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 هاي تاالب میقان اراك ها بر خاك ریز و پیامد آن هاي درون هاي شیمیایی آب ویژگی
  

  2سنجانی  و محبوبه صفري1سنجانی اکبر صفري علی*
  سینا خاکشناسی، دانشگاه بوعلی گروه دانشجوي دکتري2 ،سینا خاکشناسی، دانشگاه بوعلیگروه استاد 1

  13/8/96:  ؛ تاریخ پذیرش18/1/96: تاریخ دریافت
  1چکیده
 هاي آسمانی شویژه به هنگام ریز ههاي باالدست، بهاي فرورفته و یا به جریان افتاده در روي خاك آب: هدف و سابقه

هاي  آب پیامد ارزیابی و پایش. دست شود ي پایینها زمینر زیرزمینی و روزمینی د هايآب آلودگی مایه تواند می
 يها آب کیفیت ارزیابی هدف با کنونی پژوهش. است مهم بخشند، بسیار می زندگی ها بي خشک که به تاالها زمینسر
   .است شده ي شیمیایی خاك تاالب انجامها ویژگیها بر شده در تاالب میقان اراك و پیامد آنرها

 وريآفر و پساب کارخانه شهرابي سه جایگاه رهاشدن پساب شهري اراك، رودخانه ها آباز : ها روش و مواد
ها،  ها و آنیونکاتیونغلظت ، شوري.  شدبرداري نمونه 1393سولفات سدیم به تاالب میقان در اردیبهشت و آبان سال 

  همچنین از دو الیه رویین . ون شدي و آزمگیر اندازهها ، نیتروژن، فسفر و کربن آلی آبي محلول و معلقجامدها
 جایگاه رهاسازي پساب شهري، رودخانه 4خاك تاالب در ) متري سانتی60-30(و زیرین ) متري سانتی0-30(

ي شیمیایی ها ویژگی شد و برخی از برداري نمونه، رودخانه فراهان و پساب کارخانه در دو زمان یاد شده شهراب
  .  آزمایش شدها خاك

سدیم، کاتیون، آنیون و جامدهاي سطحی ین پژوهش نشان داد که پساب شهري اراك شوري، نسبت جذب ا: ها افتهی
تر است که مایه کاهش  ي بیشگیر چشمتري از دو آب دیگر دارد ولی کربن آلی، فسفر و نیتروژن آن به اندازه  بسیار کم

. سازي آن شده است رهایه رویین در جایگاهویژه در ال هاچ، شوري و افزایش کربن آلی، فسفر و نیتروژن خاك ب - پی
هاي گیاهی و  دوست تاالب مایه آلودگی آب آن به مانده تواند با افزایش رشد گیاهان آب میي خاك ها ویژگیبهبود 

، نسبت ها نمکجامدهاي محلول یا  سولفات داراي اندازه فراوانی از وريآفردر برابر آن پساب کارخانه . مواد آلی شود
ي خاك آزمایش شده در این جایگاه نشان ها ویژگیهر چند .  استمعلقویژه جامدهاي  هحی سدیم و بجذب سط

ي ها ویژگیتواند مایه دگرگونی ي یاد شده میها ویژگیدهد که براي رشد گیاهان ناشایست است ولی این آب با  می
 شهراب و زیرین در جایگاه رودخانه ي شیمیایی آب و خاك الیه رویینها ویژگی. فیزیکی خاك در این جایگاه شود

ي الیه رویین و ها ویژگیولی بررسی . بهم نزدیک است و نشان از هماهنگی و پایداري آب و خاك این جایگاه دارد
زیرین خاك در جایگاه رسیدن رودخانه فراهان به تاالب نشان داد که خاك الیه رویین آن داراي کربن آلی، نیتروژن، 

 براي رشد خوبیتواند زیستگاه   است که میشهرابتري در برابر خاك جایگاه رودخانه  ي کمتر و شور فسفر بیش
  .   هاي گیاهی و مواد آلی شودگیاهان در این تاالب شور فراهم کند و مایه افزایش آلودگی آن به مانده

                                                
  aa-safari@basu.ac.ir:  مسئول مکاتبه*
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 در برابر آن،. د داده استي شیمیایی خاك را بهبوها ویژگیکیفیت باالیی داشته و  فاضالب شهري اراك :يریگ جهینت
پیش از بنابراین . ي شیمیایی خاك را بدتر کرده استها ویژگی سولفات سدیم وريآفرکیفیت بد فاضالب کارخانه 

به هر گونه . خوبی باشدتواند پیشنهاد  ها می ها در تاالب میقان اراك ترکیب این دو فاضالب و آمیختن آن رهاسازي آن
  .اي دارد ویژه یبررساین پیشنهاد نیاز به 

 
    تاالب خاك ،میقان دریاچه ،پساب شهري ،آب رودخانه :کلیدي واژه هاي

  
  مقدمه

یی ناشایست و ها زمینرا ها   تاالبگذشته در مردم
بستري براي زندگی  ها بتال. دانستند میزیانبار 

. شد میه  شناختریزجانداران بیماریزا و جانوران درنده
بار  بیخیز و  بالیی ها زمین  در دید مردمها زمیناین 
هاي درون  آبمهار با  که شد می تالش بنابراین .بود
 کشاورزيي ها زمین ها و با خشک کردن آن ها بتاالریز

ها  کم جلوي بیماري دست آورند و یا دست هتري ب بیش
تر کسی از سود این  در آن روزگار کم. را بگیرند

ها آگاهی  ها براي زندگی مردم پیرامون آن زیستگاه
 یکی تاالب میقان. )29 و 1 (گفت میداشت و سخن 

این  .است استان مرکزي درایران کویري ي ها بتاالاز 
پهنه . اراك است شرقی  کیلومتري شمال15 تاالب در

 یک این تاالب .است هکتار 000،25 نزدیکتاالب 
هاي  دشتمیانش و در  جزیره  سهدارد که دریاچه

 شناسی دیرینه دیدگاهاز . )2 (ردگی میرا فرا پیرامون آن
گردد که در آن  باز می پالئوسن به دورهپیدایش آن 

پیرامون آن  هاي تکتونیکی صفحه با جابجاییدوره 
هاي با بارندگی  در سالاین تاالب  . استپدید آمده

ولی . رود میشمار  بهکشور  زنده يها بتاالاز ، خوب
ب خشک تاالدر  رویه آب گاهی ،آب هاي کم در سال
   آید در می کویري گونهبه در پایان تابستان شده و 

 دریاهاي آزاد رویهاز  تاالبزمین  يا بلند.)11  و10(
 مانداب ازسال  زمانبه بسته  متر است و آب آن 1700
مانداب شدن به ژرفاي تا  بسیار کمژرفاي  باشدن 

هاي   آب تاالب بارشخاستگاه. رسد میمتر  4/1
 شهراب کهریز، فراهان و انه قرهرودخ آب سهو جوي، 

 استاراك شهري  فاضالب  پاالیشگاهپسابنیز و 
بخار آب  به شهر اراك و نزدیکی تاالب. )11(

 هوا، مایه کاهش خشکی تاالب رویهبرخاسته از 
ي این ریزگردها جاییبجاکاهش و  مه افزایش بخار و

ي این تاالب ها زمینپوشش گیاهی  . شده استشهر
 آن گیاهی هاي گونه.  استگیاهان شورپسند تر از بیش
 )چلیپاییان( شاهی و گون گندمیان، هايخانواده از تر بیش
 50 ک نزدیهاي پیرامون تاالب میقانخاكدر  .است

شناسایی و گونه گیاهی سازگار با شوري خاك 
پساب شدن  رهاافزون بر آن با .گزارش شده است

 در بخشتاالب، شوري خاك  درفاضالب شهر اراك 
 غربی تاالب کاهش پیدا کرده و پوشش گیاهی جنوب

. است از تاالب گسترش یافته بخشدر این  ویارسالما
به ساله  و چندساله  خانواده گیاهی یک 16 ،رويبه هر 
در این  درختی و اي درختچه اي، علفی، بوته ریخت

این گزارش شده است که از سرزمین شناسایی و 
 داغ، قره جگن، باغی، اسفناج شور، سیاه توان میگیاهان 

 ).2(را نام برد  بتنه و شورسراجه گوریک، مرغ، شور
 ،ساالنه هاي بارش از تر یشب تاالب این آب
 هاي رودخانهنیز   ورامون آنپی فصلی هاي چشمه

 و شهراب فراهان، مانند رودخانهآن  پیرامونفصلی 
 گذشتههاي  در سالافزون بر آن . باشد می کهریز قره

  لیتر در ثانیه700 اندازهشهر اراك به  فاضالب پساب
ي آب و ها ویژگیتواند  می که شود میبه تاالب ریخته 

پساب   اندازه.خاك این تاالب را دگرگون سازد
در مکعب  میلیون متر31  بهتاالبشده در  رهافاضالب

گذشته در پی هاي  در سالبه هر گونه . رسد میسال 
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هاي آسمانی و برداشت بیش از اندازه شکاهش ریز
هاي آب  سفره ي باالدست رویهها زمینآب از 
 متر افت داشته است که 13 تاالب ایندر  زیرزمینی

و  اي زیرزمینیه آب شور شدن بهتواند  میاین 
  .)1 (بیانجامددیگري  پیامدهاي زیانبار

ویژه در  ههاي آلوده به نمک ب درباره پیامد آب
 بسیاري يها گزارشخشک  ي خشک و نیمهها زمینسر

 نیترات يباال غلظتپیامد  بارهدر. )16  و5 (شده است
ي ها خاك ویژه به ، و روزمینیزیرزمینی هاي آب درنیز 

ي بسیاري در دست ها گزارش ها بآاین گونه پیرامون 
یی در دست ها گزارشهمچنین . )22و  17، 5( است

 ایران زیرزمینیروزمینی و  يها آب آلودگی است که
 .)16-14(دهد  میي دیگر را نشان ها نمکو  به نیترات

بخش  خشک نیمه و خشک يها زمینسر در آبیاري
 يها آببه هر گونه . برد میکار  هها را ب بزرگی از آب

و یا به جریان  ي کشاورزيها خاكدر زیرفرورفته 
 يها آب آلودگی مایه تواندمی ها خاكافتاده در روي 

. )7(  شودها زمین و روزمینی این سرزیرزمینی
 مهم بسیارها  آباین  کیفیت ارزیابی و پایش بنابراین،

 ارزیابی هدف با کنونی پژوهش رو، این از. است
ب میقان و پیامد آن بر شده به تاال رهايها آب کیفیت
در جایگاه رهاسازي ي شیمیایی خاك تاالب ها ویژگی

 .است شده جامانها  آن
ریز  ي درونها آب شوري  بسته بهتاالبخاك این 

 استفراوانی در نیمرخ خود هاي نمکی  الیهداراي ، آن
در  سولفات سدیماندوخته ترین  این تاالب بزرگ و

حق  ح معدنی ایرانشرکت امال است کهرا دارا کشور 
 به هر گونه این .)9 ( استگرفته را آنبرداشت 

. تواند مایه آلودگی خاك دریاچه شود میکارخانه خود 
شناسی و آلودگی خاك و آب آن به  چه زمین اگر

و همچنین ) 29(، پرندگان )10- 9(فلزهاي سنگین 
خوبی بررسی و گزارش  هپوشش گیاهی این زیستگاه ب

هاي ورودي این  باره پیامد آبدرولی  ،)2(شده است 
خاك آن شیمیایی و زیستی ي ها ویژگیتاالب بر 

بنابراین با هدف . آگاهی چندانی در دست نیست
ي ها ویژگیبر ریز تاالب  هاي درون آبشناخت پیامد 
ي پساب شهري پاالیش شده ها آب از ،شیمیایی خاك

 وريآفراراك، رودخانه فراهان و پساب کارخانه 
دیم در دو زمان بهار و پاییز و همچنین سولفات س

  رویین و زیرین خاك، در چهار جایگاههاي الیه
شدن پساب فاضالب شهري، پساب کارخانه، رها

 در دو فصل بهار و شهراب و فراهانهاي  رودخانه
ي شیمیایی خاك ها ویژگیشد و برداري  پاییز نمونه

  . ي و آزمون گردیدگیر اندازه
  

  ها مواد و روش
در این پژوهش از آب جایگاه : برداري نمونهاه جایگ

، رودخانه )اراك (شهريفاصالب  رهایی پساب
به )  سولفات سدیموريآفر( و پساب کارخانه شهراب

و پاییز  )19/2/1393(تاالب در دو زمان بهار 
یکی  شهرابودخانه ر.  شدبرداري نمونه )8/8/1393(

هاى  کوه است که از استان مرکزيهاي  از رودخانه
چند به  آب دادنگیرد و پس از  تفرش سرچشمه مى

 است به ترفراوانکه آب آن و پاییز  در بهار روستا،
 شهر اراك  پساب پاالیش شده.ریزد میقان مى تاالب
 مجوز پایه بر دارد کهیک هزار لیتر بر ثانیه دبی 

 تاالب کویري در  در ثانیه از آن لیتر700ارت نیرو وز
مایه تواند می این آب هر چند .شود می  رهامیقان اراك

سازي آن  رهازنده ماندن این تاالب کویري باشد ولی
پیامدهایی دارد که در این پژوهش در برابر آب 

پساب .  بررسی و آزمون شده استشهرابرودخانه 
وري این نمک آکارخانه سولفات سدیم نیز پس از فر

و لجن بوده  که بسیار تیره شود میبه تاالب برگردانده 
ي خاك ها ویژگیتواند  میاین آب نیز . فراوانی دارد

ي ها خاكي آن و ها ویژگیتاالب را دگرگون سازد که 
خاك جایگاه جایگاه رهاسازي آن دربرابر آب و 

 بررسی و آزمون شده شهرابرودخانه رهاسازي 
 برداري رودخانه فصلی فراهان در هنگام نمونه. است
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ي دیگر آب نداشت و در این پژوهش تنها از ها آباز 
ي جایگاه رسیدن آن به دریاچه میقان ها خاك
  ).1شکل ( شد برداري نمونه

 30- 0(الیه رویین دو از در این پژوهش 
 4در تاالب ) متر  سانتی60-30( و زیرین )متر سانتی

 اراك در شهرپاالیش شده جایگاه رهاسازي پساب 
 و فراهان و پساب شهراب، رودخانه تاالب میقان

در دو زمان بهار و  سولفات سدیم وريآفرکارخانه 
شد با کلنگ با بیل و اگر نیاز می برداري نمونهپاییز 

 برداري نمونهاین چهار جاي ). 1شکل (شد دستی انجام 
تاالب به ریز  هاي درون از خاك، جایگاه رسیدن آب

ي ها دگرگونیها و سنجش  است و بررسی خاك آن
دهنده پیامد  در برابر الیه زیرین نشانها  آنالیه رویین 

یادآور شود که . ریز دریاچه خواهد بود هاي درون آب
پساب شهري  آب رودخانه شهراب طبیعی است و

 و 1زاد مردم  سولفاتوريآفرخانه اراك و پساب کار

 در رهاشدن از پس توانند می که هستند ساختگی
 براي .سازند را دگرگون خاك هايتاالب ویژگی

 300 یاتیلن پلی هايآب از ظرف يها نمونه گردآوري
که  یاتیلن پلی هاي ظرف. )3 (گیري شد بهره لیتري میلی

اسید  بآ با در آغاز بودند، شده شسته شوینده مواد با
داده شده  نرمال بود، شستشو HCl 1/0 که داراي گرم

 يها نمونه. شدند شسته مقطرآب  با بار سه سپس و
پساب شهري اراك، رودخانه آب از سه جایگاه 

 هر  سولفات سدیموريآفر و پساب کارخانه شهراب
 گرداوري شدند، سپساتیلنی  ظرف پلیکدام در سه 

 در و رسانده شد به آزمایشگاه درنگ یب ها نمونه
 آزمایش نگهداريتا زمان )  سلسیوس درجه4(یخچال 

ی اتیلن پلیي ها ظرف نمونه آب در 9بر این پایه . شدند
ي آب از ها نمونهسپس . لیتري برداشت شد  میلی300
  . میکرومتري گذرانده شدند45/0هاي  پاالیه

  

  
  

  1. میقان اراكز دریاچهری ي درونها آب از خاك و برداري نمونهي ها جایگاه -1شکل 
Figure 1. Sampling sites of soil and suface water-inflows of Meyghan Lake in Arak.  

                                                
1- Man-made 
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هاي شیمیایی آب در آزمایشگاه ویژگی پس از آن
ریو و اند  شدههاي استاندارد پیشنهاد بر پایه روش

و ) pH( اچ -پی. )3 (بررسی شد) 2005(همکاران 
متر و pH، به کمک دستگاه )EC (یکالکتری رسانندگی

EC،اچ  - ايمتر)Eh (،کلسیم  به کمک الکترود پالتین
)Ca2+ ( و منیزیم)Mg2+ (،با روش کمپلکسومتري 

به کمک دستگاه ) +Na(و سدیم ) +K(پتاسیم 
NO3(فتومتر، نیترات  فلیم

NH4(، آمونیوم )-
، فسفات )+

)PO4
به کمک سنجی و  به روش رنگ) P(فسفر   و)-3
 ، نسبت جذب سدیم)20 و 3 (رستگاه اسپکتروفتومتد
)SAR(آیرز و وستکاتگیري از معادله با بهره  
و کربن آلی به روش اکسیداسیون تر ) 1985(

 همه مواد .)20 و 4، 3 ( شدندبرآوردي و گیر اندازه
ي ها نمونهلیتر از   میلی50با خشک کردن ) TS(1جامد 
گراد  نتی درجه سا70در دماي نشده  پاالیشآب 
 معلقآویز یا آبهمه مواد جامد . ي شدگیر اندازه

2)TSS ( ي آب ها نمونهلیتر از   میلی50با پاالیش
ي گیر اندازهبر کاغذ پاله شسته شده و نشده  پاالیش

   ي شدگیر اندازهوزن خشک مواد مانده بر روي آن 
 نیز با )TDS(3 همه مواد جامد محلول. )27 و 3(

  : زیر برآورد شدرابطهگیري از  بهره
  

TDS (ppm) = TS - TSS 
  

براي : ي فیزیکی و شیمیایی خاكها ویژگیبررسی 
در ها،  هاي فیزیکی و شیمیایی خاك بررسی ویژگی

ها  گذراندن خاكبا پس س. ها هوا خشک شدند آنآغاز 
 به بندي آن  و دانهبافت خاكمتري،   میلی2از الک 

خاك  اچ -پی، . بررسی شد)8 (روش هیدرومتري
)pH(،  الکتریکی رسانندگی)EC( اچ  -و اي)Eh ( آن

ترتیب  به، خاك به آب 2 به 1در سوسپانسیون نسبت 
متر و الکترود پالتینی  EC ،مترpHبه کمک دستگاه 

                                                
1- Total solid 
2- Total suspended solid 
3- Total dissolved solids 

گنجایش تبادل کاتیونی به  .)24 (ي شدندگیر اندازه
کربنات کلسیم معادل ، یک نرمالروش استات آمونیم 

تی اسید مانده با هیدروکسید به روش تیتراسیون برگش
به روش  )SOC(، کربن آلی خاك )28 و 24( سدیم

به روش ) TN(خاك ، همه نیتروژن )20( اکسایش تر
 ه روش ب)TP(همه فسفر خاك هضم کجلدال، 

ي شد گیر اندازهآمونیوم مولیبدات پس از هضم اسیدي 
محلول و تبادلی که در این پژوهش به آن پتاسیم  و

یون  ،به کمک استات آمونیوم ،شود یمگفته فراهم 
گیري از آن با کلرید  خاك با عصارهآمونیوم و نیترات 

ي شد گیر اندازهسنجی  به روش رنگ نرمال و 1پتاسیم 
 . )24 و 19-21، 6(

دو این پژوهش : ها دادهداده پردازي و آزمون آماري 
 آب هاي ویژگیبررسی آزمایش نخست . آزمایش بود

در سال برداري   جایگاه نمونه3ر ریز تاالب د درون
 فاکتوریل با طرح کامالً تصادفی گونهبه  بود که 1393

 آزمایشاین در   یکمفاکتور. در سه تکرار انجام شد
پساب ( سطح سهدر از آب  برداري نمونهجایگاه 

 و پساب شهراب، رودخانه شده شهر اراك پاالیش
 برداري هماه نمونو فاکتور دوم ) کارخانه سولفات پتاسیم

   .بود) آباناردیبهشت، ( سطح دودر 
 گونهبه  بود که ها خاكآزمایش دوم بررسی 

 4در فاکتوریل با طرح کامالً تصادفی در سه تکرار 
 فاکتور. انجام شد 1393در سال  برداري نمونهجایگاه 

  در از خاك  برداري نمونه جایگاه بخشاین در  یکم
رودخانه ، شهريپساب جایگاه رهاسازي ( سطح 4

و پساب کارخانه سولفات فراهان روخانه ، شهراب
 سطح دوبرداري در  ماه نمونهو فاکتور دوم ) پتاسیم

  .بود) آباناردیبهشت، (
، Excel 2103 افزار هاي خام به کمک نرم داده

هاي آماري تجزیه واریانس و آزمون  پردازش و بررسی
 .، انجام شدSAS 9.2 افزار ها به کمک نرم میانگین

اي دانکن در   دامنه ها از آزمون چند براي آزمون میانگین
  . گیري شد بهره% 5پایه آمار 
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  نتایج و بحث
   از آب و خاك برداري نمونه جایگاه 1جدول 

ي ها خاكبندي و گنجایش تبادل کاتیونی  دانهو 
گونه که در  همان. دهد میشده را نشان  برداري نمونه

ي ها جایگاهر  بلندي خاك د،شود میجدول دیده 
 و شهرابجایگاه رهاشدن رودخانه ( یخاوري و جنوب

شدن پساب  رهايها جایگاهتر از  کم) شهريپساب 
فراهان در  و رودخانه کارخانه در جنوب باختري

  تر خود   کمها بخش است و آب این شمال باختري
خاك . رسانند می تاالب باختريي ها بخشرا به 

 هستند، بافتی تر دست که کمی باال باختريي ها بخش
 .تري دارند  و گنجایش تبادل کاتیون کمتر درشت

رهاسازي رودخانه ي ها جایگاهیادآور شود که خاك 
 به  سولفات سدیموريآفر و پساب کارخانه شهراب

ها هنگام  اي پر نمک بود که بخش بزرگی از آن اندازه
ي درصد شن، سیلت و رس حل شده و گیر اندازه

از خاك هم بهم چسبیده و به بخش کوچک مانده 
ها گزارش  ي آنها دادهبنابراین . شد می نشین تهتندي 

ي زیر نخست در باره ها بخشدر  .نشده است
باره  سپس درریز تاالب و هاي درون  آبهاي ویژگی

ها بر خاك پیرامون تاالب که در دو زمان بهار  پیامد آن
 ،اند دهش برداري نمونه) 8/8/1393(و پاییز ) 19/2/1393(

 . شود میپرداخته 

 
 . © شدهبرداري نمونهي ها خاكي ها ویژگی از آب و خاك و برخی از برداري نمونه جایگاه -1جدول 

Table 1. Soil sampling sites and some of the sampled soil properties©. 
Sampling site Depth GPS location (UTM) Elevation CEC Clay Silt Sand Soil Texture 

 بافت خاك شن سیلت رس  بلندي  جایگاهموقعیت ژرفا برداري نمونه جایگاه

 cm X (m E) Y (m N) M Cmolc/ 
kg soil % % %  

 Clay رسی 36.4 43.6 20 28.6 1660 3779164 390312 0-30
1 

 Clay رسی 40.4 45.6 14 29.3    30-60

0-30 396597 3788876 1660 - - - - - 
2 

30-60    - - - - - 

 clay loam لوم رسی 28.4 37.6 34 24.5 1662 3791903 385342 0-30
3 

 sandy clay loamلوم رسی شنی  46.4 27.6 26 17.5    30-60

0-30 388599 3781049 1662 - - - - - 
4 

30-60    - - - - - 

 .  سولفات سدیموريآفرپساب کارخانه ) 4، فراهانرودخانه ) 3، شهرابرودخانه ) 2پساب شهري، ) 1 ©
© 1) Municipal Wastewater, 2) Shahrab River, 3) Farahan River and 4) Sodium sulfate Factory Wastewater.  

  
ریز  هاي درون ي آبها ویژگی و آزمون یبررس

هاي شیمیایی   آزمون میانگین ویژگی2جدول : تاالب
ا در دو فصل بهار و ریز تاالب میقان ر هاي درون آب

اچ پساب  -رفته پی هم روي. دهد پاییز نشان می
اچ پساب  -وري سولفات سدیم باال و پیآکارخانه فر

از . ترین است شهري اراك رهاشده در تاالب پایین

اچ آب  -برداري پی سوي دیگر در هر جایگاه نمونه
اچ  -باالترین پی. تر از بهار است در پاییز کم

وري سولفات آه در پساب کارخانه فرشد گیري اندازه
ترین آن در پساب شهري  و کم) 90/8(سدیم در بهار 

بوده است که از دیدگاه آماري این ) 55/7(در پاییز 
 . گیر هستند  درصد چشم5ها در پایه  ناهمانندي
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 همه ،)SAR (یم سدیذب سطح نسبت ج،)EC (یکی الکتری رسانندگ،)Eh( رداکس یل پتانس،)pH(اچ  -پی یانگین آزمون م-2 جدول
  . ©یقان از آب تاالب مبرداري نمونه و دو زمان یگاه سه جادر و )TDS( جامد محلول مواد و) TSS (معلق مواد جامد ،)TS(مواد جامد 

Table 2. Mean test of water pH, Eh, electrical conductivity (EC), Soduim adsorption ratio (SAR), total solids 
(TS), total suspended solids (TSS), total dissolved solids (TDS) and total hardness (TH) in 3 sites and 2 
sampling times from the Mighan lake©.  

Sampling 
site 

Sampling 
time pH Eh (mV) EC (dS m-1) SAR (mmol/l)0.5 

اچ پی   اچ اي  میسد یسطح جذب نسبت رسانندگی الکتریکی   

جایگاه 
برداري نمونه  

زمان 
برداري نمونه  

Mean 
 میانگین

SD 
 انحراف معیار

Mean 
 میانگین

SD 
 انحراف معیار

Mean 
 میانگین

SD 
 انحراف معیار

Mean 
 میانگین

SD 
 انحراف معیار

Spring 8.00 بهارd 0.10 171.33b 22.74 3.45d 0.21 2.99c 0.02 
1 

Autumn 7.55 پاییزe 0.01 265.00a 1.00 2.40d 0.13 3.14c 0.42 

Spring 8.44 بهارb 0.05 91.67d 4.73 61.47a 7.47 663.37a 99.16 
2 

Autumn 8.25 پاییزc 0.08 150.67c 10.02 44.27b 1.26 104.37c 10.96 

Spring 8.90 بهارa 0.10 104.00d 5.29 60.71a 1.26 596.62ab 1.00 
3 

Autumn 8.53 پاییزb 0.15 179.67b 3.51 38.37c 0.73 499.53b 147.86 

 Continued TS (g l-1) TSS (g l-1) TDS (g l-1) 

ها جامدهمه  ادامه جدول  ي آب آویزها جامدهمه   لولي محها جامدهمه    

Site Time  Mean SD Mean SD Mean SD 

رانحراف معیا میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین رمان  جایگاه  

Spring 4.05 بهارd 0.16 0.05d 0.00 4.00e 0.16 
1 

Autumn 0.70 پاییزd 0.17 0.00d 0.00 0.70e 0.17 

Spring 437.13 بهارb 2.80 39.61c 1.36 386.95a 4.99 
2 

Autumn 147.47 پاییزc 18.58 3.13d 0.64 144.33b 18.04 

Spring 694.98 بهارa 18.74 531.16a 24.85 104.33c 3.48 
3 

Autumn 410.27 پاییزb 34.95 324.00b 24.45 86.27d 11.03 

  سولفات سدیموريآفرپساب کارخانه ) 3، شهرابرودخانه ) 2پساب شهري، ) 1 ©
 . ي ندارندگیر چشمي با حرف یکسان از دیدگاه آماري ناهمانندي ها میانگیندر هر ستون  ©

© 1) Municipal Wastewater, 2) Shahrab River and 3) Sodium sulfate Factory Wastewater 
© Means in each column with the same letter are not significantly different. 

  
کنندگی گیري پتانسیل رداکس و توان اکسید اندازه

تري  اچ پایین -هایی که پی ها نشان داد که آب آب
تر و وارونه آن  دارند، توان اکسیدکنندگی بیش

اند، پتانسیل رداکس   اچ باالتري داشته- هایی که پی بآ
باالترین پتانسیل رداکس در پساب . تري داشتند پایین

گیري شد که  شده در پاییز اندازه برداري شهري نمونه

ترین پتانسیل رداکس  ولت بود و پایین  میلی265برابر 
هاي شور رودخانه شهراب و پساب کارخانه  در آب

 و 67/91ترتیب برابر  گیري شد که به در بهار اندازه
  ).2جدول (ولت بود   میلی104

شوري پساب شهري اراك در هر دو زمان 
 درصد 5برداري از دیدگاه آماري در پایه آماري  نمونه



 1396) 4(، شماره )24(هاي حفاظت آب و خاك جلد  نشریه پژوهش
 

 130

تر از دو آب دیگر تاالب میقان  گیري کم به اندازه چشم
 4تر از  رسانندگی الکتریکی این آب کم. بود

رسد و بر پایه   مرز شوري نمیزیمنس بوده و به دسی
اچ و پتانسیل رداکس  -مرزهاي پذیرفته شده مانند پی

. ساز نیستآن براي رهاشدن در این تاالب دشواري
در برابر آن شوري دو آب رودخانه شهراب و پساب 
کارخانه بسیار باالتر از توان بسیاري از گیاهان براي 

که به ویژه در بهار  هزیستن در چنین آبی است و ب
   .اند زیمنس بر متر رسیده  دسی60نزدیک 

هاي آسمانی  بسته به تبخیر آب و رسیدن ریزش
 که شد می بینی پیشهاي روزمینی،  در بهار به آب

هاي رسیده به تاالب در بهار  رسانندگی الکتریکی آب
باشد )  آبان8(ها در پاییز  تر از آن کم)  اردیبهشت19(

این پژوهش شوري و این جاي شگفتی بود که در 
  .تر از پاییز بود هاي رسیده به تاالب در بهار بیش آب

دست آمده از برآورد نسبت جذب  هي بها داده
دهنده پیامد بد آب بر  سطحی سدیم که نشان

در که پذیري خاك است  ي فیزیکی و نفوذها ویژگی
این ویژگی در پساب .  گزارش شده است2جدول 

مول  میلی (5/3تر از  شهري اراك رسیده به تاالب کم
بار نرسیده و از این   است و به مرز زیان5/0)بر لیتر

 ي ارزیابی کیفیت آب،بر پایه استانداردهادیدگاه هم 
هاي  شدن در آب رهااین آب دشواري چندانی براي

 ي کشاورزي نداردها زمینگیري در  روزمینی یا بهره
 در برابر آن در بهار نسبت جذب سطحی سدیم .)4(

 و 37/663 رسیده به تاالب به شهراب رودخانه آب
 5/0)مول بر لیتر میلی( 62/596پساب کارخانه به 

نسبت جذب تر  ي بیشگیر چشمرسند که به اندازه  می
رفته همه  روهم.  هستندها نمونهدیگر سطحی سدیم 

ها در پاییز نسبت جذب سطحی سدیم  آب
که ي بهاري خود دارند ها نمونهتري در برابر  کوچک

 از دیدگاه شهراباین ناهمانندي براي آب رودخانه 
 این دگرگونی زمانی شاید . بودگیر چشمآماري 

اچ در پاییز و حل شدن  -کاهش پیوابسته به 
هاي  هاي کلسیم و منیزیم در بستر و خاك کربنات

ها وابسته باشد که نیاز به بررسی پیرامون آبراهه
   .اي دارد ویژه

ها نشان داد که پساب  بررسی مواد جامد آب
ها این  شهري رسیده به تاالب در برابر دیگر آب

دشواري را نیز نداشته و همه مواد جامد، جامدهاي 
آن در هر دو و سختی ي محلول ها جامد ،آب آویز

تر از  ي کمگیر چشمشده به اندازه  برداري نمونهزمان 
ي پساب ها ویژگیهر چند این . دو آب دیگر است

تر از  ي یاد شده در باال در بهار بیشها یویژگهمانند 
ها در دو زمان بررسی  پاییز است ولی ناهمانندي آن

 گیر چشمشاید .  نشدگیر چشمشده از دیدگاه آماري 
هاي  نشدن این ناهمانندي وابسته به ناهمانندي آب

ي ها ویژگیناهمانندي . شده تاالب باشد برداري نمونه
ه جایگاه یاد شده به شده از س برداري نمونههاي  آب

اي باال است که این ناهمانندي پساب در بهار و  اندازه
به هر . ها بسیار اندك و ناچیز است پاییز در برابر آن

از همه مواد )  درصد100نزدیک (گونه بخش بزرگی 
 و 05/4ترتیب برابر  که به(جامد پساب در بهار و پاییز 

که در (آب را مواد محلول در )  بود گرم بر لیتر7/0
  گرم بر لیتر7/0 و 00/4  برابرترتیب بهبهار و پاییز 

ناهمانندي جامدهاي یاد شده در . سازد ، می)است
 و پساب کارخانه در دو شهرابهاي رودخانه  آب

خوبی نمایان و از دیدگاه آماري  هزمان بهار و پاییز ب
ها در بهار به اندازه  این ویژگی آب.  استگیر چشم
هر چند . ها در پاییز است تر از آن شي بیگیر چشم

 سولفات وريآفر پساب کارخانه شوريمیانگین 
 این شهرابسدیم باال است ولی در برابر رودخانه 

شدن این آب در  رهاها چندان باال نیست و اندازه
تاالب شور میقان از این دیدگاه دشواري چندانی به 

 76نزدیک (از سوي دیگر بخش بزرگی . همراه ندارد
از همه مواد جامد پساب کارخانه در هر )  درصد79و 
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)  گرم در لیتر27/410 و 98/694(دو زمان بهار و پاییز 
)  گرم در لیتر324 و 16/531(را مواد جامد آب آویز 

مواد جامد آب آویز در آب به هر گونه . سازد می
این بخش  و است تر  بسیار کمشهرابرودخانه 

. سازد میواد جامد آن را  درصد از م1/2 و 1/9نزدیک 
 دیده شده برداري نمونهچه که هنگام  ها با آن این یافته

 سولفات وريآفرپساب کارخانه . هماهنگ است
آلود بود در برابر آن  رنگ و بسیار گل سدیم سیاه

پساب شهر اراك رسیده به تاالب بسیار روشن و 
        . بدون تیرگی بود

ایی شود، چه آبی سرشار از عناصر غذ چنان
ها و گیاهان آبزي شده  اي براي جلبک زیستگاه شایسته

ها آلودگی آب به کربن آلی را  که پس از رشد آن
دنبال خواهد داشت که نیاز به اکسیژن را باال خواهد  هب

تنفس نیتراتی هوازي مواد آلی و  برد و با فروزینگی بی
و سولفاتی بوهاي بدي بسته به گازهایی که پدید 

 تجزیه واریانس . تاالب را خواهد گرفتآید، می
 از عناصر ها آبیی که مایه سرشارشدن ها ویژگی

، نشان شود می ها آب 1غذایی و رخداد یوتریفیکاسیون
 در برابر فسفر و ها کربن آلی آبکه دگرگونی داد 

کربن آلی در . بودکم هاي گوناگون نیتروژن  ریخت
یده به هاي رس آبدیگر پساب شهري اراك در برابر 

 3 گونه که در جدول همان. تاالب چندان باال نیست
 کربن آلی پساب شهري و پساب ،شود میدیده 

تر از  ي کمگیر چشم سولفات به اندازه وريآفرکارخانه 
ي ها نمونهدر همه .  استشهرابآن در رودخانه 

تر از آن در  ها در بهار بیش بررسی شده کربن آلی آب
ي ها نمونهنندي تنها در پاییز است ولی این ناهما
 از دیدگاه آماري شهراببرداشت شده از رودخانه 

باالترین میانگین کربن آلی . )>05/0P ( بودگیر چشم
 شهرابدر نمونه آب رودخانه )  گرم در لیتر53/23(

ترین آن  ي شد و کمگیر اندازهشده در بهار  برداشت
                                                
1- Eutrification 

پساب شهري رسیده به تاالب در )  گرم در لیتر23/5(
چه در بهار و  ي شد که با بهار و آنگیر اندازهر پاییز د

 گیر چشمي شد ناهمانندي گیر اندازهپاییز پساب کارخانه 
  .ندارد

ویژه نیتروژن  ههمه نیتروژن، نیترون نیتراتی و ب
آمونیاکی پساب شهري رسیده به تاالب به اندازه 

ها در آب رودخانه شهراب و  تر از آن گیري بیش چشم
 هاي پساب. وري سولفات سدیم استآخانه فرپساب کار

ویژه  ندازه فراوانی نیتروژن بهشهري تیمار شده داراي ا
به ریخت آمونیاکی، فسفر و پتاسیم است که غلظت 

  ها بستگی به خوارك مردم و سرانه کاربرد آب  آن
شده نیتروژن  هاي بررسی همه آب در). 25(دارد 
  تر از  ه بیشهاي پاییز شده در نمونه گیري اندازه

ها در پاییز شاید  باالتر بودن نیتروژن آب. بهاره است
تر نیتروژن آمونیاکی  تر آن و فرار کم اچ پایین -به پی

چه بود که در  این یافته در برابر آن). 26(وابسته باشد 
گیري شوري دیده شد، زیرا با شگفتی شوري  اندازه

 گونه به هر. گیري شدتر اندازه ها در بهار بیش آب
گرم   میلی33/91(شده  گیري ترین نیتروژن اندازه بیش

ترین آن  در نمونه پساب شهري در پاییز و کم) در لیتر
در نمونه آب رودخانه ) گرم در لیتر  میلی90/7(

نیتروژن نیتراتی و . گیري شد شهراب در بهار اندازه
نیتروژن آمونیاکی نیز در نمونه پساب شهري در پاییز 

گرم در   میلی6 و 33/79(ترتیب برابر   بهترین و بیش
) گرم در لیتر  و صفر میلی7(ها  ترین آن بود و کم) لیتر

در نمونه آب رودخانه شهراب در بهار و پاییز 
  .  گیري شد اندازه

گیري  اندازه) محلول(آزمون میانگین فسفر فسفاتی 
ها نشان داد که میانگین این عنصر غذایی  شده در آب

تر از دو  گیري بیش ري به اندازه چشمدر پساب شه
آب دیگر است و این عنصر هم مانند بسیاري از 

هاي بهاره همه  هاي بررسی شده در نمونه ویژگی
تر از پاییزه بود که این ناهمانندي براي  ها بیش آب
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گزارش . گیر بود پساب شهري از دیدگاه آماري چشم
هاي شهري تیمار شده داراي شده است که پساب

ها  ندازه فراوانی فسفر فسفاتی است که غلظت آنا
بستگی به خوارك مردم و سرانه کاربرد آب دارد 

ها در  باالتر بودن غلظت فسفر فسفاتی این آب). 25(
به هر گونه باالترین . اي دارد بهار نیاز پژوهش ویژه

در ) گرم در لیتر  میلی03/6(میانگین فسفر فسفاتی 
گیري  ده در بهار اندازهنمونه پساب شهري برداشت ش

در پساب ) گرم در لیتر  میلی25/0(ترین آن  شد و کم
چه در  گیري شد که با بهار و آن کارخانه در پاییز اندازه

شده است،  گیري بهار و پاییز رودخانه شهراب اندازه
  .گیر ندارد ناهمانندي چشم

 
N-NO3 (یتراتی نیتروژن ن،)TN (یتروژن همه ن،)TOC (ی همه کربن آلیانگین آزمون م-3 جدول

N-NH4 (یاکی آمونیتروژن ن،)-
و ) +

P-PO4 (یفسفر فسفات
  . ©یقان تاالب میزر  درونيها آب) -3

Table 3. Mean test of total organic carbon (TOC), total nitrogen (TN), N-NO3, N-NH4 and P-PO4 in the waters 
reached to the Mighan lake©. 

Sampling site Sampling 
time TOC (g l-1) TN (mg l-1) N-NO3

- (mg l-1) N-NH4
+ (mg l-1) P-PO4

3- (mg l-1) 

جایگاه 
برداري نمونه  

زمان 
برداري نمونه  

 فسفر فسفاتی نیتروژن آمونیاکی نیتروژن نیتراتی همه نیتروژن همه کربن آلی

  Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

 میانگین  
انحراف 
 میانگین معیار

انحراف 
 میانگین معیار

انحراف 
 میانگین معیار

انحراف 
 میانگین معیار

انحراف 
 معیار

Spring 6.37 بهارc 0.55 45.33b 3.21 41.33b 3.21 2.50b 0.30 6.03a 0.15 
1 

Autumn 5.23 پاییزc 0.21 91.33a 7.77 79.33a 9.29 6.00a 1.00 5.40b 0.10 

Spring 23.53 بهارa 2.37 7.90d 0.85 7.00d 1.00 0.17c 0.06 0.87c 0.02 
2 

Autumn 18.65 پاییزb 4.69 45.50b 4.77 35.0bc 5.00 0.20c 0.00 0.37e 0.06 

Spring 6.02 بهارc 0.86 29.47c 1.38 28.67c 1.53 0.13c 0.06 0.67d 0.07 
3 

Autumn 5.50 پاییزc 0.52 32.13c 1.21 31.00c 1.00 0.17c 0.06 0.25e 0.02 

  سولفات سدیموريآفرپساب کارخانه ) 3، شهرابرودخانه ) 2پساب شهري، ) 1 ©
 .ي ندارندگیر چشمي با حرف یکسان از دیدگاه آماري ناهمانندي ها میانگیندر هر ستون  ©

© 1) Municipal Wastewater, 2) Shahrab River and 3) Sulfate Factory Wastewater 
© Means in each column with the same letter are not significantly different. 

 
در این : ي شیمیایی خاكها ویژگیبررسی و آزمون 

ریز تاالب،  ي آب درونها ویژگیپژوهش افزون بر 
برخی از ویژگی شیمیایی خاك وابسته به هر آب نیز 

 ها خاكاچ  - آزمون میانگین پی. بررسی و آزمون شد
ي برداشت ها خاكرفته  نشان داد که روهم) 4جدول (

 پساب شهري و پساب رهاسازيي ها جایگاهشده از 
اچ باالتري دارند  -ي پیگیر چشمکارخانه به اندازه 

)05/0P<(. پساب شهري آن رهاسازيباره جایگاه در 
 دانست، زیرا رهاسازي آبتوان پیامد  میرا ن
سبت  و ناچ -گونه که در باال دیده شد، پی همان

تر از  شده بسیار کم رهاپساب جذب سطحی سدیم
اچ خاك این  - باال بودن پی. هاي دیگر است آب

تر وابسته به مواد مادري خاك و آهکی  جایگاه بیش
اچ در  -باال بودن پی. آن است%) 69نزدیک (بودن 
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تواند  میشدن پساب کارخانه سولفات  رهاجایگاه
گونه که در  همان.  این آب باشدرهاسازيوابسته به 

 و نسبت جذب اچ - پیباال دیده شد، پساب کارخانه
از سوي دیگر خاك این . ي داردباالسطجی سدیم 

تري دارد زیرا بافتی  جایگاه گنجایش بافري کم
 داشته و اندازه آهک و گنجایش تبادل تر درشت

 برداري نمونهي دیگر ها جایگاهکاتیونی آن در برابر 
  .تر است شده کم

،  شهري پسابرهاسازي خاك جایگاه گذشته از
شده  برداري نمونهي ها خاكاچ الیه رویین همه  - پی

دهد که  میاین نشان . ها است تر از الیه زیرین آن بیش
زاد  ي کویر میقان زمینها خاكاچ  -باال بودن پی

. و وابسته به مواد مادري آن نیست) ژئوژنیک(
اندازه ال و اچ با -پیهاي رسیده به تاالب با داشتن  آب

و همچنین هاي سدیم و منیزیم  فراوانی از کاتیون
چه که در  مانند آن(نسبت جذب سطحی سدیم 

 الیه اچ -مایه افزایش پی)  دیده شدشهرابرودخانه 
ها  در برابر آن.  شده استها جایگاهرویین خاك این 

 پساب رهاسازياچ الیه رویین خاك در جایگاه  - پی
 67/8ترتیب برابر  ار و پاییز بهشهري در هر دو زمان به

تر  کم) >05/0P(ي گیر چشم بود که به اندازه 47/8و 
 .بود) 73/8 و 93/8ترتیب  به(ها در الیه زیرین  از آن

شدن پساب شهري بر خاك  رهااین نیز پیامدي از
هاي رسیده به تاالب پساب  در میان آب. تاالب است

یم اچ و نسبت جذب سطحی سد -ترین پی شهري کم
اي کم  شوري این آب به اندازهاز سوي دیگر . را دارد

سازي رشد گیاهان آبزي  تواند از راه بهینه میاست که 
) گونه که در زیر خواهد آمد همان(با افزایش مواد آلی 

  .اچ شود -در الیه رویین خاك مایه کاهش پی
 در بهار ها خاكاچ هر الیه از  -در این پژوهش پی

. )>05/0P (اچ همان الیه در پاییز بود -تر از پی بیش
شدن اسیدهاي  رها در پاییز شاید بهاچ -پیکاهش 

به هر . آلی وابسته به فروزینگی مواد آلی وابسته باشد

باالترین . تري دارد گونه این یافته نیاز به بررسی بیش
 30شده در این پژوهش در الیه  يگیر اندازهاچ  - پی

ه رهاسازي پساب متري رویین خاك جایگا ساتنی
و ) 07/9( سولفات سدیم در بهار وريآفرکارخانه 

 60 تا 30شده در الیه  يگیر اندازهاچ  -ترین پی کم
متري زیرین خاك جایگاه رهاسازي رودخانه  سانتی

   .  بود) 18/8( در پاییز شهراب
 نشان ها خاكي و آزمون پتانسیل رداکس گیر اندازه

هاي  ها و زمان ، الیهاه جایگاهداد این ویژگی خاك در 
 رفته روهم). 4جدول ( بسیار گوناگون است برداري نمونه

شده از جایگاه رهاسازي رودخانه  برداري نمونهخاك 
 بهار و پاییز برداري نمونه در هر دو زمان فراهان

 67/222 و 83/157(سیل رداکس باالترین پتان
گونه که  هماناز سوي دیگر . را داشت) ولت میلی
 بسته به کاهش توان پخش و رسیدن شد می ینیب پیش

همه پتانسیل رداکس هاي زیزین خاك،  اکسیژن به الیه
تر از  ي کمگیر چشم در الیه زیرین به اندازه ها خاك

همچنین در این . )>05/0P (ها است الیه رویین آن
 ها خاكهر الیه از بخش دیده شد که پتانسیل رداکس 

. تر از آن در پاییز بود کمي گیر چشمدر بهار به اندازه 
ویژه در  هها ب شاید ساخت ماده آلی در گیاهان و جلبک

ویژه در الیه  هها ب آنریخت محلول شدن  رهابهار و
به هر  . شده باشدها دگرگونیرویین خاك مایه این 

گونه از پیامد نمناکی خاك و آب آن بر پخش اکسیژن 
 که هر در نیمرخ خاك در بهار نیز نباید چشم پوشید

تر  تر باشد پتانسیل رداکس آن کم چه آب خاك بیش
در این باالترین پتانسیل رداکس . )27 (خواهد بود

ولت بود که در الیه رویین   میلی33/230 پژوهش
 و در پاییز فراهانخاك جایگاه رهاسازي رودخانه 

ولت بود که در   میلی59ترین آن  کم .ي شدگیر اندازه
 شهراب رهاسازي رودخانه الیه زیرین خاك جایگاه

  .ي شدگیر اندازهدر بهار 
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ها  بررسی و آزمون رسانندگی الکتریکی خاك
برداري رسانندگی  نشان داد که در هر دو زمان نمونه

الکتریکی خاك در جایگاه رهاسازي پساب شهري 
پس از آن رسانندگی الکتریکی خاك . ترین است کم

 است که از در خاك جایگاه رهاسازي رودخانه فراهان
تر است  گیري کم دو جایگاه دیگر به اندازه چشم

)05/0P<( .شده از جایگاه رهاسازي برداري خاك نمونه 
وري سولفات سدیم باالترین آپساب کارخانه فر

بسته به فراوانی تبخیر در این پژوهش . شوري را دارد
شد که  بینی می  پیشهاي آسمانی و کاهش ریزش

تر باشد  ها در پاییز بیش اكشوري الیه رویین همه خ
تر از  گیري بیش ولی این ویژگی در بهار به اندازه چشم

چه  ها اگر شوري الیه زیرین خاك. ها در پاییز بود آن
تر و  تر بود ولی دگرگونی زمانی آن کم در بهار بیش

ناهمانندي آن در بهار و پاییز از دیدگاه آماري 
  ).4جدول (گیر نبود  چشم

گذشته از خاك جایگاه رهاسازي از سوي دیگر 
ها در هر دو زمان  پساب شهري، شوري همه خاك

تر  گیري بیش بهار و پاییز در الیه رویین به اندازه چشم
ها رسانندگی  در برابر آن. ها بود از الیه زیرین آن

الکتریکی الیه رویین خاك در جایگاه رهاسازي 
 33/0 و 57/1ترتیب  پساب شهري در بهار و پاییز به

تر  گیري کم زیمنس بر متر بود که به اندازه چشم دسی
زیمنس بر   دسی01/2 و 50/2(ها در الیه زیرین  از آن

 شده گیري ن رسانندگی الکتریکی اندازهباالتری. بود) متر
زیمنس بر متر در الیه رویین خاك   دسی00/36

وري سولفات در آجایگاه رهاسازي پساب کارخانه فر
زیمنس بر متر در   دسی33/0 رین آنت بهار بود و کم

الیه رویین خاك جایگاه رهاسازي پساب شهري در 
  .پاییز بود

  ها نشان  گیري و آزمون کربن آلی خاك اندازه
  برداري کربن آلی  داد که در هر دو زمان نمونه

خاك جایگاه رهاسازي پساب شهري به اندازه 

 )>05/0P (هاي دیگر است تر از خاك گیري بیش چشم
  ).4جدول (

هاي جایگاه رهاسازي رودخانه  ها خاك پس از آن
ترین آن در خاك جایگاه  شهراب و فراهان است و کم

گونه  همان. گیري شد رهاسازي پساب کارخانه اندازه
بسته ها  شد کربن آلی الیه رویین خاك بینی می که پیش

هاي هوایی گیاه و مرگ به رشد گیاه و ریزش اندام
تر از الیه  گیري بیش به اندازه چشمیه، ریشه در این ال

ها در  از سوي دیگر کربن آلی خاك. ها بود زیرین آن
تر از آن در پاییز است  گیري کم بهار به اندازه چشم

)05/0P<( .اد آلی که در پاییز از مرگ زیرا مو
شود بسیار  هاي هوایی و ریشه به خاك افزوده می اندام

 و با تهویه بد با هاي خیس گیر است و در خاك چشم
زمان با رشد گیاه در خاك  گذشت زمان مواد آلی هم

گونه که  گونه همان بدین). 26(انباشته خواهد شد 
شد باالترین کربن آلی در الیه رویین  بینی می پیش

 37/1(خاك جایگاه رهاسازي پساب شهري در پاییز 
ترین آن در الیه زیرین  گیري شد و کم اندازه) درصد

 16/0(گاه رهاسازي پساب کارخانه در بهار خاك جای
  .گیري شد اندازه) درصد

 5ها در جدول  آزمون میانگین همه فسفر خاك
 گیري دست آمده از اندازه ههاي ب یافته. گزارش شده است

میانگین . و آزمون فسفر ناهمانند با کربن آلی است
برداري در خاك  همه فسفر در هر دو زمان نمونه

گیري  ي رودخانه فراهان به اندازه چشمجایگاه رهاساز
پس از . )>05/0P(هاي دیگر است  تر از خاك بیش

هاي جایگاه رهاسازي پساب شهري و  ها خاك آن
ترین آن در خاك جایگاه  رودخانه شهراب است و کم

باال بودن . گیري شد رهاسازي پساب کارخانه اندازه
فسفر در خاك جایگاه رهاسازي رودخانه فراهان 

هاي  انند نیتروژن به کاربرد کودهاي فسفره در زمینهم
ویژه جابجایی آن همراه  هباالدست و آبشویی و ب

  . گاه از تاالب وابسته استیهاي خاك به این جا دانه
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   یو همه کربن آل) EC, dS m-1 (یکی الکتررسانندگی) Eh, mV( رداکس یل پتانس،)pH(اچ  -ی پیانگین آزمون م-4 جدول
)TOC,  (%ییز در دو زمان بهار و پایقان شده از تاالب می بررسیگاه جا4 در ها خاك از الیه دو© .  

Table 4. Mean test of pH, redox potential (Eh, mV), electrical conductivity (EC, dS m-1) and total organic 
carbon (TOC, %) values in 2 layers of 4 sampled soils from Mighan lake in spring and fall©.  

Sampling   pH  Eh  EC  TOC  

برداري نمونه اچ پی    اچ اي     
رسانندگی 
  الگتریکی

همه 
کربن 
 آلی

 

Site Time Depth Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

 میانگین ژرفا زمان جایگاه
انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 
 معیار

 میانگین
نحراف ا

 معیار

Site 1 Spring  1ه جایگا  8.67de 0.06 101.00hi 1.73 1.57hi 0.3 0.98bc 0.02 30-0  بهار

Site 1 Spring  1ه جایگا  8.93ab 0.21 92.33ij 2.52 2.50hi 0.1 0.88c 0.02 60-30  بهار

Site 2 Spring  2ه جایگا  8.90abc 0.1 84.00jk 3.61 22.43d 2.14 0.87c 0.02 30-0  بهار

Site 2 Spring  2ه جایگا  8.28ghi 0.02 59.00l 6.56 11.43f 0.51 0.40fg 0.03 60-30  بهار

Site 3 Spring  3ه جایگا  8.70d 0.1 164.33f 5.13 5.83g 0.76 0.88c 0.02 30-0  بهار

Site 3 Spring  3ه جایگا  8.38fgh 0.08 151.33f 10.26 3.63h 0.71 0.54e 0.06 60-30  بهار

Site 4 Spring  4ه جایگا  9.07a 0.06 105.67h 5.13 36.00a 1 0.27hi 0.02 30-0  بهار

Site 4 Spring  4ه جایگا  8.73cd 0.06 94.67i 4.16 27.00bc 2 0.16i 0.02 60-30  بهار

Site 1 Fall  1ه جایگا  8.47f 0.06 204.33c 5.13 0.33i 0.18 1.37a 0.11 30-0  پاییز

Site 1 Fall  1ه جایگا  8.73cd 0.15 173.33d 4.16 2.01hi 0.21 1.04b 0.11 60-30  یزپای

Site 2 Fall  2ه جایگا  8.51ef 0.1 130.67g 6.03 17.15e 2.29 1.05b 0.1 30-0  پاییز

Site 2 Fall  2ه جایگا  8.18i 0.03 77.67k 2.52 10.33f 0.38 0.51ef 0.07 60-30  پاییز

Site 3 Fall  3ه جایگا  8.42fg 0.07 230.33a 5.51 3.73h 0.25 1.06b 0.1 30-0  پاییز

Site 3 Fall  3ه جایگا  8.22hi 0.07 215.00b 5 2.14hi 0.15 0.72d 0.14 60-30  پاییز

Site 4 Fall  4ه جایگا  8.80bcd 0.1 174.00d 3.61 28.59b 0.76 0.33gh 0.05 30-0  پاییز

Site 4 Fall  4ه جایگا  8.50ef 0.1 153.67f 3.51 25.51c 2.75 0.25hi 0.05 60-30  پاییز

  سولفات سدیموريآفرپساب کارخانه ) 4رودخانه فراهان، ) 3، شهرابرودخانه ) 2پساب شهري، ) 1 ©
  . ي ندارندگیر چشمي با حرف یکسان از دیدگاه آماري ناهمانندي ها میانگیندر هر ستون  ©

© 1) Municipal Wastewater, 2) Shahrab River, 3) Farahan River and 4) Sodium sulfate Factory Wastewater 
© Means in each column with the same letter are not significantly different. 

 
هاي  از سوي دیگر گزارش شده است که پساب
گونه  شهري با داشتن اندازه فراوانی فسفر محلول همان

زایش توانند فسفر خاك را اف که در باال دیده شد می
هر چند میانگین همه فسفر در الیه رویین همه . دهند

ها گذشته از خاك جایگاه رهاسازي پساب کارخانه  خاك
ها است ولی این ناهمانندي تنها  تر از الیه زیرین آن بیش

شده از  برداري در خاك جایگاه فراهان که در بهار نمونه
  .)>05/0P(گیر بود  دیدگاه آماري چشم
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االترین فسفر در الیه رویین در این پژوهش ب
خاك جایگاه رهاسازي رودخانه فراهان در بهار 

گیري شد و  اندازه) گرم در کیلوگرم  میلی34/409(
ترین آن در الیه زیرین خاك جایگاه رهاسازي  کم

) گرم در کیلوگرم  میلی36/16(پساب کارخانه در پاییز 
  .گیري شد اندازه

ویژه  ه بها خاكتی رفته میانگین نیتروژن نیترا روهم
شدن پساب کارخانه در پاییز به اندازه  رهادر جایگاه

 )>05/0P(ها در بهار بود  تر از آن ي بیشگیر چشم
از سوي دیگر نیتروژن نیتراتی در الیه ). 5جدول (

. ها بود تر از الیه زیرین آن  بیشها خاكتر  رویین بیش
 در ولی نیتروژن نیتراتی در الیه رویین و زیرین خاك

 يگیر چشم ناهمانندي فراهانسازي رودخانه  رهاجایگاه
 باالتر بودن نیتروژن نیتراتی در .)>05/0P( نداشت

الیه رویین این خاك ها وابسته با توان جابجایی و 
جنبش این یون به همراه آب خاك و باال بودن نرخ 

هاي کویري این سرزمین است  سالیانه در خاكتبخیر 
اك جایگاه رهاسازي پساب الیه رویین خ ).11(

 93/95(شهري در پاییز باالترین نیتروژن نیتراتی 
در برابر آن الیه . را داشت) گرم در کیلوگرم میلی

زیرین خاك جایگاه رهاسازي پساب کارخانه در بهار 
) گرم در کیلوگرم  میلی13/3(ترین نیتروژن نیتراتی  کم

 . را داشت

 ویژه در جایگاه ه بها خاكنیتروژن آمونیاکی نیز در 
ي گیر چشمشدن پساب کارخانه در پاییز به اندازه رها

). 5جدول () >05/0P(ها در بهار بود  تر از آن بیش
 در بهار در الیه رویین و ها خاكنیتروژن آمونیاکی 

ي نداشت ولی گیر چشم ناهمانندي ها خاكالیه زیرین 
ویژه خاك جایگاه  ه بها خاكتر  در پاییز در بیش

در . تر بود زي پساب شهري در الیه زیرین بیشرهاسا
سازي پساب کارخانه روندي وارونه  رهاخاك جایگاه

ناهمانند با نیتروژن نیتراتی الیه زیرین خاك . داشت
جایگاه رهاسازي پساب شهري در پاییز باالترین 

را ) گرم در کیلوگرم  میلی07/64(نیتروژن آمونیاکی 
خاك جایگاه رهاسازي در برابر آن الیه رویین . داشت

ترین نیتروژن آمونیاکی  پساب کارخانه در بهار کم
 . را داشت) گرم در کیلوگرم  میلی20/15(

 نیز نشان داد ها خاكآزمون میانگین همه نیتروژن 
شده از جایگاه رهاسازي پساب  ي برداشتها خاكکه 

 137/0(ترین نیتروژن  شهري در هر دو الیه خود بیش
ي ها جایگاهرا در برابر )  در کیلوگرمگرم  میلی11/0و 

شده  ي برداشتها خاكنیتروژن . دیگر این تاالب دارند
شدن رودخانه فراهان نیز باال بود  رهااز جایگاه

ي ها نمونهو با ) گرم در کیلوگرم  میلی11/0 و 123/0(
. ي نداشتگیر چشمجایگاه پساب شهري ناهمانندي 

 رودخانه شده از جایگاه پس از آن خاك برداشت
و در ) گرم در کیلوگرم  میلی073/0 و 09/0 (شهراب

ترین نیتروژن در خاك جایگاه رهاسازي  پایان کم
) گرم در کیلوگرم  میلی023/0 و 04/0(پساب کارخانه 

باال بودن همه نیتروژن در خاك . ي شدگیر اندازه
جایگاه رهاسازي پساب شهري اراك به تاالب پیامدي 

، یاد شدتر  گونه که پیش همان. از این رخداد است
هاي  تر از آب ي بیشگیر چشمنیتروژن پساب به اندازه 

که این به افزایش نیتروژن خاك ) >05/0P(دیگر بود 
از سوي . ب انجامیده استدر جایگاه رهاسازي پسا

آب است که خانه فراهان همانندي زهکشی دیگر رود
 کند و میي کشاورزي باالدست را گردآوري ها زمین

هاي  زمیندر که  جایی از آن. دانرس میبه تاالب 
کار  هکشاورزي اندازه فراوانی کودهاي نیتروژنی ب

 ،رود، باال بودن نیتروژن خاك این جایگاه از تاالب می
و کشاورزي هم رخدادي وابسته به کارکرد مردمی 

به هر گونه اندازه همه نیتروژن در الیه رویین . است
تر از الیه زیرین  ی شده بیشي بررسها خاكیک از  هر
هر چند از دیدگاه آماري این ناهمانندي الیه . ها بود آن

 نبود ولی این یافته گیر چشمرویین و زیرین خاك 
بخش بزرگی از نیتروژن . چندان شگفت نیست
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که فراوانی  جایی  به ریخت آلی بوده و از آنها خاك
ه تر است، هم هاي رویین خاك بیش مواد آلی در الیه

  .تر است  در الیه رویین نیز بیشها خاكنیتروژن 
این پژوهش نشان داد که کیفیت پساب شهري 
پاالیش شده شهر اراك از دیدگاه شیمیایی در برابر 

رسد براي زندگی  میهاي دیگري به تاالب  آب

جانداران و گیاهان تاالب بسیار خوب بوده که 
نداران تواند مایه افزایش کارکرد گیاهان و ریزجا می

گیري  باره پیامد سودمند بهره در. این جایگاه شود
ي شهري در آبیاري گیاهان ها پسابدوباره از 

یی بسیاري شده ها گزارشکشاورزي و فضاي سبز 
  . )26و  18، 12 (است

 
N-NO3( نیتروژن نیتراتی ،)TP, mg kg-1(همه فسفر  آزمون میانگین -5جدول 

-, mg kg-1( و نیتروژن آمونیاکی )N-NH4
+, mg kg-1( 

  .© جایگاه بررسی شده از تاالب میقان در دو زمان بهار و پاییز4 در ها خاكالیه از   دو
Table 5. Mean test of total phosphorus (TP, mg kg-1), N-NO3

- (mg kg-1) and N-NH4
+ (mg kg-1) values in 2 layers 

of 4 sampled soils from Mighan lake in spring and fall©. 
   TP  N-NO3

-  N-NH4
+  

Sampling   نیتروژن آمونیاکی نیتروژن نیتراتی همه فسفر 

Site Time Depth Mean SD Mean SD Mean SD 

انحراف  میانگین ژرفا زمان جایگاه
انحراف  میانگین معیار

انحراف  میانگین معیار
 معیار

Site 1 Spring  1ه جایگا  177.59de 5.04 18.33f 3.8 22.37fgh 0.91 30-0  بهار

Site 1 Spring  1ه جایگا  150.72e 22.72 6.47fg 6.93 24.60fgh 0.53 60-30  بهار

Site 2 Spring  2ه جایگا  197.74de 10.08 54.93cd 3.8 25.63efg 1.46 30-0  بهار

Site 2 Spring  2ه جایگا  192.70de 5.04 37.23e 1.85 24.53fgh 3.2 60-30  بهار

Site 3 Spring  3ه جایگا  409.34a 8.73 45.80de 0.52 24.43fgh 2.89 30-0  بهار

Site 3 Spring  3ه جایگا  281.71bc 2.91 54.90cd 0.52 28.33def 2.08 60-30  بهار

Site 4 Spring  4ه جایگا  24.53f 10.68 12.00fg 0.52 15.20h 1.31 30-0  بهار

Site 4 Spring  4ه جایگا  30.44f 4.91 3.13g 3.46 17.77gh 5.11 60-30  بهار

Site 1 Fall  1ه جایگا  295.14bc 64.19 95.93a 10.71 35.83cd 8.27 30-0  پاییز

Site 1 Fall  1ه جایگا  244.76cd 79.07 39.77e 8.66 64.07a 11.65 60-30  پاییز

Site 2 Fall  2ه جایگا  233.01cde 28.05 55.40cd 16.08 25.13efg 1.03 30-0  پاییز

Site 2 Fall  2ه جایگا  160.80de 79.07 41.17e 12.2 34.70cde 3.96 60-30  پاییز

Site 3 Fall  3ه جایگا  395.74a 104.67 66.33bc 8.71 34.57cde 6.41 30-0  پاییز

Site 3 Fall  3ه جایگا  358.96ab 58.1 69.53b 6.12 49.97b 9.55 60-30  پاییز

Site 4 Fall  4ه جایگا  29.65f 8.66 77.07b 10.16 43.60bc 4.06 30-0  پاییز

Site 4 Fall  4ه جایگا  16.36f 3.58 56.03cd 3.07 32.00def 3 60-30  پاییز
 وري سولفات سدیمآپساب کارخانه فر) 4رودخانه فراهان، ) 3رودخانه شهراب، ) 2پساب شهري، ) 1 ©
  . ي ندارندگیر مانندي چشمهاي با حرف یکسان از دیدگاه آماري ناه  در هر ستون میانگین©

© 1) Municipal Wastewater, 2) Shahrab River, 3) Farahan River and 4) Sodium sulfate Factory Wastewater 
© Means in each column with the same letter are not significantly different. 
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ها شوري کم داشته و با دارا  که این آب ویژه این هب
ودن اندوخته فراوانی از نیتروژن، فسفر و پتاسیم ب

تواند همانند یک کود مایع با غلظت  محلول می
شایسته عناصر غذایی در آبیاري گیاهان گوناگون 

هاي  ویژه در زمین هها ب کاربرد این آب). 25(کار رود  هب
هاي فیزیکی و  شور و سدیمی و آلوده با بهبود ویژگی

بخشند  د گیاه را بهبود میشیمیایی خاك زیستگاه رش
هاي خاك تاالب میقان  بررسی ویژگی). 26 و 23، 13(

در جایگاه رهاسازي پساب شهري نشان داد که این 
هاي شیمیایی خاك را در  آب توانسته است ویژگی

. هاي دیگر به سود گیاهان بهبود بخشد برابر جایگاه
هاي خاك به رشد بهتر گیاهان در این  بهبود ویژگی

اي انجامیده است که حتی در  گاه به اندازهجای
گیري  هاي هوایی این دریاچه بدون اندازه عکس

این پیامد هر چند براي . خوبی نمایان شده است هب
اي  رشد گیاهان سودمند است ولی براي دریاچه

تواند با دگرگونی گوناگونی زیستی گیاهان،  کویري می
اهان این گی. جانوران و ریزجانداران زیانبار باشد
هاي  تر از گونه زیستگاه بدون رهاشدن این آب بیش

که با رهاسازي این آب و ) 2(شورپسند بوده است 
 هاي نوینی مانند اویارسالم هاي خاك گونه بهبود ویژگی

تواند مایه  پا گرفته و فراوان شده است که می
. دگرگونی جانواران و ریزجانداران این دریاچه شود

 از پیامد سودمند این آب بر زنده به هر گونه نباید
هاي  ها که ریزشویژه در این سال هماندن تاالب ب

 . پوشی کرد آسمانی بسیار کاهش یافته است، چشم

هاي آب  در این پژوهش دیده شد که ویژگی
هاي دیگر با  رودخانه شهراب بسیار سازگارتر از آب

بررسی خاك نشان داد که آب . سازگان است این بوم
هاي این  اي بر ویژگی کننده ودخانه پیامد دگرگوناین ر

. خاك کویري در جایگاه رهاسازي خود نداشته است
وري آشده، پساب کارخانه فر هاي یاد در برابر آب

سولفات سدیم است که با داشتن اندازه فراوانی از 

توانسته است ) آویز مواد جامد آب(ها و لجن  نمک
سازي خود به گونه هاي خاك را در جایگاه رها ویژگی
  .گیري دگرگون سازد چشم

تواند از  اي است که می گونه پیامد بد این آب به
. پسند در این جایگاه جلوگیري کند رشد گیاهان شور

وري سولفات آشاید آمیختن آگاهانه پساب کارخانه فر
 هاي سدیم با پساب شهري با نسبتی ویژه بتواند ویژگی

ادل کند که پیامد بد هر دو را به گونه همسنگ و متع
ها بر این تاالب کاهش یابد و آب آمیخته ویژگیی  آن

بنابراین پیشنهاد . نزدیک به آب شهراب پیدا کند
ها و شیوه  شود که بر چگونگی آمیختن این پساب می

ها براي زنده ماندن این تاالب و  رهاسازي آن
جلوگیري از کویري شدن و افزایش ریزگردها در 

  .اي انجام شودي ویژههاکشور پژوهش
 

 گیري پایانی نتیجه
ریز به  هاي درون ي آبها ویژگیبررسی و سنجش ) 1

تاالب نشان داد که ویژگی پساب شهري و پساب 
ي ها ویژگی سولفات سدیم با وريآفرکارخانه 
هر چند از .  بسیار ناهمانند استشهرابرودخانه 

هاي محلول جامددیدگاه شوري و سدیمی بودن و 
تر از دو آب دیگر است  شایستهشهري بسیار پساب 

ولی با داشتن نیتروژن، فسفر و پتاسیم فراوان پس از 
ویژه گیاهان  هاي براي گیاهان ب ویژه زیستگاه رهاسازي

. کند میآبدوست مانند نی و جگن و اویارسالم فراهم 
مایه رخداد پدیده یوتروفیکشن و تواند  میاین فرایند 

 آن خاوريي جنوب ها بخشآلودگی آب تاالب در 
هاي آسمانی شاید ریزشاز سوي دیگر با کاهش . دوش

همین آب مایه زنده ماندن و کویري نشدن تاالب نیز 
 سولفات بسیار وريآفرپساب کارخانه . شده است

همین زیستگاه محلول ي ها جامدشور و سرشار از 
تر آب کمک  چه بیش تواند به شوري هر میاست که 

ن آن در یک جایگاه کوچک با داشتن شد رهاکند که
  .دنبال خواهد داشت ههایی را ب زیانمواد جامد فراوان 
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 جایگاه رهاسازي 4ي خاك در ها ویژگیبررسی ) 2
رهاسازي پساب شهري مایه آب به تاالب نشان داد که 

ي شیمیایی خاك به سود گیاهان ها ویژگیدگرگونی 
ا  بشهراباز سوي دیگر آب رودخانه . شده است

شوري باالیی که دارد با این زیستگاه سازگار است و 
. تواند به پایداري این زیستگاه شور کمک کند می

ي بررسی شده خاك در این جایگاه در الیه ها ویژگی
 تر یکنواخترویین و زیرین دگرگونی چندانی ندارد و 

 به هنگام فراهانهر چند رودخانه فصلی  .است
ر خشک بود و در این هاي دیگ  از آببرداري نمونه

 ولی بررسی ،پژوهش آب آن آزمایش و بررسی نشد
هاي رسیده به این بآخاك این جایگاه نشان داد که 

ي خاك را هماهنگ ها ویژگیجایگاه نیز توانسته است 
در این جایگاه نیز مانند شوري خاك . با خود کند

شهري، در برابر دو جایگاه جایگاه رهاسازي پساب 
براي زندگی خاك این جایگاه  و تر بود کمدیگر بسیاز 

بررسی آن، در برابر . ي بهتري داردها ویژگیگیاهان 
 وريآفرخاك جایگاه رهاشدن پساب کارخانه 

سولفات نشان داد که این خاك شوري باال داشته و با 
تري که دارد، بسیار  توان بافري کمهاي رسی و  کانی

بخش از این . ي دیگر استها بخشناپایدارتر از 

. ترین کرین آلی، نیتروژن و فسفر را دارد تاالب کم
نین نسبت چو هم) معلق(آویز  فراوانی مواد جامد آب

شدن  رهاباآلود  جذب سطجی سدیم در این آب گل
ي فیزیکی ها ویژگی به دگرگونی دتوان میآن در تاالب 

این . خاك بیانجامد و تهویه آن را دشوار سازد
نسیل رداکس خاك و افزایش تواند به کاهش پتا می

 تاالبفراهمی فلزهاي سنگین و آلودگی  زیست
  .اي دارد نیاز به بررسی ویژهخود بیانجامد که 

براي رشد باال بودن کیفیت پساب شهري اراك ) 3
، سطحیبسته به شوري، نسبت جذب (گیاهان 

جامدهاي معلق پایین در آن و از سوي دیگر بسته به 
بهبود با ) نیتروژن و فسفر در آن بودن عناصر تر فراوان
و جایگاه رهاسازي آن در ي شیمیایی خاك ها ویژگی

براي از سوي دیگر بد بودن کیفیت پساب کارخانه 
و پیامد بد آن بر خاك تاالب نیاز به رشد گیاهان 

شاید . سازد میآب را نمایان  کارفرمایی بهتر این دو
آب   ویژگی آب آمیخته را به،آمیختن این دو پساب

تر کند و کاربرد آن از خشک شدن  تاالب نزدیکاین 
. این تاالب کویري و پیدایش ریزگردها جلوگیري کند

به هر گونه گزینش شیوه شایسته آمیختن و کاربرد 
  .اي دارد ها نیاز به پژوهش ویژه آن
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Abstract1 
Background and Objectives: Infiltered or runoff waters from uplands especially after raining can 
cause groundwater and water pollution in lowlands which affect soil quality. Monitoring and 
assesmnet of suface waters in dry lands that alive the wetlands is very important. The objectives of 
this study were to assess the quality of suface water-inflows to the Meyghan Lake and their 
consequences on the chemical characteristics of Meyghan wetland soils.  
Materials and Methods: Manicipal wastewater of Arak, Shahrab River and wastewater of 
processing plant of sodium sulfate were sampled in May and November, 2014. Electrical 
conductivity, differnt solids, major cations and anions, nitrogen, phosphorus and organic carbon 
were measured and tested in the waters. Two layers (0-30 cm and 30-60 cm) of soils were sampled 
in the release sites of municipal wastewater, Shahrab River, Farahan River and sodium sulfate plant 
wastewater in May and November, 2104. Soil chemical properties were measured and statisticaly 
analized for these 4 sampling sites.  
Results: The study showed that manicipal wastewater of Arak has significantly lowere salinity, 
sodium adsorption ratio, cations and anions concentrations and solids as compared to other sampled 
waters. But organic carbon, nitrogen and phosphorus concentrations were higher in this water that 
significantly decreased the salinity and increase organic carbon, phosphorous and nitrogen contents 
of the soil sampled from this site. The improvement of soil properties can increase aquatic plant 
growth, which will be the source of water pollution with plant residues and organic materials. In 
conterast the wastewater of sodium sulfate processing plant has markedly high concentrations of 
soluble salts, sodium adsorption ratio and particularly suspension solids. It is not suitable for plant 
growth and can change soil physical properties in this site. Chemical properties of water of Shahrab 
River were close to the chemical properties of surface and bottom layers of soil in this place. It 
shows that the the harmony and stability of soil and water environment in this sampling site. But 
study of surface and bottem layers of wetland soil in the release site of Farah River shows that the 
surface soil has higher organic carbon, nitrogen and phosphorus contents and lower salinity 
compared to those measured in the soil sampled from Shahrab River site. It may be related to 
anthropgenic effect in agriculral uplands, creating a good environment for plants growing in this 
salty lake, increasing its pollution by plant residues and organic matters. 
Conclusion: The high quality of urban wastewater of Arak may improve soil chemical properties for 
growing of plants. In contrast the low quality of wastewater of sodium sulfate processing plant 
worsened soil chemical properties. So combining of two waste waters and mixing them before 
releasinge into the Meighan Lake may be a good suggestion. However this proposal needs a special 
research. 
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