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 1ارزيابي اثرات بيره برداري منطقو ًيژه اقتصادي انرژي پارش بر .../ 
 

 يذُچن

 52° 06ʹ قرطلي  ََٛػغطافيبيي  ي زض ٔحسٚزٜ، فبضؼ غيذّي زضيبيي اؾشبٖ ثٛقٟط ٚالٕ زض ٞب زض آةايٗ ُٔبِٗٝ 

قرطلي اؾرشبٖ ثٛقرٟط ازٔبنرٝ ٘بيجٙرس  سرب        ػٙرٛة  ٔٙشٟي اِيٝ اظ ،27° 46ʹسب   27° 23ʹقٕبِي  ٚ ٖطو  52° 34ʹسب 

ي ثط ضٚاؾشفبزٜ اظ قٙبٚضٞبي فبيجطٌالؼ ٔحّي  ٚ ثب فبضؼ غيػٙٛة نطة ثٙسض وٍٙبٖ اثطوٝ چٛدبٖ ، ٚالٕ زض ذّ

 ا٘ؼبْ ٌطزيس. 1390ؾبَ  ٚ ظٔؿشبٖي ثٟبض، سبثؿشبٖ، دبييع ٞب فهُايؿشٍبٜ ٚ زض  16

 ٔٙربثٕ ظيؿرشي   ثرط  «ا٘رطغي دربضؼ   -ُٔٙمٝ الشهربزي »ٗبِيز ٘بقي اظ ف قطايٍ ٔحيُي ُٔبِٗٝ حبيط ثٝ ٞسف دبيف

سٛؾرٍ دػٚٞكرٍبٜ ٘فرز َطاحري ٚ ا٘ؼربْ        1385اؾربَ   لجالً وٝ ٔكبثٝ فيٚث وٓ يا ثٝ ز٘جبَ ُٔبِٗٝ ٚ فبضؼ غيذّ

ثطضؾي ا٘ؼبْ  غيثب ٘شب. وّيٝ ٘شبيغ ثٝ زؾز آٔسٜ دػٚٞف حبيط ثٝ ٞسف سٗييٗ ضٚ٘س، اؾز قسٜ ا٘ؼبْثٛز،  ٌطزيسٜ

ؾربظٔبٖ حفبْرز   ا ئّر اؾرشب٘ساضزٞبي   ثب عي٘قسٜ سٛؾٍ دػٚٞكٍبٜ ٘فز ٔمبيؿٝ قسٜ ٚ ثطاي سحّيُ ٚيٕ ٔٛػٛز 

 .ا٘س سٜيٌطزآٔطيىب  ٔمبيؿٝ  ؿزيظٍ ئحؾبظٔبٖ ثٟساقز ػٟب٘ي ٚ آغا٘ؽ حفبْز ا يػٟب٘  ٚ ؿزيظٍ ئح

اوؿيػٖ ٔحَّٛ، وسٚضر ٚ اوؿريػٖ ذرٛاٞي    قبُٔ زٔب، قٛضي، اؾيسيشٝ، ٚ قيٕيبيي هيعيثسيٗ ٔٙٓٛض، ٖٛأُ ف

ٗ آٔٛ٘يربن، ؾرِٛفيس    ٚ اظ ٔٛاز ٔغصي ؾيّيىبر، فؿفبر، ٘يشطار ٚ ٘يشطيرز،  يطيٌ ٚ ا٘ساظٜ ، طجزقيٕيبيي  ٚ ورطث

ٖربزي ٘ؿرجز ثرٝ ورُ      زيزض ٚيٗي ٔحسٚزٜ ٔٛضز ثطضؾي ٞب آة. قطايٍ ٔحيُي لطاض ٌطفشٙسآِي ٔٛضز ثطضؾي 

. ضؾٛة ثيكشط ٔٙبَك ٌطزز ئا٘سن سغييطاسي ٔكبٞسٜ  ٞب دؿبةاَطاف ذطٚػي ثبقٙس ٚ سٟٙب زض ٔحسٚزٜ  ُٔٙمٝ ٔي

٘يشطيرز،   نّٓرز  .اؾرز  حرس ٔؼربظ  زض  ٞب آٖٔبزٜ آِي  عاٖيٚ ٔثبقٙس  ي ٔيا ٔبؾٝي ثٙس زا٘ٝٔٛضز ثطضؾي ٘يع زاضاي 

افعايف  أبثبقٙس  ٔي سٗطيف قسٜ حسٚز ٔؼبظاظ  سطٗ ييدب٘يشطار، آٔٛ٘يبن، فؿفبر، ؾيّيىبر ٚ ؾِٛفيس زض حسي 

وٝ ٔٛيٛٔ افرعايف   ٌطزز ئٔكبٞسٜ  سيؾِٛففؿفبر ٚ  عاٖيزض ٔؾبَ ٚ ٘ؿجز ثٝ ُٔبِٗٝ ديكيٗ  زض ََٛظيبزي ضا 

لطاضٌطفشرٝ   سير سأوٚ ٔٛضز  ٔكبٞسٜ عي٘  1388ٚ  1384ايعزدٙبٞي ٚ ٕٞىبضاٖ، ا يا ُٔٙمٝزيٍط  زض ُٔبِٗبرفؿفبر 

. نّٓرز فّرعار ضٚي،   لرطاض ٌطفشٙرس  عار  ٚ آِي ٔٛضز ثطضؾري  فّاي طآثين ٔٙكأي زيٍط ٘يع ثب زٚ ٞب ٙسٜيآالاؾز. 

اظ . لرطاض ٌطفرز  ٔرٛضز ثطضؾري    ٚ ضؾرٛة ، ػيٜٛ ٚ ؾرطة زض ٞرط زٚ فربظ آة    ْٛيوبزٔ ٔؽ، آٞٗ، وطْٚ، ٘يىُ،

٘شيؼٝ ٌطفرز ورٝ فّعاسري ٕٞ رٖٛ ػيرٜٛ، ؾرطة، وربزٔيْٛ، ضٚي،         سٛاٖ ئي سغييطار نّٓز زض ََٛ ؾبَ ثطضؾ

. فّعار زيٍط ٘ٓيط آٞٗ ا٘س ثٛزٜؾبَ  زض ََٛافعايف سسضيؼي  زض حبَة ٚ ضؾٛة وطْٚ ٚ ٘يىُ زض ٞط زٚ فبظ آ

زض  َرٛض ٗ يٚ ٕٞ حسٚز ٔؼبظي قسٜ ثب طيٌ ا٘ساظٜ. ٔمبيؿٝ ٔمبزيط ا٘س زاقشٝ سطٓ ئالٚ ٔؽ ٘يع ٕٞيٗ ضٚ٘س ضا ثب قيجي 

ٌؿشطـ آِرٛزٌي فطاٌيرط زض سٕربْ     زٞٙسٜ ٘كبُٖٔٙمٝ سٛؾٗٝ   زضٖٚ بي، نٙٗشي ينٙٗش طئُٙمٝ انٔرشّف  ٔٙبَك

چٙرس  ي آضٚٔبسيره  ٞرب  سضٚوطثٗير ٚ ٞٞبي آِيفبسيه  ٞبي ٘فشي، ٞيسضٚوطثٗ . نّٓز وُ ٞيسضٚوطثٗاؾزُٔٙمٝ 

ايٗ ٔٛيٛٔ اؾز وٝ ذٛقرجرشب٘ٝ ُٔٙمرٝ ٔرٛضز ثطضؾري زض      سئؤ٘يع ثطضؾي ٌطزيس. ٘شبيغ ثٝ زؾز آٔسٜ  يا حّمٝ

 يٍ ٖبزي ٚ ٔٙبؾت ٔيجبقس.٘ٓط آِٛزٌي ثٝ ايٗ ٔٛاز زض قطا حبيط اظحبَ 

 .لرطاض ٌفشٙرس  ٞب ٚ وفعيبٖ ٔرٛضز ثطضؾري    ٞٛاظي، دال٘ىشٖٛ ٞبي ٞٛاظي ٚ ثي زض ثرف ٔٛػٛزار ظ٘سٜ ٘يع ثبوشطي

ٝ ٞبي ٞرٛاظي   ثبوشطي سطاوٓ   سفربٚر ٔٗٙربزاضي ثرب يىرسيٍط      (p=0.04سبثؿرشبٖ  ٚ   (p=0.001)ثٟربض  زض فهرُ   ػرع  ثر
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 ٘ساقرشٙس  زٚ فبظ آة ٚ ضؾٛة زض ََٛ ؾبَ سفبٚر ٔٗٙبزاضي ثب يىسيٍط  ٘يع زض ٞط ٞٛاظي ٞبي ثي ٘ساقشٙس. ثبوشطي

p=0.05)   ٓٞب زض ََٛ فهُ ٚ ظئٛدال٘ىشٖٛٞب  فيشٛدالٍ٘شٖٛسطاو  ٗ سرط اظ ُٔبِٗربر زيٍرط     ٞبي ٔرشّف ٔكبثٝ ٚ دربيي

. ٔمبيؿٝ فطاٚا٘ي وفعيبٖ ٔحسٚزٜ ٔٛضز ثطضؾي ثرب ُٔبِٗربر   اؾز ٞب ايؿشٍبٜوٝ ثٝ زِيُ ٖٕك وٕشط  اؾزاي  ُٔٙمٝ

ٞبي ايٗ ٔٛػٛزار زض اطط فٗبِيز نٙبيٕ ٔٛػٛز  فبضؼ ثيبٍ٘ط سرطيت ٘كسٖ ظيؿشٍبٜ اي ٚ زضٖٚ ذّيغ زيٍط ُٔٙمٝ

 .اؾزٚ سب ظٔبٖ حبيط 

ٔ  يبضيٌيرطي قرسٜ ثؿر    ا٘ساظٜ يعاٖوٓ ثٛزٖ سفبٚر ٔ يبثبال  ٜ  جرهرٛل اظ دبضأشطٞرب ا زض ُٔٙمرٝ زضٖٚ  ٞرب    آاليٙرس

ٝ   سب ثٙرسض وٍٙربٖ    يطافؾض ثٙس ٔحسٚزٜ َطح سٛؾٗٝ ااظ ٖ ٔؤيرس سأطيطٌرصاضي ػط   نرٙٗشي  ثرب ُٔٙمر آة  يانرّ  يرب

زض ُٔٙمٝ اؾز. ايٗ ٔٛيٛٔ ِعْٚ وبٞف ٚ وٙشطَ اططار ؾٛء نٙبيٕ ٔٛػٛز  ٞب ٌؿشطـ آاليٙسٜ يفبضؼ ضٚ ذّيغ

ٞب  ٕ٘بيس سب ثسيٗ ٚؾيّٝ اظ درف آِٛزٌي بزآٚضي ٔيٞبي ثيكشط ؾُح ٚ ٖٕك ضا ي اظ ٔجسأ ٚ دبيف ٔٙبَك سب ٔحسٚزٜ

ٕ٘بيرس ػّرٌٛيطي ثرٝ ٖٕرُ آيرس. ثطضؾري سرٛاٖ         سط وٝ أىبٖ ٔمبثّٝ ضا ٔحسٚزسط ٚ ٞعيٙٝ ثطسط ٔري  زض ٔٙبَمي ٚؾيٕ

 ٞربي  اظ ػّٕرٝ فٗبِيرز   ٞرب  ٙسٜياظ آالاوِٛٛغيه ٚ سٗييٗ ْطفيز ثطز ُٔٙمٝ ٚ ثطضؾي أىبٖ ظيؿز دباليي ثؿيبضي 

 .اؾز ظٔيٙٝ ٗيزض ايطٚضي 
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 هقذهِ -1

ٖ    ٞب ؿشٓيآثي ػعء دطثبضسطيٗ اوٛؾ يٞب ؿشٓياوٛؾ ٞرب   ٞؿشٙس. ٔمساض سِٛيس زض ػٟبٖ سب نّٓز ظيربزي ثرٝ قرطايٍ آ

سب حسِ ظيبزي زض ايٗ ثررف   ينٙٗش طينٙٗشي ٚ ن ٙٝيظٔ ٌٛ٘بٌٖٛ ذٛز زض يٞب زيثؿشٍي زاضز. أطٚظ ٜ ثكط ثب فٗبِ

ٞب زذبِز ٕ٘ٛزٜ ٚ حشي آٖ ضا ثٝ ٔيُ ذٛز سغييط ٘يع زازٜ اؾرز. احرساص ؾرس ثرط      اظ َجيٗز ٘يع ٕٞب٘ٙس زيٍط ثرف

اؾز. اؾشفبزٜ ػٟرز ػبثؼربيي، ا٘ؼربْ اؾرشرطاع ٔرٛاز       ٞب يوبض اظ ايٗ زؾز يا ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ثؿيبضي اظ ضٚزذب٘ٝ يضٚ

ا٘ؿبٖ ثٝ ايٗ ٔٙبثٕ اؾرز.   يا٘ساظ زؾز يٞب نٙبيٕ ٌٛ٘بٌٖٛ اظ زيٍط ٔظبَ ٔٗس٘ي ٚ آِي ٚ ٔحّي ثطاي سرّيٝ دؿبة

اوٛؾيؿشٓ، آة ٘يع لبزض ثٝ سحُٕ ٚ وٓ ٕ٘ٛزٖ ايٗ اططار ٘بذٛاؾشٝ ثط ٔحيٍ ذٛز اؾرز.   يٞب ٕٞب٘ٙس زيٍط ثرف

 طيدرص ٘ب ثًٗربً ثطٌكرز   يٞرب  تير سرط يثط اطط ٚضٚز ثيف اظ حسِ سٛاٖ ٖبُٔ سٟسيسوٙٙسٜ، ؾيؿشٓ زچبض ضوٛز يب حشر 

. ثطٚظ اذشالَ زض ّٖٕىطز ثرف نيطظ٘سٜ اوٛؾيؿرشٓ، ؾرجت دسيرس آٔرسٖ ٔكرىالر ثرطاي ثررف ظ٘رسٜ         ٌطزز ئ

ٔكىالسي ضا ثطاي ؾالٔز ٚ ظ٘سٌي ا٘ؿبٖ ٘يع ايؼربز ٕ٘بيرس.    سٛا٘س يذٛز ٔ ي وٝ ايٗ ثٝ ٘ٛثٝ قٛز ياوٛؾيؿشٓ ٘يع ٔ

ورطثٗ ثرٝ    سياوؿر  يضٚز ثيف اظ سٛاِٖ دباليف زاؾز وٝ ثٝ زِيُ ٚ ٞب ب٘ٛؼيثبضظ ايٗ ٔٛضز، اؾيسي قسٖ ال ي ٕ٘ٛ٘ٝ

وٝ ثطاي ؾبذشبض ثس٘ي ذٛز ٘يبظ ثٝ  ييٞب آٖ ثرهٛلٞب اؾز. ايٗ ٔٛيٛٔ نسٔبسي ثٝ ثؿيبضي اظ ٔٛػٛزار،  آة

نٙٗشي ٚ قٟطي ثٝ زضيب وٝ ٔٙؼط ثٝ ثرطٚظ   يٞب يٖٛ وطثٙبر زاض٘س، ٚاضز ٕ٘ٛزٜ اؾز. سرّيٝ حؼٓ ظيبزي اظ دؿبة

ٚ نسٔبسي ضا ثطاي شذبيط آثعيبٖ ٚ نٙبيٕ ٔؿشمط زض ُٔٙمٝ ثٝ ز٘جبَ زاضز ٘يع اظ  قٛز ئًط ػّجىي ٔ يٞب ييقىٛفب

 زيٍط ٔٛاضز ٔٙشغ اظ افعايف ٘مف ٔرطة ا٘ؿبٖ زض ٔحيٍ اؾز.

ََٛ قرطلي   زليمٝ 30ٚ  زضػٝ 56سب  48وٝ زض ٔحسٚزٜ ػغطافيبيي  ٚ ٘يٕٝ ثؿشٝ اي زضيبيي اؾز حبقيٝ فبضؼ غيذّ

ٖطو قٕبِي ٚالٕ قسٜ ٚ اظ َطيك سٍٙٝ ٞطٔع ثرٝ زضيربي ٖٕربٖ اضسجربٌ زاضز. َرَٛ       زليمٝ 30ٚ  زضػٝ 30سب  24ٚ 

ويّرٛٔشط   1300سطيٗ ٘مُٝ يٗٙي سٍٙٝ ٞطٔع حسٚز  سطيٗ ٘مُٝ آٖ يٗٙي ثٙسض ذطٔكٟط سب ػٙٛثي فبضؼ اظ قٕبِي ذّيغ

 90يكشطيٗ ٘مبٌ ٖٕيك آٖ ثيٗ ٔشط ٚ ث 35ويّٛٔشطٔطثٕ اؾز، ٔيبٍ٘يٗ ٖٕك آٖ حسٚز  23900ٚ ٔؿبحز آٖ حسٚز 

ايطا٘ري ٚالرٕ قرسٜ ٚ حرساوظط ٖٕرك آٖ زض       يٞرب  ٔشط ثٛزٜ وٝ زض لؿٕز قرٕبَ قرطلي ٚ زض ٔحرسٚزٜ آة    100سب 

 . (Al-Majed, et al. 2000٘عزيىي سٍٙٝ ٞطٔع اؾز 

اؾرز.   ٜسير ٚالرٕ ٌطز  زضيبيي زض ُٔٙمٝ فالر لبضٜ يٞبٍ ئح يثٙسٓ يٚ سمؿ يقٙبؾ فبضؼ اظ ٘ٓط ؾبذشبض ثْٛ ذّيغ

 يٞرب  ٔطاست ثيكشط اظ ٔؼٕٛٔ آة ؾُحي آٖ ثٝ يٞب وٝ نّٓز سجريط آة يَٛض آٖ ثؿيبض ٌطْ ثٛزٜ ثٝ يٚٞٛا آة

ٜ       ٚضٚزي ضٚزذب٘ٝ ٌيرطي زليرك ػطيب٘ربر آة قريطيٗ      ٞب ٚ ٘عٚالر آؾٕب٘ي ٔطثرٌٛ ثرٝ آٖ اؾرز. اٌرط چرٝ ا٘رساظ

ي ضا زض ثربال٘ؽ آة ايرٗ دٟٙرٝ آثري     ِٚي ٔمبزيط ٔٙشكط قسٜ يه ٔفْٟٛ سٗبزِي وّر  ؿزيفبضؼ زض زؾشطؼ ٘ ذّيغ

ٚ ٘رعٚالر   460سرب   150ٞب  ، ٚضٚزي ضٚزذب1400ٝ٘فبضؼ حسٚز  زٞس. ٔيبٍ٘يٗ سجريط ؾبال٘ٝ آة زض ذّيغ ٘كبٖ ٔي

   . Swift and Bower, 2002ا زض ؾبَ ٌعاضـ قسٜ اؾز ٔشط يّئ 100سب  70آؾٕب٘ي آٖ حسٚز 

ٓ  ي  اضائٝ ٌطزيس. زض ايٗ ٔسَ، ّٖر Hunter, 1982فبضؼ، سٛؾٍ ا قٕبي اِٚيٝ چطذف آة زض ذّيغ ٚػرٛز ثربز    ضنر

. ٌرطزز  ينبِت قٕبَ، آة وٓ قٛض، ثٝ ٔٛاظار ؾٛاحُ ايطاٖ، ٚاضز ٚ آة قٛضسط، اظ اٖٕبق سٍٙٝ ٞطٔع ذربضع ٔر  
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سط قس. زض ٔسَ اذيط، يرٕٗ سأييرس    وبُٔ 1993زض  Reynoldsٚ  1992ٚ ٕٞىبضاٖ زض  Chaoايٗ ٔسَ، ؾذؽ سٛؾٍ 

فبضؼ، ثرٝ ػطيرب٘ي زض ػٟرز ٖمطثرٝ ؾربٖز اقربضٜ        ٚ اضائٝ ػطيب٘ي ذالف ٖمطثٝ ؾبٖز زض وُ ذّيغٔٛاضز فٛق 

قٕبَ قطلي آٖ اؾبحُ قٕبِي اؾشبٖ ثٛقٟط ، سحز سأطيط ثبز قرٕبَ   ػٜيٚ فبضؼ، ثٝ ذّيغ يٞب وٝ زض وطا٘ٝ قٛز ئ

  .ROPME, 2000ا بثسي يَطف ػٙٛة قطق ػطيبٖ ٔ =قٕبَ نطة>، ثٝ

ثطذالف ثبزٞبي نبِت قرٕبَ، يره ػطيربٖ آة ثرب قرٛضي ورٓ اظ َطيرك سٍٙرٝ ٞطٔرع ٚاضز           زض سٕبْ ََٛ ؾبَ، 

ٌرطزز، ٚضٚز ايرٗ ػطيربٖ ٖرالٜٚ ثرط سٗرسيُ قرٛضي آة         فبضؼ قسٜ ٚ ثبٖض سٗسيُ آة فٛق قرٛض آٖ ٔري   ذّيغ

قٛض اليٝ ظيطيٗ ايٗ ذّيغ اظ َطيك ٘ٛاحي ٖٕيك سٍٙرٝ   فبضؼ، ثبٖض وبٞف اطط سجريط ٚ ٕٞ ٙيٗ ذطٚع آة ذّيغ

 ,ROPMEا قٛز ٌطزز وٝ انُالحبً ثٝ ايٗ ػطيبٖ، ػطيبٖ ٔٗىٛؼ زٞب٘ٝ ذّيؼي ٌفشٝ ٔي ٞطٔع ثٝ زضيبي ٖٕبٖ ٔي

2004.  

اظ ػّٕرٝ ػطيربٖ ػرعض ٚ     ،ٔرشّرف  يٞرب  بٖيفبضؼ ٚ زضيبي ٖٕبٖ ديٛؾشٝ سٛؾٍ ػط ذّيغ يٞب ايٙىٝ آة ضنٓ يّٖ

حبَ سجبزَ ٞؿشٙس ثب ايٗ حبَ ايٗ زٚ دٟٙرٝ   زض ،زٞب٘ٝ ذّيؼي اظ َطيك سٍٙٝ ٞطٔع ٔٗىٛؼِ ٔسي ٚ ػطيبٖ چطذكيِ

ٞب اظ لجيُ  ثٝ ٖٙٛاٖ زٚ اوٛؾيؿشٓ ٔشفبٚر ٔحؿٛة ٌكشٝ ٚ ذهٛنيبر آٖ يقٙبؾ ٔرشّف ثْٛ يٞب سٌبٜيآثي اظ ز

 ).(Dorgham and Muftah, 1989ثبقٙس  ثب يىسيٍط ٔشفبٚر ٔي ٖٕك، زضػٝ حطاضر، قٛضي ٚ ٔٛاز ٔغصي

ٞب ثؿشٍي زاضز ٚ اظ  آٖ يُئح ؿزئرشّف آثعيبٖ سب حس ظيبزي ثٝ قطايٍ ظ ٞبي ٘ٓط ثٝ ايٙىٝ چطذٝ حيبر ٌٛ٘ٝ

يبثس ِصا ٘ٛؾب٘بر قسيس ٖٛأُ ٔحيُري آٖ اظ   قسر سغييط ٔي فبضؼ ٘يع زض ََٛ ؾبَ ثٝ َطفي قطايٍ ٔحيُي ذّيغ

 ؿرز يظٍ يلجيُ سغييطار زضػٝ حطاضر، قرٛضي ٚ چٍربِي آة زض َرَٛ ؾربَ ٔٛػرت ٘ٛؾرب٘بر ٚ آقرفشٍي ٔحر        

ٌصاضز.  ٔي طيايٗ دٟٙٝ آثي قسٜ ٚ ثط قطايٍ ظيؿشي، ثيِٛٛغيىي ٚ دطاوٙف شذبيط آثعيبٖ ايٗ حٛظٜ آثي سأط زضيبيي

ٝ  ٞب ٚ ؾبيط آاليٙسٜ اظ ؾٛي زيٍط ٚضٚز ا٘ٛأ دؿبة ٜ  ػٜير ٚ ٞب، ثر ثرط   طٌرصاض يٞربي ٘فشري اظ زيٍرط ٖٛأرُ سأط     آاليٙرس

ٚ  شذربيط  ثطزاضي اظ اوشكبفبر ٚ ثٟطٜ .ضٚز يفبضؼ ثٝ قٕبض ٔ ذّيغ ؿزيظٍ ئح ٞربي   ٌربظ ٚ سرطزز ٘فرشىف    ٘فرز 

ٝ  ٞبي ٘ٓبٔي زض ايٗ ُٔٙمرٝ زض  ، ٕٞ ٙيٗ سكسيس زضٌيطيىطيد نَٛ ٗ  يٞرب  زٞر ٔٛػرت ٌطزيرسٜ سرب قرطايٍ      ،ديكري

ثرٝ   .ؾٛء ٘بقي اظ آِٛزٌي ٘فشي لرطاض ٌيرطز   طاريٚ شذبيط آثعيبٖ ايٗ اوٛؾيؿشٓ ٟٔٓ آثي سحز سأط يُئح ؿزيظ

ٖ  ٚ ٔرؤطط  ٌٛ٘بٌٖٛ ٖٛأُ ٚ ٚػٛزِفبضؼ  ز ٚ ثب سٛػٝ ثٝ إٞيز فطاٚاٖ قيالسي ذّيغٕٞيٗ ػٟ ُٔٙمرٝ،   ضٚظافرعٚ

ٞبي ػربٕٔ   ٚ آِٛزٌي ايٗ دٟٙٝ آثي ضا زٚچٙساٖ ٕ٘ٛزٜ ٚ ثطضؾي يِٛٛغيث سضٚييطٚضر ُٔبِٗبر ٔؿشٕط قطايٍ ٞ

نيرط ظيؿرشي يرطٚضي ؾربذشٝ      قطايٍ اوِٛٛغيىي ايٗ اوٛؾيؿشٓ ٟٔٓ زضيبيي ضا چٝ اظ ِحبِ ٖٛأُ ظيؿشي ٚ چٝ

 ٔرطظ  ويّرٛٔشط  2000ايرطاٖ ثرب ٘عزيره ثرٝ      اؾز وٝ وكٛض ويّٛٔشط 6000فبضؼ ثيف اظ  ََٛ ؾٛاحُ ذّيغ .اؾز

ثريِٗ وكرٛضٞبي ؾربحّيِ     زض ؾربحّي ضا  يٞرب  وطا٘ٝ ٗيسط يذٛظؾشبٖ، ثٛقٟط ٚ ٞطٔعٌبٖ، َٛال٘ يٞب ؾبحّي اؾشبٖ

 فبضؼ زاضاؾز. ذّيغ

ٝ ََٛ ذٍ ؾبحُ ؾطظٔيٗ انّي   ،1:25000 يٞرب  اؾشبٖ ثٛقٟط ثطٔجٙبي آذطيٗ ٔحبؾجبر ا٘ؼبْ ٌطفشٝ سٛؾٍ ٘مكر

  .1384 أُبِٗبر َطح ٔسيطيز يىذبضچٝ ٔٙبَك ؾبحّي وكٛض، ٌيطي قسٜ اؾز ويّٛٔشط ا٘ساظٜ 870ٔٗبزَ 
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 18زضػرٝ ٚ   27وكٛض اؾز وٝ زض ػٙٛة نطثري ايرطاٖ ٚ زض فبنرّٝ     يٞب اؾشبٖ ٗيسط ياؾشبٖ ثٛقٟط يىي اظ ػٙٛث

زليمرٝ َرَٛ ػغطافيربيي     57زضػرٝ ٚ   52زليمٝ سرب   8زضػٝ ٚ  50زليمٝ ٖطو ػغطافيبيي ٚ  14زضػٝ ٚ  30ليمٝ سب ز

زضنس اظ ٔؿبحز وُ وكٛض ضا ثرٝ   4/1حسٚز  ،ويّٛٔشطٔطثٕ ٚؾٗز 23167.5اؾز. اؾشبٖ ثٛقٟط ثب  سٜيٚالٕ ٌطز

ٖ   . ٌطزز يذٛز اذشهبل زازٜ ٚ اظ ايٗ ِحبِ ٞفسٕٞيٗ اؾشبٖ وكٛض ٔحؿٛة ٔ  يٞرب  ايٗ اؾشبٖ اظ قرٕبَ ثرٝ اؾرشب

ٚ  ثرٝ ذّريغ   اظ ػٙرٛة  ،ذٛظؾشبٖ ٚ وٍٟيّٛيٝ ٚ ثٛيطاحٕس، اظ ٔكطق ثٝ اؾشبٖ فبضؼ اؾرشبٖ ٞطٔعٌربٖ ٚ اظ    فربضؼ 

 فبضؼ زاضز. ٕٞؿبيٍي ثب ذّيغ ٗيسط يَٛال٘ ي وكٛض،ٞب اؾشبٖزض ثيِٗ  فبضؼ ٔحسٚز اؾز ٚ نطة ثٝ ذّيغ

ُ   يٞب ٕٙسي ٔب٘ٙس آثؿًٙٔشٙٛٔ ٚ اضظق يٞب ؿشٓيثٛقٟط زاضاي اوٛؾ  حرطا، ػعايرط ظيجرب ٚ ...    يٞرب  ٔطػرب٘ي، ػٍٙر

ٝ   .اؾز ثؿريبض وٕيربة ٚ ثرباضظـ ٌيربٞي ٚ ػرب٘ٛضي ٘ٓيرط دؿرشب٘ساضاٖ،         ٚ ٔرشّرف  يٞرب  ٖالٜٚ ثط آٖ ا٘رٛأ ٌٛ٘ر

ؾربحّي آٖ قٙبؾربيي    يٞرب  ٚ آثعي ٚ نسٞب ٌٛ٘رٝ ٔربٞي زض ؾرُح اؾرشبٖ ٚ آة     يدط٘سٌبٖ، ذع٘سٌبٖ ذكه ظ

ا٘رس اظ: حّرٝ،    قسٜ زض اؾشبٖ سٗطيف قسٜ ا٘س وٝ ٖجربضر  ٞب چٟبض ُٔٙمٝ حفبْز ٓٛض حٕبيز اظ آٖٔٙ ا٘س وٝ ثٝ قسٜ

 .اؾشبٖ ثٛقٟط  يعيض ٘بي ثٙس، ذبضن ٚ ذبضوٛ ادٛضسبَ ضؾٕي ٔٗبٚ٘ز ثط٘بٔٝ

 ،ٔٗرس٘ي نٙري   طيٌبظي وكٛض زض اؾشبٖ ثٛقٟط ٚ ٘يع ٚػٛز ؾبيط ٔٙبثٕ ٘فشي ٚ شذرب  طيزضنس شذب 5/67لطاض ٌطفشٗ 

 -ُٔٙمرٝ ٚيرػٜ الشهربزي   »ٔيربٖ   ٗيثبٖض ٔٛلٗيز اؾشطاسػيه ٚ سٛػٝ ٚيػٜ زِٚز ثٝ ايٗ اؾشبٖ ٌطزيسٜ اؾز. زض ا

سٛؾٗٝ  ٔيساٖ ٔكشطن دبضؼ ػٙٛثي احساص ٚ زضحبَ ٘فزِ ٚ ٌبظ طياظ شذب يثطزاض وٝ ثٝ ٞسف ثٟطٜ «ا٘طغي دبضؼ

ٝ  ، 2002ؾربَ   ػٟز سٛؾٗٝ ّٔي اؾز. وكٛض ايرطاٖ اظ  اظ ػّٕٝ ٘شبيغ سالـ وكٛض ،اؾز ؾربِٝ   10 يا درؽ اظ ٚلفر

ثطزاقز اظ ايٗ ٔرعٖ ثعضي ٌبظي ضا آنبظ ورطز ٚ   ،ثطزاض ايٗ ٔيساٖ ٔكشطن اأيط٘كيٗ لُط  ثٟطٜ زيٍطثٝ ٘ؿجز 

زضنس ٌبظ ػٟبٖ ضا زض ذٛز شذيرطٜ ورطزٜ اؾرز،     9ٔرعٖ ٌبظي ز٘يب وٝ حسٚز  ٗيسط اظ ثعضي يثطزاض ثطاي ثٟطٜ

 .ٕ٘ٛزفبظ َطاحي  28

ويّرٛٔشطي   300فربضؼ زض   زض حبقريٝ ذّريغ   ،قطق اؾرشبٖ ثٛقرٟط  ػٙٛةِ زض  «ا٘طغي دبضؼ -ٜ الشهبزئُٙمٝ ٚيػ»

 ويّرٛٔشطي نرطة ثٙرسضٖجبؼ ٚالرٕ اؾرز      570ويّٛٔشطي نطة قٟطؾشبٖ ثٙسضٍِٙٝ ٚ  420قطق ثٙسض ثٛقٟط ٚ زض 

ٔيربٖ   ورٝ زض  حرٛظٜ ٌربظ دربضؼ ػٙرٛثي از٘جبِرٝ حرٛظٜ ٌٙجرس قرٕبِي لُرط           ويّرٛٔشط ثرب   105ٚ حسٚز لطاضٌطفشٝ 

 .فبنّٝ زاضز ،فبضؼ ٚالٕ قسٜ ذّيغ

وٕشطيٗ فبنّٝ ٕٔىٗ  ؛ٔعايبي لبثُ سٛػٟي اظ ػّٕٝ «ا٘طغي دبضؼ -ُٔٙمٝ ٚيػٜ الشهبزي»ٔٛلٗيز ٔٛضز ٘ٓط ثطاي 

  ٚ ؾرطٚيؽ ٔٙبؾرجي ثرٝ ٖٙرٛاٖ      سٛا٘رس  يؾربظ ٔر   ثب ٔيساٖ ٌبظ دبضؼ ػٙٛثي، ٚػٛز فطٚزٌبٞي وٝ زضظٔربٖ ؾربذز 

اؾشمطاض يبثس، زؾشطؾي ٔؿرشميٓ ثرٝ آة زضيرب، ٖٕرك ٔٙبؾرت ؾرٛاحُ ثٙرسضي، ثطذرٛضزاضي اظ          يإِّّٗ يفطٚزٌبٜ ث

ٚ  اضسجبَي فطأُٙمٝ يٞب بٖيٞبي سأؾيؿبر ظيطؾبذشي قط قجىٝ ضٚؾرشبٞبي   اي، ٚػٛز ٘يطٚي وبض ثبِمٜٛ زض قرٟطٞب 

 َجيٗي ظيجب زاضز. يا چكٓ ا٘ساظٜ َجيٗز ؾطؾجع ٚ اَطاف،
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 هحذٍدُ ٍ ٍػعت-1-1

قٛضاي ٖبِي ٔٙبَك آظاز سؼربضي/   ثطاؾبؼ ٔهٛثٝ ٞيبر ٚظيطاٖ ٚ «ا٘طغي دبضؼ -ُٔٙمٝ ٚيػٜ الشهبزي»ٔحسٚزٜ 

اظ قرطق ثرٝ ضٚؾرشبي چربٜ      ،قٕبَ ثٝ زأٙٝ ازأٝ ؾّؿٝ ػجبَ ظاٌرطؼ  اؾز: اظ سٜيثٝ ايٗ قطح سٗييٗ ٌطز ،نٙٗشي

ٞ نطة ثٝ ضٚؾشبي قيطيٙٛ. ايٗ ٔحسٚزٜ َجرك   اظٚ فبضؼ  ػٙٛة ثٝ ذّيغ اظ، ٔجبضن  10.000 طاٖير ٚظ ئرز ئهرٛثٝ 

 .ا٘طغي دبضؼ  -قٛز ادٛضسبَ ضؾٕي ُٔٙمٝ ٚيػٜ الشهبزي ٞىشبض ثٛزٜ وٝ ثط اؾبؼ اؾشب٘ساضزٞب سفىيه ٔي

 

 
 اقتصادي ٍيظُ ي هٌطقِ ي هحذٍدُ -1-1ؿنل 

 

 سٛػٝ ٚيػٜ ثٝ حفّ قطايٍ دبيرساض  ،ٞبي نٙٗشي زض ؾٛاحُ ػٙٛثي، قٕبِي ٚ ٔٙبَك فطاؾبحّي ايٗ ٔيعاٖ اظ فٗبِيز

ٖ  يِٛيز سٕربٔي ش ئايٗ آثطاٞرٝ ٚ ٔؿر   يقٙبذش ثْٛ ٚ   زٞرس  يضا ٘كربٖ ٔر   ٘فٗرب َ  اظ . ثرٝ ايرٗ ٞرسف  ٝ  يٞرب  ؾرب  ،ٌصقرش

1ٕٞ ٖٛ ييٞب ؾبظٔبٖ
ROPME ٚ2MEMAC قرسٜ سرب   ؼربز ئُٙمرٝ ا  زض    ٝ ٔؿرشٕط قرطايٍ    َرٛض  وكرٛضٞبي ُٔٙمرٝ ثر

ٞب سبوٖٙٛ ُٔبِٗربر ٔشٙرٖٛي    قسٜ سٛؾٍ ايٗ ؾبظٔبٖ بِٗبر ا٘ؼبْٖالٜٚ ثط ُٔ ُٔٙمٝ ضا دبيف ٕ٘بيٙس. يُئح ؿزيظ

ْ    زض ذهٛل قطايٍ ٔحيُي ٔٙبَك ٔرشّف ذّيغ قرسٜ اؾرز ورٝ     فبضؼ سٛؾٍ ٔحمميٗ زاذّري ٚ ذربضػي ا٘ؼرب

،  1376اسٛاٖ ثٝ اثطاٞيٕي  ٔي ٞب يثبقٙس، اظ ػّٕٝ ايٗ ثطضؾ اِٚيٝ زض ايٗ ضاثُٝ لبثُ اؾشفبزٜ ٔي يٞب يٖٙٛاٖ ثطضؾ ثٝ

                                                 
1
 Regional Organization for the Protection of the Marine Environment 

2
 Marine Emergency Mutual Aid Center 
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 Emara 1995 ،Simmond & Lamboeuf, 1981  ٚEl-Gindy & Dorgham 1992،  1375ا، ذؿرطٚي   1373ا ٔحجري 

 اقبضٜ ٕ٘ٛز.

 ٔٙربثٕ ظيؿرشي   ثط «ا٘طغي دبضؼ -ُٔٙمٝ الشهبزي»٘بقي اظ فٗبِيز  قطايٍ ٔحيُي ُٔبِٗٝ حبيط ٘يع ثٝ ٞسف دبيف

سٛؾرٍ دػٚٞكرٍبٜ ٘فرز َطاحري ٚ ا٘ؼربْ        1385اؾبَ  لجالً وٝ ثيف ٔكبثٝ وٓ ٚ يا ثٝ ز٘جبَ ُٔبِٗٝ ٚ فبضؼ ذّيغ

 .اؾزثٛز، ا٘ؼبْ قسٜ  ٌطزيسٜ

 

 ّاي هَسد تشسػيػٌجِ  -2-1

 ّاي صيؼتيػٌجِ  -1-2-1
 تامتشي -1-1-2-1

 ٞرب  يايٗ ثربوشط  .ٔشحطن ٞؿشٙس ٞٛاظي اذشيبضي، ٌطَْ ٔٙفي ٚ ٔٛػٛز زض آة زضيب ٞٛاظي يب ثي يٞب ياوظط ثبوشط

ٌرطْ ٔظجرز    يٞرب  ي. ثربوشط ثبقرٙس  يثيكشط قبُٔ ٘يشطٚوٛوٛؼ، ٘يشطٚثبوشط، ؾٛزٚٔٛ٘بؼ، ٚيجطيرٛ، فالٚثربوشطيْٛ ٔر   

 .قٛ٘س ئٛػٛز زض ضؾٛثبر زضيب ثيكشط قبُٔ ثبؾيّٛؼ ٞب ٚ زي ؾِٛفٛٚيجطيٛ ٔ

 
 ي احياء مٌٌذُ ػَلفاتّا يتامتش -

سِٛيرس   ٞؿشٙس وٝ سٛؾٍ ٔٛاز ٔغصي آِي دبيساض يٞٛاظي  ثي يٞب يثبوشط  (SRB)احيبء وٙٙسٜ ؾِٛفبر يٞب يثبوشط

 H2S ثرب ايؼربز ٌربظ    ٞرب  يايرٗ ثربوشط   .ا٘رس  ػٖياوؿر  ثسِٖٚ وبٔالًٔٙس ٔحيُي ٞب ٘يبظ َٛض وّي آٖ . ثٝٙسيٕ٘ب يا٘طغي ٔ

ٞب ٕٔٗٛالً ثط اؾبؼ اؾشفبزٜ اظ ٘ٛٔ ٔرٛاز نرصايي ثرٝ زٚ زؾرشٝ سمؿريٓ       SRB. ثٛ ٚ ضً٘ آة ضا سغييط زٞٙس سٛا٘ٙس ئ

ايٗ ٌطٜٚ ثٝ  .وٙٙس اؾشفبزٜ ٔي «اؾشبر»ٞبيي وٝ اظ  اؾشفبزٜ وٙٙس ٚ آٖ «الوشبر»سٛا٘ٙس اظ  ٞبيي وٝ ٔي آٖ ؛سقٛ٘ ئ

ٕ٘بيٙرس أرب    ضقس ٔري  ٌطاز يزضػٝ ؾب٘ش 35سب  25زض   SRBٞبي سطيٗ ٌٛ٘ٝ ضايغ .وٙٙس ؾرشي زض آظٔبيكٍبٜ ضقس ٔي

ٝ     زضػٝ ؾب٘شي 60سٛا٘ٙس زض ثيف اظ  ٞبيي ٘يع ٚػٛز زاض٘س وٝ ٔي ٌٛ٘ٝ ٞربي ٔرشّرف ايرٗ     ٌرطاز ضقرس ٕ٘بيٙرس. ٌٛ٘ر

ْ ي ٌطٔبزٚؾرز ٚ ٌرطَ  ٍوٝ ٕٞا٘س  Desulfovibrio,Desulfobacterium Desulfobacter Desulfobulbus :ثبوشطي قبُٔ

 .ثبقٙس ْ ٔظجز ٔيٌطَ Archaeoglobus ػٙؽ اظ Thermodesulfovibrio  ٚ ٌٝ٘ٛEuryarchaeota ثبوشطي ٔٙفي ٞؿشٙس.

ٔىرب٘يعْ انرّي ذرٛضزٌي     .زٞٙس يٞب انّت فّعار ؾٍٙيٗ ٚ ؾِٛفيسٞبي فّعي ضا ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٔ ايٗ ثبوشطي 

ٌِٚٛٗ »ٚؾيّٝ ٝ اِٚيٗ ثبض ث «زي دالضيعاؾيٖٛ وبسسي»سئٛضي  ّٝيٚؾ ثٝ ،احيبوٙٙسٜ ؾِٛفبر يٞب يآٞٗ سٛؾٍ ثبوشط

ثب اظ زؾز زازٖ اِىشطٖٚ ثٝ يٖٛ فّع ٔظجز  ،فّع زض ٔحيٍ آثي ثيبٖ قسٜ اؾز. 1934زض ؾبَ  «وٛٞٗ ٚ ا٘سضِٚٛي

وٙرس ٚ   ٞبي حبنُ اظ سؼعيٝ آة ضا ثٝ ٞيسضٚغٖ اسٕري احيرب ٔري    اِىشطٚزٞبي آظاز قسٜ دطٚسٖٛ .قٛز زدالضيعٜ ٔي

اليٝ ٞيسضٚغٖ ضا وٝ ثٝ َرٛض ٕٔٗرَٛ    بًٞب زائٕ ايٗ ثبوشطي .ٔب٘س ضٚي ؾُح فّع ثبلي ٔي يٞيسضٚغٖ اسٕي يب ِٔٛىِٛ

ثٝ ٖٙرٛاٖ ٌيط٘رسٜ    ،اظ ضٚي ؾُح فّع ثٝ ٚؾيّٝ اوؿيساؾيٖٛ ثب ؾِٛفبر ،وٙس فّع ضا زض ٔمبثُ ذٛضزٌي حفبْز ٔي

ٝ   H2S فطايٙس اوؿيساؾيٖٛ ٚ سِٛيس ٌبظ؛ ٘شيؼٝ .زاض٘س يثطٔ ،اِىشطٖٚ آة ٚ ي  اؾز. ؾذؽ ؾُح فّع زض ٔمبثرُ حّٕر
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قٛز ٚ ثميرٝ   سكىيُ ٔي FeS آٞٗ ثب ؾِٛفيس ٚاوٙف ا٘ؼبْ زازٜ ٚ يٞب ٖٛيقٛز ٚ سٗسازي اظ  ٔي طيدص تيفيس آؾؾِٛ

 .زٞٙس يسكىيُ ٞيسضٚوؿيس آٞٗ ٔ ٞب ٖٛي

ثبِمٜٛ ذٛض٘رسٜ ٞؿرشٙس.    ،ا٘س يٞبي احيبوٙٙسٜ ؾِٛفبر وٝ لبزض ثٝ ٔهطف ٞيسضٚغٖ ِٔٛىِٛ ٞبي ثبوشطي سٕبْ ٌٛ٘ٝ

ٛ  ،زضيربيي  يٞرب ٍ يٞبي احيبوٙٙسٜ ؾِٛفبر زض ٔحر  قسٜ اؾز وٝ ثبوشطي زازٜزض ُٔبِٗبر سؼطثي ٘كبٖ   زي ؾرِٛف

ٞبي ثؿيبض وٕي اظ ٔحريٍ اذرص وٙٙرس ػرصة      ٚيجطيٛ ٍِٚبيؽ زاضاي ٔيُ سطويجي قسيس ثب ٞيسضٚغٖ ضا زض نّٓز

ٞ    ا٘ؼبْ ٔري  ظٞيسضٚغٖ ٕٞيكٝ ثب ٚاؾُٝ آ٘عيٓ ٞيسضٚغ٘ب ٌي ٚ زض ٘شيؼرٝ ذرٛضز   سضٚغٖير قرٛز. فٗبِيرز ٚ ٔهرطف 

يبثس وٝ ٕٔىرٗ اؾرز زض اطرط سرطيرت      ٞب زض حًٛض ٔٛاز آِي أظُ الوشبر  افعايف ٔي فّعار سٛؾٍ ايٗ ثبوشطي

 .ثبقس  ثب ؾِٛفبر  يضقس ثبوشطي ٚ يب سِٛيس ؾِٛفيس ثيكشط ازض اطط ٚاوٙف ٔٛاز آِ

 
 ّا پالًنتَى-

ٜ      ،زض يه ثْٛ ؾبظٜ آثي زض ؾرشٖٛ آة نرٛضر   ٔٛػرٛز   قرٙبٚضِ  يٙر يث ثررف ظيربزي اظ سِٛيرس سٛؾرٍ ٌيبٞربٖ شض

ٝ  قٛ٘س يوٝ سحز ٖٙٛاٖ ظي قٙبٚضاٖ ٌيبٞي افيشٛدال٘ىشٖٛ  ٘بٔيسٜ ٔ طزيدص ئ  . ايٗ ٔٛػٛزار ثٝ وٕره ضٍ٘سا٘ر

 ٚيرػِٜ  يٞرب  ذٛز ا٘رطغي ٘رٛضا٘ي ذٛضقريس ضا زضيبفرز ٕ٘رٛزٜ ٚ آٖ ضا زض دري ٚاورٙف        يٞب ٞبي ٔٛػٛز زض ؾَّٛ

ٕ٘بيٙس وٝ زض ديٛ٘سٞبي قيٕيبيي ٔٛاز آِري ٔٛػرٛز    يي سجسيُ ٔيثٝ ا٘طغي قيٕيب ،سحز ٖٙٛاٖ فشٛؾٙشع ،ثيٛقيٕيبيي

ٝ    ٞب ثٝ شٛدال٘ىشٖٛيايٗ ف قٛز. ثٙبثط ظ٘سٜ شذيطٜ ٔي ظ٘ؼيرطٜ حيربر ٚ سِٛيرس ا٘رطغي ٔحؿرٛة       ي ٖٙرٛاٖ اِٚريٗ حّمر

ٖ وٙٙس ياِٚيٝ ُٖٕ ٔ سوٙٙسٜيٌطز٘س ٚ زض لبِت سِٛ ٔي ٝ   . فيشٛدال٘ىشرٛ  ٖٙرٛاٖ اِٚريٗ حّمرٝ ظ٘ؼيرطٜ نرصايي زض      ٞرب ثر

. ثؿريبضي اظ  ثبقرٙس  يآثي لبزض ثٝ ُٖٕ فشٛؾٙشع ثٛزٜ ٚ زض ٚالٕ اِٚيٗ سِٛيسوٙٙسٌبٖ زض ٔٙبثٕ آثي ٔر  يٞب ؿشٓياوٛؾ

ٖ ثبقٙس يٚ ٕ٘بيبٍ٘ط ٚيٗيز اوِٛٛغيىي ٔحيٍ ٔ ثبقٙس يثيِٛٛغيىي آة ٔ يٞب ٞب قبذم آٖ ٘يرع  ٞرب   . ثطذري اظ آ

لبثرُ اؾشحهربَ ٘ٓيرط ٔربٞي ٚ نرسف       ٔٛػٛزار زضيبييِنصايي ا٘ؿبٖ ٚ  . ايٗ ظي قٙبٚضاٖ زض سٟيٝ ٔٛازا٘س يؾٕ

اؾيسٞبي چطة ٚ دطٚسئيٗ اظ إٞيرز نرصايي ذرٛثي زض     ،ٚيشبٔيٗ ،وبضٚسٗ ،زِيُ زاقشٗ ضٍ٘سا٘ٝٝ وبضثطز زاض٘س. ث

٘حرٜٛ   ،ٟٔربػطر  ،قٛز سرب دطاوٙرسٌي   دطٚضي ثطذٛضزاض٘س. ُٔبِٗبر اوِٛٛغيىي ثبٖض ٔي وّيٝ ٔٙبثٕ آثي ٚ آثعي

ٞب ثطضؾري قرٛز ٚ زض ٟ٘بيرز ثرٝ      ٞبي ثيِٛٛغيىي دال٘ىشٖٛ ُٔٙمٝ ظيؿز ٚ زيٍط دسيسٜ ،نصايي ٞبي سغصيٝ ٚ ضغيٓ

 .ٌطزز قٙبذز ظ٘سٌي ٔٛػٛزار سؼبضي ٚ الشهبزي ٔٙؼط ٔي

 
 مفضياى-

ٓ   ،اػشٕبٖبر ٔبوطٚثٙشيه ٝ  ،ثٙب ثط ٖميسٜ ثؿيبضي اظ زا٘كٕٙساٖ ايٗ قربذٝ اظ ّٖر ٓ   ثر ٔٙجرٕ نرصايي    ٗيسرط  ٖٙرٛاٖ ٟٔر

، ثرٝ ٘حرٛي ورٝ ٞطٌٛ٘رٝ سغييرط زض      ثبقرٙس  يٞرب ٔر   مف اضظقٕٙس ٚ وّيرسي زض ظ٘ؼيرطٜ نرصايي آة   آثعيبٖ، زاضاي ٘

 .وٙس ٞب نسٔبر ظيب٘جبضي ثٝ ايٗ اػشٕبٖبر ٚاضز ٔي آٖ ؿزيظٍ ئح
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 آٚض٘رس  يثٝ زؾز ٔر  (Filter feeding)ثؿيبضي اظ ثٙشٛظٞب ٘يع ٔٛاز نصايي ٔٛضز ٘يبظ ذٛز ضا اظ َطيك فيّشط ٕ٘ٛزٖ آة 

 ٌطز٘رس.  ٔري  يسرط  ٞب اؾز ٚ ؾرذؽ ذرٛز َٕٗرٝ آثعيربٖ ثرعضي      ٚ ظئٛدال٘ىشٖٛ شٛدال٘ىشٖٛيوٝ قبُٔ ٔٛاز ّٔٗك، ف

ثٝ ثؿشط، انّت ٔٙبَك ٔٙبؾجي ضا، ثرب سٛػرٝ ثرٝ     قبٖ يثٙشٛظٞب ثٝ زِيُ سحطن وٕشطقبٖ ٘ؿجز ثٝ ٘ىشٖٛ ٞب ٚ ٚاثؿشٍ

يىٙٛاذرز ا٘شكربض زاض٘رس،     ٘ؿرجشبً  َٛض ٞب ثٝ ثؿشط آةثٙشٛظٞب زض سٕبْ ٔٙبَك  .ٙٙسيٌع ي٘ٛٔ سغصيٝ ٚ ضغيٓ نصايي، ثطٔ

ورٝ ويفيرز ثؿرشط،     وٙٙرس  يضا ا٘شربة ٔر  يا ػٜيٞبي قبذم، ثؿشط ٚ اوٛؾيؿشٓ ٚ ٖٙٛاٖ ٌٛ٘ٝ ٞب ثٝ ِٚي ثًٗي ٌٛ٘ٝ

 ٞب اؾز. ٌٛ٘ٝٗ ئٗطف ٚػٛز ا

 طيدرص  تيض آؾر ٌطزز وٝ ثٙشٛظٞب زض ٔمبثُ سغييطار ٔحيُي ثؿريب  ٚاثؿشٍي قسيس ثٝ ثؿشط ٚ سحطن ا٘سن ثبٖض ٔي

قسيس فيعيىري   طارييِٚي ٞط ٘ٛٔ سغ ثبقٙس ئمبْٚ ٔ ٞب ٙسٜيٞبي ذبل زض ٔمبثُ آال ثبقٙس ٚ اٌطچٝ ثطذي اظ ٌٛ٘ٝ

ثٝ حصف ثررف آٖٕري اظ ايرٗ آثعيربٖ ٔٙؼرط ٌرطزز. ثطضؾري         سٛا٘س ئ يسساْٚ ايٗ ضٚ٘س، حش ػٜيٚ يب قيٕيبيي، ثٝ

ٖٙٛاٖ قبذم آِٛزٌي، ػٟز ثطضؾري آطربض آِرٛزٌي ثرط      ٚ ثٝ ٞب زض ظ٘ؼيطٜ نصايي ٔبوطٚ ثٙشٛظٞب اظ ٘ٓط ٘مف آٖ

 .ؾعايي ثطذٛضزاض اؾزٝ آثي اظ إٞيز ث يٞب ؿشٓياوٛؾ

 

 فامتَسّاي غيش صيؼتي -3-1

زٔربي آة، ٔيرعاٖ اوؿريػٖ ٔحّرَٛ، قرٛضي، اؾريسيشٝ، اوؿريػٖ ذرٛاٞي         قربُٔ   فيعيىٛقيٕيبيي آة يدبضأشطٞب

 .ط٘سيٌ يقيٕيبيي ٚ وسٚضر زض ايٗ ٌطٜٚ لطاض ٔ
 

 دهاي آب-1-3-1

ؾرُحي ثرٝ    يٞرب  زٔربي آة  ضٚز يآة ؾُحي زض َجٗز ثرٝ قرٕبض ٔر    يٞب ؿشٓيٖٛأُ زض ؾ ٗيسط زٔب يىي اظ ٟٔٓ

زٔب ثط ضٚي ثؿريبضي اظ   وٙس يٞب ضا وٙشطَ ٔ ٞبي ثيِٛٛغيىي ٔٛػٛز زض آة ٚ قسر فٗبِيز آٖ ٔمساض ظيبزي ٌٛ٘ٝ

ٕٞ ٙريٗ زٔرب زاضاي لبثرُ     ٌرصاضز  ياطرط ٔر   ط٘رس يٌ يَجيٗري آة ا٘ؼربْ ٔر    يٞب ؿشٓيقيٕيبيي وٝ زض ؾ يٞب ٚاوٙف

َجيٗري آة اظ ثؿريبضي ٖٛأرُ اظ ػّٕرٝ زٔربي       يٞرب  ؿشٓيزٔبي ؾ .ثطٚي حالِيز ٌبظٞب زض آة اؾز يا ٔالحٓٝ

 ا٘رس ٍ يزٔربي ٔحر   طيآة سحرز سرأط   سرط  كير ثٝ َٛضي شذبيط وٓ ٖٕك آة ثيكشط اظ شذبيط ٖٕ طزيدص ئ طياسٕؿفط سأط

ٔٙؼط ثٝ سغييرطار قرسيس،    سٛا٘س ئشٗبلت آة ٌطْ قسٜ ٔ ٝيوٙٙسٜ زض نٙٗز ٚ سرّ هاؾشفبزٜ اظ آة ثٝ ٖٙٛاٖ ذٙ

ٞرب ٌرطْ زيرسٜ     ٞب ٕٔٗٛالً زض آة َجيٗي قٛز. ؾطٖز ضقس ضٚيٝ ػّجه يٞب بٖيزٔبي آة ػط ٞطچٙس ٔٛيٗي زض

ٞرب   آٖٞربي حؼيٕري اظ     ٌطٜٚ ُيٞب ٚ سكى ٔٛػت ثطٚظ ٔكىُ ٘بقي اظ ضقس ػّجه سٛا٘س يدسيسٜ ٔ ٗيقٛز ٚ ا ٔي

آٔرسٜ اظ سؼعيرٝ    ٞبي حؼريٓ ٚ ٔحهرٛالر ثرٝ ٚػرٛز      ٌطٜٚ ٗيٞب زض ا ٞب سٛؾٍ ػّجه ٌطزز. سطقح َجيٗي ضٚنٗ

ٝ  ٔكرىالسي ضا زض ذهرٛل َٗرٓ ٚ ثرٛ ثٛػرٛز      سٛا٘رس  يٞرب ٔر   ٔطزٜ ػّجره  يٞب ؾَّٛ ٞربي ثعضٌشرط اظ    آٚضز ٌٛ٘ر

 ٔٛػٛزار ظ٘سٜ زضآة سحز سبطيط لطاض ٔي ٌيط٘س.
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ثبقس. اوؿيػٖ زض ٌٛاضا وطزٖ آة ٚ ذٛـ َٗٓ ٕ٘رٛزٖ آٖ إٞيرز    آة ٕٔٗٛالً حبٚي ٔمساضي ٌبظ اوؿيػٖ ٔي

ظيرربزي زاضز. ظ٘ررسٌي حيٛا٘رربر ٚ ٌيبٞرربٖ آثررعي ثررٝ حررسالُ نّٓررز اوؿرريػٖ ٔحّررَٛ زض آة ثؿررشٍي زاضز. زض 

ثبقس، آٖ آة آِرٛزٜ   نٛضسيىٝ ٔمساض اوؿيػٖ ٔٛػٛز زض آة وٕشط اظ حسالُ ٔؼبظ ثطاي ظ٘سٌي ػب٘ساضاٖ آثعي

 .قٛز. آثٟبي ؾُحي ااوؿيػٖ ٔحَّٛ زض آة  ثيكشطي اظ آثٟبي ظيطظٔيٙي زاض٘س سّمي ٔي

ٔمساض اوؿيػٖ ٔحَّٛ زض آة، َجك لبٖ٘ٛ ٞٙطي، سبثٗي اظ زٔب ٚ فكربض ػعئري اوؿريػٖ ٔٛػرٛز زض ٔحريٍ اؾرز،       

ورٓ اؾرز ثٙربثطايٗ اظ ِحربِ     ٕٞ ٙيٗ ثٝ ٔٛاز ٔٛػٛز زض آة ٞٓ ثؿشٍي زاضز. نّٓز اوؿيػٖ حُ قرسٜ زض آة  

ثبقرس.   ٔري  ٌرطْ زض ِيشرط   يّئ 14.6قٙبذشي ٘بدبيساض اؾز. ٔمساض اوؿيػٖ زض نفط زضػٝ ٚ فكبض ٔشٗبضفي حسٚز  ثْٛ

 .ثبقس ٔي ٌطْ زض ِيشط يّئ 9.2ٌطاز ثٝ  زضػٝ ؾب٘شي 20ايٗ ٔمساض زض 

اي وٝ ثُٛض ٔهٖٙٛي ٌطْ قرسٜ اؾرز،    يبثس؛ ثٙبثطايٗ آة ضٚزذب٘ٝ ا٘حالَ دصيطي ٌبظٞب ثب افعايف زٔب وبٞف ٔي

ثبقررس ٚ آٖ وٕشررط اظ آثٟرربي ؾررطز اؾررز. آِررٛزٌي ٌطٔرربيي آة، انّررت ثررٝ ّٖررز  زچرربض آِررٛزٌي ٌطٔرربيي ٔرري

ثط٘س ٚ آة  ٞبيب زضيبچٝ ثطاي ذٙه وطزٖ زؾشٍبٟٞب ثىبض ٔي ثبقس وٝ آة ؾطز ضا اظ ضٚزذب٘ٝ ٘يطٌٚبٟٞبي ثطق ٔي

 .ٌطزا٘ٙس قسٜ ضا ثٝ ٔٙجٕ انّي ثطٔي ٌطْ

ػٛز ٔٛاز قيٕيبيي احيب وٙٙرسٜ ٚ ثرٛيػٜ ٔرٛاز آِري زض آة ٔٛػرت ٔهرطف ٚ وربٞف ٔمرساض اوؿريػٖ ٔحّرَٛ           ٚ

ٌطزز. فبيالثٟب ٚ دؿبثٟبي نٙٗشي ٚ ذبٍ٘ي، حربٚي ٔمربزيط ظيربزي ٔرٛاز آِري ٞؿرشٙس. سرّيرٝ آٟ٘رب زض آثٟرب،           ٔي

ٝ    ثؿطٖز ثبٖض آِٛزٌي آة ٚ وبٞف ٔي ٓ   قٛز. آثٟبي ػربضي زض ٟ٘طٞرب ٚ ضٚزذب٘ر ٖٕرك ورٝ ٞرٛازٞي     ٞربي ور

قٛ٘س؛ أب آثٟبي ضاوس يب آثي وٝ ٘عزيره ورف يره زضيبچرٝ ٖٕيرك اؾرز،        زاض ٔي قٛز، ثُٛض ٔساْٚ اوؿيػٖ ٔي

 .سمطيجبً ٖبضي اظ اوؿيػٖ اؾز، ظيطا ثب ٔبزٜ آِي ٚاوٙف زاضز ٚ ٞيچ ٔىب٘يؿٕي ثطاي سؼسيس آٖ ٚػٛز ٘ساضز

 

 ؿَسي  -3-3-1

ٔٛاز ػبٔسي ورٝ زض يره ويّرٌٛطْ آة زضيرب ثهرٛضر أرالح        قٛضي زضحميمز ٖجبضر اؾز اظ ػطْ وُ سٕبْ

ٌيطي ايٗ ػطْ ثؿيبض ٔكىُ ٚزضحميمز نيط ٕٔىٗ اؾز چطا ورٝ ثؿريبضي اظ    ٚػٛز زاض٘س. ٔشبؾفب٘ٝ سٗييٗ ٚا٘ساظٜ

ثبقرٙس ٚثالفبنرّٝ ٔمرساضي     ٔٛاز ذكىي وٝ دؽ اظ سجريط آة زضيب ثسؾز ٔي آيٙرس ثؿريبض ػربشة اِطَٛثُرٝ ٔري     

سٛاٖ ٚظٖ زليك آٟ٘ب ضا ثسؾز آٚضز. اظ َطفي حطاضر زازٖ ديٛؾرشٝ أرالح ثرطاي     فّصا ٕ٘ي وٙٙس ضَٛثز ػصة ٔي

سٛا٘س ثبٖض سؼعيٝ وطثٙبسٟب ٚ أالح ٔٙيعيْٛ قٛز. يه سٗطيف لطاضزازي ثطاي قرٛضي ثرٝ    سٗييٗ ٚظٖ زليك آٟ٘ب ٔي

 ثبقس: نٛضر شيُ ٔي

زضيره ويّرٌٛطْ آة    ٔٛػرٛز يّرٌٛطْ   ٔمساضقٛضي ٖجبضر اؾز اظ ٔؼٕٛٔ ػطْ وّيٝ ٔٛاز ػبٔس اثطحؿرت و  

زضيب زض حبِيىٝ وطثٙبسٟب ثٝ اوؿيس سجسيُ قسٜ، ثطٚٔٛضٞب ٚ يسٚضٞب ثٝ ٚؾيّٝ ٔٗبزَ وّطذٛز ػبيٍعيٗ قسٜ ٚٔرٛاز  

 .آِي اوؿيس قسٜ ثبقٙس
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قٙبذز ٔحيٍ ظ٘سٌي َجيٗي ٔٛػٛز ظ٘سٜ ٔيشٛا٘س زض فطاٞٓ آٚضي ايٗ قرطايٍ ايرسٜ آَ ثرطاي ٍٟ٘رساضي آٖ زض     

 سٛا٘س اظ ػّٕٝ ايٗ ٔٛاضز ثبقس. يْٛ ثؿيبض ٔٛطط ثبقس. قٙبذز ٘ٛٔ سٛزٜ آة ٘يع ٔئحيٍ آوٛاض

 اػيذيتِ - 4-3-1

       ٜ ٌيرطي اؾرز. ٔٙٓرٛض اظ     اؾيسيشٝ اظ ػّٕٝ فبوشٛضٞبيي اؾز ورٝ زض ٕٞرٝ ٔبيٗربر ٖٕٛٔيرز زاقرشٝ ٚ لبثرُ ا٘رساظ

يسي، لّيبيي ٚ ٔيعاٖ قسر ٚ اؾيسيشٝ يه ػؿٓ ٔبيٕ زض ٚالٕ سكريم يىي اظ ؾٝ ٚيٗيز ذٙظي، اؾ ٌيطي ا٘ساظٜ

زاضز. ثٝ ٘ٓطٔري   ٚيػٌي قيٕيبيي آة ٘يع سبطيط ظيبزي ثطٔحيٍ ظ٘سٜ ٚ نيطظ٘سٜ اوٛؾيؿشٓ ٞب ٗيا .يٗف آٖ اؾز

ضؾس اوٛؾيؿشٓ ٞبي ذكىي زضٔمبيؿٝ ثب اوٛؾيؿشٓ ٞبي آثي زاضاي حؿبؾريز ثيكرشطي زض ٔمبثرُ سغييرطار ايرٗ      

ز ظيبزسطي ثٝ سغييطار اؾيسيشٝ زاض٘س. لسضر ثبفطي ثي وطثٙربر  ثبقٙس، ٞطچٙس ٔٛػٛزار آثعي حؿبؾي فبوشٛضٔي

ٔمرسٚضٔي ؾربظز. آظازقرسٖ ٖٙبنرطي ٌربٜ ؾرٕي        ثطاثط ايرٗ سغييرطار ضا   زضٖٚ آة أىبٖ ٔمبٚٔز ثيكشط آة زض

 ثبقس. ٘ٓيطآِٛٔيْٙٛ ٚسبطيطار ثس ايٗ ٖٙبنط ثطؾالٔز آثعيبٖ ٚ زضٟ٘بيز ا٘ؿبٖ اظ حّٕٝ ايٗ سبطيطار ٔٙفي ٔي
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قرٛ٘س ثُرٛض ٔكربثٝ     ٔٛاز قيٕيبيي لبثُ سطويت ثب اوؿيػٖ إٞ ٖٛ ٔٛاز قيٕيبيي وبٞٙسٜ  وٝ ٚاضز آة َجيٗي ٔي

ٝ    ٚاوٙف قيٕيبيي ٘كبٖ ٔي  زٞٙس. ايٗ ٘ٛٔ ٚاوٙف ٞبي قيٕيبيي ثبٖض ايؼبز ٘يبظ قيٕيبيي ثٝ اوؿريػٖ ٔيكرٛ٘س ور

COD زض ٘شيؼٝ  .٘بٔيسٜ ٔيكٛزCOD    يه فبيالة، دؽ آة ٚ يب آة آِٛزٜ، ٖجبضر اؾز اظ ٔيعاٖ اوؿريػٖ ٔرٛضز

ٕٔٗٛال ثب اؾشفبزٜ اظ يه ٖبٔرُ اوؿريس    COD٘يبظ ثطاي اوؿيساؾيٖٛ ٔٛاز لبثُ اوؿيساؾيٖٛ ٔٛػٛز زض آٖ. ٔمساض 

يرٗف   ثب ٚػٛز اضظـ فطاٚاٖ ثٝ ٕٞطاٜ زٚ ٘ىشٝ BODاؾز. سٗييٗ  يوٙٙسٜ لٛي زض ٔحيٍ اؾيسي لبثُ ا٘ساظٜ ٌيط

اؾبؾي اؾز. اِٚي َٛال٘ي ثٛزٖ ٔسر آظٔبيف ٚ زٚٔي أىبٖ ٔؿْٕٛ قسٖ ٔيىطٚ اضٌب٘يؿرٕٟبي ٔرٛضز ٘ٓرط زض    

 وٙس. اضظـ فطاٚا٘ي ديسا ٔي CODسٕبؼ ثب ٔٛاز آِٛزٜ زض ايٗ ٔسر َٛال٘ي، اظ ايٙطٚ 
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اظ آٖ ػب وٝ ػصة ٚ  .اؾز وسٚضر ٔٗيبضي ثطاي نّٓز ػصة ٘ٛض ٚ يب دطاوٙسٌي ٘ٛض سٛؾٍ ٔٛاز ّٔٗك زض آة

ٌيطي وٕي ٔؿشميٓ اظ  سفطق ٘ٛض سحز سبطيط ا٘ساظٜ ٚ ذٛال ؾُحي ٔٛاز ّٔٗك لطاض ٔي ٌيطز وسٚضر يه ا٘ساظٜ

شضار ّٔٗك ػبٔس ٕ٘ي سٛا٘س ثٝ حؿبة آيس. لؿٕز ٖٕسٜ وسٚضر زض آثٟبي ؾُحي اظ فطؾبيف ٔرٛاز وّٛئيرسي   

ثبقررس. ضقررشٝ ٞرربي ٌيرربٞي ٚ   ظ ذرربن حبنررُ ٔرري٘ٓيررط ذرربن ضؼ، الي ذررطزٜ ؾررٍٟٙب ٚ اوؿرريسٞبي فّررعي ا 

ٔيىطٚاضٌب٘يؿٕٟب ٘يع زض افعايف وسٚضر ٘مف زاض٘س. فبيالثٟبي نٙٗشي ٚ ذربٍ٘ي ٕٔىرٗ اؾرز حربٚي سٗرساز      

ٔشٖٙٛي اظ ٔٛاز وسٚضر ظا ثبقس. نبثٟٛ٘ب، قٛيٙسٜ ٞب ٚ ٖٛأُ أطِؿيٖٛ وٙٙسٜ وّٛئيسٞبي دبيساضي ضا ورٝ ٟ٘بيشربً   

وٙٙس. ضً٘ آة ثؿشٍي ثٝ ذٛال ػصة ٘ٛض سٛؾٍ ػبٔرسار زاقرشٝ ٚ ٔري     ِيس ٔئٙؼط ثٝ وسٚضر ٔي قٛ٘س سٛ

سٛا٘س ثب ٘فٛش ٘ٛض ٚ يب ٚاوٙكٟبي فشٛؾٙشع زض ٟ٘طٞب ٚ زضيبچٝ ٞب سغييط يبثرس. سؼٕرٕ شضار ورسٚضر ظا زض ثؿرشطٞبي     

 .ي ثٍصاض٘سسٛا٘ٙس اططار ؾٛئي ثط ٌيبٞبٖ ٚ ػب٘ٛضاٖ آثع ٌطزز وٝ ٔي ٔشرّرُ آة ٔٙؼط ثٝ سٝ ٘كيٙي ٔٛازي ٔي
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سطويجبر آِي َجك سٗطيف وّي ٚؾبزٜ ٞطسطويت قيٕيبيي وٝ زضؾبذشبض قريٕيبيي اـ ٖٙهرطوطثٗ ٚػرٛز زاقرشٝ     

ٚ  ثبقس اؾز. ايٗ سطويجربر ثيكشطٔحهرَٛ فطايٙرسٞبي ظيؿرشي ٔري      ظيربزي   حرسٚز  ثرٝ ايرٗ نرٛضر ٘يرع سرب      ثبقرٙس 

 ٔٙكرب  َجك سٗطيف ثٝ سطويجربر ثرب   ٙس. ثبسٛػٝ ثٝ ايٗ، سطويجبر نيطآِي ٘يعثبق اظسطويجبر نيطآِي لبثُ سكريم ٔي

سفربٚر زيرسٌبٜ    ايٗ سٗطيف ٚ سٗييٗ ٔطظ زليك ثيٗ ايٗ زٚ٘ٛٔ ٔٛاز ؾط نيطظ٘سٜ يب َجيٗي اَالق ٔي ٌطزز. اِجشٝ ثط

ٌطفشٝ ثطسبطيطٌصاضي ٔحمميٗ ٚ ُٔبِٗبر نٛضر  سٕطوع ثيكشط ٚػٛز زاضز. ثٝ ايٗ زِيُ ٚ ثٝ ّٖز سٛػٝ ٚ ٞبيي ٘يع

 ثبقٙس. ٔحيٍ ٔٛضز سٛػٝ ٔي دبيساضي زض ٘مُٝ ٘ٓط ظيؿز ثْٛ ٚ ؾالٔز ثٟساقشي ا٘ؿبٖ ايٗ ٔٛاز اظ ايٗ ٔٛاز ثط

آاليٙسٜ ٞب ثٝ زٚ ٘ٛٔ آاليٙسٜ ٞبي لبثُ سؼعيٝ ٚ نيطلبثُ سؼعيٝ سمؿيٓ ٔي قٛ٘س، آاليٙسٜ ٞبي نيط لبثُ سؼعيٝ ٘ٓيط 

ُ  سطويجبر قيٕيبييسطويجبر ٚ ٕ٘ىٟبي فّعار ؾٍٙيٗ،  ٞؿرشٙس ورٝ زض    DDT فِٙٛي ثب ظ٘ؼيطٜ ثّٙس، آفز وكٟب ٔظر

زض ؾبَ ٞبي اذيط سٛػرٝ   .ٔحيٍ سؼٕٕ ٔي يبثٙس ٚ ثطظ٘ؼيطٜ نصايي ٚ ثيِٛٛغيىي ٔٛػٛزار زضآة اططٔي ٌصاض٘س

عار نيطآِي افّ سطويجبر ٘فشي  ٚ إٞب٘ٙس يآِ ظيبزي ثٝ ٔؿئّٝ آِٛزٌي ظيؿز ٔحيُي ٚ ثٝ ذهٛل آاليٙسٜ ٞبي

 ؾٍٙيٗ  قسٜ اؾز.

 

 ّا ّيذسٍمشتي -1-4-1

ٞب دبيرساضسطيٗ سطويجربر ثبسٛا٘ربيي     سطويجبر آِي زضٖٚ آة زضيب ٚ ضؾٛثبر، ٞيسضٚوطثٗ زضثيٗ ٌطٜٚ ٞبي ٔشٗسز

ظيربزي زض   ثبقٙس. ايٗ لبثّيز وربضثطز  سؼعيٝ ٞبي فيعيىي، قيٕيبيي ٚ ظيؿشي ٔي حفّ ؾبذشبض انّي ذٛز ثبٚػٛز

 . Brassell & Eglinton,1986ا ٔٛاز آِي زاضزانّي  ضزيبثي ٔٙكب

ٗ   ٞيسضٚوطثٗ ٞرب زض ؾرٝ زؾرشٝ     ٞب ضاثٝ ؾبزٌي ٔيشٛاٖ سطويجبر زاضاي ٞيسضٚغٖ ٚوطثٗ سٗطيف ٕ٘رٛز. ٞيرسضٚوطث

 انّي آضٚٔبسيه، آِيفبسيه ٚؾيىّٛآِىبٖ ٞب َجمٝ ثٙسي ٕ٘ٛز:

 

 ّاي آسٍهاتيل ّيذسٍمشتي -2-4-1

 ثرب  ػربيٍعيٙي   اٞيسضٚوطثٙي وٝ زض آٖ ديٛ٘سٞبي زٌٚب٘ٝ ٚ يٍب٘ٝ هيآضٚٔبس حّمٝ 5 بي 3 ،1 يايٗ سطويجبر زاضا 

 آٟ٘رب  قريٕيبيي  ؾربذشبض  زض وٝ سطويجبسي ثب ٞبيي ظيطٌطٜٚ ثٝ ٌطٜٚ ايٗ ذٛز. ثبقٙسٔي  اؾز ثطلطاض وطثٗ ٞبي اسٓ

ٔب٘ٙس ديرطاظَٚ ٚاوؿربظَٚ،    (Heterocyclic Aromaticٗ قسٜ اؾز اػبيٍعي ٖٙبنط زيٍط سٛؾٍ وطثٗ زٚاسٓ يب يه

، DNAٚ ّٔىررَٛ  TNTٔب٘ٙررس ٔرربزٜ ٔٙفؼررطٜ   Substitued Aromaticا ٍررطيحّمررٝ ٞرربي آضٚٔبسيرره ثررب اسهرربالر ز 

  Inorganic Aromaticا ثبقرٙس  آضٚٔبسيه ٞبي نيطآِي وٝ زضؾبذشبض قجيٝ حّمٝ ثٙعٖ ثب اسٓ ٞربيي ثرٝ ػعورطثٗ ٔري    

چٙس حّمٝ ثٝ ٞٓ فكطزٜ آضٚٔبسيه وٝ ثبثٝ اقشطان ٌصاضي اسٓ ٞبي  يب زٚ ؾيّيىبظيٗ، سطويجبسي ثب ٔب٘ٙس ثطآظيٗ ٚ

ٔب٘ٙس فٙرب٘شطٖ ٚدربيطٖ سمؿريٓ      Polycyclic Aromatic Hydrocarbonsا وطثٗ زضظٚايبي ٔرشّف ثٝ ٞٓ ٔشهُ قسٜ ا٘س

 ثٙسي ٔي ٌطز٘س.
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 ّاي آليفاتيل ّيذسٍمشتي  -3-4-1

 ٞبي نيطآضٚٔبسيه ضا ثبقٙس. ثٝ ثيبٖ زيٍط ٞيسضٚوطثٗ اي  ٔيٞبي ظ٘ؼيطٜ اي انيط حّمٝ  ايٗ سطويجبر ٞيسضٚوطثٗ

زٌٚطٜٚ وّي اقجبٔ ااسرٓ ٞربي ورطثٗ زض سٕربٔي اضثيشربَ ٞربي ذرٛز ثرب اسرٓ ٞربي            آِيفبسيه ٔي ٘بٔٙس. آٟ٘ب ضا زض

ٔ ين ثبقٙس  ٔب٘ٙس دبضافيٗ ٚ ٔي CnH2n+2 يزاضاي فطَٔٛ ٖٕٛٔ ؾبزٜ زاض٘س ٚ ديطأٛ٘ي ذٛز ديٛ٘س ااسرٓ ورطثٗ    طاقرجب

 ثبقٙس  ٔب٘ٙس اِفيٗ. ٔي CnH2n-2 ياؾز ٚ زاضاي فطَٔٛ ٖٕٛٔ ٌب٘ٝ ثب اسٓ ٞبي ديطأٖٛ ذٛز 3 بي 2 ٛ٘سيزاضاي د

 

 ّاي ػينلَآلناى ّيذسٍمشتي -4-4-1

 جربر يثبقرس. فطٔرَٛ ٖٕرٛٔي ايرٗ سطو     زٚحّمٝ وطثٗ ثب اسٓ ٞبي ٞيسضٚغٖ ٔشهرُ ٔري   ايٗ سطويجبر زاضاي يه يب

CnH2n ا هي٘ؿجشب ثبالسط سطويجبر ٞيسضٚوطثٗ چٙسحّمٝ اي آضٚٔبس زِيُ سٛاٖ ثبِمٜٛ ٚ٘فشٗ. ثٝ  اؾز ٔب٘ٙسPAHs  

ٜ      زضٖٚ ضيع سرطيت ؾيؿشٓ نسز ٔٛػٛزار ٚ ؾطَبٖ ظايي زض زضػٟف يب ٞرب   ثرسٖ ا٘ؿربٖ ااِٚٛيرز ثٙرسي آاليٙرس

فهرُ   4ايٗ ٌرطٜٚ زض ٔحرسٚزٜ ٔرٛضز ثطضؾري ٚ َري       سطويت اظ 16ُٔبِٗٝ حبيط ٔيعاٖ  زض  ىبيآٔط EPAسٛؾٍ 

 ٔٗطفي قسٜ ا٘س. ِٔٛىِٛي سمؿيٓ ثٙسي ٚ سطويجبر ٔٛضز ثطضؾي ثطاؾبؼ ؾبذشبض ظيط ٌيطي قسٜ اؾز. زض ا٘ساظٜ

 
 هَلنَلي ػاختاس اػاع تش آسٍهاتيل تشميثات تٌذيتقؼين  -1-1جذٍل 

Naphthalene (Nap) زٚحّمٝ اي 

Acenaphthylene (Acy) 

Acenaphthene  (Ace) 

Phenanthrene (Phe) 

 
 

 حّمٝ اي ؾٝ

Fluoranthene  (Flt) 

Pyrene  (Pyr) 

Benzo[a]anthracen (BA) 
 چٟبضحّمٝ اي

Benzo[b]fluoranthene (BbF) 

Benzo[k]fluoranthene (BkF) 

Benzo[a]pyrene (BP) 
 دٙغ حّمٝ اي

Indeno[1,2,3-c,d] Pyrene IP 

Benzo[g,h,i]perylene (BPer) قف حّمٝ اي 

 

ٞعاض  ٌعاضـ ٞبيي اظ قرٛاٞس افرعايف    10اثيف اظ  بزيٌطٜٚ اظ سطويجبر ثطؾالٔز، سٗساز ظٖالٜٚ ثطسبطيطار ايٗ 

ٔمبٚٔرز ايرٗ سطويجربر     ، زٚاْ ٚ Colombo et al, 2005ي اٞربي ٘فشر   ؾرطَبٖ زضحيٛا٘ربر زضيربيي ٔؼربٚضآِٛزٌي    

ٚ  ٚ زضَجيٗز ثٝ زِيرُ َجيٗرز آة ٌطيرع    ٚ    اضظـ ايرٗ سطويجربر زض   ٔمربْٚ  ٘مرُ ايرٗ   ضزيربثي ٔٙربثٕ ٚٔؿريطحُٕ 

ٚظٖ ّٔىِٛي  ثب جبريايٗ ٌطٜٚ اؾز. سطو ثط زاليُ سىيٝ ثيكشط ُٔبِٗبر ايٙ ٙيٗ ٚ ُٔبِٗٝ حبيط زيٍط سطويجبر اظ

وٝ ثيف اظ  ٔمبثُ سطويجبر ثب ٚظٖ ّٔىِٛي ظيبز زض حّمٝ زضٞٓ فكطزٜ ٚ 3 بي 2ٞب قبُٔ  وٓ ايٗ ٌطٜٚ ٞيسضٚوطثٗ

ٚ   ،حّمٝ زاض٘س 3 فطايٙرسٞبي   ثرٛزٖ زض ثطاثرط   ٔؿرشٗسسط  زاضاي سفبٚر ٞبيي ثب ٞٓ ٞؿشٙس وٝ ٔحّرِٛشط ثرٛزٖ زضآة 

ضاٜ ا٘ؿبٖ  زٚ ثبقس. ٔٙبثٕ ٚضٚز ايٗ سطويجبر ثٝ َجيٗز اظ ٘ٛضي اظػّٕٝ ايٗ سفبٚر ٞب ٔي سؼعيٝ ظيؿشي، قيٕيبيي ٚ
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، زيعَ، احشطاق ٘ربلم  (Petrogenic) ؿٗيثبقس. ٘فز ذبْ، فطآٚضزٜ ٞبي ٘فشي ٕٞب٘ٙس ٌبظٚييُ، وط َجيٗي ٔي ؾبظ ٚ

آؾفبِز اظػّٕٝ ٔٙبثٕ ٚضٚز ثبٔٙكب ا٘ؿب٘ي ٚضٚز ايٗ  ، ضٚنٗ ٞبي ضٚاٖ وٙٙسٜ ٚ(Pyrogenic)ٔٛازآِي، ظثبِٝ ؾٛظٞب 

ٔي سٛاٖ ثٝ ؾبذز ايٗ سطويجبر اظ ثربلي ٔب٘رسٜ    ٔٙبثٕ َجيٗي ٚضٚز ايٗ سطويجبر ثٝ َجيٗز ٘يع ثبقس. اظ سطويجبر ٔي

 (Digenic)سجرسيُ ضؾرٛة ثرٝ ؾرًٙ      اظ سغييطار فيعيىي ٚقيٕيبيي زضٖٚ ضؾرٛة ثٗرس   ٚ (Biogenic) عػب٘ساضاٖيض

 ثبقس. ٔي

 

 فلضات ػٌگيي -5-1

ٌرطْ   5ػرطْ حؼٕري ي ثريف اظ     يرب  َجك سٗطيف فّعؾٍٙيٗ فّعي اؾز وٝ ػطْ اسٕري آٖ اظ آٞرٗ ظيربزسط ثبقرس    

ثبقس وٝ سٕبٔي ٖٙبنط وٕيبة ٞٓ ايٗ ٚيػٌي  ٘يع ٔيزضؾب٘شي ٔشطٔىٗت زاقشٝ ثبقس. اِجشٝ الظْ ثٝ ثيبٖ ايٗ ٔٛيٛٔ 

ٔحيٍ اؾز وٝ ايٗ ٔٛيٛٔ  سٛاٖ آاليٙسٌي آٟ٘ب زض ٘ساض٘س. ٔؿبِٝ ٟٔٓ زضثبضٜ فّعار وٕيبة نّٓز ؾٕي ٚ ضا ٞب

 ٘يع ٔي سٛا٘س سحز سبطيط قطايٍ قيٕيبيي ضؾٛثبر ٚ آة ثبقس.

يه ٔٙجٕ آِٛزٌي فّعار ؾٍٙيٗ ثبقٙس، سحرز   سٛا٘ٙس ثٝ ٖٙٛاٖ دؿبة ٞبي نٙٗشي ٚ ؾبذشبض ٞبي ظٔيٗ قٙبؾي ٔي

سٛا٘ٙس سب نّٓرز ٞربي ٔؿرْٕٛ وٙٙرسٜ سؼٕرٕ ورطزٜ ٚ ٔٛػرت         ثطذي اظ قطايٍ ظيؿز ٔحيُي، فّعار ؾٍٙيٗ ٔي

سرطيت ٔحيٍ ظيؿز ٌطز٘س. فّعار ؾٍٙيٗ اثشسا سٛؾٍ فيشٛدال٘ىشٟٛ٘ب، ثبوشطيٟب، لبضچٟب ٚ اضٌب٘يؿٕٟبي وٛچه 

ثطذري   .قٛ٘س ٛؾٍ ٔٛػٛزار ثعضٌشط ذٛضزٜ ٚ ٖبلجز ٚاضز ثسٖ ا٘ؿبٖ ٔيزيٍطػصة ٔي قٛ٘س ؾذؽ ثٝ سطسيت س

ٞؿشٙس ٚ ثٙبثطايٗ ٚضٚز آٟ٘ب ثرٝ چطذرٝ نرصايي ا٘ؿربٖ ذُط٘ربن       ٔمبزيط وٓ ٘يع ؾٕي يب ؾطَب٘عا حشي زض اظ فّعار

ٖ  ٔي  آٚضي زاض٘رس، ٔرٛاز ؾرٕي    ثبقس. فّعار ؾٍٙيٗ ظٔب٘ي وٝ ثٝ ٚؾيّٝ ا٘ؿبٖ ٔهطف ٔي قٛ٘س، انّت اططار ظيرب

ضا زض يره ثبفرز ٚيرػٜ زاقرشٝ      ثيكشطيٗ فطاٚا٘ي قٛز ٚ ٕٔىٗ اؾز سؼٕٕ يبفشٝ ثٝ َٛض ديٛؾشٝ نّٓز قبٖ ظيبز ٔي

 ثبقٙس

آٞرٗ، ٔرؽ، ضٚي ٚ    ثب ٚػٛز يطٚضي ثٛزٖ ثطذي اظ فّعار زض فطايٙسٞبي ظيؿشي ثسٖ ٔٛػٛزار، فّعاسي ٕٞب٘ٙس

فّعار  .ظ٘سٜ ٘يع ٔي سٛا٘س ٔكىُ آفطيٗ ثبقس ٍٔٙٙع زضنٛضر سؼٕٕ ثيف اظ ا٘ساظٜ آٖ ٞب زض ٔحيٍ ٚ ثسٖ ٔٛػٛز

آ٘عيٓ ٞب ثب٘س ٔي قٛ٘س   (SH)ٞبي فٗبَ ٟٕٔي اظ ػّٕٝ ؾِٛفيسضيُ  ؾٍٙيٗ سٕبيُ ثباليي ثٝ ٌٌٛطز زاض٘س ٚ ثٝ ٌطٜٚ

٘يع سحز سبطيط ايرٗ ٖٙبنرط    (NH2) ٚ آٔيٗ  (COOH) وٙٙس. ٕٞ ٙيٗ ٌطٜٚ ٞبي وطثٛوؿيُ ٚ آٖ ٞب ضا نيط فٗبَ ٔي

ثبقس ِٚي ٖٕسسبً ثٝ ٌطٜٚ ٞبي آٔيٙٛ، ؾِٛفيسضيُ،  ٘س. ثٝ َٛضوّي اطط ؾٕي فّعار ؾٍٙيٗ ٔشفبٚر ٔيلطاض ٔي ٌيط

وطثٛوؿيُ، فِٙٛي ٚ يب فؿفٛضيُ ٔشهُ ٔي قٛ٘س. ؾٕيز ايٗ فّعار ٖٕرسسبً ثرٝ نّٓرز حالِيرز آٖ، دبيرساضي ٚ      

 فٗبِيز ثيِٛٛغيىي فّع ثؿشٍي زاضز.

 هَاد هغزي -6-1

ٕ سبٔيٗ وٙٙسٜ فؿفبر زضيب ٔي ثبقٙس ثٝ ٕ٘ٛزاضي وٝ زض ٔٙبَك ٘عزيه ثٝ ثٙبزض ثرعضي  انٛالً ؾٛاحُ يىي اظ ٔٙبث

نّٓز فؿفبر ثط اطط ٚضٚز فبيالة ٞبي قٟطي وٝ نبِجبً نٙي اظ ايٗ فبوشٛض ٞؿرشٙس ٚ ٕٞ ٙيررٗ زض ٔٙرربَمي ورٝ     
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فبر ثربالسط اظ  ٌطزز، زض اطط ٚضٚز وٛزٞربي فؿرفبسٝ، نّٓرز يرٖٛ فؿر      آة ٔرعاضٔ وكربٚضظي ثٝ زضيرب ٔٙشرٟي ٔي

 .ٔٙبَك زيٍط اؾز

ٞبي آٖ ٔب٘ٙس اوؿريس اظر، اظر   ٘يشطار يىي اظ اقىبَ ٟٔٓ ٘يشطٚغٖ اؾز وٝ نّٓز آٖ زض َجيٗز اظ ؾبيط ٌٛ٘ٝ

آِي، ٘يشطيز ٚ آٔٛ٘يبن ثيكشط اؾز. زِيُ انّي نّٓز ظيربز ايرٗ سطويرت، دبيرساضي ثربالي آٖ ٘ؿرجز ثرٝ ؾربيط         

ثبقس. ايٗ سطويت ثرب سٛػرٝ ثرٝ ايٙىرٝ اظ اوؿيساؾريٖٛ اظر ٞرٛا        ٔٛ٘يبن ٔيٞبي ٘يشطٚغٖ ثٝ ٚيػٜ ٘يشطيز ٚ آ ٌٛ٘ٝ

ثبقس. ٘ريشطيرز  ػعء نبِت ٘يشطٚغٖ زض آة ٔي ،قٛز، زض قطايٍ ِٕٔٗٛي انّٓز اوؿيػٖ ٔحَّٛ وبفي  سكىيُ ٔي

٘يشطيرز ٞرب زض    .ٔحهرِٛي اؾرز ٚاؾُرٝ اي وٝ ثط اطط اوؿيساؾيٖٛ آٔٛ٘يبن ٚ احيبء ٘يشطار ثرٝ ٚػرٛز ٔري آيرس    

آثٟبي َجيٗي ٔي سٛا٘س حبنُ اوؿيساؾيٖٛ آٔٛ٘يبن ٚاضزٜ سٛؾٍ فبيالة ٞب ثبقرس ورٝ ٘كربٖ زٞٙرسٜ آِرٛزٌي      

 .٘ؿجشبً سبظٜ آة اؾز

، اوؿيػٖ ٔحَّٛ ٚ ثٝ َٛض وّي قطايٍ فيعيىٛ قيٕيبيي، ٔٙربَك ٚيرػٜ اي   pHوّيٝ آثعيبٖ سحز سأطيط زٔب، قٛضي، 

ثط شذربيط ظيؿرشي ٚ ثط٘بٔرٝ      ٕ٘بيٙس. ثٙبثط ايٗ دبيٝ ٚ اؾبؼ ٔسيطيز نحيح ٔيضا ػٟز ظيؿز ٚ سِٛيس ٔظُ ا٘شربة 

ضيعي زليك ٚ زضاظ ٔسر ػٟز حفّ ٚ ثٟطٜ ثطزاضي انرِٛي اظ آٖ، ٔؿرشّعْ قرٙبذز ٚيرٗيز ٔٛػرٛز اظ ِحربِ       

حبنّريعي، ٘حٜٛ ضٚ٘س ٖٕرٛزي ٚ افمري ذهٛنريبر فيعيىري ٚ قريٕيبيي آة، ظي قرٙبٚضاٖ، ضؾرٛثبر ثؿرشط،         

ثبقس. ثسيٟي اؾز وٝ ثرسٖٚ ثطضؾري ٔرٛاضز فرٛق ايرٗ قرٙبذز        فعي ٚ زض ٟ٘بيز آاليٙسٜ ٞبي آٖ ٔيػب٘ساضاٖ و

 .ٌطزز ٚ زض آٖ نٛضر اؾز وٝ ٔي سٛاٖ اظ ٘شبيغ حبنّٝ زض ثرف ٞبي ٔرشّف اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ ٕ٘ٛز ٔيؿط ٕ٘ي

 

 خصَصيات سػَب -7-1

يه ؾيؿشٓ آثي ذهٛنب سٛؾٍ ضؾٛة ٟٕٔي اظ نّٓز ثبفطي فّعار زضء ثٝ َٛضَجيٗي ضؾٛثبر ّٔٗك ٚ وف ػع

 ثرٛزٖ نّٓرز ٚضٚزي اظ   ػصة ٞؿشٙس. ذطٚع فّعار ٚاضزقسٜ سٛؾٍ دؿبة نٙبيٕ ٕٔىٗ اؾز ثٝ زِيُ ثربالسط  يب

 سغييطزٞس. فّعار ٚاضزقسٜ ثٝ َجيٗز اظ فطايٙسٞبي ؾربذز ثكرط ثرب    سبطيطٌصاضي آ٘طا ْطفيز ثبفطي ضؾٛة ٘مف ٚ

ٚ  ٔربزٜ آِري ذرربن ديٛ٘رسي ثطلررطاض    ثررٝ نرٛضر ٞيسضٚوؿرريس،   فّرعار يرب   نررٛضر اوؿريسٞبي آثررساض ثرٝ   ٕ٘رٛزٜ 

ٞبي فيعيىٛ قيٕيبيي ضؾٛة ٔي سٛا٘رس زض ُٔبِٗربر ٔطثرٌٛ ثرٝ ضؾرٛة ٚ       يػٌيضؾٛة وٙس. ٚ سٚوطثٙبريؾِٛف

وفعيبٖ اَالٖبر ٔٙبؾجي ثٝ ٔب زٞس ٚ أىبٖ ديف ثيٙي ثطذي قطايٍ ضا ثطاي ٔب فرطاٞٓ آٚضز. زا٘رٝ ثٙرسي ٚ ٔيرعاٖ     

ثبقٙس. ضؾٛثبر ٌٛ٘بٌٖٛ ثبزا٘ٝ ثٙسي ٔرشّف ٔي سٛا٘س ٔري سٛا٘ٙرس اظ ٘ٓرط ٔيرعاٖ      ايٗ ٔٛاضز ٔئبزٜ آِي اظ ػّٕٝ 

حًٛض ٔٛػٛزار وفعي ثبٞٓ سفبٚر زاقشٝ ثبقٙس. ٕٞ ٙيٗ ايٗ ٚيػٌي ؾجت اذشالف ضؾرٛثبر ٔرشّرف اظ ٘ٓرط    

 سٛاٖ ٍٟ٘ساضي ٖٙبنط ٚ لبثّيز ٞبي قيٕيبيي ٘يع ٔي ٌطزز.

ثب سٛػٝ  ثبقٙس. ٔيزِيُ ٚػٛز ٔٙبثٕ فطاٚاٖ ضٚظ ثٝ ضٚظ زض حبَ افعايف ٌٚؿشطـ  ثٝ ٔب نٙبيٕ دشطٚقيٕي زض وكٛض

 لطاضٌيطي سٗساز ثسِيُ ٕٞ ٙيٗ ايٗ نٙٗز يىي اظ انّي سطيٗ ٔٙبثٕ سِٛيس دؿٕب٘سٞبي ذُط٘بن اؾز ٚثٝ ايٙىٝ 
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دؿرٕب٘سٞبي ٚيرػٜ ٚ   ظيبز ٚاحسٞبي نٙٗشي ٔطسجٍ ثب ٔحهٛالر دشطٚقيٕي زض ُٔٙمٝ ٔٛضز ثطضؾي، ايٗ نرٙٗز ٚ  

 ٔٗطفي لطاض ٔي ٌيط٘س. ٚيػٜ ٔٛضز ثطضؾي ٚ ذُط٘بن آٖ ثٝ َٛض ثيكشط

حسٚز ؾيهس ٔيّيٖٛ ؾبَ لجُ ثب سؼٕٕ ٚ ٔطي ٚ ٔيط ػب٘ٛضاٖ ٌٚيبٞبٖ ثؿيبضي ورٝ ظ٘رسٌي ٔري وطز٘رس، قرطايٍ      

   ُ اظ سرٝ   الظْ ثطاي ٕ٘ٛزاض ٌيطي سسضيؼي ٘فز ذبْ زض آة ٞبي وٓ ٖٕك ؾبحّي ثٝ ٚػٛز آٔرس. ضؾرٛثبر حبنر

٘كيٗ قسٖ ثمبيبي ايٗ ٔٛػٛزار زض وف ايٗ حٛي ٝ ٞب ثٝ زِيُ ٘جٛزٖ اوؿيػٖ سؼعيٝ ٘كس. ايٗ حٛي ٝ ٞرب زض  

اطط سغييطار آة ٚ ٞٛا، ثٝ سسضيغ ظيط اليٝ ٞبيي اظ ذبن ٔسفٖٛ قس٘س ٚ ٔٛاز آِي ٔٛػٛز زض آٟ٘ب زض ََٛ ٔيّيٖٛ 

طثٛٞيسضار ٞب ٚ دطٚسئيٗ ٞب زض قطايُي لطاض ٌطفشٙس ٞب ؾبَ، سحز فكبض ٚ حطاضر ظيبز لطاض ٌطفز ٚ چطثي ٞب، و

وٝ زچبض سؼعيٝ ٚ سغييطار قيٕيبيي ٚؾيٗي قس٘س. زض ٘شيؼٝ ايٗ سغييطار، سطويجربر ٔرشّفري اظ لجيرُ آوّريٗ ٞرب،      

سطويجبر آضٚٔبسيه ٚ ٌٌٛطز سكىيُ قس٘س وٝ سٕبْ آٟ٘ب زض ؾبذشبض ٘فز ذبْ زذبِز زاض٘س ٚ ٖالٜٚ ثرط فكربض ٚ   

 يعٚضٞب، سرٕيط وٙٙسٜ ٞب ٚ ثبوشطي ٞب ٘يع زض سطويت قيٕيبيي ٘فز ذبْ ٔٛطط ثٛزٜ ا٘س.حطاضر، وبسبِ

ٔحهٛالر ثؿيبض ٔشٖٙٛي اظ ٘فز ذبْ ثٝ زؾز ٔي آيس وٝ ثطذي اظ آٟ٘ب ٖجبضسٙس اظ: ثٙعيٗ ٞٛاديٕب، ثٙعيٗ ٔبقريٗ،  

٘فرز ذربْ، ٔرٛاز قريٕيبيي      ثربض آة ، ٌبظٚئيُ ٚ ضٚنٗ. ٖالٜٚ ثط ٔٛاز فرٛق اظ  سِٛيس حطاضر ٚ ي٘فز ؾيبٜ اثطا

آِي ثي قٕبضي ٘يع ثٝ زؾز ٔي آيس وٝ دؽ اظ َطاحي ٔطاحّري چٙرس ثرٝ ٔحهرٛالر فطاٚا٘ري اظ لجيرُ الؾرشيه        

قٛ٘س. اؾرشرطاع ٚؾريٕ شذربيط     ٔهٖٙٛي، حكطٜ وف ٞب ٚ ؾْٕٛ زفٕ آفبر، اِيبف ٔهٖٙٛي ٚحالَ ٞب سجسيُ ٔي

اظ ٔٛاز ٟٔٓ ا٘طغي ظاؾز وٝ زض زؾشطؼ ا٘ؿبٖ لطاض  ٘فشي اظ حسٚز يىهس ؾبَ لجُ قطٚٔ قس ٚ أطٚظٜ ٘فز يىي

 زاضز.

 

 ٍاحذ تفنيل هايعات گاصي -8-1

 C1  ٚC5  اظ LNGا يايٗ ٚاحس ٔكشُٕ ثط زٚ ٚاحس ٔكبثٝ ثطاي سفىيه ٞيسضٚ وطثٛضٞبي ٔٛػٛز زض ٔبيٗبر ٌبظ

ٞبي ٔؼشٕرٕ  ٚ زيٍرط ٚاحرس   UTسط اؾز. زض ايٗ ٚاحس ٞيسضٚوطثٛضٞبي ؾجه ثطاي ؾرٛذز ثرٝ ٚاحرس     ٚ ؾٍٙيٗ

قرٛز.   قٛز ٚ دطٚدربٖ ٚ ثٛسربٖ اٌربظ ٔربيٕ  ٔحهرٛالر انرّي ٚاحرس اؾرز ورٝ ثرٝ ثربظاض ٖطيرٝ ٔري              فطؾشبزٜ ٔي

 قٛز. ٚ ؾٍٙيٗ سط ثطاي ّٖٕيبر وطاويًٙ حطاضسي ثٝ ٚاحس اِفيٗ فطؾشبزٜ ٔي C2  ٚC5ٞيسضٚوطثٛضٞبي 

 

 ٍاحذ الفيي -1-8-1

ايٗ ٚاحس سبٔيٗ وٙٙسٜ انّي ذٛضان ٚاحسٞبي دّيٕطي اؾز. زض ايرٗ ٚاحرس، سطويجربر اِفيٙري زض اطرط قىؿرز       

ثب لبثّيز زضيبفز ذرٛضان ٞربي ٔربيٕ ٚ ٌربظ سِٛيرس ٚ َري ٔطاحرُ         ِٔٛىِٛي زض زضػٝ حطاضر ثبال زض زٜ وٛضٜ 

 قٛ٘س ٔشٗسزي سفىيه، سرّيم ٚ سهفيٝ ٔي
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 ٍاحذ آسٍهاتيل -2-8-1

سِٛيس ٞيسضٚوطثٛضٞبي حّمٛي َطاحي قسٜ ٚ اظ ثرف ٞبي سهفيٝ ٞيرسضٚغ٘ي ذرٛضان، سجرسيُ     يايٗ ٚاحس ثطا

 وبسبِيؿشي، اؾشرطاع ثب حالَ ٚ ٞيسضٚزي اِىيالؾيٖٛ سكىيُ قسٜ اؾز.

زض ايٗ ٚاحس، ٘فشبِيٗ دؽ اظ سهفيٝ زض ثرف سهفيٝ ٞيسضٚغ٘ي ٚ ؾِٛفٛضظزايي، ثٝ ثرف سجرسيُ وبسبِيؿرشي ٚاضز   

وٙف ٞبي سجسيُ ثٝ آضٚٔبسيه ٞب نٛضر ٔي دصيطز. زض ثرف اؾرشرطاع، سطويجربر حّمرٛي    قٛز ٚ زض آٖ ٚا ٔي

قرٛ٘س. زض ثرررف ٞيررسضٚزي اِىيالؾرريٖٛ، سِٛررٛئٗ ٚ   سٛؾرٍ حررالَ ػررسا ٚ ؾررذؽ سِٛيرسار ٟ٘رربيي سفىيرره ٔرري  

قٛ٘س. اظ ثٙعيٗ زض سٟيٝ قرٛيٙسٜ ٞرب، دالؾرشيه ٞرب، اِيربف ٔهرٖٙٛي،        آضٚٔبسيه ٞبي ؾٍٙيٗ ثٝ ثٙعيٗ سجسيُ ٔي

قٛز. اظ ٔرٌّٛ ظايّيٗ ٞب ٘يع زض نرٙبيٕ   ٘بيّٖٛ، ضظيٗ ٞب، الؾشيه ٔهٖٙٛي، ضً٘ ٞبي آِي ٚ زاضٚٞب اؾشفبزٜ ٔي

 قٛز. ضً٘ ؾبظي، نٙبيٕ دالؾشيىي، ٔٛاز ٘طْ وٙٙسٜ، اِيبف ٔهٖٙٛي ٚ ثٝ ٖٙٛاٖ حالَ اؾشفبزٜ ٔي

 

 ٍاحذ پاساصايليي -3-8-1

، لبزض ثٝ سِٛيرس دربضاظايّيٗ اؾرز. الظْ ثرٝ شورط اؾرز اظ ايرٗ        ARايٗ ٚاحس ثب ذٛضان ٔرٌّٛ ظايّيٗ ٞب اظ ٚاحس 

 ، زي ٔشيُ سطي سّيز، حالَ ٞبي نٙبيٕ قيٕيبيي، اِيبف دّي اؾشط PTAفطاٚضزٜ زض سِٛيس اؾيس دطفشبِيه ذبِم ا

 قٛز. ٚ ٔٛاز ؾبذز ثُطي ٞبي ٘ٛقبثٝ اؾشفبزٜ ٔي

 

 ٍاحذ پلي اتيلي ػٌگيي -4-8-1

شي اظ ٚاحس اِفيٗ زض اطط ُٖٕ دّيٕطيعاؾيٖٛ اسيّٗ زض فكبض ٚ زضػٝ حطاضر دبييٗ ثرٝ  زض ايٗ ٚاحس، ٌبظ اسيّٗ زضيبف

قٛز. زا٘ٝ ٞبي  قٛز وٝ دؽ اظ سرّيم ٚ ذكه قسٖ، ثؿشٝ ثٙسي ٚ ثٝ ثبظاض ٖطيٝ ٔي دّي اسيّٗ ؾٍٙيٗ سجسيُ ٔي

 ي زاض٘س.قٛز ٚ ٞط وساْ اظ ايٗ زضػبر ٔهبضف ذبن دّي اسيّٗ ؾٍٙيٗ ثب زضػٝ ثٙسي ٔرشّفي سِٛيس ٔي

 

 ٍاحذ پلي اتيلي ػثل -5-8-1

ويّرٌٛطْ ثرط    2100سرب   1300زض ايٗ ٚاحس، ٌبظ اسيّٗ زضيبفشي اظ ٚاحس اِفيٗ زض اطط ُٖٕ دّيٕطيعاؾريٖٛ زض فكربض   

قرٛز. ٔحهرَٛ    ٌطاز زض زٚ ضاوشٛض، ثٝ دّري اسريّٗ ؾرجه سجرسيُ ٔري      زضػٝ ؾب٘شي 260ؾب٘شي ٔشط ٔطثٕ ٚ حطاضر 

 زض ا٘ٛأ ٔرشّف اؾز وٝ ٞط ٘ٛٔ اظ آٖ ٔهبضف ذبني زض نٙٗز زاضز. ٟ٘بيي، زا٘ٝ ٞبي دّي اسيّٗ

 

 ٍاحذ پلي پشٍپليي -6-8-1

زض ايٗ ٚاحس، ٌبظ دطٚدّيٗ زضيبفشي اظ ٚاحرس اِفريٗ زض اطرط ٖٕرُ دّيٕطيعاؾريٖٛ زض ٔؼربٚضر وبسربِيعٚض ثرٝ دّري          

 قٛز. ثبظاض ٖطيٝ ٔيقٛز وٝ دؽ اظ سفىيه ٚ سرّيم ٚ ذكه قسٖ، ثؿشٝ ثٙسي ٚ ثٝ  دطٚدّيٗ سجسيُ ٔي
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 ٍاحذ تَتاديي ٍ الػتيل هصٌَعي -7-8-1

  ٔٛػٛز زض ٔرٌّٛ ٞيسضٚ وطثٛضٞبي اقرجبٔ ٘كرسٜ چٟربض وطثٛ٘رُ حبنرُ اظ ٚاحرس اِفريٗ، َري         1ٚ  3ثٛسبزيٗ ا

 3قٛز. زض ايٗ ٚاحس، ثٛسبزيٗ ا ٔطاحُ ٔرشّف سرّيم ٚ ثٝ ٖٙٛاٖ ذٛضان ثٝ ٚاحس الؾشيه ٔهٖٙٛي اضؾبَ ٔي

قٛز ٚ دؽ اظ َي ٔطاحرُ ٔشٗرسز ٚ افرعٚزٖ ٔرٛاز قريٕيبيي الظْ، زض       اؾشبيطٖ سطويت ٚ دّيٕطيعٜ ٔي  ثب ٔٙٛٔط 1ٚ 

 قٛز. ٟ٘بيز ثٝ نٛضر لبِت ٞبي الؾشيه ٔهٖٙٛي ثب زضػٝ ثٙسي ٞبي ٔرشّف يٝ ثبظاض ٖطيٝ ٔي

 

 ٍاحذ پلي ٍيٌيل ملشايذ -8-8-1

قرٛز   ضٚـ ؾٛؾذب٘ؿيٖٛ زض ضاوشٛض دّيٕطيعٜ ٔي  ، زض ايٗ ٚاحس ثبVCMٔٙٛٔط ٚيٙيُ وّطايس سِٛيس قسٜ زض ٚاحس ا

   زض ٔي آيس.PVCٚ زض ٟ٘بيز ثٝ نٛضر دٛزض ٚيٙيُ وّطايس ا

 

 پؼواًذّاي تَليذي دس صٌعت پتشٍؿيوي -9-8-1

سٙٛٔ سِٛيس دؿٕب٘س زض ايٗ نٙٗز ظيبز اؾز. َجمٝ ثٙسي وّي دؿٕب٘سٞبي سِٛيسي زض نرٙٗز دشطٚقريٕي ٖجبضسٙرس    

 اظ:

 ضايعات پليوشي -

قٛ٘س. ايٗ يبيٗبر ٖٕٛٔب قبُٔ دّيٕطٞبي ثرب ويفيرز نيرط     يٗبر دّيٕطي ٖٕسسب زض ٚاحسٞبي دّيٕطي سِٛيس ٔييب

 ثبقٙس. اؾشب٘ساضز ٘ٓيط دّي اسيّٗ، دّي دطٚدّيٗ، دٛزضٞبي دّي ٚيٙيُ وّطايس، ضاثط ٚ ٚاوؽ ٞبي دّيٕطي ٔي

 ماتاليؼت ّا -

قٛز ٚ ٘حٜٛ زفرٕ ٞطيره اظ آٟ٘رب، ثرب      طٚقيٕي ٔحؿٛة ٔيوبسبِيؿز ٞب اظ ػّٕٝ ٔٛاز ظايس نٙٗشي سِٛيسي زض دش 

سٛػٝ ثٝ ٘ٛٔ وبسبِيؿز ٔشفبٚر اؾز. سٗسازي اظ وبسبِيؿز ٞب دؽ اظ اؾشفبزٜ، ثطاي ثبظيربثي ثرٝ وبضذب٘رٝ ؾربظ٘سٜ     

قٛ٘س. قبيبٖ شوط اؾز وٝ وبسبِيؿز ٞربيي ورٝ    اضؾبَ ٚ ثًٗي اظ آٟ٘ب ٘يع زض ٔحُ زفٕ ٔٛاز ظايس نٙٗشي زفٗ ٔي

وٙرس،   ٘ؿجشب ٌطاٖ ليٕز ؾبذشٝ قسٜ ا٘س ٚ يب زفٗ آٟ٘ب زض ظٔيٗ، ٔؿبيُ ٔرشّف ظيؿز ٔحيُري ايؼربز ٔري   اظ ٔٛاز 

قٛ٘س، يٕٗ ايٙىٝ ثطذي اظ وبسبِيؿز ٞب لبثّيز ثبظيبثي زٚثبضٜ  ٖٕٛٔب ثبظيبثي ٔؼسز ثٝ وبضذب٘ٝ ؾبظ٘سٜ اضؾبَ ٔي

 ضا ٘ساض٘س.

 جارب ّا -

يي ثطاي ػصة ٘بذبِم ٞب ٚ يب ػساؾبظي ٌبظٞب اظ يىسيٍط اؾشفبزٜ ايٗ ٔٛاز ثٝ َٛض ٌؿشطزٜ اي زض نٙبيٕ قيٕيب 

قٛ٘س. ػبشة ٞب ٚ نطثبَ ٞبي ِٔٛىِٛي ٖٕٛٔب قبُٔ وطثٗ فٗبَ، ؾيّيىبغَ ٞرب، آِٛٔيٙرب ٚ ظئِٛيرز ٞرب ثرٛزٜ ٚ       ٔي

قرٛ٘س، اظ ٘رٛٔ زي ٚيٙيرُ ثٙرعٖ ٚ اؾرشبيطٖ ٞؿرشٙس. ظٔربٖ سٙربٚة          ضظيٗ ٘يع وٝ ثيكشط ثطاي سهفيٝ آة اؾشفبزٜ ٔري 

قرٛز،   سٗٛيى ٞطيه اظ ايٗ ٔٛاز ٔشفبٚر اؾز ٚ ََٛ ٖٕط آٟ٘ب ثطاؾبؼ سٛنيٝ ٞبي قطوز ؾربظ٘سٜ سٗيريٗ ٔري   

ِٚي زض نٛضسي وٝ نّٓز ثبظزٞي ايٗ ٔٛاز زض فطايٙس وٕشط اظ حس ا٘شٓبض ثبقس، لجُ اظ دبيبٖ ظٔبٖ سٙبٚة سٗرٛيى  

 قٛ٘س. ٔي
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 سٍغي ّاي صائذ ٍ تعَيضي -

اظ زؾشٍبٜ ٞبي ٔرشّف، اظ ػّٕٝ ٟٔٓ سطيٗ ظايسار نٙٗشي ٔؼشٕٕ دشطٚقيٕي ضٚنٗ ٞبي ظايس ٚ سٗٛيًي حبنُ  

ٚاحرسٞب، ضٚنرٗ    CPIآيٙس. ضٚنٗ ٞبي حبنُ اظ ضٚاٖ وبضي زؾشٍبٜ ٞرب، ضٚنرٗ ٞربي سِٛيرسي زض      ثٝ حؿبة ٔي

٘كشي اظ زؾشٍبٜ ٞبي ٔرشّف ٘ٓيط وٕذطؾٛضٞب، سٛضثيٗ ٞب ٚ نيطٜ، ضٚنٗ ٞبي ؾٛذشٝ ٚ حالَ ٞبي آِٛزٜ اي ٘ٓيط 

NMP ٌيط٘س. زض ايٗ زؾشٝ اظ ظايسار لطاض ٔي 

 خاك ّاي سع -

ذبن ٞبي ضؼ حبنُ اظ ٚاحسٞبي آضٚٔبسيه ٚ دبضاظايّيٗ زؾشٝ زيٍطي اظ ٔٛاز ظايس نٙٗشي ٔؼشٕٕ ضا سكىيُ 

زٞٙس. ايٗ ظايسار ثٝ زِيُ حؼٓ ثبالي سِٛيس آٟ٘ب، ثٝ ٖٙٛاٖ يه ٌطٜٚ ٟٔٓ اظ ٔرٛاز ظايرس نرٙٗشي سِٛيرسي زض      ٔي

 قٛ٘س. ٔحؿٛة ٔي دشطٚقيٕي

 لجي ّا -

زٞٙس. ِؼٗ حبنُ اظ حٛي ٝ ٞبي ذٙظي ؾبظي ٚ دؿربة ِؼرٗ    ِؼٗ ٞب ٌطٜٚ ٖٕسٜ اي اظ دؿٕب٘سٞبضا سكىيُ ٔي

 ٌيط٘س. حبنُ اظ ٔربظٖ ٚ نيطٜ زض ايٗ ٌطٜٚ لطاض ٔي

 مل ٍ ّيذسٍمشتي ّا -

      ٕ دشطٚقريٕي ٔحؿرٛة    وه ٚ ٞيسضٚوطثٗ ٞبي حبنُ اظ فطآيٙس ٔرشّف، ثرٝ ٖٙرٛاٖ ٔرٛاز ظايرس نرٙٗشي ٔؼشٕر

 قٛز. قٛ٘س. وه ٖٕٛٔب زض اطط قىؿز حطاضسي وطثٗ ٞب زض وٛضٜ ٞب ايؼبز ٔي ٔي

 Overhaulصايذات تعويشاتي حاصل اص  -

ٚاحرسٞبي ٔرشّرف، ثررف ٖٕرسٞبي اظ دؿرٕب٘سٞبي ذُط٘ربن        Overhaulظايسار حبنُ اظ سٕٗيرطار ػعيري ٚ   

زٞٙس. ايٗ ٔٛاز ظايس ٖٕٛٔب قبُٔ يبيٗبر فّعي، چٛثي، دكٓ قيكٝ ٚ نيرطٜ ثرٛزٜ    ٔؼشٕٕ دشطٚقيٕي ضا سكىيُ ٔي

 وٝ ثب سٛػٝ ثٝ ٘ٛٔ ٔٛاز، ضٚـ زفٕ آٟ٘ب ٔشفبٚر اؾز.

 تـنِ ّاي خالي، هَاد تؼتِ تٌذي ٍ غيشُ -

الؾشيىي، ٔٛاز ثؿشٝ ثٙسي ٘ٓيط ضَٚ ٞبي دالؾشيىي، دبِز ٞبي چٛثي، وربضسٗ، ثُرطي   ثكىٝ ٞبي ذبِي فّعي يب د

ٞبي ذبِي، ويؿٝ ٞبي دالؾشيىي ٚ وبنصي، لَٛي ٞبي ذبِي ٚ ؾبيط ٔٛازي وٝ ػعء ٌطٜٚ ٞبي ٞكشٍب٘ٝ ٘يؿشٙس، 

 ٌيط٘س. شٝ لطاض ٔيزؾزض ايٗ 
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 هَاد ٍ سٍؽ ّا -2

 هٌطقِ هَسد تشسػي -1-2

، اظ 27° 46ʹسرب    27° 23ʹٚ ٖطو قٕبِي   52° 34ʹسب  52° 06ʹزٜ ي ػغطافيبيي ََٛ قطلي ايٗ ُٔٙمٝ زض ٔحسٚ 

ٔٙشٟي اِيٝ ػٙرٛة قرطلي اؾرشبٖ ثٛقرٟط ازٔبنرٝ ٘بيجٙرس  سرب ػٙرٛة نرطة ثٙرسضوٍٙبٖ اثطورٝ چٛدربٖ ، ٚالرٕ زض              

ٔرشهربر ػغطافيربيي   ايؿرشٍبٜ ا٘ؼربْ ٌطزيرس. ٘مكرٝ ٔحرسٚزٜ ٚ       16ثطزاضي ٞب زض   لطاض زاقز. ٕ٘ٛ٘ٝ فبضؼ ذّيغ

 اؾز. اضائٝ ٌطزيسٜ 1ٚ ػسَٚ  1ٞبي ٔٛضز ثطضؾي زض ٕ٘ٛزاض  ايؿشٍبٜ

 

 
 پشٍطُ اسصياتي اثشات صٌايع هؼتقش دس هٌطقِ پاسع» دس تصَيش هاَّاسُ اي هٌطقِ هَسد تشسػي -1-2ؿنل 

 «.جٌَتي تش هٌاتع صيؼتي دسيايي
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 هٌطقِ دس هؼتقش عيصٌا اثشات ياتياسص پشٍطُ تشداسي ًوًَِ ّاي ايؼتگاُ جغشافياييهـخصات  -1-2جذٍل 

 يي.ايدس يؼتيص هٌاتع تش يجٌَت پاسع

ؿواسُ 

 ايؼتگاُ

 -طَل جغشافيايي اعـاس ًام ايؼتگاُ

 دسجِ -دقيقِ 

 -عشض جغشافيايي اعـاس

 دسجِ -دقيقِ 

عوق 

 )هتش(

 4 24.390 -27 38.550 -52 ٞبِٝ 1

 3 24.110 -27 39.290 -52 زٞب٘ٝ ذٛض ثؿبسيٗ 2

 1.3 24.340 -27 36.160 -52 ٘بي ثٙس 3

 2 23.487 -27 34.581 -52 قبٞس افب٘ٛؼ زضيبيي  4

 4 27.150 -27 39.470 -52 1ذٛضثيسذٖٛ  5

 3 27.530 -27 40.470 -52 2ذٛضثيسذٖٛ  6

 2.5 29.571 -27 34.285 -52 سمي  ٘رُ 7

 8 30.480 -27 34.470 -52 وٗ ٞيٛ٘سايي قيطيٗ آة ضٚثطٚي 8

 12 30.574 -27 34.140 - 52 3سب  1ضٚثطٚي ذطٚػي فبظٞبي  9

 18 31.872 -27 39.924 -52 5ٚ  4ضٚثطٚي ذطٚػي فبظٞبي  10

 11 33.426 -27 32.213 -52 وٗ دشطٚقيٕي قيطيٗ ضٚثطٚي ذطٚػي آة 11

 4 36.534 -27 29.513 -52 قيطيٙٛ 12

 2 39.909 -27 19.797 -52 ؾيطاف 13

 10 40.906 -27 15.137 -52 ااذشط  13فبظ  14

 12 40.069 -27 10.353 -52 14فبظ  15

 3.5 46.365 -27 06.740 - 52 ثطوٝ چٛدبٖ 16

 

 تشداسي ّاي ًوًَِ سٍؽ تعييي ايؼتگاُ -1-1-2

  ا٘ؼربْ ٌطزيرسٜ   1385ثٝ زِيُ ايٙىٝ ُٔبِٗٝ حبيط ثٝ نٛضر دبيكي ٚ دؽ اظ ُٔبِٗرٝ دػٚٞكرٍبٜ ٘فرز ازضؾربَ      

  ُٔٙجك ثط ٘مبٌ ٔٛضز ثطضؾي ُٔبِٗرٝ فرٛق اِرصوط    12سب  1ٞبي قٕبضٜ  اايؿشٍبٜ ثطزاضي ٞب اؾز، ثرف ٖٕسٜ ٕ٘ٛ٘ٝ

ا٘طغي دبضؼ ٚ ثرٝ   -سٛؾٗٝ ُٔٙمٝ ٚيػٜ الشهبزي ا٘ؼبْ ٌطزيسٜ اؾز. ثٝ زِيُ ا٘ؼبْ ّٖٕيبر ؾبذشٕب٘ي زض فبظٞبي 

 4سط ٌطزيس. ثطاي زؾشيبثي ثٝ ايٗ ٞرسف،   ٞسف ثطضؾي ديف اظ آنبظ فٗبِيز نٙٗشي، ُٔٙمٝ ٔٛضز ثطضؾي ٌؿشطزٜ

ٞربي     ٘يع ثٝ ُٔٙمٝ ٔٛضز ثطضؾي ايبفٝ قس. زض ايٗ ٔطحّٝ، فبنّٝ ثيٗ ايؿشٍب16ٜسب  13ٞبي  ايؿشٍبٜ زيٍط اايؿشٍبٜ

 ثيكشط زض ٘ٓط ٌطفشٝ قسٜ اؾز. ،ٞبي ديكيٗ ثٝ ايؿشٍبٜػسيس ٘ؿجز 

ّٖٕيبر ٔيسا٘ي ثب اؾشفبزٜ اظ قٙبٚضٞبي فبيجطٌالؼ ٔحّي ثٝ ا٘ؼبْ ضؾيس. ثطضؾي ٞب ثٝ نٛضر فهّي ٚ َري ؾربَ   

 ٘ٛثز ا٘ؼبْ ٌطزيس. 4ذٛضقيسي زض  1390

ٞبي ٔٛضز  ضؾٛة زض ايؿشٍبٜ وّيٝ ٖٛأُ ٔٛضز ٘ٓط قبُٔ فبوشٛضٞبي فيعيىي، قيٕيبيي ٚ ظيؿشي ٔطثٌٛ ثٝ آة ٚ

سغييطار  ٌيطي ٚ ثطضؾي قس. ثٝ ٔٙٓٛض وبٞف اططار ٘بقي اظ ثطزاضي، طجز، ا٘ساظٜ ُٔبِٗٝ َي سٕبٔي زفٗبر ٕ٘ٛ٘ٝ

ٌيطي ٔيعاٖ ؾرِٛفيس   ٞبي ظيؿشي ٚ زٔبي ضٚظا٘ٝ، ثرف ٞبيي اظ ُٔبِٗٝ اقبُٔ، ُٔبِٗبر ٔيىطٚثي ٚ ا٘ساظٜ فٗبِيز
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ٞبي ثًٗي اظ فهُ ٞرب   فبنّٝ ا٘ؼبْ ٔي ٌطزيس. فمساٖ ٘شبيغ زض ثطذي اظ ايؿشٍبٜٞيسضٚغٖ ، ثٝ نٛضر زضػب ٚ ثال

 ثبقس. ثطزاضي ٔي ثٝ زِيُ ٔكىالر ديف ثيٙي ٘كسٜ، ٕٞب٘ٙس آؾيت فيعيىي ثٝ ْطٚف ٚ يب ٚؾبيُ ٕ٘ٛ٘ٝ

 

 اتضاس، هَاد ٍ سٍؽ ػٌجؾ پاساهتشّاي هَسد تشسػي-2-2

ٝ     زض ٞط يه اظ ٌكز ٞبي فهّي، دؽ اظ اؾشمطاض زض ٔ ثرطزاضي، َرَٛ ٚ    حُ ٞرط ايؿرشٍبٜ، ؾربٖز ٚ سربضيد ٕ٘ٛ٘ر

 ٌطزيس. ٌيطي ٔي ٚ قطايٍ ػّٛي طجز ٚ ا٘ساظٜ  GPSا ٖطو ػغطافيبيي ثب اؾشفبزٜ اظ زؾشٍبٜ

 

 پاساهتشّاي فيضينَ ؿيويايي-3-2
 :اتضاس ٍ هَاد 

  HACH HQ  طجز قطايٍ ٔحيُي چٙسدبضأشطٜ زؾشٍبٜ -

 .P.Cوبٔذيٛسط  -
 :ػٌجؾ سٍؽ

ٜ      pHا شٝيسيٚ اؾر  (ppm)، اوؿريػٖ ٔحّرَٛ   (psu)، قٛضي (ºC)ٌيطي دبضأشطٞبي زٔب  ا٘ساظٜ   ثرب اؾرشفبزٜ اظ زؾرشٍب

 .آٔطيىب، ا٘ؼبْ ٌطفز  HACHچٙسدبضأشطٜ ؾبذز وبضذب٘ٝ 

اٖالْ  زض ٞط ٌكز، اثشسا زؾشٍبٜ ؾٙؼٙسٜ دبضأشطٞبي ٔحيُي آة سٛؾٍ ٔحَّٛ ٞبي اؾشب٘ساضز ٚ َجك ضٚـ وبض 

ٌيطي قسٜ  وبِيجطٜ ٔي ٌطزيس. دؽ اظ دبيبٖ ّٖٕيبر ٔصوٛض ٚ زض دبيبٖ ٞط ضٚظ، ٔمبزيط ا٘ساظٜ ،سٛؾٍ ؾبظ٘سٜقسٜ 

 ثٝ ضايب٘ٝ ٔٙشمُ ٔي ٌطزيس.

ٞب ٚ زض َي ثطضؾي ٞربي ٔيرسا٘ي،    زض دبيبٖ، ٘شبيغ ٔطثٌٛ ثٝ ٞط يه اظ دبضأشطٞبي ثطضؾي قسٜ زض سٕبٔي ايؿشٍبٜ 

ؿٝ ٚ ضٚاثٍ احشٕبِي ثيٗ آٟ٘ب ثطضؾي قس. ٕٞ ٙيٗ ثٝ زِيُ ٔبٞيرز ورٓ ٚ ثريف    ٔمبي SPSSسٛؾٍ ٘طْ افعاض آٔبضي 

ٌرطٜٚ وّري؛ ثربال زؾرز ٚ      3ٞبي ٔٛضز ُٔبِٗٝ ثٝ  ٞب، الساْ ثٝ ذٛقٝ ثٙسي ٔٙبَك ٌطزيس. ايؿشٍبٜ ٔشفبٚر ايؿشٍبٜ

ٗ زؾرز ٚ دريف اظ     ٚ دربيي 12سب  7ٞبي   ، زضٖٚ ُٔٙمٝ نٙٗشي اايؿشٍب6ٜسب  1ٞبي  زٚض اظ فٗبِيز نٙٗشي اايؿشٍبٜ

 ثبقٙس.   لبثُ سمؿيٓ ٔي16سب  13ٞبي  فٗبِيز نٙٗشي اايؿشٍبٜ

 

 پاساهتشّاي ؿيويايي آب )هَاد هغزي(-4-2
 :اتضاس ٍ هَاد 

 ثطزاض ضٚسٙط ٕ٘ٛ٘ٝ -

 HACH DR4000زؾشٍبٜ َيف ؾٙغ  -

  JXHRL 4205.3055دٕخ ذالء ٔسَ  -

 0.45μ  وبنص نبفي -
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 .ْطٚف آظٔبيكٍبٞي الظْ -

اسيّٗ زي آٔيرس زي ٞيسضٚوّطايرس، ثربفطآٔٛ٘يْٛ وّطايرس، ٔٗرطف       -٘فشيُ   - 1ا -Nٔٗطف ٞبي ؾِٛفب٘يُ آٔيس،  -

 .اؾيس ؾِٛفٛضيهٚ  اؾيس اٌعاِيه ،ٔرَّٛي فؿفبر، اؾيس اؾىٛضثيه، ٔٗطف ٔرَّٛي ؾيّيىبر
 تشداسي: سٍؽ ًوًَِ

ٞبي آة ٔٛضز ٘يبظ ػٟز ؾٙؼف ٔٛاز ٔغصي ؾيّيىبر، فؿفبر، ٘يشطار، ٘يشطيز ٚ فؿرفبر   زض ٞط ايؿشٍبٜ، ٕ٘ٛ٘ٝ

اظ آة، ثرب   CODٞبيي ٘يع ػٟز ؾٙؼف آٔٛ٘يبن، ؾرِٛفيس ٞيرسضٚغٖ ٚ    وُ ثطزاقز ٌطزيس. ٖالٜٚ ثط آٖ، ٕ٘ٛ٘ٝ

ٚ زض ٔؼبٚضر يد ثٝ آظٔبيكرٍبٜ ٔٙشمرُ   آٚضي ٌطزيس ٚ زضٖٚ ثُطي ٞبي ٚيػٜ  ثطزاض ضٚسٙط، ػٕٕ اؾشفبزٜ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ

ٞبي آٔٛ٘يبن، اؾيس ؾِٛفٛضيه نّريّ   ٞبي ظيؿشي، ثٝ ْطٚف ٔطثٌٛ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ قس. ثٝ ٞسف ػٌّٛيطي اظ فٗبِيز

 .ايبفٝ ٌطزيس

 

 سٍؽ ػٌجؾ 
 تْيِ هعشف ّا 

 ٘طٔبَ. 7.2اؾيس ؾِٛفٛضيه  -

   NH4ا 4H2O06MoO7 ٔحَّٛ ٞذشب ِٔٛيجسار آٔٛ٘يٓ  -

 (C6H8O6)  اؾىٛضثيهٔحَّٛ اؾيس  -

     2H2O0C3H2O4ا ٔحَّٛ اؾيس اٌعاِيه -

 ٔٗطف ؾِٛفب٘يُ آٔيس. -

 ٘فشيُ  اسيّٗ زي آٔيٗ زي ٞيسضٚوّطايس. - 1ا -Nٔٗطف  -

 .(K(SbO)C4H4O6)دشبؾيٓ آ٘شيٕٛاٖ سبضسبضار  -

 .دط ؾِٛفبر اؾيس -

 .زي ٔشيُ فٙيّٗ زي آٔيٗ ؾِٛفبر -

 .زي وطٚٔبر دشبؾيٓ -

 .ٓ وّطايسثبفط آٔٛ٘ي -

 ؾشٖٛ احيب وبزٔيْٛ ؾبظي   آٔبزٜ -

 .فٗبَ ؾبظي ؾشٖٛ احيب ثب اؾشفبزٜ اظ ثبفط آٔٛ٘يٓ وّطايس -

 .سٟيٝ ٔحَّٛ اؾشب٘ساضز -

 .سٟيٝ ٔحَّٛ قبٞس -

 .وبِيجطٜ ٕ٘ٛزٖ ؾشٖٛ ٚ سٗييٗ يطيت سهحيح نّٓز ٕ٘ٛ٘ٝ -

 ّا ػٌجؾ ًوًَِ 

 .ٌطزيسٔيىطٖٚ سهفيٝ  0.45آة، ثب اؾشفبزٜ اظ دٕخ ذالء ٚ وبنص نبفي  يٞب ٕ٘ٛ٘ٝ
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 ػيلينات -1-4-2

نّٓز اضسٛؾيّيىبر ٔحَّٛ زض ٞط ٕ٘ٛ٘رٝ آة فيّشرط قرسٜ، ثرب اؾرشفبزٜ اظ ضٚـ ٞذشرب ِٔٛيجرسار آٔٛ٘يرْٛ ٚ اؾريس          

 ٌيطي قس. ا٘ساظٜ nm 810  اٌعاِيه ثٝ وٕه زؾشٍبٜ َيف ؾٙغ زض ََٛ ٔٛع

 

 فؼفش مل-2-4-2

ٔيعاٖ فؿفط ورُ ٔٛػرٛز زض ٕ٘ٛ٘رٝ آة اثشرسا ثرٝ ضٚـ ًٞرٓ ثرب دطؾرِٛفبر اؾريس ٚ ؾرذؽ ضٚـ ض٘رً ؾرٙؼي             

زض ايٗ ضٚـ، ثب ا٘ؼربْ ٔطحّرٝ ًٞرٓ، ورُ فؿرفبر ٔٛػرٛز زض ٕ٘ٛ٘رٝ ثرٝ          ٌيطي ٌطزيس. آؾىٛضثيه اؾيس ا٘ساظٜ

عاٖ اضسٛفؿفبر نٛضر فؿفبر ٔحَّٛ ااضسٛفؿفبر  زض آٔسٜ ٚ دؽ اظ آٖ ثٝ ضٚـ ضً٘ ؾٙؼي اثٝ قطح ظيط  ٔي

اضسٛفؿفبر ٔٛػرٛز زض ٕ٘ٛ٘رٝ ثرب ِٔٛيجرسار ٚاورٙف زازٜ ٚ وٕرذّىؽ فؿرفِٛٔٛيجسار سكرىيُ          ٌيطي قس. ا٘ساظٜ

 زٞس. زٞس. ؾذؽ اؾىٛضثيه اؾيس، وٕذّىؽ ضا احيب ٕ٘ٛزٜ ٚ ضً٘ آثي ِٔٛيجسْ٘ٛ سكىيُ ٔي ٔي

 

 آهًَياك -3-4-2

ٔري ٌرطزز. زض ايرٗ ضٚـ، سطويجربر      ٌيرطي  اظٜا٘رس ٔيعاٖ آٔٛ٘يبن ٔٛػرٛز زض ٕ٘ٛ٘رٝ آة ثرٝ ضٚـ ؾبِيؿريالر     

. ؾررذؽ ثررب ؾبِيؿرريالر ٚاوررٙف زازٜ ٚ  زٞٙررس ٔرريآٔٛ٘يرربن يررٕٗ سطويررت ثررب وّررطيٗ، ٔٙررٛوّطأيٗ سكررىيُ    

 عآٔيٙٛؾبِيؿالر سكىيُ ٌطزيسٜ ٚ زض حًٛض ؾسيٓ ٘يشطٚدطٚؾبيس ٚ ٔٗطف ايبفي ٔٛػٛز زض ٔحريٍ، ض٘رً ؾرج   

 .قٛز ٔيدسيساض 

 

 ًيتشات-4-4-2

َّٛ زض ٞط ٕ٘ٛ٘ٝ آة فيّشط قسٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ احيبء وبزٔيْٛ ٚ ؾِٛفب٘يُ آٔيرس، ثرٝ وٕره    نّٓز ٘يشطار ٔح

نّٓز ٚالٗي ٘يشطار زض ٔحّرَٛ، اظ اذرشالف نّٓرز     .ٌيطي قس ا٘ساظٜ nm 540  زؾشٍبٜ َيف ؾٙغ زض ََٛ ٔٛع

 .نّٓز ٘يشطار ذٛا٘سٜ قسٜ زض ضٚـ ٘يشطار، ثب نّٓز ٘يشطيز ٔحبؾجٝ قس

 

 ًيتشيت -5-4-2

نّٓز ٘يشطيز ٔحَّٛ زض ٞط ٕ٘ٛ٘ٝ آة فيّشط قسٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ ؾِٛفب٘يُ آٔيرس، ثرٝ وٕره زؾرشٍبٜ َيرف       

 .ٌيطي ٌطزيس ا٘ساظٜ nm 540  ؾٙغ زض ََٛ ٔٛع
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 ّيذسٍطى ذيػَلف-6-4-2

  ٜ زض ايرٗ ضٚـ، ٞيرسضٚغٖ    ٌيرطي ٌطزيرس.   ٔيعاٖ ؾِٛفيس ٞيسضٚغٖ ٔٛػٛز زض ٕ٘ٛ٘ٝ آة ثٝ ضٚـ ٔشيّٗ ثّٛ ا٘رساظ

ؾِٛفيس ٚ ؾِٛفيسٞبي فّعي ٔحَّٛ زض اؾيس، ثب زي ٔشيُ فٙيّٗ زي آٔيٗ ؾِٛفبر ٚاوٙف زازٜ ٚ ضً٘ آثي ٔشريّٗ  

 ثبقس. زٞٙس. قسر ضً٘ آثي ٔشٙبؾت ثب نّٓز ؾِٛفيس ٔٛػٛز زض ٕ٘ٛ٘ٝ ٔي سكىيُ ٔي

 (COD)امؼيظى خَاّي ؿيويايي -7-4-2

ٜ  ٔٛػٛز زض ٕ٘ٛ٘ٝ آة ثٝ ضٚـ ًٞٓ ثب ٔٗطف  COD ٔيعاٖ  ٌيرطي   اوؿيس وٙٙسٜ لٛي ٚ ؾذؽ ضً٘ ؾرٙؼي ا٘رساظ

٘ٓط ثٝ ٔسر زٚ ؾبٖز ثب يه ٔٗرطف اوؿريس وٙٙرسٜ لرٛي ازي وطٚٔربر       ٌطزيس. زض ايٗ ضٚـ اثشسا ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضز

دشبؾيٓ  حطاضر زازٜ قس. ثب اوؿيس قسٖ سطويجبر آِي لبثُ اوؿريس قرسٖ ٔٛػرٛز زض ٕ٘ٛ٘رٝ، يرٖٛ زي وطٚٔربر       

Cr2O7ا
 Crا   ثٝ يٖٛ وطٚٔيه2-

ؾجع ضً٘ سجسيُ ٔي ٌطزز. زض ٟ٘بيز زض ايٗ ضٚـ ٔيعاٖ يٖٛ وطٚٔيه سِٛيس   3+

 ٌيطي قس. قسٜ ثٝ ضٚـ ضً٘ ؾٙؼي ا٘ساظٜ

ثرطزاضي، سٟيرٝ ٔٗرطف ٞرب ٚ      اضائٝ قسٜ اؾز. ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ (ppm) ٌطْ ثط ِيشط وّيٝ ٘شبيغ ٔٛاز ٔغصي ثٝ نٛضر ٔيّي 

 Standard Methods for the examination of water &wasteؾرٙؼف ٔرٛاز ٔغرصي ثرط َجرك زؾرشٛض إِٗرُ ٞربي ا        

water ,21st edition, 2005.نٛضر دصيطفشٝ اؾز   

 ضؾٓ ٌطزيس.، 1390ثطاي چٟبض فهُِ ثٟبض، سبثؿشبٖ، دبييع ٚ ظٔؿشبٖ  ايؿشٍبٜ  ٞط زض دبيبٖ، ٕ٘ٛزاضٞبي آٟ٘ب زض 

 

 a -ملشٍفيل -8-4-2

ٗ  زض .ٌرطزز  ٔي ٌيطي ا٘ساظٜ  .Ahlgren and G. Ahlgren Iضٚـ  َجك ثط آة ٕ٘ٛ٘ٝ زض a -وّطٚفيُ ٔيعاٖ  ضٚـ، اير

 ؾرذؽ  ٚ قرسٜ  نربف   ذرال  سحز فيّشطاؾيٖٛا ٔيىطٖٚ 0.45 فيّشط اظ اؾشفبزٜ ثب ٘ٓط ٔٛضز ٕ٘ٛ٘ٝ اظ ٔكرهي حؼٓ

ٌ  آٖ، اظ درؽ . قرٛز  ٔري  زازٜ لرطاض  زضنرس  90 اؾشٖٛ زض ؾبٖز 24 ٔسر ثٝ ٘ٓط ٔٛضز نبفي وبنص  وبنرص  ٔرّرٛ

َ  چٟربض  زض اؾذىشطٚفشٛٔشط، زؾشٍبٜ اظ اؾشفبزٜ ثب ٟ٘بيز زض ٚ قسٜ ؾب٘شطيفٛغ اؾشٖٛ ٚ نبفي  ،645 ،630 ٔرٛع  َرٛ

 .ٌطزز ٔي سٗييٗ وّطٚفيُ ٔيعاٖ ٔحبؾجبسي ضٚـ ثٝ ٚ ٌيطي ا٘ساظٜ آٖ ػصة ٘ب٘ٛٔشط 750 ٚ 665

 

 ٍ آلي( غيش آليآاليٌذُ ّا )-5-2

 :اثعاض ٚ ٔٛاز 

 ثطزاضي آة  ٕ٘ٛ٘ٝثطزاض ضٚسٙط اػٟز  ٕ٘ٛ٘ٝ -

 ثطزاضي ضؾٛة  ػٟز ٕ٘ٛ٘ٝ -ثطزاض ٖٚ ٚيٗ اٌطاة  ٕ٘ٛ٘ٝ -

 زؾشٍبٜ دالضٌٚطاف -

 HPLCزؾشٍبٜ  -



 ىای تحقیقاتی  / گسارش نيايی طرح26

 

 ٞبي آة  ثُطي ٞبي دالؾشيىي ٚيػٜ اػٟز ٕ٘ٛ٘ٝ -

 ٞبي ضؾٛة  ويؿٝ ٞبي دالؾشيىي ٚيػٜ اػٟز ٕ٘ٛ٘ٝ -

 اؾيس ٘يشطيه -

 شطِٚيزىاِ -

 اؾيس ؾِٛفٛضيه -

 آة اوؿيػ٘ٝ -

 ٞبي زي وّطٚٔشبٖ ٚ ٍٞعاٖ ٘طٔبَحالَ  -

 ٔحَّٛ اؾشب٘ساضز زاذّي آظٔبيكٍبٜ -

 دٛزض ٔؽ -

 آِٛٔيٙب -

 ؾِٛفبر ؾسيٓ -

 ؾيّيؽ -

 ؾشٖٛ وطٚٔبسٌٛطافي -

 زؾشٍبٜ ؾٛوؿّٝ -

 

 فلضات ػٌگيي-6-2

 :تشداسي ًوًَِ 

 آة: 

 ٚ ٚيػٜ ٔٙشمرُ ٌطزيرس   ٞب ثٝ ثُطي ٞبي دالؾشيىي ٞبي آة سٛؾٍ ثُطي ضٚسٙط ثطزاقز قس. ؾذؽ ايٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

 ٔيّي ِيشط اؾيس ٘يشطيه نّيّ ايبفٝ قس. 2ثٝ اظاء ٞط يه ِيشط آة، 

 ضؾٛة:

ٔشط ٔطثٕ  اظ ثؿشط زضيب ثطزاقز قس. ايٗ  ؾب٘شي 400ٔشط ا ؾب٘شي 20×20ثطزاض ٖٚ ٚيٗ  ٞبي ضؾٛة سٛؾٍ ٕ٘ٛ٘ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

 ٙؼٕس ٌطزيس.ٞب زض ويؿٝ ٞبي دالؾشيىي ٔرهٛل، ػٕٕ آٚضي ٚ سب ظٔبٖ آ٘بِيع ٔ ٕ٘ٛ٘ٝ

 :سٍؽ ػٌجؾ 

 آة:

زض ٔحسٚزٜ ذبل، ٔؿشميٕب سٛؾٍ زؾشٍبٜ  pH ٞبي آة ٚ سٙٓيٓ ٞبي آة دؽ اظ افعٚزٖ اِىشطِٚيز ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

ؾرُحي   ِٚشبٔشطي آ٘سي ػرصةِ ٚ ضٚـ  دالضٌٚطاف، ثٝ ٚؾيّٝ ضٚـ ٞبي ِٚشبٔشطي ٖطيبٖ ؾبظي آ٘سي ٚ وبسسي

 .آ٘بِيع قس٘س

 ضؾٛة:
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 ثٝ ٚؾيّٝٞبي ضؾٛة اثشسا سٛؾٍ ٔرٌّٛ اؾيس ؾِٛفٛضيه ٚ آة اوؿيػ٘ٝ ًٞٓ قس ٚ ؾذؽ ٔحَّٛ حبنُ  ٕ٘ٛ٘ٝ

 زؾشٍبٜ دالضٌٚطاف آ٘بِيع ٌطزيس.

 

 ّاي آلي آاليٌذُ-7-2

 ّاي ًفتي ّيذسٍمشتي-1-7-2
 :تشداسي ًوًَِ

 آة:

قيكٝ اي سيطٜ ضً٘ ؾط ؾرٙجبزٜ   ٞب، زض ثُطي ٞبي ٞبي آة سٛؾٍ ثُطي ضٚسٙط ثطزاقز قس. ؾذؽ ايٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

 ٔيّي ِيشط اؾيس ؾِٛفٛضيه نّيّ ايبفٝ ٌطزيس. 2اي ٍٟ٘ساضي قس ٚ ثٝ اظاء ٞط يه ِيشط آة، 

 ضؾٛة:

اظ ثؿرشط زضيرب ثطزاقرز قرس.      ٔشط ٔطثٕ  ؾب٘شي 400أشط  ؾب٘شي 20×20ثطزاض ٖٚ ٚيٗ  ٞبي ضؾٛة سٛؾٍ ٕ٘ٛ٘ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

زض زٔربي ٘عزيره ثرٝ    ؾٙجبزٜ اي زٞبٖ ٌكبز ٔٙشمُ ٚ سب ظٔبٖ آ٘بِيع  ٞب زض ثُطي ٞبي قيكٝ اي ؾط ؾذؽ ايٗ ٕ٘ٛ٘ٝ

 .ٌطزيسا٘ؼٕبز ٍٟ٘ساضي 
 

 ػٌجؾ:سٍؽ 

 :آة

َ     ٞبي ٘فشي اظ ٕ٘ٛ٘ٝ اؾشرطاع ٞيسضٚوطثٗ   ثرٝ  10: 1 ٞبي آة سٛؾٍ حالَ زي وّطٚ ٔشبٖ ا٘ؿرجز ٕ٘ٛ٘رٝ ثرٝ حرال

ٜ    زض ليف ػسا وٙٙسٜ ا٘ؼبْ ٌطفز. فبظ آِي  ٔبيٕ، –ضٚـ اؾشرطاع ٔبيٕ   ػسا قسٜ درؽ اظ سغّريّ سٛؾرٍ زؾرشٍب

HPLC آ٘بِيع ٌطزيس. 

 :ضؾٛة 

ٔيىطِٚيشط اؾشب٘ساضز زاذّي ايبفٝ قسٜ ٚ ؾذؽ ثرٝ ضٚـ ؾٛوؿرّٝ سٛؾرٍ حرالَ      50ٌطْ اظ ٞط ضؾٛة  20ثٝ  -1

 ؾبٖز اؾشرطاع قس٘س. 8  حسالُ ثٝ ٔسر 50:50ٞبي زي وّطٚٔشبٖ ٚ ٍٞعاٖ ٘طٔبَ اثٝ ٘ؿجز 

 ٔيّي ِيشط سغّيّ ٌطزيسٜ ٚ زض ََٛ قت زض حًٛض دٛزض ٔؽ ٍٟ٘ساضي قس. 15ٔحَّٛ اؾشرطاع قسٜ سب  -2

 .ٔيّي ِيشط سغّيّ ٌطزيس 2سب  1ايٗ ٔحَّٛ زٚثبضٜ سٛؾٍ ػطيبٖ ٘يشطٚغٖ سب حؼٓ  -3 

ٌرطْ   1ٌرطْ آِٛٔيٙرب ٚ    10ٌطْ ؾريّيؽ،   5ٔيّي ِيشطي ثٝ ٚؾيّٝ  50يه ؾشٖٛ وطٚٔبسٌٛطافي زض يه ثٛضِر  -4

 20زض اثشرسا ؾرشٖٛ سٛؾرٍ     .قس  ؾِٛفبر ؾسيٓ سٟيٝ ٌطزيسٜ ٚ ٔحَّٛ سغّيّ قسٜ فٛق اظ ايٗ ؾشٖٛ ٖجٛض زازٜ

 ٌ ٝ  ٔيّي ِيشط ٍٞعاٖ قؿشٝ قس اايٗ ٔحَّٛ ٔطثرٛ ٔيّري ِيشرط    30ؾرذؽ   ٚ يفبسيره اقرجبٔ اؾرز    ِسطويجربر آ  ثر

ٜ 90: 10ٔرّررٌٛ ٍٞررعاٖ ٚ زي وّطٚٔشرربٖ ا  ٚ     اظ ؾررشٖٛ ٖجررٛض زاز ػرري اظ ؾررشٖٛ، قرربُٔ  قررسٜ. وؿررط ذط

 ٞبي آضٚٔبسيه ٚ نيط اقجبٔ، طجز ٌطزيس. ٞيسضٚوطثٗ
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ٝ  16درؽ اظ ضؾرٓ ٔٙحٙري وبِيجطاؾريٖٛ سٛؾرٍ اؾرشب٘ساضزٞبي        ،ٞبي اؾشرطاع قسٜ ٕ٘ٛ٘ٝ -5 ثرٝ ٚؾريّٝ     EPA ٌب٘ر

 .آ٘بِيع ٌطزيس٘س HPLC  زؾشٍبٜ

 :ثبقٙس زيٍط اَالٖبر ٚ ٔكرهبر ضٚـ ٔٛضز اؾشفبزٜ ثٝ قطح ظيط ٔي -6

 %4 -2٘ؿجي: ذُبي -

- r
2
= 0.99 

 %99-90زضنس ثبظيبثي:  -

 PAH٘ٛٔ ؾشٖٛ ثٝ وبضضفشٝ: ؾشٖٛ  -

  زض زؾشٛض وبض لرطاض ٘ساقرز، ِٚري    TAHوُ ا يفبسيهآِ ٞبي يسضٚوطثٌٗيطي ٚ سٗييٗ نّٓز ٞ اٌطچٝ ا٘ساظٜ

    ٜ ٜ   ٘ٓط ثٝ ايٙىٝ ايٗ ٌطٜٚ زض زٚ فهُ ثٟبض ٚ سبثؿرشبٖ، زض ضؾرٛثبر ثؿرشط ايؿرشٍب ٌطزيرس، ِرصا   ٌيرطي   ٞرب ا٘رساظ

ثطضؾي قسٜ  يفبسيهٞبي آِ وطثٗيسضٚٞبي ٔطثٌٛ ثٝ ايٗ زٚ فهُ ٘يع زض ٔجحض ٘شبيغ آٚضزٜ قسٜ اؾز. ٞ زازٜ

   ٔي ثبقٙس.C27  ٚC29اثٝ نيط اظ  C30سب  C16قبُٔ 

 (TOC)وطثٗ آِي وُ 
 :تشداسي ًوًَِ 

قيكٝ اي سيطٜ ض٘رً ٔٙشمرُ ٚ سرب    ٞب ثٝ ثُطي ٞبي  ٞبي آة سٛؾٍ ثُطي ضٚسٙط ثطزاقز قس. ؾذؽ ايٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

 .ظٔبٖ آ٘بِيع زض فطيعض ٍٟ٘ساضي ٌطزيس

 ػٌجؾ:سٍؽ 

اؾيسي ٌطزيس ٚ ؾذؽ سٛؾٍ زؾشٍبٜ دالضٌٚطاف، ٔيعاٖ وطثٗ  2وٕشط اظ  pHٞب سٛؾٍ اؾيس وّطيسضيه سب  ٕ٘ٛ٘ٝ

 ؾُحي آ٘بِيع قس. آِي وُ آٟ٘ب ثٝ ضٚـ ِٚشبٔشطي آ٘سي ػصةِ

 

 پاساهتشّاي صيؼتي آب-8-2

 تامتشي ؿٌاػي-1-8-2
 اتضاس ٍ هَاد

 .ثطزاضي آة  ثطزاض ضٚسٙط اػٟز ٕ٘ٛ٘ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ -

 .ثطزاضي ضؾٛة  ػٟز ٕ٘ٛ٘ٝ -ثطزاض ٖٚ ٚيٗ اٌطاة  ٕ٘ٛ٘ٝ -

 زٞبٖ ٌكبز ؾشطٖٚ قسٜ. اي ثُطي ٞبي قيكٝ -

 ٔحيٍ وكز. -

 ؾطً٘. -

 

 َّاصي ّاي تامتشي -1-1-8-2
 :تشداسي ًوًَِ
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 آة:

ٔيّي  500ا٘ؼبْ ٌطزيس. ثط ايٗ اؾبؼ، حسالُ  4208اؾرشب٘ساضز ّٔي ايطاٖ ثٝ قٕبضٜ  ثطزاضي اظ آة ُٔربثك ثرب ٕ٘ٛ٘ٝ

سطيٗ سٗساز ثبوشطي ٞرٛاظي،   ثطاي زؾشيبثي ثٝ زليكثطزاض ضٚسٙط ثطزاقز ٌطزيس.  سٛؾٍ ِٕ٘ٛ٘ٝيشط اظ ٕ٘ٛ٘ٝ آة زضيب 

اي ؾرشطٖٚ   قيكٝ يزض ْطف ٞب ٞط يه اظ ايٗ ٕ٘ٛ٘ٝ آٚضي ٌطزيس. ثطزاضي اظ ٖٕك يه ٔشطي ؾشٖٛ آة ػٕٕ ٕ٘ٛ٘ٝ

٘يٕرٝ ٌٙؼربيف   سب ٞب، ْطٚف ٕ٘ٛ٘ٝ  ٞٛاظي قسٖ ٕ٘ٛ٘ٝ قسٜ ثب ٌٙؼبيف يه ِيشط ضيرشٝ قس. ثطاي ػٌّٛيطي اظ ثي

 آٖ دط قس.

 ضؾٛة:

ػٟز ديكٍيطي اظ آِٛزٜ   اؾشفبزٜ ٌطزيس. ٚاٖ ٚيٗاثطزاض  ٌٕ٘ٛ٘ٝطاة ثطزاضي ضؾٛة ٚ ٌُ ٚالي اظ  ػٟز ٕ٘ٛ٘ٝ

ؾُح . قس سرّيٝثُطي ٞبي زٞبٖ ٌكبز ؾشطٖٚ قسٜ  ثٝ زضٖٚثب ضٖبيز قطايٍ ٔحيُي، ، ٞب ٞط يه اظ ٕ٘ٛ٘ٝقسٖ، 

 4ٞب ٔطَرٛة ٚ زض زٔربي    ٞب ثب آة سٕيع ٚ ثسٖٚ وّط دٛقب٘سٜ قس. ثسيٗ سطسيت سب ظٔبٖ اػطاي آظٖٔٛ، ٕ٘ٛ٘ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

ٞرب زض وٛسربٜ سرطيٗ     ٕٛ٘ٝزضػٝ ؾّؿيٛؼ ٚ ثٝ زٚض اظ سبثف آفشبة ٍٟ٘ساضي ٚ ثٝ آظٔبيكٍبٜ ٔٙشمُ ٌطزيس. آ٘بِيع ٘

 فبنّٝ ي ظٔب٘ي ٕٔىٗ ا٘ؼبْ قس.
 :سٍؽ ػٌجؾ

 ٌطفز.اظ آة زضيب نٛضر  10-4ؾبظي سب  يكضل -1 

 .ؾبظي قسٜ ا٘ؼبْ قس يكوكز ٞبي ٔؿشميٓ ٚ ضل TSA زض ؾٝ سىطاض ثطاي ٞط ٕ٘ٛ٘ٝ ثط ضٚي ٔحيٍ -2 

 .٘سسٌطاز ٌطٔرب٘ٝ ٌصاضي ق زضػٝ ؾب٘شي 30ٞب زض زٔبي  ٕ٘ٛ٘ٝ -3

 ٘س.سٞب قٕبضـ ق ثط ضٚي وّٙي وب٘شط ثبوشطي ،ؾبٖز ٌطٔرب٘ٝ ٌصاضي 48ٚ  24س اظ ثٗ -4

 

 َّاصي تي ّاي تامتشي -2-1-8-2
 :تشداسي سٍؽ ًوًَِ

 آة: 

 ٔيّي ِيشط اظ ٕ٘ٛ٘ٝ آة 500ا٘ؼبْ قس. حسالُ  4208ثطزاضي اظ آة ُٔربثك ثرب اؾرشب٘ساضز ّٔي ايطاٖ ثٝ قٕبضٜ  ٕ٘ٛ٘ٝ

ٝ    قيكٝ يزض ْطف٘يع  فٛق  ،اي ؾشطٖٚ قسٜ ثب ٌٙؼبيف يه ِيشط ضيرشٝ قس. ثطاي ػٌّٛيطي اظ ٞرٛاظي قرسٖ ٕ٘ٛ٘ر

 س.ٌطزيدط  وبٔالًثطزاضي  ْطٚف ٕ٘ٛ٘ٝ

 ضؾٛة:

ثُطي ٞبي زٞبٖ ٌكبز ؾشطٖٚ قرسٜ   ، زضٖٚضٖبيز قطايٍ ٔحيُي ػٟز ٖسْ آِٛزٌيثب  ثركي اظ ضؾٛة فٛق،

ٖ     ؾُح ٕ٘ٛ٘ٝ .٘سقسضيرشٝ  ػساٌب٘ٝ  ،ٞب ثب آة سٕيع ٚ ثسٖٚ وّط دٛقب٘سٜ قس. ثسيٗ سطسيت سرب ظٔربٖ اػرطاي آظٔرٛ

ثرٝ   ٚزٚض اظ سبثف آفشربة ٍٟ٘رساضي   ٝ زضػٝ ؾّؿيٛؼ ٚ ث 4زض زٔبي  ٞب ٕ٘ٛ٘ٝب٘س. ٕٞ ٙيٗ ٔٞب ٔطَٛة ثبلي  ٕ٘ٛ٘ٝ

 .ٙسفشزض وٛسبٜ سطيٗ فبنّٝ ظٔب٘ي ٕٔىٗ ٔٛضز آظٖٔٛ ٌط ٚآظٔبيكٍبٜ ٔٙشمُ 
 :ػٌجؾ سٍؽ
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وبض ٝ ث ضؾٛة آة ٚ زض SRB (Sulfate Reduce Bacteria) ايٗ آظٔبيف ػٟز ثطضؾي حًٛض ٚ ٘يع قٕبضـ سمطيجي

 ضفز.

 :آة

 سٟيٝ ٌطزيس.ؾٝ ٖسز ٚيبَ ٔحيٍ وكز ٚ يه ٖسز ؾطً٘  ،ثطاي ٞط ٕ٘ٛ٘ٝ -1

٘رً  ٔكرهبر ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ سبضيد سّميح ضا ثط ضٚي ثطچؿرت ٘ٛقرشٝ ٚ ثرط ضٚي ٚيبِٟربي ٔحريٍ وكرز ورٝ ثرٝ ض         -2

 سٜ قس.ثبقس چؿجب٘ي نٛضسي ٔي

 ٌطزيس.ٔيّي ِيشط اظ آة زضيب ضا ثٝ ٞط يه اظ ٚيبِٟبي ٔحيٍ وكز سعضيك  10 -3

 .ثٝ زٚض اظ آِٛزٌيٟبي ػب٘جي ٚ ٔحيُي ا٘ؼبْ قس ايٗ ّٖٕيبر -4

 .قس ٚ يب زٔبي ٔحيٍ لطاض زازٜ ٌطاز ؾب٘شي 30 ٚيبِٟبي سّميح قسٜ زض سبضيىي ٚ زض زٔبي حسٚز -5

 فز.ضٚظ ٔشٛاِي ا٘ؼبْ ٌط 8ثطضؾي ٔحَّٛ فٛق اظ ٘ٓط سغييطار ضٍ٘ي ٚ ْٟٛض ضً٘ ؾيبٜ زض ٔحَّٛ ثٝ ٔسر  -6

 فز.ثٝ ضٚـ ٔكبٞسٜ ضٚظا٘ٝ ا٘ؼبْ ٌط SRB سٗييٗ سٗساز سمطيجي ػٕٗيز -7

 :ضؾٛة

 سٟيٝ ٌطزيس.ؾٝ ٖسز ٚيبَ ٔحيٍ وكز ٚ يه ٖسز ٚيبَ ضليك ؾبظي ٚ يه ٖسز ؾطً٘  ،ثطاي ٞط ٕ٘ٛ٘ٝ -1

ٔكرهبر ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ سبضيد سّميح ضا ثط ضٚي ثطچؿرت ٘ٛقرشٝ ٚ ثرط ضٚي ٚيبِٟربي ٔحريٍ وكرز ورٝ ثرٝ ض٘رً           -2

 سٜ قس.ثبقس چؿجب٘ي نٛضسي ٔي

زليمرٝ سىربٖ    10يه ٌطْ اظ ضؾٛة ٔٛضز سؿز ثب يه ٚيبَ ضليك ؾربظي ثرب ٞرٓ ٔرّرٌٛ ورطزٜ ٚ ثرٝ ٔرسر         -3

 قس. زازٜ

 ٌطزيس.زليمٝ زض حبِز ؾىٖٛ ٍٟ٘ساضي  30ثٝ ٔسر ٕ٘ٛ٘ٝ  ،ثٗس اظ إَيٙبٖ اظ يىٙٛاذز قسٖ ٔرٌّٛ -4

 قس.يه ٔيّي ِيشط اظ ؾٛؾذب٘ؿيٖٛ فٛق ثٝ ٞط يه اظ ٚيبِٟبي ٔحيٍ وكز سعضيك  -5

 .ايٗ ّٖٕيبر ثٝ زٚض اظ آِٛزٌيٟبي ػب٘جي ٚ ٔحيُي ا٘ؼبْ قس -6

 .قس ازٜٚ يب زٔبي ٔحيٍ لطاض ز ٌطاز ؾب٘شي 30 ٚيبِٟبي سّميح قسٜ زض سبضيىي ٚ زض زٔبي حسٚز -7

 فز.ضٚظ ٔشٛاِي ا٘ؼبْ ٌط 8ثطضؾي ٔحَّٛ فٛق اظ ٘ٓط سغييطار ضٍ٘ي ٚ ْٟٛض ضً٘ ؾيبٜ زض ٔحَّٛ ثٝ ٔسر  -8

 فز.ثٝ ضٚـ ٔكبٞسٜ ضٚظا٘ٝ ا٘ؼبْ ٌط SRB سٗييٗ سٗساز سمطيجي ػٕٗيز -9

 

 ّا پالًنتَى -2-8-2
 :اتضاس ٍ هَاد

 .إِٓبٖ Universal Water Sampler, Nisken   Hydro Biosا ثطزاض فيشٛدال٘ىشٖٛ ٔسَ ٕ٘ٛ٘ٝ -1

 .ٔيىطٖٚ 60سٛض  -2 

 .ثطزاضي سبيٛاٖ ثب وبثُ اسهبَ ٚ قيًّٙ ثطاي ٕ٘ٛ٘ٝ TMC 1000 دٕخ وف وفف ٔسَ -3 
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 يس ٚ ٌَِٛٛئفطٔبِس -4 

 Nikon TI 7  ٔيىطٚؾىٛح -5 

 Bel INV 2  ٔيىطٚؾىٛح -6

   cc 1 اؾشٕذُ دي دز -7 

 الْ ٞيسضٚثيٛؼ ٚ ثٌٛبضٚف -8

 ثطزاضي ْطٚف ٕ٘ٛ٘ٝ -9

 ّا تَىنفيتَپالً -1-2-8-2

 تشداسي: سٍؽ ًوًَِ

زض ٞط ايؿشٍبٜ ثب سٛػٝ ثٝ ٔٛلٗيز ػغطافيبيي ٚ حساوظط ٖٕك آٖ ايؿشٍبٜ، ثٝ نّٓز يه ِيشط ٕ٘ٛ٘ٝ سٛؾرٍ  -1 

 ثطزاقشٝ قس. ٔشطي ؾُح آة 2اظ ٖٕك  دٕخ وف وف

 ٔحَّٛ ٌَِٛٛ سظجيز قس. ٞب ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞط يه اظ -2

 قس.  ٞب ثٝ آظٔبيكٍبٜ ا٘شمبَ زازٜ وّيٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ،اظ طجز ٔكرهبردؽ  -3
 سٍؽ ػٌجؾ:

 .ضٚظ زض سبضيه ذب٘ٝ ٍٟ٘ساضي ٌطزيس سب وبٔالً ضؾٛة ٕ٘بيس 10ٞط ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ٔسر  -1

 .ثب اؾشفبزٜ اظ ؾيفٖٛ، آة ثبالي ٕ٘ٛ٘ٝ سرّيٝ ٌطزيس -2

 .ٔيّي ِيشط ضؾب٘يسٜ قس 10ثبليٕب٘سٜ ثٝ حؼٓ  -3

 .ٔيّي ِيشط ٞٓ ظزٜ قس سب ٍٕٞٗ قٛز 1ٞب ديف اظ ثطضؾي، سٛؾٍ اؾشٕذُ دي دز  ٕ٘ٛ٘ٝٞط يه اظ  -4

ٞط ٕ٘ٛ٘ٝ ثط ضٚي الْ ذٍ وكي قسٜ ٞيسضٚثيٛؼ ضيرشٝ قس ٚ ٔٛضز قٙبؾبيي ٚ قرٕبضـ  اظ  ٔيّي ِيشطيه  -5

 .لطاض ٌطفز

 .ثبض سىطاض ٌطزيس ٚ اظ ٘شبيغ حبنُ اظ قٕبضـ ٔيبٍ٘يٗ ٌطفشٝ قس 3ايٗ ُٖٕ  -6 

 .نٛضر ٌطفز (Nikon) ٕبضـ سٛؾٍ ٔيىطٚؾىٛح ايٙٛضرق -7

 :ػٟز ٔحبؾجٝ ؾَّٛ ٞب زض ٔشط ٔىٗت اظ فطَٔٛ ظيط اؾشفبزٜ ٌطزيس - 

 V  /v  ×N  ×1000; سٗساز ٞط ؾَّٛ زض ٔشط ٔىٗت 

 v  ;ٔيّي ِيشط  10حؼٓ نّيّ قسٜ ا 

 N  ; ٔيّي ِيشط 1سٗساز ؾَّٛ قٕبضـ قسٜ زض. 

 V  ;ٔيّي ِيشط  1حؼٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطضؾي قسٜ ا. 

 .يطيت سجسيُ ثٝ ٔشطٔىٗت ;1000

 

 ّا صئَپالًنتَى -2-2-8-2

 تشداسي: سٍؽ ًوًَِ
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اوظرط ٖٕرك آٖ، ثرب اؾرشفبزٜ اظ دٕرخ ورف ورف،         زض ٞط ايؿشٍبٜ ثرب سٛػرٝ ثرٝ ٔٛلٗيرز ػغطافيربيي ٚ حرس       -1

ثب سٛض  ِيشط آة سٛؾٍ دٕخ، دٕذبغ ٚ 200نٛضر ٌطفز. ثسيٗ ٔٙٓٛض  ٔشطي ؾُح آة 2اظ ٖٕك ثطزاضي  ٕ٘ٛ٘ٝ

 .ٔيىطٖٚ فيّشط ٌطزيس 60

 .زض نس سظجيز قس 4ٞب ثب فطٔبِيٗ  ٕ٘ٛ٘ٝ ٞط يه اظ -2

 .قس ٞب ثٝ آظٔبيكٍبٜ ا٘شمبَ زازٜ وّيٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ،دؽ اظ طجز ٔكرهبر -3 

 ػٌجؾ: سٍؽ

 .ٔيىطٖٚ، فيّشط ٌطزيس 100ٞب ثب اؾشفبزٜ اظ سٛض  اثشسا ٞط يه اظ ٕ٘ٛ٘ٝ -1 

 .ٔيّي ِيشط ضؾب٘يسٜ قس 50ٔٙشمُ ٚ حؼٓ آٖ ثٝ  ٔيّي ِيشط 800ضٚي فيّشط ثٝ زضٖٚ ثكط  ي ٕ٘ٛ٘ٝ -2

دؽ اظ ٍٕٞٗ ٕ٘رٛزٖ ٕ٘ٛ٘رٝ، زٚ ٔيّري ِيشرط اظ آٖ ثطزاقرز ٚ زض ظيرط ٔيىطٚؾرىخ قٙبؾربيي ٚ قرٕبضـ           -3

 .ٌطزيس

 .ٔيبٍ٘يٗ ٌطفشٝ قس ثبض سىطاض ٚ اظ ٘شبيغ حبنُ اظ قٕبضـ 3ُٖٕ  ايٗ -4

 .سٗساز ٔٛػٛزار زض ٔشطٔىٗت ٔحبؾجٝ ٌطزيس -5 

 ٞب ثط اؾبؼ ٔٙبثٕ ٚ وّيس ٞبي قٙبؾبيي ٞبي آظٔبيكٍبٞي دال٘ىشٖٛ ثطزاضي ٚ ثطضؾي ضٚـ ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ
 Omori (1984), Newell (1977), Barnes (1969), Newell and Newell (1963), Boney (1989), Sorina Clesceri 

 .نٛضر ٌطفز  (1978)

 

 (مفضياى دسؿت )هامشٍتٌتَصّا -3-8-2

 :اتضاس ٍهَاد 

 .Van Veen ٔسَ ٔشط ٔطثٗي ؾب٘شي 400 ثطزاض اٌطاة  ٕ٘ٛ٘ٝ -

 .ٞبي ضؾٛة ٕ٘ٛ٘ٝ يقؿشكٛ ي ٔيىطٖٚ ٘هت قسٜ ثط ضٚي چٟبض چٛة ٚيػٜ 500اِه   -

 .فطٔبِيٗ، ضظ ثٍٙبَ، اِىُ اسيّيه -

 .ٍٟ٘ساضي ٕ٘ٛ٘ٝسكز، ؾيٙي، دٙؽ، دشطي زيف ٚ ْطٚف  -

 Nikonاِٛح   اؾشطيٛٔيىطٚؾىٛح -

 :تشداسي سٍؽ ًوًَِ

 .ٕ٘ٛ٘ٝ وبُٔ اظ ضؾٛثبر ثؿشط ثطزاقز ٌطزيس 3ٔطثٗي، سٗساز  ٔشط ؾب٘شي 400زض ٞط ايؿشٍبٜ، ثب اؾشفبزٜ اظ ٌطاة  

ازضيرب    ٔيىطٖٚ ٔؿشمط ثط ضٚي وكشي، ثب اؾشفبزٜ اظ آة ػربضي  500ٞب، ثالفبنّٝ ثٝ وٕه اِه  ٞط يه اظ ٕ٘ٛ٘ٝ 

 ٞبي قؿشٝ قسٜ ثٝ ْطٚف ٚيػٜ ٔٙشمُ ٚ ثٝ وٕه ضظ ثٍٙبَ يه ٌطْ زض ِيشط ضً٘ آٔيرعي  ٕ٘ٛ٘ٝ .قس قؿشكٛ زازٜ

(Walton, 1952)  ٗٞب دؽ اظ طجز ٔكرهربر، ثرٝ آظٔبيكرٍبٜ ا٘شمربَ      ٕ٘ٛ٘ٝ .زضنس ٚ يب اِىُ سظجيز قس 5ٚ ثب فطٔبِي

  .1370 ،ٚ ضأيٗ Holme & McIntyre 1984قس ا  زازٜ
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 (ٌاػايي)جذاػاصي ٍ ؿ سٍؽ ػٌجؾ-1-3-8-2

     ٝ ٞرب زضٖٚ سكرز سرّيرٝ ٚ ثرب      زض آظٔبيكٍبٜ، ثٝ ٔٙٓٛض ثطَطف ٕ٘ٛزٖ ضً٘ ايبفي ٚ فطٔربِيٗ، ٞرط يره اظ ٕ٘ٛ٘ر

 ٚ ْطف ثٝ ْطف ٕ٘ٛزٖ (Floatation) ػٟز ػساؾبظي، اظ ضٚـ ٞبي قٙبٚض ؾبظي .اؾشفبزٜ اظ آة قؿشكٛ ٌطزيس

Decantation ٕٝ٘ٛ٘ ،ٕٝ٘ٛ٘  ثبليٕب٘رسٜ ٕ٘ٛ٘رٝ ثرٝ يره ؾريٙي ؾرفيس ض٘رً         . 1370ؾجه سط ػسا ٌطزيس اضأيٗ، ٞبي

ٞبي ػسا قسٜ ديكيٗ، ثٝ زضٖٚ  ٞبي ضً٘ ٌطفشٝ ػساؾبظي ٚ ثٝ ٕٞطاٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ثب اؾشفبزٜ اظ دٙؽ، ٕ٘ٛ٘ٝ .ٔٙشمُ ٌطزيس

    ٜ بيي ػٟرز قٙبؾر   .قرس  ْطٚف ٚيػٜ ٍٟ٘ساضي حبٚي آة ٚ اِىُ ػٟز قٙبؾربيي، قرٕبضـ ٚ سرٛظيٗ ا٘شمربَ زاز

ٝ  .ٞب، اثشسا وفعيبٖ ثعضٌشط، ثب چكٓ نيط ٔؿّح ٚ شضٜ ثيٗ ػسا ؾبظي ٌطزيس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞربي ورٛچىشط، ثرٝ وٕره      ٕ٘ٛ٘ر

زض ٔٛضز وطْ ٞربي   .ٞبي ٔرشّف سفىيه ٚ ؾذؽ ثب اؾشفبزٜ اظ ِٛح، قٙبؾبيي ٚ قٕبضـ ٌطزيس٘س  ِٛح، ثٝ ٌطٜٚ

 .طفزدطسبض ادّي وز  لُٗٝ لُٗٝ قسٜ، سٗساز ؾطٞب ٔالن قٕبضـ لطاض ٌ

  1379، حؿريٗ ظازٜ نرحبفي ا  Barns (1978) ،Hutchings (1984) ،Jones (1986) ٞب ثب اؾشفبزٜ اظ ٔٙبثٕ قٙبؾبيي ٕ٘ٛ٘ٝ

ٚ Hickman C. P. et al., (1978) زض دبيبٖ ػٟز ضؾٓ وّيٝ ٕ٘ٛزاضٞب اظ ٘طْ افعاض. ا٘ؼبْ ٌطزيس Excel اؾشفبزٜ قس. 

 

 سػَب تؼتش -9-2

 تافت سػَب -1-9-2

 ٔٛاز: ٚ اثعاض

 Van Veen  ٔسَ ٔشطٔطثٗي ؾب٘شي 400 ثطزاض اٌطاة  ٕ٘ٛ٘ٝ -

 .ْطٚف ٍٟ٘ساضي ٕ٘ٛ٘ٝ -

 ..A.S.T.Mٔيىطٖٚ ٔسَ  5/62ٚ  125، 2000ؾطي اِه ٞبي زاضاي چكٕٝ   -

 .آٖٚ اِىشطيىي -

 .سكز، دشطي زيف، ثكط، ديؿز، اؾشٛا٘ٝ ٔسضع يه ِيشطي ٚ ٕٞعٖ -

 H - 62 152زٔب ؾٙغ ٚ ٞيسضٚٔشط ٔسَ  -

 .ؾسيٓ ٚ آة ٔمُطدّي فؿفبر  -

 تشداسي: سٍؽ ًوًَِ

اظ ٞرط ٕ٘ٛ٘رٝ ثرٝ ٔمرساض وربفي احرسٚز يره         .ثرطزاضي ٌطزيرس   ثب اؾشفبزٜ اظ ٌطاة ٕ٘ٛ٘ٝ ،٘مُٝ 3زض ٞط ايؿشٍبٜ اظ 

 .قس ا٘شمبَ زازٜ آظٔبيكٍبٜثطزاقز ٌطزيس ٚ دؽ اظ طجز ٔكرهبر ثٝ  ويٌّٛطْ  ضؾٛة

 : ثٙسي زا٘ٝا ؾٙؼف ضٚـ

ٌرطْ   100 .ٌطاز ذكه ٌطزيرس  زضػٝ ؾب٘شي 80ؾبٖز زض آٖٚ  24ضؾٛة ثٝ ٔسر ٌطْ اظ ٞطٕ٘ٛ٘ٝ  200حسٚز  

ٚ  1368 ، افالوري ا 1372ٕ٘ٛ٘ٝ ذكه قسٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔٙبثٕ: ظضيٗ وفف ا زا٘رٝ   A.G.I. (1962)  ، ػبٚيرس اثيشرب  

ض ٘شبيغ زا٘ٝ ز .ٔحبؾجٝ ٚ ثٝ ٖٙٛاٖ قبذم آٖ ايؿشٍبٜ طجز ٌطزيس  ٕ٘ٛ٘ٝ يه ايؿشٍبٜ، 3ٔيبٍ٘يٗ ٞط  .ثٙسي ٌطزيس
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ثٙسي، ٖالٜٚ ثط ؾشٖٛ ٞبي قٗ، ٔبؾٝ، ؾيّز ٚ ضؼ، ػٕٕ قٗ ٚ ٔبؾٝ ٚ ٕٞ ٙيٗ ػٕٕ ؾريّز ٚ ضؼ ٞرط يره اظ    

 .ٞب ٘يع ٔحبؾجٝ ٚ طجز ٌطزيس ٕ٘ٛ٘ٝ

 ثبفز: سٗييٗ ضٚـ

 :ثٝ قطح ظيط ا٘ؼبْ ٌطزيس Foth & Turk (1973)ٚ USDAS ٞب ثٝ زٚ ضٚـ سٗييٗ ثبفز ٕ٘ٛ٘ٝ 

، (Sand)  ٖبُٔ ٔبؾٝ 3وٝ ثط اؾبؼ  (Foth & Turk, 1973) ز ذبن ٚظاضر وكبٚضظي آٔطيىبثب اؾشفبزٜ اظ ٔظّض ثبف

زض ايرٗ ضٚـ، زض   ثبقرس، ا٘ؼربْ ٌطزيرس.    ٘رٛٔ ثبفرز ذربن ٔري     12سسٚيٗ قسٜ ٚ قربُٔ   (Clay) ٚ ضؼ (Silt) الي

ٖ   (Gravel)  زضنس قٗ 20نٛضر ٚػٛز وٕشط اظ  ٔبؾرٝ ٔٙٓرٛض    ، ٔمساض آٖ ثٝ ٔبؾٝ ايبفٝ ٚ ٔؼٕٛٔ آٟ٘رب ثرٝ ٖٙرٛا

 ٘شبيغ ثٝ نٛضر ٕ٘ٛزاض ضؾٓ ٌطزيس. حبنُ ،زض دبيبٖ. (Gopta, 2001) اؾز ٌطزيسٜ

 

 هَاد آلي سػَب-2-9-2
 هَاد: ٍ اتضاس

 Van Veenٔطثٗي ٔسَ  ٔشط ؾب٘شي 400ثطزاض ضؾٛة اٌطاة   ٕ٘ٛ٘ٝ -

 .ثطزاضي ْطٚف ٕ٘ٛ٘ٝ -

 .آٖٚ اِىشطيىي -

 HACH DR-2000 َيف ؾٙغ -

 .ٌطْ 001/0سطاظٚي زيؼيشبِي ثب زلز  -

 .زؾيىبسٛض -

 .ٞبٖٚ چيٙي -

 .ٔيىطٖٚ ٚ ْطٚف آظٔبيكٍبٞي ٔٛضز ٘يبظ 42/0وبنص نبفي ٚاسٕٗ  -

 .٘طٔبَ 1اؾيس ؾِٛفٛضيه نّيّ ٚ زي وطٚٔبر دشبؾيٓ  -

 تشداسي سٍؽ ًوًَِ

 ثطزاضي ٌطزيس اػٟز زا٘ٝ ثٙسي ٚ ٔٛاز آِي . ثب اؾشفبزٜ اظ ٌطاة اظ ضؾٛة ثؿشط ٕ٘ٛ٘ٝ ،٘مُٝ 3زض  ،اظ ٞط ايؿشٍبٜ

ٌطْ  زضٖٚ ْطٚف ٚيػٜ دالؾشيىي ضيرشٝ ٚ اَالٖبر ايؿشٍبٜ ثط ضٚي آٖ  100اظ ٞط ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ٔمساض وبفي احسٚز 

ٝ   .ٕ٘ٛ٘ٝ ثالفبنّٝ ثٝ فطيعض وكشي ٔٙشمُ ٌطزيس .طجز ٌطزيس ٝ  دؽ اظ دبيبٖ ٞط ٌكرز، وّير ٞرب ثرٝ آظٔبيكرٍبٜ     ٕ٘ٛ٘ر

 .ٔطوع سحميمبر ٔٙشمُ ٚ سب ظٔبٖ آظٔبيف فطيع ٌطزيس

 

 ّا ػاصي ًوًَِ   آهادُ-1-1-9-2

 70ؾربٖز زض زٔربي    24ٌطْ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ضؾٛة ٞط ايؿشٍبٜ ضا ثٝ دشطي زيف ٔٙشمُ ٕ٘ٛزٜ ٚ ثٝ ٔرسر   50حسٚز  -1

 .ٌطاز ذكه قس زضػٝ ؾب٘شي
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 درٛزض  وٛثيرسٜ ٚ درؽ اظ  ٞبٖٚ چيٙي  زضٌطْ آٖ  10 حسٚز دؽ اظ ؾطز قسٖ،ٞب ضا ثٝ زؾيىبسٛض ٔٙشمُ ٚ  ٕ٘ٛ٘ٝ -2

 :ثٝ ضٚـ ظيط ٔٛضز ؾٙؼف لطاض ٌطفز قسٖ،

 

  Modified Walkley-Black سٍؽ ؿيويايي-2-1-9-2

ٚ  1زي وطٚٔربر دشبؾريٓ    ٔيّي ِيشرط  10 يه ٌطْ ٕ٘ٛ٘ٝ ضؾٛة دٛزض قسٜ ٚظٖ ٚ ثٝ سطسيت   ٔيّري ِيشرط   20 ٘طٔربَ 

 100زليمٝ، ػٟز ٔشٛلف وطزٖ ٚاوٙف،  10ثٗس اظ ٔسر  .نّيّ ثٝ ضؾٛة افعٚزٜ ٚ ٞٓ ظزٜ قساؾيسؾِٛفٛضيه 

ٔحشٛيربر اضِرٗ اظ    .ٔيّي ِيشطآة ٔمُط ضا ثٝ ٔحشٛيبر اضِٗ افعٚزٜ ٚ ٔرٌّٛ ٚاوٙف ثرٝ آضأري ثرٝ ٞرٓ ظزٜ قرس     

َيف ؾٙغ زض ََٛ ٔٛع  ػصة ٕ٘ٛ٘ٝ ظيط نبفي ثب اؾشفبزٜ اظ زؾشٍبٜ .قس ٚاسٕٗ، ٖجٛض زازٜ 42نبفي، وبنص فيّشط 

Cr زضنس .٘ب٘ٛٔشطلطائز ٌطزيس 620
3+

ثبقرس ثرب اؾرشفبزٜ اظ نّٓرز ػرصة       وٝ ٔٗبزَ زضنس ٔٛاز آِي ضؾٛة ٔري  

  .,Nelson & Summers 1982ا ٕ٘ٛ٘ٝ ٔحبؾجٝ ٌطزيس
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 ًتايج-3

وّيٝ ٘شبيغ دؽ اظ ثٝ زؾز آٚضزٖ نّٓز ٞب ثطاؾبؼ ٔحبؾجبر ٔطثَٛٝ ٚ ٔٙبثٕ ٔٛضز اؾشفبزٜ ػٟز ثطضؾي ٞبي 

 ٔٛضز ٔحبؾجٝ ٚ ثطضؾي لطاضٌطفشٙس.  Excelاِٚيٝ سٛؾٍ ٘طْ افعاض 

 

 يضينَؿيوياييف عَاهل-1-3

ثطضؾي ٖٛأُ نيطظيؿشي قربُٔ؛    1390ظٔؿشبٖ  ٚ فهُ اثٟبض، سبثؿشبٖ، دبييع ذالنٝ ٘شبيغ ثٝ زؾز آٔسٜ اظ چٟبض

ٚ وسٚضر ٚ ٕٞ ٙيٗ ٔٛازٔغصي؛ ؾيّيىبر، فؿفبر، ٘يشرطار   a -زٔب، قٛضي، اوؿيػٖ ٔحَّٛ، اؾيسيشٝ، وّطٚفيُ

 :ثبقس ثٝ قطح ظيط ٔي زض ٔحسٚزٜ ٔٛضز ثطضؾي ٚ ؾِٛفيس ٞيسضٚغٖ ٘يشطيز ٚ

 

 ي آبدها-1-1-3

ٗ  ٌرطاز  زضػرٝ ؾرب٘شي   35.3سرب   18.8آة ثٝ سطسيرت اظ   ؾبال٘ٝ ثيكشطيٗ زٔبي وٕشطيٗ ٚ  25.50ؾربالِ٘ٝ آٖ   ٚ ٔيربٍ٘ي

 ٚ ٔحبؾجٝ ٌطزيس. ٌيطي ٌطاز ا٘ساظٜ زضػٝ ؾب٘شي
 تْاس 

 28ٔيربٍ٘يٗ زٔربي آة زض فهرُ ثٟربض      .٘ٛؾبٖ زاقرز  30.5سب  ٌطاز زضػٝ ؾب٘شي 26.1زض ايٗ فهُ زٔبي آة اظ  

 اؾز. ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ ٌطاز زضػٝ ؾب٘شي
 ؼتاىتات

 33.7ٔيبٍ٘يٗ زٔبي آة زض فهرُ سبثؿرشبٖ   . ٘ٛؾبٖ زاقز 35.3سب  ٌطاز زضػٝ ؾب٘شي 33زض ايٗ فهُ زٔبي آة اظ 

 اؾز. ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ ٌطاز زضػٝ ؾب٘شي

 پاييض

 27.8ٔيبٍ٘يٗ زٔربي آة زض فهرُ دربييع    . ٘ٛؾبٖ زاقز 30.8سب ٌطاز  زضػٝ ؾب٘شي 25.9 زض ايٗ فهُ زٔبي آة اظ

 اؾز.  ٝ ٌطزيسٜٔحبؾج ٌطاز زضػٝ ؾب٘شي
 صهؼتاى

 20.5ٔيبٍ٘يٗ زٔبي آة زض فهُ ظٔؿشبٖ  .٘ٛؾبٖ زاقز 21.9سب ٌطاز  زضػٝ ؾب٘شي 18.8زض ايٗ فهُ زٔبي آة اظ 

ديٛؾز، زض فهُ  2سٛػٝ ثٝ ػسَٚ قٕبضٜ  ثب  .1-3ٚ ٕ٘ٛزاض  1-3اؾز اػسَٚ  ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ ٌطاز زضػٝ ؾب٘شي

، ٕٞ ٙريٗ ايرٗ   (P=0.013)قرس   زاضي زض زٔبي آة زضيب ٔكربٞسٜ   زٚ ُٔٙمٝ زيٍط سفبٚر ٔٗٙي ٚ 1دبئيع، ثيٗ ُٔٙمٝ 

   .P=0.000اذشالف زض فهُ ظٔؿشبٖ ٘يع ٔٗٙي زاض ثٛز ا
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 هياًگيي چْاسفصل دهاي) ػاًتي گشاد( ايؼتگاُ ّا -1-3ًوَداس 

 

 (pH)اػيذيتِ -2-1-3

ٗ ٚاحرس ٚ   8.35سرب   7.73آة ثرٝ سطسيرت اظ    (pH)اؾيسيشٝ  ٔيعاٖ ؾبالِ٘ٝثيكشطيٗ  وٕشطيٗ ٚ  8.21ؾربالِ٘ٝ آٖ   ٔيربٍ٘ي

 ٚ ٔحبؾجٝ ٌطزيس. ٌيطي ا٘ساظٜ ٚاحس

 تْاس 

 ٚاحس ثٛز. 8.19آة زض فهُ ثٟبض  pHٔيبٍ٘يٗ . ٘ٛؾبٖ زاقز 8.23سب  8.14آة اظ  اؾيسيشٝزض ايٗ فهُ  
 ؼتاى تات

ٚاحرس ٔحبؾرجٝ    8.25آة زض فهرُ سبثؿرشبٖ    pHٔيبٍ٘يٗ  .٘ٛؾبٖ زاقز 8.35سب  7.73آة اظ  اؾيسيشٝ زض ايٗ فهُ

 ٌطزيس.
 پاييض 

ٗ  .ٛؾربٖ زاقرز  ٘ 8.32سرب   8.21آة اظ  اؾيسيشٝزض ايٗ فهُ  ٚاحرس ٔحبؾرجٝ    8.28آة زض فهرُ دربييع    pHٔيربٍ٘ي

 اؾز. ٌطزيسٜ
 صهؼتاى 

ٚاحرس ٔحبؾرجٝ    8.11آة زض فهرُ ظٔؿرشبٖ   pH ٔيربٍ٘يٗ   .٘ٛؾربٖ زاقرز    8.2سرب   7.98زض ايٗ فهُ زٔبي آة اظ 

 اؾز. ٌطزيسٜ

 
 ايؼتگاُ ّااػيذيتِ هياًگيي چْاسفصل  -2-3ًوَداس 
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 ؿَسي -3-1-3

 ٚاحرس  39.41ؾربالِ٘ٝ آٖ   ٚ ٔيبٍ٘يٗ (psu)ٚاحس  42سب  37ة ثٝ سطسيت اظ ا قٛضي ؾبالِ٘ٝ ثيكشطيٗ نّٓز وٕشطيٗ ٚ

 ٚ ٔحبؾجٝ ٌطزيس. ٌيطي ا٘ساظٜ
 تْاس 

ٚاحرس   39.9ٔيبٍ٘يٗ قرٛضي آة زض فهرُ ثٟربض    . ٘ٛؾبٖ زاقز (psu)ٚاحس  42سب  39آة اظ  قٛضيزض ايٗ فهُ  

 اؾز. ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ
  تاتؼتاى

ٚاحرس   40.1ٔيبٍ٘يٗ قٛضي آة زض فهُ سبثؿشبٖ . ٘ٛؾبٖ زاقز (psu)ٚاحس  41سب  38آة اظ  قٛضيزض ايٗ فهُ 

 اؾز. ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ

    پاييض  

ٚاحرس   38.5ٔيبٍ٘يٗ قٛضي آة زض فهرُ دربييع    .٘ٛؾبٖ زاقز  (psu)ٚاحس   39سب  37آة اظ  قٛضيزض ايٗ فهُ 

 اؾز. ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ
 صهؼتاى 

ٚاحرس   39.2ٔيربٍ٘يٗ قرٛضي آة زض فهرُ ظٔؿرشبٖ      .٘ٛؾربٖ زاقرز  ٚاحرس   40سب  38آة اظ  قٛضيزض ايٗ فهُ 

 اؾز. ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ

 

 
 ايؼتگاُ ّا  (psu) ؿَسي هياًگيي چْاسفصل -3-3ًوَداس 

 

 آب امؼيظى هحلَل دس -4-1-3

ؾربالِ٘ٝ   ٚ ٔيبٍ٘يٌٗطْ زضِيشط  ٔيّي 8.79 سب 4.13 آة ثٝ سطسيت اظ اوؿيػٖ ٔحَّٛ ؾبالِ٘ٝ ثيكشطيٗ نّٓز وٕشطيٗ ٚ

 ٚ ٔحبؾجٝ ٌطزيس. ٌيطي ا٘ساظٜ ٌطْ زض ِيشط ٔيّي 7.52آٖ 
 تْاس 

ٔيبٍ٘يٗ اوؿيػٖ ٔحَّٛ آة زض  .٘ٛؾبٖ زاقزٌطْ زض ِيشط  ٔيّي 8.79 سب5.84آة اظ  اوؿيػٖ ٔحَّٛزض ايٗ فهُ 

 اؾز. ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ 7.89فهُ ثٟبض 
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 ؼتاى تات

ٔيربٍ٘يٗ اوؿريػٖ ٔحّرَٛ آة    . ٘ٛؾبٖ زاقزٌطْ زض ِيشط  ٔيّي  8.31سب  4.13آة اظ  اوؿيػٖ ٔحَّٛزض ايٗ فهُ 

 اؾز. ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ 6.82زض فهُ سبثؿشبٖ 
 پاييض 

ٔيبٍ٘يٗ اوؿيػٖ ٔحَّٛ آة زض  .٘ٛؾبٖ زاقزٌطْ زض ِيشط  ٔيّي 8.51سب  6.82آة اظ  اوؿيػٖ ٔحَّٛزض ايٗ فهُ 

 اؾز. ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ 7.65فهُ دبييع 
 صهؼتاى 

ٔيربٍ٘يٗ اوؿريػٖ ٔحّرَٛ آة زض     .٘ٛؾربٖ زاقرز  ٌطْ زض ِيشط  ٔيّي 40سب  38آة اظ  اوؿيػٖ ٔحَّٛزض ايٗ فهُ 

 اؾز.  ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ 7.74فهُ ظٔؿشبٖ 

 

 
 فصل امؼيظى هحلَل ) هيلي گشم دس ليتش( ايؼتگاُ ّاهياًگيي چْاس  -3-4ًوَداس

 

 (COD)امؼيظى خَاّي ؿيويايي  -5-1-3

ٚ ٌرطْ زض ِيشرط    ٔيّري  3.315سب  0.621آة ثٝ سطسيت اظ  اوؿيػٖ ذٛاٞي قيٕيبيي ؾبالِ٘ٝ ثيكشطيٗ نّٓز وٕشطيٗ ٚ

 ٌطْ زض ِيشط طجز ٚ ٔحبؾجٝ ٌطزيس. ٔيّي 1.63ؾبالِ٘ٝ آٖ  ٔيبٍ٘يٗ
  تْاس  
ٔيربٍ٘يٗ اوؿريػٖ    .٘ٛؾبٖ زاقرز ٌطْ زض ِيشط  ٔيّي 1.705سب  0.621آة اظ  اوؿيػٖ ذٛاٞي قيٕيبييزض ايٗ فهُ  

 اؾز. ٌطْ زضِيشط ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ ٔيّي 1.28 ذٛاٞي قيٕيبيي آة زض فهُ ثٟبض
  ؼتاى تات

ٔيربٍ٘يٗ اوؿريػٖ    .زاقرز ٘ٛؾربٖ  ٌطْ زض ِيشط  ٔيّي 1.535سب  0.978 آة اظ اوؿيػٖ ذٛاٞي قيٕيبييزض ايٗ فهُ 

 اؾز. ٌطْ زض ِيشط ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ ٔيّي 1.24ذٛاٞي قيٕيبيي آة زض فهُ سبثؿشبٖ 
 پاييض  

ٔيربٍ٘يٗ اوؿريػٖ    .٘ٛؾربٖ زاقرز  ٌطْ زض ِيشط  ٔيّي 2.247سب  1.123 آة اظ اوؿيػٖ ذٛاٞي قيٕيبييزض ايٗ فهُ 

 اؾز. ٝ ٌطزيسٌٜطْ زض ِيشط ٔحبؾج ٔيّي 1.66ذٛاٞي قيٕيبيي آة زض فهُ دبييع 
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 1391صهؼتاى 

ٔيربٍ٘يٗ اوؿريػٖ    .٘ٛؾربٖ زاقرز  ٌطْ زض ِيشط  ٔيّي 3.315سب  1.145 آة اظ اوؿيػٖ ذٛاٞي قيٕيبييزض ايٗ فهُ 

 اؾز. ٌطْ زض ِيشط ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ ٔيّي 2.34ذٛاٞي قيٕيبيي آة زض فهُ ظٔؿشبٖ 

 

 
 ) هيلي گشم دس ليتش( ايؼتگاُ ّا هياًگيي چْاس فصل امؼيظى خَاّي ؿيويايي -3-5داسًوَ

 

 a-ملشٍفيل-6-1-3

ٗ ٌطْ زض ٔشطٔىٗت  ٔيّي 3.042سب  0.224آة ثٝ سطسيت اظ  a-وّطٚفيُ ؾبالِ٘ٝ ثيكشطيٗ نّٓز وٕشطيٗ ٚ  ٚ ٔيربٍ٘ي

 ٌطْ زض ٔشطٔىٗت طجز ٚ ٔحبؾجٝ ٌطزيس. ٔيّي 0.829ؾبالِ٘ٝ آٖ 
  تْاس 

آة زض  a-ٔيبٍ٘يٗ وّطٚفيُ. ٘ٛؾبٖ زاقزٌطْ زض ٔشطٔىٗت  ٔيّي 1.523سب  0.335آة اظ  وّطٚفيُزض ايٗ فهُ  

 اؾز. ٌطْ زض ٔشطٔىٗت ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ ٔيّي 0.93فهُ ثٟبض 
  ؼتاى تات

ُ  . ٘ٛؾربٖ زاقرز  ٌطْ زض ٔشطٔىٗت  ٔيّي2.24سب  0.209آة اظ  وّطٚفيُزض ايٗ فهُ  آة زض  a-ٔيربٍ٘يٗ وّطٚفير

 اؾز. ٔحبؾجٝ ٌطزيسٌٜطْ زض ٔشطٔىٗت  ٔيّي 0.86فهُ سبثؿشبٖ 

     پاييض  

ُ . ٘ٛؾبٖ زاقزٌطْ زض ٔشطٔىٗت  ٔيّي 0.940سب  0.373آة اظ  وّطٚفيُزض ايٗ فهُ  آة زض  a-ٔيبٍ٘يٗ وّطٚفير

 اؾز. ٌطْ زض ٔشطٔىٗت ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ ٔيّي 0.63فهُ دبييع 
 صهؼتاى  

ُ . زاقز٘ٛؾبٖ ٌطْ زض ٔشطٔىٗت  ٔيّي 3.042سب  0.224آة اظ  وّطٚفيُزض ايٗ فهُ  آة زض  a-ٔيبٍ٘يٗ وّطٚفير

 اؾز. ٌطْ زض ٔشطٔىٗت ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ ٔيّي 0.90فهُ ظٔؿشبٖ 
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 هياًگيي چْاس فصل ملشٍفيل ) هيلي گشم دسهتشهنعة( ايؼتگاُ ّا -3-6ًوَداس

 

 مذٍست-7-1-3

ٗ  (FTU) 9.67 بسر  2آة ثرٝ سطسيرت اظ    ورسٚضر  ٔيعاٖ ؾبالِ٘ٝثيكشطيٗ  وٕشطيٗ ٚ  ٚاحرس  4.65ؾربالِ٘ٝ آٖ   ٚ ٔيربٍ٘ي

 ٚ ٔحبؾجٝ ٌطزيس. ٌيطي ا٘ساظٜ
  تْاس  
ٚاحرس   3.19ٔيربٍ٘يٗ ورسٚضر آة زض فهرُ ثٟربض     . ٘ٛؾربٖ زاقرز   (FTU) 7سرب   2آة اظ ورسٚضر  زض ايٗ فهُ  

 اؾز. ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ
  ؼتاى تات

ٚاحس  3.84سبثؿشبٖ ٔيبٍ٘يٗ وسٚضر آة زض فهُ . ٘ٛؾبٖ زاقز (FTU)  9.67سب  2آة اظ  وسٚضرزض ايٗ فهُ 

 اؾز. ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ

     پاييض

ٚاحرس ٔحبؾرجٝ    4.89ٔيبٍ٘يٗ وسٚضر آة زض فهُ دبييع . ٘ٛؾبٖ زاقز (FTU)سب  2آة اظ  وسٚضرزض ايٗ فهُ 

 اؾز. ٌطزيسٜ
 صهؼتاى  

ٚاحرس   6.69ٔيبٍ٘يٗ وسٚضر آة زض فهُ ظٔؿشبٖ . ٘ٛؾبٖ زاقز (FTU) 9 سب 4.67آة اظ  وسٚضرزض ايٗ فهُ 

 اؾز. ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ

 
 ( ايؼتگاُ ّاFTUهياًگيي چْاس فصل مذٍست)  -3-7ًوَداس
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 يليناتػ-8-1-3

 (ppm)ِيشط  ٌطْ زض ٔيّي 1.600سب  0.040 ثٝ سطسيت اظ ي ثطضؾي، ، زض زٚضٜآة ؾيّيىبرثيكشطيٗ نّٓز  وٕشطيٗ ٚ

 طجز ٚ ٔحبؾجٝ قس. (ppm)ِيشط  ٌطْ زض ٔيّي 0.481آٖ  ؾبالِ٘ٝ ٚ ٔيبٍ٘يٗ
  تْاس  
ٔيربٍ٘يٗ ؾريّيىبر آة زض   . ٘ٛؾبٖ زاقرز  1.356سب ٌطْ زض ِيشط  ٔيّي 0.283آة اظ ٔيعاٖ ؾيّيىبر زض ايٗ فهُ  

 اؾز. ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ ِيشط ٌطْ زض ٔيّي 0.615فهُ ثٟبض 
  ؼتاى تات

ٔيربٍ٘يٗ ؾريّيىبر آة زض   . ٘ٛؾربٖ زاقرز   1.600سب ٌطْ زض ِيشط  ٔيّي 0.040آة اظ ٔيعاٖ ؾيّيىبر زض ايٗ فهُ 

 اؾز. ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ ِيشط ٌطْ زض ٔيّي 0.739فهُ سبثؿشبٖ 

 پاييض  

ٔيربٍ٘يٗ ؾريّيىبر آة زض   . ٘ٛؾربٖ زاقرز   0.667سب ٌطْ زض ِيشط  ٔيّي 0.150آة اظ ٔيعاٖ ؾيّيىبر زض ايٗ فهُ 

 اؾز. ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ ِيشط ٌطْ زض ٔيّي 0.356فهُ دبييع 
 صهؼتاى  

ٔيربٍ٘يٗ ؾريّيىبر آة زض   . ٘ٛؾربٖ زاقرز   0.320سب ٌطْ زض ِيشط  ٔيّي 0.120آة اظ ٔيعاٖ ؾيّيىبر زض ايٗ فهُ 

 .اؾز ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ ِيشط ٌطْ زض ٔيّي 0.213فهُ ظٔؿشبٖ 
 

 

 
 هياًگيي چْاس فصل ػيلينات)هيلي گشم دس ليتش( ايؼتگاُ ّا -3-8ًوَداس

 

 ملفؼفات -9-1-3

 ِيشرط  ٌرطْ زض  ٔيّري  6.135سرب   0.103ثٝ سطسيرت اظ   ي ثطضؾي، ، زض زٚضٜآة وُِ فؿفبرثيكشطيٗ نّٓز  وٕشطيٗ ٚ

(ppm) ِٗيشط ٌطْ زض ٔيّي 0.531ؾبالِ٘ٝ آٖ  ٚ ٔيبٍ٘ي (ppm) .طجز ٚ ٔحبؾجٝ قس 

  تْاس 

. ٘ٛؾربٖ زاقرز  اؾريطاف    13زض ايؿرشٍبٜ   0.252سرب  ٌرطْ زض ِيشرط    ٔيّي 0.120آة اظ ٔيعاٖ فؿفبر زض ايٗ فهُ  

 اؾز. ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ ِيشط ٌطْ زض ٔيّي 0.177ٔيبٍ٘يٗ فؿفبر آة زض فهُ ثٟبض 
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  ؼتاى تات

ٗ    2ٌطْ زض ِيشط زض ايؿرشٍبٜ   ٔيّي 0.103آة اظ ٔيعاٖ فؿفبر زض ايٗ فهُ  ٘ٛؾربٖ   1.486سرب    ازٞب٘رٝ ذرٛض ثؿربسي

 اؾز. ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ ِيشط ٌطْ زض ٔيّي 0.618ٔيبٍ٘يٗ فؿفبر آة زض فهُ سبثؿشبٖ . زاقز

     پاييض  

ٔيبٍ٘يٗ فؿرفبر آة زض فهرُ   . ٘ٛؾبٖ زاقز 0.736سب ٌطْ زض ِيشط  ٔيّي 0.208آة اظ ٔيعاٖ فؿفبر زض ايٗ فهُ 

 اؾز. ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ ِيشط ٌطْ زض ٔيّي 0.469دبييع 

 صهؼتاى  

ٔيبٍ٘يٗ فؿرفبر آة زض فهرُ   . زاقز٘ٛؾبٖ  6.035سب ٌطْ زض ِيشط  ٔيّي 0.122آة اظ ٔيعاٖ فؿفبر زض ايٗ فهُ 

 .اؾز ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ ِيشط ٌطْ زض ٔيّي 0.862ظٔؿشبٖ 

 

 
 هياًگيي چْاس فصل فؼفات)هيلي گشم دس ليتش( ايؼتگاُ ّا -3-9ًوَداس

 ًيتشات -11-1-3

ٚ  (ppm)ِيشط  ٌطْ زض ٔيّي 0.067سب  0.003ثٝ سطسيت اظ  ي ثطضؾي، ، زض زٚضٜآة ٘يشطارثيكشطيٗ نّٓز  وٕشطيٗ ٚ

 ٚ ٔحبؾجٝ قس. ٌيطي ا٘ساظٜ (ppm)ِيشط  ٌطْ زض ٔيّي 0.023 آٖ ؾبالِ٘ٝ ٔيبٍ٘يٗ
  تْاس 

ٔيبٍ٘يٗ ٘يشرطار آة زض فهرُ   . ٘ٛؾبٖ زاقز 0.045سب ٌطْ زض ِيشط  ٔيّي 0.014آة اظ ٔيعاٖ ٘يشطار زض ايٗ فهُ  

 اؾز. ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ ِيشط ٌطْ زض ٔيّي 0.029ثٟبض 
  ؼتاى تات

ٔيربٍ٘يٗ ٘يشرطار آة زض فهرُ     .٘ٛؾبٖ زاقز 0.023سب ٌطْ زض ِيشط  ٔيّي 0.003آة اظ ٔيعاٖ ٘يشطار زض ايٗ فهُ 

 اؾز. ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ ِيشط ٌطْ زض ٔيّي 0.015سبثؿشبٖ 

     پاييض

ٔيربٍ٘يٗ ٘يشرطار آة زض فهرُ    . ٘ٛؾبٖ زاقز 0.039سب ٌطْ زض ِيشط  ٔيّي 0.007آة اظ ٔيعاٖ ٘يشطار زض ايٗ فهُ 

 اؾز. ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ ِيشط ٌطْ زض ٔيّي 0.021دبييع 
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 صهؼتاى  

ٔيربٍ٘يٗ ٘يشرطار آة زض فهرُ    . ٘ٛؾبٖ زاقز 0.067سب ٌطْ زض ِيشط  ٔيّي 0.007آة اظ ٔيعاٖ ٘يشطار زض ايٗ فهُ 

 اؾز. ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ ِيشط ٌطْ زض ٔيّي 0.026ظٔؿشبٖ 

 

 فصل ًيتشات)هيلي گشم دس ليتش( ايؼتگاُ ّاهياًگيي چْاس  -3-9ًوَداس

 

 ًيتشيت -11-1-3

ٚ  (ppm) ِيشط ٌطْ زض ٔيّي 0.018سب  0.002ثٝ سطسيت اظ  ي ثطضؾي، ، زض زٚضٜآة ٘يشطيزثيكشطيٗ نّٓز  وٕشطيٗ ٚ

 طجز ٚ ٔحبؾجٝ قس. (ppm)ِيشط  ٌطْ زض ٔيّي 0.007آٖ  ؾبالِ٘ٝ ٔيبٍ٘يٗ
 تْاس 

ٔيربٍ٘يٗ ٘يشطيرز آة زض فهرُ    . ٘ٛؾبٖ زاقز 0.01سب ٌطْ زض ِيشط  ٔيّي 0.002آة اظ ٔيعاٖ ٘يشطيز زض ايٗ فهُ  

 اؾز. ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ ِيشط ٌطْ زض ٔيّي 0.007ثٟبض 
 ؼتاى تات

ٔيربٍ٘يٗ ٘يشطيرز آة زض فهرُ    . ٘ٛؾبٖ زاقرز  0.01سب ٌطْ زض ِيشط  ٔيّي 0.002آة اظ ٔيعاٖ ٘يشطيز زض ايٗ فهُ 

 اؾز. ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ شطِي ٌطْ زض ٔيّي 0.006سبثؿشبٖ 

    پاييض

ٔيبٍ٘يٗ ٘يشطيرز آة زض فهرُ    .٘ٛؾبٖ زاقز 0.012سب ٌطْ زض ِيشط  ٔيّي 0.002آة اظ ٔيعاٖ ٘يشطيز زض ايٗ فهُ 

 اؾز. ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ ِيشط ٌطْ زض ٔيّي 0.006دبييع 
 صهؼتاى 

ٔيبٍ٘يٗ ٘يشطيرز آة زض فهرُ   . زاقز٘ٛؾبٖ  0.018سب ٌطْ زض ِيشط  ٔيّي 0.002آة اظ ٔيعاٖ ٘يشطيز زض ايٗ فهُ 

 .اؾز ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ ِيشط ٌطْ زض ٔيّي 0.008ظٔؿشبٖ 
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 هياًگيي چْاس فصل ًيتشيت)هيلي گشم دس ليتش( ايؼتگاُ ّا -3-11ًوَداس

  

 ػَلفيذ -12-1-3

ِيشرط   ٌرطْ زض  ٔيّري  0.017سرب   0.00175ثرٝ سطسيرت اظ    ي ثطضؾري،  ، زض زٚضٜآة ؾِٛفيسثيكشطيٗ نّٓز  وٕشطيٗ ٚ

(ppm) ِٗيشط  ٌطْ زض ٔيّي 0.0063 آٖ ؾبالِ٘ٝ ٚ ٔيبٍ٘ي(ppm) ٜٔحبؾجٝ قس. ٌيطي ا٘ساظ ٚ 
  تْاس 

ٔيربٍ٘يٗ ؾرِٛفيس آة زض   . ٘ٛؾربٖ زاقرز   0.004سب ٌطْ زض ِيشط  ٔيّي 0.00175آة اظ ٔيعاٖ ؾِٛفيس زض ايٗ فهُ  

 اؾز. ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ ِيشط ٌطْ زض ٔيّي 0.00269فهُ ثٟبض 
  ؼتاى تات

ٔيربٍ٘يٗ ؾرِٛفيس آة زض   . ٘ٛؾربٖ زاقرز  ٌطْ زض ِيشرط   ٔيّي 0.00433 سب 0.002آة اظ ٔيعاٖ ؾِٛفيس زض ايٗ فهُ 

 اؾز. ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ ِيشط ٌطْ زض ٔيّي 0.00283فهُ سبثؿشبٖ 

     پاييض

ٔيربٍ٘يٗ ؾرِٛفيس آة زض    .٘ٛؾبٖ زاقز 0.00833سب ٌطْ زض ِيشط  ٔيّي 0.00533آة اظ ٔيعاٖ ؾِٛفيس زض ايٗ فهُ 

 اؾز. ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ ِيشط ٌطْ زض ٔيّي 0.00669فهُ دبييع 
 صهؼتاى  

ٔيربٍ٘يٗ ؾرِٛفيس آة زض   . ٘ٛؾربٖ زاقرز   0.00833سرب  ٌطْ زض ِيشط  ٔيّي 0.017آة اظ ٔيعاٖ ؾِٛفيس زض ايٗ فهُ 

 اؾز. ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ ِيشط ٌطْ زض ٔيّي 0.01302فهُ ظٔؿشبٖ 
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 هياًگيي چْاس فصل ػَلفيذ)هيلي گشم دس ليتش( ايؼتگاُ ّا -3-11ًوَداس

 

 آهًَياك -13-1-3

 (ppm)ِيشط  ٌطْ زض ٔيّي 0.205سب  0.036 ثٝ سطسيت اظ ي ثطضؾي، ، زض زٚضٜآة آٔٛ٘يبنثيكشطيٗ نّٓز  وٕشطيٗ ٚ

 ٚ ٔحبؾجٝ قس. ٌيطي ا٘ساظٜ (ppm)ٌطْ زضِيشط  آٖ ٔيّي ؾبالِ٘ٝ ٚ ٔيبٍ٘يٗ

  تْاس 

ٔيربٍ٘يٗ آٔٛ٘يربن آة زض   . ٘ٛؾبٖ زاقرز  0.262سب ٌطْ زض ِيشط  ٔيّي 0.078آة اظ ٔيعاٖ آٔٛ٘يبن زض ايٗ فهُ  

 اؾز. ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ ِيشط ٌطْ زض ٔيّي 0.182فهُ ثٟبض 

  ؼتاى تات

ٔيربٍ٘يٗ آٔٛ٘يربن آة زض   . ٘ٛؾربٖ زاقرز   0.205 سبٌطْ زض ِيشط  ٔيّي 0.119 آة اظٔيعاٖ آٔٛ٘يبن زض ايٗ فهُ 

 اؾز. ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ ِيشط ٌطْ زض ٔيّي 0.141فهُ سبثؿشبٖ 

     پاييض

 .٘ٛؾربٖ زاقرز  اقربٞس    4زض ايؿرشٍبٜ   0.124 سرب ٌرطْ زض ِيشرط    ٔيّري  0.062 آة اظٔيعاٖ آٔٛ٘يربن  زض ايٗ فهُ 

 اؾز. ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ ِيشط ٌطْ زض ٔيّي 0.097ٔيبٍ٘يٗ آٔٛ٘يبن آة زض فهُ دبييع 

 صهؼتاى  

ٔيربٍ٘يٗ آٔٛ٘يربن آة زض   . ٘ٛؾربٖ زاقرز   0.148 سبٌطْ زض ِيشط  ٔيّي 0.036 آة اظٔيعاٖ آٔٛ٘يبن زض ايٗ فهُ 

 اؾز. ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ ِيشط ٌطْ زض ٔيّي 0.093فهُ ظٔؿشبٖ 
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 هياًگيي چْاس فصل ػَلفيذ)هيلي گشم دس ليتش( ايؼتگاُ ّا -3-12ًوَداس

 

 ّا آاليٌذُ -2-3 

 فلضات ػٌگيي  -1-2-3
 آّي -1-1-2-3

 :آب 

ٚ  13.986ٚ  1.988ثطضؾري، ثرٝ سطسيرت     ي زٚضٜوٕشطيٗ ٚ ثيكرشطيٗ نّٓرز فّرع آٞرٗ ٔٛػرٛز زض آة، زض َرَٛ       

اظ ٔمساض ايٗ فّع زض چٟربض فهرُ   اي  ذالنٝطجز ٚ ٔحبؾجٝ قس.   ppmا ِيشطزض  ٌطْ ٔيّي 8.024ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ آٖ 

 . 14-3ٚ ٕ٘ٛزاض اػسَٚ اؾز ٌطزيسٜ اضائٝزض ظيط  1390ؾبَ 

  تْاس 

ٗ  ٚ ٔيربٍ٘يٗ   ثيكشطيٗ ِيشط زضٌطْ  ٔيّي 5.979ٚ وٕشطيٗ زض ِيشطٌطْ  ٔيّي 1.988زض ايٗ فهُ،   3.511 نّٓرز آٞر

 .ثٛز٘سزاضا  ضا زض ِيشط ٌطْ ٔيّي
  ؼتاى تات

ٖ زض ِيشط ،  ٌطْ ٔيّي 6.117ٞٗ زض ايٗ فهُ آ ٖٙهط وٕشطيٗ ٔمساض ٚ زض ِيشرط  ٌرطْ   ٔيّري  7.593 ثيكشطيٗ ٔمرساض آ

 .زض ِيشط ثٛز ٌطْ ٔيّي 7.064 آٖٔيبٍ٘يٗ 

  پاييض 

ْ  ٔيّي 10.537 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ  13.042 آٖ حساوظطٚزض ِيشط ٌطْ  ٔيّي 7.478حسالُ ٔيعاٖ آٞٗ زض فهُ دبييع،   ٌرط

 .قس ا٘ساظٜ ٌيطيزض ِيشط 
  صهؼتاى 

 10.977 آٖٚ ٔيربٍ٘يٗ   13.986حرساوظط آٖ   ٚزض ِيشرط  ٌرطْ   ٔيّري  8.354زض فهُ ظٔؿرشبٖ، حرسالُ ٔيرعاٖ آٞرٗ     

 .ٌيطي ٌطزيس ا٘ساظٜزض ِيشط  ٌطْ ٔيّي
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 ايؼتگاُ ّا آب )هيلي گشم دس ليتش( آّيهياًگيي چْاس فصل  -3-13ًوَداس

 :سػَب

ٚ  72.074ٚ  24.423ثطضؾري، ثرٝ سطسيرت     ي زٚضٜوٕشطيٗ ٚ ثيكشطيٗ نّٓز فّع آٞٗ ٔٛػٛز زض ضؾٛة، زض ََٛ 

اظ ٔمساض ايٗ فّع زض چٟبض اي  ذالنٝطجز ٚ ٔحبؾجٝ قس.   ppmازض ويٌّٛطْ  ٌطْ ٔيّي 59.853ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ آٖ 

 .اؾز ٌطزيسٜ اضائٝزض ظيط  1390فهُ ؾبَ 

  تْاس 

 ويٌّٛطْ ثيكشطيٗ زضٌطْ  ٔيّي 38.718 نّٓز ٚ وٕشطيٗ ٌطْ ويّٛ زضٌطْ  ٔيّي 24.423ضؾٛثبر زض فهُ ثٟبض، 

 .ثٛز٘سزاضا  آٞٗ ضانّٓز زض ويٌّٛطْ  ٌطْ ٔيّي 32.250 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ 
  ؼتاى تات

ْ ٌرطْ زض   ٔيّري  72.074ثيكشطيٗ ٔمساض ٖٙهط آٞٗ ،  66.046 ٗٞوٕشطيٗ ٔمساض ٖٙهط آزض ايٗ فهُ،  ٚ  ويّرٌٛط

 .ٌطزيس ٌيطي ا٘ساظٜ ٌطْ زضويٌّٛطْ ٔيّي 68.708 آٖٔيبٍ٘يٗ 
  پاييض 

 68.635 آٌٖرطْ زض ويّرٌٛطْ ٚ ٔيربٍ٘يٗ     ٔيّري  69.765 آٖ حرساوظط  ، 67.432زض ايرٗ فهرُ    حسالُ ٔيعاٖ آٞٗ

 .قس ٔكبٞسٜ ٌطْ زض ويٌّٛطْ ٔيّي

  ظٔؿشبٖ 

 69.818 آٖٚ ٔيربٍ٘يٗ   71.742ٌطْ زضويّرٌٛطْ ، حرساوظط آٖ    ٔيّي 68.452حسالُ ٔيعاٖ آٞٗ زض فهُ ظٔؿشبٖ 

 ٌطْ زض ويٌّٛطْ طجز ٌطزيس. ٔيّي
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 دسميلَگشم( سػَب ايؼتگاُ ّا هياًگيي چْاس فصل آّي)هيلي گشم  -3-14ًوَداس

 

 سٍي -2-1-2-3

 :آب

ٚ  12.681ٚ  3.989ثطضؾري، ثرٝ سطسيرت     ي زٚضٜوٕشرطيٗ ٚ ثيكرشطيٗ نّٓرز فّرع ضٚي ٔٛػرٛز زض آة، زض َرَٛ       

اظ ٔمساض ايٗ فّع زض چٟربض فهرُ   اي  ذالنٝطجز ٚ ٔحبؾجٝ قس.   ppmا ِيشطزض  ٌطْ ٔيّي 9.074ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ آٖ 

 .اؾز ٌطزيسٜ اضائٝزض ظيط  1390ؾبَ 

  تْاس 

ٚ  شطيٗثيكر ِيشط  زضٌطْ  ٔيّي 6.649 ٚ شطيٗوٕزض ِيشط ٌطْ  ٔيّي 3.989ي آة ٔٙبَك ٔٛضز ثطضؾي، ٞب ٕ٘ٛ٘ٝزض ثيٗ 

 ثٛز٘س. ايٗ فّع ضا زاضا اظ زض ِيشط ٌطْ ٔيّي 5.383 آٖٔيبٍ٘يٗ 
  ؼتاى تات

شطيٗ ٔمرساض  ثيكر  ، زض ِيشرط ٌرطْ   ٔيّري  7.453 شرطيٗ ٔمرساض ٖٙهرط ضٚي   وٕدؽ اظ ثطضؾي ٘شبيغ، ٔكبٞسٜ قرس ورٝ    

 .ثٛز زض ِيشط ٌطْ ٔيّي 9.319 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ  ِيشط زضٌطْ  ٔيّي 10.388
  پاييض 

 10.591 آٖٚ ٔيربٍ٘يٗ   زض ِيشرط ٌرطْ   ٔيّري  12.379 آٖ اوظرط  حرس  ،زض ِيشرط ٌرطْ   ٔيّري  8.342حسالُ ٔيرعاٖ ضٚي  

 .قس ٔكبٞسٜ زض ِيشط ٌطْ ٔيّي
  صهؼتاى 

 11.005 آٖٚ ٔيربٍ٘يٗ  ِيشرط   ٌرطْ زض  ٔيّري  12.681اوظرط آٖ   حرس  ،ِيشرط  ٌرطْ زض  ٔيّري  9.123ضٚي حسالُ ٔيرعاٖ  

 .ٔكبٞسٜ قس ٌطْ زض ِيشط ٔيّي

 
 هياًگيي چْاس فصل سٍي)هيلي گشم دسليتش( آب ايؼتگاُ ّا  -3-15ًوَداس
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 :سػَب

ٚ  55.285ٚ  35.952سطسيرت  ي ثطضؾري، ثرٝ    وٕشطيٗ ٚ ثيكشطيٗ نّٓز فّع ضٚي ٔٛػٛز زض ضؾٛة، زض ََٛ زٚضٜ

 طجز ٚ ٔحبؾجٝ قس.   ppmازض ويٌّٛطْ  ٌطْ ٔيّي 47.963ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ آٖ 

  تْاس 

ْ  زضٌرطْ   ٔيّري  46.096شطيٗ نّٓرز آٖ ثرب   ، ثيكر  ويٌّٛطْ زضٌطْ  ٔيّي 35.952شطيٗ نّٓز ضٚي وٕ ٚ  ويّرٌٛط

 .ثٛز زض ويٌّٛطْ ٌطْ ٔيّي 39.746 آٖٔيبٍ٘يٗ 
 تاتؼتاى  

شطيٗ ٔمرساض  ثيكر  ،ٌطْ زض ويٌّٛطْ  ٔيّي 47.353شطيٗ ٔمساض ٖٙهط ضٚي وٕدؽ اظ ثطضؾي ٘شبيغ، ٔكبٞسٜ قس وٝ 

 ثبقس. ٔي ٌطْ زض ويٌّٛطْ ٔيّي 48.420 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ  ٌطْ زض ويٌّٛطْ ٔيّي 49.044
 پاييض  

زض ويٌّٛطْ ٚ ٔيبٍ٘يٗ طْ ٌ ٔيّي 51.839 آٖ اوظط حس زض ويٌّٛطْ،ٌطْ  ٔيّي 49.34 ثٝ نّٓزحسالُ ٔيعاٖ ضٚي 

 .ٌطزيس ٔكبٞسٜ زضويٌّٛطْ ٌطْ ٔيّي 50.124 آٖ
  صهؼتاى 

ٌطْ  ٔيّي 53.563 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ  55.285حساوظط آٖ  ،ٌطْ زضويٌّٛطْ ٔيّي 52.435 ثٝ نّٓزحسالُ ٔيعاٖ ضٚي 

 .ٔكبٞسٜ قس زض ويٌّٛطْ

 
 ايؼتگاُ ّا هياًگيي چْاس فصل سٍي)هيلي گشم دسميلَگشم( سػَب  -3-16ًوَداس

 

 هغ -3-1-2-3
 آب:

ٚ ٔيربٍ٘يٗ   9.869ٚ  1.769ثطضؾي، ثٝ سطسيت  ي زٚضٜوٕشطيٗ ٚ ثيكشطيٗ نّٓز فّع ٔؽ ٔٛػٛز زض آة، زض ََٛ 

اظ ٔمرساض ايرٗ فّرع زض چٟربض فهرُ ؾربَ       اي  ذالنٝطجز ٚ ٔحبؾجٝ قس.   ppmا ِيشطزض  ٌطْ ٔيّي 6.241ؾبال٘ٝ آٖ 

 .اؾز ٌطزيسٜ اضائٝزض ظيط  1390
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  تْاس  

ٚ ِيشرط   زضٌرطْ   ٔيّري  4.949، ثيكرشطيٗ نّٓرز   ِيشرط   زضٌرطْ   ٔيّري  1.769زض ايٗ فهُ وٕشطيٗ نّٓز ٔرؽ آة  

 .قسٌيطي  ا٘ساظٜ زض ِيشط ٌطْ ٔيّي 2.508 آٖٔيبٍ٘يٗ 
  ؼتاى تات

 5.864شطيٗ ٔمرساض  ثيكر  ،زض ِيشرط  ٌطْ  ٔيّي 4.948 شطيٗ ٔمساض ٖٙهط ٔؽوٕدؽ اظ ثطضؾي ٘شبيغ، ٔكبٞسٜ قس وٝ 

 .ثٛز زض ِيشط ٌطْ ٔيّي 5.518 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ  زض ِيشطٌطْ  ٔيّي

  پاييض 

 .قس ٔكبٞسٜ ٌطْ زض ِيشط ٔيّي 8.142 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ  9.563 آٖ حساوظط ٌطْ زضِيشط، ٔيّي 6.192حسالُ ٔيعاٖ آٖ 
  صهؼتاى 

ٔكربٞسٜ   ٌرطْ زض ِيشرط   ٔيّري  8.795 آٖٚ ٔيربٍ٘يٗ   9.869ٌطْ زضِيشط، حرساوظط آٖ   ٔيّي 7.824حسالُ ٔيعاٖ ٔؽ 

 ٌطزيس.

 
 هياًگيي چْاس فصل هغ)هيلي گشم دسليتش( آب ايؼتگاُ ّا  -3-17ًوَداس

 سػَب:

ٚ  32.082ٚ  18.740ثطضؾري، ثرٝ سطسيرت     ي زٚضٜوٕشطيٗ ٚ ثيكشطيٗ نّٓز فّع ٔؽ ٔٛػٛز زض ضؾٛة، زض َرَٛ  

اظ ٔمساض ايٗ فّع زض چٟبض اي  ذالنٝطجز ٚ ٔحبؾجٝ قس.   ppmازض ويٌّٛطْ  ٌطْ ٔيّي 29.588ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ آٖ 

 .اؾز ٌطزيسٜ اضائٝزض ظيط  1390فهُ ؾبَ 

  تْاس 

 زضٌرطْ   ٔيّي 34.911شطيٗ نّٓز ، ثيكويٌّٛطْ  زضٌطْ  ٔيّي 18.740 فهُ ثٟبضضؾٛثبر  شطيٗ ٔمساض ٔؽ زضوٕ

 طجز ٌطزيس. زض ويٌّٛطْ ٌطْ ٔيّي 26.081 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ ويٌّٛطْ 
  ؼتاى تات

 ٌطْ ٔيّي 36.345زض ِيشط ، ثيكشطيٗ ٔمساض آٖ  ٌطْ ٔيّي 22.408٘شبيغ ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ وٕشطيٗ ٔمساض ٖٙهط ٔؽ 

 ثٛز. زض ويٌّٛطْ ٌطْ ٔيّي 28.977 آٖزض ِيشط ٚ ٔيبٍ٘يٗ 

  پاييض 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



 ىای تحقیقاتی  / گسارش نيايی طرح52

 

ٌرطْ زض   ٔيّري  33.986 آٖ حرساوظط  ٌرطْ زض ويّرٌٛطْ،   ٔيّري  29.768 ثٝ نّٓرز ٔؽ حسالُ ٔيعاٖ زض ايٗ فهُ، 

 .قس ٔكبٞسٜ ٌطْ زض ويٌّٛطْ ٔيّي 31.212 آٖويٌّٛطْ ٚ ٔيبٍ٘يٗ 
  صهؼتاى 

 آٖزضويّرٌٛطْ ٚ ٔيربٍ٘يٗ   ٌرطْ   ٔيّري  33.918حرساوظط آٖ   ،30.672حسالُ ٔيرعاٖ ٔرؽ زض ظٔؿرشبٖ ثرٝ نّٓرز      

 .طجز ٚ ٔحبؾجٝ ٌطزيس زض ويٌّٛطْ ٌطْ ٔيّي 32.082

 

 
 هغ)هيلي گشم دسميلَگشم( سػَب ايؼتگاُ ّا هياًگيي چْاس فصل  -3-17ًوَداس

 

 ػشب -4-1-2-3

 :آب

ٚ  10.176ٚ  1.966ثطضؾري، ثرٝ سطسيرت     ي زٚضٜوٕشطيٗ ٚ ثيكشطيٗ نّٓرز فّرع ؾرطة ٔٛػرٛز زض آة، زض َرَٛ      

اظ ٔمساض ايٗ فّع زض چٟربض فهرُ   اي  ذالنٝطجز ٚ ٔحبؾجٝ قس.   ppmا ِيشطزض  ٌطْ ٔيّي 7.128ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ آٖ 

 .اؾز ٌطزيسٜ  اضائٝزض ظيط  1390ؾبَ 

  تْاس 

ٗ وٕ ،ي ٔٛضز ثطضؾري ٞب ايؿشٍبٜزض آة   5.839شطيٗ آٖ ثرب  ، ثيكر  ِيشرط  زضٌرطْ   ٔيّري  1.966 ثرب  ؾرطة  ٔمرساض  شرطي

 قس.ٌيطي  ا٘ساظٜ زض ِيشط ٌطْ ٔيّي 4.594 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ  ِيشط زضٌطْ  ٔيّي
  ؼتاى تات

 8.820 شطيٗ ٔمرساض ثيك ،زض ِيشط ٌطْ  ٔيّي 4.360 شطيٗ ٔمساض ٖٙهط ؾطةوٕدؽ اظ ثطضؾي ٘شبيغ، ٔكبٞسٜ قس وٝ 

 .ثٛز زض ِيشط ٌطْ ٔيّي 6.893 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ 
  پاييض 

ٔكبٞسٜ  ٌطْ زض ِيشط ٔيّي 8.232 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ  9.826 نّٓز 9ٚ  6.380وٕشطيٗ ٚ ثيكشطيٗ ٔيعاٖ ؾطة ثٝ سطسيت 

 .قس
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  صهؼتاى 

طجرز ٚ ٔحبؾرجٝ    ٌطْ زض ِيشط ٔيّي 8.792 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ  10.176ٚ  6.569وٕشطيٗ ٚ ثيكشطيٗ ٔيعاٖ ؾطة ثٝ سطسيت 

 .قس

 هياًگيي چْاس فصل ػشب)هيلي گشم دسليتش( آب ايؼتگاُ ّا  -3-18ًوَداس

 :سػَب

ٚ  13.452ٚ  3.492ثطضؾري، ثرٝ سطسيرت     ي زٚضٜوٕشطيٗ ٚ ثيكشطيٗ نّٓز فّع ؾطة ٔٛػٛز زض ضؾٛة، زض َرَٛ  

اظ ٔمساض ايٗ فّرع زض چٟربض   اي  ذالنٝطجز ٚ ٔحبؾجٝ قس.   ppmا زض ويٌّٛطْ ٌطْ ٔيّي 9.553ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ آٖ 

 .اؾز ٌطزيسٜ اضائٝزض ظيط  1390فهُ ؾبَ 
  تْاس 

 ويٌّٛطْ زضٌطْ  ٔيّي 8.150 شطيٗ آٖ ثبثيكٌطْ ٚ ويّٛ زضٌطْ  ٔيّي 3.492شطيٗ نّٓز ؾطة ثب زض ايٗ فهُ وٕ

 ٌطزيس.ٌيطي  ا٘ساظٜ زض ويٌّٛطْ ٌطْ ٔيّي 6.891 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ 
  ؼتاى تات

ْ زضٌطْ  ٔيّي 7.631شطيٗ ٔمساض ٖٙهط ؾطة وٕدؽ اظ ثطضؾي ٘شبيغ، ٔكبٞسٜ قس وٝ  شطيٗ ٔمرساض  ثيكر  ٚ ويّرٌٛط

 .ثٛز ٌّٛطْزض وي ٌطْ ٔيّي 9.135 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ  ويٌّٛطْزضٌطْ  ٔيّي 9.728 ٖٙهط ؾطة
  پاييض 

ٚ ٔيبٍ٘يٗ  زض ويٌّٛطٌْطْ  ٔيّي 10.996ٚ  زضويٌّٛطٌْطْ  ٔيّي 9.231وٕشطيٗ ٚ ثيكشطيٗ ٔيعاٖ ؾطة ثٝ سطسيت 

 .طجز ٌطزيس زض ويٌّٛطْ ٌطْ ٔيّي 10.004 آٖ

  صهؼتاى 

ٌرطْ زض   ٔيّي 12.180 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ  13.452ٚ ٌطْ زض ِيشط  ٔيّي 10.947وٕشطيٗ ٚ ثيكشطيٗ ٔيعاٖ ؾطة ثٝ سطسيت 

 .طجز ٚ ٔحبؾجٝ قس ويٌّٛطْ
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 هياًگيي چْاس فصل ػشب)هيلي گشم دسميلَگشم( سػَب ايؼتگاُ ّا  -3-19ًوَداس

 
 ًينل -5-1-2-3

 آب:

ٚ ٔيبٍ٘يٗ  7.996ٚ  1.274ثطضؾي، ثٝ سطسيت  ي زٚضٜوٕشطيٗ ٚ ثيكشطيٗ نّٓز فّع ٘يىُ ٔٛػٛز زض آة، زض ََٛ 

اظ ٔمرساض ايرٗ فّرع زض چٟربض فهرُ ؾربَ       اي  ذالنٝطجز ٚ ٔحبؾجٝ قس.   ppmا ِيشطزض  ٌطْ ٔيّي 4.327ؾبال٘ٝ آٖ 

 .اؾز ٌطزيسٜ اضائٝزض ظيط  1390

  تْاس 

ٚ  ِيشرط  زضٌرطْ   ٔيّري  2.648شطيٗ آٖ ، ثيك ِيشط زضٌطْ  ٔيّي 1.274٘يىُ ٔٛػٛز زض آة فهُ ثٟبض  شطيٗ ٔمساضوٕ

 ؾٙؼف قسٜ اؾز. زض ِيشط ٌطْ ٔيّي 2.127 آٖٔيبٍ٘يٗ 
  ؼتاى تات

 3.483 شطيٗ ٔمرساض ثيكزض ِيشط ٚ ٌطْ  ٔيّي 2.058 شطيٗ ٔمساض ٖٙهط ٘يىُوٕدؽ اظ ثطضؾي ٘شبيغ، ٔكبٞسٜ قس وٝ 

 .ثٛز زض ِيشط ٌطْ ٔيّي 3.003 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ 
  پاييض 

 آٖزضِيشرط ٚ ٔيربٍ٘يٗ   ٌرطْ   ٔيّري  7.379 آٖ حرساوظط  ٚزضِيشرط  ٌطْ  ٔيّي 3.573حسالُ ٔيعاٖ ٘يىُ زض ايٗ فهُ، 

 .قس ٔكبٞسٜ زض ِيشط ٌطْ ٔيّي 5.787
  صهؼتاى 

ٌرطْ زض   ٔيّي 6.392 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ  7.996ٚ حساوظط آٖ ٌطْ زض ِيشط  ٔيّي 4.764حسالُ ٔيعاٖ ٘يىُ فهُ ظٔؿشبٖ 

 طجز ٌطزيس. ِيشط
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 هياًگيي چْاس فصل ًينل)هيلي گشم دسليتش( آب ايؼتگاُ ّا  -3-21ًوَداس

 :سػَب

ٚ  24.218ٚ  15.612ثطضؾري، ثرٝ سطسيرت     ي زٚضٜوٕشطيٗ ٚ ثيكشطيٗ نّٓز فّع ٘يىُ ٔٛػٛز زض ضؾٛة، زض ََٛ 

اظ ٔمساض ايٗ فّع زض چٟبض اي  ذالنٝطجز ٚ ٔحبؾجٝ قس.   ppmا زض ويٌّٛطْ ٌطْ ٔيّي 20.203ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ آٖ 

 .اؾز ٌطزيسٜ اضائٝزض ظيط  1390فهُ ؾبَ 
  تْاس 

ٚ ويّرٌٛطْ   زضٌطْ  ٔيّي 19.951نّٓز  شطيٗثيك ٌٚطْ  ٔيّي 15.612فهُ ثٟبض  ٘يىُ زض ضؾٛثبرشطيٗ ٔمساض وٕ

 .زض ويٌّٛطْ طجز قس ٌطْ ٔيّي 16.500 آٖٔيبٍ٘يٗ 
  ؼتاى تات

ُ وٕدؽ اظ ثطضؾي ٘شبيغ، ٔكبٞسٜ قس وٝ  ٌرطْ   ٔيّري  19.121ٔٛػرٛز زض آة ايرٗ فهرُ     شطيٗ ٔمساض ٖٙهط ٘يىر

 .ثبقس ٔي زض ويٌّٛطْ ٌطْ ٔيّي 19.621 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ  20.006 ٖٙهطايٗ  شطيٗ ٔمساضثيكٚ  زضويٌّٛطْ
  پاييض 

  ُ ْ ٌرطْ   ٔيّري  20.198 فهرُ دربييع   حسالُ ٔيرعاٖ ٘يىر  21.670 آٖٚ ٔيربٍ٘يٗ   22.890 آٖ حرساوظط  ٚ زضويّرٌٛط

 طجز ٚ ٔحبؾجٝ ٌطزيس. زض ويٌّٛطْ ٌطْ ٔيّي

  صهؼتاى 

 22.989 آٖزض ويّرٌٛطْ ٚ ٔيربٍ٘يٗ   ٌرطْ   ٔيّري  24.218ٚ حساوظط آٖ  21.971زض ايٗ فهُ، حسالُ ٔيعاٖ ٘يىُ 

 .ثٛز زض ويٌّٛطْ ٌطْ ٔيّي
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 ايؼتگاُ ّا سػَب ( ميلَگشمهياًگيي چْاس فصل ًينل)هيلي گشم دس -3-21ًوَداس

 

 مُشُم -6-1-2-3

 :آب

ٚ ٔيربٍ٘يٗ   8.785ٚ  1.428ثطضؾي، ثٝ سطسيت  ي زٚضٜوٕشطيٗ ٚ ثيكشطيٗ نّٓز فّع وُطُْ ٔٛػٛز زض آة، زض ََٛ 

اظ ٔمرساض ايرٗ فّرع زض چٟربض فهرُ ؾربَ       اي  ذالنٝطجز ٚ ٔحبؾجٝ قس.   ppmا ِيشطزض  ٌطْ ٔيّي 4.018ؾبال٘ٝ آٖ 

 .اؾز ٌطزيسٜ اضائٝزض ظيط  1390
  تْاس 

ٚ ٔيربٍ٘يٗ  زضِيشرط  ٌرطْ   ٔيّي 2.125شطيٗ آٖ ثٝ نّٓز ثيك ٚ ِيشط زضٌطْ  ٔيّي 1.428 ٔمساضوطْ زض آة ثب شطيٗوٕ

 ٌطزيس. ٌيطي ا٘ساظٜ زض ِيشط ٌطْ ٔيّي 1.901 آٖ
  ؼتاى تات

ايرٗ  شطيٗ ٔمرساض  ثيكر ٚ  ٌطْ زض ِيشرط  ٔيّي 2.336 شطيٗ ٔمساض ٖٙهط وطْٚوٕدؽ اظ ثطضؾي ٘شبيغ، ٔكبٞسٜ قس وٝ 

 .ثٛز ٌطْ زض ِيشط ٔيّي 2.764 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ  ٌطْ زض ِيشط ٔيّي 3.096ٖٙهط 
  پاييض 

ْ  ٔيّري  4.546 آٖٚ ٔيربٍ٘يٗ   5.945 آٖ حرساوظط  ٚزض ِيشط ٌطْ  ٔيّي 3.439 فهُ دبييع ٔيعاٖ وطْٚ حسالُ زض  ٌرط

 .طجز قس ِيشط
  صهؼتاى 

 6.860 آٖٚ ٔيربٍ٘يٗ   8.785ٚ حرساوظط آٖ  زض ِيشرط  ٌرطْ   ٔيّي 5.639زض ايٗ فهُ، حسالُ ٔيعاٖ وطْٚ ثٝ نّٓز 

 .ثٛز زض ِيشط ٌطْ ٔيّي
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 هياًگيي چْاس فصل مشٍم)هيلي گشم دسليتش( آب ايؼتگاُ ّا -3-22ضًوَدا

 :سػَب

ٔيربٍ٘يٗ ؾربال٘ٝ آٖ    ٚ ثطضؾي، ثرٝ سطسيرت   ي زٚضٜوٕشطيٗ ٚ ثيكشطيٗ نّٓز فّع وُطُْ ٔٛػٛز زض ضؾٛة، زض ََٛ 

زض ظيط  1390اظ ٔمساض ايٗ فّع زض چٟبض فهُ ؾبَ اي  ذالنٝطجز ٚ ٔحبؾجٝ قس.   ppmا ِيشطزض  ٌطْ ٔيّي 18.957

 .اؾز ٌطزيسٜ اضائٝ

  تْاس 

 17.559ٔمساض ايٗ فّع  شطيٗ، ثيك زضويٌّٛطٌْطْ  ٔيّي 13.066وطْ زض ايٗ فهُ  قسٌٜيطي  ا٘ساظٜ شطيٗ ٔمساضوٕ

 ثٛز زض ويٌّٛطْ ٌطْ ٔيّي 15.840 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ  زضويٌّٛطٌْطْ  ٔيّي
  ؼتاى تات

 شطيٗ ٔمرساض ثيك زض ويٌّٛطْ ،ٌطْ  ٔيّي 13.309 شطيٗ ٔمساض ٖٙهط وطْٚوٕدؽ اظ ثطضؾي ٘شبيغ، ٔكبٞسٜ قس وٝ 

 .ثبقس ٔي زض ويٌّٛطْ ٌطْ ٔيّي 17.937 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ  19.340
  پاييض 

ْ ٌرطْ   ٔيّري  18.987حسالُ ٔيعاٖ وطْٚ زض ايٗ فهُ،   20.302 آٖٚ ٔيربٍ٘يٗ   21.947 آٖ حرساوظط  ٚ زضويّرٌٛط

 .طجز قس زض ويٌّٛطْ ٌطْ ٔيّي

  صهؼتاى 

 آٖٚ ٔيربٍ٘يٗ   23.121ٚ حرساوظط آٖ  زضويّرٌٛطْ  ٌطْ  ٔيّي 20.435حسالُ ٔيعاٖ وطْٚ فهُ ظٔؿشبٖ ثٝ نّٓز 

 .ٌطزيس ٌيطي ا٘ساظٜ زض ويٌّٛطْ ٌطْ ٔيّي 21.747

 

 
 هياًگيي چْاس فصل مشٍم)هيلي گشم دسميلَگشم( سػَب ايؼتگاُ ّا -3-23ًوَداس
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 مادهيَم -7-1-2-3

 :آب

ٚ  0.443ٚ  0.024ثطضؾري، ثرٝ سطسيرت     ي زٚضٜوٕشطيٗ ٚ ثيكشطيٗ نّٓز فّع وربزٔيْٛ ٔٛػرٛز زض آة، زض َرَٛ    

اظ ٔمساض ايٗ فّع زض چٟربض فهرُ   اي  ذالنٝطجز ٚ ٔحبؾجٝ قس.   ppmا ِيشطزض  ٌطْ ٔيّي 0.218ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ آٖ 

 .اؾز ٌطزيسٜ اضائٝزض ظيط  1390ؾبَ 

  تْاس 

ٚ  ِيشرط  زضٌطْ  ٔيّي 0.097 شطيٗ آٖ ثبثيك ِيشط ْ زضٔيّي ٌط 0.024 شطيٗ ٔمساض وبزٔيْٛ ثبفهُ ثٟبضوٕفبظ آة  زض

 ٌطزيس.ٌيطي  ا٘ساظٜ زض ِيشط ٌطْ ٔيّي 0.064 آٖٔيبٍ٘يٗ 
  ؼتاى تات

 شطيٗ ٔمرساض كثي ،زض ِيشط ٌطْ  ٔيّي 0.102آة  شطيٗ ٔمساض ٖٙهط وبزٔيْٛوٕدؽ اظ ثطضؾي ٘شبيغ، ٔكبٞسٜ قس وٝ 

 .ثبقس ٔي زض ِيشط ٌطْ ٔيّي 0.125 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ  0.149 ٖٙهط ايٗ
  پاييض 

ٌرطْ زض   ٔيّري  0.323 آٖٚ ٔيربٍ٘يٗ   418.آٖ حساوظط ٚ ٌطْ زض ِيشط ٔيّي 0.236 فهُ دبييع حسالُ ٔيعاٖ وبزٔيْٛ

 .قس طجز ِيشط
  صهؼتاى 

 0.361 آٌٖرطْ زض ِيشرط ٚ ٔيربٍ٘يٗ     ٔيّري  0.443ٚ حرساوظط آٖ   0.275 حسالُ ٔيعاٖ وبزٔيْٛ اثٗ فهُ ثٝ نّٓرز 

 .ٚ ٔحبؾجٝ قس ٌيطي ا٘ساظٜ ٌطْ زض ِيشط ٔيّي

 
 هياًگيي چْاس فصل مادهيَم)هيلي گشم دسليتش( آب ايؼتگاُ ّا  -3-24ًوَداس
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 :سػَب
ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ آٖ  ٚ ثطضؾي، ثٝ سطسيت ي زٚضٜوٕشطيٗ ٚ ثيكشطيٗ نّٓز فّع وبزٔيْٛ ٔٛػٛز زض ضؾٛة، زض ََٛ 

زض  1390اظ ٔمساض ايٗ فّع زض چٟبض فهُ ؾبَ اي  ذالنٝطجز ٚ ٔحبؾجٝ قس.   ppmا زض ويٌّٛطْ ٌطْ ٔيّي 0.535

 .اؾز ٌطزيسٜ اضائٝظيط 

  تْاس 

ٚ  ٌرطْ زض  ٔيّي 0.139وبزٔيْٛ آة فهُ ثٟبض  شطيٗ ٔمساضوٕ  ٌرطْ زض  ٔيّري  0.432ثرب   شطيٗ ٔمرساض ثيكر  ويّرٌٛطْ 

 .ٔكبٞسٜ ٌطزيس ٌطْ زض ويٌّٛطْ ٔيّي 0.283 آٍٖيٗ ٚ ٔيب٘ويٌّٛطْ 
  ؼتاى تات

شطيٗ ٔمرساض  ثيكر  ٌٚرطْ زض ِيشرط    يّر ئ 0.509شطيٗ ٔمساض ٖٙهط وربزٔيْٛ  وٕدؽ اظ ثطضؾي ٘شبيغ، ٔكبٞسٜ قس وٝ 

 ثبقس. ٔي ٌطْ زض ويٌّٛطْ ٔيّي 0.551 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ  0.565
  پاييض 

ْ ٌرطْ   ٔيّري  0.541حسالُ ٔيعاٖ وربزٔيْٛ  زض فهُ دبييع   0.585 آٖٚ ٔيربٍ٘يٗ   0.619 آٖ حرساوظط  ٚ زضويّرٌٛط

 .قس طجز زض ويٌّٛطْ ٌطْ ٔيّي
  صهؼتاى  

 ٌطْ ٔيّي 0.719 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ  0.814ٚ حساوظط آٖ زضويٌّٛطْ ٌطْ  ٔيّي 0.623حسالُ ٔيعاٖ وبزٔيْٛ ايٗ فهُ 

 ٚ ٔحبؾجٝ قس. ٌيطي ا٘ساظٜ زض ويٌّٛطْ

 

 
 فصل مادهيَم)هيلي گشم دسميلَگشم( سػَب ايؼتگاُ ّا  هياًگيي چْاس -3-24ًوَداس

 
 جيَُ -8-1-2-3

 :آب

ٚ  0.008ٚ  0.0012ثطضؾري، ثرٝ سطسيرت     ي زٚضٜوٕشطيٗ ٚ ثيكشطيٗ نّٓز فّرع ػيرٜٛ ٔٛػرٛز زض آة، زض َرَٛ      

بض فهرُ  اظ ٔمساض ايٗ فّع زض چٟر اي  ذالنٝطجز ٚ ٔحبؾجٝ قس.   ppmا ِيشطزض  ٌطْ ٔيّي 0.004ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ آٖ 

 .اؾز ٌطزيسٜ اضائٝزض ظيط  1390ؾبَ 
  تْاس  
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ٚ  ِيشرط  ٌرطْ زض ّري  ٔي 0.006شطيٗ آٖ ثرٝ نّٓرز   ، ثيكر  ِيشرط  ٌرطْ زض ّي ٔي 0.0015 زض آة ثب ػيٜٛ ٔمساض شطيٗوٕ

 ٌطزيس. ٌيطي ا٘ساظٜ زض ِيشط ٌطْ ٔيّي 0.0047 آٖٔيبٍ٘يٗ 
  ؼتاى تات

ٚ ثيكرشطيٗ ٔمرساض   زض ِيشرط  ٌرطْ   ٔيّري  0.0016ػيرٜٛ  شطيٗ ٔمرساض ٖٙهرط   وٕدؽ اظ ثطضؾي ٘شبيغ، ٔكبٞسٜ قس وٝ 

 .ثبقس ٔي زض ِيشط ٌطْ ٔيّي 0.0040 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ  0.0061
  پاييض 

ْ  ٔيّي 0.0036 آٖزض ِيشط ٚ ٔيبٍ٘يٗ ٌطْ  ٔيّي 0.008 آٖ حساوظط ٚ 0.0012 ػيٜٛ فهُ دبييعحسالُ ٔيعاٖ  زض  ٌرط

 .قس ٔكبٞسٜ ِيشط
  صهؼتاى 

ٌرطْ   ٔيّي 0.0046 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ  0.0078ٌطْ زض ِيشط ٚ حساوظط آٖ  ٔيّي 0.0024ظٔؿشبٖ، حسالُ ٔيعاٖ ػيٜٛ زض  

 .طجز ٚ ٔحبؾجٝ ٌطزيس زض ِيشط

 

 
 هياًگيي چْاس فصل جيَُ)هيلي گشم دسليتش( آب ايؼتگاُ ّا -3-25ًوَداس

 :سػَب

ٚ  0.0639ٚ  0079ثطضؾري، ثرٝ سطسيرت     ي زٚضٜوٕشطيٗ ٚ ثيكشطيٗ نّٓز فّع ػيٜٛ ٔٛػٛز زض ضؾرٛة، زض َرَٛ   

اظ ٔمساض ايٗ فّع زض چٟبض اي  ذالنٝطجز ٚ ٔحبؾجٝ قس.   ppmا زض ويٌّٛطْ ٌطْ ٔيّي 0.0293ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ آٖ 

 .اؾز ٌطزيسٜ اضائٝزض ظيط  1390فهُ ؾبَ 
  تْاس  

ٜ وٕ ٜ   شطيٗ ٔمساض ا٘رساظ  0.1057 شطيٗ، ثيكر ويّرٌٛطْ   ٌرطْ زض  ٔيّري  0.0079فّرع ػيرٜٛ زض ايرٗ فهرُ      ٌيرطي قرس

 .ٌطزيس ٌيطي ا٘ساظٜ ٌطْ زض ويٌّٛطْ ٔيّي 0.0251 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ  ويٌّٛطْ ٌطْ زض ٔيّي
  ؼتاى تات

ْ ٌطْ زض  ٔيّي 0.010ػيٜٛ شطيٗ ٔمساض ٖٙهط وٕدؽ اظ ثطضؾي ٘شبيغ، ٔكبٞسٜ قس وٝ  ، ثيكرشطيٗ ٔمرساض    ويّرٌٛط

 ثبقس. ٔي ٌطْ زض ويٌّٛطْ ٔيّي 0.0250 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ   5 ٚ 4ضٚثطٚي ذطٚػي فبظٞبي ا 10زض ايؿشٍبٜ  0.0381
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  پاييض 

 0.0289 آٌٖطْ زض ويّرٌٛطْ ٚ ٔيربٍ٘يٗ    ٔيّي 0.058 آٖ حساوظط ٚ 0.009 نّٓز ػيٜٛ فهُ دبييعحسالُ ٔيعاٖ  

 .زثٛ ٌطْ زض ويٌّٛطْ ٔيّي
  صهؼتاى 

 0.0383 آٖٚ ٔيربٍ٘يٗ   0.0639ٌرطْ زضويّرٌٛطْ ٚ حرساوظط آٖ     ٔيّري  0.019زض ايٗ فهُ، حسالُ ٔيرعاٖ ػيرٜٛ   

 .ٔكبٞسٜ قس ٌطْ زض ويٌّٛطْ ٔيّي

 

  
 هياًگيي چْاس فصل جيَُ)هيلي گشم دسميلَگشم ( سػَب  ايؼتگاُ ّا -3-26ًوَداس

 

 ّاي آلي آاليٌذُ -2-2-3

 1390ثطضؾي قسٜ زض ؾبَ   PAHsا هيچٙسحّمٝ اي آضٚٔبس يٞب ٞيسضٚوطثٗسطويت اظ  16ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ نّٓز 

 فٙب٘شطٖ، 6.868 فّٛضٖ، 4.793 ٘فشٗ-ؼِ، ا8.429َ ٗيِب٘فش-ؼِ، ا11.083َ ٗي٘فشبِثٝ قطح ظيط طجز ٚ ٔحبؾجٝ ٌطزيس: 

ثٙعٚ ، 10.219 وطيؿٗ، 34.462 آ٘شطاؾٗ (α) ثٙعٚ، 21.983 دبيطٖ، 23.212 فّٛضا٘شٗ، 6.4147 آ٘شطاؾٗ، 64.337

 ايٙس٘ٛ، 6.129 آ٘شطاؾٗ (a,h) زي ثٙعٚ، 29.704 دبيطٖ (α) ثٙعٚ، 15.437 فّٛضا٘شٗ (k)ثٙعٚ ، 15.760   فّٛضا٘شβٗا

(1,2,3- C,D) ٖثٙعٚ ،7.904 دبيط (g,h,i) ّٗٔيىطٌٚطْ زض ِيشط ا 5.089 دطيppb ُ٘شبيغ ٞط يه اظ ايٗ 30-3  اقى . 

 ثبقس: سطويجبر ثٝ قطح ظيط ٔي

 
 ييًفتال -1-2-2-3

ٚ ٔيربٍ٘يٗ   15.50ٚ  4.50ي ثطضؾري، ثرٝ سطسيرت     ٔٛػٛز زض آة، زض ََٛ زٚضٜ ٗي٘فشبِز وٕشطيٗ ٚ ثيكشطيٗ نّٓ

 1390زض چٟبض فهُ ؾبَ  ٗي٘فشبِاي اظ ٔمساض  طجز ٚ ٔحبؾجٝ قس. ذالنٝ  ppbا ِيشطٔيىطٌٚطْ زض  8.10ؾبال٘ٝ آٖ 

 ٚ ٕ٘ٛزاض ظيط . اؾز اػسَٚ زض ظيط اضائٝ ٌطزيسٜ
  تْاس  

 آٖٚ ٔيربٍ٘يٗ   13.96شطيٗ آٖ ٔيىطٌٚرطْ ، ثيكر   5.80ٞرب   وّيٝ ايؿشٍبٜ زض آة ٗي٘فشبِ ٔمساض شطيٗزض ايٗ فهُ وٕ

 ٌطزيس. ٚ ٔحبؾجٝ ٌيطي ا٘ساظٜ ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط 9.83
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  ؼتاى تات

ْ  7.9زض ايرٗ فهرُ    ٗي٘فشربِ  شطيٗ ٔمرساض وٕوٝ  سزٖٞ ٔي كب٘٘شبيغ  ٚ  15.5، ثيكرشطيٗ نّٓرز   زض ِيشرط   ٔيىطٌٚرط

 ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط ثٛز. 11.33 آٖٔيبٍ٘يٗ 
  پاييض 

 ٔيىطٌٚرطْ زض ِيشرط   11.82 آٖٚ ٔيربٍ٘يٗ   15.1 حرساوظط  ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط 9.32فهُ دبييع  ٗي٘فشبِ حسالُ ٔيعاٖ

 .قس ٚ ٔحبؾجٝ ٔكبٞسٜ
  صهؼتاى 

زض  ٔيىطٌٚطْ 11.35 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ  13.11حساوظط آٖ  ،زض ِيشط  ٔيىطٌٚطْ 9.3 ٗي٘فشبِزض ظٔؿشبٖ، حسالُ ٔيعاٖ  

 .طجز ٚ ٔحبؾجٝ ٌطزيس ِيشط

 

 
 هياًگيي چْاس فصل ًفتاليي )هينشٍگشم دسليتش ( آب  ايؼتگاُ ّا -3-27ًوَداس

 
 ييلاًفت-عِاَ  -2-2-2-3

 10.80ٚ  4.90 ي ثطضؾرري، ثررٝ سطسيررت ٔٛػررٛز زض آة، زض َررَٛ زٚضٜ ٗيِب٘فشرر-ؼِوٕشررطيٗ ٚ ثيكررشطيٗ نّٓررز اَ

 طجز ٚ ٔحبؾجٝ قس.   ppb 8.43ٚ ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ آٖ   ppbا ِيشطٔيىطٌٚطْ زض 
  تْاس 

ٜ   زض آة ٗيِب٘فش-ؼِأَمساض  شطيٗزض ايٗ فهُ وٕ ْ  4.9ٞرب    وّيرٝ ايؿرشٍب ٚ  9.89شطيٗ آٖ ، ثيكر  ِيشرط  زض ٔيىطٌٚرط

 ٌطزيس. ٚ ٔحبؾجٝ ٌيطي ا٘ساظٜ ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط 7.03 آٖٔيبٍ٘يٗ 
  ؼتاى تات

ٚ  6.72، ثيكشطيٗ نّٓز زض ِيشط  ٔيىطٌٚطْ 10.8فهُ زض ايٗ  ٗيِب٘فش-ؼِاَ ٔمساضشطيٗ وٕوٝ  سزٖٞ ٔي كب٘٘شبيغ 

 ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط ثٛز. 8.9 آٖٔيبٍ٘يٗ 
  پاييض 

ٔيىطٌٚرطْ زض   8.86 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ  10.56حساوظط  ، ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط 7.46فهُ دبييع  ٗيِب٘فش-ؼِاَ حسالُ ٔيعاٖ

 .قس ٚ ٔحبؾجٝ ٔكبٞسٜ ِيشط
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  صهؼتاى 

ٖ ، زض ظٔؿررشبٖ  8.92 آٖٚ ٔيرربٍ٘يٗ  10.34آٖ حررساوظط  ،زض ِيشررط  ٔيىطٌٚررطْ 7.12 ٗيِب٘فشرر-ؼِاَ حررسالُ ٔيررعا

 .طجز ٚ ٔحبؾجٝ ٌطزيس ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط

 

 
 )هينشٍگشم دسليتش ( آب  ايؼتگاُ ّا ييلاًفت-عِهياًگيي چْاس فصل اَ -3-28ًوَداس

 

 ًفتي-عِاَ  -3-2-2-3

ٔيىطٌٚرطْ   7.64ٚ  1.14ي ثطضؾي، ثٝ سطسيت  ٔٛػٛز زض آة، زض ََٛ زٚضٜ ٘فشٗ-اَؼِوٕشطيٗ ٚ ثيكشطيٗ نّٓز 

زض چٟبض فهُ ؾبَ  ٘فشٗ-اَؼِاي اظ ٔمساض  طجز ٚ ٔحبؾجٝ قس. ذالنٝ ppb 4.79ٚ ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ آٖ   ppbا ِيشطزض 

 اؾز. زض ظيط اضائٝ ٌطزيسٜ 1390
  تْاس  

ٗ -اَؼِ ٔمساض شطيٗزض ايٗ فهُ وٕ ٜ   زض آة ٘فرش ْ  1.14ٞرب   وّيرٝ ايؿرشٍب ٚ  6.57شطيٗ آٖ ، ثيكر  ِيشرط  زض ٔيىطٌٚرط

 ٌطزيس. ٚ ٔحبؾجٝ ٌيطي ا٘ساظٜ ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط 3.05آٖ ٔيبٍ٘يٗ 
  ؼتاى تات

ٚ  7.36نّٓرز  ، ثيكرشطيٗ  زض ِيشرط   ٔيىطٌٚطْ 2.91فهُ زض ايٗ  ٘فشٗ-اَؼِ شطيٗ ٔمساضوٕوٝ  سزٖٞ ٔي كب٘٘شبيغ 

 ِيشط ثٛز. ٔيىطٌٚطْ زض 4.32 آٖٔيبٍ٘يٗ 
  پاييض 

ٔيىطٌٚرطْ زض   5.72 آٖٚ ٔيربٍ٘يٗ   7.31حرساوظط آٖ   ، ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط 4.1فهُ دبييع  ٘فشٗ-اَؼِ حسالُ ٔيعاٖ

 .طجز ٚ ٔحبؾجٝ ٌطزيس ِيشط
  صهؼتاى 

ٔيىطٌٚرطْ زض   6.09 آٖٚ ٔيربٍ٘يٗ   7.64حرساوظط آٖ  ،ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط 4.2 ٘فشٗ-اَؼِحسالُ ٔيعاٖ ، زض ظٔؿشبٖ

 .طجز ٚ ٔحبؾجٝ ٌطزيس ِيشط
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 )هينشٍگشم دسليتش ( آب  ايؼتگاُ ّا ًفتي-اَعِهياًگيي چْاس فصل  -3-29ًوَداس

 

 فلَسى -4-2-2-3

ٔيىطٌٚرطْ زض   9.45ٚ  3.45ي ثطضؾي، ثٝ سطسيت  ٔٛػٛز زض آة، زض ََٛ زٚضٜ فّٛضٖ وٕشطيٗ ٚ ثيكشطيٗ نّٓز

 1390زض چٟبض فهُ ؾبَ  فّٛضٖاي اظ ٔمساض  طجز ٚ ٔحبؾجٝ قس. ذالنٝ ppb 6.86ٚ ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ آٖ   ppbا ِيشط

 اؾز. زض ظيط اضائٝ ٌطزيسٜ
  تْاس  

ٚ ٔيربٍ٘يٗ   6.62شطيٗ آٖ ، ثيك ِيشط زض ٔيىطٌٚطْ 3.45ٞب  وّيٝ ايؿشٍبٜ زض آة فّٛضٖٔمساض  شطيٗزض ايٗ فهُ وٕ

 ٌطزيس. ٚ ٔحبؾجٝ ٌيطي ا٘ساظٜ ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط 5.07 آٖ
  ؼتاى تات

ٖ  شطيٗ ٔمساضوٕوٝ  سزٖٞ ٔي كب٘٘شبيغ  ْ  5.06فهرُ  زض ايرٗ   فّرٛض ٚ  7.96، ثيكرشطيٗ نّٓرز   زض ِيشرط   ٔيىطٌٚرط

 ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط ثٛز. 6.85 آٖٔيبٍ٘يٗ 
  پاييض 

ْ  7.17آٖ ٚ ٔيربٍ٘يٗ   8.24حرساوظط   ، ٔيىطٌٚطْ زض ِيشرط  5.42فهُ دبييع  فّٛضٖحسالُ ٔيعاٖ   زض ِيشرط  ٔيىطٌٚرط

 .قس ٚ ٔحبؾجٝ ٔكبٞسٜ
  صهؼتاى 

 ٔيىطٌٚرطْ زض ِيشرط   8.38 آٖٚ ٔيربٍ٘يٗ   9.45حساوظط  ،ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط  6.63 فّٛضٖ حسالُ ٔيعاٖ، زض ظٔؿشبٖ

 .طجز ٚ ٔحبؾجٝ ٌطزيس
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 )هينشٍگشم دسليتش ( آب  ايؼتگاُ ّا فلَسىهياًگيي چْاس فصل  -3-31ًوَداس

 

 فٌاًتشى -5-2-2-3

ٔيىطٌٚطْ  113.03 ٚ 22.89ي ثطضؾي، ثٝ سطسيت  ٔٛػٛز زض آة، زض ََٛ زٚضٜ فٙب٘شطٖوٕشطيٗ ٚ ثيكشطيٗ نّٓز 

زض چٟبض فهُ ؾربَ   فٙب٘شطٖ اي اظ ٔمساض طجز ٚ ٔحبؾجٝ قس. ذالنٝ ppb 36.34 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ   ppbا ِيشطزض 

 اؾز. زض ظيط اضائٝ ٌطزيسٜ 1390
  تْاس 

ٖ  ٔمساض شطيٗزض ايٗ فهُ وٕ ٜ   زض آة فٙرب٘شط ْ  22.89ٞرب   وّيرٝ ايؿرشٍب ٚ  99.51شطيٗ آٖ ، ثيكر  ِيشرط  زض ٔيىطٌٚرط

 ٌطزيس. ٚ ٔحبؾجٝ ٌيطي ا٘ساظٜ ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط 56.05 آٖٔيبٍ٘يٗ 
  ؼتاى تات

ْ  29.3فهرُ  زض ايٗ  فٙب٘شطٖشطيٗ ٔمساض وٕوٝ  سزٖٞ ٔي كب٘٘شبيغ  ٚ  110.6، ثيكرشطيٗ نّٓرز   زض ِيشرط   ٔيىطٌٚرط

 زض ِيشط ثٛز. ٔيىطٌٚطْ 65.88 آٖٔيبٍ٘يٗ 
   ضييپا

ٔيىطٌٚرطْ زض   67.11 آٖٚ ٔيربٍ٘يٗ   111.82حساوظط  ، ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط 30.52فهُ دبييع  فٙب٘شطٖ حسالُ ٔيعاٖ

 .قس ٚ ٔحبؾجٝ ٔكبٞسٜ ِيشط
  صهؼتاى 

 ٔيىطٌٚطْ 68.32 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ  113.03آٖ حساوظط  ،ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط  31.73 فٙب٘شطٖحسالُ ٔيعاٖ ، زض ظٔؿشبٖ

 .طجز ٚ ٔحبؾجٝ ٌطزيس زض ِيشط
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 )هينشٍگشم دسليتش ( آب  ايؼتگاُ ّافٌاًتشىهياًگيي چْاس فصل  -3-31ًوَداس

 
 آًتشاػي -6-2-2-3

ٔيىطٌٚرطْ   9.71 ٚ 1.81ي ثطضؾي، ثرٝ سطسيرت    ٔٛػٛز زض آة، زض ََٛ زٚضٜ آ٘شطاؾٗوٕشطيٗ ٚ ثيكشطيٗ نّٓز 

زض چٟبض فهُ ؾربَ   آ٘شطاؾٗاي اظ ٔمساض  طجز ٚ ٔحبؾجٝ قس. ذالنٝ ppb 6.41ٚ ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ آٖ   ppbا ِيشطزض 

 اؾز. زض ظيط اضائٝ ٌطزيسٜ 1390
  تْاس  

ٗ زض ايٗ فهُ وٕ ٗ  ٔمرساض  شرطي ٜ   زض آة آ٘شطاؾر ْ  1.81ٞرب   وّيرٝ ايؿرشٍب ٚ  6.98شطيٗ آٖ ، ثيكر  ِيشرط  زض ٔيىطٌٚرط

 ٌطزيس. ٚ ٔحبؾجٝ ٌيطي ا٘ساظٜ ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط 4.35 آٖٔيبٍ٘يٗ 
  ؼتاى تات

ٗ شطيٗ ٔمرساض  وٕوٝ  سزٖٞ ٔي كب٘٘شبيغ  ْ  4.3فهرُ  زض ايرٗ   آ٘شطاؾر ٚ  8.4، ثيكرشطيٗ نّٓرز   زض ِيشرط   ٔيىطٌٚرط

 ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط ثٛز. 6.26 آٖٔيبٍ٘يٗ 
  پاييض 

 ٔيىطٌٚرطْ زض ِيشرط   7.47 آٖٚ ٔيربٍ٘يٗ   9.61 حرساوظط ،ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط 5.51فهُ دبييع  آ٘شطاؾٗ حسالُ ٔيعاٖ

 .قس ٚ ٔحبؾجٝ ٔكبٞسٜ
  صهؼتاى 

ْ  7.57 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ  9.71آٖ ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط ، حساوظط  5.61 آ٘شطاؾٗحسالُ ٔيعاٖ ، زض ظٔؿشبٖ زض  ٔيىطٌٚرط

 .طجز ٚ ٔحبؾجٝ ٌطزيس ِيشط
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 هياًگيي چْاس فصآلًتشاػي)هينشٍگشم دسليتش ( آب  ايؼتگاُ ّا -3-32ًوَداس

  

 فلَساًتي -7-2-2-3

ٔيىطٌٚطْ  27.62ٚ  17.23ي ثطضؾي، ثٝ سطسيت  ٔٛػٛز زض آة، زض ََٛ زٚضٜ فّٛضا٘شٗوٕشطيٗ ٚ ثيكشطيٗ نّٓز 

ٝ  ppb 23.21 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ   ppbا ِيشطزض  ٗ  اي اظ ٔمرساض  طجز ٚ ٔحبؾجٝ قس. ذالنر زض چٟربض فهرُ    فّرٛضا٘ش

 اؾز. زض ظيط اضائٝ ٌطزيسٜ 1390ؾبَ 
  تْاس  

ٗ  ٔمساض شطيٗزض ايٗ فهُ وٕ ٜ   زض آة فّرٛضا٘ش ْ  17.23ٞرب   وّيرٝ ايؿرشٍب ٚ  23.5شطيٗ آٖ ، ثيكر  ِيشرط  زض ٔيىطٌٚرط

 ٌطزيس. ٚ ٔحبؾجٝ ٌيطي ا٘ساظٜ ٔيىطٌٚطْ زض ِيشطآٖ ٔيبٍ٘يٗ 
  ؼتاى تات

ٚ  26.19ثيكرشطيٗ نّٓرز   ، زض ِيشط ٔيىطٌٚطْ 19.34فهُ زض ايٗ  فّٛضا٘شٗشطيٗ ٔمساض وٕوٝ  سزٖٞ ٔي كب٘٘شبيغ 

 ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط ثٛز. 23.16 آٖٔيبٍ٘يٗ 
  پاييض 

ٔيىطٌٚرطْ زض   24.47 آٖٚ ٔيربٍ٘يٗ   27.5حرساوظط  ، ٔيىطٌٚطْ زض ِيشرط  20.65فهُ دبييع  فّٛضا٘شٗحسالُ ٔيعاٖ 

 .قس ٚ ٔحبؾجٝ ٔكبٞسٜ ِيشط
  صهؼتاى 

ٔيىطٌٚطْ  24.59 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ  27.62آٖ زض ِيشط ، حساوظط  ٔيىطٌٚطْ 20.77 فّٛضا٘شٗحسالُ ٔيعاٖ ، زض ظٔؿشبٖ

 .طجز ٚ ٔحبؾجٝ ٌطزيس زض ِيشط
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 هياًگيي چْاس فصلفلَساًتي)هينشٍگشم دسليتش ( آب  ايؼتگاُ ّا -3-33ًوَداس

 

 پايشى -8-2-2-3

ٔيىطٌٚرطْ   29.03 ٚ 15.39ي ثطضؾي، ثرٝ سطسيرت    ٔٛػٛز زض آة، زض ََٛ زٚضٜ دبيطٖ وٕشطيٗ ٚ ثيكشطيٗ نّٓز

زض چٟبض فهرُ ؾربَ    دبيطٖاي اظ ٔمساض  طجز ٚ ٔحبؾجٝ قس. ذالنٝ ppb 21.98ٚ ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ آٖ   ppbا ِيشطزض 

 اؾز. زض ظيط اضائٝ ٌطزيسٜ 1390
  تْاس  

ٚ ٔيبٍ٘يٗ  25.85شطيٗ آٖ ثيك، ِيشط زض ٔيىطٌٚطْ 15.39ٞب  وّيٝ ايؿشٍبٜ زض آة دبيطٖٔمساض  شطيٗزض ايٗ فهُ وٕ

 ٌطزيس. ٚ ٔحبؾجٝ ٌيطي ا٘ساظٜ ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط 20.22آٖ 
  ؼتاى تات

ْ  15.98فهرُ  زض ايرٗ   دبيطٖشطيٗ ٔمساض وٕوٝ  سزٖٞ ٔي كب٘٘شبيغ  ٚ  27.5نّٓرز  ، ثيكرشطيٗ  زض ِيشرط   ٔيىطٌٚرط

 ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط ثٛز. 21.58 آٖٔيبٍ٘يٗ 
  پاييض 

ٔيىطٌٚرطْ زض   23.01 آٖٚ ٔيربٍ٘يٗ   28.93حرساوظط   ، ٔيىطٌٚرطْ زض ِيشرط   17.41دبييع فهُ  دبيطٖ حسالُ ٔيعاٖ

 .قس ٚ ٔحبؾجٝ ٔكبٞسٜ ِيشط
  صهؼتاى 

ْ  23.11 آٖٚ ٔيربٍ٘يٗ   29.03آٖ ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط ، حرساوظط   17.51 دبيطٖحسالُ ٔيعاٖ ، زض ظٔؿشبٖ  ٔيىطٌٚرط

  .طجز ٚ ٔحبؾجٝ ٌطزيس زض ِيشط

 

 
 فصلپايشى)هينشٍگشم دسليتش ( آب  ايؼتگاُ ّاهياًگيي چْاس  -3-34ًوَداس
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 آًتشاػي (α) تٌضٍ -9-2-2-3

ٚ  28.55 ٚ 16.54ي ثطضؾي، ثٝ سطسيرت   ٔٛػٛز زض آة، زض ََٛ زٚضٜ آ٘شطاؾٗ (α) ثٙعٚوٕشطيٗ ٚ ثيكشطيٗ نّٓز 

ٚ اي اظ ٔمرساض   طجز ٚ ٔحبؾجٝ قس. ذالنٝ  ppbا ِيشطٔيىطٌٚطْ زض  23.46ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ آٖ  ٗ  (α) ثٙرع زض  آ٘شطاؾر

 اؾز. زض ظيط اضائٝ ٌطزيسٜ 1390چٟبض فهُ ؾبَ 
  تْاس 

ٗ  (α) ثٙعٚ ٔمساض شطيٗزض ايٗ فهُ وٕ ٜ   زض آة آ٘شطاؾر ْ  16.54ٞرب   وّيرٝ ايؿرشٍب شطيٗ آٖ ، ثيكر  ِيشرط  زض ٔيىطٌٚرط

 ٌطزيس. ٚ ٔحبؾجٝ ٌيطي ا٘ساظٜ ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط 20.48آٖ ٚ ٔيبٍ٘يٗ  23.38
  ؼتاى تات

 27، ثيكشطيٗ نّٓز زض ِيشط  ٔيىطٌٚطْ 19.3فهُ زض ايٗ  آ٘شطاؾٗ (α) ثٙعٚ شطيٗ ٔمساضوٕوٝ  سزٖٞ ٔي كب٘٘شبيغ 

 ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط ثٛز. 23.46 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ 
  پاييض 

  ٖ ٚ  حرسالُ ٔيرعا  24.89 آٖٚ ٔيرربٍ٘يٗ  28.42حرساوظط   ، ٔيىطٌٚررطْ زض ِيشرط  20.75فهرُ دربييع    آ٘شطاؾررٗ (α) ثٙرع

 .قس ٚ ٔحبؾجٝ ٔكبٞسٜ ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط
  صهؼتاى 

 25.02 آٖٚ ٔيربٍ٘يٗ   28.55آٖ ٔيىطٌٚرطْ زض ِيشرط ، حرساوظط     20.85 آ٘شطاؾٗ (α) ثٙعٚحسالُ ٔيعاٖ ، زض ظٔؿشبٖ

 .طجز ٚ ٔحبؾجٝ ٌطزيس ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط

 
 )هينشٍگشم دسليتش ( آب  ايؼتگاُ ّا آًتشاػي (α) تٌضٍ هياًگيي چْاس فصل -3-35ًوَداس
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 مشيؼي-11-2-2-3

ٚ ٔيربٍ٘يٗ   12.48ٚ  6.52ي ثطضؾي، ثرٝ سطسيرت    ٔٛػٛز زض آة، زض ََٛ زٚضٜ وطيؿٗ وٕشطيٗ ٚ ثيكشطيٗ نّٓز

ٗ اي اظ ٔمساض  طجز ٚ ٔحبؾجٝ قس. ذالنٝ  ppbا ِيشطزض  10.22ؾبال٘ٝ آٖ ٔيىطٌٚطْ  زض چٟربض فهرُ ؾربَ     وطيؿر

 اؾز. زض ظيط اضائٝ ٌطزيسٜ 1390
  تْاس 

ٚ ٔيبٍ٘يٗ  9.45 شطيٗ آٖ، ثيك ِيشط زض ٔيىطٌٚطْ 6.52ٞب  وّيٝ ايؿشٍبٜ زض آة وطيؿٗٔمساض  شطيٗزض ايٗ فهُ وٕ

 ٌطزيس. ٚ ٔحبؾجٝ ٌيطي ا٘ساظٜ ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط 8.1آٖ 
  ؼتاى تات

ٚ  10.71، ثيكرشطيٗ نّٓرز   زض ِيشرط   ٔيىطٌٚطْ 8.95فهُ زض ايٗ  وطيؿٗ شطيٗ ٔمساضوٕوٝ  سزٖٞ ٔي كب٘٘شبيغ 

 ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط ثٛز. 9.87 آٖٔيبٍ٘يٗ 
  پاييض 

ٔيىطٌٚرطْ زض   11.52 آٖٚ ٔيربٍ٘يٗ   12.48حرساوظط   ، ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط 10.41فهُ دبييع  وطيؿٗ حسالُ ٔيعاٖ

 .قس ٚ ٔحبؾجٝ ٔكبٞسٜ ِيشط
  صهؼتاى 

ٔيىطٌٚرطْ   11.37 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ  11.89آٖ ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط ، حساوظط  10.54 وطيؿٗحسالُ ٔيعاٖ ، زض ظٔؿشبٖ

 .طجز ٚ ٔحبؾجٝ ٌطزيس زض ِيشط

 
 مشيؼي )هينشٍگشم دسليتش ( آب  ايؼتگاُ ّا هياًگيي چْاس فصل -3-36ًوَداس

 

 ( فلَساًتيβتٌضٍ ) -11-2-2-3

ٚ  21.31ٚ  8.50ثطضؾي، ثرٝ سطسيرت    ي زٚضٜٔٛػٛز زض آة، زض ََٛ  فّٛضا٘شٗ (β)ثٙعٚ وٕشطيٗ ٚ ثيكشطيٗ نّٓز 

ٗ βثٙرعٚ ا اظ ٔمرساض  اي  ذالنٝطجز ٚ ٔحبؾجٝ قس.   ppbا ِيشطٔيىطٌٚطْ زض  15.76ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ آٖ  زض    فّرٛضا٘ش

 .اؾز ٌطزيسٜ اضائٝزض ظيط  1390چٟبض فهُ ؾبَ 
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  تْاس  

 15.11 شطيٗ آٖ، ثيكر  ِيشط زض ٔيىطٌٚطْ 8.5ٞب  ايؿشٍبٜوّيٝ  زض آة   فّٛضا٘شβٗثٙعٚ أمساض  شطيٗزض ايٗ فهُ وٕ

 ٌطزيس. ٚ ٔحبؾجٝ ٌيطي ا٘ساظٜ ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط 13.2آٖ ٚ ٔيبٍ٘يٗ 
  ؼتاى تات

، ثيكرشطيٗ نّٓرز   زض ِيشرط   ٔيىطٌٚطْ 10.4فهُ زض ايٗ    فّٛضا٘شβٗثٙعٚ اشطيٗ ٔمساض وٕوٝ  سزٖٞ ٔي كب٘٘شبيغ 

 ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط ثٛز. 15.34 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ  19
  پاييض  

 16.79 آٖٚ ٔيرربٍ٘يٗ  20.4 حررساوظط ، ٔيىطٌٚررطْ زض ِيشررط 11.85درربييع فهررُ    فّررٛضا٘شβٗثٙررعٚ ا حررسالُ ٔيررعاٖ

 .قس ٚ ٔحبؾجٝ ٔكبٞسٜ ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط
  صهؼتاى  

ٗ   βاثٙرعٚ  زض ظٔؿشبٖ، حرسالُ ٔيرعاٖ    ْ  12.76 فّرٛضا٘ش  17.7 آٖ. ٚ ٔيربٍ٘يٗ  21آٖ زض ِيشرط ، حرساوظط    ٔيىطٌٚرط

 طجز ٚ ٔحبؾجٝ ٌطزيس. ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط

 
 )هينشٍگشم دسليتش ( آب  ايؼتگاُ ّا ( فلَساًتيβتٌضٍ ) هياًگيي چْاس فصل -3-37ًوَداس

 

 فلَساًتي (k)تٌضٍ   -12-2-2-3

ٚ  19.80ٚ  8.74 ثطضؾي، ثرٝ سطسيرت   ي زٚضٜٔٛػٛز زض آة، زض ََٛ  فّٛضا٘شٗ (k)ثٙعٚ وٕشطيٗ ٚ ثيكشطيٗ نّٓز 

ٗ  (k)ثٙرعٚ  اظ ٔمرساض  اي  ذالنٝطجز ٚ ٔحبؾجٝ قس.   ppbا ِيشطٔيىطٌٚطْ زض  15.44 ؾبال٘ٝ آٖٔيبٍ٘يٗ  زض  فّرٛضا٘ش

 .اؾز ٌطزيسٜ اضائٝزض ظيط  1390چٟبض فهُ ؾبَ 
  تْاس  
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 15.99شطيٗ آٖ ، ثيك ِيشط زض ٔيىطٌٚطْ 8.74 ٞب ايؿشٍبٜوّيٝ  زض آة فّٛضا٘شٗ (k)ثٙعٚ  ٔمساض شطيٗزض ايٗ فهُ وٕ

 ٌطزيس. ٚ ٔحبؾجٝ ٌيطي ا٘ساظٜ ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط 12.44 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ 
  ؼتاى تات

ْ  11.1فهُ زض ايٗ  فّٛضا٘شٗ (k)ثٙعٚ  شطيٗ ٔمساضوٕوٝ  سزٖٞ ٔي كب٘٘شبيغ  ، ثيكرشطيٗ نّٓرز   زض ِيشرط   ٔيىطٌٚرط

 ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط ثٛز. 15.11 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ  17.6
  پاييض 

ٗ  (k)ثٙرعٚ  حرسالُ ٔيرعاٖ     16.86 آٖٚ ٔيرربٍ٘يٗ  19.37حرساوظط   ، ٔيىطٌٚرطْ زض ِيشرط   12.74فهرُ دربييع    فّرٛضا٘ش

 .قس ٚ ٔحبؾجٝ ٔكبٞسٜ ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط
  صهؼتاى 

ٗ  (k)ثٙعٚ  زض ظٔؿشبٖ، حسالُ ٔيعاٖ ْ  13.33 فّرٛضا٘ش  17.34 آٖٚ ٔيربٍ٘يٗ   19.8آٖ زض ِيشرط ، حرساوظط    ٔيىطٌٚرط

 ٌطزيس.طجز ٚ ٔحبؾجٝ  ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط

 

 
 )هينشٍگشم دسليتش ( آب  ايؼتگاُ ّا فلَساًتي (k)تٌضٍ  هياًگيي چْاس فصل -3-38ًوَداس

 

 پايشى (α) تٌضٍ -13-2-2-3

ٖ  (α) ثٙعٚوٕشطيٗ ٚ ثيكشطيٗ نّٓز   35.34ٚ  20.20ثطضؾري، ثرٝ سطسيرت     ي زٚضٜٔٛػرٛز زض آة، زض َرَٛ    دربيط

زض چٟبض  دبيطٖ (α) ثٙعٚاظ ٔمساض اي  ذالنٝطجز ٚ ٔحبؾجٝ قس.   ppbا ِيشطٔيىطٌٚطْ زض  29.70ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ آٖ 

 .اؾز ٌطزيسٜ اضائٝزض ظيط  1390فهُ ؾبَ 
  تْاس  

ٚ  29.71 شطيٗ آٖ، ثيك ِيشط زض ٔيىطٌٚطْ 20.2ٞب  ايؿشٍبٜوّيٝ  زض آة دبيطٖ (α) ثٙعٚ ٔمساض شطيٗزض ايٗ فهُ وٕ

 ٌطزيس. ٚ ٔحبؾجٝ ٌيطي ا٘ساظٜ ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط 27.68 آٖٔيبٍ٘يٗ 
  ؼتاى تات
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 34.2نّٓز ، ثيكشطيٗ زض ِيشط  ٔيىطٌٚطْ 24.7فهُ زض ايٗ  دبيطٖ (α) ثٙعٚ شطيٗ ٔمساضوٕوٝ  سزٖٞ ٔي كب٘٘شبيغ 

 ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط ثٛز. 29.8 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ 
  پاييض 

 30.38 آٖٚ ٔيرربٍ٘يٗ  34.75حررساوظط  ، ٔيىطٌٚررطْ زض ِيشررط 25.25درربييع فهررُ  درربيطٖ (α) ثٙررعٚ حررسالُ ٔيررعاٖ

 .قس ٚ ٔحبؾجٝ ٔكبٞسٜ ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط
  صهؼتاى 

ٚ زض ظٔؿشبٖ، حسالُ ٔيرعاٖ   ٖ  (α) ثٙرع ْ  25.84 دربيط  30.96 آٖٚ ٔيربٍ٘يٗ   35.34آٖ زض ِيشرط ، حرساوظط    ٔيىطٌٚرط

 طجز ٚ ٔحبؾجٝ ٌطزيس. ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط

 

 
 )هينشٍگشم دسليتش ( آب  ايؼتگاُ ّا پايشى (α) تٌضٍ هياًگيي چْاس فصل -3-39ًوَداس

 
 آًتشاػي (a,h) دي تٌضٍ -14-2-2-3

 8.78ٚ  2.54 ثطضؾي، ثٝ سطسيت ي زٚضٜٔٛػٛز زض آة، زض ََٛ  آ٘شطاؾٗ (a,h) زي ثٙعٚوٕشطيٗ ٚ ثيكشطيٗ نّٓز 

 آ٘شطاؾٗ (a,h) ثٙعٚزي اظ ٔمساض اي  ذالنٝطجز ٚ ٔحبؾجٝ قس.   ppbا ِيشطٔيىطٌٚطْ زض  6.13ٚ ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ آٖ 

 .اؾز ٌطزيسٜ اضائٝزض ظيط  1390زض چٟبض فهُ ؾبَ 
  تْاس  

شطيٗ آٖ ، ثيكر  ِيشط زض ٔيىطٌٚطْ 2.65 ٞب ايؿشٍبٜوّيٝ  زض آة آ٘شطاؾٗ (a,h) زي ثٙعٚ ٔمساض شطيٗزض ايٗ فهُ وٕ

 ٌطزيس. ٚ ٔحبؾجٝ ٌيطي ا٘ساظٜ ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط 5.07 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ  6.93
  ؼتاى تات

ْ  3.43فهرُ  زض ايرٗ   آ٘شطاؾٗ (a,h) زي ثٙعٚ شطيٗ ٔمساضوٕوٝ  سزٖٞ ٔي كب٘٘شبيغ  ، ثيكرشطيٗ  زض ِيشرط   ٔيىطٌٚرط

 ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط ثٛز. 5.89 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ  7.52نّٓز 
  پاييض 

ٚ  حسالُ ٔيعاٖ ٗ  (a,h) زي ثٙرع  6.49 آٖٚ ٔيربٍ٘يٗ   8.19 حرساوظط  ، ٔيىطٌٚرطْ زض ِيشرط   4.12فهرُ دربييع    آ٘شطاؾر

 .قس ٚ ٔحبؾجٝ ٔكبٞسٜ ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط
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  صهؼتاى 

 ٖ ٚ حرسالُ ٔيررعاٖ  ، زض ظٔؿرشب ٗ  (a,h) زي ثٙرع  آٖٚ ٔيرربٍ٘يٗ  8.78زض ِيشرط ، حرساوظط آٖ    ٔيىطٌٚررطْ 4.71 آ٘شطاؾر

 .طجز ٚ ٔحبؾجٝ ٌطزيس ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط

 
 )هينشٍگشم دسليتش ( آب  ايؼتگاُ ّا آًتشاػي (a,h) دي تٌضٍ هياًگيي چْاس فصل -3-41ًوَداس

 

 پايشى (C,D -1,2,3) ايٌذًَ-15-2-2-3

ٚ  5.46ثطضؾري، ثرٝ سطسيرت     ي زٚضٜٔٛػٛز زض آة، زض ََٛ  دبيطٖ (C,D -1,2,3) ايٙس٘ٛوٕشطيٗ ٚ ثيكشطيٗ نّٓز 

ٛ اظ ٔمساض اي  ذالنٝطجز ٚ ٔحبؾجٝ قس.   ppbا ِيشطٔيىطٌٚطْ زض  8.10ٚ ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ آٖ  10.34  -1,2,3) ايٙرس٘

C,D) ٖاؾز ٌطزيسٜ اضائٝزض ظيط  1390زض چٟبض فهُ ؾبَ  دبيط. 
 1391تْاس  

ْ  4.66ٞب  ايؿشٍبٜوّيٝ  زض آة دبيطٖ (C,D -1,2,3) ايٙس٘ٛٔمساض  شطيٗزض ايٗ فهُ وٕ شطيٗ ، ثيكر  ِيشرط  زض ٔيىطٌٚرط

 ٌطزيس. ٔحبؾجٝٚ  ٌيطي ا٘ساظٜ ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط 6.98 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ  8.96آٖ 
 1391ؼتاى تات

ْ  5.6فهرُ  زض ايٗ  دبيطٖ (C,D -1,2,3) ايٙس٘ٛ شطيٗ ٔمساضوٕوٝ  سزٖٞ ٔي كب٘٘شبيغ  ، ثيكرشطيٗ  زض ِيشرط   ٔيىطٌٚرط

 ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط ثٛز. 7.63 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ  10.3نّٓز 
 1391پاييض 

 8.21 آٖٚ ٔيربٍ٘يٗ   10.87حرساوظط   ، ِيشرط ٔيىطٌٚطْ زض  6.05فهُ دبييع  دبيطٖ (C,D -1,2,3) ايٙس٘ٛ حسالُ ٔيعاٖ

 .قس ٚ ٔحبؾجٝ ٔكبٞسٜ ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط
 1391صهؼتاى 
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 آٖٚ ٔيربٍ٘يٗ   11.46آٖ ٔيىطٌٚرطْ زض ِيشرط ، حرساوظط     6.64 دبيطٖ (C,D -1,2,3) ايٙس٘ٛ زض ظٔؿشبٖ، حسالُ ٔيعاٖ

 طجز ٚ ٔحبؾجٝ ٌطزيس. ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط 8.79

 

 
 )هينشٍگشم دسليتش ( آب  ايؼتگاُ ّا پايشى (C,D -1,2,3) ايٌذًَ چْاس فصلهياًگيي  -3-41ًوَداس

 

 پشيلي (g,h,i) تٌضٍ -16-2-2-3

ٚ  6.86 ٚ 3.56 ثطضؾري، ثرٝ سطسيرت    ي زٚضٜٔٛػٛز زض آة، زض ََٛ  دطيّٗ (g,h,i) ثٙعٚوٕشطيٗ ٚ ثيكشطيٗ نّٓز 

ٝ طجز ٚ ٔحبؾجٝ قس.   ppbا ِيشطٔيىطٌٚطْ زض  5.09ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ آٖ  ٚ اظ ٔمرساض  اي  ذالنر ٗ  (g,h,i) ثٙرع زض  درطيّ

 .اؾز ٌطزيسٜ اضائٝزض ظيط  1390چٟبض فهُ ؾبَ 
  تْاس 

 5.21شطيٗ آٖ ، ثيكر  ِيشط زض ٔيىطٌٚطْ 3.56ٞب  ايؿشٍبٜوّيٝ  زض آة دطيّٗ (g,h,i) ثٙعٚٔمساض  شطيٗزض ايٗ فهُ وٕ

 ٌطزيس. ٚ ٔحبؾجٝ ٌيطي ا٘ساظٜ ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط 4.41 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ 
  ؼتاى تات

، ثيكرشطيٗ نّٓرز   زض ِيشرط   ٔيىطٌٚطْ 3.91فهُ زض ايٗ  دطيّٗ (g,h,i) ثٙعٚ شطيٗ ٔمساضوٕوٝ  سزٖٞ ٔي كب٘٘شبيغ 

 ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط ثٛز. 4.72 آٖٚ ٔيبٍ٘يٗ  5.64
  پاييض 

ٔيىطٌٚرطْ   5.32 آٖٚ ٔيربٍ٘يٗ   6.31 حساوظط ، ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط 4.5فهُ دبييع  دطيّٗ (g,h,i) ثٙعٚ حسالُ ٔيعاٖ

 .قس ٚ ٔحبؾجٝ ٔكبٞسٜ زض ِيشط
  صهؼتاى 

ٚ زض ظٔؿشبٖ، حرسالُ ٔيرعاٖ    ٗ  (g,h,i) ثٙرع  5.91 آٖٚ ٔيربٍ٘يٗ   6.86آٖ ٔيىطٌٚرطْ زض ِيشرط ، حرساوظط     5.19 درطيّ

 طجز ٚ ٔحبؾجٝ ٌطزيس. ٔيىطٌٚطْ زض ِيشط

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 



 ىای تحقیقاتی  / گسارش نيايی طرح76

 

 
 )هينشٍگشم دسليتش ( آب  ايؼتگاُ ّا پشيلي (g,h,i) تٌضٍ هياًگيي چْاس فصل -3-42ًوَداس

 
 (TPH)ّاي ًفتي مل  ّيذسٍمشتي -17-2-2-3

 تْاس

ٜ   (ppm)ٌرطْ زض ِيشرط    ٔيّي 3.33ٞبي آة،  زض ٕ٘ٛ٘ٝ (TPH)ٞبي ٘فشي  حساوظط ٔيعاٖ وُ ٞيسضٚوطثٗ ٌيرطي   ا٘رساظ

 ٌطزيس.
 تاتؼتاى

ٞبي آة فهرُ سبثؿرشبٖ، ثرٝ سطسيرت      ٕ٘ٛ٘ٝ زض (TPH)ٞبي ٘فشي وُ   حسالُ، حساوظط ٚ ٔيبٍ٘يٗ ٔيعاٖ ٞيسضٚوطثٗ

 ثبقس ٔي ppm 5.77 ٚ ppm 3.82 ٌطْ زض ِيشط ، ٔيّي 2.31
 پاييض

 ppm  ٞبي آة فهُ دبئيع، ثرٝ سطسيرت   زض ٕ٘ٛ٘ٝ (TPH)ٞبي ٘فشي وُ  حسالُ، حساوظط ٚ ٔيبٍ٘يٗ ٔيعاٖ ٞيسضٚوطثٗ

2.38 ، ppm 5.39  ٚ ppm 3.96 ثٛز. 
 صهؼتاى

 ٞربي آة فهرُ ظٔؿرشبٖ، ثرٝ سطسيرت      زض ٕ٘ٛ٘ٝ (TPH)ٞبي ٘فشي وُ  ٔيبٍ٘يٗ ٔيعاٖ ٞيسضٚوطثٗ حسالُ، حساوظط ٚ

ppm 2.44  ،ppm 5.45 ٚ ppm 4.02 ثبقس. ٔي 
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 گشم دسليتش ( آب ايؼتگاُ ّالي )هي  (TPH)ّاي ًفتي مل  ّيذسٍمشتي هياًگيي چْاس فصل -3-43ًوَداس

 
  (TAH) ّاي آليفاتيل مل ّيذسٍمشتي -18-2-2-3

 تْاس

 يرت ضؾٛة زض فهُ ثٟربض ثرٝ سطس   يٞب   زض TAHٕٝ٘ٛ٘وُ ا يفبسيهٞبي آِ ٞيسضٚوطثٗ يبٍ٘يٗحسالُ، حساوظط ٚ ٔ

٘رب٘ٛ ٌرطْ    ppb ٚ  26.35٘رب٘ٛ ٌرطْ زضٌرطْ ٚظٖ ذكره ا     ppb ،  29.13ٌرطْ ٚظٖ ذكره ا   ٘ب٘ٛ ٌطْ زض 22.38

 ثبقس.   ٔيppbزضٌطْ ٚظٖ ذكه ا
 تاتؼتاى

ٝ TAHورُ ا  يفبسيهٞبي آِ ٞيسضٚوطثٗ يبٍ٘يٗحسالُ، حساوظط ٚ ٔ ضؾرٛة زض فهرُ سبثؿرشبٖ ثرٝ      يٞرب    زض ٕ٘ٛ٘ر

٘ب٘ٛ ٌرطْ   ppb ٚ  31.38٘ب٘ٛ ٌطْ زضٌطْ ٚظٖ ذكه ا ppb ،  36.37٘ب٘ٛ ٌطْ زضٌطْ ٚظٖ ذكه ا 26.53 يتسطس

 ثبقس.   ٔيppbزضٌطْ ٚظٖ ذكه ا
 پاييض

 يرت ثرٝ سطس  يعضؾٛة زض فهُ دبئ يٞب ض ٕ٘ٛ٘ٝ  زTAHوُ ا يفبسيهٞبي آِ ٞيسضٚوطثٗ يبٍ٘يٗحسالُ، حساوظط ٚ ٔ

٘ب٘ٛ ٌرطْ   ppb ٚ  25.45٘بٌ٘ٛطْ زض ٌطْ زض ٚظٖ ذكه ا ppb ،  33.78٘بٌ٘ٛطْ زض ٌطْ زض ٚظٖ ذكه ا 19.56

 ثبقس.   ٔيppbذكه ا ظٖزض ٌطْ ٚ
 صهؼتاى

 يرت ثرٝ سطس  يعضؾٛة زض فهُ دبئ يٞب   زض TAHٕٝ٘ٛ٘وُ ا يفبسيهٞبي آِ ٞيسضٚوطثٗ يبٍ٘يٗحسالُ، حساوظط ٚ ٔ

٘ب٘ٛ ٌطْ زضٌطْ ٚظٖ ذكه  25.45٘ب٘ٛ ٌطْ زضٌطْ ٚظٖ ذكه ٚ  33.78٘ب٘ٛ ٌطْ زضٌطْ ٚظٖ ذكه ،  19.56

ٚ   ٘ب٘ٛ ٌطْ زض 20.74 يتثٝ سطس بٖٚ زض فهُ ظٔؿش ٌرطْ ٚظٖ ذكره ٚ    ٘رب٘ٛ ٌرطْ زض   37.07،  ٌرطْ ٚظٖ ذكره 

 ثبقس. ٌطْ ٚظٖ ذكه ٔي ٘ب٘ٛ ٌطْ زض 29.39
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مل  يفاتيلّاي آل ( ّيذسٍمشتيTAHمل ) يفاتيلّاي آل ّيذسٍمشتي چْاس فصلهياًگيي  -3-44ًوَداس

(TAH )(ًاًَ گشم دسگشم ٍصى خـل )ايؼتگاُ ّا  سػَب 

 

 مل مشتي آلي   -19-2-2-3

  ٚ ppmا يشرط ٌرطْ زض ِ  ٔيّري  0.065سرب   0.020ؾربال٘ٝ آة ثرٝ سطسيرت اظ     يوٕشطيٗ ٚ ثيكشطيٗ نّٓز وُ وطثٗ آِ

   طجز ٚ ٔحبؾجٝ ٌطزيس.ppmا يشطٌطْ زض ِ ٔيّي 0.043ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ آٖ 
 تْاس

٘ٛؾبٖ زاقز. ٔيبٍ٘يٗ فهّي آٖ ٘يرع   0.054سب  يشطٌطْ زض ِ ٔيّي 0.021آة اظ  يوُ وطثٗ آِ يعاٖزض ايٗ فهُ ٔ 

 ٔحبؾجٝ ٌطزيس. يشطٌطْ زض ِ ٔيّي 0.035
 تاتؼتاى

٘ٛؾبٖ زاقز. ٔيبٍ٘يٗ فهرّي آٖ ٘يرع    0.059سب  يشطٌطْ زض ِ ٔيّي 0.020آة اظ  يوُ وطثٗ آِ يعاٖايٗ فهُ ٔ زض

 ٔحبؾجٝ ٌطزيس. يشطٌطْ زض ِ ٔيّي 0.039
 پاييض

٘ٛؾبٖ زاقز. ٔيبٍ٘يٗ فهرّي آٖ ٘يرع    0.063سب  يشطٌطْ زض ِ ٔيّي 0.030آة اظ  يوُ وطثٗ آِ يعاٖايٗ فهُ ٔ زض

 ٔحبؾجٝ ٌطزيس. يشطٌطْ زض ِ ٔيّي 0.048
 صهؼتاى

٘ٛؾبٖ زاقز. ٔيبٍ٘يٗ فهرّي آٖ ٘يرع    0.065سب  يشطٌطْ زض ِ ٔيّي 0.025آة اظ  يوُ وطثٗ آِ يعاٖايٗ فهُ ٔ زض

 ٔحبؾجٝ ٌطزيس يشطٌطْ زض ِ ٔيّي 0.049
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 ( آب  ايؼتگاُ ّاهيلي گشم دس ليتش)مشتي آلي  هياًگيي چْاس فصل -3-45ًوَداس

 تؼتش -3-3

 تاتتافت سػَ -1-3-3

زٞس وٝ اوظط آٟ٘رب   ٘كبٖ ٔي 1390ٚ ظٔؿشبٖ  ، دبييعسبثؿشبٖ ثٟبض، ٞب زض ٘شبيغ ثطضؾي زا٘ٝ ثٙسي ضؾٛة ثؿشط ايؿشٍبٜ 

ٞب زض زٚ فهرُ فرٛق ثرٝ قرطح ظيرط       ٘شبيغ حبنُ اظ ثطضؾي ضؾٛة ثؿشط ايؿشٍبٜ. ٔي ثبقٙس ٔبؾٝ اي زاضاي ثؿشطي

 :ثبقس ٔي
 تْاس

ثبقرس ثميرٝ    اي ٔي وٝ زاضاي زا٘ٝ ثٙسي ِْٛ ٔبؾٝ يىي اظ ايؿشٍبٜ ٞبثب ثطضؾي ٘شبيغ ٔكرم ٔي ٌطززوٝ، ثٝ نيطاظ 

 ثبقٙس. ٞب زاضاي زا٘ٝ ثٙسي ٔبؾٝ اي ٔي ايؿشٍبٜ
 تاتؼتاى

 ثبقس. ٞب ٔي ايؿشٍبٜ ثيكشط٘شبيغ زا٘ٝ ثٙسي ٔٙبَك ٔٛضز ثطضؾي زض ايٗ فهُ ٘يع ثيبٍ٘ط ٚػٛز زا٘ٝ ثٙسي ٔبؾٝ اي زض
 ضييپا

 ٔبؾٝ اي اؾز. ٔٙبَك ٔٛضز ثطضؾيثرف ٖٕسٜ ٞبي ضؾٛة ثيبٍ٘ط ايٗ اؾز وٝ زا٘ٝ ثٙسي  ثطضؾي ٕ٘ٛ٘ٝ
 صهؼتاى

 ثبقس.  ٕٞب٘ٙس زٚ فهُ سبثؿشبٖ ٚ دبييع زا٘ٝ ثٙسي نبِت ٔٙبَك ٔبؾٝ اي ٔي

 

 ي سػَتاتآل هَاد -2-3-3

َ   ٔيبٍ٘يٗ نّٓز ٔٛاز آِي اوطثٗ لبثُ اوؿيساؾيٖٛ  ٖ  ثٟربض،  ثٝ ضٚـ قريٕيبيي زض فهرٛ ٚ ظٔؿرشبٖ   ، دربييع سبثؿرشب

 .ٔشغييط ثٛز زضنس 1.7ٚ  1.76، 1.7، 0.81ثٝ سطسيت  1390
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 تْاس

 زضنرس  3.15سرب   زضنس 0.07ٞب ثٝ سطسيت اظ  زض ايٗ فهُ وٕشطيٗ ٚثيكشطيٗ نّٓز ٔٛاز آِي ضؾٛة ثؿشط ايؿشٍبٜ

 .ٔحبؾجٝ ٌطزيس
 تاتؼتاى

ٔحبؾرجٝ   3.64سب  زضنس 0.11ٞب ثٝ سطسيت اظ  زض ايٗ فهُ وٕشطيٗ ٚثيكشطيٗ نّٓز ٔٛاز آِي ضؾٛة ثؿشط ايؿشٍبٜ

 .ٌطزيس
 ضييپا

 0.31ٞب ثٝ سطسيت اظ  زض ايٗ فهُ وٕشطيٗ ٚثيكشطيٗ نّٓز ٔٛاز آِي ضؾٛة ثؿشط ايؿشٍبٜٕٞب٘ٙس زٚ فهُ ٌصقشٝ 

 .ٔحبؾجٝ ٌطزيس 3.75سب  زضنس
 صهؼتاى

ٔحبؾرجٝ   3.41 سرب زض  0.37ٞرب ثرٝ سطسيرت اظ     ثيكشطيٗ نّٓز ٔٛاز آِي ضؾٛة ثؿشط ايؿشٍبٜ زض ايٗ فهُ وٕشطيٗ ٚ

 .ٌطزيس

 

 
 ايؼتگاُ ّا  سػَب( دسصذ)هادُ آلي  هياًگيي چْاس فصل -3-46ًوَداس

 

 َاهل صيؼتي اليِ ّاي آبع -4-3

 تامتشي ّا -1-4-3

ٜ  وٕشطيٗ ٚ ثيكشطيٗ نّٓز ثبوشطي  cfu/mlٚ  23ي ثطضؾري، ثرٝ سطسيرت     ٞبي ٞٛاظي ٔٛػٛز زض آة، زض َرَٛ زٚض

ٞرب زض چٟربض    اي اظ ٔمساض ايٗ ٌطٜٚ اظ ثبوشطي طجز ٚ ٔحبؾجٝ قس. ذالنٝ cfu/ml 387ٚ ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ آٟ٘ب  1420

ٞب زض فهُ ٞبي ٔرشّف زض لؿرٕز   اؾز. ػسَٚ ٔطثٌٛ ثٝ فطاٚا٘ي ثبوشطي زض ظيط اضائٝ ٌطزيسٜ 1390فهُ ؾبَ 

 ثبقس. ديٛؾز زضزؾشطؼ ٔي
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 ّاي َّاصي تامتشي -1-1-4-3

  تْاس  
 قٕبضـ ٌطزيس. cfu/ml 1220آٖ  ٚ ثبالسطيٗ cfu/ml 48ٛاظي آة ثب ٞبي ٞ دبييٗ سطيٗ نّٓز سطاوٓ ثبوشطي

  تاتؼتاى 

 ٌيطي قس. ا٘ساظٜ cfu/ml490 سطاوٓ ثيكشطيٗ ٔمساضٚ  cfu/ml 52جب ثبوشطي ٞٛاظيوٕشطيٗ ٔيعاٖ 
 پاييض  

ٌيرطي ٚ   ا٘ساظٜ cfu/ml 1420 ثيكشطيٗ سطاوٓ نّٓزٚ  cfu/ml 23ٞبي ٞٛاظي زض ايٗ فهُ  وٕشطيٗ نّٓز ثبوشطي

 طجز قس.
  صهؼتاى 

ٜ   ٞٛاظي وٕشطيٗ نّٓز ثبوشطي ٖ  قرٕبضؼ قرس طجرز ٚ ٔحبؾرجٝ    cfu/ml 780 آٖثيكرشطيٗ  ٚ  cfu/ml 36 زض ظٔؿرشب

 .ٌطزيس

 
 

 ايؼتگاُ ّا  آب(cfu/ml)تامتشي َّاصي  هياًگيي چْاس فصل -3-47ًوَداس

 

 َّاصي )احيامٌٌذُ ػَلفات( ّاي تي تامتشي -2-1-4-3

 تْاسفصل 

 آة

ثيكررشطيٗ زاضاي  cfu/ml 1000-100سررطاوٓ  ثرربٚ  ٞررٛاظي ٞرربي ثرري ثرربوشطيسٗررساز زاضاي وٕشررطيٗ  ٞرربييايؿررشٍبٜ 

 ٘س.ثٛزفبظ آة  ٞبي احيبوٙٙسٜ ؾِٛفبر زض ثبوشطي
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 ضؾٛة

ثبالسطيٗ  cfu/ml 1000-100سطاوٓ  سٗسازي ٘يع ثبٚ  cfu/ml 100-10 سطاوٓ بث ٞٛاظي ٞبي ثي ثبوشطيسٗساز وٕشطيٗ 

 .زاقشٙس ضا ٞبي احيبوٙٙسٜ ؾِٛفبر ثبوشطي فطاٚا٘ي
  ؼتاى تاتفصل 

 آة

ٚ   ٞبي ثري  ثبوشطيسطاوٓ سب اظاايؿشٍبٜ ٞب 3زض   ٜ  13 زضٚ  cfu/ml 10 -1 ثرٝ نّٓرز   ٞرٛاظي يىؿربٖ  ٓ  ايؿرشٍب  سرطاو

cfu/ml1000-100 زؾز آٔسٝ ث، وٝ ثيكشطيٗ سطاوٓ زض فهُ سبثؿشبٖ ٘يع ثٛز. 

 ضؾٛة

سٗرساز ثربوشطي   ثيكرشطيٗ  ٚ طجرز قرس    cfu/ml10-1 نّٓرز  ثٝ ٞٛاظي ٞبي ثي وٕشطيٗ ٔمساض ثبوشطيزض ايٗ فهُ،  

 ٔكبٞسٜ ٌطزيس.ثٛز، ايؿشٍبٜ يىؿبٖ  9 زضوٝ  cfu/ml1000- 100 ٞٛاظي ثي
  ضييفصل پا

 آة

 ٔمرساض آٖ، ثيكرشطيٗ  ٚ ايؿشٍبٜ  7زض  cfu/ml 100-10 ثب سطاوٓ ٞٛاظي ٞبي ثي ثبوشطيسٗساز وٕشطيٗ زض ايٗ فهُ، 

cfu/ml 1000-100  طجز قس. ايؿشٍبٜ 9زض 

 ضؾٛة

ٜ  4زض  cfu/ml 100-10زض فبظ ضؾرٛة زض دربييع    ٞٛاظي ثبوشطي وٕشطيٗ سطاوٓ  ٓ ٚ ثيكرشطيٗ   ثرٛز  ايؿرشٍب ثرٝ   سرطاو

 .ٔكبٞسٜ ٌطزيسايؿشٍبٜ  12زض  100-1000 ٔمساض
  فصل صهؼتاى 

 آة

ٗ ٚ  cfu/ml 10-1ثٝ نّٓرز   ايؿشٍبٜ 5زض ايٗ فهُ زض  ٞٛاظي ثيٞبي  ثبوشطيقٕبضـ قسٜ سٗساز وٕشطيٗ   ثيكرشطي

 .ٔكبٞسٜ ٌطزيس cfu/ml 1000-100ثٝ سٗساز  ايؿشٍبٜ 7زض  آٖ

 ضؾٛة

 ٚ cfu/ml 10-1زض زٚ ايؿشٍبٜ  ثٝ نّٓز  ضؾٛة زض ايٗ فهُ ٞٛاظي ٞبي ثي ثبوشطي قٕبضـ قسٜسٗساز وٕشطيٗ 

   زؾز آٔس.ٝ ث ايؿشٍبٜ 6 زض cfu/ml 1000-100نّٓز  آٖ ثٝ ثيكشطيٗ

 

 پالًنتَى-2-4-3
 ّا فيتَپالًنتَى -1-2-4-3

، زيٙٛفالغالر  Bacillariophyceaeاٌطٜٚ قبُٔ؛ زيبسٛٔٝ ٞب  3ػٙؽ فيشٛدال٘ىشٖٛ زض لبِت  38زض ايٗ زٚضٜ، سٗساز 

ٜ   .  قٙبؾبيي ٌطزيرس Cyanophyceaeاػّجىٟبي ؾجع آثي  ٚ  Dinophyceaeاٞب  ٞربي فرٛق، زيبسٛٔرٝ ٞرب       اظ ثريٗ ٌرطٚ

ُ    زيبسٛٔرٝ ٞرب زض   ثبقرٙس.  ٔري  ػٙؽ 3ؾيب٘ٛفيؿٝ ٞب ٚ  ػٙؽ 8ػٙؽ، زيٙٛفيؿٝ ٞب  27زاضاي  ثٟربض،   َرَٛ ؾرٝ فهر
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ٚ  سٟٙرب زض فهرُ دربييع    زيٙٛفيؿرٝ ٞرب   ٚ  زاضاي ثيكشطيٗ سٙٛٔ ٚ فطاٚا٘ي ثٛز٘رس  90سبثؿشبٖ ٚ ظٔؿشبٖ   ثيكرشطيٗ سٙرٛٔ 

 .فطاٚا٘ي زاقشٙس

 :ثبقس ، ثٝ قطح ظيط ٔئصوٛض فٛق  ضزٜ ٞبي 1390اثٟبض، سبثؿشبٖ، دبييع ٚ ظٔؿشبٖ فهُ  4٘شبيغ ثطضؾي 

  Bacillarophyceaeٞب ازيبسٛٔٝ 

ٖسز زض ِيشط ٚ وٕشطيٗ  Bacillariophyceae، 17077 سطاوٓ ، ٔكبٞسٜ قس وٝ ثيكشطيٗ فهُ ثٟبض دؽ اظ ثطضؾي ٘شبيغ

 ، ٔكرربٞسٜ قررس وررٝ ثيكررشطيٗ ٔمررساضفهررُ سبثؿررشبٖ دررؽ اظ ثطضؾرري ٘شرربيغ. ثبقررس ٔرري ٖررسز زضِيشررط 337سررطاوٓ، 

Bacillariophyceae، 184034 فهرُ دربييع   دؽ اظ ثطضؾري ٘شربيغ  . ثبقس انفط  ٔي 0 ،ٖسز زض ِيشط ٚ وٕشطيٗ ٔمساض ،

دؽ اظ  ثبقس. ٔي ثب نفط ٖسز ٚ وٕشطيٗ ٔمساض ٖسز زض ِيشط 5382ثبؾيالضٚفيؿٝ ٞب ثب  ٔكبٞسٜ قس وٝ ثيكشطيٗ ٔمساض

ٔكربٞسٜ ٌطزيرسٜ    ٖرسزضزِيشط  12513ثبؾيالضٚفيؿرٝ ثرب    سٗساز، ٔكبٞسٜ قس وٝ ثيكشطيٗ فهُ ظٔؿشبٖ ثطضؾي ٘شبيغ

  .ي يه ٖسز ؾَّٛ اظ ايٗ ضزٜ ٘يع ٔكبٞسٜ ٍ٘طزيسحشزٚ ايؿشٍبٜ اؾز، زضحبِي وٝ زض

 

 
 .1391ػال  چْاسفصل دس تاػيالسٍفيؼِ سدُ فشاٍاًيًَػاى  -48-3ًوَداس

 

 (Cyanophyceaeػثضآتي )جلثل ّاي 

ػّجه ٞبي ؾجعآثي  زضٔحرسٚزٜ ٔرٛضز ثطضؾري زضفهرُ ثٟربض      ٞب اثطضؾي ٘شبيغ ٔطثٌٛ ثٝ فطاٚا٘ي ضزٜ ؾيب٘ٛفيؿٝ 

ٚ   2166٘كبٖ زٞٙسٜ ثٝ سطسيت ثيكشطيٗ ٚ وٕشطيٗ سرطاوٓ ايرٗ ضزٜ     5زض ٖرسْ ٔكربٞسٜ    ٖرسز ا نرفط   ٖرسز زضِيشرط 

ػّجره ٞربي ؾرجعآثي  زض ٔحرسٚزٜ ٔرٛضز      ٞب اايؿشٍبٜ ثٛزٜ اؾز. ثطضؾي ٘شبيغ ٔطثٌٛ ثٝ فطاٚا٘ي ضزٜ ؾيب٘ٛفيؿٝ 

ٚ  24000ثب ثطضؾي زضفهُ سبثؿشبٖ ٘كبٖ زٞٙسٜ ثٝ سطسيت ثيكشطيٗ ٚ وٕشطيٗ سطاوٓ ايٗ ضزٜ زض  نرفط   ٖسز زضِيشرط 

ػّجره ٞربي   ٞرب ا ثرٝ فطاٚا٘ري ضزٜ ؾيب٘ٛفيؿرٝ    ايؿشٍبٜ ثٛزٜ اؾز. ثطضؾي ٘شبيغ ٔطثرٌٛ   4زض ٖسْ ٔكبٞسٜ  ٖسز ا

ثرب  ؾجعآثي  زض ٔحسٚزٜ ٔٛضز زض فهُ دبييع ثطضؾي ٘كبٖ زٞٙسٜ ثٝ سطسيت ثيكشطيٗ ٚ وٕشرطيٗ سرطاوٓ ايرٗ ضزٜ زض    
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ايؿشٍبٜ ثرٛزٜ اؾرز. ثطضؾري ٘شربيغ ٔطثرٌٛ ثرٝ فطاٚا٘ري ضزٜ         11زض ٖسْ ٔكبٞسٜ  ٖسز انفط  زضِيشط ٚ ٖسز 1250

ؾجعآثي  زض ٔحسٚزٜ ٔٛضز ثطضؾي زضفهُ ظٔؿشبٖ ٘كبٖ زٞٙرسٜ ثرٝ سطسيرت ثيكرشطيٗ ٚ     ػّجه ٞبي ٞب اؾيب٘ٛفيؿٝ 

ثبقرس.   ٞب ٔري  ايؿشٍبٜ سٕبٔي ايؿشٍبٜ 13زض ٖسْ ٔكبٞسٜ  ٖسز انفط  ٖسز زضِيشط ٚ 129ثب وٕشطيٗ سطاوٓ ايٗ ضزٜ 

ٖرسز   20ٚ  134، 3076، 563ثرٝ سطسيرت    1390ظٔؿرشبٖ  ٔيبٍ٘يٗ فهّي سطاوٓ ايٗ ضزٜ زض ثٟربض، سبثؿرشبٖ، دربييع ٚ    

 ثبقس. زضِيشط ٔي

 

 
 .1391ػال  چْاسفصل دس( ػثضآتي ّاي جلثلّا ) ػياًَفيؼِ سدُ فشاٍاًيًَػاى  -3-49ًوَداس 

 

 ((Dinophyceaeّا ديٌَفيؼِ 

ٖرسز زض ِيشرط ٚ وٕشرطيٗ     Dinophyceae، 13561  ، ٔكبٞسٜ قس ورٝ ثيكرشطيٗ ٔمرساض   فهُ ثٟبض دؽ اظ ثطضؾي ٘شبيغ

ٝ    ثطضؾي ٘شبيغ. ثبقس انفط  ٔي Dinophyceae، 0ٔمساض   ،Dinophyceae ، ثيكرشطيٗ ٔمرساض  فهُ سبثؿرشبٖ ٘كربٖ زاز ور

، ٔكبٞسٜ قس وٝ فهُ دبييع ثطضؾي ٘شبيغ زض .ثبقس انفط  ٔي Dinophyceae، 0ٖسز زض ِيشط ٚ وٕشطيٗ ٔمساض  3900

اظ ثطضؾري   . زضثبقس انفط  ٔي Dinophyceae، 0ٖسز زض ِيشط ٚ وٕشطيٗ ٔمساض  Dinophyceae، 5875  ثيكشطيٗ ٔمساض

ٖرسز زض ِيشرط ٚ وٕشرطيٗ ٔمرساض      Dinophyceae، 1548  ورٝ ثيكرشطيٗ ٔمرساض    ٔكررم ٌطزيرس  ، فهُ ظٔؿشبٖ ٘شبيغ

Dinophyceae، 0  ٔيبٍ٘يٗ فهّي سطاوٓ ايٗ ضزٜ زضثٟبض، ثبقس ٔي ٞبي ثطضؾي قسٜ ايؿشٍبٜ اظ ايؿشٍبٜ 8انفط  زض .

 ثبقس. ٔي ٖسز زض ِيشط 228ٚ  2193، 1224، 1168ثٝ سطسيت  1390شبٖ ظٔؿسبثؿشبٖ، دبييع ٚ 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



 85ارزيابي اثرات بيره برداري منطقو ًيژه اقتصادي انرژي پارش بر .../ 
 

 
 .1391ػال  چْاسفصل دس ّا ديٌَفيؼِ سدُ فشاٍاًيًَػاى  -3-51ًوَداس 

 

 ّا صئَپالًنتَى -2-2-4-3

ِيشط َي ٖسز زض  96ٞب  ثطزاضي ٌطزيس ٚ ٔيبٍ٘يٗ وُ ظئٛدال٘ىشٖٛ ايؿشٍبٜ ٕ٘ٛ٘ٝ 16فهُ ثطضؾي اظ  چٟبضزض ََٛ 

 ثبقس: ٞبي دال٘ىشٖٛ ػب٘ٛضي زض ٞط فهُ ثٝ قطح ظيط ٔي ٝ٘شبيغ ثطضؾي ٕ٘ٛ٘. ٔحبؾجٝ قس ايٗ ٔسر
 تْاس  

 ٖسز زضِيشط 436سطاوٓ زاضاي ٞب،  ثطدبيٝ ثطضؾي ٞبي ا٘ؼبْ قسٜ، دطسطاوٓ سطيٗ ايؿشٍبٜ اظ ٘ٓط حًٛض ظئٛدال٘ىشٖٛ

ثربالسطيٗ فطاٚا٘ري ضا زض   ؾررز دٛؾرشبٖ    Naupliiِيشط ٔري ثبقرٙس. ٕٞ ٙريٗ     ٖسز زض 93ٚوٓ سطاوٓ سطيٗ ايؿشٍبٜ، 

ٖرسز زض   157ٞبي ػب٘ٛضي زضايٗ فهُ  ٔيبٍ٘يٗ سطاوٓ دال٘ىشٖٛ سٕبٔي ايؿشٍبٜ ٞب ٘ؿجز ثٝ زيٍط ٌطٜٚ ٞب زاض٘س.

 ِيشط ٔحبؾجٝ ٌطزيس.
 تاتؼتاى  

 ،ٖسز زض ِيشط ٚ وٕشرطيٗ سٗرساز   124 ٞبي ػب٘ٛضي ثب دال٘ىشٖٛٔكبٞسٜ قس وٝ ثيكشطيٗ سٗساز  دؽ اظ ثطضؾي ٘شبيغ،

ٞب  ااظنسف ٞبي زٚوذٝ اي  ثبالسطيٗ فطاٚا٘ي ضا زضسٕبٔي ايؿشٍبٜ  Lamellibranchiaالضٚ ثبقس.  ٔي زض ِيشط ٖسز 11

 ٖسز زضِيشطٔحبؾجٝ ٌطزيس. 80ٞبي ػب٘ٛضي زضايٗ فهُ  ٘ؿجز ثٝ زيٍط ٌطٜٚ ٞب زاقز. ٔيبٍ٘يٗ سطاوٓ دال٘ىشٖٛ
   ضييپا 

ٞبي ػب٘ٛضي  ٔيبٍ٘يٗ سطاوٓ دال٘ىشٖٛ. ٔكبٞسٜ قسٖسز زض ِيشط  42ٚ  426 ثب ظئٛدال٘ىشٖٛٔيعاٖ  ٚوٕشطيٗ ثيكشطيٗ

 ٖسز زضِيشطٔحبؾجٝ ٌطزيس. 91زضايٗ فهُ 
 صهؼتاى  

اظ ضزٜ دبضٚدبيربٖ   Cyclopoida. ٔكربٞسٜ قرس  زض ٔشطٔطثرٕ   ٖرسز  27ٚ  227 ثرب  ظئٛدال٘ىشٖٛٔيعاٖ  ٚوٕشطيٗ ثيكشطيٗ

ٞبي ػرب٘ٛضي زض   ٞب ٘ؿجز ثٝ زيٍط ٌطٜٚ ٞب زاقز. ٔيبٍ٘يٗ سطاوٓ دال٘ىشٖٛ فطاٚا٘ي ضا زض سٕبٔي ايؿشٍبٜثبالسطيٗ 

 ٖسز زض ِيشط ٔحبؾجٝ ٌطزيس. 55 ايٗ فهُ
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 1391ػال  چْاسفصل دس صئَپالًنتًَْا فشاٍاًي ًَػاى -3-51ًوَداس 

 

 (Macro Benthosمفضياى هامشٍفَى )-3-4-3

ٞب ٔكرشُٕ    ايٗ ٌطٜٚ. ٌطٜٚ ٚ ذب٘ٛازٜ اظ وفعيبٖ ٌٛ٘بٌٖٛ قٙبؾبيي ٌطزيس 62فهُ ثطضؾي ػٕٗبً  چٟبضزض ََٛ  

ٚ ؾررفبِٛوبضزيب   Copepodaادبضٚدبيرربٖ ، قرربُٔ  Crustaceaا، اوظررطاً ؾرررز دٛؾررشبٖ  Arthropodaاثررط؛ ثٙررس دبيرربٖ 

ٚزٜ دبيربٖ    Amphipodaاٚػٛضدبيربٖ  ٚ ز  Isopodaاٚ ػرٛض دبيربٖ     Branchiopodaاثطا٘ىيٛدٛزا  ٚ  Cephalocardiaا

قب ٔرُ    Molluscaا، ٘طْ سٙبٖ  Tanaidaceaاسب٘بزيؿٝ   Cumaceaاٚ وٛٔبؾٝ   Mysidaceaاٚ ٔيؿي زاؾٝ   Decapodaا

قبُٔ   Annelidaا، وطْ ٞبي حّمٛي  Amphipodaا٘بٚدبيبٖ ،  Gastropodaاٚ قىٓ دبيبٖ   Bivalviaازٚ وفٝ اي ٞب 

، ويشٌٛٛ٘بسرررب  Siponculaا، ؾررريذٛ٘ىٛال  Echiuraا، اويرررٛضا  Oligochaetaاٚ ورررٓ سررربضاٖ   Polychaetaادطسررربضاٖ 

، ويؿررٝ  Foraminiferidaااوظررطاً ضٚظٖ زاضاٖ   Protozoaا، آنبظيرربٖ  Echinodermataا، ذبضدٛؾررشبٖ  Chaetogonataا

 .ي ثبقٙسٔ  Fish larvaاٚ الضٚ ٔبٞيبٖ   Chordataا، ٟٔطٜ زاضاٖ اِٚيٝ  Cnidariaاسٙبٖ 

ذرب٘ٛازٜ اظ زٚ   10ذب٘ٛازٜ اظ قىٓ دبيبٖ،  8ذب٘ٛازٜ اظ وٓ سبضاٖ،  3ذب٘ٛازٜ اظ دطسبضاٖ،  25ٞبي فٛق   اظ ثيٗ ٌطٜٚ 

 ديٛؾرز ٞب زض حس ضاؾشٝ، ضزٜ ٚ يب قبذٝ ثٝ قطح ػسَٚ   ثميٝ ٌطٜٚ. ذب٘ٛازٜ اظ زٜ دبيبٖ لطاض زاقشٙس 1ٚ  وفٝ اي ٞب

ٖرسز زض   1417ٚ  1455، 1375، 1956ثٝ سطسيت  ٔيبٍ٘يٗ فهّي فطاٚا٘ي وفعيبٖ قٙبؾبيي قسٜ .قٙبؾبيي ٌطزيس٘س

 ثبقس. ٔشطٔطثٕ، سبثؿشبٖ، دبييع ٚ ظٔؿشبٖ ٔي

  تْاس 

 2792ايؿشٍبٜ ٔٛضز ثطضؾي ٔكرم ٌطزيس وٝ دطسطاوٓ سطيٗ ايؿشٍبٜ، ثب  16ٞبي وفعيبٖ زض  دؽ اظ ثطضؾي ٕ٘ٛ٘ٝ

ٖسز زضٔشطٔطثٕ ٔي ثبقٙس. ٕٞ ٙيٗ زض ثيٗ ٌطٜٚ ٞربي ٔرشّرف    983ٖسز زضٔشطٔطثٕ ٚوٓ سطاوٓ سطيٗ ايؿشٍبٜ، ثب 

 ٞب زاض٘س. اظ قبذٝ وطْ ٞبي حّمٛي ثيكشطيٗ فطاٚا٘ي ضا زض ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ  Polychaete٘يع
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 .1391ػال ًَػاى فشاٍاًي مفضياى دس فصل تْاس   -3-52ًوَداس 

 
 تاتؼتاى  

 992 ،ٖرسز زض ٔشطٔطثرٕ ٚ وٕشرطيٗ فطاٚا٘ري     2108 ،بٖيوفعٔكبٞسٜ قس وٝ ثيكشطيٗ فطاٚا٘ي  دؽ اظ ثطضؾي ٘شبيغ 

اظ قبذٝ وطْ ٞبي حّمٛي ثيكشطيٗ فطاٚا٘ري ضا    Polychaeteثبقس. زض ثيٗ ٌطٜٚ ٞبي ٔرشّف ٘يع ٖسز زضٔشطٔطثٕ ٔي

 ٞب زاض٘س. زض ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ

 

 
 .1391ػال  تاتؼتاى فصل دس مفضياى فشاٍاًي ًَػاى -3-53ًوَداس 
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 پاييض  

 2692ايؿشٍبٜ ٔٛضز ثطضؾي ٔكرم ٌطزيس وٝ دطسطاوٓ سطيٗ ايؿشٍبٜ، ثب  16ٞبي وفعيبٖ زض  دؽ اظ ثطضؾي ٕ٘ٛ٘ٝ

ٚ  ٖسز زضٔشطٔطثٕ ٔي ثبقٙس. ٕٞ ٙيٗ زض ثيٗ ٌطٜٚ ٞبي ٔرشّف 665ٖسز زضٔشطٔطثٕ ٚوٓ سطاوٓ سطيٗ ايؿشٍبٜ، ثب 

 ٞب زاض٘س. اظ قبذٝ وطْ ٞبي حّمٛي ثيكشطيٗ فطاٚا٘ي ضا زض ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ  دطسبضاٖ يٗ،ٕٞب٘ٙس زٚفهُ ديك
 

 
 .1391ػال  پاييض فصل دس مفضياى فشاٍاًي ًَػاى  -3-54ًوَداس

 

  صهؼتاى 

سطيٗ ضزٜ زض ثيٗ ٔٛػرٛزار قٙبؾربيي قرسٜ     فطاٖٚ ٖسز زضٔشطٔطثٕ زيسٜ قسٜ اؾز. 2250سٗساز وفعيبٖ ثيكشطيٗ 

 ثبقس. ٔشّٗك ثٝ قبذٝ وطْ ٞبي حّمٛي  ٔيسبضاٖ اضزٜ ؾرز دٛؾشبٖ ٚ وٕشطيٗ ضزٜ ٔكبٞسٜ قسٜ ضزٜ وٓ 
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 تحث ٍ ًتيجِ گيشي -4

ٔٛضز ثطضؾي ٚ ثطضؾي ٞبي ا٘ؼبْ قرسٜ ٔكررم ٌطزيرس ورٝ      ٞبي دؽ اظ ثطضؾي ٘شبيغ حبنُ اظ ثطضؾي ايؿشٍبٜ

 ثبقرٙس  ٌيرطي قرسٜ زضثربضٜ ثررف ٖٕرسٜ اي اظ دبضأشطٞرب زاضاي سفربٚر ٔٗٙربزاضي ثبيىرسيٍط ٕ٘ري           ٔمبزيط ا٘ساظٜ

 . ثٝ ٞيٕٗ زِيُ ٚ ثٝ ٞسف ػٌّٛيطي اظ َٛال٘ي قسٖ نيطيطٚضي ٌعاضـ وٝ ؾجت ؾطزضٌٕي ذٛا٘ٙسٜ p=0.05ا

ٜ  ؼ ٚوبضثطزي ٔيزضزؾشطؾي ثٝ ٘شبيغ ّٕٔٛ ٔحرسٚزٜ   3ٔرٛضز ثطضؾري ثرٝ     ٞربي  قٛز ثطضؾي ٞب ثب سفىيه ايؿرشٍب

ٜ ا يطنرٙٗش ينُٔٙمٝ   ينرٙٗش ثبقرس، ُٔٙمرٝ      ورٝ زضآٟ٘رب فٗبِيرز نرٙٗشي زضحربَ ا٘ؼربْ ٕ٘ري       6سرب   1 ٞربي  ايؿرشٍب

ٗٝ سٛؾر   وٝ زضٖٚ ُٔٙمٝ ٚيػٜ الشهربزي ٚا٘رطغي دربضؼ لطاضزاض٘رس ٚ ٔحرسٚزٜ زضٖٚ َرطح       12سب  7 ٞبي ايؿشٍبٜا

؛   وٝ زضحبَ حبيط زض ٔطحّٝ ؾبذشٕب٘ي ٚ ديف اظ سِٛيس لطاضزاض٘س، سمؿيٓ ثٙسي ٔي ٌطزز16سب  13 ٞبي ايؿشٍبٜا

ثبقٙس. ٕٞ ٙيٗ ٚ ثرٝ   سٗطيف قسٜ زضثبال ٔي ٞبي ثٙبثطايٗ زض ََٛ فهُ ديف ضٚ ٖجبضار ثٝ وبضضفشٝ ٔٗبزَ ايؿشٍبٜ

ط دبضأشطٞربي ٔرٛضز ثطضؾري ثرب ٔمربزيط ٔطثرٌٛ ثرٝ        ٞسف سبٔيٗ ٞسف دػٚٞف حبيطوٝ ٔبٞيشي دبيكي زاضز ٔمبزي

  ُٔٙجك ثط ٘مبٌ ٔرٛضز  12سب  1حبيط ادػٚٞف  ٞبي اظ ايؿشٍبٜ ٖسز 12  وٝ 1385دػٚٞكٍبٜ ٘فز، ا ٗيكذيدُٔبِٗٝ 

ٌيطي قسٜ ثب حسٔؼبظ اٖالْ قسٜ  ثطضؾي زضآٖ ثٛزٜ اؾز ٔٛضز ٔمبيؿٝ لطاضٌطفشٝ ٚ زضا٘شٟب ثب ٔمبيؿٝ ٔمساض ا٘ساظٜ

ٖ  134 ٚ 104 ٔبزٜ «ع» ثٙس اػطايي ٞبي ٔٝ٘ب زضآئيٗ ٝ  لرب٘ٛ ٝ  ثط٘بٔر ْ  دٙؼؿربِ ٖ  سٛؾرٗٝ،  ؾرٛ ٍ  حفبْرز  ؾربظٔب  ٔحري

ٞبي  سٟيٝ ٚ سٗييٗ ٌطزيسٜ اؾز لطاضٌطفشٗ يب ٍ٘طفشٗ دبضأشطٔٛضز ٘ٓط زض فٟطؾز آاليٙسٜ 1380ظيؿز وٝ زضؾبَ 

 ُٔٙمٝ سٗييٗ ٔي ٌطزز.

 

 فامتَسّاي فيضينَ ؿيويايي -1-4

 آب دهاي -1-1-4

ٝ  وُ زض آة حطاضر زضػٝ فهّي سغييطار زأٙٝ ٔيبٍ٘يٗ ثطضؾي اظ حبنُ ٘شبيغ ٖ  ٘ٓرط  ٔرٛضز  ُٔٙمر ٝ  زاز ٘كرب  ور

ٞرٓ  ٚالٕ زض ُٔٙمٝ نيط نٙٗشي ٚ ُٔٙمٝ زضحبَ ٌؿشطـ زٔبيي ٘عزيه ثٝ  ٞبي زضفهُ ثٟبض زٔبي آة زض ايؿشٍبٜ

 ٌطاز زضػٝ ؾب٘شي 28.2 ٗيٍٙئ، زضنٛضسيىٝ ُٔٙمٝ نٙٗشي زاضاي زٔبي   زاض٘سٌطاز ؾب٘شي زضػٝ 27.95 ٗيبٍ٘يأ

ٜ ياثبقس. زض فهُ سبثؿشبٖ ٘يرع   اؾز. ايٗ سفبٚر زٔب ثٝ احشٕبَ ظيبز ثٝ زِيُ ٚضٚز دؿبة اظ ٘مبٌ ذطٚػي ٔي  ؿرشٍب

يٗ ٌرطاز ثربالسطيٗ زٔرب ضا زض ثر     زضػرٝ ؾرب٘شي   35.3 يزٔرب  ثرب ثبقرس   ٔري  5ٚ  4 يفبظٞرب وٝ ٔطثٌٛ ثرٝ ذطٚػري    10

ٌرطاز   زضػٝ ؾرب٘شي  34ثب ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي زض ايٗ فهُ ثيكشطيٗ ٔيبٍ٘يٗ زٔبيي ضا  ٔٛضز ثطضؾي زاضز. ٞبي ايؿشٍبٜ

 ٞبي زضػٝ ثبالسطيٗ زضػٝ حطاضر ضا ٘ؿجز ثٝ ايؿشٍبٜ 30.8ثب زاضا ثٛز. زضفهُ دبييع ذطٚػي ٔطثٌٛ ثٝ دشطٚقيٕي 

 26.8ثب ٘ؿجز ثٝ ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي  زضػٝ 28ثب ٌؿشطـ  زضػٝ ٚ ُٔٙمٝ زضحبَ 28.6ثب نٙٗشي  ٔٙبَك زيٍط زاقز.

ثب ا ٞب ٔيبٍ٘يٗ زٔبيي ثبالسطي زاقشٙس. زضفهُ ظٔؿشبٖ ٔٙبَك زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ ٌطٔشطيٗ ايؿشٍبٜ ٌطاز زضػٝ ؾب٘شي

زضػررٝ  19.3ثررب   ٚ نيطنررٙٗشي 20.8 ٗيبٍ٘يررٔ اثررب ينررٙٗشضا ٘ؿررجز ثررٝ ُٔٙمررٝ   ٌررطاز زضػررٝ ؾررب٘شي 21.6 ٗيٍٙررئ

ٝ زيٍط سفبٚر زٔبي ٔشفبٚسي ٘ساقشٙس ٞبي زاضا ثٛز٘س. زض ايٗ فهُ ٘مبٌ ذطٚػي ٘ؿجز ثٝ ايؿشٍبٜ ٌطاز ؾب٘شي  ؛ ور
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ايٗ ثٝ زِيُ قطايٍ ػٛي ٚ سالَٓ قسيس زضيب ٚ ٕٞ ٙيٗ حؼٓ دبييٗ ذطٚػي اظ ايٗ ٘مبٌ ثٛزٜ اؾز. ايٗ سفربٚر  

 اٖالْ ٌطزيسٜ اؾز.   ٘يع ٔكرم 1385ٚدػٚٞكٍبٜ ٘فز، ا ٗيكيدزٔب زض ٔحُ ذطٚػي دؿبة زضُٔبِٗٝ 

زٔبي آة ثٝ زِيُ سبطيط ثطفٗبِيز ٚ ٚاوٙف ٞبي ظيؿشي ٚ سبطيط ثط ٔيعاٖ حالِيز ٌبظٞب، ضؾرب٘بيي آة ٚ ٕٞ ٙريٗ   

سغييطقطايٍ قيٕيبيي آة ٔي سٛا٘س ٔٛضز ٘ٓط ٚ ثطضؾي ثبقس. زض ٔٙبَك ثب اٖٕبق ثيكشط اظ دػٚٞف حبيط، اقىٛة 

اي ٘مف ظيبزي زض سأطيطٌصاضي ٚيػٌي ايٗ اليرٝ ٞرب ثرب يىرسيٍط      ُٙمٝثٙسي ٞبي ٘بقي اظ سغييط فهُ ٚ ػطيب٘بر ٔ

ثبقس.  ٔٛيٛٔ آِٛزٌي حطاضسي دؿبة نٙبيٕ اظ ػّٕٝ ٔٛاضز ٟٔٓ ٔٛضز سٛػٝ زض ٔٙبَك ٔؼبٚض ايٗ نٙبيٕ ٔي زاضز.

٘ؿجز ثٝ آة ٔحيٍ دصيط٘سٜ ٔي سٛا٘س ؾجت ٚاضز آٔرسٖ سرٙف ٞربيي ثرٝ      ٌطاز ؾب٘شي زضػٝ 3اظ سفبٚر زٔبي ثيف 

ػٛزار ظ٘سٜ ٌطزز. اظ ايٗ ضٚ نٙبيٕ ثب ثٝ وبض ثطزٖ سٕٟيساسي ٕٞ ٖٛ احساص وب٘بَ ٞبي ضٚثبظ ٚ ايؼبز ػطيبٖ ٔٛ

ٞبي آثكبضي زضٔؿيط ذطٚػي ٞب ؾٗي زض سٗسيُ زٔبي ذطٚػي ذٛز ٔي ٕ٘بيٙس. ثب سٛػٝ ثٝ ٘شبيغ ثٝ زؾز آٔسٜ ٚ 

ايعزدٙربٞي  ُٔٙمٝ ا  ٚ زضاَطاف 1385٘فز،  ٔمبيؿٝ آٖ ثب ُٔبِٗبر ا٘ؼبْ قسٜ ديكيٗ زضٕٞيٗ ٔحسٚزٜ ادػٚٞكٍبٜ

ايؼبز ٕ٘ٙٛزٜ اؾز  ٚ سربطيطار ٘يرع ٔحرسٚز       زٔبي آة سبطيط ي ثط قطايٍ ظيؿشي ُٔٙمٝ 1388ٚ  1384ٚ ٕٞىبضاٖ 

 ثبقس. ثٝ ٔٙبَك ٘عزيه ذطٚػي دؿبة ٞب ٚ زض ثطذي فهَٛ ٔي

 

 ؿَسي -2-1-4

ٞبي ثٟربض سرب ظٔؿرشبٖ     َي فهُ ُٔبِٗٝ ٔٛضز ُٔٙمٝ وُ زض آة قٛضي ٔيبٍ٘يٗ ٚ حساوظط حسالُ، ثطضؾي ايٗ زض

آٔس. زض فهُ ثٟربض ُٔٙمرٝ نيطنرٙٗشي زاضاي     زؾز ثٝ (psu) لؿٕز زض ٞعاض 39.4 ٚ 40.11 ،38.5 تيسطس ثٝ 1390

ٚاحس اؾز زضحبِيىٝ ُٔٙمٝ نرٙٗشي   40.5ُٔٙمٝ ٔيبٍ٘يٗ قٛضي ثبالسط اظ زٚ ُٔٙمٝ زيٍط اؾز. ايٗ ٔمساض زض ايٗ 

ٗ   40ثب ُٔٙمٝ زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ ٚاحس ٚ  39.5ثب  سرط   ٚاحس قٛضي وٕشطي ٘ؿجز ثٝ ايٗ ُٔٙمٝ زاقشٙس. قرٛضي دربيي

ُٔٙمٝ نٙٗشي سب حسي ثٝ زِيُ ٚضٚز دؿبة ٚ ٕٞ ٙيٗ قطايٍ ذٛض ثٛزٖ ٌٚطزـ وٕشطآة زض ثطذي ٘مبٌ ُٔٙمٝ 

س ٚ ٔيبٍ٘يٗ قرٛضي زض  ٕ٘بي   اؾز. زضفهُ سبثؿشبٖ قٛضي ُٔٙمٝ سغييط چٙسا٘ي ٕ٘ي6ٚ  5ٞبي  ايؿشٍبٜا يطنٙٗشين

ٌيطي قسٜ اؾز. زضايٗ فهُ ٘يرع سغييرط ٖٕرسٜ اي زض قرطايٍ ٔٙربَك       ٚاحس ا٘ساظٜ 40.11 يثطضؾوُ ُٔٙمٝ ٔٛضز 

زضفهُ دبييع ٕٞ ٖٛ زٚ فهُ ديف ذطٚػي دؿبة ؾجت دبييٗ آٔسٖ قٛضي زض ثررف ٞربيي    .اسفبق ٘يفشبزٜ اؾز

ٚاحسوبٞف يبفشٝ اؾز وٝ ثٝ زِيُ ٘عٚالر  38.25ثٝ اظ ُٔٙمٝ نٙٗشي قسٜ اؾز. ٔيبٍ٘يٗ قٛضي زض وُ ٔحسٚزٜ 

 ٗيكر يدثبقرٙس. زض ُٔبِٗرٝ    ثبقرس. زضفهرُ ظٔؿرشبٖ ٞرط ؾرٝ ُٔٙمرٝ زاضاي ٔيربٍ٘يٗ قرٛضي يىؿرب٘ي ٔري           ػٛي ٔي

وٗ دشطٚقيٕي  ثٝ  قيطيٗ ضٚثطٚي ذطٚػي آةٞب ا  قٛضي آة زضٔحُ يىي اظ ذطٚػي 1385دػٚٞكٍبٜ ٘فز، ا

بالسط اظ ثميٝ ٔٙربَك ٌرعاضـ قرسٜ ثرٛز ورٝ زض ُٔبِٗرٝ حبيرط چٙريٗ سربطيطي          زِيُ ٚضٚز دؿبة سغّيّ قسٜ وٕي ث

ٔكبٞسٜ ٍ٘طزيس. ُٔبِٗبر زيٍط ا٘ؼبْ ٌطفشٝ زض ٔحيٍ ٘يع وٕيٙٝ ٚ ثيكٙيٝ قٛضي ضا ٔٛضز ثطضؾي لرطاضزازٜ ثٛز٘رس   

ٔ  ٘ػاززضػٝ ، ٘ٛضي  40.6-38.8ا 1977 ؿزياوٛظ وٝ ثطذي اظ آٟ٘ب ٔٗطفي ٔي ٌطز٘س: ُٙمرٝ  زض ذٛضٞب ٚ آثٟربي 

 ثٛقرٟط بي ؾُحي اؾشبٖ زضآثٟ 1384 ، ايعزدٙبٞي ٚ ٕٞىبضاٖ زضؾبَ 43-34ا 1379 ؾبَ ثٛقٟط زضػٙٛثي اؾشبٖ 
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  زضػٝ ؾب٘شيٍطاز ٌعاضـ قسٜ اؾز. 40.9-38ا ثٛقٟطزض آة ٞبي ؾُحي اؾشبٖ  1388ؾبَ  زض ٚ  40.9-37.9ا

ثٝ زِيُ فٗبِيز نٙبيٕ ٔٛػٛز ٚ لطاضزاقرشٗ  ٔمبيؿٝ ايٗ ُٔبِٗبر ثب ُٔبِٗٝ حبيط ثيبٍ٘ط افعايف ٘يبفشٗ قٛضي آة 

 ثبقس. آٖ زض ٔحسٚزٜ َجيٗي ُٔٙمٝ ٔي

 

 تِيذياػ  -3-1-4

زاضاي ثربالسطيٗ ٔيربٍ٘يٗ اؾرريسيشٝ ثرٛز. زضٕٞريٗ ظٔربٖ ُٔٙمررٝ       8.22ثرب  زضفهرُ ثٟربض ُٔٙمرٝ زضٖٚ َرطح سٛؾررٗٝ     

بٖ ُٔٙمرٝ نيطنرٙٗشي ثيكرشطيٗ    ثٛز٘س. زضفهُ سبثؿرش  8.16ٚ 8.19نيطنٙٗشي ٚ نٙٗشي زاضاي اؾيسيشٝ اي ثٝ سطسيت 

زاضا ثٛز ٚ ٔٙبَك نٙٗشي ٚ ؾذؽ زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ ُٔٙمٝ وٕشرطيٗ اؾريسيشٝ ضا زاضا ثٛز٘رس. زض     8.27ثب  ضأيبٍ٘يٗ 

ٌيطي قسٜ سٟٙب ا٘سوي ضقس زاقشٙس. زض فهُ ظٔؿشبٖ  فهُ دبييع ثبظ ٞٓ ٕٞيٗ سطسيت حفّ ٌطزيس ٚ ٔمبزيط ا٘ساظٜ

وٕشطيٗ ٔيعاٖ اؾريسيشٝ ضا زاقرشٙس. زض    8.09ثب ثيكشطيٗ ٚ ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي  8.14ب ثُٔٙمٝ زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ ُٔٙمٝ 

ٌيطي قسٜ زض َي ثطضؾي  ثٛز. ثٝ َٛضوّي ٔمبزيط ا٘ساظٜ 8.1 عاٖئٕٞيٗ ظٔبٖ ُٔٙمٝ نٙٗشي زاضاي اؾيسيشٝ اي ثٝ 

ٌيطي قسٜ سفبٚر ٔٗٙبزاضي ثب ٘شبيغ ُٔبِٗٝ ديكيٗ زض    ثب يىسيٍط ٘ساقشٙس. ٔمبزيط ا٘ساظp=0.05ٜي أٗٙبزاضسفبٚر 

ٍ اؾريسيشٝ   ٔمساض ٌيطي ا٘ساظٜ   ٘يع ٘كبٖ ٕ٘ي زٞس.1385دػٚٞكٍبٜ ٘فز، ٔحسٚزٜ إٞيٗ  ٖ  سٛؾر  ROPME ٔحممرب

 ٖٕرك  ٚ ؾرُح يسيشٝ اؾ ثيٗ ٘بچيعي سفبٚر> فبضؼ ذّيغ= آثٟبي زض وٝ زاز ٘كبٖ 2001 اٌٛؾز زضيبيي ٌكز َي

. اؾز ثٛزٜ ثيكشط ؾُحي ٞبي اليٝ اظ ا٘سوي ٔمساض ٖٕمي ٞبي اليٝاؾيسيشٝ  نّٓز ٞب ايؿشٍبٜ سٕبْ زض. زاضز ٚػٛز

َ  ٚٚزظ قٙبؾري  اليرب٘ٛؼ  ا٘ؿشيشٛ سٛؾٍاؾيسيشٝ  ٕٔشسّ ٌيطي ا٘ساظٜ. ثٛز ٔشغيط 8.23 سب 7.92 اظ ؾُحاؾيسيشٝ   زض ٞرب

ٝ  اؾرز  زازٜ ٘كبٖ  Brewer et al., 1978ا 1977 ٔبضؼ > فربضؼ  ذّريغ = ذربضػي  ٔٙربَك  ؾرُحي  آثٟربي اؾريسيشٝ   ور

ايعزدٙبٞي ا ٗيكيديىي اظُٔبِٗبر  زض. ثبقس ٔي  8.32 -8.2ا آٖ زاذّي آثٟبي اظ وٕشط وّي َٛض ثٝ  8.21-8.13ا

ٜ  فبضؼ زض ٔحرسٚزٜ آة ٞربي اؾرشبٖ ثٛقرٟط     ذّيغ ٖٕك آةاؾيسيشٝ   ،1388ٚ ٕٞىبضاٖ،   8.16 اظ وٕشرط  ٞي ٍرب

ٔمبزيط ثٝ زؾز آٔسٜ زض ٔحسٚزٜ اؾشب٘ساضز اٖالْ قسٜ ٔؼبظػٟز سرّيٝ دؿربة ثرٝ اوٛؾيؿرشٓ ٞربي     . اؾز ٘جٛزٜ

   لطاضزاض٘س.8.5-6.5ا يآث
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زضفهُ ثٟبض سغييط ٕ٘ٛزٜ  7.86سب ٌطْ زضِيشط زض فهُ سبثؿشبٖ  ٔيّي 6.78اظ ٔحسٚزٜ سغييطار ٔيعاٖ اوؿيػٖ ٔحَّٛ 

ثبقس. زض فهُ ثٟبض ُٔٙمٝ زضٖٚ َطح  اوؿِعٖ زض سبثؿشبٖ لبثُ ا٘شٓبض ٚ ثٝ زِيُ افعايف زٔبي آة ٔي اؾز. وبٞف

ٌرطْ زضِيشرط  ٚ ُٔٙمرٝ     ٔيّري  8ا يطنرٙٗش ينٌطْ زضِيشط اوؿيػٖ ٔحِّٛي ثيف اظ ُٔٙمرٝ   ٔيّي 8.5 ٗيبٍ٘ئسٛؾٗٝ ثب 

ٌطْ زضِيشط  زاضا ثٛزٜ اؾز. زض فهُ سبثؿشبٖ ثبظ ٞٓ ُٔٙمرٝ زضٖٚ َرطح سٛؾرٗٝ ٔيرعاٖ اوؿريػٖ       ٔيّي 7.3نٙٗشي ا

ٔحَّٛ ثيكشطي ٘ؿجز ثٝ ُٔٙمٝ نرٙٗشي ٚ نيطنرٙٗشي زاقرز. ايرٗ وربٞف ٔيرعاٖ اوؿريػٖ زض ُٔٙمرٝ نيطنرٙٗشي          

ٞب زض ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي ثبقس. ٔيبٍ٘يٗ اوؿيػٖ ٔحَّٛ زض ايٗ ٔٙبَك سٛا٘س ٘بقي اظ ٖٕك وٓ ٌٚطْ سط ثٛزٖ آة  ٔي
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ثبقس. زض فهُ دربييع ٘يرعٕٞيٗ سطسيرت ٔكربٞسٜ قرس ٚ ُٔٙمرٝ زضٖٚ        ٌطْ زضِيشط ٔي ٔيّي 6.15ٚ  6.9، 7.7ثٝ سطسيت 

ُمرٝ  ٌرطْ زضِيشرط  ٚ ٔٙ   ٔيّري  7.7ا ينرٙٗش ٌطْ زضِيشط ٔيربٍ٘يٗ ثربالسطي ٘ؿرجز ثرٝ ُٔٙمرٝ       ٔيّي 7.8ثب َطح سٛؾٗٝ 

ٌرطْ زضِيشرط ثربالسطيٗ ٔيرعاٖ      ٔيّري  8.1ثرب  ٌطْ زضِيشط  زاقز. زضفهُ ظٔؿشبٖ ُٔٙمٝ نٙٗشي  ٔيّي 7.5ا يطنٙٗشين

اوؿيعٖ ٔحَّٛ ٚ دؽ اظ آٖ ُٔٙمٝ زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ ٚ ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي ثٝ سطسيت ٔمبزيط وٕشط اوؿريػٖ ٔحّرَٛ   

   ٖ ٜ يااوؿريػٖ ٔحّرَٛ زض    ضا زاضا ثٛز٘س. ايٗ افعايف ٔيعاٖ ثٝ زِيرُ ثربالسطثٛزٖ ٔيرعا ضٚثرطٚي ذطٚػري   ا 10 ؿرشٍب

  1385دػٚٞكرٍبٜ ٘فرز،   ٘مُرٝ ا ثبقس وٝ ثطذالف ثطضؾي ديكيٗ زض ٕٞيٗ    ثٝ زِيُ ٚضٚز دؿبة ٔي5ٚ  4 يفبظٞب

 ثبقرس.  ٞرب زض ثطذري فهرَٛ ٔري     ثبقس. سفبٚر ٞبي ٔكبٞسٜ قسٜ ثٝ زِيُ ٔشالَٓ ثٛزٖ آة زض ثطذي اظ ايؿشٍبٜ ٔي

  ٚ ُٔبِٗربر زيٍرط   1385دػٚٞكرٍبٜ ٘فرز،   ٔحرسٚزٜ ا غ ٔطثٌٛ ثٝ ُٔبِٗٝ ديكيٗ زضٕٞريٗ  ٘شبيغ حبنُ ٔكبثٝ ٘شبي

ٖ  ثبقرس.    ٔي1388ٚ  1384ايعزدٙبٞي ٚ ٕٞىبضاٖ، ا اي ُٔٙمٝ ٗ  انرّي  UNEP ٔحممرب ُ  سرطي  نّٓرز  سغييرطار  ٖبٔر

ٔ  حرس  زض ضا فربضؼ  ذّيغ ؾُحي ٞبي اليٝا اوؿيػٖ نّٓز ٚ زا٘ؿشٝ چٍبِي ٚ قٛضي زٔب، ضا، اوؿيػٖ  شورط  اقرجب

ٝ  ثيبٖ فبضؼ ذّيغ ٔشطي 100 حسٚز اٖٕبق ٌطْ زضِيشط زض ٔيّي 1-0.2 ضا اوؿيػٖ نّٓز ثحطا٘ي حسّ ٚ ٕ٘ٛزٜ  زاقرش

ٔ  حس ثٝ ٘عزيه ؾبَ ؾطز ٔبٟٞبي زض ٘يع ضا ٖٕمي ٞبي اليٝ اوؿيػٖ نّٓز يٕٙب. ا٘س ـ  اقرجب ٜ  ٌرعاض  ا٘رس   ٕ٘رٛز

UNEP, 1999ثيرربٖ ضادٕري  سحميمربر  ٘شربيغ  . زض  ٜ ٝ  اؾرز  ٌطزيرس ٖ  نّٓررز: ور َ  اوؿريػ  ؾررُحي آثٟربي  زض ٔحّرٛ

ٝ  زض ٕٞب٘ؼرب . ثرٛز  ٌطْ زضِيشط ٔشغيرط  ٔيّي 8.6 سب 4.05 اظ 2001 سبثؿشبٖ قٙبؾي اليب٘ٛؼ ٌكز َي فبضؼ  اذّيغ  ثر

ٝ  ٞط زٚ زض زضيب، ٖبزي قطايٍ زض: وٝ ٌطزيسٜ شوط  Thangaraja, 1995ا اظ ٘مُ   ذربضػي  ٚ ٔيرب٘ي ا زضيربيي  ُٔٙمر

ٖ  ٔمرساض . اؾرز  ثٛزٜ ٖٕمي  اليٝ ااظ ثيكشطي ٔحَّٛ وؿيػٖا زاضاي ؾُحي اليٝ ضادٕي،  ٖٕرك  افرعايف  ثرب  اوؿريػ

 ,ROPMEثرٛز ا  ٌرطْ زضِيشرط   ٔيّري  2 اظ وٕشرط  ٔشرط  75 اظ ثيف اٖٕبق زض ٔحَّٛ اوؿيػٖ ٔمساض. يبفز ٔي وبٞف

اوؿيػٖ ٔحَّٛ زض ٔحسٚزٜ ٔٛضز ثطضؾي وٕشط اظ ؾُٛح  ٔمساض وٝ ٌطزز ٔي ٔالحٓٝ فٛق ٘شبيغ ٔمبيؿٝ ثب . 2004

ثبقس ٚ ُٔٙمٝ ثب ذُطار ٘بقري اظ وربٞف ٔيرعاٖ اوؿريػٖ ٔحّرَٛ ٔٛاػرٝ        ٌطْ زضِيشط  ٕ٘ي يّئ 2وٕشط اظ ٔؼبظ ا

 ثبقس. ٕ٘ي
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ٜ ا ٍئحر ثطزاضي زض ٔحُ ذطٚػي دؿبة ٞب ثرٝ   زضََٛ چٟبضفهُ ٚ َي سٕبٔي زفٗبر ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ  9، 8ٞربي   ايؿرشٍب

 ٔٗٙبايٗ دبضأشط ا٘سوي ثيف اظ ثميٝ ٘مبٌ ثٛزٜ اؾز. اِجشٝ ايٗ سفبٚر ٞب زض ثيٗ ٔٙبَك ٚ زض َي فهُ ٞب    ٔمساض10

ٌطْ زض ِيشط زاضاي ثيكشطيٗ ٚ ُٔٙمٝ  ٔيّي 1.45ثب  . زضفهُ ثٟبض ٘بحيٝ زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ ُٔٙمٝ p=0.05ا زاض٘جٛز٘س

وٕشطيٗ ٔيعاٖ اوؿيػٖ ذٛاٞي قيٕيبيي ثٛزٜ اؾز. زض فهُ سبثؿرشبٖ ٞرط ؾرٝ ُٔٙمرٝ زاضاي      زاضاي 1.12ثب نٙٗشي 

ثبقٙس. زضفهُ دبييع ٚ ظٔؿرشبٖ ٘يرع ُٔٙمرٝ نيطنرٙٗشي زاضاي ٔمربزيط       اوؿيػٖ ٔٛضز ٘يبظ قيٕيبيي سمطيجب يىؿب٘ي ٔي

 اٖ اوؿريػٖ ذرٛاٞي قريٕيبيي   ٌيطي ٔيع طجز قسٜ ثيكشطي ٘ؿجز ثٝ زٚ ُٔٙمٝ زيٍط ثٛزٜ اؾز. ثٝ زِيُ ايٙىٝ ا٘ساظٜ

اؾشب٘ساضزٔشس ا٘ؼبْ ٌطزيسٜ اؾز ٚ ثرٝ   5220قٕبضٜ   ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ 1385دػٚٞكٍبٜ ٘فز، ازض ُٔبِٗٝ ديكيٗ 
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زِيُ ايٙىٝ ايٗ ضٚـ وبض َجك اٖالْ ٔٙجٕ يبزقسٜ ثٝ زِيُ ٔعاحٕز يٖٛ ٞبي وّطيس لبثُ اؾشٙبز زضآة ٞبي قرٛض  

ثبقس. اِجشٝ ٔمربزيط اٖرالْ قرسٜ زض آٖ درػٚٞف ٘يرع       مبيؿٝ ثب دػٚٞف حبيط ٕ٘يثبقس، اٖساز اٖالْ قسٜ لبثُ ٔ ٕ٘ي

وٕشط اظ حسسكريم زؾشٍبٜ ثٛزٜ ا٘س وٝ ايٗ ٘يع ثيربٍ٘ط ذُط٘ربن ٘جرٛزٖ ٔيرعاٖ ٔٛػرٛز ايرٗ دربضأشط زض ُٔٙمرٝ         

 اؾبؾب ثرٝ زِيرُ ٖرسْ سٛافرك ثرطضٚي ضٚـ ٔرٛضز اؾرشفبزٜ ٚ ٔكرىالر ٔٛػرٛز ثرط           وٝثبقس. الظْ ثٝ شوطاؾز  ٔي

 ٌيطي ايٗ دبضأشط زض آة زضيب زض ثؿيبضي اظ ُٔبِٗبر اظ ؾٙؼف ايٗ دبضأشط نطفٙٓط ٔي ٌطزز. ؾطا٘ساظٜ
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ٌيرطي ٌطزيرسٜ اؾرز. ثرٝ ٕٞريٗ زِيرُ        زضُٔبِٗٝ ديكيٗ ايٗ دبضأشطثٝ نٛضر زيٍط ٚ سحز ٖٙٛاٖ قفبفيز ا٘ساظٜ

ٚ ثبقس. زضُٔبِٗٝ حبيط ور  أىبٖ ٔمبيؿٝ ٘شبيغ ثبيىسيٍط ٕ٘ي ثرٝ ضقرس زضَري ؾربَ      سٚضر آة زاضاي ضٚ٘رسي ض

ٚ ُٔٙمٝ زضٖٚ  ٚاحس 3ٚاحس، نٙٗشي  3.3 يطنٙٗشينثٝ ايٗ نٛضر وٝ ٔيعاٖ وسٚضر زض ثٟبض زض ُٔٙمٝ  .ثبقس ٔي

ثبقس. ثبالسط ثٛزٖ ٔيعاٖ وسٚضر زض سٕربٔي فهرَٛ زض ُٔٙمرٝ نيطنرٙٗشي ثيربٍ٘ط ايرٗ        ٚاحس ٔي 3.25َطح سٛؾٗٝ 

ثبقرس ٚ ٕ٘ري سرٛاٖ آ٘رطا ثرٝ نرٙبيٕ        ثبقس وٝ ٔٙكب وسٚضر ٔٛضز ثطضؾي ثيكشط ٔٛاز ّٔٗك ٔحيُري ٔري   ٔٛيٛٔ ٔي

ٗ  اظ. ٌرطزز  آة ورسٚضر  افرعايف  ثبٖرض  سٛا٘رس  ٔي ضٍ٘ي ٔٛاز ٚ ّٔٗك شضار ٚػٛز ٔٛػٛز ٘ؿجز زاز.  ٘ٓرط،  اير

 الي ضؼ، ٘ٓيط ّٔٗك، شضار .ثطز ٔي ثبال ضا وسٚضر نّٓز وّطٚفيُ، افعايف ٘شيؼٝ، زض ٚ ٞب فيشٛدال٘ىشٖٛ فطاٚا٘ي

ٖ   آة، زض ٔحَّٛ ضٍ٘ي ٔٛاز ضيع، زا٘ٝ آِي ٔٛاز ٚ ٖ  زيٍرط  ٚ ٞرب  دال٘ىشرٛ  آة ورسٚضر  ثبٖرض  ثيٙري  شضٜ ػب٘رساضا

ٚاحرس اٖرالْ    50 يؾرُح ثبسٛػٝ ثٝ ايٙىٝ حسٔؼبظ ورسٚضر ٚضٚزي ثرٝ آثٟربي     . Glesceri et al. 1989ٌطز٘س ا ٔي

ٌطزيسٜ اؾز، ِصا زض ُٔٙمٝ ٔٛضز ثطضؾي وسٚضر ثٝ ٖٙٛاٖ ٖبُٔ ٔحسٚزوٙٙرسٜ يرب ًٔرط ثرطاي اوٛؾيؿرشٓ آثري       

 قٛز. دصيط٘سٜ زض٘ٓطٌطفشٝ ٕ٘ي
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 وّطٚفيُ ٖٕٛزي سٛظيٕ ٘حٜٛ ثٝ سٛػٝ ثب ِصا. ثبقٙس ٔي ٌيبٞي دال٘ىشٟٛ٘بي اظ قبذهي ذٛز وّطٚفيُ آ٘ؼبئيىٝ اظ

ٝ  ٌرطزز  ٔري  اؾشٙجبٌ چٙيٗ آٖ فهّي سغييطار ضٚ٘س ٚ ٕ  ور  ٔرشّرف،  اٖٕربق  زض فيشٛدال٘ىشٟٛ٘رب،  درطاوٙف  ٚ سٛظير

ٝ  درصيطز،  ٔري  نرٛضر  ذٛضقيس ٘ٛض سبثف قسر ٚ ٔمساض اؾبؼ ثط ثيكشط زيٍط، ٔحيُي ٖٛأُ سبطيط اظ نطفٙٓط  ثر

ٝ  اظ ثيكرشط  ذٛضقريس  ٘رٛض  سبثف قسر ٚ سبثف ظاٚيٝ وٝ ؾبَ اَٚ ٘يٕٝ زض ايٙىٝ زِيُ َ  زْٚ ٘يٕر  ِرصا  ثبقرس.  ٔري  ؾرب

 ٔمساض ثيكشطيٗ .اؾز آٔسٜ زؾز ثٝ سطي دبييٗ ٞبي اليٝ زض ظٔؿشبٖ ثٝ ٘ؿجز سبثؿشبٖ زض ٘يع وّطٚفيُ ٔمساض ثيكشطيٗ

ٗ  ٚ ٌطزز ٔي حبنُ زضيب ؾُحي ٞبي اليٝ اظ سط دبييٗ ٔشط چٙسيٗ زض اِٚيٝ سِٛيس ٝ  أرط  اير ُ  ثر  ٔررطة  اطرطار  زِير

 .(Davis, 1995)ثبقس  ٔي آة ؾُحي ٞبي زضاليٝ ذٛضقيس ٘ٛض ثٙفف ٔبٚضاء

ٔىٗت ثبالسط  ٌطْ زض ٔشط ٔيّي 1.4وّطٚفيُ زضفهُ ثٟبض زض ٔحسٚزٜ زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ ثب  ٔيبٍ٘يٗ ثطضؾي ايٗ زض

اؾز. زض فهُ سبثؿشبٖ ٘يع ٕٞيٗ    ثٛزٌٜطْ زضِيشط ٔيّي 0.8ا يطنٙٗشين ٚ شطيِ زضٌطْ  ٔيّي 0.7ثب اظ ُٔٙمٝ نٙٗشي 
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دبييع ٚ  زضفهُ قٛز. نيطنٙٗشي، نٙٗشي ٚ زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ ُٔٙمٝ  ٔكبٞسٜ ٔيا يثطضؾضٚ٘س زض ؾٝ ُٔٙمٝ ٔٛضز 

ٖ        ٔيّري  1.12ٚ  0.6ثب ظٔؿشبٖ ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي ثٝ سطسيت   ٌرطْ زض ٔشطٔىٗرت ٘ؿرجز ثرٝ ٔٙربَك زيٍرط زاضاي ٔيرعا

وّطٚفيُ ثبالسطي ثٛز. ايٗ دبضأشط زض ُٔبِٗٝ ديكيٗ ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٍ٘طفشٝ اؾز ٚ ثٝ ٕٞيٗ زِيُ أىربٖ ٔمبيؿرٝ   

ٚػٛز ٘ساضز. ثٝ ٕٞيٗ زِيُ ثٝ شوط يبفشٝ ٞبي زيٍط وٝ زض ٔحرسٚزٜ آة   90سب  85ضٚ٘س سغييطار زض َي ؾبَ ٞبي 

 نّٓرز  سفربٚر ثيكرشطيٗ   سٜ اؾز، ثؿٙسٜ ٔي قرٛز. فبضؼ ا٘ؼبْ ٌطزي ٞبي اؾشبٖ ثٛقٟط يب ثرف ٞبي زيٍط ذّيغ

ٖ  يره  زض آٖ اذرشالف  ثيكشطيٗ ٌطْ زضٔشطٔىٗت ٚ ٔيّي 5.7 زضاؾشبٖ ثٛقٟط ظٔؿشبٖ ٚ سبثؿشبٖ ثيٗ وّطٚفيُ  ؾرشٛ

 اليٝ زض وّطٚفيُ افمي نّٓز . 1384ايعزدٙبٞي ٚ ٕٞىبضاٖ، قس ا ٔحبؾجٝ ٚ ٌطْ زضٔشط ٔىٗت طجز ٔيّي 5.8 آة

ٝ  زض ِٚري  يبثرس  ٔري  وبٞف زضيب ثٝ ؾبحُ اظ ظٔؿشبٖ ٖٕمي اليٝ ٕٞ ٙيٗ ٚ سبثؿشبٖ فهُ ٖٕمي ٚ ؾُحي ٞبي  الير

 ؾرُحي  ٞبي اليٝ زض سغييطار ايٗ. اؾز ٕٞطاٜ افعايف ثب  وب٘ؿط ثحط َطف ثٝ ذبضنا قٕبِي ثرف ٖٕمي ٞبي

ٝ  افعايف ثب سبثؿشبٖ، زض ٕ٘بيٙس ٕ٘ي سجٗيز اي ٚيػٜ اٍِٛي اظ ظٔؿشبٖ فهُ ٖ  سرط  َرٛال٘ي  آفشربة،  سربثف  ظاٚير  قرس

 ٘رٛض  ػرصة  ٔٙٓٛض ثٝ ظٔؿشبٖ زض ٚ وٙٙس ٔي حطوز سط دبييٗ ٞبي اليٝ ثٝ فيشٛدال٘ىشٟٛ٘ب ثيكشط، ٘ٛض ٚ ٌطٔب ضٚظٞب،

 ثررف  زض فبوشٛض ايٗ نّٓز ثيكشطيٗ  1384ا ؾبظ ٘يُ. ٕ٘بيٙس ٔي ٟٔبػطر ؾُحي، ظيط سب ثبالسط ٞبي اليٝ ثٝ ثيكشط

َ زض  Shepard. اؾز ٕ٘ٛزٜ ٌعاضـ ٚاحس 1.6 ظٔؿشبٖ زض ٚ 2.3 سبثؿشبٖ زض ضا  وب٘ؿط ثحطا فبضؼ ذّيغ قٕبِي  ؾرب

ـ    ٔيّري  0.86-0.2ضا  فبضؼ ذّيغ زض وّطٚفيُ سغييطار 1993 ٜ  ٌرطْ زضٔشطٔىٗرت ٌرعاض  ٌكرز  زض. اؾرز  ٕ٘رٛز

 ثرب  ٌرطْ زضٔشطٔىٗرت   ٔيّري  1.46-0.11 فربضؼ  ذّيغ ؾُحي آثٟبي وّطٚفيُ سطاوٓ 2001 ؾبَ زضيبيي ضادٕي زض

 طجرز  وٛيرز  ؾربحّي  آثٟبي زض آٖ ثيكشطيٗ ٚ ٖطثي ٔشحسٜ أبضار ٚ ايطاٖ آثٟبي ثيٗ آٖ وٕشطيٗ ،0.38 ٔيبٍ٘يٗ

 اؾز. ٌطزيسٜ

 

 هَاد هغزي -2-4

 اظر سظجيز. ا زاضاي فمط ٔٛاز نصايي  اؾز ٔٛازٔغصي وٓ ٔحيُي فبضؼ ذّيغ وٝ ٔٗشمسا٘س دػٚٞكٍطاٖ اظ ثطذي

 ٔٛازٔغصي فمط ثب اوٛؾيؿشٓ وٝ فبضؼ ذّيغ ٚ ؾطخ زضيبي ٚيػٜ ثٝ ، Tropicsاؾشٛايي ا ٔٙبَك ٘ٓيط ٔٙبَمي زض  Nا

ٓ  ٔي وٝ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ اِجشٝ . Zavada,1996ثبقس ا ٔي ٌؿشطـ ثيكشطيٗ زاضاي اؾز، ٕٞطاٜ  ٔرساض  زض فربضؼ  ذّريغ  زا٘ري

ٝ  ثبقرس،  ٕ٘ري  اؾرشٛايي  ٔٙربَك  ػرعء  ٚ زاضز لطاض  ؾطخ زضيبي اظ ثبالسطا زضػٝ 24 ثبالي ٝ  ٘عزيره  ثّىر  اؾرشٛايي  ثر

 .اؾز  Subtropicsا

 0.3ٚ  0.4سٟٙب زض فهُ سبثؿشبٖ زض ٔٙبَك نيط نرٙٗشي ٚ نرٙٗشي زاضاي ٔيربٍ٘يٗ     زض ُٔبِٗٝ ديكيٗ ٔيعاٖ آٔٛ٘يبن

اي وٝ زضُٔبِٗٝ حبيرط   ٌطْ زض ِيشط ثٛزٜ اؾز. زض آٖ ُٔبِٗٝ ٔٛاز ٔغصي ٘يع ٕٞب٘ٙس زيٍط دبضأشطٞب زض ُٔٙمٝ ٔيّي

ٌيطي ٍ٘طزيسٜ اؾز. ايٗ ُٔٙمٝ اظ ثٙسضؾيطاف سب ضٚؾشبي  ٔيسٜ قسٜ، ا٘ساظٜثٝ ٖٙٛاٖ ٔحسٚزٜ زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ ٘ب

ثبقرس ٚ زض حربَ    ثطوٝ چٛدبٖ زض ٔؼبٚضر ثٙسضوٍٙبٖ ضا زضثطٔي ٌيطز وٝ ٔحُ لطاضٌيطي َطح ٞبي سٛؾرٗٝ ٔري  

ٝ  زض حبيط فبظٞبي ؾبذز زض ايٗ ٔحسٚزٜ زض حبَ ا٘ؼبْ اؾز. حبيرط ٚ درؽ اظ ثطضؾري ٘شربيغ ٔكررم       ُٔبِٗر
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  ٘ؿرجز  ppm  0.21ا يكرشط يثٝ زض فهُ ثٟبض ٔٙبَك نٙٗشي ٚ زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ زاضاي ٔيبٍ٘يٗ آٔٛ٘يبن ٌطزيسو

ٌرطْ   ٔيّري  0.08سب ثبقس. زض ََٛ ؾبَ ٔيعاٖ آٔٛ٘يبن ضٚ٘سوبٞكي زاقشٝ ٚ    ٔيppm  0.12ا ينٙٗش طينثٝ ُٔٙمٝ 

 ٗيكر يدٖ أٛ٘يبن ٘ؿجز ثٝ ُٔبِٗرٝ  سٛاٖ ٌفز وٝ ٔيعا زضِيشط زض ُٔٙمٝ زض حبَ سٛؾٗٝ وبٞف ٔي يبثس. زضوُ ٔي

  زض ُٔٙمٝ وبٞف يبفشٝ اؾز. ٔمبزيط طجز قرسٜ وٕشرط اظ ٔيرعاٖ ٔؼربظ ٚضٚزي دؿربة ثرٝ       1385دػٚٞكٍبٜ ٘فز، ا

 ثبقس. ٌطْ زضِيشط  ٔي ٔيّي 2.5ا يآثٔٙبثٕ 

مبزيط ٔكبٞسٜ ٔ ثبقٙس. ٘يشطيز ٚ ٘يشطار اظ زيٍطٔكشمبر اظسٝ ٚاضز قسٜ ثٝ ٔحيٍ َي سغييطار قيٕيبيي ٚ ظيؿشي ٔي

ٝ قسٜ ايٗ سطويجبر زض َي فهَٛ ٔرشّف زضسٕبٔي ٔٙربَك ُٔبِٗرٝ حبيرط سفربٚر ٔٗٙربزاضي ثرب ثىرسيٍط          ٘ساقرش

 قٛز. ٞب ٘يع سفبٚسي ٔكبٞسٜ ٕ٘ي   ٚ حشي زض ثيٗ ايؿشٍبp=0.05ٜا

 سب ؾُحي ٞبي اليٝ زض 0.02 اظ ٘يشطار  نّٓز 1388ايعزدٙبٞي ٚ ٕٞىبضاٖ، ُٔٙمٝ ازضيىي اظ ُٔبِٗبر ديكيٗ زض 

ٖ  فهُ زض ٘يشطار نّٓز. زاقز ٘ٛؾبٖ سبثؿشبٖ فهُ ٖٕمي ٞبي اليٝ ٔيىطٚ َٔٛ زض ِيشط زض 1.31  اظ ثريف  سبثؿرشب

ٝ  ٘ؿجز ثيكشطي نّٓز زاضاي ٖٕمي ٞبي اليٝ ِٚي ثٛز ظٔؿشبٖ ٝ  ثر ثطضؾري زيٍرطي    زض. ثٛز٘رس  ؾرُحي  ٞربي  الير

ٖ  زض ٘يشرطار  نّٓز ٔيبٍ٘يٗ زضٕٞيٗ ٔحسٚزٜ، ٖ  زض ٚ 0.4 سبثؿرشب ٚ   4.9 ظٔؿرشب ٖ  زض ٔيىطٚٔرَٛ زض ِيشرط   اظ سبثؿرشب

ٗ 1384 ايعزدٙربٞي، ا يبفز ٔي وبٞف ظٔؿشبٖ زض ِٚي ٖٕك افعايف زاقز، ثٝ ؾُح  زض ٘يشرطار  نّٓرز   . ثيكرشطي

ـ  ppm 126.6 آثٟبي لُط زض ٘يشطيز ٚ ٘يشطار ٔؼٕٛٔ ثيكشطيٗ ٚ ppm 19.6 وٛيز آثٟبي ٜ  ٌرعاض -Al) اؾرز  قرس

Awadi, 2000). ٗسبثؿشبٖ زض ضا ثٛقٟط قٟطؾشبٖ ػٙٛثي ؾبحُ ٘يشطار نّٓز ؿزاوٛظي ٕٞ ٙي  َ  سرب  0 اظ 1977 ؾرب

ثبثطضؾري ٘شربيغ ُٔبِٗرٝ حبيرط ٚ ٔمبيؿرٝ آٖ ثرب        .اؾز وطزٜ زضِيشطٌعاضـ َٔٛ ىطٚئ 1 سب 0.1 اظ ظٔؿشبٖ زض ٚ 4

  ٚ ٕٞ ٙيٗ ثطضؾي اؾشب٘ساضزٞبي ؾبظٔبٖ حفبْز ٔحيٍ 1385دػٚٞكٍبٜ ٘فز، ٔحسٚزٜ أُبِٗٝ ديكيٗ زض ٕٞيٗ 

ٌطْ زضِيشط  ٔكرم ٔي ٌطزز ورٝ   ٔيّي 50ا شطاري٘ ٌٚطْ زضِيشط   يّئ 10ا زيشطي٘ظيؿز زضثبضٜ حسٔؼبظ ٚضٚز 

 آثٟبي ُٔٙمٝ اظ ٘ٓطٔيعاٖ ٘يشطار ٚ ٘يشطيز زض قطايٍ ٔٙبؾجي ٞؿشٙس.

ِٛ وٝ ثٝ زِيُ ٘مف آٖ زض ؾبذشبض ثطذي ٔٛػٛزار سره   ؾيّيىبر اظ ػّٕٝ ٔٛاز ٔغصي اؾز زيبسٛٔرٝ ٞرب    ا يؾرّ

ٗ . ثبقرس  ٔري  ضازيِٛطٞب ٚ ٞب زيبسٛٔٝ ٞبي دٛؾشٝ  Siا ؾيّيؿيْٛ ضؾٛة آٖٓ ثبقس. ثرف ٔٛضز سٛػٝ ٔي  ٖٙهرط  اير

ٝ  . Zavada,1996ا زاضز لرطاض  ٘فرٛشي  ٞربي  ٌساظٜ ٚ ضؾي ٞبي وب٘ي سبًطيط سحز ٕٞ ٙيٗ ٝ  ٕٞبٍ٘ٛ٘ر  ثطضؾري  زض ور

 ٚػٛز ٘فٛشي ٞبي ذطٚػي آٖ آثطيع حٛظٜ ٚ ثٛقٟط اؾشبٖ آثٟبي ٔحسٚزٜ زض ايٙىٝ ثٝ ٘ٓط ٌطزيس، ثيبٖ ٘يع ديكيٗ

ٗ  زض ٔٛػرٛز  ؾيّيؽ آٖٓ ثرف ِصا ٘ساضز، ٜ  اير يره   زض  .1374 ايعزدٙربٞي، ا اؾرز  ضؾري  ٔٙكربً  زاضاي ٔحرسٚز

ٔيىطٚ ٔرَٛ زض   5.65سب  0.01 اظ ؾيّيىبر نّٓز  1384ايعزدٙبٞي ٚ ٕٞىبضاٖ، ثٛقٟط اثطضؾي زض ٔحسٚزٜ اؾشبٖ 

 زض 1968 زؾبٔجط زض: ػّٕٝ اظ ا٘س، ٕ٘ٛزٜ ثيبٖ ظيط قطح ثٝ ٔشفبٚسي ٔمبزيط ٘يع ٔحمميٗ ٌيطي ٌطزيس. ؾبيط ِيشطا٘ساظٜ

ْ  19.4 سرب  10.5 اظ وٛيز آثٟبي ٚ 3.4 سب 0.1 اظ لُط آثٟبي ،7.8 سب 0 اظ ٖطثي ٔشحسٜ أبضار آثٟبي  ثرط  ٔيىطٌٚرط

 ِيشرط  ٔيىطٌٚطْ ثرط  5/26 سب 4/0 اظ 1994 ؾذشبٔجط ٚ 93 اوشجط زض ٖطثي ٔشحسٜ أبضار ؾٛاحُ  Yamazi, 1974ا ِيشط

 ي زأٙٝ ٔصوٛض ٔمبزيط ٌطزز، ٔي ٔالحٓٝ وٝ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ  .Shridah and Al-Ghais, 1999. Sited by Al-Awadi, 2000ا
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ٗ  انرّي  ٔٙجٕ ضٚز اضٚ٘س ثٛقٟط، اؾشبٖ آثٟبي ديكيٗ ُٔبِٗبر زض. زٞٙس ٔي ٘كبٖ ضا ٚؾيٗي ٜ  سربًٔي  ؾريّيىبر  وٙٙرس

ٝ  يٕٗ ثٛز، ٌطزيسٜ ثيبٖ فبضؼ ذّيغ قٕبِي ثرف ٝ  ايٙىر ٗ  زض ٘يرع  ٔٙرس  ضٚزذب٘ر ٜ  اضظيربثي  ٔرؤطط  أرط  اير  ثرٛز  قرس

  .1384 ايعزدٙبٞي،ا

ٌطْ زضِيشط ٔيبٍ٘يٗ نّٓشي ثيف اظ ٔٙبَك نرٙٗشي   ٔيّي 0.74ثب ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي  1390ثٟبض  زض حبيطَي ُٔبِٗٝ  

ٞبي زيٍط ٘يع ُٔٙمرٝ نيطنرٙٗشي نّٓرز ثربالسطي اظ      ي فهُسٕبٔ زض ٌطْ زض ِيشط  زاقز. ٔيّي 0.54ا يطنٙٗشينٚ 

دػٚٞكرٍبٜ  ٔحرسٚزٜ ا ؾيّيؽ ضا زاضاثٛز. ٔمبزيط ؾٙؼيسٜ قسٜ زض ُٔبِٗٝ حبيط ٘ؿجز ثٝ ُٔبِٗرٝ ديكريٗ زض ٕٞريٗ    

سمطيجب ٔكبثٝ ثٛزٜ ٚ افعايف يب وبٞف قسيسي ٔكبٞسٜ ٕ٘ي ٌطزز.  1384اؾفٙسٔبٜ  ٚ  ثٝ ػع زض ذطزاز 1385٘فز، 

ثبسٛػٝ ثٝ اٖالْ ٍ٘طزيسٖ حسٔؼبظ ٚضٚز ؾيّيؽ ثٝ آثٟبي ؾُحي زض اؾشب٘ساضز ؾربظٔبٖ حفبْرز ٔحريٍ ظيؿرز     

 اْٟبض٘ٓطٕ٘ٛز.اٖالْ ٘ٓط زضثبضٜ ؾبِٓ يب٘بؾبِٓ ثٛزٖ آة ُٔٙمٝ اظ ٘ٓطٔيعاٖ ؾيّيؽ ٕ٘ي سٛاٖ 

ٖ  زضيربي  ،ٔصوٛض فٛق ٔحممبٖ اظ ثؿيبضي ٝ  ضا ٖٕرب ٖ  ثر ٗ  ٖٙرٛا ٕ  ٟٕٔشرطي ٗ  ٔٙربث ٜ  سرأٔي  فربضؼ  ذّريغ  فؿرفبر  وٙٙرس

ٝ  ٚلشي فبضؼ، ذّيغ ذبضع زضِيشط اظ َٔٛ ىطٚئ 1اظ فؿفبر ثيف  زاضاي ؾُحي آة .ا٘س زا٘ؿشٝ ٝ  ور ُ  ثر ٗ  زاذر  اير

اظ  وٕشط ثٝ ٚ زٞس ٔي زؾز اظ ضا فؿفبسف ؾطٖز ثٝ ثيِٛٛغيىي، ػصة ٚ اذشالٌ ؾجت ثٝ ٌطزز، ٔي ٚاضز ُٔٙمٝ

 فؿفبر افعايف ٔٙبثٕ زيٍط اظ ٘يع ضٚز اضٚ٘س فٛق، ٘شبيغ ثٝ سٛػٝ ثب (ROPME,2004) ضؾس ٔي ٔيىطَٚٔٛ زضِيشط 0.1

ٝ  اؾرز  آٖ ثيربٍ٘ط  1999 ٚ 1994 ٞربي  ؾبَ ٞبي ٌعاضـ چٝ، اٌط. ثبقس ٔي فبضؼ ذّيغ  آثٟربي  زض آٖ ٔمرساض  ور

 ثطضؾي اؾز. زض ثٛزٜ (ROPME, 2004) ٔيىطٚ َٔٛ زض ِيشط 0.11 شطٚئِيىطٚ َٔٛ زض  0.25-0.17 سطسيت ثٝ وٛيز

ٓ  ٔٙرس  ضٚز ٚ ٔؤطط فؿفبر افعايف زض حسٚزي سب ٘يع حّّٝ ضٚزذب٘ٝ  1384 ايعزدٙبٞي،ا زضٔحسٚزٜ اؾشبٖ ثٛقٟط  ور

 ٔي فؿفبسٝ قٙبذشي ظٔيٗ ؾبظ٘سٞبي فبلس حّٝ ٚ ٔٙس ٞبي ضٚزذب٘ٝ آثطيع حٛظٜ ايٙىٝ ثٝ ٘ٓط. ثٛز ٌطزيسٜ شوط سبطيط

ٜ  زض وكبٚضظي ٚؾيٕ ٞبي فٗبِيز اظ ٘بقي حّٝ ضٚزذب٘ٝ آة زض ٔٛػٛز فؿفبر ٘ؿجي افعايف ثبقٙس،  آثطيرع  حرٛظ

 وكربٚضظي  ٞبي فٗبِيز آٖ، زؾز دبييٗ ٞبي ثرف ٚيػٜ ثٝ ٔٙس، ضٚزذب٘ٝ آثطيع حٛظٜ زض حبِيىٝ زض ثبقس ٔي آٖ

ٗ . ٌطزز ٔي حُٕ زضيب ثٝ ٞب ضٚزذب٘ٝ ٚؾيّٝ ثٝ ٞب، نرطٜ ٞٛاظزٌي اطط ثط فؿفط ٔمساض ثيكشطيٗ .اؾز ٘بچيع  ثيكرشطي

ٗ  ٞربي  وٕذّىؽ ٚ فؿفطيز ٘ٓيط اٚضٌب٘يه نيط ٞبي قىُ زض زضيب زض ٔٛػٛز  PO4ا فؿفبر نّٓز  آثرساض  آٞر

ٌيطي قسٜ فؿفط زض دػٚٞف حبيط زاضاي افرعايف چكرٍٕيط ٘ؿرجز ثرٝ      ٔمبزيط ا٘ساظٜ . Zavada,1996ا زاضز ٚػٛز

ٝ  زض ثبقرس.    ٔري 1385دػٚٞكرٍبٜ ٘فرز،   ا ٗيكر يدُٔبِٗٝ  ٜ     ُٔبِٗر ٌيرطي قرسٜ نّٓرز     فرٛق اِرصوط ٔيربٍ٘يٗ ا٘رساظ

ىٝ ٌطْ زضِيشط اٖالْ ٌطزيرسٜ اؾرز، زضنرٛضسي    ٔيّي 0.01اظ  وٕشطثطزاضي  اضسٛفؿفبر زض َي سٕبٔي فهَٛ ٕ٘ٛ٘ٝ

ثبقرس. زض فهرُ ثٟربض ٔيربٍ٘يٗ ايرٗ       ٌرطْ زضِيشرط ٔري    ٔيّي 0.53حبيط ٔيعاٖ فؿفبر زضآة ٞبي ُٔٙمٝ زض ُٔبِٗٝ 

ٌرطْ زضِيشرط ضؾريسٜ اؾرز. ايرٗ افرعايف        ٔيّري  0.87ثٝ ثبقس وٝ زضفهُ ظٔؿشبٖ  ٌطْ زضِيشط ٔي ٔيّي 0.18دبضأشط 

زض  13.05ٌطْ زضِيشط زض فهُ ثٟبض ثٝ  ٔيّي 2.69اظ ا٘فؼبضٌٛ٘ٝ زضٔٛضز ؾِٛفيس ٘يع ٔكبٞسٜ ٔي ٌطزز ثٝ ٘حٛي وٝ 

فهُ ظٔؿشبٖ ضؾيسٜ اؾز. ٔيعاٖ ؾِٛفيس ٘يع ٘ؿجز ثٝ ُٔبِٗٝ ديكيٗ زضٕٞيٗ ٔحسٚزٜ افعايف ثؿيبض ظيربزي زاقرشٝ   

ٖ  زض فؿرفبر  نّٓز   ٔيبٍ٘ي1388ٗايعزدٙبٞي ٚ ٕٞىبضاٖ،ا اي اؾز. زض يىي زيٍط اظ ُٔبِٗبر ُٔٙمٝ  ،82 ظٔؿرشب
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ٝ  ٚ ٔيىطَٚٔٛ زضِيشط طجرز  3.97 ٚ 3.81 ،1.35 سطسيت ثٝ 83 ٖظٔؿشب ٚ سبثؿشبٖ ٜ  ٔحبؾرج  اؾرز، حربَ آ٘ىرٝ زض    قرس

ٗ  زض ٕٞيٗ ٔحسٚزٜ، 1384ٕٞيٗ ُٔبِٗٝ ايعزدٙبٞي ٕٚٞىبضاٖ،  ديكيٗ ثطضؾي ٖ  زض فؿرفبر  نّٓرز  ٔيربٍ٘ي  سبثؿرشب

 يبفز. ٔي افعايف ٖٕك ثٝ ؾُح اظ فهَٛ سٕبْ زض ٚ ٔيىطٚ َٔٛ زض ِيشط 0.9 ظٔؿشبٖ ٚ 0.2

ٔيىطٚٔرَٛ   0.95سرب   سبثؿشبٖ زض 0.38 اظ ضا وب٘ؿط ثحط ُٔٙمٝ زض فؿفبر ٔمساض ثيكشطيٗ ٚ وٕشطيٗ  1384ا ٘يُ ؾبظ

ٖ  آثٟربي  زض ضا فٛق ٔمبزيط ٔيبٍ٘يٗ  1384ا اثطاٞيٕي. اؾز ٕ٘ٛزٜ ٌعاضـ ظٔؿشبٖ ٖٕمي ٞبي اليٝ زضِيشطزض  اؾرشب

ٖ  زض زضِيشطٔيىطَٚٔٛ  0.8حسٚز  سب سبثؿشبٖ زض 0.3 حسٚز اظ ٞطٔعٌبٖ ٖ  ظٔؿرشب ٜ  ثيرب  فؿرفبر  نّٓرز  .اؾرز  ورطز

ٝ  زض ٌرطْ زضِيشرط   ٔيّري  16 سب ثحطيٗ ؾٛاحُ زض 0 حسٚز اظ فبضؼ ذّيغ ـ  ضٚز اضٚ٘رس  زٞب٘ر ٜ  ٌرعاض اؾرز   ٌطزيرس

ٗ  . Yamazi, 1974; Al-Awadi, 1983; Al-Saad, 1983; Brewer, 1987; Al-Awadi, 2000ا  ٚ 1374 اثطاٞيٕري، ا ٕٞ ٙري

ٌطْ زضِيشط زض فهُ ثٟبض زض سٕبٔي ٔٙربَك   ٔيّي 0.17اظ زض دػٚٞف حبيط ٘يع ٔيعاٖ فؿفبر   .1376 ٌؿشط، آثعي

ٌطْ زضِيشط زض فهُ ظٔؿشبٖ زض ُٔٙمٝ نيط نرٙٗشي   ٔيّي 1.62سب نيطنٙٗشي، نٙٗشي ٚ زضٖٚ ٔحسٚزٜ سٛؾٗٝ ُٔٙمٝ 

ٝ ضخ زازٜ اؾرز ورٝ ذرٛز    افعايف يبفشٝ اؾز. افعايف زضسٕبْ ٔحسٚزٜ َطح ٚفبض٘ اظ نٙٗشي ثٛزٖ يب٘جٛزٖ ُٔٙمر 

ثطضؾي سٕربْ ايرٗ    ثبقس. اي زضيبيي ٔي ٘كبٖ زٞٙسٜ سبطيط ٔيعاٖ ثبالي آِٛزٌي ٚ سبطيط ػٟز ػطيب٘بر وّي ٚ ُٔٙمٝ

ُٔبِٗبر ٚ دػٚٞف حبيط ثيبٍ٘ط افعايف ثؿيبض قسيس نّٓز فؿفط زض ُٔٙمٝ اؾز وٝ ثٝ ٘ٓط ٔي ضؾس زاضاي ٔٙكب 

فبضؼ ثبيرس سٕٟيرساسي ٘ٓيرط درباليف ظٜ      قطايٍ ثس اوِٛٛغيىي زض ذّيغا٘ؿب٘ي اؾز ٚ ثٝ ٞسف ديكٍيطي اظ ثطٚظ 

 ثٙبثطايٗ فؿفبر ثٝ ٖٙٛاٖ آاليٙسٜ ٔحيُي ثبيس ٔٛضز سٛػٝ لطاضٌيطز.؛ آة ٞبي قٟطي يب نٙٗشي ضا ثٝ وبضٌطفز

ٓ  آاليٙرسٜ ٞربي   وٙربض  ثبقس. زض دبضأشط زيٍط ٔٛضز ثطضؾي زضايٗ ُٔبِٗٝ ؾِٛفيسٞيسضٚغٖ ٔي ٖ  ٚ ٟٔر  ٍٔحري  فرطاٚا

 ؾرٕي  اقشٗبَ، لبثُ ٌبظي ٞيسضٚغٖ ؾِٛفيس. ٔيجبقس (H2S) ٞيسضٚغٖ ؾِٛفيس ٘بقٙبؼ آاليٙسٜ ٞبي اظ يىي ظيؿز،

 1.895 ٔرهٛنرف  چٍبِيا ٞٛاؾز اظ سط ؾٍٙيٗ ٚ ضً٘ ثي ٌبظ ايٗ. اؾز ٌٙسيسٜ سرٕٕط٘ ٔكرم ثٛي ثب ٚ

ٝ  ٚ اؾرز  ثيكرشط  سط اضسفبٔ وٓ ٔىبٟ٘بي زض قس٘ف ػٕٕ احشٕبَ ذبَط، ٕٞيٗ ثٝ . ٞٛاؾز ثطاثط  ٞرٛا  زض ؾرطٖز  ثر

َ  آة زض ذربوي  لّيربيي  ٚ لّيربيي  فّرعار  ؾرِٛفيسٞبي  ٞيرسضٚغٖ،  ؾِٛفيس .ٔيكٛز درف  ٕ٘ىٟربي . ٞؿرشٙس  ٔحّرٛ

 ٞيسضٚغٖ ؾِٛفيس يب (HS) ؾِٛفيس ٞيسضٚ يٖٛ ٕ٘ٛزاض ثٝ ٚ زازٜ ٚاوٙف ٞيسضٚغٖ يٟٛ٘بي ثب آة زض ٔحَّٛ ؾِٛفيس

 ٔبقريٟٙبي  ٚ قريٕيبيي  وبضذب٘ؼبر دشطٚقيٕي، ٚ ٘فز نٙبيٕ اظ ٘بقي نٙٗشي ظثبِٝ ٞبي زض ؾِٛفيسٞب .آيٙس ٔي زض

 سمُيط ٞبي ٚ ثرف َجيٗي ٌبظ قٛز، ٔي حُٕ يب آٚضي ػٕٕ ذبْ ٘فز ذٛز وٝ ػبٞبيي .ٔيكٛز زيسٜ وبنصؾبظي

 .قٛز ٔي ديسا ظيبز آٟ٘ب زض ٞيسضٚغٖ ؾِٛفيس وٝ ٞؿشٙس ٔىبٟ٘بيي اظ ٞٓ ٌٌٛطز ٚ ذبْ ٘فز وطاويًٙ ٚ

ٌرطْ   يّر ئ 2.7ٌطْ زضِيشط ثيكشطيٗ ٚ ُٔٙمٝ نٙٗشي ثرب ٔيربٍ٘يٗ    ٔيّي 2.8 ٗيبٍ٘ئ ثبزضفهُ ثٟبض ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي 

زضِيشط يٖٛ ؾِٛفيس حبٚي ٔمساض ثبالسط ايٗ سطويت زض آة ثٛز٘س. زضَي ؾبَ ٚ ٕٞب٘ٙس فؿفبر، حًٛضايٗ ٔبزٜ زض 

ُ  ٔيّرري 13.3آة ُٔٙمررٝ ثيكررشط ٌطزيررس ٚ سررب    ظٔؿررشبٖ زض ُ٘مررٝ نررٙٗشي افررعايف يبفررز.   ٌررطْ زضِيشررط زض فهرر

 1.4- 0.2ٔحرسٚزٜ   زض  1385دػٚٞكرٍبٜ ٘فرز،   ٔحرسٚزٜ ا قرسٜ زض ُٔبِٗرٝ ديكريٗ زض ٕٞريٗ      ٌيطي طا٘ساظٜئمبز

ثبقرس. ثرٝ زِيرُ زض زؾرز ٘جرٛز       ٌطْ زضِيشط ثٛزٜ اؾز ثؿيبض وٕشط اظ ٔمربزيط ٔطثرٌٛ ثرٝ درػٚٞف حبيرط ٔري       ٔيّي
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ديكيٗ زض ٕٞيٗ ٔحسٚزٜ ٚ ٕٞ ٙيٗ سفبٚر  ُٔبِٗٝزض   SRBsا ؾِٛفبرٙٙسٜ ٞبي احيبو اَالٖبر ٔطثٌٛ ثٝ ثبوشطي

زض ٔيعاٖ زلز ويز ٞبي ٔرٛضز اؾرشفبزٜ زضايرٗ زٚ ُٔبِٗرٝ، أىربٖ ٔمبيؿرٝ ايرٗ زٚ ثطضؾري ثرب يىرسيٍط ٔمرسٚض            

يس ثبقس. افعايف ثٝ َٛض ٍٕٞٗ ٚ زضسٕبٔي ٔٙبَك اسفبق افشبزٜ اؾز ٚ زضسٕبٔي فهَٛ ثٝ ػع ثٟبض، نّٓز ؾِٛف ٕ٘ي

حرسٔؼبظ اٖرالْ    ٌيطي قسٜ ثريف اظ  زض ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي وٕشط اظ زٚ ُٔٙمٝ زيٍط ثٛزٜ اؾز. ٔيعاٖ ؾِٛفيس ا٘ساظٜ

ثٙبثطايٗ ؾِٛفيس ثٝ ٖٙٛاٖ يه ٔبزٜ آاليٙسٜ زض ُٔٙمٝ حًرٛضزاضز ٚ ٔري سٛا٘رس    ؛ ثبقس ٌطْ زضِيشط  ٔي يّئ 3قسٜ ا

 ؾجت ثطٚظ ٔكىالسي ٌطزز.

 

 ّا آاليٌذُ -3-4

 فلضات ػٌگيي -1-3-4

قس زضايٗ ٌطٜٚ نّٓز فّعار ؾطة، وبزٔيْٛ، ػيٜٛ، ضٚي، ٔؽ،  ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ديكشطزضفهُ ٔمسٔٝ ٘يعقطح زازٜ

 وطْٚ، ٘يىُ ٚآٞٗ زضآة ٚ ضؾٛثبر ُٔٙمٝ ٔٛضز ثطضؾي لطاضٔي ٌيطز.

 
 يسٍ  -1-1-3-4

بٚر ٔٗٙبزاضي ثيٗ ٔٙبَك ثب ٔيبٍ٘يٗ ٔيعاٖ ضٚي زضآة زض ٔٙبَك ٔٛضز ثطضؾي زضفهُ ثٟبض ثيبٍ٘ط ايٗ اؾز وٝ سف

ٌرطْ زضِيشرط زض ُٔٙمرٝ     ٔيّري  5ٔحسٚزٜ  . ٘ٛؾب٘بر نّٓز ايٗ فّع زض ايٗ فهُ زض p=0.05ا٘ساضز  ػٛزيىسيٍط ٚ 

ٌطْ زض  ٔيّي 42.12ثب ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي  أبزض ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي ثٛزٜ اؾز. زض ضؾٛثبر  5.61زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ سب 

ٌطْ  ٔيّي 38.5ا ينٙٗشٌطْ زضويٌّٛطْ  ٚ ُٔٙمٝ  ٔيّي 38سٛؾٗٝ اويٌّٛطْ ضٚي ثب ُٔٙمٝ زضٖٚ ٔحسٚزٜ زض حبَ 

ثبقرٙس. زضفهرُ سبثؿرشبٖ ٔيرعاٖ ضٚي زض      ٔي p=0.017  ٚp=0.023ي سفبٚر ٞبي ٔٗٙبزاض ثٝ سطسيت   زاضازضويٌّٛطْ

ٌطْ زضِيشط ثٛز وٝ ثيف اظ زٚ ٘بحيٝ زيٍط ثرٛزٜ اؾرز. زض    ٔيّي 10.15آة زض ُٔٙمٝ زضٖٚ ٔحسٚزٜ سٛؾٗٝ زاضاي 

ْ   ٔيّي 49ا يضٚضؾٛثبر ٕٞيٗ ُٔٙمٝ ٘يع قبٞس نّٓز ثبالسطي اظ  ثرٝ زيٍرط ٔٙربَك ٔري        ٘ؿرجز ٌرطْ زضويّرٌٛط

َ  ثبٔحسٚزٜٚ  p=0.002 عاٖئنٙٗشي ثٝ  ثب ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي ثبقيٓ. ٔيعاٖ فّع ضٚي زض ٘بحيٝ ٝ  زضحرب  p=0.001 سٛؾرٗ

زض فهُ دبييع ُٔٙمرٝ نرٙٗشي ثبسفربٚر ا٘رسوي ٘ؿرجز ثرٝ ٔحرسٚزٜ زضٖٚ َرطح سٛؾرٗٝ          . زاقز ٔٗٙبزاضي رسفبٚ

ٌرطْ زضِيشرط    ٔيّري  11.4ثيكشطيٗ نّٓز ضٚي ضا زض آة زاقرشٝ اؾرز. زض ايرٗ فهرُ ٔيرعاٖ ضٚي ُٔٙمرٝ نرٙٗشي        

زضويّرٌٛطْ  اظ زيٍرط   ٌرطْ   ٔيّري  50.6سرط ا ٌيطي قس. ضؾٛة ُٔٙمٝ نٙٗشي ٘يع اظ ٘ٓط نّٓز ضٚي ا٘جبقشٝ  ا٘ساظٜ

 ٚػرٛز  p=0.05 ٖٙرب يإٌَيطي قسٜ زض ايٗ ٔٙربَك ثرب ؾرُح     ثبقس. سفبٚر ٔٗٙبزاضي ٘يع ثيٗ ٔمبزيط ا٘ساظٜ ٔٙبَك ٔي

ٞبي سبثؿشبٖ ٚ دبييع ٔيعاٖ ضٚي زضآة ٚ ضؾٛة ٘ؿرجز ثرٝ ٔٙربَك زيٍرط      . زضفهُ ظٔؿشبٖ ٘يع ٕٞ ٖٛ فهُ٘ساضز

 ٗيكر يدٌيطي قسٜ زض ُٔبِٗرٝ   ثبقس. ثيكيٙٝ ٔيعاٖ ضٚي ا٘ساظٜ ٌٛطْ ٔيٌطْ زضويّ ٔيّي 54ٚ  11.9ثيكشط ٚ ثٝ سطسيت 

ٌطْ زضويّرٌٛطْ اٖرالْ ٌطزيرسٜ     ٔيّي 71.5ٌطْ زضِيشط ٚ زض ضؾٛة  ٔيّي 0.012  زضآة 1385دػٚٞكٍبٜ ٘فز، ا

 ثبقس. ٔيعاٖ ضٚي زض ضؾٛثبر ٘يع سفربٚر  ٌيطي قسٜ زض دػٚٞف حبيط ثؿيبض ٔشفبٚر ٔي اؾز وٝ ثب ٔمبزيط ا٘ساظٜ
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ٜ  ثؿيبض ظيبزي ثب ٔمبزيط ا٘ساظٜ زضٖٚ ذٛضٞرب ٘ؿرجز ثرٝ ؾربيط      ٞربي  ٌيطي قسٜ ديكيٗ زاضز. زضسٕبٔي فهَٛ ايؿرشٍب

ثبقس. زض ثيٗ ثميرٝ   ثبقٙس وٝ ايٗ ثٝ زِيُ َجيٗز ضيرز قٙبؾب٘ٝ ذٛض ٔي ايؿشٍبٜ ٞب زاضاي نّٓشي ثبالسط اظ ضٚي ٔي

ٗ فّرع ٚػرٛز ٘رساضز ٞرط چٙرس زِيرُ آٖ ثرٝ ٚضٚز دؿربة ٚ         ٞب ثٝ ػع زض ٔٛاضزي چٙس، سفبٚسي ثيٗ ٔيعاٖ اي ايؿشٍبٜ

فهرُ   زٚزضُٔبِٗرٝ حبيرط سٟٙرب زض      .1385دػٚٞكرٍبٜ ٘فرز،   اؾز اّٖٕيبر ا٘ؼبْ قسٜ زضٖٚ ُٔٙمٝ زا٘ؿشٝ قسٜ 

ثٟبض ٚ سبثؿشبٖ  ثيٗ ٔيعاٖ ضٚي سفبٚر ٔٗٙربزاضي ثريٗ ٔٙربَك ٚػرٛز زاضز. سفربٚر چٙرسا٘ي ثريٗ ٔيرعاٖ ضٚي زض         ا

ٝ  لبٖ٘ٛ 134 ٚ 104 ٔبزٜ «ع» ثٙس اػطايي ٘بٔٝ يٍط زيسٜ ٘كسٜ اؾز. َجك آئيٗضؾٛثبر ٔٙبَك ثبيىس ٝ  ثط٘بٔر  دٙؼؿربِ

اٌط نّٓز ضٚي ٔٛػٛز ثبالسط اظ حسٔؼبظ سرّيرٝ ثرٝ آة ٞربي     1380ظيؿز  ٔحيٍ حفبْز ؾبظٔبٖ سٛؾٗٝ، ؾْٛ

 دؿبة ثبيس ٔٛضز ثطضؾي ٚ سهفيٝ لطاضٌيطز. ٌطْ زضِيشط  ثبقس، يّئ 2ؾُحي ا
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ٌطْ زضِيشط   ٔيّي 0.06ا عاٖئٔيبٍ٘يٗ نّٓز وبزٔيْٛ زضآة زض فهُ ثٟبض زض ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي ٚ نٙٗشي ثٝ يه 

ثبقرس. زض فربظ ضؾرٛة ٔيرعاٖ ايرٗ ٖٙهرط        ٌطْ زضِيشط  ٔري  ٔيّي 0.074ا  ُٔٙمٝٚوٕشط اظ ُٔٙمٝ زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ 

ثبقس. ٔمساضوبزٔيْٛ زضٔٙبَك يبزقرسٜ   زضُٔٙمٝ نٙٗشي وٕي ثيف اظ ُٔٙمٝ ُٔٙمٝ نٙٗشي ٚ زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ ٔي

 0.14ثرب  ثبقس. زض فهُ سبثؿرشبٖ ُٔٙمرٝ زضٖٚ َرطح سٛؾرٗٝ      ٌطْ زض ويٌّٛطْ ٔي ٔيّي 0.26ٚ  0.27، 0.3 تيسطسثٝ 

 ٚ نرٙٗشي  ٞط زٚ ٘بحيٝ ثب نيطنٙٗشي ٘بحيٝ ثبقس. زض ايٗ فهُ ٌطْ زضِيشط زاضاي ثيكشطيٗ ٔحشٛاي وبزٔيْٛ ٔي يّئ

ٝ  ٘يرع ثرب   نرٙٗشي  ٘بحيٝ ٕٞ ٙيٗ. زاقز  p=0ا ئٗٙبزاض سفبٚر اظ ٘ٓط ٔيعاٖ وبزٔيْٛ سٛؾٗٝ زض حبَ َ  ٘بحير  زضحرب

ايٗ ٔٛيٛٔ زض ٔٛضز ضؾٛة ايٗ ُٔٙمٝ ٘يع نسق  .زاقز  p=0.006ٔٗٙبزاض ا سفبٚر آة وبزٔيْٛ زض ٔيعاٖ سٛؾٗٝ

ٔيعاٖ وبزٔيْٛ ضؾرٛثبر ٘يرع    ٌطْ زضويٌّٛطْ اؾز. ٔيّي 0.56ُٔٙمٝ ٔي وٙس. ٔيعاٖ وبزٔيْٛ زض ضؾٛثبر زض ايٗ 

زض فهُ دبييع ُٔٙمٝ نٙٗشي ثب ٔيرعاٖ   .زاقز  p=0.027ٔٗٙبزاض ا سفبٚر سٛؾٗٝ زضحبَ ُٔٙمٝ ثب نيطنٙٗشي ٘بحيٝ زض

ٌطْ زضِيشط وبزٔيْٛ زض آة ثيف اظ ُٔٙمٝ زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ ٚ نيطنٙٗشي حبٚي وبزٔيْٛ ثٛزٜ اؾرز.   ٔيّي 0.38

ضؾٛثبر ُٔٙمٝ نٙٗشي ٘يع ثيكشطيٗ ٔيعاٖ وبزٔيْٛ ضا زض ثيٗ ٔٙبَك ٔٛضز ثطضؾي زاضا ثٛز٘س. زضفهرُ ظٔؿرشبٖ ٘يرع    

زضويّرٌٛطْ ثيكرشطيٗ ٔيرعاٖ وربزٔيْٛ     ٌرطْ   ٔيّري  0.75ثرب  يبثرس ٚ ُٔٙمرٝ نرٙٗشي     ضٚ٘س زٚ فهُ ديكيٗ ازأٝ ٔري 

ٌيرطي قرسٜ زض    ٌطْ زضِيشط آة ثيكشطيٗ ٔيعاٖ وبزٔيْٛ ضا زاضا ثٛز٘س. ٔمبيؿٝ ٔمبزيط ا٘ساظٜ ٔيّي 0.41زضضؾٛة ٚ 

ٞعاضثطاثط  زضنّٓرز   10ا بزيظ  ٘كبٖ زٞٙسٜ افعايف ثؿيبض 1385دػٚٞكٍبٜ ٘فز، ا ٗيكيددػٚٞف حبيط ثب ثطضؾي 

ثبقرس. ٔيرعاٖ وربزٔيْٛ     ٔيعاٖ اٖالْ قسٜ ديكريٗ ٔري   0.1وبزٔيْٛ زض ضؾٛثبر سبٔيعاٖ وبزٔيْٛ آة ٚوبٞف ٔيعاٖ 

ثبقس وٝ اِجشٝ ثبسٛػٝ ثٝ ثطضؾي ٚ سحّيرُ   زضٖٚ ضؾٛثبر ثيف اظ حسٔؼبظ ٚضٚز ايٗ ٖٙهط ثٝ آة ٞبي ؾُحي ٔي

ْ ثبسٛػٝ ثرٝ اطرطار   قطايٍ ضؾٛثبر آاليٙسٜ ٌي يب ٖسْ آاليٙسٜ ٌي آٖ لبثُ اؾشٙجبٌ اؾز. اِجشٝ ايٗ ٔيعاٖ وبزٔيٛ

ثبقرس.   ثبقس وٝ ٘يبظٔٙس ثطضؾي زٚثبضٜ ٚ ٔسيطيز ٔي ٔرطة ثطٚي ٔٛػٛزار زضٖٚ ضؾٛثبر زض حسذُط٘بوي ٔي
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ٌطْ زضِيشط ضا ٔؼبظ اٖالْ  ٔيّي 0.1ٔيعاٖ وبزٔيْٛ زضٖٚ آة زض ُٔٙمٝ ٘يع ثيف اظ اؾشب٘ساضزٞبي ٔٛػٛز وٝ ٔيعاٖ 

 ثبقس. وطزٜ ا٘س، ٔي
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ثٟبض ُٔٙمٝ زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ ُٔٙمٝ زاضاي نّٓز ثبالسط ؾطة زض آة ٚ ضؾٛثبر ٘ؿجز ثٝ ٔٙبَك نٙٗشي زض فهُ 

ٝ  ثبقس سفبٚر ٔيعاٖ ؾرطة زضآة  ٚ نيطنٙٗشي ٔي ٝ  ثرب  نيطنرٙٗشي  زض٘بحير َ  ُٔٙمر ٝ  زضحرب ٔٗٙربزاض   سفربٚر  سٛؾرٗ

ٌطْ زضِيشط   ٔيّي 8.26زاقز ا ذٛززضسبثؿشبٖ ُٔٙمٝ نٙٗشي نّٓز ثيكشطي اظ ؾطة ضا زضآة  .زاقز  p=0.019ا

ٌطْ زضويٌّٛطْ ثبالسطيٗ ٔيعاٖ ؾطة ضازاقز. زضفهرُ دربييع    ٔيّي 9.68ثب ِٚي ضؾٛة ُٔٙمٝ زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ 

 10.45ٚ ٌرطْ زضِيشرط    ٔيّي 9.3 عاٖئثبقس، ثٝ ٘حٛي وٝ  ُٔٙمٝ نٙٗشي زض ٞط زٚ فبظ زاضاي ٔمبزيط ثيكشط ؾطة ٔي

هُ ظٔؿشبٖ ٘يع ٕٞب٘ٙس فهُ دبييع ُٔٙمٝ نٙٗشي ٔيعاٖ ثبالسطي اظ ؾرطة  ثبقس. زض ف ٌطْ زضويٌّٛطْ ؾطة ٔي ٔيّي

ضا زضذٛز زاقشٝ اؾز. ٔمبيؿٝ دػٚٞف حبيط ثب ُٔبِٗٝ ديكٗ وٝ سٛؾرٍ دعٚٞكرٍبٜ ٘فرز زض ثررف ٖٕرسٜ اي اظ      

ٌرطْ زضِيشرط    يّر ئ 3سرب   0.1ا٘ؼبْ ٌطزيسٜ اؾز ثيبٍ٘ط نّٓز ؾطة آة زضٔحسٚزٜ  1385ٕٞيٗ ٔحسٚزٜ زضؾبَ 

ٌيرطي قرسٜ    سط اظ ٔمبزيط ا٘ساظٜ ثبقس وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ نّٓشي دبييٗ ٌطْ زضويٌّٛطْ ضؾٛة ٔي ٔيّي 49 -4.2ٚ آة 

ٌطْ  ٔيّي 29.5سب  20.2اٖالْ ٕ٘ٛز٘س وٝ نّٓز ؾطة زض ضؾٛثبر ٖؿّٛيٝ  1387فّٗي اؾز. ضثب٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ زض 

يكيٗ ثٝ ٔطاست ثيكشط اظ ٔمبزيط فّٗي اٖالْ ٌيطي قسٜ زض ُٔبِٗٝ د ثبقس. زض فبظ ضؾٛة ٔمبزيطا٘ساظٜ زض ويٌّٛطْ ٔي

ثبقس. ثط ايٗ اؾبؼ ٔيعاٖ آِٛزٌي آة ٞبي ُٔٙمٝ ثٝ ايٗ فّع ثيف اظ حسٔؼبظ آٖ اؾز. زض ثرف ضؾٛة  قسٜ ٔي

زضٔمبيؿٝ ثب ضؾٛثبر ُٔٙمٝ ٚ ٕٞ ٙيٗ ُٔبِٗبر زيٍط ا٘ؼبْ قسٜ ٘ٓيط ؾٛاحُ ٖٕبٖ وٝ ٔيعاٖ ؾرطة زض ضؾرٛثبر   

 23.3ضا ْ زضِيشط اٖرالْ ورطزٜ ا٘رس يرب ثطضؾري زيٍرطي زض ثٙرسضٖجبؼ ورٝ ٔيرعاٖ ؾرطة           ٌط ٔيّي 63سب  49ضا  ذٛز

زض ُٔٙمرٝ   يرط اذ يزض ؾربَ ٞرب   يٍرطي ُٔبِٗٝ ز زضٌطْ زضِيشط اٖالْ ٕ٘ٛزٜ، زاضاي ٔيعاٖ وٕشط ايٗ فّع اؾز.  ٔيّي

ثميرٝ ٖٙبنرط نٙري     ٞب ٘ؿجز ثٝ زض ٕٞٝ ٕ٘ٛ٘ٝ Pb  ٚCd  ٚCoوٝ ٖٙبنط  يسٜ  اٖالْ ٌطز1388ٚ ٕٞىبضاٖ،  يؼب٘يازِ

 يٍطئُبِٗٝ ز زيسٜ قس. زض Cd،Pbقسٌي ثيكشطي ضا ٘كبٖ ٔي زٞٙس ٚ قبذم ظٔيٗ ا٘جبقشٍي فمٍ زض زٚ ٖٙهط 

ٌطْ  ٔيّي 25 يُٝٔٙمٝ ٖؿّٛ يضؾٛثبر ؾبحّ ؾطة زض ضؾٛثبر زض يعاٖ  1388ٔ ٕىبضاٖ،دٙبٜ ٚٞ يعزاٖزض ُٔٙمٝ ا

 .ثبقس ٔي ٌيطي قسٜ دػٚٞف حبيط ا٘ساظٜ يطٌيطي قسٜ اؾز وٝ ثبالسط اظ ٔمبز ا٘ساظٜ يشطزضِ
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ٌطْ زضِيشط ثبالسطيٗ ٔيبٍ٘يٗ ضا زاضا ثرٛز زضحبِيىرٝ    ٔيّي 4.45ثب ٔيعاٖ آٞٗ زضفهُ ثٟبض زضآة ٔٙبَك نيطنٙٗشي 

ٌرطْ زضويّرٌٛطْ ثيكرشطيٗ ٔيرعاٖ آٞرٗ ضا زاضا       ٔيّري  35.23ثرب  زض ٕٞيٗ فهُ ضؾٛثبر ُٔٙمٝ زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ 

ضفهُ سبثؿشبٖ ٔحسٚزٜ زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ زض ٞطزٚ فبظ آة ٚ ضؾٛة ثيكرشطيٗ ٔيرعاٖ آٞرٗ ضا زاضا ثرٛز.     ثٛز٘س. ز

ثيكرشطيٗ نّٓرز ايرٗ ٖٙهرط ضا زضذرٛز       69.27ٚ  12.16زضفهُ دبييع آة ٚ ضؾٛة ُٔٙمٝ نرٙٗشي ثرٝ سطسيرت ثرب     

ط زٚ فربظ آة ٚ  زاقشٙس. زضفهُ ظٔؿشبٖ ٘يع ٕٞ ٖٛ زٚفهُ ديف ُٔٙمرٝ نرٙٗشي ثيكرشطيٗ نّٓرز آٞرٗ ضا زض ٞر      
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  ثيربٍ٘ط نّٓرز   1385دعٚٞكرٍبٜ ٘فرز،   ا ٗيكر يدٌيطي قسٜ آٞٗ زض ُٔبِٗٝ  زضذٛز زاقز. نّٓز ا٘ساظٜ ضؾٛة

 0.4اظ سرط اظ حسسكرريم زؾرشٍبٞي ثرٛزٜ اؾرز. زض فربظ ضؾرٛة ٘يرع ٔمربزيط آٞرٗ            آٞٗ زض آة زض حسي دبييٗ

اذطٚػري فبظٞربي    10قٕبضٜ زضايؿشٍبٜ  14.2سب اقبٞس   4قٕبضٜ ٌطْ زضويٌّٛطْ زض فهُ دبييع زض ايؿشٍبٜ  ٔيّي

ٌيطي قسٜ ايٗ زٚ ثطضؾري ٘يرع ٕٞب٘ٙرس فّرعار زيٍرط         زض سبثؿشبٖ ٔشفبٚر ثٛزٜ اؾز. ثيٗ ٔيعاٖ آٞٗ ا٘ساظ5ٜٚ  4

سفبٚر ثؿيبض ظيبزي ٚػٛز زاضز وٝ ِعْٚ سبُٔ ثيكرشط ٚ دربيف ٞربي ٔرٙٓٓ ضا يرطٚضي سرط ٔري ؾربظز. ثرب ٔمبيؿرٝ           

مبيؿٝ آٖ ثب حسٔؼبظ ؾبظٔبٖ حفبْز ٔحيٍ ظيؿز، ثطذالف ُٔبِٗرٝ ديكريٗ ٔيرعاٖ    ٔمبزيطآٞٗ زض آة ُٔٙمٝ ٚ ٔ

 ثبقس. آٞٗ زضحسي ثبالسط اظ حسٔؼبظ ٔي
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ٌرطْ   ٔيّري  2.35ٞبي آة ٔطثٌٛ ثٝ فهُ ثٟبضٔكررم ٌطزيسورٝ، ُٔٙمرٝ نرٙٗشي ثبنّٓرز       دؽ اظ ثطضؾي ٕ٘ٛ٘ٝ

ٌرطْ زضويّرٌٛطْ ايرٗ     ٔيّي 17.08ثبقٙس. زضفبظ ضؾٛة ٘يع نّٓز  ٔيزضِيشط ٘يىُ زاضاي ثيكيٙٝ نّٓز ايٗ ٖٙهط 

ٖٙهط زضُٔٙمٝ نٙٗشي ثبالسطيٗ نّٓز ثٛزٜ اؾز. زضفهُ سبثؿشبٖ ُٔٙمٝ زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ زض ثرف آة نّٓشي 

ثبالسط اظ ٘يىُ ضا زضذٛززاقز زضحبِي وٝ ضؾٛثبر ُٔٙمٝ نٙٗشي ثب سفبٚسي ثؿيبض وٓ ثيكرشطيٗ ٔمرساض٘يىُ ضا زض   

ػبي زازٜ ثٛز٘س. زضفهُ دبييع ٚ ظٔؿشبٖ ُٔٙمٝ نٙٗشي ثيكشطيٗ ٔيربٍ٘يٗ ٔيرعاٖ ٘يىرُ زض آة ٚ ضؾرٛثبر ضا      ذٛز

زاقز. ٔيعاٖ ٘يىُ زض آة زض سٕبٔي فهَٛ زض ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي سفربٚر ٞربي ٔٗٙربزاضي ثرب زٚ ُٔٙمرٝ نرٙٗشي ٚ       

ثب ٔمبيؿرٝ ايرٗ ٘شربيغ ثرب      وٙس. زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ زاقز وٝ ايٗ ٔٛيٛٔ سٟٙب زضثبضٜ ضؾٛثبر فهُ ثٟبض نسق ٔي

٘شبيغ اٖالْ قسٜ ثطضؾي ديكيٗ ٔي سٛاٖ ٘شيؼٝ ٌطفز وٝ ٔيعاٖ ٘يىُ زض آة ُٔٙمٝ سب حسظيبزي ثبالضفشرٝ اؾرز ٚ   

اٖالْ ٕ٘ٛز٘س وٝ نّٓز  1387ٕٞىبضاٖ زض  ٚ ي. ضثب٘زض ٔمبيُ ضؾٛثبر اظ نّٓز ثؿيبض وٕشط ايٗ فّع ثطذٛضزاض٘س

ٖ زض ُٔٙمرٝ ا  يٍرطي ثبقس. زضُٔبِٗٝ ز ٔي يٌّٛطٌْطْ زض و ٔيّي 27.2ب س 19.9 يٝزض ضؾٛثبر ٖؿّٛ يىُ٘ دٙربٜ   يرعزا

 يشررطٌررطْ زضِ ٔيّرري 74 -65 يُٝٔٙمررٝ ٖؿررّٛ يضؾررٛثبر ؾرربحّ زض ضؾررٛثبر زض يىررُ٘ يررعاٖ  1388ٕٔٚٞىرربضاٖ، 

ٝ زؾرز  ث يغثبقس. ثطاؾبؼ ٘شب ٌيطي قسٜ دػٚٞف حبيطٔي ا٘ساظٜ يطثبالسط اظ ٔمبز ثؿيبضٌيطي قسٜ اؾز وٝ  ا٘ساظٜ

ٌرطْ زضِيشرط    ٔيّري  2نّٓرز  زض ٞطحبَ ٔيعاٖ ٘يىُ زضٖٚ آة ُٔٙمرٝ ٘يرع ثربالسط اظ     سٛاٖ اٖالْ ٕ٘ٛز وٝ يآٔسٜ ٔ

 ثبقس ٚ آة ٞبي ُٔٙمٝ اظ ٘ٓط ٔيعاٖ ٘يىُ آِٛزٜ ا٘س. حسٔؼبظ ٚضٚزي ٘يىُ ثٝ آة ٞبي ؾُحي ٔي
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 6.29سرب  ٌرطْ زضِيشرط زض ُٔٙمرٝ نيطنرٙٗشي      ّري ٔي 1.85اظ ٔيبٍ٘يٗ ٔيعاٖ ورطْٚ زضآة َري چٟربض فهرُ ثطضؾري      

ٌرطْ زضويّرٌٛطْ    ٔيّري  21.41سرب   15.22ٌيطي ٌطزيس. زض ضؾٛثبر ٘يع ٔيبٍ٘يٗ نّٓرز اظ   ٌطْ زضِيشط ا٘ساظٜ ٔيّي

اٖالْ ٌطزيسٜ اؾز. زضفهُ ثٟبض ُٔٙمٝ زضٖٚ َطح سٛؾرٗٝ زض ٞرط زٚ فربظ آة ٚ ضؾرٛة زاضاي ثربالسطيٗ ٔيرعاٖ       

ٌطْ زضويٌّٛطْ نّٓز وطٚٔري ثريف اظ زٚ    ٔيّي 18.64ثب ثؿشبٖ ضؾٛة ُٔٙمٝ نٙٗشي ثبقس. زض فهُ سب وطْٚ ٔي
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٘بحيٝ نيطنٙٗشي ٚ ُٔٙمٝ زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ زاقز. زضفهُ دبييع ٚ ظٔؿشبٖ ٔيعاٖ وطْٚ آة ٚ ضؾرٛة زض ُٔٙمرٝ   

ب ُٔبِٗرٝ  نٙٗشي نّٓز ثيكشطي ٘ؿجز ثٝ ٔٙبَك نيطنٙٗشي ٚ زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ زاقشٝ اؾز. ثبٔمبيؿٝ ايرٗ ٘شربيغ ثر   

 0.1زؾررشٍبٜ ا  وررٝ ٔيررعاٖ وررطْٚ ضا زضآة زض حررسي وٕشررط اظ ٔيررعاٖ سكررريم 1385دػٚٞكررٍبٜ ٘فررز، ا ٗيكرريد

اٖالْ ٕ٘ٛزٜ اؾز ثٝ ايٗ ٘شيؼٝ ٔي ضؾيٓ وٝ ٔيعاٖ وطْٚ زض آة ُٔٙمٝ  19.6- 3.1ٌطْ زضِيشط  ٚ زض ضؾٛثبر  ٔيّي

يبفشٝ اؾز. آة ُٔٙمرٝ ٔرٛضز ثطضؾري زض سٕربْ     ػٟف ظيبزي ٕ٘ٛزٜ اؾز زض فبظ ضؾٛة ٘يع نّٓز وطْٚ افعايف 

ٌرطْ زضِيشرط    ٔيّري  2فهَٛ ٚ زضسٕبْ ٘مبٌ ثطاؾبؼ حسٔؼبظ اٖالْ قسٜ سٛؾٍ ؾبظٔبٖ حفبْز ٔحيٍ ظيؿز ورٝ  

 ثبقس. اٖالْ قسٜ اؾز، آِٛزٜ ٔي
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ٌيرطي قرسٜ آة    ظٜٔيعاٖ ػيٜٛ َي ثطضؾي حبيط ثٝ َٛض يىٙٛاذز َي ؾبَ افعايف يبفشٝ اؾز. ٔيعاٖ ػيٜٛ ا٘سا

 0.03سرب   0.01ٌطْ زضِيشط ثٛزٜ اؾز. ضؾٛثبر ُٔٙمٝ ٘يع زاضاي ٔحشٛاي ػيٜٛ اي ثٝ ٔيعاٖ  ٔيّي 0.0061سب  0.0016

ٌرطْ زض ِيشرط    ٔيّري  0.005ثرب  ٌيطي قسٜ اؾز. زضفهُ ثٟبض آة زض ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي  ٌطْ زضويٌّٛطْ ا٘ساظٜ ٔيّي

ٌطْ زضويٌّٛطْ ثبالسطيٗ نّٓز ػيٜٛ  ٔيّي 0.026 ثب عي٘مٝ نيطنٙٗشي ثيكشطيٗ ٔيعاٖ ػيٜٛ ضا زاضا ثٛز. ضؾٛة ُٔٙ

ٞبي سبثؿشبٖ، دبييع ٚ ظٔؿشبٖ آة ٚ ضؾٛة ٔحسٚزٜ ٔٛضز ثطضؾري زاضاي ٔمربزيط ثيكرشط     ضا زاضا ثٛزٜ اؾز. زضفهُ

 0.025سرب   0.02اٖرالْ ٕ٘ٛز٘رس ورٝ نّٓرز ػيرٜٛ زض ضؾرٛثبر ٖؿرّٛيٝ         1387ػيٜٛ ثٛز٘س. ضثب٘ي ٚ ٕٞىربضاٖ زض  

ثبقس. زض ُٔبِٗٝ ديكيٗ وٝ دػٚٞف حبيرط دربيف قرطايٍ زض ٔٙربَك ٔرٛضز ثطضؾري آٖ        ٌطْ زض ويٌّٛطْ ٔي يّئ

ٌيطي ٍ٘طزيسٜ اؾز. َجك ٘شبيغ ثٝ زؾز آٔسٜ ٚٔمبيؿٝ ثب حس ٔؼبظ ػيرٜٛ زض   ثبقس ٔمساضػيٜٛ زض ُٔٙمٝ ا٘ساظٜ ٔي

زيسٜ اؾرز ٔكررى ٔري ٌرطزز ورٝ آة      ٌطْ زضِيشط اٖالْ ٌط ٔيّي 0.14 – 0.11وٝ  EPAسٛؾٍ زضيب اٖالْ قسٜ 

ٞبي ُٔٙمٝ اظ ٘ٓط ٔيعاٖ ػيٜٛ زض ؾُح ذُط٘بوي لطاض٘ساض٘س، ٞطچٙس وٝ ِعْٚ ُٔبِٗبر دبيكري ٔرٙٓٓ ٘يع٘جبيرس اظ    

 ٘ٓطزٚضقٛز.

سٛاٖ ٘شيؼٝ ٌطفز وٝ فّعاسري   اظ ثطضؾي سغييطار نّٓز ٔطثٌٛ ثٝ فّعار ٔٛضز ثطضؾي زض ُٔٙمٝ زض ََٛ ؾبَ ٔي

ٔيْٛ، ضٚي، وطْٚ ٚ٘يىُ زض ٞط زٚ فبظآة ٚ ضؾٛة زض حبَ افعايف سسضيؼي زض ََٛ ٕٞ ٖٛ ػيٜٛ، ؾطة، وبز

ؾبَ ثٛزٜ ا٘س. فّرعار زيٍرط ٘ٓيرط آٞرٗ ٚ ٔرؽ ٘يرع ٕٞريٗ ضٚ٘رس ضا ثبقريجي ٔاليرٓ سطزاقرشٝ ا٘رس. ٔمبيؿرٝ ٔمربزيط               

مٝ سٛؾرٗٝ   نيطنٙٗشي، نٙٗشي يب زضٖٚ ُُٔٙٔٙمٝ اٌيطي قسٜ ثب حسٚزٔؼبظ ٚ ٕٞيٗ َٛض زض ٔٙبَك ٔرشّف  ا٘ساظٜ

ثبقس. ثبسٛػٝ ثٝ ثبال ثٛزٖ يب وٓ ثٛزٖ سفربٚر   ٘كبٖ زٞٙسٜ ٚالٗيز سّد ٌؿشطـ آِٛزٌي فطاٌيط زض سٕبْ ُٔٙمٝ ٔي

ٜ  دبضأشطٞرب ا ٌيرطي قرسٜ ثؿريبضي اظ     ٔيعاٖ ا٘ساظٜ ٝ      ٔرهٛنرب آاليٙرس  ٞرب  زض ُٔٙمرٝ زضٖٚ ٔحرسٚزٜ َرطح سٛؾرٗ

ٞرب اؾرز،    فبضؼ ضٚي ٌؿشطـ آاليٙسٜ انّي آة ذّيغاظثٙسؾيطاف سب ثٙسضوٍٙبٖ  وٝ ٔؤيس سأطيطٌصاضي ػطيبٖ ا

ِعْٚ سٛػٝ ٞطچٝ يطٚضي ٚ ٞطچٝ ؾطيٗشط ثٝ ايٗ ٔٛيٛٔ اظ ؾٛي سهٕيٓ ؾبظاٖ ُٔٙمٝ ٚيػٜ ٚ نٙٗز ٘فز ٌٚبظ 

 ٕ٘بيس. وكٛض ضا ٌٛقعز ٔي
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ٌرطْ   ٔيّري  3.1ي آة ٔطثٌٛ ثٝ فهُ ثٟبضٔكرم ٌطزيسوٝ، ُٔٙمرٝ نيطنرٙٗشي ثبنّٓرز    ٞب ٕ٘ٛ٘ٝدؽ اظ ثطضؾي 

ٝ   ثب زضآة ٔؽ ٘ٓطٔيعاٖ اظ . ايٗ ٘بحيٝثبقٙس ٔيزضِيشط ٔؽ زاضاي ثيكيٙٝ نّٓز ايٗ ٖٙهط  ٚ  نرٙٗشي  ٞرط زٚ ُٔٙمر

ايٗ ٖٙهرط زض  زض ويٌّٛطْ ٌطْ  ٔيّي 29.24زض فبظ ضؾٛة ٘يع نّٓز  .زاقز  p=0ا ٔٗٙبزاض سفبٚر سٛؾٗٝ زضحبَ

ُٔٙمٝ زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ ثبالسطيٗ نّٓز ثٛزٜ اؾرز. زضفهرُ سبثؿرشبٖ ُٔٙمرٝ زضٖٚ َرطح سٛؾرٗٝ زض فربظ آة ٚ        

ضؾٛة نّٓشي ثبالسط اظ ٔؽ ضا زضذٛز زاقز. زضفهُ دبييع ٚ ظٔؿشبٖ ُٔٙمٝ نٙٗشي ثيكشطيٗ ٔيبٍ٘يٗ ٔيرعاٖ ٔرؽ   

ظٔؿشبٖ ثب ٞط زٚ ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي ٚ زضٖٚ َطح زض آة ٚ ضؾٛثبر ضا زاقز. ٔيعاٖ ٔؽ زض آة زض فهَٛ دبييع ٚ 

زاقز. زض فبظ ضؾٛة ٘يع قبٞس سفبٚر ٔٗٙبزاض زض فهَٛ  p=0 ٚ p=0.003سٛؾٗٝ زاضاي سفبٚر ٔٗٙبزاضي ثٝ سطسيت، 

ثبُٔٙمرٝ زضٖٚ َرطح    p=0.001ٚ ثيٗ ُٔٙمٝ نرٙٗشي ثرب نيرط نرٙٗشي      p=0 زضؾُحدبييع ٚظٔؿشبٖ ثٛزيٓ. ايٗ سفبٚر 

  ثيبٍ٘ط افعايف ٔيعاٖ ايرٗ فّرع ثرٝ    1385دػٚٞكٍبٜ ٘فز، ا ٗيكيدبيؿٝ ايٗ ٘شبيغ ثب ٘شبيغ ثطضؾي . ٔمثبقس ٔيسٛؾٗٝ 

قسٜ ٔرؽ زض آة ُٔٙمرٝ ٔرٛضز ثطضؾري زضُٔبِٗرٝ       ٌيطي ا٘ساظٜ. ثٝ ٘حٛي وٝ ٔيبٍ٘يٗ ثبقس ٔئمساض ثؿيبض ظيبزي 

. ثرٝ ايرٗ سطسيرت    ثبقرس  ٔري ْ ٔيىطٌٚطْ زضويٌّٛط 7زضِيشط ٚ زض ضؾٛة وٕشطاظ  ىطٌٚطْئ 3ديكيٗ وٕي ثيف اظ 

ُٔٙمٝ سب حسظيبزي ثبالضفشٝ اؾز وٝ ايٗ ٔٛيٛٔ سٛػٝ ثيكشط  وٝ ٔيعاٖ ٔؽ زض آة ٚ ضؾٛة قٛز ٔي٘شيؼٝ ٌطفشٝ 

زضِيشرط حرسٔؼبظ ٚضٚزي   ٌرطْ   ٔيّري  1زض ٞطحبَ ٔيعاٖ ٔؽ زضٖٚ آة ُٔٙمٝ ثيكشط اظ  ...ٕ٘بيس ٔينٙبيٕ ضا َّت 

 ٚ ٔي سٛاٖ ٘شيؼٝ ٌطفز وٝ آة ٞبي ُٔٙمٝ اظ ٘ٓط ٔيعاٖ ٔؽ آِٛزٜ ا٘س. ثبقس ٔئؽ ثٝ آة ٞبي ؾُحي 
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ٗ  ديطٚ سٗطيف اضايٝ قسٜ اظ ايٗ ٌطٜٚ اظ آاليٙسٜ  ٞرب  ٞب زض ثرف ٔمسٔٝ ٌعاضـ حبيط، زض ايٗ دػٚٞف ٞيرسضٚوطث

 ٗ ٚ  ٔٛضز سٛػٝ انّي لطاضزاض٘س. ثٝ زِيُ سأطيطٌصاضي ثيكشط ٞيرسضٚوطث ٝ   ٞربي آض   زض  (PAHs يا ٔبسيره چٙرس حّمر

وٝ زض ٔمسٔٝ ثٝ َٛض ػبٕٔ سط ثٝ آٖ دطزاذشٝ قسٜ اؾز  زض ايٗ ُٔبِٗٝ آٟ٘ب أجبحض ؾالٔز ٚ ٔب٘سٌبضي َٛال٘ي 

ٌيطي ٚ ٔمبيؿٝ قسٜ اؾز. ثٝ زِيُ ظيبز ثٛزٖ سٗساز ايرٗ   سطويت ٔطثٌٛ ثٝ ايٗ سطويجبر زض ُٔٙمٝ ا٘ساظٜ 16ٔيعاٖ 

ٞب سٟٙرب   ظ دي يسٜ ؾبظي ٌعاضـ، زض ثرف سحّيُ ٔطثٌٛ ثٝ ٘شبيغ ايٗ ٌطٜٚ اظ آاليٙسٜسطويجبر ٚ ثٝ ٞسف دطٞيع ا

ثٝ شوط٘شيؼٝ ٌيطي وّي ثطاؾبؼ ؾبذشبض ايٗ سطويجبر ٚ ٔٙكب يبثي آٖ ٞب ثط اؾربؼ حًرٛض زض ُٔٙمرٝ ثؿرٙسٜ ٔري      

 ثبقٙس. ٌطزز. سٕبٔي ػساَٚ ٚ ٔٙحٙي ٞبي ٔطثَٛٝ زض ثرف ٘شبيغ لبثُ زؾشطؾي ٔي

ٗ  ؾٍٙيٗ سطويجبر ٔيعاٖ ػٙٛثي دبضؼ ُٔٙمٝ ضؾٛثبر ضٚي ثط قسٜ ؼبْا٘ ثطضؾي زض  آضٚٔبسيره  ٞربي  ٞيرسضٚوطث

ٝ  ُٔٙمٝ ثٝ ٘عزيه ٞبي ايؿشٍبٜ ٚ  4 ايؿشٍبٜا قبٞس ايؿشٍبٜ زض (H-PAH) حّمٛي چٙس  اظ ثيكرشط  ٚ وٕشرط  سطسيرت  ثر

ٝ  اؾرز  حبِي زض ايٗ ٚ ثبقس ٔي (L-PAH) وٛچىشط حّمٛي سطويجبر زضنس ٖ  ثربال  ور ٝ  (H-PAH) ٘ؿرجز  ثرٛز -L) ثر

PAH)  سبئيرس  ٜ ٕ  وٙٙرس ٖ  ثربال  ٚ Pyroletic ٔٙجر ٝ  (L-PAH) ٘ؿرجز  ثرٛز ٜ  سبئيرس  (H-PAH) ثر ٕ  وٙٙرس  دّري  Petrogenic ٔٙجر
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 Pyroletic آِرٛزٌي  ٔٙجٕ ثبقس 1 اظ وٕشط H-PAH ثٝ L-PAH ٘ؿجز وٝ نٛضسي زض ٖجبضسي ثٝ ثبقس ٔي ٞب آضٚٔبسيه

 اؾز.

 سمري    ا٘رُ 7 سب ٞبِٝ ا1 قٕبضٜ ٞبي ايؿشٍبٜ زض فٛق ٘ؿجز سبثؿشبٖ، ٚ ثٟبض فهَٛ زض ثطزاضي ٕ٘ٛ٘ٝ ٘ٛثز زٚ ٞط زض

ٌ  وٝ ٔٗٙبؾز ثسيٗ أط ايٗ ثبقس. ٔي 1 اظ وٕشط اثطوٝ چٛدبٖ  16  سب اقيطيٙٛ 12 ٚ ٗ  زض PAH سطويجربر  ٔرّرٛ  اير

ٕ  ٖجربضسي  ثٝ اؾز، ُٔٙمٝ قٙبذشي ظٔيٗ ٞبي دسيسٜ ٚ فؿيّي ٞبي ؾٛذز ؾٛذشٗ اطط زض ٔٙبَك ٗ  زض PAH ٔٙجر  اير

 اؾز. Pyroletic ٞب ايؿشٍبٜ

ٜ  زض ٗ  ضٚثرطٚي ذطٚػرري آة ا 11 اِرري ورٗ ٞيٛ٘رسايي    قرريطيٗ اضٚثررطٚي ذطٚػري آة  8ٞربي   ايؿرشٍب وررٗ  قريطي

ٗ  سطويجربر  اظ كرشط يث PAHسط ؾجه سطويجبر ٔيعاٖ ثطزاضي ٕ٘ٛ٘ٝ فهَٛ اظ يه ٞط زض دشطٚقيٕي   PAH سرط  ؾرٍٙي

 اؾز. ٔٙبَك ايٗ PAH سطويجبر ثطاي Petrogenic ٔٙجٕ ثط سبويسي ُّٔت ايٗ ٚ (L-PAH/H-PAH > 1) اؾز

 ثيربٍ٘ط  ٘يع 11 سب 8 ٞبي ايؿشٍبٜ زض [1>(flouranthene/pyrene)] دبيطٖ ثٝ فّٛضا٘شٗ سطويت ٘ؿجز ثٛزٖ دبئيٗ َطفي اظ

 ضؾرٛثبر  PAH ٔيعاٖ افعايف وٝ ضؾس ٔي ٘ٓط ثٝ ثبقس. ٔي آضٚٔبسيه حّمٛي چٙس سطويجبر ثطاي Petrogenic ٔٙجٕ

 ثيكرشط  ٞربي  فٗبِيرز  ٚ سبثؿشبٖ زض زٔب افعايف اطط زض آة ثيكشط سجريط سبطيط سحز ظٔؿشبٖ ثٝ ٘ؿجز سبثؿشبٖ فهُ زض

 اؾز. ثٛزٜ ا٘ؿبٖ

اثطورٝ   16 سرب  اقريطيٙٛ   12 ٞربي  ايؿشٍبٜ زض آضٚٔبسيه حّمٛي چٙس ٞبي ٞيسضٚوطثٗ ؾجه سطويجبر ثٛزٖ ثيكشط

 ّٖرز  ثٝ ٞب آٖ زض PAH سطويجبر حًٛض وٝ ٞبي ي ايؿشٍبٜ ٖٙٛاٖ ثٝا 7 سب اٞبِٝ  1 ٞبي ايؿشٍبٜ ثٝ چٛدبٖ  ٘ؿجز

 ػٙٛة ػٟز ثب آة ػطيبٖ وٝ ٔٗٙي ثسيٗ/ زاز ٘ؿجز فبضؼ ذّيغ زض آة ػطيبٖ سٛاٖ ٔي ضا  اؾز ديطِٚيع دسيسٜ

ٗ  زض وٙرس،  ٔري  ٔٙشمُ سط ػٙٛثي ٞبي ايؿشٍبٜ ثٝ ضا petrogenic ٔٙجٕ ثب آِٛزٌي فبضؼ ذّيغ زض قٕبَ ثٝ  نرٛضر  اير

 سرط  ؾرجه  سطويجربر  اظ ثيكرشطي  ٔمربزيط  زاضاي  ػٙرٛثي  دبضؼ سبؾيؿبر ٔٛلٗيز ثٝ ٘ؿجزا سط قٕبِي ٞبي ايؿشٍبٜ

ٝ  ٘ؿرجز سط ا ػٙٛثي ٞبي ايؿشٍبٜ ثٝ ٘ؿجز آضٚٔبسيه ايي ٞؿشٝ چٙس ٞبي ٞيسضٚوطثٗ  دربضؼ  سبؾيؿربر  ٔٛلٗيرز  ثر

 ثبقٙس. ٔي  ػٙٛثي

ٗ 1385دػٚٞكٍبٜ ٘فز، ا ٗيكيدزض ُٔبِٗٝ    زضآة ُٔٙمرٝ ٘يرع   TPHsورُ ا ٞربي ٘فشري      ثط ضٚي ٔيعاٖ ٞيرسضٚوطث

ثطضؾي ٞبيي نٛضر ٌطفشٝ ثٛز. َجك ٘شبيغ اٖالْ قسٜ زضآة سٕبٔي ٔحسٚزٜ ٔٛضز ثطضؾي ٔيعاٖ ايٗ دبضأشط وٕشط 

اٞبِٝ ،  1 ٞبي ٝ ػع ايؿشٍبٜٞب ث ٌطْ زضِيشط ثٛزٜ اؾز زض ُٔبِٗٝ حبيط زض فهُ ثٟبض زض سٕبٔي ايؿشٍبٜ ٔيّي 0.5اظ 

ٞب ٔيعاٖ ايٗ  ٌطْ زضِيشط ثٛز٘س، زض زيٍطايؿشٍبٜ ٔيّي 3.5سب  3ا٘بي ثٙس  وٝ زاضاي نّٓز  3ٚ زٞب٘ٝ ذٛضثؿبسيٗ  ا2

 ٞبي ٞيسضٚوطثٗ ٔيعاٖ ٔيبٍ٘يٗ ٚ حساوظط ٌطْ زض ِيشط ثٛزٜ اؾز. زض فهُ سبثؿشبٖ حسالُ، يّئ 1دبضأشط وٕشط اظ 

 ٌرطْ زضِيشرط   ٔيّي 3.28ٚ   9 ايؿشٍبٜا 5.77 ، 1 ايؿشٍبٜا 2.31 تيسطس ثٝ فهُ آة ٞبي ٕٛ٘ٝزض٘  TPHsا وُ ٘فشي

ٌرطْ زضِيشرط    ٔيّي 5.39  سب 1 ؿشٍبٜيزضٞبِٝ اا 2.38اظ ٞبي ٘فشي وُ آة  ثبقس. زضفهُ دبييع ٔيعاٖ ٞيسضٚوطثٗ ٔي

 ٘فشي ٞبي ٞيسضٚوطثٗ ٔيعاٖ ثيكيٙٝ  ٘ٛؾبٖ زاقز. زضفهُ ظٔؿشبٖ وٕيٙٝ ٚ 9 ؿشٍبٜياا 3سب  1زض ذطٚػي فبظٞبي 

اؾز. زضايٗ فهرُ    3سب  1 فبظٞبي ذطٚػيا 9 زضايؿشٍبٜ 5.45 ٚ  ٞبِٝا 1 زضايؿشٍبٜ 2.44 سطسيت ثٝ  TPHsا وُ
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ورٝ حرسٔؼبظ ٚضٚز    ٔمبزيط ثبال ثب اؾشب٘ساضزٞبي ٔٛػٛز ثبقس. ٔمبيؿٝ ٌطْ زضِيشط ٔي ٔيّي 4.02ٔيبٍ٘يٗ ايٗ دبضأشط 

ٌطْ زضِيشط سٗييٗ ٕ٘ٛزٜ، ثيبٍ٘ط ايٗ اؾز وٝ ُٔٙمٝ ٞٙٛظ ثٝ ؾُح ذُط٘بوي اظ ايرٗ   ٔيّي 10ب ايٗ ٔٛاز ضا ثٝ آة ٞ

ثبسٛػٝ ثٝ ثبالسط ثرٛزٖ ٔيرعاٖ    ٕ٘بيس. سطويجبر ٘طؾيسٜ اؾز ٚ ِعْٚ ازأٝ ثط٘بٔٝ ٞبي حفبْشي ٚ وٙشطِي ضا يبزاٚض ٔي

ثٝ ٘ٓط ٔي ضؾس ٔٙكبآِٛزٌي ا٘ؿبٖ ؾبظ  ايٗ ٔٛاز زض ٞطزٚ ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي ٚ نٙٗشي ٚ ضٚ٘س سغييطار زض َي ؾبَ

 ثبقس. ٚ ٔطثٌٛ ثٝ قٙبٚضٞبي ٔحّي ٚ ٕٞ ٙيٗ نٙبيٕ ٔي

  ٚ درػٚٞف  1385دػٚٞكرٍبٜ ٘فرز،   ا ٗيكر يدٌيطي زض ُٔبِٗٝ  ٔيعاٖ وطثٗ آِي آة ٘يع اظ دبضأشطٞبي ٔٛضز ا٘ساظٜ

ٞبي آِي زاضز. زض ُٔبِٗرٝ ديكريٗ    ثبقس وٝ اِجشٝ اضسجبٌ ظيبزي ثٝ زيٍط دبضأشطٞبي ٔٛضز ؾٙؼف آاليٙسٜ حبيط ٔي

ٌرطْ زضِيشرط اٖرالْ قرسٜ اؾرز. زض       ٔيّي 2ٚ  1.93ٌيطي ٔيعاٖ وطثٗ آِي وُ  ٔيعاٖ وطثٗ آِي زضزٚ ٘ٛثز ا٘ساظٜ

ٝ زض فهُ ٞبي ثٟبض، سبثؿشبٖ، دبييع ٚ ظٔؿرشبٖ  دعٚٞف حبيط ٔيبٍ٘يٗ وطثٗ آِي  ٌرطْ   ٔيّري  5ٚ  5، 4، 3 تير سطس ثر

ٞبي ٔرشّف ثيٗ ٔٙبَك نيطنٙٗشي، نٙٗشي ٚ زضٖٚ َرطح سٛؾرٗٝ    ٌيطي قسٜ اؾز. سغييطار زض فهُ زضِيشط ا٘ساظٜ

 قٛز. ٚ ضٚ٘س افعايف فهّي ٔكبٞسٜ ٕ٘ي  p=0.05ا ؿزئٗٙبزاضُ٘ٔٙمٝ 

 

 سػَب اتيخصَص -4-4

 داًِ تٌذي-1-4-1

ثبقس ٚ  ٔٛضز ثطضؾي ٘كبٖ زٞٙسٜ ايٗ اؾز وٝ ثبفز ثيكشط ٔٙبَك ٔبؾٝ اي ٔي ٞبي ٘شبيغ زا٘ٝ ثٙسي ضؾٛثبر ايؿشٍبٜ

سٟٙب زض ٔٙبَمي ثبفز ٞبي ِْٛ ٔبؾٝ اي ٚ ٔبؾٝ ِٛٔي ٔكبٞسٜ قسٜ اؾز. زا٘ٝ ثٙسي زض ثيكشط ٘مبٌ زض سٕبْ زفٗربر  

ٚػٛز آٔسٜ ثٝ َٛض يميٗ ٘بقي اظ ػبثٝ ػبيي ٞبي قٙبٚض َي ّٖٕيبر ثطزاضي يىؿبٖ ثٛزٜ اؾز ٚ سغييطار ثٝ  ٕ٘ٛ٘ٝ

زا٘رٝ    .p=0.05ااؾرز  ثبقس وٝ اِجشٝ ثبٖض سفبٚر ٔٗٙب زاض زضزيٍطٚيػٌي ٞبي ضؾرٛة ٍ٘طزيرسٜ    ثطزاضي ٔي ٕ٘ٛ٘ٝ

ثٙسي اظ ػّٕٝ ذٛال ٔطثٌٛ ثٝ ضؾٛثبر اؾز وٝ ثطضٚي فطاٚا٘ي ٌطٚ ٞربي وفرعي ٚ ٔحشرٛاي ٔربزٜ آِري آٖ ٚ      

ٝ  قرٗ،  زضقز زا٘ٝ اي لبضٜ ضؾٛثبر ٞب ٘ٓيطفّعار سبطيطٌصاضاؾز. انٛالً ؾط٘ٛقز ثطذي آاليٙسٜٕٞ ٙيٗ   ٚ ٔبؾر

ٝ  ٞربي  ؾريّز  فمٍ ٚ ٕ٘بيٙس ٔي ضؾٛة ؾبحّي ٖٕك وٓ ٔٙبَك ٚ ٞب ٔهت زض زضقز ٞبي ؾيّز  ضؼ ٚ ضيرع  زا٘ر

 ٌطز٘س. ٔي حُٕ سط ٖٕيك ٔٙبَك ثٝ ثبز، يب ٚ آة ػطيبٖ سٛؾٍ اي، لبضٜ ٔٙكبء زاضاي ٞبي

 

 مل هادُ آلي-2-1-4

ٞبي دؽ اظ آٖ ٔيعاٖ وٕشطي ثرٛزٜ   ٔيعاٖ ٔبزٜ آِي ضؾٛثبر زض ٔحسٚزٜ ٔٛضز ثطضؾي زضفهُ ثٟبض ٘ؿجز ثٝ فهُ

ٞبي ثٟبض، سبثؿرشبٖ،   % زض فه1.7ُ% ٚ 1.76%، 1.7%، 0.81اؾز. َجك ٘شبيغ ثٝ زؾز أسٜ ٔيعاٖ ٔبزٜ آِي ثٝ سطسيت 

ٞبي ٔٛػٛز ٔكرم  ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔكبٞسٜ ٔي ٌطزز ٚ دؽ اظ سحّيُ سٛنيفي زازٜ ثبقس. ٔي 1390دبييع ٚ ظٔؿشبٖ 

ٖ يإٌَطزيس وٝ ثيٗ ٔيعاٖ ٔٛاز آِي ضؾٛثبر ٔٙبَك نيطنٙٗشي، نٙٗشي ٚ زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ ُٔٙمرٝ ثرب     p=0.05 ٙرب

س. ثرب ٔمبيؿرٝ   سفبٚر ٔٗٙبزاضي ٚػٛز ٘ساضز. ٕٞ ٙيٗ ثيٗ زا٘ٝ ثٙسي ٚ ٔيعاٖ ٔبزٜ آِي ٘يع اضسجربَي ٔكربٞسٜ ٍ٘طزير   
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ايعزدٙربٞي ٚ  ٔحرسٚزٜ ا %  ثرب ُٔبِٗربر ديكريٗ زض ٕٞريٗ     1.49حبيرط ا ٔيبٍ٘يٗ فهّي ٔبزٜ آِي ضؾٛثبر دػٚٞف 

% اٖالْ وطزٜ ا٘س، ثٝ ٘ٓط ٕ٘ي ضؾس ورٝ ُٔٙمرٝ اظ ٘ٓرط ٔيرعاٖ     1.55  وٝ ٔيبٍ٘يٗ ٔيعاٖ ٔبزٜ آٖ ضا 1388ٕٞىبضاٖ، 

    ٔ ثبقرس. زض ُٔبِٗرٝ ديكريٗ     يرعاٖ آٖ زض ؾرُح ٖربزي ٔري    ٔبزٜ آِي ضؾٛثبر قرطايٍ ا٘جبقرشٍي ديرساوطزٜ ثبقرس ٚ 

 ثبقس. ذهٛنيبر ضؾٛة ٔٛضز ٘ٓط ٘جٛزٜ اؾز ٚ ثٝ ٕٞيٗ زِيُ أىبٖ ٔمبيؿٝ ثيٗ ايٗ زٚ ُٔبِٗٝ ٕ٘ي
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 َّاصي ّاي تامتشي  -1-1-5-4

ظٔؿرشبٖ ثيكرشطيٗ سٗرساز وّٙري قرٕبضـ قرسٜ زض       ٞبي ثٟبض، دبييع ٚ  َي ثطضؾي ٞبي ا٘ؼبْ قسٜ زض ُٔٙمٝ زضفهُ

زضٖٚ ُٔٙمٝ نٙٗشي ٔكبٞسٜ ٌطزيس. اظؾٛي زيٍط وٕشطيٗ وّٛ٘ي ٞبي قٕبضـ قرسٜ ٘يرع زض ٕٞريٗ     ٞبي ايؿشٍبٜ

ي زضٔيّري ِيشرط ثيكرشطيٗ ٚ ُٔٙمرٝ     ٖرسزوّٙ  776ثرب  ٔٙبَك ٔكبٞسٜ ٌطزيرسٜ اؾرز. زض فهرُ ثٟربض ُٔٙمرٝ نرٙٗشي       

ٖرسز وّرٛ٘ي    360ثب سبثؿشبٖ ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي  زضفهُ ز وّٙي ضا زاضا ثٛز٘س.وّٙي وٕشطيٗ سٗسا 342ثب نيطنٙٗشي 

ٖسز وّٛ٘ي ٔرٛضز   87ٚ ُٔٙمٝ زضٚزٖ َطح سٛؾٗٝ ثب  249ثب ثيكشطيٗ سطاوٓ ضا زاضا ثٛز ٚ دؽ اظ آٖ ُٔٙمٝ نٙٗشي 

ٖرسز   1429ٚ  2255ثطضؾي لطاضٌطفز. زضفهُ دبييع، سطاوٓ زض ٔٙبَك نٙٗشي ٚ زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ ثٝ سطسيرت سرب   

ٖسز وّٙي زض ٔيّي ِيشط ثٛزٜ اؾرز. زض فهرُ ظٔؿرشبٖ     522وّٛ٘ي افعايف يبفز. ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي ٘يع سٟٙب زاضاي 

زض ُٔٙمٝ نٙٗشي  ٖسز 372ٖسز وّٙي زض ٔيّي ِيشط،  342سطاوٓ سب حس ظيبزي دبييٗ آٔسٜ ٚ زض ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي ثٝ 

ثٝ ٘ٛؾبٖ سطاوٓ ثٝ ٘ٓطٔي ضؾس سٟٙب زِيُ انّي ايٗ وبٞف  ٖسز زض ُٔٙمٝ زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ ضؾيس. ثب سٛػٝ 152ٚ 

ٞبي ٔٛػٛز ٔطثٌٛ ثرٝ ُٔبِٗرٝ ديكريٗ زض     ثبقس. ٕ٘ٛ٘ٝ افعايف ٚ وبٞف زٔبي ُٔٙمٝ زض فهُ سبثؿشبٖ ٚ ظٔؿشبٖ ٔي

زض ثيكشط زفٗبر ثطضؾي ٚ ٔٙبَك زاضاي سطاوٕي ثريف اظ سٗرساز ٔكربٞسٜ      1385دػٚٞكٍبٜ ٘فز، ٔحسٚزٜ إٞيٗ 

ٞرب زض فهرَٛ ٔشٗرسز أىربٖ      ثبقٙس. اظؾٛي زيٍط ٘جٛز ٘شبيغ ٔطثٌٛ ثٝ ثؿيبضي اظ ايؿشٍبٜ زضُٔبِٗٝ حبيط ٔيقسٜ 

 ٔمبيؿٝ ثيٗ ايٗ زٚ ُٔبِٗٝ ضا ٘بٕٔىٗ ٔي ؾبظز.
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ٛ    زضُٔبِٗٝ ديكيٗ ثٝ اططار ٘بٔٙبؾت ثبوشطي ِيرس ؾرِٛفيس ٞيرسضٚغٖ ٚ ايؼربز     ٞبي احيب وٙٙرسٜ ؾرِٛفبر ٕٞ رٖٛ، س

ذٛضزٌي، ثؿشٗ ِِٛٝ ٞب ٚ وبٞف حؼٓ ٚضٚزي يب ذطٚػي آة ٚ سكىيُ ديُ ؾُحي ٚ سِٛيس اؾريس سٛؾرٍ ايرٗ    

-1قربُٔ، سٗساز اضيعػب٘ساضاٖ اقبضٜ قسٜ اؾز. زض دػ ٚٞف حبيط سٗساز ايٗ ثبوشطي ٞب ثٝ نٛضر زأٙٝ ٞبيي اظ 

زيسٜ اؾز. َجك ٘شبيغ ثٝ زؾز آٔسٜ، سفبٚر ٔٗٙربزاضي ثريٗ     ثيبٖ ٌط1000-10000ٚ  100-1000، 10-100، 10

ِٚي ُٔٙمٝ نٙٗشي ٘ؿرجز ثرٝ ُٔٙمرٝ نيطنرٙٗشي ٚ زضٖٚ َرطح سٛؾرٗٝ         p=0.05ا قٛز سٗساز زضفهَٛ ٔكبٞسٜ ٕ٘ي

  زض ثررف  1385دػٚٞكرٍبٜ ٘فرز،   ا ٗيكيدثبقس. اظ آ٘ؼبيي وٝ ُٔبِٗٝ  زاضاي سطاوٓ ثيكشطي اظ ايٗ ٔٛػٛزار ٔي
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ٛػٛزار ظ٘سٜ ثٝ ثيبٖ ويفي ٘شبيغ دطزاذشٝ، أىبٖ ٔمبيؿٝ ثب ٘شربيغ وٕري درػٚٞف حبيرط ٕٔىرٗ      ٞبي ٔطثٌٛ ثٝ ٔ

 ٘يؿز.

 

 پالًنتًَْا -6-4

 فيتَپالًنتًَْا -1-6-4

 لرطاض  قٙبؾربيي  ٔرٛضز  ثٛز٘رس  ٔرشّرف  ػٙؿرٟبي  قبُٔ وساْ ٞط وٝ ٌيبٞي دال٘ىشٟٛ٘بي اظ ضزٜ ؾٝ ثطضؾي ايٗ زض

 ٞررب زيٙررٛفالغالر ، Bacillariophyceaeا ٞررب زيبسٛٔررٝ قرربُٔ؛ٌررطٜٚ  3 لبِررت زض فيشٛدال٘ىشررٖٛػررٙؽ  38. ٌطفررز

ٝ  فٛق، ٞبي  ٌطٜٚ ثيٗ اظ. ٌطزيس  قٙبؾبيي Cyanophyceaeا آثي ؾجع ػّجىٟبي ٚ  Dinophyceaeا  زاضاي ٞرب  زيبسٛٔر

٘شربيغ حبنرُ اظثطضؾري فطاٚا٘ري زيبسٛٔرٝ ٞرب        .ثبقرٙس  ٔري ػٙؽ  3 ٞب ٚ ؾيب٘ٛفيؿٝػٙؽ  8 ٞب زيٙٛفيؿٝ ،ػٙؽ 27

ٝ  ٖرسز  2585ضزٜ زض ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي زض ٔمبثُ  ٗيا شطيزضِ ٖسز 6111 يبٍ٘طفطاٚا٘يث، 1390زضفهُ ثٟبض   زضُٔٙمر

ثب  Navicula  ٚlauderiaزضِيشط زض ُٔٙمٝ زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ ثٛزٜ اؾز. زض ايٗ فهُ زٚ ػٙؽ  ٖسز 1662ٚ نٙٗشي 

ثرب    ٚ يه ػٙؽ ٘بقٙبؼ اظ ٕٞيٗ ضزٜ زضزٞب٘ٝ ذٛضثؿربسيٗ  3قٕبضٜ ايؿشٍبٜ ا جٙسي٘بٖسز زضِيشط زض ُٔٙمٝ  14300

ٞب  زض ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي  زيبسٛٔٝضزٜ اٖسز زضِيشط سطاوٓ ثؿيبض ثباليي زاقشٙس. زضفهُ سبثؿشبٖ فطاٚ٘ي ٕٞيٗ  17000

ٖرسز زضِيشرط ٚ زض ُٔٙمرٝ زضٖٚ     51251زض ُٔٙمٝ نٙٗشي ثٝ ٖسز زضِيشط ضؾيس زضحبِيىٝ سطاوٓ  25561ثٝ ٔيبٍ٘يٗ 

اضٚثطٚي ذطٚػي دشطٚقريٕي   12ٚ  11 ٞبي زضايؿشٍبٜ Amphiproraٌٛ٘ٝ ٖسز زضِيشط ضؾيس.  6246َطح سٛؾٗٝ ثٝ 

ٖسز زضِيشط ثٛز٘س. زضفهُ دبييع سطاوٓ زض ُٔٙمٝ نٙٗشي  79092ٚ  180436ٚ قيطيٙٛ  زاضاي ثٝ سطسيت سطاوٓ ٞبي 

ٝ     1253ثٝ  ثرب  ثرٝ سطسيرت    ٖسز زضِيشط ضؾيس زضحبِيىٝ زضٕٞيٗ فهُ سطاوٓ زض ُٔٙمرٝ نرٙٗشي ٚ زضٖٚ َرطح سٛؾرٗ

ٖسز زضِيشط سطاوٓ ٞبي ثبالسطي ٘ؿجز ثٝ ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي زاقشٙس. زضفهُ ظٔؿشبٖ ٘يع ٕٞب٘ٙس دبييع،  2234ٚ  2229

ٙٗشي ٚ ُٔٙمٝ نيط نٙٗشي سرطاوٓ ٞربي   ُٔٙمٝ زضٚزٖ َطح سٛؾٗٝ ثبالسطيٗ سطاوٓ ضا زاضا ثٛز ٚ دؽ اظ آٖ ُٔٙمٝ ن

ٖسز ؾَّٛ زضِيشرط ثربالسطيٗ    12513ثب   3سب  1اذطٚػي فبظٞبي  9قٕبضٜ وٕشط ضا زاضا ثٛز٘س. زضايٗ فهُ ايؿشٍبٜ 

 ثبقس. سطاوٓ ايٗ ضزٜ ضا زاضا ٔي

ٖسز زضِيشط  2749ثب ٘شبيغ حبنُ اظ ثطضؾي سطاوٓ زيٙٛفالغِز ٞب زضفهُ ثٟبض٘كبٖ زٞٙسٜ ثبالسطيٗ سطاوٓ ايٗ ضزٜ 

ثبقس. زض ايرٗ   ٖسز زضِيشط زضٖٚ ُٔٙمٝ نٙٗشي ٔي 173ٚ ٖسز زضِيشط زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ  290زض ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي، 

اقبٞس  ٘كبٖ زٞٙرسٜ سرطاوٓ ثربالي ايرٗ      4قٕبضٜ ٖسز ؾَّٛ زضِيشط زض ايؿشٍبٜ  13561ثب   Gyrodiniumػٙؽ فهُ

فهرُ   ٗير ا زض ٖرسز زضِيشرط ثيكرشطيٗ سرطاوٓ ضا زاقرز.      1555ثب ثبقس. زضفهُ سبثؿشبٖ ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي  ػٙؽ ٔي

ٞبي فهُ دبييع ٘يع ٕٞب٘ٙس فهُ سبثؿشبٖ  ٞبي ٔشّٗك ثٝ ايٗ ػٙؽ زض ذٛضيبر ٔكبٞسٜ قس. ٕ٘ٛ٘ٝ حًٛض ثيكشط ٕ٘ٛ٘ٝ

ٚ ٖرسز زضِيشرط    2335ٖسز زضِيشرط، ُٔٙمرٝ نرٙٗشي ثرب      2460ثب قبٞس ثيكشطيٗ حًٛض ايٗ ضزٜ زض ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي 

زضِيشط زض ٔحسٚزٜ زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ نٙٗشي ثٛز٘س. زضفهرُ ظٔؿرشبٖ سرطاوٓ ٕ٘ٛ٘رٝ ٞربي دال٘ىشرٛ٘ي       ٖسز  1577

ٞبي ديكيٗ ٌطزيس وٝ ايٗ ٔٛيٛٔ ثٝ ّٖز قطايٍ َٛفب٘ي ُٔٙمٝ ٚ زٔبي وٓ آة ٚ ٞٛا ثرٛزٜ   ثؿيبض وٕشط اظ فهُ
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نيطنٙٗشي، نٙٗشي ٚ زضٖٚ ٖسز زضِيشط ثٝ سطسيت زض ُٔٙمٝ  225ٚ  302، 156اؾز. سطاوٓ ؾٝ ُٔٙمٝ ٔٛضز ثطضؾي 

 َطح سٛؾٗٝ ثٛزٜ اؾز.

ثٟبض زض ُٔٙمٝ نٙٗشي ثريف اظ ُٔٙمرٝ      زضفهُؾيب٘ٛفيؿٝ ٞبا يؾجعآثٞبي ٔطثٌٛ ثٝ ضزٜ ػّجه ٞبي  سطاوٓ ٕ٘ٛ٘ٝ

زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ ٚنيطنٙٗشي ثٛزٜ اؾز. سطاوٓ ٔكبٞسٜ قرسٜ زضايرٗ فهرُ ثرٝ سطسيرت ٔٙربَك يبزقرسٜ زض ثربال،         

ٖسز زضِيشط زاضاي  7901ثب اؾز. زضفهُ سبثؿشبٖ ٘يعُٔٙمٝ زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ  ثٛزٜ شطيضِز ٖسز 121ٚ  293، 1185

ٖرسز   653ثرب  ٖسز زضِيشط ٚ ؾرذؽ ُٔٙمرٝ نيطنرٙٗشي     2282ثب اظ آٖ ُٔٙمٝ نٙٗشي  دؽ ثيكشطيٗ سطاوٓ ثٛزٜ اؾز.

اظ  Oscillatoriaؾَّٛ ٖسززضِيشط  24000سطاوٓ  15 ؿشٍبٜيا زضزضِيشط سطاوٓ ٞبي وٕشط ضا زاضا ثٛز٘س. زض ايٗ فهُ 

آيرس، سبػربثي    قسٜ اؾز. زض فهُ دبييع سطاوٓ سب حسظيبزي دبييٗ ٔي ٔكبٞسٜ ػّجه ٞبي ؾجعآثي اؾيب٘ٛفيؿٝ ٞب 

 زض ٚ 133ٖسز زضِيشط، زض ُٔٙمٝ نٙٗشي  208قٛز  وٝ زض ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي وٝ ثيكشطيٗ سطاوٓ ايٗ ضزٜ ٔكبٞسٜ ٔي

ٖررسز زض ِيشررط زض  1250. زض ٕٞرريٗ فهررُ قرربٞس حًررٛض زاضز ٚػررٛز شررطيزضِ ٖررسز 23زضحرربَ سٛؾررٗٝ  ٔحررسٚزٜ

ثبقريٓ. زضفهرُ     ؾيب٘ٛفيؿرٝ ٞرب  ٔري   ا يؾرجعآث اظ ػّجه ٞبي  Spirlumػٙؽ ثٝ    ٔشّٗك5ايؿشٍبٜ ا 1 سذٖٛيذٛضث

ظٔؿشبٖ ٞيچ ٕ٘ٛ٘ٝ اي ٔشّٗك ثٝ ايٗ ضزٜ زض ُٔٙمٝ نٙٗشي ٔكبٞسٜ ٍ٘طزيس. زض ُٔٙمٝ نيطنرٙٗشي ٚ زضٖٚ ٔحرسٚزٜ   

ؾَّٛ زضِيشط ٔشّٗك ثٝ ايٗ ضزٜ ٔكبٞسٜ ٌطزيسوٝ سطاوٓ ثؿيبض دبييٗ ايٗ ضزٜ زضايٗ فهرُ ضا   30ض حبَ سٛؾٗٝ ٘يع ز

ٞرط زٚ   ثرب  نرٙٗشي  ؾبيٙٛفيؿٝ ٞب  زض ٘بحيٝضزٜ ا٘كبٖ ٔي زٞس. زضثيٗ سٕبٔي ضزٜ ٞبي ٔٛضز ثطضؾي سٟٙب سطاوٓ ايٗ 

 .زاقز ٔٗٙبزاض سفبٚر  p=0.014سٛؾٗٝ ا َطح زضٖٚ ٚ  p=0.002ا يطنٙٗشين ٘بحيٝ

َي ثطضؾي ٔكرم قس وٝ سطاوٓ ٔكبٞسٜ قسٜ ٔطثٌٛ ثٝ ٞطوساْ اظ ضزٜ ٞبي ٔٛضز ثطضؾي دؽ اظ ثطضؾي سٕربْ   

ٝ 82.3ثبقس: ثبؾيالضٚفيؿٝ ٞرب   ثطزاضي ثٝ ايٗ قطح ٔي ٞب زض سٕبْ زفٗبر ٕ٘ٛ٘ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ قرٛ٘س،   ٞرب ضا قربُٔ ٔري    % ٕ٘ٛ٘ر

%. ثبٚػٛز ا٘ؼبْ ثطضؾي ثؿريبضزليك ٚ ػربٕٔ ػٛأرٕ دال٘ىشرٛ٘ي زض ُٔبِٗرٝ      7.5% ٚ ؾيب٘ٛفيؿٝ ٞب 10.1زيٙٛفيؿٝ ٞب 

 ، ثٝ زِيُ ويفي ثٛزٖ ٘شبيغ أىربٖ ٔمبيؿرٝ ايرٗ زٚ ُٔبِٗرٝ ثربٞٓ ٚػرٛز ٘رساضز. ثرب         1385دعٚٞكٍبٜ ٘فز، ا ٗيكيد

  وٝ ثيبٍ٘طافعايف ٔيرعاٖ ٔرٛاز ٔغرصي زض    1388ٚ  1384بٞي ٚ ٕٞىبضاٖ، ايعزدٙا اي ثطضؾي زيٍط ُٔبِٗبر ُٔٙمٝ

ٖ  ثرف ثطاثطزضَري ايرٗ زٚ    25حرسٚز   سرب ٞربي ٌيربٞي    ٞبي ظيبزي اظ آثٟبي اؾشبٖ ثٛقٟط ٚ ضقس سطاوٓ دال٘ىشرٛ

     ٖ  ٞربي  ُٔبِٗٝ اؾز. ثب ٔكبٞسٜ افعايف ٔيعاٖ فؿفبر زض ُٔٙمٝ ٔي سٛاٖ ثٝ ايٗ ٘شيؼرٝ ضؾريس ورٝ فطاٚا٘ري دال٘ىشرٛ

 ٌيبٞي زض دػٚٞف حبيط ٘ؿجز ثٝ ُٔبِٗٝ ديكيٗ افعايف يبفشٝ اؾز.

 

 صئَپالًنتًَْا -2-6-4

ٝ  ٌطفرز  لرطاض  قٙبؾربيي  ٔرٛضز  ضزٜ 8 ٚ قبذٝ 6 ثب ػب٘ٛضي دال٘ىشٟٛ٘بي ثطضؾي ايٗ زض ٗ  زض ور ٝ  اير  ؾررز  ضاثُر

ٗ  ثرب  دبضٚدبيبٖ ٘يع دٛؾشبٖ ؾرز ٔيبٖ زض ثٛز٘س، ثطذٛضزاض ثبالسطي سطاوٓ اظ ٞب  ٌطٜٚ ؾبيط ثٝ ٘ؿجز دٛؾشبٖ  ثيكرشطي

ٝ  زض . 13سرب   10 ثرف ديٛؾز ٞب، ػسَٚ ٞبيا ٌطزيس٘س ٔكبٞسٜ فطاٚا٘ي ٝ  لجّري  ُٔبِٗر َ  زض ور  ثهرٛضر  80 ؾرب
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 لرطاض  قٙبؾربيي  ٔرٛضز  ػرب٘ٛضي  دال٘ىشٟٛ٘بي اظ ضزٜ 14 ٚ قبذٝ 8 ضؾيس، ا٘ؼبْ ثٝ ٞطٔعٌبٖ اؾشبٖ آثٟبي زض فهّي

  .1384 اثطاٞيٕي،ا اؾز ٌطفشٝ

 ٘ٓرط  ٔرٛضز  ٔٙربَك  آثٟبي زض ػب٘ٛضي دال٘ىشٟٛ٘بي ظٔب٘ي ٚ ٔىب٘ي فطاٚا٘ي سٛظيٕ ٔيبٍ٘يٗ ثطضؾي اظ حبنُ ٘شبيغ

فهُ ثٟبض ثيكشط زض ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي ثٛزٜ اؾرز. زض ايرٗ ُٔٙمرٝ ٔرب قربٞس       زض آٟ٘ب سطاوٓ وّي ثُٛض وٝ زاز ٘كبٖ

ٖسز زضِيشط وبٞف ٔري   105سب ٖسز زضِيشط ٔي ثبقيٓ زضحبِي وٝ زض ُٔٙمٝ نٙٗشي ايٗ سطاوٓ  314سطاوٕي ثب ثط ثب 

ٖرسز زض   100 ٜسقيبثس. زض فهُ سبثؿشبٖ سطاوٓ زض ُٔٙمٝ نٙٗشي ثيف اظ زيٍط ٔٙبَك اؾز ٚ سطاوٓ ا٘ساظٜ ٌيطي 

ٖسز زضِيشط سرطاوٓ ٞربي وٕشرط ضا     44ثب ٚ ُٔٙمٝ زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ  83ثب ثبقس، زضحبِيىٝ ٔٙبَك نيطنٙٗشي  ِيشطٔي

 زضزاض٘س. زض فهُ دبييع ٘يع ٕٞيٗ ضٚ٘س ازأٝ زاضز ٚ ُٔٙمٝ نٙٗشي سطاوٓ ثبالسطي ٘ؿجز ثرٝ زٚ ُٔٙمرٝ زيٍرط زاضز.    

 47سطاوٓ ثيكشطيٗ سطاوٓ ضا زاضز. زضٕٞيٗ فهُ زض٘بحيٝ نٙٗشي  ٖسز زضِيشط 88ثب ٘بحيٝ نيطنٙٗشي  1390ظٔؿشبٖ 

ٖرسز ؾرَّٛ زض ِيشرط ٔكربٞسٜ قرس. سرطاوٓ        16سٟٙرب  ٖسز زضِيشط ٔكبٞسٜ ٌطزيس ٚ زضُٔٙمٝ زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ ٘يرع  

ٝ  ثب نٙٗشي ٘بحيٝ زض ٞب زض فهُ ثٟبض ظئٛدال٘ىشٖٛ   p=0.014سٛؾرٗٝ ا  َرطح  زضٖٚ ٚ  p=0ا يطنرٙٗش ين ٞط زٚ ٘بحير

 .زاقرز   p=0ٔٗٙبزاض ا سفبٚر ٘يع سٛؾٗٝ َطح زٚضٖ ٘بحيٝ ثب ٘ٓطفطاٚا٘ي اظ نيطنٙٗشي ٘بحيٝ. زاقز ٔٗٙبزاض رسفبٚ

 ئٗٙبزاض سفبٚر سٛؾٗٝ َطح زضٖٚ ُٔٙمٝ ثب نٙٗشي ٞبي زضٖٚ ٘بحيٝ زضٕ٘ٛ٘ٝ سطاوٓ ظئٛدال٘ىشٖٛ زضفهُ سبثؿشبٖ

ٝ  ثرب  نيطنرٙٗشي  ٘بحيٝ دبييع ٘يع سطاوٓ زضفهُ .زاقز  p=0.012ا َ  ٘بحير  ٔٗٙربزاض  سفربٚر   p=0.023اسٛؾرٗٝ   زض حرب

 .زاقز

ٝ  اؾز زازٜ ٘كبٖ ٞٙس اليب٘ٛؼ آثٟبي زض قسٜ ا٘ؼبْ ُٔبِٗبر ٘شبيغ  آة قرٛضي  ٔمرساض  افرعايف  ثرب  وّري  ثُرٛض  ور

ٖ  وٝ اؾز زازٜ ٘كبٖ قسٜ ا٘ؼبْ ُٔبِٗبر  . ٘شبيغTaherizadeh, 2002يبثس ا ٔي افعايف ٘يع ظئٛدال٘ىشٟٛ٘ب سطاوٓ  ٔيرب

 زيٍطي وبٞف ٔٛػت يىي افعايف ثُٛضيىٝ زاقشٝ ٚػٛز ٔٗىٛؼ اضسجبٌ ػب٘ٛضي ٚ ٌيبٞي دال٘ىشٟٛ٘بي سطاوٓ

اوٛظيؿرز   سٛؾٍ ثٛقٟط اؾشبٖ آثٟبي زض ٞب ظئٛدال٘ىشٖٛ ؾبيط ثٝ ٘ؿجز دبضٚدبيبٖ نبِجيز  .Davis, 1955ا ٌطزز ٔي

ٝ  زض ٚ  1384ا ايعزدٙبٞي ، 1370ذسازازي ا ، 1361ؾٛاضي ا ، 1980ا  زض ٚ  1384ا ٘يرُ ؾربظ   ثحطوب٘ؿرط،  ُٔٙمر

ٖ  آثٟبي  ,Yamaziفربضؼا  ذّريغ  زض ٚ  Michel et al, 1986وٛيرز ا  آثٟربي  زض ، 1384ا اثطاٞيٕري  ٞطٔعٌربٖ،  اؾرشب

ضاؾرشٝ  َري ايرٗ ثطضؾري    . اؾرز   ٌطزيسٜ سبًويس  Al-Yamani et al, 1998ا  Umitaka-Maruسحميمبسي  ٌطٜٚ ٚ  1974

Cyclopoida  قبذٝ ؾرز دٛؾشبٖ ثيكشطيٗ سطاوٓ ضا زضثيٗ زيٍطٌطٚ ٞربي دال٘ىشرٖٛ ػرب٘ٛضي    اظ ضزٜ دبضٚدبيبٖ اظ

 زاضا ثٛز.

 

 هامشٍتٌتَصّا(مفضياى ) -3-6-4

 ٚ إٞيز اظ آثعيبٖ اوِٛٛغيه ٞبي ثطضؾي ٘ٓط اظ ز٘يب آثي اوٛؾيؿشٕٟبي سٕبٔي زض ثٙشيه ػٛإٔ ؾبذشبض ُٔبِٗٝ

 ٔبوطٚثٙشٛظٞربي  ػٕٗيز ثب ضاثُٝ زض أب ٌيطز، ٔي لطاض ثطضؾي ٔٛضز اؾبؾي ثُٛض ٚ ثٛزٜ ثطذٛضزاض ذبني ػبيٍبٜ

 ثٝ سٛػٝ ثب وٝ آٔسٜ ُٖٕ ثٝ وٕي ُٔبِٗبر سبوٖٙٛ ايطاٖ آثٟبي ٔحسٚزٜ زض ثرهٛل ٖٕبٖ زضيبي ٚ فبضؼ ذّيغ
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ٖ  ثري  آ٘ؼبئيىٝ اظ. ثبقس ٔي ظٔيٙٝ ايٗ زض ثيكشطي ُٔبِٗبر ثٝ ٘يبظ ٔٛيٛٔ إٞيز ٝ  وفرعي  ٟٔطٌرب  اظ ٚؾريٗي  زأٙر

 ٔٛػت آثعيبٖ ايٗ زض سغصيٝ سٙٛٔ ٚ ظيؿشٍبٜ سٙٛٔ ِصا زٞٙس ٔي اذشهبل ذٛز ثٝ ضا ٔٗس٘ي ٚ آِي ٔٛاز نصا، ثؿشط،

 .(John, Tyler, 1992)ضٚ٘س  ثكٕبض نصايي ظ٘ؼيطٜ يه زض ا٘طغي ٚ ٔبزٜ ا٘شمبَ ٚاؾُٝ ٟٕٔشطيٗ اظ يىي آٟ٘ب سب قسٜ

ُ  ٞرب   ٌطٜٚ ايٗ. ٌطزيس قٙبؾبيي ٌٛ٘بٌٖٛ وفعيبٖ اظ ذب٘ٛازٜ ٚ ٌطٜٚ 63 ػٕٗبً ثطضؾي فهُ چٟبض ََٛ زض  ٔكرشٕ

ْ  دٛؾشبٖ، ؾرز اوظطاًدبيبٖ  ثٙس ثط؛ ْ  سٙربٖ،  ٘رط  ذبضدٛؾرشبٖ،  ويشٌٛٛ٘بسرب،  ؾريذٛ٘ىٛال،  اويرٛضا،  حّمرٛي،  ٞربي  ورط

ٜ  3 دطسبضاٖ، اظ ذب٘ٛازٜ 25 فٛق ٞبي  ٌطٜٚ ثيٗ اظ ثبقٙس. ٔي (Fish larva) ٔبٞيبٖ الضٚ ٚ (Protozoa) آنبظيبٖ  ذرب٘ٛاز

ٝ  زٚ اظ ذب٘ٛازٜ 10 دبيبٖ، قىٓ اظ ذب٘ٛازٜ 8 سبضاٖ، وٓ اظ ٖ  زٜ اظذرب٘ٛازٜ   1ٞرب ٚ   اي وفر ٝ . زاقرشٙس  لرطاض  دبيرب  ثمير

 فطاٚا٘ري  فهّي ٔيبٍ٘يٗ. ٌطزيس٘س قٙبؾبيي 20ديٛؾز ٞب، ػسَٚ  زض ثرف قبذٝ يب ٚ ضزٜ ضاؾشٝ، حس زض ٞب  ٌطٜٚ

 .ثبقس ٔي ظٔؿشبٖ ٚ دبييع سبثؿشبٖ، زض ٔشطٔطثٕ، ٖسز 1417 ٚ 1455 ،1375 ،1956 سطسيت ثٝ قسٜ قٙبؾبيي وفعيبٖ

ٕ٘ٛ٘ٝ زض ٔشطٔطثٕ ثيكرشطيٗ فطاٚا٘ري ضا زضٖٚ ٔحرسٚزٜ َرطح سٛؾرٗٝ زاضا ثٛز٘رس.        ٖسز 427زضفهُ ثٟبض دطسبضاٖ ثب 

ٖسز زض ٔشطٔطثرٕ ثرٛز. درؽ اظ دطسربضاٖ ؾررز دٛؾرشبٖ زض        360حسٚز  ٚسطاوٓ زضزٚ ُٔٙمٝ زيٍط ٘يع سمطيجب ٔكبثٝ 

ٖسز زضٔشطٔطثٕ ثيكشطيٗ سطاوٓ ضا زاضا ثٛز٘س. زٚوذٝ اي ٞب زض ُٔٙمٝ نيطنرٙٗشي ٚ   415سطاوٓ نٙٗشي ثب ُٔٙمٝ نيط

  زاقشٙس. نسف ٞبي قرىٓ درب٘يع زضٕٞريٗ زٚ ُٔٙمرٝ زاضاي     173ٚ  187ثٝ سطسيت ٞٓ اسٛؾٗٝ سطاوٕي ٘عزيه ثٝ 

ٖرسز زض   164ٌرطٜٚ اظ ٔٛػرٛزار   سطاوٓ ثبالسطي ٘ؿجز ثٝ ُٔٙمٝ نٙٗشي ثٛز٘س. ٔيعاٖ سرطاوٓ ٔكربٞسٜ قرسٜ ايرٗ     

ٖسز زض ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي ثٛز. ثميٝ ٌطٚ ٞبي وفعي وٝ سحز ٖٙٛاٖ وّي ٔشفطلرٝ   142ٚ ُٔٙمٝ زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ 

، ٔطثٌٛ ثٝ سطاوٓ ٚ ضزٜ ثٙسي ٔٗطفي قسٜ ا٘س، زض ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي ٚ زضٖٚ 1زض ديٛؾز  17سب  14زض ػسَٚ ٞبي 

ٜ     ئحسٚزٜ سٛؾٗٝ زاضاي سطاوٓ ثبالسطي ٔ ٞرب   ثبقٙس. زضفهُ ثٟبض ثيكشطيٗ فطاٚا٘ي ٔكربٞسٜ قرسٜ زض سٕربْ ايؿرشٍب

ثبقرس. زض فهرُ سبثؿرشبٖ فطاٚا٘ري ؾررز دٛؾرشبٖ ا٘رسوي ثربالسط اظ          ٖسز زض ٔشطٔطثٕ ٔي 5991ثب ٔطثٌٛ ثٝ دطسبضاٖ 

ٖرسز زض   449ثب ٘يع ثبالسطيٗ سطاوٓ  قٛز. دطسبضاٖ دطسبضاٖ اؾز ٚ ايٗ سطاوٓ ثيكشط زض ُٔٙمٝ نيط نٙٗشي ٔكبٞسٜ ٔي

ٔشطٔطثٕ ضا زض ُٔٙمٝ نٙٗشي زاض٘س. سطاوٓ دطسبضاٖ زض فهرُ سبثؿرشبٖ زض ٔٙربَك نرٙٗشي ٚ زضٖٚ ٔحرسٚزٜ سٛؾرٗٝ       

ٖسز زض ٔشطٔطثٕ ثٛز. وٓ سبضاٖ زيٍط ضزٜ ٔطثٌٛ ثٝ وطْ ٞربي حّمرٛي، زض ُٔٙمرٝ     400زضحسٚز ٘عزيه ثٝ ٞٓ ٚ 

 ٚ 21ثرب  شطٔطثٕ زاضا ثٛز٘س ٚ دؽ اظ آٖ ُٔٙمرٝ نيطنرٙٗشي   ٖسز زض ٔ 45زضٖٚ ٔحسٚزٜ سٛؾٗٝ ثيكشطيٗ سطاوٓ ضا ثب 

ثبقرس:   سط ضا زاقشٙس. فطاٚا٘ي ٘طْ سٙبٖ زض فهُ سبثؿشبٖ ثرٝ ايرٗ قرطح ٔري     ٖسز سطاوٓ ٞبي دبييٗ 17ثب ُٔٙمٝ نٙٗشي 

ٖسز زض ٔحسٚزٜ زضحربَ سٛؾرٗٝ.    162ٚ ٖسز زض ُٔٙمٝ نٙٗشي  139ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي،  قىٓ دبزضُٔٙمٝ ٖسز 136

ٖسز زض ُٔٙمرٝ نيطنرٙٗشي.    164ٚ ٖسز زض ُٔٙمٝ زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ  250ز زض ٔشطٔطثٕ زض ُٔٙمٝ نٙٗشي، ٖس 265

ثبقرس.   سطاوٓ زيٍطٌطٜٚ ٞبي وفعي ٘يع زض ُٔٙمٝ نيط نٙٗشي ثربالسط اظ ُٔٙمرٝ نرٙٗشي ٚ زضٖٚ َرطح سٛؾرٗٝ ٔري      

زضفهرُ   طٚ ٞبي وفرعي زاضا ثٛز٘رس.  ٖسززضٔشطٔطثٕ ثبالسطيٗ فطاٚا٘ي ضا زضثيٗ ٌ 6590ػٕٗب زضسبثؿشبٖ دطسبضاٖ ثب 

ٖسز زض ٔشطٔطثٕ زض ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي ثريف اظ ُٔٙمرٝ    550ثب دبييع، ثبظ ٞٓ ؾرز دٛؾشبٖ فطاٚا٘ي ثيكشطي زاقشٙس ٚ 

ٖرسز زض ٔشطٔطثرٕ زض    532ٖسز ثٛز٘س. ورطْ ٞربي دطسربض٘يع ثرب      336ثرب  ٖسز ٚ ُٔٙمٝ زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ  486ثب نٙٗشي 
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ٚ ُٔٙمرٝ   507ثرب  ُٔٙمٝ زضحبَ سٛؾٗٝ زاضاي ثبالسطيٗ فطاٚا٘ي زض ايٗ فهُ ثٛز٘س. دؽ اظ آٖ ٘يع ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي 

ٖسز زض ٔشطٔطثٕ فطاٚا٘ي وٕشطي زاقشٙس. اظوٓ سبضاٖ زض ُٔٙمٝ زضٖٚ ُٔٙمٝ سٛؾرٗٝ ٞريچ ٕ٘ٛ٘رٝ اي     429ثب نٙٗشي 

ٖرسز زاقرشٙس. قرىٓ دبيربٖ ٘رطْ سرٗ        15ثطاثط ا٘ي قٙبؾبيي ٍ٘طزيس ِٚي زٚ ُٔٙمٝ نٙٗشي ٚ نيطنٙٗشي ٞطيه فطاٚ

ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي ٚ نٙٗشي ثرٝ   ثبقٙس. ٖسز زض ٔشطٔطثٕ ٔي 200ثب زضٔحسٚزٜ زضحبَ سٛؾٗٝ زاضاي ثيكشطيٗ فطاٚا٘ي 

 ٖسز زضٔشطٔطثٕ فطاٚا٘ي ٞربي وٕشرط اظ ُٔٙمرٝ زضٖٚ َرطح سٛؾرٗٝ ضا زض فهرُ دربييع زاقرشٙس.         84ٚ  120ثب سطسيت 

ٖرسز زض ٔشطٔطثرٕ ضا  زض    263ثرب  ي ٘ٓيطآنبظيبٖ ٚ ذبضسٙربٖ زض ايرٗ فهرُ ثربالسطيٗ فطاٚا٘ري      زيٍطٌطٜٚ ٞبي وفع

ٕ  142ٚ ُٔٙمٝ نٙٗشي ثب  170ثب ٔحسٚزٜ ُٔٙمٝ زضحبَ سٛؾٗٝ زاقشٙس. دؽ اظ آٖ ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي   ٖسز زض ٔشطٔطثر

اٚا٘ري زضثريٗ وفعيربٖ ثٛز٘رس.     ٖسز زضٔشطٔطثرٕ زض فهرُ دربييع ٘يرع زاضاي ثيكرشطيٗ فط      7772ثب لطاض زاض٘س. دطسبضاٖ 

ٖسز زض ٔشطٔطثٕ ثيكرشطيٗ فطاٚا٘ري ضا زاضاثٛز٘رس. ثيكرشطيٗ      485ثب دطسبضاٖ زض ُٔٙمٝ زضحبَ سٛؾٗٝ  زضفهُ ظٔؿشبٖ

فطاٚا٘ي ؾرز دٛؾرشبٖ ٘يرع زضٕٞريٗ ُٔٙمرٝ ٔكربٞسٜ قرس. ثربالسطيٗ فطاٚا٘ري نرسف قرىٓ درب ورٝ ذهٛنرب زض              

ٖرسز زضٔشطٔطثرٕ ٚ درؽ اظ آٖ زض     225ثرب  طزيس زض ٘بحيٝ نٙٗشي ٔطثٌٛ ثٝ ذطٚػي نٙبيٕ ٔكبٞسٜ ٌ ٞبي ايؿشٍبٜ

اي ٘يرع ٔكربٞسٜ ٌطزيرس. ايرٗ ٌرطٜٚ ٘يرع        ُٔٙمٝ نيطنٙٗشي ٔكبٞسٜ ٌطزيس. ايٗ ٔٛيٛٔ زضثبضٜ نسف ٞبي زٚوذٝ

ٖرسز   325ثرب  ٞربي وفرعي ٘يرع زض ُٔٙمرٝ نيطنرٙٗشي       زاضاي ثيكشطيٗ فطاٚا٘ي زض ُٔٙمٝ نٙٗشي ثٛز٘س. زيٍط ٌطٜٚ

ٖسز  279ثب ٚ ُٔٙمٝ زضٖٚ َطح سٛؾٗٝ  299ثب يكشطيٗ فطاٚا٘ي ضا زاضا ثٛز٘س ٚ دؽ اظ آٖ ُٔٙمٝ نٙٗشي زضٔشطٔطثٕ ث

ٖسز زض ٔشطٔطثٕ ثيكشطيٗ فطاٚا٘ري ضا   7208ثب ٞبي ديف دطسبضاٖ  لطاضزاقشٙس. زضفهُ ظٔؿشبٖ ٘يع ٕٞ ٖٛ سٕبْ فهُ

فعيربٖ زض سٕربْ ُٔٙمرٝ ٔكربٞسٜ ٔري قرٛز       ثبقٙس. زضََٛ ؾبَ افعايف سرسضيؼي فطاٚا٘ري و   زضثيٗ وفعيبٖ زاضا ٔي

ثبقرس. ُٔبِٗربر ديكريٗ     زض ٔشطٔطثٕ ٔري  ٖسز 1502ثطزاضي  ٔيبٍ٘يٗ فطاٚا٘ي ٔكبٞسٜ قسٜ زضَي چٟبض ٘ٛثز ٕ٘ٛ٘ٝ

ٖ  زض وفعيربٖ ضا  فطاٚا٘ري  وُ   ٔيبٍ٘ي1384ٗايعزدٙبٞي ٚ ٕٞىبضاٖ، ازضآة ٞبي اؾشبٖ ثٛقٟط   زض ٚ 1774 سبثؿرشب

ٝ  ثٕ ٚٔط ٔشط زض ٖسز 1742 ظٔؿشبٖ ظٔؿرشبٖ  ٔطثرٕ ثرٝ سطسيرت زض سبثؿرشبٖ ٚ      ٔشرط  زض ٖرسز  1903 ٚ 1603 سطسيرت  ثر

وٝ ثطاؾبؼ فطاٚا٘ي ٔكبٞسٜ قسٜ زض ُٔٙمٝ ٔٛضز ثطضؾري ثرٝ ٘ٓرط     اٖالْ وطزٜ ثٛز  1384ايعزدٙبٞي ٚ ٕٞىبضاٖ، ا

 ٜ ٞرب ٔري سٛا٘رس انرّي      ٕ٘ي ضؾس ُٔٙمٝ اظ ٘ٓط فطاٚا٘ي ٌطٚ ٞبي وفعي زچبض  آؾيجي قسٜ ثبقس. ٖٕك وٓ ايؿرشٍب

سطيٗ زِيُ وٓ ثٛزٖ فطاٚا٘ي وفعيبٖ زض دػٚٞف حبيط ثبقس. ثٝ زِيُ ايٙىٝ ثطضؾي وفعيربٖ زض ُٔبِٗرٝ ديكريٗ زض    

 ثبقس.   ثٝ نٛضر ويفي ثٛزٜ اؾز أىبٖ ٔمبيؿٝ ايٗ زُٚٔبِٗٝ ٕ٘ي1385دػٚٞكٍبٜ ٘فز، ٔحسٚزٜ إٞيٗ 

ْ  دب، ٘بػٛض دٛؾشبٖ ؾرز سطسيت ثٝ ضا ثحطوب٘ؿط ُٔٙمٝ زض ٔبوطٚثٙشٛظ ٞبي  ٌطٜٚ سطيٗ فطاٚاٖ  1384ا ٘يُ ؾبظ  ٘رط

ٖ  آثٟربي  ٚثٙشٛظٔبوط نبِت ٞبي  ٌطٜٚ  1384ا اثطاٞيٕي. اؾز ٕ٘ٛزٜ ٌعاضـ دطسبضاٖ ٚ سٙبٖ ٖ  اؾرشب ٝ  ضا ٞطٔعٌرب  ثر

ٗ   1980ا اوٛظيؿرز . اؾرز  زاقشٝ ثيبٖ ذبضسٙبٖ ٚ دٛؾشبٖ ؾرز دطسبضاٖ، سطسيت ٖ  فطاٚا٘ري  ٔيربٍ٘ي  آثٟربي  وفعيرب

 دطسبضاٖ، دٛؾشبٖ، ؾرز سطسيت ثٝ ضا آٖ نبِت ٞبي  ٌطٜٚ ٚ ٔطثٕ ٔشط زض ٖسز 864 ضا ثٛقٟط نطة ػٙٛة ٚ ػٙٛة

 ٔشرط  زض ٖرسز  115 آفطيمب نطة ٔٙبَك اظ ثيف سطاوٓ ايٗ وٝ اؾز زاقشٝ ثيبٖ ٚ ٕ٘ٛزٜ ٌعاضـ ذبضسٙبٖ ٚ سٙبٖ ٘طْ

 ثبقس. ٔي  ٔطثٕ ٔشط زض ٖسز 240ا ػبٔبئيىب ٌّي ؾٛاحُ ٚ ٔطثٕ
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 شوط ذبضسٙبٖ ٚ ٞب اي وفٝ زٚ دطسبض، ٞبي وطْ سطسيت ثٝ ضا فبضؼ ذّيغ وفعيبٖ نبِت ٞبي  ٌطٜٚ ٘يع  Thorson, 1956ا

 ٘كبٖ ROPMEٌطٜٚ  2001 ؾبَ سبثؿشبٖ سحميمبسي ٌكز اظ آٔسٜ زؾز ثٝ ٘شبيغ . 1376 ٌؿشط، آثعيا اؾز وطزٜ

 دطسربض  ٞربي  وطْ ٚ يبثس ٔي وبٞف قٕبَ ثٝ ػٙٛة اظ وفعيبٖ فطاٚا٘ي فبضؼ، ذّيغ قٕبِي ٔحسٚزٜ زض وٝ زٞس ٔي

ٖ  ػٙرٛثي  ثررف  ٚيػٜ ثٝ ٚ ايطاٖ آثٟبي ٔحسٚزٜ وفعيبٖ ٌطٜٚ سطيٗ فطاٚاٖ ُ  ضا ثٛقرٟط  اؾرشب ا٘رس   زازٜ ٔري  سكرىي

ٓ  ثرب  لُط ؾبحّي آثٟبي ثٝ ٔطثٌٛ ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ زض وفعي ٟٔطٌبٖ ثي فطاٚا٘ي حساوظط . ROPME, 2004ا  سمطيجربً  سرطاو

ٝ  ٔطثٌٛ فطاٚا٘ي حسالُ ٚ ٔطثٕ ٔشط ثط ٖسز 1500 ـ  ٖرطاق  ٚ وٛيرز  ٔؼربٚض  آثٟربي  ثر ٗ  ٌطزيرسٜ،  ٌرعاض  ٕٞ ٙري

ٕ  ٔشرط  ثرط  ٖسز 3000 حسٚز سطاوٓ ثب لُط ؾبحّي آثٟبي زض ٘يع ٘طٔشٙبٖ فطاٚا٘ي ثيكشطيٗ ـ  ٔطثر ٜ  ٌرعاض  اؾرز،  قرس

ٜ  أربضار  ؾبحّي آثٟبي زض ذبضدٛؾشبٖ سطاوٓ ثيكشطيٗ ايٙىٝ ثط ٖالٜٚ ٗ  ٚ 6000 حرسٚز  فطاٚا٘ري  ثرب  ٔشحرس  ثيكرشطي

ٗ  أرب  قرسٜ،  ٌعاضـ ٔطثٕ ٔشط ثط ٖسز 10000 حسٚز زض لُط قٕبِي ٘ٛاحي آثٟبي زض دٛؾشبٖ ؾرز سطاوٓ  ثيكرشطي

  .ROPME, 2004اؾز ا قسٜ اضائٝ ٔطثٕ ٔشط ثط ٖسز 3000 سمطيجبً سطاوٓ ثب ايطاٖ ؾٛاحُ زض حّمٛي وطٟٔبي سطاوٓ

َ  ؾربحّي  آثٟبي ثؿشط زض وفعيبٖ نبِت ٞبي  ٌطٜٚ ٝ  ٔٙرس،  ضٚز ٔهرت  قرٕب  ٚ زاضاٖ ضٚظٖ ٌبؾرشطٚدٛزا،  سطسيرت؛  ثر

ٜ  ٚظٖ ٔيبٍ٘يٗ ٚ ٔطثٕ ٔشط زض ٖسز 2485 فطاٚا٘ي ٔيبٍ٘يٗ ثب دٛؾشبٖ ؾرز ٜ  سرٛز ْ  3.9 ظ٘رس ٕ  زض ٌرط  حرك ا ٔشطٔطثر

ٝ  زٚ دبيربٖ،  قىٓ سطسيت؛ ثٝ ٌٙبٜٚ ٚ ثٛقٟط ثيٗ ؾبحّي آثٟبي ٚ ذٛضٞب زض ، 1385 قٙبؼ، ٖ  ٞرب،  اي وفر  ٚ دطسربضا

 زض ، 1378 ٘جٛي،ا ٞب سب٘بئيساؾٝ ٚ سبض دط ٞبي وطْ دٛزا، آٔفي ٔبٞكٟط؛ ذٛضٞبي زض ، 1381 ٔيطزاض،ا دبيبٖ ٘بػٛض

 آثٟربي  زض ، Coles et al., 1990ا دٛؾشبٖ ؾرز ٚ دطسبضاٖ سٙبٖ، ٘طْ ؛ فبضؼ ذّيغ نطة ٚ ػٙٛةا ٖطثؿشبٖ ؾٛاحُ

ٖ  ٚ سٙبٖ ٘طْ  ٞب، وز دّي وٛيز؛ ؾبحّي ُ ا چبثٟربض  ذّريغ  زض ، Kuronama, 1968ا ذبضسٙرب ٖ  زضيربي  ؾربح  ؛ ٖٕرب

ٝ . اؾرز  قسٜ ٌعاضـ ، 1376 ٘يىٛيبٖ،ا ٞب اي وفٝ زٚ ٚ ٌبؾشطٚدٛزا دطسبض، ٞبي وطْ دب، ٘بػٛض دٛؾشبٖ ؾرز  اثر

 ;Mare, 1942ا زٞٙس ٔي سكىيُ ضا ٞب ٔبوطٚفٖٛ ٖٕسٜ ثرف دٛؾشبٖ ؾرز ٚ سٙبٖ ٘طْ دطسبض، ٞبي وطْ وّي  َٛض

sited by Negarestan, 1998.  

 ثُرٛض  ٞرب  ورز  دّري  ٚ ايٟرب  وفٝ زٚ اظ ثؿيبضي ػّٕٝ اظ ٔبوطٚفٟٛ٘ب ػٕٗيز اظ سٛػٟي لبثُ ٞبي  ٌطٜٚ آ٘ؼبئيىٝ اظ

ٝ  زٞرس  ٔي ٘كبٖ آٔسٜ ثسؾز ٘شبيغ َطفي اظ ٚ ٕ٘بيٙس ٔي سغصيٝ فيشٛدال٘ىشٟٛ٘ب اظ ٔؿشميٓ ٓ  ور  فيشٛدال٘ىشٟٛ٘رب،  سرطاو

 زضيربيي  ٖٕيرك  ٔٙربَك  اظ ثيكشط ؾبحّي ٔٙبَك ٕٞ ٙيٗ فٛلب٘ي، ٚ ؾُحي ٞبي اليٝ زض a-وّطٚفيُ نّٓز ٕٞ ٙيٗ

ٗ  ثٙشيره  اػشٕبٖربر  سطاوٓ افعايف زض فيشٛدال٘ىشٟٛ٘ب اظ ؾبحّي ٘ٛاحي ثٛزٖ نٙي ضؾس ٔي ٘ٓط ثٝ ِصا ثبقس. ٔي  اير

ٖ  زض ٖبّٔي ٚ ثٛزٜ ٔٛطط ٖٕيمشط، ٔٙبَك ثٝ ٘ؿجز ٔٙبَك ٓ  ثربالثطز ٜ  آٟ٘رب  سرطاو  ؾربيط  ٘شربيغ  وّري  ثبقرس. ثُرٛض   ثرٛز

ٝ  زٞٙرس  ٔي ٘كبٖ آٔسٜ ُٖٕ ثٝ ٖٕبٖ زضيبي ٚ فبضؼ ذّيغ ؾبحّي آثٟبي ٚ ذٛضيبر زض وٝ ٘يع ٔحمميٗ ٗ  زض ور  اير

 1381 ػٛوبض، ؛1382 اوجطظازٜ،ا اؾز ثٛزٜ سبثؿشبٖ فهُ اظ ثيكشط ظٔؿشبٖ فهُ زض ٔبوطٚثٙشٛظٞب سطاوٓ ٘يع ٔٙبَك

  .1376 ٘يىٛيبٖ، ٚ
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 پيـٌْادّا

ثطاؾبؼ ٘شبيغ ثٝ زؾز آٔسٜ نّٓز ثؿيبضي اظؾٙؼٝ ٞبي ٔٛضز ثطضؾي َري زٚضٜ ديكريٗ ٚ حبيرط افرعايف يبفشرٝ      

اؾز. ايٗ افعايف زض ٔٛاضزي ٕٞ ٖٛ فؿفبر ٚ ؾِٛفيسٞب ثب قريت ثؿريبض سٙرس ٚ زض ٔرٛضز ثطذري فّرعار ثبقريت        

 ٔاليٓ سطي اسفبق افشبزٜ اؾز. 

فٗبِيز ٞربي نرٙٗشي زضحربَ ا٘ؼربْ زض ُٔٙمرٝ ٚيرػٜ الشهربزي        ػٟز سطؾيٓ سهٛيطٔٙبؾت ٚ زليك سطي اظ اططار 

ا٘طغي دبضؼ ٚ ثٝ ٔٙٓٛض نيب٘ز اظ ٔحيٍ ظيؿز زضيبيي ٚ دبيساضي سِٛيس زض ُٔٙمٝ ٚيػٜ الشهبزي ا٘رطغي دربضؼ،   

 ٕ سطقرسٖ ٔحرسٚزٜ ثطضؾري اػرطا      يطٚضر زاضز ُٔبِٗبر دبيكي ثهٛضر ؾبال٘ٝ زض ٕٞيٗ ٔحسٚزٜ ٚ حشي ثب ٚؾري

 ٌطزز.
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 تـنش ٍ قذسداًي

ٕ٘ٛز٘س وٝ ثسٖٚ  يبزيظ يٕٞطاٞ يجب٘يٚ دكش يدػٚٞك ،يشيطئس ياظثرف ٞب يبزيٕٞىبضاٖ ظ يثطضؾ ٗيزضا٘ؼبْ ا

ٚ  زوشرط  يآلب .سيٌطز يدطٚغٜ ٕٔىٗ ٕ٘ ٗيآٟ٘ب ا٘ؼبْ ا يقه ثسٖٚ حًٛض ٚ ٕٞسِ  ضئريؽ  سيػٕكر  ٗيري آ ذؿرط

 ،ئٗبٖٚ ٔحشطْ ٚلز دػٚٞك بٖيسيضقذٛ يػٙبة آلب ،يازاض ئٗبٖٚ ٔحشطْ ٔبِ يضاؾش يٚٞكىسٜ، ػٙبة آلبػد

ٚ  فيآِجٛقط ،يب٘يوبٚ ٔطظثبٖ، ٍب٘ٝ،ي بٖيٚ آلب ئحشطْ ٚلز ثرف ثْٛ قٙبؾ ضئيؽ٘ػاز  يزوشط ٘ٛض يػٙبة آلب

 يذًط ٗيٚ حؿ يسيأ طثرف،يظازٜ، ٔ يثب٘ٛاٖ ٔحؿٙ ٞب ٚ يٕبضيٚ ثٟساقز ٚ ث يثْٛ قٙبؾ ياظ ثرف ٞب ي٘ٓبض

دػٚٞكىسٜ وٝ اظ ٕٞٝ آٟ٘ب  يظازٜ اظ ٚاحس سطاثط يٚ حبػ يػٕبِ ٗيحؿ بٖيلبآ ،ٞب كٍبٜئحشطْ آظٔب يفٙ طاٖئس

 .ثبقٙس  طٚظيد ئطاحُ ظ٘سٌ يوٝ زضسٕبٔ سيٌطزز. أ ئ يؾذبؾٍعاض
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 هٌاتع

 اؾررشبٖ ٔحررسٚزٜ آثٟرربيا فرربضؼ ذّرريغ ٞيررسضٚثيِٛٛغي ٚ ٞيررسضِٚٛغي ثطضؾرري ،1384 ،.ٔحٕررٛز اثطاٞيٕرري، .1

 .ٖٕبٖ زضيبي ٚ فبضؼ ذّيغ اوِٛٛغي دػٚٞكىسٜ ايطاٖ، قيالر سحميمبر ٔؤؾؿٝ ، ٞطٔعٌبٖ

ٕ  ُٔبِٗربر  ،1376، .ٔكبٚض ٟٔٙسؾيٗا ٌؿشط آثعي .2 ٝ  ػربٔ ـ  – وكرٛض  ػٙرٛة  زض قريالر  سٛؾرٗ  زْٚ ٌرعاض

 .سٟطاٖ ثط٘بٔٝ، ٚ َطح ٔٗبٚ٘ز ايطاٖ، قيالر ؾٟبٔي قطوز ، ٍ٘بضي اليب٘ٛؼ ٚ ػغطافيبيي ُٔبِٗبرا

 .40 – 46 نم سٟطاٖ، ،110 نٙٗز ٚ ّٖٓ ا٘شكبضار ذبن، ٔىب٘يه آظٔبيكٍبٜ ،1368 ،.اؾٕبٖيُ افالوي، .3

ٜ  زض فربضؼ  ذّريغ  ٞيسضٚثيِٛٛغي ٚ ٞيسضِٚٛغي ثطضؾي ٔؿشٕط 1388 ،.نالٔطيب ايعزدٙبٞي، .4  آثٟربي  ٔحرسٚز

 .وكٛض ٔيٍٛي دػٚٞكىسٜ ايطاٖ، قيالر سحميمبر ٔؤؾؿٝ ثٛقٟط، اؾشبٖ

 فربضؼ،  ذّيغ ؾبحّي ٞبي ٔبؾٝ زض ؾيّيؽ نّٓز ٚ دطاوٙسٌي ٔٙكبء، ثطضؾي ،1372 ،.نالٔطيب ايعزدٙبٞي، .5

 .اٞٛاظ اليب٘ٛؾي، ٚ زضيبيي ّْٖٛ زا٘كىسٜ چٕطاٖ، زا٘كٍبٜ ػٛي، ٚ زضيبيي فٖٙٛ ٚ ّْٖٛ وٍٙطٜ زٚٔيٗ

ٜ  زض فربضؼ  ذّيغ ٞيسضٚثيِٛٛغي ٚ ٞيسضِٚٛغي ثطضؾي ،1384 ،.نالٔطيب ايعزدٙبٞي، .6 ٖ  آثٟربي  ٔحرسٚز  اؾرشب

 .وكٛض ٔيٍٛي دػٚٞكىسٜ ايطاٖ، قيالر سحميمبر ٔؤؾؿٝ ثٛقٟط،

ثبظزيسقرسٜ   .http://www.doe.ir/Portal/home / ، آزضؼ سبضٕ٘رب: 1392دٛضسبَ ؾبظٔبٖ حفبْز ٔحريٍ ظيؿرزا   .7

 15/5/92زض سبضيد 

 http://www.pseez.ir/fa/home   آزضؼ سبضٕ٘ررب:1392درربضؼادٛضسرربَ ؾرربظٔبٖ ُٔٙمررٝ ٚيررػٜ الشهرربزي ا٘ررطغي  .8

 15/5/92 ، ثبظزيسقسٜ زض سبضيد 1392ا

ٓ  ذٛضٞربي  ثطضؾري  ،1374 ،.٘ ضظٔؼٛ، ٚ.ن ػٛوبض، .9 ٖ  ٟٔر ٖ  ٞطٔعٌربٖ،  اؾرشب ـ  ٚ سحميمربر  ؾربظٔب  آٔرٛظ

 .ٖجبؼ ثٙسض ٞطٔعٌبٖ، قيالسي سحميمبر ٔطوع ايطاٖ، قيالر

ُ  وّطٚثربي  دّري  ٚ TPHs ٘فشي ٞب ي ٞيسٚوطثٗا آِي ٞبي آاليٙسٜ ثطضؾي ،1374 ،.دطيؿب ذًطي، حؿيٗ .10  فٙير

 .64 – 65 نم ثٛقٟط، فبضؼ، ذّيغ قيالسي سحميمبر ٔطوع ثٛقٟط، اؾشبٖ آثٟبي زض  PCBs ٞب

ٔ  دؿربثٟبي  ٔرسيطيشي  ضاٞىبضٞبي ثطضؾي ،1385 ،.آضـ قٙبؼ، حك .11 ـ  ٔرعاض ٕ  ثرط  ٔٙرس  ٔيٍرٛي  درطٚض  ػٛأر

 .سحميمبر ٚ ّْٖٛ ٚاحس اٞٛاظ، اؾالٔي آظاز زا٘كٍبٜ وفعيبٖ،

 ، ٘بيجٙرس  ذّريغ  سرب  وب٘ؿرط  ثحرط  اظا فربضؼ  ذّريغ  ٞربي  دال٘ىشٖٛ فطاٚا٘ي قٙبؾبيي ،1370 ،.ٔػٌبٖ ذسازازي، .12

 .ثٛقٟط فبضؼ، ذّيغ قيالسي سحميمبر ٔطوع ايطاٖ، قيالر آٔٛظـ ٚ سحميمبر ؾبظٔبٖ

ٝ  ٞبي ذبن زض ؾٍٙيٗ فّعار سٛظيٕ ٚ قسٌي ، نٙي1388ٕٚٞىبضاٖ، زِيؼب٘ي، فطظاْ  .13 ٜ  ُٔٙمر  الشهربزي  ٚيرػ

 ٖٕطاٖ. ٟٔٙسؾي إِّّي ثيٗ وٍٙطٜ ٖؿّٛيٝ ، ٞكشٕيٗا ػٙٛثي دبضؼ

ٜ  1386ضثب٘ي، ٔحٕس ٕٚٞىربضاٖ،   .14 ٗ  فّرعار ٌيرطي   ا٘رساظ ُ  ؾرطة،  ؾرٍٙي ٜ  ٚ ٘يىر  زض ضؾرٛة  ٚ آة زض ػيرٛ

 .51قٕبضٜ ٖؿّٛيٝ، اوشكبف ٚ سِٛيس،  ّٖٕيبسي ُٔٙمٝ فبضؼ ذّيغ

 .سٟطاٖ زا٘كٍبٜ چبح ٚ ا٘شكبضار ٔؤؾؿٝ وبضثطزي، قٙبؾي ذبن ،1372 ،.ٔٙٛچٟط وفف، ظضيٗ .15
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 سحميمربر  ٔطورع  فبضؼ، ذّيغ وٍٙبٖ، -ثٛقٟط ُٔٙمٝ ٞبي دال٘ىشٖٛ ٔمسٔبسي ثطضؾي ،1361 ،.احٕس ؾٛاضي، .16

 .ثٛقٟط ػٙٛة، قيالر

ٓ سٗيريٗ   قٙبؾربيي، . 1381 ،.ػرٛاز  ٔيطزاض، .17 ٔ  ٚ سرطاو ٖ  قرٕبِي  ذٛضٞربي  زض ٔبوطٚثٙشٛظٞرب  سٙرٛ  ثٛقرٟط،  اؾرشب

 .31ل  سٟطاٖ، زا٘كٍبٜ َجيٗي، ٔٙبثٕ زا٘كىسٜ
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 .حاضش پظٍّؾ دس ؿذُ ؿٌاػايي ّاي فيتَپالًنتَى تٌذي سدُ-18جذٍل 

B
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Oscillatoria 

Amphisolenia Pleurosigma Spirullina 

Amphora Rhizosolenia Spirlum 

Asterionelopsis Spirulina 

 

Biddulphia Surirella 

Chaetoceros Thalassionema 

Coconeis Thalassiothrix 

Coscinodiscus Thalassiosira 
   

Cylindrotheca 
    

Diploneis 

D
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y

ceae
 

Alexandrium 
   

Eucampia Cerataulina 
   

Gomphonema Ceratium 
   

Guinardia Gymnodinium 
   

Hemiaulus Gonyaulux 
   

Leptocylindrus Prorocentrum 
   

Licomphora Protoperidinium 
   

Manguina Ornithcercus 
   

Navicula 
     

Nitzschia  
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 .حاضش پظٍّؾ دس ؿذُ ؿٌاػايي ّاي صئَپالًنتَى تٌذي سدُ-19جذٍل 

Phylum Sub 

Phylum 
Class Sub 

Class 
Order Sub 

Order 
Famil

y 
Genus 

Arthropod

a 
Crustacea 

Copepoda 

 

Calanoida   

Calanus 

Candacia 

Centropages 

Chirondina 

Clausocalanu

s Eucalanus 

Eurytemora 

Labidocera 

Metridia 

Microcalanus 

Nanocalanus 

Nauplii 

Paracalanus 

Parapontella 

Pseudocalanu

s Tortanus 

Cyclopoda 

  

Copilia 

Corycaeus 

Cyclopina 

Monstrilla 

Oithona 

Oncaea 

Harpacticoid

a   

Euterpina 

Macrosetella 

Microsetella 

Branchiopod

a 
 Amphipoda Unknown 

 

  



 ىای تحقیقاتی  / گسارش نيايی طرح122

 

 .حاضش پظٍّؾ دس ؿذُ ؿٌاػايي ّاي صئَپالًنتَى تٌذي سدُ -19جذٍل اداهِ 

Phylum Sub Phylum Class Sub Class Order Sub Order Family Genus 

Arthropoda Crustacea 

Malacostraca 
 

Eumalacostraca 

 

Decapoda 

Diplostraca 

Isopoda 

Mysidace 

Cladocera Polyphenidae Unknown 

Ostracoda     Unknown 

Protozoa 

 Sarcodina 

Rhizopoda Foraminiferida  Orbolinidae Unknown 

Actinopoda Radiolaria   Unknown 

Ciliphora Polyhymenophora Spirotricha Oligoterichia Tintinidae  

Codonoellopsis 

Helicostomella 

Leprotintinis 

Ptychoylis 

Salpingella 

Tintinnopsis 

Others 

Mollusca  

Bivalvia 

    

Unknown 

Gastropoda Unknown 

Cheatognatha  Sagittoidea  Sagitta   Unknown 

Annellida  Polychaeta     Unknown 

Nematoda       Unknown 

Rotifera       Unknown 
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 حاضش پظٍّؾ دس ؿذُ ؿٌاػايي مفضياى تٌذي سدُ-21جذٍل 
Phylum Subphylum Class Subclass Superorder Order Suborder Superfamily Family 

Arthropoda Crustacea 

Malacostraca Eumalacostraca 

Peracarida 

Tanaidacea   Unknowwn 

Cumacea   “ 

Mysidacea   “ 

Isopoda 
Flabellifera  “ 

Oniscoidea  “ 

Amphipoda 
Gammaridea  “ 

  “ 

Eucarida Decapoda 
Natantia 

Caridea “ 

Penaeidea “ 

Reptantia Brachyura Portunidae 

Haplocarida Stomatopoda   Unknowwn 

Branchiopoda      “ 

Cephalocarida      “ 

Copepoda 

  Calanoida   “ 

  Cyclopoida   “ 

  rpactocoida   “ 

Ostracoda      “ 

Echiura        “ 

Sipuncola        „ 

Chaetogonata        “ 

 
 حاضش پظٍّؾ دس ؿذُ ؿٌاػايي مفضياى تٌذي سدُ-21جذٍل اداهِ 

Phylum Subphylum Class Subclass Superorder Order Suborder Superfamily Family 

Echinodermata 

Echinoidea       “ 

Stelleroidea 
Astroida      “ 

Ophuroida      “ 

Holothuroidea 
   Aspirochirotida   “ 

   Dendrochirotida   “ 

Mollusca  Gastropoda 

Prosobranch  Archaeogastropoda 
 Fissurellacea Fissurellidae 

 Trochacea Trochidae 

  Mesogastropoda 

  Naticidae 

 Tonnacea Cassicidae 

  Truncatellidae 

  Stombidae 

  

Architectoniicidae 

Cerithidae 

Eulidae 

  Neogastropoda  

 Mitridae 

 Turridae 

Volutacea Olividae 

Buccinacea Nassariidae 

 Atyidae 

 
 .حاضش پظٍّؾ دس ؿذُ ؿٌاػايي مفضياى تٌذي سدُ-21جذٍل اداهِ 

Phylum Subphylum Class Subclass Superorder Order Suborder Superfamily Family 

Mollusca  
Bivalvia 

Hetrodonta  Veneroida   

Cardiidae 

Donacidae 

Psammobiidae 

Llinidae 

Ungulinidae 

Venerridae 

Unknown 

Pteriomorphi 

 Mytiloida   Mytilidae 

 Pterioida   

Limidae 

Pteriidae 

Tereberidae 

Scaphopoda   Dentaliida   Dentallidae 

Annelida  Polychaeta Errantia     

Amphinomidae 

Arabellidae 

Chrytalidae 

Dorvilleidae 

Euncidae 

Glyceridae 

Goniadidae 

Hesionidae 

Lumberineridae 

Nephtyidae 
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 .حاضش پظٍّؾ دس ؿذُ ؿٌاػايي مفضياى تٌذي سدُ-21جذٍل اداهِ 
Phylum Subphylum Class Subclass Superorder Order Suborder Superfamily Family 

Annelida  Polychaeta 

Errantia     

Nereidae 

Onuphidae 

Phylldcidae 

Pilargidae 

Polynoidae 

Syllidae 

Sedentaria     

Arenicolidae 

Capitallidae 

Chaetopteridae 

Cirratulidae 

Flabelligeridae 

Magelonidae 

Maldanidae 

Opheliidae 

Orbiniidae 

Oweniidae 

Sabellaridae 

Spoinidae 

Terebellidae 

Trichobranchidae 

Unknown     Unknown 

 
 .حاضش پظٍّؾ دس ؿذُ ؿٌاػايي مفضياى تٌذي سدُ-21جذٍل اداهِ 

Phylum Subphylum Class Subclass Superorder Order Suborder Superfamily Family 

Annelida  
Oligochaeta  

    Unknown 

Tubida Tubificina   “ 

Haplotaxida Lumbricina   “ 

Unknown      “ 

Protozoa Sarcodina    Foraminiferida   “ 

Cnidaria  

Hydrozoa      “ 

Anthozoa      “ 

Chordata     Fish Larva   “ 
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 تصاٍيش

 

 
 هشاحل آهادُ ػاصي ظشٍف ًوًَِ تشداسي -1تصَيش 

 

 
 تشداسي تا تَس پالًنتَىًوًَِ  -2تصَيش
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 ًوًَِ تشداسي سػَب تِ ٍػيلِ گشاب -3تصَيش

 

 
 پليت هشتَط تِ هطالعات هينشٍتي -4تصَيش 
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 ًوًَِ اي اص پالًنتَى ّاي گياّي ؿٌاػايي ؿذُ () Coscinodiscus -5تصَيش 

 

 
 ؿذُ (ًوًَِ اي اص پالًنتَى ّاي گياّي ؿٌاػايي ) Ornitocercus magnificus -6تصَيش 
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 )ًوًَِ اي اص پالًنتَى ّاي جاًَسي ؿٌاػايي ؿذُ (Polychaeta larva  -7تصَيش 

 

 
 ًوًَِ اي اص پالًنتَى ّاي جاًَسي ؿٌاختِ ؿذُ () Calanoida -8تصَيش 
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 ؿٌاػايي ؿذُ (Polychaeta) پشتاساى اص ًوًَِ اي -9تصَيش 

 

 
 ػايي ؿذُؿٌا (Crustacea)ػخت پَػتاى اص  ًوًَِ اي -11تصَيش 
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Abstract: 
This research has been done in the marine waters of Bushehr province in Persian Gulf in the geographical district 

of 52° 06ʹ
 
 to 52° 34ʹ E to 27° 23ʹ

  
to 27° 46ʹ

 
N conducted from the far east south of Boushehr province (Nayband 

headland) to the western south of Kangan (Berkeh choopan) located in the Persian Gulf using local fiberglass 

floats in 16 stations in spring, summer, fall and winter in 2011.  

The present study seeks to protect/monitor environmental conditions stemming from the effect of “special 

economic region-pars energy” on the biological resources of Persian Gulf.  This research follows the similar 

research which had been done before (in 2006) by the oil research institute. All the results which determine the 

progress have been compared with the results of the performed results by the oil research center. They were also 

compared with the national standards (organization of environmental protection) and global standards (global 

health organization and American environmental agency).  

Thus, physiochemical factors such as temperature, salinity, acidity, dissolved oxygen, tarnishing and chemical 

oxygen seeking were recorded and measured. Nutrient materials such as silicate, phosphate, nitrate, ammonia, 

sulfides and organic carbons were investigated. The environmental conditions of the investigated waters were 

reported normal compare to the whole region. Small variation was reported around the exhausting wastewaters.  

The deposition of the investigated regions has had sandy graining. The organic materials were also allowed. 

The concentration of Nitrite, nitrate, ammonia, phosphate, silicate and sulfide is sometimes lower than the 

allowed level. But, there had been observed large amount of increase of phosphate and sulfide compare to the 

previous studies. The issue of the increase of phosphate has been seen in other studies. (Izadpanahi et al, 2005, 

2009) 

Other organic and mineral contaminants (heavy metals) were investigated as well. It can be concluded from the 

changes of the concentration per year that metals such as mercury, lead, cadmium, zinc, chromium, nickel were 

increasing through the year in water and precipitation phases.  

Other metals such as iron and copper have had experienced the same progress with steeper gradient.  

Comparing the measured values with the allowed limits in different regions of the region (non-industrial, 

industrial, inside the development region) indicate the comprehensive development in the whole region.  

The total concentration of oil hydrocarbons, aliphatic hydrocarbons and aromatic multi cyclic hydrocarbons   

were also investigated.  

The obtained results suggest that fortunately the investigated region is appropriate in normal circumstances from 

the pollution viewpoint. 

Aerobic and anaerobic bacteria, plankton, benthos were investigated as well. The concentration of aerobic 

bacteria had no significant differences with each other except in spring p=0.001 and summer p=0.041 

Anaerobic bacteria had no significant relation with each other in water phase and sediment phases. (P=0.05) The 

concentration of phytoplankton and zooplanktons   were similar in different seasons of the year. They were 

lower than the other studies. Comparisons of the abundance of benthos with other regional studies inside the 

Persian Gulf suggest that the habitat of such creatures was not destroyed due to the industrial activities so far.  

High difference or small differences of the measured values of many parameters (specially contaminants) shows 

the effectiveness of the mainstream of the water of Persian Gulf on developing contaminants inside the region 

(Siraf seaport to Kangan seaports)  

 

Keywords: Operating impact, Marine biota, Pars Special Energy Economy Zone, Bushehr 
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