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چكیذٌ:
يشاتفيضيىييؿيمياييخانػشكٍَايآتگيرشيؿرذٌمى رشمريؿرًد 

گيشيآتخًانَادسػالَايمتًالي،تٍتغي


ػيل
تغييشاتاي ادؿذٌدسػشكٍآتخًانمياوىًٌتا3تيماسي4تىشاسمًسدتشسػيلشاسگشفتٍاػت فاوتًسَايتىاسگشفتٍؿذٌدس
محذيدٌَاييتٍاتؼاد66×66متشدسمذتاجشايعرش يدس4ػمرك

تيماس،ؿاملپًؿؾ،وًاسيػالميتاؿذ ومًوٍتشداسياص

كًستپزيشفتٍاػت ممايؼٍمياوگيهدادَا،تااػتفادٌاصآصمًنداوىرهدسػرغ %5حراوياص تفرايتمؼىريداسدستشخرياص
صمايؾمؼىيداسياختالفػرشػت

وفًرپزيشيپايٍػشكٍؿاَذدسػالَايمًسدآ

پاسامتشَايمًسدآصمايؾميتاؿذ تغييشات
تشاتشميتاؿذتيـتشويميضانؿًسي()ECمشتًطتٍاليرٍ

)تاػشكٍَاي Pي Tتٍتشتية5/5ي4/5

وفًرپايٍػشكٍؿاَذ(C
ػغحي(6-06ػاوتيمتش)ػشكٍؿاَذ()Cتا3/4ds/mاػت ميضانؿًسيػشكٍدساليرٍػرغحي(6-06ػراوتيمتش)دس4
ػالاجشايعش اص0/69ds/mدسػالايل تٍ0/68ds/mدسػالچُاسم(54دسكرذ)افرضايؾيافترٍيميرضانؿرًسيدس
ميتاؿذ سيوذافضايـيECدسعيػالَاياجشايعش ميتًاورذ
تيماسَايTي Pتٍتشتية0/29 ds/mي 6/85ds/m
يضؼيتػشكٍسادسآيىذٌتامـىلمًاجٍػاصد 

كلیذ ياطٌَا:يضد،پخؾػيالب،پاسامتشَايفيضيىييؿيميايي،تيماسَايپًؿؾ،وًاسيػال 
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مقذمٍ:
اجشايپشيطٌَايپخؾػيالبتيـتشتٍمىظًسافضايؾمىاتغآتُايصيشصميىياصعشيكوفرًرآبدسخرانيجگرًگيشياص
خغشاتمخشبػيگُايوىتشلآوُاكًستميگيشد تُشٌگيشيُايجاوثياصاجشايايىگًوٍپشيطٌَاافرضايؾپًؿرؾگيراَيي
حفظسعًتتدساليٍَايػغحيخانتٍمىظًستًليذفشآيسدٌَايوـايسصييمىاتغعثيؼيميتاؿذ( )3

اصميانتغييشاتمشتثظتاسػًتگزاسيواؿياصػيلگيشي،تشسػريوفرًرآبمُمترشيهتشسػريترًدٌيمىرافغاػتحلرال
ػيالبتاآنمشتثظَؼتىذ صيشاچىاوچٍوفًرپزيشيمىاػةتاؿ ذ،تغزيٍملرىًػياو راممريگيرشد،سعًترتخرانتيـرتش
يخغشتخشيةؿثىٍَاتمگيلميياتذ،تؼاليٌوفًرپزيشيماحلرلم مًػرٍ

ميؿًد،اغگةگياَانفشكتسؿذتُيىٍميياتىذ
تغييشاتاي ادؿذٌدسپشيفيلخاناػت( )2
تشداؿتتيسييٍاصمخاصنآبصيشصميىيدسعي4دٍَگزؿتٍتٍافتػغ ايؼتاتيدسدؿتيضد–اسدورانمى رشؿرذٌ
اػت وضيلػغ ايؼتاتييتشداؿتافضيوتشاصتًانعثيؼريػرفشٌ،تاػرفافرضايؾؿرًسيآبيخرانيوراَؾويفيرتآن
گشديذٌاػتيادامٍايهسيوذتٍتياتاويؿذناساضيمياو امذ لزاجگًگيشياصَذسسفتػيالتُايفلرگييتغزيرٍملرىً
ػيػفشٌآبصيشصميىيحًصٌدؿتيضد-اسدوانضشيسياػت  
تاتًجٍتٍلاتگيتدػتياتياَذاف،ميضانػيلخيضيمىغمٍ،يضؼيتآتشفت،الگيممىغمٍ،ػاصٌَاياي ادؿرذٌجُرت

مُاسػيل،رخيشٌػفشٌآبصيشصميىيي ايلًيتتىذيدسآتخًانمياوىًٌتـش ريلميتاؿذ :
الف:مذيشيتيتُشٌتشداسيالتلادياصػيالب 
ب:تضسيكتٍمًلغيومَضيىٍػفشٌَايصيشصميىيآب 
وتايجحاكلاصپظيَؾؿشيؼتي() 0379دسخلًفتاثيشپخؾػيالبتشتشخياصخلًكرياتخراندسػشكرٍآتخرًان
لًؿٍدامغانوـانميدَذوٍسػًتاتوُـتٍؿذٌتاػفاي ادتغييشاتيدسخًافخانؿذٌاػت،تٍعًسيوٍدسكرذؿره
دسػشكٍتخؾػيالبوؼثتتٍصميهؿاَذتٍميضانديتشاتشواَؾيدسكذالييسعتٍميضانديتشاتشافضايؾيافتٍاػرت 
َمچىيهميضانؿًسيياػيذيتٍت غيشلاتلمالحظٍويافتٍيليميضانوراتيًنَرايوگؼريميمىيرضيمترٍديتشاترشافرضايؾي
واتيًنػذيمتٍميضانديتشاتشواَؾداؿتٍاػت َمچىيهتشسػيوتايجتذػتآمذٌوـانميدَذورٍميراوگيهوفًرپرزيشي
ػشكٍدسممايؼٍتاؿاَذ9/6تشاتشواَؾيافتٍاػت( )4
دسوتي ٍتحميكتًػگييَمىاسان()0379تاػىًان« تاثيشپخرؾػريالبترشوفًرپرزيشيخرانػشكرٍپخرؾػرالب
وثًدسآَىگ»آمذٌاػت )3(:
سيوذتغييشاتتافتخاندسػشكٍپخؾػيالباصػثهتٍػىگيهميتاؿذ َمچىيهدسعًل5تاسآتگيشيوٍدسمرذت

 2ػالاتفاقافتادٌاػت،ممايؼٍمياوگيهميضانوفًرپزيشيدسػشكٍپخؾػيالبيومغٍؿاَذ،واَؾميضانوفًرپرزيشيسا
تٍميضان6/35ػاوتيمتشدسػاػت(حذيد 7دسكذ)دسػشكٍپخؾػيالبوـانميدَذوٍػگتاكرگيآنورًسيمؼرذيد
گشديذنخگليفشجدساثشرساتسيضيمًادمؼگكمًجًددسػيالبترًدٌاػرتضرمىاميرضانوؼرثتجرزبػرذيم)(SAR
افضايؾيافتٍاػت 
ؾػيالبتشخلًكياتفيضيىيخانوـانميدَذ

وتايجحاكلاصتشسػيالثالمحمذييَمىاساندسخلًفتاثيشپخ
،ميضانTNVوراَؾيافترٍيممرذاسECترشاثرشپخرؾ


ػالآصمايؾتغييشوگيوذاؿتٍاػت
وٍميضانوشتهآليدسعي4
ػيالبواَؾيافتٍاػت  ممذاسوفًرپزيشيتاتًجٍتٍوتايجويفيآصمايـاتواَؾوـانميدَذيعثيؼياػتيلتيگرل
آلً دگيآبػيالبتاالدػتيميضانامال َمشاٌػيالبتؼذاصتٍوـؼتيػگٍتؼتهتاػفواَؾوفًرپزيشيخرانخًاَرذ
ؿذ»( )5
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مًا د ي سيشُا:
مًقعیت ي ييظگیُاي مىطقٍ مًسد مطالعٍ:
اسدوانمريتاؿرذيدسفاكرگٍ35ويگرًمتشيجىرًبغشترييرضدلرشاس

اصحًصٌيضد-

تضسگي

تخؾ
وٍ 
آتخيضمياوىًٌ 

حًصٌ

6
6
ويگًمتشمشتغماتريهعرًلؿرشلي¨36 54ترا¨25 54يػرشم

مؼادل634

تامؼاحتي

حًصٌ
ايه 
اػت(ومـٍ0ي  )2
گشفتٍ 
6
6
يمؼىًوييتميرٍ

صساػي
سااساضي 

َىتاسآن

يادؿذٌ6455

حًصٌ
مؼاحت 

يالغميتاؿذ اصم مًع
ؿمالي¨26 30تا¨ 43 30

ميدَذ 
تـىيل 

ػميك
َاي 
يدسٌ 
مشتفغ 

يوًَُاي

مشتؼي


اساضي
سا
حًصٌاصػغ دسيرا0536مترشيحرذاو شآن4644مترشمريتاؿرذ مىغمٍفالرذسيدخاورٍدايمريترًدٌيلري
استفاع 
حذالل 

يگًمتشميتاؿذ مُمترشيهسيدخاورٍَرايآن

آن42/7و
آتشاٍَ 
تضسگتشيه 

عًل
تاؿذوٍ 

متؼذدي 
مي

فلگي
َاي 
سيدخاوٍ 

داساي
ديسيدخاوٍفلگيفخشآتاديدسٌميتاؿذ سيدخاوٍفخشآتاداصتُمپيًػتهسيدخاوٍَايدٌتاال،عضسجانيتىادنػرادا
تتـىيلميؿًد  

دسمحلسيػتايفخشاتاديهايؼتگاٌَيذسيمتشيتًػظؿشوتآبمىغمٍايدسػال0352احرذا گشديرذٌاػرت 
َمجىيهديايؼتگاٌَيذسيمتشيتشسييسيدخاوٍدٌتاالدسمحلتاغؼتانيسيدخراورٍعضسجراناصػرال0376تراػريغ
ميتاؿذ
گشديذٌوٍداساياؿل 
تشاػاعآماسمًجًد،آتذَيمتًػظػالياوٍحًصٌفخشآتادتشاتش /025متشمىؼةتشثاويٍمحاػثٍگشديرذٌاػرت 
لؼمتػمذٌجشياندسماَُايفشيسديهياسديثُـتاتفاقميافتذوٍوـاندَىذٌومؾمُمريبتشفدسجشيانسيدخاورٍ
ميثاؿذ  
خـهػشديدسمىراعكدؿرتيخـرهيػرشدمريتاؿرذ 

ويمٍ
دساستفاػات؛ 

الگيممىغمٍتشاػاعتمؼيمتىذيديماسته

اتشاَيمآتراد

دسدؿت

تاسؽ
ميضان 
ميگيمتشاػت  

ؿيشوًٌ397

دساستفاػات

آن265ميگيمتشيحذاو شآن
ػاالوٍ 

تاسؽ
متًػظ 

اػت  
تشف 
كًست 

تٍ
صمؼتان 

يدسفلل

تاسان
كًست 

تُاستٍ

دسفللپاييضي

مىغمٍ

آػماوي 

وضيالت

ميتاؿذ 
066ميگيمتش 
ايتًدٌيلؼمتاػظمتاسؽمىغثكتاديسٌػشدػالميتاؿذ،تٍگًورٍايورٍ96دسكرذ

سطيمتاسوذگيمىغمٍمذيتشاوٍ
تاسؽػاالوٍدسماَُايآتانتافشيسديهتًلًعميپيًوذد
دسجٍػاوتيگشاديحذاو رشمشترًطترٍايؼرتگاٌ

حذاللمياوگيهدسجٍحشاستػاالوٍمشتًطتٍايؼتگاٌدٌتاالتا06/7
دسجٍػاوتيگشادميتاؿذ حذاو شمغگكػالياوٍدمادسايؼتگاٌمحمذاتاد44دسجٍػراوتري

محمذاتادتٍميضان08/6
دسجٍػاوتيگشاداوذاصٌگيشيؿذٌاػت  

گشاديحذاللمغگكدمادسايؼتگاٌدٌتاال-06/5
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وقشٍ(: )1مً قعیت حًصٌ يضد-اسدكان دس وقشٍ اػتان يضد


جذيل ( :)1حجم آب يسيدي ي بشآيسد میضان تغزيٍ ػفشٌ دس ػالَاي اجشاي طشح
حذاو شدتييسيديتٍػشكٍپخرؾ ح رررررررمآب تشآيسدآبتغزيرٍ
حذاو شدتيػيالب 
تاسيخيلًعػيل
سديف
ػايت آبخًان
ؿذٌ
يسيدي
ػيالب
M3/S
3
3
3
M
M
M /S
ايؼتگاٌآتخًاوذاسيمياوىًٌ(ؿاملػايت0ي2فخشآتاد،لىاتصوثيليتىگالتيذ) 
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1

ػال 1721

42

2

4122222

422222

ػايت0ي2فخشآتاد

4

22/14/12

44

2

2422222

2222222

ػررايت0ي2لىررات
صوثيلي 
تىگالتيذ 

7

23/1/12

42

2

4222222

1422222

ػررايت0ي2فخررش
آتاد 

2

32/12/44

7

702222

742222

ػايت2فخشآتاد 

0

31/1/12

7/0

4122222

4222222

ػايت2فخشآتاد 

سيؽ تحقیق:
تیماسَا:
تشسػياثشاتپخؾػيالبتشوفًرپزيشيخانػغحيدسػايتديمآتخًانمياوىًٌاو امؿذٌاوتخرابػرايتديمترٍ2
دليلاو امپزيشفت 
الف:ػيلگيشيدسػشضٍػايت0آتخًانمياوىًٌمؼتفيمااصآتشاٍَاكگيكًستوميگيرشد اتترذاتىرذخاويرخيرشٌاي
احذاثيدسػال 68آتگيشيؿذٌيػپغتاتاصوشدنديچٍتىظيمخشيجي،آبرخيشٌؿذٌتٍواوال(وُش)گؼتشؿيميسػرذ 
لزاتخؾلاتلتًجٍسػًبيامال ػيلدسوًاسخاويمزوًس،تٍوـيهميؿًد  
ب:دسصماناوتخابػشكٍدسػال76يضؼيت وگيػشكٍدسػايتديمعثيؼيتشتًديتاحضًسيَماَىگيواسؿىاػران
مشوضتحميماتحفاظتخانيآتخيضداسيوؼثتتٍاوتخابيتگًنتىذيػشكٍالرذامؿرذ وًاسَراي8ي9ي06ػرايتديم
آتخًانتؼىًانػشكٍپظيَؾاوتخابگشديذ دسَشوًاس2لغؼٍتٍاتؼاد66×66متشتشايتشسػييضؼيتفاوتًسَراياكرگي
(پًؿؾ،وًاس،ػال)مـخقؿذ دسيىياصايهلغؼاتوُالواسياو ام()Tيدسلغؼٍديگشپًؿؾعثيؼيػشكٍ()Pيجًد
داسد تىاتشايهدسايهتحميكػشكٍَايوُالىاسيؿذٌيتذين وُالمًسدتشسػيلشاسگشفت ػشكرٍؿراَذدسداخرلوًاسَراي
دستاالتشيهسلًماستفاػيميتاؿذيدسمذتصماناجرشايعرش 

اوتخاتيلشاسداسد محذيدٌػشضٍؿاَذدسوًاسَاي9،8ي06
تذينػيلگيشيتٍحالتعثيؼيايليٍتاليماوذٌاػت  
فاوتًسَايتىاسگشفتٍؿذٌدستيماس،ؿاملپًؿؾ،وًاسيػالميتاؿذ ػغً فاوتًسپًؿرؾؿراملT،pيCيفراوتًس

يفاوتًسػالؿاملػالَاي0ي2ي3ي4اػت  

وًاسؿامل9،8ي06
تىشاسآصمايؾدسداخلمحذيدٌَاييتٍاتؼاد(66×66متش)وٍتٍمشتؼاتتااتؼاد36×36يػرپغ05×05تمؼريمؿرذٌ
تًداو امگشفت مشتؼاتتااتؼاد36×36عي4ػالومًوٍتشداسيگشديذيمشتؼاتتااتؼاد05×05تلرًستتلرادفيجُرت
ومًوٍتشداسيياو امآصمايؾػالياوٍمـخقؿذ تؼذادومًورٍترشداسيياو رامآصمايـراتدستگًوُرايي66×66يدستيمراس
پًؿؾ3وًاسدسيىؼال27ػذدتًد تادسوظشداؿتهاػماقمختگفجُتومًوٍترشداسي،تؼرذادومًورٍَرادسػرالترٍ068
ومًوٍميسػي ذ تذليلضشيستاو امآصمايـاتدتلديىگيدسػٍتىشاس،تؼذادومًوٍَايآصمايؾدترلديىرهدسيىؼرال
068ػذدتًد  
تشداؿتومًوٍيآصمايؾدتلسيىگدسمحذيدٌمياويوًاساو امگشفتوٍميتًاورذمؼرشفوؼرثييضرؼيتوگريػشكرٍ
آتخًانتاؿذ تؼذاصومًوٍتشداسياصپشيفيلحفشؿذٌ،پالوادسَايمـخلاتمحلتشداؿتومًوٍولةگشديذ ترشسييتراتگرً
مزوًسػالئموًاس(،)Dػال)،(yمحذيدٌ()Bيومغٍومًوٍتشداسي()Pدسجؿذٌاػت استفاعتا تگًولةؿذٌاصػغ صمريه
تاؿذ،تغييشاتميضانسػًتگزاسياصتاتگًَايمزوًستشداؿتميؿًد  

  66cm
مي
سيؽ ومًوٍ بشداسي:
ومًوٍتشداسيخانيآصمايؾدتلسيىگتلًستػالياوٍيدسپايانػالآتياو امگشفتٍاػت  
آصمايؾدتلسيىگ()0يومًوٍتشداسيػالياوٍخاناصداخلمشتغَاييتٍاتؼاد05×05يتلًستتلادفياو رامگشفرت 
(ؿىل)0-2آصمايؾدتلديىگتا3تىشاسدسمشتغَايفًقالزوشاو اميؿىلاػتمشاسدتلديىهَاتٍؿىلم گفمتؼرايي
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االضالعياوذاصٌاضالعحذيد4متشتًد (وگاسٌ )4-2تاحفشپشيفيلدسمشوضم گففًقالزوشوؼثتتٍتشداؿرتومًورٍخران
الذامؿذٌاػت ومًوٍَااص4ػمك(26-46،06-26،6-06ي)46-66تشداؿتگشديذ يتٍآصمايـگاٌاوتمالدادٌؿذ  
ومًوٍ بشداسي عشصٍَاي وُالكاسي شذٌ:
1

2

وُالىاسيػشكٍآتخًانَمصمانتاػمگياتاجشائيآنآغاصؿذٌاػت گًوٍَايواؿتؿذٌؿاملػرى ذ ،وراج ،صيترًن
صسد،3ػشػش،4تًت،5صسؿه6ميتاؿذ تغييشاتاستفاع،تاجپًؿؾ،لغشتىٍوُالَايصيتًنمذتصماناجشايعش تؼياساوذن
يغيشلاتلتـخيقاػت (وگاسٌ)5-2وُالُايػى ذيواجسؿذمىاػةتشيداؿتٍاوذ دساوتخابػشكرٍَراياػرتمشاسدترل
سيىگيومًوٍتشداسيخانيضؼيتسؿذوُالُادسػالَايمتًاليمًسدوظشتًد اػتمشاسدتلديىرگترٍفاكرگٍحرذاو ش0/2

متشاصيمٍيتاآسايؾم گ ياو امگشفت(وگاسٌ )4-3حفشپشيفيلومًوٍتشداسيخاندسػشكٍَايدسختىراسيؿرذٌدسمحرل
اػتمشاسدتلسيىگَاتًد متزوشميؿًدتذليلدػتخًسدگيخرانمحرذيدٌ

مياوگيهمىاػثتتشيهضگغم گفاي ادؿذٌاص
گياٌواؿتؿذٌ،امىانحفشپشيفيلدسوشتَاييوٍگياٌمؼتمشؿذٌتًديجًدوذاؿت 

سيؽ مقايؼٍ آماسي:
گيشيؿذٌدسكحشا،تاوشمافضاسinfiltrationاو اميػشػتوفًرپايٍ)(Ibaseجُرت


محاػثٍمياوگيهػشػتوفًراوذاصٌ
آواليضياسياوغدادٌ َامًسداػتفادٌلشاسگشفت خشيجيوشمافضاسمزوًسدسومًداس()0-3آمذٌاػت 


مغالؼاتميذاوي:ػمگياتكحشايياو امؿذٌؿاملمًاسدريلاػت :
الف:اوتخابػشكٍمىاػةجُتتگًنتىذيوًاسَا 
ب:تگًنتىذيوًاسَاي8ي9ي06اصػايت2آتخًانمياوىًٌ 
ج:اػتمشاسدتلديىگتا3تىشاسدس27ومغٍدسَشػالؿامل4ومغٍ دستيماس4،PومغرٍدستيمراسTييرهومغرٍدس
تيماس(cؿاَذ) ،
د:حفشپشيفيلتٍػمك 66cm
ٌ:تشداؿتومًوٍخاندس27ومغٍي4ػمكدسَشػال،او امؿذ،تٍػثاستديگشتؼذادومًوٍَايخانحملؿرذٌترٍ
آصمايـگاٌ068ػذدتًدٌاػت ػممُايتشداؿتومًوٍتٍتشتية26-46،06-26،6-06ي46-66ػاوتيمتشتًدٌاػت 

وتايج
اوذاصٌگيشيُايكحشايييوتايجآصمايـگاَيخان،حاوياصتغييشاتمىاويصياديدسػشكٍمًسدتحميركاػرتتغًسيىرٍ
ضشيةتغييشاتدستشخيآواليضَاتٍتااليَ066مسػيذٌاػت مماديشپاسامتشَاياوذاصٌگيشيؿرذٌدسَشيرهاصػرالَراي
تًدٌيگاَيايهاختالفُااصوظشآماسيمؼىيداساػت  

تحميكدستيماسَاياػمالؿذٌمتفايت
يمياوگيهَرايمشتًعرٍترا

تغييشاتػًاملمًسدتشسػيدسفاوتًسَايػال،تىذيپًؿؾمًسدت ضيٍيتحگيللشاسگشفت 
َمممايؼٍگشديذ  
وتايجت ضيٍياسياوغمياوگيهؿًسيخانيوفًرپزيشيخاندسػممُاياوذاصٌگيشيؿذٌتشاػاعػال،وًاس،تيماسَراي
وًعپًؿؾدسجذايل()0-4تا()4-4آمذٌاػت ميضانيتاثيشاتاوذنتشخيپاسامتشَايخانػشكٍمًسدتحميك،تٍگًورٍ
ػاوتيمتشاو امؿذٌاػت  

اياػتوٍتشسػيايهگًوٍدادٌَاتلًستوگيدسػمك()6-66

1

-elaeagnus angustifolia
- pinus eldarica
3
- olea europaea
4
- ailanthus altissima
5
-morus alba
6
-berberis integerrima
2
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جذيل )  :( 4آوا لیض ياسيا وغ میاوگیه بخشي اض پاسامتشَاي خاك بشاػاع فاكتًسَا دس عمق 2-12
فاوتًسَا 
ػغً 
 I BASE
 EC

ػال 
0
 6.53 A
 1.09 B

2
 5.07 A
 0.87 B

3
 4.59A
 1.49 B

وًاس 
8
 8.07 A
 1.11 AB

4
 3.76 A
 1.68 A

9
 6.68 A
 1.04 B

پًؿؾ 
 06
 5.67 A
 1.47 B

C
 23.96 A
 3.40 A

P
 4.04 B
 0.85 B

تغییشات وفًرپزيشي:
اصميانتغييشاتمشتثظتاسػًتگزاسيواؿياصػيلگيشي،تشسػريوفرًرآبمُمترشيهتشسػريترًدٌيمىرافغاػتحلرال
ػيالبتاآنمشتثظَؼتىذ صيشاچىاوچٍوفًرپزيشيمىاػةتاؿذ،تغزيٍملرىًػياو راممريگيرشد،سعًترتخرانتيـرتش
َاتمگيلميياتذ تؼاليٌوفًرپزيشيماحلرلم مرًع

ميؿًد،اغگةگياَانفشكتسؿذتُيىٍميياتىذيخغشتخشيةؿثىٍ
تغييشاتاي ادؿذٌدسپشيفيلخاناػت( )9
آصمايؾوفًرپزيشيتااػتفادٌاصوفًرػى ُاياػتًاوٍاي()Double ringاو رامؿرذٌاػرت اخرتالفتغييرشاتوفرًر
پايٍ)(Ibaseػشكٍؿاَذدسػالَايايليچُاسممؼىيداسيميرضانػرذديآندسػرالايليچُراسمترٍتشتيرة28/43ي
ػاوتيمتشدسػاػتميتاؿذ  

09/49
تغييشاتوفًرپايٍدسػالَاياجشايعش اختالفمؼىيداسوذاسدياص6/53دسػالايلترٍ 3/76ػراوتيمتشدسػراػتدس

لَاياجشايعش ػيشوضيليداسد(ومًداس )0-3او شگضاسؿراتتحميمراتي
ػالچُاسمسػيذٌاػت مياوگيهوفًرػشكٍدسػا 
اصواَؾوفًرپزيشيخانػشكٍپخؾػيالبدسػالَاياجشايعش حىايتميوىذ (،7،00،9،8ي ) 

تغييشاتػشػتوفًرپايٍدسوًاسَايمًسدآصمايؾاختالفمؼىيداسوذاسدياص5/67دسوًاسَـرتمترا6/68دسورًاسوُرم

وًػانداسد واَؾافضيوتشوفًرپزيشيدسوًاس8ميتًاوذاصتشػيةتيـتشسػًتاتسيضداوٍيمؼگكَمشاٌػيالبتاؿذ 

بحث ي وتیجٍ گیشي:
دسفاوتًسپًؿؾاختالفتيهCتاPيTمؼىيداساػت ػشكٍؿاَذتا23/96ػاوتيمتشدسػاػتتراالتشيهميرضانوفرًر
مؼىيداسويؼت ميرضانوفًرپرزيشيػشكرٍَرايدسختىراسيؿرذٌ(36)T
ساداسد اختالفػشػتوفًرپايٍدستگًوُايPي T
ػشكٍَايPيTتٍ
دسكذاصػشكٍداسايپًؿؾگياَيعثيؼي()Pتيـتشاػت اختالفػشػتوفًرپايٍػشكٍؿاَذ()Cتا 
تشاتشميتاؿذ 

تشتية5/5ي4/5
يجًدممذاسصيادمًادخى يؿًوذٌوظيشآَه(<)%26دسخانممىهاػتػملؿيمياييؿذنخانسااو رامدادٌياص
ميضانولخگليفشجتىاَذيدسوتي ٍميضانوفًرپزيشيواَؾياتذ الصمتٍروشاػتوٍيجًدومهَرايوشتىراتيترًيظٌ
ػًلفاتوگؼيمدسخانمًجةسَاؿذنيًنوگؼيمدسمحگًلخانؿذٌورٍايرهيرًنمًجرةوراَؾ SARيافرضايؾ
وفًرپزيشيخاندساثشتـىيلخاوذاوٍَاميگشدد تٍَميهدليلاػتوٍاستثاطم ثيتيتريهميرضانوگؼريميمىيرضيمي
ميؿًد يجًديًوُايوشتىاتيتيىشتىاتدسخان،ػمًمامًجةافرضايؾPHخران
وفًرپزيشيخاندسايهتشسػيمالحظٍ 
ميؿًدي اصحالليتيًوُايوگؼيميمىيضيمواػتٍيتذيهعشيكتشميضانوفًريشيخانتاثيشمىفيوذاسوذ ايرهػمگىرشددس
ميؿًد 
تحميكحاضشمـاَذٌ 
ميضانوفًرپزيشيػشكٍدسػالُاياجشايتحميكسيوذوضيليداسد(تاحزفديدادٌاػت ىاييدسػالچُاسم) ميضانوفرًر
پزيشيدسػالچُاسموؼثتتٍػشكٍؿاَذ3/50تشاتشواَؾيافتٍيدستيماسTميضانوفرًرپرزيشيوؼرثتترٍتيمراس  P
0/30تشاتشافضايؾداسد  

مىابع
0

گضاسؽدػتايسدَايايؼتگاَُايتحميماتي–آمًصؿييتشيي يآتخًاورذاسي،صمؼرتان 0379مشورضتحميمراتحفاظرت
خانيآتخيضداسي،مؼايوتآمًصؽيتحميماتيصاستجُادوـايسصي  
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ػشبخذسي،م ،ا پشتًي،ن ومالي،ع غفاسييا ػشسؿتٍداسي تاتؼتان 0380پظيَـيپيشامًنتاثيشسػًتگزاسيترش
تاصدٌوفًرپزيشيؿثىٍَايپخؾػيالبػىتي(تىذػاس) گضاسؽوُاييعشحُايتحميماتي پظيَـىذٌحفاظرتخراني
آتخيضداسي  
تًػگي،ا ،م مُذيان،ب يؼمًتييق اػذيان  0379تشسػيتاثيشپخؾػيالبتشوفًرپزيشيخانػشكٍپخؾػيالب
وثًدسآَىگ م مًػٍمماالتديميهَمايؾدػتايسدَايايؼتگاَُايپخؾػيالب تُشان ف 50-54

4

ؿشيؼتي،م ،حؼيىي،ا ،مُذيان،م يخاوؼاس،ن  0379تشسػيتاثيشپخؾػريالبتشتغييرشاتوفًرپرزيشيخران
ػغحيايؼتگاٌلًؿٍدامغان،م مًػٍمماالتديميهَمايؾدػتايسدَايايؼتگاَُايپخرؾػريالب تُرشانف-28
 07
محمذي،ا يآ اػماػيلوؼة  0379تشسػيتاثيشپخؾػيالبتشخلًكياتفيضيىيخان م مًػٍممراالتديمريه
َمايؾدػتايسدَايايؼتگاٌَايپخؾػيالب تُشان ف 55-60
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