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 چكیده 
جْت  قرار دارد. ًیوِ خشک ٍ هعتذلای  در استاى فارس است کِ در هٌطقِ غرتی جٌَب دشتْایيکی از  فراشثٌذدشت 

اًجام شذ. در ايي ًوًَِ ّا  11تا  68تررسی کیفیت آب دشت فراشثٌذ ًوًَِ ترداری از هٌاتع آب زيرزهیٌی از سال 

ذين، کلسین، هٌیسين، پتاسین، کلر، فاکتَرّای ّذايت الکتريکی، کل جاهذات ًاهحلَل، اسیذيتِ، سختی کل ٍ عٌاصر س

تی کرتٌات ٍ سَلفات اًذازُ گیری شذًذ.. در هٌاطق حسیي آتاد ٍ ترچشوِ هیساى فاکتَرّای کیفی تِ در طَل دٍرُ 

آهاری شش سالِ در حال ًَساى هی تاشذ. آب ايي هٌاطق کِ دارای شَری است ترای تیشتر گیاّاى زراعی هٌاسة هی 

ّکشی هٌاسة ٍجَد ًذاشتِ تاشذ شَری افسايش هی ياتذ ٍ خطر زيادی ترای خاک ًذارد،ايي آب تاشذ ٍ اگر آتشَيی ٍ ز

 تیٍضع کٌارهالک، دٌَّ، فراشثٌذ ٍ قثلِ فراشثٌذ،تاشذ. در هٌاطق از ًظر شرب دارای کیفیت ًسثتاً هتَسطی هی

در دٍرُ شش سالِ در حال  یفیک یفاکتَرّا یشَد ٍ هتأسفاًِ تواه یآب هشاّذُ ًو یفیک یاز ًظر فاکتَرّا یهٌاسث

 اّاىیگ شتریت یتراآب ايي هٌاطق کِ دارای شَری ًسثتا زياد است  تاشذ ی( ه اديًسثتا ز ةیتا ش یشيافسا ًَساى )

آب از ًظر شرب  ييا ،اتذي یه شيافسا یهٌاسة ٍجَد ًذاشتِ تاشذ شَر یٍ زّکش يیتاشذ ٍ اگر آتشَ یهٌاسة ه یزراع

 یفیک یفاکتَرّا یغلظت تواه ساىیتلَط آتاد، قٌثر آتاد ه ،یدر هٌاطق چاُ شَل .ذتاش یه اهٌاسثیًًسثتاً  تیفیک یدارا

در دٍرُ شش سالِ در حال افسايش هی تاشذ. آب ايي هٌاطق کِ دارای شَری زياد است ترای تیشتر گیاّاى زراعی آب 

سايش هی ياتذ ٍ تِ طَر هتَسط يا هقذار هٌاسة هی تاشذ ٍ اگر آتشَيی ٍ زّکشی هٌاسة ٍجَد ًذاشتِ تاشذ شَری اف

از ًظر غلظت  تیٍضع ييتذترتاشذ. کن تاعث تخرية خاک هی شَد، ّوچٌیي از ًظر شرب دارای کیفیت ًاهٌاسة هی

هٌاطق  ييدر ا. تاشذ یه یفراشثٌذ هرتَط تِ هٌاطق گٌثذ، پٌْاپْي ٍ گَرک یآب در هحذٍدُ هطالعات یفیک یفاکتَرّا

 اریتس یشَر یطق دارااهٌ يياست. آب ا افتِي شيافسا یتِ هرٍر زهاى در طَل دٍرُ آهار یفیک یّاغلظت فاکتَر ساىیه

 اياست( ٍ تِ طَر هتَسط  یّن ضرٍر یٍ زّکش يیشَد ٍ آتشَ یه ِیتَص یهقاٍم تِ شَر اّاىیگ یاست )ترا اديز

در دشت فراشثٌذ  نيد یکشت ّا یّا ترا يیٍسعت زه ييٍ تِ عٌَاى تاالتر ی شَد،ه خاک ةيهقذار کن تاعث تخر

 ی تاشذه یًاهٌاسث تیفیک یگردًذ کِ از ًظر شرب، آب دارا یقلوذاد ه
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