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 چكیذه
ِ ػٌَاى یکی اس هٌبثغ اعبعی  ّب رٍدخبًِ ٍ صٌؼت ثؾوبر هی يیتأهث رسی  ًَبگَى، ؽزة، کؾٍب ًٍذآة ثزای هصبرف گ -آةٍ  ر

ِ دلیل توبط ثب عبسًذّبی سهیي ٍ سیزسهیٌی ّبی عغحی ث تزکیت  اسًظزؽٌبعی هختلف، ارتجبط ثب عبیز هٌبثغ آة عغحی 
ٍ تالػ چؾوگیزی ثزای اٍ د ّغتٌذدر تغییز ؽیویبیی  کیفیت آة  یثٌذ عجمِرای ًَعبًبت کیفی سیبدی ّغتٌذ لذا عؼی 
جبمؽیویبیی  یّبِ یتجشثز اعبط  ًٍذ تغییزات  اعت. ؽذُ ًا رٍد  آةکیفی  یپبراهتزّبّذف اس ایي پضٍّؼ ثزرعی ر

ِ ایي ّذف رسی هیٍ کؾبٍؽزة  هصبرف ثز ذیتأکاثَالؼجبط ثب  ٍ ثزای رعیذى ث کیفی ٍ کوی ایغتگبُ پل  یّب دادُ ساثبؽذ 
 ؽذُ اعتفبدُ 4;35تب  3595عبل عبلِ اس  42در یک دٍرُ  اثَالؼجبطثز رٍی رٍد  هلک ثبؽدر ًشدیکی ؽْز  ٍالغ هٌجٌیك

ِ  ًوَدار ثزای تزعیناعت.  ُ اسکیفی آة  یشّبیآًبلتغییزات سهبًی پبراهتزّبی کیفی آة اس هیبًگیي عبلیبً  افشار ًزم ثب اعتفبد
SPPS ٍ  افشار ًزمثزای تزعین ًوَدارّبی ّیذرٍؽیویبیی ثب کوک گزفتي اس AQQA  ذ لزارگزفتِهَرد ارسیبثی . ًتبیج ًا

ِ اکثز پبراهتزّبی اصلی کیفی آدّحبصل اس ایي تحمیك ًؾبى هی ٍ کلغین  جش ثِة ذ ک ٍلی را ًؾبى  جبًیتمزثیکزثٌبت  ًٍذ ًش ر
ِ هی Ca-HCO3دٌّذ ّوچٌیي تیپ آة هی حالل  اس ػجَر آة اس عبسًذّبی کزثٌبتِ در هغیز جزیبى آة ٍ هتأثزثبؽذ ک ًا

 ِ ِ  ثبؽذ ٍهیایي عبسًذّبی کزثٌبت ِ ث ٍ ٍیلکبکظ کیفیت  یّب بگزامیدثب تَج َلز  ی خَة ٍ ُدذٍحؽزة در ه اسًظز آةؽ
ٍ  لجَل لبثل اعتفبدُ کؾبٍرسی ٍجَد  لزار دارد ٍ هحذٍدیتی ثزای C2S1ة در گزٍُ کالط آ کؾبٍرسی اسًظزلزار دارًذ 
 .ًذارد

 
 

 

 ّیذرٍؽیویبیی، کیفیت آة یّب دادُؼجبط، اثَال رٍد ،پل هٌجٌیكهای کلیذی:  واژه

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 اَّاس ی داًؾگبُ ؽْیذ چوزاىصئَلَصّیذرٍارؽذ  یکبرؽٌبع داًؾجَی -3

 اَّاس چوزاىؽْیذ ػضَ ّیئت ػلوی گزٍُ سهیي ؽٌبعی داًؾگبُ  دکتزای ّیذرٍصئَلَصی -4

 عبسهبى آة ٍ ثزق خَسعتبى کبرؽٌبط ارؽذ ّیذرٍصئَلَصی -5

اَّاس ی داًؾگبُ ؽْیذ چوزاىصئَلَصّیذرٍارؽذ  یکبرؽٌبعداًؾجَی  -6
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 هقذهه -1

آة  ضُیٍ ثِ، لذا هذیزیت ثْیٌِ هٌبثغ آة ذیآ یهاهزٍسُ آة ثِ ػٌَاى یکی اس ػَاهل ثْجَد ٍ رؽذ التصبدی جَاهغ ثِ ؽوبر 

اصلی تَعؼِ ّبی  یِپبؽَد. کویت ٍ کیفیت آة، یکی اس ّبی کؾَرّب هحغَة هیتزیي ثزًبهِیکی اس هْن ػٌَاى ثِؽیزیي، 
ًیبسّبی جَاهغ ثؾزی  کٌٌذُ يیتأه دعتزط لبثلیکی اس هٌبثغ اصلی ٍ  ػٌَاى ثِرًٍذ. اس عزفی رٍدخبًِ ًیش  یهپبیذار ثِ ؽوبر 

علیوبًی عبردٍ ٍ ؽًَذ ) یهکٌٌذُ هحغَة  ییيتؼیش جش پبراهتزّبی هْن ً  آى، کیفیت آةهغزح ثَدُ کِ ػالٍُ ثز کویت 

هصبرف ٍ تخصیص آة ثِ  یثزدار ثْزُتَعؼِ  یّب عزحثزرعی ٍضؼیت هٌبثغ آة، ّوچٌیي تْیِ  ثِ هٌظَر (.4;35ّوکبراى، 

 ٍ ػٌبصز(. ;:35ی ؽَد )جذاری ػیَضی ٍ ّوکبراى، ثزرع ّب رٍدخبًِة آع اهالح هَجَد در هختلف، السم اعت غلظت ٍ ًَ
 ٍ ّب َىیآً ثزرعی هیبى ایي درٌذ. ثبؽ یه هؤثز فیشیکی ٍ ؽیویبیی کیفیت رٍی کِ دارًذ ٍجَد ّب آة در هختلفی تزکیجبت

 پبراهتزّبی. گزدد تؼییي ًیش آة هؾخصبت عبیز ،ّب آى کوک ثِ ٍ دادُ ًؾبى را آة یّب یضگیٍ اس ثغیبری تَاًٌذ یه ّب َىیکبت

 یتّذا ٍ هحلَل جبهذات کل، عختی آّي، عَلفبت، عذین، کلز، فلَر، هبًٌذ هَاردی ؽبهل ّب آة در هؤثز فیشیکَؽیویبیی

 ًَع ثِ کلز آًیَى ثزای عؼن آعتبًِ حذ د ٍگزد یه ؽزة آة در عؼن ایجبد ثبػث کلز ثبالی یّب غلظت ذ.ثبؽ یه الکتزیکی

. ثبؽذهیلیتز در گزم یلیه 422-522 گغتزُ در پتبعین ٍ کلغین عذین، ٍ کلز ثزای آعتبًِ دارد. ثغتگی آى ثب تزکیجی کبتیَى

 گزدد.در ایي راعتب اؽبرُ هی ؽذُ اًجبمًَِ اس هغبلؼبت ثِ اّویت هَضَع ثِ چٌذ ًو ثب تَجِ

رًٍذ تغییزات ًؾبى دادًذ کِ رٍد،  یٌذُسارٍدخبًِ  آة( در ثزرعی رًٍذ کیفیت ؽیویبیی ::35 ،کَپبیی ٍ ّوکبراى)ػبثذی 

( در ثزرعی 4;35 ،ّوکبراىی ٍ کالًتز) .ثبؽذ یهّب غلظت ػٌبصز ثیؼ اس اعتبًذارد  یغتگبُاصؼَدی ثَدُ اعت ٍ در ثؼضی 
یبثذ. ارتجبط دثی ثب تؾخیص دادًذ گزچِ همذار ایي دٍ یَى کبّؼ هی Ca-So4کیفیت ؽیویبیی رٍدخبًِ اهلل، تیپ آة اس ًَع 

دارای  aN ،Cl، EC  ٍTDSثبؽذ ٍ ثب ؽَد، هغتمین هیتز اس عبسًذ گچغبراى تغذیِ هیعَلفبت ٍ کلغین سهبًی کِ رٍدخبًِ ثیؼ

کلغیک تؾخیص دادًذ کِ در  کزثٌبت یثتیپ آة رٍدخبًِ عشار را ( 3;35)لٌؾی سادُ ٍ ّوکبراى،  ذ.ثبؽراثغِ هؼکَط هی
عختی در  اسًظزدارای کیفیت خَة ٍ  ، آةٍ ّوچٌیي ثب تَجِ ثِ دیبگزام ؽَلز زًذیگ یهثب عختی هَلت لزار  یّب آة ی ردُ

ایي پضٍّؼ ثزرعی کیفیت آة رٍدخبًِ اثَالؼجبط در یک  ّذف اس ّغتٌذ. بثل ؽزةعخت لزار داؽتِ ٍ ل ًغجتبًی عخت تب ردُ

ثز هصبرف ؽزة ٍ کؾبٍرسی ثٌیبى ًْبدُ ؽذُ اعت ٍ ثزای رعیذى ثِ ایي  ذیتأکثبؽذ کِ ثز ( هی4;35-35:5عبلِ ) 42دٍرُ 

ثز اعبط اعت ٍ  ؽذُ اعتفبدُاعتبى خَسعتبى  هلک ثبؽکیفی ٍ کوی ایغتگبُ پل هٌجٌیك در ًشدیک ؽْز  یّب دادُّذف اس 
 اعت. لزارگزفتِکیفی ٍ کوی هَرد تفغیز  یّب دادُّیذرٍؽیویبیی،  یًوَدارّبزعن تٍ  یآهبر یشّبیآًبل

 

 هوردهطالعههنطقه  -2

گیزد ٍ  یه عزچؾوِیذکَُ ٍ هٌگؾت عفی ؽزلی ّب داهٌِپزآة اعتبى خَسعتبى ثَدُ کِ اس  یّب ؽبخِرٍد اثَالؼجبط یکی اس 
آعوبری ٍ کٌگلَهزای  آّک عٌگعبسًذ گَرپی،  آّک عٌگًذ فْلیبى داریبى، تٌبٍة هبرى ٍ عبس آّک عٌگدر هغیز خَد اس 

ثز رٍی ایي رٍدخبًِ ایغتگبُ پل هٌجٌیك ثب هختصبت  هلک ثبؽگذرد کِ در ًشدیکی ؽْز  یهثختیبری ٍ عبسًذ آغبجبری 

اعت کِ  ؽذُ ٍالغزی اس عغح دریب هت 897ػزض جغزافیبیی ٍ در ارتفبع  53˚53ʹ29̏عَل ؽزلی ٍ  ;6˚75ʹ53̋جغزافیبیی 
 .ًؾبى دادُ ؽذُ اعت 3رٍد اثَالؼجبط در ؽکل  آثزیش هَلؼیت ایي ایغتگبُ ٍ حَسُ
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 پل هنجنیق ستگاهیا: هوقعیت رود اتوالعثاس و 1شكل 

 

 ها روشهواد و  -3

عبلِ اس عبل  42آة در یک دٍرُ  یّب ًوًَِدر ایي پضٍّؼ جْت ثزرعی تغییزات پبراهتزّبی کیفی آة اس ًتبیج آًبلیش کیفی 

لزار گزفت  یهَردثزرع ،ٍ رٍاثظ ثیي پبراهتزّب ٍ سهبى یّوجغتگ SPSS افشار ًزماعت کِ ثب کوک  ؽذُ اعتفبدُ 4;35تب  3595
ُ اعتتیپ آة تؼییي  AQQA افشار ًزمٍ ثب اعتفبدُ اس   ظزاسً آةدر پبیبى ثب اعتفبدُ اس ًوَدار ؽَلز ٍ ٍیلکبکظ، کیفیت  ٍ گزدیذ

 .لزار گزفت یهَردثزرعؽزة ٍ کؾبٍرسی 

 

 تحث و نتایج -4

ثِ ػمیذُ هحممبى هختلف، تزکیت ؽیویبیی ٍ فیشیکی آة ثب تغییزات سهبى ٍ هکبى هتغیز اعت. در هَرد تغییزات هکبًی اس 

ٍ  تغییزات فصلی ؽٌبعی عبسًذّب ٍ فزآیٌذّبی ّیذرٍصئَلَصیکی ٍ در هَرد تغییزات سهبًی اسارتجبط هیبى تَپَگزافی، عٌگ
ِ ٍ هٌغمِ  ِ در حجن کلی ػجَری آة در عبهبً  3722ّبی ؽزة حذاکثز تب آة ECاعتبًذارد تَاى ًبم ثزد. هی هَردهغبلؼِعبلیبً

تبثغ ًَع اهالح  ECثزداری اس آة ػالٍُ ثز اهب ثِ ایي ًکتِ ًیش ثبیذ اؽبرُ ؽَد کِ لبثلیت ثْزُثبؽذ هیهتز ثز عبًتی هَطکزٍیه

ؽذُ  کبرثزدُ ثِپتبًغیل  زیتأثّب تحت ّب در هحلَل ٍ حزکت آىتبثؼی اس ثبر ٍ غلظت یَى ECثبؽذ. هیًیش  ر آة هَجَد د
ثب افشایؼ دثی  EC، ؽذُ نیتزعٍ ّوچٌیي ًوَدارّبی  آهذُ دعت ثِثب تَجِ ثِ ًتبیج  (Todd and Mays, 2005).اعت
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ؽکل ) ًؾبى داد ECًیش رفتبری ّوبًٌذ رفتبر  TDSرٍدخبًِ دارد.  ّب در آةاعت کِ ًؾبى اس کبّؼ اًحالل یَى بفتِی کبّؼ

4). 

 

  

Q: تغییرات 2شكل  (m3/s)  در هقاتلEC(µmoh/cm)  و در هقاتلTDS(mg/l) 

 

(Gibbs 1970)  ؽٌبعی سیزیي، هیشاى ّبی سهیيّبی عغحی تَعظ عِ ػبهل هْن الیِآةثیبى داؽت کِ تزکیت ؽیویبیی
ؽَد کِ کلغین ٍ ثیکزثٌبت ّز هؾبّذُ هی 5در ؽکل  ؽَد.ّبی حبصل اس تجخیز ٍ ثبرػ کٌتزل هیثبرػ ٍ تؼبدل هیبى ًوک

ل عبسًذّبی ثِ خبعز اًحالثبؽذ کِ ثِ احتوبل سیبد هٌغمِ هی یؽٌبع يیسهاس  هتأثزکِ  دٌّذ یهدٍ رًٍذ افشایؾی را ًؾبى 
ٍ حذاکثز  mg/l97 یذًیآؽبهکلغین در آة  لجَل لبثل. حذاکثز هیشاى ز جزیبى آة رٍد اثَالؼجبط ثَدُ اعتدر هغی کزثٌبتِ

رًٍذ افشایؼ داؽتِ اعت اهب  4کلغین در ؽکل  ٌکِیثبٍجَدا .ثبؽذهی meq/l 5.9  ٍmeq/l 32هؼبدل کِ  اعت mg/l 422هجبس 

 .ثبؽذت هیثزای ؽزة هٌبع

  
 meq/lit ترحسةکلسین  (b)تیكرتنات و  (a)سال( در هقاتل زهاى ) راتییتغ: 3 نوودار

 

ِ عؼن عذین   لجَل لبثل حذاکثزثبؽذ. ّوچٌیي همذار در لیتز هی گزم یلیه 572ٍ ثزای کلز ٍ عذین  گزم یلیه :35غلظت آعتبً
ّبی کلزیذ ٍ عذین در سهبًی اعت کِ دثی تزیي غلظت یَىدر لیتز اعت. ثیؼ گزم یلیه 422عذین در عبسهبى ثْذاؽت جْبًی 
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ِ کن هی ِ غلظت ایي یَىرٍدخبً ِ اعت در ًتیج ِ پبییي ٍ تجخیز افشایؼ یبفت -یبثذ ٍ کنّب افشایؼ هیثبؽذ کِ عغح آة رٍدخبً

ثبؽذ کِ ثب هی ::ثیؾتزیي غلظت ایي دٍ ػٌصز هزثَط ثِ عبل  5پزآثی اعت. ثب تَجِ ثِ ؽکل ّب در سهبى تزیي غلظت آى

 .کٌذ یًوهؾکلی اس ًظز ؽزة ایجبد ٍجَد افشایؼ غلظت، 

 

  
 meq/lit ترحسةسذین  (b)کلر و  (a)سال( در هقاتل زهاى ) راتییتغ: 4شكل 

 

کبتیَى غبلت ٍ آًیَى غبلت  یزیلزارگثبؽذ، ثزای تؼییي ًَع آة ثِ تزتیت ًَع ًوًَِ آة ثیبًگز کیفیت آى ًیش هی هؼوَالً

ًوَدار  ثب اعتفبدُ اس ًتبیج آًبلیش ؽیویبیی هیبًگیي عبالًِ، ؽذ.پبیپز اعتفبدُ  ًوَدارثزای تؼیي تیپ آة اس  ؛ ٍؽَداعتفبدُ هی
گز ایي اعت کِ تغذیِ ٍ ثیبً اعت لزارگزفتِ Ca-HCO3تیپ آة در هحذٍدُ کِ  عبلِ تزعین گزدیذ 42پبیپز ثزای یک دٍرُ 

ثِ  زیتأثرٍد اثَالؼجبط تیپ آة  در تؼییيًیش  ٍ اًحالل سیبد ایي عبسًذّب گیزدصَرت هی تز اس عبسًذّبی کزثٌبتِرٍدخبًِ ثیؼ

 .عشایی دارد
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 ساله 22آب رود زرد در دوره  یها نوونهدار پایپر : نوو5شكل 

 

اعت. ثب تَجِ ثِ دیبگزام ؽَلز  ؽذُ اعتفبدُ ؽَلز لگبریتوی ًیوِ ًوَدار اس رٍدخبًِ ؽزة آة لبثلیت ثزرعی هٌظَر ثِ

 ز ؽزة ًذارًذ.لزار دارًذ ٍ هؾکلی اس ًظ لجَل لبثلخَة ٍ  هحذٍدُعبلِ در  42هزثَط ثِ دٍرُ  ّب ًوًَِگزدد توبم هالحظِ هی
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 ساله 22آب رود اتوالعثاس در یک دوره  یها نوونه: دیاگرام شولر 6شكل 

 

کؾبٍرسی ثز هجٌبی دٍ پبراهتز ّذایت الکتزیکی ٍ ًغجت جذة عذین اعتَار اعت. ًمبط  اسلحبػعغحی  یّب آة یثٌذ عجمِ
ٍیلکبکظ ٍ  یثٌذ عجمِثبؽذ. رٍػ هی ًظز هَردحبصل اس تمبعغ ایي دٍ پبراهتز در ًوَدار ٍیلکبکظ ثیبًگز ردُ ًوًَِ آثی 

آة اس ًظز کؾبٍرسی در هغبلؼبت ّیذرٍلَصی اعت ثب تَجِ ثِ دیبگزام  یثٌذ عجمِکبرثزدتزیي رٍػ ثزای پزاعتفبدُ اس ًوَدار آى 
 یکؾبٍرس ًظزاسآة  یّب گزٍُ یثٌذ نیتمغثب تَجِ ثِ  گیزًذ ٍلزار هی C2S1آة در گزٍُ  یّب ًوًَِ( توبم 9ؽکل ٍیلکبکظ )

 .ثبؽذهٌبعت هی جبًیتمزاثَالؼجبط ثزای هصبرف کؾبٍرسی  دُ اس آة رٍداعتفب( 3جذٍل )

 

 [6]هختلف آب از نظر کشاورزی یها گروه یتنذ نیتقس: 1جذول 
 ًَع کیفیت آة ثزای کؾبٍرسی ردُ آة ردیف

3 C1S1 ضزر یث کبهالًثزای کؾبٍرسی  -ؽیزیي 

4 C1S2,C2S2,C2S1 هٌبعت جبًیتمزای کؾبٍرسی ثز -کوی ؽَر 

5 C1S2,C2S3,C3S1,C3S3,C3S2 ثزای کؾبٍرسی ثب اػوبل توْیذات السم هٌبعت -ؽَر 

6 C1S4,C2S4,C3S4,C4S4,C4S3 ثزای کؾبٍرسی ًبهٌبعت -خیلی ؽَر 
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 ساله 22آب رود اتوالعثاس در یک دوره  یها نوونه: دیاگرام ویلكاس 7 شكل

 

 گیرینتیجه -5

 ثز هصبرف ؽزة ٍ کؾبٍرسی اس هیبًگیي ذیتأکثزرعی تغییزات پبراهتزّبی کیفی آة رٍد اثَالؼجبط ثب  هٌظَر ثِك در ایي تحمی
اعتفبدُ ؽذ. ثب تَجِ ًوَدارّبی تغییزات سهبًی پبراهتزّبی  عبلِ 42در دٍرُ  عبلیبًِ پبراهتزّبی کیفی ایغتگبُ پل هٌجٌیك

اس ػجَر آة اس عبسًذّبی کزثٌبتِ در هغیز  هتأثزدٌّذ کِ غین رًٍذ ًشٍلی ًؾبى هیثیکزثٌبت ٍ کل جش ثِکیفی آة اکثز پبراهتزّب 

ثبؽذ. هغلت هی ّویي تبییذ کٌٌذُاعت ًیش  Ca-HCO3 جزیبى آة اعت کِ ثب تَجِ ثِ ًوَدار پبیپز ٍ تؼییي تیپ آة کِ
کبّؼ دثی آة ثبؽذ. آة ایي  ی دٌّذُ ًؾبىتَاًذ اعت کِ خَد هی بفتِی کبّؼعبلِ  42هجوَع اهالح آة ًیش در عَل دٍرُ 

ِ ثیبًگز آث زًذیگ یهلزار  C2S1ٍیلکبکظ در کالط  یثٌذ عجمِرٍد ثز عجك   .ثبؽذی اعت کِ ثزای کؾبٍرسی تمزیجب هٌبعت هیک

 

 تشكر و قذردانی

هؼبًٍت  عذ ٍ ًیزٍگبُ ٍ ّوچٌیي هٌْذط علغبًی دفتز تحمیمبت ٍ اعتبًذاردّبی عزپزعتاس جٌبة آلبی هٌْذط ؽْزٍیی 
 .دارینکوبل تؾکز ٍ لذرداًی را  اًذ کزدُهب را ّوکبری  كیتحمدر ایي  کِ آثزعبًی عبسهبى آة ٍ ثزق خَسعتبى
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 هامرجع -7

. آًبلیش ٍ رًٍذیبثی کیفیت (4;35) ذرضبیحو. عؼیذی گزاغبًی، ضب. لضبٍی، رجبعؼلی. ٍلی، ػجتجیه علیوبًی عبردٍ، -3
 ؽوبرُ دٍاسدّن ،عَم، عبل ٍ آثیبری آةفصلٌبهِ هٌْذعی  ،آثبد خزمچن اًجیز  ؽیویبی آة هغبلؼِ هَردی رٍدخبًِ

ػَاهل اکَصئَهَرفَلَصیک ثز  زیتأث(. ;:35) يیحغجذاری ػیَضی، جوؾیذ. همیوی، اثزاّین. یوبًی، هجتجی. هحوذی،  -4
 59، ؽوبرُ 43عبل  عجیؼی، یشیر ثزًبهِکیفیت ؽیویبی آة رٍدخبًِ کز ٍ دریبچِ عذ درٍدسى، هجلِ جغزافیب ٍ 

رٍد ثیؼ اس یک  یٌذُسا(. ثزرعی رًٍذ کیفیت ؽیویبی آة رٍدخبًِ ::35هحغي )عیذ  ػبثذی کَپبئی، جْبًگیز. هیزساتزاثی، -5
 ی ٍ راّکبرّبی هذیزت آى، اصفْبىعبل خؾکدِّ، دٍهیي ّوبیؼ هلی اثزات 

گبُ جَکٌک رعی کیفیت ؽیویبیی رٍدخبًِ الِ در ایغت(. ثز4;35) یّبدکالًتزی، ًصزالِ. پْلَاًی سادُ، عؼیذ. هحوذی،  -6

  داًؾگبُ ؽیزاس کٌگزُ ثیي الولی تخصصی ػلَم سهیي،عی ٍ دٍهیي گزدُ ّوبیی ٍ ًخغتیي  راهْزهش اعتبى خَسعتبى،

ًِ عشار رٍدخب (. ثزرعی اثزات تغییزات ثبرػ ثز ٍضؼیت کیفی آة3;35) يیهْلٌؾی سادُ، هْزاى. پزٍاًِ، ثْزٍس. هزادی راد،  -7
  39ؽوبرُ  جغزافیبی عجیؼی، عبل پٌجن، ًبهِ فصلجْت ؽزة ٍ کؾبٍرسی، 

 (. ّیذرٍلَصی کبرثزدی، اًتؾبرات داًؾگبُ تْزاى35:8هْذٍی، هحوذ ) -8

7- Todd, D.k. and Mays, L.W. 2005, Groundwater hydrogeology, John Wiley and Sons, New York, 
535. 

8- Gibbs, R.J. 1970. Mechanism controlling world water chemistry, Science, New York. 170, 1088-
1090 
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