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 4يَاى ًادريک

 چكيذُ

 استمبي آى، رْت ّبيوبّؾ آاليٌذُ ٍ وٌتشل ؿٌبػبيي، ّوشاُثِ هختلف ّبيوبسثشي ثشاي آة تأهيي ٍ تمبضب هذيشيت

ي آة يب تَرِ ثِ تأهاػت. ث وـَس آة هٌبثـ هذيشيت سٍيىشدّبي اص صيؼت هحيظ حفؼ ٍ آة هٌبثـ ويفيت ّبيؿبخق

اعشاف،  يشات ػَء ػالهت هشدم سٍػتبّبيِ اص ػذ ػٌْذ ٍ هَاسد گضاسؽ ؿذُ اص تأحيٍ كٌقت هشدم ًبح يؿشة، وـبٍسص

 يثشاثش حذ اػتبًذاسد آة ؿشة(، هغبلقِ 200ؾ اص ياص آسػٌيه )ث ييّبي ثبالغلؾت ياص هلشف آة ؿشة حبٍ يًبؿ

ًوًَِ اص هٌبثـ  50هٌبثـ آة،  يفيو يبثيهٌؾَس اسصي هغبلقِ ثِييبثذ. دس ات هيهشتجظ ثب ايي ػذ ضشٍس يويفي هٌبثـ آث

ض هَسد آًبليض ؿيويبيي يداًـگبُ تجش يؿٌبػييؿٌبػي گشٍُ صه دس آصهبيـگبُ آة آٍسي ٍهَسد هغبلقِ روـ يآة هٌغمِ

رْت هغبلقبت ػذ  يزبى ؿشلياػتبى آرسثب ياِ ؿذُ تَػظ ػبصهبى آة هٌغمِيّبي تْي، اص دادُيلشاس گشفت. ّوچٌ

ّبي صهبًي، ثِ هٌؾَس ٍ تغييشات ػشي ياكل يّبل هؤلفِيِ ٍ تحليّبي تزضي هغبلقِ ثب سٍؽيذ. ايػٌْذ اػتفبدُ گشد

 يهٌبثـ آث يويذسٍؿيض فَاهل هؤحش ثش ّيٍ آًبل يفيو يّبؾيشفت. پبيهٌغمِ اًزبم پز يويذسٍؿيي فَاهل هؤحش ثش ّييتق

ه يآسػٌ يّبيؿبهل آًَهبل يهغبلقبت يهحذٍدُ يويذسٍؿيشگزاس ثش ّيدٍ فبهل فوذُ تأح ي ػذ ػٌْذ، هـخق وٌٌذُ

ـ يتَص يٍ ًمـِ ييّب دس استجبط ثب هٌـأ هشثَعِ ؿٌبػبيي آًَهبليهتأحش اص ا يّبي ساػتب هىبىيثبؿٌذ. دس ايه يٍ ؿَس

 ذ.يِ گشديتْ يهغبلقبت يي فَاهل دس هحذٍدُيا

 ـيتَص يًمـِ ؛يؿَس ؛ػذ ػٌْذ؛ يفيؾ ويپب ؛هيآسػٌ :يذيکل يّاٍاشُ
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 هقذهِ

 هذيشيت دس ايٍيظُ ربيگبُ هشثَط ثِ آى، يػذّب ٍ هٌبثـ آث هخبصى رولِ اص آة هٌبثـ ويفيت پبيؾ ٍ ؿٌبػبيي

 احشات هختلف، ّبيوبسثشي ثشاي آة تأهيي وٌتشل ٍ ّبيػبصُ تشييهْن ثِ فٌَاى ػذّب داسد. هٌبثـ آة ويفيت

 ًيبصهٌذ ػذّب هخبصى دس آة ويفيت داسًذ. هذيشيت ّوشاُ ثِ ايگؼتشدُ ٍ التلبدي ارتوبفي ،يغيهحؼتيص

ّبي عجيقي دس ـتش آةياػت. اهشٍصُ ث هختلف يّبؿٌبخت پذيذُ ٍ آة ويفيت تغييشات اسصيبثي ٍ هغبلقِ

 ّبيآاليٌذُ وبّؾ ٍ ٌتشلو رْت الذام ّشگًَِ ي الصهِ سٍييا اًذ؛ اصهقشم آلَدگي لشاس گشفتِ يب آلَدُ ؿذُ

 اختيبس دس وِ اػت ػغح دس هَرَد ّبيآاليٌذُ پشاوٌذگي ٍ تَصيـ ي ًحَُ وبهل اص آًْب، آگبّي تأحيشات ٍ يآث

 هغبلقِ هَسد يهٌغمِ ػغح دس يبفتِ تَصيـ آلَدگي ػٌزؾ ّبيعشيك ايؼتگبُ كشفبً اص اعالفبتي چٌيي داؿتي

 .ثبؿذهي پزيشاهىبى هختلف اًزبم آًبليضّبي ٍ ؿذُثشداسيًوًَِ ًمبط يبثيدسٍى ٍ

ض ٍ يش ػبصًذّب )فشي( ٍ تأح1989، 1)ّن يؿٌبػييتَاى صه يّب، هت آةيفيشگزاس ثش وياص رولِ فَاهل تأح

ّب ٍ اختالط آة يىيَلَطيث يّبتيٍ فقبل يٍاوٌـ يٌذّبي(، فشآ2011همذم،  ي(؛ )اكغش1979، 2يچش

(، 1966، 5ؼتيغ ٍ دٍيَي)د ييبيت رغشافي، آة ٍ َّا ٍ هَلقيضٍالت رَ(، 1994ً، 4؛ فتش1995، 3)ّبًؼلَ

 ( سا ثشؿوشد.2003، 7)ؿَاستض ٍ صًگ ي( ٍ فَاهل ؿَس1978، 6)ثبٍس يبّيوشخ خبن ٍ پَؿؾ گيً

اص رولِ  يٍ هلٌَف يقيثب هٌـأ عج ييّبيؾ اص حذ اػتبًذاسد فٌبكش وويبة ثِ فٌَاى آلَدگيغلؾت ث

؛ 2011، 8)اًَس ٍ ّوىبساى اّويت اػت بس ثبيثؼ فلت تأحيش صيبد ثش ػالهتي اًؼبى، ه ثًِيتشات، فلَئَس، آسػٌي

 (. دس كَست2011، 11تيؼچوپغ ٍ هتؼچَلي؛ د2011، 10َ ٍ ّوىبساىؿًذَ؛ ث2010، 9وبسدػَ ٍ ّوىبساى

 ييا يػبدگتَاى ثِ ياػت، ًو يؿٌبػييؿذت هتأحش اص فشايٌذّب ٍ ػبصًذّبي صههٌبثـ آة وِ ثِ يقيعج يآلَدگ

 شًذيلشاس گ يثِ دلت هَسد ثشسػ يؼتيّب ثبيي ًَؿ آلَدگيب هبًـ گؼتشؽ آًْب ؿذ لزا ايي ثشد ٍ يّب سا اص ثيآلَدگ

 (.2005، 14؛ لَسًٍگ ٍ ّوىبساى2008، 13؛ وشًزَ ٍ ّوىبساى2011؛ اًَس ٍ ّوىبساى، 2012، 12جبى ٍ ّوىبساىي)چ
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 آثشيض ػذ ػٌْذ داؿتِ يحَضِ يػالهت هشدم هٌغمِ ثش ييشات ػَيه تأحيش غلؾت آسػٌياخ يّب ػبل يع

 آى، آة ؿشة ؿْشػتبى ّـتشٍد يوِ ػذ ػٌْذ ٍ هٌبثـ آث يي( ٍ ثب تَرِ ثِ ا2008ٍ ّوىبساى،  ي)هؼبفش اػت

 بثذ.ييت ٍ ضشٍست هيي ػذ اّويدس استجبط ثب ا يهٌبثـ آث يهغبلقِ ،ٌشٍيوٌذ، اص ايي هياعشاف سا تأه يسٍػتبّبٍ 

، يؿٌبػييصه يِ ؿذُ اص ػبصًذّبيهمبعـ تْ يي هغبلقِيٍ ّوچٌ يآث يّبًوًَِ ييويبيذسٍؿيّ هغبلقبت

ٍ  يشي)ًذ دّذي فٌلش ًـبى هييا يثبال يليخ يّبيهٌغمِ سا ّوشاُ ثب آًَهبل يه دس ػبصًذّبيٍرَد آسػٌ

 (. 2013ٍ ّوىبساى،  يشي؛ ًذ1391الذم،  ي، كبدل1390ّوىبساى، 

 ّبآة يويذسٍؿيي فَاهل فوذُ هؤحش ثش ّييلِ تقيٍػِث صيشصهيٌي ػغحي ٍ ّبيآة يويف ٍضقيت اص اعالؿ

 لضٍم هَالـ دس دػت آهذُ،ثِ اعالفبت اص اػتفبدُ ضوي تب ػبصدهي فشاّن سا اهىبى ايي آة ويفيت ّبيؿبخق ٍ

 اص اػتفبدُ. دًوَ اتخبر سا هذيشيتي هٌبػت ساّىبسّبي حيبتي، ثتَاى ٍ هْن هٌجـي يي ػالهت ايتأه يثشا

 ٍ ٍ هخبصى ّبسٍدخبًِ آة يفيٍ و يووّ وٌتشل ثشاي ييبيؼتن اعالفبت رغشافيٍ ػ دٍس اص ػٌزؾ ّبييفٌبٍس

 دػت آٍسدىثِ وِ ٌّگبهي ، هخلَكبًؿَديتش ههمشٍى ثِ كشفِ ٍ تشآػبى صيشصهيٌي هَرت پبيؾ ويفيت ّبيآة

ٍ  يثشداسآة اص ًمبط لبثل ًوًَِ يفيو يي پبساهتشّبييب تقثثبؿذ.  ًيبص هَسد ول هٌغمِ هٌبثـ آثي اص اعالفبت

ِ وشد يسا تْ يفيو يـ پبساهتشّبيتَص يّبتَاى ًمـِيي ًمبط، هيث يبثيي پبساهتشّب ٍ دسٍىيَى ثيي سگشػييتق

، يٌيشصهيق هٌبثـ آة صيٍ تـخ ييي دس ؿٌبػبيّوچٌ (2010، 2داس ٍ ّوىبساى ؛ 2006ٍ، 1)ػَلَهي ٍ وَيل

خغشات  يي، ؿٌبػبGIS يِ يثش پب يبًبت ػغحيٍ رش يآلَدگ يػبص ، هذليهلٌَف يِ يتغز يّبىبىاًتخبة ه

 يىيذسٍطئَلَطيّ يّبض دادُي، آًبليقيعج يِ يـ تغزيي تَصي، تخويحفبؽت يضيس ٍ ثشًبهِ يٌيشصهيآة ص يآلَدگ

 (.Jha et al, 2006) ّب ػَد رؼتيي فٌبٍسيتَاى اص ايٌذّب هيفشآ يٌيٍ ثبصث

 هطالؼاتي يِطقهٌ

، دس غشة ؿْشػتبى يؿشلزبىيلَهتش هشثـ دس اػتبى آرسثبيو 384ثِ هؼبحت حذٍد  يهغبلقبت يهٌغمِ

 32 34ٍ  يعَل ؿشل 49  00 °47تب  55 62 °46، ييبيثِ هختلبت رغشاف ياّـتشٍد ٍ دس هحذٍدُ

ؿشق، ؿوبل دس ثضلَؽ وَُسؿتِ فبكل حذ ي هحذٍدُ دسيٍالـ ؿذُ اػت. ا يفشم ؿوبل 52 °37 50تب  °37

 رٌَة وبق( دسيچبساٍ ؿْشػتبى دس وبى )ٍالـيػل تخت ّبيوَُسؿتِ غشة ٍؿوبل دس ػٌْذ يآتـفـبً ي تَدُ

 ثِ هٌغمِ يبثيؿىل ثبفج الزوشفَق يتَپَگشاف ٍاحذّبي فٌبكش ًَذيپ اص حبكل يهىبً تياػت. هَلق گشفتِ لشاس
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ي هٌغمِ اص يؿَد، ؿذُ اػت. ايه ثبص اٍصىلضل ي دسُ ٍ ؿشق ػوت ثِ وِ تٌْب ايثؼتِ يچبلِ هي كَست 

 يسػَث-ي( ٍ رضٍ هٌبعك آتـفـب1383ً، يزبى ثَدُ )آلبًجبتيآرسثب -هـبثِ ثب صٍى الجشص يؿٌبػييلحبػ صه

ي ػذ يذُ اػت. ايآلوبلَ ٍ لشًمَ احذاث گشد ي دٍ سٍدخبًِ يدػت هحل تالليييثبؿذ. ػذ ػٌْذ دس پبيرَاى ه

 ثبؿذي، كٌقت ٍ ؿشة هٌغمِ هيهٌبثـ آة وـبٍسص ي وٌٌذُييَى هتشهىقت، تأهيليه 165 يثب حزن هخضً

 (.1386، يؿشلزبىيآرسثب يا)ػبصهبى آة هٌغمِ

 يهطالؼات يهٌطقِ يذرٍشئَلَشيٍ ّ يضٌاسييزه

 يمـِـ( 1ً) ىلـَد داسد. دس ؿـٍر يَػي تب وَاتشًشيِ هـهشثَط ث يذّبـػبصً يغبلقبتـه يحذٍدُـدس ه

خؾ هْن ـغبلقِ ثِ دٍ ثـهَسد ه يدس هٌغمِ يؿٌبػييصه يذّبـهٌغمِ لبثل هـبّذُ اػت. ػبصً يؿٌبػييصه

ؿًَذ وِ ين هيػٌْذ تمؼ يتَدُ آتـفـبً يّبٍ گذاصُ يآرسآٍاس يّبٍ ًْـتِ يي ٍ فَلبًيشيلشهض ص يّبًْـتِ

ي ؿبهل وٌگلَهشا ٍ هبػِ ػٌگ ٍ ثخؾ يشيذ لشهض صدٌّذ. ػبصًيش لشاس هيهٌغمِ سا تحت تأح يّبت آةيفيو

ٍ  يؿوبل يّبت هىبىيت ٍ ّبليذسيپغ، اًيط يداسا يّبِيثبؿذ. اليلت اػتَى هيآى ؿبهل هبسى ٍ ػ يفَلبً

ٍ  ي، ثبالآهذگيخَسدگييّوچَى گؼلؾ، چ ييّبذُياًذ. پذآلوبلَ ٍالـ ؿذُ ي ػذ ٍ سٍدخبًِ يِ يحبؿ يرٌَث

ثِ ػي  يىيٍلىبً يهٌغمِ ّؼتٌذ. ػبصًذّب يدس ػبصًذّب يؿٌبػييصه يّبذُيپذ لغضؽ، اص رولِييصه

 ي ّؼتٌذ وِ سٍدخبًِ يآتـفـبً يػٌْذ ٍ خبوؼتشّب يىيشٍولؼتيپ يّبَػي ؿبهل ًْـتِيَػي ٍ پليه

ٍ  يويلذ يآثشفت يّبهٌغمِ ؿبهل تشاع يوَاتشًش يبثذ. ػبصًذّبييبى هيالت رشيي تـىيي ايلشًمَ اص ث

 ثبؿٌذ.يفْذ حبضش ه يػٌگ آّه ٍ سػَثبت آثشفت رَاى،

ي يذ وِ ايَػي گشديه يي گؼلؾ دس ػبصًذّبيچٌذ ييهٌزش ثِ ؿٌبػب ييكحشا يّبيهغبلقبت ٍ ثشسػ

 يمليهمبعـ ًبصن ٍ ك ي هغبلقِ يػبصًذ. عيگش هشتجظ هيىذيسا ثِ  يٍ ػغح يٌيشصهيص يّبّب آةگؼل

ػٌگ آّه، هبسل ٍ وٌگلَهشا هبػِ ػٌگ ٍ ػبصًذ  يّبؿىبف ّب ٍ دسص ٍيه دس ؿىؼتگيآسػٌ يذّبيػَلف

ّب هشتجظ ثب گؼل يّبض ؿذُ اص آة چـوِيآًبل يّبه دس ًوًَِيآسػٌ يّبي غلؾتيـتشيلشهض هـبّذُ ٍ ث

 يي آًَهبليَػي فوذُ هٌـأ ايػبصًذ ه يّبيه دس ؿىؼتگيتشهبل فٌلش آسػٌيؼ اپيذ. تغليگشد ييؿٌبػب

 (.2013ٍ ّوىبساى  يشي؛ ًذ1390وىبساى، ٍ ّ يشي)ًذ ؿٌبختِ ؿذ
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 يهطالؼات يهحذٍدُ يضٌاسييزه يًقطِ (1)ضكل 

خضس اػت. ثب تَرِ ثِ  يبيسٍد دسذيض ػفيآثش ياص حَضِ يرضٍ يىيذسٍطئَلَطياص ًؾش ّ يهغبلقبت يهحذٍدُ

ضاى ثبسؽ دس ي( هتَػظ ه1(، هغبثك رذٍل )1389-1379ػبلِ )دُ ي دٍسُ يثشا ييآة ٍ َّا يّبدادُ

oحشاست ػبالًِ  دسرِ هتش ٍ هتَػظيليه 350، ػشاػىٌذ حذٍد يٌيؾ، چپيمويػبس يّبؼتگبُيا
C11ثبؿذ.ي+ ه 

ثبؿذ. اص يخـه ػشد هوِي(، رضٍ هٌبعك 1930ًآهجشطُ ) يًوبنيالل يثٌذنياللين هٌغمِ ثب اػتفبدُ اص تمؼ

ىپبسچِ ٍرَد ًذاسد ٍ هٌبثـ آة يـ ٍ يٍػ يٌيشصهية صآ ي ػفشُ يهغبلقبت يدس هحذٍدُ يىيذسٍطئَلَطيًؾش ّ

 يىيذسٍطئَلَطيظ ّيل ؿذُ اػت. ؿشايٍػقت ٍ پشاوٌذُ تـى ّتشٍطى ون يّبػفشُ ياص تقذاد يٌيشصهيص

ٍ  يػغح يّبن داسد. آةيهؼتم ي ه هٌغمِ ساثغِيٍ تىتًَ يؿٌبػييصه يثب ػبصًذّب يهغبلقبت يهحذٍدُ

ٍ رٍة ثشف  ياص ثبسؽ رَ يًبؿ يػغح يّبوِ آة يعَس شتجظ ّؼتٌذ، ثِگش هيىذي هٌغمِ ثب يٌيشصهيص

ًَذًذ ٍ يپي«م يٌيشصهيص يّبُ آة«، ةيشػغحيبًبت صيكَست رش ي ثِيػٌْذ ضوي ًفَر دس صه يّبُ«داهي

ط دس استجب يي هٌبثـ آثيبثٌذ. اوخش اييّب ثِ ػغح ساُ هلِ چـوِياص هٌبعك ثِ ٍػ يبسيدس ثؼ يٌيشصهيص يّبآة

 ثبؿٌذ.يه يوَاتشًش يّبَػي ٍ ًْـتِيثب ػبصًذ لشهض ه

 (1389-1379سالِ )دٍرُ ضاخص دُ يترا يهطالؼات يهٌطقِ يٍ َّاضٌاس يكيذرٍلَشيّ يهتَسط پاراهترّا (1)جذٍل 
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 ٍاحذ پاراهترّا
 ايستگاُ

 ّاهتَسط ايستگاُ
 سراسكٌذ چپيٌي ساريقويص

 14/350 09/330 58/364 75/335 هتشهيلي هتَػظ ثبسؽ ػبالًِ

 +18/11 +76/10 +98/9 +82/12 گشادػبًتي حشاست ػبالًِهتَػظ دسرِ

 1314 41/1073 31/1181 30/1687 هتشهيلي هتَػظ تجخيش ٍ تقشق اص تـته

 99/47 47/43 34/43 17/57 دسكذ هتَػظ سعَثت ًؼجي ػبالًِ

 ّاهَاد ٍ رٍش

ض دس يداًـگبُ تجش يؿٌبػ گشٍُ آة يفيو يّبؾيِ ؿذُ تَػظ پبيتْ يّبـجشد هغبلقبت اص دادُيهٌؾَس پ ثِ

 يابفتِ تَػظ ػبصهبى آة هٌغمِي( ٍ هغبلقبت اًزبم 1391اسؿذ )كبدلي الذم،  يوبسؿٌبػ ي ًبهِبىيلبلت پب

َسهبُ ي)ؿْش يثشداسؼتگبُ ًوًَِيا 50هشثَط ثِ  يذ. هـخلبت آهبسي، اػتفبدُ گشديزبى ؿشلياػتبى آرسثب

 اػت. ؿذُ( اسائِ 2ّب دس ؿىل )يثشداس( ٍ هحل ًو2ًَِهغبثك رذٍل ) (1390

 يّبل هؤلفِيِ ٍ تحليهٌغمِ، اص سٍؽ تزض يويذسٍؿيي فَاهل هؤحش ثش ّييهٌؾَس تق ي هغبلقِ ثِيدس ا

 يآهبس يّبهيفَاهل اص تىٌ ِ ثِيذ. تزضياػتفبدُ گشد SPSS (V.17)افضاس (، ثب اػتفبدُ اص ًشمPCA)1 ياكل

ي ي(. ا1998، 3يي؛ گَپتب ٍ ػبثشاهب2006ً، 2؛ دساگَى2011اػت)خبى،  ييبيويذسٍؿيؼتشدُ دس هغبلقبت ّگ

حبون ثش  ياكل يٌذّبيػبدُ ٍ فشآ ياػبػ يػبختبسّب يب آؿىبسػبصيش يدس تفؼ يعَس فوذُ ػقِ ض ثيآًبل

، 5؛ پبپبدسٍ ٍ ّوىبساى2012، 4ذاًبيي) ّب سا داسددادُ يثٌذوبّؾ ٍ عجمِ ي لِيٍػهٌغمِ ثِ يويذسٍؿيّ

 ي هٌـأ آًْب،ييتق ،ييبيويذسٍؿيّ يّبهغبلقبت سخؼبسُ يثشا يثٌذفٌَاى سٍؽ عجمِ ظُ ثِيٍ (، وِ ث2006ِ

 سٍد يوبس ههؤحش دس آًْب ثِ 7صادٍ اًؼبى 6صادييصه يٌذّبيفشآ يي، ٍ ؿٌبػبيٌيشصهيص يّبآة يهغبلقبت آلَدگ

 يّبهٌغمِ اص دادُ يويذسٍؿيي فَاهل هؤحش ثش ّييتق ي(. ثشا2006؛ دساگي، 2007، 8غ ٍ ّوىبساىي)آس

ّب هٌزش ي دادُيغ تشاًْبدُ ايظُ حبكل اص هبتشيش ٍيذ. اػتخشاد همبديضًش( اػتفبدُ گشدياػتبًذاسد ؿذُ )سٍؽ وب

ت ٍ يفي، فَاهل افت ويپغ اص اػتخشاد فوذُ فَاهل هؤحش ثش هٌبثـ آث .ذيگشد ياكل يّبثِ اػتخشاد فبهل

 ؿَد.يه يثشسػ يهغبلقبت يه دس هحذٍدُيٍ آسػٌ يآة، ؿبهل فَاهل ؿَس ي ٌذُيآال
 

                                                           
1- Principal Component Analysis 
2- Dragen  
3- Gupta & Subramanian  
4- Yidana  
5- Papatheodoroa et al.,  
6- Geogenic 
7- Anthropogenic 

8- Aris et al.,  
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 ضذُ يتردارًوًَِ يّات هكاىيهَقؼ (2)ضكل 

 يهطالؼات يهحذٍدُ يّايتردارس ًوًَِيآًال يهطخصات آهار (2)جذٍل 

 پاراهتر ونيٌيه ونيهاکس يياًگيه اًِيه ارياًحراف هؼ اًسيٍار

39/10429 12/102 79/77 65/121 04/417 29/35 Ca (mg/L) 

84/2177 67/46 39/12 45/31 76/216 92/2 Mg (mg/L) 

58/973283 55/986 71/68 61/306 17/6365 73/8 Na (mg/L) 

81/291 08/17 73/5 75/11 75/96 62/0 K (mg/L) 

68/18 32/4 0 50/2 80/16 0  (mg/L) 

60/370156 41/608 42/318 09/523 80/3708 40/146  (mg/L) 

44/1750458 05/1323 70/64 79/392 8508 89/0 Cl (mg/L) 

88/95214 57/308 50/46 28/165 1417 10/1  (mg/L) 

53/53 32/7 86/1 15/4 87/42 15/0  (mg/L) 

07/0 26/0 62/0 65/0 28/1 09/0 F (mg/L) 

19/1 09/1 91/1 96/1 58/4 34/0  (mg/L) 

15/0 39/0 02/0 19/0 01/2 0 As (mg/L) 

01/0 10/0 10/1738 02/0 71/0 0 Fe (mg/L) 

03/15188169 20/3897 69/7 10/1738 25100 285 EC( s/cm) 

23/0 47/0 79/77 69/7 57/8 03/6 PH 

 جيتحث ٍ ًتا

 ي دادُ 50هشثَط ثِ  يپبساهتشّب يك ثشسػياص عش يهغبلقبت يهحذٍدُ يويذسٍؿيّ فَاهل هؤحش ثش

( 4ٍ رذٍل ) يبًغ تزوقي( ًـبًگش دسكذ ٍاس3ذ. رذٍل )يي گشديي( تق1390َسهبُ ي)ؿْش ييبيويذسٍؿيّ

ي ثبسّب دس ّش فبهل هغبثك يـ ايؾ تَصياػت وِ ًوب ياػتخشار يّبهؤحش ّش هتغيش دس فبهل يفبهل يثبسّب
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ذ. فبهل اٍل وِ يهٌغمِ هـخق گشد يويذسٍؿيي اػبع ػِ فبهل هؤحش ثش ّيذُ اػت. ثش اي( اسائِ گشد3ؿىل )

هٌغمِ داًؼتِ  يويذسٍؿيي فبهل دس ّيتشيفٌَاى اكل ثبؿذ، ثِيّب هبًغ دادُيدسكذ ول ٍاس 44دسثشداسًذُ 

ؾ ياػت وِ ّوشاُ ثب افضا يٌيشصهيص يّبآة يٍ فبهل ؿَس يسًٍذ فوَه ي دٌّذُ  ي فبهل  ًـبىيؿَد. ايه

دس هٌغمِ  يؿٌبػييصه يش ػبصًذّبيخبن ٍ تأح - ي صٍى آةيهَاد هحلَل ٍ ّذايت الىتشيىي ًـبًگش تقبهل ث

ه هَرَد دس هٌبثـ يآسػٌ يّب ًـبًگش هٌـأ هشتجظ ثب آًَهبلبًغ ول دادُيدسكذ ٍاس 16 ياػت. فبهل دٍم داسا

ّب ًـبًگش بًغ ول دادُيدسكذ ٍاس 12ثبؿذ. فبهل ػَم ثب يه يوـبٍسص يتشات حبكل اص وَدّبيش ًيٍ تأح يآث

 هٌغمِ اػت.  يغ دس هٌبثـ آثيليوشثٌبت، آّي ٍ ػ يّبَىيؾ يافضا يچگًَگ

( ٍ يىيت الىتشي)ّذا يؿَس يقٌي، دٍ فبهل اٍل ٍ دٍم يي هٌبثـ آثيا يفيعجك هغبلقبت ٍ گضاسؿبت و

 ؿَد.يي دٍ فبهل پشداختِ هيـتش ايث يثِ ثشسػ ثبؿذ وِيػبص هه، دس هٌغمِ هـىليآسػٌ

 اًس آًْاير ٍاريٍ هقاد ياستخراج يّاػاهل (3)جذٍل 

 هجوَع چرخص هرتغ تارّا ِيصُ اٍلير ٍيهقاد ػَاهل

 ي% تزوق بًغي% ٍاس ول ي% تزوق بًغي% ٍاس ول 

1 129/7 527/47 527/47 669/6 46/44 46/44 

2 350/2 667/15 194/63 376/2 84/15 30/60 

3 421/1 476/9 670/72 854/1 36/12 67/72 

4 980/0 534/6 204/79    

5 810/0 406/5 611/84    

6 766/0 113/5 723/89    

7 548/0 654/3 378/93    

8 401/0 678/2 056/96    

9 303/0 020/2 076/96    

10 156/0 044/1 120/99    

11 073/0 490/0 611/99    

12 051/0 343/0 955/99    

13 006/0 041/0 996/99    

14 0005/0 0034/0 999/99    

15 00004/0 0002/0 100    

ٍ  يپشاوٌذگ يتَاى دس ًوَداسّبيسا ه ف ؿذُيتَك ييبيويؿ يٌذّبيهشتجظ ثب ؿذت فشآ يبصات فبهلياهت

 يّبًوًَِ يثب تَرِ ثِ پشاوٌذگ ـ فَاهل هؤحش دس هٌغمِيتَص ي(. ًمـ2006ِ)دساگي،  ّب پالت ًوَدًمـِ

افضاس لِ ًشميٍػثِ يوَلٌگ هقيزيوش يثٌذ( اص سٍؽ پ4ٌِْهغبثك ؿىل ) يبصات فبهليثشداؿت ؿذُ ٍ اهت

ArcGIS (V, 9.3) ْدس  يهغبلقبت يهحذٍدُ يؿشلٍ رٌَة يغشثؿوبل يذ. فبهل اٍل دس ًَاحيِ گشديت ٍ
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ك ٍ فبهل دٍم دس رٌبح ساػت ٍ چپ يبًيؿَسدسق ٍ  يآلوبلَ، سٍػتب ي آثبد، سٍدخبًِييف ي فوذُ هٌبعك دسُ

 ثبؿذ.يي هيرٍلج لَپَص، ؿَسدسق ٍ يسٍػتب يػذ ٍ دس ًَاح ي بچِيدس

 واکسيِ تِ ػَاهل تؼذ چرخص ٍريج تجسيًتا (4جذٍل )

استاًذارد  يپاراهترّا

 ضذُ

 ػَاهل

1 2 3 

(Ca) 756/0 335/0 204/0- 

(Mg) 682/0 478/0 042/0- 

(Na) 953/0 115/0- 002/0 

(K) 918/0 168/0 080/0- 
( ) 206/0- 099/0- 768/0 

( ) 916/0 003/0 232/0- 

(Cl) 950/0 130/0- 005/0 
(  786/0 519/0 102/0 

( ) 020/0 797/0 123/0- 

(F) 267/0 682/0 363/0- 

(Si) 202/0- 274/0 611/0- 

(As) 051/0- 706/0 041/0- 

(Fe) 040/0- 061/0 555/0 

(EC) 969/0 053/0- 006/0- 

(PH) 651/0- 138/0- 579/0 

 

 يهؤثر در ّر ػاهل استخراج يػاهل يص تارّايًوا (3)ضكل 
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 يٌگ هؼوَليجيتِ رٍش کر يهطالؼات يک( در هحذٍدُي( ٍ ػاهل دٍم )آرسٌيازات ػاهل اٍل )ضَريج اهتيغ ًتايتَز (4)ضكل 

 يهٌاتغ آت يضَر ياتيارز

ش اػت. يهتغ s/cm 25000-300 يفذد يس هحذٍدُد يهغبلقبت يدس هحذٍدُ يىيت الىتشيش ّذايهمبد

 يهشثَط ثِ سٍػتب s/cm 285ي همذاس آى يي پبساهتش اػت وِ ووتشيشات هشثَط ثِ اييتغ يي داهٌِيـتشيث

وذُ اص ػبصًذ لشهض عَس فثبؿذ وِ ثِيآثبد هييف يهشثَط ثِ دسُ s/cm 25100 ي همذاس آىيـتشيآغبد ٍ ثلشُ

خلذ، آغبد، ثبؽاص رولِ لشُ ييّبي دس هىبىييپب يىيت الىتشيش ّذايهمبد يداسا يّبشًذ. آةيگيهٌـأ ه يفَلبً

 يّبثبال دس هىبى يىيت الىتشيش ّذايهمبد يداسا يّبي ٍ لضللَ ٍ آةيالذفيتَساة، فشلغَ، ػِ، تييليػبس

لَپَص،  يبچِيثبال دس دس يىيت الىتشيش ّذايهمبد يداسا يّبوًَِـگش ًيٍ دآثبد ييف يؿذُ اص دسُ يثشداسوًَِـً



 
 
 
 
 

 03  4934، پاييس 4شماره فصلنامو ىيدرًژئٌمٌرفٌلٌژي، سال اًل، 

 

 

فوذتبً دس  يفٌبكش اكل يثبال يّبيآًَهبل يداسا يّب. هىبىؿَد يهآلوبلَ هـبّذُ  يك ٍ سٍدخبًِيبًيي، يرٍلج

هَاد  ي ٌٌذُوي ػبصًذّب فشاّنيؿًَذ وِ ايهـبّذُ ه يػبصًذ لشهض فَلبً يٍ ًوى يگچ يهزبٍست ثب ػبصًذّب

 لبثل اًحالل ثبال دس آة ّؼتٌذ.

 ّب ثِسٍدخبًِ يػغح يّبگضاسؽ ؿذُ اػت. آة 600 هخضى ػذ حذٍد  يىيت الىتشيي ّذايبًگيه

( ًوَداس 5اػت. ؿىل ) ياص فٌبكش اكل ييش ثباليهمبد يلشًمَ داسا ي آلوبلَ، ًؼجت ثِ سٍدخبًِ ي ظُ سٍدخبًِيٍ

ؿَد وِ يدّذ. هالحؾِ هيًـبى ه يهغبلقبت يسا دس هٌغمِ يىيت الىتشيٍ ّذا يبكش اكلـ فٌيتَص ياشُيدا

اص  يوٌذ وِ فلت آى هوىي اػت ًبؿيت ًويتجق يخبك يدس هٌغمِ اص الگَ ياكل يّبَىيّب ٍ وبتَىيـ آًيتَص

كَست چـوِ ثِثبؿذ وِ اغلت آة خَد سا  يفومون ي پشاوٌذُ يّبثب هٌـأ هختلف ٍ آثخَاى يّبٍرَد آة

 وٌٌذ. يِ هيتخل

 

 يهطالؼات يدر هٌطقِ يكيت الكتريٍ ّذا يغ ػٌاصر اصليتَز يارُيًوَدار دا (5)ضكل 

ثالك، لَپَص، آثبد، لضلييف ي فوذُ ؿبهل دسُ يهٌبثـ ؿَس ييهغبلقبت كَست گشفتِ تبوٌَى هٌزش ثِ ؿٌبػب

 دػتي حشوت آة اص ثباليػذ ؿذُ اػت. فالٍُ ثش ادس ػبختگبُ  يتشاٍؿ يّبلَ ٍ چـوِدؿوي يًوى يّبچـوِ

ذا دس يؿَس ًبپ يّبوٌٌذُ ٍ چـوِؿَس يّبدس احش ثشخَسد ثب ػبصًذ يؾ ؿَسيثِ ػوت هخضى ػذ ّوشاُ ثب افضا

ضاى ًوه هحلَل دس آة سٍدخبًِ هشثَط ثِ توبم يول ه ،اًزبم ؿذُ يّبيثشسػثبؿٌذ. عجك يوف سٍدخبًِ ه

ض سٍدخبًِ دس ثبالدػت هخضى ٍ ثِ خلَف يآثش ياص حَضِ يؼت؛ ثخـيّب ًسٍدخبًِ ضيآثش يحَضِ يگؼتشُ

گچ ٍ ًوه دس  يّبِيل ؿذُ وِ اليتـى ييٍاحذ لشهض ثبال يشيتجخ -يآٍاس يّبآلوبلَ اص ػٌگ ي دس سٍدخبًِ
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 يّببىيت آة سٍدخبًِ ًذاسد؛ رشيفيدس و يشيي گؼتشُ چٌذاى تأحيا يي آًْب ٍرَد داسد. سٍاًبة ػغحيث

اًتمبل  يابى سٍدخبًِيًوه دس خَد حل وشدُ ٍ ثِ رش يبديگزسد، همذاس صيي ٍاحذ هيوِ اص دسٍى ا يشػغحيص

 يِيي تغزيدّذ. ّوچٌيًـبى ًو يهختلف تفبٍت چٌذاً يّبيًوه دس دث يشيگل اًذاصُيي دليدّذ. ثِ ّويه

آة  يذ ؿَسيِ هخضى ثبفج تـذهـشف ث ياساض يتَػظ آة ؿَس حبكل اص ًفَر آة وـبٍسص يآة وـبٍسص

، سًٍذ 1385-88 يّبػبل يصهبً ي( دس ثبص6ُ(. هغبثك ؿىل )2007، ياؿَد )ػبصهبى آة هٌغمِيهخضى ه

 يشيآثگ يي صهبى ثشايتشدّذ وِ هٌبػتيسا ًـبى ه يووتش شيهمبدي ػبل يدس فلَل آغبص يشات ؿَسييتغ

 ثبؿذ.يهخضى ػذ ه

 

 هخسى سذ يدر آب ٍرٍد يكيت الكتريرات ّذاييرًٍذ تغ (6)ل ضك

 يک هٌاتغ آتيآرسٌ ياتيارز

 هيبى ؿًَذ. اصهي يبفت اًؼبى ثذى دس حتي ٍ َّا گيبّبى، آة، خبن، ي ثب غلؾت اًذن دس ػٌگ،يفٌبكش ػٌگ

 اػت  وِ عجيقي بيّهحيظ يّبآاليٌذُ تشييهْن اص يىي ثبال، ثؼيبس ػن داؿتي دليل ثِ فٌبكش، آسػٌيه ايي

 صيشصهيٌي ٍ ػغحي ّبيآة آلَدگي تِ ٍ ثبفجـبفيؾ يلؾت آى افضاـصاد غييصاد ٍ صهاًؼبى يّبذُيدس احش پذ

 ذُ ؿبهليچيي ػبصٍوبس پياػت وِ هوىي اػت هتحول چٌذ يقيثب هٌـأ عج يه فٌلشيگشدد. آسػٌيه

 ييي فٌلش اص رولِ فلضات ػٌگيى گشدد. اَيضاػيلي، ٍ هتيپشاوٌذگ-، رزةيٌيًـتِ-وبّؾ، اًحالل-ؾياوؼب

 وِ هـىالت ّب اػتؼنيش اسگبًيبت اًؼبى ٍ ػبيح يهْن ثشا يذي، ٍ تْذييّبي هٌبثـ آة ٍ هَاد غزاٍ آاليٌذُ

هغشح  يحبد ػالهت فوَه ي لِأفٌَاى هؼ ٍرَد آٍسدُ اػت ٍ ثِسا دس ػشاػش رْبى ثِ يافوذُ يغيهحؼتيص

 چشخِ ثِ سا خَد ٍ ؿذُ گيبّبى خبن، ٍاسد ٍ آة ثب حضَس دس فٌبكش (. ايي2009ؼت ٍ ّوىبساى، يگشي)ػ اػت
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 يوبسيؿًَذ. اص آى رولِ ثهي صًذُ هَرَدات دس يوبسيٍ هَرت ث سػبًٌذ؛ يثِ اًؼبى ه هٌتْي غزايي ّشم ٍ

ذ. ؿًَ يِ آى هجتال هـ، ثيذًيبهـآؿ يّبه هَرَد دس آةياحش هلشف آسػٌ شاد دسـافاػت وِ  1غيىَصيآسػٌ

ش يچٌذ ػبل اخ ي(. ع1386، يضيپَسف) گش فَاسم آى اػتيٍ اًَاؿ ػشعبى دس اًؼبى اص د يپَػت يّبصخن

ِ ؿذُ يهٌغمِ تْ يه دس هشدم سٍػتبّبيآسػٌ ياص هلشف آة ؿشة حبٍ يگضاسؿبت فَاسم ًبؿ

 (.2008ٍ ّوىبساى،  ياػت)هؼبفش

ت هزبص يفيت ويي ضشييآلَدُ، تق يبّهىبى ييغلؾت فٌبكش هحلَل ٍ ؿٌبػب يثشسػ يّباص سٍؽ يىي

 يثِ غلؾت اػتبًذاسدّب صيش ثب اػتفبدُ اص ًؼجت غلؾت فٌبكش دس ًوًَِ، يت هغبثك ساثغِيي ضشيثبؿذ. ايه

 ؿَد. يي هييتق يالوللييث

 (mg/L) ه دس ًوًَِي( / غلؾت آسػmg/L 01/0ٌه دس آة ؿشة )يغلؾت اػتبًذاسد آسػٌ ; هيت هزبص آسػٌيفيت ويضش

ّب هقلَم ؿذ وِ غلؾت فٌلش هَرَد دس ًوًَِ ه دس ًوًَِيت هزبص آسػٌيفيت ويضش ي پغ اص هحبػجِ

ذ، لضلزِ ٍ يلضللَ، خَسؿ يّب( اػت.  ًو2008ًَِ، 1يچٌذيي ثشاثش غلؾت حذ اػتبًذاسد )ػبصهبى ػالهت رْبً

 يي )ؿوبسُي(، چـوِ رٍلج21 يهشثَط ثِ لَپَص )ؿوبسُ يّبثشاثش حذ هزبص ٍ ًوًَِ 10ؾ اص يووالق ثٍ گَرِ

ه يآسػٌ يي آًَهبليـتشيثشاثش حذ هزبص سا داسا ّؼتٌذ. ث 50ؾ اص ي( ث4ٍ  3، 2 ي( ٍ ؿَسدسق )ؿوبس28ُ

 147ت دس حذٍد ي( ثِ تشت19ٍ  20 يلَپَص )ؿوبسُ يسٍػتب ي بچِيهشثَط ثِ چـوِ ٍ دس ي هٌغمِ دس ًوًَِ

ش ًمبط دس يه دس ػبيش آسػٌيهمبد يسػذ. هغبلقِيهه دس آة ؿشة يثشاثش حذ هزبص آسػٌ 200ثشاثش ٍ 

 يّبهىبى ييّب ٍ هخضى ػذ هٌزش ثِ ؿٌبػبچـوِ يآلوبلَ ٍ لشًمَ ٍ ثشخ يّبش سٍدخبًِيدػتشع اص رولِ هؼ

 ذ. يگشد يآًَهبل يداسا

ه دس يت هزبص آسػٌيفيت ويش ضشايهشثَط ثِ همبد يه ٍ ًوَداس ػتًَيـ آسػٌيتَص ياشُيًوَداس دا

هتفبٍت  mg/L 01/2-0ي يّب ثه ًوًَِيِ ؿذُ اػت. آسػٌي( اسا8( ٍ )7هغبثك ؿىل ) يهغبلقبت يدُهحذٍ

 ثشسػي ثشاي ،گيشد. ثٌبثشاييهي هٌـأ ػبصًذّبي هٌغمِ اص فوَهبً آة هٌبثـ دس آسػٌيه ثبالي همبديش اػت. ٍرَد

ثب  هٌبعك دس هَرَد ػبصًذّبي اص اسيثشد ًوًَِ ٍ كحشايي هٌغمِ، هغبلقبت آثي هٌبثـ دس آسػٌيه آًَهبلي هٌـأ

 ه دسيآسػٌ يّبغلؾت (. ثبالتشيي2013ٍ  1390ٍ ّوىبساى،  يشي)ًذ گشفت كَست هٌغمِ دس ثبال آسػٌيه

 ايي ثِ تَرِ ثب .ثبؿذ عجيقي ػٌگ-آة تمبثل فشآيٌذّبي دليلثِ هوىي اػت وِ اػت صيشصهيٌي آة ّبيًوًَِ

 تَاىهي صاد وِهٌـأ اًؼبى تٌْب ؿَد،ًوي ديذُ هٌغمِ دس ؿْشي ٍ قتيكٌ ي وٌٌذُآلَدُ فقبليت گًَِّيچ وِ

ت يثِ دليل هحذٍد وِ آسػٌيه اػت؛ حبٍي ؿيويبيي ػوَم ٍ وَد اص اػتفبدُ وشد، فشم آلَدگي ايي ثشاي

                                                           
1- Arsenicosis 
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اص  يه دس هٌغمِ ًبؿيآسػٌ يآًَهبل يؿَد. هٌـأ اكلًوي هحؼَة آلَدگي اكلي فبهل هٌغمِ، دس  اػتفبدُ

 ييهـبّذات كحشا يثبؿذ. عيه ٍ تخلخل هي، تىتًَيؼن، دگشگًَيهشتجظ ثب هبگوبت يؿٌبػييصه يػبصًذّب

ّب ٍ دسص ٍ يه دس ؿىؼتگيذ آسػٌيه ثبال، ػَلفيآسػٌ يهَرَد دس هٌبعك داسا ياص ػبصًذّب يثشداسٍ ًوًَِ

 يخبل يفضبّب ي وٌٌذُپش يّب، ثِ كَست ثبفتيلشهض فَلبً يّب ٍ وٌگَلَهشاػٌگؿىبف آّه، هبسى ٍ هبػِ

ّب دس يدس حشاست ٍ فوك ون هٌغمِ اػت. ؿىؼتگ يػبصيّب، ًـبًگش وبًؿَد ٍ ثبفت ولَفَسم دس سگِ يذُ هيد

 يعَس داس ًمؾ داسًذ؛ ثِهيآسػٌ يّبيذسٍتشهبل تحت فـبس ٍ توشوض وبًيّ يّبش حشوت هحلَليزبد هؼيا

فوَهبً دس  ييصايوٌٌذُ داؿتِ ٍ وبًًمؾ وٌتشل ياكل يّبوٌٌذ. گؼليت هيّب تجقـ گؼليوِ اص ساػتب ٍ تَص

وٌت يپيه دس هٌغمِ، ؿبهل سآلگبس ٍ اٍسيآسػٌ ياكل يّبيدادُ اػت. وبً يّب سٍيٍ ؿىؼتگ يفشف يّبگؼل

جَل ٍ يآهف يّبيتشهبل دس ػبصًذّب اػت ٍ ٍرَد وبًياپ يّبتيّب فقبلييصايي وبًيا يثبؿذ. هٌـأ اكليه

اػت وِ فالٍُ ثش رضٍ  يبالت گشهبثيذ ػيهبگوب دس تَل ييي هٌغمِ ًـبًگش تَاًبيآرس يتَدُت دس يَتيث

ش لشاس دادُ ٍ يػٌْذ، ػبصًذّب سا تحت تأح يّبدس استجبط ثب دم ييتشهبل، رضٍ هبگوبياپ يه وبًؼبسّبيهتئَس

هشتجظ ثب توشوض  َىيىبػيفيولؼيؿذى ٍ د يتيشيؿذى، پ يتيؿذى، دٍلَه يؼيليػ يّبياًَاؿ دگشػبً

  (.2012ٍ ّوىبساى،  يشي)ًذ ٍرَد آٍسدُ اػت ه سا ثِيآسػٌ

   

 1395ضذُ در سال  يتردارًقطِ ًوًَِ 55ک از ير آرسٌيغ هقاديتَز يارُيًوَدار دا ( 7)ضكل 

                                                                                                                                                                          
1- WHO 
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 يهطالؼات يترداضت ضذُ از هٌطقِ يّاک در ًوًَِيت هجاز آرسٌيفية کيرض( 8)ضكل 

 يّبؿبهل چـوِ يلجل ييبيويذسٍؿيّ يّبي ؿذُ اص دادُييه تقيآسػٌ يآًَهبل يداسا ياص هٌبثـ آث يثشخ

اص آًْب  يثشداسٍ ًوًَِ يب اهىبى دػتشػياًذ گش دسحبل حبضش خـه ؿذُيد يّبچـوِ يب ثشخيثؼتش هخضى 

آلوبلَ ٍ لشًمَ ٍ  يّبش سٍدخبًِيش ًمبط دس دػتشع اص رولِ هؼيه دس ػبيش آسػٌيهمبد يد ًذاسد. هغبلقٍِرَ

شات غلؾت ييتغ يذ. هغبلقِيگشد يآًَهبل يداسا يّبهىبى ييّب ٍ هخضى ػذ هٌزش ثِ ؿٌبػبچـوِ يثشخ

ه ًؼجت يشات غلؾت آسػٌيي( اًزبم ؿذ. تغ9هختلف هغبثك ؿىل ) يّبيه دس آًْب ًؼجت صهبى ٍ دثيآسػٌ

ؾ غلؾت يبثذ. فلت افضاييه وبّؾ هيش آسػٌيسٍدخبًِ همبد يؾ دثيهختلف ًـبى داد وِ ثب افضا يّبيثِ دث

 يٍ داسا يوايد يّبآة چـوِ يِيٍ تخل يربس يّبتَاًذ هشثَط ثِ وبّؾ آةيه دس فلَل خـه هيآسػٌ

رزة ٍ  يٌذّبيفشآ يهشثَط ثِ ػبص ٍ وبسّبشات ييي تغي(. ا2013الذم،  يكبدل) ـتش ثبؿذيه ثيآسػٌ

آلوبلَ ٍ لشًمَ ٍ  يّبه دس سٍدخبًِيش آسػٌيهمبد يؼِيي آة ٍ سػَثبت اػت. همبيفٌبكش دس تقبهل ث يآصادػبص

ـتش اص لشًمَ اػت يث يليه دس آلوبلَ ثِ هشاتت خيش آسػٌيدّذ وِ همبدي( ًـبى ه10هخضى ػذ هغبثك ؿىل )

 گشدد.يت آة هخضى هيفيه آٍسدُ ؿذُ تَػظ آلوبلَ ثبفج وبّؾ ويآسػٌ شيهمبد يثبال يوِ آًَهبل
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 يک ًسثت تِ دتيرات غلظت آرسٌييتغ (9) ضكل
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 ک ًسثت تِ زهاىيرات غلظت آرسٌييتغ (15) ضكل

 گيريًتيجِ

ه ٍ يؿبهل آسػٌ يهٌبثـ آث ياكل يدٍ آًَهبل ييهٌغمِ هٌزش ثِ ؿٌبػب يويذسٍؿياػتخشاد فَاهل هؤحش ثش ّ

 ّبي هىبىيذ وِ ايي گشدييآلوبلَ تق يآثبد ٍ سٍدخبًِييف يي هَاد هحلَل آة دسُيـتشيذ. هٌـأ ثيگشد يؿَس

 يّباص ًوًَِ يه تقذاديثبؿذ. غلؾت آسػٌيه يٍ ًوى يالت گچيٍ اًحالل تـى يهشتجظ ثب ػبصًذ لشهض فَلبً

ه يآسػٌ ياكل يسػذ. آًَهبلي( هmg/L 01/0ه دس آة ؿشة )يص آسػٌثشاثش حذ هزب 200ؾ يض ؿذُ ثِ ثيآًبل
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داس هٌغمِ هيصاد هشتجظ ثب ػبصًذ آسػٌييي ٍ ؿَسدسق اػت وِ فلت آى فبهل صهيهشثَط ثِ هٌبعك لَپَص، رٍلج

ي هىبى رضٍ فَاهل افت يا يذ ٍ ثِ عَس وليهـبّذُ ًگشد يىيآسػٌ يآثبد آًَهبلييف يثبؿذ. دس ؿبخِيه

آٍسدُ ؿذُ تَػظ  يثبال يه ٍ ؿَسيش آسػٌيٍ هَاد هحلَل آة اػت. همبد يؾ ؿَسياص لحبػ افضا تيفيو

ت هٌبثـ آة ؿشة يفيگشدد. ويت آة هخضى هيفيلشًمَ ثبفج وبّؾ و يآلوبلَ ًؼجت ثِ سٍدخبًِ يسٍدخبًِ

ىِ آة ؿشة ٌيهتفبٍت اػت. ثب تَرِ ثِ ا يهغبلقبت يدس ًمبط هختلف هحذٍدُ يه ٍ ؿَسياص ًؾش آسػٌ

 يشيآثگ يّبدس صهبى يگشدد ٍ ثب دس ًؾش گشفتي وبّؾ آًَهبليي هيي ػذ تأهيا يشُيؿْشػتبى ّـتشٍد اص رخ

ت آة يفياػت. و يآة هخضى الضاه يفيوٌتشل و يهٌبػت ثشا يتيشيش هذيهخضى ٍ فلَل پش آة اتخبر تذاث

 ثبؿذ.يؿَس ٍ هٌبػت ه ياص ًَؿ وو يهلبسف وـبٍسص يهخضى ثشا

 يسگسارسپا

ّبي ٍ ووه يل ّوىبسيض ثِ دليؿٌبػي داًـگبُ تجشگشٍُ صهيي يؿٌبػاص هؼئَل هحتشم آصهبيـگبُ آة

خبعش دس  ثِ يؿشلزبىياػتبى آرسثب ياّبي آة ٍ ؿشوت آة هٌغمِؿيويبيي ًوًَِ يكويوبًِ دس تزضيِ

 ذ.يآيفول هثِ  يهٌغمِ ووبل تـىش ٍ لذسداً يفيو يّبؾيبس لشاس دادى گضاسؿبت پبياخت

 هٌاتغ

 وـَس. يٍ اوتـبفبت هقذً يؿٌبػييػبصهبى صهتْشاى:  ،راىيا يضٌاسييزه(، 1383) يذفلي، ػيآلبًجبتـ 

ک يآرسٌ ياحتوال يّايذ تر آًَهاليغرب ّطترٍد تا تأک يهحذٍدُ يويذرٍشئَضيّ يس(، ثشس1388ي )ي، حؼييآلبـ 

 ض.يداًـگبُ تجش يؿٌبػيياسؿذ، گشٍُ صه يوبسؿٌبػ يًبهِبىي، پبدر هٌطقِ

 ض.ياًتـبسات داًـگبُ تجشتجشيض: ، يٌيرزهيز يّااصَل ضٌاخت آب(، 1389همذم، اكغش ) ياكغشـ 

ي يؿشوت هـبٍس ،طرح سذ سٌْذ يذرٍشئَلَشيهطالؼات ّ(، 1386، )يؿشلزبىياػتبى آرسثب ياهٌغمِ ػبصهبى آةـ 

 .632 يؿوبسُ يِي، ًـشييثٌذ، گضاسؽ ًْبآة

ذ يتِ سذ سٌْذ ّطترٍد تا تأک يت هٌاتغ آب ٍرٍديفيک يٍ هكاً يرات زهاًييتغ يسثشس(، 1391جب )يالذم، فش يكبدلـ 

 ض.يداًـگبُ تجش يؿٌبػيياسؿذ، گشٍُ صهيوبسؿٌبػ يًبهِبىي، پبکيآرسٌ يتر آًَهال

ک هَجَد در يآرسٌ يآًَهال يتررس(، 1390) ييآلبحؼيي جب ٍ يالذم، فش يهمذم، اكغش؛ كبدلي، فغباهلل؛ اكغشيشيًذـ 

 .61-74، ف 3 يٍ ّـتن، ؿوبسُ ي، ػبل ػيؿٌبػظي، هحهٌاتغ آب سذ سٌْذ
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