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 خالصِ تحقيق

كِ ذاى ؿْش ّوًـذُ  كٌتشلتبثيشات ؿيشاثِ ثش سٍي كيفيت آة صيشصهيٌي دس دفٌگبُ  ،دس ايي هغبلؼِ

ّب ٍ ًيض يک عشح  هتغيشُ دادُثب اػتفبدُ اص سٍؽ تحليل چٌذثبؿذ،  هتـکل اص دٍ ػبيت فؼبل ٍ قذيوي هي

پبساهتشّبي فيضيکي  اص يک ثشًبهِ پبيؾ هٌظن، ثب اػتفبدُ ثشسػي ؿذُ اػت. ثذيي هٌظَساي  آؿيبًِآهبسي 

غلظت فلضات  ّبي آة صيشصهيٌي اص قجيل ػٌَاى هٌجغ آلَدگي( ٍ ًوًَِ ٍ ؿيويبيي هختلف دس ؿيشاثِ )ثِ

ػصبسُ اؿجبػي خبک، آة  ، دسTDSيفشم ٍ ، كل كلCOD ،BOD5 ،TOC ،EC ،NO3 ،Clػٌگيي، 

هحبػجِ گيشي ؿذ.  ػبل هبُ اًذاصُدٍ ّبي ؿيشاثِ ٍ ّوچٌيي دٍ چـوِ هٌغقِ، ثِ هذت  صيشصهيٌي ٍ حَضچِ

، فبصلِ اص هٌجغ آلَدگي ٍ ًيض هٌغقِ فؼبل ٍ قذيويّبي  ثيالى آثي هٌغقِ، ؿبخص كيفيت آة، اثش ػي صثبلِ

 .ثَدًذسد ثشسػي اهَاص ديگش ى آلَدگي ؿيشاثِ ٍ آة صيشصهيٌي هٌغقِ ؿشايظ آة ٍ َّايي هبّبًِ ثش هيضا

ّب دس خبک ٍ آة صيشصهيٌي هٌغقِ اص اّذاف هْن ديگشي ثَدًذ كِ دس ايي  ػبصي گؼتشؽ آاليٌذُ هذل

تب  10دس عي فصل ثبسؽ غلظت ثؼضي اص فلضات ػٌگيي تقشيجب ًتبيج  تحقيق هَسد هغبلؼِ قشاسگشفتٌذ.

دّذ كِ غلظت  ّوچٌيي ًتبيج ثذػت آهذُ ًـبى هي ثِ فصَل خـک افضايؾ اػت.ثشاثش، ًؼجت  40

تش( ثيـتش اص حَضچِ ؿيشاثِ ػبيت فؼبل  ّبي قذيوي ّب دس حَضچِ ؿيشاثِ ػبيت قذيوي )ثب صثبلِ آاليٌذُ

ثبؿذ. ؿشايظ اقليوي )ثبسؽ ػبالًِ كن ٍ خـکؼبلي صيبد( هٌغقِ هَسد هغبلؼِ هٌجش ثِ كٌذي تجضيِ  هي

خـک هبًٌذ هٌغقِ هَسد هغبلؼِ،  ّبي ًيوِ ّب دس اقلين ّب ؿذُ، ثٌبثشايي خصَصيبت ؿيويبيي ؿيشاثِِ صثبل

داسي هتفبٍت اص ًَاحي اقليوي هشعَة اػت كِ تَػظ هحققيي هختلفي گضاسؽ گشديذُ  ثغَس هؼٌي

ّب ٍ فبصلِ  اػت. هقبيؼِ هقبديش هتَػظ غلظت پبساهتشّبي كيفي آة دس استجبط آى ثب ػي ؿيشاثِ صثبلِ

گيشي )ثب اػتفبدُ اص آصهَى آًَا(، يک استجبط هؼتقين ثيي خصَصيبت فيضيکي ٍ ؿيويبيي آة  ًوًَِ

دّذ. لزا تؼت آهبسي هَسد اػتفبدُ كِ  صيشصهيٌي ٍ حَضچِ ؿيشاثِ )ثِ ػٌَاى هٌجغ آلَدگي( سا ًـبى هي

ي( ثشاي تَصيف ًقؾ دفٌگبُ ؿبهل فبكتَس اصلي )ػي ؿيشاثِ( ٍ يک صيشفبكتَس )فبصلِ اص هٌجغ آلَدگ

ثبؿذ، ثيبًگش اى اػت كِ پبساهتشّبي كيفي آة صيشصهيٌي تحت تبثيش ػي  سٍي كيفيت آة صيشصهيٌي هي

ثغَس هتَػظ هيضاى تَليذ  ( قشاس داسد.p <0.01گيشي ) ّب ٍ فبصلِ ًوًَِ ّب ٍ ثشّوکٌؾ ػي ؿيشاثِ ؿيشاثِ

 لتيش 86/385ٍ  38/484ِ تشتيت ثدس ؿشايظ دفي غيشهٌْذػي ٍ هٌْذػي هٌغقِ، ؿيشاثِ اص ّش تي صثبلِ 

 3/3ِ تشتيت ث ،دفي غيشهٌْذػي ٍ هٌْذػيًيض ثشاي دٍ حبلت  هيضاى تجخيش اص ّش تي صثبلِّوچٌيي . ثبؿذ هي



 

، كِ ثشاثش ثب حجن آة ٍسٍدي ثِ هحل لٌذفيلاص كل دسصذ  5/13حذٍد ػبالًِ دس  .اػت هيليوتش 25/3ٍ 

 ؿَد كِ هَجت آلَدگي ًؼجي هٌغقِ سا خَاّذ ؿذ. هي ثبؿذ، ٍاسد آثخَاى هٌغقِ هي هتشهکؼت 24061

 

 تشکر ٍ قدرداًي 

اي ّوذاى ثِ اًجبم سػيذُ اػت. ثذيي ٍػيلِ اص هؼبًٍت  ايي گضاسؽ ثب حوبيت هبلي ؿشكت آة هٌغقِ

ي ٍپـتيجبًي ػلوي( ّبي ؿشكت ػْبهي هذيشيت هٌبثغ آة ايشاى )دفتش اهَس پظٍّـ هحتشم فٌي ٍپظٍّؾ

 گشدد. تـکش ٍ قذساًي هي

 ٍ كبسكٌبى هذيشاى صويوبًِ ّبي ّوکبسي ٍ حوبيت اص داًٌذ هي الصم ثشخَد عشح هجشي ٍ ّوکبساى

 آقبي جٌبة هحتشم؛ هذيش ػبهل ػتَدُ، هٌْذع آقبي جٌبة ثَيظُ اي ّوذاى، هٌغقِ آة ؿشكت هحتشم

 هغبلؼبت دفتش هذيشهحتشم ،ضشٍسي آقبي هٌْذع جٌبة سيضي؛ ثشًبهِ هحتشم هؼبٍى ،هٌْذع قٌجشيبى

 ػشكبسّوچٌيي ٍ  عشح هحتشم ًبظشيي ،قبػولَ هٌْذع خبًن آقبي هٌْذع يؼقَثي ٍ ػشكبس جٌبة پبيِ؛

 ًوبيذ. قذسداًي ٍ تـکش اًذ، ًوَدُ يبسي سا عشيق هب ّش ثِ كِ ػضيضاًي ديگش هٌْذع جوـيذي ٍ خبًن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


