
  

 

 

 

 

 
: مقدمه

دسصذ خان وشُ صهیي سا خاوْای ضَس ٍ للیایی تطىیل هی  10ؼثك آهاس 

اص لحاؾ گستشدگی خان ّای هتاثش اص ضَسی  ٍدٌّذ ٍ ایشاى ًیض اص ایي ًفش 

. چْاسم دس آسیا تمذ اص چیي، ٌّذ ٍ پاوستاى سا داساست  ستثِ

 
تیطتش سؽح  دسصذ اساظی ضَس ٍ للیایی 25تا  20گلستاى تا داضتي  استاى

 280اساظی ضَس استاى سؽح  .اساظی دس ضوال سا تخَد اختصاظ دادُ است

تٌاتشایي  .ّضاس ّىتاس تَدُ وِ لوذتا اساظی ضوال استاى سا ضاهل هی ضَد

تشای اخشای تشًاهِ ّای  یؼشح ّای تحمیمات ٍ پشٍطُ ّا ظشٍست تَخِ تِ

. خاهك دس ایي حَصُ ظشٍسی تٌفش هی سسذ

صهیٌِ ّای تْشُ گیشی خان ّای ضَس استاى  هی تَاى ت هٌاسةتا اًدام هؽالما

همیطت وطاٍسصاى ٍ تْشُ تشداساى هٌؽمِ سا  هی ضَدسا استما داد ٍ اص ایي ؼشیك 

. تْثَد تخطیذ

  

  :للل ضَس ضذى خان

: ضَس ضذى هستمین اص ؼشیك آتیاسی( الف



  

 دس. دس ّش ًَتت آتیاسی همذاسی ًوه ّوشاُ تا آب ٍاسد خان هی ضَد

ّا ضذُ ٍ اص ؼشیك تثخیش ٍ اص آتیاسی، سؼَتت خان خزب سیطِ سٍصّای تمذ

حال آًىِ همذاسی اهالح خَد سا دس هٌؽمِ سیطِ . هی ضَد تمشق اص صهیي خاسج

اگش همذاس ًوىی وِ تذیي ٍسیلِ ٍاسد خان ضذُ است اص  .ّا تِ خا هی گزاسد

ًوه دس الیِ هشتة تِ همذاس آى افضٍدُ ضذُ ٍ  ؼشیك ضستطَ خاسج ًطَد،

. سؽحی تدوك هی وٌذ

:   ضَس ضذى اص ؼشیك آب صیشصهیٌی( ب

دس ضشایؽی وِ سؽح آب سیضصهیٌی تاال تاضذ، اهىاى تثخیش همذاس لاتل تَخْی 

تثخیش یا هستمیواً اص سؽح استیاتی صَست هی گیشد یا . اص ایي هٌاتك است آب

آهذُ، اص آًدا  ًیشٍی واپیالسیتِ تِ سؽح خان تاالسؼَتت اص ؼشیك    آًىِ

آب پس اص تثخیش ًوه ّای خَد سا دس خان تالی  دس ّش حال. تثخیش هی ضَد

. ضًَذ گزاضتِ، تالث ضَس ضذى آى هی

هؤثشتشیي ساُ اصالح خان ّای ضَس، ضستطَی  : اصالح خان ّای ضَس

 .اهالح ٍ خاسج وشدى آًْا اص ًاحیِ سیطِ تا همذاس صیادی آب است

  : ان ضَس ٍ للیااصالح خان ّای سذیوی ٍ خ

تشای اصالح خان ّای ضَس ٍ للیا لالٍُ تش ضستطَی اهالح ٍ ایداد صّىطی 

خایگضیي وشدى سذین خزب دس سؽح ولَئیذّا تِ ٍسیلِ لٌاصشی اص  هسالذ،

اًَاق هَاد ضیویایی اصالح وٌٌذُ خان ّای . ظشٍسی است لثیل ولسین ًیض

  :للیا ٍ خان ّای للیا –ضَس 

 

  آتذاس گچ یا سَلفات -1

  

 گَگشد - 2

گچ ٍ گَگشد (گچ ٍ گَگشد) سٍش ّای افضٍدى هَاد اصالح وٌٌذُ ضیویایی 

  :سا هی تَاى تِ ؼشیك صیش تِ خان اظافِ ًوَد

  ّوشاُ تا آتیاسی -1

  پاضیذى دس سؽح خان -2

 : هاسى ٍ هَاسد استفادُ آى

 ٍ لاتلهاسى ّا خضئی تطىیالت سسَتی صهیي ضٌاسی ّستٌذ وِ ضاهل هَاد ًشم 

فشسایص ّستٌذ ایي هَاد لوَهاً هخلَؼی اص سس ٍ آّه تَدُ وِ تِ صَست 

سسَتی تا سًگ ّای آتی، لشهض، خاوستشی تستِ تِ ًَق هَادی وِ تا  ؼثمات

 .هخلَغ ضذُ اًذ تپِ ّا ٍ وَُ ّای هاسًی سا هی ساصًذ سس ٍ آّه

ی دس ظوي هاسى ّا. اص هاسى ّا دس صٌمت سیواى ساصی استفادُ هی ضَد

تَاى استفادُ لٌَاى یه هادُ اصالح وٌٌذُ خان ّای اسیذی هی آّىی تِ

 .وشد

  : هحاسي اصدیاد لوك خان صسالی ٍ سٍش آى

ّش لذس لوك خان صیادتش تاضذ، تشای سضذ ٍ ًوَ گیاُ هسالذتش است اساظی 

تذیي . سا هی تَاى تا اظافِ وشدى تذسیدی لوك، ضخن تْثَد تخطیذ ون لوك

چٌذ ساًتی هتش تِ لوك ضخن هی افضایٌذ تا تمذ اص چٌذ سال  سال همٌی وِ ّش

 .وافی تشسذ لوك خان تِ حذ

  : آهادُ ساصی اساظی سٌگالخی

اگش دس ایي اساظی سٌگ ٍ سٌگ سیضُ فمػ دس سؽح خان ٍخَد داضتِ تاضذ، 



  

تِ ووه ًیشٍی اًساًی ٍ یا تا هاضیي آالت سٌگ خوك وٌی، آًْا سا  هی تَاى

 .تخلیِ وشد

  ساصی تیطِ صاسّا ٍ چوي صاسّا تشای وطت آهادُ

  : چوٌضاسّای هشؼَب( الف

دس ایي هىاى اتتذا تایذ تا ایداد سیستن صّىطی هٌاسة آب اظافی سا خاسج 

سپس اگش آثاس اسیذی دس ایي خان ّا . تا تَْیِ اهىاى پزیش ضَد وشد،

 .هؽاتك خان اسیذی تا افضٍدى آّه آًْا سا اصالح وشد هطاّذُ ضذ،

 : چوٌضاسّای خطه( ب

دس ایي خان ّا اتتذا اص گاٍ آّي هخصَظ استفادُ وشدُ ٍ تا یه ضخن 

سا تشهی گشداًین دس تْاس سال تمذ للف ّا ٍ سیطِ ّای خطه  خان, سؽحی

دس پائیض ّواى سال ، للف ّای ّشص سا تا یه ضخن . وٌین سا خوك آٍسی هی

  .صیش وطت هی تشین دس تْاس تا تْیِ صهیي آًْا سا لویك صیش خان وشدُ ٍ

 : وَد دادى ٍ اصالح خان

وَد دادى ٍاصالح خان ٍ تشؼشف وشدى ًیاصهٌذی ّای گیاُ خْت افضایص 

 ّای اصالح خاوْای ضَستاسٍسی ٍ تَلیذ ، یىی دیگش اص ساُ

 .ٍ للیایی هی تاضذ

 : وَد سثض

لثاست است اص وطت گیاّاى خاًَادُ ًخَد ٍ تشگشداًذى ٍ دفي آًْا دس خان 

اثش پَسیذى همذاس َّهَس خان سا تاال تشدُ ٍ هَاد غزایی آى سا افضایص  دستا 

تشای اصالح خان ّای سسی ٍ ّوچٌیي خان ّای ضٌی تسیاس هٌاسة  دّذ ٍ

هاًٌذ ًخَد ، یًَدِ ، ضثذس ، هاش ، تالال ٍ ضٌثلیلِ استفادُ هی  اص گیاّاًی. است

 .ضَد

 
 :شوریبندي  طبقه

ای تش سٍی خَاظ فیضیىی ٍ ضیویایی  لوذُتدوك اهالح دس خان ، تاثیش 

ضَد وِ هاًك لثَس  داضتِ ، الیِ تسیاس هتشاووی دس صیش خان تطىیل هی خان

 فطاس اسوضی اهالح هَخَد دس خان ،. ضَد آب ٍ َّا تِ سیطِ ًثاتات هی

هحلَل خان سا افضایص دادُ ، تذیي تشتیة لذست خزب آب سا تَسػ 

اص ؼشفی تمادل یًَی سا تِ ّن صدُ ، دس تمعی هَاد ، . دٌّذ گیاّاى واّص هی

هحصَل گیاّاى هضسٍلی دس هٌاؼك . تشای گیاّاى سوی ّستٌذ اهالح تش هاًٌذ

ایي گیاّاى . للیایی ًاچیض ٍ وویت ٍ ویفیت هحصَل ًیض لاتل تَخِ ًیست ضَس

  .دس هماتل اهشاض ٍ آفات ًیض هماٍهت ووتشی داسًذ

 

است، صذهات ٍاسدُ  5/8آًْا ووتش اص  PH للیا وِ _دس خاوْای ضَس ٍ ضَس 

ّای گیاُ سلَل. ضَد تِ گیاّاى اص غلفت صیاد ًوه دس هحلَل خان ًاضی هی

 سوَلیضُپال خَد سا اص دست دادُ، تِ اصؽالح آب ّای ًوىی ،دس هحلَل

 ضَد وِ حشوت آب ؼثك خاصیت ایي پذیذُ اص ایي اهش ًاضی هی. ضًَذ هی

 .گیشد تش داخل سلَلی تِ هحیػ غلیؿ خاسج صَست هی اص هحیػ سلیك اسوض

ضشایػ  پذیذُ تِ لَاهلی هاًٌذ ًَق ًوه ، ًَق سلَل گیاّی ٍضذت ٍلَق ایي 

 .تستگی داسد فیضوی خان

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%B2%DB%8C
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http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D8%A8
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صیاد تِ سِ ؼشیك سٍی گیاُ اثش ًاهؽلَب تش  سذین ّای للیای تاهحیػ خان

 :گزاسد هیخای 

 وشتٌات  ٍ تی وشتٌات اثشات هعش للیائیت صیاد ، تحت تاثیش غلفت ّای تاالی

 .سذین

 وشتٌات ،  ّای تیاثشات سوی یَىOH ٍ ... 

 ِاثشات هعش سذین سٍی هتاتَلیضم ٍ تغزی. 

 
ّای ضَس ٍ ضًَذ، تلىِ دس خان ّای للیایی ـاّش هیایي آثاس ًِ تٌْا دس خان

  .گشدًذ اًذ، ًیض آضىاس هی ی آًْا ضستِ ضذُّای خٌثاللیایی وِ ًوه

 

 

 

:اًَاق هْن خاوْای ضَس لثاستٌذ اص   

 

 .خان ضَس ًیتشاتی ، وِ هحتَی اهالح ًیتشات سذین ٍ ًیتشات پتاسین است

 

ایي . خان ضَس ولشٍسی ، هحتَی اهالح ولشٍس سذین ، هٌیضین ٍ ولسین است

آب صیشصهیٌی ًیض لاتل تَخِ  ّا تیطتش دس ًماغ ساحلی لشاس داسد ٍ ضَسیخان

 .است
 

خان ضَس سَلفات ٍ ولشٍس ، داسای دسصذ هتفاٍتی اص ولش ٍ سَلفات تَدُ ٍ 

 .ولش تیطتش اص سَلفات است

 

ّای سذین ، هٌیضین ٍ ولسین تَدُ ، خان ضَس سَلفاتی ، داسای سَلفات

 .آتطَیی ٍ اصالح آى آساى است

 

وشتٌات سذین  ی وشتٌات ٍ تیّا هحتَّای ضَس وشتٌاتی ، ایي خانخان

ًَساى داسد 11تا  9تیي  PHتَدُ ٍ  . 

ًی هطاّذُ ضذُ، هحتَی ّا دس ًَاحی آتطفطاخان ضَس تَساتی ، ایي خان

ضًَذ ٍ اص  ّا یافت هیّا هموَال تا ولشٍسّا ٍ سَلفاتتَساتاهالح 

.واٌّذ حاصلخیضی خان هی   

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D9%85
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: خاوْای ضَس للیایی 

سغن سذین صیاد ،  ّای هحلَل صیادُ تَدُ، للیههّا هیضاى ىدس ایي خان

ًوایذ،  حفؿ هی 5/8سا دس حذ ووتش اص  PHّای خٌثی ّوچٌاى ٍخَد ًوه

 PHّا ، سثة تاال سفتي ّای ضَس ضستطَی ایي خانٍلی تش لىس خان

ّای خٌثی لسوتی اص سذین لاتل تمَیط گشدد، صیشا تا ضستِ ضذى ًوه هی

سذین ّوچٌیي دس صَست . سٍد دس هحلَل تاال هی ّیذسٍلیض ضذُ ٍ همذاس یَى

ّا سثة اص ّن پاضیذگی رسات خان ضذُ ٍ لاتلیت ضستِ ضذى سایش ًوه

لالٍُ تش ایي اثشات ًاهؽلَب سذین تؽَس . دّذ ًفَر آى سا تِ ضذت واّص هی

. تَاًذ تشای گیاّاى اثش سوی ًیض داضتِ تاضذ هستمین هی

 

ت فشاٍاًی دس وطَسّای هختلف صَست دستاسُ خاوْای ضَس ٍ للیا هؽالما

هؽالة خالثی دس ایي  1952الوللی یًَسىَ ًیض اص سال  گشفتِ ٍ ساصهاى تیي

ّای هختلف تا ًَق خاصی اص سسَب اهالح دس خان. هَاسد هٌتطش وشدُ است

ّای ضَس ٍ للیا ّویطِ دس ًماغ پستی ٍ تلٌذی ّوشاُ است ٍ تؽَس ولی صهیي

ای ٍخَد داسًذ ٍ سفشُ آب  ای ٍ دسیاچِ ای سٍدخاًُِپست هاًٌذ دلتا ، تشاس

.  صیشصهیٌی دس ایي هٌاؼك ًیض چٌذاى لویك ًیست

 

خان للیایی  

ّا ، ون ، ٍلی همذاس سذین آى صیاد ّای هحلَل دس ایي خانهمذاس ًوه

خان تاال سفتِ، هوىي  PHتِ للت ّیذسٍلیض ضذى لاتل هالحفِ سذین ، . است

ّا سٍی سضذ گیاّاى اص سذین اثشات هعش ایي خان. ّن تشسذ 10است حتی تا 

-تِ للت اثش اص ّن پاضیذگی سذین ، ایي خان. ضَد صیاد ًاضی هی OHٍ یَى 

ّا هحیػ للیایی صیاد ایي خان. تاضٌذ ّا داسای ضشایػ فیضیىی ًاهٌاسة هی

سثة حل َّهَس خان ٍ حول آى تِ سؽح خان ٍ تیشُ وشدى سًگ آى 

.  ّا ًام للیایی سیاُ ّن دادُ ضذُ استل تِ ایي خانتِ ّویي دلی. ضَد هی

 

سٍاتػ تیي ضَسی ٍ للیائیت خان  



  

هؽالمات داًطوٌذاى دس ًماغ هختلف دًیا حاوی اص ایي است وِ تیي ضَسی ٍ 

اگش غلفت اهالح دس خان ووتش . للیائیت خان ّوثستگی خاظ ٍخَد داسد

ّشچِ . ووتش است 8ص چٌیي هحلَلی هموَال ا PHگشم دس لیتش تاضذ،  4اص 

ّای خان. گزاسد هیضاى اهالح افضایص یاتذ، هیضاى للیائیت سٍ تِ واّص هی

المادُ ضَس تَدُ،  ضًَذ وِ آب صیشصهیٌی فَق تسیاس ضَس دس هٌاؼمی ایداد هی

ّای للیایی ًیض دس هٌاؼمی تطىیل للیائیت آى تسیاس اًذن است ٍ خان

.  ضًَذ وِ همذاس اهالح آًْا ووتش تاضذ هی

 
 

ّای ضَس ٍ للیا  ساختواى خان

ای داسد وِ  ّای هٌاؼك ضَس ٍ للیا ، اغلة ساختواى ٍسلِسؽح خان

دس صیش ایي لطش سؽحی ساختواى . افضایذ سگثاسّای فصلی ًیض تش تشاون آى هی

ٍخَد اهالح سذین ٍ تا حذی هٌیضین . ستًَی استای، هٌطَسی ٍ یا  اغلة تىِ

ای دس ساختواى خان داسد، صیشا اهالح هَخة تدوك رسات سس  تاثیش لوذُ

ّای حاصل ساختواى  ضذُ ٍ ّشچِ همذاس اهالح تیطتش تاضذ، خان داًِ

. وٌذ تشی پیذا هی سخت

ضَد وِ رسات سؽح خان تِ حالت اًتطاس دس آهذُ،  ٍخَد سذین سثة هی

ّای ووتش اص یه دسصذ ًیض فشسایص لاتل تَخْی صَست ضیة حتی دس

ّای ضَس ٍ للیا ّوَاسُ تا خشاتی ساختواى خان ّوشاُ آتیاسی خان. گیشد

.  است، هگش الذاهات اصالحی اًدام ضَد

 

ّای ضَس ٍ للیایی  واًیْای سسی خان

. وٌٌذ واًیْای سسی ، استمذاد حاصلخیضی ّش خان سا تمییي هی

ّای هٌاؼك ضَس ٍ للیا یت ، هیىا ، ولشیت ٍ وَاستض هْوتشیي واًیهًَتوَسیلَى

چَى ضشایػ اللیوی هٌاؼك خطه تشای تغییش ٍ تحَل واًیْا هسالذ . تاضذ هی

ّای سٌگ تستش یا سٌگ ّا هطاتِ واًیّای ایي خانًیست، لزا اغلة واًی

 . هادس است

 شور و قلیا اصالح خاکهای

ّای ت صیاًثاس خاوْای ضَس ٍ للیا ، آًْا سا تِ ساُهموَال تشای خلَگیشی اص اثشا

.  ّا تاضٌذوٌٌذ تا گیاّاى هختلف لادس تِ تحول ایي خان هختلف اصالح هی

 
 

ای تش سٍی خَاظ فیضیىی ٍ ضیویایی سس تدوك اهالح دس خان ، تاثیش لوذُ

داضتِ، وویت ٍ ویفیت خاهمِ ًثاتی لالی ٍ پست خان سا تمییي  ٍ َّهَس



  

ٍخَد اهالح سذین هَخة اًتطاس رسات سس ٍ َّهَس ضذُ،  اغلة .وٌذهی

ضَد وِ هاًك لثَس آب ٍ هتشاووی دس صیش خان تطىیل هی الیِ یا افك تسیاس

اهالح هَخَد دس خان ، فطاس اسوضی هحلَل . ضَدهی َّا تِ سیطِ ًثاتات

تشتیة لذست خزب آب سا تَسػ گیاّاى واّص  خان سا افضایص دادُ، تذیي

د اهالح تش ّن صدُ ٍ دس تمعی هَاد هاًي اص ؼشفی تمادل یًَی سا تِ. ًذدُهی

هحصَل گیاّاى هضسٍلی دس هٌاؼك ضَس للیایی . دتشای گیاّاى سوی ّستي

ایي گیاّاى دس هماتل . لاتل تَخِ ًیست ًاچیض ٍ وویت ٍ ویفیت هحصَل ًیض

  .اهشاض ٍ آفات ًیض هماٍهت ووتشی داسًذ

 :ّای ّالَهَسفیهانچگًَگی سضذ گیاّاى دس خ

است، صذهات  5/8آًْا ووتش اص  pH للیا وِ _ّای ضَس ٍ ضَس دس خان

-سلَل. ضَدگیاّاى اص غلفت صیاد ًوه دس هحلَل خان ًاضی هی ٍاسدُ تِ

ّای ًوىی آب خَد سا اص دست دادُ ٍ تِ اصؽالح هحلَل ّای گیاُ دس

ٍد وِ حشوت آب ؼثك شپذیذُ اص ایي اهش ًاضی هی ایي. ضًَذپالسوَلیضُ هی

داخل سلَلی تِ هحیػ غلیؿ خاسج صَست  خاصیت اسوض اص هحیػ سلیمتش

 .گیشدهی

  

ضذت ٍلَق ایي پذیذُ تِ لَاهلی هاًٌذ ًَق ًوه ، ًَق سلَل گیاّی ٍ ضشایػ 

 .فیضوی خان تستگی داسد

ّای للیای تا سذین صیاد تِ سِ ؼشیك سٍی گیاُ اثش ًاهؽلَب تش هحیػ خان

 :سدخای هیگزا

اثشات هعش للیائیت صیاد تحت تاثیش غلفت ّای تاالی وشتٌات ٍ تیىشتٌات  .1

 .سذین



  

Oh ٍ ... 

 

ّای ضَس ٍ ضًَذ، تلىِ دس خانایي آثاس ًِ تٌْا دس خاوْای للیایی ـاّش هی

 .گشدًذاًذ، ًیض آضىاس هی ّای خٌثای آًْا ضستِ ضذُللیای وِ ًوه

ان اظافِ وشد، ٍ لیىي تْتشیي صهاى آّه سا دس توام ؼَل سال هی تَاى تِ خ

 .لشظِ آى چٌذ هاُ لثل اص وطت است

 : تمییي همذاس تشویثات آّه هصشفی

همذاس تشویثات هصشفی آّه اوثشاً تخویٌی تَدُ، تمییي همذاس دلیك آى تِ 

ٍخَد لَاهل گًَاگَى تمشیثاً غیشهوىي است، تِ هٌفَس هحاسثِ دلیك تش  للت

  .ایی ٍ فیضیىی خان استفادُ وشدًتایح تدضیِ ضیوی تایذ اص

 

 اصالح و اداره خاکهای شىر و قلیایی

ّای ضَس ٍ للیایی تِ سِ ؼشیك آٍس خان هموَال تشای خلَگیشی اص اثشات صیاى

ّا سٍش اٍل اص هیاى تشدى ایي ًوه: ضَد ّا سفتاس هیهختلف تا ایي خان

سٍش . تاضذ ظشستش هی ّای ونّای هعش تِ ًوهسٍش دٍم تثذیل ًوه. است

ّا ٍ یا دس دٍ سٍش اٍل ، ّذف ، دفك ًوه. ًاهیذ کنترل تَاى سَم سا هی

وِ دس سٍش سَم ، ًحَُ اداسُ خان ٍ  تغییش ٍ تثذیل آًْا است، دس حالی

وٌٌذ وِ ًوه تؽَس یىٌَاخت دس توام  لولیات وطاٍسصی سا ؼَسی تٌفین هی

  .ٍگیشی ضَدخان پخص ضذُ ، اص توشوض غلفت صیاد ًوه دس یه ًمؽِ خل

  دفع نمک

صّىطی صیشصهیٌی ٍ : ّای خشٍج ًوه اص خان دٍ ًَق استتشیي ساُ هموَل

تىاس تشدى ایي دٍ ؼشیك تَاها ، یمٌی ضستطَی خان پس اص . ضستطَی خان

تشیي ٍسیلِ تشای دفك  تخص ّا دس آى ، هَثشتشیي ٍ سظایتگزاسدى صّىص

یا آتیاسی ٍاسد هحلَل  ّایی وِ اص ؼشیك تاسًذگیًوه. ًوه اص خان است

 .گشدًذ ّا خاسج هیضًَذ، اص ؼشیك صّىص خان هی

 
ّای ضَس ٍ للیایی هَلمی هَثش است وِ آب تىاس سفتِ داسای اصالح خان

ًوه ، هوىي  ًوه صیاد ، ٍلی سذین ون تاضذ، صیشا استفادُ اص آتْای ون

-ٍج ًوهخش. ّای خٌثی هسالِ للیائیت سا حادتش ًوایذللت دفك ًوه است تِ

ّای خٌثی ، دسصذ سذین لاتل تمَیط سا دس خان تیطتش ًوَدُ ، دس ًتیدِ 

ایي پذیذُ . ضَد دس هحلَل خان هی OH- تالث افضایص غلفت یَى

وشتٌات سذین تِ سَلفات سذین دفك  تَاى تا تثذیل وشتٌاتْا ٍ تی ًاهؽلَب سا هی

یپس تِ خان لثل تَاى تا اظافِ وشدى سَلفات ولسین یا ط ایي اهش سا هی. وشد

  .اص ضستطَ اًدام داد

  تبدیل نمکها

) اظافِ وشدى طیپس ّا ٍ تِ خان سثة تثذیل وشتٌات (

تشای ایي واس هموَال چٌذیي تي دس . ضَد وشتٌات سذین تِ سَلفات هی تی

تایست خان  ّای هشتَغ هیتشای تسشیك ٍاوٌص وِ ّىتاس طیپس الصم تَدُ



  

ٍاوٌص . یپس تا خان هخلَغ ضَدتِ حالت هشؼَب ًگْذاسی ضَد ٍ ط

ّای صیش سَلفات ولسین تا وشتٌات سذین ٍ سذین لاتل تمَیط ؼثك فشهَل

 :گیشد صَست هی

 
 

 
 
 

گَگشد پس اص . ضَد الح ایي خان هیًیض سثة اظ گَگشد اظافِ ًوَدى

ّای ههضذُ ، ایي اسیذ ًِ تٌْا ى اسیذ سَلفَسیه اوسیذُ ضذى تثذیل تِ

اص ضذت للیائیت  PH وٌذ، تلىِ تا واّص وشتٌات سا تِ سَلفات تثذیل هی

  .واّذ خان هی

 

 

 

 

 

 

 

 کنترل

ّای یىی اص ساُ. ّای ضَس ٍ للیا ، سٍش وٌتشل استسٍش سَم اصالح خان

ایي اهش . آٍس ًوه ، واّص هیضاى تثخیش اص خان است وٌتشل اثشات صیاى

ّای  ضَد، تلىِ اص اًتمال ًوه اص الیِ خان هی تٌْا تالث حفؿ سؼَتت دس ًِ

 فاسیابدس وطاٍسصی . وٌذ تحتاًی خان تِ هٌؽمِ سضذ سیطِ خلَگیشی هی

تایذ اص تىاس تشدى آب صیادُ اص حذ خَدداسی ًوَد، هگش ایٌىِ ایي اهش تشای 

آتیاسی ون ٍلی هتٌاٍب ، سٍش هفیذی است، صیشا . ضستطَی ًوه الصم تاضذ

 .وٌذ ن سا دس حذ ًسثتا پاییٌی حفؿ هیغلفت ًوه دس خا

 
ّای ضَس تخصَظ دس فصل واضت حائض اّویت صهاى آتیاسی ًیض تشای خان

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%AF%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%AF%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9


  

ّا تِ ًوه ، آتیاسی لثل ٍ تمذ اص  للت حساس تَدى ضذیذ خَاًِ تِ. صیاد است

گیاّاى پس اص سضذ وافی ، تحول . ضَد واضت ، اهش الصهی هحسَب هی

وطت گیاّاى هماٍم تِ ضَسی هاًٌذ . وٌٌذ تیطتشی ًسثت تِ ًوه پیذا هی

ای ، خَ ، ضثذس ٍ یًَدِ ًیض یه سٍش هَثش دس  چغٌذس لٌذ ، پٌثِ ، رست خَضِ

  .استفادُ اص خاوْای ضَس ٍ للیایی است
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