
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


                      اولیه همایش ملی آب، انسان، زمیه                                                   

ن  ا صفه ر ، ا یى 3شهر 1 3 1 

 

 

 

 آبخًان اريمیٍارزیابی تحًالت َیذريژئًشیمیایی 

 

  
 2محمذعلی دارٌ ي1فرزاد آقایاری

دَي وبسؿٌبػي اسؿذ،  گبُ آصاد اػالهي ٍاحذ هشاغِ، هشاغِ، ايشاىصهيي ؿٌبػي گشٍُداـً  ، داـً

aghayari.farzad@gmail.com  
  

 

 

 

 چكیذٌ
ِ دس ؿوبل  ِ هَسد هطبلؼ ِ اسٍهيِآرسثبيدبايشاى، دس اػتبى  غشةهٌطم ٍ غشة دسيبچ . خْت ثشسػي ؿذُ اػت ٍالغ ى غشثي 

ُ چبُ 85اص  اسٍهيِصيشصهيٌي دؿت خلَكيبت ويفي آة ِ داد ًَ ًَِ آة صيشصهيٌي ّبي ًو ُ ؿذ. ًو تخبة  اػتفبد ّب طَسي ًا

ِ ثيبًگش خلَكيبت ولي آثخَاى ثبؿٌذ. خْت هـخق وشدى تبثيش صهيي ؿذُ ذ و َلَطي ًا ىي ؿٌبػي ٍ فشايٌذّبي ّيذسٍطئ

ِ اص ًشم ُ گشديذ.  ّبي ّن خْت تشػين ًمـGIS  Surferِ,افضاس  حبون ثش هٌطم ِ ثب اهتذاد ؿوبلي اسصؽ اػتفبد دؿت اسٍهي
ِ سؿتِ – ٍ خٌَة ث ِ اص ػوت غشة، ؿوبل غشثي  َثي و ٍ اص ػوت  وَُ خٌ ٍ تشويِ( هحذٍد هي گشدد  ّبي هشتفغ )هشص ايشاى 

ؿٌبػي اص لذين ثِ  ػبصًذّبي هحذٍدُ هطبلؼبتي اص ًظش صهييؿَد.  د هيؿشق ًيض ثِ حبؿيِ غشثي دسيبچِ اسٍهيِ هحذٍ

َليتْبي دگشگَى خذيذ ػجبست ذ اص سي ّبي خبوؼتشي تب  ؿذُ، تَفْبي اػيذي، هتؼلك ثِ صهبى پشوبهجشيي صيشيي، آّه ًا

َثي ٍ ؿوبلي سا تـىيل ه دّذ ٍ  يػفيذسًگ هشثَط ثِ هيَػي صيشيي ثب گؼتشؽ هحذٍد وِ ثخـي اص استفبػبت خٌ
ّبي اخيش هٌدش ثِ افت لبثل تَخِ ػطح آة صيشصهيٌي  ثشداسي دس ػبل ّبي ثْشُ  افضايؾ تؼذاد چبُّبي ػْذ حبضش.  آثشفت

ُ اػت. ِ ؿذ ِ اػت. دس ايي هٌطم ِ ًيض وبّؾ يبفت اص  ثِ ػجت افضايؾ افت ػطح آة صيشصهيٌي ويفيت آة صيشصهيٌي هٌطم

ِ تغزيِ ثِ تخل ؿشقثِ  غشةػوت  ِ افضايؾ غلظت يَى  ECيِ( همذاس )اص هٌطم تيپ  .يبثذ ّبي هَخَد افضايؾ هي دس ًتيد

َلفبتِ ٍ ولشٍسُ هي صيشصهيٌي آثخَاى آة ثبؿذ.  اوثشاً ثيىشثٌبتِ اػت ٍ دس هٌطمِ ؿشلي دؿت )خشٍخي دؿت( اص ًَع ػ
ًَِ ثِ لحبظ وـبٍسصي ثبؿذ وِ  هي C3S1  ٍC3S2ّبي ؿشلي دؿت  ٍ دس ثخؾ C2S1داساي والع   ّبي آة ػوذتبً ًو

ي ًذاسد  هحذٍديت چٌذًا

 

 
 

َلَطي، اسٍهيِآة صيشصهيٌي، دؿت ويفيت َای كلیذی:  ياژٌ َلش ،ّيذسٍطئ  .ًوَداس ؿ
 

                                                                 

ـدَي وبسؿٌبػي اسؿذ-1 ُ آصاد اػالهي ٍاحذ هشاغصهيي ؿٌبػي گشٍُ، دًا ـگب  .ِ، هشاغِ، ايشاى، دًا
ُ آصاد اػالهي ٍاحذ هشاغِ، هشاغِ، ايشاىصهيي ؿٌبػي گشٍُاػتبديبس  -2 ـگب  .، دًا
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 ٍمقذم -1
 هتخلليي ٍ هذيشاى هٌبثغ آةثشسػي ويفي آثخَاى ديذ سٍؿٌي اص سًٍذ تغييشات ويفي ٍ خطش آلَدگي هٌبثغ هَخَد ثِ 

ُ  ّش هٌطمِ تبثغ ؿشايط ّيذسٍطئَلَطيىي ٍ خلَكيبت ّيذسٍليىي آثخَاى هيصيشصهيٌي دس  دّذ. ويفيت آة هي ثبؿذ. ػَاهل ػوذ

 آة تَاًٌذ تبثيش ًبهٌبػجي ثش ويفيت هي ،ّبي ؿْشي، كٌؼتي، وـبٍسصي ٍ ػَاهل ديگش آلَدگي آة صيشصهيٌي ؿبهل آلَدگي

تلف خبن ٍ ػبصًذّبي هَخَد دس هؼيش حشوت آة ّبي هخ ثب ػجَس آة اص اليِ .(Todd and Mays, 2005) آثخَاى داؿتِ ثبؿٌذ
ِ پبييي اص ثبال ِ ٍ ًضديه ؿذى ثِ هحل تخليِ، ويفيت آة صيشصهيٌي وبّؾ هي دػت ث ِ گشفتي اص هٌطمِ تغزي  يبثذ دػت ٍ فبكل

 (.1388)ًخؼي، 

هشص ايشاى ٍ ّبي هشتفغ ) وَُ خٌَثي وِ اص ػوت غشة، ؿوبل غشثي ٍ خٌَة ثِ سؿتِ –دؿت اسٍهيِ ثب اهتذاد ؿوبلي 

تشويِ( هحذٍد وي گشدد وِ لؼوت اػظن ايي استفبػبت اص هبػِ ػٌگ، وٌگلَهشا، هبسى ّوشاُ ثب ووي آّه تـىيل ؿذُ اػت. 
ؿٌبػي اص لذين ثِ  ؿَد. ػبصًذّبي هحذٍدُ هطبلؼبتي اص ًظش صهيي اص ػوت ؿشق ًيض ثِ حبؿيِ غشثي دسيبچِ اسٍهيِ هحذٍد هي

ِ صهبى پشوبهجشيي صيشيي، آّه ي دگشگَىاًذ اص سيَليتْب خذيذ ػجبست ّبي خبوؼتشي تب ػفيذسًگ  ؿذُ، تَفْبي اػيذي، هتؼلك ث

 ّبي ػْذ حبضش. دّذ ٍ آثشفت هشثَط ثِ هيَػي صيشيي ثب گؼتشؽ هحذٍد وِ ثخـي اص استفبػبت خٌَثي ٍ ؿوبلي سا تـىيل هي
ّبي ٍالغ دس آى )ؿْش چبي، ثبساًذٍصچبي  ٍدخبًِاستفبػبت هـشف ثِ هحذٍدُ هطبلؼبتي اص ًظش تغزيِ دؿت تَػط آٍسد س 

وٌٌذ اص طشيك  ّبي هشتفغ سيضؽ هي ثبؿذ ّوچٌيي لؼوتي اص ًضٍالتي وِ دس ػطح وَّؼتبى ٍ ًبصلَچبي( داساي اّويت هي

سا ّبي صيشصهيٌي سػيذُ ٍ آى  ّبي دسص ٍ ؿىبف ثِ صهيي ًفَر ًوَدُ ٍ دس اػوبق صهيي ثِ ػطح آة ّب ٍ ٍخَد ػيؼتن آثشاِّ

حلمِ چبُ دس حبل  17452ثبؿذ وِ اص ايي تؼذاد  حلمِ چبُ هَخَد هي 18803ًوبيذ. دس هٌطمِ هَسد هطبلؼِ تؼذاد  تغزيِ هي
ثشداسي  ّبي ثْشُ ًمـِ پشاوٌذگي چبُ 1حلمِ چبُ فبلذ تدْيضات يب ثذٍى هٌلَثبت اػت. ؿىل  1351ثشداسي ثَدُ ٍ تؼذاد  ثْشُ

 دّذ سٍهيِ سا ًـبى هيهَخَد دس هحذٍدُ هطبلؼبتي دؿت ا

 
 .َای مًرد مطالعٍ وقشٍ مكاوی چاٌ 1شكل 
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 بحث ي وتایج -2

 زمیه شىاسی مىطقٍ

ّبي دگشگًَي ؿبهل گٌبيغ، آهفيجَليت، هتبديَسيت، اػليت،  اي اص ػٌگ ّبي سخٌوَى يبفتِ، هدوَػِ تشيي ػٌگ وْي
ّب  بي پشوبهجشيي ٍ وبهجشيي ّؼتٌذ وِ ثش سٍي آىّ ّبي وشثٌبتِ ثب ػي فيليت، هبػِ ػٌگ دگشگًَي، هتبٍلىبًيه ٍ ػٌگ

ّبي ًفَري دگشگًَي  اًذ. ػٌگ ؿذُ ّبي تشاػتي ساًذُ ّبي آّىي دٍلَهيتي ٍ دٍلَهيتي ػبصًذ سٍتِ پشهيي ثِ تَػط گؼل ػٌگ

 ػبصًذ هيالهتبگشاًَديَسيت، هتبديَسيت، هتبگبثشٍ ٍ هتبهًَض ٍ گبثشٍ تـىيالت پشوبهجشيي دس هٌطمِ سا لطغ ًوَدُ ٍ تَػط 

پَؿيذُ ؿذُ اػت. گشاًيت لَؿچي وِ ػي آى پغ اص وشتبػِ اػت ثب ًفَر ثِ ٍاحذّبي يبد ؿذُ دس هٌطمِ، دگشگًَي هدبٍستي 
ّبي سػي گچ داس اليگَػي )ػبصًذ لن(  آّه ّبي ٍ ػٌگ آّه ايدبد ًوَدُ اػت. دس ؿوبل ثبختش ٍ خٌَة خبٍس هٌطمِ، ػٌگ

 سخٌوَى داسًذ.

-20اي ًبصن تب هتَػط اليِ ثب ؿيت  ّبي هبػِ آّه هطبلؼِ سا سػَثبت وٌگلَهشايي، هبسًي ٍ ػٌگخٌَة هٌطمِ هَسد  
ّبي  ّب هيَػي اػت. دس ؿوبل خبٍس ؿْش اسٍهيِ تب گلوبًخبًِ، ػٌگ اًذ وِ ػي آى دسخِ ثِ ػوت ؿوبل ثبختش تـىيل دادُ 30

ّب تٌبٍة هبػِ ػٌگ،  ّب ٍ ًيض دس ّوبى هحذٍدُ اص آى ػٌگّبي تىتًَيضُ ؿذُ  ػٌگ ٍلىبًيه آًذصيتي تب داػيتي تَأم ثب خشدُ

ًمـِ صهيي  2كَست ٍػيغ گؼتشؽ داسًذ.ؿىل  ّبي هيَػي تب هيَپليَػي ثِ آّه ٍ وٌگلَهشا ثب ديشيٌِ تَف، هبسى، ػٌگ

 ؿٌبػي هٌطمِ هَسد هطبلؼِ سا ًـبى هي دّذ.

 
 اريمیٍوقشٍ زمیه شىاسی دشت  2 شكل
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 ريش تحقیق -2

ي دس صهيٌِ ثشسػي هٌبثغ آة صيشصهيٌي ثِ هطبلؼِ ٍ ثشسػي پشداختِ اًذ وِ هي تَاى ثِ هطبلؼبت تىبهل هحممبى صيبد
( ٍ ثشسػي ٍيظگي ّبي ّيذسٍطئَلَطي دؿت Garrels and Mackenzie, 1967آهشيىب ) Sierraّيذسٍؿيويبيي چـوِ 

ٍطئَؿيويبيي آة صيشصهيٌي، ًتبيح ثذػت آهذُ اص هٌظَس ثشسػي ّيذس  ثِ( اؿبسُ ًوَد. 1389صسًِ )حبخي وشيوي ٍ ّوىبساى، 

هَسد تدضيِ ٍ تحليل لشاس گشفتِ اػت. ًوًَِ ّبي اًتخبة ؿذُ  1391-1392ًوًَِ آة صيشصهيٌي دس ػبل  85آًبليض ؿيويبيي 
ٍ ٍ دسخِ حشاست دس كحشا pH ، ECثبؿٌذ. پبساهتشّبيي ّوچَى  هي 5ثيبًگش خلَكيبت ولي آثخَاى ٍ ثب خطبي ووتش اص %

 .اًذ همبديش يَى ّبي اكلي ثب سٍؽ ّبي اػتبًذاسد دس آصهبيـگبُ اًذاصُ گيشي ؿذُ

ثبؿذ، هي تَاى ثب اػتفبدُ اص  تيپ غبلت ّيذسٍؿيويبيي دؿت تبثؼي اص ليتَلَطي، لذست اًحاللي ٍ الگَي خشيبى دؿت هي

ؿذُ،  ّبي ثشداؿتِ ثشاػبع ًوًَِ  (.Freeze and Cherry, 1979) ثشد ّبي ّيذسٍطئَلَطيىي دؿت پي ًوَداس پبيپش ثِ ٍيظگي
ّب اوثشاً ثيىشثٌبتِ اػت ٍ دس هٌطمِ ؿشلي دؿت )خشٍخي دؿت( اص ًَع ػَلفبتِ  اص تؼذادي هٌبثغ آة دؿت اسٍهيِ، تيپ آة آى

 ثبؿذ. ٍ ولشٍسُ هي

تَاًذ  د هحلَل دس آة هيػٌَاى هطبلؼبت پبيِ، اهشي الضاهي اػت. صيشا ّش يه اص هَا ّبي ويفي هٌبثغ آة، ثِ اًدبم ثشسػي
ويفيت آة  ثبؿذ. خَاف ٍ هـخلبت ويفي ٍ ؿيويبيي آة سا تغييش دّذ ٍ ايي هؼئلِ اص ًظش هلبسف هختلف حبئض اّويت هي

ؿذُ ًـبى  ّبي ثشداؿت ّبي ػطحي، اص ؿشايط هطلَة ثشخَسداس اػت. ثشسػي آًبليض ًوًَِ صيشصهيٌي دؿت اسٍهيِ، ّوبًٌذ آة

ًوَداس ؿَلش ويفيت آة آؿبهيذًي  3ؿَد. ؿىل  اي اص ًظش ويفيت دس دؿت هالحظِ ًوي هالحظِ بثلدّذ وِ تغييشات ل هي

 دّذ. هحذٍدُ هطبلؼبتي دؿت اسٍهيِ سا ًـبى هي

 
ومًدار شًلر كیفیت آب آشامیذوی محذيدٌ مطالعاتی دشت اريمیٍ 3شكل   
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خَة ثشخَسداس ثَدُ، ٍلي دس حبؿيِ ؿوبل ؿشلي  ّبي ؿَلش، دس اوثش هَاسد ويفيت آة اص لبثليت ؿشة ثب سػن ديبگشام

ثبؿذ. ثش اػبع آًبليض  ّب، ويفيت آة صيشصهيٌي ًبهٌبػت هي دؿت ثِ ػلت تأثيش تـىيالت تجخيشي ٍ ؿَس ٍ لليبيي ثَدى خبن

س ّبي هتَػط تب ػخت لشا ثٌذي ػختي دس هحذٍدُ آة ّبي دؿت اسٍهيِ دس طجمِ ؿذُ ٍ ًتبيح حبكلِ آة ّبي اًدبم ًوًَِ
 اػت. 1169ٍ حذاوثش  140گشم دس ليتش وشثٌبت ولؼين حذالل  گيشًذ. ػختي آة ثشحؼت هيلي هي

ّبي آة هيضاى ػختي هحبػجِ گشديذُ اػت؛ وِ ثش ايي اػبع  دس هٌطمِ هَسد هطبلؼِ ثب اػتفبدُ اص ًتبيح آًبليض ًوًَِ 

گشم دس ليتش ثَدُ ٍ دس ثشخي  هيلي 400ب ت 300ّبي ػخت ثب ػختي دس حذٍد  ػوذُ ٍػؼت دؿت اسٍهيِ خضء هحذٍدُ آة

 ثبؿذ. گشدد وِ خبسج اص حذ اػتبًذاسد آة آؿبهيذًي هي گشم دس ليتش ًيض هـبّذُ هي هيلي 500هٌبطك ػختي ثيؾ اص 
تَاى هـبّذُ ًوَد. دس ًبحيِ هشوضي دؿت ًيض  ّبي ثب ػختي هتَػط سا هي دس ًبحيِ ؿوبل ؿشق دؿت اسٍهيِ آة 

ّب، ثيـتشيي همذاس ػختي ثب  ؿذُ ًوًَِ گيشًذ. ثشاػبع ػختي آة هحبػجِ ّبي ػخت لشاس هي هحذٍدُ آةّبي هَخَد خضء  آة

ؿذُ اػت ٍ ووتشيي همذاس  ثبؿذ وِ دس ؿوبل ؿشق دؿت ٍ دس وٌبس استفبػبت ثضٍداغي ٍالغ گشم دس ليتش هي هيلي 1169ػختي 
 ؿذُ اػت. دؿت ٍالغ ثبؿذ وِ دس ؿوبل ؿشق گشم دس ليتش هي هيلي 140ػختي دس حذٍد 

ِ دس ؿوبل ؿشق دؿت دس وٌبس استفبػبت ثضٍداغي  گشم دس ليتش هي هيلي 797ثيـتشيي همذاس ػَلفبت هـبّذُ ؿذُ   ثبؿذ و

ؿذُ  ثبؿذ وِ دس ؿوبل ؿشق دؿت دس حَالي سٍػتبي لشُ خلَ ٍالغ گشم دس ليتش هي هيلي 29ؿذُ اػت ٍ ووتشيي همذاس  ٍالغ
 اػت

ّبي ؿشلي  ٍ دس ثخؾ C2S1داساي والع   ّبي آة ّبي ٍيلىَوغ ػوذتبً ًوًَِ َخِ ثِ سػن ديبگشاماص ًظش وـبٍسصي ثب ت

ِ لحبظ وـبٍسصي هحذٍديت چٌذاًي ًذاسد ٍ ّذايت الىتشيىي ًوًَِ هي C3S1  ٍC3S2دؿت  ِ ث ّبي آة ػوذتبً ووتش اص  ثبؿذ و

هحذٍدُ هطبلؼبتي دؿت اسٍهيِ اص ًظش وـبٍسصي سا ًوَداس ٍيلىَوغ ويفيت آة  4هيىشٍهَع ثش ػبًتيوتش اػت. ؿىل  2250
 دّذ. ًـبى هي

 
 ومًدار يیلكًكس كیفیت آب محذيدٌ مطالعاتی دشت اريمیٍ از وظر كشايرزی. 4شكل 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                      اولیه همایش ملی آب، انسان، زمیه                                                   

ن  ا صفه ر ، ا یى 3شهر 1 3 1 

 

 

 

ِ ًوبيبًگش سًٍذ ًضٍلي ػطح آة دس هحذٍدُ  23ّبي هشطَة ٍ خـه  طَسولي تغييشات ػطح آة صيشصهيٌي دس دٍسُ ثِ ػبل

ثَدُ وِ اص آى ثِ ثؼذ ػيش كؼَدي داؿتِ اػت ايي سًٍذ ثِ ػلت ثبال ثَدى ًؼجت تغزيِ  1380ػبل تب  1372دؿت اص ػبل 

ثبؿذ، همذاس آثي وِ خْت تغزيِ ػفشُ دس ّشػبل آثي )دٍسُ هشطَة( السم ثَدُ تب  ػفشُ ثِ ثشداؿت دس دٍسُ خـه ػفشُ هي
همذاس تخليِ دٍسُ خـه لجلي سا خجشاى ًوبيذ ٍ ثبلطجغ ّبي لجلي ثشگشدد دس حذي ثَدُ وِ ثتَاًذ  ػطح آة ثِ حذ ًؼجي دٍسُ

سًٍذ تغييشات ػطح آة دس هٌطمِ ًؼجتبً سٍثِ افضايؾ داؿتِ اػت. ّوچٌيي دس ايٌدب ثبيذ خبطش ًـبى وشد وِ هٌبثغ تغزيِ 

يِ ػفشُ آة تشيي ػَاهل دس تغز ّبي خَي دس ػطح دؿت اص هْن ّبي هَخَد دس هٌطمِ ٍ سيضؽ هحذٍدُ فَق، آٍسدّبي سٍدخبًِ

 ثبؿذ.. صيشصهيٌي هٌطمِ هي

هتش دؿت  62/0ثِ همذاس  1377-1376ػبل گزؿتِ دس دؿت اسٍهيِ هشثَط ثِ ػبل آثي  23حذاوثش افت ػبليبًِ دس 

ػبل گزؿتِ دس هٌطمِ همذاس هتَػط افت دس ّشػبل سلوي دس  23اسٍهيِ اػت. ثب تَخِ ثِ ّيذسٍگشاف تغييشات ػطح آة دس 

ؿذُ دس ثخؾ  ثبؿذ، لزا ثب تَخِ ثِ هحبػجبت اًدبم ويلَهتشهشثغ اص دؿت اسٍهيِ هي 147/714دس ػطح  هتش ػبًتي 5/3حذ 
ؿَد سا ثذٍى ايدبد افت ػطح  كَست تجخيش ٍ صّىؾ اص چشخِ آة دس هٌطمِ خبسج هي تَاى هيضاى فشاٍاًي اص آة وِ ثِ ثيالى هي

 ؿذُ اػت. طح آة صيشصهيٌي آثخَاى اسٍهيِ ثشاي دٍسُ تش آثي تشػينتغييشات ػ 5آة دس هٌطمِ هَسداػتفبدُ لشاس داسد. دس ؿىل 
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 گیریوتیجٍ -4
يؼٌي )اص  ؿشقثِ  غشةؿَسي اًحالل وبًي ّبي تجخيشي هبًٌذ ّبليت هي ثبؿذ. اص ػوت  بءًتبيح ًـبى هي دّذ هٌـ

ِ تخليِ ِ ث ؿذُ،  ّبي ثشداؿتِ ثشاػبع ًوًَِغلظت يَى ّبي هَخَد افضايؾ هي يبثذ.  افضايؾ دس ًتيدِ  EC( همذاس هٌطمِ تغزي
ّب اوثشاً ثيىشثٌبتِ اػت ٍ دس هٌطمِ ؿشلي دؿت )خشٍخي دؿت( اص ًَع ػَلفبتِ  اص تؼذادي هٌبثغ آة دؿت اسٍهيِ، تيپ آة آى

ثبؿذ وِ ثِ  هي C3S1  ٍC3S2ّبي ؿشلي دؿت  ٍ دس ثخؾ C2S1داساي والع   ّبي آة ثبؿذ. ػوذتبً ًوًَِ ٍ ولشٍسُ هي

هيىشٍهَع ثش ػبًتيوتش اػت.  2250ّبي آة ػوذتبً ووتش اص  لحبظ وـبٍسصي هحذٍديت چٌذاًي ًذاسد ٍ ّذايت الىتشيىي ًوًَِ

ٍ  ّبي هدبٍسدؿت ٍخَد سٍدخبًِ فللي، استجبط ّيذسٍليىي ثب  ػَاهل هختلفي ّوچَى تجخيش صيبد ثِ ػجت ؿشايط الليوي،
 وبّؾ ويفيت آة صيشصهيٌي ؿذُ اػت. ػجتثشداؿت ثي سٍيِ 

 

 

 َا مرجع -5

هدوَػِ همبالت ًخؼتيي وٌفشاًغ ايالم،  -ّبي ّيذسٍطئَلَطي دؿت صسًِ ؿْشػتبى ايَاًغشة ثشسػي ٍيظگي (.1388)فخبسي، ع ف.، ، ًبدسي، .وشيوي، ح
بُ.شوت آة هٌطؿ ،ّبي وبسثشدي هٌبثغ آة ايشاى هلي پظٍّؾ  مِ اي وشهبـً

 .فحِك 198 اًتـبسات آساد وتبة، ،ّبي صيش صهيٌي همذهِ اي ثش آة (. 1388) م ًخؼي، 
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