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سال است كه در دنيا آغاز و در اين مدت با توجه  50ها در مطالعات منابع آب بيش از  كاربرد ايزوتوپ

گيري و افـزايش دقـت آنهـا، ايـن تكنيـك       هاي اندازه ها، توسعه دستگاه ايزوتوپ  به خصوصيات ويژه

توان به فهم بهتر نتايج حاصـل   بطوريكه با استفاده از اين روش مي. جايگاهي خاصي پيدا كرده است

كمك نمـوده و بـا اطمينـان بيشـتري آنهـا را در حـل مسـائل        ها در مطالعات آبشناسي  از ديگر روش

  .مربوطه بكار برد

گيري، سنجش، تجزيه و تحليل و تفسـير   برداري، اندازه هاي ايزوتوپي برپايه نمونه اساساً تكنيك

باشند كه يا بطور مستقيم در تركيب مولكولي آب  ها استوار مي اي از ايزوتوپ نتايج حاصل از آناليز عده

باشند و از اينرو قادرند به واسطه حضـور در   داشته و يا بصورت محلول در آب قابل سنجش ميوجود 

از .جريان، تاريخچه مطمئني از منبع مـورد مطالعـه را در اختيـار محققـان و كارشناسـان قـرار دهنـد       

ن ها در مطلعات ايزوتوپي در دنيا رشـد قابـل تـوجهي داشـته و تـاكنو      آنجائيكه روش كاربرد ايزوتوپ

منتشـر نشـده و   ساله اين تكنيك در ايران  30رغم سابقه  به زبان فارسي در اين خصوص، علي كتابي

نگارنـده در ايـن كتـاب    هاي صـلح آميـز    اي در فعاليت هاي هسته به منظور توسعه استفاده از تكنيك

  :ضمن ترجمه مجموعه

"Application of Isotope Techniques in Hydrogeology"  
آوري و   جمـع  2007سـوئيس در سـال    ETHاستاد مؤسسه  Dr. Werner Baldererكه توسط 

منتشر شده است نموده و در ادامه به منظور استفاده بيشتر به بخشي از سوابق و تجربيـات موجـود در   

  .نمايد كشور اشاره مي

را ضمناً از آقاي مهندس مجيد سلسله كه در امر ترجمه و ويراسـتاري نهايـت همكـاري و مسـاعدت     

فرسا و آقاي جواد باقري كمال  داشته، همچنين همكاري صميمانه سركار خانم مهندس سميرا محنت
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