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ارزيابي آلودگي نيتراتي خاک بر اثر ميسان آب آبياري و كود نيتروشن
*2

ػثذالوديذ لياقت ،1ػليشضا فشّوٌذ

آب ٍ ًيتشٍطى دٍ ػاهل هْن هحذٍدکٌٌذُي سؿذ ٍ ػولکشد هحصَالت کـاٍسصي هيتاؿٌذ .گشچِ ًيتشٍطى اص ػٌاصش غزايي
ضشٍسي گياّاى تِ ؿواس هيسٍدٍ ،لي پياهذ اػتفادُي تيسٍيِ اص کَدّاي داساي تشکيثات ًيتشٍطًي ،تِهٌظَس تَليذ تيـتش
فشاٍسدُّاي کـاٍسصي ،دس دِّّاي اخيش ،تاػث آلَدگي هحيط صيؼت ؿذُ اػت .ايي پظٍّؾ تِهٌظَس تشسػي تأثيش تيواسّاي
آتياسي(120ٍ 100 ،80،60،40دسصذ ًياص آتي) ٍ هقاديش هختلف ًيتشٍطى(180ٍ 120،60کيلَگشم دس ّکتاس) ٍ تشّوکٌؾ آًْا
تش تدوغ ًيتشات دس خاک ًاحيِي سيـِگاُ دس کـت گَخِفشًگي ،صَست گشفت .پظٍّؾ دس هضسػِي تحقيقاتي گشٍُ آتياسي ٍ
آتاداًي داًـکذُي کـاٍسصي داًـگاُ تْشاى(هٌطقِي ًيوِ خـك ٍاقغ دس کشج) دس يك خاک داساي تافت هتَػط سػي ٍ دس
قالة طشح کشتّاي خشدؿذُ تا ػِ تکشاس(تيواسّاي آتياسي تِ ػٌَاى کشتّاي اصلي ٍ هقاديش کَد ًيتشٍطًِ تِػٌَاى کشتّاي
فشػي) اًدام ؿذً .تايح تدضيِي آهاسي ًـاى داد کِ اًذاصُي آب آتياسي ٍ هقاديش هختلف ًيتشٍطى ٍ ّوچٌيي اثش هتقاتل آًْا تش
تدوغ ًيتشات دس خاک دس ػطح يك دسصذ هؼٌيداس تَدُ اػت .تيـتشيي تدوغ ًيتشات دس خاک دس تيواس ً %40ياص آتي تا 180
کيلَگشم ًيتشٍطى دس ّکتاس ٍ کوتشيي آى دس تيواس ً %120ياص آتي(آتياسي کاهل) تا  60کيلَگشم دس ّکتاس تِدػت آهذ .دس
ؿشايط آب ٍ َّايي هحل آصهايؾ ٍ سقن گَخِفشًگي هَسد تشسػي(اسلي اٍستاًا) ،هيتَاى کاستشد ً %100ياص آتي تا 120کيلَگشم
ًيتشٍطى دس ّکتاس سا خْت تَليذ حذاکثش ػولکشد ٍ تْيٌِػاختي تدوغ ًيتشات دس خاک تَصيِ کشد .ديگش آىکِ دس صَست ًياص
تِ اػوال کن آتياسي ،تايؼتي کَد ًيتشٍطًِي کوتشي سا تِ کاس تشد.
آب آتياسي ،آلَدگي خاکً ،يتشٍطى ،گَخِ فشًگيً ،يتشات.

 -1اػتاد گشٍُ هٌْذػي آب داًـگاُ تْشاى.
 -2اػتادياس آتياسي داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ػلَم ٍ تحقيقات فاسع.
* ًَيؼٌذُي هؼٍَلfarahmand.are@gmail.com :
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تيـتشيي غلظت هداص ًيتشات دس آب آؿاهيذًي تٍِػيلِي
ػاصهاى هحيط صيؼت اياالت هتحذُي آهشيکا (،USEPA
 45 )1996هيليگشم دس ليتش تؼييي ؿذُ اػتٍ .سٍد
ًيتشات اص طشيق آب آؿاهيذًي ٍ غزا ٍ غلظت تاالتش اص حذ
هداص هضتَس تِ تذى اًؼاى ٍ دام هَخة اختالالتي دس آًْا
هيؿَد .هْنتشيي تيواسي کِ دس اًؼاى ٍ دام تٍِخَد
هيآيذ ،هتْوَگلَتيٌويا اػت .دس ايي تيواسيً ،يتشات دس
هؼذُي ًَصاداى کوتش اص  6هاِّ احيا ٍ تِ ًيتشيت تثذيل
هيؿَد .حالليت ًيتشيت هاًٌذ ًيتشات دس آب تؼياس تاال
تَدُ ،تِ ػَْلت اص ديَاسُّاي دػتگاُ گَاسؽ گزؿتِ ٍ تا
ٍسٍد تِ خَى ،آّي هَخَد دس ّوَگلَتيي سا اکؼيذ ٍ تِ
آّي ػِ ظشفيتي تثذيل کشدُ ٍ تاػث ايداد سًگذاًِّاي
قَُْاي هت ّوَگلَتيي هيگشدد .ايي تشکية قادس تِ
اًتقال اکؼيظى دس خَى ًثَدُ ،تاػث اختالل دس سػيذى
اکؼيظى تِ تذى ؿذُ ٍ دس صَست تذاٍم ،خفگي ٍ هشگ سا
دس پي داسدً .يتشات هَخَد دس آب آؿاهيذًي يا هَاد غزايي
تاػث ايداد اختالالت تٌفؼي ٍ خًَي دس ًَصاداى هيگشدد
ٍ ًَػي تيواسي سا تِ ًام ػٌذسم تچِي آتي کِ دس ًْايت تِ
هشگ آًْا هٌدش هيؿَد ،ػثة هي ؿَد .دس تضسگؼاالى ًيض
ًيتشات دس تذى تثذيل تِ ًيتشيت ؿذُ ٍ تا تشکية تا
آهيٌْا ،تشکية ًايشٍص آهيي سا تٍِخَد هيآٍسد کِ اص ػَاهل
هْن ايداد ػشطاى ؿٌاختِ ؿذُ اػت .دس دامّاً ،يتشات
هَخة ػقط خٌيي ،کاّؾ تَليذ ؿيش ٍ هشگ آًْا
هيؿَد(فيَتشل2010،؛ ٍ کٌَتلَذ.)2009 ،
دس حال حاضش هٌاتغ آب دس تشخي ًقاط کـَس داساي
ًيتشات تيؾ اص حذ هؼياس تَدُ ٍ ايي سًٍذ تا ػشػت سٍ تِ
افضايؾ اػت .تذيي تشتية ،خطش آلَدگي ًيتشات ديگش
ًقاط سا دس آيٌذُاي تؼياس ًضديك تْذيذ خذي خَاّذ کشد.
ًيتشات اص طشيق تدضيِ ٍ فؼاد پؼواًذُّاي اًؼاًي ٍ
حيَاًي ،تَليذات صٌؼتي ٍ تخؾ کـاٍسصي ٍاسد آبّاي
صيشصهيٌي ؿذُ ٍ اص آى خا ًيض تِ آبّاي ػطحي ٍاسد
هيؿَد(دي ٍ کاهشٍى2002 ،؛ کشافت ٍ اػتيتغ.)2003 ،
يکي اص هْنتشيي هٌاتغ ٍسٍد تيؾ اص حذ ًيتشات تِ هٌاتغ
آب ،تخؾ کـاٍسصي اػت .هصشف تيسٍيِي کَدّاي
ًيتشٍطًي دس تخؾ هضتَس تاػث افضايؾ غلظت ًيتشات دس

سيـِگاُ ،ػپغ آبؿَيي آى تِ ػوت آتخَاىّا ػثة
افضايؾ غلظت هادُ هضتَس دس آب هيؿَد(تاتيکش2004 ،؛
کالديَکَ؛ .)2008تٌاتشايي ،تايذ دس ساتطِ تا هصشف
کَدّاي ؿيويايي ،هذيشيت صحيح صَست پزيشد تا تذيي
ٍػيلِ اص افضايؾ غيشهداص غلظت ايي يَى دس خاک ٍ
حشکت آى تِ ػَي ػفشُي آب صيشصهيٌي کِ دس ًْايت
آلَدگي آبّا سا تِ ّوشاُ داسد ،خلَگيشي ؿَد.
حذ هَسد ًياص اص ّش ػٌصرش غرزايي ترشاي گيراُ ترِ ػَاهرل
هتؼذدي تؼتگي داسد کِ هْنتشيي آًْا ،هيرضاى آب اػرت.
ًياص تِ اػتفادُ اص آب تا افضايؾ خوؼيت تيـتش هري ؿرَد؛
لزا ،هٌاتغ آب تِطَس فضايٌذُاي هرَسد تْذيرذ قرشاس گشفترِ
اػت .اص آى خا کِ تخؾ کـاٍسصي دس ايشاى تا هصشف تيؾ
اص  90دسصذ اص هٌاتغ آب ،ػوذُتشيي هصرشف کٌٌرذُي آى
تِ ؿواس هيسٍدّ ،شگًَِ صشفِخَيي دس ايي تخرؾ کورك
هؤثشي تِ پايرذاسي هٌراتغ آب هري ؿرَدً .يترشٍطى ًقـري
چـوگيش سا دس تَليذ فشاٍسدُّاي کـاٍسصي ايفرا هريکٌرذ؛
تٌاتشايي ،گضيٌؾ هقذاس کَد حاٍي ايي ػٌصش تشاي سػيذى
تِ تاالتشيي ػطح تَليذ الضاهي اػت.
دس ايشاى ،تِ داليل هتؼرذد ،اص خولرِ ػرذم ترشٍيح هثٌراي
صحيح تغزيِي گياّي ٍ حاکويرت غلرط ًحرَُي هصرشف
کَد ًيتشٍطى ،تاصدُ هصشف کَد ًيتشٍطى تؼياس پاييي اػت.
تا ًگاّي تِ تاصدُ هصشف آب )WUE( 1کِ دس ايشاى حذٍد
ٍ 600لي دس آهشيکا هتداٍص اص  2000گشم هحصَل ترِ اصا
ّش هتشهکؼة آب هيةاؿذ ،هالحظِ هيؿَد کِ دس ّرش دٍ
تؼذ تاصدُ هصشف آب ٍ تاصدُ هصشف کرَد ،)FE(2ترا ٍضرغ
ًاهطلَتي هَاخِ ّؼتين .تِ ػثاست ديگش ًرِ اص آب ٍ ًرِ اص
کَد ًيتشٍطى اػتفادُ تْيٌِ ًويؿَد .الصم اػت ّورشاُ ترا
تَػؼِي ساّکاسّاي کراّؾ هصرشف آب ،دس کراستشد کرَد
ًيتشٍطى ًيض صشفِخَيي ؿَد.
تحقيقات هتؼذدي دس خاسج اص ايشاى دس ساتطِ تا اثش هيرضاى
آب ٍ ًيتشٍطى تش ػولکشد گَخِ فشًگي ؿذُ اػرت(هالك ٍ
اؿکش2007 ،؛ ػيٌگاًذَّج ٍ ّوکاساى2003 ،؛ دٍهيٌگرَص
ٍ ّوکاساى2003 ،؛ صٍستاسلي ٍ ّوکاساى)2009 ،؛ تٌاتشايي،
ًياص اػت کِ تِدليل تاثيش هيضاى آب آتياسي ٍ کَد ًيتشٍطى
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ٍ ّوچٌيي تشّوکٌؾ آًْا تش کويرت ٍ کيفيرت هحصرَل،
هحذٍديت هٌاتغ آب ،اّويت هؼائل صيؼت هحيطي ،تراصدُ
کنآب آتياسي ٍ کَد ًيتشٍطى تحقيق هؼتوشي دس ايشاى ًيض
صَست گيشد.
ايي پظٍّؾ تِ هٌظرَس تشسػري ترأثيش تيواسّراي هختلرف
آتياسي ٍ هقاديش هختلف ًيتشٍطى ٍ ترأثيش هتقاترل آًْرا ترش
هيضاى آلَدگي ًيتشاتي خاک ًاحيِي سيـِ دس کـت گَخِ

فشًگي کِ ًياص آتي ٍ ًيتشٍطى آى تؼياس صيراد اػرت ،اًدرام
گشفت.
مواد و روشها
ايي پظٍّؾ دس هضسػِي تحقيقاتي گشٍُ آتيراسي ٍ آتراداًي
داًـکذُ کـاٍسصي داًـرگاُ تْرشاى اًدرام گشديرذ .تشخري
خصَصيات فيضيکي ٍ ؿريويايي خراک هحرل آصهرايؾ دس
خذٍل  1اسائِ ؿذُ اػت.

جدول  -0برخي خصوصیات فیسیکي و شیمیایي خاک محل آزمایش
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ايي آصهايؾ دس قالة طشح کشتّاي خشد ؿذُ تا ػِ تکشاس
اًدام گشديذ؛ تيواسّاي آتياسي تِػٌَاى کشتّراي اصرلي ٍ
هقاديش هختلف ًيتشٍطى تِػٌَاى کشتّراي فشػري اًتخراب
ؿررذ .کررشتّرراي اصررلي ؿرراهل پررٌح تيورراس آتيرراسي
20 ٍ )W100(100،)W80(80،)W60(60،)W40(40
( )W120دسصذ ًياص آتي ٍ کشتّاي فشػي ؿاهل هقراديش
 )N180(180 ٍ )N120(120 ،)N60(60کيلرررررررَگشم
ًيتررشٍطى خررال دس ّکترراس تررِ صررَست کررَد اٍسُ تَدًررذ.
کشتّاي فشػي تِ اتؼراد  3×4هترش ٍ ّرش يرك داساي ػرِ
سديرف کاؿررت تَدًررذ ،ترِطرَسيکررِ ػررشت پـررتِّررا 70
ػاًتيوتش ،ػشت خَيچِّا  30ػاًتيوتش ٍ طَل خَيچِّرا
 4هتررش تررَد .فاصررلِي ترريي کررشتّراي اصررلي  1/5هتررش ٍ
کررشتّرراي فشػرري  1هتررش دس ًظررش گشفتررِ ؿررذً .ـررا ّاي
گَخِفشًگي تِفاصرلِي  25ػراًتيهترشي اص ّرن دس يرك
طشف خَيچِّا کاؿتِ ؿذًذّ .ش يك اص ػطَح ًيتشٍطى تِ
ػِ قؼوت هؼاٍي تقؼرين ؿرذ .قؼروت اٍل ّوضهراى ترا
خاکٍسصي ٍ ّوشاُ تا کَدّاي پايِ(فؼرفش ترِ هيرضاى 100
کيلَگشم فؼفش خال دس ّکتاس ٍ پتاػرين ترِ هيرضاى 200
کيلَگشم پتاػين خال دس ّکتاس) دادُ ؿرذ .دس گرامّراي

تؼذيً ،يتشٍطى هتٌاػة تا سؿرذ گيراُ ترِکراس ترشدُ ؿرذ،
تِطرَسي کرِ قؼروت دٍم ًيترشٍطى ،دس صهراى گلرذّي ٍ
قؼوت ػَم تؼذ اص اٍلريي تشداؿرت هصرشف ؿرذً .حرَُي
کَددّي ًيتشٍطى تِ ايي صَست اًدام گشفت کِ تِفاصلِي
حذٍد  10ػاًتيهتش اص تَتِّا ؿياسي ايدراد گشديرذ ،کرَد
اٍسُ سا دس آى سيختِ ٍ ؿياس سا اص خاک پش کشدين(ؿکل ٍ 1
 .)2فشاػٌحّاي کيفي آب آتياسي دس خذٍل  2آٍسدُ ؿرذُ
اػت.
ًياص آتي گياُ دس ّشهشحلِ تشاػاع تثخيرش ٍ تؼرشب ترالقَُ،
دٍس آتياسي ٍ ضرشية گيراّي هشتَطرِ تؼيريي ؿرذ .ترشاي
تؼييي تثخيش ٍ تؼشب تالقَُ دس هٌطقِ ،اص ساتطِي تثخيش اص
تـتك ٍ تثخيش ٍ تؼشب ترالقَُ ،تْرشٍُسي گشديرذ .دس ايري
تحقيق ،ترا تَخرِ ترِ قرشاس داؿرتي صهريي هرَسد آصهرايؾ
(هضسػِي تحقيقاتي گرشٍُ آتيراسي داًـرکذُي کـراٍسصي
داًـگاُ تْشاى) دس هداٍست ايؼتگاُ َّاؿٌاػي ٍاقغ دس آى
هکرراى ٍ آهرراس هَخررَد ،اص سٍؽ تـررتك تثخيررش ،کررِ خررض
سٍؿْاي تدشتي تؼييي تثخيش ٍ تؼشب تالقَُ هيتاؿذ ،ترشاي
هحاػثِي پذيذُ هضتَس اػتفادُ ؿذ .تثخيش ٍ تؼرشب ترالقَُ
سا هيتَاى اص ساتطِي  ETo= Kp.Epanترِدػرت آٍسد
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کِ دس آى  ،Epanتثخيش اص تـتك تشحؼة هيلريهترش ترش
سٍص کِ ًـاىدٌّذُي هقرذاس هتَػرط سٍصاًرِي تثخيرش دس
دٍسُي هررَسد ًظررش اػررت ٍ  ،Kpضررشية تـررتك تثخيررش
هيتاؿٌذ.
تشاي تشآٍسد آب هَسد ًياص گياُ ،اتتذا اص سٍي آهراس هَخرَد،
 Epanهـخ  ،ػپغ تا هشاخؼِ تِ خذاٍل هَخَد هشتَط
تِ تـتك طثقِي  ٍ Aتا تَخِ تِ ػَاهل اقليوري ٍ هحرل
اػتقشاس تـتك ،ضشية  Kpتؼييي ٍ  EToهحاػثِ ؿذ .اص
طشف ديگش ،پغ اص تؼييي ضرشية ً ETc ،Kcيرض تؼيريي
گشديذ .تا تَخِ تِ ايي کِ دس ايي تحقيق ًحَُي تَصيغ آب
دس کشتّاي آصهايـي اص طشيق کٌتَس آب ؿواس حدوري ٍ
لَلِي پالػرتيکي صرَست هريگشفرت ،ترشاي تؼيريي ًيراص
آتياسي ،تاصدُي آتياسي تِطَس هتَػط  %90دس ًظش گشفترِ
ؿذ .پغ اص هحاػثِي ًياص آتياسي کاهل(تيواس ً %100يراص
آتي) ،خْت تؼييي تيواسّاي هختلف آتياسي(،80 ،60 ،40
ً %120 ٍ 100ياص آتي)ً ،ياص آتياسي کاهرل دس اػرذاد ،0/4
 1/2 ٍ 1/0 ،0/8 ،0/6ضشب ؿذ .دس ضوي ،هيرضاى سطَترت

NO3)(mg/lit

Na+
)(meq/lit

K+
)(meq/lit

Mg2++Ca2+
)(meq/lit

SO42)(meq/lit

خاک دس اػواب هختلف سيـرِ قثرل ٍ تؼرذ اص ّرش آتيراسي
اًذاصُگيشي ؿذ .استفاع آب هصشفي دس طَل فصل سؿرذ دس
تيواسّاي هختلف آتياسي دس خذٍل  3اسائِ ؿذُ اػت.
الصم تِ رکش اػت کِ خْت اػتقشاس ًـراّا ػرِ ًَترت اٍل
آتياسي تذٍى اػورال تيواسّراي يراد ؿرذُ(آتياسي کاهرل)،
صَست گشفت ٍ اص چْاسهيي آتيراسي ،اًدرام تيواسّرا آغراص
گشديذ .استفاع آب هصشفي دس تيواسّراي هختلرف ،هدورَع
توام آتياسيّا هيتاؿذً .وًَِّراي گيراّي خْرت تؼيريي
ػولکشد اص سديف هياًي ّش کرشت ترا حفرث اثرش حاؿريِاي
تشداؿت ؿذًذً .وًَِّاي خاک ًيرض ترِ ّوريي تشتيرة اص
سيـِگاُ دس ػِ ػوق  90-60 ٍ 60-30 ،30-0ػاًتيهترش
خْت اًذاصُگيرشي هيرضاى تدورغ ًيترشات دس خراک تْيرِ
ؿذًذ .اطالػات خوغآٍسي ؿذُ دس قالة طرشح کرشتّراي
خشدؿذُ تا ػِ تکشاس ٍ تا اػتفادُ اص ًشمافضاس MSTATC
تدضيِ ٍ تحليل گشديذ .هقايؼِي هياًگييّا ترا اػرتفادُ اص
آصهَى داًکي اًدام ؿذ.

Cl)(meq/lit

HCO3)(meq/lit

W40
W60
W80
W100
W120

CO32)(meq/lit

EC
)(dS/m

pH
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0
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0

d
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0
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W
N
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W
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W
N
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W
1
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6
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&
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W
1
N
&
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1
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&
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W
6
N
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W
1
N
&
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1
N
&
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W
6
N
&
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W

20
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W60
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N60

40
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c

c

c

b
a
100

a
b
100

j
i

f
60

mg/lit

l
30
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80
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k
40

h
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g
f
f
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e
c
d
80

a
b
a
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60

60

mg/lit
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نتايج
اثش هتقاتل تيواسّاي آتياسي ٍ ًيتشٍطى تش ػولکشد هيرَُ دس
ؿکل ً 3ـراى دادُ کرِ اخرتالف آًْرا دسػرطح  1دسصرذ
هؼٌيداس اػت .تيـتشيي ػولکشد هيَُ دس تيواس ً %100ياص
آتي(آتيرراسيکاهل)تررا120کيلررَگشم ًيتررشٍطى دس ّکترراس
()W100*N120تِدػت آهذ .ايي تيواس تا تيواس N180
* W120کررِ دس آى تيـررتشيي هصررشف آب ٍ ًيتررشٍطى
صَست گشفت سا دس تشداؿت ،اختالف هؼٌريداسي ًذاؿرت.
کوترشيي ػولکررشد هيررَُ دس تيوراسً %40يرراص آترري تررا 180
کيلَگشم ًيتشٍطى دس ّکتاس( )W40*N180حاصرل ؿرذ.
تًِظش هيسػذ کِ هؼألِي تٌؾ اػوضي حاصل اص هصرشف
صياد ًيتشٍطى ٍ کوثَد آب ،دس ايري تيوراس تيـرتش خرَد سا
ًـاى دادُ اػت .ؿکل ّ 3وچٌيي ًـاى هريدّرذ کرِ دس
ؿشايط تٌؾ آتي يؼٌي دس خايي کِ هحرذٍديت آب ٍخرَد
داؿتِ تاؿذ ٍ آب کوتشي هصشف کٌين،کَد ًيتشٍطى کوتش
ػولکشد تيـرتشي سا حاصرل خَاّرذ کرشد .ايري هؼرألِ دس
کليررِي تيواسّرراي ترررٌؾ( W40تررا  )W80هـرررَْد
اػت(ؿکل .)3
اثش تيواسّاي هختلف آتياسي تش هيضاى تدوغ ًيتشات دس
خاک دس ؿکل ً 4ـاى دادُ ؿذُ اػت .ؿاخ ّاي
 W120 ٍ W100 ،W80 ،W60 ،W40تِتشتية
هصشف تيواسّاي آتي ً %120 ٍ 100 ،80 ،60 ،40ياص آتي
ٍاقؼي هيتاؿٌذّ .واىطَسکِ هـاّذُ هيؿَد ،اثش
تيواسّاي هختلف آب تش تدوغ ًيتشات دس خاک دس ػطح
 %1داساي اختالف هؼٌيداس تَدُ اػت.تِطَسيکِ تيـتشيي
هيضاى تدوغ ًيتشات دس خاک دس تيواس ٍ W40کوتشيي
هيضاى تدوغ ًيتشات دس تيواس W120سخ دادُ اػت.
اثش تيواسّاي هختلف ًيتشٍطى کِ ؿاهل ،)N60(60
 )N180(180ٍ )N120(120کيلَگشم تش ّکتاس تَدً ،يض
تش هيضاى تدوغ ًيتشات دس خاک دس ػطح  %1هؼٌيداس
هيتاؿذ(ؿکل  .)5تيـتشيي هقذاس تدوغ ًيتشات دس تيواس

 180کيلَگشم ًيتشٍطى دس ّکتاس تِدػت آهذ .تيواس
 ًِ N180تٌْا افضايؾ ػولکشد ًذاؿتِ ،تلکِ ًؼثت تِ
تيواس  N120کاّؾ ػولکشد سا ًيض ػثة ؿذُ اػت .دليل
ايي اهش ،ػالٍُ تش داليل فيضيَلَطيکي ،تِ خاطش تٌؾ
اػوضي حاصل اص هصشف تيؾ اص اًذاصُ ًيتشات اػت کِ دس
خزب آب تٍِػيلِي سيـِ اختالل ايداد هي کٌذ.
اثش هتقاتل تيواسّاي آتياسي ٍ کَد ًيتشٍطى تش سٍي هيضاى
تدوغ ًيتشات دس خاک دس ؿکل ً 6ـاى دادُ ؿذُ اػت
کِ اختالف هؼٌي داسي دسػطح  1دسصذ داسًذ .تيـتشيي
تدوغ ًيتشات دس خاک دس تيواس ً %40ياص آتي تا 180
کيلَگشم ًيتشٍطى دس ّکتاس( )W40*N180تِ دػت آهذ.
کوتشيي تدوغ ًيتشات دس خاک دس تيواسً %120ياص آتي تا
 60کيلَگشم ًيتشٍطى دس ّکتاس()W120*N60حاصل
ؿذ .ؿکلّ 6وچٌيي ًـاى هيدّذ کِ دس ؿشايط تٌؾ
آتي ،يؼٌي دس صَست هحذٍديت آب ٍ اًدام کن آتياسي،
هصشف کوتش کَد ًيتشٍطى تدوغ ًيتشات کوتشي سا دس
خاک حاصل خَاّذ کشد .ايي هؼألِ دس کليِي تيواسّاي
تٌؾ( W40تا  )W80هـَْد اػت(ؿکل )6
بحث و نتيجه گيري

ايي پظٍّؾ تا ّذف تؼييي ؿذت آلَدگي ًيتشاتي خاک
ًاحيِ سيـِگاُ گَخِفشًگي تش اثش هصشف هقذاسّاي
هختلف آب ٍ کَد ًيتشٍطى اًدام گشديذّ .واىطَس کِ
هـاّذُ هي ؿَد ،هيضاى آب ٍ هقاديش هختلف کَد ًيتشٍطى
ٍ ّوچٌيي اثش هتقاتل آًْا تش تدوغ ًيتشات دس خاک دس
ػطح يك دسصذ هؼٌيداس تَدُ اػت .دس ًْايت ،دس ؿشايط
آب ٍ َّايي هحل ايي آصهايؾ ٍ سقن گَخِ فشًگي هَسد
تشسػي(اسلي اٍستاًا) ،تشاي تَليذ تيـتشيي ػولکشد هيتَاى
کاستشدً %100ياص آتي تا  120کيلَگشم ًيتشٍطى سا دس ّکتاس
اص ًظش تْيٌِ ػاختي تدوغ ًيتشات دس خاک تَصيِ کشد.
ّوچٌيي ،دس صَست ًياص تِ اػوال کن آتياسي ،تايؼتي کَد
ًيتشٍطى کوتشي هصشف گشدد
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