پالت در عرض  1000هزار پالت سال ( 40اساس 

 ,MUSLE, RUSLE)هاي جديدتر با اسامي متفاوت نسخهاصالحاتي كه بر مدل اوليه صورت گرفت 

DUSLE, EUSLE.رايه گرديده است  
  

        A = RKLSCP                                                                )                        1رابطه (

   
 
A:  ،مقدار خاك از دست رفته برحسب تن بر هكتار بر سالR ،شاخص فرسايندگي باران :P مديريت :

: عامل درجه شيب، S: عامل طول زمين، L: عامل فرسايش پذيري خاك، Kاراضي(عامل حفاظت خاك)، 
C عامل مديريت زراعي :  
  

  .)2(رابطه  دقيقه اي 30باران خود تابعي است از انرژي جنبشي باران و شدت بارش  31قدرت فرسايندگي

                                                      
26 Analog Model 
27 Physical Model 
28 Continuous 
29 Event- based 
30 Universal Soil Loss Erosion (USLE) 
31 Erosivity 
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E                                                             )   2رابطه ( 	∑ 210.3 89.1	 log i          
  

جداگانه اي مي توان محاسبه كرد و با جمع كردن اعداد بدست آمده مقدار اين شاخص را براي رگبارهاي 
 براي رگبارهاي مختلف مقدار  هفتگي، ماهيانه يا ساليانه فرسايندگي معين مي گردد.

، آسيب پذيري يا حساسيت خاك نسبت به فرسايشاست كه تحت تاثير عوامل مختلفي 32فرسايش پذيري
خاصيت خاك يعني  5پذيري خاك و ود توانستند بين فرسايشاست. ويشماير و همكاران با مطالعات خ

درصد سيلت+شن خيلي ريز، درصد شن، مواد آلي، ساختمان و قابليت نفوذ خاك ارتباطي برقرار كرده و 
  اند كه به وسيله آن مي توان ميزان فرسايش پذيري خاك را به دست آورد.) ارائه داده3اي (رابطه

2.1)           3رابطه ( . 12 % 10 3.25 10 2 2.5 3  
  

  دست آورد.هاي مربوطه نيز بهرا مي توان با استفاده از نموگراف Kميزان 
عامل طول شيب، نسبت بين فرسايش ايجاد شده در زمين مورد مطالعه (طول شيب مورد نظر) به طول 

يش ايجاد شده در زمين مورد مطالعه (درجه ) است. عامل درجه شيب نسبت بين فرسا1/22شيب استاندارد(
  درصد) است. 9شيب مورد نظر) به شيب استاندارد (

  
  مديريت خاك

شامل مديريت زراعي و مديريت اراضي است كه در واقع مديريت زراعي نسبت بين وضعيت فرسايش در  
كرت استاندارد (حالت آيش و بدون پوشش) به فرسايش در وضعيت مورد نظر است. هرگونه اقدامات زراعي 

رسايش خاك در كند. مديريت اراضي نسبت فتغيير مي 1تا  صفراز وخامت وضع مي كاهد و مقدار آن بين 
است و شامل  1تحت مديريت اراضي فعلي به فرسايش كرت استاندارد است. و عدد آن همواره كمتر از 

-بندي، كشت بر روي خطوط تراز، كشت نواري و.... مي باشد. اگر هيچاقدامات حفاظت خاك از جمله سكو

  است.  1گونه اقدامات حفاظتي صورت نگيرد برابر 
  

  پيوتريكام- هاي فيزيكيمدل
هاي ناهمگني مكاني در توپوگرافي، خصوصيات خاك، پوشش گياهي و كاربري اراضي و همچنين محرك

- هيدرواقليمي از فاكتورهاي اصلي موثر بر فرسايش خاك و رسوب هستند. تعيين نرخ فرسايش خاك حوزه

حوزه آبخيز دشوار است. هاي ميداني براي هر قسمت از گيريهاي آبخيز درمقياس مكاني و زماني با اندازه
به ابزارهاي ارزشمندي براي تخمين توزيع مكاني  GISهاي سنجش از دور و به همين دليل تكنيك
هاي هيدرولوژيكي اند. تعدادي از مدلهاي فرسايش خاك و بار رسوبي تبديل شدهپارامترهاي ورودي مدل

عي و فرآيند محور هستند كه با برقراري ها توزياند. اين مدلتلفيق شده GISهاي مختلف با در مقياس

                                                      
32 Erodibility 
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هاي شوند و براي ارزيابي اقدامات مديريتي در حوزههاي رقومي به عنوان ورودي اجرا ميارتباط با نقشه
هاي ورودي شامل، اطالعات توپوگرافي، اند. دادهها و رسوبات ارائه شدهآبخيز و براي رونديابي آب، آالينده

ت خاك، تاج پوشش گياهي و اطالعات آب و هوايي، نظير رگبارهاي ثبت شده و نظير شيب، ارتفاع، كيفي
  اند.هاي مديريتيبرنامه
(شبيه ساز پاسخ محيط زيستي ANSWER2 (شبيه سازي فرسايش آبي)،  SIMWE 33هايي نظيرمدل

(پيش بيني منابع غيرنقطه اي آلودگي اراضي  AGNPS3هاي آبخيز)، اي حوزهاي منطقهمنابع نقطه
هاي آبخيز)، (سيستم مدل سازي حوزهWMS5بيني فرسايش آبي)، (پروژه پيش 34WEPP4كشاورزي)، 

GMS6هاي زيرزميني)، سازي آب(سيستم مدلRZWQM7 ،(مدل كيفيت آب ريشه اي)
GLEAMS8 ،(تاثيرات برداشت آب زيرزميني در سيستم مديريت كشاورزي)CEPI9  محاسبه تاثير ايجاد)
 WASP11(فرسايش و رواناب شيميايي از سيستم هاي مديريت كشاورزي)،  CREAMS10فرسايش)،

ابزار ارزيابي خاك SWAT13(مدل مديريت آب رگبار)،   SWMM12(برنامه شبيه سازي آناليز كيفيت آب)، 
آلودگي)  جزء اين مدل ها هستند. ( علم ارزيابي بهتر منابع نقطه اي و غير نقطه اي  BASIN14و آب)،  

، CREAMS ،EPICكيلومترمربع) مانند  10هاي زيادي با مقياس مزرعه (مساحت تقريبي كمتر از مدل
EUROSEM ،GLEAMS ،GUEST ،MUSLET  براي تخمين بار رسوب رواناب و هدررفت مواد

  غذايي وجود دارد.
AGNPS ،AnnAGNPS ،ANSWER ،GAMES ،KINEROS ،LISEM ،MIKE 11 ،

RUNOFF ،SEDEM ،SHESED ،SHETRAN ،SWAT ،SWIM ،WEPP ،WESP هاي مدل
  هاي آبخيز هستند. فيزيكي در مقياس حوزه

AnnAGNPS ،ANSWERS ،CREAMS ،GLEAMS ،GAMES ،SEDEM ،SWIM ،HYPE 
و تاثيرات  هاي آبخيزسازي پيوسته هستند كه براي ارزيابي دراز مدت اقدامات مديريت حوزههاي شبيهمدل

، ANSWERهاي مبتني بر وقايع رگباري مانند گيرند. مدلتغييرات هيدرولوژيكي مورد استفاده قرار مي
AGNPS ،EUROSEM ،GUEST ،KINEROS ،LISEM ،MULTSED ،RUNOFF ،

                                                      
1 Simulation  of   Watershed  Erosion 
34 Areal Nonpoint Source Watershed Environment Response Simulation 
3 Agricultural Non-Point Source 
4 Water Erosion Prediction Project 
5 Watershed Modeling System 
6 Groundwater Modeling System 
7  Root Zone Water Quality Model 
8 Groundwater Loading Effects of Agricultural Management System 
9 Erosion Productivity Impact Calculator 
10 Chemicals Runoff and Erosion for Agricultural Management System 
11 Water Quality Analysis Simulation Program 
12 Storm Water Management Model 
13 Soil and Water Assessment Tool 
14 Better Assessment Science Integrating Point and Non point Source 
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SEDIMOT ،SHETRAN ،WESP آناليز و تجزيه و  ابي اقدامات مديريت حوزه آبخيز وو ... براي  ارزي
ها مانند گيرند.برخي از مدلتحليل شدت واقعي يا طراحي رگبارهاي تك واقعه  مورد استفاده قرار مي

EPIC ،LASCAM ،MIKE 11 ،SHESED ،SWAT ،TOPMODEL  وWEPP هم قابليت شبيه-

  واقعه را دارا هستند.  سازي در هر دو حالت پيوسته و تك
  

  AGNPSمدل 
اين مدل براي ارزيابي در محيط هاي مختلف در سرتاسر جهان براي تخمين رواناب، دبي اوج، بار رسوب و 

مدل شبيه سازي پيوسته در مقياس حوزه آبخيز  AnnAGNPSمواد مغذي مورد ارزيابي قرار گرفته است. 
هاي گيريتصميم است. اين مدل در اصل براي مطالعه تاثير AGNPSاست كه نسل بعدي مبتني بر واقعه 

  گيرد. ها مورد استفاده قرار ميمديريتي در حوزه هاي آبخيز بر روي آب، رسوب و آالينده
  

  ANSWERSمدل 
ها مورد هاي مديريتي در حوزه هاي آبخيز بر روي آب، رسوب و آاليندهگيريبراي پيش بيني تاثير تصميم

حوزه آبخيز است كه نسل بعدي آن مبتني بر  در مقياس ANSWERSگيرد. مدل پيوسته استفاده قرار مي
  تك واقعه است. 

 
  SHETRANمدل 

ها مكاني براي شبيه سازي جريان آب و انتقال رسوب و مواد محلول در حوضه رودخانه-يك مدل توزيعي
است كه در دانشكده مهندسي عمران و علوم زمين دانشگاه نيوكاسل  SHEاست. اين مدل جانشين مدل 

انگلستان ايجاد شد. كاربرد اين مدل براي استفاده جهاني ارتقاء داده شد و در شورهاي مختلف مورد 
آزمايش قرار گرفته است. اين مدل براي آناليز تاثير خطرات لغزش، اقليم، تغييرات كاربري اراضي بر انتقال 

آالينده ها، تاثير آب زيرزميني و آب خاك و جنگل بر سيل و رسوب  مورد استفاده قرار گرفته  رسوب و
  است.    

  
  WEPPمدل 

توسط وزارت كشاورزي اياالت متحده آمريكا  1985اين مدل يك مدل فيزيكي توزيعي است كه در سال 
)USDA(35رساني است. در سه مقياس روزبيني فرسايش خاك ارائه شد و همچنان در حال بهبراي پيش

- قابل استفاده بوده و فاكتورهاي مختلفي را براي پيش 36هاي آبخيز كوچك، دامنه و سلول يا شبكهحوزه

دهد. اين مدل به دليل قابليت برآورد توزيع زماني و مكاني هدررفت خاك و بيني فرسايش مد نظر قرار مي

                                                      
35 United States Department of Agriculture 
36 Grid 
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توان هدررفت وژيكي دارد. با استفاده از اين مدل ميرسوب مزاياي بسياري نسبت به ساير مدل هاي هيدرول
آورد هاي روزانه، ماهانه و يا متوسط ساالنه براي كل دامنه يا هر نقطه از شيب برخالص خاك در مقياس

  هكتار قابل اجرا است. 260هاي حداكثر نمود. با اين حال براي حوضه
GeoWEPP اي از مدل نسخهWEPP  است كه باGIS ه و قادر است بار رسوب و هدررفت تركيب شد

پيوسته است كه از  37يك مدل فرايند محور WEPPهاي كوچك كشاورزي ارزيابي كند. خاك را در حوضه
جمله فرآيندهاي فرسايش شياري و بين شياري، انتقال رسوب و ته نشيني، نفوذ، تثبيت خاك، تاثير بقايا و 
تاج پوشش گياهي بر جدايش خاك و نفوذپذيري، سله بندي خاك، هيدروليك شيار، رواناب سطحي، رشد 

ذوب برف، تاثير يخ زدگي خاك بر گياه، تجزيه بقاياي گياهي، حركت آب در خاك، تبخير، تعرق، 
نفوذپذيري و فرسايش پذيري، تاثيرات شخم بر ويژگي هاي خاك تاثيرات زيري خاك و اقليم را در نظر 

  شود. گرفته و در نهايت ميزان هدررفت خاك و توزيع زماني آن تعيين مي
را توسط معادالت گذاري اين مدل سه فرآيند اصلي فرسايش خاك يعني جدايش، حمل رسوبات و رسوب
هايي از زير مدل WEPPرياضي بررسي و در نهايت ميزان فرسايش خاك را محاسبه مي كند. مدل 

كند و سازي ميرابطه و فرمول شبيه 30تشكيل شده است كه هر كدام بخشي از فرآيند را بر اساس حدود 
ياد و اطالعات بسيار جزئي از همين مسئله باعث پيچيدگي مدل شده و آن را نيازمند ورودي هاي بسيار ز

رغم برتري و دقت باالي آن نسبت به بسياري منطقه مورد بررسي كرده است. به همين دليل اين مدل علي
هاي فيزيكي و هيدروليكي آن در هاي آبخيزي كه اطالعات جزئي از ويژگياز مدل هاي ديگر، براي حوزه

  دسترس نيست عمال كارايي ندارد.
  

  SWATمدل 
هاي مديريتي متفاوت بر رواناب، بيني تاثير روشكه براي پيش استاين مدل در مقياس حوزه آبخيز 

كه  ،هاي فاقد آمار استهاي زماني طوالني در حوضهرسوب، عناصر غذايي و بيالن مواد شيمياييبراي دوره
العاتي كه از حوضه به خاك، كاربري اراضي وشرايط مديريتي متفاوتي دارند. اين مدل با استفاده از اط

سازي كرده و خروجي مدل پس از مراحل واسنجي و كند مقادير را شبيهعنوان ورودي دريافت مي
سازهيدرولوژيكي ويكمدل پيوسته و نيمه آيد. اين مدل يك شبيهدست مياعتبارسنجي و كاليبراسيون به

براي سرويس تحقيقات كشاورزي  1999توزيعي مكاني با پايه فيزيكي است كه توسط جف آرنولد در سال 
  طور پيوسته درحال توسعه بوده است. هآمريكا تهيه شد و از آن زمان ب

ها به ها، و سپس تقسيم زير حوضهدر اين مدل تنوع مكاني منطقه ابتدا با تقسيم آبخيز به زيرحوضه
شود قات شيب انجام ميهاي خاك، كاربري اراضي و نقشه طبواحدهاي پاسخ هيدرولوژيكي، بر اساس نقشه

شود. مدل و فرآيند بارش و رواناب و رسوب براي هر يك از اين واحدها به صورت جداگانه شبيه سازي مي
SWAT هاي نيازمند اطالعاتي در مورد آب و هوا، مشخصات خاك، توپوگرافي، پوشش گياهي و روش

سازي فرآيندهاي هايي نظير شبيهتمديريت و كاربري اراضي در سطح حوزه آبخيز است. اين مدل قابلي

                                                      
37 Process- based 



  مديريت منابع حياتي..................................................................................................38
  
  

  
  

 

باشد و همچنين اين هيدرولوژيكي، مديريت مرتع، اثرات تغيير اقليم، فرسايش خاك و كيفيت آب را دارا مي
  تواند در بازه هاي زماني ساالنه، ماهانه، و روزانه انجام دهد.ها را ميسازيشبيه

فيزيكي كارايي بهتري دارد زيرا اين مدل قادر  در برآورد رسوب در مقايسه با ساير مدل هايSWATمدل  
است رسوب روزانه را شبيه سازي كند و در اراضي مرتعي و نواحي كوهستاني نيز قابليت خود را نشان 
دهد.همچنين اين مدل قادر است ميزان فرسايش و توليد رسوب را بر اساس تغيير نوع كاربري اراضي 

محاسبه ميزان رسوب در هر زير حوضه با رونديابي داخل شبكه سازي نمايد زيرا مدل پس از شبيه
دهد و مقدار رسوباتي كه در شبكه هيدروگراف، فرآيند رونديابي جريان را داخل هر زير حوضه انجام مي

كند و مقادير واقعي را در خروجي هر واحد كاربري گذارد را محاسبه و از مرحله بعدي كسر ميباقي مي
 كند.اراضي محاسبه مي

  
  مباني مدل 

توان به دو بخش تقسيم نمود. قسمت اول تحت عنوان در اين مدل شبيه سازي چرخه هيدرولوژيكي را مي
شود. اين فاز انتقال آب، رسوب، مواد مغذي و آفت كش به درون كانال اصلي را در هر فاز زمين شناخته مي

صورت حركت آب، تواند بهبي است كه ميكند. دومين قسمت، فاز آب يا رونديازير حوضه كنترل مي
سازي چرخه در شبيهSWATها در كانال به خروجي آبخيز تعريف شود.مدلرسوب، مواد مغذي و آالينده

ل شوند شامسازي ميكند. فرآيندهاي هيدرولوژويكي كه شبيههيدرولوژيك از معادله بيالن آب استفاده مي
هاي زيرزميني و هاي آبنفوذ سطحي، نفوذ عمقي، جريانتبخير و تعرق، رواناب سطحي، ذوب برف، 

  .اندهاي زيرسطحي جريان
ساماني - تيلور و هارگريوز-در اين مدلبراي محاسبه تبخير و تعرق از سه روش پنمن مانتيس، پريستلي

كار شود و دو روش شماره منحني و معادله نفوذ گرين و آمپت براي محاسبه رواناب سطحي بهاستفاده مي
گيرد.جريان رود. همچنين روش استداللي(منطقي) براي محاسبه حداكثر رواناب مورد استفاده قرار ميمي

شود و مدل براي به صورت يك مدل ذخيره سينماتيك در نظر گرفته مي SWATزيرسطحي در مدل 
  كند. شبيه سازي آن از معادله پيوستگي جرم استفاده مي

شوند كه به صورت جداگانه بارش و ذوب برف هاي ارتفاعي تقسيم ميها به نوارزيرحوضه SWATدر مدل 
سازي كند تواند انواع گياهان را در حين اجرا شبيهشود. همچنين اين مدل ميبراي هر نوار شبيه سازي مي

-كند و گياهان يكساله و چندساله را از يكديگر جدا ميكه براي اين كار از يك مدل رشد گياه استفاده مي

  . كند
فرسايش و رسوب براي هر واحد پاسخ هيدرولوژيكي توسط معادله جهاني هدر رفت  در اين مدل محاسبه
  شود. تعيين مي MUSLEخاك اصالح شده يا 

-كند.مواد مغذي ميگيري ميانتقال و تغيير اشكال مختلف نيتروژن و فسفر را در حوضه پي SWATمدل 

توانند از طريق رواناب سطحي و جريان جانبي به كانال اصلي وارد شوند و به پايين دست منتقل 
و  فسفر موجود در رواناب، جريان جانبي و نفوذ عمقي با توجه به حجم آب و ميانگين NO3گردند.مقدار 
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آن در اليه بااليي  شود.انتقال نيتروژن آلي رواناب را براساس غلظتغلظت نيترات در اليه خاك برآورد مي
با توجه به  SWATطور كلي رونديابي در مدل كند.بهخاك، آورد رسوب و نسبت غني سازي برآورد مي

شود و مدل براي برآورد سرعت و دبي در مشخصات كانال اصلي و بر اساس مدل ماسكينگام انجام مي
  كند. كانال اصلي، از معادله مانينگ استفاده مي

زمان گذاري و تخريب است كه به صورت همي رسوبديابي رسوب شامل دو مولفهرونرونديابي رسوب
نشيني ها براساس سرعت تهگذاري در كانال اصلي و دشت سيالبي در زير حوضهكنند. رسوبعمل مي

شود كه اين نشيني رسوبات براساس قانون استوكس محاسبه ميگيرد. سرعت تهذرات رسوب صورت مي
گيرد. صورت مي38قطر ذرات است.تخريب در كانال بر اساس مفهوم قدرت جريان بگنولد سرعت تابعي از

  بگنولد قدرت آبراهه را نتيجه غلظت آب، سرعت جريان و شيب سطح آب تعريف كرد. 
همچنين قادر است جريان را در مخازن رونديابي كند كه براي اين  SWATمدل رونديابي در مخازن

شود كه كار جريان ورودي، جريان خروجي، بارش ورودي سطح، تبخير، نفوذ و برگشت جريان محاسبه مي
 ).2005گيرد (نيچ و همكاران، اين محاسبه با استفاده از معادله ذخيره صورت مي

ي در آبراهه با توجه به اجزاي مربوط به كيفيت آب كه در مدل انتقال مواد مغذرونديابي مواد مغذي
هايي كه شوند. آنمواد مغذي به دو بخش تقسيم مي SWATشود. در مدل اند كنترل ميپيش بيني شده
شوند. مقداري كه در آب حل شده با آب هايي كه توسط سطح رسوبات جذب ميشوند و آندر آب حل مي

 كند.كه توسط رسوبات جذب شده به همراه همان رسوبات رسوب ميشود و مقداري منتقل مي

كش ها به واحدهاي هيدرولوژيك داده در كانالزماني كه تعداد نامحدودي از آفت رونديابي آفت كش ها
شود كه دليل آن پيچيده بودن كش در طول شبكه آبراهه آبخيز رونديابي ميشود فقط به صورت يك آفت

ها نيز به دو بخش محلول در آب و اضافه شده كشي است. همانند مواد مغذي، آفتفرآيندهاي شبيه ساز
امكان تعريف اقدامات مديريتي (مديريت چرا، آغاز و پايان  SWATشوند.در مدل به رسوبات، تقسيم مي

د ها، اقدامات آبياري و شخم زدن) در هر واحد هيدرولوژيكيوجوكشفصل رشد، زمان و مقدار كوددهي، آفت
  بيني شده است. دارد. همچنين هر گزينه مديريتي ديگري مرتبط با استفاده از آب پيش

 
  مطالعه موردي در حوزه آبخيز دينور

اي توسط آقابيگي و همكاران تاثير تغييرات كاربري اراضي بر ميزان فرسايش و رسوب با استفاده در مطالعه
ي هدآبهاي ين منظوردادهه اكرمانشاه مورد بررسي قرار گرفت. باز  اين مدل در حوزه آبخيز دينور در استان 

در نظر گرفته شده و نقشه كاربري اراضي مربوط به اين دو  2010تا  1994و رسوب در دوره آماري از سال 
ي مورد مطالعه در ها و مساحت آنها در منطقههاي تهيه شده انواع كاربريسال تهيه گرديد. بر اساس نقشه

 ) محاسبه گرديد.3انتهاي دوره به صورت جدول ( ابتدا و

 
 
 

                                                      
38Bagnold 
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  . وسعت انواع كاربري اراضي حوضه مورد مطالعه در دوره ي شبيه سازي3جدول 

  )(درصدمساحت   نوع كاربري
  1994در سال 

  (درصد)مساحت 
  2010در سال 

تغييرات كاربري 
  نوع تغيير  (درصد)

  افزايشي  89/30  012/34  126/3  كشاورزي
  كاهشي  -23/4  975/0  209/5  باغ

  افزايشي  47/7  104/9  63/1  مناطق فاقد پوشش
 كاهشي  -37/20  819/51  191/72  مراتع

 كاهشي  -24/15  2/0  44/15  پوشش سنگ

  افزايشي  49/1  891/3  399/2  مناظق مسكوني وجاده
  

)  به 2010( ) و انتهاي دوره1994هاي كاربري اراضي مربوط به ابتدا (سال سازي، نقشهبراي انجام شبيه
هاي مدل ثابت در نظر گرفته شده و فقط نقشه مدل معرفي شدند. براي اين امر در هر بار اجرا تمام ورودي

تا  1998هاي ي و رسوب سالهدآبهاي كاربري به عنوان ورودي متغير وارد مدل گرديد. همچنين آمار داده
سنجي در نظر گرفته شده است. براي براي اعتبار  2010تا  2007هاي سنجي و سالبراي صحت 2006

دست آمده در مراحل استفاده شد. نتايج به SUFI-2و الگوريتم  SWAT-CUPكاليبره مدل نيز از نرم افزار 
) حاكي از توانايي و كارايي مدل در 5) و رسوب روزانه (جدول 4واسنجي و اعتبارسنجي دبي روزانه (جدول 

  اين منطقه است.
سازي از توانايي و دقت الزم براي شبيه SWATي حاكي از آن است كه مدل هاي آمارنتايج شاخص

درصد باشد نتايج  75باالتر از  NSدينور برخوردار است. معموال در صورتي كه شاخص  رسوب در حوضه
بين صفر تا صد  Pدانند. مقدارفاكتوربخش ميرا رضايتدرصد باشد نتايج آن 75تا  36مدل عالي و اگر بين 

نيز بين صفر تا  Rتر صورت گرفته است. مقدارفاكتورسازي دقيقنزديكتر باشد شبيه 100است كه هرچه به 
- سازي بهتر توسط مدل است. بر اين اساس ميدهنده شبيهنهايت است و مقادير نزديك به صفر نشانبي

كمتر از يك عملكرد  Rو  45ر از باالت Pو  55/0ساتكليف باالي - با ضريب نش SWATتوان گفت مدل 
 رضايت بخشي داشته است. 

  
  نتايج شاخص هاي آماري در ارزيابي دقت نتايج شبيه سازي  4جدول 

  اعتبارسنجي  واسنجي  نام شاخص

  NS(  59/0  64/0ساتكليف ( -نش

  R2(  71/0  73/0(ضريب تبيين 

R 64/0  38/0  فاكتور  

P 57/0  58/0  فاكتور  
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  سازي رسوب معلقمعيارهاي آماري مورد استفاده در ارزيابي شبيه.  نتايج 5جدول 
  اعتبارسنجي  واسنجي  نام شاخص

  NS(  55/0  58/0ساتكليف ( -نش

  R2(  60/0  62/0(ضريب تبيين 

R 33/0  56/0  فاكتور  

P 68  45  فاكتور  

  
در سال  بر اساس نقشه كاربري اراضي) 7شكل( نتايج مقادير رسوب معلق خروجي حاصل شده از مدل

دهد كه تغييرات صورت گرفته در كاربري اراضي منطقه باعث افزايش توليد نشان مي 2010و سال  1994
گرم در ليتر  18/1، 1994بيشترين مقدار رسوب  معلق در سال  .ه مورد مطالعه شده استضرسوب در حو

به عبارت ديگر دوره مورد   گرم در ليتر رسيده است. 65/12به  2010بوده است، اما  اين ميزان در سال 
دهد.براي ارايه گرم در ليتر در توليد رسوب معلق را در دو مقطع نشان مي 47/11مطالعه، اختالفي برابر با 

به عنوان نقشه شاهد در  2010سناريو كاربري جديد در اين مطالعه نقشه كاربري اراضي مربوط به سال 
ربري منطقه در گذشته و حال انجام گرفت و همچنين نظر گرفته شد. پس از بررسي هايي كه روي كا

مطالعه روند تغييرات كاربري طي دوره مشخص يك سناريو در جهت بهبود روند تخريب در حوضه ارايه 
 شد و اثرات آن مورد بررسي قرار گرفت.

  

  
       2010و  1994دينور تحت تأثير كاربري سال آبخيز ه مقادير رسوب خروجي از حوز: 7شكل    
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  دينورآبخيز ه در وضعيت فعلي حوز مقايسه رسوب خروجي متأثر از سناريو و رسوب خروجي: 8شكل

  
هاي گذشته اين اراضي ي مربوط به سالاراضي فاقد پوششي وجود دارند كه در نقشه 2010در نقشه سال 

اند. براي سناريو تعريف شده اين اراضي به خود را از دست دادهپوشش مرتعي دارند اما به مرور پوشش 
تركيب درختان هميشه سبز و خزان كننده با تراكم متوسط تغيير داده شدند. بنابراين در اجراي بعدي، مدل 
به جاي تأثير اراضي فاقد پوشش بر رسوب خروجي تأثير مخلوطي از درختان هميشه سبز و خزان كننده را 

- ) تأثير اين سناريو به صورت مقايسه ايي با وضعيت كنوني حوضه مشاهده مي8كند. در شكل(اعمال مي

  شود.
اعمال تغييرات ذكر شده در كاربري حوضه طي سناريوي معرفي شده ميزان رسوب خروجي از حوضه را 

نقاطي كه خورد و در سازي بيشتر به چشم ميكاهش داده و اين تأثير به خصوص در نقاط اوج منحني شبيه
شود. در اين سناريو تغييري در كاربري اعمال شد كه ميزان رسوب كمتر است تأثير چنداني مشاهده نمي

ها انجام توان در واقعيت روي كاربرياجراي آن در واقعيت امكان پذير باشد. زيرا بسياري از تغييرات را نمي
سعت مناطق مسكوني و صنعتي در اكثر داد، تغييراتي مانند كم كردن سطح زير كشت و يا كم كردن و

  ها عمأل قابل اجرا نيستند.حوضه
اي ديگر تاثير تغيير اقليم و كاربري اراضي بررواناب در حوزه آبخيز گرين با استفاده از همچنين در مطالعه

به منظور  SDSMمورد بررسي قرار گرفت. در اين تحقيق از روش آماري  SDSMو مدل  SWATمدل 
بيني جهت پيش Hadcm3هاي مدل هاي گردش عمومي جو و خروجيكردن خروجي مدلريز مقياس 

در محدوده پارامترهاي واسنجي شده، جهت  SWATاقليم آتي در اين حوضه استفاده گرديد. از مدل 
 سناريو.استفاده شد B2و  A2سازي رواناب ناشي از تغييرات اقليمي حوزه آبخيز گرين تحت دو سناريو شبيه
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A2اديز رشد ،يخانوادگ رسوم و ها خانواده برارزش ديباتاكي امنطقهي تيجمعي روهاين تيتقو رندهيدربرگ 

ي براي امنطقهي هابه راه حل B2 ي است. سناريو اقتصاد عيسر شرفتيپ به كمتري وابستگ و تيجمع
براي متغيرهاي  GCMهاي هاي مدلبينيكند. پيشمي ديستتاكيطزيومحي ،اجتماعيتمسائالقتصاديتقو
تبديل شدند و مدل  SWATسازي به فرمت مدل پس از ريزمقياس ،B2 وA2ي وهايسناري تحت اقليم

براي سناريوهاي مورد نظر اجرا شد و سپس نتايج حاصل از اجراي مدل با سناريوهاي مختلف و نتايج 
هيدرولوژيكي و هاي از داده .حاصل از اجراي مدل با شرايط اقليمي زمان حال، مورد مقايسه قرار گرفت

) انطباق 9سازي دبي در اين مطالعه استفاده گرديد. شكل (براي شبيه 2010تا  2000اقليمي در دوره آماري 
 كند.سازي را بيان مياي و شبيههاي مشاهدهمنحني دبي

 
  تاثير تغيير كاربري اراضي بر مقدار رواناب   
، 1986هاي دبي نقشه كاربري اراضي حوضه در سالبراي بررسي تاثير تغييرات كاربري اراضي بر مقدار 

ها و مدل زنجيره اي تهيه گرديد، سپس با استفاده از اين نقشهبا استفاده از تصاوير ماهواره 2014و  2000
نيز تهيه گرديد. براي اين منظور پس از  2042ماركوف نقشه كاربري اراضي سال  CAماركوف و فيلتر 

را  SWAT) تمام ورودي هاي مدل 6(جدول 2042و  2014هاي ربوط به سالتهيه نقشه كاربري اراضي م
 .اجرا شد SWATمدل  2042و كاربري اراضي  2014ثابت در نظر گرفته و براي دو سناريو كاربري اراضي 

 ) آمده است10نتايج حاصل از تاثير تغيير كاربري اراضي بر رواناب در شكل (

  

  
 

  مقايسه مقادير دبي مشاهداتي و شبيه سازي شده براي دوره اعتبارسنجيدر حوزه آبخيز گرين :9شكل
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در حوضه مورد مطالعه ميزان رواناب  2052تا 2042شود كه در دوره با توجه به اين نمودارها مشاهده مي
ه از اجراي مدل يابد. با توجه به اينكه در اين مرحلكاهش مي 2010تا 2000خروجي حوضه نسبت به دوره 

توان اينكاهش رواناب را هاي مدل غير از كاربري اراضي ثابت در نظر گرفته شده است ميتمام ورودي
  ناشي از افزايش مساحت اراضي جنگلي و كاهش مساحت اراضي بدون پوشش دانست.

  
  در حوزه آبخيز سد گرين 2042و  2014در سال  2Kmهاي اراضيمساحت كاربري.6جدول

جنگل دست   جنگل طبيعي  اراضيكاربري 
  كاشت

  اياراضي صخره  اراضي مرتعي
  (بدون پوشش) 

  24/3  63/14  82/0  35/2  2014سال 
  20/3  05/119/14  59/2  2042سال

  
  تاثير تغيير اقليم بر مقدار رواناب

مطالعه در ) نشان مي دهد كه حوضه مورد 12و  11نتايج حاصل از تاثير تغيير اقليم بر رواناب (شكل هاي 
توان اين كاهش شاهد كاهش رواناب خواهد بود. مي 2010تا 2000نسبت به دوره  2052تا 2042دوره

  ميزان رواناب را ناشي ازافزايش دما و به دنبال آن افزايش ميزان تبخير و كاهش ميزان بارندگي دانست. 

  
  تغيير كابريسازي شده ارتفاع رواناب تحت تاثير مقايسه مقادير شبيه:  10شكل 

  اراضي دوره مطالعاتي 
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سازي شده ارتفاع رواناب تحت تاثير تغيير اقليم دوره مطالعاتي مقايسه مقادير شبيه :11شكل 

  )A2(سناريو
  

- هاي مربوط به دما و بارندگي دوره آتي و نمودارهاي مربوط به رواناب ماهانه مشاهده ميبا توجه به نمودار

ميزان بارندگي كاهش و دما افزايش يافته ميزان رواناب در دوره آتي نيز كاهش هايي كه شود كه در ماه
  يابد.  مي

 
  سازي شده ارتفاع رواناب تحت تاثير تغيير اقليممقايسه مقادير شبيه:12شكل 

  )B2دوره مطالعاتي (سناريو  
  

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

نه 
ها
 ما
ب
انا
رو

ع 
تفا
ار

 )
تر
يم
ميل

(

2014

2042

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

نه
ها
 ما
ب
انا
رو

ن 
گي
يان
م

 :
تر
يم
ميل

ماه

2014

2042



  مديريت منابع حياتي..................................................................................................46
  
  

  
  

 

مساحت مرتع و اراضي  شود كه تغيير كاربري اراضي در دوره آتي با كاهشبا توجه به نتايج مشاهده مي
  مياقل رييتغشود و بدون پوشش و افزايش مساحت اراضي جنگلي موجب كاهش ميزان رواناب مي

شود اثر تغيير . همچنين مشاهده ميگردديرواناب م زانيموجب كاهش م B2وA2ي وهايزتحتسنارين
 B2وA2ي وهايمتحتسنارياقلكاربري اراضي بر كاهش ميزان رواناب در دوره آتي در مقايسه با اثر تغيير 

  كمتر بوده و تغيير اقليم رواناب را به ميزان بيشتري كاهش خواهد داد. 
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 شركت آب منطقه اي كرمانشاه ،گروه تحقيقات كاربردي
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  يرزمينيو ز يسطح هايارتباط متقابل آب
  سازي: مطالعه مورديبا استفاده از مدل 

  
  

  و جواد حيدري فاطمه بتوندي،يحيي ميرزايي، منوچهر چيت سازان
 

 چكيده

هاي انتقال امالح به يك موضوع تحقيق مهم در تحليل رسه دهه گذشته جريان آب زيرزميني و تجزيه ود
هاي حلتر مهاجرت آالينده در سازندهاي زمين شناسي، بسياري از راهبيني دقيقآمده است. براي پيش

-حلتحليلي براي معادالت ديفرانسيل با مشتقات جزئي وجود دارد اما به دليل مشكل به دست آوردن راه

هاى اخير، تهيه مدل شود.بر اين اساس در سالهاي عددي استفاده ميحلهاي تحليلي، عموما ازراه
هاى مربوط به بهره بردارى، حفاظت و هاى زيرزمينى به صورت بخش عمده تعداد زيادى از پروژهآب

تر افزارى رايانه و تهيه سهلافزارى و نرمهاى زيرزمينى در آمده است. با ادامه پيشرفت سختپاكسازي آب
يابد. اما ضرورى است كه هر ها در علوم كمى زمين، نظير هيدروژئولوژى نيز، افزايش مىها، نقش مدلآن

هاى مدل نيز هاى زيرزمينى تفسير شود و به طور مناسبى مورد استفاده قرار گيرد. محدوديتنوع مدل آب
طراحي وتهيه گرديده وسپس  هاي زيرزميني حوضه گاماسيابببايد درك شود. در اين تحقيق، ابتدا مدل آ

سنجي گرديده است. پس از اطمينان از آنكه مدل قادر به هاي ميداني واسنجي و صحتجهت با واقعيت
هاي زيرزميني سازي شرايط ميداني است، از آن به عنوان ابزار مديريتي استفاده گرديده و وضعيت آبشبيه

اين سناريوها ادامه روند كنوني برداشت از آبخوان، بيني گرديده است. در تحت سناريوهاي گوناگون پيش
بيني هاي خشكسالي و ترسالي و همچنين توسعه آبخوان پيشبيني وضعيت آبخوان تحت استرسپيش

گرديده است. در تمام اين سناريوها رابطه آبخوان و رودخانه گاماسياب مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته 
  است.

 آبخوان، مدلسازي، رابطه آبخوان و رودخانه، گاماسيابمديريت واژگان كليدي:
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  مقدمه
كار هاي شهري، صنعتي، كشاورزي و اقدامات محيط زيستي بهدر سرتاسر جهان، منابع آب براي استفاده

افزايش جمعيت، صنعتي شدن،  ناشي از اجتماعي مانند فشار -شود. تغييرات در شرايط اقتصاديگرفته مي
برداري بيش از حد از آب شده است. با توجه به ورزي و شهرنشيني منجر به افزايش بهرهكشااراضي آبياري 

و شده اين تغييرات اجتماعي و اقتصادي بار آالينده ها افزايش يافته، كيفيت آب به وخامت گذاشته 
آبدهي دهد كه ها نشان ميهاي آبي و خاكي در بسياري از كشورها در حال نابودي است. گزارشاكوسيستم

طوري گيري كاهش يافته است. بهها و قنات در مناطق وسيعي از ايران به طور چشممنابع زيرزميني، چشمه
ست. كاهش سطح آب، شور شدن تدريجي ا كه تامين آب شرب در برخي از مناطق با مشكل جدي روبرو

 شود. ن برداشت ميمخازن زيرزميني و كاهش كيفيت آنها باعث شوري هر چه بيشتر خاك و بازده پايي

از  يبه عنوان آب هاي زيرزميني ناميده مي شود. آب هاي زيرزميني يك آب در زير سطح زمين  معموالً
وابستگي بيش از حد به آبهاي  دليلمين ه در بيشترمناطق كشوراست.به منابع اصلي تامين آب تقريباً

گوناگون منجر  به بهره برداري بيش از حد آن گرديده و باعث شده است كه  توجه  اهدافزيرزميني براي 
زيادي معطوف به ارزيابي  و مديريت آب هاي زيرزميني گردد.براي ارزيابي مناسب و مديريت منابع آب 

ضروري است. از طرفي  هاي زيرزميني، درك  كاملي از  پيچيدگي فرآيندهاي آبهاي زيرزميني كامالً
رش  فعاليت هاي انساني باعث پراكندگي آالينده هاي موجود در زير سطح زمين گرديده و توجه قابل گست

  مالحظه اي  نيز به حركت مواد حل شده در خاك و آبهاي زيرزميني ومسير نهايي آنها گرديده است .
روش ، 3يروش المان مرز،2، روش المان هاي محدود1از تكنيك هاي متعددي  نظير روش نفاضل محدود

  8وروش تفاضل محدود انتگرالي ،7،روش گام تصادفي 6روش تعقيب ذرات، 5،شبكه عصبي مصنوعي4فازي
 بيه سازي جريان آبهاي زيرزميني استفاده شده است.تحليل مرسوم جريان آبهاي زيرزميني عموماًشبراي 

  توسط اصول فيزيكي مرتبط با قانون دارسي و بيالن جرمي صورت مي گيرد.
 

  ري بر قانون دارسيمرو
در اين بخش برخي از مفاهيم مهم در مدلسازي آبهاي زيرزميني مورد بحث قرار مي گيرد كه شامل 
معادالت حاكم بر آبهاي زيرزميني،روابط آبخوان و رودخانه ومراحل تهيه مدل آبهاي زيرزميني است.در 

پروژه كه در مورد استفاده از شن و ماسه براي فيلتر كردن  در، مهندس فرانسوي هنري دارسي 1856سال 

                                                      
1 Finite Difference 
2 Finite Element 
3 Boundary Element 
4 Fuzzy Set 
5 Artificial Neural Networks 
6 Particle Tracking 
7 Random Walk 
8 Integrated Finite Differences Method 
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آب بود كار مي كرد. به همين جهت او آزمايش هايي را براي بررسي عوامل حاكم بر نرخ جريان آب در 
نتايج حاصل از آزمايش هاي خود را تحت عنوان اصل تجربي  دارسيشن و ماسه در آزمايشگاه انجام داد.

كه درحال حاضر به عنوان قانون دارسي شناخته ميشود.بر  تعريف نمود يك معادله جريان آب زيرزميني در
جريان اشباع آب دريك ستون خاك با تفاوت بار هيدروليكي رابطه مستقيم وبا با طول "طبق اين اصل 

. دستگاه دارسي شامل يك ستون پر شده از شن و ماسه بايك بخش ورودي و "ستون رابطه معكوس دارد 
 ).1جي براي آب تشكيل شده بود(شكل يك خرو

  

.  
  آزمايش قانون دارسي: 1شكل

  
) توسط دو فشارسنج اندازه گيري مي شود .شن و H2و  H1بار هيدروليكي در دو نقطه در داخل ستون (

عبور داده مي شود  Q [L3/ T]ماسه اشباع از آب بوده و يك جريان مداوم آب  از درون آن با نرخ حجمي 
متناسب با تفاوت بار  Qجريان حجمي و يا نرخ تخليه ناميده مي شود). دارسي يافت كه  Q( گاهي اوقات

بين دو فشار سنج، به طورمعكوس متناسب با فاصله بين فشار سنج  و متناسب با سطح  dhهيدروليكي 
 صورت رياضي نوشت:) بود. اين  موضوع را مي توان  به Aمقطع ستون شن و ماسه (

)2h-1(h αQ 
Qα 1/l 
QαA 

 
است .تركيب اين مشاهدات و نوشتن يك معادله در فرم  dh/Lمتناسب با  Qبنابراين مي توان گفت، 

  ديفرانسيل قانون دارسي را براي جريان يك بعدي در اختيار قرار مي دهد:
Q = K(A dh/l)  )1      (  
 

،  lعمود بر)m2مقطع عرضي(   (m3 / s)مساحتA  ؛ليهنرخ جريان حجمي و يا نرخ تخ Qكه در آن 
K) هدايت هيدروليكيm/sو ،(d  نشان دهنده تغيير درh   در مسيرlاست .  

 را مي توان  در فرم ديفرانسيل به صورت زير بازنويسي كرد: 1رابطه 

Q = -KA(dh/dl)  )2            (  
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جريان (به عنوان مثال، آب هميشه عالمت منفي ضروري است زيرا بار هيدروليكي در جهت 
ازبارهيدروليكي بيشتر به بار هيدروليكي كمتر جريان مي يابد) كاهش مي يابد. در صورتي كه جريان 

منفي خواهد بود . برعكس، هنگامي كه جريان    dh/dlمثبت بوده و  Qوجود داشته باشد ،  lدرجهت مثبت
  ت خواهد بود. مثب dh / dLمنفي بوده و Qاست،  lدر جهت منفي 

ونشان دهنده يك ويژگي از محيط متخلخل و سيال بوده l،هدايت هيدروليكي در جهت  Kثابت تناسب 
(آب) پر كننده خلل و فرج است. واحدهاي رايج براي هدايت هيدروليكي عبارتند از متر بر سال براي 

محلي، و سانتيمتر برثانيه براي مطالعات منطقه اي، متر بر روز براي مطالعات در مقياس آبخوان هاي 
رف مي صمنSI، اغلب از قانون استفاده از واحد هامطالعات آزمايشگاهي.بنابراين، در برخي تجزيه و تحليل

  گردد. 
)  كه qي ويژه) نوشته مي شود. (هدآبنوع ديگري از قانون دارسي براي شار دارسي (يا سرعت دارسي ، و يا 

  ع واحد است به صورت زير نوشته مي شود:ميزان تخليه (دبي) در سطح مقط
 

 

/                          )3                                                                            (
                                          

 

 
) است و فر ض مي شود كه جريان درتمام مقطع از مواد و بدون توجه l/tداراي واحد سرعت ( qشار دارسي 

به مواد جامد و خلل و فرج رخ مي دهد.با اين حال، شار دارسي سرعت واقعي سيال در محيط متخلخل 
 X) در سطح مقطع واحد است . شار دارسي در يك دستگاه مختصات Qنيست. شار دارسي فقط نرخ تخليه(

 ،Y ،Z موال به صورت زيربيان مي شود:دكارتي مع  
  )4                                                                                           (/  

/ )5(  

/  )6  (  

به ترتيب هدايت هيدروليكي در هر يك از جهت هاي مختصاتي مي باشند.  Kz، و KX ،KYكه در آن 
qx ،qy و ،qz  اجزاي شار دارسيq  .مي باشندKX ،Ky وKz  هدايت هايهيدروليكي هستند كه در جهت

هر يك از محور هاي مختصاتي ارزيابي شده اند. به منظور برآورد اين رسانايي جهتدار، آزمون دارسي را مي 
براي تخمين هدايت هيدروليكي  Xامتداد هر كدام از محورها انجام داد(براي مثال درامتداد محور توان در 

  ).Kxافقي 
استفاده از قانون دارسي داراي محدوديت باال و پائين است،  در سرعت  بسيار باالي سيال صدق نمي كند. 
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كه گاهي  3ه (شار دارسي) معادله از اين رو، نياز به محاسبه سرعت آب هاي زيرزميني است زيرا دبي ويژ
سرعت دارسي ناميده مي شود در واقع سرعت آبهاي زيرزميني نيست، بلكه نرخ تخليه دريك واحد از سطح 

) است.جريان آب فقط محدود به خلل و فرج است، از اين رو در محاسبه سرعت نشت واقعي Q / Aمقطع (
آن جريان در حال وقوع است بايد به شرح زير  آب هاي زيرزميني، مساحت واقعي مقطعي كه از طريق

  محاسبه شود:
)7(  /∅  
 

= سرعت آب زيرزميني است كه به عنوان سرعت نشت نيز شناخته مي شود، و معموال متوسط  Vكه در آن 
 l= سطح مقطع عمود بر A، (m3/s)= نرخ حجمي و يا نرخ تخليه  Q) ناميده مي شود، m/sسرعت خطي (

. با جايگزيني معادله q = - K (dH / dl) = (Q / A)، 3ياد بياوريد كه در معادله  . به.تخلخل است= Øو  
  ،ما داريم7در معادله  3

:/ØV = -K(dh / dl) 

  فرم ديفرانسيل رابطه قبل به صورت زير بازنويسي مي شود:
  

  )8        (  

s  تخلخل موثر محيط متخلخل وX نسيون (متر) است. نمادهاي ديگر بدون تغيير باقي مي با ديما
  مانند.ماهيت جريان كه با عدد رينولد مشخص مي شود به صورت زير بيان مي شود:

  
)9                                                                                                   (/  

  
= سرعت سيال  kg/m3 ،(μ= چگالي سيال ( ρ، ( m / s)= سرعت  Vاين رابطه بدون بعد است و در آن 

)kg/m/s و ،(d  قطر لوله (متر) است.شواهد تجربي نشان مي دهد كه قانون دارسي تا زماني كه عدد =
د .اين قانون  براي ) تجاوز نكند ،قانون دارسي صحيح خواهد بو10و  1رينولدز  از يك مقدار بحراني بين (
  . )92008(شازراه و همكاران سرعت كم و شيب زياد صحيح است

  
  پايه و معادالت مفاهيم 

ها و تبادل آب زيرزميني و آب سطحي در مقياس وسيع از طريق نحوه توزيع شيب هيدروليكي در آبراهه
ايستابي تعديل شده و رسوبات دشت آبرفتي اطراف آن، همچنين تفاوت بين سطح آب در آبراهه به سطح 

شود. همچنين تبادل آب در سيستم، به بار و هدايت شكل و موقعيت آبراهه در دشت آبرفتي كنترل مي
سازي هاي فراواني براي شبيه). مدل1388پورحقيقي و پيري، عبدالهي(هيدروليكي رسوبات وابسته است 

باشد و به علت پيچيدگي اين پديده، هنوز اين ارتباط وجود دارند كه هركدام داراي ايرادهاي خاص خود مي
                                                      

9 Shazrah et al 2008 
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زيرزميني، تبادل ميان دو سيستم به  -مدل كاملي ارائه نشده است. معموال در معادالت روابط آب سطحي
ها مرتبط هيدروليكي مربوط به آنميزان هدايت هيدروليكي (ضريب نشت از بستر رودخانه) با اختالف بار 

 ):1381گردد (نون كرسيك،ارائه مي 11و  10گردد. بر اين اساس معادالت اساسي اندركنش به فرم روابط 

QRIV = CRIV*(HRIV - hi,j,k): hi,j,k > RBOT  )10 (  

QRIV = CRIV*(HRIV- RBOT): hi,j,kRBOT  )11 (  

 
QRIV ادلي بين رودخانه و آبخوان= جريان تب  
CRIV (رسانايي رودخانه) هدايت پذيري =  

h i, j, k بار هيدروليكي در گره متناظر سلول زيرين در آبخوان =  
HRIV بار هيدروليكي رودخانه =  
RBOT بار هيدروليكي در قاعده اليه بستر رودخانه = 

  
 Kشود. در اين رابطه بيان مي 12شماره ) در روابط فوق براساس رابطه CRIVواژه رسانايي رودخانه (

  است.ضخامت بستر  Mبه ترتيب عرض و طول ناحيه تماسو  Lو Wضريب هدايت هيدروليكي ، 
CRIV=K.LW/M )12(  

اند كه گردند، براساس اين فرض بنا نهاده شدهعادالت فوق كه از معادالت اساسي اندركنش محسوب ميم
هايمتعددي درموردجريان تنش تغييرات اساسي و مهمي ندارد. بسته شرايط جريان در رودخانه در طول دوره

ها،جريان ازرودخانه به آبخوان تهيه شده است.درتمام اين بسته MODFLOWرودخانه با استفاده ازمدل 
شود. بر اساس بسته به ارتباط هيدروليكي يا عدم ارتباط هيدروليكي سيستم،به طور متفاوت محاسبه مي

باشد كه ، ارتباط هيدروليكي بين رودخانه وآبخوان زماني برقرار ميMODFLOWي مدل معادالت مفهوم
سطح ايستابي باالتر از ارتفاع قاعده رسوبات بستر رودخانه باشد. معادله ديفرانسيل جزيي سه بعدي جريان 

تحت 	د ياهاي زيرزميني در حالت ناماندگار در يك محيط متخلخل ناهمگن و ايزوتروپ در آبخوان آزاآب
شود هاي سطحي، تخليه و تغذيه قرار دارد به صورت زير بيان ميفشار كه تحت تأثير رابطه متقابل آب

  )13) : رابطه (1381(نون كرسيك،

t

h
Sw

z

h
k

zy

h
k

yx

h
k

x szzyyxx 








































- (13) 

 
شار  Wبار هيدروليكي، h. اند zو  x ،yبه ترتيب هدايت هيدروليكيدر امتداد  Kzzو  Kxx ،Kyyدر آن  كه

  .استزمان  tضريب ذخيره ويژه محيط متخلخل و  Ssحجمي بر حجم واحد، 
هاي هاي تقريبي روشحل تحليلي اين گونه معادالت بسيار پيچيده است؛ بنابراين براي دستيابي به راه حل

ها، تفاضل محدود است كه در آن سيستم پيوسته عددي متفاوتي توسعه پيدا كرده است. يكي از اين روش
، با تعدادي نقاط مجزا در گستره مكاني و زماني جايگزين شده و مشتقات جزئي )13(ربوط به رابطه م
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هايي از شود. به اين ترتيب سيستمصورت روابطي بر حسب تفاضل بار هيدروليكي اين نقاط نوشته ميبه
براي يك زمان معين  ها، مقادير بار هيدروليكي در نقاط معين ومعادالت جبري خطي خواهيم كه از حل آن

روند. همين بار آيد. جواب حاصله با تقريب قابل قبولي معدل بار هيدروليكي به شمار ميبه دست مي
هاي هيدروليكي از حل تحليلي معادله ديفرانسيل جريان آب زيرزميني قابل محاسبه است.رابطه متقابل آب

) و مشخص كردن بار 13) تا (10دله (زيرزميني حوضه گاماسياب و رودخانهگاماسياب از طريق معا
پس از اجراي  .شودسازي ميهيدروليكي در مرزهاي آبخوان، بار هيدروليكي اوليه و سطح آب رودخانه شبيه

ها بر ارتباط ، سناريوهاي مديريتي مختلف اجرا و تأثير آنGMSافزار با استفاده از نرم MODFLOWمدل 
  آبخوان و رودخانه تحليل مي گردد. 

  
  مدل سازي آب هاي زيرزميني 

 10(اگبوئكو و همكارانمدل سازي به عنوان يك ابزار مهم در تمام شاخه هاي علوم ظهوريافته است
مدل ها توصيفات مفهومي، ابزار و يا دستگاه هايي هستند كه نشان دهنده و يا توصيف كننده ).2008

بيعي مي باشند.مدل ها براي طيف وضعيت تقريبي شرايط روي زمين ،سيستم واقعي يا پديده هاي ط
وسيعي از مشكالت زيست محيطي كه به طور عمده براي درك و تفسير مسائلي كه تعامل پيچيده اي با 
بسياري از متغيرها در سيستم دارند، اعمال مي شوند. مدل ها توصيف دقيقي از سيستم هاي فيزيكي و يا 

انگر يك نسخه ساده شده از سيستم مي باشند. به اين فرآيندهاي نمي باشند، بلكه از لحاظ ارياضي نماي
محاسبات رياضي شبيه سازي گفته مي شود.از مدل هاي آب زيرزميني براي محاسبه نرخ و جهت جريان 

  آب زيرزميني در آبخوان استفاده مي شود.
قه مورد شبيه سازي جريان آب زيرزميني نياز به درك مناسبي از ويژگي هاي هيدروژئولوژيكي كامل منط

مطالعه دارد زيرا  كاربرد، قابليت اطمينان و يا سودمندي يك مدل بستگي  به آن دارد كه معادالت رياضي 
با چه دقتي بتوانند  سيستم فيزيكي  مورد نظر را تقريب سازي كنند.بنابراين، موارد زيررا  بايد به خوبي 

  بررسي و درك كرد:
وان و واحدهاي محصور كننده ، شرايط مرزي كه مقدار و چارچوب هيدروژئولوژيكي (ضخامت سطحي آبخ

  جهت جريان آب زيرزميني را كنترل مي كنند).
خواص هيدروليكي آبخوان (تصويري از توزيع جانبي و عمودي از بار هيدروليكي ، براي مثال شرايط اوليه، 

) و يا sources؛ و عوامل فزاينده (حالت پايدار و ناماندگار؛ توزيع و مقدار تغذيه و تخليه آب هاي زيرزميني  
  )كه به آنها تنش گفته مي شودو ممكن است ثابت يا گذرا باشند).sinksكاهنده (

 
  مراحل تهيه  مدل رياضي

هاي مختلفي دارد. از جمله اينكه: ممكن است يك منطقه خاصي مد نظر مراحل تهيه مدل رياضي جنبه 
باشد و قرار باشد براي آن منطقه خاص يك مدل رياضي تهيه شود تا بتواند آنرا  شبيه سازي كرد، ممكن 

                                                      
10 Igboekwe et al.,2008 
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طاف داشته و است يك منطقه خاص مدنظر نباشد بلكه هدف تهيه يك مدل رياضي باشد كه قابليت انع
بتوان با آن آبخوانهاي مختلف را شبيه سازي كرد كه در اين حالت معموالً برنامه توسط يك گروه ورزيده از 

شود، ممكن است در بيشتر موارد يك مدل رياضي كامل تهيه ها و برنامه نويسان تهيه ميهيدروژئولوژيست
ست، براي شبيه سازي يك آبخوان استفاده شود. نشود بلكه از يك برنامه كامپيوتري كه قبال ساخته شده ا

  شود به شرح زير است:ديده مي 2مراحل كلي تهيه مدل رياضي همچنانكه در شكل 
  

  
 نمايش مراحل مدل سازي :2شكل 

  هدف از تهيه مدل
بسته به هدفي كه برنامه نويس از كار خود  دارد ساير مراحل تنظيم مي شوند. اگر هدف شبيه سازي  

سيستم جريان در يك آبخوان است. بسته به نوع آبخوان و مدل تفهيمي آن، معادله حاكم انتخاب و براي 
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هدف ساختن يك  شود. اگر هدف ساختن يك برنامه عمومي است يا به عبارت ديگرآن برنامه نوشته مي
شود همه حاالت ممكن آبخوان و انواع شرايط مرزي برنامه تجاري است، در بحث مدل تفهيمي سعي مي

اي كه به راحتي بتواند همه حاالت ممكن را در در نظر گرفته شده و  براي آن حالت و با توجه به معادله
  شود.خود جاي دهد برنامه نوشته مي

يك آبخوان با يك برنامه از پيش ساخته شده است (كه در واقع)  بايد گفت در اگر هدف صرفاً شبيه سازي  
شود بلكه از يك برنامه آماده شده براي شبيه سازي يك آبخوان اين مورد به طور كامل يك مدل تهيه نمي

 سازي يكپارچه سامانه هيدروژئولوژيكي حوضه گاماسياب وشود . هدف اصلي اين تحقيق، شبيهاستفاده مي
  است.GMSافزار در نرم MODFLOW2000رودخانه گاماسياب  با استفاده از كد 

  
  مفهوميايجاد مدل 

در واقع توصيف كيفي چارچوب فيزيكي و هيدروژئولوژيكي يك آبخوان است. از نظر  مفهومييك مدل  
ماتيك فيزيكي شكل آبخوان و از نظر هيدروژئولوژيكي نوع رسوبات و عوامل بيالن به طور كيفي و ش

شود همه حاالت هايي كه حالت تجاري دارند سعي ميشود. الزم به ذكر است كه در برنامهمشخص مي
 فيزيكي و هيدروژئولوژيكي ممكن مدنظر قرار گيرد.

 
  موردي: گاماسياب مطالعه

كيلومترمربع است. منطقه مورد مطالعه بخشي از  11690حوضه رودخانه گاماسياب داراي مساحتي در حدود 
اين حوضه است كه از شمال به سنقر از جنوب به همدان و هرسين، از شرق به كنگاور و از غرب به شهر 

همدان قرار داشته  -).منطقه مورد مطالعه در مسير راه اصلي كرمانشاه3گردد شكل(كرمانشاه محدود مي
اصلي  اسياب، رودخانهكيلومتر مربع است. رودخانه گام 129وبخشي از حوضه رودخانه گاماسياب به مساحت 

متر مكعب در ثانيه  5.2كيلومتر و ميانگين دبي ساليانه  320با طول  منطقه است. نام رودخانه گاماسياب
  هاي غرب كشور است.ترين رودخانهيكي از بزرگ

كيلومتري جنوب شرقي نهاوند واقع در غرب استان همدان،  21هاي آهكي واقع در اين رودخانه از چشمه 
هاي شمالي ارتفاعات گرين به نام سراب گاماسياب سرچشمه مي گيرد. گاماسياب پس از دريافت منهاز دا

ساير جريانات سطحي ديگر حوضه هاي مجاور نظير آب مالير، تويسركان، اسدآباد، كنگاور از شمال شرق 
بد و در ياشود و سپس به سمت قسمت هاي مركزي دشت و جنوب منطقه امتداد ميوارد دشت صحنه مي

شود و ريزد. گاماسياب در طول شهرستان خرم آباد سيمره ناميده ميسو ميفرامان كرمانشاه به رودخانه قره
نام ا پيوندد و پس از گذشتن از لرستان در غرب خوزستان جاري و بهاي لرستان به آن ميتمام رودخانه

   گردد.كرخه باالخره به باتالق هورالعظيم منتهي مي
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  و تجزيه و تحليل سيستم حوضه رودخانه گاماسياب11مدل مفهوميهيه ت
هاي صحرايي است به هدف از تهيه مدل تفهيمي ساده كردن شرايط واقعي مورد مطالعه و سازماندهي داده

معموالً پس از  ).1992 12(آندرسونگيردتر مورد تجزيه و تحليل قرار اي كه سيستم مورد نظر راحتگونه
ترين مرحله در مطالعات مدل سازي و در حقيقت مهمسازي دومين گام در فرايند مدلتعيين اهداف مدل

هاي . مدل مفهومي، پايه مدل رياضي است و خود بر پايه اطالعات اوليه دادهاستتهيه يك مدل مفهومي 
و  . در اين مرحله واحدهاي هيدرواستيگرافياستصحرايي و تعبير و تفسيرهاي هيدروژئولوژيكي استوار 

ها و اطالعات مربوط به بيالن آب و نيز پارامترها و شود. عالوه بر آن دادهمرزهاي سيستم معرفي مي
تر باشد و شرايط طبيعي شود. هر چه مدل مفهومي دقيقآوري ميضرايب هيدروديناميكي آبخوان جمع

در زير  .خواهد بود آبخوان را بيشتر منعكس كند به همان اندازه مدل عددي از دقت بيشتري برخوردار
  اي از مدل مفهومي منطقه آورده شده است.خالصه

  

  
  (تصوير رنگي در پايان كتاب)منطقه مورد مطالعهو زمين شناسي موقعيت : 3شكل

                                                      
11 Conceptual Model 
12 Anderson, 1992 
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مهمترين رسوبات شناخته شده در اطراف منطقه مطالعاتي گاماسياب انواعي از سنگ هاي آهك (آهك 
آهك ريزدانه و...)، راديوالريت ها ، مخروط افكنه ها و سنگ بيستون، آهك پالژيك، آهك معادل قم، 

  شوند كه: هاي آذرين مي باشند كه از نفوذپذيري اين گونه تقسيم بندي مي
  هاي آهكي، آهك بيستون با توجه به اندازه ذرات نفوذپذيري بيشتري دارد. بين سنگ -1
قه قرار دارند نفوذپذيري راديوالريت هاي كرمانشاه كه در بخش هاي كوچكي از جنوب منط  -2

 نسبتا خوبي دارند.

 از بين دو نوع مخروط افكنه موجود در منطقه، مخروط افكنه قديمي نفوذپذيري بهتري دارد. -3

  سنگ هاي آذرين از نوع بازالت نفوذپذيري خوبي دارند.  -4
  

و ماسه، ماسه  صورت آزاد و عمدتاً متشكل از رسوبات گراولي، شنه نوع آبخوان در كل حوضه گاماسياب  ب
توان نوع آبخوان منطقه ها، ميبا توجه به الگ چاهاست. رسي و رس سيلتي و بخش كوچكي سنگ آذرين 

مطالعاتي را بطور كلي آزاد در نظر گرفت كه بدليل وجود چند منشأ با خصوصيات متفاوت در تشكيل 
 هاي ليتولوژيك محلي در آن وجود دارد.هاي آن، ناهمگنيآبرفت

يان آب زيرزميني از توپوگرافي سطحي تبعيت نسبتا كاملي دارد و عموماً از شمال  و شمال شرقي جهت جر
با توجه به نتايج الگ چاه ها و پيزومترها ، ضريب . به سمت بخش مركزي و جنوب غربي دشتاست

نسبت هاي مركز دشت بيشترين مقدار بوده و رسوبات مركزي دشت، از آبدهي بيشتري نفوذپذيري در چاه
به رسوبات شرق و غرب دشت برخوردار است.اغلب پيزومترهاي منطقه مطالعاتي در بخش انتهايي خود به 

رسند كه به عنوان سنگ كف آبخوان در نظر گرفته شده است، تا هايي از رس يا تشكيالت آذرين مياليه
ق و شمال به سمت كند و شيب عمومي آن از شمال شرحد زيادي از توپوگرافي سطحي دشت پيروي مي

ي كشاورزي و شرب عموماً در برداري با كاربري عمدههاي بهرهباشد.چاهجنوب غرب و غرب دشت مي
  مركز، شمال و شمال شرقي دشت قرار دارند.

 
  انتخاب معادله حاكم و تهيه كد كامپيوتري

ل اعمال شرايط مرزي ، در اين مرحله با توجه به نوع آبخوان مورد نظر معادله حاكم نوشته شده و مراح 
تقريب به روش تفاضالت حل معادالت جبري حاصله و .. در قالب آلگوريتمي تهيه شده و به زبان كامپيوتر 

شود. در اين مرحله نيز اگر هدف تهيه يك برنامه تجاري است بايد از عمومي ترين معادله حاكم ترجمه مي
اي اعمال شده باشد كه بتواند تقريباً همه اضي به گونهبر آبخوانها استفاده شده و شرايط مرزي از نظر ري

  شرايط مرزي هيدروژئولوژيكي را به نحوي جايگزين كند. 
درپايان اين مرحله از آنجايي كه ممكن است خطاهايي در روشهاي تقريب يا روشهاي حل معادالت جبري 

ه با جوابهاي تحليلي مقايسه شود و يا وجود داشته باشد لذا بايد در قالب يك مثال ساده جوابهاي اين برنام
با استفاده ازبيالن جرمي صحت برنامه تاييد شود(استفاده از بيالن جرمي به اين معني است كه بعد از 
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براي يك بلوك يا براي همه آبخوان بايد برابر باشد و يا حداقل  14و خروجي 13اجراي مدل مقادير ورودي
) تجاوز نكند (در برنامه مادفلو يك سيستم نرم افزاري 01/0اختالف آنها از درصد قابل قبولي(نزديك به% 

دهد). الزم به ذكر است كه وقتي از يك گنجانده شده است كه اين مقايسه را انجام داده و نتايج را ارائه مي
  شود.شود  اين مرحله توسط كاربر انجام نميبرنامه از پيش ساخته استفاده مي

  
  طراحي مدل

اگر صحت برنامه تاييد شده باشد براي شبيه سازي آبخوان مورد نظر و اگر قابل انعطاف باشد براي شبيه 
سازي آبخوانهاي مشابه آماده مي باشد و مرحله بعد براي شبيه سازي هر آبخوان طراحي است كه در عمل 

  داشته و شامل مراحل زير است: هاي از پيش ساخته بالفاصله بعد از مدل تفهيمي قرار در استفاده از برنامه
  

ها در اين مرحله فايل هاي مربوط به توپوگرافي سطوح باال وپايين اليه تعيين چارچوب فيزيكي -الف
  شود. فراهم شده به فرمتهاي قابل دسترس كد كامپيوتري تبديل مي

  
نظر گرفته  ها در مركز هر بلوك دربندي وجود دارد، در اولي گرهدو نوع شبكه طراحي شبكه -ب
ها روي محل تقاطع شبكه ها منظور مي شوند و در دومي گره 15بندي مركز بلوكيشوند( شبكهمي

بندي استفاده شود در واقع مربوط به اين مرحله نيست ). اينكه از كدام شبكه16ايبندي مركز شبكه(شبكه
برنامه براساس روش اتخاذ شده  بلكه قبل از شروع برنامه نويسي اين تصميم بايد گرفته شود و معادالت و

  بندي معروف است عبارت است از: انتخاب شوند. آنچه در اين مرحله از طراحي به شبكه
ها كه هر چه بيشتر باشند اندازه بلوك ها كوچكتر و تعداد آنها انتخاب تعداد رديفها، ستون ها و اليه-1

ها در افزايش  دقت محاسبات مؤثر است بلوكشود. در اين جا بايد دقت شود كه گر چه كوچكي بيشتر مي
هاي نوشته شده محدوديت گردد و از طرف ديگر آنكه برنامهاما از طرفي باعث افزايش زمان محاسبات مي

دارند و همچنين كامپيوتر مورد استفاد قدرت اجراي الزم را نداشته باشد، بنابراين بايد سعي شود با توجه به 
بندي با ابعاد بزرگ (در ي مناسبي ايجاد كرد. معموالً يك كاربر ابتدا از يك شبكهبندامكانات موجود شبكه

كرده و در مراحل پاياني واسنجي  براي افزايش دقت، ضخامت اليه) شروع ×  Km  ×1 Km  1حد 
  كند. بندي را كوچكتر ميشبكه

فعال، كه در اين مرحله معموالً انتخاب بلوك هايي كه خارج از آبخوان هستند به عنوان بلوك هاي غير  -2
  بلوك هايي كه بيشتر از نصف آنها خارج از مرز باشد به عنوان غيرفعال انتخاب مي شوند.

هاي در دسترس و نيز شكل مرزهاي آبخوان و در منطقه مطالعاتي بر اساس شرايط هيدروژئولوژيكي و داده

                                                      
13 Input  
14 Output 
15 Block Center 
16 Mesh center 



  59.......................................................................................چيت سازان و همكارانمنوچهر   3
  
  

 
  

با فاصله رديفي و ستوني  17ايركز شبكهرديف از نوع م 49ستون و  63وسعت منطقه، محدوده مدل به 
هاي فعال و غيرفعال بندي گرديد. سپس سلولنمايد، شبكهسلول را مي 3087متر) كه ايجاد  500يكسان (

) 4الف هاي فعال تفكيك شده است. در شكل (اند. در واقع به اندازه محدوده دشت، سلولمشخص شده
  مطالعاتي نشان داده شده است.بندي مدل) منطقه سازي مكاني (شبكهگسسته

  

  
نقشه تراز (ب)؛ مدل رقومي ارتفاعي منطقه(الف)؛ شبكه بندي مدل حوضه رودخانه گاماسياب - 4شكل

  (تصوير رنگي در پايان كتاب) (د)برداريهاي بهرهموقعيت چاه(ج) و  سنگ كف آبخوان منطقه مورد مطالعه
  

  توپوگرافي منطقه
هاي داراي ارتفاع، نقشه توپوگرافي سطحي منطقه تهيه شد. با توجه به نقشه توپوگرافي،  dgnبا استفاده از 

شيب عمومي منطقه از شمال و شمال شرق به جنوب و جنوب غرب و همچنين از شرق به سمت غرب و 
  ).ب 4ل شكاست(جنوب غرب دشت 

  
  تعيين جنس و عمق سنگ كف آبخوان
ها و سونداژهاي ژئوفيزيكي و كيفيت منابع آب صورت چاهتعيين سنگ كف در منطقه بر اساس الگ 

ضخامت آبرفت تهيه شد. براي باالبردن دقت هاي اوليه سنگ كف و هماست. بر اين اساس نقشهگرفته
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هاي عميق منطقه مورد بررسي قرار گرفت هاي ژئوفيزيك و همچنين پوشش كل دشت الگ كليه چاهداده
هايي كه به رسوبات عنوان سنگ كف در نظر گرفته شد. در مورد چاهها بهچاهو آخرين اليه نفوذناپذير اين 

پوشاني ريزدانه برخورد نكرده بودند عمق سنگ كف بيش از عمق چاه در نظر گرفته شده است. پس از هم
عمل آمد ها، تصحيحاتي در عمق سنگ كف بههاي ضخامت آبرفت در سونداژهاي ژئوفيزيك و چاهداده
ها كه در مواردي كه عمق سنگ كف به روش ژئوفيزيك بيشتر از عمق به دست آمده از الگ چاهطوريبه

هاي ژئوفيزيك كمتر از بوده از اطالعات ژئوفيزيك استفاده شده و در مواردي كه عمق سنگ كف داده
رق به شرق و شها استفاده شده است. سنگ كف آبخوان از شمالها بوده از اطالعات چاههاي چاهداده

  ).ج 4 يابد. (شكلغرب دشت كاهش ميسمت غرب و جنوب
  

  برداريهاي بهرهتخليه آب زيرزميني توسط چاه
هاي مشخص از آبخوان از طريق بسته هاي پمپاژ به صورت جرياناستخراج آب زيرزميني از طريق چاه

شود. ي چاه مشخص ميهدآبسازي شده است براي استفاده از اين بسته ابتدا محل و شبيه 18افزاري چاهنرم
هاي . در منطقه مطالعاتي چاهاستعالمت منفي معرف برداشت از آبخوان و عالمت مثبت معرف تغذيه 

كار  برداري بههاي بهرهچاه د 4 باشند. شكلي كاربري كشاورزي ميعمدتاً دارا حلقه) 422(برداريبهره
  دهد.رفته در مدل حوضه گاماسياب را نشان مي

  
  تغذيه

استفاده گرديد. معموالً به دليل  19براي مشخص كردن تغذيه نواحي گوناگون منطقه مدل، از بسته تغذيه
شناسي، پوشش گياهي، شدت بارندگي و شيب زمين ميزان تغذيه شناسي، زمينهاي متفاوت خاكويژگي

.در محدوده مطالعاتي ميزان تغذيه آبخوان بر اساس ميزان استمختلف، متفاوت  هاي زيرزميني در نقاطآب
هايي كه هاي هواشناسي براي ماهتغذيه ناشي از بارندگي برآورد گرديد. مقدار بارندگي بر اساس داده

اساس نقشه خاك منطقه مقدار نفوذ ناشي از بارندگي تعيين بارندگي وجود داشت مشخص شد، سپس بر
) مقادير 1). در جدول (الف 5بندي گرديد شكل(. سپس ميزان تغذيه به آبخوان به صورت درصد پهنهگرديد

  تغذيه برحسب درصد نشان داده شده است.
  

  و گامهاي زماني20انتخاب استرس پريودها –پ 
اين مرحله در واقع چيزي نيست كه جداي از ساير مراحل ديگر باشد به عبارتي اين مرحله بايد قبل از 
مراحل بعدي براي كاربر مشخص شود تا ساير وروديها را براساس آن تنظيم نمايد. در واقع براي وارد 

                                                      
18 Well package 
19 Recharge Package 
20 Stresses  Period 
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سط كاربر به عنوان يك شود كه تويا دستور خاصي اجرا نمي 21نمودن تعداد استرس پريودها در برنامه منو
مرحله خاص پاسخ داده شود بلكه اين مرحله چيزي است كه خارج از برنامه براي كاربر بايد روشن شود كه 

  شبيه سازي را اوالً مي خواهد در شرايط پايدار انجام دهد يا در شرايط ناپايدار؟ 
بايد روشن كند كه شبيه سازي را براي  و ثانياً اگر مي خواهد در شرايط ناپايدار آبخوان را  شبيه سازي كند

خواهد انجام دهد. بعد از روشن شدن موارد فوق و وارد كردن وروديها در مراحل چند استرس پريود مي
بعدي براساس اين استرس پريودها، در مرحله اجراي مدل است كه كاربر بايد طول گامهاي زماني را براي 

  هر استرس پريود مشخص كند.
  

  
  

شرايط مرزي (ب) موقعيت پيزومترهاي منطقه مورد مطالعه (الف)؛ پهنه بندي تغذيه منطقه مدل - 5شكل
  (تصوير رنگي در پايان كتاب) (د)بندي اوليه هدايت هيدروليكيمنطقه (ج)مدل

  
شوند به اي و يا هيدروگراف واحد شناسايي ميهاي مشاهدهاسترس پريودها معموالً از روي هيدروگراف چاه

اين ترتيب كه هر صعود نشانه يك استرس پريود تر و هر فرودي نشانه يك استرس پريود خشك است. 
هاي وارد اني كه استرسالزم به ذكر است كه در برنامه مادفلو هر استرس پريود عبارت است از چند گام زم

بر آنها يكسان است و از يك طرف براي راحتي كار با برنامه و از طرف ديگر براي افزايش دقت با انتخاب 
گامهاي كوچك، اين بسته نرم افزاري فراهم شده است و در ساير برنامه ممكن است الزم باشد براي هر 

                                                      
21 option 
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ر اين حالت در هر گام زماني بايد مانند هر استرس گام زماني به طور جداگانه وروديها تنظيم شوند كه د
  پريود عمل كرد.

هاي هيدروژئولوژيكي در دسترس منطقه و نمودار هاي تنش با توجه به دادهدر منطقه مورد مطالعه، دوره
ماهه هيدروگراف معرف دشت انتخاب گرديدند. بنابراين حوضه رودخانه گاماسياب در يك دوره زماني يك

) در حالت 1388تا شهريور  1387) در حالت پايدار و در يك دوره زماني يك ساله (از مهر ماه 1387(آبان 
  ).6سازي گرديد (شكل ناپايدار شبيه

  
  ) پهنه بندي تغذيه ناشي از بارندگي در منطقه مورد مطالعه1جدول (

  مقادير اوليه  شماره پارامتر  پارامتر هيدروليكي

 تغذيه

  20  محدوده متوسط
  12  محدوده شهري
  15  محدوده ضعيف

  25  كشاورزي و ديمكاري
  17.5  متوسط تركيبي

  10  سنگ
  20  محدوده خوب
  25  كشاورزي
  18  جنگل كاري

  

  
  هاي زماني در حالت ناپايداردوره هاي تنش و گام : 6شكل 
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دليل آن واكنش با تأخير  هاي تنش يك ماهه است وشود در حالت ناپايدار دورهگونه كه مشاهده ميهمان
هاي ماهانه تحليل صحيح اثرات فصلي . عالوه بر اين دادهاستهاي سطحي سيستم آب زيرزميني به تنش

سازد. تقسيمات زماني ذكر شده براي تمام پذير ميهاي دراز مدت مهم هستند، امكانبينيرا كه براي پيش
هاي ها، بارندگي و رودخانه) و تنشها، خروجيوديبرداري، شرايط مرزي (وراي، بهرههاي مشاهدهچاه

  هاي نرم افزاري مربوطه وارد گرديد.موجود در دشت اعمال شده و در بسته
  
  ايهاي مشاهدهطراحي چاه -ت

اي هاي مشاهده مشخص شده  و براساس پريودهاي زماني انتخاب شده بار مشاهدهدر اين مرحله محل چاه
اي بايد براي هر اليه تعداد مناسبي پيزومتر ر است در آبخوانهاي چند اليهشود. الزم به ذكمشخص مي

پيزومتر فعال وجود دارد. 15) مدل 88-87اسنجي ( وجود داشته باشد.در منطقه مورد مطالعه در سال و
) بر اساس اطالعات اخذ شده از آب منطقه ب 5شكل (در ها ها و موقعيت اين پيزومترمشخصات پيزومتر

  كرمانشاه نشان داده شده است.اي 
  
  تعيين شرايط مرزي -ث

اي باشد كه كليه منطقه مورد مطالعه را اعم از مرزها پوشش دهد. وارد كردن گونهابعاد شبكه مدل بايد به
پذيرد و پس از تهيه مدل مفهومي با به راحتي انجام مي GMSمرزها از پايگاه اطالعاتي با استفاده از 

ات هيدرولوژيكي آنها نظير چگونگي تغيير خطوط تراز پيزومترها و ... به شبكه مشخص كردن خصوصي
شوند. تعيين دقيق حدود شرايط مرزي و انتخاب هر يك از آنها از مراحل مهم تهيه مدل نسبت داده مي
. شرايط مرزي در واقع بيان رياضي است كه به صورت متغير وابسته(بار استمدل آب زيرزميني 

  شود.و مشتق متغير وابسته (جريان) به مرزهاي محدوده مدل نسبت داده مي هيدروليكي)
شوند. مرزهاي فيزيكي مرزهاي هيدروژئولوژيكي به دو دسته مرزهاي فيزيكي و هيدروليكي تقسيم مي

هاي نفوذناپذير يا پهنه بزرگي از آب اي از سنگسيستم جريان آب زيرزميني قابل رؤيت بوده و شامل توده
است ولي مرزهاي هيدروليكي متشكل از خطوط جريان و خطوط تقسيم آب بوده و غير قابل رؤيت  سطحي

باشند. مرزهاي هيدروليكي با تغيير شرايط هيدرولوژيكي ممكن است جابجا شوند يا از بين بروند. مرز مي
گرفته شد، و با گرفت در نظر اي صورت نميهايي از دشت كه تغذيهفاقد جريان يا نفوذناپذير در قسمت

هاي جهت جريان موجود مشخص گرديد. در بخش جنوب غربي توجه به خطوط تراز پيزومترها و نيز نقشه
هاي شمالي، شمال دشت مرز نفوذناپذير در نظر گرفته شده است. جهت اعمال تغذيه به آبخوان از حاشيه

  ).ج 5ه است (شكل ) استفاده شد22GHBشرقي و جنوبي، از مرز با بار هيدروليكي عمومي (
اين است كه برخالف مرز با بار مشخص، سطح آب در اين نوع مرز ثابت  GHB1علت استفاده از مرز نوع 

هاي داخلي به مرز، سطح آب تغيير نمايد. دبي جريان ورودي يا و ممكن است با رسيدن اثر استرس استن
نمايد. از طرف ديگر رزي تغيير ميخروجي با توجه به گراديان هيدروليكي در مرز و گذردهي سلول م

                                                      
22 General Head Boundary 
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كمتر از ساير مرزها است.   GHBحساسيت بارهاي هيدروليكي محاسباتي مدل به پارامتر مرزي نوع 
ها، مرزها رفتار بنابراين اگر فرضيات مرزي به كار رفته در مرز درست نباشد و يا در اثر رسيدن اثر استرس

  ).1383سازان،تأثير قرار خواهد گرفت(صدقي و چيت غير واقعي نشان دهند، نتايج مدل كمتر تحت
  
  شرايط اوليه -ج

شود نيازي به از نظر تئوري در شرايط پايدار وقتي از روشهاي مستقيم براي حل معادالت جبري استفاده مي
شرايط اوليه نيست ولي در شرايط ناپايدار از هر روش حلي كه استفاده شود به وجود شرايط اوليه نياز مي 

باشند هر دو روش پايدار و ناپايدار مي شود قادر به حلباشد. از آنجايي كه معموالً برنامه هايي كه تهيه مي
شود كه و در اين حالت برنامه بايد براي هر دو شرايط نوشته شود معموالً از روشهاي حل تكرار استفاده مي

  در هر دو حالت به شرايط اوليه نيازمند است. 
هاي فعال به عنوان بار شرايط اوليه يعني مشخص كردن يك مقدار اوليه براي بار هيدروليكي همه بلوك

(اولين مرحله تكرار).اين مقدار در شرايط ناپايدار معموالً از درون يابي بار  Kهيدروليكي در مرحله 
آيد. به عبارتي اگر شبيه يدست مه اي براي اولين روز شروع شبيه سازي بهاي و مشاهدههيدروليكي چاه

شود سطح آب  اين ماهكه در همان روز قرائت شده است به عنوان شروع  1387 مهرروز از  وليناسازي 
براي همه بلوكهاي منطقه مورد مطالعه توسط برنامه  hدرون يابي براي محاسبه  .شودشرايط اوليه داده مي

Surfer سط برنامه هايي نظير ممكن است.) البته استفاده از درونيابي توSurfer  در صورتي درست است كه
اي  درهر اليه از  آبخوان وجود داشته باشد در غير اين صورت الزم است ابتدا به اندازه كافي چاه مشاهده

) اجرا شده و وقتي اجرا  شد از جوابهاي 1387 اولين روز مهرمدل براي شرايط پايدار براي همان روز(
  بلوك به عنوان شرايط اوليه در حالت ناپايدار استفاده شود. بدست آمده براي هر 

الزم به ذكر است از نظر تئوري شرايط اوليه براي حالت ناپايدار حتماً بايد سطح آب واقعي همان روز شروع 
شبيه سازي باشد ( گر چه در عمل ممكن است سطح آب همان روز در دست نباشد و از سطح آب روزهاي 

اي نيز مربوط به يك روز نباشند، استفاده هاي مشاهدهممكن است قرائت هاي همه چاه نزديك به آن كه
شود) اما شرايط اوليه در شرايط پايدار ضرورتي ندارد كه سطح آب همان روز باشد و از سطح آبي كه 
نزديك به آن باشد هم  مي توان استفاده كرد گرچه هر چه اين سطح آب به سطح آب واقعي نزديك تر 
باشد مدل سريعتر اجرا خواهد شد(اما در دقت تأثيري ندارد). الزم به ذكر است كه از نظر تئوري شرايط 

  اي با هم دارند.اوليه براي شرايط پايدار و شرايط ناپايدار تفاوت عمده
  

  تخمين ضرايب هيدروديناميك
قبيل هدايت هيدروليكي و ضريب در اين مرحله بايد با توجه به اطالعات موجود، پارامتر هاي مذكور از 

ذخيره براي كل آبخوان مشخص شود(در صورت همگن بودن كل آبخوان بصورت يك منطقه و در صورت 
هاي مختلفي روبه روست كه ناهمگني بصورت چند منطقه). اصوال ًيك مدل آب زيرزميني با عدم قطعيت
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باشند كه بايد به هاي هيدروليكي ميي، دادهسازاز بارزترين پارامترهاي ايجاد كننده عدم قطعيت در شبيه
بعدي بندي گردد. برآوردهاي اوليه از پارامترهاي هيدروليكي آبخوان براي مدل سهنحو مطلوبي منطقه

با كمك  شناسي وهاي موجود از هيدرولوژي، زمينجريان آب زيرزميني منطقه مطالعاتي بر اساس داده
، صورت گرفت. براي مشخص كردن پارامترهاي )1967 23و جانسوند (موريس گرفتن از جداول استاندار

- منطقه تقسيم 9اين ترتيب هدايت هيدروليكي به بندي استفاده شد. به هيدروليكي آبخوان از روش منطقه

) 2) ارائه گرديده است، و مقادير هر كدام از اين مناطق در جدول (د 5بندي در شكل (بندي شد. اين منطقه
  ست.آورده شده ا

  
  ) مقادير اوليه هدايت هيدروليكي مربوط به هر كدام از مناطق2جدول(

  مقادير اوليه  شماره پارامتر  پارامتر هيدروليكي

  هدايت هيدروليكي
 (متر بر روز)

1      10
2  30  
3      40
4  40  
5  30  
6  17.5  
7  14  
812  
9  30  
  

  واسنجي و آناليز حساسيت مدل 
نياز به شناخت كافي از ابعاد گوناگون آبخوان دارد. اين شناخت از طريق آمار و اطالعات سازي فرايند مدل

آيد كه در بيشتر مواقع به آوري شده، آزمايشات انجام شده، شواهد و بازديدهاي صحرايي به دست ميجمع
ها وجود دارد. ر آنگيري، محاسبات و غيره دصورت محلي يا تقريبي بوده و يا خطاهايي مانند خطا در اندازه

آوري شده و بنابراين الزم است كه در مرحله واسنجي و تحليل حساسيت با تمركز بر روي اطالعات جمع
ها با نتايج محاسبات و آزمايشات يا مقادير استاندارد ارائه شده در منابع معتبر علمي به مقاديري مقايسه آن

  ارتباط ميان آنها را مورد ارزيابي قرار داد. نزديك به واقعيت دسترسي پيدا كرد و همبستگي و 
ها و پارامترهاي اي از شرايط مرزي، تنشواسنجي عبارت است از فرايند پيدا كردن مجموعه

هاي بار هيدروليكي و گيريصورت بسيار نزديكي بر اندازههيدروژئولوژيك كه نتايج به دست آمده از آن به
  ). 1381سازان و كشكولي،برازش دارد (چيتگيري شده صحرايي هاي اندازهجريان

سازي توسط مدل و ساز از فرايند شبيهآناليز حساسيت فرايندي است كه در طول آن ميزان درك مدل
وسيله كه به استتوان گفت اولين مرحله از فرآيند واسنجي يابد و ميسازي شده افزايش ميسيستم شبيه

                                                      
23 Morris and Johnson, 1967 
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هاي كاربردي بايد يك تحليل آن حساسيت كليه پارامترهاي سيستم شناخته خواهد شد. در بيشتر مدل
حساسيت از خصوصيات خروجي مدل در ارتباط با خصوصيات ورودي مدل انجام شود. تحليل حساسيت 

دهد كه سطح آب محاسبه شده توسط مدل نسبت به تغييرات تغذيه، مدل منطقه مورد نظر نشان مي
رايب هيدروديناميك و ارتفاع بار هيدروليكي در مرزها حساس بوده و نسبت به توپوگرافي سنگ كف ض
  دهد.ترين حساسيت را نشان ميكم

هاي رياضي به كار واسنجي خودكار و واسنجي سعي و خطا(دستي) دو روش واسنجي هستند كه در مدل
  روند: مي

ستفاده كننده مدل است. در اثناي واسنجي دستي شرايط شدت تحت تأثير تجربه اواسنجي سعي و خطا به
هاي مرزي و مقادير پارامترهاي هيدروديناميكي براي هر اجراي متوالي مدل تا رسيدن به برازش

  شوند.هيدروليكي با اهداف واسنجي، تطبيق داده مي
اسنجي دستي با تغيير اي وجود دارد. در واي و محاسبهدر اولين اجراي مدل خطاهايي در سطح آب مشاهده

ها در مناطقي كه داراي عدم ها و خروجيآبدهي ويژه و هدايت هيدروليكي و يا تغيير در ميزان ورودي
قطعيت بودند، مدل گام به گام تصحيح گرديد. در واسنجي دستي، هر اجرا و مشاهده نتايج آن، پيامي را در 

ژيست بيشتر با واقعيت منطقه آشنا گردد. هر چه تعداد شود هيدروژئولوبر دارد كه تفسير اين پيام باعث مي
گردند و در نتيجه ميزان خطاها دست آمده بيشتر به مدل مفهومي نزديك ميه اجراها بيشتر باشد ضرايب ب

گردد. بايد توجه داشت كه كاهش خطاها بدون توجه به مدل مفهومي نتايج مناسبي را در بر كمتر مي
  سازي كاذب خواهد بود.يك شبيه سازينخواهد داشت و شبيه

دست آمده در روش خودكار با اجراهاي مكرر مدل، ارتباط بين پارامترهاي مدل، مشاهدات و نتايج به
دست آمده باشد، به عنوان ه ترين تفاوت بين مشاهدات و نتايج بشود و حالتي كه داراي كمسنجيده مي

ي تخمين پارامترها براي يافتن پارامترهاي بهينه استفاده هاگردد. در واقع از روشجواب نهايي انتخاب مي
اي هستند اي مربوط به واسنجي خودكار به دنباله مجموعه پارامترهاي بهينهشود. اغلب كدهاي رايانهمي

يابد. گيري شده در آنها به يك حداقل كاهش ميكه مجموع مربعات انحراف بين مقادير محاسباتي و اندازه
PEST, UCODE, PES  كدهاي مورد استفاده در انترفازGMS  در تخمين پارامترها در روش واسنجي

  ند.خودكار
  

  هاي مختلفدر حالت مدل نتايج كاليبراسيون
زيرزميني و منظور كم كردن مجهوالت معادله حاكم بر سيستم جريان آبمدل جريان در شرايط پايدار به

شده حالت شود. از نتايج مدل واسنجيناپايدار ساخته مي استفاده از نتايج آن در تهيه مدل جريان حالت
پايدار آبخوان منطقه مطالعاتي براي تخمين پارامترهاي هدايت هيدروليكي در مدل حالت ناپايدار استفاده 

  شده است.
اي هاي تراز محاسباتي و مشاهدهخواني چنداني بين روند منحنيدر اولين اجراي مدل در حالت پايدار هم

د نداشت كه احتماالً به دليل عدم قطعيت پارامترهاي مربوط به شرايط مرزي، ميزان تغذيه و هدايت وجو
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زيرزميني . خصوصيات هيدروليكي براي رسيدن به انطباقي نزديك بين سطوح تراز آباستهيدروليكي 
مدل  و شكل  ) ميانگين خطاي آخرين اجرايالف 7اي تنظيم و تعديل گرديد. شكل (اي و محاسبهمشاهده

) برازش بار هيدروليكي محاسباتي و مشاهداتي آخرين اجراي مدل منطقه مطالعاتي در حالت پايدار را ب7(
  نشان مي دهد.

  

  
برازش بار هيدروليكي محاسباتي و  (الف) ميانگين خطاي آخرين اجراي مدل در حالت پايدار : 7شكل 

  (ب)مشاهداتي آخرين اجراي مدل منطقه مطالعاتي در حالت پايدار
  

  
بندي نهايي منطقه(ب) منطقه بندي نهايي هدايت هيدروليكي(الف) بندي اوليه آبدهي ويژه) منطقه8شكل (

  (د)ايجاد شده در محدوده رودخانه گاماسياب  Zone Budget(ج) و آبدهي ويژه
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روز در حالت ناپايدار اجرا گرديد. در  365پس از كاليبراسيون مدل در شرايط ماندگار، مدل براي مدت 
منطقه  14) به 3هاي موجود و شرايط دشت با توجه به جدول (ويژه با توجه به دادهشرايط ناماندگار آبدهي

) 3كدام از مناطق در جدول ( ارائه گرديده است و مقادير هر 8بندي در شكلبندي شد. اين منطقهتقسيم
  .آورده شده است

  
  ) مقادير اوليه آبدهي ويژه مربوط به هر كدام از مناطق3جدول (

  مقادير اوليه  شماره پارامتر  پارامتر هيدروليكي

 آبدهي ويژه

1،3،7،13  067/0  
2،14  056/0  
5،9  088/0  

4،6،12  077/0  
8  06/0  
10  098/0  
11  11/0  

  
  هدايت هيدروليكي هر كدام از مناطق نهاييمقادير)  4جدول (

  نهاييمقادير   شماره پارامتر  پارامتر هيدروليكي

  هدايت هيدروليكي
(m/day) 

1  34  
2  15  
3  12  
4  21  
512  
6  18  
7  36  
8  7  
9  12  

  
باشند نظير تراز آب در پيزومترها براي به زمان مي هاي مورد نياز در مدل ناپايدار كه وابستهكليه داده

هاي تنش براي دوره GHBو تراز سطح آب، بسته  هاي مختلف، پمپاژ از آب زيرزميني، تغذيه سطحي،ماه
صحيح مقادير هدايت هيدروليكي، مختلف به مدل وارد شد و مدل براي حالت ناپايدار اجرا گرديد. پس از ت

خطاها در  هاي ورودي و خروجي و تغذيه سطحي مدل واسنجي شد كه انواع ميانگينآبدهي ويژه، جريان
 8بندي نهايي هدايت هيدروليكي درشكل () آورده شده است.منطقه9هاي تنش در شكل (هر يكي از دوره

بندي نهايي آبدهي ويژه در شكل همچنين منطقه است،) آورده شده4) و مقادير هر منطقه در جدول (ب
  گردد.) مشاهده مي5) و مقادير هر كدام از مناطق در جدول (ج8(
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  (تصوير رنگي در پايان كتاب)هاي زماني) انواع ميانگين خطاها در گام9شكل (
  

  آبدهي ويژه هر كدام از مناطق نهايي) مقادير5جدول (
 نهاييمقادير   پارامترشماره   پارامتر هيدروليكي

  آبدهي ويژه

1  31/0  
2  65/0  
3  17/0  
4  44/0  
5  68/0  
6  17/0  
7  59/0  
8  59/0  
9  67/0  
10  17/0  
11  15/0  

  
  صحت سنجي مدل

صحت سنجي فرآيندي است كه در طول آن مدل از نظر پارامترهاي بدست آمده از مرحله واسنجي مورد 
دست آوردن تركيبي از پارامترهاي مختلف (ضرايب شود. واسنجي مدل بهارزيابي قرار داده مي

هيدروديناميك، مقادير تغذيه و تخليه و ...) است كه اين تركيب منجر به كمينه كردن خطاها بين سطح آب 
يابد كه كاربر بدون شود. تركيب نهايي زماني مقبوليت ميمشاهداتي و محاسباتي در طول دوره واسنجي مي

تواند ير مقادير هدايت هيدروليكي و آبدهي ويژه و درصد نفوذ آب بارندگي در دوره زماني ديگري كه ميتغي
بندي نهايي و شرايط قبل يا بعد از زمان واسنجي باشد به نتايج قابل قبول برسد. از سوي ديگر منطقه
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ع آزمون ضرايب صحت سنجي در واق مرزي دوره واسنجي در طي دوره صحت سنجي بايد ثابت بماند.
بدست آمده از واسنجي مدل است. براي اطمينان مدل ساخته شده در آبخوان  Syو Kهيدروديناميك 

مورد صحت  89الي اسفند ماه  88ماه  از مهر ماه  6محدوده مطالعاتي نتايج واسنجي دشت براي مدت 
تغيير مجاز برخي  سنجي قرار گرفتند. در طي فرآيند صحت سنجي محدوده مطالعاتي سعي گرديد با

اي وجود داشت پارامترهاي قابل تغيير(مثل مقادير پمپاژ) اختالف جزئي كه در برخي از چاه هاي مشاهده
  برطرف گردد.

  
 محاسبه بيالن آب زيرزميني محدوده مطالعاتي گاماسياب

در اين تحقيق پس از اجراي مدل با توجه به نتايج مدل، بيالن آب زيرزميني محدوده مطالعاتي گاماسياب 
مورد بررسي قرار گرفت. پس از تهيه و تصحيح پارامترهاي هيدروژئولوژي توسط  87-88براي سال آبي 

، بيالن نهايي آبي مدل مدل در حالت پايدار و نيز در حالت ناپايدار (در پريودهاي مختلف) و اجراي مدل
) محاسبه گرديد. در 87-88محدوده مطالعاتي گاماسياب در حالت پايدار و در حالت ناپايدار (در سال آبي 

  ) اجزا و مقادير بيالن آبي مدل محدوده مطالعاتي گاماسياب آورده شده است. 6جدول (
  

  ) اجزا و مقادير بيالن آبي محدوده مطالعاتي گاماسياب6جدول (
  متر مكعب)ميليون الن حجمي مدل (بي
  خروجي  ورودي  اجزاء بيالن

  48.14  21.42  رودخانه

  34.01  0  ها چاه

  0  18.3  تغذيه
  29.27  13.32هاي زيرزمينيجريان

  5.6  28.59  مرز بار آبي عمومي
  117.03 ٨١.۶۴  مجموع
  - 35.39  خروجي -ورودي 

  
حفظ كميت و كيفيت منابع آب يك اصل مهم محسوب هاي سطحي و زيرزميني در مديريت يكپارچه آب

-هاي سطحي و زيرزميني به خصوص در طي سالاساس اين نگرش، ارزيابي ارتباط بين آبشود؛ و برمي

-هاي اخير كه با بحران كمبود آب مواجه هستيم؛ در كنترل كميت و كيفيت منابع آب كمك شاياني مي

  ). 1393نمايد (فرهادي منش، 
  

  ي مدلبينپيش
مدلي كه مراحل فوق را پشت سرگذاشته باشد آمادگي پيش بيني را داشته و مي توان براي مديريت آبخوان 
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توان پيش بيني كرد كه اگر براي چند سال ريزشهاي جوي نصف شود يا از آن استفاده كرد. مثالً مي
بر آبخوان خواهند گذاشت. بنابر هايي مصنوعي انجام شود چه تاثيراتي ها كم يا زياد شود يا تغذيهبرداشت

گيري و كاهش صدمات جبران ناپذير احتمالي و بررسي هاي پيشپيش بيني هاي مدل  براساس بر روش
  ساير عوامل تاثيرگذار بر آبخوان،  به صورت سناريوهاي مختلف مديريتي صورت مي گيرد.

  
  برداري از آبخوانادامه روند كنوني بهره
بيني وضعيت سطح آب در دو سال آينده استفاده هاي زيرزميني دشت براي پيشاز مدل واسنجي شده آب

شد به مدل داده عنوان شرايط اوليه به 87هاي سطح آب شهريور بيني روند كنوني، دادهگرديد. جهت پيش
روند  ) پارامترهاي بيالن با ادامه7اجرا گرديد. جدول (  89شهريور تا  87سال از مهر  دوو مدل براي مدت 

 است.شده  بيالن منفي تربرابر شده كه نشان ميدهد 1.7، 87-88كنوني نشان مي دهد كه نسبت به سال 

  
 ) اجزا و مقادير بيالن آبي مدل محدوده مطالعاتي گاماسياب در شرايط ادامه روند كنوني7جدول (

  متر مكعب)ميليون بيالن حجمي مدل (
  خروجي  ورودي  اجزاء بيالن

  70.95  45.68  رودخانه
  77.31  0  ها چاه

  0  36.96  تغذيه

  54.53  16.74هاي زيرزمينيجريان
  10.36  53.4  مرز بار آبي عمومي

  ١۵٢.٧٩213.15  مجموع
  - 60.36  خروجي –ورودي 

  
  بيني وضعيت آبخوان در شرايط خشكسالي  پيش

آن را واقعه اي طبيعي و نادر مي  خشكسالي حالتي نرمال و مستمر از اقليم است. اگرچه بسياري به اشتباه
پندارند، اما اين پديده در واقع از ويژگي هاي اصلي و تكرار شونده اقليم هاي متفاوت به شمار مي 

زمان آغاز خشكسالي، زماني است كه ذخيره آبي در محيط غير اشباع خاك  ).1980 1(دراكاپ و همكارانآيد
الي زماني است كه نزوالت جوي، رطوبت مورد نياز خاك و مخازن زيرزميني كاهش يافته و پايان خشكس

خاك را تأمين مي كنند. همچنين فاصله زماني بين آغاز و پايان خشكسالي تحت عنوان دوره تداوم 
، 2OCخشكسالي تعريف مي شود (سازمان هواشناسي كشور). روند افزايش دماي سطح زمين و غلظت گاز 

ه و در مجموع افت سطح ايستابي، كاهش رطوبت خاك و منجر به ايجاد نوساناتي در چرخه آبي شد
اتمسفر، افزايش تبخير، كمبود آب در بخش هاي كشاورزي و صنعتي و در نهايت فقر و نابساماني اقتصادي 

                                                      
1 Dracup and Et al, 1980 
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خشكسالي از دو روش آزمون  ). براي انتخاب دوره1387و اجتماعي را به دنبال دارد (اسالميان و همكاران، 
  .فاده شداست SPIدنباله ها و 

، مدل ساخته شده با توجه به مقدار  SPIبعد از تعيين دوره خشكسالي با روش هاي آزمون دنباله ها و 
) 1354-1355ميلي متر در سال آبي  8/212(برابر مقدار  1348-1390ساله  42كمينه يارندگي در دوره 

) ارائه 8براي مدت يك سال اجرا گرديد. اجزا و مقادير بيالن آبي مدل در شرايط خشكسالي در جدول (
  گرديد است. 

  
  آبي مدل محدوده مطالعاتي در شرايط خشكسالي ) اجزا و مقادير بيالن8جدول (

  متر مكعب)ميليون بيالن حجمي مدل (
  خروجي  ورودي  اجزاء بيالن

  22.24  47.14  رودخانه
  34.01  0  هاچاه

 0  11.38  تغذيه
  29.08  13.04  هاي زيرزمينيجريان

  5.44  28.96  مرز بار آبي عمومي
  115.67  75.99  مجموع
  - 39.68  خروجي –ورودي 

  
با توجه به اين نتايج و در شرايط خشكسالي بيالن آبي ساالنه مدل محدوده مطالعاتي به ميزان حدود  

متر  ميليون 4.28مدلسازي ، بيالن آبي سال خشكسالي نسبت به سال استمكعب منفي مترميليون 39.67
آبي هاي كمدر سال مكعب منفي تر شده است. حال اگر يك برنامه مديريتي مناسب در منطقه اجرا گردد،

توان وري را ميشوند حداكثر بهرهبا تغيير كشت يا با كاهش كشت در مناطقي كه از طريق چاه آبياري مي
  عمل آورد.از آب و خاك به

 
  وضعيت آبخوان در شرايط ترسالي

براي بررسي وضعيت آبخوان در شرايط ترسالي، مدل محدوده مطالعاتي با توجه به روش هاي آزمون  
متر و در ميلي 3/926برابر  1348- 1390ساله  42مقدار ميانگين بيشينه بارندگي در دوره  SPIدنباله ها و 

انتخاب شد، سپس مدل با توجه به مقادير بيشينه بارندگي براي مدت يك سال اجرا  1373- 1374 سال آبي
  گرديد.

 ) ارائه گرديده است. 9اجزا و مقادير بيالن آبي مدل در شرايط ترسالي در جدول ( 

 منفيمتر مكعب ميليون  8.56ميزان سالي بيالن ساالنه دشت به با توجه به اين نتايج و در شرايط تر
با اجراي يك برنامه مديريتي . دشومترمكعب مثبت تر ميميليون 26.82،كه نسبت به سال مدلسازي است

هاي مديريتي مناسب ار آب در دسترس و گزينهآب با توجه مقدهاي پر توان در سالمناسب در آبخوان مي
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  عمل آورد. وري را از آب و خاك براي مقابله با كم آبي در فصول خشك بهحداكثر بهره
  

  در حوضه رودخانه گاماسياب  هاي سطحي و زيرزمينيكنش آببرهم
آب سطحي از باشند. حتي اگر هاي جريان آب زيرزميني ميهاي سطحي بخش جدايي ناپذير سيستمآب

طريق يك زون غير اشباع از سيستم آب زيرزميني مجزا باشد، نشت از آب سطحي، آب زيرزميني را ممكن 
به علت تبادل آب بين اين دو بخش سيستم هيدرولوژي، معموال آلودگي ). 2000 1(وينتراست تغذيه نمايد

كنش رودخانه و آبخوان، برهم . درك)2000 2ست(وينتر و دللگوسزگذار ايك بخش، بر روي ديگري تاثير
 ,Schmidt et alدهد هاي زيرزميني و رودخانه را نشان مياثرات مثبت و منفي روي كيفيت آب

2011)(Grasby & Betcher, 2002;.  
 

  ترسالي ) اجزا و مقادير بيالن آبي مدل محدوده مطالعاتي گاماسياب در شرايط9جدول(
  متر مكعب)ميليون بيالن حجمي مدل (

  خروجي  ورودي  اجزاء بيالن

  55.09 18.09  رودخانه
  34.01  0  ها چاه

  0  58.72  تغذيه
  30.27  12.4هاي زيرزمينيجريان

  6.01  27.59  مرز بار آبي عمومي

  12.54  116.81  مجموع
  -8.57  خروجي –ورودي 

  
؛ 1941(تايس اندهاي سطحي و زيرزميني توجه داشتهبا وجود آنكه مطالعات پيشين به ارتباط بين آب

- هاي زيرزميني و سطحي به عنوان دو بخش مجزا ميمديران منابع آب، به آب ).1964 3روراباگ

هاي زيرزميني و سطحي، به منظور مديريت موثر منابع آب پيوسته، مهم نگرند.شناخت بهتر ارتباط بين آب
كنش اني براي مطالعه برهمهاي متفاوت فراودر چند دهه قبل، روش ).2007 4است(رانسلي و همكاران

كنش منابع آب سطحي و هاي ارزيابي برهماست. يكي از روشهاي سطحي و زيرزميني استفاده شدهآب
  است.سازي زيرزميني مدل

گيري از به منظور ارزيابي روابط متقابل آبخوان محدوده مطالعاتي گاماسياب و رودخانه گاماسياب، با بهره

                                                      
1 Winter, 2000 
2 Winter & Dlugosz, 2000 
3 Theis, 1941; Rorabaugh, 1964 
4 Ransley et al, 2007 
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استفاده گرديد. جهت مشخص كردن عملكرد سيستم و ميزان تبادالت  5رودخانهمدل تهيه شده، از بسته 
زون در مدل تقسيم  8رودخانه به  Zone budgetبين رودخانه گاماسياب و آبخوان با استفاده از بسته 

كند. هاي كوچكتري از منطقه محاسبه مي). اين بسته، بيالن آبي را در زون10وشكل 10گرديد (جدول 
در هر يك از مناطق هشت  Riverپس از تعريف پارامترهاي مورد نياز براي مدل، ميزان بيالن آبي بسته 

  گانه بيالن محاسبه شد و مورد بررسي قرار گرفت. 
  

 هاي مختلف رودخانه گاماسياببيالن در زون 10جدول 

  
رودخانه  ن هر زون، مشخص شد كهمحدوده مطالعاتي به زون هاي مختلف و تعيين بيالپس از زون بندي 

. بدين معنا كه در داراي بيالن مثبت و در بقيه آنها داري بيالن منفي هستد 5و  1 زون هاي گاماسياب در
بوده در باقي كه رودخانه فقط دهنده  4و جز در زون  رودخانه با آبخوان ارتباط داردتمامي منطقه مطالعاتي 

 2و زون  منفيداراي بيشترين بيالن  3زون ايجاد شده زون  8. از بين زون ها هم گيرنده و هم دهنده اند
زون رودخانه در سال  8مي باشد. به طور كلي حجم كل تغييرات بيالن  منفيداراي كمترين بيالن 

  است. منفيبر روز مترمكعب 48682مدلسازي برابر 
  

  آبخوان در دوره هاي خشكسالي و ترساليارتباط رودخانه و 
براي مقايسه ارتباط متقابل رودخانه و آبخوان در دوره هاي خشكسالي و ترسالي، پس از اجراي مدل در 

، مدل موردنظر براي شرايط خشكسالي و ترسالي نيز اجرا گرديد و شرايط رودخانه و ميزان 87-88سال آبي 
) مقايسه بيالن رودخانه در سال مدلسازي و الف 11شكل (گرفت. ورودي و خروجي آن مورد مقايسه قرار 

زون رودخانه گاماسياب در دوره  8خشكسالي و ترسالي را نشان مي دهد. به طور كلي ميزان تغييرات بيالن 

                                                      
5 River package 

  )87-88بي (دالت آبي در زون هاي مختلف رودخانه در سال آتبا
 نام زون  )d3m/(ورودي  )d3m/(خروجي )d3m/(آبي رودخانهبيالن 

29119+ ٢۶٩۴٧  ۵۶٠۶۶  1  
662- ٢٣٢ ٢٩٧٨۵ 2 

49407- ۴٩۶٢١٩ ٢٧  3 

37631- 37361 ٠  4 

٣۵٢٨۶+ 374 ٣۵٣۶٠  5 

7345 -  12478  ۵١٣٢  6  
12104-  14375  ٢٢٧١  7  
5915 -  ۴١٣٧۵  ٣۵۴۶٠  8  
  مجموع  ١٣۶٨٣٣  ١٨۵۵١۵  -48682



  75.......................................................................................چيت سازان و همكارانمنوچهر   3
  
  

 
  

متر مكعب  48682كه بيالن است و نسبت به سال مدلسازي  بر روزمنفي مترمكعب362541خشكسالي برابر
زون رودخانه  8است. ميزان تغييرات  منفي تر شدهبيالن  بر روز مترمكعب 313859 بر روز منفي است

  .مثبت است بر روز مترمكعب442627گاماسياب در دوره ترسالي 

  
  زونهاي آبخوان در محدوده مطالعاتي گاماسياب:10شكل 

  
بر مترمكعب 326541برابر زون رودخانه گاماسياب در دوره خشكسالي  8به طور كلي ميزان تغييرات بيالن 

بيالن  متر مكعب بر روز ميباشد  48682كه مقدار آن منفي  است و نسبت به سال مدلسازي روز منفي
 بر روز مترمكعب442627زون رودخانه گاماسياب در دوره ترسالي  8داشته است. ميزان تغييرات  منفي تر

  بيالن افزايش داشته است.  بر روز مترمكعب 491309مثبت است و نسبت به سال مدلسازي 
  

  ارتباط متقابل رودخانه گاماسياب و آبخوان 
 2 يبرا يشده محدوده مطالعات يهو آبخوان، مدل ته ياببهتر ارتباط متقابل رودخانه گاماس يبررس يبرا

دشت و رودخانه محاسبه و  يالنب يسال مدلساز 2اجرا شد. در طول  89 يورتا شهر 87از مهر  يسال متوال
را  يسال مدلساز 2 لو دشت در طو يابرودخانه گاماس يالنب ييراتتغ يسهب) مقا 11شد. شكل ( يسبرر

 يدر زمان ها يو آبخوان محدوده مطالعات يابرودخانه گاماس يالنب ينشكل ب ين. بر اساس ايدهدنشان م
آبخوان و رودخانه  يالنرابطه ب يمختلف زمان يكه در بازه ها يمعن ينوجود دارد، بد يمختلف روابط متفاوت

عوامل موثر بر سطح آب  يرنشانگر اثر سا ينمشخص نباشد كه ا يبدرست يامعكوس و  يم،مستق يتواندم
نامشخص) باشد كه  يامعكوس  يم،و نوع رابطه آنها(مستق يالنمقدار ب ييرتغ يجهرودخانه و دشت و در نت

كننده آبخوان(با توجه به  يهتخل ياو  يهتغذ يشترب مختلف رودخانه يزمان يتا در بازه ها يشودم ينمنجر به ا
 باشد¬يم يرودخانه دائم يابيكرودخانه گاماس ينكهاختالف سطح آب رودخانه و آبخوان) شود. با توجه به ا

برداشت چاه ها،  ي،از بارندگ يه(تغد يالنعوامل موثر بر ب ينگسترش دارد از ب يمنطقه مطالعات يو در تمام
امر  ينا هدشت دارد ك يالنرا بر ب يرتاث يشترينرودخانه) ب يو خروج ياز مرزها، ورود يو خروج يورود

  و آبخوان دشت است. يابارتباط تنگاتنگ رودخانه گاماس يانگرب
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  ب

مقايسه بيالن رودخانه گاماسياب در سال مدلسازي، خشكسالي و ترسالي در زون هاي :  11كل ش
  (ب)يسال مدلساز 2يدر ط يابرودخانه گاماس يالنآبخوان دشت و ب يالنرابطه ب(الف) و مختلف

  
  نتايج 

  تهيه و واسنجي مدل رياضي محدوده مطالعاتي گاماسياب
مدل سه بعدي حوضه مطالعاتي گاماسياب نمايش رياضي جريان آب زيرزميني با استفاده از نرم افزار 

GMS  است كه از كدModflow 2000 مرزهاي ورودي و خروجي دشت در مدل كند. استفاده مي
) با توجه به فرايند GHBسازي گرديد. مرز با بار هيدروليكي عمومي(شبيه GHBمفهومي با مرز 

كاليبراسيون محدوده مطالعاتي گاماسياب و نتايج ناشي از آن، بهترين نوع مرز تشخيص داده شد زيرا در 
-باشد و ممكن است با رسيدن اثر استرسبرخالف مرز با بار مشخص، سطح آب ثابت نمي GHBمرز نوع 

هاي داخلي به مرز، سطح آب تغيير نمايد. دبي جريان ورودي يا خروجي با توجه به گراديان هيدروليكي در 
به مطالعات محدوده مدل در آبخوان محدوده مطالعاتي با توجه  كند.مرز و كنداكتانس سلول مرزي تغيير مي
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متر شبكه  500)  به ابعاد يكسان Mesh centerاي (رديف از نوع مركز شبكه 49ستون و 63انجام شده به 
هاي هاي تنش با توجه به دادهسلول ايجاد شد.در منطقه مورد مطالعه، دوره 3087بندي گرديد كه 

گرديدند. بنابراين جريان آب  هيدروژئولوژيكي در دسترس منطقه و نمودار هيدروگراف واحد دشت انتخاب
زيرزميني در محدوده مطالعاتي گاماسياب در يك دوره زماني يك ماهه در حالت پايدار و در يك دوره 

  ) شبيه سازي گرديد.88تا شهريور 87زماني يك ساله (از مهر 
قطعيت ها صرفه جويي است، پس كاهش عدم با توجه به اين كه يكي از اصول مهم در كاليبراسيون مدل

تواند نقش زيادي را در كاليبراسيون سريع و بهينه ايفا نمايد. بنابراين شناخت مناسب از وضعيت محيط مي
رسوبي منطقه مورد مطالعه كمك شاياني به بهينه نمودن مدل تفهيمي نموده و عدم قطعيت آن را كاهش 

برداري و هاي بهرهعات الگ چاهاطال رامترهاي هيدروليكي دشت بر اساسبندي پادهد. بنابراين زونمي
پيزومترها و جداول استاندارد صورت گرفت. با توجه به اينكه انجام آزمايش پمپاژ به تعداد زياد به دليل 

سازي پارامتري ابزار مناسبي براي سازي معكوس و بهينهپذير نيست، استفاده از مدلهاي باال امكانهزينه
هاي باشد. استفاده از روشزيع مناسب آنها در محدوده مطالعاتي ميمحاسبه ضرايب هيدروديناميكي و تو

سازي پارامتري باعث افزايش سرعت در كاليبره نمودن مدل شده و با توجه به افزايش معكوس و بهينه
سرعت و كاهش زمان كاليبراسيون، امكان بررسي مسائل مختلف تأثيرگذار بر مدل مانند حساسيت به يك 

  دهد.ساز ميبه مدل پارامتر خاص را
اي و خصوصيات هيدروليكي براي رسيدن به انطباقي نزديك بين سطوح تراز آب زيرزميني مشاهده

اي به صورت دستي و خودكار تنظيم گرديد. ميانگين خطاي آخرين اجراي مدل محدوده مطالعاتي محاسبه
تي در آخرين اجراي مدل برازش نسبتاً باشد و بار هيدروليكي مشاهداتي و محاسبامي 264/0در حالت پايدار 

هاي ورودي و خروجي و تغذيه در حالت ناپايدار مقادير هدايت هيدروليكي،آبدهي ويژه، جريان مناسبي دارند.
هاي تنش در آخرين اجراي مدل سطحي مدل واسنجي شد كه انواع ميانگين خطاها در هريك از دوره

دهد كه رقوم محاسبه شده توسط مدل نسبت اتي نشان ميبدست آمد.تحليل حساسيت مدل محدوده مطالع
حساس بوده و نسبت  و نرخ پمپاژ چاه ها مرزهابه تغيير ضرايب هيدروديناميك و ارتفاع بار هيدروليكي در 

  دهد.به توپوگرافي سنگ كف كمترين حساسيت را نشان مي
  

  محدودسناريوهاي مختلف مديريتي با استفاده از مدل رياضي تفاضالت 
هاي مختلف مدل رياضي يك ابزار كارآمد مديريتي براي مطالعات آبخوان و پيش بيني تأثير تنش

سازي و شود كه مراحل مدلهيدرولوژيكي و هيدروژئولوژيكي است. اين هدف زماني به واقعيت نزديك مي
بي در سال تهيه واسنجي با موفقيت سپري شده باشند. بر اساس نتايج بدست آمده توسط مدل، بيالن آ

-باشد. با ادامه روند كنوني بهرهحجم مخزن مي منفياست كه نشان دهنده تغييرات  منفي) 87-88مدل (

شود كه بيالن آبي آمده است و با بررسي بيالن مشخص مي پايينبرداري تراز آب دشت در دو سال آينده 
 8.57منفي بيالن دشتد. در شرايط ترساليشومي منفي تربرابر نسبت به سال مدل  1.7تا در دو سال آينده 
تر گرديد. در شرايط خشكسالي مترمكعب مثبت ميليون 26.82به ميزان حدود   كه شد ميليون متر مكعب
  تر شد. به سال مدل منفي نسبت ميليون متر مكعب 4.29ميزان بيالن آبي مدل به 
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رودخانه  بيالن هر زون، مشخص شد كه پس از زون بندي محدوده مطالعاتي به زون هاي مختلف و تعيين
. بدين معنا كه در ، داراي بيالن مثبت و در بقيه آنها داري بيالن منفي هستد5، 1در زون هاي گاماسياب 

كه رودخانه فقط دهنده بوده در باقي  4و جز در زون  تمامي منطقه مطالعاتي رودخانه با آبخوان ارتباط دارد
 2و زون  منفيداراي بيشترين بيالن  3زون ايجاد شده زون  8. از بين اند زون ها هم گيرنده و هم دهنده

زون رودخانه در سال  8مي باشد. به طور كلي حجم كل تغييرات بيالن  منفيداراي كمترين بيالن 
  .است منفيبر روز مترمكعب 48682مدلسازي برابر 

 2براي بررسي بهتر ارتباط متقابل رودخانه گاماسياب و آبخوان، مدل تهيه شده محدوده مطالعاتي براي 
سال مدلسازي بيالن دشت و رودخانه محاسبه و  2اجرا شد. در طول  89تا شهريور  87سال متوالي از مهر 
سال مدلسازي را  2ل ) مقايسه تغييرات بيالن رودخانه گاماسياب و دشت در طوب 12بررسي شد. شكل (

در زمان هاي دهد. بر اساس اين شكل بين بيالن رودخانه گاماسياب و آبخوان محدوده مطالعاتي نشان مي
بدين معني كه در بازه هاي مختلف زماني رابطه بيالن آبخوان و رودخانه  وجود دارد،مختلف روابط متفاوتي 

سطح آب اين نشانگر اثر ساير عوامل موثر بر  مشخص نباشد كهميتواند مستقيم، معكوس و يا بدرستي 
كه منجر  باشد رودخانه و دشتو در نتيجه تغيير مقدار بيالن و نوع رابطه آنها(مستقيم، معكوس يا نامشخص)

به اين ميشود تا در بازه هاي زماني مختلف رودخانه بيشتر تغذيه و يا تخليه كننده آبخوان(با توجه به 
  .و آبخوان) شوداختالف سطح آب رودخانه 

اين بررسي نشان داد كه با انجام برخي فعاليتهاي مطالعاتي مي توان از بانك اطالعات داده اي قوي تري 
گيري نفوذپذيري سطحي انجام آزمايشات نفوذ در مناطق مختلف دشت به منظور اندازهبرخوردار بود مانند: 

تر و با سنگ كف و تهيه مدل مفهومي كامل و عمودي.انجام مطالعات ژئوفيزيكي دقيق به منظور تعيين
دقت بيشتر. انجام دقيق آزمايشات پمپاژ در نواحي مختلف آبخوان به منظور دستيابي به ضرايب 

برداري هيدروشيميايي رودخانه گاماسياب در طول گيري سطح آب و نمونهتر. اندازههيدروديناميكي دقيق
رتباط هيدروليكي رودخانه و دشت. انجام مدل كيفي دشت به مجاورت آن با دشت به منظور بررسي بهتر ا

هاي صنعتي، كشاورزي و نيز افزايش جمعيت و بطور كلي تأثيرات منظور بررسي كيفي و تعيين تأثير فعاليت
احداث ايستگاه هاي هيدرومتري بيشتر در طول مسير  و محيطي بر روي آب زيرزميني محدوده مطالعاتي

از جمله فعاليتها و كارهايي است  اي بررسي بهتر سطح آب رودخانه و تراز سنگ كفرودخانه گاماسياب بر
در بررسي مدلهاي آب زيرزميني و ساير مدلهاي مرتبط به منابع آب مي تواند  دقت بيشتركه بايد براي 

  مفيد باشد. 
  

  سپاسگزاري
خشي از طرح تحقيقاتي با عنوان ارتباط متقابل آبهاي سطحي و زيرزميني با استفاده از اين فصل ب

است كه با حمايت كميته تحقيقات شركت آب  7597-132015ي كدملمدلسازي در حوضه گاماسياب با 
به انجام گان منطقه اي كرمانشاه و همكاري گروه زمين شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز توسط نگارند

  د.نمراتب تقدير خود را از شركت آب منطقه اي كرمانشاه ابراز مي دار گانسيده است. بر همين مبنا نگارندر
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  سيماي دانش)، انتشارات 1398( يو كمال طاهر هوشنگ قمرنيا: ينتدو
 شركت آب منطقه اي كرمانشاه ،گروه تحقيقات كاربردي
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  ديريت يكپارچه منابع آبم

  
  جهانگير پرهمت

  
  
  
  
  
  

  چكيده
استفاده از اين منابع حياتي برداري و ، بنابراين در بهرهاندآب به همراه خاك و هوا سه عنصر اصلي حيات 

هاي متنوعي از مديريت جامع منابع آب پايداري آنها از نظر كمي و كيفي حفظ شود. تعاريف و برداشت بايد
برداري، حفاظت، توسعه و يا كاركردهاي منابع آب ته است كه هر كدام به بخشي از بهرهصورت گرف

برداري از منابع اي بهرههاي توسعهاند. سير صعودي افزايش جمعيت، ارتقاء رفاه عمومي و برنامهپرداخته
د با بحران جدي طوري كه امروزه اين منابع محدواي افزايش داده است، بهمحدود آب را به شكل فزاينده

گيري مسائل و مشكالت جديد، پيچيدگي راهكارهاي عملياتي مهار مواجه شده است. متناسب با شكل
تخريب كمي و كيفي منابع آب و نياز روز افزون بشر به منابع آب، تعاريف اوليه مديريت جامع منابع آب را 

تري از و تعاريف مختلف، تعريف جامعها تري منجر نموده است. با توجه به ديدگاهبه تعاريف پيچيده
- توان به مجموعه سياستشود. براين اساس مديريت جامع منابع آب را ميمديريت جامع منابع آب ارائه مي

هاي منابع آب، حفاظت ها، راهبردها و اقداماتي اطالق نمود كه با شناخت تفصيلي اجزاء و مولفهها، برنامه
بيشنه نمودن  برداري بهينه، آب را در سامانه حوضه با هدف   بهره كمي و كيفي، مصارف و كاركردهاي

منافع اقتصادي و اجتماعي و كمينه نمودن تأثيرات منفي بر پايداري منابع آب و محيط زيست را با مشاركت 
  نمايد. همه ذينفعان و ذيربطان تنظيم و اجرايي مي

  
  واژگان كليدي

 يريت جامع منابع آب، سامانه منابع آب، رويكرد مديريت جامعهاي مدريزي منابع آب، مولفهبرنامه
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  مقدمه
 آب و خاك به همراه هوا سه عنصر اصلي حيات بشر بوده و حفاظت از آنها الزمه تداوم زندگي سالم است.

كند و بشر و زمين را پاكيزه را حفظ مي آنبخشد، آب به عنوان بركت خداوندي است كه حيات مي
جود اين، نياز روزافزون بشر موجب دخالت در طبيعت و ايجاد تغييرات در آن شده است، به با و گرداند.مي

هاي طوري كه امروزه تخريب و آلودگي آب و خاك يك تهديد جدي براي حال و آينده بشر در مقياس
 هايي همچون تغيير اقليم، وقوع سيل و خشكسالي، ريزگرد،اي و جهاني شده است. پديدهمحلي، منطقه

ها و ورود آنها به چرخه غذايي و سيستم تنفسي تشديد فرسايش و در نتيجه تخريب خاك، گسترش آالينده
را متأثر  گيرد و هم آنآب در چرخه هيدرولوژي در بستر خاك قرار مي آيد.شمار مياز جمله اين تهديدها به

ح زمين بوده و از اين به بعد شود. در اين چرخه، شروع حركت آب در سطسازد و هم از آن متأثر ميمي
هاي براي ورود به مسيرهاي متعدد بعدي در چرخه ياد شده قشر خاك در سطح زمين تعيين كننده مؤلفه

اي . بنابراين در مديريت جامع منابع آب، خاك مؤلفهاستكمي و كيفي آب در هر كدام از مسيرهاي بعدي 
  فت.را ناديده گرتوان آنكه نميطوريمهم بوده، به

متر خاك طي هزاران سال نياز است تا يك سانتي هممنابع آب شيرين در سطح كره خاكي محدود بوده، و 
فرآيندهاي طبيعي در سطح زمين تشكيل شود. با وجود اين محدوديتها امروزه رشد جمعيت، افزايش 

اري و نيز بروز برداستانداردهاي زندگي موجب افزايش رقابت در بهرههاي اقصادي و ارتقاي فعاليت
اي ، حاشيه2تركيبي از نابرابري اجتماعي ). GWP1 ،2000اختالفات بر روي منابع آب شيرين شده است(

برداري هاي فقرزدايي موجب شده است تا طبقات دهكهاي پايين جوامع، در بهرهو فقدان برنامه 3اقتصادي
موجب تأثير منفي بر منابع آب شده است. اعمال نموده كه  از منابع خاك و پوشش جنگلي فشار بيشتري را

از طرفي  ). GWP ،2000( كمبود اقدامات مهار آاليندگي آب در تخريب منابع آب مزيد بر اين شده است
جهاني آب شامل هر دو  امروزه بحران  نمايد.ميآب، پايداري زندگي، محيط زيست و توسعه را فراهم 

هاي پشتيبان اتنگي را با بحران زيست محيطي و تخريب سامانهموضوع كمي و كيفي آب بوده و رابطه تنگ
 ). 2010و همكاران،  El-Ashryباشد (حيات دارا مي

هاي طور مضاعف وقوع خشكساليه برداري از منابع آب و ببا اين وصف و با توجه به افزايش شديد بهره
گاهي همه جانبه و جامع به منابع آب هاي خشك در چند دهه گذشته اعمال مديريت بهينه با نپياپي و دوره

. منابع آب سطحي و زيرزميني در مقياس حوضه با هم ارتباط مستقيم استناپذير امري ضروري و اجتناب
برداري از يكي بدون لحاظ نمودن ديگري اثرات منفي زيادي را در پي خواهد داشت. داشته و برنامه بهره

  ). 1394(پرهمت، استابع آب و ارتباط آنها با همديگر مورد نياز هاي منبنابراين، شناخت كافي از سامانه
  
  
   

1 Global Water Partnership 
2 Social Unequality 
3 Economic Marginalization 
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  تعريف مديريت جامع منابع آب   
را براي هر مديريت منابع آب در بعد مكان و زمان قابل تعريف بوده و لذا شيوه استفاده و حفاظت منابع آب  

توان به عنوان مديريت منابع آب تعريف نمود. اي مياي از زمان و در هر محدودههدفي و در هر برهه
كه نه تنها دامنه آن به موضوعات فيزيكي  استنگر جانبهمديريت جامع منابع آب موضوعي فراگير و همه

  را در يك سامانه منابع آب با هم در شود، بلكه مسائل اقتصادي، اجتماعي و سياسي منابع آب محدود نمي
  گيرد.بر مي

بر  1993در  1تأسيس حاكميت تنسي وليبه   IWRMيا به طور اختصار  سابقه مديريت جامع منابع آب 
) در 1977المللي آب (به بيانيه كنفرانس بين IWRM) و پس از آن توسعه مفاهيم 2001 ،2آدامزگردد (مي

) 1992(5دوبلينتر در بيانيه طور مفصلچنين بههم گردد. ) برمي2010،  4چاستالنيك و گو( 3ماردل پالتا
 چهار اصل به عنوان اساس مديريت جامع منابع آب مورد توجه قرار گرفت. اين چهار اصل به شرح زير

  است:
  است؛پذير الزمه زندگي، توسعه و محيط زيست پايدار آب شيرين به عنوان منبعي محدود و آسيبالف:  

و برداران، طراحان توسعه و مديريت آب بايستي بر اساس روش مشاركتي و در بر گيرنده بهره: ب
  سياستگذاران در تمام سطوح باشد؛

  و  باشندزنان در پشتيباني، مديريت و حفاظت آب نقش محوري را داشته ج: 
ن يك كاالي اقتصادي آب داراي ارزش اقتصادي براي همه رقباي مصرف كننده بوده و بايستي به عنواد: 
  ان توجه شود.ه ب

 
و بيشتر كارهاي گذشته به دليل اينكه به بخشي از  استمديريت جامع منابع آب داراي تفسيرهاي متفاوتي 

). استفاده توأمان آب سطحي 2010، استالنيك و گوچ كنند (اند، چنين تفسيري را تأييد ميموضوع پرداخته
هاي ديريت جامع منابع آب بوده كه همه منابع آب در دسترس و استراتژيهم پيوسته مو زيرزميني عنصر به

طوري كه ارزش بيشينه از منابع تركيبي را در حالي كه تأثيرات فيزيكي، زيست توسعه را شامل شده به
  ).  2012، 6(ماليوا و ميسيمرآوردمحيطي و اقتصادي نامناسب متأثر از آن كمينه باشد، بدست 

است كه طي آن  ) فرآينديIWRM7)  مديريت جامع منابع آب (2000انجمن جهاني آب (بر اساس تعريف 
به منظور بيشينه نمودن رفاه اجتماعي و اقتصادي، توسعه و مديريت هماهنگ شده آب، اراضي و منابع 

). بر GWP ،2002( استهاي حياتي مجاز مرتبط در حالتي متعادل بدون به خطر افتادن پايداري سامانه
اس اين تعريف، در مديريت جامع منابع آب، مديريت اراضي و منابع آب به همراه ساير منابع مرتبط اس

                                                      
1 Tennessee Valley Authority  
2 Adams 
3 Mar del Plata 
4 Stalnacke & Gooch 
5 Dublin 
6 Maliva & Missimer 
7Integrated Water Resources Management 
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  هاي حياتي مورد توجه قرار گيرند.بايستي در يك قالب هماهنگ براي پايداري سامانه
هاي ) الزمه حكمراني آب و چگونگي تغييرات آن را به منظور مديريت چالش2012( 7ويك و الرسن

دهد كند و براي چه منظوري اين اقدام را انجام ميكار ميه آن، آگاهي از اين كه هر كسي با آب چهپيچيد
هاي علمي و اند. بر اين اساس آنها نظريه مبتني بر تركيب اين جنبه حكمراني آب با جنبهمعرفي نموده

و رساختهاي آب، شرايط هاي تعامل مردم با سامانه آب (زيمهندسي بر اساس مكان، تأثيرات و محدوديت
  ).2012توابع هيدرواكولوژيكي) ارائه شد(ويك و الرسن 

برگزار شد براي امنيت آبي  Hagueدر  2000بر اساس بيانيه دومين فروم جهاني آب كه در ماه مارس سال 
  ):2008 8(ساوينيج و زاگاصولي به شرح زير مورد توافق گرفته است

  هاي مربوطه و سواحل و اكوسيستمبهبود و محافظت از آب شيرين  - الف
  ارتقاء توسعه پايدار و ثبات سياسي -ب
  دسترسي همه افراد به آب و سالم كافي با قيمتي مناسب براي تأمين زندگي سالم و مولد -ج
 رسانمحافظت از منابع آب در معرض خطر در مقابل مخاطرات آسييب -د

 
باشد. اين تغييرات اغلب از يك منطقه به منطقه ميمسائل آب در جهان، درطول زمان ناهمگن و متغير 

طور بسيار قابل توجهي، حتي در درون يك كشور، و يا از يك فصل به فصل ديگر، و همچنين از ديگر به
هاي مديريت منابع آب متعدد و ). بنابراين مؤلفه2004، 9بيسواسيك سال به سال ديگر متفاوت است (

گذار، شهرستانها، جامع منابع آب نياز به همكاري بين بخشهاي سياست باشد. اجراي مديريتپيچيده مي
  ).2008و همكاران،  10موسترتواحدهاي حكمراني، بخشهاي علمي و اجتماعي دارد (

) مديريت جامع منابع آب را به عنوان ديدگاهي كه آب را بخش يكپارچه يك اكوسيستم، 1999( 11راديف
 طوري كه كميت و كيفيتو اجتماعي است معرفي نموده است، به يك منبع طبيعي و يك كاالي اقتصادي

  كند.برداري از آن را تعيين ميآن ماهيت بهره
ها، ها، برنامهتوان به مجموعه سياستها و تعاريف مختلف،  مديريت جامع منابع آب را ميبا توجه به ديدگاه

هاي منابع آب، حفاظت كمي و كيفي، و مولفه راهبردها و اقداماتي اطالق نمود كه با شناخت تفصيلي اجزاء
برداري بهينه، بيشنه نمودن منافع اقتصادي و مصارف و كاركردهاي آب را در سامانه حوضه با هدف   بهره

اجتماعي و كمينه نمودن تأثيرات منفي بر پايداري منابع آب و محيط زيست را با مشاركت همه ذينفعان و 
 نمايد. ذيربطان تنظيم و اجرايي مي

  

                                                      
7 Wiek &Larson 
8 Savenije & Zaag 
9 Biswas 
10 Mostert 
11 Radif 
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  12سامانه منابع آب
سامانه منابع آب شامل مجموعه عوامل طبيعي و انساني است كه در چرخه هيدرولوژي تأثير گذار 

) سامانه منابع آب را به سه دسته تقسيم نمود. اين سه دسته شامل سامانه 2005( 13الكس و بيك.است
در ادامه هر يك از اين  .است 16اجرايي و سامانه سازماني و 15اجتماعي-سامانه اقتصادي ،14منابع طبيعي

  سامانه ها به اختصار مورد بحث قرار مي گيرند.
  

  سامانه آبگيرهاي طبيعي
و خود داراي  بودههاي طبيعي تأثيرگذار بر كميت و كيفيت منابع آب سامانه منابع طبيعي شامل همه مؤلفه

. زير سامانه استزيرسامانه بدنه آبي  سه زيرسامانه از قبيل آبگيرهاي طبيعي، زيرسامانه زيرساختي و
-هاي آبها و ديوارهاي خاكي و بستر آنها و نيز آبخوانها، درياچهها، رودخانهآبگيرهاي طبيعي شامل نهر

هاي پمپاژ، ها، ايستگاهها، مخازن، سدها، بندها، چاه. زيرسامانه زيرساختي شامل كانالاستهاي زيرزميني 
. زيرسامانه استبرداري از اجزاي اين زيرسامانه ه همراه قوانين و مقررات بهرههاي فاضالب بخانهتصفيه

ها و اجزاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي درون و يا بر روي سطح خاك بوده و اين بدنه آبي شامل مؤلفه
طور به شوند. اين سه راجان(فيزيكي)، شيميايي، و زيستي ناميده مياجزاء معموالً به عنوان اجزاي بي

  شناسند.مي ABC6اختصار با 
 هاياجتماعي شامل مصارف و كاركردهاي آب و فعاليت- سامانه اقتصادي اجتماعي-سامانه اقتصادي
  است.انساني مرتبط با آب 

سامانه سازماني و اجرايي شامل نهادهاي اداري، قانونگذار و مقررات بوده  سامانه سازماني و اجرايي
  اند.كه براي مديريت و اجراي قوانين و مقررات مسئول بوده و داراي اختيارات و اقتدار الزم 

ها گيرد. اين بخشهاي مديريت منابع طبيعي را در بر ميتعريف ياد شده از سامانه منابع آب همه بخش
- باشد. سامانه منابع طبيعي بخش عرضه را در بر ميهاي مديريت منابع مي، تقاضا و چارچوبشامل عرضه

اجتماعي تقاضا را پوشش داده و سامانه -باشد. سامانه اقتصاديگيرد و يا به عبارت ديگر بر پايه منابع مي
  گيرد.عي را در برمياجتما-سازماني و اجرايي مديريت هر دو بخش سامانه منابع طبيعي و سامانه اقتصادي

 
  مرز سامانه منابع آب 

هاي ها)، مرز آبخوان آبها (مرزهاي طبيعي سطحي حوضهمرز سامانه منابع طبيعي خط مقسم حوضه
. در اين سامانه استي اتصال رودخانه و يا كانال خروجي حوضه به دريا زيرزميني واقع در حوضه و نقطه

ريزي جامع منابع آب وجود آيد، ولي مبناي برنامهه بندي ياد شده بهاي محلي با مرزممكن است زيرسامانه

                                                      
12 Water Resources System 
13 Beek & Loucks  
14 Natural Resources system 
15 Socio-economic System 
16 The Administrative and Institutional system 
6 Abitic, Biological, Chemical 
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طور يكپارچه در مديريت منايع آب بر هم تأثير گذار بوده و جدانشدني است. كه به استمرزهاي ياد شده 
-حوضه كرخه در جنوب غرب ايران در باالدست مرز خارجي آن مرز خط تقسيم حوضه با حوضهبراي مثال 

. اين حوضه تا مصب آن در هورالعظيم ادامه استرگ، سفيدرود، مرزي غرب و مركزي ايران هاي كارون بز
در  بايددارد. بنابراين بر اساس مباني و فلسفه مديريت جامع منابع آب هرگونه دخالت انسان در اين حوضه 

ضه اصلي يك سامانه و با لحاظ تأثيرگذاري آن در سرتاسر اين حوضه باشد. حوضه كرخه داراي دو حو
سيمره و كشكان در باالدست و يك حوضه مياني از محل تقاطع سيمره تا سد كرخه و سپس يك حوضه 

هاي آن به هورالعظيم است. شايان ذكر است كه هر كدام از پاياب از محل خروجي سد كرخه تا ورودي
- حي و آبخوانهاي كوچكتري بر مبناي مرزهاي طبيعي سطهاي اصلي كرخه خود به زير حوضهزيرحوضه

گانه آنها هاي سهشود كه كاركردهاي خاص خود را داشته و برآيند سامانههاي آب زيرزميني تقسيم مي
  دهد. سامانه منابع آب كرخه را تشكيل مي

  رويكرد مديريت جامع منابع آب
يخي آب ) مديريت جامع منابع آب پاسخي به مديريت جزئي شده تار2012(و ميسيميرماليوا  بر اساس نظر 

شوند. آب زيرزميني، ها تنظيم مينبهجهاي مختلف مديريت آب به طور مجزا از ساير بوده كه طي آن مؤلفه
 شوندطور جدا از هم مديريت ميآب سطحي و كاربري اراضي با وجود ارتباط تنگاتنگ دروني هنوز به

يك رويكرد جامع در مديريت آب  موضوع مهم مديريت جامع منابع آب، نيازمند) 2012(ماليوا و ميسيمير، 
برداري از همه منابع آب، مديريت مصرف آب براي بيشينه با هدف بهينه نمودن بهره د. منابع آب باياست

هاي انساني بر منابع و مصارف نمودن فوايد اقتصادي و اجتماعي و كمينه نمودن تأثيرات نامناسب فعاليت
  .باشدآب و محيط زيست 
-ارف و كاركردهاي متعدد و مختلفي است. از جمله مصارف و كاركردهاي منابع آب ميمنابع آب داراي مص

توان به مصارف شرب، صنعت، كشاورزي و زيست محيطي اشاره نمود، ويا به كاركردهايي مثل پاكسازي 
بع براي مديريت جامع منا) 2012ماليوا و ميسيمير(توان اشاره نمود. محيط، كشتيراني، تفرجگاهي و ... مي

آب گردش كاري تعريف نموده است كه شامل چهار بخش اصلي به ترتيب بخش منابع آب، نيازها و 
هاي مديريتي تخصيص و سازي، بخش برنامهها، ارزيابي و تصميمآوري دادهها، بخش جمعمحدوديت

بعاد ). رويكرد مديريت جامع منابع آب جامع نگري در ا1(شكل  باشدگذاري و بخش پايش ميسرمايه
-هاي اقتصاديهاي طبيعي آن، ظرفيتهاي آبي حوضه و محدوديتمختلف تعيين و شناخت ظرفيت

-نهاد و يكپارچگي منابع طبيعي حوضه در بهرههاي بومي و نهادهاي مردماجتماعي با تأكيد بر طرفيت

اجتماعي با -صاديهاي اقتبرداري بهينه و تقويت بنيهسازي براي بهرهظرفيت. استبرداري از اين منابع 
بهبود معيشت آبخيزنشينان براي كاهش فشار بر اين منابع از رويكردهاي مهم مديريت جامع منابع آب در 

 سطح حوضه است.

  
  مقياس در مديريت جامع منابع آب

توز يع زماني و مكاني منابع تابع شرايط طبيعي است. از طرفي تقاضا براي مصارف آب بر حسب نياز است. 
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منابع آب در يك زمان و در يك مكان ديگري قابل دسترس است ولي نياز در زماني و يا در مكاني  بنابراين
شود، ولي نياز در هاي سطحي بيشتر در فصل مرطوب سال تشكيل مينديگر است. به عنوان مثال جريا

ي بيشتر از طول سال است. در مصارف آب  با هدف برقابي دبي مورد نياز در چند ساعت از طول روز خيل
هاي مهم در مديريت جامع منابع آب بقيه ساعات روز است. با اين وصف مقياس زماني يك از شاخص

  حوضه است.
واقع  17سنجابي را در محل ايستگاه هيدرومتري مرك-) هيدروگراف جريان ماهانه حوضه روانسر2شكل (

دهد ) نشان مي2ور كه شكل (طدهد. هماننشان مي 2015الي  2007در خروجي حوضه طي هشت سال از 
مترمكعب در ثانيه بوده و  23آورد ماهانه اين حوضه در محل خروجي حوضه داراي دامنه زياد و بين صفر تا 
تا  6/1هاي مختلف داراي از بعالوه دامنه تغييرات ساالنه نيز قابل توجه است. بيشينه دبي ماهانه در سال

  مترمكعب در ثانيه در تغيير است.  23

  
  

  )Missimer ،2012و  Maliva: گردش كاري پايه مديريت جامع منابع آب (بر گرفته از 1شكل 
  

طور همزمان واقع ، بهاستمنابع آب زيرزميني كه خواستگاه آن آبخوانها برداري از تغذيه طبيعي و بهره
ه با يك تأخير زماني از ها ك. بعالوه اين آبخوانندهاي مختلف داراي شرايط تغذيه متفاوتشود. آبخواننمي

شوند، خود نيز داراي ها تغذيه ميهاي حوضهطريق بارندگي به عنوان منشأ اصلي جريان ورودي به سامانه
هاي مختلف سال برداري از اين در ماهچنين، بهره. هماستهاي طبيعي زيرسطحي و يا سطحي خروجي

                                                      
17 Mereg 
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هاي كارستي بوده و با سرعت برابرآبخوان هاي آبرفتي چندين. تدوام جريان در آبخواناستمتفاوت 
گيرد. بنابراين در مديريت جامع منابع آب شاخت توزيع زماني ها صورت ميبيشتري انتقال طبيعي آب از آن

چنين، تنظيم منابع براي مصارف در فصول ديگر يكي . هماستمنابع آب براي مديريت اين منابع ضروري 
. پيامد اين موضوع تغييراتي است كه استزيع زماني منابع و مصارف آب از گامهاي مؤثري است كه تابع تو

  گيرد. در محيط طبيعي صورت مي
هاي مكان نيست. منابع آب در يك مكان و مصارف در مكانتوزيع مكاني منابع و مصارف آب نيز هم

. اين استپايين دست . معموالً عمده منابع آب در باالدست بوده ولي عمده نياز در استديگري مورد نياز 
ها نياز به كند. آب موجود در آبخوانموضوع بخصوص براي آب مصرفي كشاورزي بيشتر مصداق پيدا مي

اي آب براي رفع نياز آب در هاي پمپاژ براي انتقال به محل مصرف دارند. اگر از انتقال بين حوضهسامانه
هاي متفاوت واقع بوده و لذا ارف آب در مكاننظر شود، در داخل حوضه منابع و مصفهاي مجاور صرحوضه

  . استهاي توسعه و انتقال آب ريزي و اجراي طرحبراي تنظيم جريان از مكاني به مكان ديگر نياز به برنامه
با توجه به تغييرات زماني و مكاني منابع و مصارف آب مديريت جامع در برگيرنده ابعاد مختلف اين تغييرات 

هاي پايه زماني كمتر از يك برداران مختلف مقياستوزيع آب مصرفي بين بهره. ممكن است در است
برداري از آبخوان توسط كاربرهاي متعدد از يك آبخوان ساعت مورد نياز باشد، ولي تنظيم برنامه بهره

برداري در چارچوب يك نظم خاص نيست و هر كدام برحسب نياز شود، كه بهرهتر ميمشترك وقتي پيچيده
هاي نمايند. در چنين وضعيتي بدون يك برنامه جامع تنشعاتي از روز يا ماه و يا سال را انتخاب ميسا

  وارده بر آبخوان ممكن است پيامدهاي ناگواري را براي آبخوان داشته باشد. 
  

  
  

 ): هيدروگراف ماهانه جريان در ايستگاه دوآب مرك كرمانشاه طي يك دوره هشت ساله2شكل (

  ضهحومقياس يكپارچه منابع در مديريت 
تخريب كمي و  اي شاملهاي طبيعي، مسائل و مشكالت گستردهسامانههاي گسترده انسان بر تاثير فعاليت

آبدهي
 

ب در ثانيه)
(مترمكع

 

 ن (سال)زما
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برداري بخشي بهرهاست.  وجود آوردهه را بكيفي منابع طبيعي بخصوص منابع آب، خاك و پوشش گياهي 
 به ويژهناپذيري را بر منابع طبيعي انه حوضه خسارات جبراناز منابع بدون توجه به ارتباط اين منابع در سام

هاي آبگيرهاي و فرسايش خاك، تخريب كيفيت منابع آب و سامانهتخريب آب و خاك وارد نموده است. 
آب در سطح تراز كاهش پوشش گياهي و نفوذپذيري آب در خاك، افت موجب ها و مراتع گلطبيعي، جن

 هاها و افزايش تواتر سيالبها و مسيل، طغيان رودخانههاخريب اين آبخوانو ت هاي آب زيرزمينيآبخوان
  شده است. 

ها و فرسايش خاك، كاهش لغزشوقوع گسترده زمينعالوه بر اين، از تبعات سوء مديريت ياد شده 
هاي بررسي. استهاي توليد و نهايتا تهديد امنيت غذايي حاصلخيزي اراضي، كاهش توليد و افزايش هزينه

دهد كه خسارات تخريب منابع طبيعي آب، خاك و پوشش گياهي در كشور ايران بيش انجام شده نشان مي
در دهد كه نشان مي) 1385( صمدي بروجني و شمسائياز حد و به حالت بحراني است. نتايج پژوهش 

سدهاي زن ميليون مترمكعب مخ 550 قريب بهمتوسط طور نه بهساال ،طول يك دهه منتهي به پژوهش
رسوب وارد مخزن سدهاي ميليون مترمكعب  165 قريب بهساالنه ولي در مقابل ايجاد شده اي ذخيره

گذاري از دست رفته دليل رسوببهساالنه خازن اين مدرصد از گنجايش  30كشور شده است كه حدود 
هاي گذارياز سرمايه. بنابراين، بخش قابل توجهي )1386برداري و نگهداري از سدها، است (دفتر بهره

  شوند. ساالنه از حيز انتفاع خارج مي
برداري، حفاظت، احيا و مديريت جامع منابع حوضه و يا آبخيزداري به مفهوم عام آن شامل برنامه بهره

برداري بهينه از هر كدام از اين منابع توسعه منابع حوضه با لحاظ تأثير متقابل آنها بر همديگر با هدف بهره
  .   استاجتماعي و پايداري منابع و كمينه خسارات زيست محيطي -ايط بيشينه منافع اقتصاديدر شر

  
  سپاسگزاري

تهيه مدل مديريت جامع منابع آب در مقياس حوضه از طرح تحقيقاتي با عنوان  اين فصل بخش كوتاهي
 ره سو در دواب مرگ)با هدف بهره برداري پايدار از منابع آب سطحي و زيرزميني (مطالعه موردي حوضه ق

آب منطقه اي كرمانشاه و همكاري  است كه با حمايت كميته تحقيقات شركت 7597-131844با كدملي 
 به انجام رسيده است.  پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري توسط نگارنده
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  اثرات سموم دفع آفات 
  بر محيط زيست و منابع آب

  

  اميرحسين نافذ

  
  
  
  

  چكيده
ي و يمواد شيميا كشاورزي،به منظور دستيابي به توليد بيشتر محصوالت  آفات گياهي و امروزه به دليل تنوع

آفت كشهاي مختلفي براي مبارزه با علفهاي هرز، حشرات، جوندگان، قارچها و ... مورد استفاده قرار گرفته 
زيست محيطي محسوب  يكي از مهمترين معضالت به عنوان اين سموم وسيله به آب منابع است و آلودگي

دي مانند تخريب اكوسيستمها، آلودگي خاك و آب، مقاوم مي شود. استفاده بي رويه از سموم، اثرات منفي زيا
شدن آفتها، از بين رفتن گونه هاي مفيد، كاهش تنوع زيستي، افزايش بيماريهاي خاص و سرطانهاي جديد 

 از آنها انتقال و سموم شيميايي شستشوي باعث كشاورزي و بارندگي، زمينهاي را به وجود مي آورد. آبياري

عالوه بر اين، اين سموم توسط بارندگيها به آبهاي  .شود مي آبهاي زيرزميني به خاك مختلف هاي اليه
آب  در كشها آفت سطحي منتقل شده و خطرات بهداشتي و زيست محيطي  مختلفي ايجاد مي كنند. تجمع

با توجه به اينكه امروزه آلودگي منابع  .بر كيفيت منابع آب و زندگي آبزيان دارد ءاثرات سو غذايي زنجيره و
به بحث در مورد يكي از علل عمده آلودگي  فصلهاي جوامع انساني است؛ در اين آب يكي از مهمترين چالش

  پرداخته مي شود.ها يعني ورود سموم شيميايي و آفت كشها به منابع آب آب
  

  نيآفت كش، سموم شيميائي، منابع آب، آب زيرزمي واژگان كليدي:
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  مقدمه
طوري  به رود مي شمار به جهان در شيرين آب منابع كننده مصرف بزرگترين عنوان به همواره كشاورزي

 يك حدود تقريبي به طور شود. مي مصرف بخش اين در آب شيرين جهان منابع كل درصد 70 حدود كه
 زهĤبهاي .مي روند بين از "آفات " توسط برداشت و داشت مراحل توليدي در كشاورزي محصوالت از سوم

 مشكالت زيست گردد. مي باز زيرزميني سفره هاي و سطحي آبهاي به اي زنجيره در همواره كشاورزي

 كشاورزي فعاليتهاي از ناشي آن از بخشي كه جهاني سطح در آب كيفيت به مربوط بهداشتي و محيطي

؛ دي گوآردو و فينيزيو، 1393همكاران،(معين الديني و است شده سراسر جهان در نگراني بروز باعث است،
2015(  .  
 در آن توسعه و كيفيت، نگهداري اهميت مي شود كه امروزه محسوب زندگي چرخه مهم اجزاي از يكي آب

 آلوده از تركيبات مختلف توسط انسان مستقيم غير و مستقيم استفاده اثر در منابع آب مي باشد. افزايش حال

 به نياز و افزايش جمعيت افزون روز رشد علت به كه هستند كشها آفت آالينده ها از اين يكي مي شود.

. اما اين )1(شكل است يافته افزايش نيز بخش كشاورزي در آنها از استفاده غذايي، مواد و كشاورزي توليدات
كه وريطها همراه بوده است. به افزايش توليد با مشكالت زيست محيطي و همچنين، مشكالتي براي انسان

 منابع آب و محيط زيست است و باعث ترين علل آلودگيرويه از مواد شيميايي از مهماستفاده نامعقول و بي
و  (پرامانيككنندگان و جامعه شده استبروز مشكالت بهداشتي و زيست محيطي متعددي براي مصرف

  .)2016كوئيتي،
  

  
براي محيط زيست به بخش كشاورزي وارد كودها و سموم شيميايي و ساير عوامل خطرزا  :1شكل 

  اند تا اين بخش بتواند به تقاضاي روزافزون موادغذايي پاسخ دهد.شده
  

 روند. اينها به كار ميها موادي به صورت مايع، جامد و يا گاز هستند كه به منظور نابودي آفتكشآفت

 جهت همچنين و كشاورزي تمحصوالو كيفيت بازدهي  افزايش براي گسترده طور به كش آفت سموم

كنندگان  مصرف آشنايي عدم علت به، اغلب اما مي شوند استفاده توسط بندپايان منتقله بيماريهاي كنترل
 بي يا و ناقص مصرف اين مواد به صورت استفاده، صحيح نحوه و سموم اين زيانبار اثرات از شيميايي سموم
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 اين از نتيجه در و يافته تجمع آبزي بدن جانوران بافتهاي در آب، به ورود با كشها مي شود. آفت انجام رويه

 همه رعايت صورت در حتي ديگر طرف . از)2003(سره جيرا و همكاران،شوند مي زنجيره غذايي وارد طريق

ورود  باعث شديد است. بارندگيهاي ناپذير اجتناب آبهاي سطحي و زيرزميني منابع به كشها آفت ورود اصول،
 منطقه آب (رودخانه) با منبع بين شود. فاصله مي زيرزميني آبهاي خصوصاً آب منابع به كشها آفت از بسياري

 تحت منابع آب با سموم را آلودگي ميزان كه هستند عواملي جمله از جوي ميزان نزوالت و شده سمپاشي

 سموم ورود سبب تواند مي آنها از تجزيه قبل شده، سمپاشي مناطق روي بر باران دهند. ريزش مي قرار تأثير

 آب، حين نفوذ در و خاك هاي اليه طريق از توانند مي كشها آفت برآن، عالوه. گردد سطحي آب منابع به

 نتيجه در و شده هوا وارد توانند مي كشها برخي آفت نيز مواردي در كنند. پيدا راه زيرزميني هاي سفره به

؛ بارباش و ره 2008استيوز و همكاران، -(آرياسسازند آلوده را خاك و سطحي آب بارندگي، منابع طريق از
  ).2003؛ سره جيرا و همكاران،1996سك، 

  
  آفت كش چيست؟
 ابودي و يان كشها) موادي هستند كه براي پيشگيري، كشها و علف كشها، قارچ آفت سموم شيميايي (شامل

 شوند.  يا علفهاي هرز استفاده ميآور)، بيماريهاي گياهي و   تنان زيان  حشرات و نرم از   (اعم دفع آفات
هان هايي هستند كه گيابرخي از اين آفتها كه مورد عالقه انسانها نيستند، حشرات، علفهاي هرز و ميكروب

يك اصطالح تركيبي است كه شامل تمامي مواد  "آفت كش"اصطالح  كلي طوربرند. به را از بين مي
طبق تعريف . )1998(شيلتون و همكاران، تفاده مي شودشيميايي است كه براي كشتن و يا كنترل آفات اس

امل آفات ش كنترل است كه براي پيشگيري، نابودي يا مواد يا مخلوطي از آفت كش، ماده، EPAسازمان 
سياري از آفت بناقلين بيماريهاي انساني و حيواني يا گونه هاي ناخواسته گياهي و حيواني استفاده مي شود. 

آفت كشها  اغلبزنند. برند به انسانها نيز صدمه ميها را از بين ميعالوه بر اينكه آفتها، سمي هستند و كش
ر و ساي چنين حاللها و تركيباتي هستند كه خاصيت جذب و هم  مواد حامل عالوه بر ماده ي موثر، داراي 

ل مي تشكي آفت كشها را بهبود مي بخشد. بخش بزرگي از آفت كشهاي تجاري را مواد بي اثر ويژگيهاي
مضر آنها ممكن است بيشتر از عوامل موثر باشد، ولي با اين حال در مباحث مربوط به اثرات  اثرات  دهند كه

  .)2015دي گوآردو و فينيزيو،  ؛1973(كراسبي، بهداشتي آفت كشها به آنها كمتر توجه مي شود
  خصوصيات عمومي آفت كشها عبارتند از:

 گذارند.برروي سيستم عصبي اثر مي  -

 جايگاه هدف در همه آنها يكسان است اما ميزان دوز آن متفاوت است. -

  برروي موجودات غير هدف هم اثر مشابهي دارند. -
مكانيسم سموم عصبي مقابله با انتقال غشايي سديم ,پتاسيم , كلرايد ,كلسيم و يا مهار آنزيم هاي  -

  ).2015(حلواچي و چخماخ، اختصاصي مي باشد
  

افزايش استفاده از آفت كشها در كشاورزي منجر به مشكالت زيست محيطي متعددي مانند آلودگي منابع 
تواند در جلوگيري از آلودگي محيط   اقدام آگاهانه ميها شده است. آب و همچنين، مشكالتي براي انسان
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فاده كنيم. خواهيم است  ي ميزيست بسيار مفيد و مؤثر باشد. براي اين منظور بايد بدانيم سم را براي چه هدف
يم. آن هست مايل به از بين بردن منظور از ارگانيسم هدف در استفاده از آفت كشها، موجود مزاحمي است كه

ا)، ز  (به عنوان آفت) يا ميكروبها و قارچها (عوامل بيماري در واقع تعيين اين كه هدف ما يك حشره است
؛ فانگ و همكاران، 2005(گاوريلشكو، در عين حال كم خطر استاولين گام در راه شروع يك مبارزه موثر و 

ن آن را با حداقل ميزان ممك نموده وبعد از تعيين ارگانيسم هدف مي توان اقدام به تهيه سم مناسب  .)2007
  استفاده كرد.

  
   sPOP1آالينده هاي آلي پايدار

پايدار تركيباتي سمي هستند كه در اثر فعاليتهاي انساني به محيط زيست وارد مي شوند.  آلي هاي آالينده
اين تركيبات داراي اثرات سوئي بر روي سالمتي انسان، محيط زيست و حيات وحش هستند. منابع مختلفي 

ر زمينهاي د مانند صنايع شيميائي، حمل و نقل، احتراق سوختهاي فسيلي، كلرزني آب و استفاده از آفت كشها
كشاورزي باعث انتشار آالينده هاي آلي به محيط زيست به اشكال مختلفي مانند ورود مستقيم، انتقال و يا 

). بسياري از اين آالينده ها سمي هستند و بالفاصله پس از مشخص 2012بارش مي شوند(واكر و همكاران، 
اعالم شده است. ولي متاسفانه در بسياري از شدن خطرات آنها براي سالمتي انسان استفاده از آنها ممنوع 

موارد اين تركيبات در محيط به شكل پايدار همچنان وجود دارند. مدتها پس از استفاده از اين مواد آنها در 
  كنند.  هاي زيرزميني نفوذ ميآبخوانخاك و رسوبات باقي مي مانند و مستقيما وارد زنجيره غذائي شده و يا به 

منابع آب زيرزميني، اين آالينده ها وارد چاههاي آب آشاميدني شده و باعث بروز مشكالت  در صورت ورود به
)، اين مواد شيميائي همچنين مي توانند توسط اتمسفر 2008استيوز و همكاران، -بهداشتي مي شوند(آرياس

ت موجودات در باف به مناطق بسيار دور منتقل شوند. يكي از مهمترين نگرانيها توانائي اين مواد براي تجمع
زنده است. تجمع غير مستقيم يا بزرگنمائي زيستي در موجودات رده هاي باالتر چرخه غذائي مثل پستانداران 
به دليل افزايش ميزان تركيبات سمي در داخل بدن آنها در بلند مدت مي تواند باعث مشكالت بهداشتي 

  شود.
بن) هستند كه حاوي مواد مصنوعي مي باشند و شامل برخي آالينده هاي آلي پايدار تركيبات آلي (با پايه كر

هستند. مطالعات علمي گسترده نشان داده  PCBsاز خطرناكترين مواد شيميائي مثل آفت كشهاي سمي و 
اند كه برخي از آالينده هاي آلي پايدار جزو خطرناكترين آالينده هائي هستند كه توسط انسان وارد محيط 

). آلودگي خاك، رسوبات و آبهاي زيرزميني توسط آالينده هاي آلي مقاوم 1998ك، زيست شده اند(اسپورال
مثل تركيبات آلي كلره، آروماتيكهاي چند هسته اي و نيتروآروماتيكها حتي در صورتي كه در دهه هاي قبل 

  ت. اتفاق افتاده باشد همچنان باقي مانده و غلظت اين آالينده ها در مناطق آلودگي همچنان زياد اس
در طول زمان فعاليتهائي براي جلوگيري از توليد، استفاده و انتشار اين مواد انجام شده است كه يكي از اين 

تصويب و در  2001كه در سال  است POPsاقدامات، كنوانسيون  جهاني استكهلم در زمينه آالينده هاي 

                                                      
1 Persistent Organic Pollutants 
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كه داراي خصوصيات سميت، مقاومت در به اجرا در آمد. در اين كنوانسيون تركيبات آلي پايداري  2004سال 
برابر تجزيه، قابليت تجمع زيستي بوده و توسط هوا، آب و گونه هاي مهاجر در بين مرزهاي بين المللي منتقل 
شده و در نقطه اي دورتر از محل انتشار رسوب كرده و در خاك و اكوسيستمهاي آبي تجمع يابند مورد بررسي 

نوع  8ي شامل ينوع ماده شيميا 12سيون، حذف يا كاهش توليد و استفاده از قرار گرفته است. در اين كنوان
، ديلدرين، اندرين، هپتاكلر، ميركس و توكسافن)، دو نوع ماده شيميائي DDTآفت كش (آلدرين، كلردان، 

و هگزاكلروبنزن) و دو محصول جانبي ناشي از احتراق (دي اكسينها و فورانها) مورد بررسي  PCBsصنعتي (
  .)2005گاوريلشكو، (رار گرفتق

  
  استفاده از آفت كشها تاريخچه

براي درك اين كه چرا و چگونه آفت كشها به عنوان يك تهديد زيست محيطي براي سيستمهاي آبي 
محسوب مي شوند و چرا اين تهديد در كشورهاي توسعه يافته در حال كاهش است ولي در كشورهاي در 

كل باقي مانده است، بايستي تاريخچه ساخت و گسترش استفاده از آفت حال توسعه هنوز به عنوان يك مش
ها براي محافظت از محصوالت كشسال قبل از ميالد، انسان از آفت 2000كشها را مورد بررسي قرار داد. از 

سال پيش  4500كش شناخته شده، گرد گوگرد است كه حدود كرده است. اولين آفتكشاورزي استفاده مي
  كردند.النهرين از آن استفاده ميباستان در بينسومريان 

كش آورده سال قدمت دارد، استفاده از گياهان سمي به عنوان آفت 4000ودا كه حدود در كتاب مذهبي ريگ
ها شده است. در قرن پانزدهم ميالدي از عناصر سمي مانند آرسنيك، جيوه و سرب براي ازبين بردن آفت

راج گرديد نيكوتين استخ ،رن هفدهم ميالدي در كشور چين از برگهاي گياه تنباكوشده است. در قاستفاده مي
). در قرن هجدهم ميالدي، 2000شوكال و همكاران، و همراه با آرسنيك به عنوان حشره كش استفاده شد(

كه تا  تهاي داوودي به عنوان حشره كش استفاده كردند. الزم  به  ذكر اسايرانيان و قبايل قفقاز از گرد گل
قبل از شروع جنگ جهاني دوم اكثر مواد شيميايي استفاده شده بر عليه آفات از مواد معدني چون آرسنيك  و 
گوگرد بودند, و به طور همزمان، استفاده از گياهاني همچون گل پيرتروم, نيكوتين و روتنون نيز مرسوم بود. 

ت ساخته ند آلكيل تيوسيانات و دي تيو كارباماهمزمان با پيشرفت علم شيمي انواع آفت كشهاي سنتتيك مان
به وقوع پيوست. استفاده از سموم، » كش هاانقالب حشره«ميالدي آغازي  بود كه در آن  1940شد. دهة 

(كامنزولي و را متحول نمود جوامع انساني 1950ز دهه ااست كه  "دوره تركيبات شيميايي"همزمان با 
  )1. (جدول )2015همكاران، 

به زيرزميني  و سطحي آبهاي در كش آفت تركيبات ازدياد مورد در اي فزاينده نگراني اروپا در 1970 دهه از
زير مجموعه اي از طيف بزرگتري از مواد شيميايي صنعتي مورد استفاده  ،. آفت كشهاي كشاورزيوجود آمد

 13حدود  1993ال در جامعه مدرن است. طبق گزارش پايگاه اطالعاتي انجمن شيمي كشور آمريكا در س
هزار تركيب جديد به آنها اضافه مي  500ميليون ماده شيميايي وجود داشته است كه ساالنه حدود 

). براي مثال، كميسيون مشترك بين المللي درياچه هاي بزرگ شمال امريكا، برآورد 1993گوستافسون، شود(
درياچه ها وجود دارد. شواهد بسياري ماده شيميايي مهم در آب و رسوبات اين  200كرده است كه بيش از 

وجود دارد كه استفاده از آفت كشها در كشاورزي تأثير عمده اي بر كيفيت آب مي گذارد و منجر به عواقب 
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  ).1973كراسبي، جدي محيط زيستي مي شود(
  

  )1993استفنسون و سليمان، ( كشها تاريخچه توسعه آفت -1جدول 
  خصوصيات  منبع  مثال  دوره

تركيبات آلي اوليه، نيترو   1920تا  1800
فنلها، كلروفنلها، كرئوزوت، 
  نفتالين، روغن هاي نفتي

مواد آلي، محصوالت جانبي حاصل 
  از توليد گاز زغال سنگ، و غيره

در اغلب موارد اختصاصي 
نبوده و براي مصرف كننده 
يا ساير موجودات نيز سمي 

  بودند.
، DDTتركيبات آلي كلره،   1955تا  1945

HCCH سيكلو دي انهاي ،
 chlorinatedكلره (

cyclodienes(  

اثرات پايدار، گزينش خوب،   سنتز مواد آلي
خواص كشاورزي خوب، 
عملكرد بهداشتي خوب، 

مقاومت، اثرات زيست 
  محيطي مضر

مهاركننده هاي كولين   1970تا  1945
استراز، تركيبات ارگانوفسفره، 

  كارباماتها

مناسب از سنتز مواد آلي، استفاده 
  فعاليت -روابط ساختار

پايداري كمتر، تا حدودي 
سميت براي مصرف 

كنندگان، برخي از 
  مشكالت زيست محيطي

پيرتروئيدهاي مصنوعي،   1985تا  1970
، avermectins)آورمكتينها (

شبه هورمونهاي جواني، آفت 
  كشهاي بيولوژيكي

فعاليت،  -اصالح روابط ساختار
  سيستمهاي هدف جديد

حدودي عدم انتخاب تا 
پذيري، مقاومت، هزينه ها 

  و تداوم متغير

ارگانيسمهاي مهندسي   تاكنون 1985
  ژنتيك

انتقال ژن براي آفت كشهاي 
بيولوژيكي به ديگر موجودات زنده 
و به گياهان و حيوانات مفيد. تغيير 

ژنتيكي گياهان براي مقاومت در 
برابر اثرات جانبي ناشي از آفت 

  كشها

احتمالي ناشي از مشكالت 
جهش و فرار، اختالل در 

محيط ميكروبي و انحصار 
  محصوالت

  
  بندي سمومطبقه

توان   كنند، به عنوان مثال مي  بندي مي  مواد مؤثره سموم متنوع بوده و آفت كشها را بر اساس اين مواد طبقه
نتتيك اشاره كرد. اين گونه سموم س(ارگانوكلره)، فسفردار (ارگانو فسفره) و يا كارباماتها  به سموم آلي كلردار

بوده و براي محيط زيست آلوده كننده هستند. اماگروههاي ديگري هستند كه طبيعي بوده و سميت كمتري 
  كه منشأ گياهي دارند. اند  تشكيل شده موادي  از گروه  در مقايسه با گروههاي قبلي دارند. اين

راي صورت تجاري ب شوند، به  كشهاي ميكروبي خوانده مي حشره از سموم كه به نام همچنين گروه ديگري
). استفاده از 2005گاوريلشكو، رسد و خطرات سموم غيرطبيعي را ندارند(  مبارزه با الرو آفات به فروش مي

ه آفت كش ها براساس ويژگيها و جنبباشد.  اين گونه مواد بهترين راه جلوگيري از آلودگي محيط زيست مي
 بندي طبقه اشكال كال مختلف طبقه بندي مي شوند كه در ادامه به برخي از مهمترينهاي خاص آنها به اش
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  سموم اشاره مي شود.
 

  الف) طبقه بندي بر اساس نحوه ورود سم به بدن آفت
 جذب از طريق ديواره .استفاده مي شودعليه حشرات با قطعات دهاني ساينده بر عمدتاً  سموم گوارشي

  .اتفاق مي افتد حشرات يلوله گوارش
تاثير آنها روي آفات با قطعات دهاني مكنده نيز  وارد بدن حشره مي شوند. پوستاز طريق  سموم تماسي
  شرات در ميزان اثر بخشي موثر استقابليت حل شدن در كوتيكول ح قابل توجه است.
  )1390، هرمزي كالنتر( نفوذ از طريق روزنه هاي تنفسي آفت سموم تدخيني

 
   بندي سموم بر اساس منشأ و مواد شيميايي موجودطبقه ب)

بر عليه آفات و حشرات موذي، مورد استفاده قرار گرفته   اين گروه از سموم در طيف وسيعي  2سموم كلره
است. اولين حشره كش كلره كه در قرن نوزدهم ساخته شد د.د.ت (دي كلرو دي فنيل تري كلرو اتان) بود. 

، ل، ديكوفوBHCتوان به سموم ذيل اشاره نمود: ديلدرين، ين گروه قرار دارد مياز مهمترين سمومي كه در ا
سموم عبارتند از پايداري طوالني مدت در  آلدرين، كلردان، هپتاكلر و اندوسولفان. مهمترين خصوصيات اين

 دليل به كلردار آلي كشهاي آفت كشها، آفت ميان از كشي.محيط، حالليت در چربي و طيف وسيع حشره

 زنجيره به يابي راه و زيستي توانايي تغليظ و آنها پايين بيولوژيكي و شيميايي تجزيه و دوستي طبيعت چربي

  د. ان توجه مورد بيشتر غذايي،
سال است و استفاده از آنها به جز در موارد خاصي ممنوع شده  30نيمه عمر اين سموم درطبيعت بيش از

به عنوان مثال اندوسولفان يكي از فراوانترين سموم ارگانوكلره موجود در جو زمين  .)2015(كفيل زاده، است
دهه در مناطق مختلفي همچون اتحاديه اروپا، هند، اندونزي، استراليا، كانادا، اياالت  5است كه به مدت حدود 

شمال  ري مانند قطبمتحده، مكزيك، برزيل و چين استفاده شده است. اين ماده مي تواند تا مناطق بسيار دو
نيز منتقل شود و بررسيها نشان مي دهد كه غلظت اين ماده روند كاهشي نداشته است و عليرغم ممنوعيت 
استفاده از آفت كشهاي كلره (بر اساس كنوانسيون استكهلم)، از اين سم همچنان در نيمكره شمالي زمين 

  ).2010استفاده مي شود(وبر،
 حدود در كه هستند موجود كشهاي گروه آفت ترين متنوع و بزرگترين 3ارگانوفسفره سمومسموم فسفره 

يكي از پر مصرف ترين آفت كش ها مي  دهند و مي تشكيل را جهان در شده ثبت كشهاي آفت درصد 40
 دوم زمان با جنگ جهاني باشند. همباشند. حشره كشهاي فسفره مصنوعي، مولكولهاي آلي حاوي فسفر مي

كشي آنها ها ساخته شدند و سپس به خاصيت حشرهبه عنوان گازهاي جنگي توسط آلماني گروه از سموم اين
مانند مهار  فيتركيب از اين سموم به بازار آمده است و از راههاي مختل 100پي برده شد. تا كنون بيش از 

توان به ماالتيون، ياز مهمترين سموم در اين گروه م .گذارندبر روي حشرات اثر ميآنزيم استيل كولين استراز 
پاراتيون، ديازينون، سيستوكس، متاسيستوكس، تمفوس، كلروپيروفوس متيل، پيريميفوس متيل، فنتيون و 

                                                      
2 Organochlorine compounds 
3 Organophosphate insecticides 
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(كاظمي و همكاران، باشدسموم كلره كمتر مي فنيتروتيون اشاره نمود. خاصيت ابقايي اين سموم درمقايسه با
2012(.  

كارباماتها بيشتر به عنوان حشره كش خانگي استفاده مي شوند و عالئم مسموميت با آن شبيه  كارباماتها
سموم ارگانوفسفره ولي با شدت كمتر است. اين سموم نيز با مهار آنزيم استيل كولين استراز به صورت 

  برگشت پذير باعث ايجاد مسموميت مي شوند. 
استر گياه  6ه كشهاي سنتتيك قديمي هستند كه از سموم پيرتروئيدي حشر حشره كشهاي پيرتروئيدي

پيرتروم تشكيل مي شوند. در آفت كشهاي خانگي و گلخانه اي به طور وسيع استفاده مي شوند. اين گروه 
  داراي سميت كمي هستند. 

  اكنون انواع و اقسام سموم از داده شد، هم كه قبالً توضيح هائي عالوه بر گروه  ساير سموم جديد
وت قبلي متفا مكانيسم عمل آنها ممكن است با گروههاي كه  اي مختلف به بازار عرضه شده است گروهه
  Bacillus thuringiensis باكتري از اشاره نمود كه از سم حاصل Biopesticidesتوان به مي  جمله باشد. از

  شود. بر عليه آفات استفاده مي
  

  معموال ً در خاك)  –طول زمان تجزيه (پايداريطبقه بندي سموم بر اساس ميزان دوام و ج) 
 سال ) 2سموم با دوام بسيار زياد (بيش از 

  سال ) 2تا  5/0سموم با دوام نسبتاً زياد (
 ماه ) 1-6سموم با دوام متوسط ( 

 كالنتر(روز در سطح در شرايط زراعي است)  1-3مانند ديكلرووس كه ز, سموم كم دوام (در حد چند رو
  )1390، هرمزي

  
   بندي سموم بر اساس نوع آفت طبقهد) 

  هاي مختلف وجود دارد كه اين مواد عبارتند از:كش براي آفتدر بخش كشاورزي چندين نوع آفت
 هاي هرزبراي از بين بردن علف ؛علف كش

 براي از بين بردن حشراتي كه گياهان و محصوالت كشاورزي را نابود مي كنند ؛حشره كش

 هاي مضر مثل هگزاكلرو بنزن و تركيبات آلي جيوهبراي از بين بردن قارچ ؛قارچ كش

 هاي حلقويبراي كنترل جمعيت كرم ؛نماتد كش

 زنند.سازي و ازبين بردن موشهايي كه به محصوالت كشاورزي آسيب ميبراي دوركردن، عقيم ؛جونده كش

 )1390، هرمزي كالنتر( مايت كشو  الروكش، حلزون كش

  
  سموم شيمياييمصرف 

ها روند. به عنوان مثال آنشوند، به كار ميهايي كه زيان آور شناخته ميها براي كنترل ارگانيسمكشآفت
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هايي كه ناقل بيماريهاي مرگباري مانند ويروس نيل غربي، تب زرد و ماالريا هستند را از بين توانند، پشهمي
كه عامل بروز حساسيت هستند را نيز از بين ببرند. حشره  هاييتوانند زنبورها و مورچهببرند. همچنين مي

يز آيند نهايي چون كك به وجود ميهايي كه توسط انگلتوانند حيوانات را در مقابل بيماريها ميكش
   ).2012فلينت و فن دن بوش، محافظت كنند(

  
  )2005گاوريلشكو، (: طبقه بندي آفت كشها2جدول 
  گروه  طبقه

  ارگانوكلره ها  حشره كش ها
  ارگانوفسفاتها

  استرهاي كارباماتها
  پيرتروئيدها

 گياهي كشهاي حشره

  هگزاكلروبنزن  قارچ كشها
  )organomercurialتركيبات آلي جيوه (

  پنتاكلروفنل
Phthalimides  
  دي تيوكارباماتها

  تركيبات كلروفنوكسي  علف كشها
  Bipyridylمشتقات 

  فسفيد روي  جونده كشها
  فلئورواستيك اسيد و مشتقات آن

  )ANTUسم ضد انعقادي آلفانفتيل تيواوره (
  فسفين  سموم تدخيني

  اتيلن دي برومايد
  دي بروموكلروپروپان

  
كنند. ها دالر خسارت به محصوالت كشاورزي وارد ميدر سراسر جهان هر ساله حشرات و آفات ميليون

هاي شان به فناوريگذاريها و سرمايهسود و بازده در فعاليتكشاورزان عمدتاً براي مديريت آفات و ايجاد 
ها از سوي ) به بررسي دالئل استفاده از سموم و آفت كش2001اند. ويلسون و تيسدل (شيميايي وابسته

فته ها در كشورهاي كمتر توسعه يااند و داليل زير را براي مصرف بيشتر سموم و آفت كشكشاورزان پرداخته
  اند:ذكر كرده 

 تالش كشاورزان براي افزايش بازده محصوالت كشاورزي

 هاي زراعي مناسب و مقاومعدم دسترسي به گونه

 هاي مطمئن ديگر براي كنترل آفاتعدم دسترسي مناسب به روش

 عدم وجود سيستمهاي ايمني غذايي براي ترويج محصوالت ارگانيك

 آفت كشهاهاي توليد و توزيع سموم و هاي گسترده شركتفعاليت
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  عدم وجود قوانين الزم در زمينه مصرف بهينه مواد شيميايي در كشاورزي
 

وگيري باشند، جلهايي كه ناشي از مواد غذايي كپك زده يا بيماري زا ميتوانند از بروز بيماريها ميكشآفت
هرز مهاجمي كه باعث هاي ين ببرند و علففها و درختان هرز كنار جاده را بتوانند علها ميكنند. علف كش

هان ها براي كنترل گياها و بركهشوند را نابود كنند. همچنين از آنها در درياچههاي زيست محيطي ميآسيب
شوند، باشند و باعث تداخل در شنا و ماهيگيري ميها و چمنها كه عامل بوي نامطبوع آب ميآبي مانند جلبك

  شود.استفاده مي
 . ايناستفاده ازسم است كش بايد مد نظر باشد مطالعه دستورالعمل  اده از آفتنكته مهمي كه قبل از استف

چه  كش چه مواد مؤثري و به  گويد در اين آفت  العمل حاوي اطالعات مفيدي است كه به ما مي دستور
حالي به كار ببريم كه خود، ديگران و  در را گويد چگونه اين سم مقداري موجود است. همچنين به ما مي

كشها   نكته ديگري كه الزم است هنگام مصرف آفت زيستمان را در برابر اثرات سوء آن محافظت كنيم. محيط
د، كش دقيقاً به همانجايي كه باي  كه آفت شود انجام اي  گونه پاشي به سم مد نظر قرار گيرد اين است كه

جهيزات تنظيم ت  ين هدفبه ا پاشي جلوگيري شود. براي نيل برسد و از پاشيده شدن آن در اطراف محل سم
   )2). (شكل2005(گري و همكاران، اي برخوردار است از اهميت قابل مالحظه پاشي سم
  

  
 اه بودپاشي آگ انجام سم  كشها بايد نسبت به هدف و چگونگي براي مصرف بهينه و مناسب آفت )2شكل

  )ارايه شده است پايان كتاب در (تصوير رنگي
  

مصرف، در برگيرنده روش صحيح انبارداري سموم باقيمانده از عمليات  از پس محيطي مالحظات زيست
كشها به اندازه نياز خريداري شوند كه عالوه بر اقتصادي بودن   سمپاشي است. البته بهتر آن است كه آفت

 كمتر موضوع جايي كه اين  مبارزه، خطرات زيست محيطي ناشي از انبارداري را در پي نداشته باشد. اما از آن
افتد و اغلب مقداري سم اضافه خواهد ماند، بايد در انبارداري، اصول ايمني را رعايت كرد. نگهداري   اتفاق مي

ان، (گري و همكارشود  غيراصولي سموم در انبارها براي مدت زمان طوالني به آلودگي محيط زيست منجر مي
باعث انفجار و   . گرماي زيادنگهداري سموم در دماي مناسب است . يكي از شرايط انبارداري،)2005
كه به نحو نامطلوبي انبار  هايي كش ) آفتFAO( فائو كارشناس ارشد شود. به عقيده يك سوزي مي آتش

فروش قرار ميگيرند، به آساني به مواد غذايي نفوذ كرده و يا در محيط منتشر   شده اند و يا در معرض
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و سطحي را آلوده مي كنند و به نحو   زيرزميني ا، آبهاي ). مواد شيميايي كشنده، خاكه2006بارو، شوند(  مي
 در است الزم بمانند سالم مهم منابع اينكه اين برايگذارند.   آشاميدني اثر مي شديدي بر روي منابع آب

 الزم و تمهيدات شود بيني پيش آلودگي گسترش روند و شناسايي سرعت آلودگي به منبع صورت آلودگي،

   ).1388شريعتي، عمل آيد( به آن گسترش از جلوگيري و پاكسازي براي
  
  خصوصيات يك آفت كش شيميايي ايده آل

 تاثير كافي روي آفت هدف،

  ،عدم تاثير غير مطلوب بر محصول سمپاشي شده
  ،نداشتن يا حداقل اثر سوء بر موجودات مفيد

  ،از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد
  ايجاد نكند،در محصوالت و مواد غذايي طعم و بوي نامطبوع 

  ،تحت شرايط جوي مختلف سميت خود را عليه آفات هدف حفظ كند
  ، بي خطر براي انسان و دام در شرايط سمپاشي و نگهداري

  و در محيط اسيدي و قليايي به سرعت تجزيه نشود
، هرمزي كالنتر(جيره غذايي ايجاد اختالل نكند.در اكوسيستمهاي كشاورزي و غير كشاورزي و خصوصاً در زن

1390(  
  

  ها به محيط زيست كش راههاي ورود آفت
محيط زيست از اجزاي زنده و غيرزنده تشكيل شده است. اجزاي زنده، همان موجودات زنده(ارگانيسمها) 

سمها محيط زيست ارگانيهم و با بخش غيرزنده در تقابلند و اجزاي غيرزنده شامل آب، هوا، غذا و  هستند كه با
. آلودگي شيميايي محيط زيست غالباً از طرق آب، هوا و خاك صورت مي گيرد. است و تعامل آنها با يكديگر

ا به محيط ه آفت كشها معموال به صورت گرد، گرانول، امولسيون و سوسپانسيون استفاده مي شوند و ورود آن
كشها  يا از طريق تبخير و يا مستقيماً از طريق هوا زيست بالفاصله پس از مصرف صورت مي گيرد. آفت 

وارد اتمسفر مي شوند. آبهاي سطحي، پساب هاي صنعتي و شهري و كاربرد مستقيم آفت كشها براي كنترل 
. جنبه ديگر، مسأله آلودگي خاك به آفت )3(شكل آفات آبزي، از راههاي ورود سموم  به منابع آبي است

گياهان تيمار شده با سموم، باران، دفن ظروف خالي سم و همين طور استفاده  كشهاست. خاك نيز از طريق 
مستقيم از سموم بر روي خاك، آلوده مي شود. رها كردن ظروف خالي سم در محيط بدون دفع صحيح آنها، 
 يكي از عوامل آلودگي خاك مي باشد. هنگام دور انداختن ظروف خالي بايد آنها را چندين بار با آب شستشو

داده و پساب شستشو را نيز به سم پاش برگشت داد و آنگاه ظرف خالي شسته شده را با احتياط در كاغذ 
  ).1390؛ كالنتر هرمزي، 2005(گري،  باطله پيچيده و به سطل زباله انداخت

محققين بررسي مسائل آلودگي محيط بر اين عقيده اند كه  هاي ورود آفت كشها به خاكراه -الف
اشي هوائي گياهان بوده، كه مقداري پكشها در آب باران و گرد و غبار موجود در هوا حاصل سم بقاياي حشره

از آنها به خاك منتقل شده و بعد از طريق تبخير و فرار از سطح خاك به صورت تركيبات گازي وارد هوا مي 
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. به طور كلي راههاي دشود و نتيجتاً آب باراني كه به زمين مي رسد حاوي مقاديري از اين مواد خواهد بو
  عبارتند از: ورود آفت كشها به خاك

 ؛از طريق كاربرد مستقيم سموم در خاك-

 ؛از طريق سمپاشي و برگشت مستقيم ذرات سموم معلق در هوا به زمين-

 ؛سموم جذب شده در سطح ذرات معلق خاك در هوا و نشست آنها بر زمين-

 و بقاياي گياهاني كه به خاك اضافه مي شوند-

؛ كامنزولي و همكاران، 2007(فانگ و همكاران، سموم جذب شده توسط موجودات زنده (غير ذره بيني) خاك-
2015.( 

  

  
  ها به محيط زيست كش راههاي ورود آفت :3شكل 

 
 همچنين و كودها از استفاده مانند كشاورزي فعاليتهاي هاي ورود آفت كشها به منابع آبراه -ب

 شمار به و زيرزميني سطحي آبهاي آلودگي در مهم اي نقطه غير منابع عنوان به مزارع، در شيميائي سموم

 و مواد اين از استفاده در كشاورزان آگاهي عدم و شيميايي مواد اين مصرف افزايش ديگر طرف از روند. مي
راه يابي آفت كشها به داخل  است. داده افزايش را محيطي زيست هاي نگراني آب، كاهش منابع همچنين

بهاي سطحي فرآيند پيچيده اي است كه تعريف و تبديل بخشهاي مختلف فيزيكوشيميايي آن به مفاهيم ناروا
رياضي مشكل مي باشد. آلودگي منابع آب به آفت كشها به كاربرد نادرست اين مواد بدون در نظر گرفتن 

رزي، صنعت و تجارت آفت كشها نسبت داده مي مالحظات زيست محيطي و حوادث ايجاد شده در كشاو
و چخماخ،  يوارد منابع آب شوند(حلواچ شود و حتي درصورت رعايت اصول صحيح كشاورزي، مي توانند

2015(.  
 آلودگي آب، خاك و هوايي كه تنفس باشد كه به  بادبردگي ذرات سم يكي از عوامل انتشار آن در محيط مي 

 آرام در هوايي كامالً پاشي اقدام به سم مؤثر، موفق و پاشي ي از اصول سممي كنيم منجر مي گردد. لذا يك
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ه يابد. چرا كه پاشيد  اي مي  العاده اين مسأله بخصوص در فضاهاي سبز شهري اهميت فوق و ساكن است.
تهديد مي كند. هم چنين سم پاشي در  را روها و خيابانها سالمت شهروندان  شدن سموم روي سطح پياده

كه احتمال بارندگي مي رود، توصيه نمي شود، زيرا سموم شسته شده توسط باران مي تواند كليه منابع مواقعي 
به طور كلي ) 2003سره جيرا و همكاران (و ) 2000شوكال و همكاران (آبي را آلوده كند. بر اساس مطالعه 

   :راه هاي ورود آفت كشها به منابع آبي عبارتند از
 طريق بارندگي و ريزشهاي جويانتقال آفت كشها از -

 آلودگي مستقيم آبهاي سطحي بر اثر انتقال جريانات هوايي-

 انتقال به همراه زه آبهاي كشاورزي-

 ورود باقيمانده آفت كشها پس از پايان عمليات سم پاشي-

 فاضالب و پسĤبهاي ناشي از صنايع توليد آفت كشها -

 ازم و تجهيزات سمپاشيورود آبهاي مورد استفاده  براي شستشوي  لو-

 جريان يافتن آب از اليه هاي خاك و فرسايش خاك -

 و ورود تصادفي و دفع نادرست زباله هاي سمي و صنعتي-

 استفاده مستقيم سموم در منابع آبي براي كنترل حشرات آبزي-

 
زيرزميني  ايره هسفعوامل فيزيكي و شيميائي موثر در انتقال آفت كشها به عالوه بر اين، برخي از مهمترين 

ي و آب زيرزمين آبخوانتركيب خاك و نوع مواد تشكيل دهنده زمين، ساختار و بافت خاك، عمق  عبارتند از:
  ).1996(بارباش و ره سك، پايداري، جذب و ميزان تبخير آب، ميزان تغذيه مجدد آب زيرزميني

  
  هاي شيميايي به درون آبشكاثرات ورود آفت
ها در محيط زيست، اثرات سوء زيادي را به دنبال هاي آنهاي شيميايي و باقيماندهكشمصرف سموم و آفت

ها و ديگر آبزيان، كاهش شديد تنوع هاي بزرگ ماهيها و مرگ و مير دستهداشته است. از جمله آلودگي آب
باشت مواد خطرناك در محيط، هاي گياهي و جانوري، و انزيستي و رو به انقراض رفتن بسياري از گونه

  .اندهايي از اثرات منفي مصرف سموم شيميايي نمونه
گردد. تاثير حاد معموالً بر اثر مقدار زيادي دوز سمي سموم شيميايي موجب اثرات حاد و مزمن بر سالمتي مي

رگيجه، سالمتي شامل سهايي از اثرات حاد سموم بر افتد. نمونهاز مواد شيميايي است و تقريباً فورا اتفاق مي
. )2000گورچف، -(يونس و جاللباشدهاي پوستي و حتي مرگ ميتهوع، اسهال، استفراغ، التهاب ريه، جوش

مانده سموم در آب آشاميدني و غذا به ندرت آنقدر زياد است كه موجب بروز اثرات حاد بر سالمتي مقدار باقي
شود. گردند كه بر اثر تماس طوالني مدت ظاهر مييگردد. اين موارد اكثراً موجب بروز اثرات مزمن م

هايي از اثرات مزمن سموم شيميايي بر سالمتي شامل نقص عضو، نقايص توليدمثلي، سرطان، صدمه نمونه
 قدم ). اولين1391و همكاران،  فرد يباشد (كشاورزهاي سيستم عصبي ميبه سيستم دفاعي بدن و بيماري

 مقايسه و قبول قابل دقت با آنها غلظت تعيين منابع آب، در موجود سموم هباقيماند مديريت و كنترل در

 باقيمانده مجموع براي غلظت مجاز حداكثر اروپا اتحاديه .است موجود استانداردهاي با دست آمده به مقادير
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فينيزيو، (دي گوآردو و است نموده گزارش ليتر در ميكروگرم 5/0آشاميدني را  منابع آب در كش آفت سموم
2015 (.  

  اثرات آفت كشها بر روي كيفيت آب به پارامترهاي زير بستگي دارد:
 ماده فعال موجود در تركيب آفت كش-

 ناخالصيهاي موجود در تركيب آفت كش-

افزودنيهايي كه با ماده فعال تركيب مي شودند (مثل عوامل مرطوب كننده، حاللها، رقيق كننده ها، چسبها، -
 يون كننده ها و محافظت كننده ها)بافرها، امولس

سره جيرا (موادي كه در اثر تجزيه شيميائي، ميكربي و يا فتوشيميائي ماده فعال آفت كش به وجود مي آيد-
  .) 2003و همكاران،

  
  اثرات زيست محيطي و بهداشتي آفت كشها

 و فاتوسيله سموم دفع آيكي از مسائلي كه محيط زيست ما به آن مبتالست، آلودگي منابع آب و خاك به 
ه سموم آلودگي محيط زيست ب جلوگيري از منظور به نباتات بيماريهاي گياهي است. هر چند كارشناسان حفظ

ه كشاورزان ب شيميايي، راهكارهاي ديگري به غير از مبارزه شيميايي براي كنترل آفات و  بيماريهاي گياهي
ب اين روش، اولويت نخست آنان است. دليل آن هم اثرات كنند، اما هنوز هم انتخا  و باغداران توصيه مي

-؛ آرياس2006(كونستانتينو و همكاران، قاطعي است كه سموم بر روي آفات گياهي دارند نسبتاً سريع و
كه داراي مزيتهاي زيست  روشهاي ديگر شامل مبارزه به روش بيولوژيك است .)2008استيوز و همكاران، 

 سموم   از  وسيع  تر، با استفاده  گيري سريع مدت است و نبايد با هدف نتيجهمحيطي است و اثر آن دراز 
  نباتي به محيط زيست آسيب رساند.  آفات  دفع

اس شوند، براي سالمتي انسان نيز ضرر دارند. براسها استفاده ميكشهائي كه براي نابودي آفتبسياري از آفت
هزار مورد از اين مسموميتها  20سموم مسموم شده و بيش از  هزار نفر درآمريكا با اين 500گزارشها ساالنه 

ها، موجب آلوده ها و رودخانه). ورود آفت كشها به درياچه1393نقاب و همكاران، با مرگ و مير همراه است(
شود. بارش باران اسيدي و از بين رفتن جانداران آبزي به دليل افزايش ميزان اسيد موجود شدن منابع آبي مي

ها به آب براي جانوران، به ويژه ب، از اثرات ديگر استفاده از آفت كشهاست. همچنين ورود آفت كشدر آ
براي دوزيستان بسيار خطرناك است. برخي از آفت كشهاي شيميايي به دليل داشتن زمان پايداري طوالني، 

اي طهاي آبي، در بافتهباال بودن حالليت در چربي و پائين بودن سرعت تجزيه دربدن موجودات زنده و محي
ذخيره اي انباشته و به زنجيره ي غذايي وارد مي شوند و در نتيجه باعث حذف گونه هاي حساس مي شوند 

  ). 2008استيوز و همكاران، -آرياسكه در بلند مدت مي تواند اكوسيستم را مختل سازد(
 طور كلي بر اجزا بسترآبي مانند تجمع برخي از حشره كشها در غلظتهاي كم مي تواند بر بو و مزه آب و به

و فرآيند توليد اكسيژن توسط  2COو  pHميكروارگانيسمها، ماهيها، دوزيستان، پالنكتونها و همچنين بر 
 در زياد مقاومت دليل به شرب آب تأمين به منابع مواد آالينده اين فيتوپالنكتونها تاثير داشته باشد. ورود

 سالمتي بر سوئي اثرات تواند زنده، مي موجودات براي سميت و آب در بودن محلول عوامل محيطي، برابر
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زمان استفاده،  مدت شيميايي، ماده كيفيت به آنها سوء اثرات بروز ميزان. باشد داشته زيست محيط و انسان
  .دارد بستگي انسان براي آن ميزان سميت و ورودي سم غلظت مواجهه، زمان مدت

عوارض قابل توجهي بر روي سالمتي انسان داشته باشند. با اين كه موارد همچنين، آفت كشها مي توانند 
استفاده از مواد شيميايي در كشاورزي به تعداد معدودي از تركيبات محدود مي شود، ولي كشاورزي يكي از 
 معدود فعاليتهايي است كه در آن مواد شيميايي عمدا به محيط زيست منتشر مي شود، زيرا آنها همه چيز را

 كوتاه عوارض شامل بدن به كش آفت سموم از ورود ناشي مهم بهداشتي مي كشند. به طور كلي، عوارض

 و است پوستي و چشمي و مشكالت تهوع حالت دوبيني، سردرد، سرگيجه، شكمي، ناحيه در مانند درد مدت
افسردگي،  حافظه،اختالالت  تنفسي، مشكالت بروز احتمال افزايش به توان آن مي مدت دراز عوارض از

؛ 2010(گيلدن و همكاران، كرد اشاره نازائي و نقص سيستم ايمني، سرطان عصبي، ناهنجاريهاي نقص جنين،
   ).1393معين الديني و همكاران، 

  اثرات بهداشتي آفت كشها بيشتر در اثر موارد زير به وجود مي آيد:
يا  بلع ؛نفس آئروسلها و ذرات آفت كشتناشي از  استنشاق؛ نگهداري آفت كشها ناشي از تماس پوستي

   .)1386نژاد و همكاران، يليعق( خوردن آفت كشها همراه با آب  يا غذاي آلوده

كشاورزان مهمترين گروه در معرض خطر تماس پوستي و يا ) 1386( نژاد و همكارانيليعق بر اساس گزارش
كشها هستند. ولي اغلب افراد عادي جامعه استنشاق آفت كشها در حين آماده سازي و يا استفاده از آفت 

بيشتر از طريق خوردن غذاي آلوده به آفت كشها مسموم مي شوند. آلودگي منابع آب توسط آفت كشها دو 
اثر عمده بر روي سالمت انسان دارد. اوال آلودگي ماهي و ساير آبزياني كه به عنوان مواد غذائي توسط انسان 

مستقيم از آبهاي آلوده به آفت كش. بسياري از سازمانهاي زيست محيطي و  مصرف مي شوند. ثانيا استفاده
را تعيين و اعالم كرده اند كه نشان دهنده حداكثر  4بهداشتي، مقادير قابل قبول دريافت روزانه آفت كشها

-؛ آرياس2010(گيلدن و همكاران، مجاز دريافت روزانه در طول دوره عمر انسان بدون ايجاد خطر است
  .) 2008يوز و همكاران، است
  

  اثر آفت كشها و سموم بر روي اكوسيستم آبي
آفت كشها شامل ريز آالينده هاي زيادي هستند كه داراي اثرات اكولوژيكي متفاوتي هستند. آفت كشهاي 

بنابراين تعميم اثرات هر آفت كش به ساير آفت  ،مختلف داراي اثرات مختلفي بر روي موجودات زنده هستند
اغلب اين اثرات به شكل مزمن بوده و در اغلب موارد در طول زمان مشاهده مي كار مشكلي است. كشها 
ي، مهمترين راه ايجاد اثرات زيست محيطولي نيز توسط آفت كشها اتفاق مي افتد  آلودگي خاكاگرچه شوند. 

و   5تيد از: تجمع زيسآلودگي آب توسط روانابهاست. دو مكانيزم اصلي براي ايجاد اثرات اكولوژيكي عبارتن
  .6بزرگنمائي زيستي

                                                      
4 ADI :"acceptable daily intake" 
5 bioconcentration 
6 biomagnification 
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عبارتست از حركت يك ماده شيميائي از محيط اطراف به داخل بدن موجود زنده. بسياري  تجمع زيستي
از آفت كشها در بافت چربي تجمع مي يابند. برخي آفت كشها مثل ددت، چربي دوست هستند يعني در چربي 

انسان تجمع مي يابند. ساير آفت كشها مثل گليفوسات متابوليز حل شده و در بافتهاي چرب بدن ماهي يا 
 شده و دفع مي شوند.

افزايش غلظت يك ماده شيميائي به عنوان ماده غذائي در زنجيره غذائي.  عبارتست از بزرگنمائي زيستي
ائي يزماني كه موجودات كوچكتر توسط موجودات بزرگتر خورده مي شوند، غلظت آفت كشها و ساير مواد شيم

افزايش مي يابد. در اين حالت غلظتهاي زيادي در موجودات شكارچي باالي تغليظ شده و در بافت بدن آنها 
 ). 2005گاوريلسكو، چرخه (از جمله انسان) قابل مشاهده است(

آلودگي آب نه تنها ممكن است با تغييرات فيزيكي و بيولوژيكي همراه باشد، بلكه به دليل حل شدن فزاينده 
ذكور ها با ايجاد تغييرات مد سمي و نامطلوب در آب، آلودگي شيميايي نيز ممكن است ايجاد شود. آلودگيموا

ي كنند. مصرف بدهند و در مراحلي آب را براي اغلب مصارف غير قابل استفاده ميكيفيت آب را تنزل مي
 ارا(سانك آيندبه حساب ميهاي غير متمركز ترين عامل بروز آلودگيرويه كودها و سموم شيميايي عمده

  .)2005راماكريشنان و همكاران، 
  

  )WHO ،2010خوراكي براي رات ها(  *LD50: تقسيم بندي سموم بر اساس معيار  3جدول 
  ميزان سميت  1LD50مقدار 

  بي نهايت سمي  ميلي گرم بر كيلوگرم وزن بدن 025/0كمتر از 
  خيلي سمي  1تا  025/0
  تاحدودي سمي  50تا  1
  سمي  500تا  50
  سميت كم  5000تا  500

  
محيطهاي آبي تحت تأثير عوامل متعددي قرار دارد و از طرفي حساسيت موجودات زنده  رفتار آفت كشها در

 1/0اروپا حداكثر غلظت  بر اساس مقررات اتحاديه .به آفت كشها نيز به شدت با يكديگر متفاوت است
ميكروگرم بر ليتر براي تمام آفت كشهاي موجود  5/0و مجموع  ميكروگرم بر ليتر براي يك ماده موثر خاص

). ميزان سميت آفت كشهاي مختلف براي انواع ماهيها 2015دي گوآردو و فينيزيو، در آب بايد رعايت شود(
ه دز چ متفاوت است. آفت كشها درغلظتهاي پائين براي بي مهرگان آبزي و ماهيها كشنده مي باشند چنان

ميلي گرم بر ليتر است و دز كشندگي  006/0-007/0كماني  رنگين براي ماهي قزل آاليكشندگي اندرين 
DDT  2000دنير، ميلي گرم بر ليتر است( 016/0-018/0براي همين نوع ماهي(.  

                                                      
١ LD50*شتنك براي نياز مورد سم ميزان حداقل نمايانگر و دهد مي نشان را سمي ماده يك سميت ميزان كه است : شاخصي 

  .وزن بدن) است  mg/kg( شاخص اين سنجش واحد. است آزمايشگاهي استاندارد حيوان جمعيت 50%
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  آلودگي منابع آب درآفت كشها نقش 
 گشته باعث كشاورزي سموم مصرف نتيجه افزايش در و كشت زير سطح گسترش توسعه كشاورزي، امروزه

 نهايت در كه كشاورزي قرارگيرند، سموم آلودگي خطر معرض در هاي زيرزميني آبخوانها و  كه رودخانه

تاكنون مطالعات مختلفي در جهان در  .يابند مي انتقال اقيانوسها و درياها ها، تاالبها، درياچه به آلودگيها اين
آنها بر جانوران آبزي صورت گرفته است. به  مورد ميزان سموم كشاورزي در اكوسيستمهاي آبي و اثرات

(كاواكامي و در درياچه هاي ژاپن اندازه گيري شده است 2يا ادي فنفوس 1عنوان مثال: ميزان سم هينوزان
  . )2005همكاران، 
). در بررسي 2012كاظمي و همكاران، شده است( گيري اندازه جهان رودخانه هاي مختلف نيز در ديازينون

ايالتهاي غربي كانادا كه در آن حدود پنجاه آفت كش به صورت متداول استفاده مي شوند، هاي اخير در 
زان اگر چه مي .از كل آفت كشهاي استفاده شده از نه نوع علف كش مختلف مي باشند ٪95مشخص شد كه 

امناسب و ناستفاده از آفت كشها در كشاورزي سنتي در آفريقا و آسيا كم و در حد صفر است، اثرات استفاده 
بيش از حد از آفت كشها بر روي محيط زيست، بهداشت عمومي و كيفيت آب به طور گسترده اي مشخص 

ليتواني نشان مي دهد كه در حالي كه آلودگي  كشور براي )1994اپلگرن ( شده است. به عنوان مثال، گزارش
آفت كشها اغلب در اثر  آفت كشها به دليل عوامل اقتصادي كاهش يافته است، ولي آلودگي آب توسط

نگهداري و توزيع نامناسب مواد شيميايي مورد استفاده در كشاورزي به وجود مي آيد. در اياالت متحده، طبق 
درصد از چاههاي  US-EPA ،1992( 4/10( گزارش بررسي آفت كشهاي ملي سازمان حفاظت محيط زيست

قابل تشخيص از يك يا چند آفت كش بوده  درصد از چاه هاي روستايي حاوي مقادير 2/4جوامع شهري و 
درصد از چاههاي  35در مطالعه اي بر روي چاههاي آب كشاورزي در جنوب غربي انتاريو (كانادا)،  .است

  .)1995المپمن، بررسي شده حداقل يك بار از نظر وجود آفت كشها مثبت بودند(
ولي مقدار و اثرات  است، نشده گيري دازهآب ان منابع در همه آفت كشها اغلب ميزان اگرچه نيز در ايران
تعداد سموم ثبت شده در كشور در سال گونه هاي مختلف بررسي شده است.  بر روي آنها انواع برخي از

) سهم هر يك از انواع مختلف اين سموم نشان داده شده 4نوع بوده است كه در (شكل  258در حدود  1388
 مازندران استان زيرزميني آبهاي كيفي وضعيت )1386( همكاران و خزاعي).  1390است(كالنتر هرمزي، 

 نتايج دادند. قرار مورد بررسي آباد محمود شهرستان در را ديازينون)( فسفره كشهاي از حشره استفاده اثر در

 آب، هاي نمونه از زيادي تعداد در شده گيري اندازه غلظت ديازينون كه داد نشان تحقيق اين از حاصل

  بود.  ليتر در گرم ميلي 1/0 يعني جهاني بهداشت سازمان شده تعيين استاندارد ميزان از باالتر
 منابع وكاربامات در ارگانوفسفره كش آفت سموم باقيمانده غلظت )1386( و همكاران خدادادي همچنين

 مطالعه مورد سموم باقيمانده بين مطالعه اين براساس. دادند قرار بررسي مورد را همدان شهر شرب آب تأمين

خوراسگاني نظري  داشت. وجود داري معني آماري اختالف مختلف، فصول در شده هاي برداشت نمونه در
 اين از مقداربرخي كه نمود بررسي خزر درياي رودخانه هاي آبريز در را كلره كشهاي آفت بقاياي )1375(

                                                      
1 Hinosan 
2 Edifenphos 
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 رودخانه آب روي هنرپژوه بر توسطديگر  اي مطالعه .كرد گزارش 12/0ppmحد دررا   BHC1 جمله از سموم

فقط آفت كش سموم  كه شد مشخص و شد انجام 1382تا  1381درسالهاي  مهابادرود و رود سيمينه هاي
 آنها مقدار يا و نداشته وجود يا فصول ديگر در شوند و مي مشاهده گياهان سمپاشي و نمو و رشد فصل در

 پاشي از سم بعد ماه 2 و ماه 3 ترتيب به ها نمونه در متيل آزينفوس و سم ديازينون دو. است بوده ناچيز

  شدند. مشاهده
 )ديازينون و متيل آزينفوس( مصرفي فسفره كشهاي حشره باقيمانده مقدارو همكاران  شايقي 1387 سال در
از داد. نتايج حاصل  قرار بررسي مورد گلستان استان گرگانرود و سو قره هاي ماهيهاي رودخانه و آب ررا د

شرب  آب كيفيت بر كشاورزي آفات دفع سموم تأثير ) با عنوان بررسي1390مطالعه حسني و همكاران (
 سموم انواع از كنند مي استفاده كشاورزان بيشتر كه شميرانات نشان داد سمومي روستاهاي محفوره چاههاي

 ليندن، ديازينون، گوزاتيون، ماالتيون، به توان مي شوند مي استفاده منطقه اين در كه سمومي از .كلره است

  . كرد اشاره ددت و كلردان، اندرين گاما آلدرين، هپتاكلر، بنوميل،
، DDT ،DDEآفت كش كلره آلي شامل:  6در شيراز،  2بر روي درياچه تشك )2015كفيل زاده (در مطالعه 

لره كه بقاياي آفت كشهاي ك ليندان، اندوسولفان هپتاكلر و كلردان مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد
در اين درياچه بيشتر در اثر منابع غير نقطه اي مثل روانابها، نزوالت جوي و فعاليتهاي كشاورزي و مبارزه با 

 40در ايالت ويرجينياي آمريكا بيش از  )2000شوكال و همكاران (بر اساس مطالعه  ناقلين وارد آب مي شوند.
  شخص شده است كه برخي از آنها از مقادير استاندارد بيشتر بوده اند.نوع آفت كش در آبهاي زيرزميني م

  
   ها و حفظ منابع آببآ راهكارهاي كاهش آلودگي

با مشخص شدن اثرات بهداشتي و زيست محيطي ناشي  مديريت تلفيقي آفات و كاهش آلودگي آب
  از مصرف زياد سموم در اروپا، اين كشورها اقدامات زير را انجام دادند:

 ؛درصد) 50كاهش استفاده از آفت كشها (در برخي كشورها تا 

 ؛ممنوعيت استفاده از برخي تركيبات

 ؛بازبيني معيارهاي ثبت آفت كش

 ؛آموزش و صدور مجوز براي افرادي كه از آفت كشها استفاده مي كنند

 ؛كاهش مقدار مصرفي و بهبود برنامه هاي سمپاشي  منطبق با نوع محصوالت

 ؛تجهيزات سمپاشي سنجش و تائيد

 ؛محدوديت سمپاشي هوائي

 و اخذ ماليات زيست محيطي از آفت كشها

 .)1991اسلينك و فن ليوون، افزايش استفاده از گزينه هاي مكانيكي و بيولوژيكي به جاي آفت كشها(

                                                      
1 beta-Hexachlorocyclohexane 
2 Tashk 
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 اجراي باعث بهبودهاي آفت كشها  كاهش يارانه) اندونزيدر نقاط ديگر دنيا (به عنوان مثال در كشور 
در بسياري از موارد،  . )2005گاوريلشكو، (و كاهش استفاده از آفت كشها شده است مديريت تلفيقي آفات 

  هاي شيميايي وجود دارد كه برخي از اين روشها عبارتند از:كشروشهاي جايگزيني به جاي استفاده از آفت
راي ها براي كنترل آفات. به خواران و انگلاستفاده از جانداران ديگر نظير طعمو  ستفاده از مهندسي ژنتيكا

ي برخي مواد غذايضمن اينكه  توان از اردكها براي مقابله با آفت حلزونها در برنج استفاده كرد.مثال مي
براي مبارزه با آفات، كشت چند محصولي به جاي  ها به كار گرفته شوند.توانند فرآوري شوند و عليه آفتمي

  شود.داده ميكشت تك محصولي ترجيح 
  

  
  )1390(كالنتر هرمزي  1388وضعيت سموم ثبت شده در كشور در سال  -4شكل 

  
 زيست منفي اثرات به پاسخ در توسعه حال در كشورهاي در 1970 دهه در ابتدا آفات تلفيقي مديريت مفهوم

 و، يديتول هاينهاده و شيميايي هايكشآفت و سموم حد از بيش يا نادرست استفاده با ارتباط در محيطي
 گسترش و شد مطرح هاكشآفت از استفاده كاهش جهت در و آفات كنترل هاي گزينه جستجوي در

  ). 2012فلينت و فن دن بوش، (يافت
عايت شايد بتوان با ربا توجه به موارد ذكرشده در مقاالت موجود در زمينه مبارزه با آفات، در پايان بايد گفت 

تا حدودي از عوارض آفت كش ها كاست، اما نكته اي كه اهميت دارد اين است  مديريت تلفيقي آفات، نكات
كه بايد به سمت حذف سموم شيميايي گام برداريم. براي اين كار بهتر است راهكارهاي ديگر مبارزه با آفات 

نظور كاهش فتي نوين به ممديريت تلفيقي آفات رهيا نباتي در قالب مديريت تلفيقي آفات نهادينه شوند.
هاي زراعي، فيزيكي و مكانيكي، بيولوژيكي براي مصرف سموم شيميايي است كه در اين رهيافت از روش

ها و همچنين، خسارت هايي كه موجب آلودگي آبكشكنترل آفات به منظور كاهش مصرف سموم و آفت
 گردد. ه ميشوند؛ استفادبه محيط زيست و به خطر انداختن سالمت انسان مي

گردد تا برنامه هاي آموزشي جهت افزايش دانش كشاورزان در خصوص محيط زيست در پايان پيشنهاد مي
ها و اهميت حفظ آن توليد و منتشر گردد و كشاورزان در خصوص اثرات زيانبار سموم شيميايي بر آلودگي آب
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اقدامات فرهنگي در راستاي افزايش استفاده  هاي ترويجي دربارهو سالمتي افراد آگاه شوند. همچنين، خبرنامه
  از كودهاي بيولوژيك و مديريت تلفيقي آفات منتشر گردد.

  

  



 

  
 

 مديريت منابع حياتي ©

  سيماي دانش)، انتشارات 1398( يو كمال طاهر هوشنگ قمرنيا: ينتدو
 شركت آب منطقه اي كرمانشاه ،گروه تحقيقات كاربردي
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در  ييگرا يهبر تغذ يدرآمد  
يو مخازن آب سطح سدها  

  

  مظفر شريفي و سوما دهلوي

  
  
  
  
  
  

  چكيده
 يدهپد يناست. ا يجهان ينديفرآ يرينكوچك آب ش يدر توده ها يژهبو يسطح يشدن آب ها يغن يدهپد

ها  يستمس ينشده است. در همه ا يدهد يزاز مخازن ساخته شده در پشت سد ها ن يدر برخ
جامعه  شدو فسفات ، متعاقباً ر يتراتن يژهبو ياز مواد غذائ يقابل توجه يرمقاد يشافزا يا "يوتريفيكاسيون"
در مخازن  ييگرا يهبر تغذ يفصل با هدف مرور ينرا بهمراه خواهد داشت. در ا يجلبك ييشكوفا يا ياهيگ

 يراه حل ها يي،منابع مواد غذا يوتروف، يها يستماكوس ينده،از جمله انواع آال يبه مباحث يرينش يآبها
 يكحالت تروف ييندر تع يتوپالنكتونيو جوامع ف يزيكوشيمياييف يو نقش پارامترها يوتريفيكاسيونمشكل 
 يتوجه به فاكتورها يرينش ين آبهامخاز يريت. آنچه مسلم است در مديمپرداخته ا يآب يها يستماكوس

 يو پراكنش گونه ها يفراوان يريكه در بر دارنده اندازه گ يستيز يشپا يدر قالب برنامه ها يولوژيكب
  گردد. يم صيهبوده و تو يباشد ضرور يفيتونو  پر يكپالژ

  
  يآلودگ ،يوتريفيكاسيونمخازن سدها،  يرين،ش ي: آبهايديكل يها واژه
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  مقدمه
تغيير فيزيكي، شيميائي يا بيولوژيكي در كيفيت آب كه بر موجودات زنـده اثـر بگـذارد و يـا آب را     هر گونه 

انسان در محيط زيست خـود   ).2001 1(كانينگام و سايگودبراي استفاده نامناسب كند آلودگي ناميده مي شو
نه تمـام مـواد زائـد حاصـل از     به آب و هوا نياز دارد و بدون وجود آنها قادر به ادامه حيات نيست. اما متاسفا

فعاليت هاي حياتي خود را در اين دو منبع حيات تخليه نموده و باعث آلودگي شديد آنها مي گردد. آلـودگي  
وارد شدن صدها تركيـب   آب بويژه در نقاطي كه منابع آبي محدود باشند، از اهميت بيشتري برخوردار است.

ـ  شيميايي توسط صنايع و همچنين كاربرد تركيب منظـور مبـارزه بـا آفـات گيـاهي و      ه ات بيشمار شـيميايي ب
صورت فاضالب و پساب به آبهاي طبيعت، موضوع آلودگي را به متاسفانه ورود قسمتي از اين مواد مصرفي 

به اندازه اي پيچيده كرده است كه با توجه به تكنولوژي پيشرفته صنعت تصفيه آب،گاهي نمي تـوان كليـه   
فعاليت هاي مختلـف مـورد اسـتفاده     برايمختلف و  به روشهاياي آلوده جدانمود. آب آثار آلودگي را از آبه

و باقي مانده و يا پسĤب حاصل از اين فعاليت ها بصورت تصفيه شده و يـا تصـفيه نشـده بـه      قرار مي گيرد
  .محيط هاي آبي وارد مي شود

اين نوع ازآالينده ها به تنهائي يك منبع آلودگي ممكن است انواع زيادي از آالينده ها را وارد محيط كند. 
 سمي نيستند. اين مواد اغلب بصورت طبيعي وجود دارند و در كاركرد اكوسيستم طبيعي هم مهم هستند.

دن تعادل در اكوسيستم و م خوره هآنها ناشي مي شود كه سبب ب بيش از حدعمل مخرب آنها از مقادير 
اكسيژن دهي مي گردد. اين مواد خود شامل انواعي  مانندهاي فيزيكوشيميائي فراينداغلب تغييراتي در ساير 

  است. مواد غذائي و خرده هاي مواد آلي ، ذرات جامد معلقهمچون 
فيزيكي سبب خراش يـا  طور ه مي توانند ب كهند ا مقادير زيادي ذرات جامد معلق دارايبسياري از فاضالبها 

فرسايش زيستگاهها شوند. افزايش كدورت حاصل از وفور مواد جامد ممكن است سبب كـاهش نـور مـورد    
نياز براي فتوسنتز شود. همچنين ته نشيني ذرات در بستر ممكن است سبب تغييرات گسترده اي در تركيب 

سـتن از حجـم مفيـد آبهـا بـا فعاليـت هـاي        بستر شود. قسمتي از اين مواد با ته نشيني در آبها عالوه بر كا
سـمي   ي و خـرده هـاي مـواد آلـي مسـتقيماً     ي. مواد غذاگردندبوع مي طغيرهوازي سبب پيدايش بوهاي نام

نيستند اما مي توانند در سيكل هاي طبيعي سبب عدم تعادل شوند. اكسيداسيون بيوشيميائي و يـا شـيميائي   
سـبب مـرگ    ممكـن اسـت  كه در صـورت شـديد بـودن     هشداين مواد مي تواند سبب كاهش اكسيژن آب 

  يابد.سمي  حالتجانوران آبزي شود. آلودگي آلي شديد نيز مي تواند مستقيماً
اسـت   يصورت كشنده و يا زيركشنده سمي هستند. اين بخش شامل بسياري از مواده ب آالينده هاي سمي

مـواد   و بسياري از آنها ساخته دست بشرند. برخي از اين مواد شـامل  نبودهطبيعي  زنده،كه در سيستم هاي 
مـي   فلزات، يونهاي محلول، گازها، اسيد ها، بازها، تركيبات آلي پيچيـده و مـواد راديواكتيـو    همچونسمي 
فلزات سـنگين اغلـب   ه ويژه . منابع مواد سمي از بسياري از پسĤبهاي صنعتي ناشي مي شوند. فلزات بدباشن

 يي. يونهاي محلول نظير سديم و كلريد در ارتباط با مناطق شـهري و جاهـا  ني اندفعاليت هاي معد زناشي ا
  محلي باشد.  يمي تواند مشكل كه از نمك براي ذوب يخ هاي سطح جاده ها استفاده مي شود،

                                                      
1 Cunningham & Saigo, 2001 
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 كشتن جانوران و گياهـان مـورد  راي آفت كشها شامل همه انواع حشره كش ها و علف كشهائي است كه ب
بين بردن موجود زنده خاصي استفاده و يا ممكن  منظور ازه استفاده قرار مي گيرد. آفت كشها ممكن است ب

 ر حال ورود اين آالينده ها به آب از طريق زهاب كشاورزي مي تواند ه است كاربرد عمومي داشته باشند. به
  موجب آلودگي آن گردد. 

سبب ورود حجم زيادي از مواد نفتي به درياهـا شـود. مـواد و    تصادفاتي كه در درياها رخ مي دهد مي تواند 
تركيبات نفتي اغلب در مقادير كوچك از صنايع هم وارد آب مي شوند امـا پسـĤب پااليشـگاهها مـي توانـد      

بسياري از مواد نفتي سمي هستند. مواد شوينده نيز از آالينـده هـاي    و رودخانه هاي بزرگ را نيز آلوده كند
  و يكي از عوارض آنها وارد كردن مقادير باالئي از فسفر به آبهاست.  شوندمحسوب مي سمي 

صورت كـامال تميـز امـا گـرم     ه عنوان خنك كننده استفاده مي كنند كه سپس به بسياري از صنايع از آب ب
جائيكه همـه جـانوران و گياهـان    ناز آ  .است يمنبع مهم ،برق هايوارد آب مي شود. در اين رابطه نيروگاه

تغييراتي در سيكل  يا ديت هاي مقاومت دمائي هستند، يك منبع حرارتي مي تواند كشنده باشدوداراي محد
. رژيم درجه حرارت بسياري از فاكتورهاي فيزيكي و گرددمثال دوره رشد كوتاه  ؛كندايجاد  موجوداتزندگي 

شود. افزايش درجه حـرارت   شيميائي را نيز تحت تاثير قرار مي دهد بويژه سبب كاهش اكسيژن محلول مي
نيازهاي تنفسي حيات را افزايش مي دهد و بنابراين زيستگاه ديگر قادر نيست حامي گونه ها باشد. پاتوژنها 
شامل ويروسها، باكتريها، پروتوزوآ، قارچها و پارازيت هاي جانوري متازوآ نظير كرمها هسـتند كـه مسـتقيما    

     وجود آنها اغلب با پسـĤبهاي آلـوده بـويژه فاضـالبها مـرتبط     براي سالمتي انسان خطر محسوب مي شوند. 
  مي شود. 

  
   يوتريفيكاسيون

آلودگي آبها يك موضوع بسيار آشناست. وقتي از آالينده ها صحبت مي شود فورا بعضي از آالينده ها نظيـر  
يـا   كارخانجـات و يا سمي در ذهن ما تداعي مي شود و بقيه آالينده ها مثـل آب داغ   مواد شيميايي نفتي و

. يك تعريف كاربردي براي آلودگي بايـد شـامل بسـياري از    به نظر مي رسندمواد غذايي گياهي، كمتر آشنا 
ـ   " تعريف طبق يكمحدوده هاي خطر و آسيب باشد.  ه وارد كردن مواد يا انرژي توسط انسان بـه محـيط ب

ر يك مكان فرضي حتـي بـا آسـيب    هر چيزي دبنابراين  "طوري كه به حيات يا محيط فيزيكي آسيب بزند
  ).1979 2(هولدگيتدادن جزئي مي تواند يك آالينده باشد

آلودگي آبهاي شيرين مي تواند به دو ويژگي مهم تقسيم شود كه درك تفاوت آن مي تواند در جلـوگيري از  
نـام  ه ب يربويژه حالت افراطي مخه هاي مواد غذايي بفراينداثرات مخرب آن مؤثر باشد. اول عدم تعادل در 

است و دوم اختالل در پروسه هاي طبيعي اسيدي شدن سيكل هيدرولوژيكي كـه در بـاران    يوتريفيكاسيون
مورد اول سبب افـزايش ميـزان توليـد و    . هاي اسيدي، برف سياه و اسيدي شدن آب شيرين ايجاد مي شود

ـ    ديگري سبب كاهش آن مي شود. ساير آالينده ها تحميلي جديد و غيرطبيعـي بـر   ه اكوسيسـتم هسـتند. ب
عنوان مثال يك منبع نفت كه به يك رودخانه وارد مي شود، حشره كشي كه به يك درياچه وارد مي شـود  

                                                      
2 Holdgate, 1979 
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و جرياني از يونهاي فلز سنگين از يك معدن، همه غيرطبيعـي هسـتند زيـرا ايـن مـواد جايگـاه طبيعـي در        
فوران گدازه هاي آتشفشاني به رودخانه هـا و   اكوسيستم ندارند. البته طبيعت هم مي تواند مخرب باشد مثالً

گرمايي در چشمه هـاي آب داغ.   تنشيا شرايط فوق العاده و  و 1980درياچه ها در آمريكاي شمالي درسال 
آالينـده هـا    به انـواع  اينها بخش طبيعي حيات اين كره خاكي هستند. شايد تنها فاكتوري كه واقعاً همه اما

  .كه همه آنها نتيجه فعاليت انسان هستند اين استوحدت عمل مي بخشد 
نوعي آسيب يا خسارت است كه بايد با توجه به تعادل طبيعي كه در حـوزه آبگيـر و منطقـه     يوتريفيكاسيون

پيشنهاد كرد كه تعـاريف سـاختار درياچـه اي بايـد براسـاس       3ولنودر وجود دارد اندازه گيري و ارزيابي شود.
يوتروفيكاسـيون  و بر اساس شدت غني شدن آب ارزيـابي گـردد.   تلفيقي از مقدار عمق و تراكم فسفر باشد 

ست و يـا  ا درواقع شامل هر گونه افزايشي در پرشدن و انباشتگي موادغذايي توسط فسفر، نيتروژن ويا هردو
اين اصطالح گاهي ). 1991 4(ميسونگياهي استمورد نياز دن آبها توسط مواد غذائي به بياني ديگر غني ش

منظور نشان دادن مشكالتي ناشي از افزايش در تراكم استفاده مي شود. نيتروژن و فسـفر در  ه اوقات فقط ب
مخـرب   يعنوان عـامل ه ساختار غذائي اكوسيستم هاي آبي نقش بسيار مهمي دارند. امروزه از اين آلودگي ب

ياد مي كنند و تراكم غذائي فراوان را با تغييرات در گياهان و جانوران نشان مي دهند. اين دو ماده از منـابع  
مختلفي تامين مي شود. نيتروژن از منابع دفعي فضـوالت نيـز ناشـي مـي شـود ولـي مقـادير بيشـتر آن از         

ات به آب مي شوند. همچنين نيترات زمينهاي كشاورزي ناشي مي شود كه با كوددادن سبب وارد شدن نيتر
اسـت  اكسيداسيون اكسيدهاي نيتروژن توليد شده توسط موتورهاي اتومبيل  كه ناشي ازمي تواند از اتمسفر 

در مناطق گرمسيري از سوختن پوشش هاي گياهي براي كشـاورزي ويـا تميـز    حاصل گردد. عالوه بر اين 
فسفر نيـز مـي   ، نيترات افزايش يابد. منظور چراي دامه ب كردن زمين ها ويا براي تسريع رشد گياهان علفي

  تواند از طريق فاضالب خانگي ويا زمين هاي كشاورزي تامين شود.
فيتوپالنكتونهـا افـزايش رشـد     دارند و گاهي نيـز در گاهي اوقات در درياچه ها مشكل افزايش رشد گياهي 

در درياچه هاي كم عمق احتمال از دست رفتن كامل تمام گياهان آبزي زير آب ممكن است  .ديده مي شود
محصـوالت سـربار   . تاالبهاي ني حاشيه اي نيز ديـده شـود   از بين رفتنوجود داشته باشد و همچنين شايد 

ه براي موادي توليد كنند كو  فيتوپالنكتوني افزايش يافته ممكن است سبب تيرگي و عدم جذابيت آب شود
  .اندماهيها سمي  پستانداران و

مواد غذايي ممكن است توسط گياهان جذب و مصرف شوند بويژه توسط جلبكها با سرعتي كه مقدار آن در 
اسـيون را توصـيف   آنچه كه يوتروفيك ،هر لحظه غير قابل تشخيص است. جريان انباشتگي بسيار مهم است

كند چگونگي تامين مواد غذايي نيست بلكه مجموعه اي از نتايج وتبعات بيولوژيكي مرتبط بـا آن اسـت.   مي
عنوان يك مشكل آلودگي شامل مجموعه اي از علل و عالئم است. تقسيم بنـدي سـاده   ه ب يوتريفيكاسيون

راي در ياچه هـا  ب )9191(6نومان سپس توسط و براي مردابها ابداع  5وبر اوليگوتروفيك تا يوتروفيك توسط

                                                      
3 Vollenweder 
4 Mason, 1991 
5 Weber  
6 Naumann, 1919 
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  بسط و توسعه داده شد.
چون آناليز شيميايي آب در آن زمان ناكافي بود، تصويري براي انعكاس تفاوتهاي آشكار در فيتوپالنكتونهـا  
طراحي شد كه در جاي خود ساختار تروفيك را براي درياچه ها منعكس مـي كنـد. بنـابراين تقسـيم بنـدي      

. تالش هاي بعدي براي تعريف حـد و آسـتانه اي دقيـق موفـق نبـود.      قديمي علت و اثر را شامل مي شود
مشكل سرعت و نرخ است كـه   يوتريفيكاسيونچيزي كه اهميت دارد پويايي و ديناميك كل سيستم است. 

پير شـدن و غنـاي طبيعـي تسـريع مـي       يوتريفيكاسيون فرايندعبارت ديگر در ه در آن تغيير رخ مي دهد. ب
فاوت پيشرفت طبيعي يك اكوسيستم مثال پير شدن يك در ياچه نيست بلكه شكلي مت يوتريفيكاسيونشود. 

صورت متمـايزي بلـوغ   ه (غذايي) در طول شرايط محيطي وجود دارد، آب ب از آن است. يك تعادل تروفيك
  ميرسد. (توليد كننده ) و به يك مرحله پير و مولد يافته

  
  با كاربريهاي متفاوتي از زمين ها ميزان ازت و فسفر توليد شده در برخي -1جدول 

/yr)2N (gm /yr)2P(gm    
5/0  
5/0  
3/0  
8/0  
6/1  

1/0  
05/1  
01/1  
02/0  
08/0  

  شهري
  زمين هاي كشاورزي روستائي

  جنگلها
  باران

  رسوب هاي خشك
  

بعد از پايان توانايي زيستگاه براي خنثي كـردن و مقابلـه    يوتريفيكاسيونكه برآن باور بود 1980 7يورگنسن
سريع مي تواند رخ دهد و يك انتقال يا تغيير معين را در  كاهشرخ مي دهد سپس  ،ورود شديد مواد غذايي

 پيشنهاد شـد  يوتريفيكاسيونعنوان واژه پيشنهادي براي مسئله ه وضع اكوسيستم نشان دهد. حاصلخيزي ب
اين است كـه نشـاندهنده   واژه يوتروفيكاسيون كشاورزي نيز استفاده مي شود و كاربرد مفيدش  يهاگو گاه
دقيـق مشـكل اسـت بهتـر اسـت كـه همـان         يبا منشاء انساني است. از آنجايي كه ارائه تعريف فراينديك 

منابع مختلف تامين كننـده   كرد.را توصيف  يعني همان علل و آثار يوتروفيكاسيون الگوهاي اصلي و تيپيك
هستند كه در ادامه مروري بر آنها خواهد …ان ومواد غذائي شامل منابع شهري، روستائي، جنگلها، بارش بار

  آمد.
  

  و روستايي منابع شهري
. شـوينده هـاي داراي   باشداز فاضالبهاي خانگي و يا صنعتي ناشي مواد غذائي از منابع شهري ممكن است 

 سال هـاي  بين و مهم فسفر در فاضالبهاي خانگي بودتوسعه يافت، يك منبع  1940فسفر كه ابتدا در دهه 
 80در دهـه  برابـر افـزايش يافـت.     هفت برابر و در بريتانيا پنجمصرف شوينده ها در آمريكا  1970و  1950

ي و ورمـي داد(د  تشـكيل را فاضـالب انگلـيس    شـش درصد كل فسـفر   47-65فسفر شوينده ها ميالدي 

                                                      
7 Jorgensen, 1980 
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 . منابع صنعتي ممكن است بصورت محلي مهم باشد كـه بسـتگي بـه نـوع صـنعت يـا      )1977 8هاركسيس
متـر مكعـب پسـĤب وارد     11000در انگلـيس روزانـه    اي. بعنوان مثال كارخانـه  دارد كارخانه و حجم پساب

طـور كلـي   ه ب. توليد مي كندرا فسفر  mg/L 20نيتروژن و  mg/L 156شامل  كه رودخانه مي كند، پسĤبي
توليد مي كننـد كـه داراي   ند، پسĤبهائي ا صنايعي نظير صنايع غذائي و پشم بافي كه نيازمند مراحل شستشو

  غلظت هاي باالئي از نيتروژن و فسفر هستند.
ست. سـاكنين  ا ي مواد غذائي شامل فعاليت هاي كشاورزي، مديريت جنگل و ساكنين روستاهايمنابع روستا

درون رودخانه رها ميكنند. در بسياري از منـاطق تفريحـي و تفرجگاههـاي    ه روستاها اغلب فاضالبشان را ب
  ويالهائي ساخته مي شوند كه منبع توليد انواعي از فاضالب هستند.   و رودخانه ها و درياچه ها خانهحاشيه 

استفاده از كودها در قرن حاضر بسيار افزايش يافته است بطوريكـه فقـط در كشـور آمريكـا كـل كودهـاي       
ـ  هر نفر بوده است.  فسفر و نيتروژ يكيلوگرم در سال به ازا 40معدني مصرفي معادل  طـور  ه ن در خـاك ب

خاطر بارهاي منفي غالب روي ذرات خاك داراي ظرفيت تبادل ه متفاوتي عمل مي كند. آنيونهاي نيترات، ب
ـ       ه يوني باالئي هستند ب ه طوريكه اگر توسط گياهان جذب نشـوند، شسـته مـي شـوند. بـرعكس، فسـفات ب

  اد مي شود. صورت فسفات كلسيم، آهن و آلومينيوم رسوب مي دهد و فقط به كندي آز
علـت حـالل بـودن نيتـرات در آب     ه نقش كشاورزي در پر كردن و انباشته كردن آبهاي شيرين از نيترات ب

طور نزديكي با جريان آب آن رودخانـه مـرتبط اسـت. مقـادير     ه است. غلظت نيترات در رودخانه ها ب آشكار
خاطر رشد گياهاني است كـه نيتـروژن را   ه نيترات در تابستان پائين است، حتي اگر كود اضافه شود و اين ب

دليل باال بودن ميزان تبخير و تنفس، شبكه جريـان آب كـوچكي   ه مصرف مي كنند. همچنين در تابستان ب
در خاك وجود دارد كه با  كاهش  ميزان تبخير و تنفس در پائيز و زمستان، نيترات از خاك به رودخانـه آزاد  

  نه افزايش مي يابد. مي شود در نتيجه مقدار آن در رودخا
طور نزديكـي وابسـته بـه مقـدار مصـرف سـاالنه كـود در زمـين هـاي          ه مقدار نيترات ساالنه در رودخانه ب

كشاورزي است و اين مسئله در طي دو دهه اخير افزايش يافته است. ازدست رفتن فسـفات از زمـين هـاي    
شيرين به مقدار زيادي توسط فرسـايش  طوريكه ورود آن به آبهاي ه كشاورزي با شسته شدن ناچيز است، ب

انجام مي شود. كشاورزي ميزان طبيعي فرسايش زمين را افزايش مي دهد زيرا زمين اغلب براي چند ماه از 
كودي است كه براي زمـين   %60از دست رفتن فسفر و وارد شدن آن به آب معادل سال باير و برهنه است.

به ذرات خاك متصل مي شـوند و زمـاني    ، محكماين فسفر از بخشي). 1991 2(ميسونها استفاده مي شود
قابل دسترس نيستند اما وقتـي ذرات خـاك بـا گلهـاي بـي       فوراً زيستيكه به آبهاي شيرين برسند، از نظر 

  هوازي ملحق شوند، حالليت فسفات افزايش مي يابد. 
ـ   طـور گسـترده اي رونـق    ه منبع ديگر مواد غذائي صنعت دامداري است، بويژه در نقاطي كه پـرورش دام ب

ـ  وجـود آورده اسـت. در   ه داشته باشد. همچنين مديريت جنگل و جنگل كاري هاي مصنوعي مشكالتي را ب
طور منظمي كوددهي مي شوند و اين ممكن اسـت سـبب يوتروفيكاسـيون    ه بعضي از كشورها، جنگل ها ب

                                                      
8 Devery & Harksess, 1973 
2  Mason, 1991 
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و با افزايش  هانيا فسفات اضافه شدمثال به جنگل هاي مصنوعي كاج تازه بنا شده در بريت برايمحلي شود. 
در جنگلكاري اين مي تواند به افزايش كلي در توليد در بخش هاي باالئي جنگل منجر شود. اگـر رودهـاي   
اوليگوتروفيك طبيعي از جنگل عبور كنند، سريعا رشد متراكم جلبكهاي رشته اي در بهار را منجر مي شـود  

اسـت بعنـوان بسـتر تخـم ريـزي بـراي مـاهي قـزل آال          كه بستر هاي سنگي را مي پوشـاند كـه ممكـن   
  ).1991 9(ميسونباشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در سيسـتم سـالم   گرام مفهومي براي مقايسه بين يك سيستم سالم و يك سيسـتم يوتروفيـك؛   ا: دي1شكل 
كليدي در نگهداري تعادل بين رشـد جلبكهـاي بـزرگ (جلبـك قرمـز،      (چپ) ورودي مواد مغذي (مانند نيتروژن و فسفر) نقشي 

جلبك قهوه اي و يا جلبك سبز) و فيتوپالنكتون و گونه هاي درنده مرتبط با آنها و به همان نسبت شـفافيت بـاالي آب دارنـد.    
ونه هاي ماهي فراهم مـي  تراكم مناسب فيتوپالنكتونها و گونه هاي جلبكي سطح اكسيژن محلول را در شرايط بهينه اي براي گ

سازند و نهايتاً انسان مي تواند از محيط دريايي بهره مند گردد. در يك اكوسيستم يوتروفيك مقادير باالي انتشـار و ورود مغـذي   
ها از مزارع، نواحي شهري و تصفيه خانه هاي فاضالب به محيط دريايي موجب رشد سريع فيتوپالنكتونها مي گردند كه خارج از 

زووپالنكتونها و ماهي ها است. اين رشد موجب كدورت آب و عبور كم نور مي شود كه منجر به كاهش سطح اكسـيژن   ظرفيت
محلول و كاهش هيدروفيتها مي گردد و نهايتاً موجب شكوفايي غيرعادي و مضر جلبكي و به همان نسبت آلـودگي آب و مـرگ   

  ماهي ها مي گردد.
  

  را مي توان به شرح زير خالصه كرد: اكوسيستم هاي دريافت كنندهدر  يوتريفيكاسيوناثرات عمومي 

                                                      
9 Mason, 1991 

 سالماكوسيستم  اكوسيستم مغذي شده
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  تنوع گونه ها كاهش مي يابد و موجودات غالب تغيير مي يابند.-
  ميزان كدورت آب افزايش مي يابد.-
  وزن زنده گياهي و جانوري افزايش مي يابد.-
  .سرعت رسوبگذاري افزايش مي يابد و ظرفيت حيات درياچه ها كاهش مي يابد-
  شرايط بي اكسيژني ممكن است كاهش يابد.-
  مشكالت ناشي از يوتروفيكاسيون نيز مي تواند شامل بخش هاي زير باشد:-
  مهار آب قابل شرب ممكن است مشكل باشد و يا طعم و مزه ناخوشايندي داشته باشد.-
  ممكن است آب براي سالمتي مضر باشد.-
  و منظره عمومي آب ممكن است كاهش يابد. تفرجي ارزش -
  افزايش پوشش گياهي ممكن است مانع از جريان آب و كشتيراني شود.-
  كن است ناپديد شوند.مگونه هاي مهم تجاري و اقتصادي ( نظير ماهي قزل آال و ماهي سفيد ) م-
  يوتروفيكاسيون تغييرات مشخصي را در موجودات زنده ايجاد مي كند -
  

آغاز مجموعه اي از رويدادها مـي شـود    باعثورود شديد مواد غذايي گياهي : هاي يوتروف اكوسيستم
بـا يـك الگـوي    اين حالت در همـه آبهـاي يوتروفيـك     ممكن است به همراه دارند.را  ويژهكه يك الگوي 

  با اين حال به طور كلي مي توان به موارد زير اشاره داشت.يكسان رخ ندهد، 
. و كدورت آب رخ مي دهدشكوفائي جلبكي  در اين حالت: كفزي و فيتوپالنكتونتغيير در جلبكهاي 

در طول روز اكسيژن به حالت فوق اشباع مي رسد و ايـن در حـالي اسـت كـه شـايد در شـب دچـاركمبود        
 بـا گسـترش  توليد مي كنند كـه   يسموم خطرناكآبي -جلبكهاي سبز ماننداكسيژن شود. بعضي از گونه ها 

  سرعت غالب مي شوند. ه يوتروفيكاسيون ب
در ابتدا بعضي گونه هاي مقاوم قادرند تا مـواد غـذايي   : تغيير جوامع ماكروفيت با ورود مواد غذائي

افزايش يافته را استفاده كنند. گونه هاي حساس ازبين مي روند و تنوع كـاهش مـي يابـد. افـزايش ميـزان      
تغييرات رسوبات حتي براي گونه هاي مقاوم هـم مضـر خواهـد    كدورت،شكوفائي جلبكي، فقدان اكسيژن و

بود. در زيستگاههاي يوتروفيك آسيب بـه ماكروفيـت هـاي درشـت تـر و يـا محـو و نـابودي بسـياري از          
  ماكروفيتهاي بيرون زده از آب نيز ديده مي شود. 

باعـث سـرعت در   ورود مواد غذايي ممكن اسـت در پيوسـتگي بـا مـواد جامـد معلـق كـه         :وبگذاريرس
افزايش يابد. مرگ فيتوپالنكتونها، بي اكسيژني و از بين رفتن ماكروفيت هـا هـم بـه     مي شوندرسوبگذاري 

  ايجاد مي گردد.آن اضافه مي شود ودر نهايت يك لجن نيمه مايع بدون اكسيژن و ناپايدار 
در شـرايط غنـي   تعداد كمي از گونه ممكـن اسـت    :تغييرات حيات جانوري با از دست رفتن تنوع

خاطر تغييرات در شـيمي آب و بـي اكسـيژني و    ه شده رشد كنند و توليد آنها باال باشد. بخشي از خسارتها ب
 درطـول تغييرات در جلبكها و ماكروفيتها خواهد بود. ازدست رفتن پوشش فيزيكي كه  ه دليلبخشي ديگر ب
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جانوران باقي مانده غالـب   11و الروهاي 10است. كرمهاي گروه كم تاران يزمان ايجاد مي شود فاكتور مهم
  طور گسترده اي تحت تاثير قرار مي گيرند.  ه هستند. گونه هاي مختلف ماهي ها ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الگوي تيپيك از تغييرات متوالي در يك جامعه آب شيرين - 2شكل  
  

بوهـاي لجنـي مضـري توسـط سـيانوفيت هـا و قـارچ هـاي         : آب و منظره عمـومي نامطبوع شدن 
 جـدي را مشـكالت   داده و اكتينوميست ايجاد مي شود كه مي تواند محيط هاي اطراف را تحت تاثير قـرار 

                                                      
10 Oligocheata 
11 Larvae 
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. بعضي از سموم جلبكي افرادي را كه هنگام شنا كردن آب مـي خورنـد مسـموم    نمايندبراي سالمتي ايجاد 
در رسوبات بدون اكسيژن رشد مي كند كه پراكنش وسـيعي دارد.   12كلستريديوم بوتولينوم باكتريمي كنند. 

وقتي سم جمعيتي از اين باكتريها ساخته مي شود عارضه اي طبيعي رخ مي دهد كـه بوتوليسـم نـام دارد و    
  پرندگان و پستانداران را تحت تاثير قرار مي دهد. 

  
  آبهاي سطحييوتريفيكاسيون از  نمونه هايي
در اكثـر  در تمام نقاط جهان مطالعه شده است. مثالهاي زياد ومتنوعي وجود دارد با اينحـال   يوتريفيكاسيون

در شـرق انگلـيس اسـت.     Norfolk Broadsالگوي مشتركي دارند. يك مثال جالب سيسـتم هـاي    موارد
Broad ا آن است كه در شمال شـرق  ها سيستم يكپارچه اي از در ياچه هاي كم عمق و رود هاي مرتبط ب

Norfolk    انگليس وجود دارد. آنچه كه امروزه در اين منطقه وجود دارد زمين هاي خشك حفر شـده بـراي
است. تغيير آب و هوا، نشست زمـين و بـاال آمـدن سـطح      سيزدهمسنگ نارس و اثرات سيل در قرن  غالز

زمـين   تغيير كـاربري   به بعد فشارهائي براي شانزدهمهمكاري كردند. از اواخر قرن  فراينددريا همه با اين 
سرعت يافت. جمعيـت محلـي افـزايش يافـت در      19در ابتدا به آهستگي اما كم كم تا پايان قرن  .آغاز شد

و همچنين استفاده از زمين هاي كشاورزي اطـراف   Norwichنتيجه خروجي فاضالبها بويژه از شهر بزرگ 
مجاور شد. عالوه بر اينها تفريحـات و قـايقراني هـاي     رفتهزمين هاي آبگنيز افزايش يافت وسبب زهكشي 

صورت يك حرفه و صنعت جديد رونـق پيـدا كـرد. قـايقراني، آزاد كـردن فاضـالب،       ه روزهاي تعطيل نيز ب
مـواد  فرسايش سواحل وبهم زدن رسوبات بر مشكالت افزودند. اين پيشرفت سبب افـزايش ميـزان تـراكم    

آسيب و تخريب يوتروفيكاسيوني شديد  و تغييرات در زيستگاههايي شد كه آب كدورتيش افزاغذايي و نيز 
اخيرا هر گونه بهبودي كه حاصل شده است فقط بـه نقـاط كمـي محـدود مـي       ناميده مي شد.  قرن بيستم

  شود.
در درياچه هاي مناطق معتدله بسيار عادي است. همه درياچه هاي مناطق پر جمعيت داراي  يوتريفيكاسيون

كشاورزي وسيع واقعا تا حد زيادي دچار يوتروفيكاسيون هستند. در يك بررسـي از درياچـه هـاي انگلـيس     
چنين تصور شـده اسـت    .درياچه ها دچار آسيب هستند 4/3كه حتي در مناطق حفاظت شده  مي دهدنشان 

مـواد زائـد   كم خاطر كم بودن ميزان فعاليت هاي كشاورزي و توزيع ه كه درياچه ها در مناطق گرمسيري ب
  طور خطرناك وجدي تحت تاثير قرار نگرفته اند.ه دفعي  ب

اسـت   m 79باحداكثر عمـق   2km 69000درياچه ويكتوريا يكي از بزرگترين درياچه هاي جهان با وسعت  
وجود  Haplochromineگونه هاي منفرد ماهي  يك گروهي ازارد. در اين درياچه كه در شرق آفريقا قرار د

نيازهاي پروتئيني بسـياري از مـردم را تـامين مـي كنـد. بـين        دارد كه در شيالت بسيار مورد توجه است و
مطالعاتي در مورد سيكلهاي يكساله اليه هاي دمـايي، اكسـيژن دهـي و تـوالي فصـلي       1950-60سالهاي 

فقط در مناطق محدودي در بخش هيپوليمنيون و سـپس فقـط در    1960فيتوپالنكتوني انجام شد. در سال 
آبـي غالـب شـدند.    -د. دياتومه ها همراه با بعضي انواع جلبك هـاي سـبز  باالي رسوبات اكسيژن زد ايي ش

                                                      
12 Clostridium botulinum 
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برابر و ميـزان   10محصول فيتوپالنكتوني  1990تامين نيتروژن رشد فيتوپالنكتوني را محدود كرد. تا اواخر 
ا برابر افزايش يافته بود. تغييراتي ايجادشد و سيانوفيت هائي غالب شـدند كـه بسـياري از آنهـ     5توليد اوليه 

 كـاهش  همچنين كاهش دياتومه هـا، تقليـل سـيليس از بخـش اپـي ليمنيـون،       .نيتروژن تثبيت مي كردند
اكسيژن مربـوط مـي    كاهش  گسترده بخش هيپوليمنيون وكشته شدن زياد ماهيها كه به محلول اكسيژن 

  شد نيز مشاهده شد.
بات در طي قرن اخير افزايشـي را  غلظت فسفر قدري تغيير كرد اما آناليزها و بررسي هاي رسو 1960ازسال 

ازطريق حوزه آبريز به  % 17از طريق بارش مستقيم ونيز  % 83در تراكم فسفر نشان مي دهد. آب به ميزان 
صورت تركيب در باران چندان افزايش نيافته است اما ازبين بـردن  ه درياچه وارد مي شود. غلظت نيتروژن ب

در سال افـزايش يافتـه اسـت     % 3-4يش جمعيت محلي كه حدود به بعد وافزا 1920جنگلها از حدود سال 
سبب افزايش پساب هاي نيتروژني شده كه تغييراتي را در پي داشته اسـت. ورود نيتـروژن از حـوزه آبخيـز     
ممكن است سبب تحريك توليد دياتومه ها شود كه نتيجه آن كاهش سيليس محلول است. افـزايش توليـد   

  ليمنيوني به كمبود اكسيژن در اين بخش مربوط مي شود.      فيتوپالنكتوني در بخش هيپو
داده هاي فيزيكوشيميايي، انـدازه گيـري    )1389( نگارندگان در تغذيه گرايي سد گاوشاندر مطالعه موردي 

باردهي جامعه پالژيك و شناسايي گونه هاي مختلف جلبكي و فيتوپالنكتـوني نشـان داد كـه درياچـه سـد      
ايش مـي يافـت   زها افـ زميكروسيستيگاوشان در حالت اوليگوتروف بوده اما با اين وجود در فصلي كه تراكم 

  داد.ا نشان مينكتوني كاهش رپاليستي جوامع فيتوزتنوع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

(الف)،    Glenodiniumspچند نمونه مشاهده شده از جلبكها و فيتوپالنكتونهاي سد گاوشان - 4شكل 
 (تصوير رنگي پايان كتاب).Spirogyra spو  (د)   .Dinobryon sp، (ج)   .Dinobryon sp(ب)
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  منابع مواد غذايي
در بسياري از پيكـره هـاي آبـي بـا وجـود همـه        يوتريفيكاسيونالگوي عمومي  ه شدگفت همانطوريكه قبال

و جغرافيايي يكسان است. علـت اصـلي تغييـر بـه يـك حالـت خـود تقـويتي بـراي زوال           زيستيتفاوتهاي 
واضمحالل، افزايش ميزان تراكم غيرطبيعي فسفر است. تنوع و فراواني منابع فسـفر و نيتـروژن در سراسـر    

بيانگر توسعه جهاني مشكالت و محدوديت براي مهار اين مشكالت است. يك تقسـيم بنـدي سـاده     جهان
متمركز، براي تشخيص و شناسايي نوع آن جهت پيشگيري و عالج يك قدم منابع پراكنده و منابع منابع به 

كـه   ره داردمفيد است. يك منبع متمركز به مواد غذايي كه از يك منبع منفرد و مشخص آزاد مي شود اشـا 
  اغلب بسيار مشخص هستند. نظير پسĤب يك سالن شيردوشي ويا پسĤب ريزشگاه يك لوله نفت. 

منابع پراكنده آنهايي هستند كه ورود آنها بطور گسترده و نامشخص در منطقه اي وسيع صورت مـي گيـرد.   
در ادامه برخـي از ايـن   . نظير ته نشست كود تحت تاثير باد و يا يك سفره آب زيرزميني غني از مواد غذايي

  منابع ذكر شده اند.
داراي فسفر فراواني هستند كه سبب زدودن چربيها و چرك از لباسها مـي شـوند. در بعضـي از    شوينده ها

كشورهاي پيشرفته پسĤبهاي شوينده هاي خانگي علت يوتروفيكاسيون تشـخيص داده شـد. اخيـرا شـوينده     
اكولوژيكي بي عيب هستند و براي پيشگيري از ايـن مسـئله اسـتفاده مـي     هايي طراحي شده اند كه از نظر 

  شوند.
از منابع مهم مواد غذايي، فاضالبهاي گسترده شهري ويا منابع متمركز است. سيسـتم هـاي مهـار     باپس

فاضالب اساسا براي كاستن از خطراتي نظير موجودات بيماريزا و نيز حذف آلودگي وسيع طراحي شده اندكه 
در اين دو سطح مهار اوليه ومهار ثانويه ناميده مي شود. فاضالبي كه رها مي شود ممكن است از نظـر  مهار 

بيماريزايي بودن ايمن باشد ولي همچنان از مواد غذايي انباشته باشد. امروزه مهار در سطح سوم نيز توسـعه  
 ،بهاي شهرياپسميشود.  يافته است كه براي حذف وكاهش فسفر قبل از آنكه فاضالب تخليه شود طراحي

روان آبهاي سطح جاده ها و مناطق پر از ساختمان، تركيب هولناكي از مواد آالينده است كه شـامل بخـش   
زيادي از بقاياي آلي و غني از مواد غذايي است. آبراهها در مناطق شهري ودرياچه ها و آبگيرها از اين نظـر  

  معموال دچار يوتروفيكاسيون مي شوند.
افزايش ميزان توليد گياهي استفاده مـي   براياغلب با مقادير زيادي نيتروژن و فسفر  شاورزيكودهاي ك

شوند. ورود آنها مواد غذايي را وارد آب شيرين مي كند. امروزه يك مشكل مرموزتر ايجـاد شـده اسـت وآن    
اگـر پراكنـده    به ايـن ترتيـب حتـي   . هاي زيرزميني مي شوندآبخواناين كه مواد غذايي معدني كم كم وارد 

وارد شدن مواد غذايي به آبهاي زيرزميني براي سالهاي متمادي ادامه خواهد  كردكردن را در سطح متوقف 
مهار اين منبع بسيار مشكل است. آب هاي آشاميدني به مقـادير شـديد نيتـروژن بسـيار حسـاس       كه داشت

  جدي است.  يهستنددر بعضي مناطق نيزكودهاي حمل شده توسط باد مشكل
اهميت فراواني دارند. در بسياري  …نظير پسĤبهاي كشتارگاهها و كارگاههاي شيردوشي و منابع متمركز 

  از موارد آلودگي آلي بقدري توسعه مي يابد كه حتي به حالت شديدتر و بدتر از يوتروفيك نيز مي رسد. 
ياي آمريكـاي جنـوبي،   طوريكه رسوبات عظيم گواناي پرندگان دره غني از فسفر است ب مدفوع پرندگان
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يك معدن مناسب را براي توليد كود ايجاد كرده است. هر تمركزي بويژه آشـيانه سـازي يـا منـزل كـردن      
بـه  پرندگان بر آبهاي شيرين مي تواند سـبب تخليـه و ورود مقـدار زيـادي از ايـن مـواد شـود. مـي تـوان          

-72اني مرغ هاي نوروزي سرسياه  كه آشيانه زمست اشاره كرددر انگليس   Norfolk Broadسيستمهاي  
سيسـتم هـايي كـه بـه ايـن طريـق دچـار         ايجاد كرده است.غلظت فسفر كل را در اين سيستم درصد  53

  يوتروفيكاسيون شده اند را اصطالحا گوانوتروفيك مي نامند.
بهاي توسـط سـيال  كنندكـه  جديد ايجاد مي  يك اكوسيستم جوان و در سيالبها مخازن آب وآب بند ها

 حومه شهر ريزش توده اي مواد غذايي به اين مخازن روي خواهد داد كه اغلب بـا كمبـود اكسـيژن روبـرو    
ست و اين در اثر پوسيدگي بقاياي مواد است. اين مسئله مـي توانـد سـبب شـود تـا مخـازن آب از زمـان        ا

  پيدايش يوتروفيك شوند. 
  

  براي انسان يوتريفيكاسيونمشكالت 
تغييرات در مقادير مواد غذائي و بيولوژيكي كه ذكر شد، مي توانـد مشـكالتي را ايجـاد كنـد كـه مسـتقيما       
فعاليتهاي انسان را تحت تاثير قرار دهـد. افـزايش فيتـو پالنكتونهـا در طـي يوتروفيكاسـيون سـبب بـروز         

فيلترهاي ماسـه اي و  هاي تصفيه آب مي شود. در سيستم هاي تصفيه با روش  فرايندمشكالت فراواني در 
يا رسوب گذاري، تراكم باالي جلبك ها و يا زئوپالنكتونها مي تواند سبب انسداد و بلوكه شدن شبكه هـاي  

  فيلتراسيون و يا انباشته شدن سيستم از اين جانداران شود. 
زوال  ارزش تفريحي و زيبائي آبهاي يوتروفيك اغلب كاهش مي يابد، هرچند بسياري از مصرف كنندگان از

و نابودي آب اطالعي ندارند. بوي ناشي از فساد جلبكهائي كه از كنـاره سـواحل شسـته مـي شـوند، اغلـب       
شديدا زننده است. وزن زنده ماكروفيت ها ي آبزي بـا ورود مـواد غـذائي افـزايش مـي يابـد و گياهـان در        

  فريحات دچار مشكل مي شود. درياچه، رودخانه و يا كانالها توسعه مي يابند و فعاليت هاي كشتيراني و ت
تراكم باالي جلبكها ممكن است سمومي توليد كند كه براي جانوران كشـنده باشـد. بعنـوان مثـال جلبـك      

Prymnesium parvum    در آبهاي غني از مواد غذائي و شور بخوبي رشد مي كند و سمي توليد مـي كنـد
وسط سيانوباكتري ها نيز ممكن است خطراتـي  كه تاثير آن بر ماهي ها بسيار قوي است. سموم توليد شده ت

  Anabaenaو  Microcystisرا براي سالمتي انسان، چهارپايان و حيات وحش ايجاد كند. باكتريهائي نظير 
مي توانند سموم قوي و خطرناكي توليد كنند كه مي تواند در غلظت هاي پائين سبب آسيب هـاي سـريع و   

 بـه علـت وجـود   ب فلج شدن يـا مـرگ شـود. مشـكالت ديگـر      دقيقه سب 5مهلك كبدي و يا ظرف مدت 
است كه در رسوبات درياچه هاي يوتروفيك و كم عمق رشد مي كنند و  كلوستريديوم بوتولينيوم باكتريهاي

  ).1991 13(ميسوندر طول دوره هاي آب و هوائي گرم سموم مهلكي را توليد و آزاد مي كنند
  

فراواني آبهاي يوتروفيك در بسياري مباحث ديـده مـي شـود. مجموعـه اي از      احياء آبهاي يوتروفيك 

                                                      
13 Mason, 1991 
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  : 199714)(جفريز و ميلز  وفيك وجود دارد كه از اين قرارندآبهاي يوتراصول و قواعد جهت احياء
اين مسئله مي تواند با توقف منابع متمركز انجـام شـود.     متوقف كردن ورود مواد غذايي به سيستم

عنوان مثال مي توان يك منبع متمركز را قبل از ورود به سيستم مهار كرد و مواد غـذايي آن را كـاهش   ه ب
داد و سپس دوباره به سيستم برگرداند. در بعضي از موارد مي توان پيكره هاي آبي را از جريانهـاي غنـي از   

انهـاي وارد شـونده غنـي از مـواد     بويژه براي در ياچه ها كاربرد دارد كـه جري مورد مواد غذايي جداكرد. اين 
  غذايي هستند و قابل مهار نيستند.

معموال اين بمعني حذف و كاستن فيزيكي رسوبات غني از   موجودحذف يا كاهش دادن موادغذايي 
مواد غذايي است كه بعنوان يك منبع تامين مجدد و حفظ چرخه خود تقويتي اضمحالل وتنزل اسـت. ايـن   

مل حذف ماكروفيت ها و بعضي اوقات ساير جانـداران باشـد يعنـي بـا اسـتفاده از      كار همچنين مي تواند شا
  .حيات وحش بصورت مكانيسم هايي براي بيرون كشيدن و محصور كردن مواد غذايي

مقادير مواد غذايي همچنين مي تواند از طريق رقيق سازي بـا آب سـالم و هـوادهي بمنظـور پيشـگيري از      
ورتا همه اين مداخالت بمنظور بهبود شرايط بي هوازي طراحي مي شود كه كمبود اكسيژن كاهش يابد. ضر

  يوتروفيكاسيون را كاهش مي دهد. 
اسـت. اگـر   نيز يكـي از راه حـل هـاي مـوثر     احياء شرايط هوازي كه پيش برنده يك حالت غير يوتروفيك 

طبيعي به يك حالت ديگر تغييري را نشان دهد، ممكن است بادسـتكاري   از حالت پيشرفت يوتريفيكاسيون
 –جانوران و گياهان شرايط برگردد. در بطن اين كار يك تالش براي تقويـت و پيشـبرد تعـادل ماكروفيـت     

جلبك  غيريوتروفيك وجود دارد. چنين تكنيك هايي دستكاري زيستي نام دارنـد. ايـن تئـوري بايـد بـراي      
اكن و آب جاري بكار رود امادر رودخانه هـاي آزمايشـي و آبگيرهـايي بـا منـابع تخليـه       سيستم هاي آب س

فراوان. كاهش يوتروفيكاسيون در رودخانه ها بستگي به ميزان كاهش ورودي ونيـز جنبـه هـاي كـاربردي     
ار ديگر دارد نظير قطع استفاده از كودها و سم پاشي ها، نصب وراه اندازي كارخانه ها و سيسـتم هـاي مهـ   

در دوره هاي كوتاه، دستكاري محيطي مي توانـد اسـتفاده    و نيز فاضالب، انحراف، ذخيره وتصفيه آب آلوده
شود. در ساختار هايي نظير آب بند ها با كمك دستگاههاي توليد كننده حباب مي تـوان اكسـيژن دهـي را    

از موارد موفقيت قابل مالحظه  در بسياري افزايش داد. درياچه ها به همه تكنيك ها بيشتر جوابگو هستند و
  اي حاصل شده است. 

در سيستم هاي بزرگتر وعميق تر، هوادهي آب در رسوبات انجام مي شود. هوادهي آب ممكن است توسط  
اليه هاي زيرين آب به سطح و سپس هوادهي آن وبرگرداندن آن به زيـر ويـا بـا قـرار دادن      گرداننده پمپ

. واردسازي وبومي سازي گيـاهي و تقابـل هـاي    )1980، 15(يورگنسونود پمپ هوادهي در زير آب انجام ش
دافني جنبه هايي است كه مي تواند بصـورت دسـتكاري زيسـتي توسـعه يابـد. ايـن فعاليـت هـاي         -ماهي

هدف اين اسـت تـا در وضـعيت     ودستكاري زيستي شامل كاهش جمعيت ماهي هاي پالنكتون خوار است 

                                                      
14 Jeffries & mills, 1997 
15 Jorgenson,1980  
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در  ويك چنين آزمايشـي را انجـام دادنـد    16ارايت و  شاپيروي حاصل شود. زئوپالنكتونهاي چراكننده بهبود
ي بهبود حاصـل شـود تـا آشـكارا اضـمحالل و انحطـاط       ه ايك درياچه طبيعي اجازه دادند در وضعيت دافن

فيتوپالنكتوني را سبب شود. واردسازي و بومي سـازي گيـاهي ممكـن اسـت تبـديل بـه يـك حالـت غيـر          
يوتروفيك را تسريع كند. حتي استفاده از پوشش مصـنوعي ممكـن اسـت حفاظـت كـافي را بـراي بهبـود        

اس كوچـك خـوش بينانـه اسـت. مـا مـي تـوانيم آبهـاي         زئوپالنكتوني فراهم كند. پيام اين احياء در مقيـ 
يوتروفيك را احياءكنيم. براي سيستم هاي بزرگتر مداخله فيزيكي مشكل است. كاهش ميزان تخليـه تنهـا   

  راه كاربردي براي مهار و درمان است. 
هـا و عالئـم و اثـرات     فراينـد يك رشته قابل تشخيص از  يوتريفيكاسيونسيستم هاي هيپرتروفيك  

است اما يك وضعيت فوق العاده وجود دارد كه بعضي از اوقات هيپر يوتروفيك توصيف شده است. اين آبها 
توسط مقادير بسيار ناچيز اكسيژن، كشته شدن مرتب ماهي ها، جلبـك هـاي مضـر و مهلـك و شـكوفائي      

آب وتوليد براساس فصـل وحتـي برپايـه     باكتريايي توصيف مي شوند. تغييرات ونوسانات فوق العاده كيفيت
درياچه هائي با ميزان ورودي باال وغيرقابـل كنتـرل موادغـذايي، آبگيرهـاي      به عنوان مثالروز وجود دارد. 

. بنظر مي رسد كه آبهاي هيپر تروفيك يك نوسـان  را مي توان نام بردماهي و تاالب هاي تصفيه فاضالب 
نشان مي دهند. نوسانات در شرايط فوق العاده و غير قابل پيش بيني  به سمت يك رژيم ناپايدارو بي نظم را

هستند.آبهاي هيپرتروفيك ممكن است فقط يك شكل فوق العاده وشديد يوتروفيكاسـيون باشـند، بهرحـال    
  بي نظمي ويژه ورژيم هاي بسيار مولد آنها بعنوان يك شكل بسيار غير عادي اكوسيستم شايان توجه است. 

سيماي غيرقابل انتظار ديگر سيسـتم هـاي     آلي وسيستم هاي گندزي يا ساپروفيت آلودگي مواد
هيپرتروفيك اين است كه حتي اگر اكسيژن در طول نور روزانه فوق اشباع شده باشد، ممكن است در شـب  

گي افت مورد انتظار اكسيژن وجود نداشته باشد. همه اينها به مقدار ماده آلي وفعاليت ميكروبي مربوطه بسـت 
دارد. آلودگي توسط ماده غذايي فسفر و نيتروژن با آلودگي توسط مواد آلي يكي نيست باوجودي كـه هـردو   
در عمل پيوسته هستند. آلودگي آلي عادي ترين شكل اضمحالل (انحطاط) رايج را در آبهاي شيرين نشـان  

ه بر روي آن زندگي مي كننـد  . مقدار ماده آلي و فعاليت جوامع ميكروبي ك)1997، 17(جفريز و ميلزمي دهد 
  ساپروفيتي يا گندرويي اكوسيستم ناميده مي شود. 

گندرويي واژه اي است كه اولين بار در اين قرن در آلمان براي ارزيابي كيفيت آب معرفي شـد و اسـتفاده از   
وفيت در اين لغت در اروپا بصورت واژه اي و كاربردي، ابتدايي بوده است. آبهايي را مي تـوان قـدري سـاپر   

نظر گرفت كه بتوان بااستفاده از گونه هاي موجود وفراواني نسبي آنها تاثير يك شاخص زيستي آلودگي آلي 
را اندازه گيري كرد. وقتي مقدار ماده آلي افزايش يابد جوامع ازنظركيفي و كمي تغيير مي كننـد. ايـن تغييـر    

توالي جوامع ماكروفيتي در يك درياچـه. واژه  فيتي است، يك توالي اكولوژيك درست مانند ويك توالي ساپر
ساپروفيت براي توصيف تجزيه ميكروبي وتنفس توسط همه مصرف كنندگان اوليه بكار رفته اسـت. يعنـي   
يك اندازه از تنفس كل سيستم، اما اين واژه هنوز هم در ابتدا با مقدار ماده آلي، فعاليت ميكروبـي و تـوالي   

  پيوسته و مرتبط مي شود. 
                                                      

16 Shapiro & Eright 
17 Jeffries & mills, 1997 
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هاي صنعتي و كشـاورزي   فراينددگي آلي از منابع زيادي ناشي مي شود، نظير تخليه فاضالب ها، بعضي آلو
 ويژه اي شايع هستند. الگوي ويژه اي كـه از افـزايش مـاده آلـي     طوره نظير آبجوسازي و كاغذ سازي كه ب

. ميـزان فعاليـت   اسـت ناشي مي شود، كاهش اكسيژن و رشد و نمو ميكروبها بر روي خـرده هـاي غـذايي    
(نياز بيوشيميايي ويا بيولوژيكي اكسيژن ) انـدازه گيـري مـي شـود.     BOD ميكروبي معموال توسط شاخص 

پايين دست منبع فاضالب، يك كاهش سريع در اكسيژن رخ مي دهد سپس با هوادهي مجـدد   دربالفاصله 
آب نـام دارد. درحـالي كـه    آب و مصرف مواد يك بهبود نسبي ايجاد مي شود كه ايـن مرحلـه خودپـااليي    

كاهش اكسيژن علت اصلي اضمحالل وانحطاط است، پس آبهاي آلي بطور تيپيك كدر و همراه بـا ميـزان   
آبها ممكـن اسـت    بنابراين اينبااليي از تراكم مواد معلق جامد هستند كه رسوب طبيعي را تغيير مي دهند. 

  شامل مواد سمي نيز باشند. 
كه يك حالت شديدا اضمحالل و  ،فاز دارد: اول مرحله پلي ساپروفيكيك سيستم ساپروفيتي چهار 

انحطاط يافته را توصيف مي كند. درست مانند پايين دست ورودي فاضالب همراه با شرايط كمبود اكسيژن 
  كه غير عادي نيست.

بوهـاي   مزوساپروفيك كه آغاز بهبود است همراه با گل واليي كه داراي كمبود اكسـيژن و  - αدوم مرحله 
  سمي است. با وجود آغاز بهبود، حيات همچنان هم محدود است. 

  مزوساپروفيك كه با بهبود مشخص جانوري و كاهش در تعداد باكتريها دنبال مي شود.  –βسوم مرحله 
چهارم مرحله اوليگوساپروفيك، كه در آن يك بهبود كامل حاصل مي شـود. در جامعـه ميكروبـي تغييـرات     

فاضالبي هم ممكن است توسعه يابند. قارچ فاضالبي شامل  هايقارچ اييگيرد و شكوف ويژه اي صورت مي
باكتري، قارچ، گياه و جانور مختلف است كـه از بـين آنهـا اغلـب بـاكتري       100يك جامعه كامل با بيش از 

Sphacrotilusnatans    غالب است. مقدار رشد سنگين بـهBOD  ـ و كـربن آلـي    mg/L  30-5ميـزان   اب
مربوط مي شود. بسياري از ميكروبها هركدام ميزان مقاومت هـاي مختلفـي    mg/L 30-6به مقدار  محلول

  دارند و اين حيات وحشي ميكروبي است كه پايه شاخص هاي ساپروفيكي آلودگي آلي است. 
ماكروفيت ها اغلب بشدت تحت تاثير كدورت قرار مي گيرند كـه معمـوال ايـن تـاثير از طريـق خـراش و         

ناشي از مواد جامد معلق، رسوبگذاري و خفگي مي باشـد. پاسـخ هـاي بـي مهرگـان درشـت بطـور        سايش 
گسترده اي مطالعه شده است. تعداد بسيار كمي از گونه ها مي توانند حالت پلي ساپروفيك را تحمل كننـد.  

 Tubifex  ) وكرم هايي از گروه كم تاران از جـنس  Eristalisنظير الروهاي دم موشي هوازي (گونه هاي 
نمونـه    Chironomusكه بطور قابل توجهي مقاومند. تعداد كرمها مي تواند بسـيار زيـاد باشـد. الروهـاي     

  تيپيك يك چنين شرايطي هستند. 
ــدا        ــوند. ابت ــي ش ــاهر م ــز ظ ــر ني ــان ديگ ــي مهرگ ــري از ب ــك س ــاپروفيك ي ــود مزوس ــه بهب در مرحل

Asellusaquaticus   و زالـو، سـپس   و گونه هاي مختلف و مقاوم حلزونGammaruspulex  وMayfly 
 و  Ecdyomurusها نظير  Mayfly.گروههاي حساس تر شامل بسياري از  Caddisو  Baetisهايي نظير 

و تحمـل   مي باشند كه به اكسيژن پايين بسيار غير مقاوم هستند Perlaو  Isoperlaها نظير  Stonflyنيز 
  بسيار پاييني دارند.
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گردآوري وتـاليف شـده اسـت كـه      (1986) 18هالوليك تقسيم بندي ساپروفيك براي بي مهرگان توسط 
شامل مثالهايي از سراسر جهان است. ماهي ها نيز توسط اكسيژن پايين، موادجامد معلق و موادسمي تحـت  
تاثير قرار مي گيرند و پاسخها از مهاجرت كوتاه تا غياب كامل متغير اسـت. بحـث و تجديـد نظـر هـايي را      

  مشاهده كرد.  )1986هالول (مطالب ارائه شده توسط نيزمي توان بطور كامل در 
در بسياري از كشورهاي توسعه يافته با مهار مـؤثر قبـل از    اكنونآلودگي آلي توسط فاضالبهاي خانگي هم 

. با اين وجود هنوز هم مشـكالت جديـدي از فاضـالب هـاي كشـاورزي و      يافته استتخليه شدت كمتري 
  د دارد. بعضي منابع جديد نظير پسĤبهاي استخرهاي پرورش ماهي وجو

  
     يوتريفيكاسيونحل مشكل 

حذف وازبين  و دوم آندرمان وعالج اثرات  قابل بحث است نخست راهدو  يوتريفيكاسيون براي حل مشكل
. مورد اول شامل جمع آوري گياهان، جلبك هاي سمي يا تعـويض و اصـالح تركيـب بـراي     آنبردن علل 

. مهار ودرمـان عالئـم و   ) استزايد وسمي توليد نمي كننديا آنهايي كه مواد ( جلبكهاي قابل تصفيه مناسب
اثرات مبحث جالب توجه است چون در دوره كوتاه كم هزينه است. در طوالني مدت مـورد دوم يعنـي رفـع    

اسـت كـه منبـع    معنـي   ينه ابداليل مشكالت محيطي مقرون به صرفه تر است. در حالت يوتروفيكاسيون 
كدام ماده يا مـواد  با اين حال اين مهم است كه . گرددمحدود اد غذايي بايد تامين كننده و فراهم آورنده مو

  غذايي بايد حذف شوند؟
افزايش توليد جلبكي معموال نيازمند افزايش هم نيتروژن و هم فسفر است. كاهش محصـول جلبكـي يـك    

نيتـروژن كمتـر    درياچه نيازمند كاهش فقط يك ماده غذايي است. فسفر را بيشتر مي توان كنترل كرد ولي
مخفي است.  تركيبات نيز قابل كنترل است. بيشتر منابع فسفر قابل تشخيص است، هرچند بعضي منابع آن 

و از منابع پراكنده زيادي وارد آب مي شوند. يك منبع تامين بالقوه اما غيرقابـل   بودهنيتروژني بسيار محلول 
  يز وجود دارد. كنترل از اتمسفر از طريق تثبيت كننده هاي نيتروژن ن

طور آماده به فراواني از تعدادكمي منابع نسبتا متمركز وارد ميشود و ذخيره اتمسفري ندارد. بنابراين ه فسفر ب
كـاري  ممكن است  باشدنيتروژن شونده و اگر ماده غذايي محدود است عادي  ريتالش براي مهار فسفر ام

طـور مصـنوعي   ه نيتروژن محدود مي شود زيرا فسفر ب ر حال در بسياري از موارده نظر برسد. بهه بيهوده ب
ـ  هاتلحاساير تا حد بسيار زيادي افزايش يافته است. در  طـور طبيعـي تجمـع يافتـه و نيتـروژن      ه كه فسفر ب

  افزايش يافته است يوتروفيكاسيون ايجاد شده و ممكن است كنترل نيتروژن ضروري باشد. 
باشد اما كنترل بايد بيشتر در  كارسازسĤبهاي فاضالب مي تواند هرچند وضع قوانين براي حذف نيتروژن از پ

سطح فعاليت هاي كشاورزي صورت گيرد. وجود نوارهاي پهـن وگسـترده اي از پوشـش طبيعـي در كنـاره      
كانال ها و نهرها مي تواند سبب جذب نيترات توسط گياهان و درنتيجه كاهش ميزان نيترات شـود. احـداث   

سواالت مهمـي مـورد    مي تواند مؤثر باشد. جايي كه كنترل فسفر مطرح مي شود تاالب هاي مصنوعي نيز
بـا مقـدار فسـفر كـل آبهـا       و چه ارتبـاطي منابع تامين فسفر كجاست؟ عبارتند از  كه  بررسي قرار مي گيرد

                                                      
18 Hellawell, 1986 
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د؟ غلظت فسفر كل چگونه با محصول جلبكي مرتبط مي شود؟ چـه انـدازه اي از محصـول جلبكـي در     دارن
كـه در آن غلظـت    رسيددرياچه هاي احيا شده قابل تحمل است؟ آيا ممكن است به غلظت پائيني از فسفر 

  اشت؟ محصول جلبكي حد قابل تحملي را داشته باشد؟ اين چگونه انجام خواهد شد وچه عوارضي خواهد د
بهترين روشها براي كاهش تراكم فسفر آنهايي هستند كه در سطح منبـع عمـل     :فسفر تراكم كاهش 

يعني جايي كه اين فاضالب رقيق مي شود و ته نشـيني  (بي به دريا بهاي فاضالاكنند كه شامل انحراف پس
ه كردن مواد شـيميايي  . روش مؤثرتر، ته نشيني فسفات توسط اضاف)فسفر از پسĤب قبل از آنكه تخليه شود

يا حذف بيوماس داراي فسفر است. البته بايد دقت شود تـا مقـدار    به درياچه، هوادهي بخش هيپوليمنيون و
  پسĤب به اندازه اي باشد كه به تنهايي بخش زيادي از آب تامين شده درياچه را تشكيل دهد. 

. ايـن  )1970 19(ادموندسـون واشـنگتن است مثال مشخص براي چنين موردي درياچه  با كنترل ورود پسابها
ـ  -يك جلبك سبز 1955درسال كه درياچه در حومه شهر واشنگتن قرار گرفته   Oscillatoria نـام ه آبـي ب

rubescens      نفـري   70000در ميان پالنكتونها برجسته شد كه از توسعه منطقـه خبـر مـي داد (از جمعيـت
فسـفر كـل    %56درروز فاضالب توليد مي شد كه مترمكعب  24200ساكن در اطراف اين درياچه به ميزان 

شـده بـود. ميـزان وضـوح يـا       ريختهتقريبا همه پسĤب به اقيانوس  1967. تاسال )درياچه را تامين مي كرد
كـاهش يافـت.    μg/l 5بـه   38از a متر افزايش يافت و غلظت كلروفيـل    3به  1از  شفافيت درياچه سريعاً

نيسـت، امـا در همـه     يد بيشتري يافت. منحرف كردن فاضالب هميشه كـاربرد درياچه بهبو 1980ازاوايل 
ـ    درون يـك تانـك   ه فعاليت هاي مهار فاضالب مي توان از روش ته نشيني فسفات استفاده كـرد. پسـĤب ب

فرستاده مي شود و مواد ته نشين كننده نظير نمكهاي آلومينيـوم بـه آن اضـافه مـي شـود. البتـه نمكهـاي        
و سـولفات آهـن    نبـوده ممكن است مشكالتي ايجاد كنند. نمكهاي آهن اينگونـه   هستند وآلومينيوم سمي 

عنوان ماده ته نشين كننده استفاده مي شود. در مقايسه با هزينه هاي نصـب  ه به فراواني ب (FAS)آمونيوم 
فات قابـل  فسـ  % 95و راه اندازي بخش بيشتر هزينه ها مربوط به مواد شيميايي است. در اين روش بالغ بر 

طبق قوانين حاكم در كانـادا و آمريكـا پسـĤبهايي كـه بـه      است. حذف است كه اين مقدار قابل افزايش نيز 
فسفات باشند و اين حد استاندارد را بيشتر كشـورهاي   mg/l 1درياچه ها وارد مي شوند نبايد داراي بيش از 

  اروپايي پذيرفته اند. 
كـل فسـفر     % 40-50فسفات است. قبال شوينده هاي خـانگي   از مباحث جالب، ترويج شوينده هاي بدون

كـاهش داده   % 15موجود در فاضالبها را تشكيل مي دادند. اعمال فشارها و قوانين سخت مقـدار آن را بـه   
است. با وجود مشكالت بسياري كه فسفات براي آبها ايجاد مي كند بايد اعتراف كرد كه فسفات يك جـزء  

ست. حتي اگر شوينده هاي بدون فسفات استفاده شود، فسفاتي كه در پسĤب ا ينده هامفيد و ارزنده براي شو
باقي مي ماند (ازدفع غذا) ممكن است نيازمند حذف توسط روش ته نشـيني باشـد. وقتـي غلظـت فسـفات      

طوري كه حـذف كامـل فسـفات    ه كاهش مي يابد هزينه هاي ته نشيني به اندازه زيادي افزايش مي يابد ب
  ها وسالم سازي آب هزينه زيادي را مي طلبد. شوينده 

روش اصلي براي  سهزماني كه فسفر در درياچه باشد، : روشهاي درون درياچه ايبا  حذف فسفات

                                                      
19 Edmondson, 1970 
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منظور رسـوب  ه حذف آن وجود دارد. روش اول مهار درياچه با محلولي از آلومينيوم يا نمك آهن است كه ب
ـ ممك اردادن فسفات انجام مي شود. نتيجه ك ه ن است اثر فوري و خيلي خوب باشد اما در نهايت اگر مهار ب

طور دوره اي تكرار نشود اين روش اثر خود را ازدست خواهد داد وبـا تخليـه هـاي مـداوم و زيـاد فسـفات       
تفاوتي نخواهد داشت. روش دوم حركت آب بخش هيپوليمنيون با مقدار زياد فسفر به بخش اپـي ليمنيـون   

بخش هيپوليمنيون انجام مي شود. هوا بدرون بخش هيپوليمنيـون حبابـدهي مـي    است كه توسط هوادهي 
رس را بـراي ماهيهـا   ين ترتيب اكسيژن دهي انجام مي شود. اين تكنيـك حجـم آب قابـل دسـت    ه اشود وب

ولي استفاده ازاين روش براي كاهش مقدار فسفر درياچه در اليه هاي بااليي داراي ابهـام   افزايش مي دهد
  ممكن است در تابستان مقدار كمي فسفر به بخش اپي ليمنيون برود. است زيرا
البته مشكل اين اسـت كـه بيوماسـي    . انباشته شده است و حذف بيوماسي است كه در آن تجمع روش سوم

كه تجمع مي يابد در مقايسه با رسوبات داراي ميزان تراكم بسيار كمتري است. موجـودات زنـده اي نظيـر    
رم شبكه هاي غذايي قراردارند فقط به مقادير كوچـك تجمـع مـي يابنـد و موجـودات      ماهي كه در راس ه

كوچكتر نظير بي مهرگان و جلبكها كه بيشتر تجمع مي يابنـد جهـت حـذف از آب اقتصـادي و بـه صـرفه       
نيستند. حذف گياهان آبزي ساده تر است. با حذف بيوماس نمي توان بهبود قابل توجهي را در وضعيت يك 

  فقط اگر ميزان ورود فسفر كاهش يابد، امكان پذير است.  اين امر انتظار داشت.درياچه 
در سـوئد تاسـال    20تـرومن  نمونه هاي معدودي وجود دارد كه در آنها كنترل فسفر موفق بوده است. درياچه

 8هرسال بـه ميـزان    گرديد.آن شديدا دچار يوتروفيكاسيون  روندبه سال تخليه فاضالب  30 بعد از 1981
و بدنبال تشكيل پوششهاي يخي در زمسـتان، سـتون    هدوده، لجن و گل سولفوره در آن تجمع يافت ميليمتر

دنبال داشت. پسĤب فاضآلب و برخي ه در نتيجه مرگ ماهي ها را ب اكسيژن زدايي شد و m 2آب تا عمق  
جلبكـي بـاال،    درياچه همچنان هـم محصـوالت   1968ايجادشد اما تاسال  1958وروديهاي صنعتي درسال 

شفافيت ضعيف، اكسيژن زدايي و مرگ و مير ماهي ها را تحمل كرده بود. بخشـي از محصـوالت جلبكـي    
رسـوبات سـطحي را ازدرياچـه     1972و  1970توسط فسفات آزاد شده از رسوبات ايجاد مي شـود. در سـال   

آب را بعـد از مهـار توسـط    عنوان كـود اسـتفاده و   ه جداكرده ودريك تاالب يا گودال آب رسوب دادندوبعد ب
دنبال حذف و برداشت رسوبات، غلظت فسفر كاهش يافـت، آب  ه نمكهاي آلومينيوم به درياچه برگرداندند. ب

هرچند در سالهاي اخير قدري برگشت به حالتهاي قبـل   .تميز شد و بي اكسيژني زمستانه ديگر اتفاق نيفتاد
منبع اصلي تامين كننده فسفر هستند. در درياچه هايي ديده مي شود. اين مسئله نشان مي دهد كه رسوبات 

كه اين مراحل انجام شد، مواد غذايي آب به ميزان زيادي كاهش يافت و اين مسئله اهميـت رسـوبات را در   
  تامين فسفر آب تاييد مي كند. 

، فراينـد در سوئد انجـام شـد. در ايـن     Varnamo در نزديكي 22ليلسيون در درياچه  21ريپلوكس تكنيك در
ه درون رسوبات تزريق مي كنند. نيترات به محلولهاي غليظ نيترات كلسيم، كلريد فريك (آهن) و آهك را ب

عنوان يك پيش ماده (سوبسترا) براي نيترات زدايي توسط باكتريهايي كه مواد آلي را در رسوبات اكسيد مي 

                                                      
20 Trummen             
21 Riplox 
22 Lillesjon 
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كنند، عمل مي كند. بنابراين شرايطي را براي منطقه اكسيد شده جهت تقويت يا تغيير شكل آنها ايجاد مـي  
براي عمل نيترات زدايي حفظ مي كنـد و كلريـد آهـن نيـز      7-5/7را در حد مطلوب يعني  PHكند. آهك، 

يش يافت. غلظـت فسـفر   متر افزا 2/4به  3/2فسفات را رسوب مي دهد. در نتيجه ميزان شفافيت درياچه از 
طور معني داري كاهش يافت واين نشان مي دهد كه عمل مهار موفقيت آميز بـوده اسـت. امـا ايـن     ه كل ب

  عمل با وجود موفقيت آميز بودنش بعلت هزينه هاي باال در نقاط ديگر بطور گسترده اي انجام نشده است. 
بـراي مراكـز مسـكوني كـم     را ن) بركه هاي تثبيـت (الگـو  : دفع فاضالب و كاهش مواد غذايي آب

جمعيت مي توان استفاده نمود و در آن فاضالب به استخرهاي بزرگي خارج از مناطق مسكوني منتقل مـي  
شود الگون حوضچه خاكي يا بتني با عمق معين است كه با بهره گيـري از نـور خورشـيد بمنظـور توسـعه      

كافي براي فعاليت هاي حياتي تصفيه فاضـالب،  فعاليت جلبك هاي سبز از طريق فتوسنتز و توليد اكسيژن 
منظور تصفيه ه عمل تصفيه را انجام مي دهد. در حقيقت در الگون در اثر فعل و انفعاالت تجزيه مواد آلي ب

  فاضالب همواره توازن متعادلي بين باكتريها و مواد آلي فاضالب بوجود مي آيد.  
ب پيچيده تر از ساير روشهاي تصفيه فاضالب اسـت، امـا   فعل و انفعاالت تصفيه فاضالب در الگون به مرات

عوامل مؤثر در اين فعل و انفعاالت كه مهمترين آنها باكتريهاي هوازي و غير هوازي هسـتند در روشـهاي   
مدرن تصفيه و الگون مشترك است. بعنوان مثال، همانطوريكه در روشهاي تصفيه هوازي، فعاليت باكتريها 

باعث اكسيد شدن آلوده كننـده هـاي فاضـالب مـي گـردد ودرروشـهاي مـدرن        در حضور اكسيژن محلول 
تصفيه، اكسيژن مورد نياز از طريق هوادهي به فاضالب تزريق مي شـود، در تصـفيه از طريـق الگـون نيـز      
اكسيژن محلول عامل مهم فعاليت باكتريهاي هوازي است. ليكن اين اكسيژن ازطريق تماس سطح الگون 

انفعاالت فتوسنتز جلبكهاي سبز داخل آن در برابر نور خورشيد تامين خواهد شد. در اليه  با اتمسفر و فعل و
هاي زيرين الگون كه نمي تواند متاثر از نفوذ نور خورشيد يا اكسيژن اتمسفر باشد، بايد انتظار داشت فعل و 

 …متـان، آمونيـاك و    انفعاالت حياتي بصورت غير هوازي باشد. مواد حاصل از اين فعل و انفعـاالت ماننـد  
  اغلب توام با پيدايش بوهاي نامطبوع هستند.

از  % 90-95از عوامـل بيمـاريزا و بـيش از     % 9/99الگون به عنوان يك روش تصفيه فاضالب مي تواند  
آلودگي ها را از فاضالب حذف نمايد. همچنين الگون مي تواند بخوبي روش هاي مدرن تصفيه فاضـالب،  

نيز مورد تصفيه قرار دهد. تصفيه بـا الگـون مناسـبترين و كـم خرجتـرين روش بـراي       پسابهاي صنعتي را 
 (.Lemna sp)تفاده از عدسـك آبـي   ستصفيه فاضالب خصوصا براي كشورهاي جهان سوم است. امروزه ا

در الگون ها بمنظور كاهش مواد غذايي آب نظير نيترات و فسفات مرسوم شده است . گونه هـاي مختلـف   
عدسك آبي مي توانند مقادير بااليي از نيتروژن را از آب گرفته ومقادير بااليي از پروتئين را در خود انباشـته  

  ن گياهان استفاده كرد. كند. بدين ترتيب مي توان براي كاهش نيتروژن و فسفر فاضالبها از اي
وژن را بمصرف مي رساند وابسـته بـه زمـان و تـراكم     رشده است كه حجمي از پروتئين كه نيت برآوردچنين 

روز بعد ازكشت است و اگر ميزان تـراكم   3عدسكهاي كشت شده در آن محيط است. بعبارتي ماكزيمم آن 
از نيتـروژن توسـط    mg/L 200شـد. غلظـت    انباشته خواهد % 40باشد پروتئين به ميزان  2mg/m 27گياه

عدسكهاي آبي قابل تحمل است واين حقيقت وجود دارد كـه فاضـالبهايي بـا نيتـروژن بسـيار بـاال نظيـر        
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پسابهاي دامداري ها با كشت عدسك هاي آبي در الگونها قابل حـذف و كـاهش هسـتند. و جـالبتر آنكـه      
داشت كرد و بعنوان خوراك دام و طيور استفاده كرد عدسكهاي كشت شده را پس از پايان دوره مي توان بر

  البته بشرطي كه فاضالب فاقد مواد سمي باشد.   
ز وظـايف مهـم   يكي ديگر از روشهاي حذف مواد غذايي آب هستندا :تاالب هاي مصنوعياستفاده از 

تاالب ها نگهداري و بازچرخ مواد غذايي، تامين زيستگاههاي حيات وحـش، كنتـرل سـيالبها و جريانهـاي     
. امروزه از تاالب ها بطور وسيعي در كنترل جريانها و سـيالبها و  هستند…طبيعي، مهار آالينده ها در آب و 

-Erhنين كاربردي را مي توان براي رودخانه نيز مهار آلودگي رودخانه ها استفاده شده است. يك مورد از چ

Ren اين رودخانـه شـديدا توسـط منـابع آالينـده       )2001، 23(شاه رن و همكاراندر جنوب تايوان ذكر كرد .
آلـوده مـي شـود.     …مختلف نظير فاضالبهاي شهري مهار نشده، مواد سمي كارخانجات سـاخت فلـزي و   

جنبه هاي ديگر قابل كاربرد نيست. خصوصا براي منطقـه اي  بنابراين چنين آبي با اين شدت آلودگي براي 
مانند تايوان كه داراي منابع محدود آبي است. طراحي وراه اندازي يك سيستم مهـار آب هـاي زائـد بـراي     
تصفيه آب رودخانه بسيار گران است ودر چنين شرايطي مهار ضروري و مـؤثر آب آلـوده ازطريـق سيسـتم     

  و منطقي است.  تاالبها يك بحث قابل قبول
  

  تعيين تروفيك مخازن سدها و آبهاي سطحي وپارامترهاي فيزيكوشيميايي 
درياچه ها را براساس فاكتورهاي فيزيكوشيميايي به چند حالت تروفيـك تقسـيم    24نورنبرگ 1996در سال 
 10تقسيم بندي در حالت اليگوتروفيك مقدار فسفر كل و نيتـروژن كـل بـه ترتيـب كمتـر از      اين نمود. در 

-650و  10-30ترتيب ه. در حالت مزوتروفيك اين مقادير باستميكروگرم بر ليتر  350ميكروگرم بر ليتر و 
ر ميكـرو گـرم بـر ليتـ     650-1200و  30-100ميكروگرم بر ليتر ودر حالـت يوتروفيـك ايـن مقـادير      350
مرزهايي را بـراي پارامترهـاي    1982) در سال OECD.همچنين سازمان توسعه و مشاركت اقتصادي (است

اگر در اين دسته بندي  فيزيكوشيميايي تعيين كرد و درياچه ها را براساس حالت هاي تروفيك تقسيم نمود .
مزوتروف و اگر بـين  ، 10-35ميكروگرم بر ليتر باشد محيط اوليگوتروف،  4-10) بين TPغلطت فسفر كل (

ميكروگرم بر ليتر باشد محيط يوتروف است.محققين فراواني اقدام به مشخص كردن كيفيـت آب   100-35
 )1385 (و حالت تروفيك آن با توجه به پارامترهاي شيميايي نظير نيتـرات و فسـفات نمـوده انـد. عطـازاده     

 1.6-0.03ميلي گـرم در ليتـر و    0.5-6تيب غلظت نيترات و فسفات را در رودخانه يوتروفيك قره سو به تر
را با توجه بـه   Gokcekayaحالت تروفيك درياچه سد  2008در سال  25اكينميليگرم در ليتر گزارش نمود. 

  . پارامترهاي فيزيكوشيمايي و بيولوژيكي در وضعيت مزوتروف اعالم نمود
 26(ژنگآبي به حساب مي آيند-سبزمواد مغذي فاكتور محدود كننده اصلي در رشد جمعيت جلبك هاي 

و به عنوان معياري در حفظ درياچه هاي آب  شيرين همواره به فاكتورهاي فيزيكوشيميايي توجه  ).2010

                                                      
23 Shuh-Ren et al, 2001 
24 Nurenberg, 1996 
25 Akin, 2008 
26 Zhang, 2010 
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شده است. افزايش غلظت مواد مغذي مي تواند به صورت طبيعي  يا در نتيجه دستكاري هاي انسان رخ 
ه بر روي منابع مصنوعي نظير فاضالب هاي نقطه توج يوتريفيكاسيوندهد كه در عمده بررسي هاي 

صنعتي و خانگي، فعاليت هاي كشاورزي و مديريت ناكافي حوزه آبخيز متمركز شده است. بنابراين اندازه 
گيري مداوم فاكتورهاي فيزيكي و شيميايي آب سدها بايد در دستور كار مديريتي قرار گيرد تا از تغييرات 

  وقع پيشگيري شود. ناشي از فعاليت هاي انسان به م
  

  نقش جوامع فيتوپالنكتوني در تعيين حالت تروفيك آبهاي شيرين
زاي محيطي حساس اند، گروههاي مختلف و حتي  تنشفيتوپالنكتون ها به دامنه وسيعي از عوامل 

اعضاي يك گروه نيز با هم تفاوت دارند، مثالً بعضي از گونه هاي دياتومه نسبت به عوامل آالينده حساس 
. بعضي از فيتوپالنكتونها كيفيت آب را توسط توليد ندهستند و برخي ديگر از آنها نسبت به اين عوامل مقاوم

كه اين مواد دليل مرگ بي مهرگان آبزي و ماهيان و اختالل در جريان  مواد سمي كاهش مي دهند
ويژه در  تاالبها و ه اكوسيستم هاي آبي مي شوند كه عالوه بر اثرات فوق اين مواد براي سالمتي انسان ب

  .نددرياچه هايي كه منبع آب آشاميدني هستند مضر
گونه هاي پالنكتوني به خوبي اثبات  مانندبزي ارزيابي كيفيت آب با توجه به تركيب گونه هاي مختلف آ 

شده است. پايش هاي زيستي انجام شده بر روي كيفيت آب در محيط هاي آبزي منجر شده است كه 
(تامپسون و ريي،  دبرخي از محققين گونه هاي خاصي را به عنوان نشانگر محيط يوتروفيك معرفي نماين

طور وسيع تري پراكنده شده ه ميان ساير گونه هاي جلبكي بها از ميكروسيتيس .27)1984؛ رينولدز، 1994
مورد مطالعه مورد گرفته است چرا كه باعث اند و شايد بتوان گفت اينگونه نسبت به ساير گونه ها بسيار 

 Microcystisتوليد ميكروسيستين هاي خطرناك در آب مي گردند. ميكروسيستين ها توسط گونه هاي 

spp., Anabaena spp., Nostoc spp., Oscillatoria  spp.  وPlankthotrix spp. شود مي توليد 
  ).1999 28سيونن و جونز(

(لي و  مطالعات زيادي رخداد شكوفايي جلبكي را در پي افزايش مواد غذايي گزارش كرده اند
اچه ها بنابراين بررسي فلور جلبكي دري .29)2003؛ آلبي و همكاران، 2000؛ اوليور و گانف، 2000همكاران،

در كنار سنجش پارامترهاي فيزيكوشيميايي مي تواند تكميل كننده اطالعات مربوط به وضعيت تروفيك 
درياچه ها باشد. يك مطالعه بر روي حالت هاي تناوبي پالنكتون ها در يك تاالب نشان داد كه همبستگي 

و غلظت فسفات و نيتروژن آلي در محيط وجود دارد كه علت حضور اين  Dinobryon معكوسي بين تراكم
گونه در آبهايي با غلظت پايين فسفات نه بخاطر سمي بودن فسفات براي اين تاكسون و بلكه بدليل عدم 

  توانايي رقابت اين تاكسون با تاكسون هاي ديگر در محيط هاي غني از مواد غذايي مي باشد. 
وه هاي  فيتوپالنكتوني كه باعث شكوفايي مي شوند وجود دارند اما تاكسون هايي كه اگرچه انواعي از گر

 Cyanobacteriaو  Dinoflagelate ،Diatomشامل  اثرات منفي شديدي بر روي كيفيت آب دارند
                                                      

27 Thompson and Rhee, 1994; Reynolds, 1984 
28 Sivonen and Jones, 1999 
29 Lee et al., 2000; Oliver and Ganf, 2000; Albay et al., 2003 
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هستند. دينوفالژالها بخوبي در اكوسيستم هاي رودخانه اي مطالعه شده اند زيرا مي توانند شكوفايي را 
ش دهند و هم بر روي اقتصاد و هم بر روي سالمت انسان اثرات معني داري بگذارند. اما معمول گستر

. اكثر آبهاي شيرين است سيانوباكتريا است در يوتريفيكاسيونترين فيتوپالنكتون كه در ارتباط شديد با 
و  1994نند كود (مامحققين بر اهميت خطر سيانوباكترياها برروي سالمت انسان ودام اشاره نموده اند

 ).1994 30فالكونر

را بعنـوان گونـه اي بـا     Ceratium.hirundinella ات خود گونـه قيقاز تح و همكاران در يكي31ينگتونويت
اندازه بزرگ و حركت آرام توصيف نمود كه در اواخر تابستان در درياچه هـايي كـه غلظـت پـاييني از مـواد      

دهه اخير ادبيات گسترده اي در مـورد شـكوفايي دينوفالژالهـا    غذايي را دارا مي باشند حضور دارند. در سه 
ــاي  ــه ه ــر گون ــده    Ceratium و Perdinium (نظي ــزارش ش ــاكن گ ــيرين س ــاي ش ــياري از آبه ) در بس

نشان دادند كه ارتبـاط معكوسـي بـين غلظـت ميكروسيسـتين و تنـوع        )1998(و همكاران 32سدمانكاست.
ر گونه ها را تهديد مي كند و از طـرف ديگـر شـانس برخـي از     زيستي گونه ها وجود دارد زيرا سم آنها ساي

   براي تكثير در شرايط كم نور بيشتر از ساير گونه هاست.اوسسيالتوريا ميكروسيستيزها نظير 
  

  سپاسگزاري
مخزن سد  بررسي راههاي مغذي شدن (يوتريفيكاسيون)اين فصل بخشي از طرح تحقيقاتي با عنوان 

است كه با حمايت كميته تحقيقات شركت آب منطقه اي  جلوگيري ياكاهش آن گاوشان و ارائه روش براي
كرمانشاه توسط نگارندگان به انجام رسيده است. بر همين مبنا نگارندگان مراتب تقدير خود را از شركت آب 

  منطقه اي كرمانشاه ابراز مي دارند.
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
30Codd, 1994; Falconer et al, 1994 
31Whittington 
32Sedmank et al, 1998 
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  بر ها يتوپالنكتوناثر تجمع ف
مخزن سد؛ مطالعه موردي آب يفيتك  

  در شرق استان كرمانشاه يمانشاهسد سل 
  

يريخضرنژاد و شراره ام يعل يان،الهام محمد يمي،ناصر كر  

  

  
 چكيده

امروزه نقش و اهميت ضوابط، معيارها و استانداردها و آثار اقتصادي ناشي از به كارگيري مناسب و مستمر 
ها يتوپالنكتونف ينكهآنها در پيشرفت جوامع، تهيه و كاربرد آنها را ضروري و اجتناب ناپذير ساخته است. نظر به ا

 نيوجود رابطه ب يمطالعه، بررس ينا ازآب دارند، هدف  يها يستماكوس يتدر كنترل وضع ياديز يتاهم
اس، سد اس ينعوامل مؤثر بود. بر ا يرو فسفات و سا يتراتن يژهبه و يها و مواد مغذ يتوپالنكتونتراكم ف

ماه  يرت ياز آن در محدوده زمان يدر نظر گرفته شد و نمونه بردار ي(سنقر) به عنوان مطالعه مورد يمانشاهسل
پارامتر  و يتوپالنكتونيجامعه ف ييراتدر آب، تغ يجلبك يبارده ي. پارامترهارفتصورت گ 1393تا اسفند ماه 

 يليم 70از يشترمهر و آبان ب يور،شهر يدر ماه ها a يلكلروف يزانآب مطالعه شد. م يمياييش يزيكوف يها
 البيتشاخص غ ييراتسرد تغ ي. در ماه هاباشد يوتروفگرم برمترمربع بود كه باعث شده بود آب به صورت 

 يانگينم جلبك ها بود. يكننده كاهش تنوع و فراوان ييدتا ينرتنوع شانون و و يو شاخص  عموم  يمپسونس
 وارگانيسميگركاهش م يلبه دل ييراتتغ ينداشته است، ا يريچشمگ يشو فسفات در ماه سرد افزا يتراتن

 يآب ها يبرا يرانا يمل استاندارداز حد مجاز  يتراتن يزانماه ها م يباشد. در تمام يموجود در آب م يها
 يجادسفات باعث او ف يتراتمانند ت ياز استاندارد مواد معدن يشترب ياربس يراست. حضور مقاد يشترب يدنيآشام
 نتريفيكاسيويو يدهپد يجادها شده است كه منجربه ا يتوپالنكتونرشد و تجمع ف يمناسب برا ياربس يطشرا

 شده است. يمانشاهدر سد سل

  
  آلودگي زيستي در مخازن ،سليمانشاه ،فيتوپالنكتون ،فيكاسيونترييو: واژگان كليدي
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  مقدمه
ن دار آركگ يعال ياهانبه سطح گ يزو تما ياتهستند كه از نظر خصوص يدار يلجلبك ها موجودات كلروف

باعث وسنتز فت يندجلبك ها با انجام فرا يند. اان يكموجودات فتوسنتت ينتر يمياند. جلبك ها قد يدهنرس
. تنديرساخموجودات را امكان پذ يرسا ياتوجود آوردند و حه اوزون را ب يهو الشده جو  يژناكسايجاد و افزايش 

دارند.  يدر اندازه، ساختار و اكولوژ ياريتنوع بس اما اند، يو غالباً آبز هستند يكجلبك ها فتوسنتتت تمامي
. با است مانند ياهو گ يميپارانش ياييدر يمعظ يتا نمونه ها يها از اشكال مختلف تك سلولدامنه تنوع آن

  ).1389شود (چراغپور و همكاران،  يگسترده م يزن او مطالعه آنه ييشناساموجودات،  ينروز افزون ا يتاهم
فاوت ها مت يطمح ينو استقرار آنها در ا يزندگ روشكنند.  يم يزندگ يآب يها يطجلبك ها در مح بيشتر

ر آب كه د ييجلبك ها يبند يمتقس ينشده است. در ساده تر تعريف ياديز ياست و بر اساس آن واژه ها
كنند  يرشد م يآب يها يطبر بستر مح يكه به صورت كفز ييآنها. شوند يم يدهنام 1يتوپالنكتونفند شناور
د كنن يرشد م يدهغوطه ور در آب به صورت چسب يبسترها يكه رو ينامند و باالخره دسته ا يم 2بنتوس

 يها واژه يو منشأ دارا) يكرومتربر حسب اندازه (به م يتوپالنكتونيف يند. جلبك هاعروفم 3يتونفايپربه 
  ). 1382استفاده است(افشارزاده،  دمور يادز يهستند كه در منابع علم يخاص
و نقش آنها متفاوت است. در  يجوامع جلبك ينااز  يكو تنوع هر  يفراوان مختلف،  يآب يها يطمح در
ا ه يتوپالنكتونف يتها، تاآلب ها و بركه ها، اهم ياچهساكن مانند در يرينش يو آب ها ياييدر ياهيطمح
 4الم(بدارند يشتريب نقش يكف ز يمثل رودخانه ها و نهرها جلبك ها  يجار يرينش يو در آب ها يشترب

 يناز ا يكهر  يتاهم يطيمح يو فاكتورها يها متناسب با عوامل اكولوژ ياچه. در تاالب ها و در)1956
به  يبآ يها يطمنظور مطالعه فلور مح ينشود، به هم يم يفتضع يا يتو تقو دچار تغيير مي شوندجوامع 

  ).  1379فرخ زاده، است نكتون ها الزميتوپالمختلف ف يها از جنبه ها ياچهتاالب ها و در يژهو
  
  ها يتوپالنكتونف

 ياكه در آب به صورت شناور و  است  يمرده ا يازنده  يهمه مواد آلشامل ) پالنكتون 1887هنسن ( تعريف
ت كه اس يكروسكوپيموجودات زنده م يبرا ينام مشترك ين. امروزه اهستندفعال در حركت  يربه صورت غ
شور،  يآب ها اعم از آب ها يدر تمام ها يتوپالنكتونف ند.شناور يرينآب ش ياو  يااز آب در يدر هر عمق

قادر به  درجه سانتيگراد  80 يآب گرم تا دما يو چشمه ها يسرد قطب يدر آب ها ينمكزارها و حت يرين،ش
 يكلون تا اشكال يكرومترها با قطر كمتر از  م يتوپالنكتونف ي. به طور كل)1992 5هستند(شيث و كلو يزندگ

ا هنگام ازدحام شوند ام ينم يدهمسلح د يرها با چشم غ يتوپالنكتون. اكثر فهستند ينخود فرنگ يكبه اندازه 

                                                      
1 phytoplankton 
2 benthos 
3 prifayton 
4 Blum, 1956 
5 Sheath and Cole, 1992 
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از  ياريها اساس بس يتوپالنكتوندهند. ف يرا كاهش م ياچهآب در يتتراكم رنگ آب را سبز نموده و شفاف يا
ه شمار ب يهكنندگان اول يدتول يندر زمره مهمتر يو از نظر جهان هستند يآب يها يطدر مح ييغذا يشبكه ها

 يها گونه ها ينوفالژلهها و دا ياتومهد ياآب در يها يتوپالنكتونف ين. در ب)1992شيث و كلو (روند يم
   يآب-سبز يو جلبك ها يدهاها، دسم ينوفالژلهها، دا ياتومهد يرين،كه در آب ش يشاخص هستند در حال

را  منطقه ممكن است آب يكدر  يپالنكتون يها بكاز حد جل يشمواقع تراكم ب يد. در بعضنبرجسته تر
 يمجلبكي  ييدر سطح آب جمع شود به آن شكوفا يتوپالنكتونف يباال يارتراكم بس ينكنند و اگر ا يرنگ
  . )2006 6(راينولدزيندگو

 يشاز افزا يساحل يدر آب ها يطيمح يطاست كه در صورت مساعد بودن شرا يا يدهجزر و مد قرمز پد
 5/7×106 يزانتا م باالجلبك ها در حالت  ينگردد. تعداد ا يها حاصل م ينوفالژلهدا معيتج بسيار زياد

 ياكنند اندازه سلول دار يم يكه به طور معلق زندگ يشده است. در موجودات يرياندازه گ يترسلول در هر ل
ل كه هر سلواند ه شده شناخت ياومهد ينبزرگتر ها ينوفالژلهدا). 2010 7است(اسمول و استورمر يفراوان يتاهم

 -سبز يمتعلق به انواع جلبك ها يتوپالنكتوني،ف يسلولها ينو كوچكتر يليمترم 2بالغ بر  يقطر يآن دارا
 nm1000/1mm =1/. نانومتر دارند(2-2معادل  يقطرو بوده  يهابه باكتر يهكه از نظر اندازه شباست  يآب

    ).2010(اسمول و استورمر است) 
كه به عنوان  ندا يآب يها يستماكوس يهاول يدكنندگاناز جلبك ها از تول يها به عنوان گروه فيتوپالنكتون

 يزموال ر. معيرندگ يتوسط جانداران مورد استفاده قرار م يآب يها يستمدر اكوس يژنمنبع اكس يي،ماده غذا
 را به عنوان منبع كربن مصرف يآل تركيبات ها از آن يفتوتروف هستند. اما بر خ هاي يسمها ارگان جلبك

 يمدسته تقس 4در استفاده از منابع مختلف كربن به  ييجلبك ها بر اساس توانا يزر ).2011 8(ماركوكنند يم
 يتروفو فتوهترو ي. رشد فتوتروفيكسوترف: الف) فتوتروف ب) هتروترف ج) فتوهتروتروف د) مگردند يم

 يآل يغلظت سوبسترا يرتحت تاث يكسوترفيو م يرفرشد هتروت هك يمتاثر از شدت نور است در حال
 دخالت يمتعدد يستيز يطمح هاي ها، فاكتور جلبك يزكشت موفق ر يكمنظور  به. )2011است(ماركو 

 ييرتغ يزده را نتو يستز يببلكه ترك دهد، يم ييرتوده را تغ يستز يدتول ميزان تنها نه ها فاكتور يندارند. ا
 يرسا رها، دما و حضو جلبك يز، نور، تعداد سلول رpH ي،به مواد مغذ توان يعوامل م ين. از ادهد يم
    ).1996 9است(تاچمن ها يكروارگانيسمم
  

  بحران آب يينتع يها شاخص
از عوامل متعددي همچون افزايش جمعيت، باال رفتن سطح بهداشت  ناشيدليل افزايش مصرف آب  به

عمومي، رشد فعاليتهاي كشاورزي و توسعه اقتصادي و اجتماعي، لزوم توجه به سمت تقاضاي آب در سطح 
 سنجش يبرا يمتعدد يها و مدل ها شاخص جهاني، منطقه اي و بويژه در كشور امري اجتناب ناپذير است.

                                                      
6 Reynolds, 2006 
7 Smol and Stoermer, 2010 
8 Markou, 2011 
9 Tuchman, 1996 
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 شاخص موسسهو سازمان ملل ؛ فالكن مارك. سه شاخص شود يورها به كار گرفته مبحران آب كش يزانم
و  ي(احساندنگير يهستند كه همواره مورد استناد قرار م ييشاخص ها يناز معتبرترآب  يريتمد يالملل ينب

  .)1382 ي،خالد
از  شيب يرپذ يدسرانه منابع آب ساالنه تجد يكه دارا يياسـاس كشورها  ينا بر فالكن مارك شـاخص 

 ينب يدپذيرسرانه منابع آب تجد يكه دارا ييمترمكعب هسـتند، مشـكل بحران آب ندارند و كشورها   1700
 يكه دارا ييكشــورها. ي گردندمحســوب م يبا تنش آب يمترمكعب هســتند جزو كشــورها 1700تا  1000

محسوب با كمبود آب  ييمترمكعب در سال هستند جزو كشورها 1000كمتر از  يدپذيرسـرانه منابع آب تجد 
  ).1976 10فالكن مارك و ليندمي شوند(
آن باشد،  يدپذيردرصد كل منبع آب تجد 40از  يشكشور ب يكبرداشت آب  يزانهرگاه م سازمان ملل شاخص

 يتدرصـد باشـد، بحران در وضع   40تا  20در حد فاصـل   مقدار ينآب مواجه بوده و اگر ا يدكشـور با بحران شـد   ينا
 يندرصد، ا 10كمتر از  يرمقاد يدرصد باشد، بحران در حد معتدل و برا 20تا  10 ينشاخص ب ينمتوسـط و چنانچه ا 

  ). 1382 ي،و خالد يبحران كم است (احسان يدارا ياكشور بدون بحران آب 
منابع  تيوضع يبررس يآب برا يريتمد يالملل ينب موسـسه  آب يريتمد يالملل ينموسـسه ب  شـاخص 

 ي. عامل اول درصـد برداشت كنون دهد ي) را هم زمان مورد اسـتفاده قرار م IIWMI2) و (IIWMI1آب، دو عامل (
 نسبت به برداشت آب در حال يندهبرداشت آب در آ يزانو عامل دوم درصد م باشد ينسبت به كل منابع آب ساالنه م

  ).1382 ي،و خالد ي(احساناستحاضر 
  

  آب بحران
ان جه يتاز جمع يمين يباًالعات و آمار ارائه شده توسط برنامه عمران سازمان ملل متحد، تقربر اساس مط

نفر از  يكو  نفر يلياردم يكاز  يشندارند. هم اكنون ب يدسترس يآب كاف بهخود،  ييابتدا يازهايرفع ن يبرا
كه  يموجود تعداد افراد هاي ينندارند. طبق تخم يهر پنج نفر در جهان در حال توسعه، به آب سالم دسترس

 2025تا قبل از سال  ينفر كنون يليونم 700كه با كمبود آب مواجه هستند، از  كنند يم يزندگ ييدر كشورها
سازمان  و يبانك جهان هاي ينيب يشو پ تحقيقات اساس بر كه . با آنيدنفر خواهد رس يلياردم 3از  يشبه ب

 پوشش ).1389نام،  يجهان دچار كمبود آب خواهند شد (ب تيدو سوم جمع يالدي،م 2025ملل متحد تا سال 
وابسته  يدارد. مردآب ها، باتالقها و مناطق ساحل يرينبه منابع آب ش يوحش اساساً بستگ يو زندگ ياهيگ

به همان  زين هايستماكوس يرها و ساجنگل يابد،به آب كاهش  يابيآب هستند، اما اگر دست يداربه منابع پا
  ).1388 ،و همكاران يعمده خواهند بود (شفق ييراتاندازه در معرض خطر تغ

ر كشورمان د يران،آن در ا يو مكان ينيو نامناسب بودن پراكنش زم يجو هاي يزشنازل بودن ر يلدل به
عامل كاهش  ينمهم تر يتجمع يع. رشد سرشود يخشك جهان محسوب م يمهخشك و ن يزمره كشورها
 يجهان بانك ).1382ي،و خالد يشونده كشور در طول هشتاد سال گذشته بوده است (احسان يدسرانه آب تجد

برابر  3/6 يراندر ا يرينآب ش يكاهش ساالنه منابع داخل ينكهبر ا يدخود با تاك 2007در گزارش سال 
                                                      

10 Falkenmark and Lindh 1976 
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 يريندرصد كاهش ساالنه منابع آب ش 91عامل  ياست، اعالم كرد كشاورز يجهان ياستانداردها و شاخص ها
  است.  يراندر ا

 ،»اهداف هزاره سازمان ملل«و تحقق  »يزندگ يآب برا« يالملل ينرفع مشكالت بخش آب و دهه ب جهت
ندارند  يدسترس يدنيآشام يزهرا كه در جهان به آب پاك يشمار افراد 2015متعهد شده بود تا سال  يونسكو

صرف درباره م يعموم گاهيآ يشبر افزا يمبن يتفاهم نامه ا يونسكوو  يرانراستا ا ينا برساند. در يمبه ن
 يرانبه كمك ا يونسكو ينامضا كرده اند. همچن 2015تا  2005 يسال ها يو محافظت از منابع آب ط ينهبه

  ). 1387آب را دائر كرد. (ببران،  يخيتار يقنات و سازه ها يالملل ينمركز ب
  

  يوتروفو  يگوتروفال  يها آب
 ي(پر غذا) دارا يوتروف  ي. آب هايردگ يصورت م ياهيگ ييبه مواد غذا يآب ها بر اساس دسترس يبند رده

آب  كه در يدر حال هستندباال  يداتتول يبرا يخوب ييو توانا ييفراهم نمودن مواد غذا يبرا ياديقدرت ز
ها  ونيتوپالنكتف ياهي،گ امعجو يوتروفاالب ت يكعكس حاكم است. در يطشرا) (كم غذا يگوتروفال  يها

آب  يساز ياست كه در دراز مدت باعث غن ينديفرا يوتروفيكاسيون،كند.  يم يترا حما ياديو جانداران ز
دارد  ييباال ارياست كه سرعت بس يندي(ساخته انسان) فرا يمصنوع يوتروفيكاسيونشود.  يم يعيطب يها

  . ددار ياديز يموارد اثرات و عوارض جانب يو در برخ
تواند  يشود، م يها م يتوپالنكتونف يباال ياركه باعث رشد بس يوتروف يدر تاآلب ها  ييمواد غذا يفراوان

گردد.  يمحدود م ييباال يها يهفقط به ال يداتتول يننفوذ نور را كاهش دهد. بنابرا يبه طور قابل مالحظه ا
 يداتتول هيتواند شب يم يوتروفتاالب  يك يداتدر واحد سطح محاسبه شود تول ياد آلمو يداتكه تول يهنگام
نكتون ها، تراكم كم پال يلبه دل يگوتروفتاالب ال يكاست كه در  يدر حال ينباشد. ا يگوتروفتاالب ال يك
فتوسنتز  جهت يشتريكه عمق ب يموضوع هنگام يننفوذ كند. با توجه به ا يشتريتواند به اعماق ب ينور م
 ينمبه ه يهتواند شب يم يگوتروفال ي يادرياچهتاالب  يكواحد سطح  در يمواد مغذ يداتباشد تول يامه
   ). 2003 11(سيمونبا تراكم باالتر باشد يوتروف ي يادرياچهتاالب  يكدر  يداتتول

 يلبزرگ تشك يها ياتومهممكن است از د يوتروف يها ياچهمتراكم  تاآلب ها ودر يتوپالنكتونيجوامع ف
 يتوپالنكتونط فتوس يسلول ياضاف يداتتول ي. آزاد سازيستندها ن وپالنكتونزئ يبرا يمناسب يشوند كه غذا

 است. تاآلب ها و يوتروف يها ياچهاز تاآلب ها ودر يشترب ياربس يگوتروفال يها ياچهها در تاآلب ها ودر
تابستان نشان  يرا خصوصاً در طول ماهها يژنكاهش اكس يك يقشانعم يدر آب ها يوتروف يها ياچهدر
 يجهآب به همراه دارد و در نت يسطح يداتو ذرات را از تول يمواد آل يرسوبگذار يدهپد ينكه ا هندد يم

 يتنفس يها يتمصرف كنندگان توسط فعال ين. ا)1(شكل شوند يفعال م يارها بس يو تك سلول ها يباكتر
  ي. آب هايندگو ي) مBOD( يوشيمياييب يژناكس يازدهند كه به آن ن يآب را كاهش م يژنخود اكس

ها و  ياتومهو د يانوفايتاشامل س يشترب يوتروف يو آب ها يدهاها و دسم يزوفايتشامل كر يگوتروفال
  ).2003هستند(سيمون ها  يتاوگلنوفا

                                                      
11 Simon, 2003 
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  ايجاد يوتروفيكاسيون مراحل :1شكل 
  

  يوتريفيكاسيون يفتعار
به طور  Eutrophicپروار مشتق شده است.  يبه معن يونانياز واژه  يوتريفيكاسيون يا يكاسيوناوتروف هواژ

واژه  يناست. ا Eutrophic يك يدر پزشك يتامينجهت و يكدهد. از  يرا م يهارتقاء تغذ يمعمول معن
ه كار برده ب نيز يعيطب  يآب ها غذيمواد م يفبعداً جهت توصو  استفاده شد ياچهدر يبار در اكولوژ نخستين

   ).2004 12(شيندلر و همكارانشد 
 يتراتن ياوح يروانĤب سطح ياو  يورود يمواد آل يلهبه وس يآب يكرهشدن پ يداللت بر غن يوتريفيكاسيون

ساده تر  يانكند. به ب يرا كنترل م يآبز ياهانگ يگررشد جلبك ها و د يمو فسفات دارد كه به طور مستق
صورت  يع آببه مناب يمغذ وادورود م ياداست كه در پاسخ به ازد يولوژيكيعكس العمل ب يك يوتريفيكاسيون

 دهاييتهد ينتر ياست كه از جد يعيشا مشكل مداوم و يوتريفيكاسيون). 1383(كارگر و همكاران، يردگ يم
 يدتول يشاست كه منجر به افزا يآب يها يستمدر س يشود و بار اضافه مواد مغذ يمحسوب م يطيمح يستز

ر مناطق د يژنآلگ و سبب كمبود اكس يادز ياربس يسم يشكوفه ها يجادبار باعث ا يكشده و هر چند وقت 

                                                      
12 Schindler et al., 2004 
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ه هستند محلول در آب وابست يژنكه به اكس ياييدر ياتح يگرتواند اشكال د يمسئله م ينا . گردد يم يعوس
 يانانس يتهاياز فعال يتنها مشكل ناش يوتريفيكاسيونهر چند  ).2000 13(كومار و كاكاوانيببرد ينرا از ب

 يادخانه رو يولوژيكيبر حالت ب يگرطور د يا يعيدر داخل حوضچه به طور طب ييراتيتغ هرچرا كه  يستن
 يستمشود. آنچه اكنون در قرن ب يوتريفيكاسيون يجادرا خواهد گذاشت كه ممكن است باعث ا يرها تاث ياچهدر
ت اثرا ياها  يتعدم كنترل خوب منابع نوترن ياها و رودخانه است رابطه فقدان  ياچهدر يساز يوم غنمفه
  ).1383است(كارگر و همكاران،  يآب يستماكوس يبر رو يگرشد
  

  يوتريفيكاسيونعوامل موثر در به وجود آمدن 
است. عدم  كيو گاز كربن يدفسفر، نور خورش يتروژن،نقش دارندكه شامل ن يدهپد يندر ا يفاكتور اصل چهار

 يانكند. از م يشود و رشد الگها را محدود م يم يفيكاسيوناوتر يدهباعث محدود شدن پد يكوجود هر 
نشده  يهفتص ياز دفع فاضالب ها يريجلوگ يقتوان از طر يو فسفر را م يتروژنفقط نذكر شده  يفاكتورها
ممكن است رشد جلبك  يرندهپذ  يبه آب ها يتروژنن تخليه ). 2000ني (كومار و كاكاواكنترل نمود يطبه مح
 يم كييدر زمان تار يژناكس يمسئله به نوبه خود موجب مصرف باال ينكند. ا يكرا تحر يآب ياهانها و گب

صرف منابع آب مورد م ينهبه ةداشته و بر استفاد يموجودات آبز يرها و سا يبر ماه ينامطلوب يرشود كه تاث
 يها طيمحدود كننده در مح يو فسفر، اغلب مواد مغذ يتروژندارد. ن يمنف يرتاث يحيتفر رفمصا يا يدنآشام

  ).2000(كومار و كاكاواني هستند يآب
و  يغلظت مواد آل يشنشده به رودخانه ها باعث افزا يهتصف يو كشاورز يصنعت ي،شهر يفاضالب ها ورود

و  ياكغلضت آمون يشاحتمال افزا Anoxicو به وجود آمدن  يدهمحلول گرد يژنغلظت اكس يدكاهش شد
 يانجر يو دب يبه نسبت بار ورود يفاضالب ورود يزانالبته م يابد يم يشدست رودخانه افزا ييندر پا يتراتن

عث كاهش تواند با يرودخانه م يرو احداث مخازن مختلف در مس يخواهد داشت. سد ساز يرودخانه بستگ
  ). 1389 ي،كند(ناصر يم يدرا تشد يوتريفيكاسيونو بوجود آمدن حالت  يدهسرعت آب در رودخانه گرد

د باعث رش ياچهدر ينفاضالب در ا يهاست، به مرور زمان تخل يزآب تم يكه دار يدرا تصور كن يا درياچه
ها  يمحلول در آب، ماه ژنياكس يشود و ممكن است با افت ناگهان يشود آب سبز رنگ م يانبوه جلبك م

 يگرددر مظاه يشاز پ يشمحلول ب يژنمسئله كمبود اكس. ظاهر شوند يزسطح آب ن يو جلبك ها رو يرندبم
  ).1389 ي،ر(ناصيند گو يم يوتريفيكاسيونحالت  ينآنهاست به ا يو نابود اهيهاامر عامل خفه شدن م ينكه ا

  
  يوتريفيكاسيون انواع
  بحث شود: يافتهدت ش يوتريفيكاسيونو  يعيطب يوتريفيكاسيون نوعدر دو  يتواندم يوتريفيكاسيون فرايند

 يآب ياناتجر ياها  يجها، خل ياچهدر يرنظ يآب يآن توده ها ياست كه ط ينديفرآ يعي،طب يوتريفيكاسيون
ه ب يندفرآ ينود. اش يم يشترپالنكتونها) آن ب يتو(عمدتاً ف يهاول يداتشوند و تول يم يرپ يجكم سرعت، به تدر

 كند يم عيرا تسر يندفرا ينخود ا يهايتفعال يقانسان از طر يافتد ول يهزاران سال اتفاق م يط يعيطور طب

                                                      
13 Kumar and Kakavani, 2000 
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 يهو تخل يانانس يتهايدر اثر فعال يمواد مغذ يشافزا يرتحت تاث يافتهشدت  يوتريفيكاسيون). 1383(كارگر، 
 ).1383شود (كارگر،  يم يجادا يسطح  يو روانĤب ها كشاورزي فاضالب ،يفاضالب صنعت ي،فاضالب خانگ

  
   يوتريفيكاسيون اثرات
از است. آن به سوخت و س يتاز فعال يشـتر فتوسـنتز ب  يزانم يكاوترف يكرهپ در يزيكوشـيميايي ف اثرات

ر عمق شود. د يم يمنجر به اضافه شدن بار عال يتاشود كه نها يتجمع جلبك ها مشخص م يدتشد يلهوسـ 
محلول  ژنياكس يتنفس سلول يشافزا يلاز سـطح آب اسـت به دل   يشـتر ب يداتشـده تول  يبند يهال ياچهدر
مصرف  ،So2, Co3No ,4مثل  ياچهداخل در يمياييموجود در مواد ش يژنشـده و اكس  مصـرف  يعسـر  يليخ

+N,2به  يلشـده و تبد 
4NH 4، وCH مضر يآب يگونه ها يكند كه برا ينا مطبوع م يبو يدشود و تول يم 

. در يابد يم يشافزا pH يجهشود در نت يم يكربناتمقدار ب يشترفتوسـنتز منجر به مصرف ب  يشاسـت. افزا 
و  يژناكس يشكربن وجود دارد و آن افزا يداكس يمحلول و د يژناكس يكلدو سـ  يكاوترف يآب يها يكرهپ

  ).1383در روز و بر عكس آن شب است (كارگر،  2COكاهش 
 يياو اغلب باعث شــكوف يآبز ياهانرشــدگ يشمنجر به افزا وتريفيكاسـيون ي زيسـت شــناختي  اثرات

سطح  يربه ز يدشدت تابش نور خورش يدرس يجلبك ها به حد كاف يتهكه دانس يشـود. هنگام  يجلبك ها م
ر، شود (كارگ يمضر م يپناهگاه حشرات و پشه ها ينهاشود كه ا يم يجادسطح پتو ا يشود و در رو يكم م

ــي ).1383 ــم   بعضـ و  يخانگ يواناتها، ح يرفتن ماه ينكنند كه باعث از ب يآزاد م يجلبـك هـا مواد سـ
  .)1383كارگر، ( شوند يپرندگان م

  
  يوتريفيكاسيون كنترل
  ):1383شوند كه عبارتند از (كارگر،  يم يشنهادپ يوتريفيكاسيونجهت متوقف ساختن  يمتعدد روشهاي

  از فاضالب. ي) حذف مواد مغذالف
  محبوس يمواد مغذ) حذف ب
   يمواد مغذ يفعال ساز ير) غج
   ياچهدر ياناز جر ي) حذف مواد مغذد
  و اختالط  يده يژن) اكسه
   ينزم يمناسب كاربر يريت) مدي
  

  يرانآب سد ها در ا يفيتها بر ك يتوپالنكتونتجمع فاثر 
 يو جهان سابقه اي نسبتاً طوالن يرانسدها در ا يهاي آب يطدر مح يدروبيولوژيو ه يدرولوژيه مطالعات

 توپالنكتونها،يتراكم ف يشود. به منظور بررس يمطالعات محسوب م يناز ا يبخش يپالنكتون يدارد، كه بررس
 يي،خودپاال يزانم يابيارز همچنينوابسته به آنها و  يولوژيكيب يرو نقش عوامل غ يزيولوژيف يتفعال يتوضع
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فصول  يفرم موجود در آب سد ستارخان اهر در ط يباكتريهاي كل يفيو ك يكم يزانو م يتمقدار فلور ساپروف
  ).1391و همكاران،  يخسروشاه يصورت گرفت (اسالم 1387-1388مختلف سالهاي 

رفت. و همكاران مورد مطالعه قرار گ ياثر تجمع فيتوپالنكتون ها بر كيفيت آب سد كرج توسط منور همچنين
هدف از اين مطالعه، بررسي وجود رابطه بين تراكم فيتوپالنكتون ها و مواد مغذي به ويژه نيترات و فسفات 

  ).1392و همكاران،  ي(منور و ساير عوامل مؤثر بود
با هدف بررسي وضعيت گونه هاي فيتوپالنكتوني انتقال يافته از آب توازن دو شناور تجاري پايانه  يا مطالعه

نفتي خارك، جهت كنترل و پيشگيري از آسيب هاي زيست محيطي در سطح ملي و منطقه اي توسط سنگ 
 ورهاي ترمينالشنا توازن) انجام شد. اين تحقيق بعنوان نيمي از طرح مطالعاتي آب 1387پور و همكاران (

در آب هاي حوضه  Bacillariophytaهاي شاخه  يتوپالنكتوننفتي جزيره خارك انجام گرفته است. تنوع ف
  . يدگرد يو همكاران بررس يتوسط تهام1389سال   يخزر ط يايدر يجنوب
در  يطيمح يها و فاكتورها يتوپالنكتونف يتجمع يفصل ييراتتغ يبه به بررس تواني مطالعات م يگرد از

)، تغييرات هفتگي در ساختار جمعيتي فيتوپالنكتون 1390و همكاران ( يبندر عباس صادق يساحل يآب ها
اپيپلون در  بكهاي)، شناسايي و تعيين فراواني اجتماعات جل1389و همكاران  يهاي تنگه هرمز (مهمور

هاي  يتجمع يش و فراوانپراكن بررسي )1389تاالب بين المللي شادگان (منصورخلفه نيل ساز و همكاران 
هاي  يتوپالنكتونف يستيو تنوع ز ي)، فراوان1392نژاد و همكاران، يررودخانه اترك (قد يتوپالنكتونف

) و استراتژي گونه هاي غالب 1391 و همكاران يدر استان گلستان (كمال يگرم آب ياناستخرهاي پرورش ماه
آنها در سواحل ايراني حوزه ي جنوبي درياي خزر در پژوهش  اندازهفيتوپالنكتون با تأكيد بر طبقه بندي 

  ، اشاره نمودو همكاران يسارو
 يفلور جلبك نفت كرمانشاه، يششركت پاال يولوژيكيب يهتصف يستمو همكاران به منظور بهبود س محمديان

 يگام م نيولدر ا يراكردند. ز يو خالص ساز يينفت كرمانشاه را شناسا يششركت پاال يهتصف يستمكل س
تقال انجام شد و بعد از ان يستگاهاز شش ا يبردار نمونهنمود  ييمقاوم را شناسا هاي گونه و ها جنس يستبا

ر جدا شده و كلرال،  د يكشت مخلوط جلبك ها ييتوانا ينو همچن ييو شناسا يخالص ساز يشگاهدر آزما
  ).1392و همكاران،  يان(محمد يدگرد يبررس يراستريلو غ يلدو حالت پساب استر

 يفيتك ينيبا هدف تع يبارزر ياچهدر در يفيتونيجوامع پر يگونه ها و برآورد ده ييشناسا يفينژاد و شر خضر
انجام  1392تا مرداد ماه  1392ماه  ينپژوهش از فرورد ين). ا1392 يفي،آب را مطالعه كردند (خضر نژاد و شر

 ييصورت گرفت. همراه با شناسا يخاك سد يستگاهه ره تفه و ارودخانه د يستگاها 2در  يشد.  نمونه بردار
مورد سنجش و  a يلكلروف يزاناز خاكستر و م يوزن زنده، وزن خشك، وزن عار يها ييرها متغ يفيتونپر
جزو  يبارزر ياچهكه در يشودم يريگ يجهنت ينشناخته شده چن يقرار گرفت. با توجه به تاكسون ها يابيارز

  .يباشدم يگومزوتروفاول يآب ها
 يپژوهش با هدف بررس ينكردند. ا يرا در مخزن سد گاووشان بررس يوتروفيكاسيون) 1388(يفيو شر دهلوي

 يزانم بر يجامعه پالنكتون يمطالعه تنوع و فراوان ين. در ايرفتشدن مخزن سد گاووشان صورت پذ يمغذ
اوشان شدن سد گ ينشان از غن يكلوژيوب يترهاقرار گرفت. اگرچه پارام يشدن آب مورد بررس يو غن يبارده

از عمر كوتاه مخزن و عدم استقرار جامعه  يكم ناش ياز بارده يزانم ينامكان آن وجود دارد كه ا يندارد ول
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  ها باشد. يفيتونو پر يپالنكتون
االب ت  فيتوپالنكتون ها و بررسي تغييرات اجتماعات آن ها تحت عوامل مختلف فيزيكوشيميايي در شناسايي

به مدت يك سال توسط چراغپور انجام شد(چراغپور همكاران،  1386تا خرداد ماه  1385گندمان از شهريور ماه 
آب صورت گرفت و همراه با آن  ستون). نمونه برداري در هر فصل در سه ايستگاه  و  ازسطح، عمق و 1386

، BOD ،COD ،TSSتريكي، شوري، ، ميزان اكسيژن محلول، هدايت الكpHعوامل فيزيكوشيميايي دما، 
TDS ،TS  و مقدار تركيبات نيترات، فسفات و سولفات اندازه گيري شد. بنظر ميرسد مجموعه اي از عوامل

راواني فيتوپالنكتون ها و تركيب گونه اي و ف فيتوپالنكتوناقليمي و فيزيكوشيميايي بر چگونگي رشد و تكثير 
. با توجه به تاكسونهاي شناخته شده و بررسي عوامل فيزيكوشيميايي ها در اين تاالب تأثير به سزايي داشت

  .استمزوتروف   -چنين نتيجه گيري مي شود كه  تاالب گندمان در زمره آب هاي اليگو
  

  مطالعه موردي سد سليمانشاه
كيلومتري  102سد مخزني سليمانشاه در استان كرمانشاه از نوع سدهاي خاكي با هسته رسي بوده و در فاصله  

و  )كيلومتري روستاي سليمانشاه 2( كيلومتري شهرستان سنقر 15 و كيلومتري همدان 100كرمانشاه؛  شهر
عرض شمالي بر روي رودخانه گاوه  34و  52 "و 20 "طول شرقي و  47و  32 "جغرافيايي  در مختصات

ز جمع آوري آبهاي سطحي ا قرار دارد كهرودخانه سيروان واقع در غرب ايران  رود از شاخه هاي اصلي
 غرب پس از تالقي با شاخه قشالق به رودخانه سيروان مبدل ميگردد و جنوب غرب -ارتفاعات شمال شرق 

  .)1384ه است (عادتي و همكاران، احداث شد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

(الف) و قرار گيري بلوك هاي سيماني در كاشي هاي تعبيه شده بر روي بلوك هاي سيماني : 2شكل
 (تصوير رنگي پايان كتاب) ايستگاه ها (ب)

 
با توجه به مطالعات انجام شده در منطقه سد سليمانشاه نمونه برداري در تمام محيط تاالب مورد بررسي و 

ايستگاه انتخاب گرديد. نمونه برداري فيتوپالنكتون ها مستقيماً  4ق قرار گرفت و در نهايت، تعداد سنجش عم

ب الف
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با جمع آوري آب از هر ايستگاه در سه تكرار از سطح آب توسط بشر و  از تمام ستون آب توسط لوله پوليكا 
ه ده بر روي آن ها استفاد. همچنين براي شناسايي از بلوك هاي سيماني و كاشي هاي تعيبه ش14انجام شد

  ). 2گرديد (شكل 
  

  شناسايي فيتوپالنكتون ها
 16و همكارانش، سورجلوس 15شناسايي شامل دكتر ادواردهاي با استفاده از كليد نمونهتشخيص و شناسايي 

 يبارده يبه منظور بررسسپس  .صورت گرفت 18و كليد شناسايي لوويس 17و همكارش، كليد شناسايي بيگس
 البيت سيمپسونشاخص غ و  شاخص تنوع عمومي شانون و وينر، فراواني نسبي يمانشاهسد سل يتوپالنكتونيف

 و وزن خشك و وزن خشك عاري از خاكسترمحاسبه و فاكتور هاي فيزيولوژي فيتوپالنكتون ها از جمله 
  ). 3(شكل )2003 19(ريچموندشد گيرياندازه a, b, a+b كلروفيل

  

  
  (تصوير رنگي در پايان كتاب)نمايي از فيتوپالنكتون هاي چسبيده به كاشي: 3شكل

  
 توان به موارد زير اشاره نمود:ي از فاكتوهاي فيزيكوشيميايي آب م

 BOD تعيين ؛ روش رنگ سنجي با هضم برگشتي بستهبه  شيميايي)اكسيژن مورد نياز ( CODتعيين 
 21(بانگگيري يون نيترات به روش اسپكتروفتومتريندازه)؛ 1997 20(دورستزيستي) اكسيژن مورد نياز (

                                                      
14 Karacaoclu, 2004., Baykal et al, 2004., Perry, 2003., Atici. 2002 
15 Dr Edward G. Bellinger 
16 Sorgeloos 
17 Barry J. F. Biggs 
18 Lewis 
19 Richmond, 2004 
20 Droste, 1997 
21 Bhang, 2008 
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  ).2009 22(فيو و همكارانكلرواستانوتعيين فسفات محلول به روش اسپكتروفتومتري با   )؛ 2008
  

  هاي آماريآناليز
جهت بررسي تراكم و تنوع فيتوپالنكتون هاي شناسايي وشمارش شده از روشهاي آماري آناليز عاملي آناليز 

ي ابيارز مورد p<0.05ي آمار سطح اساس بر هاتفاوت بودن داريعنو آزمون دانكن (م ANOVAواريانس 
شود. انجام مي SPSSهمبستگي و آناليز رگرسيون نيز بطور مجزا توسط نرم افزار  ) و ضريبرديگيم قرار
الوه بر ع. روديم بكار آن عملكردي پارامترها و تاالبي طراح نيب روابطي بررسي برا زين ونيرگرس زيآنال

حاسبه مواينر  -اين براي بررسي و نشان دادن وضعيت اجتماعات فيتوپالنكتون هاي شاخص تنوع شانون
واينر مورد استفاده اكثر محققان اكولوژي است و در بر گيرنده تعداد گونه ها -گردد. شاخص تنوع شانونمي

  .استو فراواني افراد هرگونه براي نمونه هاي بيولوژيكي 
 
  
  
  
  
  
  

  
  

 
  
  

 4شماره  3شماره  2شماره  1شماره  

 N 34.89 N 34.90 N 34.88 N 34.89  شمالي

 E 47.53 E 47.54 E 47.53 E 47.52 غربي

  
 موقعيت ايستگاه هاي نمونه برداري : 4شكل

 

  نتايج و بحث 
  پارامترهاي فيزيكوشيميايي

تمامي ماه هاي نمونه برداري از هر ايستگاه در ). 4(شكل چهار ايستگاه به موقعيت جغرافيايي زير تعيين شد

                                                      
22 Fu et al., 2009 
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همانطور كه از ه برداري انجام گرفت، همچنين از خروجي نمونه برداري شد. نمتري نمو 5/1از سطح و عمق 
مشخص است نيترات و فسفات در ماه سرد افزايش چشمگيري داشته است و اين افزايش نسبت به  7شكل 

. اين تغييرات به دليل كاهش ميگروارگانيسم (sig < 0.05)ن مي دهدماه هاي گرم تفاوت معنا داري را نشا
. در تمامي ماه ها ميزان نيترات و فسفات از حد مطلوب بيشتر و در ماه هاي مهر، استهاي موجود در آب 

آبان و آذر اين مقدار از حد مجاز هم بيشتر است. بنابراين بايد تحقيقات بيشتري بر روي بررسي منابع ورودي 
 يترات و فسفات و راه كارهاي حذف آن صورت گيرد.ن

COD  در ماه سرد افزايش داشته است. اما اين تغييرات معنادار نمي باشدsig 0.08>0.05  و ميتوان نتيجه
ر د گرفت ميزان مواد آلي در سد سليمانشاه فاكتور تاثيرگذاري در رشد و تجمع فيتوپالنكتون ها نداشته است.

  . )5ل (شكاستماه سرد كاهش داشته است. اين تغييرات بيانگر كاهش ميگروارگانيسم هاي موجود در آب 
  

  
ماه  BOD و CODتغييرات , فسفات(ميكروگرم در ليتر)ييرات نيترات (ميلي گرم در ليتر), تغ : 5شكل

  در سد سليمانشاه هاي نمونه برداري
 

  پارامترهاي باردهي جلبكي در آب
درصد آنها نمايش داده شده  6و در شكل  شده استجلبك هاي سد سليمانشاه به تفكيك هر ماه شناسايي 

ميزان . )7(شكل  مورد مطالعه قرار گرفت a, b, a+bدر بررسي تغييرات غلظت كلروفيل، كلروفيل هاي . است
. استكاهش دما  علت آن كهغلطت كلروفيل ها در شهريور و مهر افزايش داشته و سپس كاهش يافته 

دسته بندي مي كند. اگر غلطت كلروفيل  a) درياچه ها را بر اساس غلطت كلروفيل 1998دودس و همكاران (
a  70مترمربع مزوتروف، و باالي /ميليگرم 70-20مترمربع باشد اوليگوتروف، بين /ميليگرم 20كمتر از 

. بنابراين با توجه به تغييرات غلطت سد سليمانشاه در ماه هاي شهريور، مهر استيوتروف  ميليگرم/مترمربع
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اما ميزان ميزان غلطت كلروفيل در  بوده و يوتروف ميلي گرم/مترمربع 70باالي  aو آبان غلطت كلروفيل 
  روند مشابهي داشتند. a+bو   b. تغييرات كلروفيل استماه آذر كاهش يافته و به صورت مزوتروف 

رغم پيش بيني ها وزن خشك با كاهش دما افزايش داشته است. تغييرات وزن عاري از خاكستر با سرد علي 
وده بشدن ماه نمونه برداري كاهش معناداري يافته كه نشان دهنده كاهش ريز جلبك ها با آغاز فصل سرد 

تغيير در جامعه  ).8 (شكلاستو همچنين افزايش وزن خشك به دليل افزايش رسوبات گل بر روي كاشي ها 
. با )8شكل ( عمومي تنوع شانون و وينر گرديد جلبكي باعث تغيير در شاخص غالبيت سيمپسون  و شاخص

وضيح توان تغييرات تنوع را به خوبي تاستفاده از شاخص تنوع شانون و وينر، با توجه به فراواني نسبي، مي
  داد. 

  

  

    
 سليمانشاه به تفكيك هر ماهجلبك هاي شناسايي شده سد :  6شكل

 
شود. بعد از اتمام دوره آزمايش، هاي غالب توسط شاخص غالبيت سيمپون گزارش ميهمچنين الگوي گونه

ن شاخص اما در ماه آذر ايتر فراواني كاهش يافت به دليل توزيع متعادلتا ماه آبان شاخص غالبيت سيمپسون 
همچنين  وافزايش نشان داد. زيرا در اين ماه بيشتر غالبيت جامعه فيتوپالنكتوني را دياتومه ها تشكيل ميدهند. 

شهريور: الف

Cyanobacteria Cryptophyta
Bacillariophyta Dinoflagellata
Euglenophyta Chlorophyta

مهر: ب

Bacillariophyta Chrysophyta

Cyanobacteria Xanthophyta

Chlorophyta

آبان:  ج

Bacillariophyta
Dinoflagellata
Chlorophyta

آذر: د

Chlorophyta
Cyanophyceae
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 ر كاهش تنوع در طول دورهكه اين روند به خوبي نمايانگ يافت كاهشعمومي تنوع شانون و وينر  شاخص
  .مطالعه است

  

  
 به تفكيك ماه ها aبررسي تغييرات كلروفيل :  7 شكل

 
 

 نتيجه گيري

آب در مخازن سدها  مديريت كيفيتراي و ب اندهاي تامين كننده آب آشاميدني  سدها از مهم ترين سازه
فيتوپالنكتوني نشان دهنده تغييرات محيطي جوامع . استدهد، ضروري  هايي كه در آن رخ مي شناخت پديده

ك آب، . رشد و تكثير فيتوپالنكتونها بستگي به ديناميهستندهاي آبي  بلندمدت و كوتاه مدت در اكوسيستم
در ني آبي و جوامع فيتوپالنكتو-هاي سبز. جلبكنديز قابليت دسترسي مواد غذايي دارمقدار و طيف نور و ن

د و با ايجاد تجمعات و توليد سمومي خاص مي توانند بر روي سالمت و تراكم حجمي باال خطرناك و مضرن
هم چنين باعث ايجاد بو و طعمي نامطبوع در آب و . ها موثر واقع گردندزيست موجودات آبزي و حتي انسان

  هاي آبي شوند. محيط
ست. به ا اكثراً ناشي از ورود فاضالب تصفيه نشده و روانĤبهاي كشاورزي به سدهاع فيتوپالنكتون ها تجم

دد كه گر سدها مي مخزنعبارت ديگر فعاليت انساني باعث تخليه مقادير زيادي از مواد غذايي به داخل آب 
 غيير ميهاي آنها را دچار ت تداده و كيفيت و كميت جمعي رشد و تكثير فيتوپالنكتونها را تحت تأثير قرار

باال معموالً باعث شكوفايي سيانوباكتريها در آبهاي شيرين مي شوند. اين شرايط  pH همچنين دما و  .نمايد
ري اندازه گيمشاهده مي شود. از طرف ديگر غلظت اكسيژن محلول  سليمانشاهدر تابستان در درياچه سد 
سرعت باالي فرآيند فتوسنتز در اليه  ست كه نشان دهندها در اين مطالعه باالشده در نمونه هاي آب و 

مؤيد ميزان باالي اين مواد باالي فسفات و نيتروژن كل نيز سطحي آب در طي ساعات روز است. غلظت 
سيانوباكتريها مخصوصاً در فصل تابستان در اين درياچه جلبك ها و مغذي در آب است كه باعث شكوفايي 

  شده است. 
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ماه، تغييرات وزن عاري از خاكستر سد در ماه  هر در ها ايستگاه تفكيك به خشك وزن تغييرات :  8شكل
  سيمپسون غالبيت شاخص تغييراتهاي نمونه برداري و 
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  وينر و شانون عمومي تنوعشاخص تغييرات : 8شكل ادامه 

  
يژگي هاي فيزيكو و شيميايي آب ميزان مواد غذايي در آب سد سليمانشاه از حد مجاز استاندارد در مطالعه و

ا خطر . اميستاگرچه آب اكنون در سطح پرغذايي شدن ن .استملي ايران براي آب هاي آشاميدني بيشتر 
نزديك به لت اميزان شفافيت آب در تابستان بيانگر حايجاد يوتروفيكاسيون در سد سليمانشاه جدي است. 

هاي كوچك روستايي و توسعه كشاورزي بر  نظر مي رسد تخليه فاضالبه بت.  يوتروف آب اين سد اس
هاي  وشاز ر دوازن ديناميكي اكوسيستم سد، بايجهت حفظ ت. اثر كرده است سليمانشاهكيفيت آب سد 

ي از عالوه خطر مسموميت ناشبه . مناسب اكولوژيكي براي كنترل پديدة تغذيه گرايي در آن استفاده كرد
اي انساني را ه شكوفايي سيانوباكتريها، ضرورت عمليات حفظ و مديريت كاهش بار آلودگي ناشي از فعاليت

  .دهد نشان مي
از آنجا كه درياچه پشت سدها به شدت تحت تأثير ورود آب شيرين قرار داشته و سطح آب از يكسال به  

شود مطالعات بيشتر و مستمر جهت مقايسه ساليانه آب سد  شنهاد ميسالي ديگر نوسانات زيادي دارد، پي
با توجه به اينكه سد  .به منظور ارزيابي روند تغييرات كيفيت و حالت تروفي آب آن انجام گردد سليمانشاه

 هوجود انواع فيتوپالنكتون در يك نمونه، نشان ت،داراي انـواع متنـوعي از فيتوپالنكتـون هـا اسـسليمانشاه 
ا ه تواند باعث گرفتگي صافي ها، مي خانه بـه ويـژه در تصفيهزياد دياتومه ها تجمـع  است. ها تنوع گونه

 ط آبي وجود دارد تا ازيشود. در واقع نيـاز بـه راهكارهاي مديريتي بـرا ي حفاظـت هرچـه بيشـتر ايـن محـ
  .بـروز مشـكالت در آ ينـده جلـوگيري بـه عمـل آ يـد

است، زماني كه جلبك ها و  داراي انـواع متنـوعي از فيتوپالنكتـونهـاينكه سد سليمانشاه نظر به ا
اكوسيستم هايي وجود دارد مي توان با بكارگيري يك روش  		ميكروارگانيسم هاي سطحي و كفزي در چنين

ت گنديدگي حال ارا به تعادل رسانده تبيولوژيكي و به دليل حضور ماهياني كه از آنها تغذيه مي كنند محيط 
زيرا در در چنين محيط هايي با  تجمع جلبك ها و پس از مدتي تجزيه آنها  يايدو بوي نامطبوع آب پديد ن

   .توليد مي كنند كه همين موضوع منجر به توليد بوي بد در اطراف درياچه مي شود S2Hگاز
ماهي است كه در مقابل كمبود اكسيژن مقاومت زيادي دارد و از فيتوپالنكتونها براي تغذيه اي كپور گونه 
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استفاده مي كند بهترين راه حل براي از بين بردن ميكروارگانيسم هاي كاهنده اكسيژن و توليد كننده بوي 
ور ه براي اين منظماهي كپور نقره اي يا همان ماهي آزاد پرورشي بهترين گون است.بد در سد سليمانشاه 

  است.
فرايندهاي ر آيند و در اث هاي زيست محيطي به شمار مي لزات سنگين يكي از مهمترين آاليندهنظر به اينكه ف

هاي كشاورزي، صنعتي و توسعه شهري ميزان فلزات سنگين در منابع آبي رو  فعاليتطبيعي زمين شناسي يا 
هاي باالي فلزات سنگين آهن و منگنز را در نمونه هاي مطالعات قبلي انجام شده غلظت به افزايش است. 

 آب شهرستان سنقر نشان مي دهد. اين فلزات پس از تصفيه و كلر زني در اثر تركيب با كلر مي توانند اوالً
سپس با ورود به بدن از طريق آشاميدني  ،تغيير فرم دهند و باعث شرايط نامتبوع در رنگ و طعم آب شوند

شوند. لذا پيشنهاد مي شود در مراحل مختلف زماني و مكاني فعاليت هاي سيستماتيك بدن اختالل در  باعث
  نشاه صورت گيرد.اغلظت اين فلزات سنگين در نمونه هاي آب سد سليم

و از ردد گ فعاليت انساني باعث تخليه مقادير زيادي از مواد غذايي به داخل آب پشت سدها مينظر به اينكه 
ير كه رشد و تكثود دارد كه فاضالب هاب خانگي در نهايت به آب پشت سد وارد شود طرفي اين احتمال وج

 .نمايد هاي آنها را دچار تغيير مي داده و كيفيت و كميت جمعيت تحت تأثير قرارانواع باكتري هاي بيماريزا را 
هاد مي شود در پيشن بنابراينلذا بررسي شرايط ميكروبي نمونه هاي آب اين سد مي تواند بسيار موثر باشد. 

فاصله هاي زماني متوالي و به صورت منظم از بخش هاي مختلف آب اين سد نمونه برداري انجام گيرد و با 
رديابي باكتري هاي نشانگر كه نشانه آلودگي هاي آب يا مدفوع است وضعيت آلودگي ميكروبي سد ارزيابي 

ب و غيره بر روي آب خروجي سد و قبل از مصرف شود تا راهكارهاي الزم مانند كلرينه كردن نمونه هاي آ
 ورد توجهم شتريالزم است با اهتمام بي سد سليمانشاهپايش مستمر در آشاميدني انجام شود. به طور كلي 

انند م با شناسائي عوامل آلوده كننده  آلوده ساز راقرار گرفته و راهكارهاي مختلف پيشگيري از بروز موارد 
را در برنامه هاي حفاظتي سد قرارداد. اقدامات روان آبهاي روستائي و ...)  اي كشاورزي،منابع نقطه اي (پسابه

 حياتي است. رشد جلبك ها و يوتريفيكاسيون آب سد سليمانشاه حفاظتي براي جلوگيري از

  
  سپاسگزاري

ليمانشاه و ارزيابي ساين فصل بخشي از طرح تحقيقاتي با عنوان اثر تجمع فيتوپالنكتونها بر كيفيت آب سد 
است كه با حمايت كميته تحقيقات شركت آب  7597-131766راهكارهايي براي بهبود كيفيت آن با كدملي 

منطقه اي كرمانشاه و همكاري گروه زيست شناسي دانشگاه رازي توسط نگارندگان به انجام رسيده است. بر 
  طقه اي كرمانشاه ابراز مي دارند.همين مبنا نگارندگان مراتب تقدير خود را از شركت آب من
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 مديريت منابع حياتي ©

  سيماي دانش، انتشارات )1398( يو كمال طاهرهوشنگ قمرنيا : ينتدو
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  به عنوان ها پسابكاربرد 
  بخشي از منابع آب غير متعارف

  و كشاورزي يمصارف صنعت براي
  
  
  صفر معروفي

  
  
  
  
  
  

 چكيده

 ،آنها كيفي هايمحدوديت تعيين و مختلف مصارف از برگشتي هايآب و هاپساب كاربرد سنجيامكان
 ،كشورها اغلب درباشد. آب ميكالن بخش گيران مديران و تصميم ريزيبرنامه در اهميت با ابعاد از يكي

-مي قرار استفاده مورد مختلف كاربردهاي براي ه،مربوط استانداردهاي رعايت با شده تصفيه هايفاضالب

است، نياز شديد به مصرف مجدد اين منابع دارد.  خاورميانهخشك  كشورهاي از نيز كه يكي ايران .دنگير
هاي صنايع و كشاورزي صورت ها استانداردهاي كيفي مربوط به بخشباست با رعايت شاخصاين امر مي

منابع طبيعي و  ، همچنين به تاسيسات صنعتي،آبارزشمند جويي در مصرف منابع تا ضمن صرفه ،پذيرد
به  ،هاپسابكاربرد اهميت  بررسي ضمن. در اين فصل زيان وارد نشودمناطق استفاده كننده محيط زيست 

  ها اشاره شده است. استفاده از پسابتصميم به و ضوابط فني مورد نياز، قبل از هرگونه ها شاخص
  
  

  هاي كيفي آب در صنايع ، شاخصآب غيرمتعارف شهري، پساب واژگان كليدي
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  مقدمه
- حيات انسان و ساير موجودات به آن وابسته است. منابع آب استفادهآب منبعي ارزشمند و حياتي است كه 

اهميت اين مايع حياتي هاي متعددي مانند كشاورزي، صنعتي، شرب، خانگي، تفريحي و گردشگري دارد. 
هاي جغرافيائي خاص كه بارندگي متوسط طول وعرض ايران به لحاظ واقع شدن در كشورهائي همانند در

بسيار  ،باشدنمي برخوردار بارندگي متوسط دنيا است و از توزيع زماني مناسبي نيزد درص 30 از آن كمتر
هاي مورد نياز انسان در . در قرن اخير كمبود منابع آب سالم و بهداشتي و تأمين حداقلبيشتر خواهد بود

. به همراه گير بسياري از كشورها شده استبسياري از ممالك به عنوان معضلي منتج از رشد جمعيت دامن
آبي، ادبيات آب نيز روز به تر، بيرفت از كمبود آب يا به عبارتي عامسازي و بروناين مسايل و براي تصميم

بيند. بحران آب، مديريت آب، تجارت مجازي آب و غيره تنها روز دامنه لغات جديدتري را به خود مي
تر است، قحطي آب و كمبود كنندهر از همه نگرانعبارات كوتاهي از اين بلندند. با همه اينها آنچه كه بيشت

هاي آتي است، كه بسياري از كشورها بايد با آن به توانند مقابله كنند. آلودگي آب، شديد آن در سال
هاي يكپارچه هاي مديريت مبتني بر آب هستند، تا بتوان با اتخاذ تصميمها و رشد جمعيت مؤلفهخشكسالي

؛ 1386هاي اميدواركننده برداشت (بيات، هاي زيرزميني، گامآب و به ويژه آبو هماهنگ در مصرف بهينه 
  ).1386صفري و همكاران، 

هاي زندگي از حالت روستايي به در دهه پاياني قرن بيستم، انبوهي جمعيت همراه با تغيير تدريجي شيوه
هاي تباط تنگاتنگ فعاليتشهري و صنعتي كه با افزايش تقاضا براي كاال و خدمات همراه بوده است، ار

گوناگون توليدي، خدماتي و رفاهي به آب و عدم تناسب مكاني و زماني منابع آن با نيازهاي رو به افزوني 
هاي اجتماعي، سياسي و هاي ناشي از آن كه به منازعهجمعيت سبب شده است تا دامنه كمبود آب و چالش

اي و حتي جهاني يابد. از زماني نه چندان ده و ابعاد منطقهنوردي نظامي انجاميد، قلمرو اغلب كشورها را در
برداري و صيانت از هاي ناشي از كمبود آب و گفت و شنود پيرامون آن، با محور حفظ، بهرهدور، دشواري

ريزان ملي و گيران و برنامهاين نعمت آسماني، از محافل علمي و كارشناسي فراتر رفته و تا سطح تصميم
جديدي به نام بحران آب افزوده  اي و جهاني ارتقا يافته و به ادبيات مديريت آب، واژهنطقههاي ماجالس

  است.
  

  متعارفناهاي آب
ترين تأمين آب با كيفيت مطلوب (از نظر ميكروبي، فيزيكي و شيميايي) امروزه به عنوان يكي از مهم

مطرح است. زيرا توزيع آب با كيفيت هاي انسان در جوامع و به ويژه در جوامع در حال توسعه چالش
ناپذيري بر صنعت، مدت و به خصوص در درازمدت اثرات جبراننامناسب و غيرمنطبق با استاندارد در كوتاه

كشاورزي و سالمت جامعه خواهد گذاشت. از اين روي، در برآوردهاي اقتصادي نيز اين اثرات مورد توجه 
فاده از منابع آب جديد توسط محققان مورد بررسي قرار گرفته ) و است1386خاص قرار دارند (پيرصاحب، 

  :كنندمي بنديطبقه زير صورت به آلودگي منشاء به توجه با را هاآب آالينده منابع است.
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 هاييفاضالب توليد با همراه اجتماعات روزمره زندگي شهري هايفاضالب از ناشي آلودگي -الف

 هايروش به و گرفته سرچشمه غيره عمومي و اماكن ها،درمانگاه ها،بيمارستان منازل، از كه است

 زمين داخل به هاي جذبيچاه طريق از هافاضالب دفع اجتماعات از بسياري در شوند.مي دفع گوناگوني

 اين زيرزميني باال است، هايآب سطح كه مناطقي شود. درمي زيرزميني هايآب آلودگي باعث و شده وارد

 به منابع شهري هايزمين، فاضالب طبقات نفوذناپذيري علت به هم مناطقي بود. در خواهد شديدتر مشكل

  .بردمي باال را آنها آلودگي سطح نهايت در كه شودمي هدايت درياها و هارودخانه مثل سطحي آب
  
 سنگين، داراي صنايع تا كوچك هايكارگاه از صنايع صنايع هايفاضالب از ناشي آلودگي -ب

  .آوردمي بوجود را محيطي زيادي زيست مشكالت كه هستند صنعتي هايفاضالب
  
 ها،كشها، علفكشآفت ها،كشحشره انواع كاربرد كشاورزي هايفاضالب از ناشي آلودگي -ج

 انتشار و پخش اطراف به است ممكن آبياري در جريان كه مزارع در حيواني و شيميايي كودهاي مصرف

گاه به صورت خالص وجود نداشته و همواره آب در طبيعت هيچ .شودمي زيست محيط آلودگي باعث يابد،
هاي آب تا جايي كه از حد معيني تجاوز نكند، مانع از باشد، اما ناخالصيمحتوي مواد حل شده يا معلق مي

ركيبات مواد باشد، غلظت تگردد. آنچه از نظر كشاورزي در ارتباط با كيفيت آب مطرح ميمصرف آن نمي
باشد (عليزاده و حل شده در آب است كه بيشترين تأثير را بر رشد گياه و يا خصوصيات خاك دارا مي

  ).1375خياباني، 
  

  
صنعتي و آالينده هاي كشاورزي از مهمترين منابع آلوده ‘ مصارف و آالينده هاي شهري و خانگي: 1شكل 

  .كننده آب هستند



   تعارفمبخشي از منابع آب غير كاربرد پساب ها به عنوان................................................................158
  
  

  
  

 

  هاي نامتعارفمشكالت ناشي از كاربرد آب
هاي شرب، ها و معيارهاي كيفي مناسب براي بخششناسي، تأمين آب با ويژگييكي از اهداف آب

باشند. هاي نامطلوب ميگذاري دو معظل عمده ناشي از از آبكشاورزي و صنعت است. خوردگي و رسوب
محيط اطراف است كه  شيميايي مسير انتقال با-، خوردگي، برهمكنش فيزيكو8044طبق استاندارد ايزو 

- ). به بيان ديگر، خوردگي واكنش فيزيكي1996گردد (هورفار، سبب تغيير در خواص مسير انتقال مي
داند (پورزماني و شيميايي ناشي از تأثير چندين فاكتور شيميايي، الكتريكي، فيزيكي و بيولوژيكي مي

ها را به خطر انداخته و مسائل اقتصادي، انتواند سالمت انس). اين فرايند در درازمدت مي1384همكاران، 
). در اين صورت توجه به 1367اجتماعي، فني مهندسي و زيباشناختي را به دنبال داشته باشد (حسينيان، 

هاي عظيم چند سال اخير در بخش منابع آب كشور الزم است. گذاريمسائل كيفي آب به واسطه سرمايه
  اند:ري بطور مفصل مورد بررسي قرار گرفتهگذاهاي خوردگي و رسوبذيالً پديده

  
 سالمت تواندمي و بوده آب صنعت در مشكالت مهمترين از يكي خوردگي يخوردگ فرايند -الف

پديده ). 1387(پيري علم و همكاران،  دهد قرار ثيرأت تحت را سالم آب توليد هزينه و كيفيت عمومي،
نيز توسط بسياري از عوامل فيزيكي (سرعت  آن سرعت كه است آورزيان فرايند يك كلي طور بهخوردگي 

، قليائيت، سختي كلسيمي، كل جامدات محلول، گازهاي pHجريان، دما و غيره) و عوامل شيميايي مانند 
-هاي احياءكننده سولفات و باكتريمحلول، كلر باقيمانده، كلرايد، سولفات و عوامل ميكروبي (مانند باكتري

ها و اتصاالت د. خوردگي ممكن است به دو صورت خوردگي داخلي و خارجي لولهشوهاي آهن) كنترل مي
تواند تأثير مستقيمي بر غلظت برخي از اجزاي ها و اتصاالت آنها ميمطرح شود. خوردگي داخلي لوله

  ).1387دهنده آب مثل سرب، كاديوم، روي، آهن، منگنز داشته باشد (پيري علم و همكاران، تشكيل
هاي آب آشاميدني و شهرها بسيار هنگفت و قابل توجه است و مربوط به خوردگي در سيستم هايهزينه

). جريان آب اثراتي را بر 1386گردد (دهقاني و همكاران، ها و فساد آنها ميموجب كاهش طول عمر لوله
-ي يا رسوبكشي به صورت خوردگگذارد كه يكي از اين اثرات بر سيستم لولههاي توزيع به جا ميسيستم

). خوردگي به انحالل فلزاتي از قبيل آهن، سرب، مس، 2003شود (لونتال و همكاران، گذاري ظاهر مي
شود كشي و لحيم در آب گفته ميها، تجهيزات سيستم لولهها، لولهكادميوم، قلع و آنتيمون موجود در سازه

در تأسيسات تصفيه آب، خسارات ). خوردگي در خطوط اصلي آبرساني و همچنين 1386(محوي و ليلي، 
هاي پمپاژ را گذارد. به عالوه، مسئله خوردگي ظرفيت توزيع آب را كاهش داده و هزينهزيادي را بر جاي مي

  دهد.ها در اثر رسوب كربنات كلسيم افزايش ميبه دليل تنگ شدن قطر لوله
جنس چدن، فوالد، و مس هستند كه به  گيرند، اغلب ازهايي كه در شبكه توزيع مورد استفاده قرار ميلوله

هاي آزبست سيمان، ماده ). در لوله1373علت ناپايداري ترموديناميكي ميل به خوردگي دارند (نوري سپهر، 
گيرد. باشد. سيمان در اثر تماس درازمدت با آب خورنده، در معرض خرابي قرار ميمتراكم الياف آزبست مي

هاي الل آهك و ساير تركيبات محلول و يا حمله شيميايي توسط يونديدگي لوله به سبب انحاين آسيب
- شود (نبيهاي سيماني ميباشد كه اين امر منجر به خرابي ساختمان لولهخورنده نظير كلر يا سولفات مي
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ها هاي مهم نفوذي به داخل آب كه ناشي از خوردگي لوله). از آالينده1375زاده نودهي و فائزي رازي، 
شود و اشتهايي، سرطان پوست و ريه ميتوان به آرسنيك كه موجب بروز ناراحتي عصبي، بي، ميباشدمي

هاي كبدي، كليوي و اختالت گوارشي نقش دارد، اشاره نمود همچنين سلنيوم كه در ايجاد بيماري
  ).1386(هوشنگي كندي و فاضلي فارساني، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در لوله و اتصاالت انتقال آب و چاههاي آب عالوه بر جنبه اقتصادي از نظر انتشار آودگي  : خوردگي2شكل 
  ها نيز اهميت بسياري دارد.

  
 به اثر در آب با تماس در سطوح روي بر سخت اليه يك آمدن بوجود از عبارتست گذاريرسوب -ب

- مقياس ترينمتداول از يكي آب در شده تشكيل كلسيم رسوبب. آ در محلول جامدات رسيدن اشباع حد

 دردر آنها  كلسيم كربنات كه هاييآب در و هالوله در رسوب شكيل. تاست آبي هايسيستم در كنترل هاي

گردد (پيري علم و مي هالوله گرفتگي به منجر باشد، باال هم آن سختي مقادير و باشد اشباع فوق حد
 ).1387همكاران، 

  
  كشورهاي شهري در وضعيت فاضالب

در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، جوامع شهري فاقد خدمات اصلي دفع ضايعات جامد و تصفيه 
محيطي و رعايت قوانين مربوطه هاي زيستباشند و بسياري از صنايع نيز مقيد به انجام فعاليتفاضالب مي

محيطي رنج الت زيستنيستند، در نتيجه اين جوامع عموماً از يك سطح سالمتي پايين و همچنين مشك
گونه كشورها براي همگام نمودن حفظ محيط زيست با رشد جمعيت، توسعه اقتصادي و برند. در اينمي

گذاريبانك جهاني در اين بين سرمايه هاي كالن و مؤثري است.گذارينياز به سرمايه افزايش شهرنشيني،
- يطي انجام داده است. ولي از آنجا كه طرحمحهاي زيستهايي را در برخي كشورها براي توسعه زيرساخت

هاي گذاريهايي ايجاد شود تا بتوان از سرمايهبايد جاذبه اند،هاي تهيه آب و تصفيه فاضالب بسيار پرهزينه
  بخش خصوصي نيز در اين زمينه استفاده نمود.
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استفاده شود كه ضمن هايي پذير نيست. بنابراين بايد از روشگيري از ايجاد فاضالب همواره امكانپيش
ها شامل كاهش اين روش ميزان انتشار آن در محيط زيست كاهش يابد. ها،جلوگيري از آلوده شدن آب

باشد. به طور كلي در بررسي پساب، با حجم فاضالب، بازگرداندن، بازيافت و استفاده مجدد از فاضالب مي
شوند كه با توجه به نوع و ري و صنعتي ميهاي شهدو گروه عمده از پساب مواجه هستيم كه شامل: پساب

 شود. هوازي براي تصفيه آنها استفاده ميهاي مختلف هوازي يا بيميزان آلودگي از سيستم

حفظ بهداشت همگاني، حفاظت محيط  :هاي تصفيه فاضالب شاملترين اهداف از احداث سامانهمهم
شده در كشاورزي و صنعت ميز فاضالب تصفيهزيست و جلوگيري از آلودگي منابع آب و استفاده مجدد ا

مترمكعب در روز در منطقه  350با ظرفيت  1340خانه فاضالب شهري ايران در سال اولين تصفيه د.نباش
خانه عمده فاضالب در كل كشور در تصفيه 4 فقطبرداري رسيد. قبل از انقالب صاحبقرانيه تهران به بهره

 15 ، فقطهاي آب و فاضالبتا قبل از تشكيل شركتنقالب اسالمي و بعد از ابرداري بود. مدار بهره
هاي آب و فاضالب پس از تصويب قانون تشكيل شركت. خانه در شهرهاي كشور در مدار بوده استتصفيه

هاي خانه، در كنار توسعه، تجهيز و بازسازي تأسيسات آبرساني شهري، اجراي تصفيه1369در دي ماه سال 
و تقريبا  يز در سرلوحه برنامه كاري معاونت آب و فاضالب شهري وزارت نيرو قرار گرفتفاضالب شهري ن

   اغلب شهرهاي بزرگ داراي سيستم تصفيه فاضالب شدند.
  

  هاي صنعتي در كشوروضعيت فاضالب
كننده محيط زيست، صنايع توليد قند و شكر، توليد الكل، چوب و كاغذ، صنايع ترين صنايع آلودهاز مهم

) 1باشند كه وضعيت دفع نهايي فاضالب آنها به صورت زير (جدول غذايي صنايع توليد و فرآوري چرم مي
  است.

  هاي صنايعوضعيت دفع نهايي فاضالب -1جدول 

  رودخانه چاه  محل دفع فاضالب
  زمين

  ساير
  غيركشاورزي  كشاورزي

  532  170  167  104  381  تعداد

  
 BODچنين ميزان آلودگي توليدي صنايع تصفيه و بازيافت شده است. همدرصد فاضالب  50در حدود 

هزار تن است كه از نظر بار آلودگي، معادل فاضالب توليد  112كننده در كشور، آلوده ساالنه صنايع بزرگ
 7/1هاي صنعتي تصفيه شده، تقريباً باشد. از كل فاضالبميليون نفر مي 8شده توسط جمعيتي معادل 

  اند.هاي هوازي تصفيه شدهدرصد توسط سيستم 3/98هوازي و هاي بيسط سيستمدرصد تو
  

  ها براي مديريت آلودگي صنايعموانع و چالش
هزار تن در سال،  9/898با توجه به آمارهاي سنوات گذشته، ميزان بار آلودگي ناشي از فاضالب شهري 
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هزار تن در سال و در مجموع كل  14/30هزار تن در سال و صنايع كوچك  56/112فاضالب صنايع بزرگ 
باشد. بنابراين سهم در سال مي BODهزار تن  6/1040ها در كشور برابر با بار آلودگي ناشي از فاضالب

درصد از  8/2درصد و صنايع كوچك  8/10كننده درصد، فاضالب صنايع بزرگ آلوده 4/86فاضالب شهري 
برابر بخش  8باشد. با توجه به آمار فوق، فاضالب شهري تقريباً هاي ايجاد شده در كشور را دارا ميآلودگي

هاي خانگي تقريباً يك پنجم نمايد و با عنايت به اينكه غلظت آلودگي در فاضالبصنعت ايجاد آلودگي مي
هاي برابر فاضالب 40هاي خانگي تقريباً شود كه دبي فاضالبهاي صنعتي است، مشاهده ميفاضالب

اي باشد. بنابراين چنانچه برنامهميليون مترمكعب در سال مي 3900حجم فاضالبي معادل صنعتي بود كه 
برداري بيشتر از هاي صنايع و جهادكشاورزي ايجاد گردد و بجاي بهرهجامع بين وزارت نيرو با وزراتخانه

تواند در تعادل ميها در دستوركار قرارگيرد. اينكار منابع آب زيرزميني، استفاده مجدد و بهينه از پساب
  بخشي اين منابع نقش بسيار مهمي را ايفاء نمايد.

  
  گذاري آب هاي خوردگي و رسوببررسي شاخص

ها معموالً گذاري يا تمايل به ايجاد خوردگي وجود دارد. اين روشبيني رسوبهاي متعددي جهت پيشروش
اي بررسي اين مسأله، بكارگيري آناليز آب در ها برترين روشاند. سادهبر مبناي تعادل شيميايي استوار شده

هاي باشد. با ارزيابي شاخصهاي رايج ميگذاري يا خوردگي با استفاده از شاخصسنجش تمايل به رسوب
هاي معتبري نظير النژيلر، رايزنر، پوكوريوس و گذاري، شاخصمتعدد جهت تعيين خوردگي و رسوب

  ق انتخاب گرديد.ديويس براي اين تحقي-شاخص اشباع استيف
  

بيني رسوب كربنات كلسيم به كار هايي كه براي پيش: يكي از روش1شاخص اشباع النژيلر -الف
ارائه شده است. اين شاخص از مفاهيم  1946رود، شاخص اشباع النژيلر است كه توسط النژيلر در سال مي

بيني رسوب روش ابتدا براي پيش هايي استخراج شده است. اينسازينظري اشباع با در نظر گرفتن ساده
هاي بخار به كار گرفته شد و نخستين بار ويلكوكس و بائر اين روش را در مسائل كربنات كلسيم در ديگ

بيني اينكه آيا كربنات كلسيم هنگام عبور از خاك آهكي مربوط به كربنات كلسيم در خاك براي پيش
قرار دادند. بزرگي اين شاخص نشانگر شدت پتانسيل  شود، مورد استفادهدهد يا در آن حل ميرسوب مي

  شود:). شاخص النژيلر به صورت زير تعريف مي1388نيا و همكاران، باشد (قباديگذاري ميرسوب
  

LSI= pH-pHc        )1(  
pHc= p(Ca+Mg+Na+k)+p(Ca+Mg) +p(CO3+HCO3) (2) 

   
محاسباتي بر اساس نتايج تجزيه  pHcشده)، گيري آب (اندازه pHشاخص النژيلر،  LSIدر اين رابطه، 

هاي نمايه كاتيون p(Ca+Mg+Na+k)شيميايي آب با فرض اشباع بودن از كلسيت يا كربنات كلسيم، 

                                                      
1 Langelier Saturation Index 
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  كربنات است.نمايه كربنات و بي p(CO3+HCO3)نمايه كلسيم و منيزيم آب و  p(Ca+Mg)آب، 
- دهنده شدت پتانسيل رسوببزرگي اين شاخص نشانگردند. ) تعيين مي2از جدول ( 2هاي رابطه مؤلفه

) ارائه شده است. شاخص النژيلر منفي باعث حل شدن كربنات 3باشد كه معيار آن در جدول (گذاري مي
  كلسيم خواهد شد كه در اين حالت آب خورنده است.

  
  
  
  
  
  
  

  
  2كه اشباع كربنات كليسم در اب را نشان مي دهد : شاخص النژيلر3شكل 

  
گذاري كربنات كلسيم براي تعيين رسوب 1944: اين شاخص توسط رايزنر در سال ٣اخص رايزنرش -ب

ارائه شد. اين شاخص نيز مانند شاخص النژيلر بر پايه مفاهيم تراز اشباع تهيه شده است. اين شاخص، 
). اين 1388، نيا و همكاراننمايد (قباديگذاري را كمتر از شاخص النژيلر برآورد ميشدت پتانسيل رسوب

  گردد:شاخص به صورت زير تعيين مي
RSI= 2(pHc)-pH                                                              )3(  

شود. مقادير مختلف اين شاخص محاسبه مي 2از رابطه  pHcباشد و شاخص رايزنر مي RSIدر اين رابطه، 
  گذاري درج شده است.) براي كمي كردن پتانسيل رسوب4در جدول (

  
هاي با مجموع : با توجه به اينكه شاخص النژيلر براي آب٤ديويس-شاخص اشباع استيف -ج

لذا اين شاخص با در نظر گرفتن اين نارسايي براي دهد، ) پايين جواب بهتري ميTDSهاي محلول (نمك
). در اين شاخص، ميزان 1388 نيا و همكاران،پيشنهاد گرديده است (قبادي TDSهاي با غلظت باالي آب

  :) به صورت تجربي طبق روابط زير اصالح شده استpHcاشباع ( pHبيني حالليت به كار رفته براي پيش
  

S &DSI= pH-pHc                )4(  
pHc= p[Ca++]+p[HCO3-]+K         (5) 

                                                      
2 http://www.filtertech.ie/water-solutions/ph-correction/ 
3 Ryzner Index 
4 Stiff & Davis Saturation Index 
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يوني محلول و درجه تابعي از قدرت  Kديويس و مقدار - شاخص استيف S&DSI، گفته شدهدر روابط 
  آيد.مي) بدست 4يل براي اين رابطه نيز از جدول (گردد. پتانسحرارت است كه از نمودار مربوطه تعيين مي

  
  )1383(عليزاده،  pHc، به منظور محاسبه pجدول تعيين مقادير سه گانه  -2جدول 

  غلظت
  گرم بر ليتر)(ميلي

p 

)3+HCO3CO(  )Ca+Mg(  )Ca+Mg+Na+k(  
1/0  00/4  30/4  -  
5/0  30/3  60/3  11/2  

1  00/3  30/3  13/2  
2  70/2  00/3  16/2  
4  40/2  70/2  20/2  
6  22/2  52/2  23/2  
8  10/2  40/2  25/2  
10  00/2  30/2  27/2  
15  82/1  12/2  32/2  
20  70/1  00/2  35/2  
25  60/1  90/1  38/2  
30  52/1  82/1  40/2  

  
  كلسيم به ازاء مقادير مختلف شاخص النژيلرگذاري كربنات پتانسيل رسوب -3جدول 
مقدار 
  شاخص

0>  5/0 -0  1-5/0  2-1  2<  

  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  گذاريعدم رسوب  توصيف
  

  گذاري كربنات كلسيم به ازاء مقادير مختلف شاخص رايزنرپتانسيل رسوب -4جدول 
  مقدار
  شاخص

7>  7-6  6-5  5-4  4<  

  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  گذاريعدم رسوب  توصيف

  
- تر از شاخصبيشتر است، اين شاخص مناسب 8آنها از  pHهايي كه در آب شاخص پوكوريوس -د

شود و با قليائيت رابطه سيستم، بافري مي pHباشد. علت اين امر آن است كه هاي النژيلر و رايزنر مي
دهد، در صورتي را نشان مي گذاري آبصحيح نخواهد داشت. در بسياري از موارد شاخص النژيلر، رسوب

هاي آنجام شده، مؤيد تناقض بين اين كه شاخص پوكوريوس نشانگر خورنده بودن همان آب است. آزمايش
  آيد:شاخص بر اساس قليائيت و طبق رابطه زير به دست مي ). اين1992هاست (پاز و همكاران، شاخص

 
PSI= 2(pHc)-(1.465(CO3+HCO3))+4.54 
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باشد، مؤيد  6تر از . اگر عدد به دست آمده براي شاخص بزرگاستشاخص پوكوريوس  PSIدر اين رابطه، 
  دهنده خورنده بودن آن است.باشد، نشان 6تر از گذار بودن آب و اگر كوچكرسوب

  
هاي آهني، نسبت بر اساس استاندارد آمريكا، براي جلوگيري از خوردگي لوله ٥شاخص الرسن -ه

-مول بر ليتر باشد. مقدار آن با استفاده از سولفات، كلرايد و بي 3/0تا  2/0تقريباً كمتر از ) بايد LRالرسن (

  گردد:كربنات به صورت زير محاسبه مي
   



 


3

2
42

HCO

SOCl
LR

                                                                       )6(  
رايزنر و النژيلر به دليل مزاياي خاصي كه نسبت به ديگر هاي هاي مختلف، شاخصدر بين شاخص 

گيرند. يكي از مزاياي عمده اين دو شاخص، سادگي، قدمت و ها دارند، بيشتر مورد استفاده قرار ميشاخص
هاي هاي مرتبط با آب اعم از آب. از مزاياي ديگر، كاربرد عام در تمامي بخشاستكاربرد وسيع آنها 
  شرب است. صنعتي، كشاورزي و

  
  ها براي مصارف صنعتيبندي كيفي آب خام و پسابطبقه
 مربوط، كيفي هايمحدوديت تعيين و مختلف مصارف در برگشتي هايآب و هاپساب كاربرد سنجي امكان

 هايفاضالب كاربرد .شودمي محسوب منابع اين از برداري بهره ريزيبرنامه در اهميت با ابعاد از يكي

 تصفيه هايفاضالب كشورها اغلب در. است داشته رواج باز دير از جهان مختلف كشورهاي در شده تصفيه

 عنوان به ايران .گيردمي قرار استفاده مورد مختلف كاربردهاي براي مربوط استانداردهاي رعايت با شده

 هايسياست از يكي عنوان به و بوده مواجه تجديدشونده آب منابع كاهش با خاورميانه كشورهاي از يكي
در  آب مجدد استفاده و بازچرخاني ويژه به ،تجديدپذير منابع از بهينه استفاده بر دولت اجتماعي-اقتصادي

 در مصرفي هايبا توجه به اين كه كيفيت آب. است شده تاكيد هاي مختلف به خصوص صنعتبخش

- دارد، طبقه نياز متفاوت هايكيفيت با آب نوع چندين به معموالً صنعت هر و است متفاوت مختلف، صنايع

  ناپذير است.بندي آب بر اساس استانداردهاي مربوطه براي مصارف مختلف صنعتي اجتناب
 گوناگون مصارف به آنها مناسب تخصيص و آبي منابع حفظ هدف با آب كيفيت مديريت دنيا نقاط اكثر در

 به توجه با آبي منابع بنديطبقه آب، كيفيت مديريت در مسأيل مهمترين از يكي. پذيردصورت مي

 به كه آب باشد. كيفيتمي منطقه هر در منابع كيفيت اين و مصرف نوع هر براي كيفي استانداردهاي

 براي را آن تناسب شود،اطالق مي آب شناسيزيبايي هايجنبه و زيستي شيميايي، فيزيكي، هايويژگي

  كند.مي مشخص آبي هاياكوسيستم حفظ و مختلف مصارف
 آشاميدني، آب شامل مصارف گردد:مي مشاهده آب هايبنديهمه طبقه در تقريباً كه آب اصلي مصارف

 به توجه با هابنديطبقه اين در .شودتفرج مي و صنعت كشاورزي، آبزيان، مختلف هايزيستگاه گونه

                                                      
5 Larson’s Ratio 
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 مختلف هايتوصيفي، شاخص شرايط مواردي در و غلظت ميزان و كيفي ضوابط علمي، مشاهدات و تجارب

كه  باشدمي مختلف هايشاخص مجاز حدود استاندارد، واقع گردند. درمي تعيين گوناگون مصارف جهت آب
 .است گشته تدوين گوناگون مصارف براي ملي هايسازمان يا و دولت توسط

  
  بندي كيفي آبمعيارهاي طبقه

آنها  تهيه براي كه اندكرده تدوين آب كيفيت براي متفاوتي معيارهاي و راهنماها دنيا، كشورهاي بيشتر 
 ترينمهم از يكي آب منابع ذاتي محدوديت ايران، در .است شده گرفته كار به مسيرهاي مختلفي و هاروش

 در آبي هايتنش براي جهان شده تعريف سطح بين چهار در ايران و باشدمي آب بخش هايچالش

 در آبي محدود منابع تخصيص مناسب اهميت وجود با كه آنجا از است. گرفته قرار تنش سطح حادترين

است،  نگرفته صورت آبي منابع كيفيت بنديطبقه جهت اقدامي هيچ تاكنون آب منابع كيفيت مديريت
 يك كشور آبي منابع به توجه با مصارف اين براي راهنما پيشنهاد و آب مصارف كيفيت نيازهاي بررسي

  .است ضرورت
 تهيه آب كيفيت ويژه هايشاخص و اجزاء مورد در فني و علمي اطالعات به توجه با آب، كيفيت معيارهاي

 يا ويژه كاربردي جهت آنها اثرهاي به مربوط توصيفي جمالت يا عددي هايصورت داده به كه شودمي

 متفاوتي اصول از آب مناسب كاربرد در باره قضاوت بنابراين براي است. آبي هاياكوسيستم سالمتي حفظ

 تنوع بر آن اثرهاي و تصفيه سطح فناوري و نوع تصفيه، هزينه محصول، كيفيت سالمتي، بر آن تأثير مانند

 توليد كيفيت كاالهاي تربيش كنترل محصوالت، باالتر استانداردهاي ها،هزينه شود. افزايشمي استفاده

 .است شده صنايع در آب كيفيت اهميت به توجه افزايش باعث آبي منابع كيفيت كاهش و شده

 شود. عواملي تعيين استانداردها مناسب ساختار و چارچوب ابتدا بايد آب، كيفيت استانداردهاي تهيه جهت

 براي مطرح هايشاخص مصرفي، خام آب از: كيفيت عبارتند برخوردارند، از اهميت ساختار اين تعيين در كه

 نتيجه در و آب كيفيت هايبه ويژگي يك هر حساسيت و كنندهمصرف صنايع شامل: مصرف ويژه نوع هر

  .استدسترس  در تصفيه فناوري
 

 هر و است متفاوت مختلف، صنايع در مصرفي هايبه دليل آنكه كيفيت آب هاي صنعتيهاي آبگروه

 مي هاي مربوطه،شاخص به با توجه لذا دارد، نياز متفاوت هايكيفيت با آب نوع چندين به معموالً صنعت

 به توجه با بنديتقسيم كرد. اين بنديطبقه دسته 4 به كلي طور به را صنايع در مصرفي هايآب توان

 گروه، هر در است. گرفته صورت مطلوب كيفيت به رسيدن براي الزم تصفيه ميزان و نياز مورد كيفيت آب

 ها،كنندهمصارف خنك شامل: عمومي مصارف است. شده مشخص صنايع مختلف خاص و عمومي مصارف

 تمامي در اغلب كه است سطوح و شستشوي آبياري هوا، تهويه مواد، انتقال بهداشتي، مصارف بويلرها،

 كيفي محدوده و استكلي  صورت به بنديتقسيم اين كه است تذكر به است. الزم مشترك صنايع

 آن در شده ذكر فرايندهاي آبي نياز بر منطبق طور دقيق به است ممكن شاخص هر براي شده مشخص

 در شده ذكر فرايندهاي كيفيت مطلوب كه باشد صورتي به بنديطبقه اين كه شده سعي ولي نباشد، دسته

 باشد. در صورت داشته را ممكن حالت ترينها، نزديكشاخص براي شده مشخص محدوده به دسته هر
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 افزايش از جلوگيري براي رسيد. خواهد برابر چندين به صنعتي آب هايگروه تعداد تر،دقيق بنديدسته

هاي صنعتي به هاي آببه طور كلي گروه .است شده گرفته نظر در ممكن حالت ترينها، نزديكگروه تعداد
  شوند:دسته زير تقسيم مي چهار

  
 آب كه است صنعت در فرايندهايي شامل صنعتي هايآب اول گروه حساس بسيار گروه -الف

 .است حساسيت اين داراي آنها اجزاي تريا بيش و تمامي و بوده بااليي بسيار حساسيت داراي آنها مصرفي
كرد  استفاده روش تركيب چند غالباً و تصفيه پيشرفته هايروش از بايد صنعتي گروه اين آب تأمين براي
  برد: نام گروه اين در توانمي زير فرايندهاي از كه
 در مصرفي بسته، آب چرخشي كنندهخنك آبها، نيروگاه در كمپرسور شستشوي پر فشار، آب بويلرهاي آب

 فوالد صنايع براي دمين شستشوي الكترونيكي، آب حساس قطعات توليد در مصرفي داروسازي، آب صنايع

  .الستيك و پالستيك شيميايي صنايع در مصرفي سازي، آبچرم رنگرزي فرايند در مصرفي آهن، آب و
 است، شده ذكر فرايندهاي براي مطلوب محدوده تريننزديك شاخص، هر براي شده مشخص باالي حد

 انطباق بنديدسته اين در شد ذكر هم قبال كه طور. همانيستن آنها آبي بر نياز منطبق دقيق طور به ولي

 آب هايشاخص مطلوب محدوده )5جدول ( .نيست شده مدنظر مشخص محدوده با هاشاخص همه دقيق

  دهد.نشان مي را حساس بسيار گروه ديگر عبارت به يا اول گروه صنعتي
  

  صنعتي هايآب حساس) اول (بسيار گروه هايشاخص مطلوب محدوده -5جدول 

  شاخص  رديف
  محدوده مطلوب 

  گرم بر ليتر)(ميلي
  0-05/0  آهن  1
  0-01/0  منگنز  2
3 pH 9-7  
4 COD 5-0  
  0-1  سختي  5
  0-50  قليائيت  6
  0-20  سولفات  7
  0-5  سيليكا  8
  0-1  مواد معلق  9
10 TDS 50-0  
  0-20  كلرايد  11

  
 بااليي حساسيت داراي كه شودمي فرايندهايي شامل صنعتي هايآب دوم گروه گروه حساس -ب

 تريكم حساسيت از اول گروه به نسبت و باشداجزا نمي تمامي شامل حساسيت اين ولي هستند،

 فرايندهاي از استفاده كرد كه تصفيه پيشرفته هايروش از بايد نيز گروه اين آب تأمين براي .برخوردارند
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 گرفتن نظر در متوسط (با فشار با بويلر هاي آب :كرد اشاره زير موارد به توانمي گروه اين در ذكر قابل

 صنايع در مصرفي فوالد، آب صنايع در شستشو براي نرم بسته، آب گردشي كنندهخنك ناچيز)، آب سختي

 در مصرفي شده، آب سفيد شيميايي خمير و شده سفيد كرافت مرغوب، كاغذ تهيه براي مقوا و كاغذ

 ريون، آب خمير ساخت و شستشو رزي،رنگ كردن، سفيد فرايندهاي آهارزني، فرايندهاي براي نساجي

 رنگ، آب و دترجنت صابون، آلي، و مواد كلردار تركيبات و هاقليايي تهيه براي شيميايي صنايع در مصرفي

 صنعتي آب هايشاخص مطلوب ) محدوده6جدول ( .شكر جمله كارخانجات از غذايي صنايع در مصرفي

  .دهدنشان مي را حساس گروه يا دوم گروه
 مطلوب محدوده تريننزديك شاخص، هر براي شده مشخص باالي حد اول، گروه مانند هم گروه اين در

 ميزان مثال براي نيست. آنها آبي نياز بر منطبق دقيق طور به ولي باشدشده مي ذكر فرايندهاي براي

 گاهي كاغذ صنايع در ميزان اين ولي باشد ليتر گرم برميلي 10 از  كمتر بايد بويلرها براي محلول جامدات

  .برسد ليتر بر گرمميلي 200 تا تواندمي
مي آشاميدني آب با مشابه تقريباً حساسيتي داراي صنعتي هايآب سوم گروه گروه نسبتاً حساس -ج

 از كرد كه استفاده تصفيه معمول هايروش توان ازمي گروه اين مطلوب كيفيت به رسيدن براي باشد.

-خنك هاي فشار، آب كم بويلرهاي آب :كرد اشاره زير موارد به توانمي گروه اين در ذكر قابل فرايندهاي

 و گاز تميزكننده زدا،حرارت سرد، نورد گرم، نورد مصرفي هوا، آب تصفيه در مصرفي باز، آب چرخشي كننده
 كود، آب و غير آلي شيميايي مواد تهيه براي شيميايي صنايع در فرايند فوالد، آب صنايع در پرداخت

 چوب، آب خمير و نشده سفيد شيميايي خمير و نشده سفيد كرافت براي مقوا و كاغذ صنايع در مصرفي

يخ،  و لبني صنايع و نانوايي و پزيشيريني شده، كنسرو غذاهاي تهيه غذايي، صنايع در عمومي فرايندهاي
  .بهداشتي مصارف دباغي، آب عمومي پرداخت فرايندهاي و دباغي فرايندهاي آب
  

  صنعتي هايآب (حساس) دوم گروه هايشاخص مطلوب محدوده -6جدول 

  شاخص  رديف
  محدوده مطلوب

  گرم بر ليتر)(ميلي
  0-1/0  آهن  1
  0-05/0  منگنز  2
3 pH 10-6  
4 COD 10-0  
  0-100  سختي  5
  0-75  قليائيت  6
  0-100  سولفات  7
  0-10  سيليكا  8
  0-5  مواد معلق  9
10 TDS 100-0  
  0-100  كلرايد  11
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 حد قبل، گروه مانندهم گروه اين در .دهدمي نشان را گروه اين هايشاخص مطلوب ) محدوده7جدول (

 ولي باشدشده مي ذكر فرايندهاي براي مطلوب محدوده تريننزديك شاخص، هر براي شده مشخص باالي

 بايد فشار كم بويلرهاي براي محلول جامدات ميزان مثال نيست. براي آنها آبي نياز بر منطبق دقيق طور به

  .باشد ليتر بر گرمميلي 20حدود  در
 هايگروه به نسبت را حساسيت ترينكم صنعتي هايآب چهارم گروه گروه با كمترين حساسيت -د

گيرد مي قرار استفاده مورد تصفيه با حداقل يا و تصفيه بدون معموالً گروه اين در مصرفي دارد. آب ديگر
 مصرف باريك كنندهخنك هايآب :كرد اشاره زير موارد به توانمي گروه اين در ذكر قابل فرايندهاي از كه

 در فرايند چسب، آب تهيه براي شيميايي صنايع در مصرفي سطوح، آب شستشوي باز، آب چرخشي و

-آتش در مصرفي مواد، آبياري، آب انتقال جهت مصرفي سيمان، آب كارخانجات در فرايند پتروشيمي، آب

  .نشاني
  

  صنعتي هايآب حساس) سوم (نسبتاً گروه هايشاخص مطلوب محدوده -7جدول 

  شاخص  رديف
  محدوده مطلوب 

  گرم بر ليتر)(ميلي 
  0-3/0  آهن  1
  0-3/0  منگنز  2
3 pH 10-5  
4 COD 20-0  
  0-250  سختي  5
  0-150  قليائيت  6
  0-250  سولفات  7
  0-20  سيليكا  8
  0-10  مواد معلق  9
10 TDS 500-0  
  0-200  كلرايد  11

  
 براي مطلوب محدود ترين) نزديك8جدول ( در شاخص هر براي شده مشخص باالي حد نيز گروه اين در

 آب هايسامانه اينكه وجود با نيست. آنها آبي نياز بر منطبق دقيق طور به ولي باشدمي شده ذكر فرايندهاي

 گروه اين در توانندمي دو هر ولي دارند نياز را متفاوتي آب چرخشي، كيفيت و مصرف بار يك كنندهخنك

 به توانمي باشد، بهتر باز، چرخشي هايدر آب استفاده مورد آب كيفيت قدر هر كه آنجا از گيرند. اما قرار

 داده قرار نيز 3گروه  بنديدسته در گروه اين لذا كرد، استفاده كنندهخنك چرخه در آن از تربيش دفعات

  .است شده
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  صنعتي هايآب حساسيت) چهارم (كمترين گروه هايشاخص مطلوب محدوده -8جدول 
  گرم بر ليتر)محدوده مطلوب(ميلي  شاخص  رديف

  0-1  آهن  1
  0-1  منگنز  2
3 pH 10-5  
4 COD 75-0  
  0-500  سختي  5
  0-500  قليائيت  6
  0-500  سولفات  7
  0-50  سيليكا  8
  0-100  مواد معلق  9
10 TDS 1000-0  
  0-500  كلرايد  11

  
  هاي صنعتيهاي آبنحوه تعيين گروه

 و دارد شده انتخاب فرايندهاي نوع به بستگي صنعت از هر بخش در آب مصرف ميزان و كيفيت كه آنجا از
 بازيابي هايسياست و آن كيفيت و دسترس قابل آب ميزان جمله از زيادي با مسايل توانندمي فرايندها اين

 صورتي به گروه هر در مصرفي آب كيفيت و كميت هايتعيين ويژگي لذا يابند، تغيير كارخانه چرخه در آب

 را مصرف بيشترين هاكارخانه اكثر كه در انتخابي كنندهخنك سامانه نوع مثال براي باشد.نمي صحيح كلي
 شدن سامانه انتخاب صورت در را متفاوتي بسيار كميت و كيفيت تواندمي دهد،مي اختصاص خود به

  دهد. اختصاص خود به طرفهيك سامانه با بسته گردشي
  

  هاي چهارگانه آب صنعتيتعيين ميزان مصرف آب از هر يك از گروه -9جدول 

  فرايند صنعتي
  صنعتي هايفرايند توسط مصرفي آب

  هر گروه آب (درصد) در 
  4گروه   3گروه   2گروه   1گروه 

  -  -  -  -  كنندهخنك
  -  - >5  -  توليد بخار
  25  >10  >5  -  آب فرايند

  -  -  -  -  آب مصرفي در محصوالت

  -  5  -  -  مصارف بهداشتي
  -  60  -  -  شستشو

  -  -  -  -  ديگر مصارف

  25  65-70  >10  ناچيز  مجموع
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 در شده تعيين الگوهاي از استفاده توان بامي صنعت هر فرايندهاي نوع كردن مشخص از بعد ترتيب ينبه ا

 كرد را مشخص مصرفي آب مطلوب محدوده و معين را آب به صنعت حساسيت ميزان فوق، هايبنديگروه

 و غيره، كنندهخنك سامانه نوع استفاده، مورد بويلر نوع محصول، نوع به توجه با بايد صنعت، هر براي لذا.

 در است ممكن فرايندها برخي البته كرد. مشخص مختلف هايبخش در را نياز مورد آب مصرفي درصد

 را فرايند كيفيت به بخش تريننيز نزديك آنها مورد در توانمي باشند، كه نشده آورده فوق هايبنديدسته
 ) را9جدول ( مشابه جدولي توانمي هر گروه از صنعت هر مورد نياز درصد تعيين براي سپس كرد. انتخاب

  تهيه كرد.
 را صنايع نيازهاي درصد 70 الي 65 حساس) در حدود (نسبتاً 3 گروه آب كه شودمي مشاهده جدول اين در

آبي با  تصفيه، بتواند ميزان ترينكم با كه كرد آبي استفاده منبع و يا منابعي از است بهتر لذا كند،مي تأمين
 نوع هر براي كه است بديهي ارائه نمايد. را كند تأمين را هاكارخانه آبي نياز ترينكيفيت كه بيش اين

 آب به نسبت تريحساسيت بيش كه صنايعي ولي است، ترمطلوب باالتر كيفيت با آب منبع مصرفي،

شوند، مي متحمل تصفيه براي تريكم هزينه باالتر كيفيت با خام آب از استفاده صورت در دارند، مصرفي
 منظور بدين گردد،مي كمتر نياز مورد آب به رسيدن براي تصفيه فرايندهاي خالل در لجن مقدار همچنين

  .كند استفاده ترمطلوب كيفيت با آب از تر،حساس صنايع امكان صورت در ) تا9جدول (
 محصوالت نوع چنينهم و مشابه صنعت يك در حتي و مختلف صنايع در موجود فناوري اينكه به توجه با

 به مربوط اطالعات كه آنجا از و است، متفاوت آنها نياز مورد آب كيفيت در نتيجه و محصوالت كيفيت و

 از را صنايع كلي طور به تواننمي باشد،نمي ايران مشخص در مختلف صنايع در مصرفي آب انواع درصد

 محصول نوع و فناوري لحاظ نوع از كاغذ كارخانه يك است ممكن مثالً كرد. بنديطبقه مصرفي آب لحاظ

مورد  درصد فوق، جدول بر اساس بايد لذا بگيرد. قرار 4 گروه در كاغذ كارخانه يك و 3 گروه در توليدي
 را درصد باالترين گروه، هر مصرفي آب درصد مجموع گرفتن نظر در با و كرده مشخص را آب نوع هر نياز

 ميزان و دسترس در تصفيه امكانات به توجه با نهايت در و دانست صنعتي مورد نظر آب گروه معرف

  .نمود استفاده گروه اين مناسب با خام آب از صنعتي، آب تصفيه براي گذاريسرمايه
  

  صنعتي مصارف براي خام آب منابع مختلف هايشاخص مقادير
 پيشنهاد با تواننمي دارد، وجود صنعت مورد نياز آب به آبي نوع هر تبديل امكان كه مطلب اين به توجه با

 گرفته، صورت هايبررسي اساس بر توانمي بلكه كرد، آن از استفاده به را ملزم صنعت استاندارد، يك

 اتفاق ندرت به بسيار طبيعت در عالي كيفيت با چنين آبكرد. هم تعريف را صنعت براي آب مختلف سطوح

  .كرد بنديتقسيم  زير گروه سه در توانمي را صنعتي خام هايآب ترتيب بدين .افتدمي
 بسيار كيفيت با آب به كه صنعت در فرايندهايي براي كه شودمي اطالق هاييآب به گروه اين الف گروه

 حساسيت با فرايندهاي براي و باشندمي استفاده قابل تصفيه حداقل با يا و تصفيه ندارند، بدون نياز باال

 .باشندمي خوب كيفيت داراي صنعتي مصارف لحاظ از گروه تصفيه شود. اين نياز مورد حد تا بايد زياد،
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 تصفيه بدون كه حساسيت، ترينكم با فرايندهاي براي كه شودمي اطالق هاييآب به گروه اين ب گروه

 و فيزيكي هايتصفيه انجام حساس، نسبتاً فرايندهاي براي باشند. امامي استفاده قابل حداقل تصفيه، با يا و
 كيفيت داراي صنعتي مصارف لحاظ از گروه اين باشد.الزم مي نوع استفاده از آن، به توجه با شيميايي

  .هستند متوسط
 و هستند تصفيه نيازمند صنعت در مصرفي هر براي كه شودمي اطالق هاييآب به گروه اين ج گروه
 به توجه با روند. كار به باشند،نمي بااليي تصفيه نيازمند كه كنندهخنك مصارف براي شود بيشترمي توصيه

 شود.نمي توصيه فرايندها اين در هاآب اين از استفاده حساس، فرايندهاي تصفيه جهت باالي ميزان به نياز

 .هستند ضعيف داراي كيفيت صنعتي مصارف لحاظ از گروه اين

 طبيعت در .است كرده ارايه فوق هايگروه براي را صنعتي آب هايشاخص از يك هر )، حد10در جدول (

 براي باشد، داشته ويژه گروه يك مورد نظر محدوده در را هاشاخص تمامي كه شودمي يافت آبي تركم

  باشند.مي گروه اين استاندارد حد باالي ديگر برخي و گروه (الف) استاندارد حد زير شاخص در چندين مثال
  

  صنعتي مصارف براي آب منابع مختلف هايشاخص مقادير - 10جدول 
  )pHليتر، به جز  بر گرمميلي حسب (بر

  گروه (ج)  گروه (ب)  گروه (الف)  شاخص

  1<  >1 >3/0  آهن

  1<  >1  >3/0  منگنز

pH 9-6  9-6  9-6  

COD 20<  75<  >75  

  500<  >500  >250  سختي

  500<  >500  >150  قليائيت

  500<  >500  >250  سولفات

  50<  >50  >20  سيليكا

  100<  >100  >50  مواد معلق

TDS 500<  1000<  >1000  

  500<  >500  >200  كلرايد

  
  ها در محيط خاك و گياهبررسي اثر كاربرد پساب

هاي يكي از مشكالت احتمالي كاربرد پساب فاضالب در مصارف آبياري، تأثير احتمالي آن بر ويژگي
. چنانچه غلظت برخي عناصر استشيميايي، فيزيكي خاك و همچنين ايجاد شرايط نامطلوب در گياه 

تر باشد، غلظت اين عناصر در خاك نيز به تدريج افزايش يافته و از موجود در پساب از ميزان استاندارد بيش
هاي زيرزميني و بروز آب حد آستانه تحمل گياه فراتر خواهد رفت. در عين حال ممكن است موجب آلودگي

  مشكالت زيست محيطي شوند.
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شود. تجمع بيش از حد خيزي آنها ميها و كاهش حاصلها موجب شور شدن خاكتجمع امالح و نمك
هاي متفاوت گياهان به تواند براي گياهان ايجاد مسموميت كند. دانستن واكنشبرخي عناصر نيز مي

آيد، حائز اهميت ها در خواص فيزيكي و شيميايي خاك بوجود مين آبتغييراتي كه در نتيجه استفاده از اي
  ).1999است (مارتينز، 

 pHدر زمينه تأثير فاضالب بر ميزان هدايت الكتريكي و  خاك pHتغيير در هدايت الكتريكي و 
) نشان داد كه شوري خاك در 1981مهيدا ( خاك مطالعاتي در سطح دنيا صورت گرفته است از جمله

هاي آبياري شده با فاضالب ري با فاضالب تغيير چنداني نكرده است، اما در برخي مناطق شوري خاكآبيا
هاي ) گزارش كرد كه هدايت الكتريكي، در خاك1986هاي آبياري نشده بوده است. صابر (كمتر از خاك

هاي الكتريكي خاكسال آبياري، نزديك به سه برابر هدايت  60آبياري شده با فاضالب شهر قاهره، پس از 
  آبياري نشده است.
) با بررسي اثر فاضالب بر شوري خاك در مدت شش سال نشان دادند كه در دو 1986بول و همكاران (

 كشت با) 1990( همكاران و سال اول به دليل باال بودن درصد آبشويي، شوري خاك افزايش يافت. هايز
 شانزده مدت به شهري فاضالب و چاه آب با آنها آبياري و آمريكا شرق جنوب هايخاك گندمي در چمن
 و كلسيم مجموع سديم، پتاسيم، فسفر، نيتراتي، نيتروژن شوري، فاضالب، با آبياري دادند كه نشان ماه

تغيير  هاخاك pH داده است، ولي افزايش چاه آب با آبياري از بيش را خاك تبادلي سديم و درصد منيزيم
مدت آبياري خاك را به دنبال كاربرد طوالني pH) افزايش 1996اسچيپر و همكاران ( .نداشت گيريچشم

هايي نظير سديم، منيزيم كاتيون فاضالب گزارش كردند. همچنين دليل اين افزايش را وجود مقادير باالي
 بعد اضالبف استفاده از نمودند بيان )2002(همكاران  و سديم در فاضالب مورد استفاده بيان كردند. ملي و

شود. خاك مي غذايي ماده مقدار در افزايش سبب خشك در فصول خصوص به دوره پنج ساله سه از
 محلول خاك در امالح اين تجمع سبب چاه، آب به فاضالب نسبت در عناصر اين غلظت بودن باال احتماالً

از  رطوبت باالي تبخير دليل به تواندمي كه بود، از اعماق بيشتر سطح در امالح اين است. غلظت شده
 باشد. شده تبخير آب با همراه خاك به سطح اعماق از آب در محلول امالح و انتقال خاك سطح

) بيان كردند كه افزايش در هدايت الكتريكي خاك براي خاك آبياري شده با 2003محمد و مظهره (
) TDSكل ( امالح ي حد غلظتفاضالب در مقايسه با خاك آبياري شده با آب آشاميدني به دليل منبع باال

) گزارش كردند كه خاك آبياري شده با آب چاه داراي 1384فاضالب است. روحاني شهركي و همكاران (
اي از لحاظ گونه مسئلههدايت الكتريكي بيشتري نسبت به تيمارهاي پساب بوده و اين تيمارها نه تنها هيچ

  اند.هاي منطقه را كاهش دادهري و قلياييت خاكشوري و قلياييت در منطقه ايجاد ننموده، بلكه شو
خاك ثابت نبوده و كمترين مقدار  pH) نشان دادند كه اثر تيمارها بر روي 2007محمد روسان و همكاران (

pH گيري بعد از دو سال آبياري با فاضالب مشاهده گرديد. همچنين بيان كردند كه شوري خاك اندازه
دار به وسيله آبياري با فاضالب عصاره خاك به طور معني 5به  1با نسبت  شده به وسيله هدايت الكتريكي
) يك افزايش در غلظت مس، منگنز و آهن 2007توسط آلهم و همكاران ( بيشتر بود. نتايج به دست آمده
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و   pHهاي باالي موجود در فاضالب نشان داد. عالوه بر اين افزايش دردر خاك را در ارتباط با غلظت
 .هدايت الكتريكي در خاك مشاهده گرديد

هاي اخير در مورد اثر آبياري با در دهه تغيير در هدايت هيدروليكي و شدت نفوذپذيري خاك
هاي فيزيكي خاك در برخي از كشورهاي جهان مطالعاتي انجام شده است. ها بر ويژگيها و پسابفاضالب
هاي فيزيكي ب به جاي آب معمولي، سبب بهبود ويژگيگيري از فاضال) نشان داد كه بهره1981مهيدا (

) اثر 1983تن و همكاران (شود. وينخاك مانند نفوذپذيري، تخلخل و گسترش ساختمان اسفنجي خاك مي
مواد جامد معلق را بر هدايت هيدروليكي سه خاك شني، لوم شني و لوم رسي سيلتي مورد بررسي قرار 

) بيشتر در خاك سيلتي لوم Ksداد كه كاهش هدايت هيدروليكي اشباع ( دادند. نتايج به دست آمده نشان
باشد. ولي در خاك شني، رسوب كم ذرات رخ داده است كه ناشي از تجمع ذرات جامد در سطح خاك مي

جامد و تغيير اندك در هدايت هيدروليكي اشباع مشاهده گرديد. به طور كلي نتايج اين پژوهش نشان داد 
توان اراضي كشاورزي را با درست و بدون مشكلي از نظر تغيير در نفوذپذيري خاك، ميكه با مديريت 

  فاضالب آبياري نمود.
مدت آبياري با فاضالب بر وضعيت خاك در منطقه قاهره مصر به اين ) با بررسي اثرات طوالني1986صابر (

خاك انباشته شود. جواركار و  گيري درتواند به اندازه چشمنتيجه رسيد كه هر يك از فلزات سنگين مي
) با بررسي اثر تفاله و فاضالب كاغذ بر خاك و گياه مشاهده نمودند كه استفاده از فاضالب 1987همكاران (

  هاي هيدروليكي خاك ندارند.اي بر ويژگياثر قابل مالحظه
ند كه اين كاهش شومي Ksهاي هوازي سبب كاهش ) دريافتند كه وجود باكتري1992وانديوايور و باويه (

) اثر تركيب 2000دهد. اگليدز و لوندرا (غالباً در نزديكي سطح خاك كه مواد مغذي وجود دارد، رخ مي
هاي فيزيكي دو نمونه خاك رسي و لومي در يونان بررسي فاضالب شهري و لجن فاضالب را بر ويژگي

ثر كاربرد اين مواد تا حدود زيادي هاي مورد بررسي در اهاي فيزيكي خاككرده و نشان دادند كه ويژگي
اند. آنها دريافتند كه با افزايش كاربرد تركيب لجن فاضالب و فاضالب شهري، ضريب هدايت بهبود يافته

 خاك، در كاربرد فاضالب كه كردند بيان) 2004( همكاران و يابد. داوزآبي اشباع خاك نيز افزايش مي
 كاهش را اشباع هدايت هيدروليكي فرج و خلل تواند مقادير حجممي داده و افزايش را خاك آب نگهداري

  .كنندبازي مي خاك در سرتاسر فاضالب حركت در مهمي نقش نفوذپذير، سطحي هايهمچنين اليه دهد.
) نشان دادند كه هدايت هيدروليكي خاك در اثر 2001در تحقيق ديگري، عابدي كوپايي و همكاران (

داري نداشته است، ولي در اثر آبياري با آب زيرزميني شده شهري تغيير معنيآبياري با فاضالب تصفيه 
 داري از خود نشان داده است.كاهش معني

يكي از مشكالت احتمالي كاربرد پساب فاضالب در آبياري تأثير احتمالي  هاي گياهيتمركز در اندام
ود در پساب از ميزان استاندارد هاي شيميايي خاك است. چنانچه غلظت برخي عناصر موجآن بر ويژگي

بيشتر باشد، غلظت اين عناصر در خاك نيز به تدريج افزايش يافته و از حد آستانه تحمل گياه فراتر خواهد 
هاي زيرزميني و بروز مشكالت زيست محيطي شوند. آب رفت. در عين حال ممكن است موجب آلودگي

شود. تجمع بيش از حد خيزي آنها ميش حاصلها و كاهها موجب شور شدن خاكتجمع امالح و نمك
هاي متفاوت گياهان به تواند براي گياهان ايجاد مسموميت كند. دانستن واكنشبرخي عناصر نيز مي
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آيد حائز اهميت ها در خواص فيزيكي و شيميايي خاك بوجود ميتغييراتي كه در نتيجه استفاده از اين آب
  ).1999است (مارتينز، 
درصد سبزيجات مصرفي در شهر، با  60) بيان كردند در داكار سنگال، بيش از 2002مكاران (فاركويت و ه

) گزارش 1992اند. اسميت و نصر (استفاده از مخلوط آب زيرزميني و فاضالب تصفيه نشده رشد داده شده
نند. در ككردند كه يك دهم يا بيشتر جمعيت جهان، غذايي كه با فاضالب آبياري شده است را مصرف مي

استفاده از فاضالب، ظاهراً مسائل رواني از مهمترين عوامل محدود كننده است. در زمينه تاثير فاضالب بر 
) به اين 1986خاك و گياه مطالعاتي در سطح دنيا صورت گرفته است از جمله: فيتزپاتريك و همكاران (

- با فاضالب تصفيه شده نشان نميهاي گياهي مختلف واكنش يكساني به آبياري نتيجه رسيدند كه گونه

 صورت به شيميايي كود كاربرد با در مقايسه پساب تاثير گرفتند كه ) نتيجه1987همكاران ( و كالپ .دهند

گيري نمود كه ) نتيجه1378باشد. عرفاني آگاه (مي رقابت قابل كامالً گياه نياز تامين ازنظر آمونيوم نيترات
هاي گياهان كاهو و گوجه فرنگي در كليه تيمارهاي فاضالب نسبت به غلظت عناصر سنگين در كليه اندام

  .تيمار شاهد افزايش داشته است
) يك افزايش در غلظت مس، منگنز و آهن در خاك را در ارتباط با 2007نتايج كارهاي آلهم و همكاران (

تجزيه و تحليل ميوه هاي فاضالب نتايج هاي باالي موجود در فاضالب نشان داد. با افزايش نسبتغلظت
نشان داد، "RS589956"گوجه فرنگي افزايش غلظت آهن، مس، نيكل، منگنز و روي را در رقم 

انباشتگي كادميوم و مشاهده گرديد، اما هيچ "GS12" كه، افزايش غلظت منگنز و روي در رقمدرحالي
يي بخشي از فلزات سنگين از بنابراين، اعتقاد بر اين است كه جابجا سرب در هر دو رقم مشاهده نگرديد.

خاك به ميوه گوجه فرنگي به دليل حضور اين فلزات در پساب تصفيه شده رخ داده است، با اين حال، 
 باشند.تر از مقدار ارائه شده توسط استاندارد اردن ميغلظت فلزات سنگين در ميوه گوجه فرنگي پايين

ي ممكن است به دليل ارزش غذايي باالي آن، كه بنابراين، استفاده از فاضالب در آبياري گوجه فرنگ
هاي فقير گردد، ممكن است باعث بهبود رشد گياه، كاهش ميزان مصرف كود و افزايش حاصلخيزي خاك

 امكان پذير باشد.

اي در كشور يونان نتيجه گرفتند كه استفاده مجدد از ) در تحقيقي گلخانه2008كاالوروزيوتيس و همكاران (
دار محتوي روي و شده شهري براي آبياري دو گياه كلم گل و كلم بروكسل به طور معني فاضالب تصفيه

) در بررسي اثرات آبياري فاضالب تصفيه 2008اغلو و همكاران (كادميوم را افزايش داده است. نتايج كيزيل
فاضالب  با آبياري شده و تصفيه نشده روي بعضي خصوصيات شيميايي كلم گل و كلم قرمز نشان داد كه

، عملكردباالترين را افزايش داد.  كلم گل و كلم قرمزكادميوم ، مس، سرب، نيكل و رويآهن، منگنز، 
كلم گل و  درست ا مقدار خيلي كمي براي زندگي الزمه كه بعناصر غذايي كم مصرف و عناصر غذايي 

فاضالب  گيري كرد كهنتيجهتوان مي بنابراين مشاهده گرديد.فاضالب تصفيه نشده در تيمار كلم قرمز 
كه فاضالب حالي هاي كشاورزي استفاده شود، درتواند با اطمينان در كوتاه مدت، در زمينمي تصفيه نشده
  .به كار بردتوان در كشاورزي پايدار در درازمدت را مياوليه  تصفيه شده
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و  در خاك از عناصر سنگين يبر ميزان برخ زراعي در آبياري گياهان فاضالب ) تأثيرمصرف1386بهمنيار (
 آبياري در كمك براي شهري فاضالب از گياهان را مورد بررسي قرار داد. نتايج وي نشان داد كه استفاده

 خاك، آلي مواد و مقدارآهك افزايش با .يافت افزايش خاك در كروم و سرب نيكل، كادميوم، اراضي، ميزان

 آلي مواد و آهك مقدار با عناصر ساير و داد نشان داريافزايش معني خاك در يافته تجمع كل سرب ميزان

 از بيشتر ريشه در تجمع يافته سرب و كروم نيكل، كادميوم، ميزان .اندنداده نشان داريمعني همبستگي

 افزايش بررسي مورد عناصر ميزان شهري، فاضالب تأثير تحت اراضي در و بود برنج دانه و هوايي اندام

 بيش شاهد به نسبت برنج دانة و اسفناج هوايي اندام در سرب ميزان .نرسيد بودن سميحد  به اما يافت،

 به برنج دانة به كروم و نيكل كادميوم، انتقال سرب، ضريب .دارد بيشتر بررسي به نياز كه بود برابر 2از

 و كادميوم سرب نيكل، كروم، در ترتيب به انتقال ميزان اسفناج، هوايي دراندام اما يافت، افزايش ترتيب

  .است داده نشان افزايش
 با تحت آبياري ايعلوفه گياهان در سنگين فلزات مقدار تجمع ) در بررسي1387عليزاده و همكاران (

 بوتة برابر 5/1 فاضالب با شده آبياري ذرت بوتة در تجمع تهران نتيجه گرفتند كه مقدار فاضالب درجنوب

مجاز  حد از بيش ذرت بوته در عناصر ساير تجمع روي و منگنز غير ازاست. به  چاه آب با شده ذرت آبياري
 حد از بيشتر كادميم و منگنز و مجاز حد از روي كمتر سرب، كروم، نيكل، مقادير ذرت دانه و بالل و در

 تصفيه پساب با آبياري ) در بررسي اثر1387گياه مشاهده گرديد. مرادمند و بيگي هرچگاني ( درون مجاز

 مجاز حد از كمتر غلظت رغم عليخاك نتيجه گرفتند كه  و سبز فلفل اندام در سرب توزيع بر شهري شده

 شاهد به نسبت گياه و خاك در سنگين عناصر غلظت ،شهركرد شهري شده تصفيه پساب در سنگين عناصر

 اين نتايجاست.  زمان گذشت با گياه و خاك در سنگين عناصر تجمع بيانگر كه داده است. نشان افزايش

 سرب غلظت است ممكن شهركرد شهري پساب كاربرده ادام با بوده، لذا محدود رشد فصل يك به تحقيق

  يابد. افزايش گياه در سپس و خاك در
) با بررسي اثر آبياري با فاضالب تصفيه شده نشان دادند كه محتوي فلزات سنگين 2010كلي و همكاران (

ره آبياري افزايش يافته است. غلظت فلزات سنگين در خاك نشان به خصوص براي سرب و كادميوم با دو
داد كه تحرك و جذب سطحي آنها وابسته به محتوي (مقدار) فلزي فاضالب تصفيه شده، حركات كربن 

تواند شوري و محتوي فلزات آلي، درصد بخش رس و زمان آبياري است. آبياري با فاضالب تصفيه شده مي
 اما بوده، گياه متحرك معموالًدر هستند ضروري گياه رشد براي كه د. عناصريسنگين خاك را افزايش ده

 اين عناصر در ميزان يابند. بنابراينمي تجمع هادر ريشه و داشته كمي جائيجابه سنگين و سمي عناصر

 ).2004است (ميرلس،  بوده حداكثر ريشه

 شهري) در شده تصفيه پساب (فاضالب با ) نتيحه گرفتند كه آبياري1384مصطفي زاده فرد و همكاران (

 شد چغندرقند در قند ناخالص عملكرد افزايش و قند درصد كاهش عملكرد، افزايش باعث چاه آب با مقايسه

 درصد يك سطح در كه قند درصد كاهش و بود دارمعني درصد 5 سطح در كه عملكرد افزايش اين كه

 سولفات و كلر ميزان بودن پائين و نيتروژن ميزان بودن باال غذايي، عناصر وجود بدليل عمدتًا بود، دارمعني

 آب و پساب با آبياري تيمارهاي در و آفتابگردان ذرت عملكرد اجزاء و است. عملكرد بوده پساب در موجود

 موجود مصرف پر غذايي عناصر دهدمي نشان موضوع نداشتند. اين آماري لحاظ از داريمعني اختالف چاه
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 قابل بربرداشت عالوه كه گردند شيميايي كودهاي جايگزين توانندوپتاسيم مي فسفر ازت، نظير پساب در

  .گردد جويي صرفه نيز هزينه در محصول قبول
) با بررسي اثر كاربرد پساب و لجن فاضالب صنعتي بر غلظت برخي عناصر و 1385نظري و همكاران (

عملكرد وزن خشك اندام هوايي و ريشه در تيمار تركيبي آب عملكرد گندم، جو و ذرت نتبجه گرفتند كه 
چاه و لجن در تمام گياهان باالترين مقدار را به خود اختصاص داده است. كاربرد پساب ها در مقايسه با آب 
چاه سبب افزايش عملكرد وزن خشك اندام هوايي گياهان شد. با توجه به كمبود آب آبياري در مناطق 

نياز به استفاده از پساب به عنوان تأمين بخشي از آب آبياري ضرورت دارد در مورد  خشك و نيمه خشك و
هاي فيزيكي و شيميايي اثرات آبياري محصوالت با پساب فاضالب تصفيه شده و تغييرات احتمالي ويژگي

  اين محصوالت و جذب عناصر غذايي و فلزات سنگين مطالعه شود.
تهران  كاج درختان رشد و خاك بر شهري فاضالب با آبياري اثر) با بررسي 1387صالحي و همكاران (

 كاج درختان حجم و رويه زميني تاج، متوسط قطر تاج، طول ارتفاع كل، نشان دادند كه قطر برابر سينه،

 شده آبياري عرصه از بيشتر شهري فاضالب با شده آبياري عرصه ) درP >01/0داري (تهران به طور معني

 شده تيمار خاك در نيز منيزيم و كلسيم پتاسيم، فسفر، نيتروژن، است. غلظت عناصر غذايي معمولي آب با

 از حاصل بود. نتايج چاه آب با شده تيمار خاك از ) بيشترP >01/0داري (معني طور به شهري فاضالب با

 نياز مورد آب تأمين مهمي براي منبع عنوان به را شهري فاضالب از برداريبهره تحقيق، پيشنهاد اين

  دهد.مي قرار پشتيباني مورد و تقويت پيش از بيش كاريجنگل
 زيتون و درختان ميوة و برگ در روي و سرب سنگين فلزات ) تجمعa1387اشرف آقابراتي و همكاران (

 فاضالب از استفاده كه داد نشان شهري را مورد بررسي قرار دادند. نتايج فاضالب با شده آبياري خاك

 ) درPbو  Znغلظت عناصر سنگين ( دارمعني افزايش باعث كاري زيتون آبياري در سال) 7 شهري (طي

نگرديد.  زيتون هايميوه در عناصر اين غلظت افزايش سبب اما است، شده زيتون درخت برگ و خاك
 هايبافت و خاك در سنگين عناصر افزايش باعث است ممكن شهري فاضالب طوالني مدت كاربرد

 شهري فاضالب كاربرد ) در پژوهشي ديگر با بررسي تاثيرb1387اشرف آقابراتي و همكاران ( .شود گياهي

 فاضالب با زيتون و خاك نتيجه گرفتند كه آبياري درخت نيكل) در و (كروم سنگين عناصر تجمع بر

 هايبرگ در كروم و نيكل شود. غلظتمي خاك در كروم و نيكل دار غلظتمعني افزايش سبب شهري

 آب با شده آبياري درختان هايبرگ در عناصر غلظت اين از بيش شهري فاضالب با شده آبياري ختاندر

 .نشد زيتون مشاهده هايميوه در سنگين فلزات غلظت در داريمعني اختالف اما بود، چاه

خشكسالي ) در بررسي استفاده از پساب بر روي كشت آفتابگردان جهت مبارزه با 1388نتايج پاپن و نادري (
نشان داد كه پساب كاربردي نه تنها باعث افزايش شوري خاك نشده، بلكه با شوري كم خود قادر است 

هاي احتمالي موجود در اليه سطحي پروفيل خاك را به پايين منتقل نمايد. يكي از فوايد سودمند نمك
صيات فيزيكي همچنين دار عناصر فسفر، ازت و مواد آلي خاك است. خصوپساب كاربردي افزايش معني

ها را كاربرد پساب به ترتيب نسبت به شاهد كاهش و افزايش وزن مخصوص ظاهري و پايداري خاكدانه
دهد. عالوه بر آن ميزان عناصر سنگين كادميوم و سرب را در خاك افزايش داده، ولي در حدود مجاز مي



  177...........................................................................................صفر معروفي و همكاران  8
  
  

 
  

دار عناصر فسفر ضالب باعث افزايش معنيباقي مانده است. نتايج تحليل گياهي نيز نشان داد كه پساب فا
هاي گياهي در مقايسه با شوند. عالوه بر آن ميزان عناصر سنگين در اندامو پتاسيم در مقايسه با شاهد مي

 دار داشته است.شاهد بيشتر شد. عملكرد گياه نسبت به شاهد افزايش معني

اربرد فاضالب خام و تصفيه شده بر عملكرد ) در بررسي اثر ك1389بنتايج تحقيقات پارسافر و همكاران (
زميني نشان دادند كه بيشترين ميانگين ارتفاع و بيشترين تعداد غده در بوته مربوط به تيمار فاضالب سيب

 خام، بوده است. تيمارهاي فاضالب تصفيه شده و كمترين ميانگين ارتفاع و تعداد غده مربوط به تيمار شاهد

 قرار شده تصفيه فاضالب تيمار از بعد آب، و شده تصفيه فاضالب تركيب و آب و خام فاضالب تركيب

 تيمار نيز شده توليد وزن غده ميانگين و بوته در ساقه ميانگين بوته، در برگ ميانگين نظر از گرفتند.

 به خشك ماده درصد ترينبيش بودند. ميانگين كمترين داراي شاهد تيمار و بيشترين داراي خام فاضالب

 تصفيه فاضالب تيمار آب، و خام فاضالب تيمار شده، تصفيه تيمار فاضالب خام، فاضالب تيمار در ترتيب

  گرديد. مشاهده شاهد تيمار و آب و شده
  

  هافاضالب بردارينمونهاستاندارد  روش
انتخاب محل  ،فاضالب در نقطه مشخصي مورد نظر باشد آزمايشكه  مواردي در برداريمحل نمونه

كه اطالع از تركيب فاضالب در محل خروج فاضالب از  در مواردياما . داشتبرداري موردي نخواهد نمونه
  نمونه در محل تخليه از انتهاي لوله خروجي تأسيسات بايد برداشت شود. ،نظر باشد موردتأسيسات تصفيه 

د اوج (حداكثر مقدار) فاضالب در دوره يا فاصله زماني مشخص مانن تركيبكه پي بردن به تغييرات هنگامي
برداشت و  دقيقه 30 يا 10 يا 5ها بايد در فواصل كوتاه و معيني از زمان يعني هر نمونه ،باشدتخليه الزم 

 24 يا يك دوره زماني (معموالً عملكردآزمايش شود. براي مطالعه و آگاهي از كيفيت فاضالب در يك دوره 
گيري تركيبي بايد استفاده شود. نمونه از روش نمونه تصفيه تأسيسات) يا يك دوره كار روزانه ساعت

هاي معرف در فواصل معين و اختياري از زمان از كانال اصلي تخليه برداشت نمونه كردنتركيبي از مخلوط 
باشد.  داشتههاي برداشت شده بايد نسبت ثابتي از حجم فاضالب را آيد. حجم هر يك از نمونهمي بدست

باشد. در برداشت  مرتبطار شده بايد با تغييرات ماهيت و مقدار جريان فاضالب هاي اختيفواصل زمان
آلود در گيري نبايد از ناحيه كف. نمونهبماندها بايد توجه داشت كه نسبت واقعي مواد معلق محفوظ نمونه

گردد.  برداشتاز كف بستر جريان  فاصله 3/0ها بايد در نمونه معموالًسطح و يا از كف كانال صورت گيرد. 
بار  موارد برداشت نمونه يك بيشترنحوي برداشت شود كه هوا وارد آن نشود. در ه نمونه بايد به آرامي و ب

  باشد.بخش ميدر ساعت رضايت
يا ظروف لعابي كه لعاب آنها شكننده نباشد و يا ظروف  دارلعابچيني  ظروف برداريوسائل نمونه 

گشاد هبايد دهان ،رودبرداري بكار ميتوان بكار برد. ظروفي كه جهت نمونهمي بردارياي را براي نمونهشيشه
كف  درآساني صورت گيرد و رسوب و باقيمانده ه باشد كه انتقال محتوي به ظرف اصلي نمونه ب كوچكو 

  آن استفاده كرد. ازتوان مي ،برداري خودكار در اختيار باشدآنها بجا نماند. چنانچه وسيله نمونه
برد كه گنجايش كافي براي  بكارها بايد آوري نمونهظروفي براي جمع ،هاي تركيبيمورد تهيه نمونهدر 

اي يا لعابي با توان از ظروف شيشهتركيبي مي نمونهتهيه  براي هاي برداشت شده را داشته باشد.كليه نمونه
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بايد دقت شود  ،منظور بكار رودبدار براي اين ا. چنانچه ظروف لعكردگنجايش كافي تميز و خشك استفاده 
  خوردگي نداشته باشد.ترككه لعاب بريدگي يا 

دادن ظرف  تكانمواد جامد را با  ،قبل از برداشت مقدار نمونه الزم براي آزمايش برداريظروف نمونه 
 يد درشود باآزمايش برداشت ميانجام منظور ه كه ب اينمونه حال تعليق در آوريد.ه ب نمونه تركيبي كامالً

قبل از  ،هاي نوريخته شود. بطري ،با مقداري از نمونه شسته شده است قبالً كهي در سمباده يهابطري
از  ليتر 3 تا 2وسيله اسيد شسته شده و سپس با دقت با آب مقطر آبكشي شود. در حدود ه ب بايداستفاده 

  ها كافي است.نمونه براي كليه آزمايش
نحوي پر شود كه مقدار بسيار كمي ه بايد از نمونه ب ،رودي بكار مييتهيه نمونه نها منظوره ب كه ييهابطري
دوري حمل  فاصلهمحكم بسته شود. چنانچه نمونه بايد به  در آنها باقي بماند و در بطري بايد كامالً هوا
ر همچنين ب اد.قرار د قائمطور ه بايد ب ،را در محفظه محكمي كه براي اين منظور تهيه شده است آن ،شود

نام  ،برداريتاريخ و ساعت نمونه ،برداريمشخصات كامل نمونه مانند محل نمونه ،برداريروي بطري نمونه
  .شودبردار و نوع نمونه بايد قيد و سمت نمونه

گراد نگهداري سانتي درجه 4آوري و پس از آن در نمونه بايد در موقع جمع نمونهنگهداري و حفظ 
طور كلي ترجيح داده ه . بنداردوجود  ،ها باشددر كليه آزمايش استفادهفظ نمونه كه قابل روش كلي ح شود.
شود. بهترين راه براي حفظ اغلب  انجامگيري شود كه آزمايش روي نمونه بالفاصله پس از نمونهمي

و يا در يخچال خوبي عايق شده است ه گراد در جعبه يخ كه بسانتي درجه 4 تا 3ها, نگهداري آنها در نمونه
 استفادههاي معين ي براي حفظ نمونه براي آزمايشيكه از مواد شيميا است. در مواردي ساعت 24مدت ه ب

ريخته  ،رودبكار مي معينيطور جداگانه در قسمتي از نمونه كه براي آزمايش ه اين مواد را بايد ب، شودمي
ي مرسوم در بررسي پساب آب خروجي از پساب با استفاده از نتايج اين فصل و روشها بعددر فصل  شود.

  تصفيه خانه كرمانشاه به عنوان يك مطالعه موردي به بحث گذاشته شده است. 
 
 
 
 
 
  
  
  
  



 

  
 

 مديريت منابع حياتي ©

  سيماي دانش)، انتشارات 1398( يو كمال طاهر هوشنگ قمرنيا: ينتدو
 شركت آب منطقه اي كرمانشاه ،گروه تحقيقات كاربردي
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  چكيده
رايزنر،  هاي الرسن، النژيلر،خانه كرمانشاه و بر اساس شاخصيه تصف با توجه به نمونه برداري ماهانه از پساب

ا هديويس، فقط شاخص الرسن، امكان خوردگي را در صورت استفاده از اين پساب-پوكوريوس و استيف
نيز، به  گذاريباشند. از نظر رسوبها از نظر خوردگي، محدوديتي قائل نميبيني نموده و بقيه شاخصپيش

گذاري تركيبات كلسيمي در صنايع مربوطه دور از انتظار نيست. ولي اين امر به رسوبطور متوسط امكان 
از  توانين منظور استفاده نمود و با اعمال مديريت مناسب ميه اها باي نيست كه نتوان از اين آبگونه
مترمكعب آب  418100هاي مذكور در صنايع فلزي منطقه استفاده كرد. به طور كلي با توجه به ميزان پساب

- مورد نياز براي كليه صنايع موجود در دو شهرك صنعتي فرامان و بيستون كرمانشاه و ظرفيت اسمي تصفيه

، عالوه بر صنايع موجود در منطقه، حجم باقيمانده استمترمكعب در روز  513000خانه اين شهر كه معادل 
گري نظير بخش كشاورزي و همچنين تغذيه توان براي اهداف ديخانه كرمانشاه را مياز پساب خروجي تصفيه

  كار برد.ه آب زيرزميني منطقه ب آبخوانمصنوعي 
  

  پساب، كيفيت آب، تصفيه خانه كرمانشاه، شاخص كيفي آب واژگان كليدي:
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  مقدمه
برد و مسئله بحران آب به صورت يك در شرايطي كه كشور به شدت از لحاظ كمبود آب شيرين رنج مي

-مطلوب) يك ضرورت اجتنابهاي با كيفيت ناباشد، توجه به منابع نامتعارف آب (آبمسئله جدي مطرح مي

م زيادي گيري حجناپذير است. از سوي ديگر، تمركز مراكز جمعيتي و صنعتي در نقاط مختلف، باعث شكل
 رهاي زيست محيطي زيادي ددشواري هاي دفع آن،گردد كه عدم توجه به يافتن بهترين شيوهاز پساب مي

ها نشان داده است كه كاربرد پساب در كشاورزي، بهترين اطراف اين مناطق به همراه خواهد آورد. بررسي
  ).1380شيوه دفع آن است (عابدي و نجفي، 

انشاه خانه كرمهاي الزم جهت بررسي امكان استفاده از پساب تصفيهبه دليل عدم وجود دادهبرداري نمونه
الي  1388ماهه (بهمن ماه سال هاي مربوطه، يك بازه زماني ششبه شاخصبراي مصارف مختلف، با توجه 

گيري قرار )، در نظر گرفته شد. در اين خصوص موارد مشروحه ذيل مورد اندازه1389نيمه تير ماه سال 
  خواهند گرفت:

)، مس Na)، سديم (K)، پتاسيم (Mg)، منيزيم (Ca)، كلسيم (2SiO)، سيليكا (4SO)، سولفات (Clكلرايد (
)Cu) روي ،(Zn) آهن ،(Fe) نيترات ،(2NO) نيتريد ،(3NO) آمونياك ،(3NH) اسيديته ،(pH قليائيت ،(
)3Caco) دما ،(T) مجموع امالح محلول ،(TDS) سختي كل ،(TH) كدورت ،(FTU اكسيژن مورد نياز ،(

 ).EC)، هدايت الكتريكي (CODشيميائي (

  
  ي بررسي روند تغييرات پارامترهاي كيف

) ارائه شده است. 6) الي (1خانه كرمانشاه در نمودارهاي (روند تغييرات پارامترهاي كيفي آب خروجي از تصفيه
-) درج شده است. همان11خانه نيز در جدول (مقادير ميانگين ماهانه پارامترهاي كيفي آب خروجي از تصفيه

تا تير  1388ول دوره مورد مطالعه (بهمن گردد، غلظت اغلب پارامترهاي كيفي آب در ططور كه مالحظه مي
) افزايش يافته است. بيشترين افزايش به ترتيب در مقادير پارامترهاي نيترات، قليائيت، دما و سختي 1389

  ، نيتريت و منيزيم بدست آمد.pHكل مشاهده شد. از سوي ديگر، كمترين افزايش به ترتيب در 
ياك، مجموع مواد محلول، سديم، پتاسيم و هدايت الكتريكي در دوره مقادير پارامترهاي سولفات، سيليكا، آمون

مورد مطالعه كاهش يافته است. بيشترين كاهش به ترتيب در مجموع مواد محلول و هدايت الكتريكي مشاهده 
گرديد. كاهش هدايت الكتريكي به دليل ارتباط بسيار نزديك آن با مجموع مواد محلول مورد انتظار بوده 

  طرف ديگر، كمترين كاهش به ترتيب در مقادير سيليكا، پتاسيم و سديم بدست آمد. است. از
  

  خانه كرمانشاه در حذف فلزات سنگينكارايي تصفيه
همچنين  .استهاي حاوي فلزات سنگين براي زندگي آبزيان و ديگر موجودات سمي استفاده مجدد از فاضالب

 هاي باال براي انسان نيزاين فلزات در غلضت سازد.مي هاي طبيعي را جهت مصارف آشاميدني نامناسبآب
اين عناصر در فاضالب صنايعي نظير  هاي گوارشي، كليوي و خوني خواهد شد.سمي بوده و سبب بيماري
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ه شود. لذا بسازي و هواپيماسازي يافت ميهاي فلزكاري و آبكاري، ماشينكارخانجات كاغذسازي، كارگاه
  فاضالب، غلظت اين عناصر بايد تا سطح استاندارد كاهش داده شود. منظور استفاده مجدد از

  

  
نيترات و نيتريت در آب خروجي از   pHروند تغييرات منيزيم، كلر، سولفات و سيليكا، كلسيم،  -1 شكل

  )1389تير  - 1388خانه كرمانشاه در دوره مورد مطالعه (بهمن تصفيه
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آب سديم و پتاسيم ،  COD، دما ، كدورت،سختي كل آمونياك، مجموع مواد محلول، روند تغييرات -2شكل
  )1389تير  - 1388خانه كرمانشاه در دوره مورد مطالعه (بهمن خروجي از تصفيه

  
ن خانه و همچني)، روند تغييرات غلظت فلزات سنگين مس، روي و آهن در آب ورودي به تصفيه7در نمودار (

گردد، غلظت گونه كه مالحظه ميطول دوره مورد مطالعه نشان داده شده است. همان آب خروجي از آن در
فلزات سنگين در دوره زماني مورد بررسي فزوني يافته است. بيشترين افزايش در آهن و كمترين در مس 
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 لخانه در كاهش اين فلزات به صورت درصد در جدومشاهده گرديد. مقادير فلزات سنگين و كارايي تصفيه
ي اخانه مزبور غلظت فلزات سنگين را به طور قابل مالحظه) ارائه شده است. نتايج نشان داد كه تصفيه12(

  كاهش داده است.
  

  
ر دوره خانه كرمانشاه دروند تغييرات پتاسيم، هدايت الكتريكي و قليائيت آب خروجي از تصفيه -3شكل 

  )1389تير  - 1388مورد مطالعه (بهمن 
  

درصد در تير ماه در آب خروجي  68درصد در بهمن ماه تا  49ز مس، دامنه درصد تغييرات از در مورد فل
. به استيرماه خانه در حذف فلز مذكور در ت. بنابراين بيشترين كارايي تصفيهاستخانه كرمانشاه متغير تصفيه

گرديد. اما كمترين درصد  درصد در تيرماه مشاهده 51طور مشابه، بيشترين درصد تغييرات فلز روي به ميزان 
انه خدرصد در اسفند ماه بدست آمد. بيشترين كاهش فلز آهن در آب خروجي از تصفيه 37تغييرات به ميزان 

درصد در بهمن ماه مشاهده شد. اين در حالي است كه  49نسبت به غلظت آن در آب ورودي به ميزان 
درصدي)  37هاي اسفند و فروردين (با كاهش در ماه خانه مورد مطالعه كمترين كارايي را در حذف آهنتصفيه

خانه كرمانشاه توان چنين نتيجه گرفت كه تصفيه) مي12نشان داد. با مقايسه نتايج ارائه شده در جدول (
يي در خانه كارايي باالدهد. اما به طور كلي اين تصفيهغلظت مس را بهتر از ساير فلزات سنگين كاهش مي

  نگين دارد.حذف فلزات فلزات س
  

  گذاري بررسي خورندگي و رسوب
) ارائه شده است. 8خانه در دوره مورد مطالعه در نمودار (مقادير شاخص الرسن براي آب خروجي از تصفيه

روند و بر اساس طور كه قبالً اشاره شد، اين شاخص براي سنجش خاصيت خورندگي آب بكار ميهمان
 3/0تا  2/0هاي آهني، نسبت الرسن بايد تقريباً كمتر از خوردگي لولهاستاندارد آمريكا، براي جلوگيري از 

آهني  هايخانه موجب ايجاد خوردگي در لولهدهد كه آب خروجي از تصفيهمول بر ليتر باشد. نتايج نشان مي
ه و كمترين مقدار آن در ارديبهشت ما 46/0خواهد شد. بيشترين مقدار اين شاخص در فروردين ماه به ميزان 

  مشاهده گرديد. 38/0به ميزان 
خانه در دوره مورد مطالعه نشان داده شده ) مقادير شاخص النژيلر براي آب خروجي از تصفيه9در نمودار (
ها به خانه در تمامي ماهگردد، بر اساس اين شاخص، آب خروجي از تصفيهگونه كه مالحظه مياست. همان
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اي خانه در اسفند ماه دار. آب خروجي از تصفيهاستذاري متوسط گاستثناي اسفند ماه داراي خاصيت رسوب
در اسفند ماه  37/0گذاري كم است. به بيان ديگر، كمترين مقدار شاخص النژيلر به ميزان خاصيت رسوب

  مشاهده گرديد. 63/0بدست آمد. از سوي ديگر، بيشترين مقدار اين شاخص در بهمن ماه به ميزان 
  

  خانه كرمانشاه گين پارامترهاي كيفي آب خروجي از تصفيهقادير ميان: م1جدول 

  ليتر است. بر گرممتر و ساير موارد ميليالكتريكي  بر حسب ميكروموس بر سانتي هدايتدما بر حسب درجه سانتيگراد؛ 
  

) ارائه شده است. بر 10نمودار (خانه در دوره مطالعاتي در مقادير شاخص رايزنر براي آب خروجي از تصفيه
هاي مورد بررسي داراي خاصيت خانه كرمانشاه در تمامي ماهطبق مقادير اين شاخص، آب خروجي از تصفيه

  ميانگين  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  اسفند  بهمن  پارامتر

 73 77 77 5/70 5/69 5/69  5/74 كلرايد

 33 5/32 34 5/27 5/36 5/33 34 سولفات

 69/8 8/8 55/8 25/8 65/8 95/8 95/8 سيليكا

 16/73 2/77 55/74 4/74 8/70 68 74 كلسيم

 93/19 20/20 4/20 68/19 45/19 18/20 67/19 منيزيم

 08/42 5/55 5/40 5/34 50 46 26 نيترات

 42/0 60/0 34/0 38/0 50/0 49/0 25/0 نيتريت

 67/14 5/10 16 15 5/13 50/2 5/12 مونياكآ

pH 69/7 44/7 64/7 64/7 63/7 62/7 61/7 

 58/324 336 5/334 334 308 308 327 قليايت

 67/21 29 5/29 5/24 18 5/15 5/13 دما

 5/459 447 5/455 5/432 5/485 495 5/441 امالح محلول

 83/264 276 270 267 257 253 266 سختي كل

 54/11 10/11 25/14 2/11 85/10 85/10 11 كدورت

COD 51 39 50 40 84 38 33/50 

 02/42 1/45 37 5/39 44 45  5/41 سديم

 72/8 44/8 34/8 4/8 30/8 55/10 32/8 پتاسيم

 767 760 810 713 759 774 789 الكتريكي هدايت
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در نمودار  در اسفند ماه متغير است. 69/6در بهمن ماه تا  44/6. مقدار اين شاخص از استگذاري كم رسوب
تا تير  1388خانه در دوره مورد بررسي (بهمن وجي از تصفيه)، مقادير شاخص پوكوريوس براي آب خر11(

خانه، بر اساس اين شاخص گردد آب خروجي از تصفيهطور كه مشاهده مي) نشان داده شده است. همان1389
و كمترين  66/9. بيشترين مقدار اين شاخص در فروردين ماه به ميزان استگذاري داراي خاصيت رسوب

  در تيرماه حاصل شد. 83/8مقدار آن به ميزان 
  

  
  

  خانه كرمانشاهروند تغييرات غلظت فلزات سنگين در آب ورودي و خروجي تصفيه: 4شكل 
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خانه در دوره مورد مطالعه نشان ديويس براي آب خروجي از تصفيه-)، مقادير شاخص استيف12در نمودار (
ها اهخانه در تمامي مخروجي از تصفيهداده شده است. نتايج بكارگيري اين شاخص حاكي از آن است كه آب 

در بهمن ماه  94/0در اسفند ماه تا  56/0. مقادير اين شاخص از استگذاري متوسط داراي خاصيت رسوب
هاي بكار رفته وجود دارد. گردد، همخواني مناسبي بين نتايج شاخصطور كه مالحظه مي. هماناستمتغير 

) درج شده 13و خورندگي در دوره مورد بررسي نيز در جدول (گذاري هاي رسوبمقادير ميانگين شاخص
  است.

  
  گرم در ليتر)خانه كرمانشاه در حذف فلزات مس، روي و آهن (ميليكارايي تصفيه -2جدول 

  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  اسفند  بهمن  پارامتر

س
م

  

  11/29  14/23  15/20  62/18  82/17  02/18  آب ورودي
  22/9  78/9  97/8  11/7  48/7  17/9  آب خروجي
  68  58  55  62  58  49  درصد كاهش

وي
ر

  

  36/84  22/72  84/68  39/65  5/53  25/47  آب ورودي
  17/41  05/39  22/38  47/36  73/33  18/31  آب خروجي
  51  46  44  44  37  34  درصد كاهش

هن
آ

  

  84/218  37/212  96/195  44/181  65/174  71/186  آب ورودي
  25/129  88/124  82/112  96/113  31/110  18/95  آب خروجي
  41  41  42  37  37  49  درصد كاهش

  
  بندي كيفي آب براي مصارف صنعتيطبقه

خانه كرمانشاه و همچنين مصارف هاي خروجي تصفيههاي انجام شده از پسابگيريبا توجه به نتايج اندازه
موجود مورد بررسي قرار گرفته و سپس هاي صنعتي فرامان و بيستون، ابتدا استانداردهاي مورد نياز شهرك

- نظر تعيين گرديده است. شايان ذكر است كه در اين برنامههاي مربوطه به هر يك از صنايع موردتخصيص

سازي و بستني سازيپزي، پفك و چيپسريزي و تنظيم مصارف، نيازهاي صنايع غذايي نظير نانوايي، شيريني
  هاي بهداشتي مورد توجه قرار نگرفته است.ديتو همچنين صنايع دارويي به دليل محدو

  
  گذاري و خورندگي در دوره مورد بررسي هاي رسوبمقادير ميانگين شاخص -3جدول 

  )1389تا تير  1388(بهمن 
  ديويس-استيف  پوكوريوس  رايزنر  النژيلر  الرسن  شاخص

  04/3  16/9  52/6  544/0  429/0  مقدار
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   462مصرف پساب بر اساس استاندارد نشريه 
گروه آب صنعتي براي )، 4) تا (5بر اساس جداول ( هاي صنعتيهاي چهارگانه آببررسي گروه

گردد. الزم به ذكر است با توجه به اينكه قرار گرفتن محدوده غلظت هاي مختلف به صورت زير تعيين ميماه
يك  بندي بر طبق بيشترين تعداد پارامتر كه درنيست، بنابراين گروهپذير تمامي عناصر در يك گروه امكان

). به عنوان مثال، اگر مقدار شش پارامتر كيفي آب در 14ل گيرند، صورت گرفت (جدوگروه خاص قرار مي
  .شودندي ميبهاي ديگر قرار گيرد، بنابراين آب در گروه يك طبقهگروه يك و مقدار پنج پارامتر ديگر، در گروه

  

  
مقادير شاخص الرسن(الف) شاخص النژيلر (ب) مقادير شاخص رايزنر(ج) مقادير شاخص  : 5شكل

  خانه در دوره مورد مطالعهديويس(ه) براي آب خروجي از تصفيه-پوكوريوس(د) مقادير شاخص استيف
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هاي نه در ماهخافيهكه مقادير پارامترهاي مورد نياز براي تعيين گروه صنعتي آب خروجي از تصبا توجه به اين
 هاي مورد مطالعه يكسان بدست آمد. با بررسيمختلف تفاوت چنداني با يكديگر ندارند، لذا گروه آب براي ماه

  توان چنين نتيجه گرفت كه:مقادير اين پارامترهاي كيفي، مي
در نمودار  ن گروهشود و تغييرات اين پارامتر در ايبندي ميدر گروه بسيار حساس صنعتي طبقه pHمقادير  -
  ) ارائه شده است.13(
 بندي شده و تغييرات غلظت اين پارامترها در اينمقادير سولفات، سيليكا و كلرايد در گروه حساس طبقه -

  ) نشان داده شده است.14گروه در نمودار (
ن پارامترها را در ) تغييرات مقادير اي15گيرند و نمودار (و آهن در گروه نسبتاً حساس قرار مي TDSمقادير  -

  دهد.اين گروه نشان مي
ي در بندي شده و تغييرات اين پارامترهاي كيفوه با كمترين حساسيت طبقهو قليائيت در گر CODمقادير  -

  ) ارائه شده است.16گروه صنعتي با كمترين حساسيت در نمودار (
في در دي شده و تغييرات اين پارامتر كيبنمقدار سختي به جز مواقع گرم سال تقريباً در گروه نسبتاً طبقه -

  ) ارائه شده است.16اين گروه در نمودار (
  

تعيين گروه صنعتي آب به طور جداگانه بر اساس تك تك پارامترهاي كيفي آب خروجي از  :4جدول 
  خانه كرمانشاهتصفيه

  گروه صنعتي آب  شاخص  رديف
1 pH بسيار حساس  
  سولفات  2

  سيليكا  3  حساس
  كلرايد  4
5 TDS نسبتاً حساس  
 آهن  6

7 COD 
  سختي  8  با كمترين حساسيت

  قليائيت  9
  
 محصوالت نوع چنينهم و مشابه صنعت يك در حتي و مختلف صنايع در موجود فناوري اين كه به توجه با

 به مربوط اطالعات كه آنجا از و است، متفاوت آنها نياز مورد آب كيفيت در نتيجه و محصوالت كيفيت و

 از را صنايع كلي طور به تواننمي باشد،نمي ايران مشخص در مختلف صنايع در مصرفي آب انواع درصد

 محصول نوع و فناوري لحاظ نوع از كاغذ كارخانه يك است ممكن مثالً كرد. بنديطبقه مصرفي آب لحاظ

  بگيرد. قرار 4 گروه ديگر در كاغذ كارخانه يك و 3 گروه در توليدي

 توانمي قبل، هايقسمت در شده معرفي آبي هايگروه گرفتن نظر در با و كشور موجود هايآب توجه به با
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است  ممكن اين كه با و شودنمي يافت طبيعت در صنعتي اول گروه با كيفيت خامي آب گونههيچ كه دريافت
 كشور دارد، در را كيفيتي چنين كه آبي ولي موجود باشد، طبيعت در صنعتي دوم گروه كيفيت با آبي منابع كه

 انتخاب استاندارد پايه به عنوان حساس نسبتاً گروه يا صنعتي آب سوم گروه بنابراين است. ناچيز بسيار ما

معرفي مي صنعت براي خوب كيفيت با آب عنوان به باشند، كيفيتي چنين داراي كه آبي منابع و شود مي
 از ولي شود،مي گرفته نظر در ليتر بر گرمميلي 10معلق  مواد مورد نظر حد مثال براي آب نوع اين در شوتد.

 حد اين باشد،مي ساده نسبتاً معلق مواد حذف نحوه و شودمي يافت هاويژگي با اين آبي ندرت به كه آنجا

 .شودداده مي افزايش ليتر بر گرمميلي 50 به خام آب در

  

  
 در محدوده گروه صنعتي بسيار حساس در دوره مطالعاتي pHتغييرات مقادير  :6شكل 

 
 حدود كه آبي و متوسط كيفيت با آب عنوان به باشد، چهارم گروه حد در آن هايشاخص كه آبي همچنين

 قبالً كه طورهمان شود.تعريف مي ضعيف كيفيت با باشد، آب بيشتر صنعتي گروه چهارم از آن هايشاخص

 زياد آن تصفيه هزينه ولي نمود، استفاده صنعتي مصارف توان برايمي نيز ضعيف كيفيت با آب از شد، اشاره

فرايندها، بدليل  از در بعضي استفاده براي قبول، قابل حد الزم تا معموالً با توجه به تصفيه آب اين است.
  .رود كار به كنندهخنك مصارف فقط براي است بهتر و نبوده اقتصادي هزينه زياد،

هاي انجام شده برداري) اين گزارش و همچنين با توجه به نتايج نمونه8) تا (5طور كلي بر اساس جداول (به 
اه براي خانه كرمانش، آهن، سختي و قليائيت بيانگر آنند كه آب تصفيهTDS ،COD)، پارامترهاي 14(جدول 
. بر اساس استستفاده چسب و صنايع پتروشيمي قابل ا تهيه براي هايي نظير صنايع شيمياييبخش

 ، سولفات، سيليكا و كلرايد، پساب تصفيه شده براي مصرف در صنايع شيمياييpHِپارامترهايي نظير 

 براي شيميايي مقوا و همچنين صنايع و سازي، صنايع كاغذدر چرم رنگرزي الستيك، فرايند و پالستيك

  .استرنگ مناسب ن و دترجنت صابون، آلي، و مواد كلردار تركيبات و هاقليايي تهيه
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  در دوره مطالعاتي، تغييرات غلظت سولفات، سيليكا و كلرايد در محدوده گروه صنعتي حساس :7شكل 

 
  هاي آب خام براي مصارف صنعتيبررسي شاخص

توان چنين نتيجه گرفت كه ) ارائه شده است، مي10همچنين با توجه به استاندارد ديگري كه در جدول ( 
خانه كرمانشاه در گروه (الف) قرار گرفته و بقيه غلظت بيشتر پارامترهاي كيفي پساب خروجي از تصفيه

هايي اطالق هاي (الف) و (ب) به آبگيرند. الزم به يادآوري است كه گروهها در گروه (ب) قرار ميغلظت
رد، ر اساس اين استانداگردند كه از لحاظ صنعتي به ترتيب داراي كيفيت خوب و متوسط هستند. بمي
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از خانه كرمانشاه براي استفاده در صنايع ني، سختي و قليائيت در پساب خروجي از تصفيهCODپارامترهاي 
  به تصفيه و كاهش غلظت دارند.

  

  
  و آهن در محدوده گروه صنعتي نسبتاً حساس TDSتغييرات غلظت  : 8شكل 

 
 تصفيه شده از پسابصنايع مختلف استفاده 

گونه كه ) ارائه شده است. همان15نوع صنايع شهرستان كرمانشاه و ميزان آب مصرفي آنها در جدول ( 
 دهند.درصد صنايع شهرستان كرمانشاه را تشكيل مي 55گردد، صنايع فلزي و شيميايي بيش از مالحظه مي

ي مربوط يشترين آب مصرفباشند. بترين تعداد ميهاي خدماتي و نساجي به ترتيب داراي كمهمچنين، شركت
توان دريافت كه صنايع ) مي15. با بررسي جدول (استمترمكعب در ماه  153130به صنايع فلزي به ميزان 

  شان به ميزان آب زيادي نياز دارند.رغم تعداد اندكنساجي علي
  

) 16(نياز براي صنايع مختلف در جداول  مورد آب كيفيتخانه بررسي كيفي پساب خروجي از تصفيه
منطقه به  صنايع فرايندهاي براي ) آورده شده است. بر اساس حدود مجاز غلظت پارامترهاي كيفي آب21تا (
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، آهن، TDSتوان نتيجه گرفت كه فقط پارامترهاي )، مي16با توجه به جدول ( سازيچرم و صنايع نساجيدر 
خانه كرمانشاه براي مصارف آب خروجي از تصفيهسختي و قليائيت عوامل محدودكننده براي استفاده از 

نساجي بوده و غلظت بقيه پارامترهاي كيفي در محدوده مجاز قرار دارد. عالوه بر عوامل محدود كننده 
الذكر، پارامتر كلسيم يك عامل بازدارنده براي كاربرد پساب تصفيه شده در مرحله فرايند در صنعت فوق
- ان ميخانه كرمانشاه نشبررسي كيفيت پساب خروجي از تصفيه كنندهخنك هايسامانهدر  سازي است.چرم

 دهد كه غلظت تمامي پارامترهاي كيفي به استثناي كلسيم و قليائيت در محدوده مجاز براي استفاده در

 ).17باشند (جدول كننده ميهاي خنكسامانه

  

  
ترين حساسيت در دوره ه صنعتي با كم، سختي و قليائيت در محدوده گروCODتغييرات غلظت  :9شكل 
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  صنايع شهرستان كرمانشاه و ميزان آب مصرفي آنها: 5جدول 

  تعداد  نوع صنعت  رديف
  آب مصرفي

  (مترمكعب در ماه)
  43390  43  شيميايي  1
  121670  23  غذايي  2
  153130  45  فلزي  3
  13120  10  برق و الكترونيك  4
  13560  14  سلولزي  5
  40500  9  نساجي  6
  32610  10  كاني غيرفلزي  7
  120  4  خدمات  8

  
، pHتثناي خانه به اسبراي صنايع فوالد نيز غلظت پارامترهاي كيفي پساب خروجي از تصفيه صنايع فوالد

غيرآلي،  (قليايي و تركيبات كلردار، شيميايي آلي و صنايع شيمياييدر  .استسختي و قليائيت در محدوده مجاز 
خانه استفاده از پساب خروجي از تصفيه و دترجنت): رزين، الستيك، دارويي و صابون و پالستيك روشن

 گردد.) توصيه نمي17كرمانشاه براي اغلب صنايع شيميايي ذكر شده در جدول (

  
  سازيچرم و نساجي صنايع فرايندهاي براي نياز مورد آب كيفيت : 6جدول 

  شاخص
  سازيچرم  ويسكوز،ريون  پنبه، پشم و مواد مصنوعي

  رنگرزي  پرداخت  فرايند  ساخت خمير  رنگرزي  گريسفيد  شستشو  آهارزني
pH 10-5/6  5/10-9  5/10-2  10-5/7  -  8-6  8-6  8-6  

  -  >250  >250  -  -  -  -  -  سولفات

  -  -  -  >25  -  -  -  -  سيليكا

  -  >250  >250  -  -  -  -  -  كلرايد

  -  -  >60*    -  -  -  -  كلسيم

TDS 100<  100<  100<  100<  100<  250<  -  -  
  >1/0  >3/0  -  >05/0  >1/0  >1/0  >1/0  >3/0 آهن

  -  -  >05/0  >5  >01/0  >01/0  >01/0  >05/0  مس

  -  -  >150  >8  >25  >25  >25  -  سختي

  -  -  >130  >50  -  -  -  -  قليائيت

  كدورت
)NTU(  -  -  -  -  5<  -  -  -  

  غلظت پارامترهايي كه در محدوده مجاز براي مصارف صنعتي نيستند.*
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  كننده و صنايع فوالدهاي خنكسامانه براي نياز مورد آب كيفيت :7جدول 

  شاخص

  صنايع فوالد  كنندههاي خنكسامانه
  كنندهخنك

  طرفهيك 
  كننده خنك

  چرخشي باز
نورد گرم، 

كونچ، 
تميزكننده 

  گاز

  نورد
  سرد

  آب شستشوي
ساخت 
  فوالد

  دمين  نرم  شور  شيرين  شور  شيرين

pH 3/8-5  -  9-6  -  9-5  9-5  9-6  -  *7-8/6  
  >175  -  >200  >200  >200  >2700  >200  >2700  >680  سولفات
  -  -  -  -  -  >25  >50  >25  >50  سيليكا
  >150  -  >150  >150  >150  >19000  >500  >19000  >600  كلرايد
  -  -  -  -  -  >420  >50  -  >200  كلسيم

TDS 1000<  35000<  500<  35000<  -  -  -  -  -  
  -  -  -  -  -  >5/0  >5/0  -  - آهن
  >50  >1/0  >100  -  -  >6250  >650  >6250  >850  سختي
  -  >5/0  -  -  -  >115  >350  >115  >500  قليائيت

COD  75<  75<  75<  75<  -  -  -  -  -  
  >38  >38  >38  >38  >38  -  -  -  -  دما

  غلظت پارامترهايي كه در محدوده مجاز براي مصارف صنعتي نيستند.*
  

  فرايندهاي صنايع شيميايي براي نياز مورد آب كيفيت :8جدول 

  شاخص
قليايي و 

  تركيبات كلردار

  پالستيك  شيميايي
 و روشن
  رزين

  دارويي  الستيك
و  صابون

  غير آلي  آلي  دترجنت

pH 5/8-6  7/8-5/6  5/7-5/6  *5/7-5/6  
5/8-
5/7  

5/8-
5/7  

5/8-5/7  

  >100  -  -  -  >90  >75  -  سولفات

  -  >02/0  >02/0  >02/0  -  -  -  سيليكا

  >40  -  -  -  -  >25  -  كلرايد

  >30  -  -  -  >60  >50  >40  كلسيم

TDS -  150<  425<  1<  2<  2<  200<  
  >1/0  >05/0  >05/0  >05/0  >1/0  >1/0  >1/0 آهن
  >75  -  -  -  >250  >100  >120  سختي

  >5  >2  >2  >1  >70  >125  >80  قليائيت
  غلظت پارامترهايي كه در محدوده مجاز براي مصارف صنعتي نيستند.*
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يفيت بر اساس استاندارد مربوط به ك صنايع شيميايي (رنگ، چسب و كود)، پتروشيمي و سيمان
توان استفاده ) ارائه شده است، مي19آب مورد نياز براي صنايع شيميايي، پتروشيمي و سيمان كه در جدول (

ت برخي د. اما غلظخانه كرمانشاه را براي صنايع پتروشيمي و سيمان توصيه نمواز پساب خروجي از تصفيه
پارامترهاي كيفي پساب خروجي براي استفاده در صنايع شيميايي شامل رنگ و كود در حدود توصيه شده 

  .است. براي صنايع شيميايي چسب، تنها عامل بازدارنده براي استفاده از پساب قليائيت استن
)، 20هاي توليد كاغذ و مقوا (جدول : بر طبق كيفيت آب موردنياز براي فرايندفرايندهاي توليد كاغذ و مقوا

. استع خانه كرمانشاه براي اين صنايميزان سختي و قليائيت دو عامل بازدارنده براي استفاده از پساب تصيه
موجود در پساب تصفيه شده نيز در محدوده مجاز مورد نياز براي برخي  TDSعالوه بر اين، غلظت آهن و 
 .استفرايندهاي توليد كاغذ و مقوا ن

يلرهاي خانه بيانگر آن است كه استفاده از پساب تصفيه شده براي بوتحليل كيفيت آب خروجي از تصفيه بويلر:
  ).21فشار بالمانع است. اما براي بويلرهاي فشار متوسط و پر فشار مشكالتي ايجاد خواهد كرد (جدول كم

) 22صنايع موجود در منطقه در جدول (خانه كرمانشاه براي برداري از پساب خروجي از تصفيهوضعيت بهره
وجود خانه كرمانشاه براي اغلب صنايع متوان گفت كه پساب خروجي از تصفيهارائه شده است. به طور كلي مي

  .استدر منطقه مناسب 
  

  فرايندهاي صنايع شيميايي، پتروشيمي و سيمان براي نياز مورد آب كيفيت: 9جدول 

  شاخص
 صنايع  شيميايي صنايع

  سيمان
  پتروشيمي

  كود  چسب  رنگ
pH -  8-5/6  8-5/6  8-5/6  9-6  

  -  >350  >150  >300  >125  سولفات
  -  >35  >25  >50  -  سيليكا
  >300  >250  >50*  >500  >30  كلرايد
  -  -  >40  >100  >37  كلسيم

TDS 150<  1000<  300<  600<  1000<  
  >1  >25  >2/0  >3/0  >1/0 آهن
  >350  >500  >250  >900  >100  سختي
  -  >400  >175  >200  >100  قليائيت

  غلظت پارامترهايي كه در محدوده مجاز براي مصارف صنعتي نيستند.*
  

 گذاري براي مصارف صنايعخانه كرمانشاه از نظر خوردگي و رسوببررسي وضعيت پساب خروجي تصفيه
ل در به طور مفصديويس كه -هاي الرسن، النژيلر، رايزنر، پوكوريوس و استيف: با توجه به شاخصفلزي

ت. هاي انجام شده آورده شده اسبرداريفصل سوم مورد بررسي قرار گرفته و در فصل هشتم نيز نتايج نمونه
از جمله اينكه هاي مختصري وجود دارد گذاري در صنايع فلزي منطقه، محدوديتاز نظر خوردگي و رسوب
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خانه هتوانند از پساب تصفيد خوردگي، نميبر اساس شاخص الرسن، صنايع فلزي آهني، به دليل امكان وجو
 استفاده كنند.

  
  فرايندهاي توليد كاغذ و مقوا براي نياز مورد آب كيفيت :10جدول 

  شاخص
  كاغذ
  مرغوب

  خمير
  چوب

  شيميايي خمير  كرافت
  سفيدنشده  سفيدشده  سفيدنشده  سفيدشده

pH -  8-6  -  -  8-6  8-6  
  >50  >20  >100  >50  >50  >20  سيليكا
  >200  >75  >200  >75  >75  -  كلرايد
TDS 200<  500<  300<  500<  *200<  500<  
  >1  >1/0  >1  >2/0  >3/0  >1/0 آهن
  >100  >200  >200  >100  >200  >100  سختي
  >150  >75  >150  >75  >150  >40  قليائيت
  >20  >10  >100  >40  >20  >5  كدورت
  -  >36  -  -  -  -  دما

  براي مصارف صنعتي نيستند. غلظت پارامترهايي كه در محدوده مجاز*
  

  بويلر براي نياز مورد آب كيفيت :11جدول 

  شاخص
  فشار كم

)Psig 150<(  
  متوسط فشار

)Psig 700-150(  
  فشار پر

)Psig 700>(  
pH 10-7  10-2/8  *9-2/8  
  >7/0  >10  >35  سيليكا
  >01/0  >4/0  -  كلسيم
TDS 700<  500<  200<  
  >05/0  >3/0  >1 آهن
  >05/0  >05/0  >5/0  مس
  >07/0  >01/0  >01/0  روي
  -  >1  >350  سختي
  >40  >10  >350  قليائيت

  غلظت پارامترهايي كه در محدوده مجاز براي مصارف صنعتي نيستند.*
  

ديريت . بنابراين با اعمال ماستگذاري كربنات كلسيم در حد متوسط بر اساس شاخص النژيلر، ميزان رسوب
زان بر اساس شاخص رايزنر، مي ها در صنايع فلزي استفاده نمود.اين پسابتوان از هوشمند و كنترل شده مي

ر اساس ب ها از اين نظر وجود ندارد.گذاري كربنات كلسيم در حد كم بوده و محدوديت استفاده از پسابرسوب



  197.......................................................................................................صفر معروفي  9
  
  

 
  

 گذاري كربنات كلسيم در صنايع فلزيها، امكان رسوبشاخص پوكوريوس، در صورت استفاده از اين پساب
گذاري كربنات كليسيم در صنايع منطقه ديويس، ميزان رسوب-بر اساس شاخص استيف منطقه وجود دارد.

  .استدر حد متوسط 
  

  خانه براي صنايع موجود در منطقهبرداري از پساب خروجي از تصفيهوضعيت بهره :12جدول 

  نوع صنايع  رديف
  خانهبرداري از پساب خروجي تصفيهبهره

  غيرمجاز به استفاده   استفادهمجاز به 
    ×  صنايع نساجي  1
    ×  سازيچرم  2
    ×  كنندههاي خنكسامانه  3
    ×  صنايع فوالد  4
    ×  1صنايع شيميايي  5
  ×    2صنايع شيميايي  6
    ×  صنايع شيميايي (چسب)  7
  ×    صنايع شيميايي (رنگ و كود)  8
    ×  صنايع پتروشيمي  9
    ×  صنايع سيمان  10
    ×  فرايندهاي توليد كاغذ و مقوا  11
    ×  بويلر كم فشار  12

13  
بويلرهاي فشار متوسط و پر 

  فشار
  ×  

  و دترجنت، شيميايي آلي، شيميايي غيرآلي : صابون2  رزين و الستيك و : قليايي و تركيبات كلردار، پالستيك روشن1

  
فاده امكان خوردگي را در صورت است الذكر، فقط شاخص الرسنبنابراين با توجه به بررسي پنج شاخص فوق

- ل نميها قائها از نظر خوردگي، محدوديتي براي اين پساببيني نموده و بقيه شاخصها پيشاز اين پساب

ر گذاري تركيبات كلسيمي در صنايع مربوطه دوگذاري نيز، به طور متوسط امكان رسوبباشند. از نظر رسوب
ها بدين منظور استفاده نمود و با اعمال مديريت ست كه نتوان از اين آباي نياز انتظار نيست. ولي به گونه

  هاي مذكور در صنايع فلزي منطقه استفاده كرد.توان از پسابمناسب مي
آب مورد نياز براي كليه صنايع موجود در دو شهرك صنعتي فرامان  )، ميزان14به طور كلي با توجه به جدول (

خانه مترمكعب در ماه است. اگرچه ظرفيت اسمي تصفيه 418100در حدود و بيستون شهرستان كرمانشاه 
، ولي در شرايط موجود، ميزان پساب تصفيه شده برابر استمترمكعب در روز  513000كرمانشاه معادل 

. بنابراين عالوه بر صنايع موجود در منطقه، استمترمكعب در ماه)  1800000مترمكعب در روز ( 60000
توان براي اهداف ديگري نظير مصرف در بخش خانه كرمانشاه را مياز پساب خروجي تصفيه حجم باقيمانده

يز به تري برخوردار است، نكشاورزي و همچنين تغذيه مصنوعي سفره آب زيرزميني منطقه كه از اهميت بيش
  . استكار برده 
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  سپاسگزاري
نعتي ه خانه كرمانشاه براي مصارف صاستفاده از پساب تصفياين فصل بخشي از طرح تحقيقاتي با عنوان 

كه با حمايت  است KSHE 87017آبهاي زيرزميني (نگرشي بر منابع آب جديد در استان كرمانشاه) با كد
رسيده است.  به انجامه توسط نگارند بوعلي سيناكميته تحقيقات شركت آب منطقه اي كرمانشاه و دانشگاه 

  آب منطقه اي كرمانشاه ابراز مي دارد. بر همين مبنا مراتب تقدير خود را از شركت
 



 

 
 مديريت منابع حياتي ©

  سيماي دانش)، انتشارات 1398( يو كمال طاهر هوشنگ قمرنيا: ينتدو
 شركت آب منطقه اي كرمانشاه ،گروه تحقيقات كاربردي

 

10 
  

  شده بر تجمع يهثر پساب فاضالب تصفا
  يحانر ياهگ ييو ارزش غذا ينفلزات سنگ 

  مطالعه موردي تصفيه خانه كرمانشاه

  
  و ميالد فرماني فرد مريم جليليا، هوشنگ قمرني

  
  

  چكيده
مختلف آب و پساب شامل   يشده، با درصدها يهبا پساب تصف ياريمختلف آب يهايماراثر ت يقتحق يندر ا
و  ياندر م يكپساب بصورت مخلوط، آب چاه و پساب بصورت  % 50آب چاه و  % 50آب چاه،  % 100
 ياز. نيدبا سه تكرار انجام گرد يكامل تصادف يدر قالب طرح بلوك ها يششد. آزما يپساب بررس % 100

دوره  يتهاروز در نظر گرفته شد. در ان 4تا  2 ياريمحاسبه و دور آب يرز از روش تشتك تبخيامورد ن يآب
بدست  يج.نتا  يدندگرد يزو آنال يهته ينجذب فلزات سنگ يزانم يينجهت تع يزن ياهيگ ينمونه ها يشآزما

در برگ و  فرو فس يمپتاس يتروژن،مختلف از نظر جذب عناصر ماكرو ن يمارهايت ينآمده نشان داد كه ب
 يمارقدار جذب شده مربوط به تم يشترينداشت و ب دار يتفاوت معن  %1در سطح  يساقه از لحاظ آمار

مختلف  يو مس در اندام ها يآهن، منگنز، رو ينفلزات سنگ گيري اندازه ينپساب بود. همچن 100%
وجود نداشته اما در رابطه  داري ياز نظر جذب فلز آهن و منگنز تفاوت معن يمارهات يننشان داد كه ب يحانر

نشان داد كه كاربرد  يقتحق ينا يجنتا  ي،شد. بطور كل ارد يتفاوت معن %1با احتمال  يمس و رو يبا فلزها
از  يمجاز ناش يرغ يآلودگ يحان،ر ياهخانه كرمانشاه در گ يهدر تصف يشده شهر يهپساب فاضالب تصف
 يجهنداشته است. در نت ياهگ ينا يبر رو يآور ياننه اثر زيچگوو ه ياوردهرا بوجود ن ينتجمع عناصر سنگ
عناصر پر و كم مصرف  يگربودن از نظر ازت، فسفر و د يغن يلده مورد نظر به دلش يهكاربرد پساب تصف

را كاهش  يتجار يدر منطقه استفاده شود و كاربرد كودها ياريآب يمنبع آب برا يكبه عنوان  تواند يم
  دهد.

  
  ين، فلزات سنگ يحانر يجات،شده، سبز يهفاضالب تصف يديكل واژگان
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  مقدمه
بهينه سازي و حفظ موجوديت منابع آب از  سبب هاي تصفيه شده در كشاورزي،باستفاده مجدد از فاضال

شود ميهاي فاضالب به زمين و به جاي آن استفاده منطقي از منابع آب شيرين طريق برگشت دادن جريان
ها) هاي نامتعارف (از جمله فاضالبامروزه تحقيقات محلي در زمينه استفاده از انواع آب  ).1378ناصري،  (

به دليل . استهاي مختلف آن، از اهميت بسزايي برخوردار در آبياري اراضي كشاورزي و مشاهده جنبه
هاي متفاوت خاك، گياهان مختلف و فرهنگي، كيفيت ،ها در شرايط اقليمي، اجتماعيوجود برخي تفاوت

ي در طول زمان در يك گر و حتياي به منطقه دهاي فاضالب از منطقهساير عوامل و متغير بودن ويژگي
ه شده در ديگر مناطق جهان، گاهي صدمات جبران ناپذيري يهاي ارامحل، تكيه بر بكارگيري دستورالعمل

فاضالب تصفيه شده خانگي ). 1381و 1383 سازد (حسن اقلي و همكاران، را بر منابع آب و خاك وارد مي
براي رشد گياه سودمند بوده و مقدار كودهاي تواند كه مي استحاوي مقادير قابل توجهي از مواد مغذي 

اي موارد، مواد غذايي . البته در پاره)1987(پاپادوپولوس و استيليانو شيميايي مورد نياز گياه را كاهش دهد
و ممكن است موجب بروز سميت در اندام گياه، رشد  بودهموجود در فاضالب بيش از ميزان مورد نياز گياه 

  ).1986(هالوي و كرامر ي و يا كاهش كيفيت محصول شوندبيش از اندازه سبزينگ
هاي ) با بررسي اثر آبياري با فاضالب روي جذب فلزات سنگين بوسيله سبزي1381ترابيان و مهجوري(

برگي جنوب تهران به اين نتيجه رسيدند كه غلظت برخي از فلزات سنگين در خاك و گياهان از حد مجاز 
كه مقدار كروم در طوريه تري داشتند. بروم و كادميوم وضعيت بحرانيبيشتر است كه در اين ميان ك

گياهان هم براي انسان و هم براي گياه بيش از مقادير استاندارد بوده و يا غلظت كادميم در گياه چند برابر 
) به بررسي مقدار فلزات سنگيني نظير 1389مقدار مجاز آن جهت مصرف انسان بود. ناظمي و همكاران(

ب، كروم، كادميوم و روي) در سبزيجات پرورشي حومه شهر شاهرود پرداختند. اين تحقيق كه روي (سر
نمونه سبزي كه در طي سه ماه به طور تصادفي برداشت گرديد، انجام شد. نتايج نشان داد كه ميانگين  150

ختالف از نظر غلظت سرب، كروم، كادميوم و روي در گونه هاي مختلف سبزيجات با يكديگر متفاوت و ا
ميانگين غلظت سرب، كروم و كادميوم موجود  % 95معني دار است و با حدود اطمينان  % 1آماري در سطح 

  در سبزيجات با حدود استاندارد مجاز مواد غذايي از طريق گياهان همخواني ندارد. 
 عملكرد بر ياييشيم كودهاي و شده تصفيه پساب ) به بررسي تاثير كاربرد1391رجبي سرخني و قائمي (

 شيميايي، كود همراه به چاه آب چاه، آب آب آبياري (شامل كيفيت تيمار شش بروكلي پرداختند. آنها از كلم
 پساب همراه به چاه آب شيميايي، كود به همراه شهري شده تصفيه پساب شهري، شده تصفيه پساب
 كلم در ميكرو آبياري سيستم تحت رتكرا سه شيميايي) و در كود و پساب به همراه چاه آب و شده تصفيه
 سرب) در نيكل، كادميوم، شده (نظير اندازه گيري سنگين عناصر نشان داد كه استفاده كردند. نتايج بروكلي

 آبياري تيمارهاي با مقايسه شده بودند، در آبياري شهري شده تصفيه پساب با گياهي (ميوه) كه نمونه هاي
 (نظير بر، گياهي مصرف كم و كمياب عناصر ساير مورد در ندارند. اما معني داري اختالف چاه آب با شده
 باالتري نسبت جذب غالباً درصد شده تصفيه داراي پساب شده در تيمارهاي روي) اندازه گيري منگنز، كلر،
به بررسي تاثير فاضالب تصفيه شده بر  )2008كاالوروزيوتيس و همكاران(  داشتند. چاه آب تيمارهاي به

ناصر ميكرو و ماكرو كلم بروكلي و بروكسل پرداختند.  نتايج آنها نشان داد كه استفاده از فاضالب روي ع
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كه  شود. به طوريتصفيه شده باعث افزايش معني داري در ميزان عناصر سنگين و ماده خشك ريشه مي
و  0.029 -3.38بالت ، ك0.0083 -0.78در مقايسه با استفاده از آب معمولي براي آبياري، مقادير كادميوم 

ميكروگرم بر گرم در كلم بروكسل متغير بود. همچنين دامنه تغييرات نيكل در كلم  4.83-7.27نيكل 
  ميكروگرم بر گرم گزارش گرديد. 10.13 -4.20بروكلي 

) به بررسي تاثير كمپوست و فاضالب بر روي ريحان پرداختند. آنها در قالب 2015معروفي و همكاران ( 
تصادفي با دو فاكتور كيفيت آب (آب تازه، فاضالب تصفيه شده و فاضالب تصفيه نشده) و  طرح كامالً
تن در هكتار) و در سه تكرار به بررسي تاثير شست و شوي عناصر موجود در  120و  80، 40، 0كمپوست (

عناصر  خاك تحت كشت ريحان پرداختند. نتايج آنها نشان داد كه فاضالب و كمپوست باعث افزايش كليه
گردد. در تمامي تيمارها غلظت تجمعي نيترات، فسفات و پتاسيم به شسته شده نسبت به تيمار شاهد مي

گرم در ليتر گزارش گرديد. در اين تحقيق به  ميلي 125.34- 57.6و  1.05- 0.33،  142.05-36.13ترتيب 
 مختلف درصدهاي با كرمانشاهخانه شهر  تصفيه تصفيه شده،  پساب با آبياري مختلف تيمارهاي بررسي اثر

 صورته ب پساب و چاه آب مخلوط، صورته ب پساب % 50 و چاه آب % 50 چاه، آب % 100( پساب و آب
 شرايط در گياه ريحان سنگين فلزات و مغذي عناصر جذب ميزان روي) پساب % 100 ميان و در يك

  پرداخته شده است. اليسيمتري
را  قزوين شهر سبز وفضاي كشاورزي در شده تصفيه صنعتي پساب از استفاده )1389ميرزائي ( و مولوي

 ين نتيجه رسيدند كه پساب شهر قزوين در بيشتره اآنها ب نيازبررسي نمودند. پس از انجام بررسيهاي مورد 

و  كلرور، نظر از و ندارد مطابقت ايران زيست محيط با استاندارد منيزيم و برومايد سولفات، جز به پارامترها
 قابل توصيه ضمنا پساب مورد نظر با توجه به نمودار ويلكوكس غير ،است شديد محدوديت داراي تراتني

  .بود براي آبياري
 ) در طي تحقيقي بر روي پساب تصفيه خانه فاضالب اردبيل نشان داد كه پساب1391ناصري و همكاران (

 و پساب گندزدايي .ندارد در كشاورزي استفاده براي محدوديتي مدفوعي و كل هاي كليفرم نظر از بجز فوق
 ارتقاء همچنين و در كشاورزي پساب از استفاده استاندارد برآوردن نظر از خانه تصفيه خروجي مداوم پايش

  .تشخيص داده شد ضروري فوق خانه تصفيه
 بفاضال خانه تصفيه چهار از دفعى لجن و پساب ميكروبى كيفيت ) در ارزيابى1392فرزادكيا و همكاران (

 دفعي هاي لجن و پساب از مجدد استفاده حاضر حال تهران به اين نتيجه رسيدند كه در شهر موضعي

 شود،  مي انجام الزم بهداشتي رعايت معيارهاي كه بدون تهران شهر فاضالب موضعي هاي خانه تصفيه

 زودتر چههر الزم است نظارتي و اجرايي هاي سازمان بوده، لذا عمومي بهداشت براي جدي تهديدي

  .آورند عمل به زمينه اين در را الزم هاي كنترل و اصالحي اقدامات
مشهد، ضمن بررسي  پركندآباد خانه تصفيه خروجي پساب ) پس از مطالعه1394مهرآوران و همكاران (

، ايران زيست محيط حفاظت سازمان شاخصهاي كيفي  مختلف به اين نتيجه رسيدند كه برابر استاندارد
ساساني  .است دارا را كشاورزي جهت استفاده قابليت مورد مطالعه  خانه تصفيه شده تصفيه پساب زا استفاده

مكاني  توزيع بر شهر ري پساب با بلندمدت آبياري اثرهاي ) ضمن بررسي ارزيابي1394و همكاران (
 سديمي در كننده تقويت منطقه، عامل سديمي به اين نتيجه رسيدند كه بافت سنگين و شوري پارامترهاي
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 هشدن منطق سديمي پديدة اراضي كل براي درصد،  25 از باالتر رس درصد علت به كه است اراضي شدن
  .كند مي تهديد را مطالعه مورد

  
  هامواد و روش

 47در مزرعه تحقيقاتي گروه مهندسي آب، دانشگاه رازي با طول جغرافيايي  1388اين تحقيق در سال 
متري از سطح دريا قرار صورت  1319دقيقه  با ارتفاع  21درجه و  34ايي دقيقه و عرض جغرافي 9درجه 

. همچنين اند 2و  1گرفته است. مشخصات فيزيكي و شيميائي مورد استفاده در ليسيمترها به شرح جداول 
نشان داده شده اند. همچنين در جدول  4و 3خصوصيات فيزيكي و شيميايي آب چاه مورد استفاده درجداول

گين پارامترهاي اندازه گيري شده در پساب فاضالب و آب چاه و مقايسه آن ها با مقادير استاندارد ، ميان5
  نشان داده شده است.

  
  خصوصيات فيزيكي خاك مورد استفاده -1جدول 

عمق نمونه گيري 
)cm(  

وزن مخصوص 
  بافت خاك  رس (%)  شن (%)  سيلت (%)  )3g/cmظاهري( 

  ي رسيسيلت  2/11  4/42  4/46  3/1  100-0
  

  خصوصيات شيميايي خاك مورد استفاده -2جدول 

 روي

mg/kg 

 آهن

mg/kg 

 مس

mg/kg 

 مگنز 

mg/kg 

كربن 
 آلي

(%) 

 ازت

(%) 

پتاسيم 
قابل 
   جذب

mg/kg  

فسفر 
قابل 
   جذب

mg/kg

هدايت 
 الكتريكي

dS/m 

pH 

24/0 4/11 2/2 7/34 87/1 187/0 1000 126 2/1 3/7 

   
  چاه مورد استفادهخصوصيات فيزيكي آب   -3جدول 

  pH  (mg/lit)كل مواد جامد محلول dSm)-1(هدايت الكتريكي
1  1/7  6.40  

  
  تصفيه خانه فاضالب كرمانشاه

هكتار بنا شده است. جمعيت تحت پوشش  78در زميني به مساحت  )1(شكلتصفيه خانه فاضالب كرمانشاه
هزار متر مكعب بوده  60با ظرفيت دبي روزانه هزار نفر  400اين تصفيه خانه در ابتداي  اجراي طرح برابر  با

و  1372آوري و انتقال در سال عمليات اجرايي شبكه جمع جهت اجرا به تصويب رسيد. 1378كه در سال 
شروع گرديد. فرآيند تصفيه، روش  1378خانه و همچنين دو واحد ايستگاه پمپاژ در سال مدول يك تصفيه

خانه فاضالب شهر كرمانشاه بهره برداري از تصفيه 1384در اواسط پاييز باشد. لجن فعال از نوع متعارف مي
گيرد. آغاز گرديده است. به طور كلي در اين تصفيه خانه عمليات تصفيه فاضالب در سه مرحله صورت مي
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مرحله اول، تصفيه فيزيكي است كه شامل ساختمان سرريز، آشغالگير، دانه گير، حوضچه هاي ته نشيني 
  . استخانه لجن برگشتي و لجن مازاد حوضچه هاي ته نشيني ثانويه، تلمبهاوليه ، 

  
  خصوصيات شيميايي آب چاه مورد استفاده  -4جدول 

  
  آب چاه و مقايسه با مقادير استاندارد ،ميانگين پارامترهاي اندازه گيري شده در پساب فاضالب -5جدول 

  حد آستانه  پساب فاضالب  آب چاه  واحد پارامتر
Ec  dS/m 1 767/0 97/2  

SAR 5/0( mmol/lit) 65/8 09/6 9  
Total N mg/L  - 30  43  

P mg/L  - 4 1/4  
K mg/L - 72/8   

Na mg/L 01/19  42 207  
Cl  mg/L 9/30 02/8 600  

SO4 meq/L  5/7 33 500  
HCO3 meq/L 3/3  84/7   

Mg meq/L 6/4 93/19 100  
Ca meq/L 5 16/75   
pH  - 1/7 9/7 5/8 -6  
Cd mg/L 0 00018/0   
Cu mg/L 002/0 008/0 03/0  
Fe mg/L 01/0 04/0 33/0  
Pb mg/L 006/0 01/0 19/0  

Mn  mg/L  08/0 07/0 -  
Zn mg/L 01/0 04/0 -  

BOD5  - - 24/23 100  
COD  - - 58/42 200  

SS  - - 31 -  
  100mm( - 45000 1000تعداد كليفرم گوارشي(تعداد در 

  
مرحله دوم، تصفيه شيميايي است كه شامل لجن فعال و حوضچه هاي كلرزني است. مرحله سوم، تصفيه 

  كربنات
 

اتربنكبي  
 

  كلر
 

  سولفات
 

 مجموع
  هاآنيون
 

منيزيم 
و 

  كلسيم
 

  سديم
 

مجموع 
  هاكاتيون

 

سديم 
  محلول
  )(درصد

نسبت 
جذبي 
  سديم

        ر)(ميلي اكي واالن در ليت
0 15/6 9/1 18/1 23/9 15/8 08/1 23/9 7/11 54/0 
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كه تاسيسات آن در حال  اجرا بوده و هنوز به مرحله  استبيولوژيكي است كه شامل راكتورهاي بيولوژيكي 
در انتهاي مراحل تصفيه، گندزدايي پساب با استفاده از گاز كلر توسط كلريناتور بهره برداري نرسيده اند. 

 قبيل از ماهانه و هفتگي روزانه، نياز مورد آزمايشهاي كليه خانه،تصفيه آزمايشگاه گيرد. درگازي انجام مي
 در آن نتايج از و گرفته انجام باكتريولوژي هايآزمايش و بهداشتي مطالعات فيزيكي، شيميايي، آزمايشهاي

 باالخره و فاضالب تصفيه واحدهاي از يك هر كنترل و تنظيم فاضالب، متشكله مواد تشخيص و تعيين
 .شودمي استفاده خانهتصفيه بازده از اطالع براي آن مقايسه و خروجي و ورودي فاضالب مشخصات تعيين

  دهند. نشان مي به ترتيب واحدهاي مختلف تصفيه خانه كرمانشاه را 8الي  1اشكال 
 در ايمزرعه شرايط بهتر سازيشبيه و شده تصفيه فاضالب با آبياري در خاك هايويژگي از آگاهي براي
) به عنوان ليسيمتر (جنس پلي اتيلن  از لوله هائي منظور بدين. شد استفاده ستوني مطالعات از تحقيق اين
تفاده از ده سانتي متر فيلتر شني در كف آنها به همراه متر  و با اسسانتي 135 ارتفاع و مترميلي 450 قطر با

 منطقه خاك از و بقيه ارتفاع هر ليسيمتر شده تهيه نصب زهكش در ارتفاع پانزده سانتي متري از كف آنها،
 سپس. گردد جدا آن هايسنگريزه تا شد گذرانيده متريميلي 2 الك از خاك ابتدا كه ترتيب بدين. شدند پر

  گرفت. صورت خاك بنديدانه حفظ با ها ترليسيم پركردن
  

  تعيين آب مورد نياز آبياري
 1مطابق با معادله    Aدر اين تحقيق براي تعيين ميزان آب آبياري مورد نياز از روش تشتك تبخير كالس 

  استفاده گرديد:
  

ETC KC KP EPan                                                                              1 رابطه                   
  

ميزان تبخير   panE، ضريب تشتك،  pK، ضريب گياهي و  cK ، تبخير و تعرق واقعي گياه، c ETكه در آن
به عوامل متعددي از جمله رطوبت نسبي هوا، سرعت باد و محيط اطراف تشتك  pKمقدار   اند.از تشتك 

و طول مراحل رشد  7ريحان مندرج در جدول   cKبرآورد شدند. مقادير  6بستگي دارد. اين مقادير از جدول 
  ).1998محاسبه شدند (آلن وهمكاران،   56نيز ، از ريفرنس فائو  8چهار گانه آن مندرج در جدول 

  
  براي برآورد تبخير از سطح آزاد آب  A ضريب تشتك كالس  -6جدول 

 Jan  Feb Mar Apr  May  June  July Agu Sep Oct  Nov  Dec  ماه

 58/0 63/0 69/0 73/0  75/0 76/0 77/0 78/0 77/0 77/0 72/0 62/0  ضريب

  
كاشته شد.  5/5/88متري در تاريخ عدد بذر در هر اليسيمتر، در عمق يك سانتي 20در اين تحقيق 

 صورت گرفت. در  30/7/88و برداشت چين دوم در تاريخ  21/6/88برداشت چين اول ريحان در تاريخ 
 شهر كرمانشاه كيهان خانه تصفيه از تازه تصفيه شده پساب انتقال و تهيه به اقدام روزه، يك زماني صلفوا
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آبياري بصورت  تانكر مخصوص و حمل با تراكتور مي گرديد. كيلومتري با 3آزمايش به فاصله  محل به
  شدند.هاي هرز با دست چيده ميپذيرفت و مرتباً علفيك روز در ميان صورت مي

  
  )56ميزان ضريب گياهي ريحان در مراحل مختلف رشد (مجله فائو  -7جدول

 انتهايي مياني ابتدايي مرحله رشد

 cK( 7/0 05/1 95/0 (ضريب گياهي

  
 طول مراحل چهارگانه رشد در گياه ريحان -8جدول 

 انتهايي مياني توسعه ابتدايي مرحله رشد

 16 10 20 4 طول رشد (روز)

  
يزان جذب فلزات مختلف توسط گياه ريحان، نمونه هاي گياهي در انتهاي فصل كشت به منظور تعيين م

شو با  وها به آزمايشگاه منتقل و پس از شست تهيه مي گرديدند. بدين منظور پس از هر برداشت ، نمونه
 65ساعت در آون با دماي  52آب مقطر و جدا كردن برگ از ساقه و سپس پيچيدن در فويل، به مدت 

 4طرح پياده شده در اين تحقيق بلوك كامل تصادفي با  طرح آزمايشيدر گراد قرار مي گرفتند. جه سانتيدر
   .ارائه گرديده است 9تكرار بود كه در جدول  3تيمار و

  
  تيمارهاي مورد استفاده  و نحوه چيدمان آنها -9جدول 

  )4T( 4تيمار     )3T(3تيمار    )2T( 2تيمار   )1T( 1تيمار   بلوك

1  
 100پساب %

  
آب چاه و پساب 

  بصورت يك در ميان
و پساب  %50آب چاه 

  بصورت مخلوط 50%
 %100آب چاه

  

2  
آب چاه و پساب 
بصورت يك در 

  ميان

 100پساب %

  
  %100آب چاه

و پساب  %50آب چاه 
  بصورت مخلوط 50%

  %100آب چاه  3
و پساب  %50آب چاه 

  بصورت مخلوط 50%
 100پساب %

  
آب چاه و پساب 

  رت يك در ميانبصو
  

ها به روش براي عمليات آزمايشگاهي مربوط به گياه (جهت تعيين عناصرماكرو و ميكرو) هـضم نمونه
گيري عناصر ماكرو (نيتروژن، فسفر و پتاسيم) انجام گرفت. در اين رابطه اكسيداسيون مرطوب جهت اندازه
گرم از هر نمونه گياهي پودر شده  5/0و سپس هاي مورد نظر را پودر كرده در ابتدا توسط هاون چيني نمونه

د سولفو ميلي ليتر از مخلوط اسي 8/3ميلي ليتري) ريخته شده و سپس مقدار  100داخل بالن ژوژه (
ها به مدت يك شبانه روز در اين حالت مورد نظر  باقي مانده و روز نمونه گرديد.ساليسيليك به آن اضافه 

گراد حرارت داده شدند. در اين درجه سانتي 200پليت (صفخه داغ)،  بعد  به مدت يك ساعت بر روي هات



   ينشده بر تجمع فلزات سنگ يهاثر پساب فاضالب تصف..................................................................206
  
  

  
  

دقيقه به آنها فرصت داده مي  10باشد، نمونه ها از روي صفحه داغ برداشته و ها سياه ميزمان رنگ نمونه
شد تا سرد گردند. سپس مقدار يك ميلي ليتر محلول آب اكسيژنه به آنها اضافه شده و دوباره روي صفحه 

  دقيقه يكبار اين كار تكرار گرديد. 10قرار داده شدند و هر داغ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(ج)  يانجر يم(ب) واحد تقسيانجر يري(الف) واحد اندازه گيرحد آشغال گوا  كرمانشاه هنماهايي از تصفيه خان -1شكل 
 يهپساب تصف يوضچه تماس با كلر(ز) كانال خروج(و) حيهثانو يني(ه) حوضچه ته نش  ي(د)حوضچه هوادهيهاول ينيواحد ته نش

  شده (ح)
  

 ب الف

 د ج

 و ه

 ح ز
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گراد نزديك شد تا زماني كه عصاره درجه سانتي 320البته به تدريج در هر مرحله دما باال برده شده تا به
رنگ شدن گراد افزايش يافت. بعد از بيدرجه سانتي 400رنگ گرديد و در مراحل بعدي دما تا گياه بي
شد تا به اصطالح از سوزن سوزن شدن بيفتند و آب اكسيژنه باقي يقه به آنها فرصت داده ها چند دقنمونه

ها با آب مقطر در بالن ژوژه به حجم مانده در آنها تبخير شود. در مرحله آخر بعد از سرد شدن، عصاره
  رسانده شدند. 

 توسط )گنز، روي و آهنمن مس،( گيري عناصر ميكرو خاكستركردن جهت اندازه روش به هانمونه هضم
 ديجيتالي ترازوي توسط را شده پودر گياهي هاينمونه از يك گرم ابتدا. گرديد استفاده اتمي جذب دستگاه

 550-600 دماي در كوره داخل ساعت 8 مدت به هاييكروزه داخل و كرده وزن گرم هزارم ده دقت با
 و خارج كوره از شدن خاكستر و مدت اين گذشت از بعد را هانمونه سپس. شدند داده قرار گرادسانتي درجه

 دماي در ماريبن دستگاه روي دقيقه 30 مدت به و شد اضافه هاآن به نرمال 2 هيدروژن كلريد سيسي 2
 صاف ليتريميلي 50 ژوژه بالن در صافي كاغذ با هاعصاره سپس و گرفتند قرار گرادسانتي درجه 80-60

ضمنا جهت تعيين ميزان عناصر مختلف با استفاده از  .شدند رسانده حجم به هابالن همان در و نموده
  دستگاه جذب اتمي به قرار ذيل عمل گرديد.

 جذب دستگاه توسط هانمونه مس غلظت. شد استفاده dry ashingروش  به شده هضم هاينمونه از مس
  .گرديد قرائت نانومتر 8/324 موج طول در) 220VARIAN-AA( اتمي

 دستگاه توسط هانمونه مس غلظت. شد استفاده dry ashingروش  به شده هضم هاينمونه زا منگنز
  .گرديد قرائت نانومتر 5/279 موج طول در) 220VARIAN-AA( اتمي جذب
 دستگاه توسط هانمونه مس غلظت. شد استفاده  dry ashingروش  به شده هضم هاينمونه از روي
  .گرديد قرائت نانومتر 9/213 موج طول در) 220VARIAN-AA( اتمي جذب
 جذب دستگاه توسط هانمونه مس غلظت. شد استفاده  dry ashingروش  به شده هضم هاينمونه از آهن
  گرديد. قرائت نانومتر 3/284 موج طول در) 220VARIAN-AA( اتمي

  
  نتايج و بحث

   هاي گياهتأثير تيمارها بر درصد نيتروژن، پتاسيم و فسفر در اندام
آناليز واريانس  نتايج حاصل از تأثير تيمارهاي آب آبياري بر  11مقايسه ميانگين  و جدول   10جدول 

هاي ساقه ، برگ و ساقه و ساقه و برگ گياه ريحان را درصدنيتروژن ، پتاسيم و فسفر  به ترتيب در اندام
و كمترين درصد نيتروژن  905/0) و برابر %100(پساب  4بيشترين درصد نيتروژن در تيمار  دهند.نشان مي

 2) و%100(آب چاه  1بين تيمار  دست آمد. ضمناًه ب 67/0) و برابر %100(آب چاه  1ساقه مربوط به تيمار 
دست نيامد. اين ه دار بميان) تفاوت معني(پساب و آب چاه بصورت يك در 3) و %50و آب چاه  %50(پساب 

با تيمار پساب، ازت قابل جذب بيشتري را در طي دوره رشد  امر نشان دهنده آن است كه خاك آبياري شده
  نسبت به ساير تيمارها در اختيار گياه قرار داده است. 

داري حاصل شد، تفاوت معني %5در مورد درصد نيتروژن برگ گياه، در تيمارهاي مختلف در سطح 
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و كمترين درصد مربوط  1/ 593) و برابر%100(پساب  4كه بيشترين درصد نيتروژن برگ در تيمار بطوري
بود. همچنين نتايج نشانگر آن است كه بيشترين ميزان در صد  506/1) و برابر %100(آب چاه  1به تيمار 

و آب  %50(پساب 2) ، %100(آب چاه 1) بوده و  بين تيمارهاي %100نيتروژن متعلق به آبياري با (پساب 
دار وجود نداشته است. همچنين بيشترين تفاوت معني ميان)(پساب و آب چاه بصورت يك در3) و %50چاه 

در صد به ترتيب متعلق به آبياري با  218/2و  561/2و كمترين ميزان در صد نيتروژن در برگ و ساقه با 
) و آبياري يك در ميان با آب چاه و پساب حاصل گرديد. ضمنا تفاوت معني داري بين %100(پساب 

ه ميان)  ب(پساب و آب چاه بصورت يك در3) و %50و آب چاه  %50پساب (2) ، %100(آب چاه 1تيمارهاي 
  دست نيامد. 

  
 در گياه ريحان پتاسيم (ج) (%) (الف) فسفر (ب) و مقايسه ميانگين هاي عناصر نيتروژن - 10جدول 

تيمار                            الف       ساقه برگ برگ و ساقه

2/284 b 1/506c 0/670 b 1( %100با آب چاه  آبياريT( 

2/227 b 1/554 ab 0/673b %)2) ( %50-50آبياري با آب چاه وپساب مخلوطT(  
2/218 b 1/545 cb 0/673b ) 3آبياري يك در ميان با آب چاه و پسابT( 

2/561 a 1/593a 0/905a )  4)(%100آبياري با پسابT( 

  
 تيمار            ب                          ساقه برگ برگ و ساقه

0/299 b 0/142c 0/108 b  1( %100آبياري با آب چاهT( 

0/280 c 0/155 b 0/125a %)2) ( %50-50آبياري با آب چاه وپساب مخلوطT(  
0/258 d 0/155 b 0/112b ) 3آبياري يك در ميان با آب چاه و پسابT( 

0/321 a 0/200a 0/126a )  4)(%100آبياري با پسابT( 

  
 تيمار                                  ج    ساقه برگ ساقهبرگ و 

99/710 b 50/748a 51/478 b  1( %100آبياري با آب چاهT( 

103/670 b 51/813 a 51/343b %)2) ( %50-50آبياري با آب چاه وپساب مخلوطT(  
102/090 b 51/312 a 50/816b ) 3آبياري يك در ميان با آب چاه و پسابT( 

109/800 a 51/423a 55/730a )  4( )%100آبياري با پسابT( 

  
بين تيمارهاي مختلف در تعيين نيتروژن ساقه  %1داري در سطح نتايج نشان داد كه تفاوت معني 11جدول 

) تجمع فلزات سنگين و عناصر مغذي در برگ 2006پروين و همكاران ( شود.و برگ و ساقه مشاهده مي
ها غلظت دآلو، آلو و گالبي آبياري شده با پساب را مورد بررسي قرار دادند، آنهاي هلو، زردرختان باغ
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عنوان مثال در برگ هلو،  گيري كردند. بهنيتروژن در برگ اين گياهان را كمتر از فسفر و پتاسيم اندازه
) با 2000گرم بر كيلوگرم بود. ليو و همكاران (ميلي 64/5و پتاسيم  04/5، فسفر 07/0غلظت نيتروژن 

هاي آبياري و دو گونه برنج نتيجه گرفتند كه جذب گياهي نيتروژن از مطالعه نقش چند گراس در كانال
) خصوصيات فيزيكي، 1376شود. گازران (پساب به عملكرد بيولوژيك و خصوصيات گياه مربوط مي

شده بررسي كردند،  شيميايي و بيولوژيك چغندر قند و خاك را با كاربرد آب چاه و پساب فاضالب تصفيه
   درصد بود. 22/0و در تيمار آب چاه  41/0نتايج نشان داد كه نيتروژن غده در تيمار پساب 

  
 يحاندر گياه ر يمفسفر و پتاس يتروژن،آناليز واريانس عناصر ن - 11جدول 

     (%)نيتروژنالف      درجه آزادي  ساقه برگ برگ و ساقه

ns000004/0 ns00001/0 ns00002/0 2 بلوك 

  تيمار 3 002/0** 0019/0 ** 0002/0**
 خطا 6 00009/0 00004/0 00001/0

 ضريب تغييرات (%) - 263/3 862/3 349/3

  
        (%)فسفر      ب  درجه آزادي  ساقه برگ برگ و ساقه

ns0 ns0 ns008/0 2 بلوك 

  تيمار 3 078/0** 004/0 * 041/0**
 خطا 6 004/0 0005/0 00003/0

 ضريب تغييرات (%) - 828/2 44/1 776/0

  
     (%)پتاسيم        ج  درجه آزادي  ساقه برگ برگ و ساقه

ns487/0 s817/0 ns506/10 2 بلوك 

**55/15 ns 581/0 *668/55  3 تيمار  
 خطا 6 693/8 701/0 061/1

 تغييرات (%)ضريب  - 84/2 631/1 968/1

  =  غير معني دار nsو  %1؛  ** = معني دار در سطح %5* = معني دار در سطح    
  
نشان ميدهند كه درصد فسفر، هم در برگ و هم در ساقه، در بين تيمارهاي  11تايج  مندرج در جدول ن

آن است كه  نشانگر 10داري داشته است. نتايج مندرج در جدول شماره تفاوت معني % 1مختلف در سطح 
درصد و در ساقه برابر  2/0) بوده و در برگ برابر %100(پساب  4بيشترين درصد فسفر مربوط به تيمار 

 142/0كه در برگ ) بوده بطوري%100(آب چاه 1بوده است. كمترين درصد فسفر مربوط به تيمار  126/0
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(پساب  3)و %50و آب چاه  %50(پساب  2درصد بدست آمده است.  بين تيمارهاي  108/0درصد و در ساقه 
و آب چاه بصورت يك در ميان) در برگ ريحان از لحاظ آماري تفاوتي وجود نداشته است. بيشترين ميزان 

(آبياري با پساب) و ( آبياري با آب چاه و پساب 4فسفر در برگ و ساقه به ترتيب مربوط به تيمارهاي 
) 1386ست. بر اساس مطالعات سروش و همكاران (بدست آمده ا 280/0و  321/0) با %50بصورت مخلوط 

پساب بر روي ارقام چمن  گزارش شده است.  % 50آب و  % 50بيشترين مقدار فسفر جذب شده در تيمار 
تفاوت آماري  % 1در رابطه با ميزان پتاسيم گياه، درصد پتاسيم ساقه، در بين تيمارهاي مختلف در سطح 

درصد وكمترين  730/55) و برابر%100(پساب  4مربوط به تيمار وجود داشت، كه بيشترين مقدار آن 
  درصد بود.   816/50ميان) و برابر (پساب و آب چاه بصورت يك در 3مقدارآن مربوط به تيمار 

) %100(آب چاه 1درصد و تيمار 423/51) بيشترين و برابر %100(پساب  4درصد پتاسيم برگ در تيمار 
داري بين تيمارهاي مختلف، در تعيين اين درصد بود و تفاوت معني 748/50ر داراي كمترين مقدار و براب

(آبياري با پساب) و 4فاكتور وجود نداشت . بيشترين وكمترين ميزان پتاسيم در برگ و ساقه در تيمارهاي 
نشان ميدهد  11درصد بدست آمد. همچنانكه جدول  99.710و  109.800(آبياري با آب چاه) به ترتيب با 1

در رابطه با ميزان پتاسيم موجود در برگ وساقه در بين تيمارهاي مختلف تفاوت معني داري وجود داشته 
) نيز در بررسي استفاده از پساب بر روي كشت آفتابگردان 1388است.  نتايج تحليل گياهي پاپن و نادري (

ناصر فسفر و پتاسيم در دار عجهت مبارزه با خشكسالي نشان داد كه پساب فاضالب باعث افزايش معني
  شوند.مقايسه با شاهد مي

برگ ريحان آبياري شده با تيمار آب چاه، هرچند داراي مقدار كمتري پتاسيم نسبت به ساير تيمارها بود ولي 
-اين ميزان بيشتر از مقدار پتاسيمي است كه براي حداقل پتاسيم مورد نياز گياه، ميباشد و دليل آن را مي

  .ن خاك از لحاظ پتاسيم مرتبط دانستتوان به غني بود
 

  تأثير تيمارها بر غلظت فلزات سنگين
آناليز واريانس نتايج حاصل ازتأثير تيمارها بر غلظت فلزات  13مقايسه ميانگين ها  و جدول  12در جدول 

ساب (پ 4بيشترين مقدار  مس در هر دو، در تيمار   سنگين در اندام هاي گياه ريحان نشان داده شده اند.
گرم بركيلوگرم بدست آمده ميلي 063/10و در ساقه برابر  127/6) بوده به نحوي كه  در برگ  برابر 100%

-ميلي 695/8در برگ و   597/5)  معادل برابر %100(آب چاه  1است. كمترين مقدار مس، مربوط به تيمار 

و  190/16و كمترين ميزان مس با كيلوگرم در ساقه بدست آمده است. در برگ و ساقه نيز بيشترين گرم بر
،  13و يك تعلق دارند. با توجه به  نتايج مندرج در جدول  4گرم بركيلوگرم به تيمارهاي ميلي 547/14

در تيمارهاي مختلف  % 1تجمع عنصر مس هم در ساقه و هم در برگ و هم در برگ و ساقه، در سطح 
  دار بوده است.معني

(آبياري با  4به تيمارهاي  320/30و  933/30گنز در ساقه به ترتيب با حداكثر و حداقل تجمع ميزان من
(آبياري يك در ميان با آب چاه و پساب) تعلق دارد. بيشترين ميزان تجمع منگنز در 3) و تيمار %100پساب 

كيلوگرم و حداقل آن، در گرم برميلي  683/66(پساب و آب چاه بصورت يك در ميان) با  3برگ، در تيمار 
دست آمد. در برگ و ساقه نيز ه كيلوگرم بگرم برميلي 25/65) و برابر %50و آب چاه  %50(پساب  2تيمار 
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(آبياري با آب  1) و تيمار %50و آب چاه  %50(پساب 2بيشترين و كمترين ميزان منگنز متعلق به تيمارهاي 
  رم بدست آمده است.ميلي گرم بر كيلو گ 067/101و  417/108) به ترتيب برابر با %100چاه 

  
 يلوگرمبر ك گرم يليبر حسب م يحانر ياهدر گ ينفلزات سنگ هاي مقايسه ميانگين - 12جدول 

تيمار                          مس  الف       ساقه برگ برگ و ساقه

14/525 b 5/597b 8/695 c  1( %100آبياري با آب چاهT( 

14/547 b 5/657 b 9/313b 2) ( %50-50ه وپساب مخلوط(%آبياري با آب چاT(  
15/180 b 5/647  b 9/607ab ) 3آبياري يك در ميان با آب چاه و پسابT( 

16/190  a 6/127a 10/063a )  4)(%100آبياري با پسابT( 

  
 تيمار                             منگنزب         ساقه برگ برگ و ساقه

067/101  b 65/66 a 420/30  a 1( %100آب چاه  آبياري باT( 

417/108  a 25/65  a 500/30 a %)2) ( %50-50آبياري با آب چاه وپساب مخلوطT(  
567/106  ab 683/66  a 320/30 a ) 3آبياري يك در ميان با آب چاه و پسابT( 

650/103  ab 58/66 a 933/30 a )  4)(%100آبياري با پسابT( 

  
 تيمار                           روي       ج    ساقه برگ برگ و ساقه

45/467 b 19/937b 25/900 b  1( %100آبياري با آب چاهT( 

46/383 b 20/450 b 26/600b %)2) ( %50-50آبياري با آب چاه وپساب مخلوطT(  
46/617 b 20/433  b 26/550b ) 3آبياري يك در ميان با آب چاه و پسابT( 

48/300  a 21/383a 27/920a 4( )%100ساب  (آبياري با پT( 

  
 تيمار                        آهن          د    ساقه برگ برگ و ساقه

143/750 a 113/867a 34/977 a  1( %100آبياري با آب چاهT( 

143/393 a 113/467 a 34/950a %)2) ( %50-50آبياري با آب چاه وپساب مخلوطT(  
143/043 a 113/834 a 34/983a 3ميان با آب چاه و پساب ( آبياري يك درT( 

143/870 a 114/036a 34/990a )  4( )%100آبياري با پسابT( 

  باشند و با توجه به ترتيب حروف الفبا، دار بين تيمارها ميحروف مشابه نشان دهنده عدم وجود تفاوت معني        
  حروف مقدم ميانگين باالتري را دارا هستند.       

  
دست آوردند. بر اساس نتايج مندرج ) به2009اي است كه بدبابيس و همكاران (الف نتيجهاين نتيجه بر خ 
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 % 5، تجمع عنصر منگنز هم دربرگ و هم در ساقه  و هم در برگ و ساقه در سطح 13در جدول شماره 
 920/27) و برابر %100(پساب  4دار نبوده است. حداكثر و حداقل تجمع روي در ساقه  در تيمار معني
-گرم برميلي 900/25) و برابر %100(آب چاه  1كيلوگرم و حداقل تجمع آن مربوط به تيمار گرم برميلي

  كيلوگرم بود. 
  

 آناليز واريانس فلزات سنگين درگياه ريحان -13جدول

مس             الف      درجه آزادي  ساقه برگ برگ و ساقه

ns052/0 ns0006/0 ns11/0  2 كبلو 

  تيمار 3 831/1** 184/0 ** 986/0**
 خطا 6 173/0 007/0 078/0

 ضريب تغييرات (%) - 751/2 506/1 968/2

  
منگنز                 ب  درجه آزادي  ساقه برگ برگ و ساقه

ns819/1 **558/25 *501/70 2 بلوك 

ns 221/0 ns 452/1 ns 399/31 3 تيمار  
 خطا 6 606/9 41/1 656/0

 ضريب تغييرات (%) - 954/2 791/1 652/2

  
روي                   ج  درجه آزادي  ساقه برگ برگ و ساقه

ns163/0 ns07/0 ns375/0 2 بلوك 

  تيمار 3 188/4** 094/1 ** 146/2**
 خطا 6 319/0 078/0 13/0

 ضريب تغييرات (%) - 21/1 359/1 348/1

     
آهن                   ج  درجه آزادي  هساق برگ برگ و ساقه

ns071/0 ns672/0 ns229/3 2 بلوك 

ns 0009/0 ns 172/0 ns 418/0 3 تيمار  
 خطا 6 881/3 84/0 386/0

 ضريب تغييرات (%) - 373/1 805/0 778/1

  =  غير معني دار nsو  %1؛  ** = معني دار در سطح %5* = معني دار در سطح 
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داري بدست نيامد .حداكثر و حداقل ميزان تجمع  روي در تفاوت معني  3و  2و  1بين تيماراز لحاظ آماري 
(آب چاه  1كيلوگرم و حداقل آن در تيمار گرم برميلي 383/21) و برابر %100(پساب  4برگ در تيمار 

  كيلوگرم مشاهده گرديد.گرم برميلي 937/19) و برابر 100%
دار وجود نداشت. حداكثر و حداقل تجمع عنصر روي در برگ و ساقه وت معنينيز تفا 3و  2و  1بين تيمار 

ميلي گرو در كيلو گرم بدست آمدند. بر اساس نتايج مندرج  467/45و  300/48با  1و  4متعلق به تيمارهاي 
 % 1تجمع روي در برگ، ساقه و برگ و ساقه در تيمارهاي مختلف آب آبياري در سطح  13در جدول 

  شده است. دارمعني
آبياري شده با فاضالب هاي ) افزايش جذب روي در گندم، ذرت و اسفناج در خاك2005راتان و همكاران (

) نيز 2007اين نتيجه را (آلهم و همكاران ( .هاي آبياري شده با آب چاه را گزارش كردندنسبت به خاك
ب تصفيه شده افزايش يافته گزارش كرده است كه غلظت روي در برگ سورگوم آبياري شده با فاضال

  است،كه اين نتايج، با نتايج بدست آمده  از اين پژوهش همخواني دارد. 
   34/ 990) بوده و در ساقه %100(پساب  4بيشترين مقدار آهن در هر دو اندام ساقه و برگ مربوط به تيمار 

.  و كمترين مقدار آهن نيز ميلي گرم در كيلو گرم  بدست آمده است 036/114قسمت در ميليون و در برگ 
 467/113و در برگ  34/ 950)  بود كه اين مقدار در ساقه %50و آب چاه  %50(پساب  2مربوط به تيمار 

گرم بر كيلوگرم بوده است. حداكثر و حداقل ميزان  تجمع عنصر آهن در برگ و ساقه به ترتيب  برابر ميلي
نشانگر   13مشاهده شده است. جدول 3و  4ر تيمارهاي گرم بر كيلوگرم  و دميلي 043/143و  870/143

  دار نبوده است.آن است مقدار آهن هم در برگ و هم در ساقه در بين تيمارها داراي تفاوت معني
الزم به ذكر است، ميزان جذب آهن در گياهان مختلف متفاوت بوده است. براي مثال، راتان و همكاران  
ياه مختلف را تحت آبياري با فاضالب و آب چاه مورد مقايسه قرار دادند ) ميزان جذب آهن در چند گ2005(

و در اسفناج آبياري شده با آب  711ها نشان داد كه ميزان آهن در اسفناج آبياري شده با فاضالب نتايج آن
گرم گرم بر كيلوميلي 932گرم بر كيلوگرم بود، ميزان آهن در خيار آبياري شده با فاضالب ميلي 734چاه 
گرم بر كيلوگرم ميلي 99هاي آبياري شده با آب چاه گيري شد. همچنين ميزان آهن در ذرت در خاكاندازه

، 416) با كاربرد پساب خانگي در مكزيكوسيتي، ميزان آهن را در ساقه كدو 2005بود. سوليس و همكاران (
يلوگرم گزارش كردند. عرفاني و كگرم برميلي 4/114و در برگ گراس  5/91و ساقه يونجه  227ساقه جو 

 101) غلظت آهن در گياه گوجه فرنگي آبياري شده با فاضالب تصفيه شده خانگي را 1380همكاران (
  كيلوگرم گزارش كردند. گرم برميلي 32گرم بر كيلوگرم و درگياه آبياري شده با آب چاه ميلي

هاي نز وآهن در خاك را در ارتباط با غلظت) يك افزايش در غلظت مس، منگ2007نتايج آلهم و همكاران (
ي هاي فاضالب نتايج تجزيه و تحليل ميوهباالي موجود در فاضالب نشان داده است. با افزايش نسبت

را نشان داده است.    RS589956گوجه فرنگي افزايش غلظت آهن، مس، نيكل، منگنز و روي را در رقم
  گزارش شده است.  GS12رقم كه افزايش غلظت منگنز و روي در در حالي

 غذايي ارزش و سنگين فلزات تجمع روي بر كرمانشاه شده تصفيه فاضالب اثر در اين تحقيق به بررسي
كرمانشاه با درصدهاي شهرريحان پرداخته شد. اثر تيمارهاي مختلف آبياري با پساب ثانويه تصفيه خانه 

آب چاه و پساب  پساب بصورت مخلوط، % 50آب چاه و  % 50آب چاه،  % 100مختلف آب و پساب (
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 پساب كاربرد كه داد نشان پساب) بر روي گياه ريحان بررسي شد. نتايج % 100بصورت يك در ميان، 
 فلزات تجمع از ناشي مجاز غير آلودگي مطالعه، مورد محصوالت در كرمانشاه خانه تصفيه شهري فاضالب
بود. بطور كلي، نتايج اين  پساب %100 تيمار به مربوط دهش جذب مقدار آورد و بيشتريننمي بوجود سنگين

بررسي نشان داد كه كاربرد پساب فاضالب تصفيه شده شهري در تصفيه خانه كرمانشاه در گياه ريحان، 
آلودگي غير مجاز ناشي از تجمع عناصر سنگين را بوجود نياورده و هيچگونه اثر زيان آوري بر روي اين 

 ارائه مجاز حد از كمتر استفاده مورد پساب در فلزات غلظت كه است ذكر به ا، الزمگياه نداشته است. ضمن
 شيميايي هاي شاخص قبيل از محلي متعدد عوامل كه آنجا از اما است، المللي بوده  بين مجامع توسط شده

 گذارتأثير خاك در فلزات اين تجمع و جذب ميزان در زراعي مديريتي هاي روش و گياهي هاي گونه خاك،
 جلوگيري آن حاصلخيزي كاهش و خاك آلودگي از تا است الزم منطقه هايخاك مورد در لذا باشند، مي

 پساب مدت طوالني كاربرد در عوامل اين اثرات خصوص در تريمفصل ايمنطقه تحقيقات و آمده بعمل
 .پذيرد صورت

  
  
  



 

  
 

 مديريت منابع حياتي ©

  سيماي دانش)، انتشارات 1398( يو كمال طاهر هوشنگ قمرنيا: ينتدو
 شركت آب منطقه اي كرمانشاه ،گروه تحقيقات كاربردي
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  پساب ها با استفاده يهتصف
  ؛ ييپاال ياهگ يهافناورياز  

  مطالعه موردي گياه علف چشمه

  
  شراره اميري و مهران علوي ،ناصر كريمي

  
  

  چكيده
 ي،شاورزك هاييتاز جمله فعال يگوناگون بشر هاييتحاصل فعال يندهمواد آال يلهبه وس يستز يطمح يآلودگ
امروزه . تشده اس يو بهداشت ياقتصاد محيطي،يستمشكالت ز يجادسبب ا يو فاضالب شهر ايهسته ي،صنعت

 صورت يستز يطمح سازيبه منظور پاك يفراوان هايبه وجود آمده تالش يطيمح يستبا درك مشكالت ز
ابداع و به كار گرفته شده است. اما استفاده از پساب فاضالب به علت وجود  يمختلف هايمنظور روش ينگرفته و بد

برخي آالينده ها (عناصر سنگين) و تبعات بسيار مخرب آنها بر محيط زيست به سادگي استفاده از آب هاي معمولي 
آلودگي، كم هزينه و نسبتاً سريع بوده و در ضمن آثار جنبي نيست؛ از اين رو ارائه يك روش مطمئن كه ضمن رفع 

كه يكي از روش هاي مناسب  نامطلوب براي محيط زيست نداشته باشد، بسيارضروري است. موضوع گياه پااليي
هاي فيزيولوژيكي گياهان سبز (انواع علف هاي هرز، گياهان آبزي و  استفاده از پتانسيل ،باشد دراين راستا مي

، گياهان زراعي و حتي درختان) را در كنترل و جذب آالينده هاي آلي و معدني به صورت پااليش سبز در مردابي
نمايد. گياه پااليي تكنيكي است كه شامل جذب، تغير شكل،  هاي تصفيه فاضالب مطرح مي كنار ساير رو ش

موجودات ذره . ك و هوا مي باشدهاي آب، خا ها با كمك گياهان براي زدودن آلودگي تجمع و يا تصعيد آاليند ه
بيني خاك قادر به تجزيه آالينده هاي آلي هستند، اما براي تجزيه ميكروبي فلزات، بايستي اينگونه آالينده ها به 

طور بمواد آلي تبديل شوند كه اين مرحله از كار در قالب روش گياه پااليي با استفاده از گياهان صورت مي گيرد. 
ش با كاربرد گياهان سريع الرشد با بيومس زياد و توانايي باالي قدرت جذب فلزات سنگين راندمان اين روكلي 

  در پااليش پساب ها بسيار موثر است.فرآيند پايدار و كم هزينه بوده  به عنوان يك و بسيار زياد است
  

 گياه علف چشمه، پاالييگياه، آالينده، آلودگي محبط زيست، پسابواژگان كليدي: 
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  مقدمه
رو)، هاي پيشهاي مختلف (در كنار محدوديتهمراه با رشد روز افزون جوامع انساني و افزايش تقاضا در عرصه

استفاده بيش از حد از منابع در اختيار و به تبع آن برهم خوردن تعادل زيست محيطي موجود، حقيقتي انكار ناشدني 
 شاورزي،ك و صنعتي هايافزايش فعاليت كنار در .دارد دنبال به را محيطيزيست هايآلودگي افزايش همواره است و
 و انانس نيازهاي است. گسترش بوده خاك آب و هايآلودگي كاهش يا كنترل براي راهي دنبال به همواره انسان

 در و شده مصرف حد از بيش زيرزميني و سطحي شيرين آب اند كه منابعباعث شده مردم، بهداشت سطح باالرفتن
 ايران چون يهايكشور براي و گرددمي تشديد بسيار خشكسالي هايدوره در اين مساله. گيرند قرار رانيبح هايحالت
 زم استال مشكل اين حل براي. دارد بيشتري توجه به نياز و ترمحسوس دارد قرار زمين كمربند خشك روي بر كه
هروز مصارف گرديد (ب ساير براي آب منابع سازي آزاد باعث تا آورد روي) هاپساب و فاضالب( نامتعارف منابع آب به

  ). 1381و لياقت، 
اورزي، هاي كشهاي گوناگون بشري از جمله فعاليتآلودگي محيط زيست به وسيله مواد آالينده حاصل فعاليت

 محيطي، اقتصادي و بهداشتي شده است (كريمياي و فاضالب شهري سبب ايجاد مشكالت زيستصنعتي، هسته
). با توجه به كمبود منابع آب شيرين، آلودگي آب اثر مستقيمي بر توسعه اقتصادي يك كشور دارد. 2013همكاران، و 

هاي آلوده در جهان از اهميت خاصي برخوردار است و هزينه گزافي را به شهرها و كشورها بنابراين پااليش آب
رايط آب و هوايي، اقتصادي و اجتماعي هر منطقه كند. بنابراين انتخاب فناوري مناسب با توجه به شتحميل مي

هاي آلوده شهري، روستايي، كشاورزي، صنعتي هاي شيرين، آباهميت فراواني دارد. يكي از منابع مهم آلودگي آب
و دامي است. پس براي حفاظت از منابع آب شيرين و جلوگيري از آلودگي محيط زيست و بهداشت همگاني، 

ها براي مصارف غير شرب و غيرخانگي، به ويژه در هاي آلوده و استفاده مجدد از اين آبآوري و پااليش آبجمع
  ).1383ايران به علت كمبود آب آشاميدني، از اهميت خاصي برخوردار است(قادري، 

 سازي محيط زيست صورتهاي فراواني به منظور پاكامروزه با درك مشكالت زيست محيطي به وجود آمده تالش 
 هاي بسيار گزافهاي مختلفي ابداع و به كار گرفته شده است. از طرفي هزينهو براي اين منظور روشگرفته 
ب از منابع است به اين ترتي ترهاي كم هزينهيابي به روشهاي فيزيكي و شيميايي سبب تالش در جهت دستروش

ن راه شود به طوريكه در ايك گرفته ميها كمبيولوژيك محيط زيست جهت پاكسازي نقاط آلوده به انواع آالينده
ند. اهاي قابل توجهي كسب نموده و ارزش تجاري پيدا كردههاي مناسبي ابداع شده كه طي يك دهه موفقيتروش

 1پاالييگياه شوند و بهها، استفاده از برخي گياهاني هستند كه سبب كاهش آلودگي محيط زيست مياز جمله اين روش
  ).1390، معروفند (ابراهيمي

  
  گياه پااليي

 مهندسي از ادهاستف است كه در آن با اي پااليي (پااليش گياهي)، تكنولوژي مقرون به صرفه و محيط دوستانهگياه
 كاهش يا خاك و آب از آالينده مواد مقاوم جهت اصالح و برداشت چوبي) و علفي هايگونه (شامل سبز گياهان

                                                      
Phytoremediation 1  
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 برده كار هب راديواكتيو مواد و آلي تركيبات كمياب، سنگين، عناصر فلزات نظير زيست محيط هايآالينده خطرات
به   phyto كلمه يوناني مركب از) گياه پااليي(  phytoremediationيواژه  ).2010شود(كريمي و همكاران، مي

ها به تبديل آنها از محيط و . جمع آوري آاليندهاستبه معناي اصالح يا ترميم  remediumمعناي گياه و پسوند
  . ستا دليل اصلي استفاده از اين فناورياز بافت هاي گياهي قابل استخراج هستند،  هايي كه به آسانيفر م
 توسعه حال در كشورهاي براي كه است علمي و محيطي زيست اقتصادي، صرفه با تكنيك يك پااليي، گياه

 مانند شورهاك از برخي در هنوز ، پتانسيل اين با وجود  متاسفانه. آيد مي حساب به ارزشي با تجارت و بوده مناسب
ياهان ن با عنوان گياه پااليي، از گگياها از استفاده فناوري دره تجاري ندارد. استفاد فناوري يك عنوان به ما كشور

ه فادزير زميني استسطحي و سبز و ارتباط آنها با ميكروارگانيسم هاي خاك براي كاهش آلودگي خاك و آب هاي 
مي شود. اين فناوري مي تواند براي رفع هر دو نوع آالينده خاك يعني معدني و آلي به كار رود. بررسي ها نشان 

يت كننده رفتن ميكروارگانيسم هاي مفيد خاك مانند تثب بينمي دهد كاربرد تكنيك هاي فيزيكوشيميايي، سبب از 
ياه خاك را ضعيف مي كند و در مقايسه با تكنيك گهاي نيتروژن مي شود كه در نتيجه فعاليت هاي بيولوژيكي 

  .)2011(زند سليمي و همكاران،  پااليي ، بسيار هزينه بر است
طوركلي گياه پااليي در محيط هاي آبي عبارت است از جذب مستقيم آالينده ها از آب آلوده و انباشت آنها در ه ب 

زياد گياه پااليي در پااليش آب و پساب هاي آلوده،  بخش هاي مهم گياهان. در اين فصل از كتاب نظر به اهميت
ضمن بررسي مطالعات انجام شده (عمدتا توسط نگارندگان) در مورد اين تكنيك، به مزايا و محدوديت هاي گياه 

كارگيري تركيبات شيميايي براي افزايش كارايي آن در گياهان و دسته بندي هاي مختلف گياه پااليي ه پااليي، ب
 پرداخته مي شود.هر يك از آنها در پااليش آب ها و پساب ها  و كارايي

  
  
  
  
  
  
  
  

 )جو ( Eichhornia crassipes) ب(Centella asiatica : نمونه هايي از گياهان آبزي بيش انباشت گر (الف)1شكل 
Callitriche stagnalis  

  

  گياهان بيش انباشت گر
 گياهان از استفاده آلوده هاي محيط در - سنگين فلزات از جمله -سمي مواد كاهش و زدايي يتسم هاي روش از يكي

معادل   غلظتي در را آالينده ها از مقادير زيادي مي توانند كه هستند هايي گونه است. اين گياهان، انباشت گر بيش
 در سميت آثار آنكه بدون دهند،تجمع  خود در مي شوند، متحمل زراعي گياهان كه آنچه بيشتر از برابر 100 تا 10

سازد بدون نشان دادن عالئم سميت ها را قادر مياند كه آنهايي را توسعه دادهاين گياهان مكانيسمگردد.  ظاهر آنها

 ج بالف
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  . )2013كريمي و همكاران، هاي هوايي خود ذخيره كنند (مقادير زيادي از آالينده ها را در بخش
گر متمايز انباشتهاي غير بيشها را از تاكسونگرانباشته ويژگي اساسي كه بيشگري به سانباشتبه طور كلي بيش

گر داراي توانايي بااليي براي جذب آالينده ها از خاك و آب هستند، اين انباشتكند بستگي دارد؛ گياهان بيشمي
ادرند چنين قد انتقال دهند و همهاي هوايي خوتوانند مقادير قابل توجهي از آالينده را از ريشه به بخشگياهان مي

 بنابراين). 2010.  2009كريمي و همكاران، زدايي و انباشت كنند(هاي خود سممقادير بااليي از آالينده را در برگ
كه  وندش كانيسمهاي دخيل در جذب باالي گياهان به سه شكل مختلف ارايه مييا ممكانيسمهاي بيش انباشتي 

  :عبارتند از
افزايش جذب فلزات به داخل ريشه همراه با سرعت باالي انتقال و  كانيسمهاي دخيل در جذب باالي گياهانالف) م 

  ؛از ريشه به بخش هوايي
  و ترشح پروتونها، اسيدهاي آلي و كيالتورها توسط ريشه كه قادر به انحالل فلز استب)  
  .تصاص ريشه به مناطق غني از فلز و جستجوي فلزج) اخ 

  
ها عبارتند از: برخي از اين خانوادهه است خانواده شناسايي شد 45حداقل گر از انباشتگونه بيش 450در حدود 

 بيش  گياهان شناسايي امروزه، .)2016و  2015( كريمي و سوري، نخوديان، نعناع، شب بو، گل ميمون و كاسني 

 مطالعات و شناسي زيست بر جنبه هاي هعالو زيرا برخوردار است، بسياري اهميت آالينده هاي آب از انباشت گر

بررسي تغييراتي استفاده كرد كه در محيط هاي  و اكولوژيك مطالعات براي گياهان از اين توان مي فيزيولوژيك،
 گياهان و آب در موجود مقاديرآالينده هاي ، بررسيهمچنينمختلف آبي جهت افزايش كيفيت آب انجام مي دهند. 

هاي آلوده، اطالعات ارزشمندي را در مورد مكانيسم هاي انباشت اين آالينده ها در گياهان فراهم  آب در رشديافته
و گونه هاي مختلف  nasturtium-aquaticum  Rorippa ،Neerium oleander گونه هاي گياهي مانندمي كند. 

  وده بسيار موثر باشند. جنس پونه مي توانند به عنوان گزينه هاي خوبي جهت پااليش آب ها و پساب هاب آل
  

  مزاياي گياه پااليي آب و پساب
تكنولوژي گياه پااليي به عنوان يك تكنولوژي دوست دار محيط زيست داراي يك سري مزيت ها در پااليش 

  :آالينده ها در محيط است كه در زير به برخي از آنها اشاره مي شود
 از نظر اقتصادي بسيار مقرون به صرفه است. 

 با محيط زيست و يك روش دوست دار محيط استسازگار 

 يك تكنولوژي عملي است و نياز به استفاده از تجهيزات خاصي ندارد.

 براحتي قابل اجرا است (انرژي و وسيله انجام آن نور خورشيد است).

 در محيط هاي داخل و خارج آزمايشگاه قابل اجرا است.

 كند.از گسترش آلودگي در خاك و اتمسفر جلوگيري مي 

راي پيشگيري از  آلودگي آب هاي عمقي مناسب است به عبارتي براي كنترل هيدرولوژيك آب هاي عمقي موثر ب
  است.
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 يك نوع تيمار تناوبي براي آلودگي هاي ادامه دار محسوب مي شود.

 انواع مختلفي از آلودگي ها را در يك زمان از بين مي برد.

 د مي كند.بيومس براي انرژي هاي تجديد پذير تولي

 به طور كلي براي پااليش انواع آالينده ها از جمله آالينده هاي آلي، معدني و راديواكتيو موثر است.

 تقريبا در تمامي محيط هاي آبي، رسوبات، خاك و اتمسفر قابل اجرا است.

 ) قابل اجرا است.10تا  2در محدوده وسيعي از اسيديته (

 به بحث گياه پااليي كمك مي كنند.ولكول هاي كالته كننده بطور مثبتي 

  
  محدوديت هاي گياه پااليي آب و پساب ها

مشابه هر تكنولوژي ديگري، گياه پااليي هم با محدوديت هايي روبرو است كه كه باعث مي شود مالحظاتي در 
  بكارگيري آن بوجود آورد. چند مورد از محدوديت هاي اين تكنيك عبارتند از:

  .هاي سطحي و يا عمقي كه ريشه گياه امكان نفوذ دارد محدود است آاليندهپااليي تنها به  گياه
 ت.هاي زيستي يك محدوديت در راه استفاده از اين فناوري اس رشد آهسته گياه و توده

 .تا استفاده از اين فناوري امكان حذف كامل آالينده و جلوگيري از فروشويي آنها به آبهاي زيرزميني مقدور نيسب

 د زيستگاه ها كارايي گياه پااليي را به طور كامل تحت تاثير قرار مي دهد.شرايط رش

اي آلوده و ه طور مستقيم تحت تأثير سميت و آلودگي زمين بقاي گياهان بهگياهان برداشت شده سمي هستند لذا 
  قرار مي گيرند. )اسيديته  به طور مثال(خاك آب و شرايط عمومي 

 گر در اين روش رشد كند و سيستم ريشه اي محدودي دارند. بسياري از گياهان بيش انباشت

 ريزش برگ هاي گياهان مي تواند در گسترش آلودگي موثر باشد.

امكان تجمع زيستي آالينده و راهيابي آن به زنجيره غذايي انسان از سطح اوليه آن (گياه) تا سطوح بااليي (راهيابي 
  .به بدن انسان و ساير موجودات وجود دارد به بدن ساير جانداران) و در نهايت راهيابي

 مي شود. توده (گياهي) با آلودگي زياد به آالينده حاصل پس از انجام عمليات، ميزان زيادي از زيست

  
  طبيعت در پاالييگياه ها و سازوكارهايوشر

هاي شكند، رومي ها از محيط استفادهبسته به فرآيندي كه گياه براي برداشت و كاهش تأثيرات سمي آالينده
ها بكار رود و پااليي براي انواع خاصي از آاليندهپااليي قابل تقسيم هستند. ممكن است اشكال مختلف گياهگياه

كار پااليي شامل چندين سازوفرآيند گياه همچنين بعضي از اين فرآيندها در برگيرنده انواع خاصي از گياهان است.
و  6، تبخير گياهي5، تثبيت گياهي4)، فيلتراسيون گياهي3(يا انباشت گياهي 2هيست كه عبارتند از : استخراج گياا

                                                      
2 Phytoextraction 
3 Phytoaccumulation 
4 Phyzofiltration 
5 Phytostabilisation 
6 Phytovolatilization 
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    ).2004 8(الكورتا)1(شكل  7تجزيه گياهي
  

  گياهي استخراج -الف
 اين در يقاتتحق اكثر و است پاالييگياه هايتكنولوژي ميان در پااليش روش ترينشده استخراج گياهي شناخته

 حالي در روند،مي كار به مفهوم يك به اشتباه به گاهي استخراج گياهي و پاالييگياه واژه. است يافته تمركز زمينه
 ستفاها استخراج گياهي شامل مراحل. باشدمي پااليش گياهي در خاص تكنولوژي نوع يك استخراج گياهي كه

(كه  روش اين .باشدميو از محيط آبي  خاك ماتريكس از راديواكتيو و فلزي هايآلودگي حذف منظور به گياهان
ها از آب يا خاك عبارتست از گرفتن آالينده  شود)شناخته مي 10، جذب گياهي9گاهاً تحت عنوان انباشت گياهي

 بهترين شرو ها. اينهاي هوايي نظير شاخ و برگبوسيله ريشه گياه و تغيير محل آنهاجهت انباشت نهايي به اندام
 اختالل در تركيب و خاك ساختار تخريب بدون آنها كردن ايزوله و خاك از اوليه هايآلودگي حذف منظور به راهكار

  ).2016( موسوي،  باشدمي آب
  
 فيلتراسيون گياهي -ب

ن گياهي ها بوسيله گياهان. فيلتراسيوهاي سطحي يا فاضالبها از آبفيلتراسيون گياهي عبارتست از حذف آلودگي
ها) ها و دانه(استفاده از جوانه 11هاي گياه) يا بالستوفيلتريشناي (استفاده از ريشهتواند به عنوان فيلتراسيون ريشهمي

 جذب ها تغليظ وآالينده روش هاي خارجي) نيز مطرح و بيان گردد. اين(استفاده از شاخ و برگ 12يا كالوفيلتريشن
  .گرددهاي زيرزميني ميشده اين فرآيند باعث كاهش حركت و انتقال آلودگي به آب

. كند تيمار يحدود تا را معدني اسيدهاي رسوبات يا كشاورزي هايرواناب صنعتي، هايپساب تواندمي ريزوفيلتريشن
 انمحقق اكثر .شودمي ريشه سطح روي بر فلزات اين رسوب باعث ريزوسفر ناحيه pH تغييرات و ريشه ترشحات

 تشريح1995 سال در دوشنكو. دهند تجمع هايشانريشه روي بر فقط را فلزات بايد پاالينده گياهان كه دارند اعتقاد
 كه آلوده ياهيگ مواد بقاياي حجم افزايش خاطر به را ريزوفيلتريشن كارآيي هوايي، هاياندام به فلزات انتقال كه كرد

  .دهدمي كاهش را است كردن مدفون نيازمند
 قادر بايد ياهانگ گونهاين. كردند تشريح را فيلتريشن و ريز براي آلايده گياه يك خصوصيات 2000 سال در محققان

 و كم نگهداري هزينه آسان، برداشت و جابجايي نظر، مورد فلز از داريمعني مقادير برابر در مقاومت و تجمع به
 سطح يا يشهر بيوماس باالي مقادير توليد باال، عملكرد ايجاد براي همچنين. باشند داشته را ثانويه ضايعات حداقل
  .برخوردار باشند را ريشه ناحيه از بااليي

  
                                                      

7 Phytodegradation 
8 Alkorta et al, 2004 
9 Phytoaccumulation 
10 Phytoabsorption 
11 Blastofiltration 
12 Caulofiltration 
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 تثبيت گياهي -ج

 توانديم كه پااليشي تكنيك يك. ندارد وجود فلزات به آلوده هايمكان پااليش براي فوري شرايط اوقات گاهي
 در لزاتف انتقال اگرچه. است خاك در فلزات تثبيت و كردن غيرمتحرك رود كار به هاييمكان چنين اصالح براي
 در را زيستمحيط و انسان سالمتي مسأله اين كه اندفرسايش معرض در هاخاك اغلب ولي است كم خيلي خاك

تبثبيت گياهي عبارت از بكارگيري گياهان خاصي  .)2009دهد (وانگرونس ويلد و همكاران، مي قرار خطر معرض
دسترس قرار گيري  ش جهت كاهش حركت و درها آلوده. اين روها در خاكحركت نمودن آاليندهبراي تثبيت و بي

  هاي زيرزميني يا وارد شدن به زنجيره غذايي كاربرد دارد. ها در محيط و سپس جلوگيري از انتقال آنها به آبآالينده
  
  تصعيد گياهي  -د

سفر. لذا به اتمها بصورت بخار ها از محيط و انتقال آنتصعيد گياهي عبارت از استفاده از گياهان براي جذب آالينده
 به سلنيوم اي جيوه آرسنيك، نظير فلزي هايآلودگي توانند بخار شوند. برخيهايي كاربرد دارد كه ميبراي آالينده

 يا يطبيع گياهان يكسري روي بر محققان اخير هايسال در. دارند وجود زيست محيط در گازي هايآالينده صورت
 مراحل طي در گازي هايفرم به آنها تبديل و خاك از فلزات اين عنصري هايشكل جذب به قادر كه تراريخته

 نام صعيد گياهيت كه تكنيك اين. كردند بررسي را هستند اتمسفر داخل به آنها كردن رها و گياه دروني بيولوژيكي
 رها فرار، ركيباتت شكل به سلنيوم و جيوه حال هر به چون باشد،مي پااليي گياه تكنولوژي برانگيزترين بحث دارد،
 .)2007(پادماواتيما و همكاران،  هستند سمي شك بدون اتمسفر، در شده

  
  تجزيه (تخريب) گياهي -ه

كه به  و اكسيژناز است دهالوژنازهايي مانند هاي آلي بوسيله گياهان با كمك آنزيماين روش در واقع تجزيه آالينده
 گياهان وليسميمتاب هايفعاليت از يكسري آلي، مواد تجزيه گياهي هاي ريزوسفري بستگي ندارد. درميكروارگانيسم

 فرار كيباتتر ها بهآن كردن تبديل و تثبيت شكستن، دادن، شكل تغيير طريق از هاآلودگي حذف و كاهش باعث
سفر وشوند. ضخامت ريز مي تجزيه گياهي هايبافت در ترساده هايمولكول به آلي مواد اين تكنولوژي در. شودمي

  متر دور ريشه بوده و تحت تأثير گياه قرار دارد.  در حدود يك ميلي
 ساير و كلرواتيلنتري نظير كلروره هايحالل آمونيومي، بقاياي توانندمي كه هستند هاييآنزيم داراي گياهان
 تجزيه يشنريزودگر. باشندمي ردوكتاز و اكسيژناز دهالوژناز، معموالً هاآنزيم اين. كنند تبديل و تجزيه را هاعلفكش

 ريشنفيتودگ از كندتر آن مراحل و است) ريزوسفر( ريشه ناحيه ميكروبي هايفعاليت طريق از خاك در آلي مواد
 و مصرف را هاحالل و هاسوخت مانند آلي مواد هاارگانيزم ساير و هاباكتري ها،قارچ مخمرها، از سري يك. باشدمي

  .كنندمي حذف
  
  13اي(تخريب) ريشه تجزيه -و

و مايتي،  شود (موخوپاديايمي گفته خاك هايميكروارگانيسم بوسيله خاك در آلي مواد شكستن به ايتجزيه ريشه

                                                      
13 Rhizodegradation   
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ين ا در. باشد آور زيان زيست محيط براي توانمي كه گرددمي نفتي هايآلودگي كاهش باعث روش اين ).2010
 موجب طريق از اين كه كنندمي تراوش خاك در را آب و هاالكل و قندها نظير موادي گياهان هايريشه تكنيك
  .گردندمي ها ميكروارگانيسم فعاليت افزايش

  

  
  )2004سورش و روينكانكار، تصوير شماتيكي از مراحل مختلف گياه پااليي در طبيعت (  -2شكل 

  
  14زدايي گياهينمك -ز

). نمك زذايي گياهي اشاره به 2012اين تكنيك به تازگي و اخيراً گزارش و معرفي شده است (زوريگ و همكاران، 

                                                      
14 Phytodesalination 
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هاي آلوده به نمك دارد تا با غيرفعال نمودن آنها گياهان ها از خاكاستفاده از گياهان نمك دوست جهت حذف نمك
به ترتيب قادر Sesuvium portulacastrum و  Suaeda maritima در مدت رشد حمايت گردند. به عنوان مثال،

ماهه هستند. بنابراين اين  4كيلوگرم سديم كلريد از يك هكتار اراضي شور در يك بازه زماني  474و  504به حذف 
راي ها بآوري سديم كلريد از خاك با نمك زياد و غير فعال ساختن نمكتوانند بطور موفق جهت جمعدو گياه مي

  ).  2007د از چند نوبت كشت و برداشت بكار گرفته شود (رويندران و همكاران، رشد گياهي بع
 

 سيستم هاي گياه پااليي

  هيافت هاي مرطوب ساختزمينالف) 
متر   6  هاي پوشيده از آبي هستند كه ارتفاع آب روي آنها معموالً كمتر از  يافته، زمين هاي مرطوب ساختزمين 

ي هاي ميكروب آورند كه اليه نمايد. اين گياهان، سطحي را بوجود مي خودرو را فراهم مياست و امكان رشد گياهان 
ند، كتوانند به آنها بچسبند. همچنين اين سطح به فيلتر شدن و جذب شدن مواد موجود در پساب نيز كمك مي مي

درون آن كنترل  شيد بهدهد و رشد جلبكها را درون آب با جلوگيري از نفوذ نور خوراكسيژن آب را افزايش مي
شمار با اينكه رشد گياهان درون آب فاكتور مهمي در حذف مواد آالينده آن، بخصوص مواد مغذي، به .نمايدمي
هاي فعال بسياري است كه در يك زمين مرطوب ساخت يافته، مواد آالينده را رود، اما اين تنها يكي از مكانيسممي

  كند. از آب حذف مي
ي و خاك و ال لشوند و در آب، گهاي فيزيكي، شيميايي و زيستي تقسيم ميها به گروهذف آاليندههاي حمكانيسم

پذيرند. از آنجا كه اغلب فعل و انفعاالت زيستي در نزديكي و يا در محل سطوحي كه زير پوشش گياهي انجام مي
هاي  ي بسيار مهم است. سيستمال و گيرد، لذا حضور پوشش گياهي و گلاند صورت ميباكتريها به آن چسبيده

 د.دست آي الي از طريق رشد گياهي و تجزيه مواد آلي به و شوند كه حداكثر گلزمين مرطوب طوري طراحي مي
ها صفيه پسابپااليي در تواسطه فرايندهاي گياهها شامل بسترهاي مرطوب پوشيده از گياهاني است كه بهاين سيستم

ها در بهبود كيفيت زيستي آب آنقدر خوب است كه در مواردي كه بار عملياتي ن سيستمنقش دارند. البته توانايي اي
  .ها بهره گرفتتوان از اين سيستمكم باشد حتي به جاي تصفيه مرحله دوم مي

  
  هاي تصفيه توسط گياهان آبزي شناورسيستمب) 

رشد  يا چند گونه از گياهان آبي شود كه در آن يكعمق مي سيستمهاي تصفيه آبي شامل يك يا چند حوضچه كم 
، تفاوت جاي جلبك هاي آبي يا داكويد آبزي مانند هياسينت آوندي بهشوند. عمق كمتر و وجود مايكروفيتداده مي

هاي تثبيت است. وجود گياهان از لحاظ عملياتي اهميت زيادي دارد، هاي تصفيه آبي و حوضچهعمده بين سيستم
تثبيت در زمان  هايهاي تصفيه آبي كيفيت بهتري نسبت به پساب خروجي از حوضچهزيرا پساب خروجي از سيستم

هاي آبي، پساب بيشتر توسط متابوليسم ميكروبي در سيستم). 1390د (احمد پور، هاي يكسان يا حتي كمتر داراقامت
اقع نقش كمي در ي در وشود . يعني مانند فيلترهاي چكنده معمولي، خود گياهان آبزنشيني فيزيكي تصفيه ميو ته

ها در واقع فراهم آوردن شرايط مناسب براي باال بردن ظرفيت تصفيه پساب دارند. نقش گياهان در اين سيستم
  .تر كردن محيط سيستم براي تصفية پساب استتصفيه پساب و يا قابل اطمينان
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 هاي مصنوعيتاالبج) 

مورد توانايي گياهان آبزي براي حذف مواد آلي و غير آلي موجود وسيعي در   هايبيش از دو دهه است كه از پوژهش
د. به دهنهاي طبيعي، كار تصفيه را انجام ميها آغاز شده است. گياهان آبزي به طور طبيعي در تاالبدر فاضالب

 ر آبي طول سال مرطوب بوده و دهايي اطالق مي شوند كه بيشتر اوقات يا در همهها به زمينطور كلي تاال ب
فرما است كه به علت مرطوب بودن خاك به مدت زياد تغييرات ها يك اصل كلي حكمدر همه تاالب .قرار دارند

اي مرطوب هشناختي در خواص خاك اتفاق مي افتد به طوري كه گياهاني كه در زمينفيزيكي، شيميايي و زيست
در تشكيل و ازدياد گياهان و ريز ساختارهاي خاك روند. آب فراوان اهميت زيادي نمي توانند رشد كنند از بين مي

 .دارد

توانند يشناختي بيشتري هستند و مهاي ديگر داراي فعاليت زيستها نسبت به اكوسيستمبه همين دليل تاالب
كه در  هاي مصنوعيهاي گوناگون حذف كنند. استفاده از تاالبي سازوكاري آب را به وسيلههاي آلوده كنندهپارامتر
شم ي چاي و نيز با اهداف توسعهاي و غير نقطههاي نقطههاي اخير، براي اهداف گوناگون تصفيه فاضالبسال
ي ههاي موثري براي تصفيهاي مصنوعي، سامانههاي اكولوژيكي مناسب كاربرد زيادي پيدا كرده است. تاالبانداز

زباله و آب هاي جاري حاصل از توفان و باران ي ناشي از دفع هاي كشاورزي، صنعتي، شهري و شيرابهفاضالب
د معلق، پاتوژنها، مواد مغذي و فلزات سنگين را از آب حذف اكسيژن مورد نياز بيولوژيكي، موا  هستند كه قادرند
ي ساخت و نگهداري به نسبت كمي دارند و در آنها انرژي (اكسيژن) الزم از طريق ها، هزينهنمايند. اين سامانه

لتي هاي طبيعي بشر دخامواد غذايي مورد نياز ريزساختارها از مواد آلي فاضالب تامين مي گردد. در تاالباتمسفر و 
 ندارد.وجود خاصي كنترل و كند مي عمل پذيرنده منبع عنوان به		ها نداشته و در ساخت آن

گياهان ريشه در خاك  آورد به طوري كههاي مصنوعي انسان شرايطي را براي رشد گياهان فراهم ميدر تاالب 
 در شرايط رلكنت امكان دليل به			داشته و كنترل بهتري بر شرايطي از قبيل زمان ماند، نوع گياه و نوع بستر دارد

ها براساس نوع جريان ورودي به  سامانه اين. هستند بيشتري جذابيت داراي هاسامانه نوع اين مصنوعي، نيزارهاي
 .هاي با جريان زيرسطحي طبقه بندي مي شوندسامانههاي با جريان سطح و سامانه

كنند. در سانتيمتري كاشته شده و رشد مي 45تا  10هاي با جريان سطحي گياهان باالرونده در عمق حدود در تاالب
تمام مدتي كه فاضالب در بستر جريان دارد سطح پساب در معرض هوا است. سيستم گياهان آبزي شناور مانند 

هاي مصنوعي جريان سطحي است با اين تفاوت كه گياهان رشديافته در آن در خاك ريشه ندارند و  سيستم تاالب
. ي كاتيلن ، جگن،راش مانند گيرند مي قرار استفاده مورد تاالب نوع اين در معموالً كه گياهاني		شناور هستند. در آب

شان در آب قرار دارد، ايجاد سطحي براي شان در زمين و قسمتي از ساقه نقش گياهاني كه به طور معمول ريشه
هاي موجود در فاضالب، انتقال اكسيژن به زير شدن و جذب آالينده هايي از باكتري، كمك به صافچسبيدن اليه

درصد است. در  3/0ها از طريق ممانعت از نفوذ نور خورشيد است. شيب مناسب بستر سطح آب و كنترل رشد جلبك
متر وجود دارد. اندازه  1تا  0ر 45رسطحي بستري از سنگ، سنگريزه و ماسه يا خاك به عمق هاي با جريان زيتاالب

متر است. گياهان مورد ميلي 50متر متغير است كه در قسمت ورودي فاضالب ميلي 32متر تا ها از سه ميليسنگريزه
ح آب انه قبل در آن است كه سطاستفاده در سامانه زيرسطحي شبيه جريان سطحي است. تفاوت اين سامانه با سام

تر از سطح بستر قرار دارد در نتيجه نيازي به كنترل پشه و بو نيست. اين سيستم نسبت به جريان سطحي نياز پايين
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به سطح مورد كشت كمتري دارد. تنها مشكل آن افزايش هزينه ساخت مربوط به آماده سازي بستر و احتمال گرفتگي 
 .در مدخل ورودي فاضالب است

بامبو، نخل مرداب)  هاي از سه نوع گياه برون آ (ني،هاي اجرا شده در ايران در اين زمينه ايجاد تاالباز نمونه طرح
براي حذف نيترات در مقياس آزمايشگاهي و تصفيه فاضالب صنعتي پااليشگاه اصفهان به شيوه تاالب مصنوعي 

تفاده از هاي مصنوعي و با اسهمچنين از روش تاالباستفاده شده است. ) فراگماتيس استراليس(بوده كه از گياه ني 
هاي پتروشيمي كرمانشاه توسط نگارندگان انجام شده است.  در مطالعه گياه علف چشمه حذف آمونياك در پساب

نه اهاي رودخ اي كرمانشاه از گياه علف چشمه جهت تصفيه پسابديگري نگارندگان با همكاري اداره آب منطقه
ها در رحتمام اين ط. متاسفانه مطالعه موردي بررسي شده استعنوان يك سو استفاده كردند كه جزئيات آن بهقره

 .)2016ت (موسوي و همكاران، سطح آزمايشگاهي اجرا شده است و به مرحله تجاري شدن نرسيده اس

  
  سو بررسي كارايي گياه علف چشمه در پااليش پساب هاي رودخانه قره

دهد كه مواد مغذي به گياه اين اجازه را مي Nasturtium officinaleاي در گياه علف چشمه وجود دو سيستم ريشه
را بر اساس شرايط محيطي جذب و منتقل نمايد. براي مثال، زمانيكه غلظت فسفر موجود در آب زياد باشد، مقدار 

فر در دسترس كه غلظت فسچنين بالعكس، هنگاميشود. همهاي نابجاي گياه جذب ميفسفر بيشتري بوسيله ريشه
و جذب  هاي اصلي خود دريافتهاي زيرين بوسيله ريشهدر ستون آب كمتر باشد، گياه فسفر بيشتري را از اليه

  ). 1977كند (كومبوس و رابينسون، مي
، درياچه، در خاك هاي زمين گرمايي صورت گرفته در منطقه معدني در نيوزلند، غلظت آرسنيكدر نتيجه فعاليت

هاي آبزي از جمله هاي منطقه افزايش يافته است. تجمع بيش از حد آرسنيك در برخي از گونهها و آبرودخانه
). لذا از آنجا كه گياه علف چشمه به 2006و  2003علف چشمه در اين منطقه گزارش شد (روبينسون و همكاران، 

  د جهت گياه پااليي اين گونه بايد دقت كافي لحاظ گردد.شود، توصيه شعنوان سبزي خوراكي نيز مصرف مي
ف مواد كشت داراي قابليت باالي حذهاي آبدر مطالعه ديگري علف چشمه به عنوان يك فيلتر زيستي در سيستم

ها است. مديريت محيط زيست بخش كاروليناي شمالي بر اساس معلق و مواد مغذي توليد شده توسط ماهي
هاي فاقد اين هاي ماهي داراي علف چشمه نسبت به حوضچهر داشت كه در مقايسه حوضچهآزمايشات خود اظها

كم  %58تا  BODنشان داد و  %50كاهش يافت، فسفر كاهش  %74مواد معلق حذف شد، آمونيوم تا  %93گياه، 
  شد.

	Nasturtium( پااليي گياه علف چشمهاي جامع و مشخص در مورد كارايي گياهنظر به اينكه تاكنون مطالعه

officinaleها انجام نشده بود و از طرفي با توجه به توانايي مناسب اين گياه براي رشد در ) براي پااليش پساب
يك  توان به عنوانها از اين گياه ميشرايط مختلف محيطي در صورت اثبات توانايي آن براي پااليش فاضالب

 هاي شهري و صنعتي بهره برد. با توجه به موارد ذكر شده، درگزينه جديد و بسيار مناسب جهت پااليش فاضالب
اي هچگونگي تأثيرپذيري متقابل فاضالب (با كيفيت و ارزيابي 15چشمه علف پاالييگياه به بررسي يك كار پژوهشي

  مختلف) و گياه در اين فرآيند پرداخته شد.

                                                      
15 Nasturtium nasturtium-aquaticum 
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	(تصوير رنگي در پايان كتاب)گياه علف چشمهتصاويري از  : 3شكل 

  
شي هاي آزمايشي و شروع رشد رويبررسي توان پااليندگي گياه علف چشمه، پس از استقرار گياهان در محيطبراي 
، TKN(16كجلدال ( روش به كل )، نيتروژن2NO‐)، نيتريت (3NO‐هاي كيفيت آب، شامل: نيترات (ها، شاخصبوته

در سه مرحله  COD(18( اكسيژن مورد نياز شيمياييو  17)BOD(شيميايي بيواكسيژن مورد نياز )، TPكل فسفات (
  ابتداي رشد گياه، وسط دوره رشد گياه و انتهاي رشد گياه آناليز و سنجش شدند.

                                                      
16 Total Kjeldah Nitrugen 
17 Biochemical Oxygen Demand  
18 Chimiical Oxygen Demand 
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تقيم هاي آلوده به بررسي غير مسجهت بررسي و ارزيابي قدرت و كيفيت پااليش گياهان در تصفيه زيستي آب
به اين ترتيب كه بجاي آزمايش مستقيم ميزان فلزات سنگين تجمع يافته در اندام گياه، ها پرداخته شد. آالينده

يري و گها و كارتنوئيدها و غيره) اندازههاي فيزيولوژيك (نظير كلروفيل، پرولين، كربوهيدراتپارامترها و شاخص
 از مختلف اتتركيب ترشح و غذايي اصرعن رهاسازي طريق پااليي، گياه ازشوند. چراكه در اثر فرآيند گياهآناليز مي

 افزايش و تحريك موجب خود ريشه ناحيه به اكسيژن انتقال نيز و خاك در قندي تركيبات و آلي اسيدهاي جمله
شده و در نتيجه جذب فلزات سنگين و مواد معدني در اندام  هاآالينده كننده تخريب ميكروبي جمعيت فعاليت

توان د كه ميگردنفوق الذكر تحت تأثير قرار گرفته و دچار تغييرات محسوس ميهاي فيزيولوژيك گياهي، شاخص
    ها يافت.دار ميان وضعيت پااليش گياهي و اين شاخصرابطه مستقيم و معني

  

  
 -تخليه براي مجاز در مقايسه با استانداردهاي پااليي گيا پايان از پس فاضالب كيفيت هايپارامتر: نتايج 4كل ش

  سطحي هايآب پساب
  

گيري شده در پايان رشد گياه نشان داد كه بين نتايج آزمايشات و آناليز آماري پارامترهاي كيفي فاضالب اندازه
دار وجود دارد و اين گياه از پتانسيل بااليي در پااليش زيستي فاضالب اختالف معني %1تيمارهاي مختلف در سطح 

الب ترين قسمت فاضريكه در نتيجه استقرار و رشد علف چشمه در آلودهو مواد مغذي موجود در آب برخودار است. بطو
 6/10و  0/12، 3/24، 2/16، 29/8به ترتيب برابر با  BODو  CODرودخانه، ميزان نيتريت، كل فسفر، كل ازت، 

 افزايش درصد (در نتيجه رخ دادن پديده دينيتريفيكاسيون)  6/16درصد كاهش يافت و تنها مقدار نيترات برابر با 
  نشان داد. 

هاي كيفيت آب با استاندارهاي موجود حاكي است كه كيفيت آب رودخانه تا ضافه بر اين، از مقايسه مقادير شاخصا
هاي سطحي مشكلي ندارد و كمتر از حدود هاي مورد بررسي براي تخليه به آبمحل پااليشگاه نفت از نظر شاخص

بدست آمده در تيمارهاي تصفيه خانه  CODو  BODهاي مقدار باالي شاخصاما  تعيين شده توسط استاندارد است.
هاي فيزيولوژيك در اين پژوهش نشان داد در سطح احتمال گيري شاخصجاي تأمل و نگراني دارد. همچنين اندازه

  دار بين تيمارها از نظر مقدار پرولين وجود دارد. اختالف معني 5%
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  پارامترهاي كيفي آب در تيمارهاي مختلف و در طول دوره رشد گياه علف چشمهمقايسه  :5شكل 
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  مقايسه پارامترهاي كيفي آب در تيمارهاي مختلف و در طول دوره رشد گياه علف چشمه :5شكل ادامه 

  
ند افزايش را ودر روندي مشابه با پرولين، ميزان كربوهيدرات محلول نيز در پاسخ تغيير كيفيت آب، در اين گياه ر

امالح  خانه فاضالب (با آلودگي ودهد. به طوري كه بيشترين ميزان كربوهيدرات در گياهان تيمار تصفيهنشان مي
  بيشتر) و كمترين آن در تيمار شاهد مشاهده شد.
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مقدار ثانويه اوليه بيشتر از  a، b از طرفي نيز در تيمارهاي با كيفيت بدتر از نظر پارامترهاي كيفي، مقدار كلروفيل
ي هاي فتوسنتزي ديگر از حيث آماري تأثيرپذيري كمتربدست آمد. همچنين مقدار كاروتنوئيدها نسبت به رنگيزه

هاي فيزيولوژيكي، از نظر مقداري تغييرات محسوسي نشان دادند، اما مطابق روند مشابه با ديگر شاخص ندداشت
اي رشد گياه علف چشمه با آنچه در پايان فرآيند گياه پااليي بطوريكه مقدار كاروتنوئيدها محاسبه شده در ابتد

گيري شده است تفاوت و افزايش نشان داد كه اين نتايج حاكي از مكانيسم تنشي وارده به گياه تحت تأثير اندازه
  شرايط محيطي (آبكشت) غير طبيعي و آلوده به مواد مختلف مخل رشد گياه است.

كشت داراي آب هايدهد كه علف چشمه به عنوان يك فيلتر زيستي در سيستمان ميبنابراين نتايج اين پژوهش نش
اي در اين گونه، به گياه اين اجازه را قابليت باالي حذف مواد معلق و مواد مغذي آب است و وجود دو سيستم ريشه

ين ين پژوهش توانايي ادهد كه مواد مغذي را بر اساس شرايط محيطي جذب و منتقل نمايد. با توجه به نتايج امي
وان از اين گياه تگياه براي رشد در شرايط مختلف محيطي و توان آن براي پااليش زيستي فاضالب تأييد شد. لذا مي

اي ههاي شهري و صنعتي بخصوص پساببه عنوان يك گزينه جديد و مناسب جهت پااليش بيولوژيك فاضالب
  شهر كرمانشاه بهره برد.

  
  گيرينتيجه
هاي كاربردي آن در تمام دنيا آغاز شده است. سال پيش جنبه 10آوري رو به گسترش است كه از پااليي يك فنگياه

پيدا  ي سنتي رواجهاي تصفيهحل جايگزين براي روش آوري پايدار و ارزان خيلي سريع به عنوان يك راهاين فن
هاي ها و ساير گونهوجود دارد و پااليش توسط آن هاي گياهي علفي و مقاوميهاي آلوده گونهكرد. در بيشتر مكان

يه ي غذايي يك روش ايمن تصفي زنجيرهبه شبكه نهاي زينتي به دليل عدم وارد شدويژه گونهغيرخوراكي به
 توانند به منظور كاهش حجمباشد. پس از طي شدن زمان پااليش، گياهان برداشت شده و ميشناختي ميزيست

ها نيز نشوند كه خاكستر آگياهي، متراكم شده و سپس در شرايط كنترل شده دفن و سوزانده مي بقاياي مواد آلوده
ها مورد استفاده قرار گيرند. با توجه به منظور احياي مجدد فلز  bio- ore تواند به عنوان يك سنگ معدن زيستيمي

، جامدهاي BOD ها از جملهيندهآال از يعيوس طيف قادرند هاسامانه اين		هاي يك سامانه تاالب مصنوعيبه قابليت
نظير  زا را از طريق سازوكارهاييهاي سنگين و عوامل بيماريهاي آلي گوناگون، فسفر، نيتروژن، فلزمعلق، تركيب

جذب گياهي، سوخت و ساز ميكروبي، پيوند با مواد آلي و تشكيل مولكول كمپلكس، جذب سطحي روي سطوح 
  رسيب و صاف كردن حذف كنند. تبادل يوني، ته نشيني، ت

تاالب طبيعي ثبت  324وجود  1980ي ايالت امريكا در دهه 14، فقط در EPA طبق مقاله هاي ارايه شده توسط
هكتار احداث  800ترين تاالب مصنوعي در مجارستان به مساحت اند. بزرگشده است كه براي تصفيه به كار رفته

ي امريكا اري است. تاالب هاي طبيعي و مصنوعي زيادي در اياالت متحدهدر حال بهره برد 1985شده كه از سال 
و   بيعدسك آ بوريا،   ني، از جمله فلوريدا وجود دارد كه مجموعه يي از چند نوع پوشش گياهي مانند درختان سرو، 

اي و طههاي نقدگيهاي تصفيه در حذف آلونيلوفر آبي است. از اين رو آگاهي و شناخت درباره توانايي اين سامانه
اي در كشورهاي در حال توسعه و به ويژه در كشورهاي خاورميانه كه هم اكنون با بحران كم آبي روبرو غيرنقطه
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زمينه  ها سرمايه گذاري در اينتوان براي برطرف كردن نياز مصارف صنعتي اين كشورو مياست هستند بسيار مهم 
  .را پيشنهاد كرد

  
  سپاسگزاري

بخشي از طرح تحقيقاتي با عنوان بررسي كارايي گياه علف چشمه در پااليش پسابهاي رودخانه اين فصل 
است كه با حمايت كميته تحقيقات شركت آب منطقه اي كرمانشاه و  7597-128074قره سو با كدملي 

ندگان رهمكاري گروه زيست شناسي دانشگاه رازي توسط نگارندگان به انجام رسيده است. بر همين مبنا نگا
  مراتب تقدير خود را از شركت آب منطقه اي كرمانشاه ابراز مي دارند.
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  اثرات فاضالب تصفيه شده بر  يبررس
  كشت زير تجمع عناصر سنگين در خاك

  ؛ مطالعه پساب تصفيه خانه ايالمسورگوم 

  
  تختگاهي هوشنگ قمرنيا، مرجان مفتاحي و حسين ميرزايي

  
  

  چكيده
ا ب يدر خاك ينتجمع عناصر سنگ يبر رو يالمشده شهر ا يهاثرات استفاده از فاضالب تصف يقتحق يندر ا

در  يكامل تصادف يدر چارچوب طرح بلوكها يسطح ياريتحت آب سورگوم ياهكشت گ و يرس يلتيبافت س
مورد  ارتكر 3تيمار و  5بلوك هاي كامل تصادفي با  نجام شده است.ا يالمخانه ا يهمحل احداث تصف

 ود شيميايي (تيمار شاهداستفاده قرار گرفتند.  تيمارهاي اجرا شده عبارت بودند از آبياري با آب معمولي با ك

T1آبياري يك در ميان با آب معمولي و پساب تصفيه شده با كود شيميايي ،()T2( آبياري يك در ميان با  ،
 )T4(، آبياري با پساب تصفيه شده با كود شيميايي)T3(آب معمولي و پساب تصفيه شده بدون كود شيميايي
درجه بندي آب فاضالب نشانگر آن بود كه  يج. نتا)T5(و آبياري با پساب تصفيه شده بدون كود شيميايي

و نيتروژن داراي درجه متوسط، از لحاظ اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي و شيميايي و  pHآب از لحاظ  ينا
آب آبياري و  يلكوكس،كالسبا توجه به تقسيم بندي و ينهمچن .استدرجه ضعيف  يمواد جامد معلق دارا

به   CODنسبت   و اما شوري پساب بيشتر بوده است. 1S3Cكالس  يدارادو هر  يالمخانه ا يهپساب تصف
BOD5  نشانگر تصفيه بيولوژيكي مناسب اين تصفيه  يالمخانه ا يهدست آمد كه در تصفه ب 86/1معادل

پساب تصفيه خانه فاضالب ايالم براي آبياري مناسب بوده و اكثر نتايج نشانگر آن بود كه است.  انهخ
خاك،  نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه  ورد. در ماستآن پايين تر از محدوده بحراني  پارامترهاي

 عناصر يادتجمع و ازد يخاك بر رو يمتر يسانت 30تا0تيمارهاي مختلف آبياري اعمال شده در عمق 
عناصر  يرتجمع سا يدرصد و بر رو 5در سطح  يعنصر رو يدرصد، بر رو 1در سطح  يمسد يرنظ ينسنگ
  نداشته اند. يدار يكلر، آهن، مس و منگنز  تأثير معن يرنظ
  

  ، سورگوم، عناصر سنگين، ايالمفاضالب تصفيه شده :يديكل واژگان
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  مقدمه
سابقه در هاي پيشرفته باعث افزايشي بيآوريرشد جمعيت شهرنشيني، باال رفتن استانداردهاي زندگي و فن

هاي صنعتي و كشاورزي شده است. در بسياري براي استفاده تقاضاي آب نه تنها براي مصارف خانگي بلكه
از مناطق آب شيرين براي تقاضاي باالي آن منطقه در دسترس نيست. بنابراين بايد منابع آب جايگزين در 

و منسس  2010گردد(غدير و همكاران، نظر گرفته شود، مصرف باالي آب باعث افزايش توليد فاضالب مي
. اين عمل تلقي گرددتواند يك منبع آب جايگزين با اهميت اينرو فاضالب شهري مي ) از2010و همكاران، 
تواند مقدار فاضالب تخليه شده به محيط تواند مقدار زيادي آب شيرين ذخيره كند، بلكه مينه تنها مي

  ).2010كاهش دهد (پدرو و همكاران، نيز زيست را 
است. اين موضوع در خاورميانه و شمال آفريقا با كاهش  كمبود منابع آب شيرين در جهان در حال افزايش

هاي طبيعي منابع آب، استفاده ). با افزايش محدوديت2007تر است(جري و همكاران، شديد منابع آبي جدي
، در اي منابع آب شيرين محدودندديترانهمجدد از فاضالب اهميت بيشتري پيدا كرده است. در كشورهاي م

آن در حال افزايش است. لذا، در اين منطقه و ساير مناطق خشك و نيمه خشك  كه تقاضا براي حالي
ند، فاضالب شهري يك منبع ارزشمند براي استفاده مجدد از آب است كه اجهان كه با كمبود آب مواجه 

). با رشد جمعيت و صنعتي 2012گيرد(پدررو و همكاران، عموماً در بخش كشاورزي مورد استفاده قرار مي
هاي انساني از جمله تخليه فاضالب صنعتي، فاضالب شهري، سريع كشورهاي در حال توسعه، فعاليتشدن 

و ژاي و  2012رواناب شهري و خانگي به طور فزاينده باعث وخامت كيفيت آب شده است (ليو و همكاران، 
  ).  2014همكاران، 
خشك مانند ايران، آبياري ك و نيمههاي اخير، باتوجه به كمبود و كاهش آب شيرين در مناطق خشدر سال

هاي مقابله با شرايط اقليمي خشك در با فاضالب به يك عمل معمول و رايج تبديل شده است. يكي از راه
. افزايش تقاضا در بخش استايران استفاده بهينه از منابع آب موجود و همچنين استفاده از آبهاي نامتعارف 

هاي اين بخش به عنوان يك منبع آب براي بخش آبياري پسابمصرف خانگي و شرب، منجر به تبديل 
محيطي اقتصادي و زيست -ها براي آبياري، اهداف اجتماعي). استفاده از پساب2003شده است (تابت، 

مانند افزايش توليد يا سود اقتصادي و كاهش تخليه اين آبها به محيط زيست را نيز به دنبال دارد(سينگ و 
تر و از آنجايي كه اين آبها غني از عناصر غذايي بوده و نسبت به ساير منابع آبي، ارزان). 2004همكاران، 

شوند(اسكات و ، در مناطق خشك و نيمه خشك بيشتر مورد استقبال كشاورزان واقع ميندتردسترسقابل
  ).2004همكاران، 

جه استفاده در كشاورزي، تأمين استفاده از پساب در آبياري، از چند جنبه شامل، كاهش حجم پسابها در نتي
). استفاده و 2002د (ياداو و همكاران، نعناصر مغذي و بهبود رشد محصول در طول فصل خشك سودمند

- تر در مديريت آن ميرهاسازي پساب در اراضي كشاورزي، همچنين يك گزينه اقتصادي و عملي

هميشگي حجم ثابت آب  ها، وجود باز پسا ). يكي ديگر از مزاياي استفاده2011باشد(سامائيال و همكاران، 
برداري صحيح از فاضالب شهري، مشكل آلودگي آبهاي بهره .)2011(موين و همكاران، استبراي آبياري 

سطحي را برطرف كرده و نه تنها باعث حفظ منابع آب شده، بلكه به علت وجود مواد و عناصر غذايي در 
. در دسترس بودن اين پساب در نزديكي مراكز شهري، امكان آن، براي رشد گياهان بسيار سودمند است
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سازد. همچنين وجود نيتروژن و فسفر در افزايش محصوالت كشاورزي در اطراف اين مناطق را فراهم مي
انجامد. به طور عمومي، فاضالب به حذف يا كاهش كودهاي تجاري مورد نياز محصوالت كشاورزي مي

ورد پذيرش قرار گرفته و فوايد زراعتي و اقتصادي فراوان آن اين موضوع را استفاده فاضالب در كشاورزي م
محيطي برداري بايد حداقل مخاطرات بهداشتي و زيستكند، اما در هر حال، اين بهرهبه طور كلي تأييد مي

 ضمن ارزيابي كيفيت آب فاضالب تصفيه اين بررسيدر  ).1380را به همراه داشته باشد (عابدي و نجفي، 
شده تصفيه خانه شهر ايالم و با استفاده از آن و مقايسه با آب چاه مورد نظر در منطقه،  اثرات پساب تصفيه 
شده تصفيه خانه شهر ايالم بر روي خاك تحت كشت سورگوم بر تجمع فلزات و عناصر سنگين در خاك 

  مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
  

  شهر ايالم مشخصات تصفيه خانه فاضالب 
تاسيس  1384هكتار در سال  23در جنوب غرب استان ايالم با مساحت تصفيه خانه فاضالب شهر ايالم 

قسمتها و وشش مي دهد. پنفر را  127943گرديد. سيستم آن الگون هوادهي بوده و جمعيتي معادل 
اندازه گيري واحدهاي مختلف تصفيه خانه فاضالب ايالم شامل حوضچه ورودي، آشغالگير،  واحد 

متر مكعب در  85/0جريان(پارشال فلوم) ، دانه گير، كانال كنار گذربراي دبي حداكثر تصفيه خانه  معادل (
ثانيه)، واحد الگون هوادهي(اختالط كامل) ، الگون ته نشيني، واحد كلر زني(ضد عفوني) و حوضچه تماس 

  است. كلر 
  

  مشخصات محل اجراي طرح
در مزرعه تحقيقاتي تصفيه خانه فاضالب ايالم  صورت گرفت 1378ي در سالانجام آزمايش هاي صحراي

متري  1540دقيقه و درارتفاع 21درجه و  46دقيقه و عرض جغرافيايي  36درجه  33كه در طول جغرافيايي
 3تيمار و 5طرح پياده شده در اين تحقيق بلوك كامل تصادفي با . )1(شكل از سطح دريا واقع شده است

  ارائه گرديده است 2كه نحوه چيدمان آن در شكل تكرار بود
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  موقعيت منطقه مورد مطالعه - 1شكل
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آب چاه به اضافه كود شيميايي (تيمار  با تيمار اول = انجام آبياريتيمارهاي مورد نظر عبارت بودند از 
ده به اضافه كود يك در ميان با آب چاه و پساب تصفيه ش به صورتتيمار دوم = انجام آبياري شاهد)؛ 

يك در ميان با آب چاه و پساب تصفيه شده بدون كود  آبياري به صورتتيمار سوم = انجام شيميايي؛ 
= انجام  پنجمتيمار آبياري با پساب تصفيه شده به اضافه كود شيميايي و = انجام  چهارمتيمار شيميايي؛ 

اثير كودهاي شيميائي بر روي محصول جهت بررسي ت  آبياري با پساب تصفيه شده بدون كود شيميايي.
  كيلوگرم در هكتار استفاده شد. 50) به ميزان Pو   K ،Nگياه از كودهاي (

  
      

    
 
 

 
  

  
  

  
  
  بلوك بندي تيمارهاي آبياري اجرا شده در طرح - 2شكل

  
  آب و فيزيكي وشيميايي خاك ويژگي هاي 

 .مورد مطالعه نشان داده شده اندمشخصات فيزيكي و شيميائي خاك منطقه  2و  1در جداول شماره 
  آمده اند. 3چاه  و پساب تصفيه شده در جدول  آب مشخصات فيزيكي و شيميائيهمچنين 

 
 مشخصات فيزيكي خاك محل آزمايش -1جدول

 Clay بافت

% 

Silt 

%  

Sand 

% 

نقطه 
پژمردگي

3/cm3cm 

ظرفيت 
زراعي

3/cm3cm 

هداايت 
هيدروليكي
cm/hr 

 وزن
مخصوص 
 ظاهري

 عمق
 نمونه
 گيري

Silty 
clay 

47/4  9/41  7/10  275/0  435/0  225/0  30/1  60-0  

  
 عمليات آزمايشگاهي 

  ها هضم نمونه
ها به روش خاكستركردن هضم نمونهبراي  عمليات آزمايشگاهي جهت تعيين عناصر ماكرو و ميكرو گياه

هاي گياهي پودرشده را نهابتدا يك گرم از نمو ( مس، منگنز، روي و آهن) يكروعناصر م يريگجهت اندازه
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ساعت داخل كوره  8 هايي به مدتتوسط ترازوي ديجيتالي با دقت ده هزارم گرم وزن كرده و داخل كروزه
ها را بعد ازگذشت اين مدت و خاكستر سپس نمونه. گراد قرارداده شدنددرجه سانتي 550-600 در دماي

دقيقه  30 ها اضافه شد و به مدتي معادله آننرمال ب 2 سي كلريد هيدروژنسي 2 شدن ازكوره خارج و
ها با كاغذ صافي دربالن گراد قرارگرفته و سپس عصارهدرجه سانتي 60-80 ماري دردمايروي دستگاه بن

  .ها به حجم رسانيده شدندليتري صاف نموده و درهمان بالنميلي 50 ژوژه
  

  مشخصات شيميايي خاك محل آزمايش -2جدول

pH 
EC  

dS/m  

فسفر 
قابل 
 جذب

پتاسيم 
 قابل

 جذب
Na  

كربن 
  آلي
%  

N  
%  

Mn 

ppm 

Fe 

ppm 

Zn 

ppm 

Cu  

ppm 

09/7  86/1  71/6  698  5/36  54/0  047/0  7/7  8/11  35/1  79/1  

S.S.P 

%  

Sum 

Anions 

--3Co   

meq/l 

-
3HCo 

meq/l  

-Cl 

meq/l  

--
4So  

meq/l  

Sum 

Cations 

++Ca 

meq/l 

++Mg 

meq/l 

+Na 

meq/l 

SAR 

1/2 (mmol/l)  

5/12  20  0  4/4  5/6  1/9  20  12  5/5  5/2  85/0  

 
  

ميلي ليتري ريخته و  125درصد را درون ارلن ماير  1ميلي ليتر اسيد بوريك  10ابتدا مقدار نيتروژن كل 
محلولي قرمز رنگ  آمدن قطره معرف بروموكروزول كرين به آن اضافه شد، كه نتيجه آن بدست 6حدود 

ميلي ليتر عصاره هضم شده به روش  5ه كجلدال قرار داده، سپس بود. اين محلول را زير دستگا
نرمال به آن اضافه شد و اين  5/12درصد يا  4سي سي سود  2اكسيداسيون مرطوب را داخل بشر ريخته، 

محلول را داخل دستگاه كجلدال ريخته و دستگاه از طريق انجام عمل تقطير، نيتروژن را قطره قطره وارد 
محيط، محلول قرمز رنگ رو به سبزي گراييد و زماني كه  pHنمود و به دليل تغيير  ظرف قرمز رنگ مي

درصد عمل  1سي سي رسيد، نمونه را برداشته و توسط اسيد سولفوريك  75حجم محلول داخل ارلن به 
  تيتراسيون انجام شد و بر حسب ميزان اسيد مصرفي نيتروژن كل محاسبه گرديد.

  
 مختلفپارامترهاي  اندازه گيري

 به محلول	كه تاسيمپقطره كرومات  3تا   2بهمراه سي سي آب مقطر  25و  خاك سي سي عصاره 5  كلر
يك نمونه شاهد با آب  كرده و تيتر آجري رنگ ظهور تا نرمال صدم يك نقره نيترات با آمده در زرد رنگ

 ميزان كلر اندازه گيري شد. 1تهيه گرديد و سپس با استفاده از فرمول مقطر 

 
1000* (V2 – V1)  * نرماليته نيترات نقره÷ V=  meq/L Cl    )1                    (كلر  
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حجم مصرفي و  V2و حجم مصرفي نيترات نقره نمونهV1آزمايش است  حجم نمونه مورد V كه در آن
  شاهد است.	نيترات نقره

  
اه و مقايسه آن ها با مقادير ميانگين پارامترهاي اندازه گيري شده در پساب فاضالب  و آب چ -3جدول 

  )FAOاستاندارد (

  آب چاه  پساب   واحد  پارامتر
حد 
  آستانه

  ppm 42/249 -  100 ) ورودي5BODيوشيميايي(باكسيژن مورد نياز 

  ppm  28/19 -  100  ) خروجي5BODاكسيژن مورد نياز بيوشيميايي(
  COD(  ppm 02/36 -  200اكسيژن مورد نيازشيميايي(

  ppm 87/33  -  100  (TSS)قمواد جامد معل
DO ppm 76/5  -  -  

  dS/m 23/1  86/0  97/2  (EC)هدايت الكتريكي 
TDS ppm 2/787  4/550  -  
  50  -  68/9 -  كدورت

  -  -  C º 95/21  درجه حرارت
pH -  94/7  05/7  5/8 -6  

 MPN  كليفرم
  1000  -  <2400  ليترميلي100در

  -  Ca(  meq/l 4/3  75/5كلسيم (
  Mg(  meq/l 35/2  25/1  100منيزيم  (

  Na(  meq/l 469/4  68/0  207سديم (
SAR 1/2(mmol/l) 64/2  364/0  9  

  meq/l 5/2  05/1  600  (Cl)كلر
  -  3HCO(  meq/l 7/7  05/6(بي كربنات  

  SO   meq/l 019/0  581/0  500)4 (سولفات
  N(  ppm 67/27  -  43نيتروژن (
3-فسفات (

4Po(  ppm 98/2  -  1/4  
  Fe(  ppm 09/0  04/0  3آهن (
  Zn(  ppm 2/0  005/0  2روي (
  Cu(  ppm  124/0  001/0  2/0مس(

  Mn(  ppm 094/0  002/0  1منگنز (
  -  -  K(  ppm 64/25پتاسيم (

  
با  9به  1به منظور تعيين غلظت سديم، نمونه هاي شاهد و عصاره هاي تهيه شده به نسبت  سديم

مك محلول هاي استاندارد با استفاده از صفر تا محلول كلرور سديم رقيق شدند. منحني كاليبراسيون با ك
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نانومتر با دستگاه فليم فوتومتر  589ميلي گرم در ليتر سديم، با استفاده از كلريد سديم در طول موج  50
  تهيه و ترسيم شدند.  Jenway PFP7مدل

ا استفاده از كلريد ميلي گرم در ليترپتاسيم، ب 50براي سنجش پتاسيم، ابتدا با استفاده از صفر تا  پتاسيم
با آب مقطر  5به  1پتاسيم محلول هاي استاندارد تهيه شدند و نمونه هاي شاهد و عصاره گياهي به نسبت 

منحني كاليبراسيون در طول  Jenway PFP7رقيق گرديدند و سپس با استفاده از دستگاه فليم فوتومترمدل
  نانومتر تهيه و ترسيم شدند.  5/766موج 

از نمونه هاي هـضم شده به روش اكسيداسيون مرطوب را جدا كرده و به بالن ژوژه  سي سي 5 فسـفر
سي سي معرف ( مخلوط آمونيوم موليبدات، آمونيوم وانادات و اسيد  5ميلي ليتري منتقل شده و سپس  25

گاه سي سي رسانده شدند. سپس با استفاده از دست 50نيتريك) را به آن اضافه كرده و با آب مقطر به حجم
نانومتر غلظت فسفر نمونه ها  470در طول موج VARIAN-Cary 100 SCANاسپكتروفوتومترمدل

  تعيين گرديد.
، استفاده شد.غلظت مس dry ashing از نمونه هاي هضم شده به روش ، روي، منگنز و آهنمس

،  8/324در طول موج  VARIAN-AA 220توسط دستگاه جذب اتمي مدل روي، منگنز و آهن به ترتيب
انجام  هايمراحل آزمايش يببه ترت 5تا  3شماره  شكلهاي نانومتر قرائت گرديد. 3/284 و 5/279 ،9/213

شده بر روي خاك، هضم نمونه ها به روش اكسيداسيون مرطوب و نمايي از دستگاه كجلدال و 
  .ي دهنداسپكتروفوتومتر و نحوه تيتر كردن را نشان م

  
  تعيين آب مورد نياز آبياري

 2مطابق با معادله A ين تحقيق براي تعيين ميزان آب آبياري مورد نياز از روش تشتك تبخير كالس در ا
  استفاده گرديد:

2                                                                                                (Epan ×= Kp 0ET    

          
ضريب تشتك كه مقادير آن براي ماه هاي مختلف در  Kpرق گياه مرجع، تبخير و تع 0ETدر رابطه فوق

كه به صورت  استميزان تبخير از تشتك نصب شده در محل  ، Epan ) ارائه گرديده است. 4جدول (
  گيري مي شد. روزانه اندازه

  
)3                                                                              (    0ET  ×ETc = Kc   
  

 5 كه مقادير آن در جدول استضريب گياهي سورگوم  Kcتبخير و تعرق واقعي گياه و ETc در رابطه فوق 
  ).1998محاسبه شدند (آلن وهمكاران،   56فائو  منبعو طول مراحل رشد چهار گانه آن از 

  
  
  



    ينسنگ عناصرشده بر تجمع  يهاثر پساب فاضالب تصف ................................................................240
  
  

  
  

  براي برآورد تبخير از سطح آزاد آبA ضريب تشتك كالس  -4ول دج
  Jan  Feb Mar Apr  May  June ماه

 77/0 78/0 77/0 77/0 72/0 62/0  ضريب

 July Agu Sep Oct  Nov  Dec ماه

 58/0 63/0 69/0 73/0 75/0 76/0  ضريب

  
   )FAO 56مختلف رشد(و طول ميزان ضريب گياهي سورگوم در مراحل  -5جدول

ميزان ضريب 
  گياهي سورگوم

  مرحله رشد دوره ابتدائي  دوره مياني دوره انتهائي
 (Kc)ضريب گياهي  3/0  1- 1/1  55/0

 انتهايي مياني توسعه ابتدايي مرحله رشد

 30 40 35 20 طول رشد (روز)

 
  آزمايش نرمال بودن توزيع داده ها

نرمال بودن توزيع داده ها بررسي SPSS در اين تحقيق پس از وارد كردن داده ها با استفاده از نرم افزار 
 ) انجام و%5يه واريانس و مقايسه ميانگين ها (به روش آزمون دانكن در سطح احتمال گرديد. همچنين تجز

  .استفاده شدSAS  ك مجموع مربعات فاكتورهاي كمي از نرم افزار آماري يبراي تفك
  

  نتايج  و بحث
 نتايج تجزيه آبهاي آبياري

تصفيه شده تصفيه خانه دهد كه مقدار نيتروژن كل پساب نشان مي 3جدول  نيتروژن، فسفر، پتاسيم
و صفر قسمت در ميليون اندازه گيري شده است. لذا اين  67/27ايالم و آب چاه به ترتيب در حدود

باشد.حد مجاز فسفر فسفاتي مقاديركمتر از حد و حدود مجاز ارائه شده توسط سازمان خوار و بار جهاني مي
ن تعيين شده است كه مقدار فسفر فسفاتي قسمت در ميليو 1/4در پساب كاربردي جهت آبياري در حدود 

و صفر قسمت در ميليون از حد مجاز تجاوز  98/2در پساب تصفيه خانه ايالم و آب چاه موجود به ترتيب با 
  اند. ننموده

هاي اخير هاي صنعتي توليد شده توسط برخي از صنايع در دههضمنا استفاده زياد از شوينده ها و پساب
ها از نظر فسفر غني شوند كه زيادي فسفات در پساب فاضالب تصفيه شده تصفيه بباعث گرديده كه پسا

   ها باشد.تواند در ارتباط مستقيم با كاربرد مواد شوينده تهيه شده از فسفاتخانه ايالم نسبت به آب چاه  مي
سمت در ق64/25سازمان خوار و بار جهاني حد مجاز پتاسيم كل در پساب كاربردي جهت آبياري را تا 

ميليون گزارش كرده است و پتاسيم موجود در پساب تصفيه شده تصفيه خانه ايالم و آب چاه در حدود صفر 
  قسمت در ميليون اندازه گيري شده اند كه اين مقادير بسيار كمتر از حد مجاز استاندارد تعيين شده است.
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  وي خاكآزمايشهاي انجام شده بر ر: 3شكل 
  

  شوري و برخي كاتيونها و آنيونهاي محلول 
(دسي  86/0و  23/1) بدست آمده براي پساب تصفيه شده ايالم و آب چاه  به ترتيب ECمقادير شوري (

) اين مقادير كمتر از مقادير استاندارد ارائه شده توسط سازمان 3زيمنس بر متر)  بدست آمده اند (جدول 
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هاي مورد نظر از لـحاظ شوري هيچ مشكلي را در خاك و ا،  آبياري با ايـن آبخوار و بار جهاني بوده لذ
در پساب تصفيه شده و  4Soو Mg ،Cl، مقادير 3گياه ايجاد نخواهد نمود. بر اساس نتايج مندرج در جدول 

تيب ) ميلي اكي واالن در ليتر به تر581/0، 019/0) و (05/1، 5/2) و (25/1، 35/2آب چاه به ترتيب با (
ميلي اكي واالن بوده ، لذا هيچكدام  500و  100،100بسيار كمتر از مقادير استاندارد تعيين شده معادل  با ، 

از پارامترهاي ذكر شده  براي مصارف كشاورزي و آبياري مشكلي ايجاد نخواهند نمود. مرز استاندارد مقادير 
3HCo وNa  و (ميلي گرم در ليتر) تعيين  5/8و   207 در پساب كاربردي جهت آبياري سطحي به ترتيب تا

 469/4پساب تصفيه خانه ايالم و آب چاه به ترتيب با ( 3HCoو Naشده است و اما مقادير اندازه گيري شده
) ميلي اكي واالن در ليتر  كمتر از حد مجاز استاندارد بوده لذا اين عناصر نيز براي 05/6و  7/7) و (68/0و 

  .ي مشكلي ايجاد نخواهند نمودمصارف كشاورزي و آبيار
آب چاه در آن SAR پساب نسبت به SAR، دليل بيشتر شدن 3بر اساس نتايج  منعكس شده در جدول 

در حقيقت مشخص كننده SAR است كه كاتيون غالب در پساب، سديم و در آب چاه،كلسيم بوده است. 
است كه غلظت زياد آن در آب آبياري ها است. سديم يكي از عناصري مقدار يون سديم نسبت به ساير يون

بر SARميتواند خصوصيات فيزيكي خاك را تخريب نموده و يا آن كه تغذيه گياه را مختل سازد. حد مجاز 
از طرفي اين مقادير در فاضالب ايالم و آب چاه به ترتيب  . است (mmol/l)1/2،  9اساس استاندارد معادل 

  كه مشكلي از لحاظ آبياري ايجاد نخواهند كرد.اند ) بدست آمده34/0و   64/2معادل (
 

  عناصر كمياب و فلزات سنگين
در پساب و يا آبها براي مصارف كشاورزي و آبياري به ترتيب معادل  Fe،Zn ،Cu  ، Mnحد استاندارد عناصر

 اندازه گيري شده درFe ،Zn ،Cu ، Mnميلي گرم برليتر تعيين شده است.اين مقادير براي 1، 2/0، 2، 3
، 124/0) و (005/0، 2/0) و (04/0، 09/0)  به ترتيب با  مقادير (3پساب تصفيه خانه ايالم و آب چاه (جدول

  باشند، لذا مشكلي از لحاظ آبياري ايجاد نخواهند نمود.)  كمتر ازحد استاندارد مي002/0، 094/0) و (001/0
  

pH  
بدست آمده اندكه  05/7و براي آب چاه  94/7براي پساب تصفيه خانه ايالم  pHمقادير اندازه گيري شده 

براي پيشرفت مطلوب فرآيند بيولوژيكي مؤثر در تصفيه  pHدر محدوده خنثي قرار دارند و اين محدوده از 
در پساب كاربردي جهت آبياري  pHضمنا مرز استاندارد  آب از نقش قابل مالحظه اي برخوردار است.

 pHرا براي  6 -5/8ستا سازمان حفاظت محيط زيست ايران ، مرز تعيين شده است. در همين را 6/7برابر
  در پساب جهت مصارف كشاورزي و آبياري تعيين نموده است.

  
  اكسيژن خواهي شيميايي و بيوشيميايي و مقدار مواد معلق موجود در فاضالب 

رم بر ليتر ميلي گ 200و  100براي مصارف كشاورزي و آبياري  CODو5BODمرز استاندارد پساب براي 
-پساب تصفيه خانه ايالم كمتر استاندارد بدست آمدهCOD وBOD5تعيين شده است كه اين مقادير براي 

توانند به صورت شيميايي آن بيشتر بوده زيرا تعداد تركيباتي كه ميBOD يك فاضالب از  CODاند. عموماً
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خواني در شوند بيشتر بوده و اين هماكسيده شوند از تعداد تركيباتي كه به صورت بيولوژيكي اكسيده مي
). مصرف سرانه آب و درجه حرارت از عواملي 3مورد پساب تصفيه خانه ايالم نيز صادق مي باشد(جدول 

كمتر باشد تصفيه  5COD/BODگذارند. هر چه نسبتتأثير CODو 5BODهستند كه بر تعيين مقدار 
باشد دليل بر آن است كه تصفيه بيولوژيكي  4بيشتر از  فاضالب بهتر صورت گرفته و اگر اين نسبت

درصد از فاضالب تصفيه شده است كه در مورد پساب تصفيه خانه ايالم  20فاضالب كافي نبوده و فقط 
بدست آمده كه دليل بر تصفيه بيولوژيكي مناسب اين تصفيه خانه است. در نهايت در  2اين نسبت در حدود 

اظهار داشت كه پساب تصفيه خانه فاضالب ايالم براي آبياري مناسب بوده و  يك جمع بندي كلي ميتوان
  اكثر پارامترهاي آن پايين تر از محدوده بحراني است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هضم نمونه ها به روش اكسيداسيون مرطوب: 4شكل 
  

  ارزيابي كيفيت ميكروبي پساب فاضالب
گردد. پساب فاضالب مي تواند ع خاصي ازباكتري ها تعيين ميكيفيت ميكروبي بر اساس تعداد وتكرار انوا

حاوي عوامل بيماري زايي نظير باكتري ها، ويروس ها و تخم انگل ها باشد. به همين علت معموالً باكتري 
هاي شاخص تعيين و شمارش مي شوند. باكتري هاي شاخصي كه اغلب به اين منظور به كار مي روند 
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ند. مهم ترين مسئله اي كه در اكثر استانداردها و رهنمودهاي استفاده مجدد از كليفرم هاي گوارشي هست
پساب فاضالب مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است، تعداد كليفرم هاي گوارشي و تخم انگل ها است. در 
 اين پژوهش به دليل عدم وجود امكانات آزمايشگاهي، تخم انگل ها شمارش نشده و اما تعداد كل كليفرم

ها توسط آزمايشگاه تصفيه خانه فاضالب ايالم در ماه هاي مختلف تحقيق شمارش شد كه ميانگين آن 
  ميلي ليتر بوده است. 100در  2400برابر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : نمايي از دستگاه كجلدال و اسپكتروفوتومتر و نحوه تيتر كردن5شكل 

ميلي ليتر براي آبياري مجاز مي  100در  (MPN) 1000 مطابق با استاندارد كه كل كليفرم هاي مدفوعي را
. بنابراين استداند، لذا اين مقدار، از مقدار پيشنهاد شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست ايران بيشتر 

تعداد كليفرم ها، در اين آب بيش از حد مجاز براي استفاده در كشاورزي است. مخصوصاً اگر از اين پساب 
التي كه به صورت خام مصرف مي شوند استفاده گردد، از حساسيت بيشتري برخوردار براي آبياري محصو
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بوده و استفاده از آن منوط به انجام آزمايشات و تحقيقات ميكروبي و تأييد صحت عدم آلودگي اين 
  محصوالت را دارد.

  
  طبقه بندي فاضالب خروجي تصفيه خانه ايالم

توجه به تقسيم بندي  ويلكوكس، كالس پساب تصفيه شده تصفيه  و با 3با توجه به نتايج مندرج در جدول
قرار ميگيرند. همچنين با توجه به نتايج   1S3Cخانه ايالم و  آب چاه مورد استفاده براي آبياري در كالس 

جهت پارامترهاي مختلف ،  تصفيه خانه ايالم در مقايسه با درجه بندي فاضالب از  6مندرج در جدول 
تروژن داراي درجه متوسط ، از لحاظ اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي و شيميايي و مواد جامد و نيpH لحاظ 

  معلق داراي درجه ضعيف است.
  

  )1369درجه بندي فاضالب (حسينيان،   :6جدول 
  قوي  متوسط  ضعيف  واحد اندازه گيري پارامتر

  5BOD (  mg/l 200 350  500اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي(
  COD(  mg/l 400 700  1000د نيازشيميايي(اكسيژن مور

  mg/l 250  425  800  كل مواد جامد 
  mg/l 100  200  275  مواد معلق

pH  - 5/6  5/7  8  
  N(  mg/l 25  40  60نيتروژن (

 
 بررسي تغييرات تجمع عناصر كم مصرف گياهي در خاك

 0 -30كلر خاك  در عمق   مقايسه ميانگينهاي تأثير تيمارهاي مختلف آبياري بر مقدار 7جدول )Clكلر(
نتايج نشانگر آن است كه كليه تيمارهاي آبياري در يك گروه آماري قرار   .سانتي متري را نشان مي دهد

ميلي اكي واالن در ليتر باالترين  38/4درصد پساب  همراه با كود شيميايي با مقدار 100گرفته اند. تيمار 
ميلي اكي واالن در ليتر كمترين  29/2ا كود شيميايي با مقداردرصد آب  چاه همراه ب 100ميانگين و تيمار 

ميانگين را داشته است. در بررسي جدول مقايسه ميانگينها، مشاهده ميشود كه اين صفت با افزايش درصد 
اختالط پساب افزايش يافته است كه مي توان آن را به باال بودن ميزان كلر در پساب نسبت داد. با توجه به 

تجزيه واريانس) در اثر تيمارهاي مختلف آبياري اختالف معني داري در مقدار كلرخاك بوجود ( 8جدول 
  نيامده است.

نتايج مندرج در جدول مقايسه ميانگينها نشان مي دهد كه كليه تيمارها  از نظر مقدار سديم  )Naسديم(
بين تيمارهاي يك در ميان سانتي متري در گروه هاي مختلف آماري قرار گرفته اند. ضمنا  30-0در عمق 

آبياري با آب چاه و پساب تصفيه شده بدون كود شيميائي و با كود شيميائي تفاوت معني داري وجود نداشته 
ميلي اكي  36/3درصدپساب همراه با كود شيميايي با مقدار 100و در يك گروه آماري قرار گرفته اند.  تيمار 

ميلي اكي واالن در ليتر  83/0تيمار آب چاه با كود شيميائي با مقدارواالن در ليتر باالترين ميانگين سديم و 
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كمترين ميانگين سديم را داشته است. در بررسي جدول مقايسه ميانگينها، مشاهده مي شود كه اين صفت 
با افزايش درصد اختالط پساب افزايش يافته است كه مي توان آن را به باال بودن ميزان سديم در پساب 

،  تجزيه واريانس ها، تيمارهاي مختلف آبياري بر روي ميزان سديم خاك در 8. با توجه به جدولنسبت داد
  اثر معني داري داشته اند.  %1سطح 
جدول مقايسه ميانگينها نشان مي دهد كه كليه تيمارهاي آبياري از نظر ميزان آهن در يك  )Feآهن(

 05/11اه و پساب تصفيه شده با كود شيميايي با مقدر گروه آماري قرار گرفته اند. تيمار يك در ميان آب چ
قسمت  55/9درصد آب چاه همراه با كود شيميايي با مقدار 100قسمت در ميليون باالترين ميانگين و تيمار 

) مالحظه ميگردد كه در اثر 8در ميليون كمترين ميانگين را داشته است. با توجه به جدول تجزيه واريانس (
  آبياري اختالف معني داري در مقدار آهن خاك بوجود نيامده است.تيمارهاي مختلف 

نشانگر آن است كه كليه تيمارها  از لحاظ ميزان روي در گروه هاي  7نتايج مندرج در جدول  )Znروي(
درصد آب چاه و  50درصدپساب بدون كود شيميايي و تيمار  100مختلف آماري قرار گرفته اند بين تيمار 

در صد آب  100كود شيميايي تفاوت معني داري وجود نداشته است. همچنين بين تيمارهاي پساب همراه با 
درصد آب چاه و پساب همراه با كود شيميايي  نيز تفاوت معني داري وجود  50چاه با كود شيميايي و  تيمار 

ترين ميانگين قسمت در ميليون باال 88/0درصدپساب همراه با كود شيميايي با مقدار 100نداشته . تيمار 
قسمت در ميليون كمترين ميانگين  34/0درصد آب چاه همراه با كود شيميايي با مقدار 100روي و تيمار 

)  تيمارهاي مختلف آبياري بر روي خاك در 8ميزان روي را داشته اند. با توجه به جدول تجزيه واريانس (
  اثر معني داري داشته است.  %5سطح 
،  كليه تيمارهاي آبياري در يك گروه 7ر اساس نتايج بدست آمده در جدول در رابطه با مس ب )Cuمس(

قسمت در ميليون باالترين  37/1پساب بدون كود شيميايي با مقدار درصد 100آماري قرار گرفته اند. تيمار 
ا قسمت در ميليون كمترين ميانگين ر 21/1درصد آب همراه با كود شيميايي با مقدار 100ميانگين و تيمار 

) نشان ميدهد كه در اثر تيمارهاي مختلف آبياري اختالف معني داري 8داشته است. جدول تجزيه واريانس (
  در مقدار مس خاك بوجود نيامده است.

نتايج ميانگينها در رابطه با منگنز نشانگر آن است كه كليه تيمارهاي آبياري در يك گروه  )Mnمنگنز(
قسمت در ميليون باالترين  92/5پساب همراه با كود شيميايي با مقداردرصد 100آماري قرار دارند. تيمار 

قسمت در ميليون كمترين ميانگين را  25/5درصد پساب بدون كود شيميايي با مقدار 100ميانگين و تيمار 
. در اثر تيمارهاي مختلف آبياري اختالف معني داري در مقدار منگنز خاك بوجود نيامده  است استدارا 

 ).8(جدول 
 

  بحث و نتيجه گيري
طبق مطالعات و بررسيهاي انجام شده توسط محققان مختلف، اثرات استفاده از آبهاي نا متعارف برروي 
ميزان تجمع و غلظت فلزات سنگين درخاكهاي مختلف بستگي به عوامل بسيار زيادي نظير بافت خاك، 

عوامل مختلف ديگري داشته است.  محتوي فلزي فاضالب تصفيه شده، حركات كربن آلي،زمان آبياري و
ضمنا بايد توجه داشت كه عليرغم اينكه استفاده و بكارگيري فاضالب تصفيه شده براي آبياري يك 
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-شود، اما كيفيت و شرايط اين آب مياستراتژي ارزشمند جهت باالبردن منابع آب در دسترس محسوب مي

جه نكات قابل تاملي در تاثير بلند مدت فاضالب تصفيه هايي را در كشاورزي ايجاد نمايد. در نتيتواند چالش
، 2010شود، وجود دارد (كلي و همكاران، شده بر روي كيفيت محصوالتي كه توسط انسان مصرف مي

  ).2012و پدررو و همكاران،  2012باليد و همكاران، 
  

 مختلف آبياري :  مقايسه ميانگين هاي تجمع عناصر كم مصرف گياهي در خاك تحت تيمارهاي7جدول 

 Cl  Na  Fe  Zn  Cu  Mn  تيمار آبياري

1T  آبياري با آب چاه به اضافه كود شيميايي
  (تيمار شاهد)

a 29/2  c 83/0  a 55/9  b 34/0  a 21/1  a 90/5  

2T  آبياري به صورت يك در ميان با آب چاه و
  پساب تصفيه شده به اضافه كود شيميايي 

a 13/3  bc 37/1  a 05/11  ab 58/0  a 25/1  a 70/5  

3T  آبياري به صورت يك در ميان با آب چاه و
  پساب تصفيه شده بدون كود شيميايي 

a 33/3  bc 35/1  a 34/10  b 43/0  a 27/1  a 32/5  

4T  آبياري با پساب تصفيه شده به اضافه كود
  شيميايي 

a 38/4  a 36/3  a 45/10  a 88/0  a 29/1  a 92/5  

5T كود  آبياري با پساب تصفيه شده بدون
  شيميايي 

a 17/4  ab 65/2  a 89/10  ab 55/0  a 37/1  a 25/5  

  
وف مشابه نشان دهنده عدم وجود تفاوت معني دار بين تيمارها و با توجه به ترتيب حروف الفبا، حروف مقدم حر

  ميانگين باالتري دارند.
  

اثر مطلوبي بر روي رشد  توانندفاضالب به عنوان يك مكمل،  بعضي از مواد غذايي را فراهم نموده كه مي
تخريب ساختمان خاك و آلودگي خاك توسط مواد توانند باعث محصوالت داشته باشند. با اين حال مي

). 2012و باليدا و همكاران،  2010، پدررو و همكاران، 1995مضر مانند فلزات سنگين گردند (بحري، 
مي شدن اين خاكها و تجمع فلزات سنگين دغدغه ديگر در ارتباط با استفاده از اين آبها، شوري و سدي

ها را نيز به عنوان آثار مثبت استفاده از . البته اين محققين، افزايش مواد آلي خاك و برخي ريزمغذياست
بندي سطح خاك و ها عنوان نموده اند. سديمي شدن خاك و به تبع آن تخريب ساختمان خاك، سلهپساب

هاي شهري براي كشاورزي تواند از اثرات استفاده از پسابول ميكاهش نفوذپذيري و نتيجتاً كاهش محص
  ).2012و سينگ و همكاران،  2011باشد (موين و همكاران، 
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  : تجزيه واريانس تجمع عناصر كم مصرف گياهي در خاك تحت تيمارهاي مختلف آبياري 8جدول  

منابع 
  تغييرات

درجه 
  آزادي

  ميانگين مربعات

Cl Na  Fe  Zn  Cu  Mn  

   **ns 0033/0  ns 0013/0  ns 3103/1  ns 0111/0  ns 0037/0  0475/0  2  تكرار

  ns 0107/0  0449/0**   ns 0340/1  0108/0  ns 0003/0  ns 0075/0  4  تيمار

  0034/0  0015/0  0029/0  2431/2 0047/0  0071/0  8  خطا

ضريب 
  تغييرات

  6561/6  1753/6  3240/14  1116/6  6484/3  3090/4  

  غير معني دار  ns،  %1معني دار در سطح  ٭٭،  %5طح معني دار در س٭
  

)، غلظت فلزات سنگين روي، مس، كادميم، سرب، كروم و نيكل را در 1392طالبي (بيگي هرچگاني و بني
هاي خاكهاي اراضي كشاورزي شهركرد تحت آبياري بلندمدت با پساب شهري و همچنين بر روي دانه

د. نتايج مطالعات اين محققين نشان داد كه آبياري با پساب باعث گندم و ذرت مورد بررسي قرار دادن
افزايش تجمع روي، مس، كروم و نيكل در خاك و كاهش تجمع كادميم و سرب در خاكهاي تحت آبياري 
با پساب شده است. همچنين، غلظت كادميم، كروم و سرب در دانه گندم و ذرت باالتر از حد مجاز و 

هاي محققان در خصوص تأثير آبياري با فاضالب بر روي عناصر كم ا بود. يافتهاستاندارد اتحاديه اروپ
) افزايشي در ميزان آهن و منگنز خاك آبياري شده با 2003مصرف خاك متناقص است. محمد و مظاهره (

اند. از طرفي محمد و مظاهره اند و هيچ پاسخي نسبت به مس و روي خاك نداشتهفاضالب را گزارش داده
داري تحت تأثير آبياري با فاضالب قرار ) بيان كردند كه مقدار سرب و كادميم خاك به طور معني2003(

هاي هاي آبياري شده با فاضالب در زمانندارد. عناصر پر مصرف (نيتروژن، فسفر و پتاسيم) در خاك
اري با فاضالب در خاك ده سال آبي %1/1/.% در خاك شاهد به 66مختلف بيشتر است. مقدار نيتروژن از 

در  %38هاي خود نتيجه گرفتند كه مقدار كربن آلي از) در بررسي2005افزايش يافت. راتان و همكاران (
  در آبياري با فاضالب رسيد.  %79خاك آبياري شده با آب چاه به 

سال با فاضالب به طور  20كاهش يافت. آبياري به مدت  4/0خاك آبياري شده با فاضالب  pHمتوسط 
) خاك را نسبت %29) و سرب (%63)، نيكل (%170)، آهن (%170)، مس (%208داري مقادير روي (يمعن

) نتيجه 2005كاهش يافت. ماپاندا و همكاران ( %31به آبياري با آب چاه افزايش داد در حاليكه منگنز تا 
ادميم، كروم، داري غلظت باالي مس، روي، ككم و بافت خاك سبك، بطور معنيpHگرفتند كه در شرايط 

سرب و نيكل خاك فاضالب در مقايسه با تيمار شاهد وجود داشت، هم چنين نتيجه گيري شد كه آلودگي 
خاك با فاضالب به مدت طوالني خطرات بهداشتي و محيطي را به همراه دارد. تعدادي از فلزات سنگين 
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هاي مورد و فلزات سنگين خاك pHمشخصاً مس، روي و كادميم از حد مجاز عبور كردند. ميزان و توزيع 
هاي آبياري شده با مخلوط فاضالب تصفيه شده تر، باغهاي مسنمطالعه نشان داد كه آلودگي بيشتر در باغ

) اثرات تجمعي 2006و فاضالب خام و آبياري شده با فاضالب خام مشاهده شده است. دير و همكاران (
سال) به ترتيب در دو  100در طول چندين دهه (تا فلزات سنگين در خاك آبياري شده با فاضالب خام 

داري از فلزات سنگين را در اليه شهر پاريس و مكزيكوسيتي را مورد بررسي قرار دادند كه تجمع معني
) نشان دادند كه در يك خاك شني تحت آبياري، 2007سطحي خاك مشاهده كردند. مادريد و همكاران (

متري اليه بااليي خاك داشتند و خصوصيات شني خاك، سانتي 25 افزايش مس، نيكل، سرب و روي را در
 25-50دهد كه مقدار سرب و روي در اليه تر قرار ميهاي پائينمانند آبگذري باالي آن فلزات را در اليه

  كنند.متري خاك افزايش پيدا ميسانتي
) نشان دادند كه جذب 2008() و عثمان و همكاران 2008) و آنتونياديس و همكاران (2001كاشم و سين (

)، CEC، مقدار ماده آلي، ظرفيت تبادل كاتيوني(pHو دفع فلزات سنگين به خصوصيات خاك شامل 
هاي رسي، كربنات كلسيم، اكسيدهاي آهن و منگنز بستگي )، مقادير كانيEhوضعيت كاهش اكسيداسيون(
فلزات سنگين در خاكهاي مختلف با  )، در تحقيقي كه بر روي غلظت2008دارد. مالدونادو و همكاران (

ها به ميزان هاي متفاوت آبياري با پساب) انجام دادند، دريافتند كه غلظتهاي مختلف آبياري (دورهرژيم
. اين محققين، همچنين اشاره داشتند كه مواد آلي يك فاكتور مهم بوده استداري متأثر از نوع آبياري معني

. مولباچوا و همكاران استمدت آبياري با پساب مؤثر هاي با رژيم طوالنيپذيري فلزات در خاككه بر حركت
خاك بيشترين نقش را در نوع  pH) دريافتند كه از ميان خصوصيات خاك، 2010) و ژاو و همكاران (2005(

  كند. ها از سطوح معدني، حركت و قابليت زيستي فلزات بازي ميفلزات و قابليت حل آن
)، اثرات استفاده از فاضالب تصفيه شده را براي آبياري در شهر گابرون كشور 2010ديكينيا و آروال (

بوتسوانا مورد بررسي قرار دادند. نتايج مطالعات اين محققين نشان داد كه مقادير فلزات كادميم، نيكل و 
روي مس در اراضي تحت آبياري فاضالب تصفيه شده باالتر از حدود مجاز و غلظت فلزات جيوه، سرب و 

كمتر از حداكثر آستانه مجاز توصيه شده براي توليد محصوالت كشاورزي بوده است. اين محققين همچنين 
هاي مختلف منطقه، از آنجايي كه اراضي تحت كشت ذرت داراي بيشترين دريافتند كه با توجه به كشت

يرفته است. مورگان آلودگي به فلزات سنگين بودند، لذا كمترين جذب عناصر توسط اين گياه صورت پذ
تواند باعث تجمع فلزات سنگين و ) نتيجه گرفتند كه آبياري با فاضالب خام مي2011كورونادو و همكاران (

) نشان دادند كه 2011كاهش كيفت خاك بسته به منشاء ونوع فاضالب شود.فانرونگ زنگ و همكاران (
خاك داشته، اما  pHتگي منفي با مقدار مقادير استخراج شده كروم، مس، آهن، منگنز، سرب و روي همبس

  همبستگي مثبت با مقدار ماده آلي خاك داشتند.
سال) در  40و  30، 20اي پيرامون تأثير بلندمدت آبياري با پساب ()، در مطالعه2014بائو و همكاران (

- هشرق شهر بيجينگ چين بر روي ميزان كربن آلي و تجمع فلزات سنگين در خاك و دان-اراضي جنوب
هاي گياهي، به اين نتيجه رسيدند كه آبياري بلندمدت با پساب باعث افزايش محتواي كربن آلي خاك 

سال)، داراي بيشترين تجمع فلزات جيوه،  40تر با پساب (مدتگرديده است. مناطق تحت آبياري طوالني
بلندمدت با پساب )، تأثيرات آبياري 2014سرب و مس در اليه فوقاني خاك بودند. ساتو و همكاران (
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) بر روي اراضي كشاورزي آلپو در Znو Cd ،Cr ،Cu ،Ni،Pbشهري را بر روي توزيع فلزات سنگين (
در آب Cr سوريه را بررسي نمودند. مطابق با نتايج مطالعات اين محققين، با توجه به ميزان باالي محتواي 

ز اراضي شاهد (تحت آبياري با آب متعارف) داري ادر خاك به طور معنيZn آبياري، غلظت آن همراه با فلز 
بيشتر بوده است. اين محققين عنوان نمودند كه اگرچه بخشي از فلزات سنگين وارد تركيبات مواد آلي و يا 

اند، و ليكن تغيير شرايط، فرضاً اند و به نوعي به بند كشيده شدهبه صورت تركيبات منگنز و آهن درآمده
تواند منجر به ورود هاي ضعيف آهن و يا شرايط تخريب براي مواد آلي، ميتالهوازي براي كريسشرايط بي

اين فلزات از فاز جامد به مايع گردد كه اين امر، نيازمند مديريت اوليه بر ميزان اين فلزات در پساب ورودي 
  تا مقادير آنها را تخفيف دهند. استبه مزارع  

اضالب صنعتي (خام و يا داراي تصفيه ناكافي) را بر مقادير، )، اثرات آبياري با ف2014شَمي و همكاران (
غلظت و تجمع فلزات سنگين خاك تحت كشت برنج را در شهر داكاي بنگالدش مورد بررسي قرار دادند. 

، Cu)، مقادير فلزات Efسازي (نتايج اين مطالعات افزايش شوري خاك را نشان داد. مطابق با فاكتور غني
Fe ،Mn و Znداري از آلودگي را نشان ندادند.معني مقادير  

)، در تحقيقي كه بر روي غلظت فلزات سنگين در خاكهاي ايالت گمبه نيجريه 2014ايبراهيم و همكاران (
اي مجاز تحت آبياري با پساب شهري انجام دادند، دريافتند كه سطوح فلزات سنگين زير سطوح آستانه

  بر غلظت فلزات در خاك حاكم است.  Fe > Zn > Cd > Pb > Cu > Crو روند  است
بر روي اثرات آبياري با پساب بر مشخصات  2014)، به دنبال تحقيقي كه در سال 2015الغبار و سورشا (

شيميايي خاك در منطقه كارناتاكاي هند انجام دادند، بر تأثير استفاده از پساب شهري در اين منطقه بر 
تايج مطالعات آنها نشان داد كه غلظت فلزات سنگين، هم در روي غلظت فلزات سنگين متمركز شدند. ن

و هم استاندارد اروپا FAOاي پذيرفته شده مورد پساب تصفيه نشده و هم تصفيه شده كمتر از مقادير آستانه
)EU .بوده است (  

)، مناسبت آبياري با پساب تصفيه شده را در خصوص فلزات سنگين در 2015البوسعيدي و همكاران (
طه دانشگاه سلطان قابوس عمان ارزيابي نمودند. طبق نتايج به دست آمده، خاك اراضي تحت آبياري محو

دهد در نسبت به تيمار شاهد بود كه نشان مي Bو Mn ،Fe ، Pbبا پساب داراي مقادير باالتري از فلزات 
 واهد شد.هاي آبياري بدون مديريت مناسب مانند آبشويي مشمول ريسك خصورت طوالني شدن سال

) در آلمان نيز تجمع انواع مختلف فلزات سنگين در خاك و گياه گندم 2016همچنين گرهارد و كاليوس(
) در تحقيقي در 2016تحت آبياري  با آب فاضالب صنعتي را گزارش نموده اند. ويكينگ منگ و همكاران (

محصوالت مختلف ، سبب كشور چين نشان دادند كه استفاده طويل المدت از آب فاضالب در آبياري 
در خاكهاي مناطق مورد مطالعه شده است. آنها همچنين   Hgو   Cd  ،Znتجمع عناصر سنگيني مانند 

  عنوان كرده اند. Cdبيشترين تجمع در سبزيجات منطقه را عنصر 
با  دهنده اخذ نتايجي يكسان و يا غير يكسان در رابطه  بطور كلي نتايج بدست آمده از تحقيق حاضر نشان

. ضمنا نتايج حاصله از بررسيهاي استمعني دار بودن و يا نبودن تجمع عناصر مختلف با تحقيقات ذكر شده 
بعمل آمده نشانگر آن است كه در هيچ منطقه اي نتايج حاصله مشابه مناطق ديگر نبوده و نميتوان آنها را 

  به هم تعميم داد.



 

  
 

 مديريت منابع حياتي ©

  سيماي دانش)، انتشارات 1398( يو كمال طاهر هوشنگ قمرنيا: ينتدو
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  اثرات فاضالب تصفيه شده يبررس
  برتجمع عناصر سنگين كرمانشاه 

  و گياه تربچه در خاك 
  
 هوشنگ قمرنيا، مريم جليلي و حسين ميرزايي تختگاهي

  
 چكيده

تجمع عناصر  يبر رودر مقايسه با آب چاه  كرمانشاهشده شهر  يهاستفاده از فاضالب تصفحاضر  يقتحقدر 
مزرعه تحقيقاتي گروه در  يسطح ياريتحت آبتربچه  ياهگ و يرس يلتيبا بافت س يدر خاك ينسنگ

گرفته بررسي قرار مورد  ارتكر 3تيمار و  چهاربلوك هاي كامل تصادفي با مهندسي آب دانشگاه رازي تحت 
در ميزان ازت،  فسفر  % 1داري در سطح نتايج بدست آمده نشان داد كه در رابطه با خاك تفاوت معني. اند

در تيمارهاي حاوي بيشتر   Kو N ، Pو پتاسيم بوجود آمده است. نتايج حاصله بيانگر افزايش عناصر 
در بين تيمارهاي  SPو CEC ، pHفاضالب تصفيه شده بود. بر اساس نتايج بدست آمده در خاك، مقادير 

همچنين بين تيمارهاي مختلف از نظر ميزان آهن و منگنز . مختلف از لحاظ آماري تفاوتي وجود نداشت
داراي تفاوت  % 1و فلز روي در سطح   % 5داري وجود نداشت. اما از لحاظ فلز مس در سطح تفاوت معني

ضمنا تفاوت بين تيمارهاي مختلف آبياري در خاك در رابطه دار  بين تيمارهاي مختلف وجود داشت. معني
معني دار بوده  %1در سطح  SO4و Hco3 ،Cl  ،SAR، آنيونهاي   Naو  Ca ،Mgبا كليه كاتيونهاي 

در اندامهاي مختلف تربچه،  نيز بين تيمارهاي مختلف از نظر جذب عناصر نيتروژن، پتاسيم و فسفر از است.
پساب بود.  %100دار و بيشترين مقدار جذب شده مربوط به تيمار تفاوت معني  %1لحاظ  آماري در سطح 

گيري فلزات سنگين آهن، منگنز، روي، مس، كادميوم و سرب نشان داد كه بين تيمارها از همچنين اندازه
 %1اما در فلز مس و فلز روي با سطح احتمال داري وجود نداشت، نظر جذب فلز آهن و منگنز تفاوت معني

   .نددار شدمعني هاتفاوت
  

  ، كرمانشاه، عناصر سنگينتربچه، فاضالب تصفيه شده :يديكل واژگان
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  مقدمه
باقيمانده آن آب شيرين  %5/2ها و آب شور درياها و اقيانوس %5/97حدود  جهاناز كل آب موجود در 

كشاورزي بيشترين مصرف كننده آب شيرين است كه از طرفي . )DSI ،2011(ها است ها و رودخانهدرياچه
) را مصرف %95(كشورهاي در حال توسعه تا  )2010پدررو و همكاران، (آب شيرين جهان  %75حدود 

. كمبود منابع آب شيرين يك دغدغه جهاني است )2008فائو، (كند و اين تقاضا در حال افزايش است مي
- ترين و اساسيكشاورزي جهت تأمين نياز غذايي كه يكي از مهمبخش ر حال افزايش است. كه همواره د

اي از منابع آبي را در ايران و جهان به خود اختصاص داده است ترين نيازهاي بشر است، قسمت عمده
). اما از سويي ديگر، شرايط سخت اقليمي و بحران آب دركمربند خشك جهان 1388(موسوي و همكاران، 

شود و كشور ايران نيز جزء آنهاست، باعث كشت دنيا را شامل ميهاي قابلنكه در حدود يك سوم زمي
خشكي وكمبود بارش ساالنه، پراكنش نامناسب زماني و مكاني و باال بودن ميزان تبخير و تعرق شده است 

د، نتري داررايط نامطلوبخاور ميانه و شمال آفريقاش طقا). از بين اين مناطق، من1387(سليماني و حسنلي، 
و ايران يكي از  بودهخشك طوري كه همه كشورهاي اين منطقه به جز تركيه، داراي اقليم خشك و نيمهبه

  ).1391ترين كشورهاي اين منطقه است (سلطاني، خشك
هاي مقابله با شرايط اقليمي خشك در ايران استفاده بهينه از منابع آب موجود و همچنين استفاده يكي از راه

هاي اين . افزايش تقاضا در بخش مصرف خانگي و شرب، منجر به تبديل پساباستتعارف از آبهاي نام
هاي شهري و ). استفاده از پساب2003بخش به عنوان يك منبع آب براي بخش آبياري شده است (تابت، 

).با توجه به كمبود منابع آب USEPA، 2004( استصنعتي براي آبياري در سطح جهان در حال گسترش 
خشك عموميت هاي شهري به عنوان يك منبع آب براي آبياري در مناطق خشك و نيمهن، پسابشيري

محيطي اقتصادي و زيست -ها براي آبياري، اهداف اجتماعي). استفاده از پساب1992يافته است (پسكاد، 
كند (سينگ و يمانند افزايش توليد يا سود اقتصادي و كاهش تخليه اين آبها به محيط زيست را نيز دنبال م

-، ارزانديگر ). از آنجايي كه اين آبها غني از عناصر غذايي بوده و نسبت به ساير منابع آبي2004همكاران، 

- باشند، در مناطق خشك و نيمه خشك بيشتر مورد استقبال كشاورزان واقع ميترميدسترستر و قابل

جنبه شامل، كاهش حجم آبهاي  يناز چند ). استفاده از پساب در آبياري،2004شوند(اسكات و همكاران، 
پساب در نتيجه استفاده در كشاورزي، تأمين عناصر مغذي و بهبود رشد محصول در طول فصل خشك 

). استفاده و رهاسازي پساب در اراضي كشاورزي، همچنين 2002شود(ياداو و همكاران، سودمند قلمدادمي
). يكي ديگر از مزاياي 2011سامائيال و همكاران، (استتر در مديريت آن يك گزينه اقتصادي و عملي

  .)2011(موين و همكاران،  استها، وجود هميشگي حجم ثابت آب براي آبياري باستفاده از پسا
برداري صحيح از فاضالب شهري، مشكل آلودگي آبهاي سطحي را برطرف كرده و نه تنها باعث بهرهضمنا 

مواد و عناصر غذايي در آن، براي رشد گياهان بسيار سودمند است. حفظ منابع آب شده، بلكه به علت وجود 
در دسترس بودن اين پساب در نزديكي مراكز شهري، امكان افزايش محصوالت كشاورزي در اطراف اين 

سازد. همچنين وجود نيتروژن و فسفر در فاضالب به حذف يا كاهش كودهاي تجاري مناطق را فراهم مي
انجامد. به طور عمومي، استفاده فاضالب در كشاورزي مورد پذيرش قرار اورزي ميمورد نياز محصوالت كش
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برداري كند، اما در هر حال، اين بهرهگرفته و فوايد زراعتي و اقتصادي فراوان آن اين موضوع را تأييد مي
در تحقيق ).1380محيطي را به همراه داشته باشد (عابدي و نجفي، بايد حداقل مخاطرات بهداشتي و زيست

و مقايسه با آب چاه مورد نظر در  تصفيه شده تصفيه خانه شهر كرمانشاه حاضر با استفاده از آب فاضالب
تجمع فلزات مورد بررسي و  مزبور بر روي خاك و گياه تربچهدر رابطه بامنطقه،  اثرات پساب تصفيه شده 
  تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

  
  كرمانشاه اضالب شهرمشخصات تصفيه خانه ف

هكتار بنا شده است. جمعيت تحت پوشش اين  78تصفيه خانه فاضالب كرمانشاه در زميني به مساحت 
هزار مترمكعب بوده كه در  60هزار نفر با ظرفيت دبي روزانه  400تصفيه خانه در ابتداي اجراي طرح برابر 

و مدول  1372انتقال در سال آوري و جهت اجرا به تصويب رسيد. عمليات اجرايي شبكه جمع 1378سال 
شروع گرديد. فرآيند تصفيه، روش لجن  1378خانه و همچنين دو واحد ايستگاه پمپاژ در سال يك تصفيه

خانه فاضالب شهر كرمانشاه آغاز بهره برداري از تصفيه 1384. در اواسط پاييز استفعال از نوع متعارف 
گيرد. مرحله اول، صفيه فاضالب در سه مرحله صورت ميگرديد. به طور كلي در اين تصفيه خانه عمليات ت

وضچه هاي ته نشيني اوليه، تصفيه فيزيكي است كه شامل ساختمان سرريز، آشغالگير، دانه گير، ح
. مرحله دوم، تصفيه شيميايي استخانه لجن برگشتي و لجن مازاد هاي ته نشيني ثانويه،  تلمبهحوضچه

است كه شامل لجن فعال و حوضچه هاي كلرزني است. مرحله سوم، تصفيه بيولوژيكي است كه شامل 
به اجرا در نيامده اند. در آخر گندزدايي پساب با  آن تا كنون كه تاسيسات استراكتورهاي بيولوژيكي 

 آزمايشهاي خانه،كليهتصفيه گيرد. درآزمايشگاهمياستفاده از گاز كلر است كه توسط كلريناتور گازي انجام 
 هايوآزمايش بهداشتي مطالعات فيزيكي،شيميايي، هايآزمايش ازقبيل وماهانه موردنيازروزانه،هفتگي

 ازك هري وكنترل تنظيم فاضالب، متشكله مواد وتشخيص درتعيين آن وازنتايج گرفته انجام باكتريولوژي
 از اطالع براي آن مقايسه و وخروجي ورودي فاضالب مشخصات تعيين خرهوباال فاضالب تصفيه واحدهاي

خانه تصاويري از قسمتهاي مختلف و فعال  تصفيه، 1مورد استفاده قرار مي گيرد.در شكل  خانهتصفيه بازده
  نشان داده شده است. فاضالب كرمانشاه

  
  مشخصات محل اجراي طرح

در مزرعه تحقيقاتي گروه مهندسي آب، دانشكده كشاورزي دانشگاه 1388هاي اين طرح در سال آزمايش
 21درجه و  34دقيقه و عرض جغرافيايي  9درجه  47طول جغرافيايي  دررازي كرمانشاه صورت گرفته 

است.طرح پياده شده در اين تحقيق بلوك كامل  واقع شدهمتري از سطح دريا  1319و درارتفاع بودهدقيقه 
  از: بودند تكرار بود. تيمارهاي اجرا شده عبارت 3تيمار و 4تصادفي با 

T1 : (تيمار شاهد)  %100آبياري با آب چاه  
T2 : 50%-%50( فاضالب تصفيه شده بصورت مخلوطآبياري با آب چاه و پساب (  
T3 : تصفيه شده  اضالبدر ميان با آب چاه و پساب فآبياري يك  
T4 : 100تصفيه شده(آبياري با پساب فاضالب%(  
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  مترهااليسي سازي آماده عمليات
 دراين ايمزرعه بهترشرايط سازيوشبيه شده تصفيه فاضالب با درآبياري خاك هايازويژگي آگاهي براي

 باقطر) متربه عنوان ليسي (ازجنس پلي اتيلن  منظورلوله هائي بدين. شد استفاده ستوني ازمطالعات تحقيق
متر  و با استفاده از ده سانتي متر فيلتر شني در كف آنها به همراه نصب سانتي 135 ارتفاع و مترميلي300

. پرشدند منطقه و بقيه ارتفاع هر ليسيمترازخاك شده تهيه زهكش در ارتفاع پانزده سانتي متري از كف آنها،
 پركردن سپس. گردد جدا آن هايسنگريزه تا شد گذرانيده متريليمي 2 ازالك ابتداخاك كه ترتيب بدين

  پذيرفت. صورت خاك بنديدانه ليسيمترهاباحفظ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خانه فاضالب كرمانشاهتصاويري از قسمتهاي مختلف و فعال  تصفيه- 1شكل 



  255................................................................................................قمرنيا و همكاران 13
  
  

 
  

  تربچهكاشت، داشت و برداشت گياه 
بذر در نظر  15متر تعداد براي هر اليسي ، لذامتر استفاده شددر اين تحقيق براي كشت از محيط اليسي

صورت يك ه بود كه ب 16/6/88و تاريخ برداشت آن  3/5/1388گرفته شد، كه تاريخ اولين كشت تربچه 
 11/8/88و تاريخ برداشت آن مصادف با  17/6/88. تاريخ كشت دوم تربچه گرديدروز در ميان آبياري مي

چون كشت دوم تربچه با فصل بارندگي همراه بود براي جلوگيري از ورود باران كه  ت . الزم به ذكر اسبود
مترها ممانعت به مترها در هنگام بارندگي بوسيله نايلون از داخل شدن آب بارندگي به اليسيبه اليسي

به آزمايشگاه ها را تر باشد. در نهايت هنگام برداشت تربچه آنعمل آمد تا نتايج آزمايش به واقعيت نزديك
شو با آب مقطر، غده را از اندام هوايي جدا كرده و بطور جداگانه در فويل پيچيده و به برده و پس از شست و

درجه سانتي گراد قرار داده شد. الزم به ذكر است كه براي اينكه نتايج  65ساعت در آون با دماي  72مدت 
تربچه، براي آناليز آزمايشگاهي  سوماشت شده در كشت هاي بردتر باشد از نمونهآزمايش به واقعيت نزديك

  ، نمائي از مراحل كاشت، داشت و برداشت گياه تربچه نشان داده شده است.2در شكل  استفاده شد.
  

  آبو  فيزيكي وشيميايي خاك ويژگي هاي 
مشخصات فيزيكي و شيميائي خاك منطقه مورد مطالعه نشان داده شده  2و  1در جداول شماره 

استاندارد و مقايسه آنها با  چاه و پساب تصفيه شده آب مشخصات فيزيكي و شيميائي.همچنين اند
)FAO( آمده اند. 3در جدول  

  
 مشخصات فيزيكي خاك محل آزمايش -1جدول

 گيريعمقنمونه  وزنمخصوص ظاهري %Clay% Silt%  Sand بافت

Silty clay 4/46  4/24  2/11  30/1  100-0  

  
  است) mg/kg(واحد عناصري كه مشخص نشده اند مشخصات شيميايي خاك محل آزمايش -2جدول

pH 
EC 

dS/m  

فسفر قابل 
 جذب

 پتاسيم قابل

 جذب
C%  N%  

Mn 

 

Fe 

 

Zn 

 

Cu  

 

3/7  2/1  126  1000  87/1  187/0  7/34  4/11  24/0  2/2  

  
  آبياري تعيين آب مورد نياز

 1مطابق با معادله A در اين تحقيق براي تعيين ميزان آب آبياري مورد نياز از روش تشتك تبخير كالس 
  استفاده گرديد:

 )1                                                                                        (Epan ×= Kp 0ET 
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ضريب تشتك كه مقادير آن براي ماه هاي مختلف در  Kpتبخير و تعرق گياه مرجع،  0ETباال در رابطه 
كه به صورت روزانه  استميزان تبخير از تشتك نصب شده در محل  Epan رائه گرديده است.) ا4جدول (
  شد. گيري اندازه

  
)2                                                                              (0ET ×ETc = Kc    

و  5جدول كه مقادير آن در  تربچهاستضريب گياهي  Kcتبخير و تعرق واقعي گياه و ETc در رابطه فوق 
  ).1998 محاسبه شدند (آلن وهمكاران،  56طول مراحل رشد چهار گانه آن از منبع فائو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ي از مراحل كاشت،داشت و برداشت تربچهنماي - 2شكل

  عمليات آزمايشگاهي 
  هاهـضم نمونه

 و فسفر نيتروژن،( ماكرو عناصر گيري اندازه جهت مرطوب اكسيداسيون روش به ها هـضم نمونهبراي 
گرم از هر نمونه گياهي  5/0سپس هاي مورد نظر را پودر كرده و در ابتدا توسط هاون چيني نمونه )پتاسيم

ميلي ليتر از مخلوط اسيد  8/3ميلي ليتري) ريخته شده و سپس مقدار  100پودر شده داخل بالن ژوژه (
ها به مدت يك شبانه روز در اين حالت مورد نظر  باقي سولفو ساليسيليك به آن اضافه ميگرديد. نمونه

  گراد حرارت داده شدند. درجه سانتي hotplate ،200روي  ها به مدت يك ساعت برمانده و روز بعد نمونه
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  )FAOاستاندارد ( ها باگيري شده در پساب و آب چاه و مقايسه آني اندازهميانگين پارامترها -3جدول 
  حد آستانه  آب چاه  پساب   واحد  پارامتر

  5BOD(  ppm  24/23 -  100اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي(

  COD(  ppm 58/42 -  200نيازشيميايي(اكسيژن مورد 

  ppm 31  -  100  (TSS)مواد جامد معلق

  dS/m 767/0  1  97/2  (EC)هدايت الكتريكي

pH -  9/7  1/7  5/8 -6  

  1000  -  45000  ليترميلي100درMPN  كليفرم

  -  Ca(  meq/l 75/16  5كلسيم (

  Mg(  meq/l 93/19  6/4  100منيزيم  (

  Na(  meq/l 42  01/19  207سديم (

SAR 1/2(mmol/l) 09/6  65/8  9  

  meq/l 2/8  9/30  600  (Cl)كلر

  -  3HCO(  meq/l 84/7  3/3(بي كربنات  

  SO   meq/l 33  5/7  500)4 (سولفات

  N(  ppm 30  -  43نيتروژن (

3-فسفات (
4Po(  ppm 4  -  1/4  

  Fe(  ppm 04/0  01/0  3آهن (

  -  -  Cd(  ppm 00018/0( كادميوم

  Pb(  ppm 01/0  006/0  19/0( سرب

  Zn(  ppm 04/0  01/0  2روي (

  Cu(  ppm  008/0  002/0  2/0مس(

  Mn(  ppm 07/0  08/0  1منگنز (

  -  -  K(  ppm 72/8پتاسيم (
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دقيقه به آنها فرصت  10باشد، نمونه ها از روي صفحه داغ برداشته و ها سياه ميدر اين زمان رنگ نمونه
داده شد تا سرد گردند. سپس مقدار يك ميلي ليتر محلول آب اكسيژنه به آنها اضافه شد و دوباره روي 

hotplate  دقيقه يكبار اين كار تكرار گرديد. البته به تدريج در هر مرحله دما باال  10قرار داده شدند و هر
رنگ گرديد و در مراحل بعدي گراد نزديك شد تا زماني كه عصاره گياه بيدرجه سانتي 320برده شد تا به

شد د دقيقه به آنها فرصت داده ها چنرنگ شدن نمونهگراد افزايش يافت. بعد از بيدرجه سانتي 400دما تا 
تا به اصطالح از سوزن سوزن شدن بيفتند و آب اكسيژنه باقي مانده در آنها تبخير شود. در مرحله آخر بعد 

  ها با آب مقطر در بالن ژوژه به حجم رسانده شدند. از سرد شدن، عصاره
  

  براي برآورد تبخير از سطح آزاد آبA ضريب تشتك كالس  -4جدول 
  Jan  Feb  Mar Apr  May  June ماه

 77/0 78/0 77/0 77/0 72/0 62/0  ضريب

 July Agu Sep Oct  Nov  Dec ماه

 58/0 63/0 69/0 73/0 75/0 76/0  ضريب

  
  ) FAO 56در مراحل و طول مختلف رشد( تربچهميزان ضريب گياهي  -5جدول

ميزان ضريب 
  گياهي تربچه

  مرحله رشد دوره ابتدائي  دوره مياني دوره انتهائي
 (Kc)ضريب گياهي  7/0  9/0  85/0

 انتهايي مياني توسعه ابتدايي مرحله رشد

 10 11 30 4 طول رشد (روز)

  
از  )مس،منگنز، روي و آهن( گيري عناصر ميكرو خاكستركردن جهت اندازه روش هابه نمونه هضمبراي 
ي ديجيتال ترازوي راتوسط پودرشده گياهي هايازنمونه ابتدايك گرم. گرديد استفاده اتمي جذب دستگاه
 درجه 550-600 دردماي كوره داخل ساعت 8 مدت به هاييكروزه وداخل كرده وزن گرم هزارم ده بادقت
 سيسي 2 و خارج ازكوره شدن وخاكستر مدت اين گذشت بعداز را هانمونه سپس. شدند گرادقراردادهسانتي

 درجه 60-80 دردماي ماريبن دستگاه روي دقيقه 30 مدت شدوبه اضافه هاآن به نرمال 2 كلريدهيدروژن
 ودرهمان نموده صاف ليتريميلي 50 ژوژه دربالن كاغذصافي با هاعصاره گرادقرارگرفتندوسپسسانتي
  .شدند رسانده حجم هابهبالن

ميلي ليتري ريخته و  125درصد را درون ارلن ماير  1ميلي ليتر اسيد بوريك  10ابتدا مقدار نيتروژن كل 
قرمز رنگ  بدست آمدن محلوليقطره معرف بروموكروزول كرين به آن اضافه شد، كه نتيجه آن  6حدود 

ميلي ليتر عصاره هضم شده به روش  5بود. اين محلول را زير دستگاه كجلدال قرار داده، سپس 
نرمال به آن اضافه شد و اين  5/12درصد يا  4سي سي سود  2اكسيداسيون مرطوب را داخل بشر ريخته، 

محلول را داخل دستگاه كجلدال ريخته و دستگاه از طريق انجام عمل تقطير، نيتروژن را قطره قطره وارد 
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گراييد و زماني كه محيط، محلول قرمز رنگ رو به سبزي  pHظرف قرمز رنگ مي نمود و به دليل تغيير 
درصد عمل  1سي سي رسيد، نمونه را برداشته و توسط اسيد سولفوريك  75حجم محلول داخل ارلن به 

  تيتراسيون انجام شد و بر حسب ميزان اسيد مصرفي نيتروژن كل محاسبه گرديد.
  

 پارامترهاي مختلف اندازه گيري

 به محلول كه تاسيمپقطره كرومات  3تا  2بهمراه سي سي آب مقطر  25خاكو  سي سي عصاره 5 كلر
يك نمونه شاهد با آب مقطر  تيتركرده و آجري تاظهوررنگ نرمال يكصدم نقره بانيترات درآمده زرد رنگ

 ميزان كلر اندازه گيري شد. 3تهيه گرديد و سپس با استفاده از فرمول 

1000* (V2 – V1)  * نرماليته نيترات نقره÷ V=  meq/L Cl    )3  (             كلر  

  
حجم مصرفي و  V2و حجم مصرفي نيترات نقره نمونهV1آزمايش است  حجم نمونه موردVكه در آن
  شاهد است.	نيترات نقره

با  9به  1به منظور تعيين غلظت سديم، نمونه هاي شاهد و عصاره هاي تهيه شده به نسبت سديم 
كمك محلول هاي استاندارد با استفاده از صفر تا محلول كلرور سديم رقيق شدند. منحني كاليبراسيون با 

نانومتر با دستگاه فليم فوتومتر  589ميلي گرم در ليتر سديم، با استفاده از كلريد سديم در طول موج  50
ميلي گرم  50، ابتدا با استفاده از صفر تا پتاسيمتهيه و ترسيم شدند. براي سنجش  Jenway PFP7مدل

ده از كلريد پتاسيم محلول هاي استاندارد تهيه شدند و نمونه هاي شاهد و عصاره در ليترپتاسيم، با استفا
 Jenwayبا آب مقطر رقيق گرديدند و سپس با استفاده از دستگاه فليم فوتومترمدل 5به  1گياهي به نسبت 

PFP7  سي 5فسـفر براي بررسي نانومتر تهيه و ترسيم شدند.  5/766منحني كاليبراسيون در طول موج 
ميلي ليتري  25سي از نمونه هاي هـضم شده به روش اكسيداسيون مرطوب را جدا كرده و به بالن ژوژه 

سي سي معرف ( مخلوط آمونيوم موليبدات، آمونيوم وانادات و اسيد نيتريك) را به آن  5منتقل شده و سپس 
سي سي رسانده شدند. سپس با استفاده از  50اضافه كرده و با آب مقطر به حجم

نانومتر غلظت فسفر نمونه  470در طول موج VARIAN-Cary 100 SCANدستگاهاسپكتروفوتومترمدل
  ها تعيين گرديد.

استفاده شد.غلظت مس نمونه ها توسط دستگاه  dry ashing از نمونه هاي هضم شده به روشمس 
و منگنزو  رويبراي .نانومتر قرائت گرديد 8/324در طول موج  220VARIAN-AAجذب اتمي مدل

مراحل 2شماره  شكلنانومتر قرائت گرديد.  3/284 و  5/279و   9/213نيز اين روش و طول موجهاي آهن
داده شده انجام شده بر روي خاك، هضم نمونه ها به روش اكسيداسيون مرطوب نشان  هايآزمايش
  ها به روش اكسيداسيون مرطوب را نشان ميدهد.، نمائي از هضم نمونه3شكل .است

 
  آزمايش نرمال بودن توزيع داده ها

نرمال بودن توزيع داده ها بررسي SPSS در اين تحقيق پس از وارد كردن داده ها با استفاده از نرم افزار 
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) انجام %5گرديد. همچنين تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين ها (به روش آزمون دانكن در سطح احتمال 
  .استفاده شدSAS  ك مجموع مربعات فاكتورهاي كمي از نرم افزار آماري يبراي تفكو
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  ها به روش اكسيداسيون مرطوبهضم نمونه - 3شكل 

  نتايج و بحث
  تأثير تيمارها بر ازت خاكو  هاي خاكتجزيه شيميايي نمونه
تأثير تيمارهاي آب آبياري را بر نتايج حاصل از  7و جدول آناليز واريانس  6جدول مقايسه ميانگينها 

بيشترين مقدار  6دهند.با توجه به جدول متري خاك نشان مي) سانتي 0-30ميانگين ازت خاك در عمق (
درصد و  268/0) و برابر %50و آب چاه  %50(پساب  2) و تيمار %100(پساب  4جذب ازت مربوط به تيمار 

درصد مي باشد. با توجه به  216/0) بوده، كه برابر %100(آب چاه  1كمترين مقدارآن مربوط به تيمار 
  در تعيين ازت در خاك بوجود آمده است.  % 1داري در سطح جدول آناليز واريانس مربوطه تفاوت معني

بيشترين مقدار  7و  6با  توجه به نتايج مندرج  در جداولتأثير تيمارها بر فسفر قابل جذب (محلول)
 1كيلوگرم وكمترين مقدار مربوط به تيمار گرم برميلي 110) و برابر %100اب (پس 4تجمع فسفر در تيمار 

و آب چاه  %50(پساب  2و تيمار  4كيلوگرم بود و بين تيمار گرم برميلي 53/104) و برابر %100(آب چاه 
ي فسفر در اثر تيمارهاي مختلف بر رو % 1داري در سطح دار نبود. ضمنا،  تفاوت معني)  تفاوت معني50%

  قابل جذب خاك به وجود آمده است.
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بيشترين مقدار پتاسيم مربوط به  6. با توجه به جدول تأثير تيمارها بر پتاسيم قابل جذب (محلول)
(آب چاه  1كيلوگرم وكمترين مقدار مربوط به تيمار گرم برميلي 21/1413) و برابر %100(پساب  4تيمار 
كيلوگرم بود ه است.بين تيمارهاي مختلف از نظر آماري در رابطه با رگرم بميلي 533/1160) و برابر 100%

اي كه جهت )، در مطالعه1389رحماني (. دار وجود داشته استتفاوت معني % 1ميزان پتاسيم در سطح 
بررسي وضعيت پساب فاضالب شهري شمال اصفهان و اثرات آن بر خاك و گندم انجام داد، دريافت كه 

اند. زارع و پتاسيم قابل جذب و نيتروژن در خاكهاي تحت آبياري پساب بيشتر بودهفسفر قابل جذب، 
)، در استفاده از لجن فاضالب شهري تصفيه شده به عنوان يك كود آلي، دريافتند كه 1393همكاران (

كاربرد اين ماده عالوه بر افزودن غلظت عناصر غذايي پرمصرف نيتروژن و فسفر در خاك، باعث افزايش 
) در يك مطالعه كه بر روي سه تيمار دو، پنج و ده سال آبياري با 2007اده آلي گرديد. راسان و همكاران (م

داري نيتروژن، فسفر و فاضالب و تيمار شاهد انجام گرفت دريافتند كه آبياري با فاضالب به صورت معني
) و براي cm20-0ي خاك(دهدكه بيشترين مقدار اين افزايش دراليه سطحپتاسيم خاك را افزايش مي

  زمان بيشتر استفاده از فاضالب بود.
) در هند انجام 2012) و سينگ و همكاران (2012اي كه توسط الدواني و همكاران (در مطالعات جداگانه

گرفت دريافتند كه آبياري با پساب شهري باعث افزايش محصول از طريق بهبود وضعيت مواد مغذي 
)NPK تأثير آبياري با پساب تصفيه شده را بر روي خصوصيات خاك 2014همكاران () گرديد. الجابوبي و ،(

داراي مقادير بيشتري در خاكهاي Nو K ،Pالهارت يمن موردبررسي قرار دادند. نتايج نشان داد  - منطقه بني
ار و ) و الغب2014تحت آبياري با پساب نسبت به اراضي تحت آبياري با آب چاه بودند. الغبار و همكاران (

هاي فيزيكي و شيميايي )، تحقيقي را پيرامون تأثير آبياري با پساب شهري بر روي مشخصه2015سورشا (
خاك منطقه كارناتاكاي هند تحت آبياري بلند مدت با پساب شهري انجام دادند. نتايج اين تحقيقات نشان 

ه از عناصر ضروري براي داد كه اين امر منجر به افزايش مقادير نيتروژن، فسفر و پتاسيم شده ك
در   Kو N ، Pباشند. نتايج حاصله از اين تحقيق نيز بيانگر افزايش عناصر وري خاك ميحاصلخيزي و بهره

  .استتيمارهاي حاوي بيشتر فاضالب تصفيه شده 
  

، مقادير 9الي  6بر اساس نتايج مندرج در جداول  خاك ECو  CEC ،pH ،SPتأثير تيمارها بر 
CEC ،pH وSP در بين تيمارهاي مختلف از لحاظ آماري تفاوتي وجود ندارد هرچند مقدارCEC 4در تيمار 

) داراي كمترين مقدار و برابر %100(آب چاه  1و تيمار  7/25) داراي بيشترين مقدار و برابر %100(پساب 
مقدار در  بوده كه بيشترين % 1داري در سطح خاك داراي تفاوت معنيECشده است . اما مقدار  43/25

) و %100(پساب  4متر وكمترين مقدار در تيمار سانتيبرميلي موس 04/1) و برابر %100(آب چاه  1تيمار 
سان ار گردد.پايين پساب مورد استفاده مربوط ميECكه اين تفاوت به  همتر بودسانتيبرموسميلي 8/0برابر 

بعد از دو pHخاك ثابت نبوده و كمترين مقدار pHها  بر روي نشان دادند كه اثر تيمار) 2007( و همكاران
  ياري با فاضالب مشاهده گرديد.ل آبسا

سال باعث  20)، نشان دادند كه آبياري با پساب به مدت 2006) و عثمان و قاالب (2010زو و همكاران (
)، ميزان كاهشي 2010اراضي تحت آبياري با پساب شده است. رانا و همكاران (pHدار ميزان كاهش معني
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)، صفري و 1386)، تقوائيان و همكاران (1393واحد را گزارش نمودند. زارع و همكاران ( 38/0معادل 
را به عنوان يكي pH) نيز كاهش 2014) و الغبار و همكاران (2014)، اَلجابوبي و همكاران (2013صفري (

)، تغييرات بلندمدت 2007و همكاران ( از اثرات استفاده از لجن فاضالب شهري گزارش نمودند. رسابال
pHمونودوها و يا اضافه شدن اسيدهاي آلي ضعيف دانستند. گونزي و را عمدتاً نتيجه جايگزيني كاتيون 

)، 2005)، اين موضوع را متأثر از آبشويي زياد كاتيونهاي پايه و اساسي دانستند. شمار و همكاران (2008(
ي نيترات و سولفات همراه با پساب دانسته كه منجر به فرآيندهاي هاي باالرا به علت وروديpHكاهش 

)، اين موضوع را متأثر از تخريب مواد 2015گردد. خاسخوسي و همكاران (معدني شدن و نيتريفيكاسيون مي
خاكهاي تحت pH) نشان دادند كه مشخصه 1394آلي و توليد اسيدهاي آلي دانستند. ساساني و همكاران (

. اين متغير براي اراضي تحت آبياري است 1/8متغير و ميزان متوسط آن  3/8تا  9/7چاه بين  آبياري با آب
.همچنين بين اين دو تيمار از نظر آماري اختالف است 4/7متغير و ميانگين آن  9/7تا  9/6با پساب بين 

  داري وجود داشت.  معني
اثرات آبياري با پساب بر روي  همچنين افزايش ميزان شوري خاك در برخي از تحقيقات پيرامون

)، 2014و الجابوبي و همكاران،  2010خصوصيات شيميايي خاك گزارش شده است (رانا و همكاران، 
دار شوري خاك نيز گردد كه وليكن در برخي شرايط نيز ممكن است اين منبع آبياري باعث كاهش معني

ها ا كم بوده كه منجر به آبشويي مستمر نمكهاي متوسط و ينرخ باالي آبياري با پساب با شوريعلت آن 
). اين موضوع كه 1389جزي و همكاران، و شايان 1389گردد (رحماني، تر خاك ميهاي پايينبه افق

هاي بيش از حد نياز با پساب باشد، غيرمحتمل بوده و معموالً شوري بتواند يك مسأله اساسي در آبياري
). ساساني و 2010گيرد (زو و همكاران، ت موجود شوري قرار ميشوري در اين اراضي در زير حد وضعي

با ميانگين  8/6تا  15/4در تيمار آبياري با آب چاه در دامنه EC) بيان داشتند كه ميزان 1394همكاران (
زيمنس بر سانتيمتر قرار دارد دسي 32/1با ميانگين  61/1تا  16/1و در تيمار آبياري با پساب در دامنه  88/5
. الغبار و استECدار آبياري با پساب در اراضي تحت آبياري با اين تيمار بر ميزان حاكي از اثر  معني كه

)، تحقيقي را پيرامون تأثير آبياري با پساب شهري بر روي 2015) و الغبار و سورشا (2014همكاران (
دت با پساب شهري هاي فيزيكي و شيميايي خاك منطقه كارناتاكاي هند تحت آبياري بلند ممشخصه

افزايش يافته است. با توجه به نتايج ECخاك كاهش و pHانجام دادند، به اين نتيحه رسيدند كه همچنين 
خاك آبياري شده با آب چاه داراي هدايت الكتريكي بيشتري نسبت به تيمارهاي پساب بوده و اين پژوهش، 

بلكه شوري و  ،ايجاد ننموده خاكيائيت در اي از لحاظ شوري و قلاين تيمارها نه تنها هيچگونه مسئله
  . استكاهش داده نيز  قليائيت خاك را 

  
- مشاهده مي 7و جدول  6همانطور كه در جداول تأثير تيمارها بر تجمع فلزات سنگين در خاك

 1) و كمترين مربوط به تيمار %100(پساب  4شود ، در هر دو فلز آهن و منگنز  بيشترين تجمع در تيمار 
داري . هم چنين بين تيمارهاي مختلف  از نظر ميزان آهن و منگنز تفاوت معنياست)  %100اه (آب چ

دار  بين داراي تفاوت معني % 1و فلز روي در سطح   % 5وجود ندارد. اما از لحاظ فلز مس در سطح 
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و مس در  تيمارهاي مختلف وجود دارد. افزايش روي و مس در تيمار پساب به دليل زياد بودن غلظت روي
نتايج بدست آمده توسط آلهم و همكاران پساب فاضالب نسبت به آب چاه بوده است. اين نتيجه مشابه با 

هاي باالي موجود يك افزايش در غلظت مس، منگنز و آهن در خاك را در ارتباط با غلظتبودكه )2007(
ري با فاضالب تصفيه شده نشان ) با بررسي اثر آبيا2010كلي و همكاران (. همچنين در فاضالب نشان داد

.در ي آبياري افزايش يافته استدادندكه محتوي فلزات سنگين به خصوص براي سرب و كادميم با دوره
ها داري بر ميزان فلزات سنگين خاكتحقيقات مختلف آمده است كه آبياري با فاضالب به طور معني

ها، ميزان فلزات سنگين را در آبياري با فاضالب ). در حالت كلي،2005اثرگذار است (ماپاندا و همكاران، 
). فلزات سنگين به شدت غير قابل تحرك و پايدار بوده و در 2005دهد (ليو و همكاران، ها افزايش ميخاك

باشند. اين فلزات تمايل دارند كه در اليه سطحي خاك تجمع يابند و طبيعت غير قابل تخريب زيستي مي
  ). 2008و آقابراتي و همكاران،  2006يابد (نواز و همكاران، يلي خاك كاهش ميمقدار آنها در عمق پروف

نگراني اصلي ديگر مرتبط با اين فلزات، سمي بودن و طبيعت دائمي و پايدار آنها در محيط پذيرنده خاك 
فيت ها بر ميزان و كيفيت توليد گياهان و كي). تجمع فلزات سنگين در خاك2006است (ميكو و همكاران، 

بطور كلي، جذب  ).2007پندياس و موخرجي، -گذارد (كاباتازيست هوايي و آبي منطقه تأثير منفي ميمحيط
، مواد آلي، در دسترس بودن pHفلزات سنگين توسط گياهان به دامنه وسيعي از فاكتورهاي خاك شامل 

بستگي دارد (شارما و فلزات سنگين در خاك  فلزات سنگين و ظرفيت تبادل كاتيوني خاك، فصل و وجود
)، مناسبت آبياري با پساب تصفيه شده را در خصوص 2015). البوسعيدي و همكاران (2006همكاران، 

فلزات سنگين در محوطه دانشگاه سلطان قابوس عمان ارزيابي نمودند. طبق نتايج به دست آمده، خاك 
نسبت به تيمار شاهد بود كه Bو Mn ،Fe ،Pbاراضي تحت آبياري با پساب داراي مقادير باالتري از فلزات 

هاي آبياري بدون مديريت مناسب مانند آبشويي مشمول داد كه در صورت طوالني شدن سالنشان مي
  ريسك خواهد شد.

 
  خاك تربچه بعد از انجام آزمايش ميانگين هاي عناصر ميكرو و ساير پارامترهايمقايسه  -6جدول

 تيمار

 آبياري 
Fe  Zn  Mn  Cu  CEC 

(%) 
SP  

پتاسيم 
قابل 
 جذب

فسفر 
قابل 
  جذب

N 
(%)  

T1 4/277a 1/460c 37/100a 1/125b 25/43a 48/667a 1160/533
d 

104/533c 0/216b 

T2  4/417a 1/820 b 37/133a 1/104 ab 25/5 a 48/733a 1309/600
b 

110/100a 0/268a 

T3  4/333a 1/840 b 37/133a 1/140ab 25/6 a 48/667a 1281/533
c 

107/233b 0/263a 

T4  4/340a 2/070a 37/167a 1/152a 25/7a 48/667
a 

210/
1413a 

110a 0/268a 

حروف مشابه نشان دهنده عدم وجود تفاوت معني دار بين تيمارها و با توجه به ترتيب حروف الفبا، حروف مقدم ميانگين باالتري 
 دارند.
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  در گياه تربچه بعد از انجام آزمايشآناليز واريانس عناصر ماكرو و ميكرو خاك  -7جدول
 

  منابع 
 تغييرات

  درجه
 آزادي

Fe  Zn  Mn  Cu  CEC 
(%) SP  

پتاسيم 
 قابل جذب

فسفر قابل 
  (%)N  جذب

  ns047/0  ns001/0  ns011/0  ns0  ns009/0  ns103/0  ns121/1  ns534/0  ns0  2  بلوك

  ns01/0  **19/0  ns002/0  *0004/0  ns041/0  ns003/0  3  تيمار
**221/

3239  
**011/21  **002/90  

  0  165/0  569/0  437/0  044/0  0  12/0  002/0  013/0  6  خطا

  ضريب 
  تغييرات

-  601/2  288/2  931/0  728/0  82/0  357/1  058/0  377/0  958/0  

  دارغير معنيnsو  %1دار در سطح معني**،%5دار در سطح معني*
  

  هاي خاكها و كاتيونتأثير تيمارها بر تجمع آنيون
(پساب  2بين تيمار در   Naو Ca ،Mgهاي ،  در رابطه با  كاتيون9و  8نتايج مندرج در جداول  بر اساس

(پساب و آب چاه بصورت يك در ميان) تفاوتي معني دار وجود نداشته و اما  و در  3) و %50و آب چاه  50%
يك در ميان) تفاوت (پساب و آب چاه بصورت  3) و %50و آب چاه  %50(پساب  2نيز بين تيمار 4SOآنيون 
و كمترين  meq/L327/6) وبرابر %100(پساب  4دار نبود. بيشترين مقدار سولفات مربوط به تيمار معني

هاي آبياري بود. افزايش ميزان اين عنصر در خاك meq/L832/2) و برابر %100(آب چاه  1مقدار تيمار 
) در مقايسه با آب meq/L33مورد استفاده ( شده با پساب به دليل باالتر بودن ميزان اين عنصر در پساب

) بود ه است. ضمنا تفاوت بين تيمارهاي مختلف آبياري در رابطه با كليه كاتيونهاي meq/L 5/4معمولي (
Ca ،Mg  وNa   آنيونهاي ،HCo3 ،Cl  و ،SO4  معني دار بوده است. %1در سطح  

عمولي شده است بطوريكه بيشترين آبياري با پساب موجب افزايش كلر خاك در مقايسه با آب م
(آب چاه  1وكمترين مقدار مربوط به تيمار mg/L 44/15 ) و برابر%100(پساب  4مقداركلرمربوط به تيمار

است كه اين افزايش به احتمال فراوان به دليل باالتر بودن ميزان عنصر  mg/L 53/11 ) و برابر100%
) بوده است. نتايج جدول آناليز واريانس mg/L02/8اه () در مقايسه با آب چ mg/L 9/30كلر در پساب (

آبياري، ميزان كلر در بين تيمارهاي مختلف را با سطح احتمال دهد كه در تيمارهاي مختلف آب نشان مي 9
 %1نيز تفاوت بين تيمارهاي مختلف در سطح   SARتحت تأثير قرار داده است. در رابطه با ميزان  % 1

  معني دار بوده است. 
هاي شهري براي آبياري، اثر اي در شمال چين نيز مشخص كرد كه استفاده از پساباي در منطقهمطالعه
 ديگري ). درمطالعه2013خاك نداشته است (يائو و همكاران، pH داري بر ميزان شوري و معني

 نشاندادهSAR رادرميزان درصدي 70 تا 40 افزايش سال، 9 تا 3 هايدوره براي باپساب درچين،آبياري
با عنايت به ارزان و در دسترس بودن   ).2015 چنوهمكاران،(دارنبود معني  ECتأثيربرميزان است،امااين

پساب در منطقه، افزايش حجم آبياري و انجام آبشويي مانع از شور شدن خاك گرديده است. همچنانكه اگر 
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ان از گزينه آبشويي به عنوان يك ابزار تودار باشد، ميخطر تجمع نمك و شور شدن از طريق پساب معني
مديريتي بهره برد و نمك اضافي را از منطقه رشد ريشه آبشويي نمود و باعث افزايش كيفيت خاك و بهبود 

  ).2007، راسان و همكاران، 2011رشد گرديد (پورتر و همكاران، 
ه رسيدند كه استفاده از پساب ) در مطالعه خود در جنوب شهر تهران به اين نتيج1394ساساني و همكاران (

از حد بحراني SARدرصد نقاط منطقه مورد مطالعه، ميزان  29اثري بر شور شدن خاك نداشته ولي در 
)13SAR ≤ فراتر و مشكل سديمي شدن را ايجاد نمود. در تيمارهاي استفاده از پساب شهري در دوره ( -

داري، ميزان شوري، ه فصل رشد به مقدار معنيهاي مختلف فصل رشد، تيمار استفاده از پساب در كل دور
). 2010سديمي شدن و شاخص درصد سديم قابل تبادل را بيشتر نشان داده است (گلوي و همكاران، 

ها با درصد سديم باال، بايد توجه داشت كه اين امر منجر به زوال و تخريب خاك هنگام استفاده از پساب
بندي بعدي آن و بدين ترتيب باعث كاهش نفوذ رات خاك و سلههاي سديم باعث پراكنش ذشود. يونمي

تواند مؤثر باشد. اما گاهاً، گردند . در چنين شرايطي استفاده از منابع كلسيم مانند گچ ميآب به خاك مي
و آدامو،  2010شود (قدير و همكاران، ميزان دسترسي و قيمت، باعث ايجاد محدوديت در استفاده از آن  مي

تواند باعث تخريب مسيرهاي ها، ميخاك در نتيجه استفاده بلندمدت از پسابSARتأثير افزايش  ).2013
هاي خاك شده و با كمبود موقت تهويه موردنياز، به رشد محصول و عملكرد آسيب وارد جريان آب در اليه

 خاك پايداري ثانويه آبياري،درشرايط آب وكيفيت خاك اوليه ). شرايط2014نمايد (لوي و همكاران، 
 هاخاكدانه كه،خطرتخريب ايگونه ،به)2014 مامدو،( بسيارمؤثراست زهكشي قابل منافذ وحجم هاوخاكدانه
 پايين مورداستفاده پساب اگركيفيت حتي ،استكمتر پايين بادرصدرس هاييدرخاك خاك شدن وسديمي

  ).2003 ولويوهمكاران، 2015 اورنسوهمكاران، -گارسيا(باالباشد  آن سديم وميزان بوده
شود كه در كشاورزي براي اصالح به آهك تبديل مي 2COكربنات كلسيم در اثر حرارت با از دست دادن 

گيرد. ولي در مطالعات قبلي كه توسط عثمان و خاك مورد استفاده قرار ميpHساختمان خاك و تنظيم 
كربنات كلسيم در اليه سطحي خاك را ) در آسوان مصر روي پساب انجام گرفت، كاهش 2006قاالب (

) بر روي اثر كوتاه مدت پساب در شرايط 2013نشان داد. هم چنين تحقيقي كه صفري و صفري (
اي انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه كاربرد پساب باعث كاهش كربنات كلسيم خاك گرديده گلخانه
  است.

  
  هاي خاك تربچه بعد از انجام آزمايشها و آنيونهاي كاتيونمقايسه ميانگين -8جدول 

  تيمار
Ca  Mg 

  
Na  
  

SAR  3HCo  
  

Cl  
  

4So  
  

EC  
  

pH  

T1 15/400c 10/883a 2/200 c 0/607 c 10/625c 11/532c 2/832 c 1/040 c 7/270a 

T2 16/267 b 10/200c 2/460b 0/676 b 11/250 b 12/540b 5/137 b 0/930 b 7/340a 

T3 16/333 b 10/301c 2/443 b 0/670 b 11/533 b 12/253bc 5/290 b 0/940 b 7/347a 

T4 17/350a 10/610b 2/820a 0/755 a 12/500a 15/438a 6/327a 0/800 a 7/320a 
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حروف مشابه نشان دهنده عدم وجود تفاوت معني دار بين تيمارها و با توجه به ترتيب حروف الفبا، حروف مقدم 
  ميانگين باالتري دارند.

  
 هاي خاك در گياه تربچه بعد از انجام آزمايشها و كاتيونآناليز واريانس آنيون -9جدول 

  منابع
  تغييرات

  درجه
آزاد
 ي

Ca  
  

Mg 
  

Na  
  SAR  3HCo  

  
Cl  
  

4So  
  

EC  
  pH  

  /ns083/0  ns005/0  ns013/0  ns001/0  ns17/0  ns01/0  ns07/0  ns003/0  ns0002  2  بلوك

  ns004/0  514/0**  521/6**  856/8**  827/1**  011/0**  196/0**  287/0**  909/1**  3  تيمار

  001/0  0008/0  193/0  155/0  04/0  0006/0  008/0  01/0  044/0  6  خطا

  ضريب
  تغييرات

-  279/1  963/0  65/3  716/3  75/1  04/3  978/8  983/0  451/0  

  دارغير معنيnsو  %1دار در سطح معني**،%5دار در سطح معني*
  

  مختلف گياه تربچهتأثير تيمارها بر خصوصيات 
  تأثير تيمارها بر درصد نيتروژن، پتاسيم و فسفر ماده خشك غده و اندام هوايي

نتايج حاصل از تأثير تيمارهاي آب آبياري بر درصد ازت، سديم، پتاسيم و فسفر ماده خشك، غده و اندام 
) %100( پساب  4يمار نشان داده شده است. بيشترين درصد نيتروژن در ت 10هوايي گياه تربچه در جدول 

بود و بين  337/2) كه برابر%100(آب چاه  1و كمترين درصد نيتروژن مربوط به تيمار  785/2كه برابر 
(پساب و آب چاه بصورت يك در ميان) تفاوت از لحاظ آماري   3) و%50و آب چاه  %50(پساب  2تيمار 
بين تيمارهاي مختلف در   %1داري در سطح معنيتفاوت  11دار نبود. با توجه به جدول آناليز واريانس معني

شد در مورد درصد نيتروژن ماده خشك غده گياه، در هوايي مشاهده تعيين درصد نيتروژن ماده خشك اندام
  داري از لحاظ آماري مشاهده نشد.تيمارهاي مختلف تفاوت معني

دار رهاي مختلف داراي تفاوت معنيدرصد فسفر ماده خشك، هم در اندام هوايي و هم در غده، در بين تيما
(پساب  4نداشت. هرچند با توجه به جدول مقايسه ميانگينها بيشترين درصد فسفر در غده مربوط به تيمار 

 148/0)  و برابر %50و آب چاه  %50(پساب  2درصد و كمترين مقدار مربوط به تيمار 165/0) و برابر 100%
) بيشترين %100(پساب  4درصد پتاسيم ماده خشك غده در تيمار  درصد بوده است. در مورد پتاسيم گياه،

درصد را شامل  25/65) كمترين مقدار كه برابر %100(آب چاه  1درصد و در تيمار 307/68مقداركه برابر 
داري بين تيمارهاي مختلف، در تعيين اين فاكتور وجود نداشت. در رابطه با درصد شده اما تفاوت معني

تفاوت آماري وجود داشت، كه بيشترين مقدار آن  % 1هوايي در تيمارهاي مختلف، در سطح پتاسيم اندام
(آب  1درصد وكمترين آن مربوط به تيمار  143/59) و برابر %50و آب چاه  %50(پساب  2مربوط به تيمار 
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در ميان) و (پساب و آب چاه بصورت يك  3بود. الزم به ذكر است كه بين تيمار  26/50) و برابر %100چاه 
  .) نيز از لحاظ آماري تفاوتي وجود نداشت%100(پساب   4
  

  هاي عناصر ماكرو در گياه تربچهمقايسه ميانگين - 10جدول 

  آبياري تيمار
  نيتروژن (%)     فسفر (%)     پتاسيم (%)   

 غده
  اندام 
 غده  هوايي

اندام 
 غده  هوايي

اندام 
  هوايي

T165/250a 50/260b 0/150a 0/163a 1/963b 2/337c 

T267/197a 59/143a 0/148a 0/163a 2/042ab 2/584b 

T368/307a 53/867b 0/155a 0/161a 2/063ab 2/590b 

T468/307a 53/310b 0/165a 0/160a 2/348a 2/785a 

مقدم حروف مشابه نشان دهنده عدم وجود تفاوت معني دار بين تيمارها و با توجه به ترتيب حروف الفبا، حروف 
  ميانگين باالتري دارند.

  آناليز واريانس عناصر ماكرو در گياه تربچه -11جدول

 منابع تغييرات

  درجه
آزاد
 ي

  نيتروژن (%)     فسفر (%)     پتاسيم (%)   

  اندام هوايي غده  اندام هوايي غده  اندام هوايي غده

  ns 843/4  ns 384/5  ns 00001/0  ns 000001/0  ns 023/0  ns 008/0  2 بلوك

  ns 235/6  **851/40  ns 0002/0  ns 000007/0  ns 085/0  **101/0  3 تيمار

  003/0  028/0  00005/0  00006/0  759/5  09/10  6 خطا

  088/2  935/7  416/4  199/5  432/4  722/4  - تغييرات ضريب
  دارغير معني  nsو  %1دار در سطح معني **، %5دار در سطح معني *
 

نتايج حاصل ازتأثير تأثير تيمارها بر غلظت فلزات سنگين در غده و اندام هوايي تربچه 
نشان داده شده است.بيشترين 13و  12هوايي تربچه در جداول تيمارها بر غلظت فلزات سنگيندر غده و اندام

 2به تيمار  وكمترين مقدار مربوط ppm 35/92) و برابر%100(آب چاه  1مقدارآهن غده مربوط به تيمار 
هوايي مربوط به تيمار بود و بيشترين مقدار آهن در اندام ppm 933/91) و برابر%50و آب چاه  %50(پساب 

(پساب و آب چاه بصورت يك در  3وكمترين مربوط به تيمار  ppm 868/231) و برابر%100(پساب  4
- دار آهن هم در غده و هم در اندامبود. با توجه به جدول آناليز واريانس مق ppm 592/231ميان) و برابر
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دار نبود. حداكثرتجمع عنصرآهن به ترتيب در برگ و غده مشاهده هوايي در بين تيمارها داراي تفاوت معني
  شد. 

و حداقل تجمع آن مربوط به  ppm 867/25)  و برابر%100(پساب  4در غده در تيمار  حداكثر تجمع روي
و آب  %50(پساب  2بدست آمد. از لحاظ آماري بين تيمار  ppm 933/14)  و برابر%100(آب چاه  1تيمار 
(پساب  2)  و %100(آب چاه  1چنين تيمار (پساب و آب چاه بصورت يك در ميان)  و هم 3) و %50چاه 
) %100(پساب  4دار نبود حداكثر تجمع روي در اندامهاي هوائي در تيمار ) تفاوت معني%50و آب چاه  50%

مشاهده گرديد. بين  ppm 857/19)  و برابر%100(آب چاه  1و حداقل آن در تيمار  ppm 967/40و برابر
دار وجود (پساب و آب چاه بصورت يك در ميان) نيز تفاوت معني 3) و %50و آب چاه  %50(پساب  2تيمار 

   .ار شددمعني % 1نداشت. . تجمع روي غده و اندامهاي هوائي در تيمارهاي مختلف آب آبياري در سطح 
و حداقل تجمع منگنز در  ppm 093/65) و برابر %100(پساب  4هوايي درتيمار حداكثرتجمع منگنز در اندام

 است. ppm 795/64) و برابر %50و آب چاه  %50(پساب  2اندام هوايي در تيمار

و حداكثرتجمع منگنز درغده  ppm 797/23) و برابر %100(آب چاه  1حداقل تجمع منگنز غده در تيمار 
بدست آمد. تجمع عنصر  ppm 07/24(پساب و آب چاه بصورت يك در ميان) و برابر  3مربوط به تيمار 

(پساب  4دار نبوده. بيشترين مقدار مس، در تيمار معني % 5هوايي در سطح منگنز هم در غده و هم در اندام
بود.  ppm 767/2) و برابر %100(آب چاه  1ار، مربوط به تيمار و كمترين مقد ppm 133/11) و برابر 100%

دار بوده است و در اندامهاي هوايي بين تيمارها تفاوت معني % 1تجمع عنصر مس در غده تربچه در سطح 
(پساب و آب چاه بصورت يك در ميان) و برابر  3دار  موجود نبوده و بيشترين تجمع مس در تيمار معني
ppm 711/3 و برابر %100(آب چاه  1ترين مربوط به تيمار وكم  (ppm 443/3 .بود  

  
  هاي عناصر ميكرو در گياه تربچهمقايسه ميانگين - 12جدول 

 تيمار
  آبياري

  )mg/kg( مس     )mg/kg( منگنز     )mg/kgروي (     )mg/kgآهن (

 غده
  اندام 
 غده  هوايي

  اندام 
 غده  هوايي

  اندام 
 غده  هوايي

  اندام 
  هوايي

T1 92/350a 231/733a 14/933c 19/857c 23/797a 65/047a 2/767d 3/443a 

T2 91/933a 231/704a 15/883bc 26/700b 23/850a 64/795a 4/537c 3/700a 

T3 92/213a 231/592a 17/383b 27/333b 24/070a 65/067a 5/310b 3/711a 

T4 92/229a 231/868a 25/867a 40/967a 23/834a 65/093a 11/133a 3/650a 

حروف مشابه نشان دهنده عدم وجود تفاوت معني دار بين تيمارها و با توجه به ترتيب حروف الفبا، حروف مقدم ميانگين باالتري 
  دارند.
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  ناليز واريانس عناصر ميكرو در گياه تربچهآ - 13جدول 

منابع 
  تغييرات

  درجه
  آزادي

  )mg/kg(مس  )mg/kg(منگنز  )mg/kg(روي  )mg/kg(آهن
 غده

  اندام 
 غده  هوايي

  اندام 
 غده  هوايي

  اندام 
 غده  هوايي

  اندام 
  هوايي

  ns711/6  ns038/50  ns853/0  ns047/2  ns993/4  ns803/12  ns012/0  ns068/0  2  بلوك

  ns093/0  ns039/0  **082/75  **543/234  ns 046/0  ns 057/0  ns 046/0  **407/39  3  تيمار

  076/0  018/0  186/1  054/0  056/1  742/0  928/11  679/11  6  خطا

ضريب 
  تغييرات

 -  7/0  49/1  653/4  579/3  972/0  675/1  721/3  657/4  

  دارغير معنيnsو  %1دار در سطح معني**،%5دار در سطح معني*
  

(قسمت در ppbها در حد بسيار كم كادميوم و سرب در نمونه يونهاي كه غلظتاز آنجاييدر اين تحقيق 
بود و امكان استفاده از كوره در اين  ppmبيليون) بوده است و حساسيت دستگاه جذب اتمي با شعله درحد 

لذا غلظت كادميوم و سرب در حد خيلي ناچيزي بدست آمده كه از بيان آن  ،تحقيق ميسر نبوده است
  خودداري گرديد.

شتر شد اما مقدار ميانگين سنجش شده در محدوده در اين تحقيق غلظت منگنز بعد از آهن از ساير فلزات بي
) بر روي سبزيجات (ريحان و 1381. در حالي كه در مطالعه ترابيان و مهجوري (استاندارد قرار گرفته بود

تربچه)،  بيشترين غلظت فلزات مورد بررسي به ترتيب متعلق به كروم، مس، روي و سرب داشت و اين 
) بر روي سبزيجات، به ترتيب عبارت بود از: روي، مس، 2008همكاران ( ترتيب در مطالعه راجيش كومار و

) بر روي سبزيجات مقدار ميانگين غلظت كادميوم، 1999كادميوم و سرب و در مطالعه باهموكا و موبوفو (
گرم بر كيلوگرم سبزي ارائه شد كه در مقايسه با ميلي 75/35و  95/3، 2/0روي و سرب به ترتيب برابر با 

شود كه نتايج ميانگين غلظت روي، در اين پژوهش بيشتر از نتايج مطالعه باهموكا و مطالعه ديده مي اين
  موبوفو بوده است.

) و 3/0-8/1)، محدوده ميانگين غلظت سرب ( 2008در مطالعه ديگري توسط راجيش كومار و همكاران (
سبزي مورد مطالعه بود، لذا، ميانگين  گرم در كيلوگرم) ميلي 6/29-3/63) و روي (  5/0-1/2كادميوم ( 

گرم بركيلوگرم در اين پژوهش با نتايج راجيش كومار و همكاران همخواني ) ميلي967/40غلظت روي (
  دارد.

هاي فيزيكي و ) علت تفاوت غلظت ميزان فلزات سنگين در سبزيجات را تفاوت1989زوررا و همكاران (
زيجات، اثرات جوي نظير رطوبت، دما، سرعت باد و شيميايي خاك، ظرفيت جذب فلزات توسط سب

اند. در خصوصيات خود گياه نظير نوع برگ، ريشه و ميوه و همچنين فاصله از مناطق صنعتي بيان كرده
) غلظت كادميوم در سبزيجات مورد بررسي حدود 1379مطالعه انجام شده توسط سمرقندي و همكاران (

گرم به ازاي هر كيلوگرم سبزي ميلي 52/0و كروم  88/3ر سرب صفر گزارش شد و همچنين مقدار حداكث
كه  داي در كشور يونان نتيجه گرفتن) در تحقيقي گلخانه2008وروزيوتيس و همكاران (كاالگزارش شد. 
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گل و كلم بروكسل به طور ي شهري براي آبياري دو گياه كلمي مجدد از فاضالب تصفيه شدهاستفاده
) در 2008نتايج كيزيل اغلو و همكاران ( . همچنينكادميم را  افزايش داده است معني دار محتوي روي و

گل و كلم قرمز بررسي اثرات آبياري فاضالب تصفيه شده و نشده روي بعضي خصوصيات شيميايي كلم
قرمز را گل و كلمنيكل و كادميم كلم ،سرب ،مس ،روي ،منگنز ،نشان داد كه آبياري با فاضالب آهن

)، با مطالعه ارزيابي اثر آبياري با پساب خانگي بر ميزان 2014ساالكينكوپ و هونشال (است.ش  داده افزاي
مواد مغذي و فلزات سنگين خاك و گندم در ايالت كارناتاكاي هند دريافتند كه پساب خانگي باعث افزايش 

بلندمدت با پساب،  حاصلخيزي خاك و افزايش ميزان محصول گندم گرديده است. از سويي ديگر آبياري
-منجر به آلودگي خاك و سيستم گياهي به فلزات سنگين نيز شده است. اين موضوع باعث افزايش نگراني

ها نسبت به تجمع اين عناصر در كشت گندم گرديده است. تجمع اين عناصر در گياه گندم به ترتيب نزولي 
 .استحد آستانه توصيه شده   . البته حد آلودگي به اين عناصر زيراستريشه، ساقه و دانه 

ها در كشاورزي و تأثير آن بر سالمت اجتماعي استفاده از پساب -)، داليل اقتصادي2015راجا و همكاران (
محصوالت را مورد بررسي قرار دادند. اين محققين، قيمت پايين و غناي اين منبع آبي از نظرمواد مغذي، 

دن توليد را از داليل گرايش كشاورزان به استفاده از اين آبها كمبود منابع آب متعارف و مقرون به صرفه ش
برشمردند. نتايج مطالعات اين محققين نشان داده است كه سبزيجات و غالت توليدي از اين آبها داراي 

باشند و پيامد آتي استفاده از اين آبها، قرباني شدن هم مقادير باالتر از حد بحراني فلزات سنگين مي
  .استكنندگان رزان و توليدكنندگان و هم مصرفسالمت كشاو

هاي مختلف اي بر روي ميزان آلودگي فلزات سنگين در اندام)، در مطالعه2015انوار حسينو همكاران (
ميزان تجمع فلزات سنگين در ريشه   گزارش نمودند كه هاي صنعتي،محصول برنج، تحت آبياري با پساب

است. اين محققين، ادامه اين روند را هم در حوزه سالمت محصول و هم ها بوده محصول بيش از سايراندام
  .كردنددر ميزان رشد و عملكرد محصول داراي ريسك اعالم 

آباد پاكستان )، شناسايي مناطق بحراني و آلوده به فلزات سنگين در شهر فيصل2015مورتازا و همكاران (
هاي متعدد از ر دادند. اين محققين با برداشت نمونهكه تحت آبياري با پساب بودند را مورد مطالعه قرا

منطقه در مطالعه بر روي محصوالت مورد كشت دريافتند كه اصوالً، ريشه محصوالت داراي تجمع 
  گردد.رود، تجمع فلزات كمتر ميبيشتري از فلزات بوده و هرچه به ساقه و دانه پيش مي

هاي ترين آلوده كنندهمانند كادميوم، سرب و كروم مهم مطالعات مختلف نشان داده است كه فلزات كميابي
) 2016باشند (الماس و همكاران، محيط زيست هستند در حاليكه آهن، مس و روي جز مواد ريز مغذي مي

) با استفاده از پساب در جنوب شهر تهران انجام 1394كه با مطالعه ديگري كه توسط ساساني و همكاران (
مطابق با  Cu ،Zn ،Niان به اين نتيجه رسيدند كه ميزان تجمع سه عنصر دادند مطابقت داشت. آن

از حد مجاز فزوني يافته بود.  در مطالعه FAO/WHOمطابق با استاندارد   pbو عنصر  FAOاستانداردهاي 
) به اين نتيجه رسيدند كه تحمع فلزات سنگين مس، آهن، 1395ديگري ميرزايي تختگاهي و همكاران (

فرنگي هاي (ريشه، اندام هوايي و محصول) گندم، جعفري و گوجهوم و منگنز در تمام اندامروي، كادمي
  بيشتر از حد مجاز است. 
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  نتيجه گيري
خانه كرمانشاه در محصول تربچه، نشان داد كه كاربرد پساب فاضالب شهري تصفيه اين تحقيق نتايج

نياورد، هرچند كه فلز روي و مس در تيمار پساب آلودگي غير مجاز ناشي از تجمع فلزات سنگين بوجود 
) بيشترين مقدار را به خود اختصاص دادند و باعث معنادار شدن تيمارهاي آبياري گرديدند اما با اين 100%(

وجود غلظت روي و مس نه در گياه و نه در خاك به حد بحراني نرسيد. الزم به ذكر است كه غلظت اين 
ده كمتر از حد مجاز ارائه شده توسط مجامع بين المللي بود، اما از آنجا كه فلزات در پساب مورد استفا

هاي مديريتي زراعي در هاي گياهي و روشهاي شيميايي خاك، گونهعوامل متعدد محلي از قبيل شاخصه
ز هاي كشور ما الزم است تا اباشند، لذا در مورد خاكميزان جذب و تجمع اين فلزات در خاك تأثيرگذار مي

تري در خصوص اي مفصلآلودگي خاك و كاهش حاصلخيزي آن جلوگيري بعمل آمده و تحقيقات منطقه
 اثرات اين عوامل در كاربرد طوالني مدت پساب صورت پذيرد.

نشان دهنده غني  )%100(آبياري با پساب  4افزايش پتاسيم، فسفر و ازت قابل جذب در خاك توسط تيمار
توان نتيجه گرفت كه پساب فاضالب لذا مي است.ناصر نسبت به آب چاه بودن پساب فاضالب از اين ع

تواند جايگزين كودهاي شيميايي شود و به عنوان يك منبع آب قابل قبول براي آبياري در منطقه مي
خانه در خروجي تصفيهTSSو BOD5 ،CODاستفاده گردد و كاربرد كودهاي تجاري را كاهش دهد.مقادير 

هاي سطحي و زيرزميني و همچنين جهت مصارف آبياري ملي در زمينه دفع در آب هايبا استاندارد
ها تفاوت معناداري با استاندارد تعيين شده چه كشاورزي مطابقت دارد، اما از نظر ميانگين هندسيكل كليفرم

از  هاي سطحي و زيرزميني و چه در زمينه استفاده مجدد در آبياري دارد ودر زمينه دفع پساب به آب
تا در شود كيفيت ميكروبي نيز داراي اهميت است، لذا پيشنهاد مي ،آنجايي كه به منظور استفاده از پساب

  اين رابطه توجهات بيشتري مبذول گردد.
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انرژي هاي تجديد پذير و 
غيرتجديد پذير؛ نگرش مبتني بر 
  پيوند مشترك انرژي و منابع حياتي

  
  
 مصطفي ابرزاده

  
  
  
  
  

 چكيده

روزافزون در مورد مسائل  يمختلف از قبيل محدود بودن منابع سوخت هاي فسيلي و نگران يلامروزه به دال
حل راه يكمنابع به عنوان  ينگونها يدپذير،تجد يمنابع انرژ يفناور يموجود در عرصه يتو وضع يطيمح يستز

با توجه  ين،. همچنشونديمطرح م يطزيست،مح ياز آلودگ يريو جلوگ يانرژ يتوسعه يمسأله يموثر و كارآ برا
و انتقال برق مورد  ينو خطوط انتقال جهت تام هايروگاهن يتمحدود مصرف برق و يزانروزافزون م يشبه افزا

محل مصرف و با استفاده از منابع  يكيها در نزدكنندهمصرف يازبرق مورد ن ينها، امروزه تامكنندهمصرف يازن
 يفصل، به بررس ين.در اگرفته استقرار  اييژهمورد توجه و هاشبكهيزدر قالب ر ديدناپذيرو تج پذيريدتجد يانرژ
جهت توليد برق كوچك  ياسدر مق يدپذير و تجديدناپذيرپراكنده تجد يدتول يدمرسوم و جد هاييستمس ياجمال

 ياتيبرق از منابع ح يدتول يشده برا يمعرف يننو يها. با توجه به ساختارها و روشاستهپرداخته شدمحلي 
موجود  ينفت سرشار كشور و شبكه گسترده آبرسان وگاز  يروجود ذخا ينو همچن يدناپذيرو تجد يدپذيرتجد

 هاييستمشده در كنار س يمعرف يننو يهااز روش توانيبزرگ كشور، م يدر شهرها يو شهر شهريينب
  استفاده نمود. هايزشبكهدر قالب ر يبرق محل ينتام يكوچك برا يزسا يو باد يديمرسوم خورش

  

 هاي نوين توليد برق پراكنده. روش-توليد محلي برق -هاي تجديدپذيرانرژيواژگان كليدي:
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  مقدمه
استفاده از  يتماه 1973سال  ي. بعد از بحران انرژهستند يندر كره زم يمنابع محدود انرژ يلي،منابع فس
 ياستفاده از منابع انرژ ي،بشر ياتح يطوالن يختار يآشكار شد. در ط يشترب يليمحدود فس يمنابع انرژ

دغدغه دانشمندان  يليفس يگردد. هشدار از دست دادن منابع انرژ يمربوط م يكوتاه به دوره نسبتاً يليفس
نكته  يناست. توجه به ا يكنزد يندهدر آ يانرژ يازن ينتام يبرا يگزينجا يمنابع انرژ ييافتنو مهندسان برا

 يكيباشند.  يدتول ينهو با حداقل هز يندگيدر دسترس، بدون آال يوسته،پ يدبا يداست كه منابع جد يضرور
 ترينبخش يداز ام توانديكييكه م استتجديدپذير نرژيامنابع فراوان موجود،  ينههاياز گز

  .)2011؛ ابرزاده و همكاران، 1390(ابرزاده،  باشد يروز افزون انرژ نيازبرايرفع ها،حلراه
روزافزون در مورد  يهاي فسيلي و نگرانمختلف از قبيل محدود بودن منابع سوخت  يلبه دال امروزه

منابع به  ينگونه، ايدپذيرتجد يمنابع انرژ يفناور يموجود در عرصه يتو وضع يطيمح يستز چالشهاي
، مطرح يستز يطمح ياز آلودگ يريو جلوگ يانرژ يتوسعه يمسأله حلموثروكارآبرايراه يكعنوان 

به  آبي و بادي و انرژي فتوولتائيك. از ميان منابع انرژي تجديد پذير، انرژي حاصل از توربين هاي شونديم
منابع انرژي  . ازندپذير از اهميت خاصي برخورداردليل هزينه تمام شده كمتر نسبت به ساير منابع تجديد

مناطق دور افتاده از  برقرژي به دو روش مختلف استفاده مي گردد. در حالت اول براي تامين ان تجديدپذير
تزريق برق بادي به شبكه و به  برايشبكه سراسري برق و به صورت مستقل از شبكه و در حالت دوم 

؛ 2009؛ اسميت و همكاران، 2011(يوان و همكاران،  صورت متصل به شبكه مورد استفاده قرار مي گيرند
  .)2005ناير و همكاران، 

كوچك مورد توجه  منابع توليد پراكندهامروزه توليد و تزريق انرژي برق به شبكه سراسري برق با استفاده از 
دليل اين امر امكان تامين برق در فاصله كم از مصرف كننده، افزايش قابليت بيشتري قرار گرفته است. 

گذاري زياد در دم نياز به سرمايهعهمچنين و  در برابر افزايش بار و خطا شبكه برق آوريو تاب اطمينان
و با توجه به تنوع منابع توليد برق با استفاده از  در نتيجه. استهاي متمركز زمينه خطوط انتقال و نيروگاه

اي هاي مختلف مورد توجه ويژهكنندهها به منظور تامين برق مصرف، امروزه ريزشبكهمنابع توليد پراكنده
ريزشبكه، يك شبكه توزيع الكتريكي در مقياس كوچك، سطح ولتاژ پائين، شامل منابع توليد اند. قرار گرفته

پراكنده تجديدپذير و تجديدناپذير به منظور تغذيه بارهاي الكتريكي و حرارتي در يك ناحيه كوچك كه 
 ريزشبكهق در اين حالت در ساعاتي از شبانه روز كه توليد بر. استكند، تحت يك سيستم كنترلي عمل مي

برق توليدي اضافي را از طريق اينورتر متصل به شبكه به شبكه  ريزشبكهاز ميزان مصرف بيشتر باشد 
كمتر از ميزان مصرف باشد برق مورد نياز  ريزشبكهسراسري برق تزريق مي نمايد و در زماني كه توليد 

  مصرف كننده از شبكه تامين مي گردد.
 ياسدر مق يدپذيرپراكنده تجد يدتول يدمرسوم و جد هاييستمس ياجمال يفصل، در ابتدا به بررس يندر ا

 يدتول هاييستمكنترل مختلف س هاييستمس ينمختلف و همچن يشد. ساختارهاخواهدكوچك پرداخته 
 يهايرساختبرق از منابع و ز يمحل يدتول يكردشد. در ادامه، با روخواهديبررس يزكوچكسا يدپذيرتجد

و  يدپذيرتجد ياتياز منابع ح يانرژ يدتول يننو يهاتمام شده، روش ينهكاهش هزموجود به منظور 
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  بررسي و معرفي مي شوند.يدناپذيرتجد
  

  بادي سايز كوچك سيستم تبديل انرژي
امروزه توليد و تزريق انرژي برق به شبكه سراسري برق با استفاده از توربين هاي بادي كوچك مورد توجه 

ه . هنگامي كه تابش خورشيد باستبيشتري قرار گرفته است.انرژي باد، انرژي حاصل از هواي متحرك 
ردد و در اثر اين تغييرات گرسد سبب ايجاد تغييرات دما و فشار ميطور نامساوي به سطوح ناهموار زمين مي

دليل حركت وضعي زمين، گرما را از مناطق گرمسيري ه آيد. همچنين اتمسفر كره زمين بوجود ميبه باد 
صورت به يزن يانوسياق يانگردد. جريدهد كه اين امر نيز باعث بوجود آمدن باد مبه مناطق قطبي انتقال مي
. در مقياس جهاني اين جريانات اتمسفري استل در جهان انتقال حرارت ك %30مشابه عمل نموده و عامل 

تواند در نيز مي زميننمايند. دوران كره صورت يك عامل قوي جهت انتقال حرارت و گرما عمل ميه ب
برقراري الگوهاي نيمه دائم جريانات سياره اي در اتمسفر، انرژي مضاعف ايجاد نمايد. از مزاياي استفاده از 

  توان به موارد زير اشاره نمود:انرژي باد مي
  كاهد.عدم نياز توربينهاي بادي به سوخت كه در نتيجه از ميزان مصرف سوختهاي فسيلي مي -1
  رايگان بودن انرژي باد -2
  كمتر بودن نسبي قيمت انرژي حاصل از باد در بلندمدت -3
  تنوع بخشيدن به منابع انرژي و ايجاد سيستم پايدار انرژي  -4
  مانور زياد جهت بهره برداري در هر ظرفيت و اندازه (از چند وات تا چندين مگاوات)  قدرت -5
  عدم نياز به مكان بزرگ براي نصب  -6
  نداشتن آلودگي زيست محيطي -7
  

 يناناطم يتو قابل ينه، هزتوليد انرژي تجديدپذيرهاييستمنكات در مورد س ترينيو قابل بررس ينمهمتر
همچون تزريق برق بادي به شبكه  ييدر كاربردها يعيبطور وس يباد هايينرب. امروزه تواستيستمس

و  ييسراسري برق در مناطقي كه به شبكه سراسري برق دسترسي وجود دارد، همچنين پمپاژ آب ، روشنا
 شونديبه كار گرفته م يمخابرات هاييستمس يهبه مناطق دورافتاده از شبكه سراسري برق و تغذ يبرق رسان
  .)1390(ابرزاده، 
باد توسط  يكه انرژ استشامل يك توربين بادي سايز كوچك  تبديل انرژي بادي سايز كوچكسيستم

شد. خواهد يلتبد DCيكيساز به توان الكتر يكسوتوسط  ACژنراتور  يشده و خروج يافتدر يباد ينتورب
، به جذب حداكثر توان MPPTان هم ياتوان  يممماكز ينقطه يابيرد يتمالگور يريبا بكارگ DC-DCمبدل

به همراه  يزن ينورترشود. ايداده م يلتحو ينورترتوان به ا ين. سپس اپردازديم يباد ربينممكن از تو
با دامنه و فركانس مناسب، شكل مطلوب  ACبه توان  يديتول DCتوان  يل، با تبديترانسفورماتور خروج

. )1998همكاران، ؛ مولجادي و 2011ان، (پروباست و همكار كندميجهت تزريق به شبكه را فراهم  يانرژ
  ز:ا سه بخش اصلي يك توربين بادي عبارتند
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. استتامين و تبديل انرژي حاصل از باد به حركت دوراني  وظيفه اين بخش روتور توربين بادي - 1
  گردد.الكتريكي اعمال ميروتور توسط نيروي باد چرخانده شده و به شفت ژنراتور جهت تبديل به انرژي 

گردد. از در اين بخش حركت دوراني ناشي از روتور توربين به انرژي الكتريكي تبديل مي ژنراتور - 2
افزاينده در ورودي ژنراتورها و يا از  GearBoxباشد از آنجائي كه سرعت روتور توربين بادي پائين مي

  گردد.استفاده مي Direct Coupleژنراتورهاي 
بخش واسطه يا تطبيق توان، در واقع وظيفه كنترل و تطبيق توان الكتريكي حاصل از  ش واسطهبخ - 3

توربين بادي و مصرف كننده را بر عهده داشته و ولتاژ و فركانس خروجي توربين بادي را كه به دليل متغيير 
شبكه به مقدار  و اينورترهاي متصل بهDCباشد را توسط برشگر هاي بودن ميزان سرعت باد متغيير مي

  نمايد.استاندارد تبديل مي
  

  
  كوچك به شبكه يزسا يباد يناتصال تورب: 1شكل 

  
 ينقطه ييك. نمودار توربين بادي دارااستنقطه كار بهينه توربين  يباد ينقابل توجه در مورد تورب ينكته
 يكاز مقدار پ ينتورب يتوان خروج، ينهكار به ياز ولتاژ نقطه يرغ يولتاژها يكه به ازا استتوان  يممماكز

، ينهكار به يكار توربين در نقطه يدادن نقطه رار. بنابراين با قكنديم يداپ ايخود افت قابل مالحظه
 يفهوظ ينكه به انجام ا يآيد . قسمتمختلف بدست مي يجو يطممكن را تحت شرا يحداكثر راندمان انرژ

  .استDC-DCخواهد پرداخت مبدل 
  

  سايز كوچك توربين باديساختارهاي مختلف
 يباد ينتورب. كنديم يلتبد الكتريكيرا به توان  مكانيكي حاصل از باداست كه توان  ينيماش يباد ينتورب
 يكي. توان مكانكنديشفت چرخان استفاده م يگشتاور بر رو يدجهت تول يروديناميكيآ يشرانپ يروياز ن
گرفته شده عالوه بر  يحداكثر انرژ.شوديم يلدر ژنراتور تبد يكيروتور به توان الكتر يرو
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گردد.  يرهذخ يقيبه طر ياشود  صرفم يدبا ياتوان  يناوابسته است. يزبه سرعت باد ن ين،ماشيتهايمحدود
توان .شوديكوچك به كار گرفته مبادي سايزهاييندر كنار تورب يعيبه صورت وس سازييرهمنابع ذخبنابراين، 

 يستمهايس ي،مصارف خانگ يتوان برا يدتول ي،در مدارات شارژ باتر يباد ينتورب يشده يدتول يكيالكتر
، بادي سايز كوچكهايينكاربرد داشته باشد. تورب توانديم يسراسر يبه شبكه يقپراكنده و جهت تزر يدتول

و بوده  يحور چرخش افقم يداراهاي بادي محور افقي به شكل محور افقي يا عمودي ساخته شوند. توربين
استال)، تعداد يچياهاب، كنترل روتور(پ يپشت به باد)، طراح ياو  د(روبه با ينبر اساس جهت روتور تورب

به  يبر اساس توان خروج يباد يها ينشوند. توربميبندييم، تقسياوكنترل  يستمس ياو  ينتورب يپره
مدرن،  يباد ينمناسب تورب يشوند. طراح يم يبند يمكوچك تقس يزبزرگ و سا يزسا يباد يها ينتورب

  .كنديتوان روتور و سرعت روتور را فراهم م لامكان كنتر
اختارهاي كنترلي پيچيده مانند كنترل زاويه پيچ و كنترل ياو هاي بادي سايز بزرگ كه از سبر خالف توربين

به منظور كاهش  كوچك يزسا يباد يها يندر توربنمايند، به منظور كنترل سرعت توربين استفاده مي
 يكاز  ياوكنترل  يستماستفاده از س ينسبت به باد به جا ينجهت شفت تورب يمجهت تنظ هزينه تمام شده،
 باد، يباال يدر برابر سرعت ها ينجهت حفاظت توربهمچنين، گردد.  ياستفاده م ينتورب يسكان در انتها

 ينگردد. نحوه عملكرد ا ياستفاده م Auto Furlingيستماز س به جاي استفاده از سيستم كنترل پيچ
انحراف  ينسكان نسبت به شفت تورب يهباد زاو يباال يباشد كه در سرعت ها يصورت م ينبد يستمس
كاهش  ينسرعت شفت تورب يجهگردد و درنت ياز جهت خود منحرف م يباد ينتورب يجهكرده در نت يداپ

؛ مولجادي و 1998(مولجادي و همكاران،  گردد يظت مباد محاف يباال يو در برابر سرعت ها يافته
 Autoنحوه عملكرد سيستم 2 شكل. )2011؛ پروباست و همكاران، 2003؛ بياالسويچ، 2000همكاران، 

Furling دهد.را در يك توربين بادي سايز كوچك نشان مي  
  

  
(پروباست و همكاران،  در توربين بادي سايز كوچك Auto Furling: نحوه عملكرد سيستم 2شكل 

2011(  
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 يباد يدتول يستمبا سرعت ثابت و س يباد يدتول يستمبه دو گروه س توانيرا م يتوان باد يدتول يستمهايس
پره،  يهزاو يمتنظ يتسرعت ثابت با قابل ينسرعت ثابت، تورب يستمكرد. در س بندييمتقس ييربا سرعت متغ

كار گرفته ه ب ،است) متصل شده پيچيمژنراتور سنكرون روتور س يا( يقفس سنجاب يژنراتور القائ يككه به 
در  يباد يها يننوع از تورب ينشود. در ا يقتزر يبه شبكه سراسر يماًمستق يديتوان تول ينكهتا ا شوديم

از باد  يافتقابل در يانرژ يممشده و ماكز يمحالت ممكن تنظ ينتر ينهپره در به يهباد زاو يسرعت نام
 يمتنظ يپره به نوع يهباد زاو يباالتر از سرعت نام يهاسرعت رگردد و ديم يافتدر ينتورب يتوسط پره ها

 ينتورب يهااز وارد شدن فشار مضاعف به پره يجهو در نت دهشيافتاز باد در يكمتر يگردد كه انرژيم
راندمان  يشترينب تواننديخصوص مسرعت باد به  يكسرعت ثابت، تنها در  هايينگردد. تورب يريجلوگ
  را داشته باشند. يانرژ يلتبد

 گيريثابت، بكار يپره ييهبا زاو ييرسرعت متغ يناستفاده از تورب يلبه دل يير،سرعت متغ يستمهايدر س
مجموعه  يخروج ييرها فركانس و ولتاژ متغمبدل ين. اكنديم يداقدرت ضرورت پ يكالكترون يمبدلها
قادر هستند حداكثر راندمان  ييرسرعت متغيستمهاي. سدنينمايم يلاستاندارد تبد يرژنراتور را به مقاد -ينتورب
  سرعت باد حفظ كنند. ييراتاز تغ يعيرا در رنج وس يانرژ يلتبد

 يباد ينتورب يستمهاياما س دهند،يم يشرا افزا يستمس ييهاول يينهقدرت هز يكالكترون يمبدلها اگرچه
 يدر تكنولوژ يعسر يشرفتدارند. با پ يشتريب يكسب انرژ ييمبدلها توانا ينبه همراه ا ييرسرعت متغ

وجود  يستمس يتظرف يشافزا يزمبدلها و ن يينهكاهش هز يبرا يميعظ يلقدرت، پتانس رونيكالكت
راندمان  يير،سرعت باد متغ يطتوان تحت شرا يدتول ييرهو زنج ييرسرعت متغ يباد يدتول يستمس برايدارد.
 يستمس نقشدر نتيجه، آنهاست.  يكنترل يتممبدلها و الگور يشباد به شدت وابسته به آرا يانرژ يلتبد

مطمئن  يكنترل كننده يكاستفاده از  ينمهم است. بنابرا يارتوان بس يدو تول ينكنترل، در عملكرد ماش
  است. يراندمان ممكن، ضرور يندر باالتر ينجهت عملكرد تورب

  گردد: يم يمكوچك به دو دسته تقس يزسا يباد يها ينمرسوم توربساختار 
(برشگر باك)، بانك يكننده، شارژر باتر، بار تلفيوديساز ديكسوفاز، سه ي، ژنراتور القائيباد ينتورب -1

  ينورترولت، برشگر بوست و ا 48 يباتر
سرعت روتور توربين بادي بيشتر بوده  در اين ساختار به دليل اينكه سرعت نامي ژنراتور القائي در مقايسه با

براي تبديل سرعت توربين به سرعت مناسب براي ژنراتور  ،استدور در دقيقه  1500در حدود  معموال كه
ده و همچنين سرعت ششود. اين امر باعث افزايش وزن سيستم افزاينده استفاده مي GearBoxالقائي از 
 يباد، برا يسرعت نام يباال يهايابد. در سرعتجهت شروع به حركت توربين نيز افزايش مي يازباد مورد ن

كننده توان گردد. بار تلفيكننده استفاده ماز بار تلف ينكنترل و محدود كردن سرعت دوران شفت تورب
را محدود  سرعت دوران شفت يبترت ينبد ونموده  يلرا به حرارت تبد ينشده توسط تورب يدتول ياضاف

  .يدنمايم
كننده، ، بار تلفيوديساز ديكسو(ژنراتور آهنرباي دائم شار محوري)، AFPMSG، ژنراتور يباد ينتورب -2

  ينورترولت، برشگر بوست و ا 48 يبوست)، بانك باتر-(برشگر باكيشارژر باتر
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  يكوچك با ژنراتور القائ يزسا يباد ينساختار تورب: 3شكل 

  
 نظراز  AFPMSGشود. ژنراتور استفاده مي به جاي ژنراتور القائي AFPMSGدر اين ساختار از ژنراتور 

د كه حتي در دورهاي بسيار پائين توربين بادي كار كند. در شوطراحي  صورتيتواند به دور نامي مي
، به صورت تاسيمرسوم كه به شكل شعاع هايشار بر خالف ژنراتور يلنحوه تشك AFPMSGيژنراتورها

ده شاز سيستم حذف  GearBoxدر اين ساختار  ،. بنابراينتواند افزايش يابدها ميو تعداد قطب بودهيمحور
وزن سيستم به دليل  ،گردد. در نتيجهوصل مي به صورت كوپل مستقيم و روتور توربين بادي به ژنراتور

سرعت  ،همچنين .يابدافزايش مي اي كاهش وراندمان سيستم نيزبه طور قابل مالحضه GearBoxحذف 
هاي بادي سايز كوچك بدون بنابراين،توربينيابد.جهت شروع به حركت توربين نيز كاهش مي يازباد مورد ن

GearBox هاي بادي با سازي و نگهداري در مقايسه با توربينپيادهينهاز لحاظ حجم، وزن و هز
GearBoxاند. مقرون به صرفه  

  

  
  يمكوچك با ژنراتور سنكرون كوپل مستق يزسا يباد ينتوربساختار : 4شكل 

  
  سيستم تبديل انرژي خورشيدي (فتوولتائيك)

اعالم شده  يرسم يبرآوردها ين. طبق آخراستيدر منظومه شمس ياز منابع عمده انرژ يديكيخورش يانرژ
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 يلتبد يبه انرژ يدتن از جرم خورش يليونم 2/4 يهو در هر ثان استسال  يلياردم 14از  يشب يانرژ ينعمر ا
به  توانيرا م يكره نوران يناست، ا ينهزار برابر وزن زم 333كه حدود  يد. با توجه به وزن خورششوديم

  به حساب آورد. يندهسال آ يلياردم 5تا  يانرژ يمعنوان منبع عظ
تا نور  كشديطول م يهثان 18و  يقهدق 8واقع است و  يدخورش يلومتريك يليونم 150در فاصله  زمين
 يتابش ياز كل انرژ يكم يزانم يداز خورش يانرژ يافتدر در ينسهم زم ينبرسد. بنابرا ينبه زم يدخورش

 هايشامل (سوخت ونتاكن ينشناخته شده در كره زم هايي. سرمنشاء تمام اشكال مختلف انرژاستآن 
 يدخورش ياست. انرژ يدو...) از خورش ياهاآبشارها، امواج در ي،باد هاييانرژ ين،شده درزم يرهذخ يليفس

شود، همانند گرما و  يلتبد ياشكال انرژ يگربه د توانديم يرمستقيمغ يميابطور مستق هايانرژ يرهمانند سا
 يدانيبعلت كمبود دانش و تجربه م يلدر تبد يكيو تكن ميشامل (ضعف عل يموانع يكنو.... ول يسيتهالكتر

 يعمحدوده توز - و فصول سال و جهت تابش  يجو ييراتتغ يلبه دل يو متناوب بودن مقدار انرژ ريمتغ -
 يبرا يدخورش يانرژ يمگردد. استفاده از منابع عظ يانرژ يناز ا يتا استفاده كم يده) موجب گرديعوس ياربس
 ها،خشككردنتوليداتها و ساختمانمحوطه يشگرما يجادا يناميكي،استفاده د تريسته،الك يانرژ يدتول

  است. يدهشروع گرد يراًاخ و... يمياييش ييراتو تغ يكشاورز
 ينهباال بودن هز يشناخته شده بود ول يآن در قرون گذشته به خوب يايو مزا يدخورش يوجود آنكه انرژ با
 ينا يشرفتسد راه پ يگرطرف و عرضه نفت و گاز ارزان از طرف د يكاز  يكفتوولتائ هاييستمس يهاول
 يصنعت يشرفتهپ يباعث شد كه كشورها 1973نفت در سال  يمتق يشافزا ينكهشده بود تا ا هايستمس

 تريي) توجه جديليفس هاياز استفاده سوخت ير(غ يگرد يهااز راه يانرژ يدمجبور شدند به مسئله تول
  .يندنما

 شودي) گفته مPV( يكسلول فوتوولتائ يقيكاز طر يسيتهبه الكتر يدنور خورش يلبه تبد يكفتوولتائ انرژي
 يذرات انرژ ياها از فوتون يد.  نور خورشپذيرديانجام م يديسلول خورش يككه به طور معمول توسط 

شوند، درست مشابه با طول يرا شامل م يانرژ يرمتغ يرها كه مقادفوتون يناست. ا ساخته شده يديخورش
 كنند،يبر خورد م يكسلول فوتوولتائ يكها به فوتون يقتهستند. و ينور هاييفمتفاوت ط هايموج

جذب شده  يهاجذب شوند. فقط فوتون ياآن عبور كنند و  ياناز م يمممكن است منعكس شوند، مستق
  .)1392(ابراهيمي،  كننديفراهم م يسيتهالكتر يدتول يرا برا يانرژ

 يناست، بنابرا يممستق يسيتهبه الكتر يدنور خورش يلاست. تبد يدمف يلدل ينبه چند يكفوتوولتائ تبديل
اجازه  ييكفوتوولتا يانرژ يمدول يت. خصوصيستندالزم ن ياديبه حجم ز يكيكننده مكان يدتول هاييستمس
 هاياما راندمان سلولشوند.  نصباجازه داده شده  يازيادر هر اندازه مورد ن هايشآرا يعبه طور سر دهديم

كم بودن .يابديم ييرآنها تغ يدما توان خروج ومانند نور  يجو يطشرا ييراتو با تغ استكم  يكفتوولتائ
از  يما را به استفاده حداكثر يكفتوولتائ هايسلول يدر توان خروج يجو يطشرا ييراتتغ يرراندمان و تاث

و مقدار توان  باشنديم يخط- يررفتار غ يدارا يكفتوولتائ هايسلول هاييتوان آنها سوق داده است. خروج
مقدار بار، از مقدار  يحت ياولتاژ دو سر بار و  رشده توسط بار و مقدا يدهكش يانآنها بسته به مقدار جر يخروج

بهتر است آنها را در  يكفتوولتائ هايبهره سلول يشافزا ي. براكنديم ييرمقدار حداكثر تغ يكصفر تا 
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 ييكدارا يطيمح يطدر هر شرا يكاد. هر سلول فتوولتائد قرار برداريخود مورد بهره يحداكثر توان خروج
  MPPيادر آن نقطه حداكثر است و به آن نقطه حداكثر توان  يخروج تواناست كه  ينقطه بخصوص

نقطه  يابيرد هايارائه شده است كه با عنوان روش MPPنقطه  يابيرد يبرا يمختلف هاي. روشگوينديم
  .شوديم ياداز آنها  MPPTياحداكثر توان 

  
  هاي خورشيديسلول
 يانرژ يلتبد يفهوظ PVسلول  يقت. در حقاستPVسلول  يكفتوولتائ يستمس يكعنصر  ترينياساس

كه  ياييمزا يلبه دل ينوع منبع انرژ ين. امروزه ااسترا دارا  يسيتهفوتون ساطع شده از منبع نور به الكتر
 يلسيوممانند س يخاص هاييهاد يمهاز ن PVهايكرده است. در ساخت سلول يداپ يفراوان يدارد كاربردها

است.  روزدرحالپيشرفتهاروزبهسلول ينبهره ا يشكه علم ساخت و افزا گردديو انواع آن استفاده م
 هايبه توان يازكه در موارد ن آيندهابهوجودميسلول يو مواز يسر يوستناز به هم پ يديخورش هايمدول

 يياسر ياز،مورد ن يانبسته به ولتاژ و جر يگر،مدول را با همد ينچند ئيكماژول فتوولتا ياسامانه  يرباالتر نظ
عبارت است از  يدر حالت كل يلسيوماز نوع س  PVدهنده  سلول  يلتشك هاييهساختار و ال.كننديم يمواز

در ساختمان  5لنز، روكش ضد انعكاس و الكترودها. شكل  اي،يشه، روكش شPو  Nنوع  هاييهاد يمهن
  .)2011؛ پاريدا و همكاران 2005(پاتل،  دهدينشان م يرا درحالت كل PVسلول  يك

  
  

  
  

  )2005(پاتل،  PVدهنده سلول  يلتشك هاييهساختمان و ال: 5شكل 
  

  فتوولتائيكسلول اساس كار 
به نام ادموند بكرل  يفرانسو يزيكدانف يكتوسط يكفتوولتائ يدهپد يالديم 1839بار در سال  يناول

 يكيسلول الكتر يناول يمتوانست كه با استفاده از سلن يتسچارلز فر يالديم 1880شد و در سال  يفتوص
كوواالنت  يباندها سازيموجب آزاد ينور يجذب پرتوها يكفتوولتائ يدهرا بسازد. بر اساس پد يديخورش
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 يككه  ي. هنگامباشنديم هايهاد-هادرنيمهاتم يمياييش يوستگيبهم پ يندهباندها نما ينكه ا گردديم
به وجود  يوندپ يكيدر نزد يكيالكتر يدانم يونديكپ ينشد در اثر ا يلتشك هادي-يمهدر ن P-Nيوندپ
سمت و ذرات باردار  يكبه  Nدرناحيه) ها(الكترون يكه ذرات باردار منف شوديموجب م يدانم ينا آيد،يم

 يجادا يوندپ يكيو در نزد Nدر  يهال ينيكبه سمت مخالف آن حركت كنند، بنابرا Pدرناحيه) هامثبت (حفره
 يجادا يوندپ يكيو در نزد Pدر  يهال ينيكاست و همچن يشتريبار مثبت ب يكه نسبت به قبل دارا شوديم
 يكعمل موجب به وجود آمدن  ينا يتو در نهااست  يشتريب يبار منف يكه نسبت به قبل دارا شوديم
  . شوديم يوندپ يكيمعكوس در نزد يكيالكتر يدانم

شده و به باند رسانش پرش  يكتحر يتوسط فوتون فرود يونديپ يهالكترون در ناح يككه  يهنگام
 يدحفره) تول-دو حامل بار (جفت الكترون ينبنابرا گذارد،ياز خود به جا م يتيحفره در باند ظرف كند،يكيم
 Nيهبه حركت به سمت ناح هاتمايلنوالكتر يوند،پ يكيمعكوس در نزد يكيالكتر يدانم ير. تحت تاثشوديم

 يكيالكتر يانجر يفيكبنابه تعر Nهابهسمتناحيهالكترون يانخواهند داشت. جر Pيهها به سمت ناح-و حفره
از  هانهايتاالكترون ينا هادرآنجريانيابند،وجود داشته باشد تا الكترون يمدار خارج يكاگر  يناست. بنابرا

نشان  6اساس كار سلول فتوولتائيك در شكل . يابنديانتقال م يرونسلول به ب يباال ياتصاالت فلز يقطر
 .)1983؛ هو و همكاران، 2000(ماركوارت،  داده شده است

فتون است.   يافركانس نور  vثابت پالنك و  hكه  استh×vبرابر با  يمقدار انرژ يفوتون دارا هر
  :ينبنابرا

)1(  ph
h c

E ( )


 


 

  
ها قادرند هاديطول موج نور تابيده شده است.  نيمه λسرعت نور و  cانرژي فوتون  E)، 1در معادله (

Eهايي را كه داراي فوتون E هستند را جذب كرده و باعث آزاد كردن الكترون كنند كه الكترون
  شوند.هاي آزاد شده باعث به وجود آمدن جريان مي

  

  
  (تصوير رنگي پايان كتاب) )2005(پاتل،  PVاساس كار سلول : 6شكل 



  285.................................................................................................مصطفي ابرزاده 14
  
  

 
  

  و رديابي نقطه حداكثر توانPVبر مشخصه سلول  ييآب و هوا يطشرا ييراتاثر تغ
 يبر رو يرهو غ يهسطح سلول، سا يتابش نور، آلودگ يزاندرجه حرارت، م يزانمانند م يطيمح عوامل
شكل  ييرتغ يمواقع حت يدر برخ ياو  ييگذاشته و باعث جابجا يرول تاثسل هايمشخصه يمنحن

شكل مشخصه شده و  ييرباعث تغ Partial Shadingهمان  ييياجز يهمانند سا ي. عواملگردندهاميمشخصه
نقطه  ييباعث جابجا يتوان تابش يزاندرجه حرارت و م ييراتتغ يول دهد،يم هاراتغييرمشخصه يشكل كل

 يرا بر رو يرتاث يشترينب يدما و توان تابش ييرات. تغشونديم PVسلول  ينام يرمقاد ييرتوان و تغ يممماكز
  توان دارند. يممماكز يينقطهاتصال كوتاه و جابجا يانمقدار ولتاژ مدار باز، مقدار جر

درجه  ي،شدت نور تابش يرنظ يطيمتاثر از عوامل مختلف مح يكفتوولتائ هايسلول يراندمان و توان خروج
 يكاز مقدار صفر تا  ييآب و هوا يطشرا ييراتآنها با تغ يو توان خروج استيرهو غ يهسا يط،حرارت مح

 يكو درجه حرارت متفاوت در  بشيهر شدت توان تا يتوان حداكثر به ازا ين. ايابديم ييرمقدار حداكثر تغ
 ييرنقطه با تغ ينا ين. همچناستيو ولتاژ خاص يانجر ييكنقطه دارا ينكه ا افتدينقطه خاص اتفاق م

راندمان  يشافزا يبرا بنابراين. شوديو درجه حرارت جابه جا م يشدت توان تابش يرنظ ييآب و هوا يطشرا
 ينا يقرار داد. برا برداريآنها را در حالت حداكثر مقدار توان خود مورد بهره يدبا يكفتوولتائ هاييستمس

  ارائه شده و مورد مطالعه قرار گرفته است.  1نقطه حداكثر توان يابيتحت عنوان رد ييامر روشها
 ينارائه شده است كه ا PVهايدر سلول انحداكثر تو يابيرد يبرا يمتعدد هايروش
و  يتمالگور ياجرا يبرا يازمورد ن ينمونه بردار يردقت، مقاد يي،سرعت همگرا هاازلحاظسرعتعملكردياروش

 ياروش  يت،. در نهاشونديم يسهمقا يكديگربا  يفيو ك يو از نظر كم گردنديم يزمتما يكديگراز  يرهغ
) و يازشده مورد ن گيرياندازه ير(مقاد ينمونه بردار يركه با حداقل مقاد گيرديقرار م جهمورد تو يتميالگور

 يقو دق يعرا به صورت سر ييآب و هوا يطتوان در هر شرا يممبتواند ماكز سازي،يادهدر پ يچيدگيحداقل پ
  كند. يابيرد ينوع نوسان در توان خروج يچبدون ه

 يهايستمس از يديخورش يهاتوسط سلول يافتيدر يتابش يانرژ يزانراندمان و م يشامروزه، به منظور افزا
 يهايهآرا يراندمان كل يديخورش يابرد يهايستمشود. سياستفاده منيز Sun Trackerيديياخورش يابرد

 دويديخورش يابرد يستممنتشر شده، استفاده از س يهادهند.بر اساس گزارشيم يشرا افزا يديخورش
. )2008(هالد و همكاران،  شوديم يديخورش يها يهآرا يدتول يدرصد 55 يال 21 يشمحوره منجر به افزا
توان  يزانم ينتوان و همچن يشينهنقطه ب يابينحوه رد يديخورش يابرد يهايستمموارد مد نظر در س

مورد نظر قرار  يستمس يدر طراح يستيكه با استيدخورش يابرد يستمخود س يمصرف
(استاندارد  شونديم يبنديمتقس دسته كليدو لحاظ ساختارها حركتي به از  Sun Trackerيهايستمس.يردگ

IEC/TS 62727(:  
در اين ساختار از سيستم مكانيكي با يك درجه آزادي جهت تنظيم  ساختار حركتي تك محوره: - 1

نشان  7محوره در شكل اي از سيستم ردياب تكشود. شكل نمونهموقعيت آرايه فتوولتائيك استفاده مي
  داده شده است.

                                                      
1 Maximum Power Point Tracking 
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  خورشيد تك محوره: سيستم ردياب 7شكل 

  
در اين ساختار از سيستم مكانيكي با دو درجه آزادي جهت تنظيم ساختار حركتي دو محوره: - 2

 يابرد يستممنتشر شده، استفاده از س يهابر اساس گزارششود. موقعيت آرايه فتوولتائيك استفاده مي
اي شكل نمونه شود.يم يديورشخ يها يهآرا يدتول يدرصد 55 يال 21 يشمحوره منجر به افزا دويديخورش

  نشان داده شده است. 8محوره در شكل از سيستم ردياب دو 
  

  

  
  سيستم ردياب خورشيد دو محوره :8شكل 
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  :شونديم يبنديمتقسگروه دو لحاظ سيستم كنترل نيز به از Sun Trackerيهايستمسهمچنين، 
در اين روش كنترل، با استفاده از يك : يا روش ثابت )Passiveسيستم كنترل غيرفعال ( - 1

با توجه به زمان و موقعيت جغرافيايي سيستم تنظيم تقويم جغرافيايي موقعيت و زاويه سلول خورشيدي 
. مزيت اين استگيري ميزان تابش و ساير پارامترهاي محيطي نشود. در اين سيستم نيازي به اندازهمي

  سان آن است.سازي آسيستم هزينه كمتر و قابليت پياده
گيري ميزان تابش كنترل، با استفاده از اندازهدر اين روش :)Dynamicسيستم كنترل فعال ( - 2

خورشيد و يك سيستم كنترل با استفاده از فيدبك، مسير خورشيد در آسمان رديابي شده و آرايه خورشيدي 
ترل غيرفعال، اين روش كنترل گيرد. در مقايسه با سيستم كندر موقعيت مناسب نسبت به خورشيد قرار مي

. با وجود اين، دقت عملكرد اين سيستم نسبت به سيستم استگيري ميزان تابش خورشيد نيازمند اندازه
  .)IEC/TS 62727(استاندارد  استكنترل غيرفعال باالتر 

  
  ناپذيرتجديدپذير و تجديدهاي نوين استفاده از منابع انرژي روش

ها و خطوط انتقال جهت تامين و انتقال با توجه به افزايش روزافزون ميزان مصرف برق و محدوديت نيروگاه
ها در نزديكي محل مصرف و با كنندهها، امروزه تامين برق مورد نياز مصرفكنندهبرق مورد نياز مصرف

اي قرار دارد. به منظور ا مورد توجه ويژههشبكهپذير و تجديدناپذير در قالب ريزاستفاده از منابع انرژي تجديد
هاي موجود در نزديكي محل مصرف از اهميت كاهش هزينه، توليد برق با استفاده از منابع و زيرساخت

هاي نوين استفاده از منابع انرژي بنابراين، در ادامه به معرفي برخي از روش. استبااليي برخوردار 
  شود.يتجديدپذير و تجديدناپذير پرداخته م

  
   2PATصورت توربينه استفاده از پمپ ب

ها فشار كند. فشارشكنرساني، جريان آب پرفشار از يك فشارشكن عبور ميدر بسياري از فرآيندهاي آب
توان از دهند. براي بازيافت توان تلف شده، ميآب را كاهش داده و انرژي هيدروليكي آب را به هدر مي

ت هيدروليكي، اين توان را به هاي بازيافها و پمپتوربينها استفاده كرد. تجهيزات دوار به جاي فشارشكن
درصد از  85توان حدود هاي بازيافت هيدروليكي ميبا استفاده از توربينكنند. توان مكانيكي تبديل مي

هاي از روشيكي PATپمپ به صورت توربين استفاده ازها را بازيافت كرد. انرژي تلف شده در فشارشكن
هاي ها در مقايسه با توربينPATگذاري . هزينه سرمايهاستتبديل توان هيدروليكي آب به توان الكتريكي 

در صورتيكه مدت است. سال گزارش شده 3ها در حدود . زمان بازدهي سرمايه اين سيستماستمشابه كمتر 
بنابراين، حتي در صورتيكه . استسال  15هاي كوچك آبي مرسوم در حدود زمان بازگشت سرمايه نيروگاه

؛ 2010(تئوتبرگ،  ها از توجيه اقتصادي برخوردار هستندك هم باشد اين سيستمميزان كاهش فشار اند
  .)2012؛ يانگ و همكاران، 2013؛ رمان و همكاران، 2012آگاروال و همكاران، 

                                                      
2 Pump as Turbine (PAT) 
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توان به عنوان توربين استفاده كرد. در اينصورت جريان آب عكس شده و هر پمپ سانترفيوژي را مي تقريباً
بر اساس تحقيقات منتشر شده، آب و ورودي آن، محل خروج آب خواهد بود.  خروجي پمپ، محل ورود

انرژي دريافتي از پمپ در حالت استفاده بصورت توربين، بيشتر از انرژي مصرف شده پمپ در حالت استفاده 
پمپ قادر به انتقال صورت توربين، ه در حالت استفاده باز لحاظ هيدروليكي،  زيرا.استصورت پمپ ه ب

بنابراين، انرژي توليد شده شود. بيشتري از آب نسبت به حالتي است بصورت پمپ مورد استفاده ميحجم 
عالوه بر اين، زماني كه در حالت توربين پمپ در جهت معكوس حركت بود. در حالت توربين بيشتر خواهد

(اوركارد،  شودنيز ميكه منجر به افزايش راندمان كلي سيستم  استكند، از راندمان باالتري برخوردار مي
2009( .  

به  PATگردد، به منظور تزريق توان توليدي ها از موتورهاي القائي استفاده ميپمپاز آنجائي كه در بيشتر 
شبكه برق، توربين بايستي كمي بيشتر از سرعت نامي كاركرده تا امكان تزريق برق به شبكه برق وجود 

ي سرعت لغزش ژنراتور القائي باشد. به عنوان مثال، براي بايستي به اندازه تباشد. اين افزايش سرعداشته
هرتز، سرعت  50دور بر دقيقه و براي اتصال به شبكه برق با فركانس شبكه  1450پمپ با سرعت حدود 

PAT  به منظور دستيابي به عملكرد سرعت متغيير در اينگونه  دور بر دقيقه باشد. 1550بايستي در حدود
هاي الكترونيك قدرت و اينورترهاي متصل به شبكه ها، سيستم هاي تبديل انرژي مبتني بر مبدلتمسيس
. در اين حالت امكان تزريق توان الكتريكي به شبكه در )2009(اوركارد،  تواند مورد استفاده قرار گيردمي

نشان داده  9 كلدر ش PATنمونه اي از سيستم  هاي مختلف چرخش توربين وجود خواهد داشت.سرعت
  شده است.

  

  
  )2009(اوركارد،  )PAT: نحوه عملكرد سيستم پمپ بصورت توربين (9شكل 
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  3TEGهاي مستقيم تبديل حرارت به برقمبدل
ها بر خالف كنند. ترموالكتريكها قطعاتي هستند كه گرما را مستقيما به برق تبديل ميترموالكتريك

سازي آنها در مقياس كوچك آسان هاي گرمايي هيچگونه قسمت متحرك ندارند. بنابراين، پيادهماشين
وچك براي مصارف محلي سايز ك مولد هاي برقتوان به عنوان ها ميبود. در نتيجه، از ترموالكتريكخواهد

مناطقي كه دسترسي برق سراسري امكان پذير نيست،  ها وريزشبكه كاربردهاي صنعتي درخانگي و حتي 
با توجه به منابع سرشار نفت و گاز در كشور و با توجه به اين نكته كه تقريبا در تمامي نقاط . استفاده نمود

تواند راهكاري ار) وجود دارد، استفاده از اين مولدها ميفشكشور امكان دستيابي به گاز شهري (پرفشار و كم
  مناسب براي توليد برق بصورت محلي و مديريت منابع گاز و نفت در كشور باشد.

هاي گرمائي كه نمايد. برخالف ماشينكه گرما را به برق تبديل مي استجامدي -ترموالكتريك قطعه حالت
ها هيچگونه قسمت متحرك نداشته در ، ترموالكتريكتحركنداير قطعات مها و سشامل بويلرها، توربين

سال بدون نياز به  30ها به مدت . ترموالكتريكه و همچنين داراي طول عمر بااليي اندصدا بودنتيجه بي
اند. هاي طوالني فضايي از جمله ماموريت وويجر ناسا مورد استفاده قرار گرفتهتعمير و نگهداري در كاوش

هاي گرمايي، اين مولدها از بازده كمتري دارند بنابراين براي كاربردهاي توليد برق در ماشين در مقايسه با
باشند. اما به دليل سادگي، فشردگي و قيمت تمام شده كمتر به منظور استفاده در مقياس بزرك مناسب نمي

حوه عملكرد . ن)2008اسنايدر، ( توانند مورد توجه قرار گيرندتوليد برق در مقياس كوچك مي
شود. ها بدينصورت است كه با يك اختالف دمايي بين دو سطح ترموالكتريك برق توليد ميترموالكتريك

  است.نشان داده شده 10نمايي از نحوه عملكرد ترموالكتريك در شكل 
 در ادامه كه اندتوليد شده TEGاز مولدهاي هاي مختلفي ساختارط منطقه مورد نظر بر اساس كاربرد و شراي

  شود:به طور خالصه توضيح داده مي
هائي هستند كه با تبديل مستقيم حرارت به جريان الكتريسيته، با ها سيستم TEG:TEGماژول - 1

استفاده از قطعات نيمه هادي و بدون استفاده از قطعات متحرك برق توليد مي نمايند كه اين امر باعث 
و ابعاد سيستم به دليل عدم استفاده از قطعات متحرك  افزايش عمر كاري و كاهش هزينه نگهداري

  .شودمي
به اينصورت است كه با تبديل مستقيم حرارت ناشي از مشعل به الكتريسيته با استفاده  TEGنحوه عملكرد 

نمايد. ماژول ترموالكتريك كه ترموپيل هم گفته از ماژول ترموالكتريك، جريان الكتريسيته توليد مي
نمايد. از مزاياي است كه حرارت را به الكتريسيته تبديل ميعات نيمه هادي ساخته شدهشود از قطمي

  توان به مقاوم بودن در برابر تغييرات شرايط محيطيو مدت زمان كاركرد طوالني اشاره نمود.ها ميترموپيل
ها با استفاده از ترموپيلشود بنابراين در اين با تغيير دما بين دو سطح ترموپيل جريان الكتريسيته توليد مي

ماند و تغيير دما بين دو سطح باعث توليد مشعل يك طرف از پيل گرم شده و طرف ديگر سرد باقي مي

                                                      
3 Thermoelectric Generator (TEG) 
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كيلو  5وات توليد گرديده و تا مصارف  500تا  15هاي د.اينگونه ژنراتورها درتوانشوجريان الكتريسيته مي
  نشان داده شده است. 11در شكل  TEGاي از ماژولهاي نمونه باشند.وات مناسب مي

  

  
  )2008(اسنايدر،  جامد- : نحوه عملكرد سيستم ترموالكتريك حالت10شكل 

  
مي توان به موارد زير اشاره  Global Thermal Electricشركت توليديTEGهايماژول از مشخصات

  نمود:
  باشد.تغذيه سيستم با استفاده از گازهاي طبيعي، پروپان و بوتان مي تواند  -
  سال مي باشد. 20مدت زمان عمر سيستم در حدود  -
  بخش مشعل سيستم از آلياژهاي مقاوم در حرارت هاي باال ساخته شده است. -
  بدنه سيستم از استيل ضد زنگ ساخته شده است. -
  حفاظت هاي الزم به صورت اتوماتيك صورت مي گيرد. -
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رود. از ها به كار ميريتاين سيستم جهت شارژ كردن با TEGهاي شارژر باتري با ماژول- 2
شود. سيستم ارائه هاي مجزاي توليد برق براي تامين برق اضطراري سيستم استفاده ميها در سيستمريتبا

هاي بادي را داشته و مزيت و سلولهاي خورشيدي و توربين TEGهاي شده قابليت استفاده براي سيستم
ها  TEGها است كه باعث كاهش مصرف سوخت در ريتهاي مشابه شارژ بهينه بااين سيستم به نمونه

  مي توان به موارد زير اشاره نمود: مزاياي اين سيستمگردد. از مي
  مصرف بهينه سوخت -
  سال است. 20مدت زمان عمر سيستم در حدود  -
  بازدهي باال -
  قابليت تطبيق با بار مصرف كننده -

  به صورت زير مي باشد:ها  TEGهاي شارژ باتري با مسيست موارد استفاده از
  از راه دور در سيستم هاي مخابراتي. repeaterسيستم هاي  -
  برقراري ارتباط و كنترل در خطوط لوله انتقال مايعات. -
  دوربين ها و سنسورهاي امنيتي و برقراري ارتباط براي اين سيستم ها. -

تا  300است كه سوخت مايع در دسترس است براي رنج توانهاي از اين سيستم بيشتر براي مناطقي مناسب 
  .استوات مناسب  6000

  

  
  

  Global Themal Electricهاي توليدي شركت  TEGاي از : نمونه11شكل 
 

و  TEGاين سيستم از دو سيستم  هاي خورشيديو سلول TEGهاي سيستم هيبريد ماژول- 3
هاي خورشيدي براي تامين برق و سلول TEGاست و از برق توليدي هاي خورشيدي تشكيل شدهسلول

كه در حالت عادي از  استصورتنمايد. نحوه عملكرد اين سيستم بدينكننده استفاده ميمورد نياز مصرف
براي تامين برق  TEGده و از شهاي سيستم استفاده هاي خورشيدي براي شارژ كردن باطريسلول

ي از سال كه ميزان تابش خورشيد زياد بوده و در نتيجه يشود. در فصل هامصرفي سيستم استفاده مي
و سلول خورشيدي براي تامين  TEGيابد از هر دو سيستم ميزان برق توليدي سلول خورشيدي افزايش مي
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كاهش يافته و باعث صرفه جوئي در  TEGشود، بنابراين مصرف سوخت براي برق مصرفي استفاده مي
و درنتيجه توليد برق  استهائي از سال كه ميزان تابش خورشيد كم د. در فصلوشمصرف سوخت مي

كند تا برق مصرفي را تامين كند و درنتيجه بيشتر كار مي TEGيابد سيستم خورشيدي نيز كاهش مي
  نمايد. يابد و سلول خورشيدي بانك باطري را شارژ ميمصرف سوخت افزايش مي

  :استا اين سيستم مزاياي زير را دار
هاي هاي خورشيدي مورد نياز در تامين برق مصرف كننده در مقايسه با حالتي كه سلولميزان سلول -

  يابد.شوند كاهش ميخورشيدي به تنهائي استفاده مي
  يابد.هاي مورد نياز جهت ذخيره انرژي كاهش ميريتميزان با -
  يابد.ها افزايش ميريتميزان عمر با -
  يابد.سوخت كاهش ميميزان مصرف  -
  يابد.تعداد دفعات بازرسي از سايت به يك بار در سال كاهش مي -
  
ي كه ممكن است ياز آنجاهاي بادي سايزكوچكو توربين TEGهاي سيستم هيبريد ماژول- 4

به هر دليلي دچار نقص فني گرديده و توليد برق متوقف شود، براي باال بردن قابليت  TEGسيستم 
ري را شارژ نموده و در تكه در حالت عادي بانك با استم نياز به يك منبع توليد برق مجزا اطمينان سيست

مواقعي كهشرايط محيطي مناسب باشد به طور مستقيم تامين انرژي سيستم را بر عهده گرفته و در نتيجه 
ي كه يكمتر شده و در نتيجه قابليت اطمينان و عمر سيستم افزايش يابد. از آنجا TEGمدت زمان كاركرد 
نياز به نگهداري و زياد بوده و نسبت به توربين بادي سايز كوچك سلولهاي خورشيدي  مساحت مورد نياز

مورد به جاي سلولهاي خورشيدي براي تامين برق سايز كوچك  بادي هاياز توربين ،بنابراين شستشو دارند،
توان ميري و تغذيه مستقيم مصرف كننده در صورت مناسب بودن شرايط محيطي تنياز جهت شارژ بانك با

. با استفاده از اين سيستم عالوه بر افزايش قابليت اطمينان سيستم، مدت زمان كاركرد سيستم كرداستفاده 
  يابد.نيز كاهش مينيز افزايش يافته و همچنين تعداد دفعات بازبيني و تعمير و نگهداري 

  
 TEGمقايسه ساختارهاي مختلف مبتني بر مولدهاي 

  اند.مقايسه شده 1در جدول  TEGهاي توليد انرژي بر اساس مولدهاي ساختارهاي مختلف سيستم
  

  توليد برق از شبكه آبرساني
است.  يانبزرگ در جر يشهرها يآبرسان ياز آب بطور دائم در لوله ها ياديهر روز و در هر لحظه، حجم ز

 يدتول يآن برا يانجر توان ازمياست اما  يجار ياشده يزيرآب با هدف خاص و از قبل برنامه ينهرچند ا
هاي آبرساني داخل شهري و بين شهري با استفاده از جريان آب داخل لوله. كرداستفاده  يبرق آب يانرژ
لوله  يلومترهزار ك 13از  يشبتوان به وجود مثال، مي). به عنوان 2015توان برق توليد كرد (كاسيني، مي
استفاده از اشاره كرد. با اين روش يانرژ يدتول يبرا يمعظ يتيبه عنوان ظرف در شهر تهران آب يگذار
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هاي كه از اختالف ارتفاع براي انتقال آب در لوله شبكه آب هاي آبرسانيداخل لولهدر  هايكروتوربينم
تواند ميزان قابل توجهي برق بصورت محلي توليد نمايد.به عنوان نمونه، نمايند ميآبرساني استفاده مي

اين يدتول يبراپتانسيل مناسب نقطه تهران  ينو پست تر ينمرتفع تر ينب يمتر 800اختالف ارتفاع وجود 
  است. يانرژنوع از 

  
  TEGهاي توليد انرژي بر اساس مولدهاي : ساختارهاي مختلف سيستم1جدول 

  راندمان 
قابليت 
  اطمينان

تعمير/تع
  ويض

محدوده كاري 
  )Wمناسب(

 سوخت
Diesel   NG   
LPG 

  ×     ×    ×   300- 6000  پائين  باال  باال TEGشارژر باتري با 
  ×         ×   10- 5000  خيلي پائين  خيلي باال  پائين TEGماژول 
و سلول TEGسيستم هيبريد 

  خورشيدي
  خيلي باال  متوسط

 - پائين
  متوسط

5000 -10  ×         ×  

و توربين TEGسيستم هيبريد 
  بادي سايز كوچك

  ×         ×  3000+  پائين  خيلي باال  باال

  
سازي هاي مختلف كشور آمريكا پيادهدر ايالت Lucid Energyنمونه مشابه اين طرح توسط شركت 

هدف  ينبا ا Lucid Pipeبرق  يستمسشد. است كه در ادامه به بررسي اجمالي آنها پرداخته خواهدشده
كند. از آب  يدبزرگ برق تول يدر شهرها يآب شهر يهاآب داخل لوله ياناست كه از جريشدهطراح

كرد. اورِگانِ پورتلند  يدتول يآببرق يانرژ توانيآن م يانكرد، و با استفاده از جر ياديز يهااستفاده توانيم
 يفعل يستمس يگزيندرواقع جاها Lucid Pipeكرده است.را نصب يژهو يستمس يناست كه ا يشهر ينآخر
 گذرد،يها مآب از لوله كهي. وقتكننديآب استفاده م ييجاجابه يجاذبه برا يرويكه از ن شونديم ييهالوله

اوت تفاند. ها متصل شدهدر خارج از لوله يكه به ژنراتور اندازديرا به حركت م ينچيا 42 ينتورب 4متعاقباً 
حضور ) در اين است كه PATاين سيستم تبديل انرژي در مقايسه با سيستم پمپ به صورت توربين (

 يدادرمجموع فشار آب كاهش پ ينهم يبرا شوند،يآب نم يانشدن محسوس جر دباعث كن هاينتورب
 شدهساخته آبرسانيهاي توليد برق از خطوط اي از ميكروتوربيننمونه.)Lucid Energy(وب سايت  كندينم

  نشان داده شده است. 12در شكل  Lucid Energyتوسط شركت 
را شركت  گذاري اين سيستمهايسرمايهينهو هز كنديم يدبرق تول يلوواتك 200پورتلند حدود  يستمس

Harbourton Alternative Energyتا يدرس يانبه پا 2014سال  ياناست و نصب آن در پاانجام داده .
پشت سر گذاشته است.با راه  يترا با موفق يناناطم يتو قابل يوربهرهن آزمو ينچند يستمس يناامروز 
كه  يمگا وات ساعت باشد. برق 1100ساالنه برق آن ها،  يدتول يانگينرود م يانتظار م يستمس ينا يانداز
معادل حدود  يندهسال آ 20 يط يدشركت با ينخواهد بود. همچن يخانوار كاف 150حدود  يانرژ ينتام يبرا
 ينا يساخت و راه انداز ينهتا هز دبفروش Portland General Electricبه  يانرژ يكادالر آمر يليونم 2
ها و  يستمكل س يازامت يدزمان، سازمان آب شهر پورتلند حق خر ينا يانها را جبران كند. در پا يستمس

  خواهد داشت. يكجاآن ها را بطور  يديتول يانرژ
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  Lucid Energyخطوط آبرساني توليدي شركت  توليد برق از هاياي از ميكروتوربين: نمونه12شكل 

  
 ينشده در پورتلند است. چنانچه ا يكارگذار يستم، تنها سLucidPipeيدجد يانرژ يستمدر حال حاضر، س

مشابه  يستمشود. س يشهرها هم بكار گرفته م يگردر د يدداشته باشد، شا يزيآم يتعملكرد موفق يستمس
از  ينصب شده است، همچنان در حال كار بوده و بخش 2012در سال  يفرنياكال يورسايدكه در ر يگريد

 يبرق نصب شده در خطوط آبرسان يدتول يكروتوربينمتصويري از نمونه كند. يم ينشهر را تام يانرژ
  نشان داده شده است. 13سازي شده در پورتلند در شكل پياده

  
  گيرينتيجه
روزافزون در مورد مسائل  يمختلف از قبيل محدود بودن منابع سوخت هاي فسيلي و نگران يلبه دال امروزه

 يكمنابع به عنوان  ينگونه، ايدپذيرتجد يمنابع انرژ يفناور يموجود در عرصه يتو وضع يطيمح يستز
 .شوندي، مطرح ميستز يطمح ياز آلودگ يريو جلوگ يانرژ يتوسعه يمسأله حلموثروكارآبرايراه

ها و خطوط انتقال جهت همچنين، با توجه به افزايش روزافزون ميزان مصرف برق و محدوديت نيروگاه
ها در نزديكي محل كنندهها، امروزه تامين برق مورد نياز مصرفكنندهتامين و انتقال برق مورد نياز مصرف

اي قرار ها مورد توجه ويژهشبكهيزپذير و تجديدناپذير در قالب رمصرف و با استفاده از منابع انرژي تجديد
هاي موجود در نزديكي دارد. بنابراين، به منظور كاهش هزينه، توليد برق با استفاده از منابع و زيرساخت

توليد و تزريق انرژي برق به شبكه محل مصرف از اهميت بااليي برخوردار است. در نتيجه، امروزه 
دليل اين امر كوچك مورد توجه بيشتري قرار گرفته است.  پراكندهمنابع توليد سراسري برق با استفاده از 

آوري شبكه برق در برابر امكان تامين برق در فاصله كم از مصرف كننده، افزايش قابليت اطمينان و تاب
هاي متمركز گذاري زياد در زمينه خطوط انتقال و نيروگاهافزايش بار و خطا و همچنين عدم نياز به سرمايه

ها به همچنين، با توجه به تنوع منابع توليد برق با استفاده از منابع توليد پراكنده، امروزه ريزشبكهاست. 
باشند. ريزشبكه، يك هاي مختلف محلي از اهميت باالئي برخوردار ميكنندهمنظور تامين برق مصرف
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اكنده تجديدپذير و شبكه توزيع الكتريكي در مقياس كوچك، سطح ولتاژ پائين، شامل منابع توليد پر
تجديدناپذير به منظور تغذيه بارهاي الكتريكي و حرارتي در يك ناحيه كوچك كه تحت يك سيستم 

  كند، است.كنترلي عمل مي
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اي از ميكروتوربين توليد برق نصب شده در خطوط آبرساني: نمونه13شكل 
 

يدپذير در مقياس پراكنده تجد يدتول يدمرسوم و جد هايسيستمياجمال يبه بررس، در ابتدا در اين فصل
هاي توليد تجديدپذير هاي كنترل مختلف سيستمساختارهاي مختلف و همچنين سيستمپرداختهشد. كوچك

منظور  به هاي موجودبا رويكرد توليد محلي برق از منابع و زيرساختدر ادامه، سايزكوچك بررسي شد. 
توليد انرژي از منابع حياتي تجديدپذير و هاي نوين روش و معرفي بررسي به كاهش هزينه تمام شده،

توليد برق از منابع حياتي  معرفي شده براي هاي نوينبا توجه به ساختارها و روش شد.تجديدناپذير پرداخته
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وجود وهمچنين وجود ذخاير گاز و نفت سرشار كشور و شبكه گسترده آبرساني م تجديدپذير و تجديدناپذير
هاي هاي نوين معرفي شده در كنار سيستمتوان از روششهري و شهري در شهرهاي بزرگ كشور، ميبين

  ها استفاده نمود.مرسوم خورشيدي و بادي سايز كوچك براي تامين برق محلي در قالب ريزشبكه



  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كم آبياري
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  سيماي دانش)، انتشارات 1398( يو كمال طاهر هوشنگ قمرنيا: ينتدو
 شركت آب منطقه اي كرمانشاه ،گروه تحقيقات كاربردي

 

15  
  

  دعملكر كم آبياري بر رويبررسي 
  ؛كلزا و آفتابگردان و روغن دانه 

  استان كرمانشاهمطالعه موردي 
  
  
  سيد سعيد پورداد

 
  
  
  

 چكيده

مديريت مصرف منابع عمالً به معناي مصرف نكردن نيست بلكه گاهي اوقات مي توان با مصرف بهينه به 
مطلوب نيز دسا يافت. يكي از راههاي مصرف منابع حياتي آب در كشاورزي كم آبياري است. روشي كه مي توان 

سالهاي اخير و نيز  در گي كاهش ميزان بارندضمن صرفه اقتصادي، به حفاظت از منابع آب نيز كمك نمايد. 
 منجر به كاهش شديد سطح آبهاي زير زميني و حجم آبهاي سطحي در ،رويه از منابع موجود آب بي    استفاده 

استان كرمانشاه شده است. بخش كشاورزي بيشترين مصرف كننده آب در بسياري از مناطق ايران و از جمله 
منظور ه مي توان حجم عظيمي از آب را صرفه جويي نمود. بكشور بوده و با اعمال مديريت مناسب آبياري 

دستيابي به مصرف بهينه آب در زراعت دو گياه دانه روغني كلزا و آفتابگردان كه بيشترين سطح زير كشت را 
نسبت به ساير گياهان دانه روغني در استان كرمانشاه دارند، اين بررسي در معاونت موسسه تحقيقات كشاورزي 

گرفت. هدف از اين بررسي ها كاهش مصرف آب در زراعت اين دو محصول بوده به گونه اي كه ديم صورت 
كمترين ميزان كاهش عملكرد دانه را داشته باشند. در اين فصل ضمن بررسي اين دو گياه دانه روغني و تاثير 

  گردان ارائه مي گردد.مقادير مختلف آبياري بر روي آنها نتايج تحقيق به تفكيك در دو دو بخش كلزا و آفتاب
  

  كلزا، كاهش مصرف آب ،دانه هاي روغني، كم آبياريواژگان كليدي: 
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  مقدمه
- آب منبعي ارزشمند و حياتي است كه حيات انسان و ساير موجودات به آن وابسته است. منابع آب استفاده

اين مايع حياتي اهميت هاي متعددي مانند كشاورزي، صنعتي، شرب، خانگي، تفريحي و گردشگري دارد. 
هاي جغرافيائي خاص كه بارندگي متوسط آن دركشورهائي مانندايران به لحاظ واقع شدن درطول وعرض

بسيار بيشتر خواهد  ،نيستندبارندگي متوسط دنيا است و از توزيع زماني مناسبي نيزبرخورداردرصد  30 كمتراز
هاي مورد نياز انسان در بسياري از حداقل . در قرن اخير كمبود منابع آب سالم و بهداشتي و تأمينبود

گير بسياري از كشورها شده است. به همراه اين مسايل دامن ،ممالك به عنوان معضلي منتج از رشد جمعيت
آبي، ادبيات آب نيز روز به روز دامنه تر، بيرفت از كمبود آب يا به عبارتي عامسازي و برونو براي تصميم

بيند. بحران آب، مديريت آب، تجارت مجازي آب و غيره تنها عبارات كوتاهي خود ميلغات جديدتري را به 
تر است، قحطي آب و كمبود شديد آن در كنندهاز اين بلندند. با همه اينها آنچه كه بيشتر از همه نگران

ها و رشد ساليهاي آتي است، كه بسياري از كشورها بايد با آن به توانند مقابله كنند. آلودگي آب، خشكسال
هاي يكپارچه و هماهنگ در هاي مديريت مبتني بر آب هستند، تا بتوان با اتخاذ تصميمجمعيت مؤلفه

  هاي اميدواركننده برداشت.هاي زيرزميني، گاممصرف بهينه آب و به ويژه آب
روستايي به  هاي زندگي از حالتدر دهه پاياني قرن بيستم، انبوهي جمعيت همراه با تغيير تدريجي شيوه

هاي شهري و صنعتي كه با افزايش تقاضا براي كاال و خدمات همراه بوده است، ارتباط تنگاتنگ فعاليت
گوناگون توليدي، خدماتي و رفاهي به آب و عدم تناسب مكاني و زماني منابع آن با نيازهاي رو به افزوني 

هاي اجتماعي، سياسي و ن كه به منازعههاي ناشي از آجمعيت سبب شده است تا دامنه كمبود آب و چالش
اي و حتي جهاني يابد. از زماني نه چندان نظامي انجاميد، قلمرو اغلب كشورها را درنورديده و ابعاد منطقه

برداري و صيانت از هاي ناشي از كمبود آب و گفت و شنود پيرامون آن، با محور حفظ، بهرهدور، دشواري
ريزان ملي و گيران و برنامهلمي و كارشناسي فراتر رفته و تا سطح تصميماين نعمت آسماني، از محافل ع

جديدي به نام بحران آب افزوده  اي و جهاني ارتقا يافته و به ادبيات مديريت آب، واژههاي منطقهاجالس
  است.

شديد  كاهش ميزان بارندگي طي سالهاي اخير و نيز استفاده بي رويه از منابع موجود آب منجر به كاهش
سطح آبهاي زيرزميني و حجم آبهاي سطحي در استان كرمانشاه شده است. بخش كشاورزي بيشترين 
مصرف كننده آب در كشور بوده و با اعمال مديريت مناسب آبياري مي توان حجم عظيمي از آب را صرفه 

 و گياهي معهجا رشد مطلوب شرايط به دستيابي براي مزرعه هاي مديريت مهمترين جويي نمود. يكي از
 و استوننگردد.  رطوبتي تنش دچار رشد حساس مراحل در گياه تا است كافي تأمين آب مناسب، عملكرد

 تعيين در عامل مهمترين خاك رطوبت به دسترسي داشتند ميزان اظهار رابطه اين در )2001همكاران (

 صورت در) نتيجه گرفتند، 1391فرجي و اسالمي (است.  خشك نيمه مناطق در زراعي گياهان عملكرد

از  كلزا نياز مورد آب كمبود تامين به نسبت دانه پرشدن و گلدهي مرحله دو در دباي جوي كمبود نزوالت
 دانه شدن پر و گلدهي طي دوره محيطي شرايط به دانه عملكرد در كلزا، ود.نم اقدام تكميلي آبياري طريق

   است. خشكي تنش به نسبت ترين مرحله حساس زايشي مرحله نتيجه در و ي داشته زياد وابستگي



  301.................................................................................................سيد سعيد پورداد15
  
  

 
  

منظور دستيابي به مصرف بهينه آب در زراعت دو گياه دانه روغني كلزا و آفتابگردان كه بيشترين سطح به 
زير كشت را نسبت به ساير گياهان دانه روغني در استان كرمانشاه دارند، اين بررسي در معاونت موسسه 

كشاورزي ديم صورت گرفت. هدف از اين بررسي ها كاهش مصرف آب در زراعت اين دو تحقيقات 
محصول بوده به گونه اي كه كمترين ميزان كاهش عملكرد دانه را داشته باشند. در اين فصل ضمن 
 بررسي اين دو گياه دانه روغني و تاثير مقادير مختلف آبياري بر روي آنها نتايج تحقيق به تفكيك در دو دو

  بخش كلزا و آفتابگردان ارائه مي گردد.
  

  كلزا
درانگلستان تحت عنوان   LBrassica napus .با نام علمي 1كلزا گياهي است يكساله از خانواده چليپائيان

Rapeseed  دركانادا ،Canola  درآلمان ،Rape   ودرفرانسهColza   ناميده مي شود، درجنس براسيكا كلزا
مهم ترين دانه روغني بوده كه ارقام پاييزه آن درشرايط آب وهواي معتدل، خنك  و مرطوب بيشينه توليد 

طور دقيق مشخص نشده است اما به احتمال قوي خاستگاه كلزا ناحيه ه مبدا كلزا ب).  1380را دارد(عاشوري
كه است خاطر پراكنش جغرافيايي زيرگونه هاي متعلق به شلغم روغني ه . دليل اين امر باستسيا و اروپا آ
كه كلزا  كردصورت وحشي از اروپاي غربي تا چين پراكنده شده اند. با توجه به شواهد ميتوان بيان ه ب

ناحيه افغانستان  پاكستان و ديگري در ناحيه مديترانه است و همچنين ممكن داراي دو موطن يكي در 
 دهنده تشكيل گونه دو اوليه پراكنش چون ديگر طرف از. باشد ايران–ن، تركيه آيه فرعي است يك ناح

ند، بعضي بر اين باورند ياب مي تداخل و رسيده همه ب اروپا خاوري ناحيه در روغني شلغم و كلم يعني كلزا
،  1378دهشيري  مده استآتركيب دو گونه فوق به وجود  كه گياه كلزا براي اولين بار در اين منطقه از

  ).1370ناصري
عنوان منبع تامين ه ب 1942كلزا به كانادا وارد شد. توليد تجارتي كلزا در غرب كانادا در سال  1963در سال 

غاز گرديد. اما به دليل قحطي و گرسنگي و كمبود منابع روغن آكننده روغن روان ساز در جنگ جهاني دوم 
گرديد  1956سال از  رفت و منجر به استخراج روغن خوراكي كلزامورد توجه قرار گ 1948خوراكي در سال 

اولين رقم كلزا با ميزان اسيد اروسيك پاييندر كانادا توليد شد . ارقام  1968در سال ). 1378(دهشيري،
اسيد اروسيك روغن رقم هاي  ، همچنين انداز نخستين رقمهاي اصالح شده  4و تورچ  3اسپان ، 2ميداس

بعنوان اولين رقم دوصفر كلزا 5رقم تاور  1974درصد كاهش يافت.در سال  2غني به كمتر از كلزا و شلغم رو
توليد  1981ن پايين بود معرفي شد. در سال آزينوالت وكه هم مقدار اسيد اروسيك و هم مقدار گلوك

ر كلزا، مدتي پس ازمعرفي رقمهاي دوصف .متوقف شد نوالت باال تقريباًيز ورقمهاي كلزا با ميزان گلوك
شاره كرد كه عالوه بر ا6ن جمله مي توان به رقم كندلآزاد گرديد از آرقمهاي شلغم روغني نيزاصالح و 

                                                      
1Brassicaceae 
2 Midas 
3 Span 
4 Torch 
5 Tower 
6 Candle 
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ينوالت و اسيد اروسيك، فيبر كمتري نيز دارد . رقمهاي داراي اين ويژگي به رقمهاي سه كوزمقدار كم گلو
با توليد ارقام ). 1378(دهشيري،اند صفر شهرت يافته ولي هنوز در سطح وسيع مورد استفاده قرار نگرفته

ه ن شدت گرفت بآجديد و كاهش ميزان مواد مضردر روغن و كنجاله ي كلزا، سير صعودي توسعه كشت 
(شريعتي  ن بعد از معرفي ارقام جديد از كليه دانه هاي روغني بيشتر بوده استآطوريكه سرعت رشد توليد 

سال پيش به عنوان منداب شناخته شده  500كلزا در حدود  در ايران نيز نوعي)، 1379وقاضي شهني زاده، 
  .آغاز گرديد 70بود ولي كشت ارقام اصالح شده آن از اوايل دهه 

  
  كلزا در ايران 

دانه روغني كلزا از سالهاي گذشته وارد ايران شده و تحقيقات متعددي روي آنها انجام گرفته است. در دو 
ادي و به زراعي متعدد و متنوعي در بخش تحقيقات دانههاي روغني زمايشهاي به نژآدههگذشته در ايران 

موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر بر روي گياه كلزا صورت گرفته ومنجر به معرفي چهار رقم 
استقالل و ساري گلشده است. در سالهاي اخير به دليل توجه  -طاليه-كلزاي اصالح شده با نامهاي زرگل

). 1381يافته است(شيراني رادو دهشيري  و ترويج كلزا سطح زير كشت آن افزايشبيشتر به توسعه 
ه ويژگيهاي گياه كلزا و سازگاري آن با شرايط مختلف آب و هوايي اهميت اين محصول را بيشتر نموده و ب

عالوه بر صرفه عنوان نقطه اميدي جهت تامين روغن خوراكي مورد نياز كشور به شمار آمده است. 
كلزاميتواند در تناوب با زراعت گندم و جو قرار گرفته و از تراكمبيماريها آفات و علفهايهرز بكاهدو  دي،اقتصا

دارابودن تيپهاي بهاره زمستانه و حدواسط كه ضمن اينكه با  .فزايش عملكرد دانه اين محصوالتشوداباعث 
پائيزه نياز به آبياري كمتري بوده و دركشت .امكان كشت اين گياه را در شرايط متفاوتاقليمي فراهم ميسازد

  .سماني پائيزه وزمستانه وجود داردآامكان استفاده از نزوالت 
درصد)  45تا 40(بين دانه هاي روغني از درصد روغن دانه بااليي ركلزاداراي پتانسيل عملكرد باال بوده و د

هاي روغن دني كه ظرفيت واحفصلرشد كلزا با ساير دانه هاي روغني متفاوت است و زما. برخوردار است
علتبقاياي گياهي مطلوب عالوه بر تاثير مثبت در ميزان ماده به .ست اين گياه برداشت ميشودا كشيخالي

درتوسعه صنعت زنبورداري نقش مهمي را ميتواند  .آلي خاك در تامين علوفه موردنياز زارعين نيز موثر است
دانه هاي روغني در رقابت با محصوالت پردرآمد بهاره علتپائيزه بودن بر خالف ساير ه ب.ايفاكند

قرارنميگيرد. در مناطقي كه بهار به علت محدوديت آب و همزماني آبياري محصوالت بهاره باآخرين آب 
باكشت ارقام زودرس  .ين مشكل را حلنموداه ارقام زودرس ژمشكالتي در آب دارند ميتوان با كشت كلزا بوي

ارندگي پائيزه مطلوب دارند ولي در بهار باخشكي مواجه ميباشند نتيجه بهتر از كلزا در مناطق ديم كهب
  ).1381( شيراني راد و دهشيري ،غالت عايدميگردد

  
  گياه شناسي كلزا

كشت اين نبات ، گياهي يكساله با تيپ هاي بهاره و پاييزه كه باتوجه به شريط اكولوژيك مناطق مختلف 
آن به  باالييكه قطر قسمت ستبلند به شكلدوك شكال اًلي عمودي و غالبكلزا داراي يك ريشه اص.مي شود
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سانتيمتر خاك نفوذميكند. همچنين داراي ريشه هاي جانبي متعددي  80و تا عمق  رسديمسانتيمتر 3تا  1
افقي هستند و كمتر درعمق خاك نفوذ ميكنند. عمق نفوذ و گستردگي سيستم ريشه نقش  است كه معموالً

گياه را در ارتفاع زياد اشته و تحمل خشكي واستفاده بهينه از رطوبت ذخيره شده در خاك دبسزايي در 
كامالٌ محدود  ميكند. در خاكهاي سنگين رسي عمق نفوذ ريشه باكشت متراكم در مقابل بادهاي شديد حفظ

  ). 1381(شيراني راد و دهشيري ،ميشود
  

  پانزده سال گذشته در ايرانسطح زير كشت و ميزان توليد  كلزا در  -1جدول 
  عملكرد

  (كيلو گرم در هكتار)
  ميزان توليد 

 (تن)

سطح زيركشت 
 (هكتار)

 سال زراعي

1555  32675 21009 80-79 

1852  61991 33470 81-80 

1731  108438 62654 82-81 

1711  126115 73712 83-82 

1967  234698 119320 84-83 

1957  315089 161045 85-84 

1601  319398 198990 86-85 

1549  179769  116088  87-86  

1778  160000  90000  88-87  
1709  200451  117323  89-88  
1733  161300  93105  90-89  
1754  142148  81058  91-90  
1870  175000  93565  92-91  
1785  145979  81782  93-92  
1074  107000  99651  94-93  

  1395بي نام، 
  

اصلي است كه از آن شاخه هاي فرعي زيادي منشعب مي شود(عزيزي و همكاران كلزا داراي يك ساقه 
ارتفاع  .گرد، راست و سبز هستند كه با افزايش سن گياه به زردي گرايش مي يابند الً). ساقه ها معمو1383

 پس از پايان زمستان ابتدا ساقه اصلي طويل ميشود و).1380(عاشوريسانتي متر است 150تا  80ساقه بين 
 شدن ميكنند. ميزان شاخه دهي درازبه گل نشستن ساقه اصليشاخه هاي فرعي نيز شروع به ، پس از آن

  ).1381(شيراني رادو دهشيري ،تكنيكهايزراعي و غيره بستگي دارد ،به واريته محيطتغذيه گياه كلزا
برگها سبز مايل  ند. رنگاچسبيده معمولي و دارايدمبرگ  -ساقه آغوش -برگهاي كلزا به سه فرم چسبيده

). برگهاي كلزا در مرحله 1381شيراني راد ودهشيري (به آبي است و در متن آن رگبرگهامشاهده ميشود
صورت مجتمع هستند اما در مرحله بعدي برگها نوك ه بيضوي شكل، چند قسمتي داراي دمبرگ و ب روزت
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 5).تعداد برگها در ارقام بهاره بين 1383تيز و بدون پايه و تا حدي به ساقه چسپيده اند( عزيزي و همكاران،
، برگ ها در زمان رسيدگي محصول شروع به زردي نموده  استعدد يا بيشتر  40و در ارقام زمستانه  12تا 

و از قسمت پايين به سمت باالي بوته خشك شده و ريزش مي نمايد كه باعث سهولت در برداشت مي 
بلند است كه در آن گلها از قسمت پايين خوشه شروع به  ). گل آذين كلزا خوشه اي1380شود( عاشوري،

 4كاسبرگ سبز،  4).  گل ها هرمافروديت و هرگل شامل  1381شكفتن مي كنند(شيراني رادو دهشيري ،
عدد كوتاه هستند  2عدد از پرچم ها بلند و 4پرچم و يك مادگي دو برچه اي هستند.  6گلبرگ زرد، 

). تعداد گلها بسيار زياد و معموالً درصدي از آنها 1376هيدي و فروزان،ش ;1381(شيراني رادو دهشيري،  
نيز بالغ مي شود. مادگي دو  %30مي ريزد.  كلزا عمدتاً خودگشن است اما درصد دگرگشني در آن زياد تا 

عدد دانه تبديل مي  15-40سانتي متر و حاوي  5-10طول ه برچه اي و در نهايت به غالف بلند ب
).كيسه هاي گرده در روي سطح كالله و رو به بيرون گرده را توزيع مي 1383و همكاران،شود(عزيزي 

  ). 1376كند.(شهيدي و فروزان،
برچه است  2سانتيمتر است كه فاقد كرك بوده، هر خورجين داراي  10تا  5طول ه ميوه كلزا خورجيني ب 

دوطرف غشاء مياني قرار دارند اين ديواره برچه ها بوسيله ديواره كاذبي از هم جدا مي شوند، دانه ها در 
 3). وزن هزار دانه كلزا بسته به نوع رقم بين 1381هنگام رسيدن دانه پاره مي شود( شيراني راد و دهشيري،

  ).1379گرم متغيير است(آلياري و شكاري،  7تا 
  

  ارقام كلزا
اره بوده بنابراين با شرايط آب و نظر به اينكه كلزا همانند غالت سردسيري داراي تيپ هاي  پاييزه و به

هوايي و طيف وسيعي از خاك ها سازگاري نشان داده و به طبع داراي ارقام فراواني خواهد بود. تعداد ارقام 
رقم پاييزه و بقيه بهاره بودند. امروزه تعداد  425رقم برآورد گرديد كه حدود  700بالغ بر  1994كلزا تا سال 

ده است اين ارقام بيشتر اصالح شده قاره آسيا، اروپا و آمريكا و ممالك استراليا و رسي 1000ارقام به بيش از 
صفر و در پاره  2كليه ارقام بر اساس ميزان اسيد اروسيك و اسيد گلوكوزينوالت بذور به ارقام  .كانادا هستند

دند بيشتر جز ارقام صفر كلزا معروف هستند و ارقامي كه در كشور ما زراعت مي گر3اي از موارد به ارقام 
  ).1381صفر پاييزه هستند(شيراني راد و دهشيري، 2
  

  موارد استفاده از  كلزا
) بوده و ميزان گلوكوزينوالت آن %38-43از كنجاله دانه ارقام اصالح شده كه داراي مقدار زيادي پروتئين (

تغذيه دام استفاده مي شود ميكرومول ) باشد در  35پايين (در هر گرم ماده خشك بدون روغن آن كمتر از 
و همچنين از اندام رويشي اين ارقام به عنوان علوفه استفاده مي شود، روغن ارقام داراي اسيد اروسيك، در 
صنايع صابون سازي، پالستيك سازي و همچنين بعنوان روان كننده در دستگاه هاي صنعتي و موتور جت 

غني از اسيد هاي چرب ضروري  روغن كلزا). 1378دليل تحمل  حرارت باال) كاربرد دارد(دهشيري،ه (ب
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داراي كمترين اسيد هاي چرب اشباع در ميان روغن هاي خوراكي متداول و مناسب براي  3سرشار از امگا 
 لينولنيك است.روغن كانوال غنيترين منبع اسيد آلفاافرادي كه از رژيم غذايي مخصوص پيروي مي كنند، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ارقام كلزا كشت شده در آزمايش در مرحله گلدهي(باال) و در مرحله پركردن دانه(پايين)،  : 1شكل 
  1390تگاه تحقيقاتي سرارود خرداد ايس

 
و  براي   اين اسيد چرب اثر مثبت روي ضربانهاي نامنظم قلب و التهاب و تشكيل لخته هاي خوني دارد
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افراد مبتال به ديابت و  بيماران قلب، استفاده از اين روغن، ضامن سالمت قلب و ايده آل به منظور 
 روغن كلزا  در طي مراحل پخت وپز و سرخ كردن غذا است.پيشگيري از بروز بيماريهاي قلبي و عروق 

كار مي رود.  بذر آسياب ه نيز ب در درمان آرتورزو  Eروغن خوراكي كانوال سرشار از ويتامين مقاوم است.
شده كلزا به همراه نمك براي درمان سرطان كاربرد دارد. عصاره ريشه كلزا براي درمان سرفه هاي مزمن 

همراه كافور براي ه روغن كلزا براي شادابي و تقويت پوست مناسب بوده و ب مفيد است.و  برونشيت  
 ).1380درمان رماتيسم استفاده  مي گردد(عاشوري، 

،كمبود آب در اين مرحله موجب استه گلدهي و اوايل كپسول بندي لحساسترين زمان براي آبياري مرح
كاهش تعداد كپسول و دانه بندي و نيز كوچك شدن دانه ها و كاهش درصد روغن ميگردد.در بيشتر 

-گلدهي-مراحلساقهدهي(رنوبتĤبياريدربها 4 تا 3 و) استقرارگياه–نوبت آبياري در پاييز (مرحله  3تا  2مناطق 
) 1372في(يلطدارد بر عملكرد كلزا  نامطلوبيكمبود آب اثر ).1389قدمي موردنيازاست() كپسولدهيوپرشدن

درصد افت  33درصد بعد از گل دهي سبب  100زان ياه كلزا به مياز آبي گين نياظهار نمود كه عدم تأم
د ياه بعد از گل دهي براي توليمصرفي گدرصد كل آب  75تا  70ن ين تأميمحصول مي گردد. همچن

حداكثر ماده خشك و شاخص برداشت مناسب است.كمبود آب وتنش خشكي مي تواند روابط آبي كلزا را 
. )1383تحت تاثير قرار داده و فنولوژي وروند رشد گياه را دگرگون ومتاثر سازد(شكاري و همكاران ،

،كمبود آب در اين مرحله موجب استيل كپسول بندي ه گلدهي و اوالحساسترين زمان براي آبياري مرح
در بيشتر  گردد. كاهش تعداد كپسول و دانه بندي و نيز كوچك شدن دانه ها و كاهش درصد روغن مي

 ساقه مراحل(بهار در آبياري نوبت 4 تا 3 و) گياه استقرار–نوبت آبياري در پاييز (مرحله  3تا  2مناطق 
بر عملكرد  نامطلوبيكمبود آب اثر  ).1389قدمي است( نياز مورد )پرشدن و دهي كپسول-گلدهي-دهي
درصد بعد از گل دهي  100زان ياه كلزا به مياز آبي گين ني) اظهار نمود كه عدم تأم1372في(يلطدارد كلزا 

اه بعد از گل يدرصد كل آب مصرفي گ 75تا  70ن ين تأميدرصد افت محصول مي گردد. همچن 33سبب 
كمبود آب وتنش خشكي مي تواند  حداكثر ماده خشك و شاخص برداشت مناسب است.د يدهي براي تول

روند رشد گياه را دگرگون ومتاثر سازد(شكاري و  روابط آبي كلزا را تحت تاثير قرار داده و فنولوژي و
حساسترين زمان براي آبياري ، مرحله گلدهي واوايل خورجين دهي مي باشد كه كمبود . )1383همكاران ،

دانه بندي، كوچك ماندن دانه ها وكاهش  در اين مرحله موجب كاهش فوق العاده تعداد خورجين، آب
 750  تا 700 و محصول عملكرد هكتار در تن 2 تا 5/1 رسيدن به براي. )1386روغن است(احمدي ،

 استان جنوبي نيمه خاك و هوايي و آب شرايط در كلزا محصول براي روغن عملكرد هكتار در كيلوگرم

 است. نياز )بارندگي بااحتساب( ميليمترآب 400  تا 350 ميزان به حداقل خوزستان،

است   هكتار در مترمكعب 3920 برابر نواري اي قطره آبياري روش به كلزا كشت در آب مصرف مقدار
 اي قطره آبياري .است هكتار در مترمكعب 12000 تا 10000 بين سطحي آبياري در مقدار اين كه درحالي

 زير است: شرح به متعددي مزاياي داراي آبياري معمول روشهاي ساير به نسبت نواري

 هاي آب هرز صورت به فارو انتهاي از آب اتالف سطحي آبياري خالف بر نواري اي قطره آبياري در

 واكاري از مانع و شده بذر مصرف در جويي صرفه باعث اي قطره آبياري از استفاده .گردد مي حذف سطحي
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 نواري اي قطره آبياري انجام با نتيجه در .گردد مي سطحي درآبياري كلزا بذر شدن خفه از ناشي مجدد

 نتايج اساس اين بر .گردد مي ميسربرابر  5/2 تا سطحي آبياري به نسبت كشت زير سطح افزايش امكان

 داد نشان كلزا دورقم عملكرد بر نواري اي قطره آبياري مختلف سطوح اثر خصوص در شده انجام آزمايش

 :كه

 .آمد دست به هكتار در كيلوگرم 3053 عملكرد ميانگين با آبي يازن ٪100 تيمار در دانه عملكرد باالترين

باعث  مراحل اين در آبياري .است حساس خشكي به ها خورجين رشد و گلدهي ، زني جوانه مراحل در كلزا
 و شدت ، ژنوتيپ از تابعي كلزا عملكرد بر خشكي تنش تاثير. شود مي مربع متر در خورجين تعداد افزايش
  ).2000(عزيزي و همكاران رشد گياه است مراحل و هوايي و آب شرايط ، تنش مدت طول

يز يكي از حساسترين مراحل رشد گياه كلزاي بهاره به تنش آب ن دانه نمو مرحله كه داد نشان ها بررسي 
د دانه در غالف كاهش مي يابد و در جبران آن طبيعي است كه است. اگر كمبود آب وجود داشته باشد تعدا

وزن دانه افزايش پيدا مي كند ولي هيچ وقت امكان جبران كامل افت عملكرد وجود نخواهد داشت. پانا و 
دهد و همچنين  ) بيان كردند تنش خشكي، وزن خشك قسمت هاي هوايي را كاهش مي 1992همكاران(

 و دانه برعملكرد را آبياري اثر نيز)  1984( كارتر و استوكر  ه كلزامي گردد.سبب پايين آمدن عملكرد دان
يش مي افزا آبياري، تعداد افزايش با روغن و دانه عملكرد كه نمودند گزارش و كردند بررسي كلزا روغن
 معني طور به كلزا خشك ماده توليد در آب مصرف كارآيي ، خشك تنش افزايش با كه داد نشان نتايج يابد.

  شد.  بيشتر داري
 در و مقدار بيشترين زرفام رقم ودر نيازآبي تامين درصد 65 تيمار در  كلزا روغن توليد در آب مصرف كارآيي

 براي آب مصرف كارآيي بنابراين، ت. اشا در مقدار كمترين ليكورد رقم و آبي نياز تامين درصد 100 تيمار

 گرديد دچاركاهش روغن توليد براي كارآيي اين اما يافت افزايش آبي محدوديت شرايط در خشك ماده توليد

 آب مصرف كارآيي از توانند مي خشكي تنش درشرايط كه چند هر كلزا ارقام كه داد نشان موضوع اين

 كاهش روغن به توليدي خشك ماده تبديل در توانايي اين اماند برخوردار خشك ماده توليد براي باالتري

  . )1388همكاران  (وفابخش ود ياب مي
 اثر كاهش و موجود ازآب بهينه استفاده جهت مناسب زراعي اتخاذ مديريت خشك، نيمه و خشك نواحي در

 و منبع بر تاثير طريق از خشكي تنش دركلزا، ود.ش مي زراعي گياهان توليد افزايش خشكي سبب تنش
 مراحل اين ارتباط، در .شود مي دانه عملكرد نتيجه در و اجزاي عملكرد كاهش سبب فتوسنتزي مواد مخزن

 عملكرد بر نامطلوبي اثر آب وكمبود بوده  كلزا، آبياري براي حساس دانه مراحل شدن پر و تشكيل گلدهي،

، جانستون و 1995د(منهام و اليبوري دار بستگي گياه، نمو مرحله و به ژنوتيپ اثر اين چند هر گذارد، مي كلزا
  ). 2002 7همكاران

 به ها غالف رشد و مرحله گلدهي در نيز و زني جوانه هنگام به اصوالً كلزا كه داشت بيان) 1995(8پازت

 مراحل فوق در گياه نياز مورد آب عملكرد تامين حداكثر به دستيابي جهت بنابراين است، حساس خشكي

                                                      
7 Mendham and Salisbury, 1995; Johnston et al., 2002 
8 Pouzet,1995 
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 غالف تعداد كلزا بياري آ كه دادند نشان باران پر محيط يك در ).1978(9سيمپسون و كالركست. ا ضروري

 زمان در باالتر سطح برگ ايجاد اثر در را غالف در دانه تعداد و نيز گلدهي مرحله كردن طوالني اثر در را

 بندي اوايل غالف و گلدهي كلزا، مرحله آبياري براي زمان ترين حساس نتيجه در. دهد مي افزايش گلدهي

 مي دانه عملكرد افزايش نتيجه در و مربع متر در غالف داتعد افزايش باعث مراحل اين در و آبياري بوده

 .شود

 آنان .كند نمي كفايت عملكرد افزايش براي آبياري نوبت يك كه كردند مالحظه). 1991(10مندهام و رائو

 نوبت سه با ولي بود، ناچيز عملكرد تغيير گلدهي زمان در مارنو رقم آبياري نوبت يك با كه كردند مشاهده

 .يافت افزايش عدد  21  به 14 از غالف در دانه تعداد و مربع متر در 8000 به 6000 از غالف تعداد آبياري
 هر ازاي به دانه عملكرد متر،يميل 127 آب حداقل يكبا  كه كردند گزارش) 2002( همكاران و ونتسا جان

 و رايت .يافت افزايش هكتار در رمگكيلو  2/7تا  9/6ميزان به اضافي مصرفي آب متر ميلي

 تيمار شش و آبياري تيمار دو به كلزا واكنش تعيين براي صحرايي آزمايش يك در) 1988(11همكاران

 در آبياري شرايط در نيتروژن كاربرد ازاي در دانه عملكرد و خشك ماده توليد كه كردند مشاهده نيتروژن،

 دريافت با آبياري تيمار از ) هكتار در كيلوگرم 3800 ( دانه حداكثرعملكرد .بود بيشتر ديم شرايط با مقايسه

 در بزرگتر برگ سطح شاخص كه گرفتند نتيجه آنها .آمد دسته ب هكتار در خالص نيتروژن كيلوگرم 100

  د. شو مي انه د عملكرد افزايش درنهايت و بوته در غالف تعداد افزايش باعث بيشتر، نيتروژن رژيم
ميليمتر بر  359و  297، 235، 173، 62) با بررسي مقادير مختلف آبياري شامل 2002بنولوس و همكاران (

روي كلزا در ايالت كاليفرنيا نشان دادند كه با افزايش آب آبياري نسبت برگ به ساقه و وزن توده زنده گياه 
  ميليمتر به دست مي آيد.  359و  297افزايش مي يابد و حداكثر بيوماس توليدي در اثر اعمال مقادير آب 

)به منظور بررسي تاثير سطوح مختلف آب آبياري بر ميزان عملكرد دانه و روغن 1385نيازي و فوالدمند (
كلزا در منطقه زرقان استان فارس آزمايشي را اجرا نمودند. تيمارهاي آبياري شامل چهار دور آبياري پس از 

بود. نتايج اين تحقيق نشان داد كه بيشترين  Aتشتك كالس  ميليمتر تبخير از 125و 100، 75، 50
ميليمتر تبخير از تشتك بوده است. لذا  125ميليمتر تبخير و حداقل عملكرد در  50عملكرد مربوط به تيمار 

روز در منطقه زرقان فارس تعيين  12تا  10مناسبترين دور آبياري براي سه رقم كلزاي تحت بررسي بين 
  گرديد.    

  
  فتابگردانآ

  گياه شناسي آفتابگردان
) يكساله و از تيره 2n=34گياهي است ديپلوئيد( .Helianthu sannuus Lآفتابگردان با نام علمي 

) كه به صورت بوته اي استوار و بلند قامت رشد مي كند. طول دوره رشد آفتابگردان Compositeaمركبه(

                                                      
9 Clarke and Simpson, 1978 
10 Rao and Mendham, 1991 
11 Wright et al., 1988 
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روز متغيير مي باشد. از تفاوتهاي اصلي بين انواع  150تا  80بسته به رقم و كليه عوامل محيطي، از حدود
زراعي و اصالح شده آفتابگردان با انواع وحشي آن وجود طبقهاي بزرگتر و عدم وجود يا وجود تعداد كمتري 

ه دشاخه جانبي در انواع زراعي و اصالح شده است . اين تفاوتها سبب بهبود توزيع مواد غذايي به نفع دانه ش
  .)1370خواجه پور انه و شاخص برداشت را افزايش داده است (و عملكرد د

  

  
 .1390دانه كلزا پس از برداشت و بوجاري ايستگاه تحقيقاتي سرارود تير  :2شكل

 
  

  آفتابگردان در ايران
ي از منابعي نظير كنجد، ه گيرروغن هاي گياهي از هزاران سال قبل در كشور ما به روش عصار خراجاست

دانه انجام مي يافته با اين وجود ، استخراج روغن از منابع گياهي به طريق مدرن با نصب و ه بمنداب و پن
شروع گرديد.كشت آفتابگردان در ايران بعنوان  1317راه اندازي كارخانه روغن كشي ورامين در سال 

انجام  خورشيدي) در آذربايجان غربي در منطقه خوي 1290-1300مصرف آجيلي از اواخر دوره قاجاريه (
  ). 1374(پورداد معمول شده است 1344شد ولي بعنوان دانه هاي روغني از سال 

يمك از شوروي خريداري و در مازندران ندر اين سال دو تن بذر آفتابگردان از رقم هاي آرماويرسكي و و
وارد شد و تن بذر از رقم ركورد از روماني  20مقدار  1345كاشته شد ولي نتيجه رضايتبخش نبود . در سال 
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توسط كارشناسان آن كشور در گرگان و مازندران كاشته شد ، نتايج خوب حاصل از اين مناطق باعث 
  . )1384(بي نام گسترش كشت آفتابگردان بعنوان دانه روغني در ايران شد

توليد روغن  1346توليد و واردات روغن هاي گياهي در سطح پايين قرار داشته و در سال  1345تا سال 
با  1346تن بوده و بيشتر از روغن هاي حيواني مصرف مي گرديد ، تا اينكه در سال  28000اتي فقط نب

تن روغن گياهي در كنار استفاده از روغن حيواني نياز كشور از لحاظ روغن تامين گرديد . با  80000واردات 
، 1347روغن در سال تشكيل شركت سهامي توسعه كشت دانه هاي روغني و وارد كردن ارقام خارجي پر 

(خواجه پور نسبت به كشت آفتابگردان در سطوح بزرگ جهت روغن گيري از دانه آن تالش بعمل آمد
1370(.  

  
  سطح زير كشت، توليد و عملكرد آفتابگردان در ايران :2جدول 
  سطح زيركشت  سال

  (هكتار)
  توليد
  (تن)

  عملكرد
  (كيلوگرم در هكتار)

1377  79000  53000  671  
1378  80000  45000  562  
1379  78000  40000  512  
1380  78000  40000  512  
1381  79000  41000  519  
1382  79000  42000  532  
1383  78000  41700  535  
1384  79000  42400  537  
1385  65000  42600  655  
1386  65000  50000  769  
1387  67000  50000  746  
1388  67000  45000  672  
1389  67000  75600  1128  
1390  68000  72800  1070  
1391  68000  74400  1094  
1392  70000  76200  1088  
1393  70000  78000  1114  

  
آفتابگردان جهت رفع نياز زارعين آغاز شد و از سال  OPكار تكثير بذر ارقام اصالح شده  1348در سال 

به بعد بذور مورد نياز در داخل كشور تهيه گرديد كه اين برنامه هم اكنون نيز ادامه دارد . سطح زير  1350
ركورد و نيمك  OPهكتار رسيد و در اين اراضي عمدتاً ارقام  150000به  1351كشت آفتابگردان در سال 

و آرماويرسكي در آذربايجان شرقي و غربي و زاريا در استان فارس كشت مي شد .  در دشت مغان 8931
 5/3و عملكردي بيش از  %46رقم هيبريد شفق با مقاومت باال نسبت به بيماري پالسموپارا، ميزان روغن
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، سه رقم هيبريد به نامهاي گلشيد  1373تن در هكتار نيز از ديگر دستاوردهاي كشورمان است . در سال 
)  %47-48كيلو گرم در هكتار و روغن باال( 3500-3800آذرگل، گلديس معرفي شدند كه عملكرد آنها 
.ولي به تدريج ميزان مصرف روغن )1379(سعيدي و چوكان باعث افزايش سطح زير كشت آفتابگردان شد

تن و ميزان واردات هزار  61توليد روغن از دانه هاي روغني به  1377نباتي افزايش يافت تا اينكه در سال 
درصد  93تا  91درصد روغن مورد نياز كشور در داخل تامين مي گردد و  9تا  7تن رسيد يعني  850000به 

  .)1384(بي نام ارد مي شدوبه صورت روغن خام يا آماده 
استانهاي اردبيل، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و فارس مهمترين توليد كنندگان آفتابگردان آبي و 
استانهاي مازندران و گلستان مهمترين توليد كنندگان آفتابگردان ديم مي باشند . پتانسيل عملكرد دانه 

. استقابل استحصال  تن روغن 3تن در هكتار مي رسد ، كه از آن حدود  6آفتابگردان به بيش از 
  .)1370(خواجه پور تن در هكتار مطلوب است  5/2هاي باالتر از دعملكر

به منظور حمايت از توليد دانه هاي روغني داخلي، دولت در سالهاي قبل تضمين كرده بود، در صورتي كه 
ي ( سويا، كلزا و وارد كننده به ازاي هر سه كيلو گرم دانه روغني وارداتي يك كيلو گرم دانه روغني داخل

آفتابگردان) به قيمت تعيين شده (قيمت تضميني ) خريداري كند سود بازرگاني دانه هاي روغني وارداتي 
  .صفر خواهد بود

 1344000به حدود  1386تن بود كه در سال  964000در حدود  1383ميزان واردات روغن خام در سال 
صادرات روغن از كشور به صورت روغن  ت آنكه علدرصد داشته است  39تن رسيد و رشدي معادل 

  است.له عراق و افغانستان و ... مساخته و تصفيهشده و عمدتاً به كشور هاي همسايه از ج
نشان داده شده 2در جدول  1377از سال سطح زير كشت، توليد و عملكرد آفتابگردان در كشور 

كه سطح زير كشت و توليد آن در اراضي  .آفتابگردان در صورت مديريت مناسب اين پتانسيل را دارداست
بدون آبياري به طور قابل توجهي افزايش يابد . يكي از مهمترين نكات مديريت آن انتخاب ارقام با عملكرد 

  . )Pourdad and Beg, 2008(و كيفيت باالست كه حداكثر عملكرد دانه را توليد كند
  

  نياز آبي گياه آفتابگردان 
مقاوم به خشكي به شمار مي رود و در نواحي اقليمي با باران تابستانه به صورت ديم آفتابگردان از گياهان 

كاشته مي شود . اما حصول عملكرد هاي باال مستلزم وجود رطوبت كافي در خاك طي تمامي دوره رشد 
 گياه است . حساسيت به كم آبي از مدت كوتاهي قبل از رويت طبق تا هنگام رنگ گيري كامل دانه ها يا
زمان كاهش رنگ سبز پشت طبق زياد است . بيشترين حساسيت به تنش رطوبتي در مرحله گرده افشاني 
مشاهده مي گردد. وقوع تنش رطوبتي از مرحله رويت طبق تا پايان گرده افشاني سبب نقصان اندازه دانه و 

ت آفتابگردان نسبت درصد روغن مي شود و عملكرد هاي دانه و روغن را كاهش مي دهد. بطور كلي، مقاوم
  ) .1370به تنش رطوبتي در ا واخر رشد دانه در مقايسه با غالت ريز دانه كم است(خواجه پور 

نياز آبي يا نسبت تعريق به صورت مقدار آب تعريقي بر حسب گرم تقسيم بر ماده خشك توليدي در 
به جاي  –ار دانه توليديقسمتهاي هوايي گياه بر حسب گرم تعريف مي شود . نسبت تعريق بر پايه مقد

ندرتًا به كار مي رود زيرا عواملي غير از تعريق نيز نسبت دانه و يا شاخ و برگ گياه را  - ماده خشك توليدي
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تعيين مي كنند . نياز آبي بسته به سال و منطقه تغيير مي كند زيرا شدت تعريق بوسيله عوامل محيطي 
مي كند . اين امر زماني يك شاخص كارايي گياه در استفاده از  هوايي نظير رطوبت ، حرارت، باد و نور تغيير

آب است كه رطوبت خاك در سطحي بهينه باشد. اين نسبت شاخصي براي مقاومت به خشكي نيست . 
  ) . 1373آفتابگردان يك مصرف كننده ناكارا در استفاده از آب است(عرشي 

گردان را در خاكهايي با بافت متوسط تا نيمه سنگين با توجه به نكات فوق، ممكن است برنامه آبياري آفتاب
برگي)، آبياري بايد بر اساس  4تا  2به شرح زير پيشنهاد نمود: از زمان كاشت تا استقرار بوته ها ( مرحله 

روز يكبار انجام گيرد . آبياري هاي بعدي تا ظهور اولين آثار  10تا  5بافت خاك، اقليم و تاريخ كاشت، هر 
 60اتمسفر رسيده و يا حدود  -2تا  -1نگامي بعمل آيند كه پتانسيل آب در خاك به حدودرويت طبق ه

درصد رطوبت قابل استفاده مصرف شده باشد. پتانسيل آب و يا ميزان تخليه رطوبت خاك را به لحاظ  65تا
تري مي سانتي م 30تا  20سهولت عمل و نيز بعنوان نماينده اي از عمق توسعه ريشه، معموالً در عمق 

ميلي متر آب از تشتك تبخير استاندارد واقع در ايستگاه هواشناسي، معيار  100تا  90سنجند . تبخير حدود 
قابل استفاده ديگري در اين مرحله از رشد در بعضي شرايط اقليمي مانند اصفهان مي باشد. انتخاب دقيق 

  ياه و بخصوص اقليم بستگي زيادي دارد.مقدار اعداد فوق الذكر براي انجام آبياري به رقم، سرعت رشد گ
از زمان پيدايش اولين آثار رويت طبق تا رنگ گيري كامل دانه ها و يا كاهش رنگ سبز پشت طبق ها ، 

درصد از  50اتمسفر و يا مصرف حدود  -5/0انجام آبياري بر اساس رسيدن پتانسيل آب در خاك به حدود 
ميلي مترآب از تشتك تبخير  70تا  65د . تبخير حدود رطوبت قابل استفاده از خاك مناسب مي باش

استاندارد ممكن است معيار مناسب ديگري براي اين مرحله از رشد باشد در بسياري از شرايط ، از زمان 
پيدايش اولين لكه هاي زردي در پشت طبق ( شروع رسيدگي ) تا مرحله رسيدگي فيزيولوژيك ، به يك يا 

 -1ن آبياريها را مي توان به ترتيب بر اساس رسيدن پتانسيل آب در خاك به حدود دو آبياري نياز است . اي
ميلي  110و  90درصد از رطوبت قابل استفاده از خاك و يا  70و  60اتمسفر، معادل تقريبي تخليه  -3تا 

  متر تبخير از تشتك تبخير استاندارد انجام داد.
گياه، بافت و نفوذ پذيري خاك و رقم بستگي زيادي عمق خيس كردن خاك در هر آبياري به مرحله رشد 

دارد . در مراحل اوليه رشد گياه كه سرعت طويل شدن ساقه آهسته است و ريشه توسعه عمقي زيادي 
سانتي متر به حد ظرفيت مزرعه مي رسانند . از زمان  40ندارد، معموالً در هر آبياري خاك را تا عمق حدود 

بتدريج به عمق خيس كردن خاك مي افزايند و آن را تا زمان رويت طبق  سرعت گرفتن رشد طولي ساقه،
در خاكهايي كه عمق و يا نفوذپذيري بسيار محدودي دارند ، در  سانتي متر مي رسانند. 60به حدود 

سانتي متري خيس مي كنند. در صورتي كه نفوذ پذيري خاك  60آبياريهاي بعدي نيز خاك را تا عمق 
سانتي متر و در شرايط ايده آلي  75خيس كردن خاك را تا زمان گرده افشاني به حدود مناسب باشد، عمق 

 ).1370سانتي متر مي رسانند(خواجه پور  100از نظر نفوذ پذيري به حدود 

  
  اثر تنش خشكي بر مراحل مختلف رشد آفتابگردان

گذارد. بعضي از فرايند ها  تنش محدوديت آب بر كليه جنبه هاي رشد و نمو گياه به يك ميزان تاثير نمي



  313.................................................................................................سيد سعيد پورداد15
  
  

 
  

نسبت به افزايش تنش خشكي خيلي حساس بوده در حاليكه ساير فرآيند ها كمتر تحت تاثير تنش كمبود 
  ).1379آب قرار مي گيرند (كوچكي و سرمدنيا 

آزمايش هايي كه محققين در سطح جهان در رابطه با اثر تنش خشكي بر آفتابگردان انجام داده اند اغلب از 
مختلف متنوع و بنابراين با يكديگر متفاوتند . يكي از موارد تفاوت، مراحلي از رشد گياه است كه در  جهات

) در آزمايش خود در طي 1990رابطه با تاثير تنش مورد نظر قرار مي گيرد . براي مثال هيومن و همكاران(
در حاليكه پاتيل و گنگوين  مراحل ظهور طبق ، گرده افشاني و پر شدن دانه از آبياري خودداري كردند 

 60-90و  30- 60.0- 30) مراحل رشد را بر اساس تعداد روز پس از كاشت و به صورت سه مرحله 1990(
) فقط مرحله گلدهي را مد نظر قرار 1991روز پس از كاشت تقسيم بندي نمودند.  سابرامانين و ماهسواري(

ز كاشت را در نظر گرفتند . بدين صورت كه دو تيمار )نيز تعداد روزهاي پس ا1982دارند و راوسون و ترنر(
روز  54و  44با آبياري كامل و بدون هيچ گونه آبياري ( بجز در ابتداي كاشت ) و دو تيمار كه به ترتيب تا 

پس از كاشت از آبياري آنها خودداري شد و سپس بطور مرتب مانند تيمار اول آبياري شدند. تفاوت ديگر 
تشخيص مقدار تنش رطوبتي، جهت تعيين زمان آبياري است. در اين رابطه محققيني  اين آزمايشات روش

) روش تعيين پتانسيل آب برگ را انتخاب كردند. بدين صورت كه شدت 1990مانند هيومن و همكاران(
تنش( مدت زمان عدم آبياري) تا رسيدن به مقدار معيني از پتانسيل آب برگ تعيين مي شد. در حاليكه در 

) از روش تشتك تبخير براي اين منظور استفاده كردند و 1990ضي از آزمايشات مانند پاتيل و گنگوين (بع
) هيچگونه اندازه گيري در اين 1982) و يگاپان و پيتون(1982در مقابل محققين ديگر مانند راوسون و ترنر(

مي رسد درجه حرارت باال  ) به نظرYegappan et al. 1982و Rowson et al. 1982رابطه انجام ندادند(
در دوران رشد رويشي باعث كاهش طول دوره رويش و تعداد برگ در گياه مي شود (خواجه پور و سيدي 

1380.(  
) گزارش كردند كه دوره بحراني آفتابگردان از نظر ارتفاع بوته 1376جعفر زاده كنار سري و پوستيني (

ق است . زمان وقوع تنش اثر چنداني بر قطر ساقه نسبت به وقوع تنش خشكي تا پايان مرحله ظهور طب
نداشت و اين صفت بيشتر به كل ميزان آب آبياري واكنش نشان داد. در مورد دو صفت قطر طبق و وزن 

  هزار دانه حساس ترين دوره رشد نسبت به خشكي مراحل گلدهي و گرده افشاني بود.
بروز تنش در مرحله گلدهي و گرده افشاني باعث  ) گزارش كردند كه1376جعفر زاده كنار سري و پوستيني(

كاهش شديد عملكرد دانه آفتابگردان مي شود و اين در حالي است كه تنش در ساير مراحل و از جمله در 
) گزارش كردند 1986طول دوره رشد رويشي تاثير معني داري بر عملكرد دانه نداشت. كاكس و جوليف (

درصد كاهش داد .ولي  27درصد و در سويا تا 20در آفتابگردان تا كه كمبود آب خاك عملكرد دانه را 
شاخص برداشت در آفتابگردان تحت تاثير قرار نگرفت. آنها دريافتند كه در آفتابگردان  ديم توليد ماده 

درصد كاهش يافت . آنها شاخص  51و 50خشك و عملكرد دانه نسبت به شرايط عادي آبياري به ترتيب 
دانه در طبق را حساس ترين خصوصيات مراحل رويشي و زايشي دانسته كه در اثر  سطح برگ و تعداد

  خشكي صدمه مي بينند.
درصدي را در شاخص سطح برگ آفتابگردان گزارش 40) در اثر تنش آبي كاهش 1986فري رز و همكاران(

روز  15ردان تا ) متوجه شدند كه در اثر تنش آبي طول دوره رويش آفتابگ1991كردند. گومز و همكاران (
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كاهش مي يابد.پانكوويچ و همكاران اظهار داشتند كه كمبود رطوبت طي مرحله غنچه دهي تا پايان 
  ).Pankovic et al. 1999گلدهي بيشترين تاثير منفي را در عملكرد هيبريد هاي آفتابگردان داشته است(

برگها، كاهش تعداد برگ، قطر  ) اظهار داشتند كه تنش خشكي پيري و زودرس1982يگاپان و همكاران (
  طبق ، سطح برگ، وزن هزار دانه و در نتيجه عملكرد دانه در آفتابگردان را سبب مي شود.

) ضمن بررسي اثر قطع آبياري در مراحل مختلف رشد ارقام آفتابگردان برعملكرد 1381كلهري و همكاران (
مرحله گلدهي روي قطر طبق تاثير شديدي و اجزاي عملكرد به اين نتيجه رسيدند كه تنش خشكي در 

  داشته به طوري كه كمترين قطر طبق مربوط به قطع آبياري در مرحله گلدهي بود.
) طي بررسي نقش دانه در تعيين عملكرد ذرت ، سويا و آفتابگردان اظهار داشتند كه 2000وگا وهمكاران(

ي مي باشد . البته اين عامل هم شديداً به تعداد دانه مهمترين جزء عملكرد دانه غالت و دانه هاي روغن
عوامل فيزيولوژيكي موثر( ژنوتيپ، عوامل محيطي و فاكتور هاي مديريتي ) طي دوره گلدهي و پر شدن 

  دانه و ابسته مي باشد.
) طي بررسي تاثير آبياري در مرحله زايشي آفتابگردان مشاهده نمود مراحل 1995دي هلون و سيدهو (
دانه از نظر حساسيت به تنش رطوبتي مراحل بحراني بوده و عدم آبياري در اين  خميري نرم و سخت
  ).Dihllon and Sidhu, 1995درصدي عملكرد دانه گرديد( 25مرحله سبب كاهش 

در آزمايش فريزر و همكاران معلوم شد كه كمبود آب از طريق كاهش تعداد دانه در طبق، كاهش فتوسنتز 
  ).Fereres et al., 1986ها سبب افت عملكرد دانه گرديد(و افزايش درصد پوكي دانه 

ارتفاع گياه تحت تاثير رطوبت موجود در محيط قرار مي گيرد . نشانه اصلي تنش رطوبت در مرحله رويشي 
كاهش تعداد و اندازه برگها است . اگر كمبود آب ادامه يابد برگهاي پائيني گياه ريزش نموده و ارتفاع گياه 

) در مورد 1375).مظفري و همكاران (Jonse 1984بل توجه اي كمتر از حد طبيعي خواهد شد(به ميزان قا
تاثير خشكي بر قطر طبق اظهار نمودند تنش خشكي همواره بر قطر طبق اثر منفي داشته و طبيعاً در جريان 

  گزينش بايد يكي از اهداف انتخاب ژنوتيپهايي با قطرطبق بيشتر مد نظر قرار گيرد. 
  
  )CMSداري غشاء سلول(پاي

غشاء سيتوپالسمي يا غشاء پالسمايي سطح داخلي ديواره سلولهاي گياهي را مي پوشاند و از اليحه هاي 
ليپيدي و پروتيني تشكيل شده است . غشاء سيتوپالسمي داراي بار الكتريكي است و بنابراين در مقابل نفوذ 

. تصور مي رود كه غشاء سيتوپالسمي توسط  محيطهاي قطبي و غير قطبي بطور انتخابي عمل مي كند
پتاسيم موجب باال نگهداشتن غلظت محلولها در داخل سلول و در نتيجه ايجاد فشار  -پمپ يوني يا سديم

مثبت تورژسانس مي گردد. اين عمل از طريق نفوذپذيري انتخابي غشاء براي حركت آب و محلولهاي 
  ). Mansfiled and Atkinson, 1990مختلف در جريان رشد سلول  انجام مي گيرد(

واكنش غشاء سيتوپالسمي در مقابل عوامل و شرايط مختلف محيطي مانند گرما، خشكي و انجماد تغيير 
مي كند و با توجه به نقش آن در كنترل تبادالت آب و امالح در جهت حفظ تورژسانس سلول، رشد گياه را 

گياهان جهت حفظ تورژسانس از طريق پايداري غشاء افزايش توانايي . نيز تحت تاثير قرار مي دهد
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).  وينسلو Erie and French, 1969سيتوپالسمي بر مقاومت گياه در مقابل تنش هاي محيطي مي افزايد(
) نيز نشان دادند ژنوتيپ هايي كه تحمل به تنش محيطي از قبيل خشكي را دارند 1984و اسميرنف (

مي كنند اين تحقيق به منظور بررسي پايداري غشاء سيتوپالسمي تخريب غشاء سيتوپالسمي كمتري پيدا 
برگ هر رقم كه  10تا  5در رابطه با تنش خشكي صورت گرفت و نتايج مثبتي حاصل شد. در اين روش از 

تحت تنش خشكي بودند چهار عدد ديسك دايره اي شكل توسط منگنه مخصوص جدا و به آزمايشگاه 
و در شرايط پتانسيل  PEGكهاي مزبور داخل محلول پلي اتيلن گاليكول منتقل شد و در آزمايشگاه ديس

اسمزي پايين قرار گرفتند . غشاء سيتوپالسمي كه بر اثر تنش خشكي صدمه ديده بودند باعث گرديده كه 
محتويات سلول  به بيرون تراوش كند . مقدار يوتهاي تراوش شده بوسيله دستگاه سنجش هدايت 

ري شد و ارقامي كه هدايت الكتريكي كمتري داشتند مقاومت بيشتري به خشكي نشان الكتريكي اندازه گي
  دادند.

) نيز شاخص پايداري غشاء سيتوپالسمي را در مطالعه اثر تنش گرما در گندم مورد 1987بلوم و ابركان(
مي يابد استفاده قرار دادند آنها مشخص كردند كه تحمل به تنش گرما با افزايش سن گياه و برگ كاهش 

ضمناً مشخص شد كه بر اساس موقعيت قرار گرفتن برگ و مرحله رشد گياه تفاوتي در تحمل آنها مشاهده 
) اين روش را براي تعيين مكانيسم هاي مقاومت به خشكي به كار بردند و 1979مي شود.سوليوان و راس(

مي را انتخاب ارقام مقاوم به نتايج بدست آمده اهميت صفات فيزيولوژي از جمله پايداري غشاء سيتوپالس
) همبستگي پايداري غشاء سيتوپالسمي با عملكرد دانه را در شرايط 1375خشكي را تاييد كرد.حسن پناه(

تنش خشكي منفي و معني دار بدست آورد . همبستگي منفي و معني دار پايداري غشاء سيتوپالسمي با 
ه عملكرد باال و يا متوسط دارند پايداري غشاء عملكرد دانه نشان مي دهد كه به طور متوسط ارقامي ك

  سيتوپالسمي كمتري داشته و نهايتاً از مقدار تراوش بيشتر يونها برخوردار هستند.
) در بررسي مقاومت به خشكي گلرنگ هاي بهاره دريافتند كه پايداري غشا با 1387پورداد و همكاران(

شان داد. يعني ژنوتيپهاي داراي غشاي همبستگي مثبت و معني داري ن STI,MP,GMPشاخص هاي 
پايدار تر در شرايط واقعي و محيط طبيعي  نيز مقاومت به خشكي بااليي نشان داده بودند. بنابراين آزمون 
پايداري غشاء مي توان بعنوان يك روش سريع براي غربال ژنوتيپها در مراحل اوليه اصالحي مورد استفاده 

حقيقات انجام يافته مبني بر تاثير مثبت پايدار غشاء سيتوپالسمي در مقاومت با توجه به نتايج ت قرار گيرد.
گياهان به تنش هاي محيطي به خصوص تنش خشكي اين شاخص مي تواند در ارزيابي و شناسايي 

  ژنوتيپ هاي مقاوم به خشكي مورد استفاده قرار گيرد . 
  

  موقعيت و مشخصات اقليمي محل اجراي آزمايش
 15(ايستگاه سرارود) واقع در  -12مزرعه تحققاتي معاونت مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديماين تحقيق در 

 3بيستون اجرا  گرديد كه  موقعيت و مشخصات جغرافيايي آن طبق جدول  –كيلومتري بزرگراه كرمانشاه 
  است.

                                                      
12  Deputy of  Dry land  Agricultural Research Institute 
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  مشخصات اقليمي محل اجراي آزمايش -3جدول
 47˚و  20´ طول جغرافيايي

  34˚و  20´  عرض جغرافيايي
  متر 6/1351  ارتفاع از سطح دريا

  مترميلي 417  متوسط بارندگي ساليانه
  + سانتي گراد 8/13  متوسط درجه حرارت ساليانه

  گرادسانتي -27+ و  44  حداكثر و حداقل درجه حرارت
  بافت خاك

  ساختمان خاك
  لومكلي سيلتي 

  نيمه سنگين
  معتدل، رشته كوههاي زاگرس شماليسرد   وضعيت آب و هوايي و وضع طبيعي

  
ايستگاه سرارود  اجرا  -در معاونت مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديم 1389-90اين آزمايش  در سال زراعي 

  است. 4ت آب و هوايي در اين سال طبق جدولعيشد كه وض
  

  نحوه اجراي آزمايش كلزا 
با پنج تيمار آبياري مختلف شامل بدون  Okapiو   Opera, Shiraleeدر اين بررسي سه رقم كلزا به اسامي

آبياري بهاره، يك بار آبياري (مرحله ساقه دهي)، دو بار آبياري (مراحل ساقه دهي و شروع گلدهي)، سه بار 
آبياري (مراحل ساقه دهي، شروع و پايان گلدهي) و چهار بار آبياري (مراحل ساقه دهي، شروع و پايان 

ميليمتر بود كه  40رسي قرار گرفتند. ميزان آب مصرفي در هر نوبت آبياري گلدهي و پر كردن دانه) مورد بر
تيمارهاي حاصل از تركيب  15براي كنترل دقيق ميزان آب از كنتورهاي مخصوص استفاده شد. در مجموع 

ه رقم با مراحل آبياري وجود داشت كه هر تيمار در كرتهايي به ابعاد يك ونيم در چهار متر كشت گرديد ب
 سانتيمتر بود.  30ي كه هر كرت شامل چهار رديف چهار متري با فاصله رديف طور

مارها در قالب طرح كرت هاي خرد شده (اسپليت پالت) با سه تكرار اجرا شدند به طوري كه مراحل تي
آبياري در كرت هاي اصلي و ارقام در كرتهاي فرعي قرار گرفتند. براي جلوگيري از نفوذ رطوبت به كرت 

بر مراقبتهاي  عالوههاي اصلي همجوار دو متر فاصله بين كرت هاي اصلي منظور شد. در طول فصل رشد 
گلدهي شروع معمول زراعي نظير وجين علفهاي هرز و مبارزه با آفات از صفات مورد نظر مانند تعداد روز تا 

تعداد دانه در غالف ، تعداد غالف در بوته، تعداد شاخه هاي فرعي و طول و رسيدن كامل ، ارتفاع بوته ، 
داشت نيز عملكرد دانه و وزن هزار دانه محاسبه  بعد از بر.  فتدداشت برداريهاي الزم صورت گرغالف يا
گرمي تهيه و به  150نيز از هر كرت آزمايشي نمونه هاي  تيمارهاجهت اندازه گيري ميزان روغن گرديد. 

اندازه گيري شد. سپس عملكرد روغن نيز محاسبه NMR و توسط دستگاه آزمايشگاه تجزية روغن ارسال 
  . گرديد
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  1389-90هوايي محل اجراي آزمايش در سال زراعي وضعيت آب و  -4جدول
ن 
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  متوسط درجه حرارت  
C° 

درجه حرارت 
دگ °C مطلق

ارن
ب

ي(
m

m
( 

 ماه

ين
انگ

مي
  

كثر
حدا

قل  
حدا

كثر  
حدا

قل  
حدا

  

204  37  0 9/19  8/29 9/9  2/34  4 8/0   مهر
5/110  5/46  0 4/13  3/21 5/5  6/28  0 8/23   آبان
0  47  21 2/8  6/16 2/0-  21  4- 1/24   آذر
0  5/68  16 8/3  6/8 9/0-  4/13  6- 5/45   دي
0  3/69  22 1/2  3/7 1/3-  6/13  10 - 4/69   بهمن
0  53  15 2/7  2/14 2/0  2/23  7- 3/35   اسفند
4/93  6/48  3 4/11  1/19 7/3  8/25  4/2- 7/50   فروردين

117  3/59  0 7/15  5/22 9/8  29  4/3 5/92   ارديبهشت
5/335  3/26  0 5/22  8/32 1/12  39  2/5 4/0   خرداد
  جمع  5/342            77    

  
  

 عمليات زراعي طرح 

مزرعه تحقيقاتي معاونت موسسه تحقيقات كشاورزي ديم قطعه زمين مورد نظر در  1389در تابستان 
خاكورزي ثانويه صورت گرفت. مقدار كود شخم عميق شده و بوسيله زدن دو ديسك عمود بر هم (سرارود) 

از دو منبع سوپر فسفات آمونيوم و سولفات آمونيوم تامين  60O2P 60N 5مورد نياز بر اساس فرمول كودي
گرديد. تمامي كود سوپر فسفات آمونيوم و نصف كود اوره در زمان كاشت و نصف ديگر كود اوره در زمان 

و بصورت  1/7/1389صورت سرك مصرف گرديد. كشت در تاريخ ه ساقه روي (خروج از مرحله روزت) ب
ليتر  8/0دستي انجام شد. مبارزه با علفهاي هرز باريك برگ از طريق سم علفكش گاالنت سوپر به ميزان 

در هكتار در اوايل آذر ماه صورت گرفت. در اواخر فروردين ماه نيز وجين علفهاي هرز به صورت دستي طي 
. در اواخر ارديبهشت ماه نيز به منظور جلوگيري از خسارت شته مومي اقدام به دو مرحله صورت گرفت

  ليتر در هكتار گرديد.  5/1سمپاشي مزرعه توسط سم سيستميك متاسيستوكس به ميزان 
  
  نقشه كاشت آزمايش  

آرايش كشت و نحوه پياده شدن تيمارها در زمين به اساس نقشه طرح اسپليت پالپ (كرت هاي يك بار 
  رد شده ) و توزيع تصادفي تيمارها در كرت هاي اصلي و فرعي به شرح ذيل بود: خ
  
Aكرت اصلي سطوح مختلف آبياري شامل :  
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A1:    بدون آبياري بهاره 

A2:    (مرحله ساقه دهي)  يك بار آبياري 

A3:    (مراحل ساقه دهي و شروع گلدهي) دو بار آبياري  
A4:     دهي، شروع و پايان گلدهي)سه بار آبياري (مراحل ساقه  
A5:    (مراحل ساقه دهي، شروع و پايان گلدهي و پر كردن دانه) چهار بار آبياري  

 
: B   كرت فرعي ارقام كلزا  شامل  

B1:    Shiralee  
B2: Opera 

B3:    Okapi 
  

  صفات اندازه گيري شده
د اندازه گيري قرار گرفت مور زيرصفت مورفولوژيك و زراعي به شرح  11در طول دوره رشد گياه 

  ).5(جدول
  

  نحوه اجراي آزمايش آفتابگردان
و دو هيبريد آذرگل و   (Lakumka) در اين بررسي يك رقم آزاد گرده افشان آفتابگردان به نام الكومكا

با پنج تيمار آبياري مختلف شامل بدون آبياري (ديم كامل)، يك بار آبياري در  (Alstar, Azargol)آلستار 
مرحله غنچه دهي، دو بار آبياري (مراحل غنچه دهي و شروع گلدهي)، سه بار آبياري (مراحل غنچه دهي، 

ورد شروع و پايان گلدهي) و چهار بار آبياري (مراحل غنچه دهي، شروع و پايان گلدهي و پر كردن دانه) م
ميليمتر بود كه براي كنترل دقيق ميزان آب  40بررسي قرار گرفتند. ميزان آب مصرفي در هر نوبت آبياري 

تيمارهاي حاصل از تركيب رقم و هيبريد با مراحل  15از كنتورهاي مخصوص استفاده شد. در مجموع 
يد بطوري كه هر كرت شامل آبياري وجود داشت كه هر تيمار در كرتهايي به ابعاد دو در پنج متر كشت گرد

سانتي متر بود. تيمارها در قالب طرح كرت هاي خرد شده  50چهار رديف پنج متري با فاصله رديف 
(اسپليت پالت) با سه تكرار اجرا به طوري كه مراحل آبياري در كرت هاي اصلي و ارقام در كرتهاي فرعي 

اصلي همجوار دو متر فاصله بين كرت هاي قرار گرفتند. براي جلوگيري از نفوذ رطوبت به كرت هاي 
  اصلي منظور شد.

  
 عمليات زراعي طرح 

قطعه زمين مورد نظر در مزرعه تحقيقاتي معاونت موسسه تحقيقات كشاورزي ديم  1389در پاييز    
(سرارود) شخم عميق شده و بوسيله زدن دو ديسك عمود بر هم خاكورزي ثانويه صورت گرفت. مقدار كود 

از دو منبع اوره و سوپرفسفات آمونيوم تامين شد. تمامي  50O2P 50N 5ز بر اساس فرمول كودي مورد نيا
كود سوپر فسفات آمونيوم و نصف كود اوره در زمان كاشت و نصف ديگر كود اوره در زمان غنچه دهي 
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هرز  و بصورت دستي انجام شد مبارزه با علفهاي 1/12/1389بصورت سرك مصرف گرديد. كشت در تاريخ 
به صورت دستي طي دو مرحله در بهار صورت گرفت. به منظور جلوگيري از خسارت پرندگان در زمان پر 

  شدن دانه طبق بوته ها توسط كاغذ روزنامه پوشانده شدند.
  

  تكرار اول  
A1                       A2                         A3                     A4                      A5         تكرار دوم  

A3                       A1                         A5                     A4                      A2            تكرار سوم  
A4                       A3                         A2                      A5                      A1      

  
  صفات مورفولوژيك و زراعي اندازه گيري شده در آزمايش كلزا -5جدول

 
 اختصاريعالئم   صفات موردمطالعه

 Days to Starting  FlowerDSF  تعداد روز تا شروع گلدهي
  Days to MaturityDM  تعداد روز تا رسيدگي
  Pods per PlantPP  تعداد غالف در بوته
  Secondary BranchesSB  تعداد شاخه فرعي

  Seeds per PodSP  تعداد دانه درغالف 
 Pod LengthPL  طول غالف
 Plant heightPH  ارتفاع بوته

  Thousand Kernel WeightTKW  وزن هزار دانه(گرم)
 %Oil ContentOil  ميزان روغن دانه

  Seed Yield SY  عملكرد دانه(كيلوگرم در هكتار)
  Oil YieldOY  عملكرد روغن(كيلوگرم در هكتار)

  

  
B2 

  
B3 

  
B1 

  
B1  

  
B3 

  
B2 

  
B2

  
B1  

  
B3 

  
B1

  
B2 

  
B3 

  
B3

  
B2  

 

  
B1  

  
  

B1 

  
B3 

  
B2 

  
B2  

  
B1 

  
B3 

  
B1

  
B2  

  
B3 

  
B3

  
B2 

  
B1 

  
B3

  
B1  

 

  
B2  

  

  
B3 

  
B2 

  
B1 

  
B3

  
B1 

  
B2 

  
B1

  
B3 

  
B2 

  
B1  

 

  
B2 

  
B3 

  
B2

  
B3  

 

  
B1  
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به تفكيك ماهيانهايستگاه هواشناسي سرارود ((الف)،  1389-90: يزان بارندگي در سال زراعي  3شكل
(ج) ميانگين كلزادرچهاررژيمĤبياريوبدونĤبياري) ستونهايقرمز( وروغن) ستونهايĤبي( ميانگينعملكرددانه

 عملكرد دانهو روغنسه رقم كلزا در پنج رژيم آبياري مختلف

 الف

 ب
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  نقشه كاشت آزمايش 
آرايش كشت و نحوه پياده شدن تيمارها در زمين به اساس نقشه طرح اسپليت پالت (كرت هاي يك بار 

  بود:  زيردفي تيمارها در كرت هاي اصلي و فرعي به شرح خرد شده ) و توزيع تصا
Aكرت اصلي سطوح مختلف آبياري شامل ::  

A1بدون آبياري 

A2 (مرحله غنچه دهي)  يك بار آبياري  
A3(مراحل غنچه دهي و شروع گلدهي) دو بار آبياري  
A4(مراحل غنچه دهي، شروع و پايان گلدهي) سه بار آبياري  
A5 (مراحل غنچه دهي، شروع و پايان گلدهي و پر كردن دانه)چهار بار آبياري 

: B   كرت فرعي ارقام و هيبريدهاي آفتابگردان  شامل  
B1رقم الكومكا 

B2هيبريد آذرگل 

B3هيبريد آلستار  
  

  نحوه محاسبه ميزان آب آبياري
به منظور اعمال مقادير دقيق آب آبياري در كرت هاي اصلي آزمايش و كنترل ميزان آب وارد شده به 

ميلي  40ها از كنتورهاي دقيق استفاده گرديد. همچنين با توجه به اينكه ميزان آب ابياري در هر نوبت كرت
  رت آزمايشي محاسبه شد.و با استفاده از مساحت هر ك زيرمتر در نظر گرفته شده بود از طريق فرمول 

  متر مربع 10مساحت هر كرت آزمايشي= 
  كرت آزمايشي)  3متر مربع (شامل  30مساحت هر كرت اصلي=

  04/0(متر) ×    30(مترمربع)×    1000=   1200ميزان آب مصرفي بر حسب ليتر    
ليتر آب وارد كرت  1200در هر كرت اصلي كه شامل سه كرت آزمايشي بود در هر نوبت آبياري بنابراين 

  گرديد كه اين مقدار آب نيز توسط كنتور تنظيم مي گرديد.  
  

  تكرار اول  
            A1                    A2                    A3                   A4                    A5                         

  تكرار دوم  
            A2                    A4                    A3                   A5                    A1                      

  
B1

  
B2

  
B3

  
B2

  
B3

  
B1

  
B2

  
B1

  
B3

  
B1  
 

  
B3

  
B2

  
B3

  
B2  
 

  
B1  

  

  
B1

  
B3

  
B2

  
B2

  
B1

  
B3

  
B1

  
B2

  
B3

  
B3  
 

  
B2

  
B1

  
B3

  
B1  
 

  
B2  
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  تكرار سوم  
            A4                         A5                          A1                          A2                         A3  

  
 صفات مورفولوژيك و زراعي اندازه گيري شده در آزمايش آفتابگردان -6جدول

  
  صفات اندازه گيري شده

در طول دوره رشد گياه عالوه بر مراقبت هاي زراعي الزم، هشت صفت مورفولوژيك و زراعي به شرح ذيل 
به منظور تجزيه و تحليل داده هاي به دست آمده و رسم نمودارهاي ).6مورد اندازه گيري قرار گرفت(جدول

استفاده گرديد  GenStat15و  Excel, SPSS 16, Mstat-cالزم در اين پژوهش از نرم افزارهاي آماري  
  (يك نسخه از اين نرم افزارها ضميمه گزارش شده است). 

  
  نتايج كلزا

ميلي متر بوده  5/342برابر 1389-90سرارود در سال زراعي ميزان كل بارش رخ داده در ايستگاه تحقيقاتي 
ميليمتر است يعني ميزان بارندگي در  417واين در حاليست كه ميانگين بلند مدت بارندگي در اين ايستگاه 

). با توجه به تاريخ 1و نمودار  4درصد كمتر از ميانگين بلند مدت بوده است (جدول 18اين سال زراعي 
) كل بارندگي اتفاق افتاده در اين سال زراعي  در درون دوره كاشت تا 1/7/1389ا  (كاشت ارقام كلز

ميليمتر  500در يك دوره رشدي در حدود  كلزانياز آبي برداشت آزمايش كلزا بوده است. با توجه به اينكه 
ان گفت كه مي تو 1389-90لذا با احتساب ميزان بارندگي اتفاق افتاده در سال زراعي  .شده استبرآورد 
  ميليمتر كمبود آب براي رشد مطلوب اين گياه وجود داشته است.  158حدود 

يكي ديگر از فاكتورهاي مهم در رشد كلزا درجه حرارت محيط است. نياز حرارتي كلزا بر حسب درجه روز 
) براي هر مرحله از رشد رويشي و زايشي آن محاسبه مي گردد. لذا در طي فصل رشد در GDDرشد (

  
B2

  
B1

  
B3

  
B3

  
B2

  
B1

  
B1

  
B3

  
B2

  
B1  
 

  
B3

  
B2

  
B1

  
B2  
 

  
B3  

  

 اختصاريعالئم   صفات موردمطالعه
 Days to Starting  FlowerDSF  تعداد روز تا شروع گلدهي

  Days to Maturity DM  تعداد روز تا رسيدگي
  Leaf per PlantNL  تعداد برگ در بوته

  Stem DiameterSD  قطر ساقه
 Head  DiameterHD  قطر طبق
 Plant heightPH  ارتفاع بوته

  Thousand Kernel WeightTKW  وزن هزار دانه(گرم)
  Seed YieldSY  هكتار)عملكرد دانه(كيلوگرم در 
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رتيكه ميانگين درجه حرارت ها كمتر از حد نياز باشند باعث طوالني شدن دوره رشد خواهد شد. بررسي صو
درجه سانتيگراد رسيده و به  -4/2درجه حرارت ها در فروردين ماه نشان داد كه حداقل درجه حرارت به 

دريافتي گياه براي روز يخبندان اتفاق افتاده است. اين امر سبب  كاهش ميزان درجه روز رشد  3مدت 
  مرحله ساقه رفتن تا غنچه دهي شده وكندي رشد زايشي را به دنبال داشت. 

  

مرحله  1390ارقام آفتابگردان در مرحله شروع گلدهي ايستگاه تحقيقاتي سرارود ارديبهشت  :4 شكل
  پايان كتاب)(تصوير رنگي 1390تلقيح آفتابگردان به وسيله زنبور ايستگاه تحقيقاتي سرارود خرداد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مرحله پايان گلدهي و پوشاندن طبقها جهت جلوگيري از خسارت گنجشك ايستگاه  :5شكل
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  ميانگين عملكرد دانه ارقام و هيبريدهاي آفتابگردان در رژيمهاي آبياري مختلف: 6شكل 

  تجزيه واريانس
) نشان داد كه اختالف بين تكرارها براي چهار صفت تعداد 7نتايج تجزيه واريانس صفات مختلف (جدول 

روز تا رسيدن، وزن هزار دانه، ميزان روغن دانه و عملكرد روغن معني دار بود. اما براي ساير صفات 
اي اين صفات بود. اثر اختالف معني داري مشاهده نشد اين امر بيانگر موثر نبودن بلوك بندي آزمايش بر

رژيم هاي آبياري از نظر تمامي صفات تحت بررسي در سطح احتمال يك درصد بسيار معني دار بود. اين 
موضوع نشان مي دهد كه رژيم هاي مختلف رطوبتي تمامي صفات زراعي كلزا را به شدت تحت تاثير قرار 

وز تا شروع گلدهي، ارتفاع بوته، تعداد غالف داده است.  اختالف بين ژنوتيپ ها از نظر چهار صفت تعداد ر
در بوته و وزن هزار دانه در سطح احتمال يك درصد معني دار بوده و از نظر ساير صفات غير معني دار بود. 
با توجه به معني دار شدن اختالف بين دو جزء عملكرد يعني وزن هزار دانه و تعداد غالف در بوته  و غير 

انه مي توان گفت كه  وجود اختالف بين اين دو جزء نتوانسته است اختالف معني معني دار شدن عملكرد د
داري بين عملكرد دانه بوجود آورد لذا جزء سوم عملكرد يعني تعداد دانه در غالف (كه غير معني دار شده 

  است) از اجزاء مهم محسوب مي گردد. 
دانه در غالف غير معني دار و از نظر ساير صفات ژنوتيپ تنها از نظر صفت تعداد × اثر متقابل رژيم آبياري 

در سطح احتمال يك و يا پنج درصد معني دار بودند.  بيشترين و كمترين ميزان درصد تغيرات به ترتيب 
درصد) بود. مقايسه ميانگين  59/0درصد) و تعداد روز تا شروع گلدهي ( 2/25مربوط به ميزان روغن دانه (

) از طريق روش 3و نمودار 8ي سطوح مختلف رژيم هاي آبياري (جدول صفات زراعي تحت بررسي برا
كيلوگرم در هكتار  0/3154دانكن نشان داد كه بيشترين ميانگين عملكرد دانه در تيمار چهار بار آبياري با 
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بدست آمد. روند عملكرد دانه در ساير تيمارها نشان داد كه با كاهش دفعات آبياري عملكرد دانه نيز كاهش 
  كيلوگرم در هكتار بود. 9/857افته و كمترين ميزان آن در تيمار ديم (بدون آبياري) با ي

  
تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) صفات مختلف ارقام كلزا در رژيم هاي مختلف : 7جدول 

 )89-90آبياري(سرارود

 DSF DM PH PP SB درجه آزادي منابع تغييرات

 ns 6.67* 3.04 ns 63.04 ns 0.09 ns 0.15 2 تكرار

 4  رژيم آبياري
215.3*
* 

402.7** 364.9** 8880.9** 43.6** 

 0.45 31.3 2.78 2.29 0.94 8 1اشتباه 

 0.60ns 31.8** 272.3** 0.96 ns **10.9 2  ژنوتيپ

 **3.61 **516.9 **20.9 *3.98 *1.73 8 رژيم آبياري×ژنوتيپ

 0.70 20.5 3.06 1.27 0.68 20  2اشتباه 

 0.59  0.62 1.57 3.8 9.6 
 SP LP TKW SY Oil OY درجه آزادي منابع تغييرات

 2 تكرار
0.07
ns 

0.03 ns 0.11* 41480.4 ns 0.12* 12201.6* 

 4  رژيم آبياري
50.5
** 

15.6** 2.95** 
7787947.2*
* 

2.04 ** 7787947.2** 

 2552.6 0.16 10602.5 0.02 0.07 0.41 8 1اشتباه 

 2  ژنوتيپ
3.17
ns 

0.16 ns 0.12 ** 164160.7 ns 0.07 ns 42989.5 ns 

 8 رژيم آبياري ×ژنوتيپ
2.45 
ns 

1.11** 0.33** 349472.9** 1.12 * 93463.9** 

 21734.6 0.32 77826.0 0.02 0.14 1.45 20  2اشتباه 

 25.2 16.3 3.3 6.0 5.9  درصد ضريب تغييرات  

DSF      ، روز تا شروع گلدهي :DM  ، روز تا رسيدگي :PH  ، ارتفاع بوته :PP ،تعداد غالف دربوته : SB   ،تعداد شاخه هاي فرعي :
SP  ، تعداد دانه در غالف :LP ، طول غالف :TKW  ، وزن هزار دانه :SY  ،عملكرد دانه :Oil  ،ميزان  روغن دانه :OY  عملكرد :

  روغن 
  

انه مالحظه گرديد يعني بيشترين عملكرد روغن متعلق به از نظر عملكرد روغن نيز روندي مشابه عملكرد د
 7/444كيلوگرم در هكتار و كمترين آن مربوط به تيمار ديم (بدون آبياري) با  1611رژيم چهار بار آبياري با 

كيلوگرم در هكتار بود. تاثير رژيم هاي آبياري بر روي ساير صفات زراعي به گونه اي واضح نشان مي دهد 
سي بيشتر به رطوبت وزن هزاردانه، طول غالف، تعداد دانه در غالف، تعداد غالف در بوته و كه با دستر

ارتفاع بوته افزايش مي يابد. همچنين با افزايش دفعات آبياري طول دوره رسيدن و تعداد روز تا شروع 
ره رويش باعث گلدهي افزايش مي يابد. به عبارت ديگر افزايش تعداد آبياري ها از طريق افزايش طول دو

طوالني شدن دوره گلدهي و توليد تعداد گل بيشتر و در نتيجه تعداد غالف در بوته بيشتري مي گردد و نيز 
  ديررس شدن ژنوتيپ ها را به دنبال دارد. 
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ميانگين : ميانگين عملكرد دانه آفتابگردان در چهار رژيم آبياري مختلف و بدون آبياري(الف) و  7شكل 
 عملكرد دانه سه رقم و هيبريد آفتابگردان

 
 

درصد) به  8/51تا  7/50در طرف مقابل ميزان روغن دانه در پنج تيمار آبياري بسيار به هم نزديك بود (از 
درصد تفاوت مالحظه گرديد اين امر نشان داد كه ميزان آبياري بر روي اين صفت  1/1ا طوري كه تنه

كمترينتاثيري را داشته و اين صفت بيشتر تحت تاثير عوامل ژنتيكي بوده و كمترين تاثير را از محيط مي 
دون آبياري گيرد. در مورد صفت تعداد شاخه هاي فرعي نيز بين با انجام يك بار آبياري در مقايسه با ب

  تعدادشاخه هاي فرعي كاهش يافته بود كه اين موضوع توجيه پذير نبود.  
داري داشته مقايسه ميانگين سه رقم كلزا از نظر صفات زراعي كه در جدول تجزيه واريانس اختالف معني 

) نشان داد كه رقم اكاپي دير گل ترين بوده و اپرا زودگل ترين بود. البته اختالف 2و نمودار  9اند (جدول 
سانتيمتر) رقم بود كه با  3/113بين دو رقم اپرا و شيرآلي بسيار اندك و غير معني دار بود. اپرا پا بلندترين (

غالف) را  3/124اين رقم بيشترين تعداد غالف در بوته (دو رقم ديگر اختالف معني داري داشت. همچنين 
گرم) بيش از دو رقم ديگر بود  95/3داشته و با اكاپي در يك كالس آماري قرار گرفت. وزن هزار دانه اپرا (

 و با آنها اختالف آماري نشان داد.

و  10رژيم هاي آبياري كلزا (جدول× مقايسه ميانگين صفات زراعي تحت بررسي براي اثر متقابل ژنوتيپ 
) مشخص نمود كه در شرايط بدون آبياري هرچند كه رقم اكاپي از نظر عددي عملكرد دانه و روغن 3نمودار

 الف

 ب
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و روغن مشابه از نظر  بيشتري داشت اما هيچيك از ارقام بر ديگري برتري نداشته و همگي عملكرد دانه
كيلوگرم در هكتار بترتيب  7/622و  1210آماري توليد كردند.  در شرايط يك بار آبياري نيز رقم اكاپي با 

بيشترين عملكرد دانه و روغن را داشت اما با دو رقم ديگر اختالف معني داري نداشت. در تيمار دو بار 
  ابه شرايط يكبار آبياري بود. آبياري نيز ترتيب عملكرد دانه و روغن كامال مش

  
 

  89-90بياري آفتابگردان، سرارود :  مقايسه ميانگين صفات زراعي سطوح مختلف رژيم هاي آ8جدول
DSF 

 
DM 

 
PH 

 
PP 

 
SB 

 
SP 

 
 رژيم هاي آبياري

134.3 D 170.2 D104.4 C87.9  D 6.8 C18.1 Cبدون آبياري 

136.2 C 176.7 C105.3 C87.2  D 5.9  D17.5  Cيك بار آبياري 

142.2 B 183.0 B114.2 B126.5  C 9.4 B21.5 Bدو بار آبياري 

144.7 A 185.7 A116.4 A141.4 B 10.5 A21.7 Bسه بار آبياري 

144.8  A 185.5 A 118.1 A 156.7 A 10.8 A 22.9 A چهار بار آبياري 

 

LP 
 (سانتيمتر)

TKW 
 (گرم)

SY 
(كيلوگرم 
 درهكتار)

Oil 
 (درصد)

OY 
(كيلوگرم 
 درهكتار)

 
 رژيمهاي آبياري

4.4 D 3.1 D857.9 E51.8 A444.7 Eبدون آبياري 

5.6 C 3.7 C1110.0 D51.6 A572.3 Dيك بار آبياري 

7.1 B 3.8 C1326.0  C50.7 B672.9 Cدو بار آبياري 

6.9 B 4.2 B2087.0 B51.7 A1079.0 Bسه بار آبياري 

7.6  A 4.6 A3154.0 A51.1 B1611.0 Aچهار بار آبياري 

DSF       ، روز تا شروع گلدهي :DM  ، روز تا رسيدگي :PH  ، ارتفاع بوته :PP ،تعداد غالف دربوته : SB    ،تعداد شاخه هاي فرعي :
SP  ، تعداد دانه در غالف :LP ، طول غالف :TKW  ، وزن هزار دانه :SY  ،عملكرد دانه :Oil  ،ميزان روغن دانه :OY  عملكرد روغن :  
  

 89-90مقايسه ميانگين صفات زراعي تحت بررسي براي ارقام كلزا ، سرارود : 9ل جدو

 
 

 DSF ارقام
 

DM 
 

PH 
 

PP 
 

SB 
 

SP 
 

LP 
 

TKW 
 

SY 
 

Oil 
 

OY 
 

 A 180.2 110.7 B 119.9 A 8.67 19.8 6.23  3.83 B  1614 51.42  829.4 141.4 اكاپي

 B 180.0 113.3 A 124.3 A 8.43 20.7 6.27 3.95 A 1820 51.42 934.5 139.8 اپرا

 B 180.4 111.0 B 115.7 C 8.94 20.5 6.43 3.78 B 1686 51.30 864.3 140.1 شيرآلي
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  . 89-90رژيم هاي آبياري كلزا ، سرارود × مقايسه ميانگين صفات زراعي اثر متقابل ژنوتيپ  : 10جدول
 DSF  تركيبات ژنوتيپو رژيم آبياري

 
DM 

 
PH ر)(سانتيمت  PP 

 
SB 

 
 D 170.5    F 100.8  H 83.8    I 6.5   E   136.5 اكاپي بدون آبياري

 E 168.5    G 107.5   F 96.3   H 6.8   DE   133.0 اپرا بدون آبياري

 E 171.5    F 105.0  FG 83.8   I 7.0  DE   133.5 شيرآلي بدون آبياري

 D 176.5   E 105.8  FG 97.0  H 6.0   E   137.0 اكاپي با يكبار آبياري

 D 176.5   E 105.8  FG 95.5  H 5.8   E   136.0 اپرا  با يكبار آبياري

 D 177.0   E 104.2   G 69.2  J 6.0   E  135.5 شيرآلي با يكبار آبياري

 C 184.0BCD 111.7   E 122.0  F 8.3   CD   142.5 اكاپي  با دو بار آبياري

 C 182.0 D 114.2CDE 112.0  G 8.2    D   141.5 اپرا  با دو بار آبياري

 شيرآلي با دو بار آبياري

 
142.5   C 183.0   CD 116.7  BC 145.5  CD 11.7  A 

 145.0AB 185.0ABC 115.0  CD 140.0  DE 11.5  A اكاپي با سه بار آبياري

 B 186.0  AB 118.3  AB 149.0  BC 10.2  AB   144.0 اپرا  با  سه بار آبياري

 145.0AB 186.0  AB 115.8BCD 135.2   E 9.7   BC شيرآلي با  سه بار آبياري

 A 185.0ABC 120.0  A 156.7   B 11.0  AB  146.0 اكاپي با چهار بار آبياري

 144.5AB 187.0  A 120.8  A 168.5  A 11.2  AB اپرا  با چهار بار آبياري

 B 184.5  BC 113.3   DE 145.0  CD 10.3  AB  144.0 شيرآلي با چهار بار آبياري

DSF  ، روز تا شروع گلدهي :DM  ، روز تا رسيدگي :PH  ، ارتفاع بوته :PP  ،تعداد غالف دربوته :SB   ،تعداد شاخه هاي فرعي :SP  :
  : عملكرد روغن OY: ميزان روغن دانه،  Oil: عملكرد دانه،  SY: وزن هزار دانه ،  TKW: طول غالف ، LPتعداد دانه در غالف ، 

  
 

در شرايط سه بار آبياري علي رغم غير معني دار بودن عملكرد دانه وروغن ارقام ترتيب ارقام مشابه دو تيمار 
قبلي نبود يعني اپرا باالترين مقدار عددي عملكرد دانه و روغن را نشان داد. با انجام آبياري چهارم تفاوت 

كيلوگرم در هكتار به ترتيب  1949و  3794ارقام معني دار گرديد. بطوريكه اپرا با بين عملكرد دانه و روغن 
بيشترين عملكرد دانه و روغن را داشت. شيرآلي و اكاپي در مرتبه هاي بعدي قرار گرفتند. اپرا با چهار با 

اع بوته و آبياري عالوه بر بيشترين عملكرد دانه و روغن بيشترين تعدادغالف در بوته، بيشترين ارتف
  بيشترين تعداد روز تا رسيدن را دارا بود.
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دقت در روند عملكرد دانه و روغن ارقام در رژيمهاي مختلف آبياري مشخص نمود كه عدم آبياري و نيز 
يك و دو بار آبياري نتوانسته است اختالف معني داري بين عملكرد ارقام ايجاد نمايد. بجز در مورد رقم 

). لذا ارقام تحت  10ري كه با شرايط بدون آبياري اختالف معني داري نشان داد (جدول اكاپي با دو بار آبيا
بررسي براي اجراي يك يا دو بارآبياري تكميلي مناسب نبوده و در مقادير باالي آبياري پتانسيل عملكردي 

  خود را بروز مي دهند. 
  

   89- 90رارود سرژيمهاي آبياري كلزا، × مقايسه ميانگين صفات زراعي اثر متقابل ژنوتيپ :جدول
  تركيبات ژنوتيپو رژيم آبياري

LP 
 (سانتيمتر)

TKW 
 (گرم)

SY 
(كيلوگرم 
 درهكتار)

Oil 
 (درصد)

OY 
 (كيلوگرم درهكتار)

 I 2.62     G 916.7    G 51.7ABC 474.1  G   3.5 اكاپي بدون آبياري

 GH 3.38     E 851.4   G 52.4  A 446.5   G  5.0 اپرا بدون آبياري

بدون آبياري شيرآلي  4.7   H 3.12      F 805.6   G 51.3BCD 413.4   G 

 EF 4.00    C 1210.0  FG 51.5 A-D 622.7   FG  6.0 اكاپي با يكبار آبياري

 GH 3.50     E 988.9   G 52.1ABC 514.7   G  5.2 اپرا  با يكبار آبياري

 FG 3.62   DE 1131.0   FG 51.2BCD 579.5  FG  5.5 شيرآلي با يكبار آبياري

 CD 4.00    C 1583.0   EF 51.1  CD 809.0   EF  6.8 اكاپي  با دو بار آبياري

 DE 4.00    C 1214.0    FG 49.8   E 604.7  FG   6.5 اپرا  با دو بار آبياري

 A 3.38     E 1181.0    FG 51.2BCD 605.1  FG  8.0 شيرآلي با دو بار آبياري

بار آبيارياكاپي با سه   7.0   CD 3.77   CD 1847.0   DE 51.5 A-D 951.1 DE 

 CD 4.38   B 2253.0   CD 51.4 A-D 1158.0 CD   7.0 اپرا  با  سه بار آبياري

 CDE 4.27   B 2160.0  CD 52.3  AB 1129.0  CD  6.7 شيرآلي با  سه بار آبياري

 AB 4.77  A 2514.0    C 51.3BCD 1290.0  C  7.8 اكاپي با چهار بار آبياري

 AB 4.50   B 3794.0  A 51.4 A-D 1949.0  A  7.7 اپرا  با چهار بار آبياري

 BC 4.50   B 3154.0   B 50.5   DE 1595.0  B   7.3 شيرآلي با چهار بار آبياري

DSF  ، روز تا شروع گلدهي :DM  ، روز تا رسيدگي :PH  ، ارتفاع بوته :PP  ،تعداد غالف دربوته :SB   ،تعداد شاخه هاي فرعي :SP  :
  : عملكرد روغن OY: ميزان روغن دانه،  Oil: عملكرد دانه،  SY: وزن هزار دانه ،  TKW: طول غالف ، LPتعداد دانه در غالف ، 

  
  آفتابگرداننتايج 

ميلي متر بوده  5/342برابر 1389-90سرارود در سال زراعي  ميزان كل بارش رخ داده در ايستگاه تحقيقاتي
ميليمتر است يعني ميزان بارندگي در  417واين در حاليست كه ميانگين بلند مدت بارندگي در اين ايستگاه 
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). با توجه به تاريخ 1و نمودار  4درصد كمتر از ميانگين بلند مدت بوده است (جدول 18اين سال زراعي 
ميليمتر بوده است. با توجه  9/178) ميزان بارندگي بعد از كشت برابر 1/12/1389تابگردان (كاشت ارقام آف

 .شده استميليمتر برآورد  500-600نياز آبي زراعت آفتابگردان در يك دوره رشدي در حدود به اينكه 
تا  250حدود  مي توان گفت كه 1389-90با احتساب ميزان بارندگي اتفاق افتاده در سال زراعي  بنابراين

  ميليمتر كمبود آب براي رشد مطلوب اين گياه وجود داشته است.  350
يكي ديگر از فاكتورهاي مهم در رشد گياه آفتابگردان درجه حرارت محيط است. نياز حرارتي آفتابگردان بر 

ت ) محاسبه مي گردد. لذا در طي فصل رشد در صورتيكه ميانگين درجه حرارGDDحسب درجه روز رشد (
ها كمتر از حد نياز باشند باعث طوالني شدن دوره رشد خواهد شد. بررسي درجه حرارت ها در فروردين ماه 

روز يخبندان اتفاق افتاده  3درجه سانتيگراد رسيده و به مدت  -4/2نشان داد كه حداقل درجه حرارت به 
جوانه زني تا رسيدن به مرحله  است. اين امر سبب  كاهش ميزان درجه روز رشد دريافتي گياه براي مرحله

  چهار برگي شده وكندي رشد گياهچه ها را به دنبال داشت. 
  

ارقام  و هيبريدهاي آفتابگردان در رژيم هاي مختلف تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) صفات : جدول 
 )89-90آبياري (سرارود

 DSF DM HD PH درجه آزادي منابع تغييرات

 ns 0.02* 21.2ns 5.6 ns 3.8 2 تكرار

 **264.2 **94.7 **516.1 **81.7 4  رژيم آبياري

 6.2 5.3 1.3 2.0 8 1اشتباه 

 2.0ns 9.4ns **104.1 **110.6 2  ژنوتيپ

 *3.8ns 11.9 **9.3 **7.3 8 رژيم آبياري ×ژنوتيپ

 3.9 2.7 0.40 0.86 20  2اشتباه 

 1.7 11.1 0.47  1.0 درصد ضريب تغييرات                  

 NL SD TKW SY درجه آزادي ابع تغييراتمن

 6.1ns 0.03ns 0.25ns  7087.5ns 2 تكرار

 **674649.2 **106.8 **1.9 **122.6 4  رژيم آبياري

 2285.4 7.1 0.05 9.8 8 1اشتباه 

 **0.03ns 380.9** 30580.9 **26.6 2  ژنوتيپ

رژيم ×ژنوتيپ
 **0.04ns 71.5** 11747.9 *5.7 8 آبياري

 2546.4 10.5 0.03 1.6 20  2اشتباه 

  3.9 7.1 7.6 5.9 درصد ضريب تغييرات                 
DSF  ، روز تا شروع گلدهي :DM  ، روز تا رسيدگي :PH  ، ارتفاع بوته :HD  ، قطر طبق :SD   ، قطر سـاقه :NL    ، تعـداد بـرگ در بوتـه :

TKW  ، وزن هزار دانه :SY  عملكرد دانه : 
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  89- 90مقايسه ميانگين صفات زراعي تحت بررسي براي ژنوتيپ هاي آفتابگردان ، سرارود  -7-1جدول 

SY(كيلوگرم درهكتار) TKW (گرم) NL (برگ) DM (روز) DSF (روز) ژنوتيپ 

1234.0   B 39.74   B 20.73   B 131.9   C 87.47   B آذر گل  

1324.0  A 47.53  A 20.93   B 133.7   B 87.67   B آلستار  
1270.0   B 49.17  A 23.13  A 137.1  A 92.27  A الكومكا 

DSF      ، روز تا شروع گلدهي :DM ، روز تا رسيدگي :NL  ، تعداد برگ در بوته :TKW  ، وزن هزار دانه :SY  عملكرد دانه :  
  

  تجزيه واريانس
بلوك بندي تنها براي صفت تعداد روز تا  ) نشان داد كه11نتايج تجزيه واريانس صفات مختلف (جدول 

  رسيدن فيزيولوژيك موثر بوده و در ساير صفات اختالفي بين تكرارها مشاهده نگرديد. 
  

  . 89- 90مقايسه ميانگين صفات زراعي سطوح مختلف رژيم هاي آبياري آفتابگردان، سرارود  - 6-1جدول
 PH(سانتيمتر) HD(سانتيمتر)  DM(روز) DSF(روز) رژيم هاي آبياري 

 
112.2  C 11.3 B 124.3  E 84.4   C بدون آبياري 

 
114.4  C 12.9  B 129.4  D 88.6   B يك بار آبياري 

 
119.6   B 13.8  B 134.6  C 90.1   B دو بار آبياري 

 
123.3  A 17.4 A 139.7   B 89.9   B  آبياريسه بار 

 
124.6  A 19.1 A 143.1  A 92.7  A چهار بار آبياري 

 
SY(كيلوگرم درهكتار) TKW(گرم) SD(ميليمتر) NL(برگ) 

رژيمهاي 
 آبياري

 
880.0  E 31.7 D 1.81 C 17.8   B بدون آبياري 

 
1199.7   D 42.3 C 2.06  B 19.2   B يك بار آبياري 

 
1252.7   C 46.0  B 2.22  B 20.1   B دو بار آبياري 

 
1441.6   B 53.2  A 2.80  A 24.3  A سه بار آبياري 

 
1606.5  A 54.2  A 2.87  A 26.6  A چهار بار آبياري 

DSF  ، روز تا شروع گلدهي :DM  ، روز تا رسيدگي :PH  ، ارتفاع بوته :HD  ، قطر طبق :SD  ، قطر ساقه :NL ،تعداد برگ در بوته :TKW  وزن :
  : عملكرد دانه SYهزار دانه ، 

  
همچنين اثر رژيمهاي آبياري از نظر تمامي صفات تحت بررسي در سطح احتمال يك درصد معني دار بود. 
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بررسي در آفتابگردان تمامي صفات زراعي اين موضوع نشان مي دهد كه رژيم هاي مختلف رطوبتي تحت 
را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد.  اختالف بين ژنوتيپ ها نيز از نظر تمامي صفات بجز ارتفاع بوته، قطر 
طبق و قطر ساقه در سطح احتمال يك درصد معني دار بود. با توجه به غير معني دار شدن اختالف بين 

نه در طبق) مي توان گفت كه  وجود اختالف بين عملكرد دانه ارقام و قطر طبق ها (شاخصي براي تعداد دا
 هيبريدهاي تحت بررسي به علت وجود اختالف معني دار بين جزء وزن هزار دانه ژنوتيپ ها بوده است.

ژنوتيپ از نظر دو صفت قطر طبق و قطر ساقه غير معني دار و از نظر ارتفاع بوته × اثر متقابل رژيم آبياري
و تعداد برگ در بوته در سطح احتمال پنج درصد و از نظر چهار صفت ديگر در سطح احتمال يك درصد 

ژنوتيپ براي وزن هزار دانه و عملكرد × ر شدن اثر متقابل رژيم آبياري معني دار بود.  با توجه به معني دا
دانه مي توان گفت كه رژيم هاي آبياري مختلف باعث ايجاد تغيير در وزن هزار دانه ژنوتيپ ها شده است و 
 تاثير اين جزء از عملكرد بر عملكرد مهمتر از قطر طبق است. بيشترين و كمترين ميزان درصد تغييرات به

  درصد) بود.  47/0درصد) و تعداد روز تا رسيدن ( 1/11ترتيب مربوط به قطر طبق(
  

  مقايسه ميانگين ها
) 5و نمودار  12مقايسه ميانگين صفات زراعي تحت بررسي براي سطوح مختلف رژيم هاي آبياري (جدول 

 5/1606از طريق روش دانكن نشان داد كه بيشترين ميانگين عملكرد دانه در تيمار چهار بار آبياري با 
  كيلوگرم در هكتار بدست آمد. 

  
  89-90رژيم هاي آبياري آفتابگردان، سرارود × ژنوتيپ  مقايسه ميانگين صفات زراعي اثر متقابل - 8-1جدول

PH(سانتيمتر) DM(روز) DSF(روز) تركيبات ژنوتيپ و رژيم آبياري 

110.6    F 121.7     K 81.67       F بدون آبياري آذر گل  

115.0   DE 123.0      J 82.67       F لستار بدون آبياريآ  
111.1     F 128.3     H 89.00    C الكومكا بدون آبياري 

112.2   EF 127.0      I 86.33      E با يكبار آبياري آذر گل  

115.6   DE 128.0     HI 87.00     DE لستار با يكبار آبياريآ  
115.6   DE 133.3     F 92.33   B الكومكا با يكبار آبياري 

120.0   BC 130.0     G 88.67    CD با دو بار آبياري آذر گل  

116.7   CD 134.7     E 87.33    C-E لستار با دو بار آبياريآ  
122.2  AB 139.0     D 94.33  A الكومكا با دو بار آبياري 

123.9   A 139.3   CD 88.00    C-E با سه بار آبياري آذر گل  

122.8  AB 139.3   CD 89.00    C لستار با  سه بار آبياريآ  
123.3  AB 140.3   BC 92.67   B الكومكا با  سه بار آبياري 

123.3  AB 141.3   B 92.67   B با چهار بار آبياري آذر گل  

125.0   A 143.7   A 92.33   B لستار با چهار بار آبياريآ  
125.6   A 144.3   A 93.00  AB الكومكا با چهار بار آبياري 
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SY(كيلوگرم درهكتار) TKW(گرم) NL(برگ)   تركيبات ژنوتيپ و رژيم آبياري 

815.3     I 28.83    G 15.67      G بدون آبياري آذر گل  

910.4    H 27.92    G 18.33     D-F لستار بدون آبياريآ  
914.3    H 38.23     F 19.33    D-F الكومكا بدون آبياري 

1125.0   G 35.41     F 18.00    EF با يكبار آبياري آذر گل  

1296.0  DE 44.33     E 19.33   D-F لستار با يكبار آبياريآ  
1178.0   FG 47.22    DE 20.33   DE الكومكا با يكبار آبياري 

1290.0   DE 35.43     F 20.67   CD با دو بار آبياري آذر گل  

1210.0   E-G 49.94   C-E 17.00   FG لستار با دو بار آبياريآ  
1259.0  D-F 52.68   B-D 22.67   BC الكومكا با دو بار آبياري 

1340.0   D 46.65  DE 23.33   B با سه بار آبياري آذر گل  

1527.0   BC 55.05  A-C 23.33   B لستار با  سه بار آبياريآ  
1458.0   C 58.00  AB 26.33   A الكومكا با  سه بار آبياري 

1600.0  AB 52.37   B-D 26.00   A با چهار بار آبياري آذر گل  

1676.0  A 60.43  A 26.67   A لستار با چهار بار آبياريآ  
1543.   BC 49.70  C-E 27.00   A الكومكا با چهار بار آبياري 

DSF   وDM ، روز تا شروع گلدهي و رسيدگي :PH  ، (سانتيمتر)ارتفاع بوته :NL ، تعداد برگ در بوته :TKW  ، (گرم)وزن هزار دانه :SY (كيلوگرم در هكتار)عملكرد دانه :  
 

روند عملكرد در ساير تيمارها نشان مي دهد كه با كاهش دفعات آبياري عملكرد نيز كاهش يافته و كمترين 
كيلوگرم در هكتار بود. به عبارت ديگر انجام چهار بار آبياري  880ميزان آن در تيمار ديم (بدون آبياري) با 

تاثير رژيم بب شده است كه ميانگين عملكرد ارقام و هيبريدها نسبت به كشت ديم تقريبا دو برابر گردد.س
هاي آبياري بر روي ساير صفات زراعي به گونه اي واضح نشان مي دهد كه با دسترسي بيشتر به رطوبت 

مي يابد. همچنين با افزايش وزن هزاردانه، قطر طبق، ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته و قطر ساقه افزايش 
دفعات آبياري طول دوره رسيدن و تعداد روز تا شروع گلدهي افزايش مي يابد. به عبارت ديگر افزايش تعداد 

  ها شده اند.  ن ژنوتيپ آبياري ها از طريق افزايش طول دوره رويش باعث تاخير درگلدهي و نيز ديررس شد
نظر صفات زراعي كه در جدول تجزيه واريانس اختالف معني  مقايسه ميانگين سه ژنوتيپ آفتابگردان از

) نشان داد كه رقم الكومكا دير گل ترين و ديررس ترين ژنوتيپ بوده 5و نمودار 13داري داشته اند (جدول 
و هيبريد آذر گل زودرس ترين بود. البته دو هيبريد آذرگل و آلستار از نظر تعداد روز تا شروع گلدهي 

اري  با هم نداشتند. همچنين اختالف بين اين دو هيبريد از نظر تعداد روز تا رسيدن  بسيار اختالف معني د
اندك بود. تعداد برگ در بوته و نيز وزن هزار دانه الكومكا بيش دو هيبريد ديگر بود اما آلستار و آذرگل از 

كيلوگرم  1324ه را توليد تموده (نظر تعداد برگ در بوته با هم اختالفي نداشتند. آلستار بيشترين عملكرد دان
درهكتار) و با دو ژنوتيپ ديگر اختالف معني داري نشان داد. عملكرد دانه آذرگل و الكومكا در يك كالس 

  آماري قرار داشتند.  
رژيم هاي آبياري آفتابگردان × مقايسه ميانگين صفات زراعي تحت بررسي براي اثر متقابل ژنوتيپ 

 3/914شخص نمود كه در شرايط ديم رقم الكومكا بيشترين عملكرد دانه () م4و نمودار  14(جدول
كيلوگرم درهكتار) را نسبت به دو هيبريد ديگر داشته و مناسب كشت ديم است. علي رغم اينكه اختالف 
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معني داري بين عملكرد اين رقم و هيبريد آلستار وجود ندارد اما به علت قيمت باالي هيبريد آلستار، رقم 
مكا براي شرايط بدون آبياري (ديم) توصيه مي گردد. الكومكا در شرايط بدون آبياري با بيشترين الكو

عملكرد دانه داراي بيشترين وزن هزار دانه، بيشترين تعداد برگ در بوته و نيز بيشترين تعداد روز تا گلدهي 
تار عملكرد بيشتري داشته و رسيدن بود. براي شرايطي كه امكان يك بار آبياري وجود دارد هيبريد آلس

  كيلوگرم در هكتار) و با دو رقم و هيبريد ديگر اختالف معني داري داشت. 1296(
ميانگين اين هيبريد در شرايط يك بار آبياري در مرحله غنچه دهي از نظر صفات وزن هزار دانه، تعداد 

يگر بود. در تيمار دو بار آبياري برگ در بوته، تعداد روز تا گلدهي و رسيدن  حد واسط دو رقم و هيبريد د
روع گلدهي) بين سه رقم و هيبريد تحت بررسي تفاوت معني دار آماري وجود (مراحل غنچه دهي و ش

كيلوگرم در هكتار) را داشت.  1290نداشت هر چند كه هيبريد آذر گل از نظر عددي بيشترين عملكرد (
بار آبياري معني دار بود يعني انجام آبياري دوم در  اختالف بين عملكرد آذر گل در دو شرايط يك بار و دو

اين هيبريد سبب افزايش عملكرد شده بود اما در مورد دو رقم و هيبريد ديگر اختالف معني داري مشاهده 
نگرديد. به عبارت ديگر در رقم الكومكا و هيبريد آلستار انجام آبياري دوم در مرحله شروع گلدهي هنگامي 

  ر مرحله غنچه دهي انجام شده باشد، باعث افزايش عملكرد نخواهد شد. كه آبياري اول د
در مجموع ميانگين عملكرد سه رقم و هيبريد تحت بررسي در شرايط دو بار آبياري نسبت به تيمار يك بار 

 ) اما بايد توجه داشت كه علي رغم دوبار آبياري در سه رقم6و نمودار  12آبياري افزايش يافته بود (جدول  
و هيبريد مذكور عملكرد آلستار با يكبار آبياري بيشتر و يا همپاي آنها بوده و با آنها اختالف معني داري 
ندارد. لذا با ارقام و هيبريدهاي موجود در اين بررسي از نظر اقتصادي انجام آبياري دوم در مرحله شروع 

د مقرون به صرفه نبوده و تنها سبب گلدهي در صورتيكه آبياري اول در مرحله غنچه دهي انجام شده باش
هدر رفت آب شده و افزايش عملكردي را به دنبال نخواهد داشت. در شرايط سه بار آبياري (آبياري در 

 1527مراحل غنچه دهي، شروع و پايان گلدهي) بيشترين عملكرد دانه متعلق به هيبريد آلستار بود(
لوگرم در هكتار) اختالف معني داري نداشت. مي توان كي 1458كيلوگرم در هكتار) كه با رقم الكومكا (

گفت در صورتي كه امكان سه بار آبياري در زراعت آفتابگردان براي كشاورزان وجود داشته باشد بهتر است 
 1676هيبريد آلستار كشت نماييد. با انجام آبياري چهارم كماكان هيبريد آلستار بيشترين عملكرد دانه (

كيلوگرم در هكتار) اختالف معني داري  1600را داشته هر چند كه با هيبريد آذرگل (كيلوگرم در هكتار) 
نداشت. عملكرد هيبريد آلستار با سه بار آبياري اختالف معني داري با عملكرد هيبريد آذر گل و رقم 

در شرايط  الكومكا با چهار بار آبياري نداشت. قابل توجه است كه هيبريد آلستار با باالترين عملكرد دانه
چهار بار آبياري داراي باالترين ميزان وزن هزار دانه، تعداد برگ در بوته و ارتفاع بوته بوده و بيشترين تعداد 

  روز تا رسيدن فيزيولوژيك را نيز دارا بود.      
  

  آفتابگردان
هاي تحت آبياري تاثير مهمي در عملكرد اجزاء عملكرد و نيز ساير صفات مورفولوژيك ارقام و هيبريد

بررسي آفتابگردان داشته و همچنين سبب تغيير در صفات فنولوژيك آنها گرديد. در بين ژنوتيپهاي تحت 
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بررسي در مجموع هيبريدآلستار عكس العمل مناسبي با رژيم هاي رطوبتي مختلف نشان داده و برتر از دو 
انجام آبياري در ژنوتيپهاي تحت ژنوتيپ ديگر بود. تفاوت صفات بين تيمار بدون آبياري (كشت ديم) با 

بررسي زياد بوده و به تبع آن سبب اختالف عملكرد قابل مالحظه اي گرديد. آبياري دوم در مرحله شروع 
گلدهي در صورتيكه آبياري اول در مرحله غنچه دهي انجام شده باشد تاثير اندكي بر عملكرد دانه دارد و در 

توان در مناطقي كه داراي محدوديت آب است اين مرحله از آبياري  افزايش توليد موثر نبوده است. لذا مي
  درصد گلدهي انجام داد.  50را حذف نمود و در عوض آبياري دوم را در مرحله 

در مجموع به منظور استفاده بهينه از آب آبياري و جلوگيري از هدر رفت آب و كاهش منابع آبي مي بايست  
از كاشت مشخص گردد يعني با توجه به ميزان آب موجود و محدويت  استراتژي آبياري آفتابگردان قبل

هاي هر منطقه تعداد آبياري هاي قابل انجام در مزرعه برآورد گردد و سپس رقم يا هيبريد مناسب براي 
اين تعداد آبياري ها معين گردد. بطوري كه براي كشت ديم و يكبار و سه بار آبياري هيبريد آلستار بهترين 

را خواهد داشت. اما اگر تنها امكان دو بار آبياري وجود دارد بهتر است از هيبريد آذرگل استفاده  عملكرد
  شود. رقم الكومكا بهتر است در كليه كشتهاي ديم و آبي (با سطوح آبياري مختلف)  استفاده نگردد. 

  
  كلزا

آبياري تاثير مهمي در عملكرد اجزاء عملكرد و نيز ساير صفات مورفولوژيك ارقام تحت بررسي كلزا داشته و 
همچنين سبب تغيير در صفات فنولوژيك آنها گرديد. بين ارقام كلزا اختالف معني داري از نظر عملكرد و 

قم تحت بررسي از ارقام برتر و بيشتر صفات وجود نداشت. اين موضوع مي تواند به دليل آن باشد كه سه ر
  پر پتانسيل كشور بوده و در اكثر مناطق معتدل سرد كشور كشت مي شوند. 

تفاوت بين عملكرد دانه و روغن ارقام در رژيم هاي بدون آبياري بهاره، يك بار آبياري (در مرحله ساقه 
و تفاوت بين عملكردهاي دانه  دهي) و دو بار آبياري (در مراحل ساقه دهي و شروع گلدهي) چشمگير نبوده

و روغن در آبياريهاي سوم و چهارم ظاهرگرديد. اين امر نشان داد كه ارقام تحت بررسي مناسب كم آبياري 
نبوده و در مقادير باالي آب پتانسيل عملكرد خود را نشان مي دهند. لذا با عنايت به اين كه ارقام اكاپي و 

استان كرمانشاه را دارند بايد توجه داشت كه اين ارقام در مناطقي كه اپرا بيشترين سطح زير كشت كلزا در 
مشكل كمبود آب داشته و قادر به انجام آبياري كامل مزارع نيستند كشت نگردد و تنها در مناطق مستعد 

  داراي آب كافي توسعه يابند.   
  

  پيشنهادها
صول مناسبي از آفتابگردان توليد نمود به در مناطق داراي كمبود آب مي توان با انجام سه بار آبياري مح

شرط آنكه هيبريد آلستار كشت شده و انجام سه بار آبياري در مراحل غنچه دهي، شروع گلدهي و پايان 
گلدهي صورت پذيرد. اين امر سبب صرفه جويي در مصرف آب كشاورزي خواهد شد.  در زراعت 

هي انجام شده باشد آبياري دوم در مرحله شروع آفتابگردان هنگامي كه آبياري اول در مرحله غنچه د
نظر مي رسد كه بررسيهاي دقيقتري براي تعيين زمان آبياري مرحله دوم ه گلدهي موثر نخواهد بود. اما ب

 مورد نياز است. 
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ارند مناسب كم آبياري دو رقم كلزاي  اكاپي و اپرا كه بيشترين سطح زير كشت در استان كرمانشاه را د
بار امكان آبياري بهاره  4يا  3در مناطقي كشت شوند كه عالوه بر آبياري پاييزه حداقل زم است نبوده و ال

را داشته باشند. براي مناطقي از استان كه داراي محدويت آب در بهاره بوده و توان بيش از يك يا دو نوبت 
  سايي شود.  با اجراي آزمايشات جديد ارقام كلزاي مناسب شنا الزم استآبياري را ندارند 
  سپاسگزاري

نگارنده بر خود واجب مي داند از شركت سهامي آب منطقه اي كرمانشاه به خاطر حمايت مالي از اين پروژه 
تشكر نمايد. از معاونت موسسه تحقيقات  KS189012با كد   130/100/30662تحقيقاتي تحت شماره  

ه كمال تشكر را دارد. از آقاي فرهاد قلعه كشاورزي ديم نيز به دليل فراهم نمودن شرايط اجراي  پروژ
قدرداني  زتكنيسين بخش تحقيقات دانه هاي روغني به خاطر زحمات فراوان و كمك در اجراي پروژه ني

  مي شود.   
 



 

  
 

 حياتيمديريت منابع  ©

  سيماي دانش)، انتشارات 1398( يو كمال طاهر هوشنگ قمرنيا: ينتدو
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  بررسي آبياري تكميلي بر 
  عملكرد دانه محصوالت زراعي مهم

  غالت در استان كرمانشاه 

  
يعبدالوهاب عبداله  

  
  
  

 چكيده

صورت  تكميلي اين تحقيق بهبررسي كارايي مصرف آب ارقام متفاوت گندم و جو در شرايط مختلف آبياري براي 
با سه  هاي كامل تصادفيدو آزمايش جداگانه براي گندم و جو در قالب طرح آزمايشي اسپليت پالت بر پايه بلوك

اجرا گرديد. فاكتور آبياري تكميلي با  1389-90تكرار در ايستگاه تحقيقات كشاورزي ديم سرارود طي سال زراعي 
بار آبياري در زمان ظهور يك -3بار آبياري در مرحله شروع ساقه رفتن، يك -2بدون آبياري،  -1شش سطح (

 -6آذين ، دو بار آبياري شروع ساقه رفتن و ظهور گل -5بار آبياري در زمان شروع پر شدن دانه، يك -4آذين، گل
لي در كرت هاي اصآبياري تكميلي كامل(چهار بار آبياري (شروع ساقه، ظهور گل آذين، دو بار در پر شدن دانه) ) 

، 1سرارود -1جو با سه سطح ( يپيشتاز) و برا -3كراس البرز و  -2ريژاو،  -1گندم  با سه سطح ( يو فاكتور رقم برا
هاي فرعي قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه اكثر صفات مورد بررسي از جمله نصرت بودند كه در كرت -3نادر و  -2

د بيولوژيك و اجزاء عملكرد تحت تأثير فاكتورهاي مورد بررسي و يا اثر متقابل بوته، روز تا رسيدگي،عملكر اعارتف
وري آب مصرفي در گندم از طريق نسبت عملكرد دانه به آب ها قرار گرفتند. با محاسبه شاخص بهرهآن

 روري مصرف آب در دو بار آبياري و بيشتمصرفي(بارش + آبياري) مشخص شد كه بيشترين ميزان شاخص بهره
د به دليل توانبار آبياري در پر شدن دانه حاصل گرديد، كه ميبه دست آمد و كمترين مقدار آن در شرايط ديم و يك
  متر ) نسبت به ميانگين بلند مدت منطقه باشد. ميلي 100تنش خشكي شديد و كاهش ميزان بارندگي (بيش از 

  
  گندم ي،شاخص بهره ور يم،جو دواژگان كليدي: 
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  مقدمه
المللي مديريت آب(كه با استفاده از ميزان برداشت از بر اساس شاخص سازمان ملل و شاخص مؤسسه بين

شوند)، ايران از نظر منابع آب در وضعيت بحران شديد آبي قرار دارد، در منابع آب تجديد پذير محاسبه مي
زي اختصاص درصد از كل منابع آب تجديد شونده كشور به مصرف بخش كشاور 8/68حال حاضر 

)، كه با توجه به محدوديت منابع آب كشور و توزيع مكاني نامناسب آن در پهنه 1382دارد(احساني و خالدي، 
گردد. موقعيت آب در شرايط امروز جهان جغرافيايي كشور، اهميت كارايي استفاده از اين منابع مشخص مي

هاي منابع جديد آب مشكل است. در سالاست و امروز تأمين  1950هاي هاي زراعي در سالمشابه زمين
هاي كشاورزي تقريباً به انتهاي خود رسيد زيرا زمين بيشتري در دسترس نبود. در جستجو براي زمين 1950

ها تالش براي افزايش عملكرد را آغاز كردند، كشاورزان را به كشت محصوالتي واكنش به اين موضوع دولت
كردند، حمايت مالي از تحقيقات شد تشويق و كمك مالي د استفاده ميها براي افزايش عملكركه از نهاده

كشاورزي در جهت افزايش عملكرد بسيار زيادتر شد و تعداد مؤسسات دولتي براي حمايت از اين موارد 
  عملكردها به دو برابر رسيد.  1984تا  1950هاي افزايش يافت و در نتيجه بين سال

ميليارد متر مكعب  800يد در سطح جهان همراه با سه برابر شدن مصرف آب از البته افزايش عملكردها و تول
بود. در ايران نيز همين روند وجود داشته و  2000ميليارد متر مكعب در سال  2500به حدود  1940در سال 

 1380ميليارد متر مكعب در سال  80به بيش از  1340ميليارد متر مكعب در سال  44مصرف آب كشاورزي از 
). در آستانه قرن حاضر الزم است تالش 1384سال به دو برابر رسيد (حيدري و همكاران،  40يعني در طي 

  مشابهي براي افزايش كارايي مصرف آب شود.  
از طرف ديگر كمبود آب و بروز تنش خشكي مهمترين عامل محدود كننده در توليد گياهان زراعي در مناطق 

يرات مقدار بارندگي در سال هاي مختلف و تغييرات نحوه پراكنش(توزيع) نيمه خشك جهان مي باشد، و تغي
اند كه ميزان خطر پذيري در زراعت ديم باال بوده و پايداري و ثبات توليد اندك آن در اين مناطق، سبب شده

يرد، گاي از زندگي گياه تحت تأثير كمبود رطوبت قرار باشد. رشد و نمو گياه زراعي ممكن است در هر مرحله
ليكن، ميزان و نوع خسارت، ظرفيت جبران آسيب وارد شده و اثر آن بر عملكرد، به مرحله نمويي كه گياه 

 هاي مختلفي كه در كاهش ريسك و ايجاد ثباتتحت تنش قرار گرفته بستگي زيادي دارد، لذا ابزارها و شيوه
و  عيت رو به رشد كشور استفاده بهينهعملكرد مؤثر باشند، مورد توجه است. با اين ترتيب براي تغذيه جم

وري آب از اهميت زيادي برخوردار است و الزم است كليه برنامه هاي كشاورزي با محوريت افزايش بهره
وري از آب تدوين شود. بدون ترديد اولين قدم براي ورود به چنين جرياني در قالب كشاورزي پايدار بهره

كشور ايران كه با كمبود شديد آب روبرو است و در آينده نيز به علت افزايش كارايي نهاده ها است و براي 
ناسب از بردار ممشكالت ناشي از تغيير اقليم و گرمايش جهاني اين مشكل شديدتر خواهد شد، اهميت بهره

  ).1387شود (كوچكي و خواجه حسيني، آب دو چندان مي
مصرف آب و افزايش ثبات توليد در زراعت ديم، زراعي براي افزايش كارايي  -از راهكارهاي مديريتي فني

توان آبياري تكميلي را نام برد، كه تعيين رقم مناسب، ميزان آب مصرفي و ميزان افزايش عملكرد از جمله مي
الين ذرت در آبياري محدود شده و  12) با بررسي 2007مسائل مرتبط با آن است. آگويالر و همكاران (



  339..............................................................................................عبدالوهاب عبدالهي  16
  
  

 
  

كيلوگرم بر مترمكعب) نسبت به آبياري  66/2وري آب در آبياري محدود شده (رهكامل، اظهار داشتند كه به
) گزارش كردند كه آبياري تكميلي در 1387كيلوگرم بر متر مكعب) افزايش يافت. تدين و امام ( 9/1كامل (

اليا دوره تدر جنوب ايمرحله ساقه رفتن در دو رقم گندم عملكرد را نسبت به شرايط ديم دو برابر افزايش داد. 
تر مي باشد بر اساس تحقيقي زماني مهر تا آذر دوره خشكي است اما دوره زماني دي تا ارديبهشت مرطوب

كه در آن منطقه انجام شده گزارش گرديد كه تنها يكبار آبياري گندم بال فاصله بعد از كاشت منجر به افزايش 
. )1992(كالياندرو و بوري،را به همراه داشته است تن در هكتار) 71/4به 30/2درصد (از132عملكردي به ميزان 

 ربار آبياري گندم بالفاصله بعد از كاشت منجهمچنين براساس تحقيقي در مراغه گزارش گرديد كه تنها يك
  هكتار) گرديده است. تن در 58/3 به 034/1درصد(از 246به افزايش عملكردي به ميزان

شود به طوري كه ضريب تغييرات عملكرد دانه در آزمايشات  آبياري تكميلي باعث ثبات عملكرد دانه مي
و  (سالكينيدرصد در شرايط آبياري تكميلي كاهش پيدا كرد 8شرايط ديم به  درصد در 71آبياري تكميلي از

. در حالي كه در غرب آسيا و شمال آفريقا متوسط كارآيي مصرف آب بارش در توليد گندم ديم )1992انسل، 
كيلوگرم 75/0براي آبياري كامل گندم  كيلوگرم بر ميلي متر) و 4/3و گرم بر متر مكعب (كيل34/0در حدود 

م بر متر مكعب ركيلوگ 21/2با اعمال آبياري تكميلي متوسط كارآيي مصرف آب به حدود بر متر مكعب است
ي به ميزان گزارش نمود كه با يك نوبت آبيار) 1378(. بلسون )2002(آداري و همكاران،  افزايش پيدا كرد

عملكردي به ميزان   كيلوگرم در هكتار كود نيتروژن 60ميلي متر در زمان كاشت براي گندم به همراه  50
اران پزشكپور و همككيلو گرم در هكتار به دست آمد كه با شرايط ديم تفاوت معني داري نشان داد.  2853

گلدهي داراي بيشترين  %50) در آزمايشي بر روي نخود عنوان كردند كه آبياري تكميلي در مرحله 1384(
در تحقيقي در سوريه با متغيرهايي شامل سطوح عملكرد دانه نسبت به ديگر تيمارهاي آزمايش بوده است. 

ت گندم نشان دادند كه از نظر اقتصادي تاريخ كاش مقادير نيتروژن و ارقام، تاريخ هاي كاشت، آبياري تكميلي
ميلي متر) در حصول عملكرد مطلوب موثر است همچنين در مقايسه 30زود به همراه يك آبياري حداقل (

بين ارقام مختلف گندم مشاهده شد كه اختالف معني داري بين ارقام در توليد دانه و كاه و كلش وجود 
  . )1998(اويس و ژانگ، دارد

تحقيقي نشان داده شد كه بين ارقام گندم در توليد دانه و كاه و كلش تحت تيمارهاي مقادير و زمان طي 
. طي تحقيقي كه در شمال عراق انجام )1380(توكلي، اعمال تك آبياري سبب بهبود كارآيي مصرف آب شد

وري كه ه است به طشد گزارش كردند كه اولين تاريخ كاشت باالترين كارآيي مصرف آب را به دنبال داشت
كه سالي با شرايط خيلي خشك بود به ازاي هر هفته تاخير دركاشت براي شرايط ديم  1997-98در سال 

كيلو گرم درهكتار كاهش عملكرد ايجاد شده و باالترين ميزان كارآيي  520و 220وآبياري تكميلي به ترتيب 
(آداري و همكاران، ي تكميلي كامل بوده استدرصد آبيار 50مصرف آب در تيمارهاي آبياري مربوط به تيمار

 33) در تحقيقي بر روي گندم دوروم گزارش كردند كه آبياري محدود شده (1999اويس و همكاران ( .)2002
 66درصد آبياري تكميلي)  عملكرد دانه را نسبت به ديم به طور چشمگير افزايش داد، ولي حداكثر عملكرد با 

  ر آبياري بيشتر ميزان پروتئين دانه كاهش يافت.درصد آبياري بدست آمد كه د
شمار ترين عوامل كاهش رشد و نمو گندم و جو بهكاهش رطوبت خاك در دوره پر شدن دانه كه از مهم

رود يك پديده اقليمي غالب است. كاهش رطوبت خاك در دوره پر شدن دانه نه فقط در زراعت ديم كه مي
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جوي است، بلكه در زراعت فارياب نيز به داليلي نظير محدوديت منابع آب زراعتي كامالً وابسته به نزوالت 
هاي كشاورزي و همچنين عدم تمايل برخي از هاي مصرف كننده آب و حتي زير بخشو رقابت ساير بخش

كشاورزان به آبياري در دوره مذكور، ممكن است عملكرد دانه گندم را از طريق كم شدن وزن دانه كاهش 
). وزن دانه يكي از اجزاي مهم عملكرد دانه است و به وسيله سرعت و مدت 1386ژاد و همكاران، ندهد (پاك

پر  شود، ولي مدتشود. سرعت پر شدن به مقدار زيادي توسط ژنوتيپ كنترل ميپر شدن دانه تععين مي
) تنش 1983). بر اساس گزارش اوسترهيس و كارتوايت (1979شدن تحت تأثير محيط است (كواري و جونز، 

، دوره پر بنديتواند گلدهي و رسيدگي گندم را تسريع نمايد. وقوع تنش در مرحله گلدهي و دانهخشكي مي
  ). 1993كند (سيمن و ديگران، تر ميشدن دانه را كوتاه

تواند موجب تسريع پيري، كاهش دوره خشكي در طي مرحله پر شدن دانه به ويژه اگر با گرما همراه باشد مي
). در مرحله زايشي رشد، گياهان حساسيت 1970شدن دانه و كاهش وزن دانه گردد (دي و اينتاالپ، پر 
). دو هفته قبل از گلدهي كه در آن تقسيم كاهشي نيز 1993اي به كمبود آب دارند (سيمن و همكاران،ويژه

) و اثر قابل 1374تر است (هاشمي دزفولي و همكاران، گيرد، حساسيت به تنش خشكي بيشانجام مي
  ).    1981گذارد (سايني و اسپينال، اي بر روي كاهش تعداد دانه در سنبله ميمالحظه

گردد. در چنين شرايطي به دليل اينكه خشكي آخر فصل اساساً سبب كاهش ماده خشك و عملكرد دانه مي
كند. در رويشي اهميت پيدا ميهاي يابد، استفاده از مواد پروردة ذخيره شده در اندامفتوسنتز جاري كاهش مي

هاي متنوعي وجود دارد. در اكثر موارد اين ميزان در شرايط خصوص سهم اين مواد در عملكرد دانه گزارش
درصد گزارش شده است (روحي  40درصد و در شرايط تنش خشكي بيشتر از  10-20نرمال از لحاظ رطوبتي 

هاي موجود در دورة پر شي خصوصاً ساقه در شرايط تنشهاي روي). در واقع ذخاير اندام1385و طهماسبي، 
رو ). از اين1996؛ اهدايي و واينس،  1988شوند (بلوم،  شدن دانه منبع مهمي براي رشد دانه محسوب مي

ي هايهاي بهبود توان پر شدن دانه به وسيله ذخاير ساقه يك هدف اصالحي مهم در گندماستفاده از روش
). هر چند كه بروز چنين 1988گردد (بلوم، هاي مختلف مواجه ميها با تنشدانه آناست كه دورة پر شدن 

شود ولي اصالح براي معرفي ارقامي كه تحت چنين شرايطي هايي خود موجب كاهش عملكرد دانه ميتنش
  . استبتوانند بخشي از كاهش عملكرد را از طريق استفاده از ذخاير جبران كنند حايز اهميت 

) با بررسي ارقام گندم در شرايط ديم و آبياري تكميلي به منظور بررسي ميزان 1385طهماسبي (روحي و 
انباشت مادة خشك و توزيع مجدد عنوان كردند كه انجام آبياري تكميلي در مراحل مختلف رشد در مقايسه 

مرحله  آبياري در با شاهد موجب افزايش توزيع مجدد شد، بيشترين ميزان انباشت مجدد مادة خشك در تيمار
كاشت و كمترين آن در تيمار آبياري در مرحله شيري شدن دانه بود. آن ها همچنين اظهار داشتند كه رقم 

گرم بر متر مربع داراي  65گرم بر متر مربع داراي بيشترين و رقم گلينسون با متوسط  93سبالن با متوسط 
) در مورد كلزا عنوان كردند كه به 1999همكاران (كمترين ميزان توزيع مجدد مادة خشك بودند. والتون و 

هاي هوايي آن در ابتدا كند بوده، اما بعد از بسته شدن كانوپي طور كلي سرعت توليد ماده خشك در اندام
شود. تجمع ماده خشك در كانوال در طي مرحله ها ميها در طي پر شدن دانهزياد و سپس با پير شدن برگ

ان است، در صورتي كه در گندم بيشترين ميزان تجمع ماده خشك قبل از گرده گلدهي در بيشترين ميز
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) مشاهده كردند كه تنش خشكي سبب 2003). گاناسكرا و همكاران (1997گيرد (هابكوت، افشاني صورت مي
هاي هوايي كلزا شد، و ميانگين عملكرد دانه آن تحت شرايط كاهش شديد عملكرد دانه و ماده خشك اندام

كيلوگرم در هكتار بود، همچنين  1900و  1590، 1050ترتيب خشكي شديد، متوسط و بدون تنش بهتنش 
 8440و  6980، 5470هاي هوايي در شرايط تنش شديد، متوسط و بدون تنش به ترتيب ماده خشك اندام

كلزا به ) مشاهده كردند كه واكنش ارقام مختلف 1989كيلوگرم در هكتار بوده است. پرادي و همكاران (
رسد كه افزايش عملكرد دانه كلزا در كشت زود هنگام . به نظر مياستهاي زراعي مختلف، متفاوت مديريت

گيرد كه طي گلدهي و پر شدن دانه احتمال تنش خشكي و دماي باال وجود به خصوص در نواحي صورت مي
  شود.دارد و كشت زود باعث فرار از اين شرايط مي

) با بررسي اثر تاريخ كاشت و آبياري تكميلي بر تجمع ماده خشك، عملكرد و 1387فرجي و همكاران (
شاخص برداشت دو رقم كانوال (كلزا) طي دو سال اظهار داشتند كه در هر دو سال، ميانگين ماده خشك 

ي در طي د. ميزان بارندگداري بيشتر از شرايط ديم بوهاي هوايي در شرايط آبياري تكميلي به طور معنياندام
دوره گلدهي و پر شدن دانه در سال اول آزمايش كمتر از سال دوم بوده است كه اين باعث شد تا تأثير آبياري 
تكميلي بر افزايش ماده خشك و عملكرد دانه در سال اول به طور قابل توجهي بيشتر از سال دوم بود. افزايش 

هاي هوايي، شاخص برداشت و دار ماده خشك اندامكاهش معنيهاي كاشت دير، سبب دماي هوا در تاريخ
عملكرد دانه شد. تأخير در تاريخ كاشت سبب برخورد مراحل حساس گياه مانند گلدهي و پر شدن دانه به 

  دماي باال و خشكي انتهاي فصل و كاهش تعداد روز تا شروع گلدهي و رسيدگي فيزيولوژيكي شد. 
  

  مواد و روش ها
 17سرارود واقع در كرمانشاه،  -در مزرعه تحقيقاتي معاونت مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديماين تحقيق 

اجرا گرديد. طول و عرض  1389-90كيلومتري جاده تهران، رويروي كارخانه سيمان غرب، طي فصل زراعي 
فاع از دقيقه شمالي و ارت 19درجه و  34دقيقه شرقي و  20درجه و  47جغرافيايي محل آزمايش به ترتيب 

 كه ميزان استمتر است. اقليم ايستگاه محل آزمايش از نوع نيمه خشك و معتدل سرد  1351سطح دريا 
، 8/13ميليمتر مي باشد. متوسط دماي ساليانه  171و حداقل  783، حداكثر 416بارندگي بلند مدت ساليانه آن 

بارندگي در سال اجراي آزمايش  درجه سانتيگراد است. مجموع 44و حداكثر مطلق  -24دماي حداقل مطلق 
آورده شده  1اجراي آزمايش در جدول  ميليمتر بود و جدول اطالعات هواشناسي در سال 5/342) 90-1389(

  . استاست. بافت خاك محل آزمايش رسي لوم سيلتي 
 زمايشاين تحقيق در دو آزمايش جداگانه براي گياهان زراعي گندم و جو اجرا گرديد. آزمايشات در قالب آ

هاي اصلي اسپليت پالت بر پايه بلوكهاي كامل تصادفي در سه تكرار و به مدت يك سال اجرا گرديدند.كرت
بار آبياري در مرحله شروع ساقه رفتن، يك -2بدون آبياري،  -1شامل  فاكتور آبياري تكميلي با شش سطح 

دو بار آبياري شروع ساقه  -5دن دانه، بار آبياري در زمان پر شيك -4بار آبياري در زمان گلدهي، يك -3
آبياري تكميلي كامل، چهار بار آبياري (شروع ساقه، گلدهي،دو بار در پر شدن دانه) بودند.  -6رفتن و گلدهي، 

گرفت. آبياري به صورت سطحي و از طريق انتقال آب با لوله و شيلنگ و كنترل با كنتور حجمي صورت 
ليتر در متر مربع زمين در نظر گرفته شد كه با توجه به  50متر معادل يليم 50براي هر بار آبياري ميزان 
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  سطح كرت اصلي مورد محاسبه و اعمال گرديد. 
  

  .1389-90سرارود در سال زراعي  –: اطالعات هواشناسي ايستگاه تحقيقات كشاورزي ديم 1جدول 

م.م
ير 

بخ
ع ت

مو
مج

 

% 
بي

 نس
بت

طو
ر

دان 
خبن

ز ي
 رو

داد
تع

 

دما
ط 

وس
مت

دما 
كثر

حدا
ط 

وس
مت

دما 
ل 

داق
ط ح

وس
مت

لق 
مط

ثر 
داك

ي ح
دما

 

لق
مط

ل 
داف
ي ح

دما
 

م.م
ي 

دگ
بارن

 

 ماه

 مهر 0.8 4 34.2 9.9 29.8 19.9 0 37 204.0

 آبان 23.8 0 28.6 5.5 21.3 13.4 0 46.5 110.5

 آذر 24.1 -4 21 -0.2 16.6 8.2 21 47 0

 دي 45.5 -6 13.4 -0.9 8.6 3.8 16 68.5 0

 بهمن 69.4 -10 13.6 -3.1 7.3 2.1 22 69.3 0

 اسفند 35.3 -7 23.2 0.2 14.2 7.2 15 53.0 0

 فروردين 50.7 -2.4 25.8 3.7 19.1 11.4 3 48.6 93.4

 ارديبهشت 92.5 3.4 29 8.9 22.5 15.7 0 59.3 117.0

 خرداد 0.4 5.2 39 12.1 32.8 22.5 0 26.33 335.5

 تير   0 12.2 42 15.9 37.1 26.5 0 20 362.3

 جمع 342.5        

  
سانتيمتر و طول شش متر بود. كرتهاي فرعي شامل  20هر كرت فرعي شامل شش رديف كاشت با فاصله 

) و V3پيشتاز ( -3) و V2كراس البرز V1 ،(2- )ريژاو ( -1فاكتور رقم با سه سطح كه براي گندم شامل: 
(كه بعداً تحت عنوان نادر  gurgan4//gurgan4//xmuseژنوتيپ پيشرفته  -2، 1سرارود -1براي جو شامل: 
  نصرت بودند.  -3معرفي گرديد) و 

ها در سال قبل تحت آيش بود كه در اول بهار يك بار شخم زده بود، و اول پاييز زمين محل اجراي آزمايش
كيلوگرم در هكتار كود نيتروژني ازمنبع  30). مقدار1381با انجام ديسك زمين آماده كشت گرديد (اسكندري، 

ليعي، پل در زمان كاشت استفاده شد(طكيلوگرم در هكتار فسفر از منبع سوپر فسفات تري 30نيترات آمونيوم و 
) در نظر گرفته شد و كشت 1387؛ عبدالهي،  1389بذر در متر مربع  (عبدالهي،   400) . ميزان بذر 1380

توسط بذركار آزمايشي وينتر اشتايگر انجام شد. مراقبت هاي زراعي از جمله كنترل علف هاي هرز و كنترل 
هاي مناسب در زمان مقتضي انجام گرديد. برداشت محصوالت ها و آفتكشآفات احتمالي با استفاده از علفكش

زراعي با استفاده از  كمباين آزمايشي صورت گرفت.  ارتفاع بوته، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در متر 
وري آب مربع، وزن هزار دانه، عملكرد بيولوژيك، عملكرد دانه اندازه گيري شدند همچنين شاخص بهره
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 هايي است كه مبناييوري آب مصرفي كه يكي از شاخصصرفي و آبياري محاسبه شدند. شاخص بهرهم
رفي شود كه آب مصاقتصادي دارد و به صورت نسبت عملكرد گياه زراعي به مقدار آب مصرفي آن تعريف مي

اه زراعي گي وري آبياري نيز به صورت نسبت عملكردو شاخص بهره استگياه زراعي شامل آبياري + بارش 
به ميزان آب مصرفي از طريق آبياري ( بر اساس اضافه عملكرد دانه گندم يا جو نسبت به شرايط ديم) مورد 
محاسبه و سپس تجزيه واريانس گرديد. داده هاي حاصل از صفات مورد بررسي در آزمايش در قالب طرح 

صول قرار گرفتند. جهت تجزيه واريانس آزمايشي (اسپليت پالت) مورد تجزيه واريانس جداگانه براي هر مح
، و رسم جداول و نمودارها از  MSTATC، مقايسه ميانگين داده ها از نرم افزار IRRISTATاز نرم افزار 

Excel    .استفاده شد  
  

  نتايج
  گندم

تواند يم افزايش ارتفاع معموالً بارزترين تغيير ناشي از رشد در اغلب گياهان است، افزايش ارتفاع ارتفاع بوته
از نظر رقابت با ساير گياهان در يك جامعه گياهي مزيت محسوب شود، در غير اين صورت اين خصوصيت 
ممكن است اهميتي نداشته باشد. يكي از نتايج افزايش ارتفاع گياه، تشكيل برگهاي جديد در باالي گياه 

، ارتفاع گياه دهدنظر فتوسنتز قرار مياست، اين خصوصيت گياه، كار آمدترين برگها را در بهترين موقعيت از 
). نتايج تجزيه واريانس ارتفاع نهايي بوته گندم نشان داد كه 1373روي رقابت نوري مؤثر است (مظاهري، 

دار شده است و اثر آبياري و آبياري در ژنوتيپ در ميان فاكتورهاي مورد بررسي اثر رقم از لحاظ آماري معني
  ). 2(جدول  دار نبودبر اين صفت معني

سانتيمتر ارتفاع در كالس  7/94هاي گندم  نشان داد كه رقم كراس البرز با مقايسه ميانگين ارتفاع بوته رقم
) همبستگي مثبت ارتفاع بوته و 1390فر و همكاران (). افضلي3باالتر از دو رقم ديگر قرار گرفت(جدول 

و اظهار داشتند كه تنش خشكي باعث كاهش  هاي مختلف جو گزارش نمودندعملكرد دانه را در ژنوتيپ
) نيز همبستگي مثبت ارتفاع بوته با 1389ارتفاع بوته و در نتيجه عملكرد دانه گرديد. آرمينيان و همكاران (
  وزن صد دانه، طول سنبله و عملكرد دانه گندم را گزارش نمودند.
. در ستااعي نشان دهندة طول دورة رشد آن تعداد روز تا رسيدگي: تعداد روز تا رسيدن فيزيولوژيكي گياه زر

ه شود و هر ژنوتپي كزراعت ديم جو پاييزه دورة تنش خشكي از اوايل فصل بهار با قطع بارندگي آغاز مي
تر باشد از طريق مكانيسم فرار از خشكي خسارت كمتري از لحاظ عملكرد خواهد داشت، به همين زودرس

جهت گزينش ارقام در اصالح نبات براي تحمل خشكي در نظر گرفته دليل زودرسي به عنوان يكي از صفات 
هاي تعداد روز تا رسيدگي گندم نشان داد كه اثر اصلي فاكتورهاي آبياري و رقم شود. تجزيه واريانس دادهمي

داد  ). مقايسه ميانگين ارقام نشان3دار بود (جدول ها غير معنيدار بودند، و اثر متقابل آنبر اين صفت معني
در ميان سطوح آبياري تكميلي، تيمارهاي بدون آبياري و  .تر بودكه رقم ريژاو از دو رقم ديگر زودرس

بار تر از تيمارهاي آبياري كامل، دوبار آبياري و يكآبياري در شروع ساقه رفتن و پر شدن دانه زودرستك
ثير تنش خشكي بر صفات مؤثر بر انباشت ) با بررسي تأ1386نژاد و همكاران (پاك .آبياري در گلدهي بودند

ترين صفت در توجيه تغييرات مواد در دانه ارقام مختلف گندم عنوان كردند كه طول دوره پر شدن دانه عمده
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  وزن نهايي دانه است.
ده توسط هاي هوايي توليد شميزان ماده خشك اندام يا زيستي منظور از عملكرد بيولوژيك زيستيعملكرد 

 ، كه نشان دهنده ميزان انرژياست، به عبارتي مجموع كاه و كلش و عملكرد دانه استگياه در زمان برداشت 
ژيك نشان هاي عملكرد بيولو. نتايج تجزيه واريانس دادهاستخورشيدي تبديل شده به ماده از طريق فتوسنتز 

) و مقايسه ميانگين عملكرد بيولوژيك 2دار بود (جدول ي تكميلي و رقم بر اين صفت معنيداد كه اثر آبيار
)، 3ارقام نشان داد كه ارقام كراس البرز و ريژاو در كالس باالتر نسبت به رقم پيشتاز قرار گرفتند (جدول 

ساير  االتر نسبت بههمچنين تيمارهاي آبياري كامل و دوبار آبياري و يكبار آبياري در گلدهي در كالس ب
 هاي پيشتاز و كراس البرز). بيشترين ميزان عملكرد بيولوژيك در رقم3سطوح آبياري تكميلي بودند (جدول 

در آبياري كامل به دست آمد، و كمترين مقدار آن نيز در رقم پيشتاز در شرايط ديم حاصل شد، كه نشان 
  ).    3دهد (جدول مل بروز ميدهد اين رقم پتانسيل خود را در شرايط آبياري كامي
  

  : تجزيه واريانس صفات مختلف مورد بررسي در گندم.2جدول 
درجه  منابع تغيير

 آزادي

  ميانگين مربعات
روز تا  ارتفاع بوته

  رسيدگي
تعداد سنبله در   زيستيعملكرد 

  متر مربع
تعداد دانه در 

 سنبله

Rep             17.4 2 تكرار ns 6.2 ns 3628550 ns 12422 ns 45.8** 

Factor (A)  15.8 5 آبياري ns 141.6*

*

17694200** 22749* 67.9** 

Error1       6.1 5095 2747870 20.3 20.9 10  1اشتباه 

Factor (B)  1380 **21434700 *72.4 **1785.2 2  رقم ns 6.7 ns 

A*B  10.5 10 آبياري* رقم ns 7.5 ns 3272910 ns 414 ns 8.6 ns 

Error2    5.3 4417 1614970 18.6 14.7 24 2اشتباه 

Total    53 كل      

C.V.  11.4  14.2 % % 8.6  1.8 %   4.6 %   ضريب تغييرات%  

  
نتايج تجزيه واريانس تعداد سنبله در متر مربع گندم نشان داد كه اثر اصلي  تعداد سنبله در واحد سطح

آبياري تكميلي بر اين صفت معني دار بود و اثر فاكتور رقم و اثر متقابل آن با آياري تكميلي بر تعداد سنبله 
اري و ه بدون آبي). مقايسه ميانگين سطوح آبياري تكميلي نشان داد ك2دار بود (جدول در متر مربع غير معني

بار آبياري در مرحله پر شدن دانه كمترين ميزان سنبله در واحد سطح را توليد نمودند، و آبياري كامل و يك
دار بودن اثر متقابل آبياري ). غير معني4دوبار آبياري نيز بيشترين تعداد سنبله در واحد سطح را داشتند (جدول 
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ارت داري ندارد و به عبها در سطوح مختلف آبياري تفاوت معنيتيپدهد كه اختالف بين ژنودر رقم نشان مي
  ).4(جدول  استها در سطوح مختلف آبياري يكسان ديگر تفاوت آن

  
  : ميانگين صفات تعداد روز تا رسيدگي و ارتفاع بوته گندم در تيمارهاي مختلف3جدول 

  تعداد روز تا رسيدگي  ارتفاع بوته 
كراس   ريژاو 

  البرز
ميانگين   پيشتاز

آبياري 
 تكميلي

كراس   ريژاو
  البرز

ميانگين   پيشتاز
آبياري 
 تكميلي

 243.6 246.3 244.7 239.7 83.0 72.0 93.0 84.0  بدون آبياري

يكبار آبياري در 
 شروع ساقه

83.0 95.0 74.7 84.2 239.7 244.7 241.3 241.9 

يكبار آبياري در 
 گلدهي

80.7 98.0 75.7 84.8 246.3 249.7 250.7 248.9 

يكبار آبياري در پر 
 شدن دانه

84.7 92.0 74.3 83.7 239.7 239.7 239.7 239.7 

دوبار آبياري در 
شروع ساقه و 

 گلدهي

81.3 93.7 74.3 83.1 245.3 247.0 250.3 247.6 

آبياري در شروع 
ساقه، گلدهي و 

 پرشدن دانه

85.3 96.3 78.0 86.6 246.3 249.7 251.3 249.1 

  246.6 245.9 242.8  74.8 94.7 83.2 ميانگين رقم

  
هاي تعداد دانه در سنبله نشان داد كه اثر فاكتور آبياري تكميلي بر تعداد دانه در سنبله: تجزيه واريانس داده

دار دار بود و فاكتور رقم و اثر متقابل آن با آبياري تكميلي بر تعداد دانه در سنبله غير معنياين صفت معني
بار آبياري ). مقايسه ميانگين سطوح آبياري تكميلي نشان داد كه تيمارهاي بدون آبياري و يك2بود (جدول 

 9/24كمترين تعداد دانه در سنبله و تيمار آبياري كامل با  1/18و  3/17در مرحله پر شدن دانه به ترتيب با 
ل، كمترين تعداد دانه در سنبله در ارقام ريژاو ). بهرحا5بيشترين تعداد دانه در سنبله را توليد نمودند (جدول 

و پيشتاز در بدون آبياري و بيشترين تعداد دانه در سنبله توسط رقم پيشتاز در شرايط آبياري كامل به دست 
  ).5آمد (جدول 

وزن دانه اثر مستقيم بر عملكرد دانه دارد و به عنوان يك صفت مهم در انتخاب براي  وزن هزار دانه
). پتانسيل وزن دانه 1372ه خشكي و درجه حرارت باال مورد توجه قرار گرفته است (حكمت شعار، مقاومت ب

حاكم در  شوند به شرايطها بعداً به چه ميزاني پر ميشود ولي اينكه دانهظاهراً قبل از گرده افشاني تعيين مي
ه ها بن معني خواهد بود كه دانهزمان پرشدن دانه بستگي دارد. كمبود آب بعد از گرده افشاني عموماً بدا

پتانسيل واقعي خود نمي رسند و وزن دانه كاهش مي يابد. اين احتمال وجود دارد كه تنش آب فتوسنتز خالص 
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). براي توليد 2001دهد (يانگ، را هم از طريق كاهش سرعت آن و هم از طريق افزايش پيري، كاهش مي
هندة سالمتي گياه در طول دورة پر شدن دانه مي باشد (هاردر و دانه گياهان زراعي، وزن هزار دانه نشان د

) و ممكن است كل عملكرد را در بعضي از گياهان تحت تأثير قرار دهد (لوپز و فوئنتس، 1982همكاران، 
1986.(  

  
  : ميانگين صفات عملكرد بيولوژيك و تعداد سنبله در متر مربع گندم در تيمارهاي مختلف4جدول 

  سنبله در متر مربع بيولوژيكعملكرد  
كراس   ريژاو 

  البرز
ميانگين  پيشتاز

آبياري 
 تكميلي

كراس   ريژاو
  البرز

ميانگين   زپيشتا
آبياري 
 تكميلي

 410.8 407.3 407.0 418.2 12729 10214 14303 13670  بدون آبياري

يكبار آبياري در شروع 
 ساقه

14756 15218 12524 14166 483.2 474.5 442.0 466.6 

 475.2 459.3 478.8 487.5 15708 13742 16686 16696 يكبار آبياري در گلدهي

يكبار آبياري در پر 
 شدن دانه

14379 14418 12546 13781 417.0 407.7 418.6 414.4 

دوبار آبياري در شروع 
  ساقه و گلدهي

14857 16403 15102 15454 502.7 515.7 487.5 501.9 

آبياري در شروع ساقه، 
 گلدهي و پرشدن دانه

15375 17044 17075 16498 530.8 556.8 535.2 540.9 

  458.3 473.4 473.2  13534 15679 14955 ميانگين رقم

  
ودند ولي دار بنتايج تجزيه واريانس وزن هزار دانه گندم نشان داد كه اثر فاكتورهاي آبياري و رقم بر آن معني

). مقايسه ميانگين سطوح آبياري نشان داد كه 6دار بود (جدول ها بر وزن هزار دانه غير معنياثر متقابل آن
بار آبياري در ود و تيمارهاي بدون آبياري و يكگرم داراي بيشترين وزن هزار دانه ب 7/25آبياري كامل با 

). در ميان ارقام 5بار آبياري در پر شدن دانه كمترين وزن هزار دانه را داشتند (جدول شروع ساقه رفتن و يك
دار باالتر از گرم به طور معني 1/21هاي ريژاو و كراس البرز با ميانگين وزن هزار دانه مورد بررسي نيز رقم

دار بودن اثر متقابل آبياري در رقم نشان داد كه تفاوت وزن هزار ). غير معني5از قرار گرفتند(جدول رقم پيشت
كليه  هاي ريژاو دركه رقمدانه ارقام مختلف در سطوح مختلف آبياري روند يكنواختي را داشته است، به طوري

زن هزار قط در آبياري تكميلي كامل وسطوح آبياري تكميلي از رقم پيشتاز وزن هزار دانه بيشتري داشتند، ف
شود كه بيشترين و مشاهده مي 5دانه پيشتاز از دو رقم ديگر بيشتر بوده است، و در نهايت با توجه به جدول 

كمترين وزن هزار دانه توسط رقم پيشتاز به ترتيب در آبياري تكميلي كامل و بدون آبياري به دست آمده 
هاي مختلف آبياري و ميزان بذر در گندم، افزايش وزن ) با بررسي رژيم1365است. عبد ميشاني و جعفري (

  دانه و عملكرد را با افزايش تعداد آبياري گزارش كردند. 
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تجزيه واريانس عملكرد دانه گندم نشان داد كه اثر فاكتورهاي رقم، آبياري تكميلي و اثر  عملكرد دانه
ايسه ميانگين سطوح مختلف آبياري تكميلي نشان داد كه ). مق6دار بوده است (جدول ها معنيمتقابل آن

كيلوگرم  1525كيلوگرم در هكتار بيشترين و بدون آبياري با ميانگين  3245آبياري تكميلي كامل با ميانگين 
). مقايسه ميانگين ارقام گندم نشان داد كه ارقام ريژاو 7در هكتار كمترين عملكرد دانه را توليد نمودند (جدول 

  ).7اس البرز در كالس باالتر نسبت به رقم پيشتاز قرار گرفتند(جدول و كر
حاظ العمل ارقام از لكه عكس استدار بودن اثر متقابل آبياري تكميلي در رقم حاكي از اين واقعيت معني

ژاو كه دو رقم كراس البرز و ريعملكرد دانه به سطوح مختلف آبياري تكميلي متفاوت بوده است، به طوري
ند كامالً مشابهي را در سطوح مختلف آبياري تكميلي از خود نشان دادند، ولي رقم پيشتاز در تيمارهاي رو

ياري كه در آبتري از دو رقم ديگر داشت در حاليها و دو بار آبياري عملكرد پايينآبياريبدون آبياري، تك
دهد )، كه اين نتيجه نشان مي7 تكميلي كامل عملكرد بيشتري نسبت به دو رقم ديگر توليد نمود (جدول

ر از رقم تارقام ريژاو و كراس البرز در شرايط ديم، تك آبياري و دو بار آبياري تكميلي جهت كاشت مناسب
  باشند و اين رقم جهت رسيدن به پتانسيل عملكرد خود نياز آبي بيشتري دارد.  پيشتاز مي

  
  هزار دانه گندم در تيمارهاي مختلف : ميانگين صفات تعداد دانه در سنبله و وزن5جدول 

  وزن هزار دانه تعداد دانه در سنبله 
كراس  ريژاو 

  البرز
ميانگين   پيشتاز

آبياري 
 تكميلي

كراس   ريژاو
  البرز

ميانگين   پيشتاز
آبياري 
 تكميلي

 17.6 14.8 19.3 18.8 17.3 16.5 19.1 16.4  بدون آبياري

يكبار آبياري در شروع 
 ساقه

19.6 19.2 21.7 20.2 19.7 19.7 16.4 18.6 

يكبار آبياري در 
 گلدهي

19.4 21.3 16.2 18.9 20.9 19.5 17.2 19.2 

يكبار آبياري در پر 
 شدن دانه

17.5 20.1 16.7 18.1 20.1 19.6 16.1 18.6 

دوبار آبياري در شروع 
 ساقه و گلدهي

21.6 21.9 20.6 21.4 22.7 23.9 19.3 21.9 

، ساقهآبياري در شروع 
 گلدهي و پرشدن دانه

25.0 23.4 26.3 24.9 24.6 24.8 27.9 25.7 

  18.6 21.1 21.1  19.7 20.8 19.9 ميانگين رقم
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هايي است كه مبنايي اقتصادي وري آب مصرفي يكي از شاخصبهره وري آب مصرفيشاخص بهره
ي شود، آب مصرفي گياه زراعدارد و به صورت نسبت عملكرد گياه زراعي به مقدار آب مصرفي آن تعريف مي

  ). 2004(توكلي و اويس، استشامل بارش، آبياري يا آبياري + بارش 
  

 در گندم. : تجزيه واريانس صفات مختلف مورد بررسي6جدول 

  ميانگين مربعات  درجه آزادي منابع تغيير
  شاخص بهره وري  عملكرد دانه وزن هزار دانه   

  مصرف آب 

Rep             15.6 2 تكرار ns 212195 ns 1.27 ns 

Factor (A)  3.46 **3365370 **83.6 5 آبياري** 

Error1         0.38 71663 5.2 10  1اشتباه 

Factor (B)   5.96 **773500 **37.3 2  رقم** 

 **A*B   10 8.7 ns 261641** 1.34آبياري* رقم  

Error2        0.18 31554 5.4 24 2اشتباه 

Total     53 كل    

C.V.  8.0 % 8.0 % 11.5 %   ضريب تغييرات 

  
وري مصرف نتايج تجزيه واريانس شاخص بهره وري آب مصرفي(بارش+آبياري)شاخص بهره

آب(بارندگي+آبياري) نشان داد كه اثر فاكتور رقم، آبياري تكميلي و اثر متقابل رقم در آبياري تكميلي بر اين 
وري مصرف آب سطوح مختلف آبياري تكميلي ). مقايسه ميانگين شاخص بهره6دار بود(جدول شاخص معني

وري مصرف آب در دو بار آبياري و بيشتر به دست آمد و كمترين مقدار آن در نشان داد كه بيشترين بهره
كه در  است)، اين نتيجه به اين دليل 7بار آبياري در پر شدن دانه حاصل گرديد (جدول شرايط ديم و يك

 و متر كمتر از ميانگين بلند مدت بارندگي منطقه بودميلي 100سال اجراي آزمايش ميزان بارندگي بيش از 
يجه ها گرديده است و در نتآبياريتنش شديد خشكي باعث عملكرد پايين در تيمارهاي بدون آبياري و تك

اي ه. مقايسه ميانگين ارقام نشان داد كه رقماستوري مصرف آب در اين تيمارها كم ميزان شاخص بهره
حال با توجه )، با اين7ند(جدول وري بيشتري نسبت به رقم پيشتاز بودريژاو و كراس البرز داراي شاخص بهره

دار شدن اثر متقابل رقم در آبياري تكميلي، اهميت نتايج تيمارهاي حاصل از اثر متقابل بيشتر از به معني
، بنابراين، بررسي ميانگين تيمارهاي اثر متقابل رقم در آبياري تكميلي نشان داد كه در استاثرات اصلي 
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ب وري مصرف آدوبار آبياري ارقام ريژاو و كراس البرز داراي شاخص بهرهآبياري و شرايط بدون آبياري، تك
بيشتري از رقم پيشتاز بودند، اما در آبياري تكميلي كامل (چهار بار آبياري) رقم پيشتاز عالوه بر توليد بيشترين 

    .وري مصرف آب نيز بودعملكرد دانه، داراي بيشترين شاخص بهره
     

  عملكرد دانه و شاخص بهره وري آب مصرفي گندم در تيمارهاي مختلف : ميانگين صفات7جدول 
  شاخص بهره وري آب مصرفي  عملكرد دانه(كيلو گرم در هكتار) 
كراس   ريژاو  

  البرز
ميانگين   پيشتاز

آبياري 
 تكميلي

كراس   ريژاو
  البرز

ميانگين   پيشتاز
آبياري 
 تكميلي

 4.5 3.7 4.7 5.0 1525.1 1257.8 1596.2 1721.4  بدون آبياري

يكبار آبياري در شروع 
 ساقه

2313.9 2217.7 1571.0 2034.2 5.9 5.7 4.0 5.2 

 5.4 4.2 6.2 5.8 2124.0 1633.8 2449.6 2288.7 يكبار آبياري در گلدهي

يكبار آبياري در پر 
 شدن دانه

2119.4 1983.0 1396.7 1833.0 5.4 5.1 3.6 4.7 

دوبار آبياري در شروع 
 گلدهيساقه و 

2706.4 2653.5 2432.3 2597.4 6.1 6.0 5.5 5.9 

آبياري در شروع ساقه، 
 گلدهي و پرشدن دانه

2978.1 3125.2 3632.5 3245.3 5.5 5.8 6.7 6.0 

  4.6 5.6 5.6  1987.3 2337.5 2354.7 ميانگين رقم

  
وري مصرف آب(آبياري) نتايج تجزيه واريانس شاخص بهره وري آب مصرفي(آبياري)شاخص بهره

دار بود. نشان داد كه اثر فاكتور آبياري تكميلي و اثر متقابل رقم در آبياري تكميلي بر اين شاخص معني
وري وري مصرف آب سطوح مختلف آبياري تكميلي نشان داد كه بيشترين بهرهمقايسه ميانگين شاخص بهره

ر بار آبياري در پآبياري در شروع ساقه رفتن به دست آمد و كمترين مقدار آن در يك بارمصرف آب در يك
  ). 1شدن دانه حاصل گرديد (شكل 

  
  جو

ارتفاع بوته: نتايج تجزيه واريانس ارتفاع نهايي بوته جو نشان داد كه در ميان فاكتورهاي مورد بررسي اثر رقم 
). 8دار نبود (جدول ري و آبياري در ژنوتيپ بر اين صفت معنيدار شده است و اثر آبيااز لحاظ آماري معني

تري از بوته بيش ها نشان داد كه رقم هاي نصرت و نادر داراي ارتفاعمقايسه ميانگين ارتفاع بوته ژنوتيپ
تعداد روز تا رسيدگي: تعداد روز تا رسيدن فيزيولوژيكي گياه زراعي نشان دهندة طول دورة بودند.  1سرارود

شود و . در زراعت ديم جو پاييزه دورة تنش خشكي از اوايل فصل بهار با قطع بارندگي آغاز مياسترشد آن 
ملكرد خواهد تر باشد از طريق مكانيسم فرار از خشكي خسارت كمتري از لحاظ عهر ژنوتپي كه زودرس

داشت، به همين دليل زودرسي به عنوان يكي از صفات جهت گزينش ارقام در اصالح نبات براي تحمل 
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هاي تعداد روز تا رسيدگي جو نشان داد كه فاكتور آبياري، شود. تجزيه واريانس دادهخشكي در نظر گرفته مي
  ).8دار بودند (جدول ها بر اين صفت معنيرقم و اثر متقابل آن

  

  
بار آبياري در : يك Irr.2وري آبياري گندم در سطوح مختلف آبياري تكميلي. نگين شاخص بهره: ميا1شكل 

بار آبياري در زمان پر شدن دانه، : يك Irr.4بار آبياري در زمان گلدهي، :  يك Irr.3مرحله شروع ساقه رفتن، 
Irr.5 ،دو بار آبياري شروع ساقه رفتن و گلدهي : Irr.6  :  ،آبياري تكميلي كامل، چهار بار آبياري (شروع ساقه

  گلدهي،دو بار در پر شدن دانه).
  

تر بود، و در ميان سطوح آبياري ها زودرساز ساير ژنوتيپ 1مقايسه ميانگين ارقام نشان داد كه رقم سرارود
ودند، همچنين تر با زودرسبار آبياري در شروع ساقه رفتن از بقيه تيمارهتكميلي، تيمارهاي بدون آبياري و يك

بار آبياري در بدون آبياري و يك 1مقايسه ميانگين تيمارهاي رقم در آبياري تكميلي نشان داد كه رقم سرارود
بار آبياري در پر شدن دانه، دوبار آبياري ترين تيمارها و رقم هاي نصرت و نادر در يكدر ساقه رفتن، زودرس
) با بررسي تأثير تنش خشكي بر صفات 1386نژاد و ديگران (ها بودند. پاكترين تيمارو آبياري كامل ديررس

ت در ترين صفمؤثر بر انباشت مواد در دانه ارقام مختلف گندم عنوان كردند كه طول دوره پر شدن دانه عمده
  توجيه تغييرات وزن نهايي دانه است.

ياه هاي هوايي توليد شده توسط گنداممنظور از عملكرد بيولوژيك ميزان ماده خشك ا عملكرد بيولوژيك
، كه نشان دهنده ميزان انرژي است، به عبارتي مجموع كاه و كلش و عملكرد دانه استدر زمان برداشت 

ژيك نشان هاي عملكرد بيولو. نتايج تجزيه واريانس دادهاستخورشيدي تبديل شده به ماده از طريق فتوسنتز 
) و مقايسه ميانگين عملكرد بيولوژيك 8دار بود (جدول اين صفت معني داد كه اثر آبياري تكميلي و رقم بر

)، همچنين تيمارهاي آبياري 9باالتر از رقم نصرت قرار گرفتند (جدول  و نادر 1ارقام نشان داد كه سرارود
  .     )9كامل و دوبار آبياري داراي بيشترين عملكرد بيولوژيك در ميان تيمارهاي آبياري تكميلي بودند (جدول 
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 : تجزيه واريانس صفات مختلف مورد بررسي در جو. 8جدول 

          تمربعا ميانگين آزادي درجه منابع تغيير
روز تا  ارتفاع بوته   

  رسيدگي
عملكرد 
  بيولوژيك

تعداد سنبله در 
m2 

تعداد دانه 
 در سنبله

Rep           24.1 **214.6 2 تكرار ns 13158300** 9996.7 ns 0.39 ns 

Factor (A)  45.9 5 آبياري ns 150.3** 19649600** 14879.6 ns 16.92 ns 

Error1     10.88 6198.3 1845830 13.5 31.5 10  1اشتباه 

Factor (B)  292.40 **33012.1 **11306100 **763.0 *138.7 2  رقم*

* 
A*B 18.0 10 آبياري* رقم ns 29.2* 1634450 ns 4881.5 ns 5.92 ns 

Error2       8.14 3396.7 1032170 10.1 28.1 24 2اشتباه 

Total  53 كل      

  13.8  %  9.5 % %  7.7  1.4 %  6.3 %   ضريب تغييرات
  

نتايج تجزيه واريانس تعداد سنبله در متر مربع جو نشان داد كه اثر اصلي  تعداد سنبله در واحد سطح
آبياري تكميلي و اثر متقابل آن با رقم بر اين صفت غير معني دار بودند و اثر فاكتور رقم بر تعداد سنبله در 

نبله در متر مربع س 659با  1). مقايسه ميانگين ارقام نشان داد كه رقم سرارود8دار بود (جدول متر مربع معني
حال دار نبود با اين).  سطوح آبياري از نظر آماري با هم معني9باالتر از دو ژنوتيپ ديگر قرار گرفت(جدول 

بار آبياري در مرحله پر شدن دانه كمترين ميزان سنبله در واحد سطح را توليد نمودند بدون آبياري و يك
ر سطوح ها ددهد كه اختالف بين ژنوتيپياري در رقم نشان ميدار بودن اثر متقابل آب). غير معني37-4(شكل

، ستاها در سطوح مختلف آبياري يكسان داري ندارد و به عبارت ديگر تفاوت آنمختلف آبياري تفاوت معني
آبياري و كمترين تعداد سنبله  6و  5، 3، 2در سطوح  1وصف بيشترين تعداد سنبله توسط رقم سرارودبا اين

  ). 9دست آمد (جدول  نادر در بدون آبياري بهتوسط رقم 
  

  : ميانگين صفات مورد بررسي گندم در تيمارهاي مختلف9جدول 
  سنبله در متر مربع عملكرد بيولوژيك 

ميانگين   نصرت  نادر  1سرارود 
 رقم

 ميانگين  نصرت  نادر  1سرارود
  رقم

 543.0 566.7 454.3 608.0 11775 10722 12235 12368  بدون آبياري

 610.4 580.3 590.7 660.3 12240 11072 12720 12927 يكبار آبياري در شروع ساقه

 650.2 573.3 676.7 700.7 13170 11705 13576 14230 يكبار آبياري در گلدهي

 587.6 573.3 592.7 596.7 12302 10876 12936 13093 يكبار آبياري در پر شدن دانه

دوبار آبياري در شروع ساقه 
 گلدهيو 

15121 13914 13822 14286 693.3 646.7 594.3 644.8 

آبياري در شروع ساقه، 
 گلدهي و پرشدن دانه

16141 14582 16217 15646 697.3 620.0 576.7 631.3 

  577.4 596.8 659.4  12402 13327 13980 ميانگين رقم
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هاي تعداد دانه در سنبله نشان داد كه اثر فاكتور رقم بر اين تجزيه واريانس داده تعداد دانه در سنبله
). 8ود (جدول دار بدار بود و فاكتور آبياري و اثر متقابل آن با رقم بر تعداد دانه در سنبله غير معنيصفت معني

نه در سنبله بود. در ميان داراي بيشترين تعداد دا 25.3مقايسه ميانگين ارقام نشان داد كه رقم نصرت با 
  ).10سطوح آبياري نيز تيمار بدون آبياري كمترين تعداد دانه در سنبله را توليد نمود (جدول 

نتايج تجزيه واريانس وزن هزار دانه جو نشان داد كه اثر فاكتورهاي آبياري و رقم بر آن  وزن هزار دانه
). مقايسه ميانگين سطوح 11دار بود (جدول انه غير معنيها بر وزن هزار ددار بودند ولي اثر متقابل آنمعني

آبياري نشان داد كه آبياري كامل و دو بار آبياري داراي بيشترين وزن هزار دانه بودند و تيمارهاي بدون 
). در ميان ارقام مورد  9بار آبياري در شروع ساقه رفتن كمترين وزن هزار دانه را داشتند (جدول آبياري و يك

). 9گرم باالتر از دو ژنوتيپ ديگر قرار گرفت(جدول  1/25با ميانگين وزن هزار دانه  1نيز رقم سرارود بررسي
هاي مختلف آبياري و ميزان بذر در گندم، افزايش وزن دانه و ) با بررسي رژيم1365عبد ميشاني و جعفري (

  عملكرد را با افزايش تعداد آبياري گزارش كردند.  
  

  صفات مورد بررسي گندم در تيمارهاي مختلف : ميانگين10جدول 
  وزن هزار دانه تعداد دانه در سنبله 
ميانگين   نصرت  نادر  1سرارود 

 رقم

 ميانگين  نصرت نادر  1سرارود
  رقم

 21.0 18.3 21.2 23.4 18.4 21.6 17.3 16.3  بدون آبياري

يكبار آبياري در 
 شروع ساقه

18.8 19.4 24.6 21.0 23.2 21.6 19.8 21.6 

يكبار آبياري در 
 گلدهي

18.3 17.5 28.1 21.3 24.8 23.7 19.2 22.6 

يكبار آبياري در پر 
 شدن دانه

17.4 18.3 22.9 19.5 25.9 22.9 21.2 23.3 

دوبار آبياري در شروع 
 ساقه و گلدهي

19.3 18.4 26.0 21.2 26.6 25.5 24.7 25.6 

آبياري در شروع 
ساقه، گلدهي و 

 پرشدن دانه

18.5 19.6 28.4 22.2 26.8 25.4 27.8 26.7 

  21.8 23.4 25.1  25.3 18.4 18.1 ميانگين رقم

  
تجزيه واريانس عملكرد دانه جو نشان داد كه اثر فاكتورهاي رقم، آبياري تكميلي و اثر متقابل  عملكرد دانه

بار ). مقايسه ميانگين سطوح مختلف آبياري تكميلي نشان داد كه دو11دار بوده است (جدول ها معنيآن
ين عملكرد دانه را توليد كيلوگرم در هكتار بيشتر 4247و  4070آبياري و آبياري تكميلي كامل به ترتيب با 

كيلوگرم در هكتار عملكرد بيشتري از رقم نادر  3982و  3905به ترتيب با  1نمودند، و ارقام نصرت و سرارود
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العمل كسكه ع استدار بودن اثر متقابل آبياري تكميلي در رقم حاكي از اين واقعيت ). معني12داشتند (جدول 
به طور  كه رقم نادرمختلف آبياري تكميلي متفاوت بوده است، به طوريارقام از لحاظ عملكرد دانه به سطوح 

يپ براي دهد اين ژنوتكلي در اثر آبياري تكميلي افزايش عملكرد زيادي از خود نشان نداده است كه نشان مي
ي ، رقم نصرت عملكرد بيشتري در شرايط دوبار آبياري تكميليستزراعت در شرايط آبياري تكميلي مناسب ن

كه در شرايط ديم عملكرد دانه باالتري از بقيه  1آبياري تكميلي كامل داشته است، و باالخره رقم سرارود و
)، 12ها نيز عملكرد بيشتري از رقم نصرت داشته است (جدول آبياريها داشته است، همچنين در تكژنوتيپ

  .  استدهد اين رقم مناسب براي شرايط آبياري تكميلي كه اين نتيجه نشان مي
  

 انس صفات مختلف مورد بررسي در جو: تجزيه واري11جدول 

  ميانگين مربعات درجه آزادي منابع تغيير

  شاخص بهره وري مصرف آب  عملكرد دانه وزن هزار دانه

Rep                      7.0 2 تكرار ns 963883** 5.8** 

Factor (A)  Irr.   1.3 **1367350 **46.1 5 آبياري ns 

Error1             0.7 105653 7.0 10  1اشتباه 

Factor (B) Gen.        11.2 **1963430 **48.3 2  رقم** 

Irr.*Gen.     6.2 10 آبياري* رقم ns 218244* 1.2* 

Error2                0.4 73641 4.7 24 2اشتباه 

Total          53 كل    
C.V.  7.1 % 7.2 %  9.2 %   ضريب تغييرات 

  
وري مصرف نتايج تجزيه واريانس شاخص بهره وري آب مصرفي(بارش+آبياري)شاخص بهره

دار آب(بارندگي+آبياري) نشان داد كه اثر فاكتور رقم و اثر متقابل رقم در آبياري تكميلي بر اين شاخص معني
ت، داري نداشت معنيوري مصرف آب سطوح مختلف آبياري تكميلي با هم تفاو). شاخص بهره11بود(جدول 

بيشترين و در آبياري تكميلي كامل  9.8بار آبياري در مرحله گلدهي با وصف مقدار اين شاخص در يكبا اين
ها نشان داد كه ). مقايسه ميانگين ژنوتيپ12متر كمترين ميزان را داشتند (جدول كيلوگرم بر ميلي  8.6با 
وري آب در كالس باالتر از رقم نادر قرار گرفتند(جدول و نصرت از لحاظ شاخص بهره 1هاي سرارود رقم
ايط دهد كه رقم نصرت در شر). بررسي ميانگين تيمارهاي اثر متقابل رقم در آبياري تكميلي نشان مي12

وري آب بار آبياري تكميلي و آبياري تكميلي كامل بيشترين ميزان شاخص بهرهديم كمترين و در شرايط دو
ها) آبيارينيز در چهار سطح اول آبياري تكميلي (ديم و تك 1ها داشته است، رقم سرارود پرا در ميان ژنوتي

ح يك از سطووري آب را در ميان ارقام داشته است، و باالخره رقم نادر در هيچبيشترين ميزان شاخص بهره
وري خص بهرهن شااست. همچنين بيشترين ميزاآبياري تكميلي از لحاظ اين شاخص برترين ژنوتيپ نبوده 

كيلوگرم بر  5/7و كمترين ميزان آن ( 8/10بار آبياري در گلدهي به ميزان در يك 1آب توسط رقم سرارود
  ).    12دست آمد (جدول متر) توسط رقم نادر در آبياري تكميلي كامل بهميلي
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اري) (آبيوري آب مصرفي نتايج تجزيه واريانس شاخص بهره وري آب مصرفي(آبياري)شاخص بهره
رف آب وري مصهاي شاخص بهرهدار بود، بررسي ميانگيننشان داد كه اثر فاكتور رقم بر اين شاخص معني

 7/13بار آبياري در مرحله گلدهي با سطوح مختلف آبياري تكميلي با هم نشان داد مقدار اين شاخص در يك
متر كمترين ميزان كيلوگرم بر ميلي 4/4و  3/3 بيشترين و در آبياري تكميلي كامل و دو بار آبياري به ترتيب با

وري آب و نصرت از لحاظ شاخص بهره 1هاي سرارود ها نشان داد كه رقمرا داشتند. مقايسه ميانگين ژنوتيپ
  وري آب (بارش+آبياري) در كالس باالتر از رقم نادر قرار گرفتند.(آبياري) نيز همانند شاخص بهره

  
  مورد بررسي گندم در تيمارهاي مختلف: ميانگين صفات 12جدول 

  شاخص بهره وري آب مصرفي  عملكرد دانه(كيلو گرم در هكتار) 
 ميانگين  نصرت  نادر  1سرارود 

 رقم

 ميانگين  نصرت  نادر  1سرارود
 رقم

 9.2 8.5 9.1 10.1 3159 2914 3109 3456  بدون آبياري

يكبار آبياري در شروع 
 ساقه

3875 3255 3863 3664 9.9 8.3 9.8 9.3 

 9.8 10.0 8.7 10.8 3844 3906 3406 4220 يكبار آبياري در گلدهي

يكبار آبياري در پر 
 شدن دانه

3881 3265 3469 3539 9.9 8.3 8.8 9.0 

دوبار آبياري در شروع 
 ساقه و گلدهي

4204 3539 4469 4070 9.5 8.0 10.1 9.2 

آبياري در شروع ساقه، 
 گلدهي و پرشدن دانه

4255 3678 4810 4247 8.6 7.5 9.8 8.6 

  9.5 8.3 9.8  3905 3375 3982 ميانگين رقم

  
  گيري نهايينتيجه

در مورد گندم نتايج نشان داد كه اكثر صفات مورد بررسي از جمله ارتفاع بوته، روز تا رسيدگي،  عملكرد  
سه ها قرار گرفتند. مقايبيولوژيك و اجزاء عملكرد تحت تأثير فاكتورهاي مورد بررسي و يا اثر متقابل آن

كيلوگرم در  3245ل با ميانگين ميانگين سطوح مختلف آبياري تكميلي نشان داد كه آبياري تكميلي كام
كيلوگرم در هكتار كمترين عملكرد دانه را توليد نمودند. اثر  1525هكتار بيشترين و بدون آبياري با ميانگين 
دار بود و دو رقم كراس البرز و ريژاو روند كامالً مشابهي را در سطوح متقابل فاكتورها نيز بر عملكرد دانه معني

ها و دو بار آبيارياز خود نشان دادند، ولي رقم پيشتاز در تيمارهاي بدون آبياري، تكمختلف آبياري تكميلي 
بت كه در آبياري تكميلي كامل عملكرد بيشتري نستري از دو رقم ديگر داشت در حاليآبياري عملكرد پايين
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ز طريق نسبت وري آب مصرفي است كه اشاخص بهره استتر به دو رقم ديگر توليد نمود. اما آنچه مهم
رف آب در وري مصشود، بيشترين ميزان شاخص بهرهعملكرد دانه به آب مصرفي(بارش + آبياري) تعيين مي

اصل بار آبياري در پر شدن دانه حدو بار آبياري و بيشتر به دست آمد و كمترين مقدار آن در شرايط ديم و يك
متر ) نسبت به ميلي 100ن بارندگي (بيش از تواند به دليل تنش خشكي شديد و كاهش ميزاگرديد، كه مي

هاي ريژاو و كراس البرز كه ارقام بينابيني (ديم و آبي) هستند ميانگين بلند مدت منطقه باشد، همچنين رقم
رقم پيشتاز  وري بيشتري نسبت بهباشند، داراي شاخص بهرهو يا به عبارتي مناسب شرايط آبياري تكميلي مي

  ي كامل) بودند.( مناسب شرايط آبيار
دار تحت تأثير فاكتورهاي رقم، آبياري در مورد جو نيز نتايج نشان داد كه عملكرد دانه جو به طور معني

 4247و  4070بار آبياري و آبياري تكميلي كامل به ترتيب با ها قرار گرفت، و تيمار دوتكميلي و اثر متقابل آن
 3905به ترتيب با  1وليد نمودند، همچنين ارقام نصرت و سرارودكيلوگرم در هكتار بيشترين عملكرد دانه را ت

ميلي دار بودن اثر متقابل آبياري تككيلوگرم در هكتار عملكرد بيشتري از رقم نادر داشتند، و معني 3982و 
كه ها به سطوح مختلف آبياري تكميلي متفاوت بوده است، به طوريالعمل رقمدر رقم نشان داد كه عكس

ر به طور كلي در اثر آبياري تكميلي افزايش عملكرد زيادي از خود نشان نداده است، رقم نصرت رقم ناد
عملكرد بيشتري در شرايط دوبار آبياري تكميلي و آبياري تكميلي كامل داشته است نسبت به دو رقم ديگر 

ساير رقام داشت. با ها عملكرد بيشتري از آبياريكه در شرايط ديم و تك 1داشت، و باالخره رقم سرارود
وري آب توسط رقم وري مصرف آب مشخص شد كه بيشترين ميزان شاخص بهرهمحاسبه شاخص بهره

متر) كيلوگرم بر ميلي 5/7و كمترين ميزان آن ( 8/10آذين با بار آبياري در زمان ظهور گلدر يك 1سرارود
  دست آمد. توسط رقم نادر در آبياري تكميلي كامل به

و وري جشود كه شاخص بهرهوري آب براي گياهان جو و گندم مشاهده ميا مقايسه شاخص بهرهدر پايان ب
در منطقه كرمانشاه كشت جو از  -1توان عنوان نمود كه طور كلي از گندم بيشتر بوده است. بنابراين ميبه

استفاده از ارقام مناسب آبياري تكميلي كه داراي كارايي  -2، استنظر كارايي مصرف آب نسبت به گندم بهتر 
مصرف آب بيشتري هستند، توسعه يابد، و جبران كاهش توليد محصول از طريق افزايش سطح كشت آبياري 
تكميلي صورت خواهد گرفت، به اين معنا كه سطح زير كشت ارقام آبياري كامل و ديم كاهش يابد و سطح 

ب آبياري تكميلي افزايش يابد. البته تعداد ارقام مناسب آبياري تكميلي در مقايسه با ديم زير كشت ارقام مناس
شتر، وري آب مصرفي بي، و با توجه به اهميت اين گونه ارقام به دليل شاخص بهرهاستتر و آبياري كامل كم

  .استهاي تحقيقاتي جهت معرفي و نيز ترويج اين ارقام ضروري تغيير اولويت
  

  زاريسپاسگ
-100-130اي كرمانشاه كه طي قرارداد شماره بدينوسيله از كميته تحقيقات شركت سهامي آب منطقه
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