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                      اولیه همایش ملی آب، انسان، زمیه                                  

ن  ا صفه ر ، ا یى 3شهر 1 3 1 
 

در آب  یي دت کل امالح محلًل، َذایت الکتریکی هیترآيرد ارتثاط ت

 ريدخاوٍ گرگر

 

 . 2. عثذالرحیم ًَضمىذ1ساواز ضکری

 کاسضٌاسی اسضذ آتیاسی ٍ صّکطی داًطگاُ ضْیذ چوشاى اَّاص یداًطدَ

 yahoo.com66shokri.sanaz@پست الکتشًٍیک: 

 

 

 

 

 چکیذٌ

تا  تَاى یه یاستثاط، تِ سادگ يیا يییٍ تؼ لیتَدُ ٍ تا تحل گشیکذیآب ّوَاسُ دس استثاط تا  یفیک یپاساهتشّا طتشیت
ذاصُ  دست آهذُ، هحاسثِ ًوَد. تِ یًَیهَسد ًظش سا تا استفادُ اص سٍاتط سگشس یاص ػٌاغش، همذاس پاساهتشّا یکی یشیگ ًا
ًَی ٍ پیص تیٌی  شّایتی ٍ پاساهتتشسسی سٍاتط تیي د يیتٌاتشا ضیویایی آب تِ هٌظَس اسصیاتی کیفیت آى دس ٍضغ کٌ

ُ ّای سٌدص کیفیت آب هَخَد دس  ُ تا تا تشسسی ایستگا ِ سؼی تشآى تَد ُ ضشٍسی است. دس ایي همال تغییشات آى دس آیٌذ
ِ پاساهتشّای ُ ّای هشتَط ت ِ هؼٌی داسی تیي داد ِ گشگش ساتط ٍ  (TDSکل اهالح هحلَل )، (EC) کیّذایت الکتشی سٍدخاً

ُ ّا يیاسائِ ضَد. تذ یدت ِ پاساهتشّای  یهٌظَس داد اص ساصهاى آب  1392-1382 یسال ّا یتشا یٍ دت EC ،TDSهشتَط ت
ٍ ا یٍ تشق خَصستاى، تشا ٍ تٌذل یآتسٌد ستگُاید دس  یٍ دت EC ،TDSضذ. سپس استثاط تیي پاساهتشّای ِ یتْ شیضَضتش 

ٍ ا ٍ تٌذلضَض ستگاُید ًَی دس ً شیتش  ُ اص تحلیل سگشسی  كیتحم يیا حیلشاس گشفت. ًتا یهَسد تشسس SPSSافضاس  شمتا استفاد
ِ سٍاتط تیي دتی خشیاى تا ّذا ساتطِ ّذایت الکتشیکی تا کل هَاد  يیٍ کل هَاد هحلَل ٍ ّوچٌ یکیالکتش تیًطاى داد ک

ٍ ا ِ گشگش، دس د تَسط  اتطسٍ يیا یداس تَدُ ٍ تواه یتِ غَست ساتطِ هؼٌ شیضَضتش ٍ تٌذل ستگاُیهحلَل دس آب سٍدخاً
 .ضذًذ ذییتأ یًَیسگشس اًسیٍاس ضیآصهَى آًال

 

 .ی، دتEC ،TDSسٍدخاًِ گشگش،  ،یًَیسٍاتط سگشس ياشٌ َای کلیذی:

 

                                                                 
ُ ضْیذ چوشاى اَّاص 1 طگا ٍ صّکطی دًا طدَی کاسضٌاسی اسضذ آتیاسی   .دًا
ط 2 ُ هٌْذس اسیدًا طکذ ُ ضْ یدًا طگا  .چوشاى اَّاص ذیػلَم آب دًا
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 مقذمٍ -1

تغ آتی هٌاسة، خَاهغ اًساًی ٍ ّای خاسی، اص دیش تاص هَسد ًیاص ٍ تَخِ تطش تَدُ ٍ تشای تْشُ تشداسی اص هٌا ّا ٍ آب سٍدخاًِ
ِ تثغ آى  غیشُ هوَالً دس ًضدیکی سٍدخاًِ هشاکض غٌؼتی ٍ کطاٍسصی ٍ ّا تشپا ضذُ است. تا گزضت صهاى ٍ گستشش ایي خَاهغ ٍ ت

ّا ًیض افضایص یافتِ است. دس ایي  طثیؼی ٍ تغییش ضشایط کیفی آب سٍدخاًِ افضایص استفادُ اص هٌاتغ آتی، دخل ٍ تػشف غیش

ساصد کِ ضوي استفادُ اص آى دس  اهکاى سا فشاّن هی ّا تِ طَس هٌظن ایي ّای کیفی سٍدخاًِ استا سٌدص، تحلیل ٍ تفسیش دادُس

ُ ٍ تِ تذسیح اص آلَدگی سٍدخاًِ هَاسد هختلف، ضیَُ ُ ٍ تِ سوت کیفیتی  ّا ّای هذیشیتی غحیح ٍ هٌاسثی اتخار ضذ کاستِ ضذ
ِ کیفیت آب ٍ سًٍذ تغییشات آى تشای اتخار تػویوات هذیشیتی دس حَضِهطتٌاتشایي  لاتل لثَل حشکت کٌین  ضشٍسی آتخیض الؼ

( ECٍ ّذایت الکتشیکی ) (TDS) خػَظ ضٌاخت ٍ هحاسثِ کل اهالح هحلَل آب یي. دس ا(1389)دادفش ٍ ّوکاساى،  است

 یلیَد دس آب است کِ تش حسة ههَخ ّای یَىدٌّذُ کل غلظت  ًطاىTDS . (Atekwana et al., 4002)است  هْن ٍ ضشٍسی
ضذى هَاد  یًَیضٍُ  یویاییض یلٍ تثذ ییدس خاتدا  یادیآب تَدُ ٍ اثش ص یفیتدس ک یهْو ػاهل   ٍ ضَد  یگضاسش ه یتشگشم دس ل

 یاسیتس یشاداضتِ ص یاّیٍ گ یخاًَس یخَاهغ آتض یيدس تؼ یادی. غلظت اهالح هحلَل، ًمص ص(1387)حوادی ٍ ّوکاساى،  داسد

هػاسف ضشب  تٌاسة آب دس  ییيتؼ  دسهحلَل  ضَس ػادت داسًذ. غلظت اهالح  یا یشیيض یّا تِ آب یٍ خاًَساى آتض یاّاىگاص 

اثش  یکذیگشحشکت  یّا تش سٍ یَىضَد،  یادّا دس آب ص یغلظت ًاخالػ یداسد. ٍلت یهْو ًمص  غٌؼت  ٍ  یکطاٍسص دام،  ٍ  اًساى  
 یفیتک ّای یطگاُّوَاسُ دس آصهاًخَاّذ داضت.  یّا ساتطِ خط یَىهحلَل تا غلظت  کییالکتش یتّذا یگشگزاضتِ ٍ د یهٌف

 یي. اص تضَد یػٌاغش هَخَد دس آب ه یشّا ٍ هطخع کشدى هماد آب سٍدخاًِ یویاییض یِغشف تدض یادیٍ صهاى ص یٌِآب، ّض

ّا،  آى یيساتطِ ت ییيداضتِ ٍ تا تؼ یخط یا آب ّوَاسُ ساتطِ یکیالکتش یتخطک ٍ ّذا یواًذُآب همذاس تال یفیک یپاساهتشّا
ّش ًوًَِ آب فشق  یتشا TDS  ٍEC يیدس ٍالغ ساتطِ ت(. 1392)کشهی ٍ َّضوٌذ،  ًوَد ییخَ ٍ صهاى غشفِ یٌِدس ّض تَاى یه

 هَخَد دس آب داسد. یّا یتِ غلظت ٍ ًَع ًاخالػ یداسد ٍ تستگ

TDSساتطِپشداختٌذ ٍ  آب سٍدخاًِ کاسٍى TDS  ٍEC يیاستثاط ت( تِ تشسسی 1392کشهی ٍ َّضوٌذ ) = 0.619(EC)  تا
TDSٍ ساتطِ فػَل پشآب یتشا 858/0ضشیة تؼییي  = 0.606(EC)  اسائِ دادًذ.آب  تشای فػَل کنسا  86/0تا ضشیة تؼییي 

ًطاى داد  كیتحم يیٍد پشداختٌذ. ًتایح ا( تؼییي ساتطِ تیي هَاد خاهذ هحلَل ٍ دتی سٍدخاًِ هادیاى س1389) یٍ ًخؼ یشیاه

 ّایی ًضدیک تِ ٍالؼیت سا اًدام داد ٍخَد ًذاسد. کِ تتَاى تش اساس آى تحلیل TDSٍ  یّیچگًَِ ساتطِ هٌطمی تیي دت

 يیاآب  یّا دس چاُ دادًطاى  ّا . ًتایح تحمیك آىاًدام دادًذ یهطالؼات ،تْاس (، دس دضت ّوذاى1388) اًِیپاسسافش ٍ صاسع ات
 ٍخَ داسد. ّا َىیٍ آً ّا َىیٍ هدوَع کات یکیالکتش تیّذا يیت یخَت یدضت ّوثستگ

استثاط تیي پاساهتشّای ضیویایی کیفیت ٍ دتی آب دس سٍدخاًِ ّشاص پشداختٌذ. ًتایح ایي  ی( تِ تشسس1388) یٍفاخَاُ ٍ غادل

 ٍ دتی دس حالت لگاسیتوی هؼٌی داس تَدُ است.کِ دس اکثش هَاسد ساتطِ تیي پاساهتشّای ضیویایی آب  دادتحمیك ًطاى 
 

 َا مًاد ي ريش -2

ِ گشگش ٍالغ دس حذ فاغل ضْشستاى ضَضتش تا تٌذل سٍدخاًِ کاسٍى تَدُ  یضوال اَّاص(، ضاخِ ضشل لَهتشییک 55)دس  شیسٍدخاً

حذٍد  یهسافت یتش ٍ طخذا ضذُ ٍ تا ػثَس اص ضَض طیضط یؼٌیآى  یاص ضاخِ غشت ضاىیکِ دس ضوال ضْش ضَضتش تَسط تٌذه

ٍ  َستِیٍ دص پ طیخٌَب ضَضتش، هدذداً تِ ضاخِ ضط لَهتشییک 60دس  شیتٌذلٍ خن دس هحل  چیپشپ شییٍ تا هس لَهتشیک 78
 49تا  مِیدل 48دسخِ ٍ  48 ییایطَل خغشاف يیت ییایخغشاف تیاص لحاظ هَلؼگشگش . سٍدخاًِ دّذ یه لیکاسٍى تضسگ سا تطک

ِ ٍ  31 ییایٍ ػشؼ خغشاف یضشل مِیدل 20دسخِ ٍ  دٍ ایستگاُ  ٍالغ ضذُ است. یالضو مِیدل 40دسخِ ٍ  32تا  مِیدل 31دسخ
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( هختػات 1اًذ. خذٍل ) تش سٍی سٍدخاًِ گشگش ٍالغ ضذُ 21-445ٍ  21-250ضَضتش ٍ تٌذلیش تا کذّای هطالؼاتی  آتسٌدی
 دّذ. سا ًطاى هیّا  ستگاُیا تیَسد هطالؼِ ٍ هَلؼ( ًمطِ هٌطمِ ه( 1ٍ ضکل ) خغشافیایی دٍ ایستگاُ ضَضتش ٍ تٌذلیش

 
 در حًزٌ آتخیس گرگر. آتسىجیَای  ( مختصات جغرافیایی ایستگا1ٌجذيل )

 خغشافیایی هختػات ایستگاُ

 ػشؼ طَل

 دلیمِ 1دسخِ ٍ  32 دلیمِ 51دسخِ ٍ  48 ضَضتش

 مِیدل 39دسخِ ٍ  31 مِیدل 53دسخِ ٍ  48 تٌذلیش

 
 

 

 مىطقٍ مًرد مطالعٍ ي مًقعیت ایستگاٌ ضًضتر ي تىذقیر.( وقطٍ 1ضکل )

 

 ِ ِ هٌظَس اًدام ایي تحمیك دادُ ّای هشتَط ت ُ ضَضتش ٍ تٌذلیش، تشای سال ّای  TDS ،ECت  1392-1372ٍ دتی دس دٍ ایستگا
 اص ساصهاى آب ٍ تشق خَصستاى تْیِ ضذ.

 :گشفت اًدامتِ طَس کلی تشای اًدام ایي تحمیك هشاحل صیش 

کل هَاد هحلَل دس آب سٍدخاًِ )هتغیش ّذایت الکتشیکی ٍ تشسین ٍ استخشاج سٍاتط دتی خشیاى )هتغیش هستمل( تا  -الف

 .ٍاتستِ(
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تشاصش  یخط یتحث دستاسُ تٌاسة الگٍَ  تا کل هَاد هحلَل دس آب سٍدخاًِ تشسین ٍ استخشاج سٍاتط ّذایت الکتشیکی -ب
 لیتؼذ يییتؼ ةیٍ ضش اػتثاس شیٍ هماد َىیسگشس اًسیٍاس ضی)آًال SPSS 17.0افضاس  ًشم یخشٍخ حیضذُ تا استفادُ اص ًتا  دادُ

 .ضذُ(

 

 وتایج ي تحث -3

ٍ دتی دس دٍ ایستگاُ  TDSًوَداس پشاکٌص . هَسد تشسسی لشاس گشفتًوًَِ  120ضَضتش ٍ تٌذلیش  دس ایي هطالؼِ تشای ایستگاُ

دس  يییتؼ ةیٍ ضشا یخضئ یّوثستگ ةیضشا ،یّوثستگ ةیضشا اًس،یٍاس ضیحاغل اص آًال حیٍ ًتا( 2ضَضتش ٍ تٌذلیش دس ضکل )

 .ضذُ اًذاسائِ  (2)   خذٍل
 

 
 )الف(                                                )ب(

 ضًضتر ي )ب( تىذقیر.در دي ایستگاٌ )الف(  TDS( ومًدار پراکىص دتی ي 2ضکل )

 

 دتی.ي  TDSوتایج آزمًن رگرسیًن ي آوالیس ياریاوس رگرسیًن ( 2)جذيل 

 

 َىیتَدى آصهَى سگشس داس یدٌّذُ هؼٌ همذاس ًطاى يیا ،تَدُ است 00/0تشاتش  اًسیٍاس ِیآصهَى تدض اػتثاسهمذاس  (2) دس خذٍل

دس سٍدخاًِ  TDS هؼادالت حاکن تیي دتی خشیاى ٍ است. دتیخطک ٍ  واًذُیتال شیهماد يیت یخط یتشاصش الگَ یٍ دسست
 :(دتی هتشهکؼة تش ثاًیٍِ  تشیدس ل گشم یلیخطک تشحسة ه واًذُی)تالگشگش تِ غَست صیش هی تاضذ 

 ایستگاُ ضَضتش:
 

(1)  

ُ تٌذلیش:  ایستگا

(2) 

 05/0 یداس یاحتوال دس سطح هؼٌ ضشیة تؼییي ضشیة تؼییي تؼذیل ضذُ َىیسگشس یّوثستگ ةیضش ایستگاُ

 000/0 1313/0 124/0 36/0 ضَضتش

 000/0 36/0 355/0 6/0 تٌذلیش

-0.174TDS =1354.8Q

-0.392TDS = 5804.8Q
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 ،یّوثستگ ةیضشا اًس،یٍاس ضیحاغل اص آًال حی( ٍ ًتا3دس ضکل ) شیضَضتش ٍ تٌذل ستگاُیدس دٍ ا یٍ دت ECًوَداس پشاکٌص 

ِ ضذ3ُ)   دس خذٍل يییتؼ ةیٍ ضشا یخضئ یّوثستگ ةیضشا  اًذ.  ( اسائ

 

 دتی.ي  ECوتایج آزمًن رگرسیًن ي آوالیس ياریاوس رگرسیًن ( 3)جذيل 

 

ُ است، ا 00/0ش تشات اًسیٍاسِ ی( همذاس اػتثاس آصهَى تدض3دس خذٍل ) ُ هؼٌ همذاس ًطاى يیتَد  َىیتَدى آصهَى سگشس داس یدٌّذ

 است. یٍ دت یکیالکتش تیّذا شیهماد يیت یخط یتشاصش الگَ یٍ دسست
 

 
 )الف(                                                     )ب(

 .ایستگاٌ )الف( ضًضتر ي )ب( تىذقیر در دي EC( ومًدار پراکىص دتی ي 3ضکل )

 تیٍ ّذا هتش هکؼة تش ثاًیِتشحسة  دتی) تاضذ یه شیدس سٍدخاًِ گشگش تِ غَست ص EC ٍ اىیخش یدت يیحاکن ت هؼادالت
 :(هتش یتش ساًت وٌسیکشٍصیتشحسة ه یکیالکتش

 ضَضتش: ستگاُیا

(3) 

 

 :شیتٌذل ستگاُیا

(4) 
 

 ا دس دٍ ایستگاُ ضَضتش ٍ تٌذلیش سا ًطاى هی دّذ.س EC  ٍTDS( ًوَداس پشاکٌص 4ضکل )
 

 05/0 یداس یاحتوال دس سطح هؼٌ ضشیة تؼییي ضشیة تؼییي تؼذیل ضذُ َىیسگشس یّوثستگ ةیضش ایستگاُ

 000/0 16/0 152/0 4/0 ضَضتش

 000/0 376/0 37/0 6/0 تٌذلیش

-0.402EC = 9330.8Q

-0.19EC = 2186Q
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 )الف(                                                     )ب(

 در دي ایستگاٌ )الف( ضًضتر ي )ب( تىذقیر. ECي  TDS( ومًدار پراکىص 4ضکل )

 

 .TDSي  ECمًن رگرسیًن ي آوالیس ياریاوس رگرسیًن وتایج آز( 4)جذيل 

 

 

 
 

ٍ  َىیتَدى آصهَى سگشس داس یدٌّذُ هؼٌ همذاس ًطاى يیا ،تَدُ است 00/0تشاتش  اًسیٍاس ِیآصهَى تدض اػتثاسهمذاس  (2) خذٍل

 است. دتیخطک ٍ  واًذُیتال شیهماد يیت یخط یتشاصش الگَ یدسست

 تیٍ ّذا تشیدس ل گشم یلیخطک تشحسة ه واًذُی)تالتاضذ  دس سٍدخاًِ گشگش تِ غَست صیش هی EC  ٍTDSهؼادالت حاکن تیي 
 :(هتش یش ساًتت وٌسیکشٍصیتشحسة ه یکیالکتش

 ایستگاُ ضَضتش:

(5) 
 :شیتٌذل ستگاُیا

(6) 

 

 دّذ. دس دٍ ایستگاُ ضَضتش ٍ تٌذلیش سا ًطاى هی EC  ٍTDSی تیي خط َىیهؼادلِ سگشس ةیآصهَى ضشا حیًتا( 6)ٍ ( 5) خذٍل
 

 در ایستگاٌ ضًضتر. TDSي  ECتیه  وتایج آزمًن ضرایة معادلٍ رگرسیًن خطی (5) جذيل

آهاسُ  

 t آصهَى

احتوال دس سطح  ضشایة استاًذاسد ًطذُ ضشایة استاًذاسد

05/0 یداس یهؼٌ  ضشایة هؼادِل خطای استاًذاسد ضشیة تتا 

512/19 تالیواًذُ خطک  876/0  0318/0  598/0  000/0  

404/1 همذاس ثاتت ساتطِ سگشسیًَی  - 92/50  505/71  163/0  

 

 05/0 یداس یاحتوال دس سطح هؼٌ ضشیة تؼییي ضشیة تؼییي تؼذیل ضذُ َىیسگشس یّوثستگ ةیضش ایستگاُ

 000/0 768/0 766/0 876/0 ضَضتش

 000/0 912/0 911/0 955/0 تٌذلیش

TDS = 0.598 EC +71.505

TDS = 0.606 EC +118.242
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 در ایستگاٌ تىذقیر. TDSي  ECتیه  طیوتایج آزمًن ضرایة معادلٍ رگرسیًن خ (6) جذيل

آهاسُ  

 tآصهَى 

احتوال دس سطح  ضشایة استاًذاسد ًطذُ ضشایة استاًذاسد

 ضشایة هؼادِل خطای استاًذاسد ضشیة تتا 05/0 یداس یهؼٌ

512/34 تالیواًذُ خطک  959/0  018/0  606/0  000/0  

572/1 همذاس ثاتت ساتطِ سگشسیًَی  - 219/75  242/118  119/0  

 
ُ ضشا ًطاى (6)ٍ ( 5)خذٍل  ( ٍ 5) دس خذاٍل tًتایح آصهَى  .تاضذ یاٍصاى تتا ه ای یخضئ یّوثستگ ةیٍ ضشا َىیسگشس ةیدٌّذ

ٍ سطح  000/0دس ًوَداس پشاکٌص تشاتش  َىیخط سگشس ةیض یداس یسطح هؼٌ دس ّش دٍ ایستگاُ،. اسائِ ضذُ است (6)

ٍ ػذم اػوال ػشؼ اص هثذا  یًَیدس ساتطِ سگشس ةیلضٍم اػوال هؤلفِ ض يیُ کِ هثتَد 05/0 طتشاصیاص هثذا ت شؼػ یداس یهؼٌ
ِ غَست صیش اغالح هی EC  ٍTDS يیهؼادالت حاکن ت يیدس آى ساتطِ است. تٌاتشا دس  گشم یلیخطک تشحسة ه واًذُیتال) ضَد ت

 :(ِیهتشهکؼة تش ثاً یٍ دت تشیل

 ایستگاُ ضَضتش:

(7) 

 

 :شیتٌذل ستگاُیا

(8) 

 

 وتیجٍ گیری -4

ّا تاػث افضایص غلظت هَاد  ّای تاالدست تَاًستِ است تا کاّص لاتل تَخِ هیضاى خشیاى سٍدخاًِ ّا ٍ تَسؼِ اهشٍصُ فؼالیت

تشسسی اًدام ضذُ دس هَسد استثاط تیي  یاتذ. ٍ دس ًتیدِ کیفیت آب تا حذ لاتل تَخْی کاّص هی هَخَد دس آب ضذُ

 تیدتی خشیاى )هتغیش هستمل( تا ّذا سٍاتط تیي ًطاى داد کِ گشگشدخاًِ دس حَصُ آتخیض پاساهتشّای کیفی آّب ٍ دتی سٍ

0.174-تِ غَست هؼادالت  ٍ کل هَاد هحلَل دس آب سٍدخاًِ )هتغیش ٍاتستِ( یکیالکتش
TDS = 1354.8Q  تا ضشیة تؼییي

1313/0  ٍ-0.402
EC = 9330.8Q   0.392-ضَضتش ٍ هؼادالت  دس ایستگا16/0ُتا ضشیة تؼییي

TDS = 5804.8Q ضشیة  تا

0.19- ٍ   36/0تؼییي 
EC = 2186Q ّذایت الکتشیکی تا تاضذ. ّوچٌیي ساتطِ  دس ایستگاُ تٌذلیش هی 376/0 يییتؼ ةیضش تا

TDSتِ  غَست ساتطِ  کل هَاد هحلَل دس آب سٍدخاًِ = 0.598× EC  تشای ایستگاُ ضَضتش ٍ ساتطِ  768/0تا ضشیة تؼییي

TDS = 0.606× EC  اًسیٍاس ضیتَسط آصهَى آًال ٍاتطس يیاتاضذ ٍ تواهی  تشای ایستگاُ تٌذلیش هی 212/0با ضریب تعیین 

 ًذ.ضذ ذییتأ یًَیسگشس

 

هامرجع

ّوايش هلی ، درهحذٍدُ ايستگاُ برآفتاب بی رٍدخاًِ هادياى رٍدٍ د( TDS) تعییي رابطِ بیي هَاد جاهذ هحلَل(. 9831اهیری، ٍّاب ٍ ًخعی، هحوذ )

 .داًشگاُ صٌعت آب ٍ برق )شْیذ عباسپَر(، آب با رٍيكرد آب پاك

TDS = 0.598 EC

TDS =0.606 EC
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-آب دشت ّوذاى یّا چاُ یّا َىیٍ آً ّا َىیٍ کات یكيالكتر تيّذا يیب یًَیرٍابط رگرس ی. بررس(9831) ویذح اًِ،یزارع اب صرالذيي ٍپارسافر، ً

 .یداًشگاُ آزاد شْر ر ،یعیٍ هٌابع طب یبحراى آب در کشاٍرز یهل شياّو ،بْار

ٍ. )تاجذار، لیال ٍ ًَررياىحوادی، کاظن.  ، سَهیي کٌفراًس هذيريت ّا رٍدخاًِ (TDS) در برآٍرد اهالح کل هحلَل یاثر هقیاس زهاً(. 9831ی، خسر

 .هٌابع آب ايراى، تبريس، داًشكذُ هٌْذسی عوراى

ِ. ،دادفر ارتباط بیي پاراهترّای کیفیت شیویايی آب ٍ دبی رٍدخاًِ (. 9831، فرٍغ )کاهراًی راضیِ ٍ شاُ بٌذری، شْرام. لیقی سیگارٍدی،خ صذيق

 .داًشگاُ صٌعت آب ٍ برق )شْیذ عباسپَر(، ّوايش هلی آب با رٍيكرد آب پاك، )هطالعِ هَردی طالقاى(

، آب آب رٍدخاًِ کارٍى در فصَل پرآب ٍ فصَل کن TDS  ٍEC یيٍ برآٍرد ارتباط ب یسٌج صحت(. 9811کرهی، اهیذ ٍ َّشوٌذ، عبذالرحین )

 .ی، داًشگاُ شْیذ چوراى اَّازٍ زّكش یاریآب یشبكِ ّا يريتهذ یهل يشچْارهیي ّوا

علَم ٍ  ي ّوايش هلیپٌجوی، ارتباط بیي پاراهترّای شیویايی کیفیت ٍ دبی آب در رٍدخاًِ ّراز(. 9833، حویذ رضا )صادقی ، هْذی ٍٍفاخَاُ

 .اًجوي آبخیسداری ايراى ،کرج، هٌْذسی آبخیسداری ايراى

Atekwana, E.A. Atekwana, E.A. Rowe, R.S. Werkema Jr., D.D. and Legall, F.D. (1002). The 

relationship of total dissolved solids measurements to bulk electrical conductivity in an 

aquifer contaminated with hydrocarbon, Journal of Applied Geophysics 65 (1002), 139– 112. 
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