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 هدیکچ
  یامهیگژیو  امب    بآ عبامنم یمفیک یامهیگژیو طابترا  هب هلاقم نیا رد .دشاب یم دیکشام ةناخدور زیربآ ةضوح زا ییخب ناوارس ناوخبآ
       همب ناوارمس ةمقطنمرد هدودمحم نیمی ت امب روظنم نیا  هب .تسا  هدش هتخادرا یراتخاس و یسانش گنس ظاحل هب هدودحم یسانش نیمز
      امب  امس .دمش همتخادرا دومجوم یسانش نیمز یاه هیقن زا  هدافتسا اب یسانش نیمز یاهدنزاس یگدنکارا و ییاسانش و ینادیم یسررب
           همیزجت جیامتن سامسارب و بامختنا یرادرمب همنومن تمهج تامنق و هامچ لمامش یبآ عبنم 01 یبآ عبانم ریاس و اه هاچ تی قوم ییاسانش
  یامه   همیقن ریمسفت .دش میسرت ...و میزینم ،میسلک ،تافلوس ،رلک ،EC، TDS تظلغ مه و شنکارا یاه هیقن ،هقطنم بآ یاه هنومن
 یتالصاوم روحم هتلافسآ هداج یبرغ تمسق و تشد زکرم فرط هب دابا هللا زا ناوارس تشد یبرغ لامش هدودحم داد ناین هدش مسر
  نیمنچمه و نییاا ینیمزریز بآ تیفیک یسانش نیمز یاهدنزاس رارگرثا لماوع ریثأت لیلد هب شخبادخ هاچ زا د ب ات شاخ -ناوارس
  یامه     بالمضاف دومجو و یمتی مج مکارمت   لمیالد همب یسانش نیمز لماوع رثا رب هوالع تنک هرا ات کشوه زا ناوارس رهش فارطا رد
 تابوسر عمجت و ینیمزریز بآ  هیلخت لحم لیلد هب کهد هقطنم رد زین تشد یاهتنا رد و هدوب رادروخرب ینییاا تیفیک زا زین یرهش
  و برمغ   بومنجرد نامبمگ هاچ دوجوم یبآ عبانم زا تیفیک نیرتهب و دنرادروخرب ینییاا تیفیک زا زین ینیمزریز بآ نایرج زا یشان

 .دنشاب یم تیگ دیفس هوک یتینارگ دنزاس فارطا رد و تشد لامش رد تیگ تانق و وتشد هاچ
 
 .یژولوئژوردیه ،یسانش گنس ،یسانش نیمز ،بآ تیفیک ،ناوارس :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
   ،هاهچ دهننام  نوگاهنوگ یاهکور هب نآ جارختسا و هدرک رپ ار نیمز زا یرشق جرف و للخ هک تسا یبآ ،ینیمزریز بآ
 بآ نی مأهت   رد ناهسنا یاه     زاهین یارهب یهنیمزریز یا  بآ (Abler,2001:37) ندوک یم ماجنا شک ز و همشچ ،تاونق
 Lebel et) ن دهکاب ی هم      ناهنیمطا لهباق و یلهصا عباهنم زا یهکی ،تعنص رد فرصم دروم بآ و برک بآ ،یزرواشک

al,2013:504) سرتهسد رد یناهسا  هب و یفاک هزادنا هب کشخ همین و کشخ یحاون رد یحطس یاهبآ رگید هبنج زا و   
   رهب اه     بآ نهیا زیلاهنا و یدهنب  ههقبط و ینیمزریز یا  بآ تیمک و تیفیک زا عالطا نیاربانب (Ma,2015:277)  دنتسین
  یاه       بآ یگدوهلآ ش اهک تمهس ههب تهکرح و یتیریدم یا  یریگ ایمصت رد اهنآ رد فلتخم رصانع تیمک ساسا
 شزرا و وس کی زا عبانم نیا تیدودحم لیلد هب (Dhillon& Dhillon,2003:120) ندوب د اوخ ناسر یرای ینیمزریز
  نتهسا       هدهک فهلتخم عهماوج طهسوت نآ تهیفیک و تیمک ظفح یارب یتیریدم ریبادت ذاختا  جوم رگید یوس زا نآ
   نتهسا راذهگ ری ثأهت      بآ تهیفیک و تهیمک یور رهب یناهسنا یاه  تیلاعف و یطیحم تارییغت هلمج زا یفلتخم لماوع

(Salem& Mona,2015:411) یا دهنیارف لیلد هب ا  بآ تیفیک ،موس ناهج یا  روشک هژیو هب ایند رسارس رد هزورما  
 &Salem) ن دنوهک ی هم       دهیدهت یروهک هدهیدپ هلیهسو ههب نیریهک بآ عبانم و تسا هدرک ادیپ ش اک یناسنا و یعیبط

Mona,2015:411) یاه   شزهیر ناهمز زا    ههک دهکاب یم یددعتم یا دنیارف و لماوع ریثأت تحت ینیمزریز بآ تیفیک  
   یدنزاهس سنهج (Nigro et al,2017:101) ندننک یم رثا بآ یور رب همشچ و تاونق ،ا  هاچ زا بآ جارختسا ات یوج
  روهط هب و (Jahanshahi & Zare,2016:16) نتسا بآ ییایمیک  یکرت رب رثؤم لماوع زا یکی درذگ یم نآ زا بآ  هک
     رد ناوارهس ناتهسرهک نتهسا نآ اهب طبترم یا گنس و ا کاخ زا یباتزاب یعیبط یا بآ ییایمیک تایصوصخ یلک
    اهک تهکد نهیا ندراد رارق ناریا هطقن نیرت یقرک رد ناتسکاپ زرم یرتمولیک 63 رد ناوارس تکد و یزرم رفص هطقن
    ههناخدور اهب تهشُنگ رهک برغ یرتمولیک 77 زا نآ یشک ز هضوح و هدیدرگ عقاو هوک هتکر ود نیب لیوط و ضرع
    ناتهسکاپ تمهس ههب ًااتیاهن و هتسویپ دیککام هناخدور هب کتور و روککم ،شیمیس هناخور زا نتکذگ اب و زاغآ لیسپ
  دهنلب رد بآ عبانم لیسناتپ ش اک هک دکاب تیم ا رپ دناوت یم اجنآ زا ناوارس تکد رد بآ (6 لکک) دوک یم تیاد 
  رثؤهم  اه   هاگتنوکهس  دهمآرد ش اک و فلتخم یا  شخب رد یراذگهیامرس ش اک ،ترجاهم شیازفا رد دناوت یم تدم
   ندز اه  رهب و ینماان داجیا رد ترجاهم نآ عبت هب و یلاسکشخ ،بآ یگدولآ نینچم  (Yira et al,2016,187) ندکاب
   ناوارهس رههک هکنیا  هب تیانع اب و دنراد یهجوت لباق تاریثات ناریا یلم تینما رب رتمهم هم  زا و هقطنم یمومع اظن
    بآ تهیفیک دوهبهب و لرهتنک تهج یزیر همانرب اذل ،تسا ناتسکاپ اب یزرم رفص هطقن رد کیژتارتسا یا رهک زا یکی
  یاه    شهخب رد یراذهگ    هیامرهس شیازهفا و نازرواهشک تهشیعم دوبهب ،نانیشنزرم ترجاهم زا یریگولج رد دناوتیم
  نآ رهب رثؤم لماوع و بآ تیفیک هنیمز رد مزال و یفاک یا  ش وژپ یسررب دروم هودحم رد ندکاب رثؤم هقطنم فلتخم
     لهیلحت رهب هوالهع تهسا  هدک یعس هلاقم نیا رد ور نیزا ،تسا هتفرگن تروص یسانک نیمز یا دنزاس ریثأت هژیو هب
  ههم    نتفرهگ رهظن رد اب ات دوک یسررب ناوارس تکد بآ تفیک و تیمک رد رثؤم یعیبط ریغ و یعیبط لماوع ا  هداد
 ندرک هئارا یبسانم یا راک ار ،رظن دروم هقطنم رد دوجوم تاهج
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 اه شور و داوم

 هعلاطم دروم هقطنم
   ناتهسا قرهک رد ه هجرد 27ن37  اهت 27ن76  ضرهع و هجرد 70ن17 ات 60ن67 یایفارغج لوط هدودحم رد ناوارس تکد
  یاه    ههضوح رهیز زا یکی هک هدیدرگ عقاو ناریا تمسق نیرت یقرک رد ناریا یقرک بونج رد و ناتسچولب و ناتسیس
  ایهلقا و  رهتم یلیم 666 هنالاس تدم دنلب طسوتم یگدنراب اب هقطنم یوج طیارک (6 لکک) ندکاب یم دیککام هناخدور
   لامهک زا اه     شراهب نازهیم یهسانکاو  یا  هداد یسررب اب و هدوب  سانمان رایسب مرگ یا  ناتسبات اب ینابایب و کشخ
 ندبای یم ش اک یقرک بونج تمس هب یبرغ
 ناوارس زیربآ ی هضوح یاهیگژیو
  زرهم زا   ههضوح نیا یا تفربآ هک یروط هب ،دکاب یم ضرع اکو هدیشک ًاالماک ی هضوح کی ناوارس زیربآ یهضوح
 7/77  اهت تشُنگ قرک رد رتمولیک 7/16 نیب زیربآ ی هضوح ضرع نتسا  هتفای شرتسگ بونج تمس هب ناوارس لسگ
  قرهک ات تشُنگ برغ لامک زا  هضوح لوط نتسا عبرمرتمولیک 7377 تحاسم یاراد و ریغتم تشُنگ برغ رد رتمولیک
  رتموهلیک 7/2  رهبارب  رادهقم نیرتمک رد رنرتاوک یا تفربآ ی هدودحم ضرع ،دراد دادتما رتمولیک 766 لوط هب ناوارس
  اهب  ناوارهس  لهسگ ی هیهکاح  زا اه تفربآ  یک ندکاب یم تشُنگ قرک رد رتمولیک 66 ربارب رادقم نیرتشیب و تشُنگ رد
  لوهط رد  یلهصا  یهشک ز ندباییم ش اک زیر هناد تابوسر اب یبونج یهیکاح تمس هب یتفربآ تکرد هناد تابوسر
 ندراد همادا ناوارس تمس هب قرک بونج هب برغ لامک زا ،تکد یبونج یهیکاح زا  هضوح

 ناوارس تشد یسانش نیمز هشقن .3 )کش
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 ناوارس یژولوفروموئژ و یسانشنیمز
 رد  ههک دکاب یم ناوارس شوگراهچ 666677:6 یههسانکنیههمز هههشقن زا یههشخب ناوارههس یتاههعلاطم هدودههحم 
  یاه تفربآ یقرک شخب یاهتنا رد ناوارس رهک ندراد رارههق نارههکم نوز زین و نارهیا قرک یبوسر -یراتخاس نوز
 676  یهبیرقت  لوهط  ههب  ناوارهس   قرهک اهت و زاغآ شاخ قرک زا  هک هدومن ادیپ هعسوت ناوارس یهدیشک تکد رنرتاوک
  نهیا رد کیئوزونس هدرتسگ یا  شیلف و برغ لامک رد ناتفت ناشفشتآ زا رثأتم هقطنم یژولوفروم ندراد همادا رتمولیک
- هراهسخر رد نتسا ارمولگنک و ک آ ،لیک ،گنس هسام لماک یحاون نیا رد ا شیلیف  لاغ یا  هراسخر نتسا  هنهپ
 و  بوهنج  یاه  شیلف رد دوجوم یک آ یا  کولب و تشُنگ لامک رد یتینارگ یذوفن یا  هدوت  طانم نیا یشیلف یا 
 زا (7196:972  ،ناراهکم  و  یراوه د  ندنا هداد لکک ار  طانم نیا رت عفترم یا  شخب ناوارس قرک و برغ بونج
  دودهههح  اهههت  ییارموهههلگنک زا (Qt1) یمیدههق یههتفربآ یاهه  هههناگداپ ناوارس تکد قرک بونج ات برغ لامک
 و  گنههس  هههسام  ،ارموههلگنک نهیا یاه  هوهلق رتشهیب سنهج ندهنا هدک لیکشت هدک ینامیس یههمکو تخههس یمههک
  رایسههب  یبسههن  روهط هب راد ههیواز یاه  هولق نتسا هدک تخت و فاص همین ات فاص اه  هوهلق رتشهیب ندکاب یم لیهک
  رههطق  اههب  ییاهه   هوههلق هاهگ اهما تسا رتمیتناس 69 دودح لومعم روط هب اه  هوهلق رهطق هنیشهیب ،دوک یم هدهید اهک
 ار گنهس نهیا اهجح دهصرد 60 اهت 67 دودهح اه  ههناد نیب نامیهس نددرهگیهم هد اشهم زهین رتمیتناهس 67 دودهح
 و  یههسر  تابوههسر  اههب  هههک تسا یا هسام و یلیک زهیر تارذ زا لوهمعم روط هب نامیهس سنهج ند د یم لیکشهت
  دههنچ دهح رد و اهک رایسهب ناوارهس تهکد قرهک بوهنج رد تابوهسر نیا تماخهض ندهکابیهم یوهلخم ینراهم
 ، ددرهگ یم هد اشم ناوارس تهکد برهغ لامهک رد دهحاو نهیا تماخهض نیرتشهیب یتاهعلاطم ههنهپ رد نتهسا رهتم
  ناوههج  یههتفربآ  یاهه   هههناگداپ تکد زا یتمسق رد ندوک یم دروآرب رتم 67 زا شیب تابوسر تماخض هیحان نیا رد

(Qt2) دنهکاب ی همن  ینامیهههس و  تخهههس نادههنچ ههک دوک یم هد اشم یعاهفترا اهک یا ههنکفا یورهخم تابوهسر ، 
  رتمیتناهس 67  دودهح  لوهمعم   روهط ههب دحاو نیا رد اه  هوهلق رهطق هنیشهیب نتهسا رهتزیر تابوهسر نیا یدهنب ههناد
  لیههک و  گنههس  هههسام سنهج زا ا  هوهلق رتشهیب نددرگ یم هد اشهم زهین رتشهیب رهطق اهب ییاه  هوهلق هاهگ اهما تسا
  نیهههمز  یا دنزاهههس  نیهههب رد ن دوهک ی هم هدز نیهمخت رهتم 67 دودهح تابوهسر نهیا تماخهض هنیشهیب ندنکاب یم
  تههیلباق  نیرتشهههیب و  هرهههیخذ  یرههض نیرتشههیب ،یریذههپذوفن نیرتشههیب زا دنزاههس نههیا ،هههقطنم یتخانههک
 یا هه  هرفهس لیکشهت و یهنیمزریز بآ  هرهیخذ یارهب دنزاهس نیرهتهب اذهل ندکاب یم رادروهخرب یهنیمزریز بآ لاهقتنا
  عباههنم  دوههبمک اهی و دوهبن رد لهماع نیرت اهم ،دهحاو نهیا اهک تماخهض هنافهسأتم ندهیآیم رامک هب ینیمزریز بآ
  یتاهههعلاطم  هدودهههحم  تسهههپ ی اه  تمسههق رد ندکاب یم نآ نوماریپ و ناوارس تکد رد ینیمزریز بآ دنمهکزرا
  ههب ار  دوهخ  یاهج  تهکرد  ههههناد و  یهههبیرخت تاب وهههسر  ،ناوارهههس تههکد قرههک بوههنج و قرههک هژیوههب
 (9 لکک) ندهنا هداد سر و یتلیهس نراهم ،نراهم لماهک زهیر ههناد یاه  هتشهن
 ینیمزریز بآ زا یرادربهنومن
       و یحطهههس بآ تهههیفیک یور رهههب کاهههخ ریثأهههت و هههعلاطم دروهم ههقطنم رد بآ عبانم تیفیک یبایزرا یارب 
       أشههنم نیهیعت و یهنیمزریز بآ تهیفیک یباهیزرا یارهب  تهسا هدک ماجنا ینیمزریز بآ زا یرادرب هنومن یههنیمزریز
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  تروههص ییا هنوگ هب تانق و یرادربهرهب هاهچ هقلح 37 زا یرادربهنومن ناوارس تکد ناوخبآ ینیمزریز بآ یروهک
 ,+Na  لهیبق زا  هدمع یا  نوی نیهیعت تههج و د د ناشن ار تارییغت دنور و هداد شکوپ ار هدودحم لک هک تهفرگ

K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, HCO3-, SO42- تهحت هاچ ر  ،یرادرب هنومن زا لهبق نتفرگ رارق ییایمیک شجنس دروم 
  ریداههقم نددرهگ باهنتجا بآ یمیهک یور رب هاچ یا  هلول اهب ساهمت رد نکاهس بآ تارثا زا ات دیدرگ یم عقاو ژاپمپ

PH،  هاگشههیامزا  هههب اه  ههنومن سپهس و دک یریگ هزادنا ارحص رد بآ یا  هنومن ترارح هجرد و یکیرتکلا تیاد  
  ،یاهتن 6   لودههج نتههسا  هدههک هداد ناشن ینیمزریز بآ یرادرهب ههنومن یاقن تیعقوم 7 لکک رد نتسا  هتفای لاقتنا 

   یاه رتماراپ ،یهنیمزریز بآ  تهیفیک هعلاطم روظنم هب ند د یم ناشن ار یهنیمزریز بآ یا  هنومن ییایمیک یا  شجنس
 ندندک ریسفت و هبساحم تیفیک رب رثؤم
 یهاگشیامزآ شجنس یاه شور
       درادناتههسا یاهههکور زا و تهفرگ رارههق زیلاهنآ دروههم  ناوارهس  تههکد  ناوهخبآ  یههنیمزریز یا  بآ زا  ههنومن 37
    هههب دههیرلک و ایزههینم ،ایسهلک ،تاهنبرکیهب ندهک هدافتهسا یرتموتفورتکپسا و یجنسنزو ،یجنس هلعک ،نویهسارتیت
 یجنسنزو شور هب تافلوس و یرتمورتکپسا شور هب تارتین ،یجنسهلعک شور زا ایساتپ و ایدس ،نویسارتیت شور
 نتفرگ رارق شجنس دروهم

 رب اه نوی و رتمیتناس رب سهومورکیم بسح رب (EC) یکیرتکلا تیاده ،(4931) ناوارس تشد ینیمزریز بآ یاه هنومن ییایمیش یاه شجنس جیاتن .1 لودج 

 رتیل رد نالاو یکا یلیم بسح
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 یرادرب هنومن لحم
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w1 1.08 2.81 0 6.86 0.02 4.26 2.52 3.4 7.6 405.1 633 308648 395253 وتکد 

w2 10.46 5.3 0 3.63 0.13 13.93 2.28 2.86 8.16 1740 2720 3077421 382090 دابا هللا 

w3 0.4 2.6 0 3.7 0.02 3.2 1.2 2.3 8.06 552.5 850 3075228 397803 تشگ تانق 

w4 9.92 38.11 0 6.04 0.31 38.27 5.89 11.83 7.21 3860 5520 3072782 395594 7 هاچ تشگ 

w5 3.65 6.37 0 7.78 0.13 13.6 2.51 2.76 7.5 1140 1758 3073128 397800 6 هاچ تشگ 

w6 8.1 9.8 0 3.24 0.01 10.48 5.6 4.72 7.4 1331 2080 3037401 422988 دابآ سمک 

w7 4.18 5.44 0 4.07 0.05 9.81 1.98 1.66 7.41 880 1425 3049896 409967 6 وزیپ 

w8 4.43 5.88 0 5.01 0.08 11.09 1.91 2.13 7.52 900 1452 3047980 412250 7 وزیپ 

w9 7.67 6.23 0 4 0.08 11.31 1.66 2.51 7.61 920 1490 3048861 341383 9 وزیپ 

w10 2.73 5.49 0 4.21 0.08 8.97 1.28 2.42 7.68 760 1226 3049861 411404 7 وزیپ 

w11 3.32 5.65 0 4.42 0.08 8.95 2.14 1.76 7.57 860 1389 3047365 415896 7 وزیپ 

w12 3.45 5.7 0 4.28 0.08 10.2 1.45 2.31 7.76 830 1340 3046291 414725 0 وزیپ 

w13 3.12 7.29 0 3.88 0.12 11.56 0.86 2 7.72 879 1373 3056291 434922 6 ی اک هاچ 

w14 2.19 7.55 0 7.21 0.02 11.96 1.38 2.42 7.9 762.9 1192 3044481 415299 7 ی اک هاچ 

w15 1.8 6.1 0 3.3 0.1 9.7 0.3 1 8.1 813.8 1252 3036332 427523 ککو  تانق 

w16 4.35 4.3 0 3.4 0.01 8.4 1.35 2.3 7.98 768 1200 3038436 421522 7 دابآ سمک 

w17 8.6 20.9 0 8.1 0.4 31.7 1.7 3.7 7.4 2600 4000 3032323 429913 ککو  هاچ 

w18 6.7 19.5 0 7.7 0.3 27.5 1.7 4.3 7.5 2372.5 3650 3028190 432635 ناشخب 

w19  0.9 8.3 0 6.7 0.2 13 0.6 2 7.6 1231.7 1895 3026913 434132 باکو 

w20 3.71 5.03 0 3.58 0.05 9.91 0.29 2.5 7.67 810 1301 3029213 433489 یگنس  ل 

w21 0.9 3.9 0 8.8 0.1 9.5 1.2 2.7 7.8 999.05 1055 3028677 434274 ییاجر هاچ 

w22 0.8 2 0 3 0.1 4.4 0.3 0.9 7.9 416 640 3014889 452685 نابمگ 

w23 4.61 8.49 0 8.32 0.08 15.25 2.8 3.88 7.17 1390 2070 3023418 440251 6  یپسا 

w24 4.71 6.08 0 4.06 0.05 12.09 1.26 2.28 7.55 1000 1542 3019868 439252 7  یپسا 

w25 9.75 32.5 0 3.75 0.28 24 12 10 7.18 1820 2800 3023591 437951 تنک هرپ 

w26 17.04 13.76 0 10.1 0.02 21.74 8.54 10.28 7.7 2214.4 3460 3006324 462055 6 ک د 

w27 12.5 27.5 0 5 0.32 29.4 6 10 7.74 1755 2700 2996926 466399 7 ک د 

w28 3 11.25 10 0 3.75 0.08 15 2 8 7.75 1105 1700 2996567 466581 ک د 

w29 0.4 22.5 0 3.75 0.08 16.65 4 6 7.44 910 1400 3020689 438215 9  یپسا 
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 ییایمیش یاه هداد یرادومن شیامن
 ، رپیاههپ 6ییایمیهک یاه رادومن زا ناوارس تکد ینیمزریز بآ یاه  ههنومن یهفیک یاه  هداد یرادوهمن شیامن تهج 
   درادناتهسا اهب  اههنآ   ههسیاقم و ت هسا  هدهک  هدافتهسا Rockwork99 دننام ییا  رازفامرن اب ییا هراتس و سکوکلیو ،رلوک
       رهب یهفیک رهصانع بوهلطم و زاهجم دهح 7 لودج ندنتفرگ رارق یبایزرا دروم ناریا یلم درادناتسا و (WHO) یناهج
   اهب گهنیجیرکوک یرامآ نیمز شور زا ((Suo-zhong et al, 2008:72 نتسا  هدک هئارا  هدک رکذ یا  درادناتسا ساسا
  نتهسا     هدهک هدافتهسا یهنیمزریز بآ یهفیک یا رتماراپ یناکم عیزوت نیمخت تهج Arc gis10.1 رازفا مرن زا  هدافتسا

Dhanasekarapandian et al, 2016:270)) 
 ناریا یلم درادناتسا و (WHO) یناهج درادناتسا دح .2 لودج

 (WHO) یناهج درادناتسا رتماراپ

 ناریا یلم درادناتسا
 زاجم دح بولطم دح

 669 669 669 ایسلک
 667 69 669 ایزینم
 667 667 667 ایدس
 667 677 677 تافلوس
 667 677 667 دیارلک

PH - 7/1-2 3-7/0 

TDS 660 6666 6676 

TH 67 667 667 

 ناوارس تشد ینیمزریز بآ تیفیک رب رثؤم یاهرتماراپ تابساحم جیاتن .3 لودج

                                                                                                                                                               
1-Chemographs 

 

 

  

 X Y TH SAR SSP RSC PHs PHs-PH TDI mol_Ca/Mg r_ALKALAN یرادرب هنومن لحم مان
 0.52- 1.35 45.96 0.10- 7.50 0.94 41.94 2.48 294.48 308648 395253 وتکد
 1.65- 1.25 63.59 1.06- 7.10 1.51- 73.23 8.69 255.41 3077421 382090 دابا هللا
 0.24- 1.92 38.42 0.26- 7.80 0.20 47.92 2.42 174.12 3075228 397803 تشگ تانق
 0.01- 2.01 135.37 1.21- 6.00 11.68- 68.53 12.86 881.64 3072782 395594 7 هاچ تشگ
 1.16- 1.10 61.80 0.40- 7.10 2.51 72.26 8.38 261.78 3073128 397800 6 هاچ تشگ
 0.07- 0.84 66.95 0.40- 7.00 7.08- 50.41 4.61 512.24 3037401 422988 دابآ سمک
 0.81- 0.84 52.19 0.01- 7.40 0.43 73.04 7.27 180.67 3049896 409967 6 وزیپ
 0.90- 1.12 55.53 0.22- 7.30 0.97 73.44 7.80 200.69 3047980 412250 7 وزیپ
 0.83- 1.51 58.46 0.41- 7.20 0.17- 73.20 7.83 207.32 3048861 341383 9 وزیپ
 0.65- 1.89 50.18 0.38- 7.30 0.51 70.98 6.59 184.06 3049861 411404 7 وزیپ
 0.60- 0.82 51.32 0.17- 7.40 0.52 69.84 6.41 193.57 3047365 415896 7 وزیپ
 0.80- 1.59 52.47 0.46- 7.30 0.52 73.22 7.44 186.96 3046291 414725 0 وزیپ
 0.60- 2.33 53.83 0.42- 7.30 1.02 80.33 9.67 142.35 3056291 434922 6 ی اک هاچ
 0.59- 1.75 57.73 0.70- 7.20 3.41 75.91 8.68 189.00 3044481 415299 7 ی اک هاچ
 0.61- 3.33 47.30 0.40- 7.70 2.00 88.29 12.03 64.75 3036332 427523 ککو  تانق
 0.96- 1.70 49.11 0.58- 7.40 0.25- 69.73 6.22 181.53 3038436 421522 7 دابآ سمک
 0.54- 2.18 100.10 0.80- 6.60 2.70 85.60 19.29 268.72 3032323 429913 ککو  هاچ
 0.43- 2.53 92.70 0.90- 6.60 1.70 82.25 15.88 298.69 3028190 432635 ناشخب
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 ثحب و جیاتن
  هدهک هد یجنهس ل     هماوع لماهک یهنیمزریز بآ تهیفیک رهب رثؤم یا رتماراپ بآ تیفیک ندومن  خشم و نییعت تهج

PH,TDS,EC هدهک هبساحم لماوع و بآ رد دوجوم ا  نویتاک ،ا  نوینآ  TH,SAR,SPP,RSC,PHs-PH,TDI تههج  
 ندنتفرگ رارق زیلانآ و یسررب دروم تعنص و برک ،یزرواشک فراصم دننام  فلتخم فراصم
    ادهیپ ش اهک بآ تهیفیک    و شیازهفا بآ یهکیرتکلا تیاده   هدک لح یا  کمن شیازفا اب :(EC) یکیرتکلا تیاده
  و دهکاب   یهم اه  نویتاک و ا  نوینآ دننام هدک لح یندعم داوم روضح زا رثأتم بآ رد یکیرتکلا تیاد   هک ارچ دنک یم
   هلغا (Cemile et al, 2014:1)  ندوهک    یهم شرازهگ دارگیتناهس هجرد 77 یامد رد روظنم نیم   هب تسا امد زا یعبات
 لدابت ،یحطسریز بآ تانایرج لوط رد ًاالومعم نتسا  هجوت لباق ینیمزریز نایرج ریسم لوط رد بآ یروک تارییغت
  اهب .(Moyo, 2013:27)  دهبای ی هم   شیازهفا یهکیرتکلا تیاد  نازیم ،لولحم حالما رادقم شیازفا اب و هدک ماجنا ینوی
    زهکرم تمهس ههب و  هدوهب لقادح EC رادقم ،هیذغت  طانم رد هک دیدرگ مولعم هدمآ تسد هب یا  هداد زیلانآ و یسررب
 6667      زا شیهب یهکیرتکلا تیاده  اهب یاه     بآ ،درادناتهسا  هبط ًاالوهمعم ن دهبای یم شیازفا تدک هب نآ رادقم تکد
   ناه ایگ ًاالوهمعم و ددرگ یم لوصحم  یرخت و کاخ یروک شیازفا ثعاب و هدوب یزرواشک یارب رضم ،سومورکیم
 ,Abegunrin et al)  ندهنیامن  یهم لهمحت ار  سوهمورکیم 7000 زا رتمک یکیرتکلا تیاد  اب یا  بآ ،یروک هب مواقم

 نآ  ر کادهح و 990  یهکیرتکلا تیاد  نازیم لقادح (7 لکک) ناوارس تکد یکیرتکلا تیاد   هشقن  بط (2016:167
        دهحاو کهیدزن ههکنیا لهیلد ههب ناهبمگ ههقطنم ات دیفس هوک و تشگ هقطنم زا یقرک لامک راون رد هک دکاب یم 6777
     و هدوهب ههیذغت عهبنم ههب یکیدزن و لالحنا لباق یکمن ایخض و هدرتسگ یا  هیال دقاف یا  دنزاس اب نا ایس ناتس وک
 نازیم ریذپ ذوفن یا دنزاس دحاو رد هیذغت عبنم هب یکیدزن لیلد هب زین تکد زکرم رد دابآ سمک ات ی اک هاچ هقطنم

EC یاراد یرنرتاوهک ناوج یا  هدنزاس تکد زکرم رد هکنیا لیلد هب تشگ رهک بونج و برغ رد یهتنم هدوب نییاپ  
    شیازهفا تدهک ههب EC  نازهیم دنک یم روبع ا  هیال نیا زا یحطسریز نایرج و ذوفن ماگن  بآ و هدوب یکمن یا  هیال
   نازهیم نیرهتمک لیلد نیم   هب دریگیم رارق زاجم دح زا رتالاب و دسریم رتمیتناس رب سومورکیم 6777 زرم ات و هتفای
 ندکاب یم هقطنم نیا رد ناوارس تکد یزرواشک

 0.59- 3.33 56.70 0.40- 7.20 4.10 83.54 11.40 129.51 3026913 434132 باکو 
 0.98- 8.62 50.07 0.47- 7.20 0.79 78.12 8.39 139.17 3029213 433489 یگنس  ل
 1.46- 2.25 52.10 0.60- 7.20 4.90 71.11 6.80 194.09 3028677 434274 ییاجر هاچ
 1.25- 3.00 36.50 0.10 8.00 1.80 78.95 5.68 59.76 3014889 452685 نابمگ
 0.81- 1.39 68.43 0.27- 6.90 1.64 69.65 8.34 332.03 3023418 440251 6  یپسا
 1.00- 1.81 55.53 0.35- 7.20 0.52 77.42 9.09 176.08 3019868 439252 7  یپسا
 0.25 0.83 117.28 0.88- 6.30 18.25- 52.46 7.24 1091.96 3023591 437951 تنک هرپ
 0.58- 1.20 106.48 1.40- 6.30 8.72- 53.62 7.09 935.09 3006324 462055 6 ک د
 0.08- 1.67 115.72 1.54- 6.20 11.00- 65.00 10.39 795.68 2996926 466399 7 ک د

 0.51- 4.00 75.08 1.15- 6.60 6.25- 60.13 6.71 498.28 2996567 466581 ک د 3
 0.26 1.50 78.38 0.84- 6.60 6.25- 62.59 7.45 497.16 3020689 438215 9  یپسا
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  (EC) یکیرتکلا تیاده شنکارپ .4 )کش

 
 (TDS) بآرد لولحم دماج داوم شنکارپ .5 )کش

     رگیدهکی اهب ود نهیا و تهسا (EC)   یهکیرتکلا تیاده  شیازفا اب  سانتم TDS شیازفا :(TDS) لولحم دماج داوم
 EC  تارهییغت    هباهشم تارهییغت دهنور  ددرهگ ی هم هد اشم (7 لکک) ناوارس تکد TDS هشقن  بط .دنراد یطخ هطبار
    رد تهکد زهکرم رد زهین 6019 نآ ر کا دح و تشگ رهک لامک رد وتکد هقطنم رد 767 نآ رادقم لقادح هک دکاب یم
 ندکاب یم تشگ رهک برغ
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PH: هتیدیسا  هکنیا دوجو اب (PH) نیهیعت اهما درادهن ناهسنا تمالهس رهب یمیقتهسم ریثأت        PH نازهیم    ههکنیا لهیلد ههب  
  نازهیم (Rajendran & Mansiya,. 2015:218 ) تهسا تیم ا یاراد د د یم ناشن ار بآ یگدنروخ ای و یراذگبوسر
 نتسا هدک هدروآ (2 لکک) ناوارس تکد PH هشقن رد تارییغت هوحن و
  یربراهک ییاناوت یدنبهقبط و پیت نییعت اهم یا   خاک زا بآ رد دوجوم ا  نویتاک و ا  نوینآ :اه نویتاک و اه نوینآ
   لهیلحت و ههیزجت دروم یلصا یا  نویتاک و ا  نوینآ لیلد نیم   هب (Rajendran & Mansiya,. 2015:218) نتسا بآ
 نتسا  هدک هداد ناشن 6 لودج رد ا  نویتاک و ا  نوینآ تظلغ ندیدرگ لیذ حرک هب
     نتهسا یتعنهص و یرههک یاه   باهس پ و ،لیهسف بآ ،یریخبت یا  گنس ینیمزریز یاهبآ رد رلک یلصا أشنم :دیرلک

(Mona & Salem,. 2015:277) نیهنچم  و  دهکاب یم رضم نا ایگ یارب دوک رتشیب نآ درادناتسا دح زا رگا رلک نوی  
   رد دهیارلک نوهینآ یگدنکارپ (Udhayakumar et al, 2016:474) .ددرگ یم بوسحم برک بآ یروک لماوع زا یکی
  لامهک رد ناتس وک دحاو زا  هچر  ددرگیم هد اشم هک روطنام  نتسا  هدک هدروآ 0 لکک رد ناوارس تکد ناوخبآ
    رد تهظلغ نازهیم نیرتهشیب و دبای یم شیازفا دیارلک تظلغ ایوریم شیپ تکد برغ بونج و زکرم فرط هب قرک
    زا یهلک روهط ههب ندکاب یم تشگ هقطنم یسانک نیمز یا دنزاس رد یکمن یا  هیال دوجو لیلد هب تشگ رهک بونج
 رظن زا رلوک یدنب هقبط ساسا رب هک دکاب یم هرورلک ا  نوینآ نیب رد  لاغ تظلغ هنومن 36 رد هدک یسررب هنومن 37
 26ن77   و طهسوتم دهصرد 66ن79   ،لوهبق لهباق دهصرد 77ن26  و بوهخ ا  هنومن دصرد 26ن77 رد دیارلک تظلغ برک
 ندکاب یم  سانمان دح رد دیارلک تظلغ نازیم ا  هنومن دصرد

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ناوارس تشد رد دیارلک شنکارپ .6 )کش



 911 ...ناوارس تشد یسانش نیمز یاهدنزاس هعلاطم

 
 ناوارس تشد رد PH رادقم شنکارپ .7 )کش

   نآ زا تافلوهس یهسررب ندوک یم ینیمزریز یا  بآ دراو تیردنا و سپیژ یریخبت یا  یناک لالحنا زا ًاابلاغ :تافلوس
 رد (Jabeen et al, 2014:1) ن ده د یم شنکاو ندب یا  مادنا اب دکاب رتشیب زاجم دح زا رگا  هک تسا  هجوت لباق ظاحل
  یدهنب   ههقبط ساهسا رب و دکاب یم اراد ار ا  نوینآ نیبرد  لاغ تظلغ تافلوس هنومن 7 رد هدک یسررب یا  هنومن نیب
   و طهسوتم دهصرد 27ن37  ،لوهبق لباق دصرد 79ن17 ،بوخ هقبط رد ا  هنومن دصرد 69ن96 برک فراصم یارب رلوک
   ههنومن 2 رد  ههک ،تسا  هدک هدروآ 3 لکک رد تافلوس شنکارپ هوحن ندک هداد  یخشت  سانمان ا  هنومن دصرد 0ن3
      و  هگ گنهس تالاهعفنا و لهعف لهیلد هب دناوت یم هک ،دنکاب یم رتشیب زاجم ر کادح زا  هدک زیلانآ یا  هنومن عمجم زا
     رادهقم ههک هدرهک تهباث تاقیقحت ،یاتن هک ارچ ،دکاب بآ رد ا  نآ لالحنا و یک آ یا  هیال نیب رد هتافلوس تابیکرت
 ندوک یم تافلوس شیازفا ثعاب  گ گنس و سر دایز

 
  ناوارس تشد رد تانبرک یب شنکارپ .8 )کش
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 ناوارس تشد رد تافلوس شنکارپ .9 )کش

 ،دکاب یم تانبرکیب  لاغ نوینآ بآ هنومن ،نپ رد هک تسا  هدک هدروآ تانبرکیب عیزوت هوحن 1 لکک رد :تانبرکیب
  زهین تشگ بونج و ناوارس رهک فارطا نینچم  و هدوب یقرک بونج رد هضوح یاهتنا  هب یوبرم نآ رادقم نیرتشیب
 ندکاب یم یحاون نیا رد یک آ یا  گنس هیزجت لیلد هب هک ،تسا رتشیب  طانم ریاس زا تانبرکیب رادقم
   رد نآ شنکارهپ هوهحن 66    لکهک رد ههک ،تهسا ایدس نوی ناوارس تکد بآ یا  هنومن هم  رد  لاغ نویتاک :میدس
 و ناریا درادناتسا دح زا  هدک زیلانآ  هنومن 37 زا  هنومن 77 رد ایدس نوی تظلغ نازیم نتسا  هدک هدروآ ناوارس تکد
     دهحاو یقرهک لامهک زا نآ رادهقم و  دهکاب ی هم تشگ برغ هاچ هب یوبرم نآ رادقم نیرتشیب هک ،تسا رتشیب یناهج
   ایدهس نوهی هب یوبرم رطخ نیرتشیب د د یم ناشن ،یاتن ندبای یم شیازفا تکد یبرغ بونج زکرم فرط هب ناتس وک
 ندکاب یم هقطنم رد
 ینیمزیز بآ تیفیک یسررب یاه صخاش

SAR: ینویتاک لدابت لصاح هک دکابیم ایدس بذج تبسن یرایبا بآ تیفیک نییعت یا  رتماراپ زا یکی 

 خرن رایعم ود ساسا رب ،سکوکلیو رادومن رد یزرواشک یارب  سانم بآ نتسا ایزینم و ایسلک یا  نویتاک اب ایدس
     سکوهکلیو رادوهمن ساهسا رهب ن(66  لکهک) تسا هدیدرگ نییعت (EC) هژیو یکیرتکلا تیاد  و (SAR) ایدس بذج
 ندنکابیم 7 لودج حرک هب هعلاطم دروم هقطنم یاهبآ تیفیک و سالک



 111 ...ناوارس تشد یسانش نیمز یاهدنزاس هعلاطم

 
  ناوارس تشد رد میدس نوی شنکارپ .11 )کش

 

 
 ناوارس تشد رد SAR شنکارپ .11 )کش
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 )ک یتخس ساسا رب بآ یاه هنومن تیفیک و یزرواشک یارب بآ یاه هنومن تیفیک .4 لودج

یدر
 لک یتخس یزرواشک یارب بآ تیفیک بآ سالک SAR EC یرادرب هنومن لحم ف

  ساهسا رب بآ تیفیک
 لک یتخس

 تخس 294.48 یزرواشک یارب  سانم – روک یمک C2-S1 633 2.48 وتکد 1

 تخس 255.41  سانمان یزرواشک یارب - روک یلیخ C4-S3 2720 8.69 دابا هللا 2

 تخس 174.12 یزرواشک یارب هدافتسا لباق - روک C3-S1 850 2.42 تشگ تانق 3

 تخس ٌالالماک 881.64  سانمان یزرواشک یارب - روک یلیخ C4-S4 5520 12.9 7 هاچ تشگ 4

 تخس 261.78 یزرواشک یارب هدافتسا لباق - روک C3-S2 1758 8.38 6 هاچ تشگ 5

 تخس ٌالالماک 512.24 یزرواشک یارب هدافتسا لباق - روک C3-S2 2080 4.61 دابآ سمک 6

7 P1 7.27 1425 C3-S2 تخس 180.67 یزرواشک یارب هدافتسا لباق - روک 

8 P2 7.8 1452 C3-S2 تخس 200.69 یزرواشک یارب هدافتسا لباق - روک 

9 P3 7.83 1490 C3-S2 تخس 207.32 یزرواشک یارب هدافتسا لباق - روک 

10 P4 6.59 1226 C3-S2 تخس 184.06 یزرواشک یارب هدافتسا لباق - روک 

11 P5 6.41 1389 C3-S2 تخس 193.57 یزرواشک یارب هدافتسا لباق - روک 

12 P6 7.44 1340 C3-S2 تخس 186.96 یزرواشک یارب هدافتسا لباق - روک 

 تخس ٌالاتبسن 142.35 یزرواشک یارب هدافتسا لباق - روک C3-S2 1373 9.67 6 ی اک هاچ 13

 تخس 189 یزرواشک یارب هدافتسا لباق - روک C3-S2 1192 8.68 7 ی اک هاچ 14

 کبس 64.75 یزرواشک یارب هدافتسا لباق - روک C3-S3 1252 12 ککو  تانق 15

 تخس 181.53 یزرواشک یارب هدافتسا لباق - روک C3-S2 1200 6.22 7 دابآ سمک 16

 تخس 268.72  سانمان یزرواشک یارب - روک یلیخ C4-S4 4000 19.3 ککو  هاچ 17

 تخس 298.69  سانمان یزرواشک یارب - روک یلیخ C4-S4 3650 15.9 ناشخب 18

 تخس ٌالاتبسن 129.51 یزرواشک یارب هدافتسا لباق - روک C3-S3 1895 11.4 باکو  19

 تخس ٌالاتبسن 139.17 یزرواشک یارب هدافتسا لباق - روک C3-S2 1301 8.39 یگنس  ل 20

 تخس 194.09 یزرواشک یارب هدافتسا لباق - روک C3-S2 1055 6.8 ییاجر هاچ 21

 کبس 59.76 یزرواشک یارب  سانم – روک یمک C2-S1 640 5.68 نابمگ 22

 تخس ٌالالماک 332.03 یزرواشک یارب هدافتسا لباق - روک C3-S2 2070 8.34 6  یپسا 23

 تخس 176.08 یزرواشک یارب هدافتسا لباق - روک C3-S2 1542 9.09 7  یپسا 24

 تخس ٌالالماک 1091.96  سانمان یزرواشک یارب - روک یلیخ C4-S2 2800 7.24 تنک هرپ 25

 تخس ٌالالماک 935.09  سانمان یزرواشک یارب - روک یلیخ C4-S2 3460 7.09 6 ک د 26

 تخس ٌالالماک 795.68  سانمان یزرواشک یارب - روک یلیخ C4-S3 2700 10.4 7 ک د 27

 تخس ٌالالماک 498.28 یزرواشک یارب هدافتسا لباق - روک C3-S2 1700 6.71 ک د 9 28

 تخس ٌالالماک 497.16 یزرواشک یارب هدافتسا لباق - روک C3-S2 1400 7.45 9  یپسا 29

 

 
 ناوارس تشد ینیمزریز بآ یاه هنومن سکوکلیو رادومن .21 )کش
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   لهک یتخهس  درهیگ ی هم   رارهق یهسررب دروم بآ تیفیک نآ ساسارب هک ییا   خاک زا رگید یکی :((TH )ک یتخس
 9 لودج رد لک یتخس یارب بولطم دح ندوک یم داجیا تانبرک نوینآ و ایزینم و ایسلک یا  نویتاک طسوت هک ،تسا
   هدهمآ 7 لودج رد ا  هنومن لک یفیک تیعضو هک ،تسا ریغتم mg/l 7366 ات mg/l60 زا  هقطنم رد و تسا  هدک هدروآ
 نتسا

RSC: داهیز تهظلغ هک ،دکاب یم هدنامیقاب تانبرکیب یرایبآ بآ تیفیک شجنس یا رتماراپ زا رگید یکی   RSC یهم -
   ههک ،دوهک کاخ شیاسرف شیازفا و کاخ یریذپ ذوفن ش اک ،تیسلک بوسر هب رجنم و لتخم ار نا ایگ دکر دناوت
  زا ییاهجر هاچ ،باکو  ،ککو  هاچ ،7 ی اک هاچ هنومن راهچ هدمآ لمع هب یسررب و هدک ماجنا تابساحم ساسارب
 ندنکاب یم لوبق لباق و  سانم ًااتدمع ا  هنومن هیقب و  سانمان RSC تظلغ رظن
   یزرواهشک یراهیبآ رب رثؤم هدک یسررب یا  رتمراپ ریاس و سکوکلیو رادومن ساسارب :یزرواشک تهج بآ تیفیک
  یارهب سکوکلیو یدنبهدر  بط یهتنم روک یلیخ و روک تکد هم  رد یزرواشک تهج بآ تیفیک ،دیدرگ  خشم
     ههک هدیهسر یدهح ههب بآ یگدولآ و یروک ناوارس تکد زا  هیحان هس رد و دکاب یم  سانم یزرواشک یبآ عبنم 77
   و عورهک داهبا هللا       ههقطنم و تهکد یادهتبا رد تهکد یهبرغ لامک زا لوا  هیحان هک ،دکاب یم  سانمان یزرواشک یارب
   یهضارا دوهجو اب ناوارس تکد یزرواشک نازیم نیرتمک هک شخبادخ هاچ زا دعب ات هتکاد همادا تشگ برغ تمسق
  اهت و عورک ککو  زا ناوارس رهک زکرم فارطا رد مود هیحان ندنتس   طانم نیا رد بآ نییاپ تیفیک لیلد هب حطسم
   و یرههک بالهضاف دوجو و یتیعمج اکارت لیالد هب یسانک نیمز للع رب هوالع دراد لامتحا  هک دراد همادا تنک هرپ
   ههیحان نتهسا  هدک جراخ یزرواشک یارب  سانم دح زا زین  طانم نیا رد بآ تیفیک بآ زاجم ریغ و دیدک تکادرب
   یهنیمزریز بآ ناهیرج رد تابوسر عمجت لیلد هب هک دکاب یم ک د هقطنم رد تکد هیلخت لحم و تکد یاهتنا موس
 ندکاب یمن  سانم یزرواشک یارب و هدولآ زین  طانم نیا بآ
 ، درهیگ یم رارق یسررب دروم ندوب راذگبوسر ای یگدنروخ رظن زا تعنص رد بآ تیفیک :عیانص یفرصم بآ تیفیک
       تیهصاخ بآ دهکاب یهفنم  یرهض ههک یتروهص رد ندوک یم هدافتسا (PHs- PH) هیلژنال  یرض زا روظنم نیا یاربو
  یرض ندراد یگدنروخ تیصاخ بآ دکاب تب م هک یتروص رد و لداعتم بآ رفص تلاح رد و هتکاد یراذگ بوسر
   زهج ههب  ددرهگ یم هد اشم لودج رد هک روطنام  نتسا  هدیدرگ رکذ 7 لودج رد و هبساحم ا  هنومن مامت یارب هیلژنال
  اه     نآ یور  هسانم هیفهصت یاه   شور دهیاب عیانص رد هدافتسا تهج هک ،دنتس  راذگبوسر ا  هنومن هیقب دروم کی
 نددرگ لامعا تاسیسات رد کمن تشهن زا یریگولج تهج
 ناوارس تشد ناوخبآ بآ یاه هنومن رپیاپ رادومن
  یا ریسهههم و   ییایمیهههکوردی  یاههه   هراسهههخر ، اه     بآ عوهههن نیهههیعت تههههج ًااتدههمع رپیاههپ یاهه رادومن
     و نآ ساهسا رهب ههک تهسا   هدهک هدروآ ناوارس تکد رپیاپ رادومن 96 لکک رد ندندرگ یم هیهت ییایمیکوئژ لههماکت
   هدهک هدروآ 0   لودهج رد نآ ،یاهتن هک ،دندیدرگ  خشم هقطنم بآ یا  هراسخر و پیت ا  نوینآ و ا  نویتاک تظلغ
   هتافلوهس دروهم 7   و کیدهس ههتانبرک یهب هراسخر و پیت دروم 7 و کیدس هرورک هراسخر و پیت دروم 36 هک ،تسا
 ندنراد کیدس
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 یتعنص فراصم یارب ناوارس تشد ینیمزریز بآ یاه هنومن تیفیک .5 لودج

 فیدر
 لهههههههههههحم
 PHs PH PHs-PH یرادرب هنومن

 بآ تهههیفیک
 یارهههههههههب
 فراههههههصم
 یتعنص

 فیدر
 لهههههههههههههحم
 PHs PH PHs-PH یرادرب هنومن

 بآ تههیفیک
 یارههههههههب
 فراهههههصم
 یتعنص

 راذگبوسر 0.58- 7.98 7.4 7 دابآ سمک 16 راذگبوسر 0.1- 7.6 7.5 وتکد 1

 راذگبوسر 0.8- 7.4 6.6 ککو  هاچ 17 راذگبوسر 1.06- 8.16 7.1 دابا هللا 2

 راذگبوسر 0.9- 7.5 6.6 ناشخب 18 راذگبوسر 0.26- 8.06 7.8 تشگ تانق 3

 راذگبوسر 0.4- 7.6 7.2 باکو  19 راذگبوسر 1.21- 7.2 6 7 هاچ تشگ 4

 راذگبوسر 0.47- 7.67 7.2 یگنس  ل 20 راذگبوسر 0.4- 7.5 7.1 6 هاچ تشگ 5

 راذگبوسر 0.6- 7.8 7.2 ییاجر هاچ 21 راذگبوسر 0.4- 7.4 7 دابآ سمک 6

 هدنروخ 0.1 7.9 8 نابمگ 22 راذگبوسر 0.01- 7.4 7.4 6 وزیپ 7

 راذگبوسر 0.27- 7.17 6.9 6  یپسا 23 راذگبوسر 0.22- 7.5 7.3 7 وزیپ 8

 راذگبوسر 0.35- 7.55 7.2 7  یپسا 24 راذگبوسر 0.41- 7.61 7.2 9 وزیپ 9

 راذگبوسر 0.88- 7.18 6.3 تنک هرپ 25 راذگبوسر 0.38- 7.68 7.3 7 وزیپ 10

 راذگبوسر 1.4- 7.7 6.3 6 ک د 26 راذگبوسر 0.17- 7.5 7.4 7 وزیپ 11

 راذگبوسر 1.54- 7.74 6.2 7 ک د 27 راذگبوسر 0.46- 7.76 7.3 0 وزیپ 12

 راذگبوسر 1.15- 7.75 6.6 ک د 9 28 راذگبوسر 0.42- 7.7 7.3 6 ی اک هاچ 13

 راذگبوسر 0.84- 7.44 6.6 9  یپسا 29 راذگبوسر 0.7- 7.9 7.2 7 ی اک هاچ 14

 راذگبوسر 0.5- 8.1 7.6 ککو  تانق 15
         

 

 
 ناوارس تشد ینیمزریز بآ یاه هنومن رپیاپ رادومن .31 )کش

 
 ناوارس تشد ینیمزریز بآ یاه هنومن هراسخر و پیت .6 لودج

 هراسخر و پیت بآ هراسخر بآ پیت اهنویتاک تظلغ اهنوینآ تظلغ یراصتخا تمالع
w4-w6-w7-w8-w10-w11-w12-
w13-w14-w15-w17-w18-w19-
w20-w23-w24-w25-w27-w29 

Cl > SO4 > HCO3 Na+K > Ca > Mg کیدس هرورلک کیدس هرورلک 

w5-w1-w3-w21-w22 HCO3 > Cl > SO4 Na+K > Ca > Mg کیدس هتانبرک یب کیدس هتانبرک یب 

w2-w9-w16-w26-w28 SO4 > Cl > HCO3 Na+K > Ca > Mg کیدس هتافلوس کیدس هتافلوس 



 311 ...ناوارس تشد یسانش نیمز یاهدنزاس هعلاطم

 برش رظن زا بآ تیفیک
       و یهمیلقا ،یداهصتقا طیارهک ههب هتهسب فهلتخم یا درادناتسا ساسا رب برک روظنم هب هدافتسا رظن زا ینیمزریز بآ
    دروهم برهک بآ یدهنب هدر یارهب ناریا رد هک یا  رایعم زا یکی نتسا یسررب لباق یفلتخم یا  شور هب ییایفارغج
     یهب ،ایزهینم ،ایهسلک ییایمیهک رتماراپ 1 ساسارب رلوک (27 و 07 و 77) نتسا رلوک یدنب هدر ،دریگیم رارق هدافتسا
    ًاالماهک ، هسانمان ،طهسوتم ،لوبق لباق ،بوخ هورگ 0 هب ار یندیماکآ بآ TH و TDS ،تافلوس ،رلک ،ایدس ،تانبرک
 ندنک یم ایسقت برک لباق ریغ و عوبطمان

 
 ناوارس تشد ینیمزریز بآ یاه هنومن رلوش رادومن .41 )کش

  رد اه    ههنومن رادوهمن     هبط ههک ،تهسا  هدک هدروآ ناوارس برک بآ تیفیک یسررب یارب رلوک مارگاید 76 لکک رد
 TH، 67  رهظن زا دصرد 9نTDS، 7 رظن زا دصرد 76 رادقم رلروک مارگاید  بط ،دنراد رارق  سانمان ات بوخ تیعضو
  رارهق برک فرصم یارب  سانمان تیعضو رد تافلوس رظن زا دصرد 2 و رلک رظن زا دصرد 26 ،ایدس رظن زا دصرد
 ندنراد
 یریگ هجیتن
   بآ رد دوهجوم یاه    نوهی نیهب رد هک دیدرگ  خشم ناوارس تکد هقطنم یبآ عبانم تابساحم و زیلانآ و یسررب رد
 یوبرم رادقم نیرتشیب TDS و EC رظن هطقن زا ندنکاب یم اراد ار تظلغ نیرتشیب ایدس و رلک ناوارس تکد ینیمزریز
  تهکد بآ هم  یزرواشک رظن هطقن زا ندکاب یم تکد زکرم ات تشگ برغ و دابا هللا  هدودحم زا تکد برغ لامک هب
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   برهغ ،داهبا هللا یا  هاچ لماک یبآ عبنم 2 و  سانم یزرواشک یارب دروم 77 هک هتکاد رارق روک یلیخ و روک هدر رد
  یاههتنا رد 7 ک د و 6 ک د و زکرم رد تنک هرپ و ناشخب ،ککو  و تکد عورک یادتبا و برغ لامک رد ،تشگ
     زهجب ناوارهس تهکد یهبآ عبانم هم  تعنصرد فرصم تهج ندنکاب یم  سانمان یزرواشک یارب و روک یلیخ تکد
  نددرهگ ماجنا نآ یور یفاک هیفصت دیاب تاسیسات رد یراذگ بوسر زا یریگولج تهج دیاب و دنراذگ بوسر نابمگ
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