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 چکیذه
سٍد ٍ هذيشيت  ًياصّاي تَػؼِ پايذاس دس ّش وـَسي تِ ؿواس هي تشيي پيؾ ت هٌاتغ طثيؼي، يىي اص اكلياهشٍصُ هذيشي

ِ ػْن آى اص ًضٍالت جَي تِ حذ  ػٌَاى يىي اص حياتي ّاي صيشصهيٌي، تِ هٌاتغ آب تشيي هٌثغ آب دس وـَسي هثل ايشاى و

ُ هطالؼاتي اّش دس ؿوال غشب ايشاى ٍ دس تا تش اػت، تؼياس حؼاع هي چـوگيشي اص هتَػط جْاًي ّن پاييي ؿذ. هحذٍد
ُ هطالؼاتي  110 َتات آتشفتي  950ويلَهتشي ؿوال ؿشق ؿْش تثشيض لشاس داسد. ٍػؼت هحذٍد ِ تا سػ ويلَهتشهشتغ اػت و

ِ آب صيشصهيٌي هْن ُ اػت. دس ايي هٌطم ُ ؿذ ُ هٌاطك سٍػتايي اػت. تا تَجِ تِ تشيي هٌثغ تأهيي آب ؿشب تِ پَؿيذ  ٍيظ

ٌذ ّاي ؿوالي هحذٍدُ، هطالؼاتي وِ هيّاي صيشصهيٌي دس هٌطمِ ٍ ّوچٌيي ٍجَد هؼادى دس تخؾووثَد آب تًَا

ِ تاؿٌذ، ضشٍست هي َسد تشسػي لشاس تگيشد. تذيي ياتذ تا آبتأثيشاتي تش سٍي ويفيت آب داؿت ِ اص لحاظ ويفي ه ّاي هٌطم
َطي، ّيذسٍطئَؿيوي، ّ َل ِ اطالػات ّيذسٍطئ ٍلَطي، صهييهٌظَس ولي آٍسي ؿذ ٍ  َّاؿٌاػي هٌطمِ جوغؿٌاػي ٍ  يذس

ّاي ػشد  ٍ جضء اللينتَدُ هتش  هيلي 368هٌطمِ هطالؼاتي تاسؽ ػاالًِ هياًگيي  هَسد تجضيِ ٍ تحليل لشاس گشفت.

ِ اّش چاي تا اهتذاد غشتي  خـه هحؼَب هي ًيوِ  تشيي صّىؾ هٌطمِ هَسد هطالؼِ اػت. اص ؿشلي، هْن –ؿَد. سٍدخاً

ّاي آرسيي اػت ٍ تِ  ؿٌاػي ٍاحذّاي ػٌگي وِ دس هحذٍدُ هطالؼاتي سخٌوَى داسًذ ػوذتاً ؿاهل ػٌگ لحاظ صهيي
ي تش هٌاتغ آب ًذاسًذ.  ًٍذ افضايؾ ؿَسي آتخَاىلحاظ ويفيت ؿيويايي تأثيش چٌذًا اّويت ّاي ػاحلي،  تا تَجِ تِ س

َتي اص ويفيت آب صيشصهيٌي هحذٍدُ  هطالؼاتي جْت تأهيي هٌاتغ آب دس آيٌذُ تِ هذيشاى اسائِ ٍااليي داؿتِ ٍ ديذ خ

هٌظَس اسصياتي ّيذسٍطئَؿيويايي هٌاتغ آب صيشصهيٌي هٌطمِ، پاساهتشّاي فيضيىي ٍ ؿيويايي اص لثيل ّذايت  تِ .ًوايذ هي
ًَِّاي اكلي ٍ غلظت ًيتشات هَجَد دس ً الىتشيىي، اػيذيتِ، ول هَاد جاهذ هحلَل، دها، هماديش غلظت يَى ّا تشسػي  و

ُ ًـاى هي ًَِ گشديذ. ًتايج تذػت آهذ ِ تاال هي دّذ اوثش ًو ًَِ ّا داساي ػختي هتَػط ت ّا ًيض دس  تاؿٌذ. هيضاى ؿَسي ًو

َلي تَدُ ٍ اوثش آب  تاؿٌذ. هٌظَس هلاسف وـاٍسصي ٍ كٌؼتي هٌاػة هي ّاي صيشصهيٌي هٌطمِ تِ حذ لاتل لث

 

َلش ، ّيذسٍؿيوي،اّشدؿت آب صيشصهيٌي، ويفيت هاي کلیذي:  واشه  .ًوَداس ٍيلىَوغ ،ًوَداس ؿ
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 ههقذه -1
وٌذ  دسكذ آب هلشفي جْاى سا تأهيي هي 20ػٌَاى هٌثغ ػظين آب ؿيشيي تَدُ ٍ تمشيثاً  آب صيشصهيٌي تِ

(Raghunath, 2003فالت ايشاى تا لشاس گشفتي سٍي ووشتٌذ خـه ًيوىش .)ٓ ٍالت ؿوالي داساي رخايش آتي تؼياس ضؼيف، ًض

هيليَى ّىتاس هؼاحت وـَس، داساي ؿشايط خـه ٍ  164دسكذ اص  80جَي ون ٍ تثخيش ػاالًِ ؿذيذ تَدُ ٍ حذٍد 

ػٌَاى يىي اص دغذغِ ّاي هشدم ٍ هذيشاى دس هٌاطك  ي تذتش ؿذى ويفيت آب صيشصهيٌي، تِ خـه اػت. اهشٍصُ پذيذُ ًيوِ
 10ؿَد. ايي ػاهل حذٍد  هيي ٍ اص تيي سفتي پَؿؾ گياّي هيٍخان ػثة تخشية ص هختلف جْاى هطشح اػت. ؿَس ؿذى آب

ؿذُ اػت  دسكذ اساضي جْاى سا دس تشگشفتِ ٍ ػشػت تخشية خان دس اثش فشايٌذ ؿَس ؿذى ػِ ّىتاس دس دليمِ گضاسؽ

ِ صهيي ًفَر وٌذ؛ يا آى (.1383)صّتاتياى ٍ ػشاتياى، ِ جشياى يافتِ، يا كَست سٍدخاً وِ اتتذا تِ آب تاساى هوىي اػت هؼتميواً ت

ّاي هختلف خان ٍ ػاصًذّاي هَجَد  تذسيج ٍاسد صهيي ؿَد. تا ػثَس آب اص اليِ كَست آب ػاوي ٍ دسياچِ دسآهذُ ٍ تؼذ تِ تِ
طَس ول تا فاكلِ گشفتي اص هٌطمِ تغزيِ ٍ ًضديه ؿذى تِ هحل تخليِ،  دػت ٍ تِ دس هؼيش حشوت آب اص تاالدػت تِ پاييي

 (.Todd and Mays, 2005ياتذ ) واّؾ هيويفيت آب صيشصهيٌي 

ؿٌاػي، ّيذسٍلَطي ٍ ػپغ ّيذسٍطئَلَطي دؿت ػشاب هَسد تشسػي لشاس گشفت. ّذف اكلي  دس ايي هطالؼِ، اتتذا صهيي
ّاي آب صيشصهيٌي ٍ تأثيش هذت ٍ دساصهذت ػطح آب صيشصهيٌي تش اثش تشداؿت صياد اص ػفشُ اص هطالؼِ حاضش، تشسػي واّؾ وَتاُ

ّاي لثل، چگًَگي  ّاي ػالآٍسي دادُ ّاي آب اص ًماط هختلف ايي دؿت ٍ جوغ يفيت آب صيشصهيٌي اػت. تا آًاليض ًوًَِدس و

تَاًٌذ دس ؿٌاػي ٍ ديگش ػَاهلي وِ هيپزيش ؿذُ اػت. دس هشاحل تؼذي ًمؾ ػاصًذّاي صهيي سًٍذ تغييشات ويفي آب اهىاى

غ آب صيشصهيٌي تشاي ايٌىِ دس هلاسف خاًگي، كٌؼتي ٍ وـاٍسصي هَسد اػتفادُ هٌات تٌضل ويفيت آب هؤثش تاؿٌذ، تشسػي ؿذ.
لشاس گيشد تايؼتي اص لحاظ ؿيويايي ٍ تيَؿيويايي تحت تشسػي لشاس گيشًذ. تٌاتشايي هطالؼِ ؿيوي آب صيشصهيٌي حائض اّويت 

هٌـأ آى تا تَجِ تِ چشخِ آب ٍ تغييشاتي وِ ؿٌاػي آب،  اػت. تٌاتشايي تا هطالؼِ ؿيوي آب صيشصهيٌي اطالػاتي اص تاسيخ صهيي

 تَاى تذػت آٍسد.دس ضوي ػثَس اص داخل ػاصًذّا پيذا وشدُ هي

ّاي ولشيذ ) تا تَجِ تِ ايٌىِ لاتليت اًحالل ًوه
Cl( اص ػَلفات )

2

4SOوشتٌات )( ٍ تي


3HCO ،تيـتش اػت )

سٍد. يه هثال سٍؿي اص اًحالل ّاليت  ؿذُ ٍ دسكذ آى دس آب تاال هي س هؼيش جشياى آب صيشصهيٌي لشاس گيشد حلاگش د

(NaClدس تگضاع آهشيىا گضاسؽ ) ِطَس لاتل هالحظِ اي  ؿذُ وِ دس اثش اًحالل ّاليت، غلظت ولشايذ دس آب صيشصهيٌي ت
 (.Richter & Kreitler, 1986ياتذ ) افضايؾ هي

 

 بحث و نتایج -2

 اهرهوقعیت و هؽخصات هحذوده هطالعاتی دؼت 

ويلَهتشي ؿوال ؿشق تثشيض لشاس داسد. سٍدخاًِ اّش  110دس  ،ويلَهتشهشتغ 950هحذٍدُ هطالؼاتي اّش تا ٍػؼت تمشيثي 
غشتي اص هحَس  -ا اهتذاد ؿشليهتشهىؼة دس ثاًيِ ٍ ت 26/4تشيي صّىؾ هحذٍدُ هطالؼاتي تا جشياى هتَػط  ػٌَاى هْن چاي تِ

گيشد ٍ پغ اص ػثَس اص هجاٍست  ّاي پيشؿفاء ػشچـوِ هي ّاي وَُ اص داهٌِ اّش چاي وٌذ.. سٍدخاًِ هياًي هحذٍدُ ػثَس هي

ِ دسياچِ خضس هي سٍػتاّا ٍ ؿْش اّش، ّا ٍ سٍػتاّاي صيادي اػت وِ تشاي تأهيي آب  هحذٍدُ هطالؼاتي ؿاهل تخؾسيضد. ًْايتاً ت
وٌذ. هٌطمِ داساي چٌذيي سٍدخاًِ فشػي تِ  ّاي صيشصهيٌي ٍ ػطحي ًمؾ اػاػي سا ايفا هي ٍيظُ آب وـاٍسصي آب ٍ تِ ؿشب

ّا تِ اّش چاي هلحك  ّاي واؿاى چاي )سًگَل(، تشهيغ چاي )ػليشضا چاي( ٍ هلطفي چاي اػت وِ ًْايتاً ّوِ ايي ًام

 دّذ. هطالؼِ سا ًـاى هيهٌطمِ هَسد هَلؼيت جغشافيايي ًمـِ  1ؿىل  ؿَد. هي
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 هوقعیت جغرافیایی و نقؽه رقوهی ارتفاعی هحذوده هطالعاتی -1ؼکل 

ُ وليثش تا ػي لذيوي ّاي دگشگَى ؿٌاػي هَجَد دس هٌطمِ هجوَػِ ػٌگ تشيي ٍاحذّاي صهيي لذيوي تش اص طٍساػيه  ؿذ
وِ دس هحذٍدُ هطالؼاتي سخٌوَى داسًذ، ؿاهل گيشد. ػاصًذّا ٍ ٍاحذّاي ػٌگي  اػت وِ دس هحذٍدُ هَسدهطالؼِ لشاس ًوي

هحذٍدُ  ٍ ػي ػاصًذّاي ؿٌاػي ًمـِ صهيي 2ّاي آرسيي وَاستض اػت. دس ؿىل  اػِ تا ػٌگّاي آّىي ٍ هاسًي وشت ػٌگ

 (.1357ؿٌاػي وـَس، )ػاصهاى صهيي اػت. آهذُ هطالؼاتي

 
 ؼناظی هحذوده هورد هطالعه نقؽه زهین 2ؼکل 

 

 روغ تحقیق -2

، ًمـِ تَپَگشافي ٍ اطالػات ؿٌاػي يي، آهاس ٍ اطالػات هشتَط تِ ًمـِ صهاّششسػي ويفيت آب صيشصهيٌي دؿت جْت ت

 يا اص آب هٌطمِ  pH, TDS, ECآب صيشصهيٌي، دسجِ حشاست،  يّا ّاي صيشصهيٌي )تجضيِ ؿيويايي ًوًَِ هشتَط تِ آب

پايپش ٍ ؿَلش تشػين ٍ  يًوَداسّا AqQAافضاس  غ تا اػتفادُ اص ًشمٍتحليل لشاس گشفتٌذ، ػپ ؿذًذ ٍ هَسد تجضيِ تْيِ آرستايجاى

گيشد ٍ تش اػاع آهاس  دس هحذٍدُ هطالؼاتي اّش تشداؿت اص آب صيشصهيٌي اص طشيك چاُ، چـوِ ٍ لٌات كَست هي تفؼيشگشديذًذ.
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سؿتِ  41دٌِّ چـوِ ٍ  194حلمِ چاُ ًيوِ ػويك، 787حلمِ چاُ ػويك، 19اي آرستايجاى ؿشلي تؼذاد  ػاصهاى آب هٌطمِ

 دّذ. هطالؼِ سا ًـاى هي تشداسي هٌطمِ هَسد ّاي تْشُ هَلؼيت چاُ 3لٌات ٍجَد داسد. ؿىل 

 

 برداري هنطقه هوردهطالعه. هاي بهره هوقعیت چاه 3 ؼکل

 

 اهرتعیین تیپ هنابع آب زیرزهینی دؼت 

 هي ( Hill, 1940ؿذُ ًوَداس ّيل ) ( وِ حالت تؼط دادPiper, 1942ُ)جْت تؼييي تيپ آب صيشصهيٌي اص ًوَداس پايپش 
تَاى تؼذاد صيادي آًاليض سا دس يه ًوَداس ًـاى داد. ًحَُ اػتفادُ اص ايي  تاؿذ، اػتفادُ ؿذُ اػت؛ وِ تا اػتفادُ اص آى هي

ى تش ليتش دس هثل  ػوت ٍاالاويّا ٍ تشحؼة هيلي كَست دسكذي اص ول واتيَى ّا تِ ّا تذيي تشتية اػت وِ واتيَى ًوَداس
ؿًَذ. ػپغ اص ًمطِ واتيًَي هَاصي تا هحَس هٌيضين ٍ اص ّا ًيض تِ ّواى كَست دس هثل  ػوت ساػت سػن هي چپ ٍ آًيَى

اًذ، خطَط هؼتميوي يىي تشاي آًيَى ٍ ًمطِ آًيًَي هَاصي تا هحَس ػَلفات تِ ػطح لَصي وِ دس ٍػط دٍ تا هثل  لشاسگشفتِ

. (Fetter, 1990)تاؿذ دٌّذُ تشوية يَى اكلي تش پايِ دسكذ هي ياتذ ٍ تماطغ ايي دٍ خط، ًـاىَى اهتذاد هيديگشي تشاي واتي

دّذ، تطَسيىِ ّا ًـاى هي ًوَداس پايپش هـخلات ؿيويايي آب سا تشحؼة غلظت ًؼثي اجضاء آى، ًِ تشحؼة غلظت هطلك آى
تش اػاع تَالي چيثَتاسٍ هؼوَالً تيپ آب اتتذا اص ًَع  يطَسول تِ د.تَاى تا اػتفادُ اص آى خيلي ػشيغ تِ ًَع آب پي تش هي

يافتِ ٍ دس  طَس تذسيجي افضايؾ وشتٌات ػپغ اص ًَع ػَلفات ٍ تاألخشُ دس هؼيش جشياى آب صيشصهيٌي هيضاى يَى ولشيذ تِ تي

يٌي دس هٌطمِ اص ًوَداس پايپش تشاي تشسػي تيپ آب صيشصهياتذ.  ّا غلثِ هي هٌطمِ تخليِ همذاس آى ًؼثت تِ ػايش آًيَى
ًوَداس پايپش  4(. ؿىل 1372ّا هٌاػة اػت )كذالت، ؿذُ اػت. ايي ًوَداس تشاي اسائِ گشافيىي تؼذاد صيادي اص ًوًَِ اػتفادُ

 دّذ.. ّاي هٌطمِ هَسد هطالؼِ سا ًـاى هي سػن ؿذُ تشاي ًوًَِ
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 نوودار پایپر دؼت اهر 4ؼکل 

 

 ؼت ازنظر ؼربآب زیرزهینی دبررظی کیفیت 
اوؼيذ وشتي تش  تاؿٌذ. تأثيش آب داساي دي ّاي طثيؼي هي ّاي اكلي ٍ هْن آب ّا جضء آًيَى وشتٌات ّا ٍ تي وشتٌات

ّا دس آب  ّاي ولؼين ٍ هٌيضين، ػاهل ايجاد يَى آّه، واله، هشهش، ولؼيت، دٍلَهيت ٍ ػايش هَاد هؼذًي داساي تيىشتٌات ػٌگ
گيشد. ػَلفات ػوَهاً  اص اوؼيذاػيَى  غٌي اص ايي آًيَى هٌـأ هي ّاي سػَتي يؼي هؼوَالً اص ػٌگّاي طث تاؿٌذ. ولشيذ آب هي

ّاي تاال اثش  تاؿذ ٍ دس غلظت ؿَد. ايي آًيَى يه آاليٌذُ غيشضشٍسي هي ػٌگ ػَلفيت ٍ يا اًحالل آًيذسيذ ٍ طيپغ حاكل هي

 دّذ. ايؾ ياتذ تِ آب طؼن تلخ ٍ داسٍيي هيگشم دس ليتش افض هيلي 500هليٌي داسد. اگش غلظت ػَلفات اص 

ؿَد. تشاي هماكذ  هٌاػة تَدى آب تشاي يه ّذف هؼيي، تؼتگي تِ هؼياسّايي داسد وِ تشاي ويفيت آب تؼييي هي

 -1اًذ:  ؿذُ ؿذُ اػت وِ ايي اػتاًذاسدّا تش اػاع دٍ هؼياس تؼييي آؿاهيذى، وـاٍسصي ٍ كٌؼت اػتاًذاسدّاي هختلفي ٍضغ

آٍس داسًذ. ّوچٌيي ويفيت آب  ٍجَد هَادي وِ تأثيشّاي فيضيَلَطيه صياى -2ّاي ًاهطثَع دس آب  ّا، تَّا ٍ سًگ ٍجَد طؼن

ؿَد وِ اص اّويت خاكي تشاي  صيشصهيٌي تش اػاع غلظت اجضاي هَجَد، هحتَاي تيَلَطيىي ٍ دسجِ حشاست آب تؼييي هي
ّايي  الؼول ت. ايي ويفيت ًتيجِ ػولىشد توام فشآيٌذّا ٍ ػىغهلاسف هختلف اصجولِ ؿشب، وـاٍسصي ٍ كٌؼت تشخَسداس اػ

  (.Alley, 1993وٌذ ) اػت وِ اص اتوؼفش تا صهاى تخليِ آب اص يه چاُ يا چـوِ تش سٍي آى ػول هي

ِ لگاسيتوي  جْت تؼييي لاتليت ؿشب آب اص دياگشام ًيوِ لگاسيتوي ؿَلش اػتفادُ ؿذُ اػت. دياگشام ؿَلش يه دياگشام ًيو
پاساهتش ؿيويايي:  5. دس ايي ًوَداس تش اػاع دّذ يٍاالى دس ليتش ًـاى ه وياكلي سا تشحؼة هيلي ا ّاي يَىتاؿذ وِ غلظت  يه

ِ طثمِ تٌذي هي ّا اصًظش هلشف آؿاهيذًي طثمِ ٍ ػختي، آب TDSخـه  هاًذُ يػذين، ولش، ػَلفات، تال تٌذي  ؿًَذ. تا تَجِ ت

لثَل تشاي ؿشب لشاس  ( اوثش پاساهتشّا دس هحذٍدُ خَب تا لاتل5)ؿىل  اّشي هٌاتغ آب دؿت ؿَلش ٍ ًوَداس ؿَلش سػن ؿذُ تشا

 گشدد. ّا تشاي ؿشب تَكيِ هي داسًذ. لزا اػتفادُ اص ايي آب
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 هاي آب زیرزهینی دؼت ازنظر ؼرب براظاض دیاگرام ؼولر نوایػ آنالیس ؼیویایی نوونه 5ؼکل 

 

 ؽاورزيبررظی هنابع آب ازلحاظ هصارف ک 

  ّوذايت   وغ تشاػواع َؿَد. هحوَس افموي ًووَداس ٍيلىو    اػتفادُ هي ٍيلىَوغ تٌذي آب اصلحاظ وـاٍسصي اص ًوَداستشاي طثمِ

اختلواف داسد.   SARٍ هحوَس ػووَدي توِ ًؼوثت جوزب ػوذين        ECهتش تشحؼة هيىشٍهَع تش ػاًتيٍ   الىتشيىى

 & Todd)گشدد اصًظش ػذين هـخق هي Sاصًظش ؿَسي ٍ  Cا حشٍف گيشد وِ تاي لشاس هيهختلات هشتَط تِ ّش آب دس هٌطمِ

Mays, 2005) .ِدّذ ووِ توا افوضايؾ     ياتذ ٍ ايي ًـاى هي طشف تاالتش تشٍين، ؿية ًوَداس افضايؾ هي دس ايي ًوَداس ّش چِ تEC 

لىوَوغ آب صيشصهيٌوي   ؿَد ٍ تشػىغ. جْت اسصياتي آب صيشصهيٌي دؿت اصًظش هلاسف وـاٍسصي اص ًوَداس ٍي ػذين ووتش هي

ًوًَوِ دس سدُ   6گيشد ٍ  لشاس هي C4S2(. تيـتشيي هيضاى ّذايت الىتشيىي سا داسد دس سدُ 6هَسد اسصياتي لشاسگشفتِ اػت )ؿىل 

C2S1 ًَِّا دس سدُ  ٍ تميِ ًوC3S1 ؿَد. گيشًذ ٍ خطش ؿَسي تشاي آتياسي ديذُ هي لشاس هي 
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 اهرهاي دؼت  نهنوودار ویلکوکط رظن ؼذه براي نوو -6ؼکل 

 

 گیرينتیجه -4
ّاي  ّا تا اػتفادُ اص دياگشام ٍتحليل آى چٌيي تجضيِ ّا ٍ ّن آهذُ اص آًاليض ؿيويايي ًوًَِ دػت تا تَجِ تِ ًتايج تِ

كَست گشفتِ اػت. تٌاتشايي آب   ّيذسٍؿيويايي، هؼلَم ؿذُ وِ ّيچ تيپ آب صيشصهيٌي غالة ًيؼت ٍ اوثشاً اختالط آب

تشسػي ويفيت هٌاتغ  تا خَتي طي ًٌوَدُ اػت. ًذ تىاهلي خَد سا اص تي وشتٌاتِ تِ ػَلفاتِ ٍ ػپغ ولشاتِ تِصيشصهيٌي سٍ

تي جضء ّا اص ًظش ػخ آتي هٌطمِ هطالؼاتي تشاي هلاسف ؿشب تا اػتفادُ اص ًوَداس ؿَلش، هؼلَم ؿذُ اػت وِ ايي آب

اػتفادُ اص دياگشام ٍيلىَوغ، هـخق ؿذُ وِ دس اص ًظش هلاسف وـلَسصي ٍ تا ؿًَذ ٍ  ّاي ػخت هحؼَب هي آب
چٌيي تشسػي خطش ؿَسي ٍ ًؼثت جزب ػذين ٍ  ّاي صيشصهيٌي هَاجِ ّؼتين. ّن تؼذادي اص هٌاطك تا خطش ؿَسي آب

وٌذ. تٌاتشايي هيضاى ؿَسي آب  آهذُ اص دياگشام ٍيلىَوغ سا تائيذ هي دػت چٌيي وشتٌات ػذين تاليواًذُ ًيض تِ ّن

 .َسي تشاي هلاسف وـاٍسصي تاال اػتؿت ٍ خطش ؿصيشصهيٌي د
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 ها هرجع -5

المللي َمسيستي با کًير  آالگل. مجلٍ تحقيقات بيه-يخاک در دشت گىبد . بررسي علل شًر شدن آب(13۳2) لزَتابيان، غ. ي سرابيان، 

۹ ،1۶۳-1۳0. 

ٍ   –اَر  تُيٍ بيالن ي چرخٍ آب در محديدٌ مطالعاتي (13۳3) مُىدسيه مشاير فرسپىد آب اي يرزقان، يزارت ويرري، يزارت آب مىطقر

 آذربايجان شرقي.

 شىاسي کشًر.سازمان زميه 100000/1ي  2۳0000/1 (13۳۱شىاسي اَر. )وقشٍ زميه

 صفحٍ. 33۳زيرزميىي(، اوتشارات پيام وًر،  َاي . زميه ي مىابع آب )آب(13۱2) داقت، مص
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