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 چكيذٌ
ٞبي ٔٙبػت اػتحلبَ آة  ٙي، ثشسػي ٔحذٚدٜثٝ ِحبػ سؿذ خٕؼيت ٚ افضايؾ سٚص افضٖٚ ٘يبص ثٝ ٔٙبثغ آة صيشصٔي

ٛسداس اػت. صيشصٔيٙي اص إٞيت ٚيظٜ  ٚ تلٕيٓ اي ثشخ ي  ٞبي ويفي ثش اػبع دادٜ ٌيشي پبيؾ ويفيت آة  ٞبي ٔٛخٛد، چبـِ

ٗ ٔحيظ ِٛٛطيؼت ثشاي ٟٔٙذػي ٚطئ ٚ ٞيذس ٛ٘ٝ ؿٕبس ٔي ٞب ثٝ صيؼت  ٞب ثب  ٌيشي تب تحّيُ دادٜ سٚد؛ صيشا تٕبٔي ٔشاحُ اص ٕ٘

ٗ تحميك، وبسثشد تئٛسي ٔدٕٛػٝ فبصي خٟت اسصيبثي ويفيت آة ؿشة ٘ـبٖ دادٜػ ٚ ٞؼتٙذ. دس اي ٚثش ْ لغؼيت س ؿذٜ  ذ
پبسأتش ٔؤثش ثش ويفيت آة  10دس ايٗ تحميك خٟت اسصيبثي ويفيت آة ؿشة آثخٛاٖ ٔش٘ذ ثٝ سٚؽ فبصي، اص  .اػت

ذاصٜ ٝ ِحبػ ؿشة ٘ا ؿذٜ اػت. ثب اػتفبدٜ اص ٔذَ ويفي فبصي،  ي اػتفبدٜچبٜ آة صيشصٔيٙ 38ٌيشي ؿذٜ اص  صيشصٔيٙي ث

ٝ عجمٝ ٔغّٛة، لبثُ ٝ ػ ٛ٘ٝ دس سدٜ  26دٞذ  لجَٛ تمؼيٓ ؿذ. ٘تبيح ٘ـبٖ ٔي لجَٛ ٚ غيشلبثُ ويفيت آة صيشصٔيٙي ث ٕ٘

 ٚ ٜ لبثُ 7ٔغّٛة  ٝ دس سد ٘ٛ َ لشاس ٌشفتٙذ.  ٕ٘ ٛ٘ٝ ثبليٕب٘ذٜ ٘يض دس سدٜ غيشلبثُ 5لجٛ تٟب ٘مـٝ  لجَٛ لشاس ٌشفتٙذ. دس ٕ٘ ٘ا
 تغييشات ٔىب٘ي ويفيت آة خٟت ٔلبسف ؿشة تٟيٝ ٌشديذ.

 

 ٔش٘ذ. دؿت اػتب٘ذاسد آة ؿشة، ،ٔذَ فبصي ٘ٛػب٘بت ػغح آة صيشصٔيٙي،، آة صيشصٔيٙيويفيت َای کليذی:  ياژٌ
 

                                                                 

ـدٛي وبسؿٙبػي اسؿذ-1 ٗ ؿٙبػي ٌشٜٚ، د٘ا ٜ آصاد اػالٔي ٚاحذ ٔشاغٝ، ٔشاغٝ، ايشاٖصٔي ـٍب  .، د٘ا
ٗ ؿٙبػي ٌشٜٚاػتبديبس  -2 ٜ آصاد اػالٔي ٚاحذ ٔشاغٝ، ٔشاغٝ، ايشاٖصٔي ـٍب  .، د٘ا
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 ٍمقذم -1
ٖ عٛال٘ي خبيٍضيٗ ثبؿذ وٝ ثٝ كٛست ٔحذٚد ٚ دس صٔب تشيٗ رخبيش تبٔيٗ آة ٔي ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي اص ٟٔٓثشسػي 

ثشداسي  ثبؿذ. ثٟشٜ ٞبي صيشصٔيٙي ثٟتشيٗ ساٜ حُ تبٔيٗ آة ؿشة ٚوـبٚسصي دس ايشاٖ ٚ وـٛسٞبي ٘يٕٝ خـه ٔي ؿٛد. آة ٔي

ٞبي عجيؼي ػجت پبيييٗ  ثش آاليٙذٜ ٞبي وـبٚسصي ٚ كٙؼتي ػالٜٚ ٞبي ٘بؿي اص فؼبِيت ثيؾ اص حذ ٔدبص آثخٛاٖ ٚ ٚسٚد آاليٙذٜ

ٖ ويفيت آة ٞبي اكّي، فشػي  ٌيشي دليك غّظت يٖٛ سٚ ا٘ذاصٜ اص ايٗ .(Todd and Mays, 2005) ي صيشصٔيٙي ؿذٜ اػتٞب آٔذ
ٞبي صيشصٔيٙي اص الذأبت اِٚيٝ خٟت ثشسػي ويفيت آة ٞب ثشاي ٔلبسف  ٞبي آِٛدٜ وٙٙذٜ دس آة ٚ ثؼضي اص تـىيُ دٞٙذٜ

ٌزاس٘ذ؛ ثشاي ٔثبَ دسكذ  بٔغّٛثي ثش ويفيت خبن ٚ آة ٔيثبؿذ. ٔٛاد ٔحَّٛ دس آة ٘يض اثش ٘ ؿشة، وـبٚسصي ٚ كٙؼتي ٔي

ٓ ثبالتش اص   ,.Hakim et al) % ٕٔىٗ اػت ثش اثش ا٘جبؿتٍي ػذيٓ ٚ احتٕبالً تخشيت ػبختٕبٖ خبن، ٘فٛر ٚ ٞٛاصدٌي ثبؿذ60ػذي

تٛاٖ  ْ ٌشفتٝ وٝ ٔيپيشأٖٛ ثشسػي ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي تحميمبت ٔتؼذدي تٛػظ پظٚٞـٍشاٖ ٔختّف دس وـٛس ٔب ا٘دب(. 2009
؛ 1384)ثبؽ ٚ٘ذ ٚ ٌيٜٛ چي، ٞبي صيشصٔيٙي  ، ٔذيشيت آة(1381)ػجذي، ٞبي صيشصٔيٙي ٚ ػغحي  ثٙذي پتب٘ؼيُ آة ثٝ پٟٙٝ

 اؿبسٜ ٕ٘ٛد.( 1388٘حٛي ٘يب ٚ ٕٞىبساٖ، 

 Venkant)بساٖ ٕ٘ٛ٘ٝ آة صيشصٔيٙي ٔٙغمٝ آسيبٔبٍ٘بْ ٞٙذ ٚ٘ىب٘ت ٚ ٕٞى 30اص سٚؽ اػتٙتبج فبصي خٟت اسصيبثي ويفيت 

et al., 2009)ثبؿذ. ٌبسي ٚ ٕٞىبساٖ،  ، اػتفبدٜ وشد٘ذ. ٘تبيح ٘ـبٖ داد ايٗ سٚؽ دس اسصيبثي ويفي آة ؿشة ثؼيبس ٔؤثش ٔي

(Garg et al., 1998) ٗخبي اػتفبدٜ اص ؿبخق  ثٝ 1ٚ  0، ػذْ لغؼيت ٕٞشاٜ ثب اسصيبثي ويفي آة سا، ثٝ وٕه ٔمبديش فبصي ثي

 ,Liou and Lo)ٞبي فبصي سا دس اسصيبثي ويفي آة ؿشة ٘ـبٖ داد٘ذ. ِيٛ ٚ ِٛ،  ٕٛ٘ذ ٚ إٞيت سٚؽٔشتفغ ٘ WQIٔتذاَٚ 

 ,.Zhi-Hong et al)ًٞٛ٘ ٚ ٕٞىبساٖ،  . وبسثشد تئٛسي فبصي سا دس اسصيبثي ويفيت سٚدخب٘ٝ ويّيًٙ تبيٛاٖ اسائٝ ٕ٘ٛد. طي(2004

 ي ويفيت آة ؿشة ػٝ ٔخضٖ اػتفبدٜ وشد٘ذ.ٞبي اسصيبث ، اص سٚؽ آ٘تشٚپي خٟت تؼييٗ ٚصٖ ا٘ذيغ(2006

 ٚ ٘بػبصٌبسي ٚ ػٛ يه اص ٌيشي تلٕيٓ ٚاحذٞبي ٚ اٞذاف، ٔؼيبسٞب اسصيبثي دس آة ٔٙبثغ ثش حبوٓ راتي لغؼيت ٘جٛد ٚ اثٟبْ

آٖ  ثٝ د٘جبَ ٚ فبصي ٞبي ٔدٕٛػٝ ٞبي ٘ظشيٝ ثٝ ٌشايؾ ػجت ديٍش، ػٛي اص ٌيش٘ذٜ افشاد تلٕيٓ لضبٚت ٚ ٘ظشات دس دلتي ثي
 Li et al., 2009; bardossy اػت ) ٞب دس ٔٙبثغ آة ٌشديذٜ ٌيشي تلٕيٓ ٚ ٞب سيضي ثش٘بٔٝ ثشاي وبسآٔذ اثضاسي ػٙٛاٖ فبصي ثٝ ٔٙغك

et al., 1995.) ٗلغؼيت ػذْ سٚ٘ذ تب اص ٔحيغي ثٝ وبس ٔي ٚالؼي ٔؼبئُ اص اػتفبدٜ ٚ ثب ٔدٕٛػٝ فبصي ٘ظشيٝ اػبع ثش ٞب سٚؽ اي 

ثب عشاحي ٔذَ  (Mckone and Desphande, 2005 ). اػتفبدٜ وٙٙذ ٌيشي اثضاسي خٟت تلٕيٓ ػٙٛاٖ ثٝ يك٘بدل ٞبي ٔحيظ دس

 .(Liou and Lo, 2004)ٌيشي، تفؼيش ويفيت آة سا ٔشتفغ ػبخت  ثشداسي، ا٘ذاصٜ تٛاٖ ػذْ لغؼيت ٔشاحُ ٕ٘ٛ٘ٝ فبصي ٔي

ٛثي ثشاي ٔذيشاٖ ٚ تلٕيٓ ٌيشاٖ ثبؿذ. ٕٞچٙيٗ ايٗ تٛا٘ذ سإٞٙبي خ ٞبي صيشصٔيٙي ثٝ ِحبػ ؿشة ٔي اسصيبثي ويفي آة

ٞبي صيشصٔيٙي لشاس ٌيشد. ثب تٛخٝ ثٝ  ٞبي ا٘ؼب٘ي ثش ويفيت آة تٛا٘ذ ٔشخؼي ثشاي تحّيُ تأثيشات آيٙذٜ فؼبِيت ٔغبِؼٝ ٔي

اي دس  ٚيظٜٞبي ٔختّف، ثشسػي ٚ اسصيبثي پبسأتشٞبي تأثيشٌزاس إٞيت  ٞب ٚ صٔبٖ تغييشات ويفي آة صيشصٔيٙي دس ٔىبٖ
ٞبي ٔٛخٛد، ٔٙبعك ٔٙبػت خٟت تأٔيٗ آة  ايٓ تب ثب اػتفبدٜ اص دادٜ سٚ ثش آٖ ؿذٜ ٌيشي ٚ تلٕيٓ ػبصي داس٘ذ. اصايٗ تلٕيٓ

 ؿشة سا تؼييٗ ٚ ثشسػي ٕ٘بييٓ.

 

 تحث ي وتايج -2
ٔٙغمٝ خّفب دٚصاَ، ٔحذٚدٜ ٔغبِؼبتي ٔش٘ذ دس ؿٕبَ غشة اػتبٖ آرسثبيدبٖ ؿشلي ٚالغ ٌشديذٜ اػت. اص ؿٕبَ ٚ ؿشق ثٝ 

ٝ حٛضٝ آثشيض لغٛسچبي ٔحذٚد ٔي ٝ اسٚٔيٝ ٚ اص غشة ث ٝ حٛضٝ آثشيض دسيبچ ؿٛد.. ٚػؼت وُ ٔحذٚدٜ ٔغبِؼبتي ٔش٘ذ  اص خٙٛة ث
ٔتٛػظ ثبسؽ ٔٙغمٝ ثش اػبع  .دادٜ اػتٞبي آثشفتي تـىيُ  ويّٛٔتشٔشثغ آٖ سا پٟٙٝ 589ويّٛٔتشٔشثغ اػت وٝ  1871

ٔتش اػت. الّيٓ حبوٓ ثش ٔٙغمٝ  ٔيّي 368، ٔيضاٖ آٖ 92-1391ٔتش ٚ دس ػبَ آثي  ٔيّي 255ثشاثش اعالػبت ٞٛاؿٙبػي ٔٛخٛد، 

ٞبي ٔٙغمٝ، صيّجيشچبي ٚ ص٘ٛصچبي  تشيٗ سٚدخب٘ٝ خـه ٚ ػشد صٔؼتب٘ي اػت. ٟٔٓ ثٙذي دٚٔبستٗ اص ٘ٛع ٘يٕٝ ثشاػبع عجمٝ
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ٌشد٘ذ. دس ٔحذٚدٜ ٔٛسدٔغبِؼٝ ِيتِٛٛطي  ي ٔتلُ ٔيثبؿذ وٝ پغ اص پيٛػتٗ ثٝ يىذيٍش، دسٟ٘بيت ثٝ سٚدخب٘ٝ لغٛسچب ٔي

 ٘مـٝ صٔيٗ ؿٙبػي ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغبِؼٝ آٔذٜ اػت. 1ٔتٙٛػي اص پشوبٔجشيٗ تب وٛاتش٘شي سخٕٖٙٛ داسد. دس ؿىُ 

 
 وقشٍ زميه شىاسي مىطقٍ مًرد مطالعٍ. 1شكل 

 

حّمٝ چبٜ ػٕيك فؼبَ ثب تخّيٝ  515، تؼذاد 92-1391ثش اػبع آٔبس ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي دؿت ٔش٘ذ دس ػبَ آثي 
ثشداسي  ٔيّيٖٛ ٔتشٔىؼت ٔٛسد ثٟشٜ 17/1حّمٝ چبٜ ٘يٕٝ ػٕيك فؼبَ ثب تخّيٝ ػبال٘ٝ  41ٔيّيٖٛ ٔتشٔىؼت ٚ تؼذاد  54/114

ثشداسي ثبسً٘ لشٔض ٚ  ٞبي ثٟشٜ ؿذٜ اػت. چبٜ ٔٛلؼيت ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي دؿت ٔش٘ذ ٘ـبٖ دادٜ 2لشاسٌشفتٝ اػت. دس ؿىُ 

 ؿذٜ اػت. ؿذٜ اػت؛ ثبسً٘ ػجض دس ؿىُ ٔـخق بي ويفي وٝ آ٘بِيض ويفيت آة ا٘دبْٞ چبٜ

 
 مًقعيت مىاتع آب زيرزميىي دشت مروذ. 2شكل 
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 ريش تحقيق -2

ٞابي   ٔٙغمٝ ٔٛسدٔغبِؼٝ آثخٛاٖ دؿت ٔش٘ذ اػت. ثب تٛخٝ ثٝ تغييشات ٔىب٘ي ويفيت آة ٚ تشاوٓ چابٜ ٔحممبٖ صيبدي دس 
، -pH ،TH ،TA ،Clپابسأتش   10ٞابي آة صيشصٔيٙاي اػات، ا٘تخابة ؿاذ٘ذ.       چابٜ واٝ ثيابٍ٘ش ٚيظٌاي     38ثشداسي، تؼاذاد   ثٟشٜ

Ca2+،Mg2+ ،SO42- ،NO3- ،Na+  ٚTDS ٝتشيٗ پبسأتشٞبي ٔؤثش ثش ويفيت آة ؿشة، دس ٔاذَ فابصي اػاتفبدٜ     ػٙٛاٖ ٟٔٓ ث

لجَٛ  ٞبي ٔغّٛة، لبثُ اي خبف دس ٔحذٚدٜ ٔؼبدِٝ. تبثغ ػضٛيت ٞشيه اص پبسأتشٞبي ٚسٚدي، داساي (Garg et al., 1998)ؿذ٘ذ
ٝ ٔذَ تؼشيف ؿذ٘ذ. ٚ غيشلبثُ ٝ ٞشيه اص پبسأتشٞبي ٚسٚدي ث َ اػت. ٔؼبدالت تٛاثغ ػضٛيت ٔشثٛط ث تبثغ ػضٛيت وُ ٔٛاد  لجٛ

 آٚسدٜ ؿذٜ اػت. 3تب  1ٞبي  لجَٛ دس ساثغٝ لجَٛ ٚ غيشلبثُ ٞبي ٔغّٛة، لبثُ خبٔذ ٔحَّٛ دس ٞشيه اص ٔحذٚدٜ

 1ساثغٝ 

 
 

  2ساثغٝ 

 
 

 3ساثغٝ 

 
 

ا٘ذ، ٚ اص ػٍّٕش اػتّضْا  ؿذٜ كٛست فبصي تؼشيف دس ايٗ پظٚٞؾ اص ٔذَ اػتٙتبج فبصي وٝ دس آٖ ٚسٚدي، ٘تبيح ٚ لٛا٘يٗ ثٝ
 ا٘دبْ ؿذ. خٟت ثشسػي ثٟتش ٚ ٔـخق ؿذٖ تأثيش ٞشيه اص پبسأتشٞبي 1افضاس ٔتّت تٕبٔي ٔشاحُ دس ٘شْ .ٕٔذا٘ي اػتفبدٜ ؿذ

ٝ ٚاسدوشدٖ ٞش  ٝ و َ ثؼيبس ٔـىُ ٚ صٔبٖ 10ٚسٚدي ٚ ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ايٗ ٘ىت ثش اػت، ٔذَ اػتٙتبج فبصي خٟت  پبسأتش دس ٔذ

اسصيبثي ويفيت آة ؿشة ثٝ ػٝ ٌشٜٚ تمؼيٓ ؿذ. ػپغ ػغٛح اعٕيٙبٖ ٔشثٛط ثٝ ٌشٜٚ اَٚ ٚ دْٚ دس ٔذَ ٟ٘بيي ٚاسد ٌشديذ. 
پبسأتش دس اسصيبثي ٟ٘بيي  10(. ثذيٗ تشتيت تٕبٔي Venkant et al., 2009ٜ ؿذٜ اػت )دس ٔٙبثغ ٔختّف ٘يض ايٗ ؿيٜٛ اػتفبد

وٝ ثٝ ِحبػ تأثيش ثش ويفيت آة  Ca2+،Mg2+ ،Na+ ،THپبسأتش  4كٛست ٔؼتميٓ ٚ غيشٔؼتميٓ ٚاسد ؿذ٘ذ. دس ٌشٜٚ اَٚ  ثٝ

ثٝ ٔذَ فبصي ٚاسد ؿذ٘ذ. دس  -TDS ،Cl- ،TA ،SO42پبسأتش  4دس ٌشٜٚ دْٚ  كٛست ٔذَ دسآٔذ٘ذ خٛا٘ي ثٟتشي داس٘ذ، ثٝ ٞٓ

ا٘تٟب خٟت اسصيبثي ٟ٘بيي ويفيت آة صيشصٔيٙي اص٘ظش ؿشة، ٌشٜٚ ػْٛ وٝ ؿبُٔ ٘تبيح ٌشٜٚ اَٚ، ٘تبيح ٌشٜٚ دْٚ ٚ پبسأتشٞبي 
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pH  ٚNO3  ُؿشة سا  پبسأتشٞبي ٚسٚدي ٚ خشٚخي اسصيبثي ٟ٘بيي ويفي آة -3ثٛد٘ذ، دس ٔذَ اػتٙتبج فبصي ٚاسد ٌشديذ. ؿى

 ٘ـبٖ ٔي دٞذ.

 

 
 پارامترَای يريدی ي خريجي ارزياتي وُايي کيفي آب شرب -3شكل 

 

دسكاذ ٘ياض دس سدٜ    15لجاَٛ ٚ   دسكذ دس سدٜ لبثُ 20ٞبي ٔٛسدٔغبِؼٝ دس سدٜ ٔغّٛة،  دسكذ اص چبٜ 66٘تبيح ٘ـبٖ داد 

ٌاشدد. ثٙابثشايٗ ثشتاشي سٚؽ فابصي      فبصي دس ٔشصٞبي ٔـخلٝ صثب٘ي ٕ٘بيبٖ ٔي لجَٛ لشاس ٌشفتٙذ. دلت ٔذَ اػتٙتبج غيشلبثُ

چٍاٍٛ٘ي ٔؼٕابسي ٔاذَ اػاتٙتبج فابصي آة       4ؿاٛد. دس ؿاىُ    ٞبي ٔشصي ٔـخق ٔاي  ٘ؼجت ثٝ سٚؽ لغؼي ثب ٔمبيؼٝ دادٜ
 صيشصٔيٙي آٔذٜ اػت.

 

.  

 چگًوگي معماری مذل استىتاج فازی آب زيرزميىي. -4شكل 
 

نتايج 

۱گروه   

نتايج 

۲گروه   

 

 اسيديته

 نيترات

 جمموع

 قوانين

 قوانين

 
 قوانين

 

 قوانين

 

 قوانين

 

 قوانين

 

 کيفيت آب

 مطلوب
قبول قابل  
قبول غيرقابل  
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دسكذ اص٘ظش ويفيت آة ٔغّاٛة   5/68ثب ػغح اعٕيٙبٖ  2دسكذ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ  3/66ثب ػغح اعٕيٙبٖ  1ٕٛ٘ٝ عٛس ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘ ثٝ

ٌيشي ثٝ سٚؽ لغؼي لشاس داس٘ذ ثٝ  تؼذاد پبسأتشٞبي ثيـتشي دس سدٜ ٔغّٛة اص٘ظش تلٕيٓ 1٘ؼجت ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ  2ثٛد٘ذ. دس ٕ٘ٛ٘ٝ 

ُ ا٘تظبس ٔي ٝ  ٕٞيٗ دِي ٝ ثيـتش اص ٘ 2سٚد ػغح اعٕيٙبٖ ٕ٘ٛ٘ ٘يض ثٝ دِيُ لشاس داؿتٗ تؼذاد صيبدي  21ٚ  18ثبؿذ. ٕ٘ٛ٘ٝ  1ٕٛ٘
لجَٛ لشاس ٌشفتٙذ. دس ؿىُ  ٌيشي ثٝ سٚؽ فبصي ٘يض، دس سدٜ غيشلبثُ لجَٛ ثٝ سٚؽ لغؼي، دس تلٕيٓ اص پبسأتشٞب دس سدٜ غيشلبثُ

ؿاذٜ اػات؛    ؿاىُ ٘ـابٖ دادٜ   عٛس وٝ دس ٘مـٝ پشاوٙذٌي ويفيت آة صيشصٔيٙي خٟت ٔلبسف ؿشة آٚسدٜ ؿذٜ اػت. ٕٞبٖ 5

 ٞبي ؿٟشي ثش ايٗ ٔٙبعك اػت. لجَٛ اػت وٝ ثٝ دِيُ تأثيش آِٛدٌي ٔٙبعك ؿٟشي ٔش٘ذ ويفيت آة غيشلبثُ

 
 وقشٍ کيفيت آب ازوظر شرب  5شكل

 

 گيریوتيجٍ -4
 26 ثشسػي، سدٕ٘ٛ٘ٝ آة صيشصٔيٙي ٔٛ 38دٞذ؛ اص ٔدٕٛع  ٘تبيح اسصيبثي فبصي ويفيت آة صيشصٔيٙي اص٘ظش ؿشة ٘ـبٖ ٔي

تب  4/26لجَٛ ٚ ثب ػغح اعٕيٙبٖ  ٕ٘ٛ٘ٝ دس سدٜ لبثُ 7دسكذ، تؼذاد  7/75تب  1/53ٕ٘ٛ٘ٝ دس سدٜ ٔغّٛة ٚ ثب ػغح اعٕيٙبٖ 
دسكذ لشاس ٌشفتٙذ.  6/10لجَٛ ٚ ثب حذاوثش ػغح اعٕيٙبٖ  ٕ٘ٛ٘ٝ ثبليٕب٘ذٜ ٘يض دس سدٜ غيشلبثُ پٙحلشاس ٌشفتٙذ.  8/62

دسكذ ٘يض دس سدٜ  15لجَٛ ٚ  دسكذ دس سدٜ لبثُ 20ٞبي ٔٛسدٔغبِؼٝ دس سدٜ ٔغّٛة،  اص چبٜدسكذ  66ديٍش،  ػجبست ثٝ

ٞبي  ؿذٜ تٛػظ اسٌبٖ لجَٛ لشاس ٌشفتٙذ. اسصيبثي لغؼي ويفيت آة خٟت ٔلبسف ؿشة ثش اػبع سٕٞٙٛدٞبي اسائٝ غيشلبثُ
سا ثب ٞٓ ٔمبيؼٝ ٕ٘ٛد. ٚ تفؼيش ويفيت آة  تٛاٖ تٕبٔي پبسأتشٞب ٔختّف ٘تبيح خٛثي ثٝ ٕٞشاٜ ٘ذاؿت. دس سٚؽ لغؼي ٕ٘ي

وٝ دس سٚؽ اػتٙتبج فبصي، ويفيت آة صيشصٔيٙي اص٘ظش ؿشة ػغح اعٕيٙبٖ ٚ  كٛست ٘ؼجي خٛاٞذ ثٛد. دسحبِي صيشصٔيٙي ثٝ

 .لجَٛ ٔـخق ٌشديذ لجَٛ ٚ غيشلبثُ ٞبي ٔغّٛة، لبثُ ٞب ثٝ سدٜ ٔيضاٖ تؼّك ٞشيه اص ٕ٘ٛ٘ٝ
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 َا مرجع -5
 .دٚاصدٕٞيٗ وٙفشا٘غ ٟٔٙذػي ػٕشاٖ ،ٞبي صيشصٔيٙي ٝث ٔٙظٛس خٌّٛيشي اص آِٛدٌي آٖ . ٔذيشيت ٔٙبثغ آة(1384)ٌيٜٛ چي ع  ثبؽ ٚ٘ذ، ا. ٚ

   ٕٞبيؾ طئٛٔبتيه. ،GISٞبي ػغحي صيشصٔيٙي حٛصٜ آثخيض ص٘دب٘شٚد ثب اػتفبدٜ اص  يبثي آة . پٟٙٝ ثٙذي پتب٘ؼيُ(1381)ػجذي، ح 

آة صيشصٔيٙاي دؿات ٌٙبثابد ثاب اػاتفبدٜ اص ٘ظشياٝ        SAR  ٚCL( ٔغبِؼبت تغييشات ٔىاب٘ي  1388٘ظاد، ْ )صادٜ، ْ. پبسػيي٘يب، ْ. اٚػغي، خ. حؼيٙؼّ٘حٛي

 إِّّي ٔٙبثغ آة.وٙفشا٘غ ثيٗطئٛاػتبتيؼتيه، 
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