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 چكيده

تَيظُ ّا سٍيِ اص آىافضايؾ سؿذ خوقيت خْاى ٍ ًياص تِ تَليذ تيـتش هَاد غزايي اص يه ػَ، هحذٍديت هٌاتـ آتي ٍ اػتفادُ تي

ّا م دفـ هٌاػة آىضٍّاي تَليذي دس ؿْشّا ٍ لدس هٌاعك خـه ٍ ًيوِ خـه، ّوچٌيي حدن تؼياس لاتل هالحؾِ فاضالب

ّا سا افضايؾ دادُ اػت. ّش چٌذ وِ واستشد پؼاب تقٌَاى يه هٌثـ دايوي آب اص ػَي ديگش، ضشٍست اػتفادُ دٍتاسُ اص فاضالب

گشدد، ٍلي تي هَخَد ًيض هيًياصّاي آتي ايي تخؾ، تافث كشفِ خَيي ٍ دٍام هٌاتـ آ دس وـاٍسصي فالٍُ تش تاهيي تخـي اص

دّذ وِ تخليِ فاضالب خام دس هحيظ صيؼت خغشات تْذاؿتي ٍ  صيؼت هحيغي صيادي سا تِ دًثال داسد. ّا ًـاى هيپظٍّؾ

اهش تذٍى تشًاهِ سيضي دليك ٍ افوال هذيشيت تِ واس گيشي پؼاب دس وـاٍسصي اگشچِ تا فَايذ صيادي تَام اػت ٍلي چٌاًچِ ايي 

تَاًذ اثشات اختوافي، التلادي ٍ صيؼت هحيغي حاد ٍ هتقذدي سا دس پي داؿتِ تاؿذ. تا ٍ ًؾاست كحيح اًدام پزيشد، هي

مالِ ٍخَد لذهت اػتفادُ اص فاضالب دس وـَس، تحميمات دس صهيٌِ اثشات هشتَط تِ يىي دٍ دِّ اخيش آغاص ؿذُ اػت. دس ايي ه

 اي اص هْن تشيي اثشات واستشد ايي هٌاتـ تش هحيظ صيؼت اسائِ ؿذُ اػت.خالكِ
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Abstract 

The necessity of reusing wastewater is signified by the world population growth, the need to produce more food, 

limited water resources and its indiscriminate use especially in arid and semi-arid areas, the large amount of 

wastewater produced in cities, and the necessity for a proper disposal. Although the use of wastewater as a 

permanent source of water in agriculture supplys the water needs of the section, and saves the available water 

resources, research shows that the discharge of raw sewage into the environment causes many health and 

environmental hazards. Although the use of wastewater in agriculture has its own advantages, if it is applied 

without careful planning and management and proper supervision it can have different and dangerous social, 

economic and environmental effects. Despite the antiquity of the use of wastewater in our country, Studies of 

the effects has only begun since the last two decades. This paper summarizes the most important environmental 

impacts of the use of these resources. 
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 مقدمه-الف

ّاػت. اهٌيت غزايي، تْذاؿت ٍ التلاد والى يقي ٍ تىَيي توذىووثَد آب هْوتشيي تْذيذ تشاي تماي تـش، اوَػيؼتن عث

(. فَاهلي ًؾيش افضايؾ خوقيت، تَػقِ ؿْشًـيٌي، 1385تحت تاثيش ووثَد آب تـذت كذهِ هي تيٌذ )ؿادوام ٍ ّوىاساى، 

للين خـه ٍ سؿذ دسآهذ ٍ تغييش الگَي هلشف غزايي ػثة افضايؾ هلشف ػشاًِ آب ٍ تـذيذ تحشاى ون آتي گشديذُ اػت. ا

ًيوِ خـه ٍ تَصيـ ًاهٌاػة تاسًذگي اص ًؾش هىاًي ٍ صهاًي ًيض ػثة افضايؾ دٍچٌذاى اثش هٌفي ووثَد هٌاتـ آب دس وـَس 

ّا وِ هٌدش (. اص ايي سٍ اػتفادُ اص هٌاتـ اّتي غيش هتقاسف اص خولِ پؼابRajabisorkhani & ghaemi. 2012ايشاى ؿذُ اػت )

گشدد. دس ٍالـ دس اغلة وـَسّايي وِ ؿَد، سٍص تِ سٍص اص اّويت تيـتشي تشخَسداس هيآب ؿيشيي هيتِ واّؾ فـاس تش هٌاتـ 

تا ووثَد آب هَاخِ ّؼتٌذ، پؼاب ضوي غٌي تَدى اص ًؾش هَاد غزايي، لاتل دػتشع تشيي هٌثـ آب خْت آتياسي اػت. الثتِ 

آتياسي هي تَاًذ تقٌَاى تشّن صًٌذُ اوَػيؼتن ًيض فول وٌذ.  ايي ٍالقيت سا ًثايذ اص ًؾش دٍس داؿت وِ اػتفادُ اص پؼاب خْت

تٌاتشايي تلوين گيشي دس هَسد فاضالب تايذ تش اػاع ٍيظگي ّاي آب، خان، گياُ ٍ هحيظ ّش هحل اػتَاس تاؿذ )پيشًيا ٍ 

شگـتي دس وـاٍسصي، دس ّاي تّا ٍ آبتا تَخِ تِ هيضاى اػتمثال ٍ ّوچٌيي ًياص تِ اػتفادُ اص پؼاب(.  1385هيشاب صادُ، 

ّاي فاضالب دس ػغح وـَس تا ّذف اػتفادُ هدذد اص پؼاب حاكل دس وـاٍسصي، عشاحي ٍ حال حاضش تيؾ تش تلفيِ خاًِ

 گشدًذ.اخشا هي

 بررسي اثرات بر خاك و محيط زيست فيسيكي .1

ّا ٍ ّوچٌيي فلضات صُ آب تماياي اهالح، ػوَم ٍ آفت وؾ ّا، وَدّاي ؿيويايي ٍ فٌاكش ووياب دس آب ّاي تشگـتي ٍ

ّاي ؿْشي ٍ كٌقتي دس كَست اػتفادُ غيش كحيح ٍ ساّياتي تِ هٌاتـ آب هَخة تخشية صيؼت ػٌگيي ٍ هَاد آلي دس پؼاب

ّا تا تاثيش تش خَاف فيضيىي ٍ ؿيويايي خان هَخة تغييش دس ػاهاًِ خزب آب (. ًوهsmart, 2003گشدد )تَم ّاي آتي هي

هحمميي تؼياسي دس ًماط هختلف (. 1385)پيشًيا ٍ هيشاب صادُ،  گزاسًذًْايتا تش فولىشد گياُ تاثيش هي تَػظ گياُ گشديذُ ٍ

دًيا دس استثاط تا هَضَؿ اثشات پؼاب تش خلَكيات فيضيىي ٍ ؿيويايي ٍ تيَلَطيىي خان هغالقِ ٍ تشسػي ًوَدُ اًذ. افضايؾ 

ة تافث ايداد ؿشايظ واّؾ هْيايي آب تشاي گياُ ٍ تخشية ػاختواى ؿَسي ٍ ػذين خان دس اثش آتياسي تا پؼاب وِ تِ تشتي

-ّاي اًدام ؿذُ تَػظ واهشٍى تش سٍي خانؿَد، تَػظ پظٍّـگشاى هتقذدي گضاسؽ ؿذُ اػت. هغالقات ٍ تشسػيخان هي

ّىتاس  1200تَػظ پؼاب دس هؼاحتي دس حذٍد  1982دس ايالت ػاػىاچَاى واًادا وِ اص ػال  Moose Jawّاي هٌغمِ 



 
خان اص  ECگشدد ًـاى دادُ اػت وِ ؿَسي خان تِ هيضاى لاتل تَخْي افضايؾ يافتِ اػت تِ عَسي وِ هياًگيي آتياسي هي

75/0 ds/m  ِ6/1ت ds/m 1997دس ػال (سػيذُ اػتCameron, 1977ِّوچٌيي تدوـ ؿَسي تيـتش دس الي .) ي يه هتشي

دس پؼاب  SARخَد دس اػتشاليا تِ ايي ًتيدِ دػت يافت وِ تاال تَدى ػغحي خان گضاسؽ ؿذُ اػت. پاتشػَى دس تحميمات 

 ,Patterson & Macleadگشدد)ّاي فاضالب خاًگي هٌدش تِ واّؾ ّذايت ّيذسٍليىي اؿثاؿ خان هيحاكل اص تلفيِ خاًِ

ان دس اثش آتياسي % دس اليِ ػغحي خ30(. دس گضاسؽ تحميماتي پشٍاى ًيض واّؾ ّذايت ّيذسٍليىي اؿثاؿ تِ هيضاى 2003

فليضادُ ٍ ّوىاساى دس تحميمات خَد ًـاى دادًذ وِ آتياسي رست تا (. 1383)پشٍاى،  عَالًي هذت تا پؼاب، گضاسؽ ؿذُ اػت

% ؽشفيت ًفَر پزيشي خان سا دس همايؼِ تا صهاى لثل اص آغاص 156فاضالب تلفيِ ؿذُ ؿْش هـْذ  تِ هذت دٍ ػال، واّؾ 

ؿادوام ٍ ّوىاساى ًيض دس اثش آتياسي تا پؼاب واّؾ چـوگيشي سا دس  (.Alizadeh, 2001ت )تحميك تِ دًثال داؿتِ اػ

خان  PH(. دس اػتفادُ هدذد اص فاضالب 1385ّاي هَسد هغالقِ ًـاى دادًذ )ؿادوام ٍ ّوىاساى، ّذايت ّيذسٍليىي خان

اُ ٍ ّوچٌيي حالليت تؼياسي اص فٌاكش ٍ تشويثات ػوي آًدا وِ هْيايي فٌاكش غزايي هَسد ًياص گيتَاًذ تغييش ياتذ. اص ًيض هي

تَاًذ خزب فٌاكش غزايي هَسد ًياص گياُ سا واّؾ دادُ ٍ اص ايي عشيك ٍ خان تؼتگي داسد، تغييش ايي پاساهتش هي PHتِ ؿشايظ 

اس دّذ)حؼيي پَس ٍ يا اص عشيك تاثيش تش هْيايي فٌاكش ٍ تشويثات هؼوَم وٌٌذُ، سؿذ گياُ ٍ فولىشد آى سا تحت تاثيش لش

خان سا تِ دًثال داؿتِ  PHدّذ وِ آتياسي اساضي ؿْش لاّشُ تا فاضالب، واّؾ (. هغالقات كاتش ًـاى هي1386ّوىاساى، 

ّاي خـه ٍ ًيوِ خـه ٌّذ دس اثش دس خان PH(، اها دس تشسػي ّاي اًدام ؿذُ تَػظ هْيذا افضايؾ saber, 1986اػت )

ّا تِ ٍيظُ دس ّاي ديگشي وِ دس پؼاب تلفيِ خاًِ(. اصخولِ ًاخالليMahida, 1981ػت )آتياسي تا پؼاب گضاسؽ ؿذُ ا

ّايي اص ايي لثيل دس اساضي وـاٍسصي تاؿٌذ. واستشد پؼابؿَد، فلضات ػٌگيي ٍ فٌاكش ووياب هيهٌاعك كٌقتي يافت هي

ّا ًيتشات يىي اص فاوتَسّاي اكلي ايي آلَدگي(. اص تيي 1385ّاي ؿويايي ؿَد )ؿادوام ٍ ّوىاساى، تَاًذ تافث آلَدگيهي

ؿَد، اها هماديش تيؾ اص حذ آى ؿَد. اگشچِ ايي فٌلش اص خولِ فٌاكش غزايي تؼياس هْن تشاي گياّاى هحؼَب هيهحؼَب هي

وك تَاًذ تا فّاي ّشص ؿَد. ّوچٌيي ايي تشوية هيتَاًذ ػثة واّؾ فولىشد ٍ ويفيت هحلَل ٍ ًيض سؿذ فضايٌذُ فلفهي

صيادي ّوشاُ آب حشوت وشدُ ٍ هخاعشات صيادي سا دس اػتفادُ اص هٌاتـ آب صيش صهيٌي تَخَد آٍسد )هَحذياى ٍ ّوىاساى، 

(. هحمميي ديگش ًيض دس هغالقات خَد گضاسؽ وشدًذ وِ آتياسي هضاسؿ تا پؼاب، افضايؾ اصت خان سا دس پي داؿتِ 1385

ت هقلك هقذًي ٍ آلي دس فاضالب خام، پؼاب تلفيِ ؿذُ ٍ حتي آب آتياسي (. حضَس رساMahida, 1981. saber, 1986اػت)

تَاًذ واّؾ ّاي ػغحي فشاّن آٍسد. ايي اهش هيهقوَلي، هوىي اػت هَخثات اًؼذاد خلل ٍ فشج خان سا تخلَف دس اليِ

(. دس كَست Rajabisorkhani & ghaemi, 2012ؿذت ًفَر آب تِ دسٍى خان ٍ ًملاى ّذايت ّيذسٍليىي آى سا ػثة ؿَد)



 
تَاًذ تشاي تاؿذ وِ هيفذم تشًاهِ سيضي ٍ اػتفادُ غيش اكَلي اص ايي هٌاتـ، اًتـاس تَي ًاهٌاػة اص اثشات ػَء ديگشي هي

ّاي اػتفادُ هدذد ًاخَؿايٌذ ٍ آصاس دٌّذُ تاؿذ )حؼي اللي ٍ ّوىاساى، ػاوٌيي ّودَاس ٍ ّوچٌيي واسگشاى ؿاغل دس پشٍطُ

1382.) 

 ات سوء بر محيط زيست بيولوشيكي )زيستي(بررسي اثر .2

ّاي هْن تَػقِ پايذاس ّاي هْن دس حفؼ ػالهت خَاهـ اًؼاًي، حفاؽت اص هحيظ صيؼت اػت وِ اص هَلفِيىي اص ؿاخق

ّاي تشگـتي، اػتفادُ هؼتمين ٍ غيش هؼتمين تشاي حياط ّا ٍ آب(. يىي اص هلاسف پؼاب1382تـواس هي سٍد )حؼي اللي، 

ّاي تشگـتي، ّا ٍ آبتاؿذ ٍ دس كَست اػتفادُ غيش اكَلي، هَاد ػوي هَخَد دس پؼابيذاسي هحيظ صيؼت هيٍحؾ ٍ پا

ّاي وـاٍسصي تشاي حيَاًات ٍ تَيظُ ّا دس صُ آبّا ٍ ػوَم ؿيويايي ٍ آفت وؾصا دس پؼابّاي تيواسيهيىشٍ اسگاًيضم

(. غلؾت تشخي اص فٌاكش دس پؼاب 1386اصهاى هذيشيت هٌاتـ آب، اًذاصد )ػّا سا تخغش هيآتضياى، ػوي تَدُ ٍ ػالهت آى

تَاًذ دس دساص هذت تافث هؼوَهؼت ٍ واّؾ فولىشد گياُ ؿَد. ٍخَد تشخي اص فٌاكش ػٌگيي ٍ خغشًان دس پؼاب فالٍُ هي

(. 1382)تْشٍص،  گشددتَاًذ هَخة آاليٌذگي گياُ، حيَاى، هحيظ صيؼت ٍ دس ًتيدِ اًؼاى تش اثشات ًاهغلَب دس گياُ، هي

ّاي فلَفِ اي فالٍُ تش هخاعشات تْذاؿتي تشاي واسگشاى، ّا تا آلَدگي هيىشٍتي تشاي آتياسي گًَِّوچٌيي اػتفادُ اص پؼاب

(. فالٍُ تش آى تدوـ ايي فٌاكش ػٌگيي دس 1375ّاي وـَس ؿَد )لٌثشفلي، دامتَاًذ تافث اًتمال آلَدگي تِ احـام ٍ هي

ؿَد. چَى حيَاًات دس هقشم هماديش تيـتشي اص ا تَػظ احـام، تافث اًتمال ايي فٌاكش تِ اًؼاى هيّگياّاى ٍ هلشف آى

فٌاكش ػٌگيي )تقلت اػتفادُ اص گياّاى( ًؼثت تِ اًؼاى ّؼتٌذ، لزا پتاًؼيل حيَاًات اص ًؾش آلَدگي تا ايي فٌاكش تيـتش 

ّا ؿذُ ّاي صيش صهيٌي ًيض تافث آلَدگي ايي آبِ هٌاتـ آبّاي وـاٍسصي تّوچٌيي ٍسٍد صُ آب (.1387تاؿذ )ياسللي، هي

ّاي اخيش تِ دليل اػت. تشويثات ًيتشيت ٍ ًيتشات اص خولِ فَاهل آاليٌذُ هٌاتـ آب صيش صهيٌي هحؼَب هي ؿًَذ وِ دس ػال

ّا دس آب ػظ آىّاي ؿْشي، كٌقتي ٍ گؼتشؽ فقاليت ّاي وـاٍسصي هيضاى هتَافضايؾ خوقيت ٍ دس ًتيدِ افضايؾ فاضالب

 (.1379ؿَد )ولثالي،ّاي صيش صهيٌي هيتاؿذ ٍ ايي تافث ويفيت ًاهغلَب آبّاي صيش صهيٌي سٍ تِ فضًٍي هي

 بررسي اثرات سوء بر خاك .3

(. خان loehe, 1974خان تقٌَاى تؼتش فيضيىي ٍ كافي صًذُ تَاًايي صيادي دس پااليؾ هَاد آلي ٍ غيش آلي فاضالب داسد)

گيشد. تذيْي اػت وِ واستشد فاضالب اػت وِ پيَػتِ تحت تاثيش تغييشات فيضيىي، ؿيويايي ٍ صيؼتي لشاس هيهحيظ پَيايي 



 
ّاي گزاسد. پظٍّؾّاي ؿيويايي آى تاثيش هيّاي گًَاگَى خان اص خولِ ٍيظگيؿْشي تَيظُ تقذ اص هذت عَالًي تش ٍيظگي

تَاى تِ پظٍّؾ حؼيي  ٍ ضالب اًدام ؿذُ اػت وِ اص آى خولِ هيصيادي دس هَسد تغييش خلَكيات خان تِ دًثال واستشد فا

ّا ٍ ًيض فلضات ػٌگيي سا دس ّا افضايؾ فٌاكش غزايي  هاًٌذ ًيتشٍطى، فؼفش، افضايؾ همذاس ًوهّوىاساى اؿاسُ وشد تغَسيىِ آى

اػتفادُ اص فاضالب تلفيِ ؿذُ (. پشٍاى ًيض گضاسؽ وشد وِ Hussain et al. 2002خان پغ اص واستشد فاضالب گضاسؽ وشدًذ)

)پؼاب( واّؾ اػيذيتِ، افضايؾ ؿَسي، افضايؾ فٌاكشي ًؾيش ػذين، ولؼين، هٌيضين، ولش دس تخؾ هحلَل خان ٍ افضايؾ 

(. 1383ًيتشٍطى ول، فؼفش لاتل خزب ٍ افضايؾ فٌاكش ػٌگيٌي هاًٌذ ًيىل، وادهيَم ٍ وشٍم سا تذًثال داؿتِ اػت)پشٍاى، 

سػي اثشات پؼاب تش تشخي اص خلَكيات ؿيويايي خان صيش وـت چٌذ هحلَل صسافي، تغييش اػيذيتِ، تالشي ًيض دس تش

افضايؾ ؿَسي ٍ فٌاكش غزايي هَسد ًياص گياّاى ٍ ّوچٌيي افضايؾ تشخي اص فٌاكش فلضي ػٌگيي سا گضاسؽ وشد)تالشي، 

افضايؾ غلؾت فٌاكش ػذين، تش ٍ فؼفش سا دس فوك ػغحي خان پغ اص واستشد (. وَياى ٍ هچام ًيض افضايؾ اػيذيتِ، 1379

دس گضاسؽ ديگشي تياى وشدًذ وِ واستشد دساص  (. هحوذ سٍػاى ٍ ّوىاساىQian & Mecham, 2005فاضالب گضاسؽ وشد )

ّا تغييشي دس همذاس آىّا، هَاد آلي ٍ فٌاكش غزايي سا تذًثال داؿتِ اػت ٍلي دس پظٍّؾ هذت فاضالب افضايؾ همذاس ًوه

(. تغَسولي تدوـ فٌاكش دس خان دس وَتاُ هذت تاثيش چٌذاًي تش سٍي Rusan et al,2007اػيذيتِ خان هـاّذُ ًـذُ اػت)

ّا هٌتمل ٍ تدوـ پيذا وشدُ ٍ ّاي گياّي ٍ هلشف تَػظ اًؼاى ٍ دام، تِ تذى آىگياُ ًذاؿتِ ٍلي تتذسيح تا تدوـ دس اًذام

گشدد. اوثش ايي فلضات دس حيي ًفَر دس اليِ ػغحي خان سػَب ًوَدُ ٍ تِ تشويثات ًاهحلَل ٍ غيش ة هيتافث كذهِ ٍ آػي

ّاي آتي تِ ًاحيِ سيـِ هٌتمل ؿذُ ٍ دس دػتشع گياُ گشدًذ ٍلي عي فوليات خاوَسصي دس ػاللاتل خزب گثاُ تثذيل هي

ن تِ ّش ّذفي وِ تاؿذ، ًياصهٌذ ًَفي هذيشيت خاف آگاّي اص (. تٌاتشايي واستشد فاضالب دس خا1387لشاس هي گيشد )ياسللي، 

گيشي هغلَب اص فاضالب، ًحَُ تاثيش تش ويفيت فاضالب ٍ ًحَُ واستشد آى تش خلَكيات خان اػت، تِ گًَِ اي وِ ضوي تْشُ

 هخاعشات صيؼت هحيغي ٍ تْذاؿتي دس خان، گياُ ٍ هٌاتـ آب ػغحي ٍ صيش صهيٌي تِ حذالل واّؾ ياتذ.

 رسي اثرات سوء بر منابع آبيبر .4

تَاى تِ واّؾ فـاس آب، واّؾ ّاي تلفيِ ؿذُ دس وـاٍسصي هضاياي فشاٍاًي داسد وِ اص آى خولِ هيّشچٌذ اػتفادُ اص آب

ّضيٌِ آب وـاٍسصي، واّؾ ّضيٌِ وَد وـاٍسصي، افضايؾ هحلَالت وـاٍسصي، واّؾ تاس آلَدگي ٍاسدُ تِ هحيظ صيؼت، 

ػتشػي تِ هٌاتـ آب ويفيت تاالتش خْت هلاسف ؿشب ٍ تْذاؿت ٍ ... سا ًام تشد، ٍلي اػتفادُ اص ايي تمَيت هٌاتـ آب ٍ د

گشدد ٍ دس چٌذ ػال اخيش وِ فالٍُ تش ؿَسي ٍخَد فٌاكش ّاي وـاٍسصي تافث افضايؾ ؿَسي هٌاتـ آب هيهٌاتـ تَيظُ صُ آب



 
(. ّوچٌيي 1380ِ تلفيِ ؿذُ اػت)خثلي ٍ ّوىاساى، ّاي صّىـي ػثة آلَدگي هٌاتـ آب ٍ افضايؾ ّضيٌػٌگيي دس آب

-ّاي تشگـتي هيّا ٍ آبّاي صيش صهيٌي ٍ ػغحي تَاػغِ غلؾت تاالي فٌاكش هغزي دس پؼاباحتوال آلَدگي هٌاتـ آب

-هي ّاي صيش صهيٌي هحؼَب(. تشويثات ًيتشيت ٍ ًيتشات اص خولِ فَاهل آاليٌذُ هٌاتـ آب1375تاؿذ)خقفش صادُ ٍ ّوىاساى، 

ّاي ّاي ؿْشي، كٌقتي ٍ گؼتشؽ فقاليتّاي اخيش تِ لحاػ افضايؾ خوقيت ٍ دس ًتيدِ افضايؾ فاضالبؿًَذ وِ دس ػال

(. اثشات ًاؿي اص هلشف 1379تاؿذ)تالشي ٍ ّوىاساى، ّاي صيشصهيٌي سٍ تِ فضًٍي هيّا دس آبوـاٍسصي هيضاى هتَػظ آى

ؿَد وِ آًيَى تِ دليل فذم خزب دس هحيظ ؽاّش هي NO3،  NO2 ،NH4ّايًيَىّاي اصتِ هقوَال تِ كَست آصاد ػاصي آوَد

 ,singn & sekhonّاي صيشصهيٌي ٍ ػغحي هي گشدد)ّاي خان تِ ػشفت لاتل ؿؼتـَ تَدُ ٍ ٍاسد آبسٍي ػغح ولَييذ

ان ؿذُ ٍ تا وٌذي تِ ّا اص تاس هٌفي، خزب ػغحي خ(. آهًَيَم ًيض تِ دليل داسا تَدى تاس هثثت ٍ غٌي تَدى خان1976

ّاي هختلف تثذيل اي اػت وِ تش اػاع ؿشايظ حاون تش هحيظ تِ گًَِؿَد. اصت دس هحيظ خان داساي چشخِهحيظ ٍاسد هي

گشدد ّا هَخة سؿذ ػشيـ گياّاى دس آى هيّا ٍ دسياچِّاي ػغحي دس سٍدخاًِؿَد. فالٍُ تش ايي ٍخَد اصت صياد دس آبهي

ؿَد)خثلي ٍ ّا واّؾ اوؼيظى ٍ هشي ٍ هيش آتضياى سا تافث هيوؼيظى تَػظ آى تخلَف خلثهوِ تِ دليل افضايؾ ا

ّاي آى ّا ؿاهل ٍ فوذُ تشيي آاليٌذُ ّاي وـاٍسصي ًيض اص ًؾش همذاس، تيـتشيي سلن سا داسا تَدُ(. صُ اّب1380ّوىاساى، 

. ؿاياى روش اػت اػتفادُ غيش اكَلي اص ايي هٌاتـ تا تاؿذػوَم، سػَتات، هَاد هغزي )اصت ٍ فؼفش( ٍ فَاهل تيواسي صا هي

ّاي آتي تِ دًثال خَاّذ داؿت)لضل ػَفلَ ٍ ّوىاساى. ّا فَاسم ػَيي سا تش هٌاتـ آب، تَيظُ صيؼت تَمتَخِ تِ ويفيت آى

1387.) 

 بررسي اثرات سوء بر اراضي و زيست بوم هاي بياباني .5

ّاي وـاٍسصي دس احيا اساضي ٍ صيؼت تَم ّاي تشگـتي، تَيظُ صُ آبّا ٍ آبهْن تشيي فاهل هحذٍدوٌٌذُ اػتفادُ اص پؼاب

(. 1386تَاى تش ايي هـىل فائك آهذ)حؼيي پَس ٍ ّوىاساى، تاؿذ، وِ تا هذيشيت هٌاػة هيّاي تياتاًي، ؿَسي ايي هٌاتـ هي

ؿَد. اػتفادُ اص افي اػتفادُ هيػال اػت وِ دس كحشاي ًگٍَ فلؼغيي اؿغالي اص آب ؿَس تشاي آتياسي هحلَالت صس 25

اي تِ فٌَاى تَاى اص تپِ ّاي هاػِاي، وـاٍسصي دس ايي تياتاى سا هوىي ػاختِ تِ عَسي وِ اهشٍصُ هيّاي آتياسي لغشُػاهاًِ

ح اص اساضي صسافي ٍ اص آب ّاي ؿَس تِ فٌَاى هٌاتـ آب آتياسي اػتفادُ ًوَد. تِ دليل خشٍج آػاى صُ آب ٍ آتـَيي ػشيـ اهال

تاؿٌذ. تِ هٌؾَس غلثِ تش هقضل واّؾ ّا ًاچيض اػت ٍ اص ليي تاتت داساي هضيت ٍيظُ اي هيؿي صاسّا، تٌؾ آب دس ايي خان

 (.   Riad, 2001ؿَد )فولىشد، اص آتياسي هىشس يا چٌذ دفقِ دس سٍص )آتياسي پالؼي( اػتفادُ هي
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ّاي خَي ٍ ًاهٌاػة تَدى پشاوٌؾ صهاًي ٍ هىاًي آى دس صهشُ وـَس ّاي سيضؽ تا تَخِ تِ ايٌىِ وـَس ها تِ دليل ًاصل تَدى

ّاي خـه ٍ ًيوِ خـه خْاى لشاس داسد ٍ دس ايي ؿشايظ تِ دليل سؿذ خوقيت، گؼتشؽ ؿْشًـيٌي ٍ تَػقِ تخؾ

االيؾ ٍ اػتفادُ اص پؼاب ياتذ. تٌاتشايي دس ايي ساػتا تايذ پالتلادي )وـاٍسصي ٍ كٌقت( تماضا تشاي سٍص تِ سٍص افضايؾ هي

ّا هَسد تَخِ لشاس گيشد. الثتِ ّاي تشگـتي تقٌَاى هٌاتـ خذيذي تشاي خثشاى تخـي اص ايي ووثَدّاي ؿْشي ٍ كٌقتي ٍ آب

آًچِ وِ هؼلن اػت لضٍم اػتفادُ كحيح خْت حفاؽت ووي ٍ ويفي اص هٌاتـ آب، خلَگيشي اص الَدگي هٌاتـ آب، واّؾ ًياص 

 تاؿذ.  ي ؿيويايي، احياء اساضي تياتاًي ٍ ًيض هٌافـ التلادي هياوَدّتِ اػتفادُ اص 
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