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ؿٞد ٝ ايٚ دس ٗشش يٌي اص ٜٗبطن دشثبساٙ ٗطؼٞة ٗيٗئي 1200اػشبٙ ُيالٙ ثب ثبسٛذُي ٗشٞػط ػبال٠ٛ 

سصي سٝص ث٠ ػز ٠ً اكضايؾ خ٘ؼيز، اسسوب ػطص صٛذُي ٝ ث٠ ٗٞاصار آٙ سٞػؼ٠ ؿ٢شي، كٜؼشي ٝ ًـبٝضبٓي ا

 د١ذ. سٝص ٛيبص ث٠ ٗلشف آة سا اكضايؾ ٗي

دذيذٟ كٜؼشي ؿذٙ ٠ً دس دٝ د٠١ اخيش سؿذ زـِ٘يشي داؿش٠ اػز س٢ٜاب ٗلاشف آة سا اكاضايؾ ٛاذادٟ     

١بي اٛؼبٙ دس ثخؾ ؿ٢شي، ث٠ٌٔ ؿشايط ٗؼبػذ خ٢ز اكّٞ ًيلي ٜٗبثغ آثي سا ٛيض كشا١ٖ ٛ٘ٞدٟ اػز. كؼبٓيز

١ابي خابِٛي دس   ًـابٝسصي ٝ كبالاالة    ١بي كٜؼشي،٠ اص طشين دكغ دؼبةكٜؼشي ٝ ًـبٝسصي ٗٞخت ؿذٟ ً

شلبدٟ ثيؾ اص ضاذ  ١بي آة اكضايؾ يبكش٠ ٝ اص ػٞي ديِش، اػ، آٓٞدُيآٝسي ٝ سللي٠كبهذ ػيؼشٖ خ٘غٜٗبطن 

 ١بي ػططي ٗٞخجبر ٛبدبيذاسي ٜٗبثغ آة سا كشا١ٖ ٛ٘بيذ. صٗيٜي ٝ آةاص ٜٗبثغ آة صيش

دس آيٜذٟ ٛا٠ زٜاذاٙ دٝس    ١بي آة دس ثبالدػز سٝدخب٠ٛ ػليذسٝد،ُؼششؽ ثشداؿزثب سٞخ٠ ث٠ سٝٛذ سٝ ث٠ 

١بي ٛبؿي اص دؼبة ًـبٝسصي، ث٠ ٗيضاٙ هبثْ سٞخ٢ي اص ًيليز ٜٗبثغ آة دس ػالٟٝ ثش ً٘يز، ثب اٛشوبّ آٓٞدُي

ٝ  بسيٞد. دس ٗطذٝدٟ ؿج٠ٌ آثيا ٜٗطو٠ ًبػش٠ ؿذٟ ٝ ثشاي ؿشة ٝ يب ضشي ًـبٝسصي ػبسي اص آػيت ٛخٞا١ذ ث

١اب ٝ دس ٛشيدا٠ سـيياشار    ص١ٌـي ػليذسٝد ث٠ دٓيْ ٛٞع ًبسثشي اساالي ًـبٝسصي ٝ اػشلبدٟ ٗداذد اص ص١ابة  

١ابي كاٜؼشي ٝ ؿا٢شي ثا٠     ١٘سٜيٚ ٝسٝد دؼبة ًيلي آة صٗي٠ٜ ثشٝص ٗـٌالر صيؼز ٗطيطي كشا١ٖ اػز.

ر ػِٜيٚ ٝ ٗٞاد ٛلشي ٝ ٔضاك١بي ٗيٌشٝثي، ١بي ًـبٝسصي ثب سٞخ٠ ث٠ ٗيضاٙ آٓٞدُي٢ٛش١بي طجيؼي ٝ ص١ٌؾ

دس ايٚ ٗيبٙ  ًٜذ.دس ٛشيد٠ ٗطلٞالر ًـبٝسصي ٝ دس ٢ٛبيز ػالٗز خبٗؼ٠ سا س٢ذيذ ٗي ًيليز آة ٝسٝؿٜي 

٠ طٞس ٗـاخق سد٘اغ ٛيشاشار ٝ كؼالبر ًا٠ دس      سٝي٠ ًٞد١بي ؿي٘يبئي ٝ ثٗلبسف ثي١بي ٛبؿي اص آٓٞدُي

١ابي اٛدابٕ ؿاذٟ دس اياٚ     ثشسػاي  ٜٗطو٠ اػز. ١بي ٢ٖٗ ٗذيشيز اساالي ًـبٝسصي دسٜٗبثغ ٗخشٔق اص ٠ٛٞ٘ٛ

١ابي  ١بيي ثب كٞاكْ صٗبٛي صيبد ٝ ثذٝٙ دس ٛظش ُشكشٚ ػٞاْٗ ٗٞثش ثش سؿذ آٓٞدُيٜٗطو٠ ٛٞػب ثش اػبع ٠ٛٞ٘ٛ

طبٓؼ٠ اٛدبٕ ُشكش٠ اػز. سلبٝر ايٚ سطوين ثب سطويوبر ٗـبث٠ اٛدبٕ ؿذٟ دس ايٚ اػز ٠ً دس طي يي سطز ٗ

شٞآي ثب كٞاكْ صٗبٛي ًاٖ سػا٠ سٝصٟک ًا٠ صٗيٜا٠ دابيؾ ديٞػاش٠ ٗواذاس ٝسٝدي ٝ        ١بي ُٗيشيكلْ ثب اٛذاصٟ

خشٝخي كؼلش ٝ ٛيششار  ثش سٝي ٠ٛٞ٘ٛ آة، خبى ٝ ُيبٟ ثشٛح ثبؿذ ثب دهز اٛذاصٟ ُيشي ؿذٟ ٝ اسسجاب  آٙ ثاب   

 سًٞد دبؿي ، آثيبسي ٝ ...ک ٗٞسد ثشسػي هشاس خٞا١ذ ُشكز. ػٞاْٗ صساػي ٗذيشيز
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 حتقيقىدف از اجنام اين 

ؿابٓيضاسي دس طاي ياي كلاْ      كؼلبر دس آة ٝسٝدي ٝ خشٝخي اساالاي ثشسػي ً٘ي ثيالٙ ٛيششار ٝ  -

 صساػي

 دس ٠ٛٞ٘ٛ خبى ٝ ُيبٟ دس ػشي صٗبٛي ٗـبث٠ثشسػي ً٘ي سد٘غ ٛيششار ٝ كؼلبر  -

، خبى ١بي اػشبٛذاسد ٜٗبثغ آةٗوبيؼ٠ آٙ ثب ؿبخق اسصيبثي سٝٛذ سد٘غ اٗالش كٞم دس ٜٗبثغ ٗخشٔق ٝ -

 ف ٗطلّٞ ثشٛحٝ ٗلش

١بي صساػي سًٞددبؿي ، آثيبسي ٝ...ک ثش ٗوذاس ٝ سٝٛذ سـييشار ٛيششار ٝ كؼلش دس آة ثشسػي اثش ٗذيشيز -

 ٝ خبى ٝ ُيبٟ

 ١بي ٗزًٞسثشسػي ٝ سؼييٚ ٜٗبثغ ٗٞٓذ آٓٞدُي -

 ١بثشسػي اثشار صيؼز ٗطيطي ايٚ آٓٞدُي -

 مروري بر منابع

بصي ؿج٠ٌ آثيبسي ٝ ص١ٌـي ػليذسٝد ُيالٙ ٛـبٙ داد ک دس ٗطبٓؼبر ث٢ؼ٢ٗ1383ٜذػيٚ ٗـبٝس دٜذإ س

١ب دس ٛ٘ٞٛا٠ آة ثايؾ اص ضاذ    دسشخٜز  ١ب، ٛيششار، زشثي ٝ سٝؿٚ ٝ، سؼذاد ًْ ًٔيلشBOD ،CODٕٗيضاٙ 

ٗدبص اػشبٛذاسد ثٞدٟ اػز. ٗوذاس ًْ آ١ٚ، ػشة، ٗغ، ٛيٌْ ٝ سٝي دس خبى ثيؾ اص ضذ ٗدابص ثاٞدٟ اػاز.    

 ٠ٛٞ٘ٛ ٗطلّٞ ثشٛح ٛيض ثيؾ اص ضذ ٗدبص ثٞدٟ اػز.١٘سٜيٚ ٗوذاس ٛيٌْ ٝ سٝي دس 

اياٚ   ثا٠ ًيلي ٜٗبثغ آة دؿاز كٜٞٗابر    ک دس ٗطبٓؼبر ً٘ي ٢ٗ1384ٜٝذػيٚ ٗـبٝس طيق ػبص ػجض س 

ثبصاس ًؾ ثٞسبًٔش سٝدخب٠ٛ ديشًؾ اديلٜلٞع ٝ ػٔق، كؼلش، هبسذ٠ًpH اص ٛظش ١ذايز آٌششيٌي،  ٛشيد٠ سػيذ

-١ب داسد ٠ً ػٔز سا ٗاي ش ٗٞخٞد دس ػبيش سٝدخب٠ٛديٗوب داسي ثب٠ اخشالف ٗؼٜيثيـششيٚ ٗوذاس سا داسا ثٞدٟ ً

١بي ؿ٢شي داٛؼز ًا٠ ٗٞخات   ١بي كٜؼشي ٝ كبالالة١بي ٗشبثش اص ٝسٝد ٗٞاد ؿي٘يبيي ٝ دؼبةسٞاٙ آٓٞدُي

ٚ ٗاٞاد  ثبؿذ. ٝخٞد ايا اكضايؾ ؿٔظز ايٚ ٗٞاد ٝ ٗبٛغ اص سبثيش ٗٞخٞدار صٛذٟ دس سدضي٠ ٗٞاد ٗٞسد ٗطبٓؼ٠ ٗي

١ب دس آة ؿٞد. اص ٛظش ٛيشاشار ٝ اصر  سٞاٛذ ٗبٛغ اص كؼبٓيز ٗيٌشٝاسُبٛيؼٖػالٟٝ ثش آٓٞدُي صيؼز ٗطيطي ٗي

سٞاٙ دس آِٞي ًـاز  ٠ً ػٔز سا ٗي ٠ٛ ٗشؿي ثيـششيٚ ٗوذاس سا داساػزًْ ػالٟٝ ثش سٝدخب٠ٛ ديشثبصاس، سٝدخب

ًٜٜاذ. ػاٖ   ًا٠ اصر ثيـاششي ٗلاشف ٗاي    ضبؿي٠ ايٚ سٝدخب٠ٛ ٝ ًـز ػجضي ٝ كيلي داٛؼاز   ٗشلبٝر دس
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سٞاٙ آِاٞي ًـاز ٗشلابٝر    ديبصيٜٞٙ دس سٝدخب٠ٛ ٗبػ٠ٓٞ سٝدخبٙ ثيـششيٚ ؿٔظز سا داساػز ٠ً ػٔز سا ٗي

 ايٚ ٜٗطو٠ داٛؼز. 

ک دس ٗطبٓؼابر ً٘اي ٝ ًيلاي ٜٗابثغ آة دؿاز آػاشب٠ٛ ٝ       ٢ٗ1388ٜذػيٚ ٗـبٝس طشاضبٙ آجشص ػاجض س 

ٓٞدُي كؼلبر، خيٟٞ، ًٔيلشٕ ٝ ػٕ٘ٞ ًـبٝسصي اديلٜلٞع، ديابصيٜٞٙ  آبٙ ث٠ ايٚ ٛشيد٠ سػيذٛذ ٠ً ٢للزًٞ

 ٝ ثٞسبًٔش دس آة سٝدخب٠ٛ ػليذسٝد ثطٞس ديٞػش٠ دس طي كلْ صساػي ٗـب١ذٟ ؿذٟ اػز. 

 ,Cd, Cu, Ni, Pbسک  ٛـبٙ داد ٠ً ؿٔظز ١ير ياي اص كٔاضار ػاِٜيٚ    1377ٗطبٓؼبر ؿيشيٚ كٌش س

Znشسٝد، صسخٞة ٝ ديشثبصاسسٝد اص ضذ اػشبٛذاسد١بي ٗٞخٞد دس خ٢ابٙ  ١بي ١ُٞک دس كلْ ث٢بس دس آة سٝدخب٠ٛ

داسي ًاب١ؾ  ١ب ث٠ طٞس ٗؼٜيثبالسش ٛجٞدٟ اػز. اٗب ثب دٝس ؿذٙ اص سٝدخب٠ٛ، ؿٔظز كٔضار هبثْ خزة دس خبى

يبكش٠ اػز. ١٘سٜيٚ ٗطبٓؼبر ايـبٙ ُٞيبي ايٚ ٗطٔت اػز ٠ً ؿٔظاز كٔاضار دس اٛاذإ ١اٞايي ُيابٟ ثاشٛح       

١ابي ٜٗابطن دٝسساش اص    داسي ثيـاشش اص خابى  ١ب ث٠ طاٞس ٗؼٜاي  ١بي ضبؿي٠ ايٚ سٝدخب٠ٛدس خبىًبؿش٠ ؿذٟ 

-ي ٛـبٙ داد ٠ً ؿٔظاز كٔاضار اٛاذاصٟ   سٝدخب٠ٛ اػز. ٗوبيؼ٠ ٗوبديش كٔضار دس ايٚ ُيبٟ ثب اػشبٛذاسد١بي خ٢بٛ

 سش اص آػشب٠ٛ ػ٘يز ثٞدٟ اػز.ُيشي ؿذٟ دبييٚ

سٝي٠ ٝ ؿيش ػٔ٘ي اص ٌي اص ٜٗبثغ آٓٞدُي ٜٗبثغ آة، اػشلبدٟ ثيد١ذ يک ٛـبٙ ٗي1381ٗطبٓؼبر ٌٗٔٞسي س

ًٜذ ثشاي سا ٗٔضٕ ٗي آثيبسي دس اساالي ؿبٓيضاسي اػز ٠ً ٗب ١بي ًـبٝسصي ٝ ؿؼشـٞي ايٚ ٗٞاد دس اثش٢ٛبدٟ

اي ثيبٛذيـيٖ. ثشسػي ٗذيشيز ايٚ ٗٞالٞع ٠ً اص ٓطبظ ا١٘يز دػز ً٘ي اص ثطشاٙ ً٘جٞد آة ٛذاسد زبسٟ

سٞاٛذ ؿشايط ٜٗبػجي سا دس خ٢ز ًٞد ٛيششٝط٠ٛ ٝ ١٘سٜيٚ ثشسػي اثشار ٗشوبثْ ايٚ دٝ ػبْٗ ٗي بسي ٝسٞإ آثي

 سؤيْ ٗلشف آة ٝ ًٞد ؿي٘يبيي كشا١ٖ ًٜذ.

شِبٟ ػذ ٜٗديْ، ػذ سبسيي ٝ دْ ًيبؿا٢ش ٗوابديش ًابدٗيٕٞ سا ثششسيات     يؼک دس ػ٠ ا1387راًش ٗـلن س

ُشٕ دس ٓيشش ُضاسؽ ٗئي 62/0ٝ  65/0، 65/0ٗوبديش آسػٜيي سا ُشٕ دس ٓيشش ٝ ٗئي 005/0ٝ  01/0، 004/0

 ٛ٘ٞدٟ اػز.  

ک دس ٗطبٓؼبر ٗذيشيز صيؼز ٗطيطي ًٜشاشّ ٛيشاشار ٝ ًابدٗيٕٞ دس ؿابٓيضاس١بي ؿا٘بّ      1380خبٛي س

١ابي  ًـٞس اص طشين اكالش ً٘ي ٝ ًيلي ًٞد١بي ؿي٘يبيي ث٠ ايٚ ٛشيد٠ سػايذ ًا٠ ؿٔظاز ٛيشاشار دس آة    
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ؿٞد. آصٗبيؾ ثايؾ  ١بي صيشصٗيٜي ديذٟ ٗي١بي ثبالسش دس آةاػز اٗب ُب١ي ؿٔظز ppm 5ػططي ً٘شش اص 

ٝ  ppm50% ثايؾ اص  8/18ٛيشاشار داؿاش٠،    ١ppm20اب ثايؾ اص   % اص زب5/25ٟزبٟ ٛـبٙ داد ٠ً  2000اص 

 اٛذ.ٛيششار داؿش٠ ppm300% ثيؾ اص 3/5

١بي ضٞصٟ ػليذسٝد دس ٘يبيي ث٠ آة ص١ٌؾسبثيش ٝسٝد ٗٞاد ؿياي دس ٗطبٓؼ٠ک 1389يٞػلي ٝ ١ٌ٘بساٙ س

دس ايٚ ٗطبٓؼ٠ ؿؾ ص١ٌؾ اكٔي دؿز ػليذسٝد ٠ً اص ػليذسٝد . ٗٞسد ثشسػي هشاس دادٛذاػشبٙ ُيالٙ 

ؿٞٛذ ٗٞسد ٗطبٓؼ٠ هشاس ُشكز. ٛـبر ُشكش٠ ٝ دغ اص آثيبسي اساالي ؿبٓيضاسي دؿز ُيالٙ ٝاسد دسيبي خضس ٗي

، PHٗوذاس ًذٝسر، ثشداؿز ؿذٟ  ١بي آةثشداسي ؿذ. ثش سٝي ٠ٛٞ٘ٛ ٠دس طي ٠ٛ ٗبٟ اص آة ؿؾ ص١ٌؾ ٛ٘ٞٛ

TDS ،دٗب ،BOD ،DOُٟيشي ؿذ. ػذغ ثب اػشلبدٟ اص ثشٛب٠ٗ ، كؼلبر، ٛيششار ٝ ًٔيلشٕ اٛذاصWater 

Quality Index Calculator ١ب ٛشبيح ٛـبٙ داد ص١ٌؾ١ب سؼييٚ ؿذ. ٗوذاس ؿبخق ًيليز آة ص١ٌؾ

١بي ًـبٝسصي كشاسش اص ١بي سـذيذ كؼبٓيزس ثؼيبسي اص ٗٞاسد ثبالخق ٗبٟد BODاص ٛظش ؿبخق ًيلي 

ثبؿذ. ؿبخق ٗيٌشٝثي ًٔيلشٕ دس ٗوبديش ثؼيبس كشاسش اص ٗيضاٙ ٗدبص ثخلٞف دس كلْ ضذاًثش ٗوذاس ٗدبص ٗي

١ب ث٠ ص١ٌؾًب١ؾ دثي آة ١بي ًـبٝسصي ٗـب١ذٟ ؿذٟ اػز ٝ ثبالخق دس كلّٞ ُشٕ ػبّ ١٘شاٟ ثب كؼبٓيز

د١ذ ٠ً ايٚ اٗش ٛـبٙ اص ٝسٝد ضدٖ صيبد ثشاثش ٗيضاٙ ٗدبص اكضايؾ ٛـبٙ ٗي 12اي سب ثيؾ اص ٞ كضايٜذٟٛط

ک س٢ٜب ١WQIب داسد. ؿبخق ًيليز آة س١بي كٜؼشي ٝ ًـبٝسصي ث٠ ايٚ ص١ٌؾ١بي ؿ٢شي ٝ دؼبةكبالالة

سٝد دس ذٟک ٝ ٛيض دس اؿ٘يٗشدٟ سزذش دْ صٗبٙ ٝ ضبج ثٌٜسٝد سُٔـٚ ٝ ٓيدبسًيک، ُيـ٠ٗٞسد دس خ٘بٕ 5دس 

ٝ ًيليز  70ًيليز آة دس ضذ ٗطٔٞة ثٞدٟ اػز ٝ دس ثوي٠ ٗٞاسد ؿبخق ً٘شش اص  ٝ 70اص  ٗبٟ ث٢٘ٚ ثبالسش

ٝ ًيليز  78سب  ١45ب ثيٚ ؿذ. ثطٞس ًٔي ؿبخق ًيليز آة ص١ٌؾآة دس ضذ ٗشٞػط ٝ يب ضشي ثذ اسصيبثي 

ضشي ١ب خ٢ز آثيبسي ٗضاسع ؿبٓيضاسي ٝ ايٚ ص١ٌؾ اص آة شـيش اػز. ثب سٞخ٠ ث٠ اي٠ٌٜآة ثيٚ ثذ سب ٗطٔٞة ٗ

ؿٞد الصٕ اػز سب س٢٘يذار الصٕ خ٢ز ًب١ؾ دس آثيبسي ػجضيدبر ثشُي ٝ ُيب١بٙ خبٓيضي اػشلبدٟ ٗي

 ١ب ثؼْ٘ آيذ. ًـبٝسصي ٝ كٜؼشي ث٠ ايٚ ص١ٌؾ١بي ١بي خبِٛي ٝ دؼبةخُٔٞيشي اص ٝسٝد كبالالة١ب، آٓٞدُي

-ػليذ اػشبٙ ُيالٙ اػشلبدٟ اص آة كبالالة دس آثيبسي دس ػبّٝد دس ٜٗطو٠ ُِْٜٓش –دس دؿز ال١يدبٙ

١بي ک اثشار صيؼز ٗطيطي ٝ صساػي اػشلبدٟ اص آة1389ٛظشي ٝ ١ٌ٘بساٙ س ١بي اخيش سٝاج يبكش٠ اػز. 
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 ١ذف، ثشسػي اثش آثيبسي ثب آة ،دس ايٚ ٗطبٓؼ٠ٛبٗشؼبسف دس اساالي ؿبٓيضاسي سا ٗٞسد ثشسػي هشاس دادٛذ. 

سٝدخب٠ٛ ِٜٓشٝد ٠ً ضبٝي كبالالة ؿ٢شي ٝ كٜؼشي اػز ثش سٝي سد٘غ كٔضار ػِٜيٚ دس خبى ٝ ُيبٟ ثشٛح 

ثٞدٟ اػز. ٛشبيح ٗطبٓؼ٠ ٛـبٙ داد ٠ً دس ضبّ ضبالش ٗيضاٙ سد٘غ ػٜبكش ًبدٗيٕٞ، ٗغ، ًشٕٝ، ػشة ٝ ٛيٌْ 

يبٟ ثشٛح ٠ً ٢ٗ٘ششيٚ دس خبى دس ٗطذٝدٟ ٗدبص هشاس داؿش٠ اػز اٗب سد٘غ ػٜبكش سٝي ٝ ػشة دس دا٠ٛ ُ

ي آثيبسي ؿذٟ ثب آة آٓٞدٟ ث٠ كبالالة سلبٝر ثخؾ ايٚ ُيبٟ اػز ٝ ٗؼشوي٘ب ٗلشف اٛؼبٛي داسد، دس ٜٗطو٠

يح ػٜلش ػ٘ي ًبدٗيٕٞ دس ثشٛح، ٛشب ٗؼٜبداسي ثب ٜٗطو٠ آثيبسي ؿذٟ ثب آة ؿيش آٓٞدٟ داسد. دس ٗٞسد سد٘غ

آثيبسي ؿذٟ ثب آة آٓٞدٟ ثب كبالالة ٝ آة ٗؼ٘ٞٓي ٝخٞد داسي ثيٚ ٜٗبطن ٛـبٙ داد ٠ً ١ش زٜذ سلبٝر ٗؼٜي

ٛذاؿش٠ اػز اٗب ٗيضاٙ سد٘غ ايٚ ػٜلش دس ثشٛح اص ٗوذاس ٗدبص آٙ ً٘ي ٗشدبٝص ؿذٟ اػز ٝ زٜبٛس٠ دس ايٚ 

ثبسي ػبص خٞا١ذ ؿذ. ثب سٞخ٠ ث٠ اثشار صيبٙٗـٌْٗٞسد س٢٘يذاسي ث٠ ًبس ُشكش٠ ٛـٞد ايٚ ٗؼئ٠ٔ ٛيض دس آيٜذٟ 

 ١ب ٝخٞد داسد. ٘ي كٞم دس ػالٗز اٛؼبٙ داسد، ٓضٕٝ سٞخ٠ ثيـشش ث٠ ًٜششّ ايٚ آاليٜذ٠ًٟ كٔضار ػ

اػشلبدٟ اص ًٞد١بي ؿي٘يبيي دس   دس زٜذ د٠١ اخيش ث٠ دٓيْ سؿذ خ٘ؼيز ٝ اكضايؾ ٛيبص ثـش ث٠ ؿزا،

ٗشٝصٟ، ١بي ػططي ٝ صيشصٗيٜي دس ثؼيبسي اص ٜٗبطن ؿذٟ اػز. اًـبٝسصي سٝاج يبكش٠ ٠ً ٗٞخت آٓٞدُي آة

سصي ٝاسد ٜٗبثغ آة سشيٚ اٛٞاع آٓٞدُي ثٞدٟ ٠ً اص ٜٗبثغ ٗخشٔق ؿ٢شي، كٜؼشي ٝ ًـبٝٛيششار يٌي اص سايح

١بي ١ٞؿٜ٘ذ ٛظيش ؿج٠ٌ اص سٌٜيي ک دس سطويوبر خٞد1389ٝؽ ٝ ١ٌ٘بساٙ سسخٞؽُشدد. ػططي ٗي

دس ي سـييشار ؿٔظز ٛيششار ػبصدزيش دس ؿجي٠صي ث٠ ػٜٞاٙ اثضاسي ًبٗال اٛؼطبفكب -ػلجي ٝ ػيؼشٖ ػلجي

كبصي ث٠  –. ؿج٠ٌ ػلجي ٗلٜٞػي ٝ ػيؼشٖ ػلجي ؿ٢شػشبٙ ُشُبٙ اػشلبدٟ ٛ٘ٞدٛذسٝدخب٠ٛ صيبسر ٝاهغ دس 

سا كشا١ٖ ١بيي ٠ً ثب سدضي٠ ٝ سطٔيْ اطالػبر ٗٞخٞد، اٌٗبٙ اػشخشاج سٝاثط ؿيش خطي ٝ ٛبٗـخق ػٜٞاٙ ٗذّ

طٞسي ثيٜي ؿذٟ ثذاس ٛيششار ثب سٝؽ ؿج٠ٌ ػلجي ديؾ٠ً ٗواٛذ. ٛشبيح ٛـبٙ داد ػبصٛذ ٗٞكن ظب١ش ؿذٟٗي

 ؿذٟ اػز. 82/0ٝ سٝؽ ؿج٠ٌ ػلجي ثشاثش  ٠ً9/0 الشيت سجييٚ سٝؽ ػلجي كبصي ثشاثش 

١بي ٗخشٔق خ٢ز ثشداؿز آة ثٜذي ث٠ سؼشيق ث٢ي٠ٜ اػششاسظيؿٜبخز ٝالؼيز ١يذسٝؿي٘يبيي ٝ د٠ٜ٢

ک يٌي اص GISًٜذ. ػيؼشٖ اطالػبر خـشاكيبيي سكذ اص خ٠ٔ٘ ٗلبسف ًـبٝسصي ً٘ي ٗيدس ساػشبي ٗوب

ثٜذي ًيلي آة سٞاٙ ث٠ د١٠ٜ٢بيي اػز ٠ً ًبسثشد١بي ٗشٜٞػي داسد، ٠ً اص آٙ خ٠ٔ٘ ٗيث٢ششيٚ سٌٜٞٓٞطي
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ثٜذي ًيلي آة دس د٠ٜ٢ GISاػشلبدٟ اص  ث٠ ثشسػيک 1387ػ٢شاثي سصيشصٗيٜي اص ٓطبظ ًـبٝسصي اؿبسٟ ٛ٘ٞد. 

. ثب ٝاسد ًشدٙ دشداخزظ سؼييٚ ٜٗبثغ ٜٗبػت آة صيشصٗيٜي خ٢ز ًـبٝسصي صيشصٗيٜي دؿز اٝاٙ اص ٓطب

بػت الي٠ بثي س٢ي٠ ُشديذ، ػذغ ثب ١٘ذٞؿبٛي ٜٗي١بي ٗٞسد ٛيبص ثب سٝؽ دسٝٙ، الي٠ ١GISب دس ٗطيط دادٟ

سوشيجب ٛي٘ي اص   اٝاٙ،ثٜذي دؿز اػبع ٛوـ٠ د٠ٜ٢ثش ١بي ٗدضا سشػيٖ ُشديذ.١بي ٗزًٞس ث٠ كٞسر ٛوـ٠

ُيشد. ثب سٞخ٠ ث٠ سصي دس سدٟ ٛبٜٗبػت هشاس ٗي١بي خٜٞثي خٜٞثي ٝ ؿ٘بّ ؿشثيک اص ٓطبظ ًـبٝثخؾ ؿز سد

ؿٞد ٘بّ ؿشثي ٝ خٜٞثي دؿز ديـ٢ٜبد ٗيؿ  ١بي خٜٞة،ٛبٜٗبػت آة ثشاي ًـبٝسصي دس هؼ٘زًيليز 

بيي ثب ٗد٘ٞع اٗالش ثبال ١١بي ًـبٝسصي ٝ ... ٠ً ٛؼجز ث٠ آةيٞٛد٠، ػٔق  ٗطلٞالسي ٗبٜٛذ ُٜذٕ، خٞ، دٜج٠،

اي ٗي ًٜٜذُبٙ آة سـزي٠سيبكزٗوبٕٝ ١ؼشٜذ دس ٛبضي٠ ًـز ؿٞٛذ. دس ثخؾ ؿ٘بّ ٜٗطو٠ ٠ً اٝٓيٚ د

١ب ث٠ ثب اػشلبدٟ اص ايٚ ٛوـ٠ ثبؿذ.ايٚ ثخؾ اص ٜٗطو٠ ثؼيبس ٜٗبػت ٗيثبؿٜذ، هشاس داسٛذ، ٝ ًيليز آة دس 

ٗذيشيز   سا سـخيق داد ٝ ثب ث٠ سٝص ًشدٙ اطالػبر، ١بي ٜٗبػت اص ٓطبظ ًـبٝسصيسٞاٙ ٌٗبٙساضشي ٗي

 ث٢ششي سا ثش سٝي ًيليز آة ٜٗطو٠ اػ٘بّ ًشد. 

ٝ ث٠  ٜذيآي، ًـبٝسصي ٝ كٜؼز ث٠ ؿ٘بس ٗيذٛيآة آؿبٗ ٚيٜٗبثغ سبٗ ٚيسشٝ ٗشذاّٝ ٚي١ب ٢ٗ٘ششسٝدخب٠ٛ

خٞد ١ؼشٜذ ٛٞػبٛبر  شاٗٞٙيد طيثب ٗط ٖيُزسٛذ ٝ دس اسسجب  ٗؼشويٗ يٗخشٔل ٜٗبطن اص ثؼشش١ب ٝ ٠ٌٜيػٔز ا

١بي ُٞٛبُٞٙ ١ؼشٜذ ٓزا سالؽ اص ٛ٘ي يٗخشٔل شيٗوبد ضبٝي ٠٘١ آ٢ٛب ٠ٌيئداسٛذ. اص آٛدب بدييص يليً

ٗؼبالذ ٝ ١ٌ٘بساٙ  اٛدبٕ ؿذٟ اػز. ييبي٘يؿ ١بي٠يآة ثشاػبع سدض زيليثٜذي ًثشاي طجو٠ شييزـِ٘

-ؿبخق ًـبٝسصي سٞػط اػشلبدٟ دس ثخؾ خ٢ز ٠يذيض٘ ؼشِبٟيآة سٝدخب٠ٛ ًشخ٠ دس ا زيليً ک1389س

ثش اػبع ؿبخق ٝئٌبًغ  دادٛذهشاس  يٝ ٝػشٌبر ٗٞسد ثشسػ شصيآ بسييكبئٞ ٝ س١ٜ٘ٞد١بي آث ٌٔبًغ،ي١بي ٝ

ُيشد ٝ اص ٓطبظ ٛؼجز خزثي ػذيٖ دس هشاس ٗي C3-S1ًيليز آة طي كلّٞ ػبّ سوشيجب ثبثز ٝ دس سدٟ 

ؿٞد ٝ ثش ثٜذي ٗي١بي ثب ؿٞسي صيبد طجو١٠بي آةٞسي دس ٗطذٝدٟاٗب اص ٓطبظ ؿ  اسد،ٗطذٝدٟ ًٖ خطش هشاس د

ي سب خٞة ثشاي ١بي ػب٠ًٓ ُشٟٝ آة 1سٞاٙ ديذ ٠ً دس ٗطذٝدٟ سكذ ػذيٖ ٗيثٜذي اص ٓطبظ دٗجٜبي طجو٠

ُيشد. ثب سٞخ٠ ث٠ ؿبخق كبئٞ ٝ ثب سٞخ٠ ث٠ اي٠ٌٜ ٗطذٝدٟ ثيـي٠ٜ ٝ ً٘ي٠ٜ آيٜذ، خبي ٗيآثيبسي ث٠ ضؼبة ٗي

سٞاٙ اص ايٚ ٓزا طجن ايٚ ؿبخق ٗي  ُيشد،ثٜذي هشاس ٗيٞاد ٗطّٔٞ دس ٗطذٝدٟ اّٝ ايٚ سدٟٝ ؿٔظز ٗ ؿٞسي
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آة ثشاي آثيبسي اًثش ُيب١بٙ اػشلبدٟ ًشد. ثش اػبع س١ٜ٘ٞد١بي اسصيبثي آة آثيبسي آيشص ٝ ٝػشٌبر ثب سٞخ٠ 

ُيشد ٝ ٗطذٝدٟ اّٝ ٝ دٕٝ هشاس ٗيبٟ ثيٚ ؿٞسي ايؼشِ  هشاس داسد، 3-6ث٠ ٗطذٝدٟ ٛؼجز خزثي ػذيٖ ٠ً ثيٚ 

دس ٛٞػبٙ اػز ٝ  "ًٖ سب ٗشٞػط "ٝ  "١ير"ايٚ ثذاٙ ٗؼٜبػز ٠ً دسخ٠ ثذ ديبٗذ آثيبسي سٞػط ايٚ آة ثيٚ 

هشاس داسد ٠ً  5/6 – 5/8ثبؿذ. اػيذيش٠ آة ٛيض ثيٚ شٝ ثي ًشثٜبر ثيٚ ًٖ سب ٗشٞػط ٗيثش اػبع ٗـخل٠ ًٔ

ثٜذي كٞسر هجّٞ هشاس داسد. ثب سٞخ٠ ث٠ سدٟ سي دس ٗطذٝدٟ هبث١ْبي ًيلي آة آثيباص ٓطبظ اًثش ؿبخق

دس  سٞاٙ ٛشيد٠ ُشكز ٠ً ثشاي اػشلبدٟ اص آة ٗٞسد ثطثث٠ طٞس ًٔي ٗي  ،١بي ٗخشٔقُشكش٠ ثش اػبع ؿبخق

١بي صساػي، داساي ص١ٌؾ ٜٗبػت ثبؿٜذ ٝ ثشاي اػشلبدٟ ٗذإٝ اص ايٚ آة، ٗلبسف ًـبٝسصي ث٢شش اػز صٗيٚ

سػذ. اٗب دس ساثط٠ ثب ديِش خلٞكيبر ؿي٘يبيي، اػشلبدٟ اص ايٚ آة ٜششّ ؿٞسي الشٝسي ث٠ ٛظش ٗييشيز ًٗذ

 ؿٞد. ٢ذيذي ثشاي خبى ٝ ُيبٟ ٗطؼٞة ٛ٘يس

١بي ػ٘ين ٜٗطو٠ ايزٟ ديٞٙ خ٢ز ٗلبسف ک ث٠ ثشسػي سٝٛذ سـييشار ًيلي آة زب1389ٟهٜجشيبٙ س

١بي ٗشثٞ  ث٠ داخز. دس ايٚ ٗطبٓؼ٠ سٞكيلي، دادٟک دش1388 -1379دٟ ػب٠ٓ س  ًـبٝسصي دس ثبصٟ صٗبٛي

، ١SO4 ،Clب س ک، آٛي١Ca ،Mg ، Na ،Kٙٞب س ١بي ػ٘ين ٜٗطو٠ اص خ٠ٔ٘ ًبسيٞٙدبساٗشش١بي ًيلي آة زبٟ

HCO3 ،CO3 ٝ کPH  اص ػبصٗبٙ آة ٝ ثشم خٞصػشبٙ اػشخشاج  1388سب  1379اػز ٠ً دس ثبصٟ صٗبٛي

س ايٚ دٝسٟ صٗبٛي ث٠ ٜٗظٞس اػشلبدٟ ثشاي آثيبسي ثشسػي ؿذٟ اػز. ٛشبيح ؿذٟ اػز ٝ سٝٛذ سـييشار آ٢ٛب د

ًالع ؿٞسي آة آثيبسي  1384سٝٛذ اكضايـي داؿش٠ ٝ دس ػبّ  1384ٛـبٙ داد ٠ً ؿٞسي آة آثيبسي سب ػبّ 

١بي ثؼذي سٝٛذ ٜٗظ٘ي ٛذاؿش٠ ٝٓي دس ًْ سجذيْ ؿذٟ اػز. دغ اص آٙ دس ػبّ 3ث٠ ًالع  2اص ًالع 

ثبؿذ ٝ دغ اص اٛشخبة سٝؽ آثيبسي ثبيذ سل٘ي٘بر الصٕ ثشاي ي ٜٗبػت سب هبثْ هجّٞ ٗيالؼيز ؿٞسٝ

داساي دسخ٠ ديبٗذ ثذ  1385خُٔٞيشي اص ؿٞس ؿذٙ صٗيٚ صساػي ث٠ ػْ٘ ثيبيذ. ٗيضاٙ ؿٔظز ػذيٖ دس ػبّ 

بؿذ. ثٗذ ٗي١بي دٝسٟ آٗبسي ثذٝٙ ديبآثيبسي ًٖ سب ٗشٞػط ثشاي اػشلبدٟ دس آثيبسي ثبساٛي ٝ دس ثوي٠ ػبّ

١بي ػططي ٝ اي دسخ٠ ًٖ سب ٗشٞػط ثشاي آثيبسي١بي ػذيٖ ٝ ًٔش اص ٓطبظ دسخ٠ ديبٗذ داس١٘سٜيٚ يٞٙ

 ثبساٛي خٞا١ٜذ ثٞد. 
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 ثبال .ک ٝالؼيز آٓٞدُي ٜٗبثغ آة دس ٜٗطو٠ ساٗؼش سا ٗٞسد ثشسػي هشاس دادٛذ1384س ضويوز ٝ ٗط٘ذي

 دس .اػز ثشدٟ ثبال ٝ ًـبٝسصي خبِٛي ١بيكبالالة سٞػط سا ١بآة آٓٞدُي اضش٘بّ صيشصٗيٜي آة ػطص ثٞدٙ

كٞسر  ٗشض٠ٔ دٝ دس ًبس ايٚ ٠ً ؿذ ثشداؿز صيشصٗيٜي ٝ ػططي ١بيآة اص ٠ٛٞ٘ٛ 31 كطشايي، ٗطبٓؼبر

 ػذيٖ، ١بييٞٙ آصٗبيـِبٟ ث٠ آة ١بي٠ٛٞ٘ٛ اٛشوبّ اص ثؼذ .82 آثبٙ دٕٝ ٗشض٠ٔ ٝ 82 خشداد اّٝ ٗشض٠ٔ ُشكز.

 ث٠ سٞخ٠ ثب .ؿذ ُيشياٛذاصٟ آ٢ٛب كؼلبر ٝ ٛيششيز ٛيششار، ثيٌشثٜبر، ًٔش، يضيٖ، ػٞٓلبر،ٜٗ ًٔؼيٖ، دشبػيٖ،

 ٗلبسف ٛظش اص ١بآة ثٜذيطجو٠ ٝ ؿذ سػٖ آ٢ٛب ًغٝ ٝئٌب دبيذش ؿٞٓش، ٛ٘ٞداس١بي آة ١بييٞٙ آٛبٓيض ٛشبيح

آٓٞدٟ  ١بييٞٙ ٞٙي١ٖ ١بي١بي ٜٗطٜيٛوـ٠ سػٖ ثب آخش دس. ُشكز هشاس ثشسػي ٗٞسد ًـبٝسصي ٝ ؿشة

  .ُشديذ سؼييٚ ٗطبٓؼ٠ ٗٞسد ٜٗطو٠ آٓٞدٟ ١بيٗطذٝدٟ ٝ ٛوب  صيشصٗيٜي، ١بيآة ًٜٜذٟ

 ؿٞٓش ٛ٘ٞداس ٛظش اص ٠ً ؿٞدٗي زٜيٚ ٛشيد٠ ساٗؼش ؿ٢ش ١بيآة دس ُب٠ٛدٟ ١بييٞٙ ؿٔظز سؼييٚ اص

 ٗؼشويٖ سيخشٚ ٛيض ثؼٔز ١بدخب٠ٛسٝ ٝ ثبؿٜذٗي ؿشة هبثْ ٝ داسٛذ هشاس هجّٞ هبثْ خٞة ٝ سدٟ دس ١بزبٟ اًثش

 ًالع دس ١ب٠ٛٞ٘ٛ اًثش ًغٌٔبٝي ٛ٘ٞداس ٛظش اص .ثبؿٜذ ٗي ؿيشهبثْ ؿشة ٗطٔي يب ٝ خبِٛي ١بيكبالالة

C2S1 سيخ دس ػ٘ٞٗب ١بآة دبيذش ٛ٘ٞداس ٛظش اص .ٜٗبػت سوشيجًب ًـبٝسصي ثشاي ٝ ؿٞس ً٘ي يؼٜي داسٛذ هشاس 

Ca+Mg+CO3+HCO3 ٛشيد٠ دس. داسد ١ِ٘ٞٛي ٜٗطو٠ ػبصٛذ١بي ١بيػَٜ غخٜ ثب ٠ً داسٛذ هشاس 

 ث٠ سٞخ٠ ثب .ثبؿذٗي ٝسٝد كبالالة ثؼٔز آ٢ٛب يٞٛي ٗطشٞي سـييش داسٛذ؛ هشاس ١بسيخ دس ػبيش ٠ً ١بيي٠ٛٞ٘ٛ

 ث٠ ٛؼجز ٗؼٌٞٛي ٜٗبطن دس سا ١بآٓٞدُي ثٞدٙ ثبال ثخٞثي ساٗؼش ؿ٢ش صيشصٗيٜي ١بيآة ي١ٖٙٞ ١بيٛوـ٠

 دس كبالالة اص ٛبؿي كؼلبر ٝ ٛيششيز ٛيششار، ١بييٞٙ ؿٔظز ٠ً ٛطٞ ثذيٚ .ًشد ٗـب١ذٟ ٞاٙسٗي ٛوب  ػبيش

 سوؼش خ٘ؼيز ٗشاًض ػ٘ز ث٠ ١بٜٗطٜي ٝ اػز ثٞدٟ ثيـشش صساػي ٜٗبطن ث٠ ٛؼجز ٗششاًٖ ٗؼٌٞٛي ٜٗبطن

 .داسٛذ

 سا١ٌبس١بي سائ٠ا ٝ ص١بة دس ٗٞخٞد اٗالش ثبس ٝ خشيبٙ ضدٖ ثيٚ ساثط٠ ثشسػي ٜٗظٞس ث٠ک 1389ٗؼبالذ س

 ًـز اساالي اص ؿذٟ سٞٓيذ ١بيص١بة اص ٗدذد اػشلبدٟ اٌٗبٙ ٝ ؿذٟ خبسج اٗالش ٗيضاٙ ًٜششّ ثشاي ٗذيشيشي

-85ثشداسي ػبّ آثي اسائ٠ ُشديذٟ اػز. ٗطذٝدٟ صٗبٛي ٠ٛٞ٘ٛ ٝ س٢ي٠ ا١ٞاص خٜٞة دس ٝاهغ اٗيشًجيش كٜؼز ٝ

١ب ثشداسيثبؿذ. ٠ٛٞ٘ٛٝ ٛيششار ٗي BODكؼلبر، ثبؿذ. دبساٗشش١بي ٗٞسد ثشسػي ؿبْٗ ثبس ٛ٘ي، ٗي 86
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ثبؿذ. ثب سٞخ٠ ث٠ ثشسػي اٛدبٕ ؿذٟ يي ساثط٠ خطي ٗي EC  ٝBODؿبْٗ: ضدٖ خشيبٙ، ٛيششار، كؼلبر، 

Rثيٚ ضدٖ خشيبٙ ٝ ثبس اٗالش خبسج ؿذٟ ثشهشاس ُشديذ. الشيت سجييٚ 
، BOD ثشاي سٝاثط ثيٚ ثبس ٛ٘ي، 2

 اص ثذػز آٗذ. 05/0، 29/0،  81/0،  93/0ص١بة خبسج ؿذٟ ث٠ سشسيت ثشاثش  ٛيششار ٝ كؼلبر ثب ضدٖ ٗب١يب٠ٛ

 ٓزا ٛ٘ٞد، ثيبٙ آةصٟ خشيبٙ ضدٖ اص سبثؼي سيبالي، كٞسر ث٠ سٞاٙٗي سا آةصٟ دس ٗٞخٞد اٗالش ثبس ٠ً آٛدبيي

 ١ؼز ةآصٟ اكٔي ٜٗـبء ٠ً آثيبسي آة ػ٘وي ٛلٞر ثبيؼشي ص١ٌؾ، خشٝخي دس اٗالش ثبس ٗذيشيز خ٢ز

 يٚاثٜبثش اػز، ايخٞيس٠ آثيبسي اٗيشًجيش كٜؼز ٝ ًـز دس سكش٠ ًبس ث٠ ػططي آثيبسي سٝؽ ُشدد. ًٜششّ

 اص اػشلبدٟ ثب ١٘سٜيٚ ثبؿذ.ٗي ػ٘وي ٛلٞرسٔلبر  ًب١ؾ يؼٜي آثيبسي ساٛذٗبٙ اكضايؾ ٗذيشيز، اكٔي ١ذف

 ًٜششّ ٗيضاٛي ث٠ سا جخيشيس ضٞالس٠ ث٠ ؿذٟ سخٔي٠ ١بيص١بة ضدٖ سٞاٙٗي اٗالش ثبس – ص١بة ضدٖ ساثط٠

 ًب١ؾ ثب (ٛجبؿذ ثيـشش آة ًيلي اػشبٛذاسد١بي ضذ اص ص١بة، دس ١بيٞٙ اٛٞاع اص يي ١ش ٢ٛبيي ؿٔظز سب ًشد

 ًـز اص ؿذٟ خبسج آة صٟ ًيليز ثٞدٙ ٗطٔٞة كٞسر دس )سػيذ كٞم ١ذف ث٠ سٞاٙٗي ص١بة خشيبٙ ضدٖ

 ٛٞع ُشكشٚ ٛظش دس ثب ٗب١ي دشٝسؽ ٝ دػز دبييٚ بٝسصيًـ ١بيصٗيٚ آثيبسي ثشاي سٞاٙٗي ًجيش،اٗيش  كٜؼز

 ١ش ثشاي اٗالش ثبس -آةصٟ ضدٖ ساثط٠ سؼييٚ ثب .ًشد اهذإ ٗطيطي، صيؼز ؿشايط ػبيش ٝ ؿذٟ ًبؿش٠ ٗطلّٞ

 ص١ٌـي ٝاسد سا اٗالش ػبيش ٝ ٛيششٝطٙ ٛ٘ي، ٗوذاس ثيـششيٚ ٠ً سا ٜٗبطوي سٞاٙٗي صساػي، هطؼبر اص يي

 كٞاكْ اُش .ٛ٘ٞد ٗذيشيز ٜٗبػت طٞس ث٠ سا اكٔي ص١ٌؾ ث٠ ٜٗبطن ايٚ ١بيص١بة خٔي٠س ٝ ؿٜبػبيي ٛ٘ٞدٟ

 ، ١بثشداسي٠ٛٞ٘ٛ ٗثبّ ػٜٞاٙ ث٠. ؿذ خٞا١ذ اكضٝدٟ آٗذٟ ثذػز سٝاثط دهز ث٠ يبثذ، ًب١ؾ ثشداسي٠ٛٞ٘ٛ صٗبٛي

 ٛظش دس ثبيذ سا ايٚ ٝٓي ثٞد خٞا١ذ ٗب١يب٠ٛ ثشداسي٠ٛٞ٘ٛ اص ث٢شش آٗذٟ ثذػز سٝاثط دهز ثبؿذ، ١لشِي اُش

 سٞخ٢ي هبثْ اكضايؾ ٗشض٠ٔ دٝ دس آةصٟ دس ٛيششار ؿٔظز .ًٜذٗي ديذا اكضايؾ ٛيض ٗب ١بي١ضي٠ٜ ٠ً داؿز

 ث٠ ٝ آثيبسي اص هجْ دس آةصٟ ؿٞسي ٗوذاس ثيـششيٚ .اػز ثٞدٟ د١يًٞد ١بيصٗبٙ دس ٗشض٠ٔ دٝ ايٚ ٠ً داؿز

 ٝ ثبؿذٗي ص١ٌؾ دسٝٙ ث٠ صيشصٗيٜي ١بيآة ٝسٝد طشخب ث٠ ايٚ ٠ً ثٞد ٗشش ثش صيٜ٘غ دػي 26 ٗيضاٙ

 .ثٞد ًب١ـي سٝٛذ يي داساي ٗبٟ ٢ٗش سب ػذغ

 ٠ً سٝٛذٗي ًبس ث٠ صيبدي ثؼيبس ١بيكشّٗٞ ٝ سٝاثط ١٘ٞاسٟ آة، ٢ٜٗذػي ٗخشٔق ١بيدشٝطٟ طشاضي دس

 .ؿٞدٗي آ٢ٛب ٌٗشس سٌشاس ثبػث طشاضي ١بيهؼ٘ز ثشخي دس ثضسٍ ٝ ًٞزي سـييشار ايدبد ٝ خطب١ب ٝ ػؼي
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 ثشٛب٠ٗ يي اص اػشلبدٟ ٗيبٙ ايٚ دس .داسد ١٘شاٟ ث٠ سا صيبدي ٝهز كشف ٝ خطب ثشٝص اٌٗبٙ خٞد ٗؼئ٠ٔ ايٚ

ث٢ٜبٕ ثٔٞزي  .ثٜ٘بيذ ١بكشّٗٞ ٝ سٝاثط سٌشاس ًشدٙ سشػبدٟ دس صيبدي ً٘ي سٞاٛذٗي خبٗغ ًبٗذيٞسشي

ثشٛب٠ٗ ٗد٘ٞػ٠آثيبسي اسائ٠ ٛ٘ٞد.  ٝ آة ًيليز ١بيدبساٗشش ث٠ ٗشثٞ  ث٢ي٠ٜ ٗذيشيز ايسايب٠ٛ ثشٛب٠ٗ ک1389س

 ٛٞع دس ٠ً اػز ًبسثشدي ١بيثشٛب٠ٗ اص ايٗد٘ٞػ٠ ؿبْٗ ٝ ٗـٌْ ايٚ سكغ دس اػز سالؿي ؿذٟ اسائ٠ ١بي

 ً٘ي آ٢ٛب ػبصيث٢ي٠ٜ ٝ ص١ٌـي ٝ آثيبسي ١بيؿج٠ٌ اٛٞاع طشاضي خ٢ز دس ٢ٜٗذػيٚ ث٠ سٞاٜٛذٗي خٞد

ٛٞيؼي ٝيظٝاّ ثيؼيي ٛٞؿش٠ دس ٗطيط ثشٛب٠ٗ ثشٛب٠ٗ ٗد٘ٞػ٠ ايٚ اػز رًش ث٠ صٕال .داسٛذ ٗجزّٝ سا ثؼيبسي

دس ؿٞساي ػبٓي اٛلٞسٗبسيي ًـٞس ثجز ٝ  2/9/88ک دس سبسيخ QBWaterؿذٟ سايٚ ٛشٕ اكضاس ثب ٛبٕ ث٢بة س

ٛب٠ٗ ثبؿذک ٝ دس هبٓت يي ثشٛب٠ٗ ًٔي ٝ صيجب ثب دبيِبٟ دادٟ ثشٗي 203558سبييذي٠ كٜي ث٠ ؿ٘بسٟ داساي 

access  ٝ ٛٞؿش٠ ؿذٟ اػز ٠ً ايٚ اٗش ث٠ دٓيْ داؿشٚ ضبكظ٠ ايٚ ثشٛب٠ٗ، ٝيشايؾ، االبك٠ ًشدٙ ُيبٟ خذيذ

ٝ دس ًْ   ًٜذکايدبد ٗي Dدسايٞ ث٠ كٞسر خٞدًبس دس  accessثبؿذ سيي كبيْ ٝسٝدي ٝ خشٝخي ... ٗي

 ؿبْٗ: 

ٛشبيح سدضي٠ ؿي٘يبيي ٠ٛٞ٘ٛ آة + ٗـخلبر خبى + ٗـخلبر ًيليز آة +  اطالػبر ٝسٝدي: ٛٞع ٗطلّٞ

 ثبؿذک ٝ اطالػبر ديِش.ٗي، ٝ .... ١ECiwبي ٗٞخٞد، ؿبْٗ ًٔي٠ يٞٙس

يب  Wilcoxثٜذي آة ٝ خبى اص ٓطبظ ًيليز + سشػيٖ ٛ٘ٞداس١ب س ؿبْٗ ٛ٘ٞداس طجو٠اطالػبر خشٝخي: 

ى ٝ ٛ٘ٞداس ساثط٠ ثيٚ ١ب ٝ ٛ٘ٞداس ٛلٞر آة دس خبثٜذي ًيلي آةيـِبٟ ؿٞسي خبى آٗشيٌب ثشاي طجو٠آصٗب

ثيٜي ثبؿذک + ديؾٗٞسد ٛيبص ٗـبٝسيٚ ٗيدسكذ ٛؼجي ٗطلّٞ ٝ دسخ٠ ٗوبٝٗز ث٠ ؿٞسي ُيب١بٙ: ٠ً ثؼيبس 

ؿٞدک + ٗطبػج٠ ٗي٠ً ث٠ دهز ٝ ثش ضؼت آػشب٠ٛ سطْ٘ ث٠ ؿٞسي ٝ ....  ثبصدٟ ٗطلّٞ ٝ دشبٛؼيْ ػٌ٘ٔشد س

يب خضء آثـٞيي يب ٗوذاس آثي ٠ً  ١SAR ،TDS  ٝLFبي آثيبسي + ٗطبػجبر آثيبسي سؿبْٗ ٗطبػج٠ سٞكي٠

١ب ؿؼش٠ ؿٞد، ػ٘ن آة ص١ٌـي ؿذٟ، ٗذر آثيبسي دس ١ش دٝسٟ، ػ٘ن ثش آثيبسي ثبيذ دادٟ ؿٞد سب ٛ٘ي ػالٟٝ

ثبؿذ ٠ً ث٠ دٝ سٝؽ يٌٜٞاخز دس ٛظش ُشكشٚ ػ٘ن سٞػؼ٠ سيـ٠ ٝ سٝؽ ٗيآة آثيبسي، ٛيبص آثيبسي ٝ .... 

Ayers and Westcot ؿٞٛذ. اٛشخبثي ٗطبػجبر اٛدبٕ ٗي ٠ كٞسرث 
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دس ٗطبٓؼبر ٜٗبثغ آة، ثشسػي ًيلي آة اص ا١٘يز خبكي ثشخٞسداس اػز. ٓزا ثشسػي ٝ ؿٜبخز سشًيجبر 

١بي صيشصٗيٜي ٠ً خٞد ٗشبثش اص ؿشايط اهٔي٘ي ٝ طئٞٓٞطيٌي ٜٗطو٠ اػز اص ا١٘يز ؿي٘يبيي ٗٞخٞد دس آة

يؾ ؿٔظز ثيؾ اص ضذ ايٚ ٗٞاد، ٗلبسف ؿشة ٝ ًـبٝسصي سا ثب اي ٠ً اكضاثبؿذ. ث٠ ٠ُٛٞخبكي ثشخٞسداس ٗي

اي ثبؿذ ٠ً ثشاي ثشٚ ٝ ًٜذ. ػالٟٝ ثش ٗٞاسد كٞم سشًيجبر ؿي٘يبيي آة ثبيذ ث٠ ٠ُٛٞٗطذٝديز خذي سٝثشٝ ٗي

١بي آثيبسي سا ٛيض ٛذاؿش٠ ١ب ٝ ؿج٠ٌُزاسي دس ٠ٓٞٓسبػيؼبر آثيبسي ٗـٌٔي ديؾ ٛيبٗذٟ ٝ ٗـٌْ سػٞة

سٞخ٠ ث٠ اي٠ٌٜ دس ٜٗبطن خـي ٝ ٛي٠٘ خـي سوشيجب س٘بٕ آة ٗٞسد ٗلشف ًـبٝسصي ٝ ؿشة اص ثبؿيٖ. ثب 

ث٠ ک 1389ُٜدي س١ب اص ا١٘يز ثؼضايي ثشخٞسداس اػز. ُشدد ٓزا ثشسػي آة زبٟآث٢بي صيشصٗيٜي سبٗيٚ ٗي

-بي اٛذاص١ٟيٞٛؼي ثب اػشلبدٟ اص دادٟ –١بي صيشصٗيٜي ٜٗطو٠ ثدؼشبٙ ٜٗظٞس ثشسػي ٝ ؿٜبخز ًيلي آة

ُزاسي ضٔو٠ زبٟ ًيليز آة صيشصٗيٜي اص ٓطبظ اػشبٛذاسد١بي ًـبٝسصي ٝ ١٘سٜيٚ اثش سػٞة 10ُيشي ؿذٟ 

 . ٛشبيح ٛـبٙ داد ٠ً :دادٝ خٞسٛذُي ٗٞسد ثشسػي هشاس 

 ثبؿذ.١بي ٗٞسد ٗطبٓؼ٠ اص ٛظش خطش ػذي٘ي ًشدٙ خبى داساي خطش ًٖ سب ٗشٞػط ٗيآة زبٟ -1

 سي داساي آثي ٜٗبػت ٝ هبثْ هجّٞ ثشاي ًـبٝسصي ١ؼشٜذ.١ب اص ٛظش ؿٞ% اص زب70ٟ -2

١ب ثشاي آثيبسي ٝ ٗلشف اػيذيش٠ آة ًٔي٠ زبٟثشاػبع خذّٝ س١ٜ٘ٞد١بي آة آثيبسي آيشصٝٝػٌبر،  -3

 ًـبٝسصي ٗطٔٞة اػز. 

% آة زبٟ ١ب داساي 50ثش اػبع خذّٝ س١ٜ٘ٞد١بي آة آثيبسي آيشصٝٝػٌبر، اص ٛظش ػ٘يز يٞٙ ػذيٖ  -4

 ثبؿذ. آثيبسي ًٖ سب ٗشٞػط ٗي ديبٗذ ثذدسخ٠ 

١ب داساي دسخ٠ ديبٗذ ثذ ٛظش ثيٌشثٜبر آة زبٟثش اػبع خذّٝ س١ٜ٘ٞد١بي آة آثيبسي آيشصٝٝػٌبر، اص  -5

 ثبؿذ.آثيبسي ًٖ سب ٗشٞػط ٗي

١ب اص ٛظش ًٔش ثشاي آثيبسي ثبساٛي داساي ثشاػبع خذّٝ س١ٜ٘ٞد١بي آة آثيبسي آيشصٝٝػٌبر، اًثش زبٟ -6

 ثبؿٜذ. ثيبسي ًٖ سب ٗشٞػط ٗيدسخ٠ ديبٗذ ثذ آ

 ثبؿٜذ.١ب اص ٛظش ًْ خبٗذار ٗطّٔٞ داساي دسخ٠ ديبٗذ ثذ آثيبسي ًٖ سب ٗشٞػط ٗياًثش زبٟ -7
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ُزاسي ٝخٞد داسد. ثبؿذ ٠ً ُٞيبي آٙ اػز ٠ً س٘بيْ ثشاي سػٞةٗي 83/0ق الٛظئش ٗشٞػط ؿبخ -8

١بي ٗٞخٞد ٗي اػز ٠ً ٗٞيذ ٝخٞد خبكيز خٞسٛذُي دس ٠ٛٞ٘ٛ ١43/6٘سٜيٚ ٗشٞػط ؿبخق سايضٛش 

ُزاسٛذ ٝ سبثيش ايٚ ١بي سٞصيغ ٗيُزاس ٝ خٞسٛذٟ ثش ؿج١٠ٌبي سػٞةثبؿذ. ثب سٞخ٠ ث٠ اثشاسي ٠ً آة

١ب كٞسر ُيشد سب اص ١ذس ٠ٛٞ آة١ب ثش ػالٗز اٛؼبٙ الصٕ اػز سب اهذاٗبسي ثشاي اكالش ايٚ ٠ُُٛٞ آة

 ١بي ًالٙ خُٔٞيشي ؿٞد. سكز ١ضي٠ٜ

ٜٗبثغ  ثشداسي اص ايٚٝاٛي سا دس ث٢ش١ٟبي كشاٝ اكضايؾ آٓٞدُي ٗطيط صيؼز، زبٓؾٗطذٝديز ٜٗبثغ آة 

١بي ةا١بي ؿ٢شي، كٜؼشي ٝ صُٟزاس ثش ًيليز آة ػ٘ذسب ؿبْٗ كبالالةد ًشدٟ اػز. ٜٗبثغ آاليٜذٟ سبثيشايدب

سبثيش ٜٗبثغ آاليٜذٟ ٗخشٔق ثش ًيليز آة سٝدخب٠ٛ صئٌي ٝ ٗخضٙ ػذ  ک1385يبسهٔي سثبؿذ. ٝسصي ٗيًـب

-ؿجي٠ HEC-5Qثشداسي ثب اػشلبدٟ اص ثشٛب٠ٗ ي ٗخضٙ ثشاي ٗشض٠ٔ ث٢شٟٝ ٝالؼيز ًيل ًشدٟثشسػي ٗشثٞط٠ 

ًئُٞشٕ ٗٞاد  ١8/281بي داٗذاسي دكغ ١بي خبِٛي ٝ كؼبٓيزد١ذ كبالالة١ب ٛـبٙ ٗيػبصي ٛ٘ٞد. ثشسػي

ًئُٞشٕ سشًيجبر كؼلبس٠ دس ػطص ضٞال٠  97/10ًئُٞشٕ سشًيجبر اصس٠ ٝ  11/315آٓي هبثْ سدضي٠ صيؼشي، 

د ًئُٞشٕ ًٞد ؿي٘يبيي ٝ ضذٝ ١28000بي صساػي ػبال٠ٛ ُشدٛذ. ١٘سٜيٚ طي كؼبٓيزٞسد ٗطبٓؼ٠ ٗيآثشيض ٗ

ُشدد ٠ً ثب سٞخ٠ ث٠ طذٝدٟ ٗخضٙ ػذ ٗلشف ٗيالي صساػي ًٗؾ دس اساًئُٞشٕ اٛٞاع ػٕ٘ٞ ٝ آكز 3000

ٛشبيح ؿٞد. ثشسػي ٢ي اص آٙ ث٠ آة سٝدخب٠ٛ ٜٗشوْ ٗيٝالؼيز اهٔي٘ي ٝ ١يذسٝٓٞطي ٜٗطو٠، ثخؾ هبثْ سٞخ

١بي ًٔي كشٕ ثيؾ اص ضذ اػشبٛذاسد ؿشة ثٞدٟ ٝ ػبيش د١ذ ٠ً سؼذاد ثبًششيآٛبٓيض آة سٝدخب٠ٛ ٛـبٙ ٗي

د١ذ ٠ً ػبصي ًيلي ٗخضٙ ٛـبٙ ٗيثبؿذ. ٛشبيح ؿجي٠دبص ثشاي ؿشة ٗيد ٗطبٓؼ٠ دس ضذ ١ٗبي ٗٞسؿبخق

ثٜذي اص اٝاخش اػلٜذ سذإٝ داسد. ايٚ الي٠ ٗبٟ اص ػبّ 9ثٜذي ضشاسسي اػز ٠ً دس ٗخضٙ داساي يي ػيٌْ الي٠

-يٚ الي٠ٝد. ثيـششيٚ اخشالف دٗب ثسذٟ ٝ دس دي ٗبٟ ثشذسيح اص ثيٚ ٗي١بي سبثؼشبٙ ث٠ اٝج سػيٝ دس ٗبٟؿشٝع 

ػبصي ؿٞد. ثشسػي ٛشبيح ضبكْ اص ؿجي٠اد دس سيش ٝ ٗشداد ٗبٟ ٗـب١ذٟ ٗيُشدسخ٠ ػبٛشي ١20ب دس ضذٝد 

ٝ ثيـششيٚ ؿٔظز آٙ ُشٕ دس ٓيشش ثٞدٟ ٗئي 7سب  2دس سبثؼشبٙ دس ضذٝد  د١ذ ٠ً ؿٔظز آٙٛيششار ٛـبٙ ٗي

ٝ ؿبٓجب دس  ٠ً1/0 ؿٔظز آٙ ً٘شش اص  د١ذػبصي كؼلش ٛـبٙ ٗيثبؿذ. ثشسػي ٛشبيح ؿجي٠دس سبثؼشبٙ ٗي

 ثبؿذ. يٚ ٗي١بي صيشآٙ دس سبثؼشبٙ ٝ دبئيض ٝ دس الي٠ُشٕ دس ٓيشش ثٞدٟ ٝ ثيـششيٚ ؿٔظز ٗئي 05/0ٗطذٝدٟ 
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آيٜذ ٝ ث٠ ػٔز سشيٚ ٜٗبثغ سبٗيٚ آة آؿبٗيذٛي، ًـبٝسصي ٝ كٜؼز ث٠ ؿ٘بس ٗي١ب ٢ٗ٘ششيٚ ٝ ٗشذاّٝسٝدخب٠ٛ

ُزسٛذ ٝ دس اسسجب  ٗؼشويٖ ثب ٗطيط ديشاٗٞٙ خٞد ١ؼشٜذ ٛٞػبٛبر ن ٗخشٔلي ٗياي٠ٌٜ اص ثؼشش١ب ٝ ٜٗبط

ًيليز آة سٝدخب٠ٛ دص دس ايؼشِبٟ ضش٠ٔٗ خ٢ز اػشلبدٟ دس ثخؾ  ک1389ػبالسي سًيلي صيبدي داسٛذ. 

 ثشٗٞسد ثشسػي هشاس ُشكز. ٝ ٝػشٌبر  ١بي ٝئٌبًغ، كبئٞ ٝ س١ٜ٘ٞد١بي آثيبسي آيشصًـبٝسصي سٞػط ؿبخق

 ٝ ًٔش ،ٗيضاٙ ػذيٖ ٗيضاٙ ثيـششيٚ 88 ػبّ) ُشٕ كلْ( اّٝ  ٗب٠١ ؿؾ دس ؿذٟ سشػيٖ ٛ٘ٞداس١بي طجن

. اػز ػبّ ايٚ دس ٗٞهز خـٌؼبٓي يي اص ٛـبٙ ٠ً ًٜيٖٗي ٗـب١ذٟ ايؼشِبٟ دس سا ٗيضاٙ اػيذيش٠ ثيـششيٚ

يٖ دس ثش اػبع ؿبخق ٝئٌبًغ ًيليز آة طي كلّٞ ػبّ سوشيجب ثبثز ٝ اص ٓطبظ ٛؼجز خزثي ػذ

ؿٞد ٝ ثش ١بي ثب ؿٞسي صيبد طجو٠ ثٜذي ٗيٗطذٝدٟ ًٖ خطش هشاس داسد، اٗب اص ٓطبظ ؿٞسي دس ٗطذٝدٟ آة

١بي ػبٓي سب خٞة ثشاي ٠ً ُشٟٝ آة 1سٞاٙ ديذ ٠ً دس ٗطذٝدٟ ثٜذي اص ٓطبظ دسكذ ػذيٖ ٗيٗجٜبي طجو٠

سٞخ٠ ث٠ اي٠ٌٜ ٗطذٝدٟ ثيـي٠ٜ ٝ ً٘ي٠ٜ ُيشد. ثب سٞخ٠ ث٠ ؿبخق كبئٞ ٝ ثب آيٜذ، خبي ٗيآثيبسي ث٠ ضؼبة ٗي

سٞاٙ اص ايٚ ٓزا طجن ايٚ ؿبخق ٗي  ُيشد،ثٜذي هشاس ٗيؿٞسي ٝ ؿٔظز ٗٞاد ٗطّٔٞ دس ٗطذٝدٟ اّٝ ايٚ سدٟ

اػشلبدٟ ًشد. ثش اػبع س١ٜ٘ٞد١بي اسصيبثي آة آثيبسي آيشص ٝ ٝػشٌبر ثب سٞخ٠ آة ثشاي آثيبسي اًثش ُيب١بٙ 

ُيشد ٝ هشاس داسد، ؿٞسي ايؼشِبٟ ثيٚ ٗطذٝدٟ اّٝ ٝ دٕٝ هشاس ٗي 3-٠ً6 ثيٚ ث٠ ٗطذٝدٟ ٛؼجز خزثي ػذيٖ 

دس ٛٞػبٙ اػز ٝ  "ًٖ سب ٗشٞػط"ٝ  "١ير"ايٚ ثذاٙ ٗؼٜبػز ٠ً دسخ٠ ثذ ديبٗذ آثيبسي سٞػط ايٚ آة ثيٚ 

اص  هشاس داسد ٠ً 5/8سب  5/6ثبؿذ. اػيذيش٠ آة ثيٚ ػط ٗيثش اػبع ٗـخل٠ ًٔشٝ ثي ًشثٜبر ثيٚ ًٖ سب ٗشٞ

ثٜذي كٞسر ُشكش٠ ١بي ًيلي آة آثيبسي دس ٗطذٝدٟ هبثْ هجّٞ هشاس داسد. ثب سٞخ٠ ث٠ سدٟٓطبظ اًثش ؿبخق

سٞاٙ ٛشيد٠ ُشكز ٠ً ثشاي اػشلبدٟ اص آة ٗٞسد ثطث دس ١بي ٗخشٔق، ث٠ طٞس ًٔي ٗيثش اػبع ؿبخق

اػشلبدٟ ٗذإٝ اص ايٚ آة،  ١بي صساػي، داساي ص١ٌؾ ٜٗبػت ثبؿٜذ ٝ ثشايٗلبسف ًـبٝسصي ث٢شش اػز صٗيٚ

سػذ. اٗب دس ساثط٠ ثب ديِش خلٞكيبر ؿي٘يبيي، اػشلبدٟ اص ايٚ آة ٗذيشيز ًٜششّ ؿٞسي الشٝسي ث٠ ٛظش ٗي

  ؿٞد.س٢ذيذي ثشاي خبى ٝ ُيبٟ ٗطؼٞة ٛ٘ي

١بي ايٚ ٗضاسع ث٠ سٝدخب٠ٛ دؼيخبٙ ث٠ دٓيْ ا١٘يز آٙ دس آثيبسي ٗضاسع ؿشة ُيالٙ ٝ سخٔي٠ ص١ٌؾ

خب٠ٛ ١٘ٞاسٟ اص ٛظش آٓٞدُي سٞػط ٛيششار ٝ كؼلبر ٗٞخٞد دس ص١بة ٗضاسع ٗٞسد س٢ذيذ هشاس ُشكش٠ سٝدداخْ 
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-CEک دبساٗشش١بي ٛيششار ٝ كؼلبر دس سٝدخب٠ٛ دؼيخبٙ سا ثب اػشلبدٟ اص ٛشٕ اكضاس 1388اػز. ساصداس س

QUAL-W2  .ٗٞسد ؿجي٠ ػبصي هشاس دادCE-QUAL- W2 شلبدٟ ٗذٓي دٝ ثؼذي اػز ٠ً ثيـششيٚ اػ

اي ًٖ ػ٘ن ثبؿذ. ث٠ دٓيْ اي٠ٌٜ سٝدخب٠ٛ دؼيخبٙ سٝدخب١٠ٛبي ػ٘ين ٗي١ب ٝ سٝدخب٠ٛآٙ دس ٗخبصٙ، دسيبز٠

ُيشي ١بي ٗيذاٛي دس ايٚ سٝدخب٠ٛ دس يي ٛوط٠ اص ػ٘ن كٞسر ُشكش٠ اػز، دس ػْ٘ دس ايٚ ثبؿذ ٝ اٛذاصٟٗي

يبثي ػز. ٛشبيح ضبكْ اص ٝاػٜدي ٝ كطزٗطبٓؼ٠ ايٚ ٗذّ ث٠ كٞسر يي ثؼذي ٗٞسد اػشلبدٟ هشاس ُشكش٠ ا

اي ٝ ١٘سٜيٚ ٗوبيؼ٠ ٛشبيح ضبكْ اص ١بي ٗـب١ذٟػبصي ؿذٟ دس ٗوبيؼ٠ ثب داد١ٟبي ؿجي٠ٗذّ ثشاي دادٟ

ثؼذي ػبصي ث٠ كٞسر ييدهز ثبالي ٗذّ سا ثشاي ؿجي٠ MIKE11ػبصي ٗذّ ػبصي ثب ٛشبيح ؿجي٠ؿجي٠

 ٛـبٙ دادٟ اػز.

. دس ضبّ ؼيز هبثْ اػشلبدٟ خبسج ػبخش٠ اػزاص ٛوب  دٛيب، ٜٗبثغ آثي سا اص ٝال اٗشٝصٟ آٓٞدُي دس ثؼيبسي

ٝ  ًٜذػالٗشي ٝ ضيبر اٛؼبٙ ٝ ػبيش ٗٞخٞدار صٛذٟ دس ًشٟ صٗيٚ سا س٢ذيذ ٗي ،ضبالش آٓٞدُي آة

. ثٜبثشايٚ ثبصِٛشي دس ٝالؼيز ا ثب خطش ٛبثٞدي ٗٞاخ٠ ػبخش٠ اػز١بي طجيؼي س١ب ٝ صيؼشِبٟاًٞػيؼشٖ

شاٙ آة الصٕ ٝ ١ب ثخلٞف دس آػشب٠ٛ ٗٞاخ٠ خ٢بٛي ثب ثطبظز اص ٜٗبثغ آة دس ثشاثش آٓٞدُيدٟ اص آة ٝ ضلاػشلب

١بي ١بي ضلبظز اص ٜٗبثغ آة ٝ ثبصيبثي آةثشدٙ ؿيٟٞ . ثب اػ٘بّ الٞاثط ًٜششّ آٓٞدُي ٝ ثٌبسالشٝسي اػز

 .ْ ً٘جٞد آة ٝ آٓٞدُي آٙ كبين آٗذسٞاٙ ثش ٗـٌآٓٞدٟ ٗي

. سـييش ًبسثشي بدي دس اكضايؾ ٗلشف آة داؿش٠ اػزخ٘ؼيز ٝ سٞػؼ٠ كٜؼز سبثيش صيسؿذ سٝصاكضٝٙ 

دػز ٠ً ٝالغ ًيلي آة دس دبييٟٚ، ثطٞسياساالي ١٘شاٟ ثب ٗٞاسد رًش ؿذٟ ػجت سٜضّ ًيلي آة سٝدخب٠ٛ ؿذ

سٝدخب٠ٛ ثبؿذ. ٠ٛ صايٜذٟ سٝد، سبالة ُبٝخٞٛي ٗي. ٗطْ سخٔي٠ خشيبٙ سٝدخبُشددسٝدخب٠ٛ ثؼيبس ٛبٗطٔٞة ٗي

ُيشد كٜؼشي ٝ ؿ٢شي هشاس ٗي ،١بي ًـبٝسصيؿبْٗ آاليٜذٟ ٛٞع ٜٗجغ آاليٜذٟ اكٔي 3سٝد سطز سبثيش صايٜذٟ

اٛذ ٝ داساي ١بي كٜؼشي آٓٞدٟ ؿذ١ٟب ثطٞس ٗشٞػط سب ؿذيذ سٞػط دؼبةدسكذ سٝدخب٠ٛ 40س سبيٞاٙ ثيؾ اص د

ُشٕ دس ٗئي 5سب  5/0دٚ ثب ؿٔظز ًبدٗيٖ دس طااػشلبدٟ ٗليذ ٛيؼشٜذ ١٘سٜيٚ اػشلبدٟ اص آة آثيبسي آٓٞدٟ 

ک ث٠ ثشسػي ٝالؼيز ٛيششار ٝ كؼلبر دس 1386سض٘بٛي س. ؿذٟ اػز ايشبي -ٓيشش ػجت ايدبد ثي٘بسي ايشبي 

 ُشٕ ثش ًئُٞشٕ ٝ دسظز ًبدٗيٖ دس خبى ثيؾ اص يي ٗئيطجن ايٚ ثشسػي ؿٔسٝد دشداخز. سٝدخب٠ٛ صايٜذٟ
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سٝدخب٠ٛ ٜٗش٢ي ث٠  5ُشٕ ثش ًئُٞشٕ ثٞدٟ اػز ثب ٗطبٓؼ٠ ٗئي 1سب  4/0ب ١ثشٛح ًـز ؿذٟ ثش ايٚ خبى

١ضاس  500سبالة اٛضٓي ٗـخق ؿذ ٠ً سشاًٖ خ٘ؼيز ؿ٢شي، ًبؿز ٗطلٞالر ًـبٝسصي، اػشلبدٟ ثيؾ اص 

   سٚ ًٞد ؿي٘يبيي دس ػبّ ٝ دؼبة كٜبيغ دشاًٜذٟ ٜٗطو٠ دس اكز ًيليز ايٚ سٝدخب٠ٛ ثؼيبس ٗٞثش ثٞدٟ اػز 

 ١20بي ؿ٢شي ٝ كٜؼشي دسكذ ٝ دؼبة 46ْ ًبسثشي ًـبٝسصي ػبٗ 2006ٜيٚ طي ُضاسؿي دس ػبّ ١٘س

١بي ايبٓز سٜؼي ايبالر ٗشطذٟ آٗشيٌب ػٜٞاٙ ؿذٟ اػز يٌي اص ١ب ٝ دسيبز٠دسكذ اص ػٞاْٗ آٓٞدُي سٝدخب٠ٛ

سٝد صايٜذٟ .زؿٞد ًٞد١بي ؿي٘يبيي اػ١بي ًـبٝسصي ث٠ ٗطيط ٝاسد ٗيٜٗبثغ آاليٜذٟ ٠ً سٞػط كؼبٓيز

ٗئيٞٙ ٛلش اص  5/2ًٜٜذٟ آة ٗٞسد ٛيبص ثيؾ اص  ثضسُششيٚ خشيبٙ دائ٘ي آة ؿيشيٚ كالر ٗشًضي ايشاٙ سبٗيٚ

. ٗيضاٙ ٗلشف ًٞد١بي ؿي٘يبيي ٗخشٔق يبسي اػزٗطبّ ثخش١بي اكل٢بٙ ٝ ز٢بسخ٘ؼيز ػبًٚ دس اػشبٙ

. اص طشكي ضدٖ آة ٗلشكي ذ ١ضاس سٚ اػز١ٌشبس ک ثبٓؾ ثش ك ١ضاس 220سسٝد دس اساالي آثخٞس ضٞال٠ صايٜذٟ

ٗئيٞٙ ٗشش ٌٗؼت دس  440صٗيٜي ثبٓؾ ثش صيش ١بي ػططي ٝسٝد ؿبْٗ آةًـبٝسصي اص صايٜذٟسٞػط ثخؾ 

آة ًـبٝسصي ٠ً ضبٝي اٗالش ٗطّٔٞ كؼلش، اصر، ػٕ٘ٞ ًـبٝسصي ٝ ػبّ اػز ٠ً ثخـي اص آٙ ث٠ كٞسر صٟ

. ٛيششار ٝ كؼلبر دٝ سشًيت ٢ٗ٘ي ١ؼشٜذ ٠ً سٞػط ديٞٛذد١بي ػططي ٗيػٜبكش ػِٜيٚ اػز ث٠ آة

ؿٞٛذ. ؿٔظز ٛبٗطٔٞة ٛيششٝطٙ ٠ً ًٞد١بي ؿي٘يبئي ايدبد ٝ ٗٞخت آٓٞدُي ٗطيط اص خ٠ٔ٘ ٜٗبثغ آة ٗي

. ٗـٌالر ٛبؿي اص كشٕ آكشيٚ اػزؿشي ٝ ثٕٞ ؿٜبخشي ٗـٌْؿٞد اص دٝ خٜج٠ ث٢ذا٢ٛبيشب ث٠ ٜٗبثغ آة ٝاسد ٗي

-ؿٞد. ثٜبثشايٚ اثش آٓٞدٟٛبٗطٔٞة آٙ دس آة ص١ٌؾ ٗشثٞ  ٗي ١بيب ث٠ ٝخٞد ؿٔظزٛبدزيش كؼلش ػ٘ذساٛطالّ

. ثب سٞخ٠ ث٠ اي٠ٌٜ ثخؾ ػظي٘ي اص سشًيجبر كؼلبس٠ ٝ ؿٞد١ب ٗيًٜٜذُي كؼلبر ٗطذٝد ث٠ اثش ؿٜي ؿذٙ آة

-سا ث٠ دبييٚسٞاٙ اٛشوبّ ٗوذاس صيبدي اص ايٚ سشًيجبر ؿٞد، ٗياصس٠ سٞػط سٝاٛبة ٝ ص١ٌؾ ًـبٝسصي ٝاسد ٗي

  .دػز سٝدخب٠ٛ ٝ سبالة ُبٝخٞٛي اٛشظبس داؿز

ٗي هشاس ؿشة ٗلشف ٗٞسد سللي٠ ثذٝٙ ٝ ٗؼشويٖ ثطٞس ٠ً صيشصٗيٜي ١بيآة ًيليز اسصيبثي ٝ ثشسػي

يٞػلي  .سػذٗي ثٜظش الشٝسي ثؼيبس ؿي٘يبيي ػٕ٘ٞ ٝ ػِٜيٚ كٔضار ث٠ آٓٞدُي ٓطبظ اص خلٞكب ُيشد

 ػٕ٘ٞ ٝ ػِٜيٚ كٔضار ث٠ آٓٞدُي ٓطبظ اص ُيالٙ اػشبٙ ليذسٝدػ دؿز ؿشة ١بيزبٟ آة ک1389س

 ؿؾ اص ثشداسي٠ٛٞ٘ٛ ٜٗظٞس ايٚ ثشاي ُشكز. هشاس ثشسػي ٗٞسد ثشٛح ؿبٓيضاس١بي دس اػشلبدٟ ٗٞسد ؿي٘يبيي
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 ٓؼًٌٞالي٠، كخشآثبد، ٝيـٌبٜٛي، ٜٗطو٠ ؿؾ دس خضس دسيبي ضبؿي٠ دس ُيالٙ ػليذسٝد دؿز ضٞصٟ دس زبٟ

 اص يي ١ش سٝي ثش .ؿذ اٛدبٕ 1387 ػبّ آثبٙ سب اسديج٢ـز ١بيٗبٟ طي ػبٌٓذٟ ٝ ػشا ا١يٖاثش خـٌجيدبس،

 اٛدبٕ ثٞسبًٔش ٝ ديبصيٜٞٙ آديلٜلٞع، اسػٜيي، ًبدٗيٕٞ، خيٟٞ، ُيشياٛذاصٟ ؿذٟ ثشداؿز آة ١بي٠ٛٞ٘ٛ

 ًـبٝسصي ٕػ٘ٞ ١٘سٜيٚ .اػز ثٞدٟ اػشبٛذاسد ضذ اص ثيؾ ١٘ٞاسٟ خيٟٞ ؿٔظز ٠ً داد ٛـبٙ ٛشبيح .ُشكز

 ؿؼشـٞي اثش دس ثبسٛذُي ٝ دبييض ؿشٝع ثب ٝ ًـز كلْ دبيبٙ دس خلٞكب ثٞسبًٔش ٝ ديبصيٜٞٙ اديلٜلٞع،

 ٗجبسصٟ ُؼششؽ ٝ ؿي٘يبيي ػٕ٘ٞ ٗلشف ًب١ؾ ضبّ ١ش دس .ؿٞدٗي ٗـب١ذٟ ١بزبٟ دس ؿبٓيضاسي اساالي

 اص ضلبظز ٝ صيشصٗيٜي ١بيآة آٓٞدُي اص خُٔٞيشي ٝ دبيذاس ًـبٝسصي سٞػؼ٠ ٜٗظٞس ث٠ آكبر ثب ثيٞٓٞطيي

  .يبثذ ُؼششؽ ثبيذ خبى ٝ آة ٜٗبثغ

١بي ضٞصٟ آثشيض سبثيش ٝسٝد ػٕ٘ٞ ٝ ًٞد١بي ؿي٘يبيي ٝ كٔضار ػِٜيٚ ث٠ آة ص١ٌؾ ک1389سيٞػلي 

ثشداسي اص ؿؾ ص١ٌؾ دؿز ػليذسٝد دس اػشبٙ . ٠ٛٞ٘ٛٗٞسد ثشسػي هشاس دادػليذسٝد دس اػشبٙ ُيالٙ 

سٝد سدٝ ؿبخ٠ ُٔـٚ ٝ صٗبٙ ٝ ضبج ثٌٜذٟک ٝ خ٘بٕٗشدٟ سدٝ ؿبخ٠ دْٛٞسٝد، ُيـ٠ سٝد،ُيالٙ ؿبْٗ اؿ٘ي

ٝ اسديج٢ـز ، خشداد، سيش،  ١1386بي آرس ٝ ث٢٘ٚ دس ػبّ ٓيدبسًيک دس ٗطْ ٝسٝد ث٠ دسيبي خضس طي ٗبٟ

ٗوذاس  ١بي آة ثشداؿز ؿذٟاٛدبٕ ؿذ. ثش سٝي ١ش يي اص ٠ٛٞ٘ٛ 1387ٗشداد، ؿ٢شيٞس ، ٢ٗش ٝ آثبٙ دس ػبّ 

ُيشي ؿذ. ٛشبيح آٗٞٛيٕٞ، كؼلبر، ٛيششار، خيٟٞ، ًبدٗيٕٞ، اسػٜيي، اديلٜلٞع، ثٞسبًٔش ٝ ديبصيٜٞٙ اٛذاصٟ

١ب ثيؾ اص ٛـبٙ داد ٠ً كؼلبر، كٔض ػِٜيٚ خيٟٞ، ػٕ٘ٞ ثٞسبًٔش، اديلٜلٞع ٝ ديبصيٜٞٙ دس ػٕ٘ٞ ص١ٌؾ

 .ضذاًثش ٗدبص اػشبٛذاسد ٝخٞد داؿز

١بي ؿ٢شي دس آثيبسي ٗطلٞالر ًـبٝسصي اػشبٛذسد١ب ٝ ٗؼيبس١بي ةثشاي اػشلبدٟ ٗدذد اص كبالال

١بي ػشايز ًٜٜذٟ اص دهيوي س٢ي٠ ؿذٟ اػز. ١ذف اٝٓي٠ اص اػشبٛذاسد ًشدٙ دؼبة، خُٔٞيشي اص ؿيٞع ثي٘بسي

ثبؿذ. اطالع اص ًيليز كبالالة، ٗالضظبر ث٢ذاؿشي ٝ اػشبٛذاسد١بي صيؼز ٗطيطي، ٗجبٛي طشين آة ٗي

خلٞكيبر  ک1385ٗؼبالذسثبؿذ. ١بي سللي٠ ٝ اػشلبدٟ ٗدذد ٗيآٗيض طششي ٝ اخشاي ٗٞكويزاكٔي دس طشاض

ًيلي كبالالة ٝسٝدي ٝ خشٝخي سللي٠ خب٠ٛ كبالالة ؿشة ؿ٢ش ا١ٞاص ثش اػبع اػشبٛذاسد ػبصٗبٙ ضلبظز 

ٗطيط صيؼز ايشاٙ ٝ خلٞكيبر ًيلي كبالالة خشٝخي ثش اػبع س١ٜ٘ٞد١بي ًيليز آة آثيبسي آيشص ٝ 
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. ثش اػبع ٛشبيح ثذػز آٗذٟ، دبساٗشش١بي آٓٞدُي ٛظيش دادٗبٟ ٗٞسد اسصيبثي هشاس  6دس  ک1985شٌبر سٝػ

BOD ،COD ،SS ،TS  ًذٝسر دس كبالالة خشٝخي اص ٗشص سؼييٚ ؿذٟ اػشبٛذاسد ػبصٗبٙ ضلبظز ٝ

ؼييٚ ؿذٟ كشاسش ک كشاسش ٛجٞدٟ، ٝٓي دس كبالالة ٝسٝدي ًٔي٠ ايٚ دبساٗشش١ب اص ٗشص س1373ٗطيط صيؼز ايشاٙ س

ٝ آ١ٚ دس كبالالة ٝسٝدي ٝ خشٝخي سللي٠ خب٠ٛ دس ضذ اػشبٛذاسد ٝ  PHثٞدٟ اٛذ. ١٘سٜيٚ دبساٗشش١بي 

دبساٗشش١بي ػٞٓلبر ٝ ًٔشايذ دس كبالالة ٝسٝدي ٝ خشٝخي كشاسش اص ضذ اػشبٛذاسد ػبصٗبٙ ضلبظز ٗطيط 

ک ٛيض كبالالة خشٝخي 1985ٝ ٝػشٌبر ساٛذ. ثش اػبع س١ٜ٘ٞد١بي ًيليز آة آثيبسي آيشص صيؼز ايشاٙ ثٞدٟ

اص ٛظش سبثيش ثش ٛلٞردزيشي خبى ثذٝٙ ديبٗذ ثذ، اص ٓطبظ ثيٌشثٜبر داساي دسخ٠ ديبٗذ ثذ ًٖ سب ٗيب٠ٛ، ٝ اص ٛظش 

 ؿٞسي داساي دسخ٠ ديبٗذ ثذ ثبال ثٞدٟ اػز. 

 روش كار

١بيي ٛظيش آٓٞدُي اص ٛظش دبساٗشش١ٌشبسي  50ٗؼبضز ضذٝد  ثبي يي ٜٗطو٠ ؿبٓيضاس ٗطبٓؼ٠دس ايٚ 

 دس طي يي كلْ صساػي ٗٞسد ثشسػي هشاس ُشكز.ٛيششار ٝ كؼلبر ٝ ١ذايز آٌششيٌي 

 ىاي اجنام شده آزمايش -

 ثشداسيٛوط٠ ثٞد. ٠ٛٞ٘ٛ 9ٝ ص١ٌؾ ؿبْٗ  اص ٛوب  اػشخش، سٝدخب٠ٛ، زب١ي١بي آة ثشداؿز ؿذٟ ٠ٛٞ٘ٛ

 اٛدبٕ ؿذ.  ١1389بي اسديج٢ـز، خشداد دس ػبّ ث٠ كٞسر سٝصا٠ٛ طي ٗبٟ

 ١بي صيش اٛدبٕ ُشكز: ١بي آة ثشداؿز ؿذٟ آصٗبيؾثش سٝي ١ش يي اص ٠ٛٞ٘ٛ

NO3نيترات ) -1

 ( ppm گرم بر ليتر يا قسمت در ميليون )( حسب ميلي-

ؿٞد اص ٛوط٠ ٛظش ث٢ذاؿشي ا دس ٗطيط يٌي ث٠ ديِشي سجذيْ ٗيٛيششار ٝ ٛيششيز ثب يٌذيِش ١ؼشٜذ صيش

دس ٓيشش  ُشٕآٙ سا ٗؼ٘ٞال دس آة ثش ضؼت ٗئي ُشدد ؿٔظزثذٙ ث٠ ٛيششيز ٗي ال ث٠ ػبدُي دسٛيششار ٗؼ٘ٞ

ٝ اي ٝ ث٠ ٗوبديش هبثْ سٞخ٢ي دس خبى، آة ١ب دس ػطص ُؼششدٟٛ٘بيٜذ. ٛيششارٛيششٝطٙ ٛيششار ثيبٙ ٗي

١ب دس ١ب ٝخٞد داسٛذ. ٛيششار١ب ٗؼ٘ٞال دس ٗوبديش ً٘ششي ٛؼجز ث٠ ٛيششارؿٞٛذ. ٛيششارُيب١بٙ يبكز ٗي

اٛذ. بي ٗٞخٞد دس خبى ٝ آة ثٞخٞد آٗذ١ٟضضٞس اًؼيظٙ ًبكي ثش اثش اًؼيذاػيٞٙ اصر آٓي سٞػط ثبًششي

-اٛذ. يٌي اص اػشلبدٟثٞخٞد آٗذٟٛ٘بيٜذ ث٠ طٞس ٛبهق اصر آٓي سا اًؼيذ ٗي١ب ٠ً ١ب ١ٖ سٞػط ثبًششيٛيششيز

ٜذ. ثيـششيٚ ٗوذاس ٛيششٝطٙ دس ًٞد١بي ٗلشكي ٛ٘بي٠ اص آٙ ث٠ ػٜٞاٙ ًٞد اػشلبدٟ ٗي١بي ٛيششار ايٚ اػز ً
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١ب ١٘سٜيٚ دس ػبخز ٗٞاد ٜٗلدشٟ ًبسثشد داؿش٠ ٝ ُشدد. ٛيششاراػز ٝ دس خبى ث٠ ٛيششار سجذيْ ٗيٗٞخٞد 

ي اص كؼبد ث٠ دٓيْ اي٠ٌٜ ػبْٗ اًؼيذاٙ ١ؼشٜذ دس كٜبيغ ؿي٘يبيي، ١٘سٜيٚ دس كٜبيغ ؿزايي ثشاي خُٔٞيش

١بي خبِٛي، دكغ ٓدٚ ٛذ. اػشلبدٟ اص ًٞد١ب، سدضي٠ ٗٞاد ُيب١ي ٝ ضيٞاٛي، كبالالةؿٞٗٞاد ؿزايي اػشلبدٟ ٗي

١ب ٝ ٛضٝالر خٞي ٠٘١ ٝ ٠٘١ دس ٝخٞد ٛيششار دس ؿيشاث٠ صثب٠ٓ  ١بي كٜؼشي،١ب ث٠ صٗيٚ، كبالالةٝ كبالالة

١بي آثي ١ب، خشيب١ٙب دسيبز٠ط ًٔي٠ ٜٗبثغ آثي اػٖ اص سٝدخب٠ٛداسٛذ. ثب سٞخ٠ ث٠ ٗٞهؼيز ٝ ؿشاي١ب دخبٓز آة

 ٗؼشويٖ ٝ يب ؿيشسٞاٜٛذ آٓٞدٟ ُشدٛذ. آٓٞدُي ٌٗ٘ٚ اػز دس اثش سخٔي٠ ١ب ٗيصيشصٗيٜي ث٠ ٝيظٟ زب١ٟبي ٝ آة

١بي ٗش٘بدي ثٞخٞد آٗذٟ اػز ايدبد ُشدد. ١ب ٝ يب اكضايؾ ٗيضاٙ ٛلٞردزيشي ٠ً طي صٗبٙٗؼشويٖ كبالالة

 ٛيششيز اػز. ١بي آٓٞدٟ اؿٔت ثيـشش اص ٗوذاسٛيششار دس آة

Po4فسفات ) -2
 ( ppmگرم بر ليتر يا قسمت در ميليون )( حسب ميلي3-

ٝ   ١ب ک١ب ٝ ٗشبكؼلبركؼلبر١بي ٗششاًٖ س دٔي١ب ٝ كؼلبركؼلبر آة ٌٗ٘ٚ اػز داساي اٝسسٞكؼلبر

ٟ ١ب اؿٔت ث٠ كٞسر كؼلبر ديذ١بي طجيؼي ٝخٞد داؿش٠ ٝ دس كبالالةسشًيجبر كؼلش آٓي ثبؿذ. كؼلش دس آة

١ب ثلٞسر ًٞد دس اساالي آيٜذ. اٝسسٞكؼلبراص ٜٗبثغ ٗخشٔلي ث٠ ٝخٞد ٗيؿٞد، اؿٌبّ يبد ؿذٟ كؼلبر ٗي

١بي ػططي ساٟ ديذا ١بي اساالي ًـبٝسصي ث٠ آةسٝٛذ ٝ دغ اص ٗلشف اص طشين ص١ٌؾًـبٝسصي ثٌبس ٗي

١ب اص طشين ٝ دس كبالالة١بي آٓي دس اثشذا ث٠ ٝاػط٠ كشايٜذ١بي ثيٞٓٞطيٌي سـٌيْ ؿذٟ ًٜٜذ. كؼلبرٗي

١ب ١بي اٛؼبٛي ٝ ثوبيبي ؿزايي ٝخٞد داسٛذ. ٝخٞد كؼلش ث٠ ١٘شاٟ اصر ثبػث سؿذ ثيؾ اص ضذ خٔجيدؼبة

ػبصي ؿذٟ ٝ ث٠ طجغ آٙ ٜٗدش ث٠ ًب١ؾ اًؼيظٙ ٗطّٔٞ ١ب ٝ اػشخش١بي صال١ّب، ٗشداة١ب دس سٝدخب٠ٛخضٟ

 ُشدد.١ب ٗيک دس آةD.o س

 

 

 مترموس بر سانتيزيمنس بر متر و يا ميلي بر حسب ميكرو (EC)هدايت الكتريكي  -3

كٞسر ُشكز،  ٖيػذ يثش ضؼت ؿٞسي ٝ ٛؼجز خزث بسييثٜذي آة آث٠ً ثشاي طجو٠ يي١بسٝؽ ٚياص اٝٓ

. دس ؿذٟ اػز ٠يس٢ ٌبًغٔيثبؿذ ٠ً ثش اػبع آٙ ٛ٘ٞداس ٗؼشٝف ٝيٗ ٌبيخبى آٗش ؿٞسي ـِبٟيسٝؽ آصٗب
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 SARدس ز٢بس ُشٟٝ ٝ اص ٛظش صيبٙ ضبك٠ٔ اص ػذيٖ ثب ٛ٘بي٠   ECؿٞسي ثب ٛ٘بي١٠ب اص ٛظش ٌبًغ، آةسٝؽ ٝئ

اي ثشاي سٞاٛذ ث٠ ػٜٞاٙ ٛ٘بي٠ک آة آثيبسي ٗيSARُيشٛذ. ٛؼجز خزثي ػذيٖ سٛيض دس ز٢بس ُشٟٝ هشاس ٗي

 سؼييٚ خطشار ٛبؿي اص ػذي٘ي ؿذٙ خبى ٗٞسد اػشلبدٟ هشاس ُيشد. 

 اػز : شيث٠ هشاس ص ًغٌٔبيٝ ثٜذي آة ثش اػبع ؿبخقسسج٠

 ک خطشار ػذي٘ي ؿذٙ ًٖ SAR<10س 1ُشٟٝ ػذي٘ي 

 ک  خطشار ػذي٘ي ؿذٙ ٗشٞػط SAR <20 > 10س 2ُشٟٝ ػذي٘ي 

 خطشار ػذي٘ي ؿذٙ صيبد  کSAR <28 > 20س 3ُشٟٝ ػذي٘ي 

 ک خطشار ػذي٘ي ؿذٙ ثؼيبس صيبد SAR>28س 4ُشٟٝ ػذي٘ي 

 ؿٞٛذ. ٛـبٙ دادٟ ٗي١S1 ،S2، S3  ٝS4بي كٞم ث٠ سشسيت ثب ػالئٖ ٠ً ُشٟٝ

 ک ؿٞسي ًٖ EC<250 µmhos /cm س 1ُشٟٝ ؿٞسي 

 ک ؿٞسي ٗشٞػط >EC<750 µmhos /cm 250 µmhos /cm س 2ُشٟٝ ؿٞسي 

 ک ؿٞسي صيبد >EC<2250 µmhos /cm 750 µmhos /cm س 3ُشٟٝ ؿٞسي 

  ثؼيبس صيبد ک ؿٞسيEC>2250 µmhos /cm س 1ُشٟٝ ؿٞسي 

 ؿٞٛذ.ٛـبٙ دادٟ ٗي C1 ،C2 ،C3 ،C4ث٠ سشسيت ثب ػالئٖ  ١بي كٞم ٛيض٠ً ُشٟٝ

ٝ ًْ ٗٞاد خبٗذ ٗطّٔٞ آٝسدٟ ؿذٟ ثٜذي آة آثيبسي كبئٞ ثش اػبع ٗيضاٙ ؿٞسي طجو٠ 1دس خذّٝ ؿ٘بسٟ 

اػز. ثب سٞخ٠ ث٠ ٗطذٝدٟ ثؼيبس ُؼششدٟ ثيٚ ١ش ُشٟٝ ٗـخق ؿذٟ، ايٚ اػشبٛذاسد سخ٘يٜي ثؼيبس ًٔي ٝ ؿيش 

 د١ذ. ي٠ ٗيدهين اص آة سا اسا

 

 

 طجو٠ ثٜذي آة آثيبسي ث٠ سٝؽ كبئٞ – 1خذّٝ
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 طٞس ث٠ ٠ً ثبؿذٗي ٝػشٌبر ٝ آيشص آثيبسي ١بيس١ٜ٘ٞد آثيبسي، آة ًيلي ثٜذيطجو٠ ١بيسٝؽ ديِش اص

 هشاس سٞخ٠ ٗٞسد آة ؿي٘يبيي ٢ٖٗ خلٞكيبر اًثش سٝؽ ايٚ دس .اػز ؿذٟ آٝسدٟ 2خذّٝ ؿ٘بسٟ دس ًبْٗ

 .آيذٗي ضؼبة ث٠ آثيبسي آة ثٜذيسسج٠ دهين ١بيسٝؽ اص يٌي ٓطبظ ايٚ اص ٠ً اػز ُشكش٠

 ٝػشٌبر ٝ آيشص آثيبسي آة اسصيبثي ١بيس١ٜ٘ٞد -2خذّٝ 
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-هشاس ُشكش٠ ٝ ًٔي٠ ٝسٝدي ٝ خشٝخيٜٗطو٠ ٗضثٞس ثٞػي٠ٔ ٛوـ٠ ٝ دي٘بيؾ ٜٗطو٠ ث٠ دهز ٗٞسد ثشسػي 

ب ًبؿز ثشٛح دس ؿبٓيضاس، دس كٞاكْ صٗبٛي ذ. دس طي يي كلْ صساػي ١٘ضٗبٙ ثي١بي آة دس آٙ ٗـخق ُشد

 ECٛيششار ٝ  ،ثشداسي ؿذ ٝ ٗوذاس كؼلبرسٝص يي ثبسک اص آة ٝسٝدي ٝ خشٝخي اص ٗضسػ٠ ٠ٛٞ٘ٛ دٝٗؼيٚ س١ش 

ٛبِٗزاسي  3ٝ  2، 1ػ٠ اػشخش ٠ً ثب اػشخش ؿ٘بسٟ  :ٛوب  ٝسٝد آة ث٠ ٜٗطو٠ ؿبْٗؿذ. ُيشي دس آٙ اٛذاصٟ

ک. ٝسٝدي ثؼذي آة ث٠ ؿبٓيضاس سٝدخب٠ٛ ثٞد ٠ً اص دٝ ٛوط٠ ثبالدػز سٝدخب٠ٛ ٝ 3 ٝ 2، 1اٛذ سٛوب  ؿ٘بسٟ ؿذٟ

ک. دس داخْ ٜٗطو٠ ٗضثٞس ٝ دس 7ٝ  6ثشداسي ؿذ سٛوب  ؿ٘بسٟ ٛوط٠ ٝسٝد آة ث٠ ؿبٓيضاس سصيش يي دْک ٠ٛٞ٘ٛ

س اي ضلش ؿذ ٝ اص آة داخْ زب١ي ٝ ٛيض آة داخْ ًشر ًٜبًٜبس يي ًشر ؿبٓيضاسي يي زب١ي ٗـب١ذٟ

ک.  س٢ٜب خشٝخي ٜٗطو٠ يي ص١ٌؾ اػز ٠ً آة ص١ٌـي ٗضاسع 5ٝ  4ثشداسي ؿذ سٛوب  ؿ٘بسٟ زب١ي ٠ٛٞ٘ٛ

ثشاي سؼييٚ ًيليز آة ؿشة ٜٗطو٠ اص يي زبٟ ؿشة خبِٛي  .ک8ػبصد سٛوط٠ ؿ٘بسٟ سا اص ٜٗطو٠ خبسج ٗي

 سائ٠ ؿذٟ اػز.ا 3ک. ؿشش ٛوب  دس خذّٝ 9ثشداسي ثلٞسر ١لشِي اٛدبٕ ؿذ سٛوط٠ ؿ٘بسٟ ٛيض ٠ٛٞ٘ٛ

خ٢ز ثشآٝسد ٗوذاس ًٞد ٗلشكي ٝ صٗبٙ ٗلشف آٙ دس ٜٗطو٠، ٗوذاس ػٌ٘ٔشد ثشٛح ٝ سهٖ ؿبٓت ًـز ؿذٟ 

آٝسي ١ب خ٘غٜب٠ٗسٞصيغ ُشديذ. دس اٛش٢بي كلْ ًـز ايٚ دشػـ١بيي سذٝيٚ ؿذ ٝ ثيٚ ًـبٝسصاٙ دشػـٜب٠ٗ

 ُيشد.ح ٗٞسد اػشلبدٟ هشاس ٗيشبيٝ اطالػبر آٙ ٗٞسد دشداصؽ هشاس ُشكش٠ ٝ دس سدضي٠ ٝ سطٔيْ ٛ

 ؿشش ٛوب  ٠ٛٞ٘ٛ ثشداسي ٜٗطو٠ ٗٞسد ٗطبٓؼ٠ -3خذّٝ 

 ؿشش ٛوب  ؿ٘بسٟ ٛوب 

 اػشخش ؿ٘بسٟ يي 1

 اػشخش ؿ٘بسٟ دٝ 2

 اػشخش ؿ٘بسٟ ػ٠ 3

 داخْ ًشر ؿبٓيضاسي 4

 زب١ي ًٜبس ًشر ؿبٓيضاسي 5

 يش دْص 6

 سٝدخب٠ٛ 7

 ص١ٌؾ 8

 زبٟ ؿشة 9
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 نتايج

داساي ٗشٞػط  2ٝ  1دٝ اػشخش ؿ٘بسٟ د١ذ. دس ٛوب  ٗخشٔق سا ٛـبٙ ٗي ECاس سـييشار ٛ٘ٞد 1ؿٌْ 

EC   داساي  ٠ً3 اػشخش ؿ٘بسٟ صيٜ٘غ ثش ٗشش ١ؼشٜذ دسضبٓي ٗيٌشٝ 220ضذٝدEC  ثبالسشي ٛؼجز ث٠ آ٢ٛب

سٝد ٗيٌشٝصيٜ٘غ ثش ٗشش ٗشـيش اػز. ؿٞسي آة سٝدخب٠ٛ ٛيض دس ٗطْ ٝ 380 ثطٞس ٗشٞػط ثٞدٟ ٝ ؿٞسي آٙ

ثبؿذ. ٗشٞػط ؿٞسي آة ًشر ٝ زب١ي داخْ صيٜ٘غ ثش ٗشش ٗي ٗيٌشٝ 370ٗشٞػط آة ث٠ ؿبٓيضاس ثطٞس 

صيٜ٘غ  ٗيٌشٝ 360صيٜ٘غ ثش ٗشش اػز. ٗشٞػط ؿٞسي آة ص١ٌؾ ٛيض  ٗيٌشٝ 480ٝ  350ٗضسػ٠ ثششسيت 

 ثبؿذ. ثش ٗشش ٗي

 ٠ً1 اػشخش ؿ٘بسٟ ضبٓيسا داسا ١ؼشٜذ دسppm 5/0ضذٝد  ٗشٞػط ٛيششار 3ٝ  2دٝ اػشخش ؿ٘بسٟ 

٠ً ١بي خبِٛي سٞاٙ دس سخٔي٠ كبالالة٠ً ػٔز سا ٗي ثبؿذٗي ppm 6/1 داساي ٗوذاس ٛيششار ثبالسشي ضذٝد

. ٗوذاس ٛيششار آة سٝدخب٠ٛ ٛيض ث٠ داخْ ايٚ اػشخش داٛؼز١ب ١ؼشٜذ ضبٝي ٗوذاس صيبدي ٗٞاد آٓي ٝ دسشخٜز

ثبؿذ. ٗشٞػط ٗوذاس ٛيششار آة ًشر ٝ زب١ي ٗي ppm 6/0دس ٗطْ ٝسٝد آة ث٠ ؿبٓيضاس ثطٞس ٗشٞػط 

١بي ٝسٝدي ٗشٞػط ٛيششار آة داخْ ًشر اص ٗشٞػط آة اػز. ppm 8/0  ٝ65/0 داخْ ٗضسػ٠ ثششسيت 

ٗشٞػط ٛيششار آة ص١ٌؾ ثبؿذ. ثيـشش اػز ٠ً ػٔز دس ٗلشف ًٞد١بي ؿي٘يبيي دس ١ِٜبٕ ٛـب ٝ ٝخيٚ ٗي

 ثبؿذ. ٗي ppm 9/0ٛيض 

 3ٝ  ٠ً2 اػشخش ؿ٘بسٟ سا داساػز دسضبٓي ppm 5/0 داساي ثيـششيٚ كؼلبر ث٠ ٗوذاس 1 اػشخش ؿ٘بسٟ

بر آة سٝدخب٠ٛ ٛيض دس ٗطْ ٝسٝد آة كؼلٗوذاس  .سا داسا ١ؼشٜذ ppm 02/0  ٝ05/0ضذٝد  بركؼلٗشٞػط 

 ppm بر آة ًشر ٝ زب١ي داخْ ٗضسػ٠ كؼلثبؿذ. ٗشٞػط ٗوذاس ٗي ppm 06/0ث٠ ؿبٓيضاس ثطٞس ٗشٞػط 

 ثبؿذ. ٗي ppm 04/0بر آة ص١ٌؾ ٛيض كؼلاػز. ٗشٞػط  02/0
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 ومًدارهاي تغييرات ويترات در مىطقه مًرد مطالعه -2شکل 
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 ومًدارهاي تغييرات فسفات در مىطقه مًرد مطالعه -3شکل 
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