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   چکیده       

در ایٗ . ٞای وطاٚرسی را افشایص ٔی دٞذ در خانفّشات سٍٙیٗ تٛسؼٝ ٘أٛسٖٚ ٔٙاعك ضٟزی ٚ صٙؼتی تٝ سٕت اراضی وطاٚرسی خغز آِٛدٌی 
 7/2 سزب ٔیاٍ٘یٗ غّظت . ٌیزی ضذ ا٘ذاسٜ DTPA-TEAتا استفادٜ اس رٚش  ٘ٝ خان سغحی196ٕٛ٘در ٌیاٜ لاتُ خذب تحمیك غّظت سزب 

٘مطٝ تٛسیغ ٔىا٘ی ٘طاٖ داد وٝ ػٛأُ ٔٛثز  .استفادٜ ضذ اس رٚش وزیدیًٙ ٔؼِٕٛی تزای درٖٚ یاتی تٛسیغ سزب .تٛدٜ استٌزْ تز ویٌّٛزْ  ٔیّی
ٔیّی ٌزْ تز ویٌّٛزْ در ٘شدیىی  5/4 -3/5یٗ ٔمذار آِٛدٌی تٝ سزب لاتُ خذب تیطتز .ٜتٛددر حاضیٝ خادٜ ٚ اتٛتاٖ  تز تدٕغ فّش سزب

 .ٔطاٞذٜ ضذٜ( خّیح فارس)لٓ  -تٟزاٖ تشرٌزاٜ
 

  فلشات سىگیه، کزیجیىگ، تًسیع مکاوی: کلمات کلیذی

 
 

  مقدمه .1
 

 ضٟزٞای أزٚسٜ. وزدٜ است ایداد تشري ضٟزٞای در را ایػذیذٜ ٔطىالت ٔزدْ س٘ذٌی ٍ٘زش ٚ رٚش در تغییز ٚ ضٟز٘طیٙی خٕؼیت، تٛسؼٝ رضذ

تٝ ػّت ٌستزش رٚسافشٖٚ ضٟز . ٞستٙذ رٚتزٚ خٕؼیت رٚیٝ تی افشایص خٛدرٚٞا، افشایص سثش، فضای وٕثٛد ٞٛا، آِٛدٌی چٖٛ ٔطىالتی تشري تا
-ٞای آسادٌاٖ، تٟزاٖتزافیه اس خّٕٝ اتٛتاٖٞای تسیار پزتٟزاٖ تٝ سٕت خٙٛب، تسیاری اس اراضی وطاٚرسی در درٖٚ ٘ٛاحی ضٟزی ٚ حاضیٝ تشرٌزاٜ

وٙٙذٜ اصّی ٞشاراٖ ٘ٛع ضایؼات ٚ ٔٛاد ضیٕیایی ٔٛرد ٔصزف در خان خٛاستٝ یا ٘اخٛاستٝ، دریافتاس آ٘داییىٝ . ساٜٚ لزار ٌزفتٝ است -لٓ ٚ تٟزاٖ
درن .ضٛ٘ذٞای سزتاسز خٟاٖ اضافٝ ٔیخاٍ٘ی تٝ خانٞا تٗ فزآٚردٜ ٚ ضایؼات ٔختّف صٙؼتی، وطاٚرسی، ٞزساَ ٔیّیٖٛ. تاضذخأؼٝ أزٚسی ٔی

. دٞٙذٞا را تطىیُ ٔیػٙاصز سٍٙیٗ تخص ٟٕٔی اس آالیٙذٜ. چٍٍٛ٘ی تاثیز ضایؼات در ایٗ چزخٝ ٚ سپس تٟثٛد حیات ٌیاٞاٖ ٚ خا٘ٛراٖ ضزٚری است
ٞای ٔختّفی ٚ ٘یش اثز ٔستمیٓ آٟ٘ا تز سالٔت ا٘ساٖ، خٙثٝٞای سیستی وارتزد فّشات سٍٙیٗ در صٙؼت، ضزٚری تٛدٖ تؼذادی اس آٟ٘ا در تزخی فؼاِیت

ٞای سغحی ای اس ٔطىالت وٝ ایٗ ػٙاصز ایداد ٔی ٕ٘ایٙذ ٘اضی استحزن وٓ ٚ تدٕغ آٟ٘ا در الیٝپارٜ. ساسداست وٝ ایٗ ػٙاصز را حائش إٞیت ٔی
یت خذب آٟ٘ا در خان ٚخٛد دارد، اغّة ٔٛارد ٔیشاٖ خزٚج آٟ٘ا ٞایی وٝ در رفتار ػٙاصز سٍٙیٗ اس ِحاػ تحزن ٚ لاتّرغٓ تفاٚتػّی. خان است

-ضذٖ تذریدی ػٙاصز در خان ٔیایٗ أز ٔٙدز تٝ ا٘ثاضتٝ. تز استاس عزیك آتطٛیی ٚ یا خذب تٝ ٚسیّٝ ٌیاٞاٖ ٘سثت تٝ ٔیشاٖ ٚرٚد آٟ٘ا تٝ خان وٓ

 .ٞا ساَ لاتُ تطخیص استس دٜرٚ٘ذ ا٘ثاضت ػٙاصز سٍٙیٗ در خان تسیار وٙذ تٛدٜ ٚ اثزات آٖ پس ا. ضٛد
ی ضٟزٞای تشري وٝ سیز وطت ٔحصٛالت تاغی ٚ سراػی ٘یش لزار دار٘ذ ایٗ اس ایٗ رٚ دستیاتی تٝ تصٛیز وّی اس پزاوٙص ػٙاصز سٍٙیٗ در حاضیٝ    

تٛا٘ذ در ٔذیزیت ی ضذٜ وٝ ایٗ أز ٔییاتٞا ٚضؼیت ٞز یه اس ػٙاصز دچار ٔطىُ است ٔىاٖٞایی وٝ در آٖوٙذ وٝ ٘ٛاحی ٚ خانأىاٖ را فزاٞٓ ٔی
ٞا ػذْ أىاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ تزداری اس تٕأی یىی اس ٔطىالت تؼییٗ پزاوٙص ػٙاصزسٍٙیٗ ٚ ارسیاتی ٚضؼیت آِٛدٌی خان .ٔٙاعك آِٛدٜ وٕه ضایا٘ی ٕ٘ایذ

ٞای ٔختّفی رٚش. تٝ سایز ٘ماط تٛصیٝ ٔی ٌزدد ٞای ٔٙاسة تزای تؼٕیٓ ٘تایح ٘ماط ا٘ذاسٜ ٌیزی ضذٜتذیٗ ٔٙظٛر استفادٜ اس راٞىار. ٘ماط ٔی تاضذ
 .ٞای والسیه تمسیٓ وزدٞای سٔیٗ آٔاری ٚرٚشٞا را تٝ رٚشتزای تخٕیٗ ٚخٛد داردوٝ در یه تمسیٓ تٙذی وّی ٔیتٛاٖ آٖ

ٞای ٔزتٛعٝ، ٔٛرد ار فضایی دادٜٞا ٔزتٛط تٝ خأؼٝ تحت تزرسی ٚ تٝ تثغ آٖ ساختسٔیٗ آٔار ضاخٝ ای اس ػّٓ آٔار است وٝ در آٖ ٔختصات دادٜ    
اساس ایٗ ضاخٝ اس آٔار تزتؼزیف ٚ تٛسؼٝ رٚاتظ ٔتغیز  .تزتزی ایٗ ضاخٝ اس آٔار ٘سثت تٝ ضؼثٝ والسیه آٖ فزاضِٕٛی آٖ است. ٌیزدٔغاِؼٝ لزار ٔی

ٞای تزداضت س، ٔٛلؼیت خغزافیایی ٚ ٔىا٘ی ٕ٘ٛ٘ٝٞای ٔتذاَٚ آٔار والسیه ٔا٘ٙذ تدشیٝ ٚ تحّیُ ٚاریا٘در تسیاری اس رٚش. ای تٙا ٌزدیذٜ است٘احیٝ
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د ضذٜ اس ٔحیظ در٘ظز ٌزفتٝ ٘طذٜ، تٙاتزایٗ خٟت تٛصیف وٕی اٍِٛٞای پزاوٙص تیٗ ٔتغیزٞای ٔحیغی، ػالٜٚ تز ٔمادیز تؼییٗ ضذٜ خصٛصیات ٔٛر
ٞای آٔار ػّٕی أىاٖ تزرسی تٛاْ ٝ ػٙٛاٖ یىی اس ضاخٝسٔیٗ آٔار ت. تایستی ٔٛلؼیت خغزافیایی ٔطاٞذات ٘یش تغٛر ٕٞشٔاٖ در ٘ظز ٌزفتٝ ضٛد٘ظز ٔی

 .ٕ٘ایذٞا فزاٞٓ ٔیٔمذار ٔتغیز ٚ آرایص ٔىا٘ی ٚ سٔا٘ی ٔطاٞذات را در تحّیُ دادٜ
ًٙ در ٔغاِؼٝ خٛد در تاالب ا٘شِی تزای درٖٚ یاتی ٚ تزرسی تغییزات ٔىا٘ی فّشات سٍٙیٗ اس رٚش وزیدی (1390)سارع خٛش الثاَ ٚ ٕٞىاراٖ      

. تاضذٔس، آرسٙیه، سزب ٔذَ ٕ٘ایی ٚ تزای وادٔیٓ، رٚی ٚ ٘یىُ ٔذَ ٔذٚر ٔیٔؼِٕٛی استفادٜ وزد٘ذ ٚ ٘طاٖ داد٘ذ تٟتزیٗ ٔذَ تزاسش ضذٜ تزای 
-ٕساٌٖز وزیدیًٙ ٔؼِٕٛی تزاساس تغییز ٕ٘اٞای ٞدر تدشیٝ ٚ تحّیُ سٔیٗ آٔاری غّظت رٚی، سزب ٚ وادٔیْٛ اس تخٕیٗ( 1388)دیا٘ی ٚ ٕٞىاراٖ 

در ٔغاِؼٝ خٛد (1379)رحٕا٘ی ٚ ٕٞىاراٖ. ٌزد تزای تخٕیٗ ٔمادیز ٞز یه اس ػٙاصز سٍٙیٗ ٔٛرد ٔغاِؼٝ در ٘ماط ٕ٘ٛ٘ٝ تزداری ٘طذٜ استفادٜ وزد٘ذ
یاتذ ٚ ٘یش تا یٞای وٙار خادٜ،در فٛاصُ ٘شدیه سیاد تٛدٜ ٚ تا فاصّٝ اس خادٜ تٝ صٛرت ٕ٘ایی واٞص ٔ٘طاٖ داد٘ذ وٝ ٔیشاٖ آِٛدٌی تٝ سزب در خان

تٙذی فّشات سٍٙیٗ در استاٖ ٕٞذاٖ ٘طاٖ داد٘ذ در تدشیٝ ٚ تحّیُ ٘مطٝ پٟٙٝ( 1390)خذا وزٔی ٚ ٕٞىاراٖ . یاتذافشایص ػٕك غّظت سزب واٞص ٔی
اٚرسی تٝ دِیُ ٔصزف ٞای وطٌیزد، ِٚی فؼاِیتوٝ ػٙاصز ٔس ٚ رٚی ٔٙطا سٔیٗ ضٙاسی ٚ وطاٚرسی دار٘ذ ٚ ػٙصز آرسٙیه اس ٔٛاد ٔادری ٔٙطاء ٔی

تٙذی غّظت فّشات سٍٙیٗ ٔس ٚ در آٖ پژٚٞص ٘مطٝ پٟٙٝ. تٛا٘ذ تاػث افشایص ٞز چٝ تیطتز ایٗ ػٙاصز در خان ضٛدتیص اس حذ وٛدٞای ضیٕیایی ٔی
اسىٛیی ٚ  .ٟیٝ ضذرٚی تا استفادٜ اس رٚش وزیدیًٙ ٔؼِٕٛی ٚ ٔذَ ٕ٘ایی ٚ فّش آرسٙیه  تا استفادٜ اس رٚش وزیدیًٙ ٔؼِٕٛی ٚ ٔذَ وزٚی ت

در ٔغاِؼٝ تغییزات ٔىا٘ی ضٛری خان تٝ ٔٙظٛر تزآٚرد ضٛری خان در ٘ماط ٕ٘ٛ٘ٝ تزداری ٘طذٜ اس رٚش وزیدیًٙ ، وٛوزیدیًٙ ( 1386)ٕٞىاراٖ
ٌٛسی اس ٚ ٚاریٌٛزاْ ٔذَ %  98تٟزٜ ٌزفتٙذ ٚ ٌشارش وزد٘ذ وٝ رٚش وزیدیًٙ تا ضزیة ٕٞثستٍی  GISٚ ٔیاٍ٘یٗ ٔتحزن ٚسٖ دار در ٔحیظ 

 .دلت تاالیی تزای تزآٚرد ٔمادیز ضٛری در ٘ماط فالذ اعالػات تزخٛردار است
 

 ها وروش مواد .    2
 

تٝ  .لٓ ا٘داْ ٌزفت –ساٜٚ ٚ تٟزاٖ  -ٞای آسادٌاٖ، تٟزاٖراٜٞىتار اس اراضی وطاٚرسی خٙٛب تٟزاٖ در حذ فاصُ تشري 20000ایٗ ٔغاِؼٝ در    
ٕ٘ٛ٘ٝ خان اس تماعغ تیٗ 196تؼذاد  ٔتز 1000 در 1000اس رٚش ضثىٝ تٙذی ٔٙظٓ تا فٛاصُ  یٝ ٘مطٝ پزاوٙص ػٙصزآٞٗٔٙظٛر پٟٙٝ تٙذی ٔٙاسة ٚ تٟ

ٔتز اس  20حذٚد فاصّٝ  تا خٟت ٔتفاٚت اس ٘مغٝ اصّی ٚ 4 ٞا درتٝ ٔٙظٛر افشایص دلت ٕ٘ٛ٘ٝ تزداری، ٕ٘ٛ٘ٝ .سا٘تی ٔتزی تزداضتٝ ضذ 0-30خغٛط ٚ ػٕك 
ٚ پس اس وٛتیذٖ اس  ضذ٘ذخطه  تٝ آسٔایطٍاٜ ٔٙتمُ ٚ ٞٛا ی خانٞإ٘ٛ٘ٝ ،پس اس ػّٕیات ٕ٘ٛ٘ٝ تزداری. تزداضت ضذ٘ذت ٔزوة تٝ صٛرٔزوش ٘مغٝ 

تاوٕه دستٍاٜ غّظت آٖ ٚ  استخزاج(  1979رٚش ِیٙذسی )، تٝ صٛرت ، فزْ لاتُ خذب  Pbٌیزی ػٙصز ا٘ذاسٜ ٜ ضذ ػثٛر دادٜٔیّی ٔتزی 2اِه 
  .دٞذٔٛلؼیت ٔىا٘ی ٔٙغمٝ ٔٛرد ٔغاِؼٝ را ٘طاٖ ٔی( 1)ضىُ . ا٘ذاسٜ ٌیزی ضذAnalytikjena,Aspectcs 1.5.1 خذب اتٕی ٔذَ 
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تغییزٕ٘اٞا، تٛاتؼی ٞستٙذ وٝ تغییزات . استفادٜ ٌزدیذ لاتُ خذب خٟت تدشیٝ ٚتحّیُ ٕٞثستٍی ٔىا٘ی ػٙصز سزب( تغییزٕ٘ا)اس اتشار ٚاریٌٛزاْ     
 تاضذ ٞا در یه خٟت یا در خٟات ٔختّف ٔی وٙٙذ ٚ ٔؤِفٝ تسیار ٔفیذی تزای ٘طاٖ دادٖ اختالف تیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ را وٕی ٔی یا ی ٘احیٝٔتغیزٞا

Hassanipak, 1998; Webster and Oliver, 2001; Mohammadi, 2006) .)تغییزٕ٘ا اس راتغٝ سیز  ٔحاسثٝ ٌزدیذ: 
(1)  

 

N ،سٚج ٔطاٞذات Zi(xj)  ٚZi(xj+h) ٔ ّٝمذار ٔتغیز در دٚ ٘مغٝ وٝ تٝ فاصh  ٚ اس ٞٓ لزار دار٘ذ)(hiٓتٙذی ٚ تخٕیٗ  پٟٙٝ .٘أٙذٚاریا٘س ٔی  را ٘ی
 یاتی وزیدیًٙ ا٘داْ ضذتا استفادٜ اس رٚش درٖٚ ،وزٚی ٔذَتزداری ٘طذٜ تزای  ػٙصز سزب در ٘ماط ٕ٘ٛ٘ٝ

 
(2) 
 
 
 
یاتی تٝ رٚش وزیدیًٙ ٞای ٘ظزی ٚ ٔیاٖٚ تٝ ٔٙظٛر ٔحاسثٝ تغییزٕ٘ا ، ٚتزاسش ٔذَ SPSSٞا اس ٘زْ افشار در ایٗ تحمیك تزای تزرسی ٘زٔاَ تٛدٖ دادٜ .

 .ٌزفتا٘داْ  ARC GIS 9.3تا وٕه ٘زْ افشار٘یش   سزبپٟٙٝ تٙذی ػٙصز . استفادٜ ٌزدیذ  Variowin ٔؼِٕٛی اس ٘زْ افشار
 

 ایج و بحثنت.    3
 

ا تا چٍِٛی سیاد در  تیاٍ٘ز تٛسیغ دادٜ(  2)ٞا ضىُ آٚردٜ ضذٜ است ٚ ٔٙحٙی فزاٚا٘ی دادٜ( 1)ٞای سزب در خذَٚ ٘تایح حاصُ اسخالصٝ آٔاری دادٜ
ْ تاثیز ٘أغّٛب دارد، ِذا ٞای آٔاری تٝ ٚیژٜ ٔحاسثٝ ٚاریٌٛزاتحّیُ اس آ٘دایی وٝ سیاد تٛدٖ ا٘حزاف اس تٛسیغ ٘زٔاَ در تدشیٝ ٚ. تاضذ خٟت ٔثثت ٔی

 .٘طاٖ دادٜ ضذٜ است( 1)خذَٚ ٞا درٌزفتٝ ضذ وٝ خالصٝ آٔاری ایٗ دادٜ سزبٞای ٍِاریتٓ دادٜ

 

 

 

 ، قثل ي تعذ اس تثذیل لگاریتمی (mg/kg)َای عىصز سزب خالصٍ آماری دادٌ - جذيل 

 

 تعذ اس تثذیل لگاریتمی َای اصلیدادٌ پارامتز آماری

 196 196 َاتعذاد ومًوٍ 

 3/0 7/2 میاوگیه

 36/0 27/2 میاوٍ

 15/0 58/6 ياریاوس

 -15/1 0 حذاقل

 19/1 58/15 حذاکثز

 -8/0 55/2 چًلگی

 39/1 59/8 کشیذگی

 32/1                            94/0 )%(ضزیة تغییزات

 

                  

    مىطقٍ مًرد مطالعٍ  - شکل
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 تعذ اس وزمال کزدن  (b)قثل ي (a) عىصز سزب َایتًسیع فزاياوی دادٌ  - شکل 

 
 

 ٔتز h=1000ٞا، تا در٘ظزٌزفتٗ ٔتٛسظ فاصّٝ  ، پس اس تثذیُ ٍِاریتٕی دادٜػٙصز سزبٞای ٔىا٘ی دادٜتغییزات  ٔغاِؼٝ ساختار خٟت تزرسی ٚ

تٟتزیٗ ٔذَ تزاسش دادٜ ضذٜ ٔذَ وزٚی . دٞذ تزاسش دادٜ ضذٜ را ٘طاٖ ٔی ٚاریٌٛزاْ تدزتی ٚ ٔذَ ٘ظزی( 3)ضىُ . ٚاریٌٛزاْ تدزتی رسٓ ٌزدیذ

آٚردٜ ضذٜ ( 3)پارأتزٞای ٔزتٛط تٝ ایٗ ٔذَ در خذَٚ . ٞای ٔختّف تٟتزیٗ آٖ ٚاریٌٛزاْ غیز خٟتی تٛدٜ وٝ تا تٛخٝ تٝ تزاسش در خٟت  تاضذٔی

خصٛصیات خان تاتؼی اس ٔمیاس ٔٛرد ٔغاِؼٝ ٚ فاصّٝ ٕ٘ٛ٘ٝ تزداری ٚ ٔٛلؼیت سیٕای دأٙٝ تاثیز . تاضذٔی ٔتز 1456دأٙٝ تاثیز ٚاریٌٛزاْ  .است

در حمیمت پیٛستٍی ٔىا٘ی  ٚ( رٚ٘ذدار)تز پزاوٙص پیزایطی تذیٟی است وٝ دأٙٝ تاثیز تشرٌتز دالِت تز ساختار ٔىا٘ی ٌستزدٜ تز،. تاضذاراضی ٔی

حسٙی )تز تاضذ تٝ تؼذاد ٕ٘ٛ٘ٝ وٕتزی خٟت تؼییٗ ٘ماط ٕ٘ٛ٘ٝ تزداری ٘طذٜ ٘یاس است ٌستزدٜ ٞز چٝ دأٙٝ. در ٔمادیز ٔتغیز ٔٛرد ٘ظز دارد تیطتز

تغییزات ٔطخصٝ ٔٛرد  ای آٖ ٔمذار اس ٚاریا٘س است وٝ در ٘تیدٝ ػٛأّی ٔا٘ٙذاثزلغؼٝ .تاضذای ٔیاس پارأتزٞای دیٍز تغییزٕ٘ا، اثز لغؼٝ. (1389پان، 

تیٙی دیٍز تغییزات غیز لاتُ پیص تزداری ٚ آسٔایطٍاٞی ٌٚیزی، خغای ٕ٘ٛ٘ٝزیٗ فاصّٝ ٕ٘ٛ٘ٝ تزداری، خغاٞای ا٘ذاسٜتتزرسی در فٛاصُ وٕتز اس وٛتاٜ

ٔطخص ضذ وٝ خصٛصیت ٔٛرد ٔغاِؼٝ دارای ساختار  C0/(C+C0)فضایی تا وٕه ٘سثت  خٟت تزرسی استحىاْ ساختار. )1385ٔحٕذی،)تاضذٔی

  .تاضذٔی لٛیفضایی 

 
 

                                                      
 
 
 
 
 

ياریًگزام تجزتی  ي مذل کزيی تزاسش دادٌ شذٌ  -3شکل  

 پارامتزَای مذل تزاسش دادٌ شذٌ تز ياریًگزام تجزتی عىصز سزب-3جذيل

a b 
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 C0/(C+C0)مذل              دامىٍ تاثیز               اثز قطعٍ ای            (           متز ساوتی)مق ع
 

 33/3               /89                         541           کزيی 33-3
 
 

تٝ  تزسیٓ ٘مطٝ ٞا Arc GIS9.3اس رٚش وزیدیًٙ ٔؼِٕٛی ٚ تا استفادٜ اس  ٚ ٘مطٝ ٚاریا٘س تخٕیٗ ػٙصز سزب ٔٙغمٝ٘مطٝ پزاوٙص ٚ پٟٙٝ تٙذی 
ٔحذٚدٜ  تزای  6ٞای تٝ دست آٔذٜ  ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای تزداضت ضذٜ اس ٔٙغمٝ ٔٛرد ٔغاِؼٝ، تٝ  تا تٛخٝ تٝ دادٜ.  .٘طاٖ دادٜ ضذٜ است(  5)ٚ( 4)در ضىُ  تزتیة

، 3تا1/2، 1/2تا4/1، 4/1تا0 :ٞای ػٙصز سزب لاتُ خذب خان تٝ تزتیة ضأُ ٔحذٚدٜ .سزب لاتُ خذب خان ٔطخص ٌزدیذتٟیٝ ٘مطٝ ػٙصز 
درصذ  6/1، 93/13، 7/11، 74/37، 97/20، 22/13ٞا تٝ تزتیة  تاضذ وٝ ٞز وذاْ اس ایٗ ٔحذٚدٜ ٔیّی ٌزْ تز ویٌّٛزْ ٔی  3/5تا 5/4، 5/4تا7/3، 7/3تا3

 .تاضٙذ ٝ ٔٛرد ٔغاِؼٝ ٔیاس وُ ٔساحت ٔٙغم
 
 
 

                      
       
 

 وقشٍ پُىٍ تىذی عىصز سزب قاتل جذب -5شکل
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حاضیٝ ٔحذٚدٜ ٔٛرد تٛدٜ وٝ در  45/2تا  9/1، 9/1تا55/1، 55/1تا0 :دستٝ تمسیٓ ضذٜ وٝ تٝ تزتیة ضأُ 3غمٝ ٔٛرد ٔغاِؼٝ تٝ ٙ٘مطٝ ٚاریا٘س تخٕیٗ ٔ
دارای تیطتزیٗ دلت در حاِی وٝ در ٔزوش ٔٙغمٝ ٔٛرد ٔغاِؼٝ . ٗ ٔمذار را دارد٘طذٜ ٔمذار ٚاریا٘س تخٕیٗ تیطتزی ٕ٘ٛ٘ٝ یزداریٚ ٘یش در ٘ماط ٔغاِؼٝ 

در ٘تیدٝ تزای تخٕیٗ ٔمذار سزب لاتُ خذب اس ٘ماط ٕ٘ٛ٘ٝ تزداری ٘طذٜ تٝ رٚش درٖٚ یاتی وزیدیًٙ ٔی تٛاٖ تٝ دادٜ  .یٛدٜ ٚ وٕتزیٗ خغا را دارد
 .ذٜ اس ٔٙاعمی وٝ ٚاریا٘س تخٕیٗ وٕتزی داضتٝ تیطتز اػتٕاد وزدتذست آٔ

 

 نتیجه گیزی.  4
 

اس اراضی ٔٙغمٝ ٔٛرد ٔغاِؼٝ دارای وٕتزیٗ ٔیشاٖ ( ٞىتار 8335)درصذ 22/13تزاساس ٘تایح تذست آٔذٜ اس ٘مطٝ پٟٙٝ تٙذی ػٙصز سزب لاتُ خذب، 
تا رٚیٟٓ ٌذاری ٘مطٝ وارتزی اراضی ٚ ٘یش تا تٛخٝ تٝ خٟت خغزافیایی ٔٙغمٝ وٝ در . تاس ٔیّی ٌزْ تز ویٌّٛزْ 4/1لاتُ خذب   آِٛدٌی تٝ سزب

لسٕت ضٕاَ  ٚسش تاد در  آِٛدٌی در اثز خٟت ،ٞا ٞا ٚ خادٜ لزار ٌزفتٝ تا ٚخٛد حضٛر ٚاحذٞای صٙؼتی ٚ ٘یش ٘شدیىی تٝ تشرٌزاٜضٕاَ غزب ٚ غزب 
چزا وٝ در حاضیٝ وٙار  آِٛدٌی ٔٙغثك تز ػٛارض ٔصٙٛػی تٛدٜ  ٚآِٛدٌی ٔٙطا ا٘سا٘ی داضتٝ خٟت دٞذ ٘تایح ٘طاٖ ٔی .است ضزلی ٚ ضزق تٕزوش یافتٝ

ٞا تٛسظ ػٛأُ ٔحیغی چٖٛ  در ایٗ حاِت آِٛدٌی سغحی ٚ ٔٙغیك تز خادٜ،  وٝ ٔی تٛا٘ذ ٘اضی اس سزب ٔٛخٛد در تٙشیٗ تاضذ اتٛتاٖ ٚ خادٜ ٞا تٛدٜ
در  وٝ  ٞا ضذٜ رٞاساسی فّشات اس سًٙ ٚ در ٟ٘ایتٞا  ضست ٚ ضٛی سًٙایداد ٔحیظ اسیذی تاػث  ٚ آبضذٜ وٝ در اثز تزویة تا ٔٙتمُ آب ٚ تاد 

ٔیّی ٌزْ تز  5/4 -3/5ٛدٌی تٝ سزب لاتُ خذب تیطتزیٗ ٔمذار آِ .غیز اس آِٛدٌی ا٘سا٘ی آِٛدٌی سٔیٗ ضٙاسی را ٘یش ضأُ ضذٜای ٘ٝ چٙذاٖ دٚر  آیٙذٜ
تا تٛخٝ تٝ ایٙىٝ ایٗ ٔمادیز سزب لاتُ  .ضأُ ٔی ضٛداس اراضی را  درصذ 6/1طاٞذٜ ضذٜ وٝ ٔ( خّیح فارس)لٓ  -ویٌّٛزْ در ٘شدیىی اتٛتاٖ تٟزاٖ

 تٙاتزایٗ تٛصیٝ ٔی ٌزدد. خٛاٞذ ٕ٘ٛددر صٛرت وطت ٚ وار تٝ ٌیاٜ ٔٙتمُ ضذٜ ٚ ٔمذار لاتُ تٛخٟی آِٛدٌی را تٝ س٘دیزٜ غذایی ٚارد  ،خذب تٛدٜ
 .ٔٙغمٝ اس ٘ظز آِٛدٌی تزرسی ضٛ٘ذ ٚ تاغثا٘ی ٔحصٛالت سراػی صٛرت ٌزفتٝ ٚ خان ٚ وٝ پایص دائٕی ایٗ ٔٙاعك

 
 
 
 
 

 مزاجع   .5
 

 وقشٍ  ياریاوس تخمیه -4شکل
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