داﻧﻠﻮدﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﺑﯿﺎری ﺑﺎ ﭘﺴﺎب ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﺧﺎک )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﻓﺎﺿﻼب داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﺷﮫﺮﺑﻢ
ﺟﮫﺖ ﻣﺸﺎھﺪه داﻧﻠﻮدﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﺑﯿﺎری ﺑﺎ ﭘﺴﺎب ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎک )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی:
ﻓﺎﺿﻼب داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﺷﮫﺮﺑﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ھﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت  8 :ﺻﻔﺤﻪ

ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﺮان در ﻣﻨﺎطﻖ ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ دﻧﯿﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون ﺟﻤﻌﯿﺖ و
ﻓﺸﺎرھﺎی ﺷﺪﯾﺪ وارده ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪه ،اﻣﺮوزه ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮫﯿﻨﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ
آﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺴﺎب ھﺎی ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮫﺮی ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه اﺳﺖ ..ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از
ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه در آﺑﯿﺎری ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎک ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﻧﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺼﻮرت ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ و در ﻗﺎﻟﺐ طﺮح ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ  ۵ﺗﯿﻤﺎر ١١١% : ،آب ﺷﮫﺮ  ٢۵% : ،ﭘﺴﺎب ٧۵%
 +آب ﺷﮫﺮ  ۵١% : ،ﭘﺴﺎب  + ۵١ %آب ﺷﮫﺮ ٧۵% : ،ﭘﺴﺎب  + ٢۵ %آب ﺷﮫﺮ  ٧۵% : ،ﭘﺴﺎب  + ٢۵%آّب
ﺷﮫﺮ ،در ﺳﻪ ﺗﮑﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﺗﯿﻤﺎرھﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ۵ﺑﺮﮔﯽ از ذرت ھﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺷﺪه و ﺑﻪ
ھﻤﺮاه ﺧﺎک ﮔﻠﺪان ھﺎ و زه آب ھﺎی ﺣﺎﺻﻞ از آﺑﯿﺎری ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ھﺎ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺴﺎب در آﺑﯿﺎری ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ  EC،PH،Ca،Mg،Na،K،P،Nو ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﮐﺎھﺶ وزن ﻣﺨﺼﻮص
ظﺎھﺮی و ﺑﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت در ﺧﺎک ﮔﺮدﯾﺪ .از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زه آب ھﺎی دور اول و دوم ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان
ﮐﺎﺗﯿﻮن ھﺎ و آﻧﯿﻮن ھﺎی ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ آﺑﯿﺎری از ﺧﺎک ﺧﺎرج و وارد زه آب ھﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و در ھﺮ دو دور
آﺑﯿﺎری ﻣﯿﺰان  ECو ﮐﺎﺗﯿﻮن ھﺎ و آﻧﯿﻮن ھﺎی ﻣﺤﻠﻮل در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی آﺑﯿﺎری ﺑﺎ ﭘﺴﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎی ﺷﺎھﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ .ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮫﺮی در اﻣﺮ آﺑﯿﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺮﺷﺎری از
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻐﺬی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺎد ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﻧﯿﺘﺮوژن ،ﻓﺴﻔﺮ ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ،ﮐﻠﺴﯿﻢ ،ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ
در ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮫﺮی در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ورود ﻓﺎﺿﻼب ھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ در طﻮل
ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی :آﺑﯿﺎری ،ﭘﺴﺎب ﻓﺎﺿﻼب ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎک
ﻣﻘﺪ ﻣﻪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﮐﻤﺒﻮد آب ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در دوره ھﺎی ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺮای ﮐﺸﻮری ﭼﻮن اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺧﺸﮏ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارد ﻣﺤﺴﻮس ﺗﺮ و ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮑﯽ از راه ﺣﻞ ھﺎی اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف )ﭘﺴﺎب ﻓﺎﺿﻼب

ﺷﮫﺮی( در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺎب ھﺎی ﺷﮫﺮی در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮداﺷﺖ آب را
از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﺎھﺶ داده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮدد ).ﺑﺎﻗﺮی زاده ١٣٨٩). ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﯾﺮان در ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﻨﺎطﻖ ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ دﻧﯿﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻓﺸﺎرھﺎی ﺷﺪﯾﺪ وارده
ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪه ،اﻣﺮوزه ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮫﯿﻨﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس از
ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺴﺎب ھﺎی ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮫﺮی ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر در اﯾﺮان ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب
ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﺷﺮب و ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ١ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب ﻧﯿﺰ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.
از اﯾﻦ رو ﺣﺠﻢ ﻋﻤﺪه ای از آب ﻣﺼﺮﻓﯽ در اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ ﺑﺼﻮرت ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮫﺮی و ﭘﺴﺎب ھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﻣﺪار
اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ) .ﺣﯿﺪری و ﺟﻤﺸﯿﺪﯾﺎن ١٣٨٨). ،ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺎﺿﻼب ھﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه در آﺑﯿﺎری ﮐﺸﺘﺰارھﺎ،
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯿﮫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯿﮫﺎی ﺧﺎک و ﮔﯿﺎھﺎن زراﻋﯽ را
دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزد) .ﺗﺪﯾﻦ ١٣٨۶). ،ﭘﺴﺎب دارای ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺼﺎرف
ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺮدد) .ﺗﻮﺳﻠﯽ و ﻗﻨﺒﺮی.( ،ﻓﺎﺿﻼب ھﺎی
ﺷﮫﺮی ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﮐﺸﺎورزی و ﻏﯿﺮه از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه آب ھﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده
ﮐﻨﻨﺪه ،درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﺮﮐﯿﺐ ھﺎی آﻟﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ) .ﺗﺪﯾﻦ ١٣٨۶). ،ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺴﺎب در ﮐﺸﺎورزی ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﮐﺎھﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،ﻣﺼﺮف ﮐﻮدھﺎی ﻧﯿﺘﺮوژن ،ﻓﺴﻔﺮ و ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ) .ﺗﺪﯾﻦ ١٣٨۶). ،ﮐﺎرﺑﺮد
ﻣﺠﺪد ﻓﺎﺿﻼب ھﺎ و ﭘﺴﺎب ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺼﻔﯿﻪ آﻧﮫﺎ در ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺎز روزاﻓﺰون ﺑﻪ آب ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﺎطﻖ
ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺮان ،روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺴﺎب اول اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮاد آﻟﯽ را
ﺑﺮای ﺧﺎک ﻣﮫﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ورود ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﯽ ﺷﻮد) .ﻣﺮادﻣﻨﺪ و
ﺑﯿﮕﯽ ھﺮﭼﮕﺎﻧﯽ ١٣٨٨). ،ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﺎﺿﻼب اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﺬارد .اﯾﻦ اﺛﺮات ﻋﻤﺪﺗﺎ” ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﻮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت آﺑﯿﺎری
ﺑﺎ آن ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﺎک اراﺿﯽ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ و ﻣﯿﺰان ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎﮐﺮو و ﻣﯿﮑﺮو را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺎﺿﻼب در ﮐﺸﺎورزی ،ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ورود ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻮدی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺨﺎطﺮات ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ را از ﻧﻈﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری زا ی ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ،وﯾﺮوﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯽ و ﺣﻀﻮر
ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﻤﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺎﺿﻼب ﻗﺒﻞ از ﮐﺎرﺑﺮد
زراﻋﯽ ﺟﮫﺖ ﺣﺼﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺿﺮورت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ) .ﺣﺴﻦ اﻗﻠﯽ و ﻟﯿﺎﻗﺖ. ،
) ١٣٨٨اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﺿﻼﺑﮫﺎی ﺷﮫﺮی در اﻣﺮ آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻮدی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎه در
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮی از ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﺳﺒﺐ ﺑﮫﺒﻮد وﯾﮋﮔﯿﮫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﺎک
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ،ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﻔﻨﺠﯽ در ﺧﺎک ﻣﯽ ﺷﻮد) .آﻗﺎﺑﺮاﺗﯽ و ھﻤﮑﺎران ١٣٨٨) ،در
زﻣﯿﻨﻪ ی ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺎب در آﺑﯿﺎری ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح
زﯾﺮ اﺳﺖ :ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ و ھﻤﮑﺎران ) (١٣٨٨در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮ روی ﺧﺎک
ھﺎی اﺻﻔﮫﺎن ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﺧﺎک در ھﻨﮕﺎم اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻟﺠﻦ و ﻓﺎﺿﻼب را ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﻘﻮﯾﺎن و ھﻤﮑﺎران ) (١٣٨۶ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد اﺛﺮات ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آب آﺑﯿﺎری و ﮐﺎرﺑﺮد ﻟﺠﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﻮد ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎک ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﮐﻪ در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ی آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﮐﺎرﺑﺮد ﻟﺠﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار  ECو ﮐﺮﺑﻦ آﻟﯽ و ﮐﺎھﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار  pHو ﭼﮕﺎﻟﯽ ظﺎھﺮی و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﻔﻮذ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ھﺪاﯾﺖ ھﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ اﺷﺒﺎع ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ھﻤﮑﺎران ) (١٣٨١در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺎﺿﻼﺑﮫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎھﻮ و وﯾﮋﮔﯿﮫﺎی ﺧﺎک ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻟﻮم رﺳﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﺗﯿﻤﺎرھﺎ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮﻣﺼﺮف و ﻏﻠﻈﺖ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﯿﻦ در اﻧﺪاﻣﮫﺎی ھﻮاﯾﯽ و رﯾﺸﻪ ﮐﺎھﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎھﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .زاﺋﺮی و ھﻤﮑﺎران

) (١٣٨۴در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ی اﺛﺮ ﻟﺠﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﺎک اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﻟﺠﻦ
ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﺧﺎک ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮی و ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﺎﮐﺪاﻧﻪ ھﺎ و ﮐﺎھﺶ ﺟﺮم ﻣﺨﺼﻮص ظﺎھﺮی ﺧﺎک
ﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﮫﺮﮐﯽ و ھﻤﮑﺎران ) (١٣٨۴ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ آﺑﯿﺎری ﺑﺎ ﭘﺴﺎب ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎک
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ آﺑﯿﺎری ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺪت  ٩ﺳﺎل دارای ﺟﺮم ﻣﺨﺼﻮص ظﺎھﺮی ﮐﻤﺘﺮ و درﺻﺪ
رطﻮﺑﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ )در) FCو ﻧﻔﻮذ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ھﺎی آﺑﯿﺎری ﺷﺪه ﺑﺎ آب ﭼﺎه ﺑﻮد .ﺑﯿﻨﻮ و
ھﺎﻣﺪﯾﺪه)) ٢١١١در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد آب ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﺿﻼب ﺣﺎﺻﻞ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺴﺘﻦ ظﺮوف و ﺣﻤﺎم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ روی ﮔﯿﺎه و ﺧﺎک آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺷﻮری و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺬب ﺳﺪﯾﻢ و درﺻﺪ ﻣﺎده آﻟﯽ ﺧﺎک ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ
زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺧﺎک ﺑﺎ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪ .آل اﻣﺮون وھﻤﮑﺎران ) (٢١١٢ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ
آﺑﯿﺎری ﺑﺎ ﭘﺴﺎب ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎک و ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺧﺎک درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ ،ﺑﺮ روی  ٨٢ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎک
آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎی ﺧﺎک از ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب آﺑﯿﺎری ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ و
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎ از ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ آب ﭼﺎه آﺑﯿﺎری ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ
آزﻣﺎﯾﺸﮫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﭘﺴﺎب ﻓﺎﺿﻼب دارای ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﻋﻨﺎﺻﺮ Pb،Zn،Cu،Co،Cr، As،Cd،Fe،Mn،Ni
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آب ﭼﺎه ﺑﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺎﮐﮫﺎی آﺑﯿﺎری ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺴﺎب ﻣﯿﺰان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﯿﻦ وﻣﻮاد آﻟﯽ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﮐﮫﺎی آﺑﯿﺎری ﺷﺪه ﺑﺎ آب ﭼﺎه اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ .ﭘﺘﺮﺳﻮن ) (١٩٩۶در آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ اﺛﺮ ﭘﺨﺶ
ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه را ﺑﺮ روی اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﺸﺎورزی و ﭼﻪ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﭘﺴﺎب ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﺳﻮﺋﯽ ﺑﺮ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،ﺧﺎک و ﯾﺎ ﻓﺮآورده ھﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ھﺎﯾﺲ و ھﻤﮑﺎران ) (١٩٩١در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای روی اﺛﺮ آﺑﯿﺎری ﺑﺎ ﭘﺴﺎب ﺑﺮ روی ﺧﺎک ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده
از ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺪت  ١۶ﻣﺎه ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺘﺮوژن ،ﻓﺴﻔﺮ و ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺧﺎک ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.ﺟﻨﮑﯿﻨﺲ و ھﻤﮑﺎران
) (١٩٩۴در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ذرت ﺧﻮﺷﻪ ای ،ﻋﻠﻮﻓﻪ و ﺳﺒﺰی ھﺎی آﺑﯿﺎری ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﯿﺶ از
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آب ﭼﺎه اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﯿﺎه آﺑﯿﺎری ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮده ،رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺮه
داﺷﺘﻪ و زودﺗﺮ ﮔﻞ داده اﺳﺖ.ﻣﺎﭘﻨﺪا و ھﻤﮑﺎران ) (٢١١۵در ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ آﺑﯿﺎری ﺑﺎ ﭘﺴﺎب ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮫﺮی ﺑﺮ
ﻣﺤﺘﻮی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺧﺎک ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺖ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
در ﻣﯿﺰان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ  ، Zn،Cd ، Ni ، Cr ، Pbدر ﺧﺎﮐﮫﺎی ﺷﻨﯽ و ﺷﻦ رﺳﯽ آﺑﯿﺎری ﺷﺪه ﺑﺎ
ﻓﺎﺿﻼب در ﻣﺪت  ١١ﺳﺎل در ﻋﻤﻖ  ٢١ – ١ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﮫﺎی ﺷﺎھﺪ و ﺧﺎک
زﯾﺮﯾﻦ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺧﺎک و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎک ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺎک
طﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ،ﺧﺎک ھﺎ در اﺛﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﻨﮓ ھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ،ﮐﻪ ﺳﺒﺐ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ھﻮﻣﻮس ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺎک در درﺟﻪ اول ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ از ﻣﻮاد آﻟﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ .ﺧﺎک
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ زﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و زﯾﺴﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﺎک از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﻪ
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ) .ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻟﻮ و ﻣﻌﺎﺿﺪ،
١٣٨۶).
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﺎک
وﯾﮋﮔﯿﮫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﺎک ﮐﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮫﻢ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﮔﯿﺎھﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮد ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﺎک ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد :رﻧﮓ ﺧﺎک  :واﺿﺢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ
ی ﺧﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﺳﺖ .ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻧﮓ ﺧﺎک ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ

از طﺮﯾﻖ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻮاص ﻣﮫﻢ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﺎک ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی آﻧﮫﺎ اﻏﻠﺐ ﯾﺎ
ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻖ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ) .وراوی ﭘﻮر ١٣٨٩). ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎک :ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ذرات و اﺟﺰاء
ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ ﺧﺎک ،ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻮده ھﺎی ﺧﺎﮐﯽ ﺑﮫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ رﯾﺰ و درﺷﺖ) ﺧﺎﮐﺪاﻧﻪ ھﺎ( ﻣﯽ ﺷﻮد را
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎک ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آراﯾﺶ ذرات ﺧﺎک در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﮐﺪاﻧﻪ ھﺎ ،اﻧﺪازه و ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﺎﮐﺪاﻧﻪ ھﺎ ،ﺑﺮ روی
ﺗﺨﻠﺨﻞ ،ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﮫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﻣﺎده آﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ھﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﮐﺪاﻧﻪ
ھﺎ در ﭘﺎﯾﺪاری و دوام آﻧﮫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ) .وراوی ﭘﻮر ١٣٨٩). ،ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎک:اﻧﺪازه ﻧﺴﺒﯽ ذرات ﺧﺎک را اﺻﻄﻼﺣﺎً
ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎک ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از رﯾﺰی و درﺷﺘﯽ ﺧﺎک اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﯽ ﺷﻦ ،ﺳﯿﻠﺖ و رس ﮐﻪ
ذرات ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮی از ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه اﺳﺖ) ﻗﻄﺮﺷﺎن از  ٢ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ( ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎک را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ.
ﺑﺎﻓﺖ درﺷﺖ و ﺳﺒﮏ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺷﻨﯽ و ﺑﺎﻓﺖ رﯾﺰ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎک رﺳﯽ اطﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺧﺎک ﻟﻮم ﻣﺎﺑﯿﻦ اﯾﻦ
دو ﻧﻮع و دارای ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﺷﻦ و ﺳﯿﻠﺖ و رس اﺳﺖ .ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎک ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﻮﯾﺎی آن اﺳﺖ و
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ھﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪار ذرات ﺷﻦ و ﺳﯿﻠﺖ در ﺧﺎﮐﯽ زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ذﺧﯿﺮه ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ و رطﻮﺑﺘﯽ
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب و ھﻮا ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮﻋﮑﺲ وﺟﻮد رس ﻓﺮاوان در
ﺧﺎک ،ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺎک ﺑﺮای رﺷﺪ ﮔﯿﺎھﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ).وراوی ﭘﻮر ١٣٨٩). ،ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﺧﺎک :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از ﺳﮫﻮﻟﺖ ﻧﻔﻮذ آب ،ھﻮا و ﯾﺎ رﯾﺸﻪ در ﺧﺎک ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻔﻮذ آب در ﺧﺎک ھﺪاﯾﺖ آﺑﯽ ﺧﺎک ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﺎک ،ﻧﻔﻮذ آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وارد ﺷﺪن آب
از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎک .اﮔﺮ ﻧﻔﻮذ آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎک ﻋﻤﻮدی و ﺗﻨﮫﺎ در ﯾﮏ ﺟﮫﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آن infilteration
ﮔﻮﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﻔﻮذ در ﭼﻨﺪ ﺟﮫﺖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﻮدی دارای ﺣﺮﮐﺖ اﻓﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ آن را
 inpourationﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻧﻔﻮذ ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﺧﺎک اﺳﺖ .ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﺎک ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺑﺎﻓﺖ ،رطﻮﺑﺖ اوﻟﯿﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﺎک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﻞ و ﺧﺮج اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮﻣﮫﺎ و…و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺧﺎک و دﻣﺎی آب در ﻧﻔﻮذ آب در ﺧﺎک ﺗﺄﺛﯿﺮ دارﻧﺪ).ﺑﺮزﮔﺮ ١٣٨١).،ﺗﺨﻠﺨﻞ :در ھﻨﮕﺎم ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺧﺎﮐﺪاﻧﻪ ھﺎ ﻣﻨﺎﻓﺬ و ﺧﻠﻞ و ﻓﺮﺟﯽ در ﺑﯿﻦ ذرات ﺧﺎک ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ھﻮا و آب ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺴﺒﺖ
ﺣﺠﻢ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺧﺎک را ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺧﺎک ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ).وراوی ﭘﻮر ١٣٨٩) ،رطﻮﺑﺖ ﺧﺎک :ﻣﻘﺪار آب ﻣﻮﺟﻮد
در ھﺮ واﺣﺪ ﺟﺮم ﯾﺎ ﺣﺠﻢ ﺧﺎک را رطﻮﺑﺖ ﺧﺎک ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺣﺎﻟﺖ ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب در ﺧﺎک را ﭘﺘﺎﺳﯿﻞ آن
ﮔﻮﯾﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻣﻘﺪار رطﻮﺑﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار آب در ﺧﺎک وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آب
در ﺧﺎک ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ رطﻮﺑﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ).وراوی ﭘﻮر ١٣٨٩).،رطﻮﺑﺖ در
ﻧﻘﻄﻪ ﭘﮋﻣﺮدﮔﯽ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رطﻮﺑﺖ در اﺛﺮ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ ﺣﺪی ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﮔﯿﺎھﺎن دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﺟﺬب آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺸﺎر ﺳﻠﻮل ھﺎی ﻣﻮﺋﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ از ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰی آب اطﺮاف ذرات رس
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﯿﺎه ﭘﮋﻣﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰی رطﻮﺑﺖ در
ﺣﺪود  ١۵اﺗﻤﺴﻔﺮ اﺳﺖ).وراوی ﭘﻮر ١٣٨٩).،رطﻮﺑﺖ ظﺮﻓﯿﺖ زراﻋﯽ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رطﻮﺑﺖ ﺧﺎک از ﺣﺪ رطﻮﺑﺖ
ﺣﺎﻟﺖ ﺛﻘﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪ ،ﻣﻘﺪارﻣﻌﯿﻨﯽ رطﻮﺑﺖ در ﺧﺎک ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻠﺨﻞ ﮐﻮﭼﮏ را ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﻘﺪار و اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎک اﺳﺖ .ھﺮ ﭼﻪ رس و
ﻻی در ﺧﺎک ﻣﻘﺪارﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ظﺮﻓﯿﺖ زراﻋﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ زﯾﺮا ذرات رس ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﻄﺢ وﯾﮋه
ﺑﺎﻻ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮی رطﻮﺑﺖ در ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ).وراوی ﭘﻮر١٣٨٩).،
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎک
ﺗﺒﺎدل ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ :ﺗﺒﺎدل ﻣﺎﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﮐﺎﺗﯿﻮن از ﻣﺤﻠﻮل ﺧﺎک ﺑﺎ ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻮاد ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎل را ﺗﺒﺎدل
ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ظﺮﻓﯿﺖ ﺗﺒﺎدل ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ)) C.E.Cﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ وزن ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺧﺎک
ﻗﺎدر اﺳﺖ در ﺧﻮد ﺟﺬب ﯾﺎ ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ظﺮﻓﯿﺖ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ اﮐﯽ واﻻن ﺑﺮ  ١١١ﮔﺮم ﺧﺎک ﺧﺸﮏ

ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ظﺮﻓﯿﺖ ﺗﺒﺎدل ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﺧﺎک اھﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای در ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آن دارد و از آن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺸﺨﺼﻪ ی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع ﺧﺎک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﻗﺪر ﺧﺎﮐﯽ از
ﮐﻠﻮﺋﯿﺪھﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ و آﻟﯽ ﻏﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ظﺮﻓﯿﺖ در آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد) .وراوی ﭘﻮر ١٣٨٩).،اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ﯾﺎ pH:
ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮن ھﯿﺪروژن ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻠﻮل ﺧﺎک را  pHﺧﺎک ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮن ھﯿﺪروژن در ﻣﺤﻠﻮل
ھﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ ﺑﺠﺎی ﻏﻠﻈﺖ از ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻋﮑﺲ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
ﮔﺮدد [ ]pH=-log :داﻣﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺧﺎک ھﺎی طﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ  ٣ﺗﺎ  ٣٫۵و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ١١ﺗﺎ ١٢
ﻗﺮار دارد PH .ﺣﺪاﻗﻞ در ﺧﺎک ھﺎی ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ و ﻣﺮطﻮب و ﺧﺎک ھﺎی ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ
و  pHﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﺧﺎک ھﺎی ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎطﻖ ﺧﺸﮏ و ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎد ﮐﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ).وراوی ﭘﻮر.،
) ١٣٨٩ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎک :ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎھﺎن در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺟﺎﻣﺪ زﻣﯿﻦ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ در ﺧﺎک
وﺟﻮد دارﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﺮﺑﻦ ،اﮐﺴﯿﮋن و ھﯿﺪروژن ﺑﻘﺪر ﮐﺎﻓﯽ از ھﻮا و آب دراﺧﺘﯿﺎر ﮔﯿﺎه ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و
ﺑﻘﯿﻪ از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺑﻘﺎﯾﺎی آﻟﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻧﯿﺘﺮوژن،
ﻓﺴﻔﺮ ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ،ﮐﻠﺴﯿﻢ ،ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ،ﮔﻮﮔﺮد ،آھﻦ ،روی ،ﺑﺮ و…)وراوی ﭘﻮر ١٣٨٩).،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎک:
ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎھﺎن در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺟﺎﻣﺪ زﻣﯿﻦ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ در ﺧﺎک وﺟﻮد دارﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﺮﺑﻦ،
اﮐﺴﯿﮋن و ھﯿﺪروژن ﺑﻘﺪر ﮐﺎﻓﯽ از ھﻮا و آب دراﺧﺘﯿﺎر ﮔﯿﺎه ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و
ﺑﻘﺎﯾﺎی آﻟﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻧﯿﺘﺮوژن ،ﻓﺴﻔﺮ ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ،ﮐﻠﺴﯿﻢ ،ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ،ﮔﻮﮔﺮد،
آھﻦ ،روی ،ﺑﺮ و…)وراوی ﭘﻮر ١٣٨٩).،اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﺑﯿﺎری ﺑﺎ ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺷﮫﺮی ﺑﺮ
ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯿﮫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در طﻮل دوره رﺷﺪ آﺑﯿﺎری را ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
از ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﯿﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن را ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯿﮫﺎی ﺧﺎک و ﮔﯿﺎه ،ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎی آﺑﯿﺎری ﺷﺪه ﺑﺎ آب
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻮاد و روش ھﺎ
اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺳﺎل  ١٣٩١در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﻢ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .،آب و ھﻮای
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﻮﭘﻦ ﺟﺰء اﻗﻠﯿﻢ ھﺎی ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎه
ھﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ  ٣٨ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۵٣ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺰان ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ طﻮر
ﻣﺘﻮﺳﻂ  ٣۵١١ﺗﺎ  ۴١١١ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت  ٣٨ﺳﺎﻟﻪ ٢٣٫١ ،درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎی
ﻣﻄﻠﻖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه  ٨٫۶-درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺗﮫﯿﻪ ﺧﺎک اﺑﺘﺪا در ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺮوﻓﯿﻠﯽ ﺑﻪ
ﻋﻤﻖ  ٩١ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺣﻔﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و از ﻻﯾﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺷﺪه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ  pHﺧﺎک ﺑﺮاﺑﺮ ٧٫٣٢و  ECﺧﺎک ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﺎدل  ٢٫٨۵دﺳﯽ زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و
ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎک ﻧﯿﺰ از ﻧﻮع  sandy clay loamﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ .آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻠﺪاﻧﯽ و ﺑﺮای ﮐﺸﺖ از ﻣﺤﺼﻮل
ذرت ا اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.آزﻣﺎﯾﺶ .در ﻗﺎﻟﺐ طﺮح ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ  ۵ﺗﯿﻤﺎر و در  ٣ﺗﮑﺮار اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﺗﯿﻤﺎرھﺎی زﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ

آﺗﺶ در ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ٍ ازطﺮﯾﻖ ﻧﮕﮫﺪاری Iptables
داﻧﻠﻮدﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺎدھﺴﺎزی دﯾﻮارھﯽ
ٌ
داﻧﻠﻮدﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﮫﺎن در ﭘﺮدازﻧﺪه ھﺎی ﺑﺴﺎ ھﺴﺘﻪ ای
داﻧﻠﻮدﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻏﺸﺎءھﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و ﭘﺴﺎب
از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ ﻧﯿﺰ دﯾﺪن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﺗﺮﻧﺲ ﻻﯾﻦ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﺮان
ﮔﺖ ﭘﯿﭙﺮ  ،ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻘﺎﻻت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ
داﻧﺶ رﺳﺎن  ،ﺑﯿﺶ از  1.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺎرﺳﯽ

