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هلی کٌفشاًغچْبسهیي   

 ّای ًَیيهصالح ٍ سازُ

 ایشاى -یبػَج  -1394هبُ آثبى 13ٍ14                   ػوشاىهٌْذػیدس

  

تعییي هسیرّای احتوالی ًطت از سذ خاکی )هطالعِ هَردی: سذ ضاُ  

 قاسن(

 
 4، اردضیر ضکرالْی3، هحوذ صذقی اصل2*، هٌصَر پرٍیسی1سعیذ ًَرائی ًصاد

 (snoraie@yahoo.comهشثی، داًـکذُ كٌؼت ٍهؼذى چشام، داًـگبُ یبػَج ) -1

 (parvizi@yu.ac.irاػتبدیبس، داًـکذُ فٌی ٍ هٌْذػی، داًـگبُ یبػَج) -2

 (msedghi@yu.ac.irاػتبدیبس، داًـکذُ کـبٍسصی، داًـگبُ یبػَج) -3

 (a_shokr22@yahoo.comاػتبد، داًـکذُ ػلَم، داًـگبُ یبػَج) -4

 

 

 چکیذُ 
ّبی  ایي ثب تَخِ ثِ ایٌکِ یکی اص ساّْبی اتالف آة ٍ ثِ خغش افتبدى ایوٌی ٍ پبیذاسی ػذ ، ًـت اص ثذًِ ٍ تکیِ گبُ

قبػن دس اٍاػظ دِّ ػبص ثَدُ اػت. ػذ خبکی ؿبُ ّبی هٌْذػیي ػذ ثبؿذ، ثحث کٌتشل ًـت ّوَاسُ اص دغذغِّب هی صُػب

کیلَهتشی خٌَة ؿْش یبػَج ثِ 15قبػن دس حذٍد ّبی ؿبُّفتبد ؿوؼی دس اػتبى کْگیلَیِ ٍ ثَیشاحوذ ثش سٍی چـوِ

بثل تَخِ هی ثبؿذ ثغَسیکِ اساضی پبییي صُ داس ؿذُ اًذ. ّذف ثْشُ ثشداسی سػیذُ اػت، کِ هیضاى ًـت ٍ فشاس آة آى ق

ایي تحقیق تؼییي هؼیشّبی احتوبلی فشاس آة ػذ هَسدًظش ثب اػتفبدُ اص هبدُ سدیبثی پتبػین پشهٌگٌبت اػت. پغ اص 

لی اص تؼییي گشدیذ ٍ دٍ هؼیشّبی احتوب BX4اًدبم  دٍ آصهبیؾ سدیبثی هحل احتوبلی ًـت آة دس ًضدیکی پیضٍهتش 

اػت. ثْتش ثشای اعویٌبى ثیـتش آصهبیؾ سدیبثی ثب هبدُ  SP10  ٍSP16ؿشٍع  ٍ ثِ ػوت پیضٍهتشّبی  BXBپیضٍهتش 

 سدیبثی خذیذ تکشاس ؿَد.

 

 آصهبیؾ سدیبثی، پیضٍهتش، ػذ خبکی، ًـت  ّای کلیذی: ٍاشُ

 

 هقذهِ  -1
ّبی الصم ثشای ًیل ثِ تَػؼِ پبیذاس كٌؼتی، کـبٍسصی ٍ ّبیی ّؼتٌذ کِ ثِ هٌظَس رخیشُ آة ٍ اص اثضاس ػذّب اص خولِ ػبصُ

ثبؿذ، ثحث کٌتشل ّب هی ّبی  ایي ػبصُگبُّبی اتالف آة، ًـت اص ثذًِ ٍ تکیِثبؿٌذ. ثب تَخِ ثِ ایٌکِ یکی اص ساُگشدؿگشی هی

بکی ثؼٌَاى یک ًیشٍی ّبی یک ػذ خگبُ. ًـت اص ثذًِ ٍ تکیِ]1[ػبص ثَدُ اػت ّبی هٌْذػیي ػذ ًـت ّوَاسُ اص دغذغِ

کٌذ ٍ چٌبًچِ کٌتشل ًـَد دس دساصهذت ثبػث فشاس آة ٍ هـکالت هتؼذد دیگشی ّوچَى صیشؿَئی هحشک پبیذاسی ػول هی

 . ]2[ؿَد 1دسًٍی یب پبیپیٌگ

ّبی سدیبثی اص ػٌبكش ٍ هَاد هَخَد دس آة )ثِ كَست عجیؼی ٍ هلٌَػی( ثِ ػٌَاى سدیبة دس ثشسػی خلَكیبت دس سٍؽ

ّبی صیشصهیٌی هَسد ؿَد. سدیبثی ثِ هٌظَس تخویي ػشػت ٍ الگَی خشیبى دس هؼبئل آةّب اػتفبدُ هیگًَگی حشکت آةٍ چ

قبػن کِ دس اٍاػظ دِّ ّفتبد ؿوؼی ثِ ثْشُ ثشداسی سػیذُ اػت. ثذلیل پبسُ ای اص . ػذ خبکی ؿبُ]1[اػتفبدُ قشاس هی گیشد.

ات كحشائی، هیضاى ًـت ٍ فشاس آة آى قبثل تَخِ هی ثبؿذ ثغَسیکِ اساضی پبییي هـکالت)عشاحی، اخشا ٍ پبیؾ( ثٌب ثش هـبّذ

ّبی یک ػذ پبیذاسی آى سا ثِ خغش گبُصُ داس ؿذُ اًذ. ثب تَخِ ثِ آًچِ دس کلیبت هَضَع تَضیح دادُ ؿذ، ًـت اص ثذًِ ٍ تکیِ
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ٍ.... قشاس داسد. ًـت اص ایي ػذ هَسدًظش ثِ هشٍس  ّبی ػشآثتبٍُقبػن دس خٌَة ؿْش یبػَج ٍ هـشف ثش قؼوتاًذاصد. ػذ ؿبُهی

ّبی رکش ؿذُ ؿْش یبػَج ٍ خؼبست صیبدی ثِ ثخؾ ؿَد ٍ ثبػث ٍیشاًی قؼوتصهبى دس اثش پذیذُ صیشؿَئی تخشیت هی

ؿَد. پغ ثبیذ توْیذات الصم خْت پیـگیشی اص خغش دػت ایي ػذ قشاس داسًذ، هیکـبٍسصی ٍ كٌؼت ایي ؿْش کِ دس پبییي

ّبی قجل ؿبّذ حتوبلی كَست گیشد. هؼئلِ دیگش ایي اػت کِ ًـت اص ایي ػذ ثیؾ اص حذ هدبص اػت تب خبیی کِ دس ػبلا

ّبی صیبدی اص ایي ػذ ثَدین. پغ کبسایی ػذ هَسدًظش دس اثش ایي ًـت خیلی اص کبسایی خَد سا اص دػت خـک ؿذى قؼوت

 دادُ اػت. 

ت خشیبى ٍ تؼییي خلَكیبت خشیبى اص دسٍى ػبختبس ػذ ّبی خبکی اػتفبدُ یکی اص دقیق تشیي سٍؽ تؼییي الگَی حشک

اص تکٌیک سدیبثی هی ثبؿذ. ّذف ػوذُ ایي پظٍّؾ، هغبلؼِ خشیبى ًـتی ثب اػتفبدُ هَاد سدیبثی اص دسٍى ثذًِ، پی ٍ تکیِ 

 گبّْبی ػذ خبکی ؿبقبػن دس ؿشایظ فؼلی هی ثبؿذ. 

 تاریخچِ پصٍّص-2
 ثشای کبُ ّبیخشدُ اص آصهبیؾ ایي گشدد. دسهی ثبص پیؾ ػبل 1900 اص ثیؾ ثِ تبسیخ دس ؿذُ ثجت یسدیبث آصهبیؾ ًخؼتیي

ؿذ. ثِ عَس خالكِ دس ثشسػی ًـت ٍ فشاس آة، اص تکٌیک ّبی سدیبثی دس  اػتفبدُ اسدى دس ایسٍدخبًِ ػشچـوِ ثِ پی ثشدى

آة، ثشسػی ًحَُ استجبط ّیذسٍلیکی هخضى ػذ ثب هٌبثغ آة تؼییي ًقبط داسای پتبًؼیل ًـت، خْت ٍ هؼیشّبی احتوبلی فشاس 

هدبٍس تؼییي ػشػت ٍ الگَی خشیبى آة، تؼییي ثذُ ًـت آة ٍ دس ًْبیت اسایِ یک هذل هفَْهی ػبهبًِ خشیبى آة صیشصهیٌی 

اًذ. ثشدُ ؿذُ ّبی ػغحی ٍ صیش ػغحی ثکبسّبی هتؼذدی ثوٌظَس کبسثشد دس هؼبئل خشیبى آةاػتفبدُ هی ؿَد. تبکٌَى سدیبة

تش اص ثبؿٌذ صیشا ثشاحتی قبثل تْیِ ثَدُ ٍ عشص اػتفبدُ ٍ کبسثشد آًْب ًؼجتبً ػبدُهی 2ّبی سًگی فلَسػٌتیتشیي آًْب سدیبةسایح

-ّبی سًگی قبثلیت تـخیق ثؼیبس صیبد آًْب حتی دس غلظت ّبی ثؼیبس کن هیثبؿٌذ. هضیت هْن دیگش سدیبةّب هیػبیش سدیبة

ّب یکی . هیضاى ػوی ثَدى سدیبة]3[ثبؿٌذتش قبثل تـخیق هیدسخِ سقیق 100ّب تب سیکِ دس هقبیؼِ ثب ػبیش سدیبةثبؿذ، ثغَ

ّب سا دس اختیبس هحققبى قشاس داد. ثش اػبع ثٌذی اص هیضاى ػویت سدیبةثبؿذ. یک عجقِاص ًکبت ظشیف ٍ هْن دس کبسثشد آًْب هی

 ثِ 1378کوبلی دس ػبل  ٍ . سئیؼی]4[ثبؿٌذٍ سٍداهیي داسای کوتشیي ػویت هی 3پبل گضاسؽ اػوبست ٍ الیذلَ دٍ سدیبة تیٌَ

 دس ػبصًذ ایي دٍگبًِ سفتبس ٍ کشدًذ اػتفبدُ اٍساًیي سًگی هبدُ اص گچؼبساى دس ػذ ػیوشُ ػبصًذ ثٌذیآة ثشسػی خبكیت هٌظَس

 ّیذسٍطئَلَطی ٍضؼیت ثی-سٍداهیي سًگی هبدُ یقتضس ثب 1379اػذپَس ػبل  ٍ قشاس گشفت. سئیؼی ثشسػی هَسد ػوق دس ٍ ػغح

 تٌگبة کِ ػذ هغبلؼبت . دس]1[گشفت قشاس تحلیل هَسد ػبصًذ ایي دس آة حشکت هذل ٍ قشاس دادًذ هغبلؼِ هَسد آػوبسی ػبصًذ

 تهٌغقِ كَس دس سًگی سدیبثی هشحلِ دٍ ػذ ثٌذی آة پتبًؼیل دقیق ثشسػی هٌظَس كَست گشفت، ثِ ؿیشاص داًـگبُ تَػظ

 هغبلؼبت اص حبكل ًتبیح کِ اٍساًیي سًگی هبدُ اص اػتفبدُ ثب ساػت گبُتکیِ دس1377اػذی دس ػبل  سئیؼی ٍ گشفت. یکی تَػظ

 کِ ثی- سٍداهیي سًگی هبدُ اص اػتفبدُ چپ ثب گبُتکیِ دس 1378عالیی دس ػبل  ٍ سئیؼی دیگشی ٍ کشد تبییذ سا ّیذسٍطئَلَطی

( یک هغبلؼِ سدیبثی خبهؼی ثش سٍی ػذ 2002. ًَػیش ٍ ّوکبساى)]1[تـخیق دادًذ سا ذػ هحل دس هدشایی ػبهبًِ ٍخَد

کبفشیي دس کـَس اسدى اًدبم دادًذ. ثش اػبع آصهبیـْبی اًدبم گشفتِ ٍ ًتبیح تدضیِ ؿیوبیی ًوًَِ ّبی ثشداؿت ؿذُ، ًَػیش ٍ 

یِ گبُ ٍ ثذًِ ػذ ٍ ایدبد پتَی سػی دس ّوکبساى پیـٌْبداتی ّوچَى تؼجیِ ػیؼتن صّکـی دس پٌدِ ػذ، تضسیق دس تک

( ثِ ثشسػی چگًَگی حشکت هَاد سدیبثی دسٍى صّکؾ ّبی 1389. كذقی اكل ٍ ّوکبساى)]5[ثبالدػت ػذ سا پیـٌْبد کشدًذ

 . ]6[ػٌگشیض دس هقیبع آصهبیـگبّی پشداختٌذ ٍ ػشػت ّبی هتَػظ ٍ حذاکثش خشیبى سا ثشای ؿشایظ هختلف تؼییي کشدًذ

 ّاٍشهَاد ٍ ر-3
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قبػن دس حذٍد ّبی ؿبُسٍی چـوِاحوذ ثشثَیشٍ  قبػن دس اٍاػظ دِّ ّفتبد ؿوؼی دس اػتبى کْگیلَیِػذ خبکی ؿبُ

 8هتش، ػشم تبج  220هتش، عَل تبج 20پی، ػوق پی  هتش اص 2/47کیلَهتشی خٌَة ؿْش یبػَج ثب ّؼتِ سػی ثِ استفبع 15

ثِ ثْشُ ثشداسی سػیذُ اػت. اعالػبت هَسدًیبص ؿبهل تشاص ػغح آة ٍ هختلبت  هتش اص ػغح دسیب 1896هتش ٍ استفبع تبج 

قبػن دس کـَس ایشاى ٍ اػتبى هَقؼیت ػذ ؿبُ 1ثَیشاحوذ تْیِ ؿذ. ؿکلٍ ای اػتبى کْگیلَیِ پیضٍهتشّب اص آة هٌغقِ

 دّذ.ذ سا ًـبى هیّبی ػگبُهَقؼیت پیضٍهتشّبی هَخَد دس ثذًِ ٍ تکیِ 2احوذ ٍ ؿکلثَیش ٍکْگیلَیِ 

ّبی تشیي هشاحل ػولیبت سدیبثی اػت. ثب ثشسػی هقبالت هختلف ٍ ّوچٌیي آئیي ًبهِاًتخبة هبدُ سدیبثی یکی اص اكلی

آثفب ایشاى دس صهیٌِ اًدبم ػولیبت سدیبثی اػتفبدُ اص هَاد سًگی فلَئَسػبًغ ًظیش سٍداهیي  ٍ آة فٌی هؼیبسّبی ٍ هٌْذػی دفتش

ّبی صیشصهیٌی، هَاد تشیي هَاد هَسد اػتفبدُ دس هغبلؼبت سدیبثی آة. گضیٌِ هَسدًظش قشاس گشفت. اهشٍصُ کبسثشدیثی، ثشٍهیذ ٍ ..

ّبی پبییي، پبیذاسی ٍ ثجبت دس هحیظ کبسػتی ثبؿذ. هْوتشیي ٍیظگی ایي هَاد، قبثلیت تـخیق دس غلظتسًگی فلَسػبًغ هی

ّؼتٌذ ٍ ثشای هحیظ صیؼت خغشًبک ّؼتٌذ ٍ اص عشفی دس اعشاف ػذ ٍ غیشُ اػت. ثذلیل ایٌکِ هَاد فلَسػبًغ ػوی 

هَسدًظش چٌذ حلقِ چبُ آة آؿبهیذًی ٍخَد داؿت ثِ ًبچبس ایي هَاد کٌبس گزاؿتِ ؿذًذ ٍ هَاد سًگی غیشفلَسػبًغ هذًظش قشاس 

 ّبی هَخَد پتبػین پشهٌگٌبت ثِ ػٌَاى هبدُ سدیبة اًتخبة گشدیذ.گشفت. ثب تَخِ ثِ هحذٍدیت

 

 
 احوذبَیر ٍقاسن در کطَر ایراى ٍ استاى کْگیلَیِ هَقعیت سذ ضاُ -1ضکل

 

 
 قاسنآرایص هکاًی پیسٍهترّا بر رٍی سذ ضاُ -2ضکل
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گیشی اػتفبدُ اص دػتگبُ اػپکتشٍفتَهتشی اػت. اػپکتشٍفتَهتشی یک سٍؽ تدضیِ دػتگبّی اػت کِ دس آى سٍؽ اًذاصُ

 .ؿَد ؿَد، ٍ اص سٍی ؿذت خزة هقذاس هبدُ تؼییي هی هشئی ٍ هبٍسا ثٌفؾ خزة هبدُ هیتبثؾ الکتشٍهغٌبعیؼی دس ًبحیِ 

 دٌّذ.ّبی هَسد اػتفبدُ دس ایي تحقیق سا ًـبى هیٍ کٍَت UVدػتگبُ اػپکتشٍفتَهتش  3ؿکل

 

 
 هَرد استفادُ در ایي تحقیقUV ّای دستگاُ اسپکترٍفتَهترٍ دستگاُ اسپکترفتَهتر کٍَت -3ضکل

 

 یجًتا-4
 ٍ ًتایج آزهایص اجرای آزهایص ردیابی هرحلِ اٍل-4-1

ثشداسی ای ًوًَِّبی هـبّذُپغ اص خبثدبیی ٍػبیل هَسدًیبص دس هحل آصهبیؾ ٍ تْیِ هحلَل، اثتذا ًوًَِ ؿبّذ اص چبّک 

هخضى سیختِ  لیتش آة دس 100ٍ ػپغ ًوًَِ غلظت اٍلیِ هخضى ثشداؿت ؿذًذ. ًحَُ تْیِ هحلَل ثذیي كَست ثَد کِ اثتذا 

لیتش آة ٍ یک کیلَگشم پتبػین پشهٌگٌبت  50ؿذ ٍ ػپغ یک کیلَگشم پتبػین پشهٌگٌبت اضبفِ گشدیذ ٍ ػپغ ػِ ثبس هتَالی 

سٍص  13:05لیتش آة ٍ یک کیلَگشم پتبػین پشهٌگٌبت اضبفِ گشدیذ.  ػولیبت تضسیق دس ػبػت 100اضبفِ گشدیذ ٍ ػشاًدبم 

تضسیق  تضسیق ؿشٍع ؿذ. ثذلیل ایٌکِ ػغح پیضٍهتش BXB پیضٍهتشؿذُ ثِ دسٍى لَل ػبختِثب تضسیق هح 07/03/1391یکـٌجِ 

ای هَسدًظش اؽ دس ثذًِ ػذ ثبالتش ثَد هدجَس ؿذین تبًکش سا دس فبكلِ خیلی ثبالتشی اص چبّک هـبّذًُؼجت ثِ هحل قشاسگیشی

ؿَد. ایي خغب ثبػث ؿذ کِ ػشػت تضسیق ثبال ثشٍد ٍ اص آًدب کِ ػغح آة دس قشاس دّین. ایي کبس ثبػث خغب دس آصهبیؾ هی

قبثل هـبّذُ   4تضسیق خیلی ػشیغ پش گشدیذ ٍ هبدُ سًگی ثِ هخضى ػذ ٍاسد ؿذ کِ دس ؿکل ٍهتشپیضخیلی ثبال ثَد،  پیضٍهتش

اثتذا ثِ كَست فبكلِ صهبًی یک ػبػتِ ؿشٍع  پیضٍهتشػولیبت تضسیق ثِ پبیبى سػیذ. ثشداؿت ًوًَِ اص  13:18اػت، دس ػبػت 

 كَست گشفت.  14:05ؿذ. اٍلیي ثشداؿت دس ػبػت 

 BXBپیضٍهتش تضسیق: 

 ٍ دسیچِ صّکؾ ػذ SP1 ،BX5 ،BX9ثشداسی: ًوًَِ ّبیپیضٍهتش

ّب ٍخَد ّب ثِ آصهبیـگبُ ٍ قشاس دادى دس دػتگبُ اػپکتشٍفتَهتش، ّیچ غلظتی اص پشهٌگٌبت دس ًوًَِپغ اص اًتقبل ًوًَِ

دُ سدیبثی ٍاسد تَاى ثیبى کشد کِ ثِ ػلت پخؾ ؿذى هحلَل دس هخضى ػذ  دس حیي آصهبیؾ دسكذ کوی اص هبًذاؿت. هی

 ّب ًجَد.ایي ػلت ّیچ غلظتی دس ًوًَِپیضٍهتش ؿذُ ٍ ثِ 

ّبی آصهبیؾ هشحلِ اٍل ًـبى داد کِ هحلَل پغ اص خشٍج اص پیضٍهتش دس حبلی کِ ػغح دسیبچِ آسام ثَد ٍ هـبّذُ ػکغ

کٌٌذُ ًتیدِ ي هٌغقِ تبییذٍصیذ، ثِ ػوت هٌغقِ هَسدًظشحشکت کشدُ ٍ تدوغ هقذاس صیبدی اص هحلَل دس ایّیچ ثبدی ًوی

 دٌّذ.حشکت  ثِ ػوت هٌغقِ ثحشاًی ٍ تدوغ هحلَل دس ایي هٌغقِ سا ًـبى هی 5 افضاسّب ثَد. ؿکلًشم
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 خرٍج آب از پیسٍهتر بِ داخل هخسى سذ -4ضکل

 

 
بِ  تجوع هحلَل ردیاب رٍی سطح آب در قسوتی از باالدست سذ ٍ حرکت هحلَل ردیابی بر رٍی سطح آب -5ضکل

 گاُ راستسوت تکیِ

 

 ٍ ًتایج آزهایص اجرای آزهایص ردیابی هرحلِ دٍم-4-2

هبدُ سدیبثی هَسد اػتفبدُ  پتبػین پشهٌگٌبت تؼییي گشدیذ. پغ اص خبثدبیی ٍػبیل هَسدًیبص دس هحل آصهبیؾ ٍ تْیِ 

 ثشداؿت ؿذًذ.ثشداسی ٍ ػپغ ًوًَِ غلظت اٍلیِ هخضى هحلَل، اثتذا ًوًَِ ؿبّذ اص پیضٍهتشّبی ًوًَِ

لیتش آة دس هخضى سیختِ ؿذ ٍ ػپغ یک کیلَگشم  پتبػین پشهٌگٌبت  100ًحَُ تْیِ هحلَل ثذیي كَست ثَد کِ اثتذا 

لیتش آة ٍ یک 100لیتش آة ٍ یک کیلَگشم  پتبػین پشهٌگٌبت اضبفِ گشدیذ ٍ ػشاًدبم  50اضبفِ گشدیذ ٍ ػپغ دٍثبس هتَالی 

 گشدیذ.کیلَگشم  پتبػین پشهٌگٌبت اضبفِ 

تضسیق  BX1 پیضٍهتشؿذُ ثِ دسٍى ثب تضسیق هحلَل ػبختِ 19/07/1391سٍص یکـٌجِ  10:20ػولیبت تضسیق دس ػبػت  

 ؿشٍع ؿذ. دثی تضسیق ثشاثش یک لیتش ثش دقیقِ ثَد.

 11:20ای اثتذا ثِ كَست فبكلِ صهبًی یک ػبػتِ ؿشٍع ؿذ. اٍلیي ثشداؿت دس ػبػت ّبی هـبّذُثشداؿت ًوًَِ اص چبّک

 كَست گشفت. 
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تش یک ّبی ػجکهشکض،  قؼوت گشیض اص ػبصی اػت کِ دس آى ثب اػتفبدُ اص ًیشٍیّبی خذاًوَدى یکی اص سٍؽ ػبًتشیفَط

ؿَد. اػبع ػول ػبًتشیفَط، حشکت دٍساًی حَل یک تش آى خذا هیّبی ػٌگیيهحلَل، هخلَط ٍ یب ػَػپبًؼیَى، اص قؼوت

 ًـبى دادُ ؿذُ اًذ.  6ّب دس ؿکل ی هَسد اػتفبدُ ثشای خذا کشدى قؼوت خبهذ ًوًَِهحَس ثبثت اػت. ػبًتشیفَطّب

سٍد. ثشای حل ؿذى پشیذات ًـیٌی پتبػین پشهٌگٌبت  ثکبس هیدس آصهبیؾ تؼییي تِ ثشای ثبالثشدى دهبی ًوًَِ حوبم ثخبس

دٍساًی دس هحلَل ٍ اًتقبل حشسات ثِ هحلَل ثبػث دس آة هقغش اص دػتگبُ التشاػًَیک اػتفبدُ گشدیذ. ایي دػتگبُ ایدبد حشکت 

 حوبم ثخبس ٍ دػتگبُ التشاػًَیک  هَسد اػتفبدُ دس ایي تحقیق آٍسدُ ؿذُ اػت. 7ؿَد.  دس ؿکلیکٌَاخت ؿذى هحلَل هی

 

 
 ّاساًتریفَشّای هَرد استفادُ برای جذا کردى قسوت جاهذ ًوًَِ -6ضکل

 

 
 خار هَرد استفادُ در ایي تحقیقدستگاُ التراسًَیک  ٍ حوام ب -7ضکل

 

ثب اػتفبدُ اص توبهی ًتبیح قجلی تلوین ثش ایي ؿذ کِ دس هشحلِ آصهبیؾ سدیبثی دس هٌغقِ هَسدًظش اًدبم ؿَد. ثخبعش 

هتش کوتش ثَد ػؼی ؿذ تب ًضدیکتشیي پیضٍهتش ثِ دسیبچِ ػذ یؼٌی  1880ایٌکِ تشاص ػغح ایؼتبثی آة دسیبچِ ػذ اص 

، BX2 ،BX4 ،BXB ،BX12 ،BX8 ،BX16 ،BX17 ،SP10 ّبی پیضٍهتشهحل تضسیق اًتخبة گشدد.  خْت  BX1پیضٍهتش

SP16  گبُ چپ ػذ قشاس داؿتٌذ. دػت ػذ ٍ دیگشی دس تکیٍِ دٍ تب چبُ کِ یکی دس پبییي 

. پغ اص اًتقبل ّب سًگی ّؼتٌذ، هـبّذُ گشدیذ کِ ًوBXBًَِ پیضٍهتشّبی ثشداؿت ؿذُ اص ثشداسی دس ًوًَِدس حیي ًوًَِ

ّب هـبّذُ ًگشدیذ. پغ ّب ثِ آصهبیـگبُ ٍ قشاسدادى دس دػتگبُ اػپکتشٍفتَهتش، ّیچ غلظتی اص  پتبػین پشهٌگٌبت دس ًوًًَِوًَِ

 ًـیي ؿذى پتبػین پشهٌگٌبت هغشح گشدیذ.اسائِ ًتبیح ثِ هـبٍس ؿیوی، فشضیِ احتوبل تِ

دٍس دس دقیقِ ٍ ثِ  3000ّب اثتذا دس دػتگبُ ػبًتشیفَط ثب ػشػت وًَِثب پیـٌْبد هـبٍس ؿیوی تلوین ثش ایي ؿذ کِ ً 

ًـیي ٍ قؼوت ثبالیی کِ فبقذ اهالح ّؼتٌذ، ؿذُ ثِ دٍ قؼوت تِ ّبی ػبًتشیفَطؿًَذ. آًگبُ ًوًَِدقیقِ قشاس دادُ 10هذت 

قؼوت ّش ًوًَِ اضبفِ گشدیذ. چٌذ تقؼین ؿًَذ ٍ دس دٍ ظشف هدضا قشاس دادُ ؿًَذ.. چٌذ قغشُ اػیذ ػَلفَسیک ثِ ّش دٍ 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


هلی کٌفشاًغچْبسهیي   

 ّای ًَیيهصالح ٍ سازُ

 ایشاى -یبػَج  -1394هبُ آثبى 13ٍ14                   ػوشاىهٌْذػیدس

 70تب  50ّب دس حوبم آة داؽ ثب دهبی لیتش هحلَل پشیذات اضبفِ ؿذ ٍ پغ اص آى ًوًَِهیلی3ّب دقیقِ ثؼذ دس توبهی ظشف

 دّذ.ّبی قشاس دادُ ؿذُ دس حوبم سا ًـبى هیًوًَِ  8دقیقِ قشاس دادُ ؿذًذ. ؿکل 30دسخِ  ثِ هذت 

تَاى گفت پشهٌگٌبت تشػیت یبفتِ احیب ّبی سًگی ؿذًذ ٍ هیحل هـبّذُ گشدیذ کِ ثشخی اص ًوًَِثؼذ اص اًدبم توبهی هشا

 دّذ.ّب سا ًـبى هیتؼذادی اص ایي ًوًَِ 9گشدیذُ اػت. ؿکل

دس هؼیش حشکت هبدُ سدیبثی ٍ ٍخَد ػٌبكشی  PHتَاى ثِ ًبهغلَة ثَدى ًـیٌی پشهٌگٌبت، هیاص خولِ ػلل احتوبلی تِ 

 ٍاکٌؾ پشهٌگٌبت ٍ سػَة آى ؿذًذ، اؿبسُ کشد. کِ ثبػث

 
 ّای قرار دادُ ضذُ در حوام بخارًوًَِ -8ضکل

 

 
 ّای رًگی ضذُ پس از اضافِ کردى پریذاتبعضی از ًوًَِ -9ضکل

 

ّبی احیب ؿذُ سا اًذاصُ گشفت صیشا تقؼین ثٌذی قؼوت ثبالیی ٍ قؼوت پبییٌی ثشای ّوِ تَاى غلظت ًوًَِالجتِ ًوی

 دّذ.ّبی احیب ؿذُ سا ًـبى هیثؼضی اص ًتبیح ًوًَِ 1ًـؼت)اهالح( ًذاؿتٌذ. خذٍلّب تِّب یکؼبى ًجَد ٍ ثؼضی اص ًوًَِوًًَِ

دٌّذُ دٍ هؼیش احتوبلی حشکت آة دس ؿبیذ ًـبى SP10  ٍSP16ّبی پیضٍهتشثِ ػوت  BXB پیضٍهتشحشکت هبدُ اص 

 ؿذُ اػت.ًـبى دادُ  10دسٍى ثذًِ ػذ ثبؿذ کِ دس ؿکل 
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 ّای رًگی ضذُ ٍ جسء رًگی ّر ًوًَِ در آزهایص ردیابی هرحلِ دٍمتعذادی از ًوًَِ -1جذٍل

 خضء هَسد آصهبیؾ ثشداؿت پیضٍهتش هَسد آصهبیؾ خضء ثشداؿت پیضٍهتش
BXB 1 ًِـیي(پبییي)ت SP10 3 ًِـیي(پبییي)ت 
BXB 2 ًِـیي(پبییي)ت SP10 4 ًِـیي(پبییي)ت 
BXB 3 ًـیي(بییي)تِپ SP10 5 ًِـیي(پبییي)ت 
BXB 4 ًِـیي(پبییي)ت SP10 17 ًِـیي(پبییي)ت 
BXB 14 ًِـیي(پبییي)ت SP10 19 ًِـیي(پبییي)ت 
BXB 15 ًِـیي(پبییي)ت SP10 26 ًِـیي(پبییي)ت 
BXB 16 ًِـیي(پبییي)ت BX8 26 ًِـیي(پبییي)ت 
BXB 18 ًِـیي(پبییي)ت BX2 26 ًِـیي(پبییي)ت 
BXB 19 ًِـیي(پبییي)ت BX2 27 ًِـیي(پبییي)ت 
BXB 26 ًِـیي(پبییي)ت BX4 26 ًِـیي(پبییي)ت 
BXB 27 ًِـیي(پبییي)ت BX4 27 ًِـیي(پبییي)ت 
SP10 ًـیي(پبییي)تِ ؿبّذ SP16 ًـیي(پبییي)تِ ؿبّذ 
SP10 2 ًِـیي(پبییي)ت SP16 14 ًِـیي(پبییي)ت 

  

 

 
 رّای احتوالی حرکت آب در درٍى بذًِ سذهسی -11ضکل 
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 گیریًتیجِ-5
ٍصد ٍ ػغح ای کِ پغ اص آصهبیؾ سدیبثی هشحلِ اٍل ثذػت آهذ، ایدبد یک ػَال ثَد کِ چشا ٍقتی ّیچ ثبدی ًویًتیدِ

گبُ ثِ یک ػوت تکیِ BXBهخضى آسام ثَد ٍ هَخی دس ػغح دسیبچِ ػذ ٍخَد ًذاؿت، هبدُ سًگی پغ اص خشٍج اص پیضٍهتش 

تَاى گفت آة کشد؟ هی( تدوغ ٍ ثِ داخل هخضى ًفَر هیBX4ای خبف )دس ًضدیکی پیضٍهتش ساػت حشکت کشدُ ٍ دس هٌغقِ

 کٌذ. دػت ػذ حشکت هیًفَر کشدُ ٍ ثِ ػوت پبییي BX4ػذ اص هؼیش پیضٍهتش 

 ًتبیح کلی آصهبیؾ سدیبثی هشحلِ دٍم ثِ كَست صیش اػت. 

 PHکٌذ. ػلت سػَة هبدُ سدیبثی، ًبهغلَة ثَدى دّذ ٍ سػَة هیٍاکٌؾ هی پیضٍهتشل هبدُ پغ اص حشکت دس داخ -1

 دس هؼیش حشکت هبدُ سدیبثی ٍ ٍخَد ػٌبكشی کِ ثبػث ٍاکٌؾ پشهٌگٌبت ٍ سػَة آى ؿذًذ.

 تَاى پتبػین پشهٌگٌبت سػَة کشدُ سا احیب کشد.ثب اػتفبدُ اص سٍؽ گفتِ ؿذُ دس ایي تحقیق هی -2

ّبی ًبؿی اص آصهبیؾ پیضٍهتشّبی داسای ًوًَِ ؿبّذ سًگی ّؼتٌذ یؼٌی هبدُ سًگی دس دسٍى ایي یضٍهتشپثؼضی اص  -3

 سدیبثی هشحلِ اٍل اػت.

دٌّذُ دٍ هؼیش ؿبیذ ًـبى SP10  ٍSP16ّبی پیضٍهتشثِ ػوت  BXB پیضٍهتشثب ایي تفبػیش ٍ ًتبیح حشکت هبدُ اص  -4

 احتوبلی حشکت آة دس دسٍى ثذًِ ػذ ثبؿذ.

 ثْتش ثشای اعویٌبى ثیـتش آصهبیؾ سدیبثی ثب هبدُ سدیبثی خذیذ تکشاس ؿَد.    -5

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


هلی کٌفشاًغچْبسهیي   

 ّای ًَیيهصالح ٍ سازُ

 ایشاى -یبػَج  -1394هبُ آثبى 13ٍ14                   ػوشاىهٌْذػیدس

 هٌابع
هؼبًٍت ًظبست ساّجشدی دفتش ًظبم فٌی ، کبسػت ٍ ػبصًذّبی ػخت ّبی سدیبثی دس هغبلؼبتدػتَسالؼول کبسثشد سٍؽ[1]

 .1389، اخشایی، دفتش هٌْذػی ٍ هؼیبسّبی فٌی آة ٍ آثفب ٍصاست ًیشٍ

هؼبًٍت ًظبست ساّجشدی دفتش ًظبم فٌی اخشایی، دفتش ، آثشفتی ّبیآثخَاى هغبلؼبت سدیبثی دس ّبیسٍؽ کبسثشد سالؼولدػتَ[2]

 .1390، هٌْذػی ٍ هؼیبسّبی فٌی آة ٍ آثفب ٍصاست ًیشٍ

]3[Hubbard, E. F., Kilpatrick, F. A., Martens, L. A.  and Wilson, J.F. Measurement of Time of Travel 

and Dispersion in Streams by Dye Tracing. U.S. Geological Survey Techniques of Water Resources 

Investigations., Book 3, Chapter A9, 44 p, 1982. 

]4[Smart, P. L., Laidlaw, I. M. S. An Evaluation of Some Fluorescence Dyes for Water Tracing. Water 

Resour, Res. 13: 15–33,1977. 
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