
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


                      اولیه همایش ملی آب، انسان، زمیه                                    

ن  ا صفه ر ، ا یى 3شهر 1 3 1 
 

1 

 

غلطت کل مواد محلول در رودخانه گرگر با استفاده از ضبکه  ینیب صیپ

 یمصنوع یعصب

 . 1ساناز ضکری

 داًؾجَ کارؽٌاعی ارؽذ آتیاری ٍ سّکؾی داًؾگاُ ؽْیذ چوزاى اَّاس

 yahoo.com66shokri.anazs@پغت الکتزًٍیک: 

 چکیده

یفیت ٍ کویت جزياى در عَل رٍدخاًِ تِ هٌؾَر ارسياتی تغییزات هکاًی آى جْت اعتفادُ هختلف اس آى اس تزرعی ک
جزياى فثَری اس رٍدخاًِ گزگز تِ فٌَاى يک هٌثـ تأهیي آب در  ٌکِياّویت تغشايی تزخَردار هی تاؽذ. تا تَجِ تِ ا

ٍرسی هی تاؽ ٍ کؾا ٍ کویت جزياى در آگاّ ذ،تخؼ ّای هختلف هصزف ؽاهل ؽزب، صٌقت  ی اس تغییزات هکاًی کیفیت 
عَل رٍدخاًِ هَجة ؽٌاعايی جزياى ّای جاًثی هؤثز تز کیفیت ٍ کویت جزياى گزديذُ تا تز ايي اعاط تتَاى تِ 

جام ا ِ هٌؾَر ًا ٍ کٌتزل کیفیت جزياى الذام ًوَد. ت ُ ّا كیتحم ييهذيزيت  ِ دٍ ا یداد  زیتٌذل ؽَؽتز ٍ غتگاُيهزتَط ت
 تِ،يذیاع ن،یکلغ ن،يشیهٌ ن،يعذ ،یدت یّا ٍ دادُ ِیاس عاسهاى آب ٍ تزق خَسعتاى تْ 1392 -1363 یّا عال یتزا

ٍ پتاع ،یکيالکتز تيکزتٌات، ّذا یت َلفات  ِ فٌَاى پاراهتزّا نیکلز، ع د یت ( TDSٍ پاراهتز کل هَاد جاهذ هحلَل ) یٍٍر
ٍ همذار  یتِ فٌَاى پاراهتز خزٍج تخاب ؽذ  ٍ ادر ّ TDSهذل ًا تَعظ ًزم افشار  یعاسِ یؽذ. ؽث یعاسِ یؽث غتگاُيز د

neurosolution پزعپتزٍى چٌذ ال ِ ُ اس ؽثک ت  یهَهٌتَم ٍ تاتـ آهَسؽ یآهَسؽ تني( ٍ تا الگَرMLP) ِيتا اعتفاد تاًضًا
َلیّ  آب یفیک یعاس ِیدلت هذل تکار تزدُ ؽذُ در ؽث غِيٍ هما یاتيآکغَى صَرت گزفت ٍ تِ هٌؾَر ارس کیپزت

ِ اس هق ُ ) یهزتقات خغا يیاًگی(، هMSEهزتقات خغا ) يیاًگیه یارّایرٍدخاً ( R) یّوثغتگ ةي(، ضزNMSEًزهال ؽذ
 یٌیت ؼیدر پ MLP یًؾاى داد کِ ؽثکِ فصث یفولکزد هذل ؽثکِ فصث جي( اعتفادُ ؽذ. ًتا R) يییتق ةيٍ ضز

َل جيغلؾت هَاد هحلَل ًتا ٍ ا یرا تزا یلاتل لث هَجَد ٍ غلؾت پاراهتز  یدّذ ٍ تا تَجِ تِ دادُ ّا یِ هارائ غتگاُيّز د
 .ؽَد یهؾاّذُ ًو یاختالف چٌذًا یٍالق یؽذُ تا دادُ ّا یعاس ِیؽث یدادُ ّا يیؽذُ، ت یعاس ِیؽث

 

 .TDS ،MLPرٍدخاًِ گزگز، ؽثکِ فصثی هصٌَفی،  واژه های کلیدی:

                                                                 
ُ ؽْیذ چوزاى اَّاس. 1 ؾگا ٍ سّکؾی دًا ؾجَی کارؽٌاعی ارؽذ آتیاری   دًا
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 مقدمه -1

ِ اخ یدر ع ِ دل زیچٌذ دّ ـ ؽ تيهحذٍد لیت ـ آب ت یفیتحث ک ييزیهٌات هٌاتـ آب ٍالـ ؽذُ  زاىيهَرد تَجِ هحمماى ٍ هذ ؾتزیاس هٌات
ٍ ّوچٌ ِ رٍسافشٍى فقال یٌیاعت  ِ حجن فضالب ؼيٍ افشا یٍ صٌقت یکؾاٍرس یّا تیتَعق ـ آب،  یهَجة آلَدگ یؽْز یّا لاتل تَج هٌات

ِ ًحَ خصَصا رٍدخاًِ ِ ک یّا گؾتِ، ت ـ ح ييا تیفیک ًماط  یلزار دادُ ٍ در تزخ یاس ًماط هَرد هخاعزُ جذ یاریآب را در تغ یاتیهٌات

ِ هزگ ت ِ ّا گزد یکيَلَصیهٌجز ت هٌاتـ آب  تيزيای اتشاری تزای هذ  اًِيّای را هذل ی(. اس عزف1391ٍ ّوکاراى،  یاعت )دّماً ذُيرٍدخاً

ذ فزاّن ًوَدُ آتْای  تيزيٍ هذ ؼيًزم افشاری تزای پا یاضيّای ر ٍ اهزٍسُ اعتفادُ اس هذل  (Gualbert and Essink, 2001)ًا
َل تغاساىیاعت )چ افتِي زییتَعقِ چؾوگ یٌیزسهيس  هاًٌذ یاریتغ یّا آب هذل تیفیک تيزيهذ ٌِی(. در سه1381 ،یٍ کؾک

QUAL2E ،QUAL2K ، WASPٍ HEC5Q  یّا هاًٌذ دادُ یاديس یٍرٍد یپاراهتزّا اسهٌذیّا ً هذل يياعت. ا افتِيگغتزػ 

ٍلَصیّ ـ فزض ،یَّاؽٌاع ،یذر ذاسُ گ ايّا هؾکل اعت ٍ  تِ آى یدعتزع ايٍ ... ّغتٌذ، کِ  اىيرٍدخاًِ، عزفت جز یهماع ّا  آى یزیًا

ِ فصث یّا هذل اىیه يي. در اتاؽذ یه یاديٍ سهاى س ٌِيهحتاج صزف ّش ِ فٌَاى گش یهصٌَف یؽثک لزار گزفتٌذ.  یتزتز هَرد تزرع یا ٌِيت
ٌذ یّا ه هذل ييا ُ گ یذالل پاراهتزّاتا ح تًَا ذاس َل یزیًا ٍ تا دلت لاتل لث  ُ  تی. جذاتٌذيًوا یٌیت ؼیهَرد ًؾز را پ زیهتغ زاتییتغ یؽذ

ِ فصث یّا هذل ا یهصٌَف یؽثک ِ خاعز تًَا ِ حل آى نیٍ حج یخغ زیّا در حل هغائل غ آى يیت  تاؽذ یه غت،یً غزیه اديّا تا دلت س ک

 (.1386ٍ ّوکاراى،  ی)ًَؽاد

ِ هذل پیؼ تیٌی پاراهتز ّای کیفی آّب ؽاهل ّذايت الکتزيکی، ًغثت جذب عذين ٍ کل 1385راى )ٍ ّوکا کزهی ( در تحمیمی تِ تْی

ُ در  ُ گیزی ؽذ ذاس ُ اس پاراهتزّای ًا ُ هَجَد در رٍدخاًِ کارٍى پزداختٌذ. ًتايج آًْا ًؾاى داد کِ ؽثکِ  4اهالح هحلَل تا اعتفاد ايغتگا

ايی تا  .اليی در پیؼ تیٌی کیفیت آب رٍدخاًِ کارٍى داردّای فصثی هصٌَفی تًَا

( تا اعتفادُ اس هذل ؽثکِ فصثی تِ ؽثیِ عاسی پاراهتزّای ّذايت الکتزيکی، ًغثت جذب عذين ٍ کل 1385ٍ ّوکاراى) يارهحوذی

ِ )ايغتگُا ِ کزخ ُ در عَل رٍدخاً ِ ايغتگا ُ در ع ُ گیزی ؽذ ذاس پزداختٌذ. رٍس عال، دتی،  ّای پای پل، حویذيِ، جلَگیز( اهالح هحلَل ًا

ٍ دهای آب  ذاسُاؽل عغح آب  ُ در ايي ايغتگاُ ًا ِ فٌَاى ٍرٍدی گیزی ؽذ ِ آًْا ًؾاى داد کِ  ّا را ت ّای هذل در ًؾز گزفتٌذ. ًتايج هغالق

ايی تااليی در ؽثیِ عاسی کیفیت آب رٍدخاًِ کزخِ دارد  .ؽثکِ ّای فصثی هصٌَفی تًَا

ٍ کیفی جزياى ؽاهل دتی جزياى، اؽل، کل اهالح هحلَل در آب ٍ ّذا( 1390ًضاد ) یٍ ّزهش اىیفتاح ِ پیؼ تیٌی پاراهتزّای کوی   تيت
ِ فصث یکيالکتز ُ اس ؽثک ِ کارٍى تا اعتفاد اس دلت تیؾتزی در   FF ّا ًؾاى داد هذل آى ماتیتحم جيپزداختٌذ. ًتا یهصٌَف یدر رٍدخاً

 .در رٍدخاًِ کارٍى تزخَردار اعت تزآٍرد ٍ پیؼ تیٌی پاراهتزّای کوی ٍ کیفی جزياى

 یهصٌَف یاعتاى گلغتاى تا اعتفادُ اس ؽثکِ فصث ارتيآب رٍدخاًِ س تیفیک یٌیت ؼیٍ پ یعاسِ ی( تِ ؽث1391ٍ ّوکاراى ) یدّماً

َلفات، ت ن،يشیهٌ ن،یکلغ ن،يعذ یّا هٌؾَر اس دادُ ييپزداختٌذ. تذ ِ فٌَاى پاراهتزّ یٍ دت تِيذیاع کزتٌات، یکلز، ع تِ هذل ٍ  یٍرٍد یات

ِ فٌَاى پاراهتز خزٍج دپاراهتز کل هَا غلؾت هَاد هحلَل  یٌیت ؼیدر پ MLPّا ًؾاى داد کِ ؽثکِ  آى جياعتفادُ ؽذ. ًتا یهحلَل ت

َل جيًتا  .دّذیرا ارائِ ه یلاتل لث

 ها مواد و روش -2

ـ در حذ فاصل ؽْزعتاى ؽَؽتز تا تٌذل ِ گزگز ٍال رٍدخاًِ کارٍى تَدُ کِ در  یؽوال اَّاس(، ؽاخِ ؽزل یلَهتزیک 55)در  یزرٍدخاً

ِ غزت یشاىؽوال ؽْز ؽَؽتز تَعظ تٌذه ٍ تا  یلَهتزک 78حذٍد  یهغافت یجذا ؽذُ ٍ تا فثَر اس ؽَؽتز ٍ ع یظؽغ يقٌیآى  یاس ؽاخ

 یلارٍى تشرگ را تؾکٍ ک یَعتٍِ دس پ یظجٌَب ؽَؽتز، هجذداً تِ ؽاخِ ؽغ یلَهتزیک 60در  تٌذلیزٍ خن در هحل  یچپزپ یزیهغ

ٍ فزض  یؽزل یمِدل 20درجِ ٍ  49تا  یمِدل 48درجِ ٍ  48 یايیعَل جغزاف یيت یايیجغزاف یترٍدخاًِ اس لحاػ هَلق يي. ادّذ یه
ٍ  31 یايیجغزاف  ِ ٍ  32تا  یمِدل 31درج  ِ ُ اعت. ا الیؽو یمِدل 40درج ـ ؽذ ِ ضوي تأه ييٍال آب ؽزب ؽْزعتاى ؽَؽتز،  یيرٍدخاً

ُ  یتخؾّفتگل،  ٍ رٍعتاّای آى در سهز رٍدخاًِ  يياس آب ا یي. ّوچٌآيذ یاعتاى تؾوار ه یّای تشرگ پزٍرػ هّا اس لغة يکیاس راهْزهش 
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ٍ تصف یهصارف هاًٌذ کؾاٍرسی تاالخص کؾت تزًج، هصارف صٌقت يزتزای عا ُ ؽَؽتز  ِ ع یِهاًٌذ کؾتارگا . ؽَد یاعتفادُ ه یذحغيخاً

ِ تزای  ييا يٌزٍاس ا ٍ ًْادّا هاًٌذ ؽ اس عاسهاى یاریتغرٍدخاً ٍ هزدم هٌغمِ اس اّو یزٍ،ٍسارت ً یالت،ّا  ٍ فاضالب  ٍرسی، آب   یتجْاد کؾا
 .دّذ یرٍدخاًِ گزگز را ًؾاى ه یتز رٍ یآتغٌج یّا يغتگاُا یت( هَلق1ؽکل ) (.1390ٍ ّوکاراى، ،  یتزخَردار اعت )عْواعث یخاص

 

 

 .ی در طول رودخانه(:موقعیت ايستگاههای مطالعات1ضکل ) 

 
ٍ  تٌذلیز تزای عال ُ ؽَؽتز  ٍ ايغتگا ِ د ُ ّای هزتَط ت جام ايي تحمیك داد اس عاسهاى آب ٍ تزق خَسعتاى  1392 -1363ّای  تِ هٌؾَر ًا

ٍ دادُ  ِ ِ فٌَاى پاراهتزّالکتز يتکزتٌات، ّذا یت یذيتِ،اع ین،کلغ یشين،هٌ ين،عذ ی،دتّای  تْی ٍ پتاعین ت َلفات  ای ٍرٍدی ٍ يکی، کلز، ع
تخاب ؽذ ٍ همذار TDSپاراهتز کل هَاد جاهذ هحلَل )  در ّز دٍ ايغتگاُ ؽثیِ عاسی ؽذ. TDS( تِ فٌَاى پاراهتز خزٍجی هذل ًا

 

 ضبکه عصبی مصنوعی -1-2
ذ ای تِ ًام ًزٍى تؾکیل ؽذُ ّای فصثی اس يک عزی اليِ ؽاهل اجشای عادُ ؽثکِ عاختار  .کٌٌذ ّن فول هی کِ تِ صَرت هَاسی تا ًا

ِ ٍرٍدی، اليِ ِ فصثی هصٌَفی، هقوَالً اس الي ِ خزٍجی تؾکیل ؽذُ اعت. اليِ ٍرٍدی يک اليِ  ّای هیاًی فادی يک ؽثک ٍ الي يا هخفی، 

ٍ ُ تمال دٌّذ ِ کزدى دادُ ٍعیلِ ًا ِ يا اليِ خزٍجی ؽاهل هماديز پیؼ ای تزای تْی تاؽذ ٍ  ؽذُ تَعیلِ ؽثکِ هی تیٌی ّاعت. آخزيي الي
ِ هیاًی يا هخفی يي خزٍجی هذل را هقزفی هیتٌاتزا ِ اس ًزٍى کٌذ. الي ذ، هحل پزداسػ دادُ ّای پزداسؽگز تؾکیل ؽذُ ک ّاعت. ؽوار  ًا

ٍ ؽوار اليِ ٍ خغا هؾخص هی ًزٍى ّا  ِ رٍػ آسهَى  ِ عَر هقوَل تِ ٍعیل ِ هخفی ت ّای هجاٍر در ؽثکِ  ّای اليِ ًزٍى ؽَد ّا در ّز الي

ِ عَر کلی ٍ ًَؿ ؽثکِ ؽثکِ تِ عَر کاهل تا ّن در ارتثاط ّغتٌذ. ت ِ د هی  تمغین (RNN) پغخَرٍ  (FFN) ّای پیؾخَر ّای فصثی ت

ًَذ تفاٍت آى ِ در ؽثکِ ؽ ِ ّواى ًزٍى يا ًزٍى ّای پغخَر، حذالل يک عیگٌال تزگؾتی اس ّا در ايي اعت ک ّای ّواى اليِ ٍ  يک ًزٍى ت
َر هی ؽثکِ اليِ لثل ٍجَد دارد. در تیؾتز هَارد، يا ٍلی تا ايي حال، در  ّای فصثی پغخ ًَذ  ـ ؽ ٌذ تغیار هفیذ ٍال کارتزدّا  درصذ 80تًَا

 (.1389عفٌذياری درآتاد ٍ ّوکاراى، د )اؽَ اعتفادُ هی ّای فصثی پیؾخَر اس ؽثکِ

جام ايي تحم ُ ؽ NeuroSolutionاس ًزم افشار  یكتزای ًا ُ اعت. ايي ًزم افشار اهکاى عزاحی، يادگیزی، ٍ ارسياتی ؽثکِ فصثی را اعتفاد ذ

یي يادگیزی هختلف هی داؽتِ ٍ ّوچٌیي در تزگیزًذُ ؽثکِ  تاؽذ. ّای هتفاٍتی تا لًَا
ت  ٍ تا الگَريتن آهَسؽی هَهٌتَم ٍ تاتـ آهَسؽی (MLP) يِپزعپتزٍى چٌذ الؽثیِ عاسی در ايي ًزم افشار تا اعتفادُ اس ؽثکِ  تاًضًا

ِ اس  َسػ ؽثک ِ هٌؾَر آه ِ اعت. ّوچٌیي ت َلیک آکغَى صَرت گزفت  15ّا تزای آسهايؼ ٍ  درصذ دادُ 15ّا، اس  درصذ اس دادُ 70ّیپزت

 ّا تزای صحت عٌجی ؽثکِ هَرد اعتفادُ لزار گزفت. درصذ ديگز دادُ
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 ارزيابی مدل -2-2
(، MSEخغا )هیاًگیي هزتقات  یارّایآب رٍدخاًِ اس هق یفیک یعاس یِؽث دلت هذل تکار تزدُ ؽذُ در يغٍِ هما ياتیتِ هٌؾَر ارس

 یهمذار تزا يياعتفادُ ؽذُ اعت. تْتز(  R( ٍ ضزية تقییي )R) ّوثغتگی يةضز ،(NMSE) ی ًزهال ؽذُخغا هیاًگیي هزتقات
MSE  ٍNMSE یتزاتز صفز ٍ تزا R  ٍR  هقادالت  تآًْا تِ صَر يزتاؽذ ٍ هماد یه يک

 ؽَد. ی( هحاعثِ ه3( ٍ )2(، )1)

(1) 

 

 
 

(2) 
 

 
 

 

(3) 
 

 
 

 

(4) 
 

  

 

Oکِ در ايي هقادالت
i

 ٍP
i

 ٍ یهؾاّذاتهیاًگیي دادُ ّای  يزهماد یةتتزت O  ٍPماديز هؾاّذاتی ٍ ؽثیِ عاسی ؽذُ،تتزتیة ه 

 تاؽذ. ٍارياًظ خزٍجی هَرد ًؾز هی Vتقذاد دادُ ّا ٍ  n، ؽذُ یعاس یِؽث هیاًگیي دادُ ّای

 

 نتايج و بحث -3

ٍ تٌذلیز در عی دٍرُ آهاری  ايغتگاُ کیفی دٍ ّای هاّاًِ دادُ  Neurosolution ( ٍارد هحیظ ًزم افشار1392-1362عالِ ) 30ؽَؽتز 
ِ عاسی  ٍ ؽثی جام گزفت. ؽکل ) در ّز TDSگزديذ  ٍ تٌذلیز ًا ُ ؽَؽتز  ٍ ايغتگا ( تتزتیة ًتايج حاصل اس همايغِ ًتايج 2( ٍ ؽکل )1د

 دٌّذ. ٍ تٌذلیز را ًؾاى هی ؽَؽتز يغتگاُدر ا یهؾاّذات يزتا هماد TDSؽثیِ عاسی 

ِ در ؽکل ) ُ هی1ّواًغَر ک ذاسُ گیزی ؽذُ در ا TDSؽَد ضزية تقییي تیي  ( ديذ  963/0يغتگاُ ؽَؽتز تزاتز ؽثیِ عاسی ؽذُ ٍ ًا
جام دادُ اعت. ّوچٌیي تا تَجِ تِ ؽکل ) ،تاؽذ هی َتی ؽثیِ عاسی را ًا ُ ايي اعت کِ ؽثکِ تِ خ ِ ًؾاى دٌّذ  یيت ییيتق يةضز( 2ک

TDS گ یعاس یِؽث ُ ذاس ٍ ًا  ُ ُ در ا یزیؽذ َت ييکِ ًؾاى دٌّذُ ا تاؽذ یه 978/0تزاتز  تٌذلیز يغتگاُؽذ  یِؽث یاعت کِ ؽثکِ تِ خ

جام دادُ اعت. یعاس  را ًا

 
 

n1 2MSE = (O - P )
i in i=1



MSE
NMSE =

V

2
n

(O -O )(P - P )
i ii=1R = n n2 2(O -O ) (P - P )

i ii=1 i=1

 
 

 

 

2
n

(O -O )(P - P )
i ii=12R = n n2 2(O -O ) (P - P )

i ii=1 i=1
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 ی در ايستگاه ضوضتر.مطاهدات ريبا مقادضبیه سازی  حاصل از جينتا ۀسيمقا( 1ضکل )

 

 
 ی در ايستگاه بندقیر.مطاهدات ريبا مقادضبیه سازی  حاصل از جينتا ۀسيمقا( 2ضکل )

 

 
ٍ )3ؽکل ) ِ حاصل اس ؽثتتزتیة  (4(  ُ ا يزٍ هماد یعاس یًِتايج همايغ ِ صحت  یهؾاّذ ٍ ايغتگاُ ؽَؽتز ٍ تٌذلیز در هزحل  راياتی در د

ٍ ؽکل هی ِ ايي د ِ ت ُ تَعؼ  TDSهماديز تَاى گفت  ًؾاى هی دٌّذ. تا تَج ِ عاسی ؽذ ِ فصثؽثی ذاسُ گیزی  یهصٌَف یؽثک تا هماديز ًا

ی ًذارد. TDSؽذُ   تفاٍت چٌذًا
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 ضبیه سازی و مقادير مطاهده ای در مرحله صحت يابی در ايستگاه ضوضتر. مقايسه نتايج حاصل از( 3ضکل )

 

 
 ضبیه سازی و مقادير مطاهده ای در مرحله صحت يابی در ايستگاه بندقیر. مقايسه نتايج حاصل از( 4ضکل )

 
 دّذ. در ايغتگاُ ؽَؽتز ٍ تٌذلیز را ًؾاى هی صحت عٌجی ؽثیِ عاسی ارسياتی هذل در هزحلِ آهَسػ ٍ ًتايج( 1جذٍل )
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 یر.ضوضتر و بندق يستگاهدر ا یساز یهضب یمدل در مرحله آموزش و صحت سنج يابینتايج ارز( 1جدول )

 ايغتگاُ تٌذلیز ايغتگاُ ؽَؽتز پاراهتز

 صحت عٌجی آهَسػ صحت عٌجی آهَسػ

MSE 005/0 033/0 0016/0 029/0 
NMSE 04/0 11/0 035/0 21/0 
r 97/0 95/0 98/0 93/0 

 
َلیذ هی ًوايذ.دٍ ايغتگاُ ًتايج رضايت تخؾ یتزاتحمیك  گغتزػ يافتِ در ايي یهذل ؽثکِ فصث (1تا تَجِ تِ جذٍل )  ی ت

 

 نتیجه گیری -4
 یشين،هٌ ،ينعذ ی،دتؽاهل دادُ ّای  1392-1362دادُ ّای اعتفادُ ؽذُ هزتَط تِ دٍ ايغتگاُ ؽَؽتز ٍ تٌذلیز در تاسُ عال ّای 

َلفات ٍ پتاع يکی،الکتز يتکزتٌات، ّذا یت یذيتِ،اع ین،کلغ تِ فٌَاى پاراهتز  TDSٍ پاراهتز  یٍرٍد یتِ فٌَاى پاراهتزّا ینکلز، ع
ِ ؽثکِ فصثی هذل  یخزٍج ِ فصثی ًؾاى داد ک َلی را ارائِ هی دّذ ٍ تا  TDSدر پیؼ تیٌی  MLPتَد.فولکزد هذل ؽثک ًتايج لاتل لث

ِ تِ دا ی هؾاّذُ تَج ُ تا دادُ ّای ٍالقی اختالف چٌذًا ِ عاسی ؽذ ُ ّای ؽثی ِ عاسی ؽذُ، تیي داد ٍ غلؾت پاراهتز ؽثی ُ ّای هَجَد  د

ذاسُ  TDSؽَد. تٌاتزايي پاراهتز  ًوی َتی تزای ّز دٍ ايغتگاُ ؽثیِ عاسی ؽذُ اعت ٍ تا داؽتي پاراهتزّای ٍرٍدی تذٍى ًیاس تِ ًا تِ خ
 اس ايي هذل اعتفادُ کزد. TDSذاسُ گیزی گیزی ٍ صزف ّشيٌِ تزای ًا
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 :مرجع ها

(. پیؼ تیٌی هیاًگیي دهای هاّاًِ ايغتگاُ عیٌَپتیک عٌٌذج 1389اعفٌذياری درآتاد، فزيثا. حغیٌی، اعقذ. آسادی هثارکی، هحوذ ٍ حجاسيشادُ، سّزا. )

، 27وی پضٍّؾی اًجوي جغزافیای ايزاى، عال ّؾتن، ؽوارُ (، فصلٌاهِ فلMLPتا اعتفادُ اس هذل ؽثکِ ی فصثی هصٌَفی پزعپتزٍى چٌذ اليِ )

 .64-47 فحاتص

چوزاى اَّاس،  ذیچاج اٍل، داًؾگاُ ؽْ ذرٍصئَلَصی،یٍ حل هغائل ّ یٌیسه زي(. هذلغاسی آتْای س1381. )یذرفلیح ،یهٌَچْز ٍ کؾکَل عاساى، تیچ

 صفحِ. 720

 یتا اعتفادُ اس هذل ؽثکِ فصث یآب عغح تیفیک یٌیت ؼیٍ پ یعاس ِی(. ؽث1391) سادُ، رضا. یٍ گٌج ذیسادُ، حو یاحوذ. گٌج زیاه ،یدّماً

، داًؾگاُ ؽْ یهٌْذع یالولل يیت ٌاریعو يیاعتاى گلغتاى(، ًْو ارتي: رٍدخاًِ سی)هغالقِ هَرد یهصٌَف  چوزاى اَّاس. ذیرٍدخاًِ

 یتا اعتفادُ اس هذل ؽثکِ فصث یآب عغح تیفیک یٌیت ؼیٍ پ یاسع ِی(. ؽث1391رضا. ) سادُ، یٍ گٌج ذیسادُ، حو یاحوذ. گٌج زیاه ،یدّماً

، داًؾگاُ ؽْ یهٌْذع یالولل يیت ٌاریاعتاى گلغتاى(، عو ارتي: رٍدخاًِ سی)هغالقِ هَرد یهصٌَف  چوزاى اَّاس. ذیرٍدخاًِ

آب رٍدخاًِ گزگز تا اعتفادُ اس ؽاخص  یتکزٍیٍ ه يیایویؽ ،یکيشیف تیٍضق لی(. تحل1390) يیهْزاى ٍ تکذعتاى، افؾ ،یعَدُ. افخو ،یعْواعث

 .64-55 فحاتص ،1390 پايیش ،4 ؽوارٓ عَم، عال تْذاؽتی، فلَم پضٍّؾی –، فصلٌاهِ فلویNSFآب  تیفیک

ادُ اس فارعیات( تا اعتف -(. پیؼ تیٌی پاراهتزّای کوی ٍ کیفی جزياى در رٍدخاًِ کارٍى )تاسُ هالثاًی1390. )واىيحغي ٍ ّزهشی ًضاد، ا فتحیاى،

 .43-29، صفحات 1390ؽثکِ ّای فصثی هصٌَفی، هجلِ تاالب، داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اَّاس، عال دٍم، ؽوارُ ّؾتن، تاتغتاى 

(. پیؼ تیٌی کیفیت آب رٍدخاًِ کارٍى تا اعتفادُ اس ؽثکِ ّای فصة 1385ٍ فزٍغی، حغي. ) ی. کاؽفی پَر، هحوَد. هقاضذ، ّادیهْذ کزهی،

، داًؾگاُ ؽْیذ چوزاى اَّاس.هصٌَفی، ّفتو  یي عویٌار تیي الوللی هٌْذعی رٍدخاًِ

(. اعتفادُ اس ؽثکِ ّای فصثی هصٌَفی در ؽثیِ عاسی کیفیت 1385احغاى. چیت عاساى، هٌَچْز. رًگشى، کاؽن ٍ هؾفزی سادُ، جاتز. ) يارهحوذی،

 .آب رٍدخاًِ کزخِ، اٍلیي ّوايؼ تخصصی هٌْذعی هحیظ سيغت، داًؾگاُ تْزاى

Gualbert, H. P. and Essink, O. 1002. Improving Fresh Groundwater Supply-Problems and Solutions 

Center of Hydrology (ICHU), Iinstitute of Earth Science, Ocean & Coastal Management, 914–994. 
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