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 بررسي عواهل افسايص ضوري آب كاروى در حوزه آبخيس كاروى هياني 

 )هطالعه هوردي ايستگاه سذ كاروى تا گذار لنذر(

 

  4نظام اصغري پور دضت بسرگ،8،احساى خسروي نيا 2ارضن عسيس، 7عبذالوجيذ فروغي

 عضو هيأت علوي هؤسسه تحقيقات حفاظت خاك و آبخيسداري -7

 كطاورزي و هنابع طبيعي استاى خوزستاىعضو هيأت علوي هركس تحقيقات  -2

 كارضناساى بخص تحقيقات آبخيسداري هركس تحقيقات كطاورزي و هنابع طبيعي استاى خوزستاى -4و8

Ehsan_khosravinia@yahoo.com 

 

 

 چكيذه

ؾت وِ ضطٍضت وٌتطل آى اهطي تسيْي اؾت. ضٍزذاًِ واضٍى پؽ اظ آلَزگي آب ّا يىي اظ هؼضالت هَخَز زض خْاى ٍ وكَض ا

ٍضٍز تِ زقت ذَظؾتاى زض هؼطو تغييطات قسيس فيعيىي ٍ قيويايي لطاض هي گيطز. قَض قسى آب واضٍى تِ ذهَل زض 

طاي فهَل ون آتي تاػث واّف ويفيت هغلَب آى تطاي ههاضف قطب ٍ نٌؼت ذَاّس گطزيس. اظ عطفي اؾتفازُ اظ آب قَض ت

وكاٍضظي تاػث ترطية تسضيدي اضاضي وكاٍضظي تحت آتياضي ذَاّس قس. زض ايي تحميك تا تطضؾي آهاض ويفيت آب ضٍزذاًِ 

تغييطات هىاًي ويفيت ٍ ؾپؽ هٌاعك حاز اظ ًظط قَضي قٌاؾايي گطزيس. تا ًوًَِ تطزاضي اظ آتطاِّ ّاي ٍضٍزي تِ ضٍزذاًِ زض 

ا ضٍزّاي تا ويفيت ًاهغلَب قٌاؾايي ٍ ؾپؽ ذهَنيات ظهيي قٌاؾي حَظُ ايي هحسٍزُ ّا ٍ ؾٌدف ويفيت آب آى ّ

آتطيع ايي ضٍزذاًِ ّا ٍ ًمف ؾاظًسّاي ظهيي قٌاؾي تكىيل زٌّسُ آى ّا تط ضٍي ويفيت آب آتطاِّ هَضز تطضؾي لطاض گطفت 

افعايف يافتِ وِ زليل هيىطٍهَؼ  44;هيىطٍهَؼ تِ  894اظ همساض  ECوِ ًتايح تِ زؾت آهسُ ًكاى هي زّس وِ هتَؾظ 

 آى ٍضٍز آتطاِّ ّايي تا ويفيت ًاهٌاؾة ٍ ػثَض اظ تكىيالت تثريطي ٍ ًوىي گچؿاضاى ٍ آغاخاضي هي تاقس.

 قَضي، واضٍى، ويفيت آبواشه هاي كليذي: 
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 هقذهه:

ِ واضٍى پؽ اظ آلَزگي آب ّا يىي اظ هؼضالت هَخَز زض خْاى ٍ وكَض اؾت وِ ضطٍضت وٌتطل آى اهطي تسيْي اؾت. ضٍزذاً

ٍضٍز تِ زقت ذَظؾتاى زض هؼطو تغييطات قسيس فيعيىي ٍ قيويايي لطاض هي گيطز.ترف ػوسُ هَاز هؼلك حَظُ ػلياي ايي 

ضٍزذاًِ ٍ قاذِ زظ زض ضوي ػثَض اظ زٍ ؾس قْيس ػثاؾپَض ٍ زظ تِ ًكيي هي گطزز.ويفيت آب ضٍزذاًِ ّاي زظ ٍ واضٍى تا 

وي زض هؿيط خطياى پاييي زؾت ؾسّاي هصوَض وِ اغلة ، تِ ػلت ػثَض اظ تكىيالت پيَؾتي ضٍزذاًِ ّاي فهلي ٍ زائ

تثريطي ٍ اليِ ّاي ًوىي زض عَل هؿيط ذَز اظ ويفيت هغلَتي تطذَضزاض ًيؿتٌس ٍ ّوچٌيي ٍؾؼت زقت ّاي هؿيط انلي 

عل هي گطزز. قَض قسى آب ضٍزذاًِ وِ زض آى ّا فؼاليت ّاي وكاٍضظي ٍ نٌؼتي نَضت هي گيطز، زچاض تغييط فاحف ٍ تٌ

واضٍى تِ ذهَل زض فهَل ون آتي تاػث واّف ويفيت هغلَب آى تطاي ههاضف قطب ٍ نٌؼت ذَاّس گطزيس. اظ عطفي 

تطضؾي ػَاهل هؤثط زض  اؾتفازُ اظ آب قَض تطاي وكاٍضظي تاػث ترطية تسضيدي اضاضي وكاٍضظي تحت آتياضي ذَاّس قس.

ياًي اظ عطيك تدعيِ ٍ تحليل آهاض ووي ٍ ويفي زض ايؿتگاُ ّاي آب ؾٌدي هٌهَب تط قَضي قسى آب ضٍزذاًِ ّا زض حَظُ ه

ضٍي ضٍزذاًِ هي تَاًس زض قٌاؾايي هٌاعك ٍ هٌكا قَضي ووه ًوايس ٍ تا قٌاذت هٌكا ًؿثت تِ تطضؾي ٍ پيكٌْاز گعيٌِ 

ض آتياضي اضاضي تِ ذهَل تطاي ذان اؾتفازُ هساٍم اظ آب زاضاي اهالخ ًوىي ز ّاي هٌاؾة خْت وٌتطل قَضي السام ًوَز.

ّاي ضيع تافت تَام تا ؾغد ايؿتاتي تاال ٍ هيعاى تثريط ظياز اظ ؾغد ذان هَخة تدوغ اهالح زض ذان قسُ ٍ قَضي ذان ضا 

تِ زًثال ذَاّس زاقت. ػالٍُ تط آى ٍخَز اهالخ هحلَل زض آب هَخة ٍاضز آهسى ذؿاضت تطؾيؿتن ّاي نٌؼتي ًيطٍگاُ ّاي 

 واّف ويفيت آب خْت قطب ذَاّس قس.تراضي ٍ 

زض همالِ ذَز تحت ػٌَاى تطضؾي ويفيت ٍ آلَزگي هٌاتغ آب واضٍى ٍ زظ اعالػات هطتَط تِ ػَاهل آلَزُ  (9;57)حؿيٌي ظاضع

هحل تط ضٍي ضٍزذاًِ زظ ٍ واضٍى زض عَل يه زٍضُ آهاضي هَضز تطضؾي ٍ تدعيِ ٍ تحليل  67وٌٌسُ قيويايي ٍتيَلَغيىي زض 

هتط  794زازُ اؾت. زض ايي هغالؼِ ضًٍس افعايف آلَزگي آب ٍ افت ويفيت ضٍزذاًِ ّاي زظ ٍ واضٍى زض زتي ووتط اظ لطاض 

 هىؼة زض ثاًيِ ًتيدِ گيطي قسُ اؾت.

زض پاياى ًاهِ ذَز تا ػٌَاى اضظياتي ٍضؼيت آلَزگي ضٍزذاًِ واضٍى زض خلگِ ذَظؾتاى ٍ تحَالت ظهاًي ٍ  (:;57)فيطٍظترت

، ػَاهل آلَزگي آب زض عَل ضٍزذاًِ واضٍى ٍ زظ حس فانل ؾس قْيس ػثاؾپَض ٍ زظ تا ذليح فاضؼ قاهل حطاضت،  هىاًي آى

تطضؾي وطزُ اؾت. ًتايح حانل ًكاى  COD  ٍBODٍ پاضاهتطّاي تيَلَغيىي اظ لثيل فؿفات،  PHقَضي، ّسايت الىتطيىي،

ضٍى زض همغغ اَّاظ ٍ پاييي زؾت آى تِ قست افت هي وٌس ٍ زض هي زّس وِ زض هاُ ّاي ون آب ٍ تاتؿتاى ويفيت ضٍزذاًِ وا

آيٌسُ زض نَضت ػسم وٌتطل ويفيت آب فاضالب ّاي نٌؼتي ٍ قْطي ٍضٍزي تِ ضٍزذاًِ هكىل افت ويفيت آب ضٍزذاًِ 

 ًگطاى وٌٌسُ ٍ ذاز ذَاّس تَز.

يفيت آب ضٍزذاًِ زظ تا اؾتفازُ اظ پػٍّف تاثيط ٍضٍز فاضالب ّاي وكاٍضظي ٍ نٌايغ ٍاتؿتِ تط و (;;57)ضؾتوي ٍ ّوىاضاى

ّاي هيساًي اضائِ زازُ ٍ تا تطضؾي ٍ همايؿِ ويفيت آب ضٍزذاًِ زظ ٍ ًوًَِ تطزاضي ٍ تطضؾي پاضاهتطّاي قيويايي ٍ تيَلَغيىي 

ضتثاط آاليٌسُ ّاي هرتلف ًتيدِ گيطي ًوَزُ اؾت وِ ويفيت آب ضٍزذاًِ زض ايي هحسٍزُ تِ قست واّف يافتِ ٍ زض ايي ا

 .تيكتطيي آلَزگي هؼسًي ضا هطتَط تِ ظّىف ّاي وكاٍضظي ذهَنا ًيكىط قٌاذتِ اؾت

زض ايي تحميك تا تطضؾي آهاض ويفيت آب ضٍزذاًِ، تغييطات هىاًي ٍ ظهاًي ويفيت ٍ ؾپؽ ػَاهل هؤثط تط قَضي ضٍزذاًِ زض 

 هحسٍزُ هَضز هغالؼِ ٍ هٌاعك حاز اظ ًظط قَضي قٌاؾايي گطزيس.

 

 

Archvie of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 «اولين همايش ملي مديريت منابع آب اراضي ساحلي»       

 آب مهندسي گروه ساری، طبيعي منابع و کشاورزی علوم دانشگاه

 7811آذر  71الي  71                            

 

 روش ها:هواد و 
( تركي اظ حَظُ آتطيع واضٍى ٍ زظ تِ ًام حَظُ هياًي واضٍى ضا وِ زاضاي زٍ ايؿتگاُ ّيسضٍهتطي 5هحسٍزُ هَضز هغالؼِ )قىل 

 )قْيس ػثاؾپَض( ٍ گساضلٌسض اؾت ضا قاهل هي قَز. 5ؾس واضٍى 

 

 هحسٍزُ هَضز هغالؼِ  :( 5)قىل

ؾي زاهٌِ ّاي خٌَتي ظاگطؼ ٍالغ زض پاييي زؾت ؾسّاي هرعًي زظ قطايظ الليوي ، ًَع تاضـ ٍ خٌؽ تكىيالت ظهيي قٌا

ٍ واضٍى وِ ػوستا اظ ضؾَتات تثريطي تكىيل قسُ اًس، تاػث قسُ اؾت وِ ترف اػظن خطياى ؾغحي زض فهل تاضًسگي ٍ 

ايي هٌاعك هتٌاؾة تا هيعاى تاضـ نَضت هي گيطز، ضوي آى وِ هيعاى اهالح هحلَل زض آب ضٍزذاًِ ٍ قاذِ ّاي خاضي زض 

تؿياض تاالؾت ٍ تِ ّويي زليل اغلة هؿيل ّا ٍ ضٍزذاًِ ّاي هَخَز زض ايي هحسٍزُ تِ ًام قَض ذَاًسُ هي قًَس اظ لثيل : 

قَض اًسيىا، قَض اللي، قَضزقت تعضي ٍ ... ػليطغن زتي ون ايي قاذِ ّا ٍ ضٍزذاًِ ّا زض همايؿِ تا آتسّي ضٍزذاًِ زض همايؿِ 

ضٍى ٍ زظ تِ ػلت قَضي ظياز ايي خطياى ّا افت ويفي آب ضٍزذاًِ ّا پؽ اظ الحاق تا ايي قاذِ ّا واهال تا آتسّي ضٍزذاًِ وا

هحؿَؼ اؾت. زض ايي تحميك اتتسا آهاض هطتَط تِ ويفيت آب ضٍزذاًِ واضٍى ٍ ؾطقاذِ ّاي آى زض ايؿتگاُ هَخَز زض عَل 

يل لطاض گطفتِ اؾت. تاظزيسّاي نحطايي اظ هٌغمِ هَضز هغالؼِ هؿيط ضٍزذاًِ واضٍى خوغ آٍضي ٍ هَضز تطضؾي ٍ تدعيِ ٍ تحل

نَضت گطفتِ ٍ تا تَخِ تِ ًظطات هحلي ٍ قٌاؾايي نحطايي، ضٍزذاًِ ّاي زائوي ٍ تا ويفيت ًاهٌاؾة قٌاؾايي قسُ ٍ تِ 

ى هٌغمِ زؾتياتي تِ هٌظَض تطضؾي پاضاهتطّاي قيويايي اظ آب آى ّا ًوًَِ تطزاضي قسُ اؾت. الثتِ تِ ػلت نؼة الؼثَض تَز

ول هؿيط ضٍزّا اهىاى پصيط ًثَزُ ٍ تٌْا زض ًعزيىي هحل ترليِ تِ ضٍزواضٍى ٍ هحل ّاي لاتل زؾتطؾي ًوًَِ تطزاضي نَضت 

گطفتِ اؾت. ًمكِ ّاي تَپَگطافي، ظهيي قٌاؾي ٍ لاتليت اضاضي هحسٍزُ هَضز هغالؼِ خوغ آٍضي ٍ اثطات ؾاظًسّاي ظهيي 

 قَضي آب ضٍزّاي خاضي زض حَظُ تا اؾتفازُ اظ هغالؼات ظهيي قٌاؾي تطضؾي گطزيسُ اؾت.  قٌاؾي تط ضٍي ويفيت ٍ
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 هطخصات ايستگاه هاي هيذروهتري در هحذوده هورد هطالعه

 
 .آٍضزُ قسُ اؾت (5)هكرهات زٍ ايؿتگاُ ّيسضٍهتطي زض هحسٍزُ هَضز هغالؼِ زض خسٍل قواضُ 

 ض هحسٍزُ هَضز هغالؼِ(: هكرهات ايؿتگاُ ّاي ّيسضٍهتطي ز5خسٍل )

 ًام ايؿتگاُ ًام ضٍزذاًِ ضزيف

 هَلؼيت خغطافيايي

 ػطو عَل ًَع ضٍزذاًِ ؾال تاؾيؽ

 زضخِ زليمِ زضخِ زليمِ

 زائوي :578 76 45 =8 :7 ؾس ػثاؾپَض واضٍى 5

 زائوي 5787 76 45 =8 66 گساضلٌسض واضٍى 6

 

 بررسي داده ها و اطالعات هوجود

 
تدعيِ ٍ تحليل زازُ ّاي ّيسضٍلَغيه ٍ قيويايي ٍ زضيافت ًتايح لاتل لثَل هؿتلعم تطضؾي ٍ وٌتطل آهاض ٍ اعالػات خوغ 

آٍضي قسُ ٍ ضفغ ذغاّاي احتوالي ٍ ووثَزّاي آهاضي اؾت. تسيي هٌظَض اعالػات اؾترطاج قسُ ايؿتگاُ ّاي هَضز هغالؼِ 

ٍ ووي هَضز تطضؾي لطاض گطفتٌس ٍ تا اؾتفازُ اظ ضٍـ ّاي شيل ذغاّا ٍ  ؾالِ اظ ًظط ويفي 59زض عَل يه زٍضُ آهاضي 

 ووثَز ّاي هَخَز تطعطف گطزيسًس.

 همايؿِ زازُ ّاي ّط ايؿتگاُ تا ايؿتگاُ ّاي هالثل ٍ هاتؼس

 هحاؾثِ ضٍاتظ ّوثؿتگي هياى زتي ّاي ايؿتگاُ ّا تا يىسيگط ٍ تىويل آهاض تا اؾتفازُ اظ ضٍاتظ تِ زؾت آهسُ 

 ف اعالػات ؾال ّايي وِ ًَالم ٍ ووثَزّا تيف اظ حس تَزًس.حص

تا تَخِ تِ تطضؾي ّاي تِ ػول آهسُ اعالػات هَخَز اظ ايؿتگاُ ّا لاتل لثَل تَزًس ٍ ًَالم هَخَز اظ ّط ًظط زض حس اهىاى 

 تىويل گطزيس.

 

 نتيجه و بحث
 

 در رودخانه كاروى ECرونذ تغييرات هكاني 

ٍزذاًِ واضٍى زض حَظُ هياًي افت ويفي ٍ افعايف قَضي ضٍزذاًِ ضا تِ زًثال زاقتِ اؾت. تطضؾي ٍضٍز قاذِ ّاي قَض تِ ض

زض عَل ضٍزذاًِ اؾت تِ عَضيىِ هتَؾظ  ECحاوي اظ افعايف  (6)خسٍل  زازُ ّاي قَضي ضٍزذاًِ واضٍى زض ايي هحسٍزُ

هيىطٍهَؼ تط  75:زض ايؿتگاُ ؾس ػثاؾپَض تِ همساض هيىطٍهَؼ تط ؾاًتي هتط  9:4همساض ايي پاضاهتط زض عَل زٍضُ آهاضي اظ 

 ؾاًتي هتط زض ايؿتگاُ گساضلٌسض افعايف يافتِ اؾت.
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 زض ضٍزذاًِ واضٍى EC(: ضًٍس تغييطات هىاًي 6خسٍل )

  ايؿتگاُ ّيسضٍهتطي ضٍزذاًِ
 زتي

m3/s 

 ّسايت الىتطيىي
EC×106 

 ؾس ػثاؾپَض واضٍى

 779 6/54 حسالل

 9:4 5>7/; هتَؾظ

 5494 :5:4 حساوثط

 گساضلٌسض واضٍى

 7:4 65/;7 حسالل

 75: 4>6/7 هتَؾظ

 5:64 ;5;6 حساوثط

               

 در رودخانه كاروى ECرونذ تغييرات زهاني 

ؾس قْيس ػثاؾپَض خطياى ّاي ٍضٍزي زض ظهاى پطآتي ضا وِ هؼوَال اظ قطايظ ويفي تْتطي تطذَضزاضًس شذيطُ هي ًوايس ٍ 

الط آى تا آب ّاي ٍضٍزي زض هاُ ّاي ون آتي وِ ويفيت پاييي تطي زاضًس تاػث تغييطات خعيي ويفيت آب زض عَل ؾال اذت

وِ ضًٍس تغييطات قَضي آب ايي ايؿتگاُ ضا زض عَل ؾال ًكاى هي زّس، زيسُ هي قَز. تِ  (5)هي قَز. ايي هَضَع زض ًوَزاض 

هيىطٍهَؼ تط ؾاًتي هتط زض عَل هاُ  4;:تا  894ضٍزذاًِ زض حس فانل  عَضي وِ زض ايي ًوَزاض زيسُ هي قَز قَضي آب

 ايي ايؿتگاُ زض هْط هاُ وِ حسالل زتي خطياى زاقتِ اتفاق افتازُ اؾت. ECساوثط حّاي ؾال ًَؾاى زاضز. 

سُ تط ضٍي زازُ تاثيطات ؾس قْيس ػثاؾپَض زض تْثَز ويفي ايؿتگاُ گساضلٌسض ًيع زيسُ هي قَز.الثتِ تطضؾي ّاي تِ ػول آه

ّاي خوغ آٍضي قسُ ًكاى هي زّس زض فهل ظهؿتاى )هاُ ّاي زي ٍ تْوي( ًؿثت تِ ؾايط فهَل زض حس تاالتطي لطاض زاضز. 

ػلت ايي اهط هي تَاًس قست ٍ هيعاى تاضًسگي ّاي ظهؿتاًِ ٍ افعايف خطياى ضٍزذاًِ قَض اًسيىا تا ويفيت تؿياض پاييي ٍ 

اذِ ّاي خاضي زض ؾاظًسّاي ًوىي حَظُ زض حس ٍاؾظ ؾس واضٍى تا ايؿتگاُ هصوَض تاقس. ّوچٌيي ضٍاًاب هؿيل ّا ٍ ق

هيىطٍهَؼ تط ؾاًتي هتط  894هيىطٍهَؼ تط ؾاًتي هتط زض هاُ تْوي ٍ حسالل آى  4>;زض ايي ايؿتگاُ تِ همساض  ECحساوثط 

 ازُ قسُ اؾت.ًكاى ز(6)زض ًوَزاض EC زض هاُ اضزيثْكت تطآٍضز قسُ اؾت. تغييطات هاّاًِ 
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 (: ًمكِ ؾاظًسّاي ظهيي قٌاؾي زض هحسٍزُ هَضز هغالؼ6ِقىل)

ٍاضز ضٍزذاًِ هي قَز. ضٍز هطغاب زض تؿتطي اظ  (6)قىل  آتطاِّ هطغاب، اًسيىاٍ ضٍزلي 7زض حس فانل ايي زٍ ايؿتگاُ 

زضنس آغاخاضي،  84يع آى حسٍزا ؾاظًسّاي ترتياضي، آغاخاضي، لْثطي ٍ گچؿاضاى تكىيل قسُ اؾت ػثَض هي وٌس ٍ حَظُ آتط

زضنس آتطفت پَقيسُ قسُ اؾت.تا تَخِ تِ  7زضنس آؾواضي ٍ  6زضنس هيكاى،  9زضنس گچؿاضاى،  59زضنس لْثطي،  64

گؿتطزگي ؾاظًس آغاخاضي ٍ ترف لْثطي ٍ گچؿاضاى زض حَظُ آتريع آى ٍ تا تَخِ تِ ايٌىِ تيكتطيي عَل ايي آتطاِّ زض ؾاظًس 

ا لْثطي خطياى زاضز هي تَاى اًتظاض زاقت وِ ايي ضٍز اظ ويفيت ًاهغلَتي تطذَضزاض تاقس. آتطاِّ زائوي آغاخاضي ، ذهَن

اًسيىا زض تؿتطي هتكىل اظ ؾاظًسّاي آغاخاضي، ترتياضي، هيكاى ٍ گچؿاضاى خطياى زاضز.تيكتطيي عَل هؿيط خطياى اظ ؾاظًس 

 اظًسّاي هرتلف تِ قطح شيل تكىيل يافتِ اؾت:گچؿاضاى ػثَض هي ًوايس، حَظُ آتطيع ايي آتطاِّ اظ ؾ

زضنس گٌلَهطاي ػهط  9زضنس آؾواضي،  54زضنس لْثطي،  8زضنس آغاخاضي،  59زضنس ترتياضي،  56زضنس گچؿاضاى، 79

زضنس آتطفت. تِ عَضيىِ هكاّسُ هي قَز حَظُ آتطيع ايي آتطاِّ اظ ؾاظًسّاي هرتلف تكىيل  :زضنس،  57حاضط، هيكاى 

اثطاتي هتفاٍت ضا تط ضٍي ضٍاًاب خاضي زض آى ّا ذَاٌّس زاقت. ٍلي ضٍيْن ضفتِ ؾاظًسّاي ٍاخس عثمات ٍ ترف  قسُ اؾت ٍ

 زضنس حَظُ ضا تِ ذَز اذتهال زازُ اًس وِ هٌدط تِ افعايف قَضي آب ذَاٌّس گطزيس. 94ّاي تثريطي زض حسٍز 
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 ًتيدِ گيطي:

ُ ؾس ػثاؾپَض ٍ گساضلٌسض ًكاى هي زّس وِ هتَؾظ حسالل زتي زض هْط هاُ تطضؾي آهاض ويفيت ضٍزذاًِ واضٍى تيي زٍ ايؿتگا

هيىطٍهَؼ افعايف يافتِ اؾت. تطضؾي ّاي  44;هيىطٍهَؼ تِ  894اظ همساض  ECاتفاق هي افتس ٍ زض ايي هاُ هتَؾظ 

طغاب، آب قَض اًسيىا ٍ نحطايي ًكاى هي زّس وِ اظ آتطاِّ ّاي زائوي وِ زض ايي فانلِ تِ ضٍزذاًِ واضٍى هي ضيعًس آب ه

آب زض هْط هاُ  ECقَض زلي زاضاي ويفيت ًاهٌاؾة هي تاقٌس. تطضؾي آهاض ويفيت آب هطغاب ًكاى هي زّس وِ هتَؾظ 

هتط هىؼة زض ثاًيِ ًمف ػوسُ اي زض واّف ويفيت آب واضٍى  9/5هيىطٍهَؼ هي تاقس وِ تا تَخِ تِ زتي ون  5844حسٍز 

هيىطٍهَؼ هي تاقس. ايي آتطاِّ ػلي ضغن زتي ون  44;;5قَض اًسيىا زض هْط هاُ حسٍز  ECًرَاّس زاؾت. ّوچٌيي هتَؾظ 

هتط هىؼة زض ثاًيِ تِ ػلت قَضي ذيلي ظياز هي تَاًس زض تاال تطزى قَضي ضٍزذاًِ زض فانلِ ًمف  9/5زض هْط هاُ حسٍز 

هل انلي قَضي آب ضٍز اًسيىا ػثَض اظ ػوسُ اي زاقتغ تاقس. تطضؾي ّاي ظهيي قٌاؾي حَظُ آتطيع ًكاى هي زّس وِ ػا

زضنس  64زضنس تؿتط خطياى ضا تكىيالت گچؿاضاى ٍ  79تكىيالت تثريطي ٍ ًوىي گچؿاضاى ٍ آغاخاضي تِ عَضي وِ حسٍز 

 ضا ؾاظًسّاي آغاخاضي ٍ لْثطي تكىيل هي زّس.

ايي ضٍز لثل اظ ايؿتگاُ گساضلٌسض تِ ضٍزذاًِ  آتطاِّ زائوي زيگطي وِ تا ويفيت ًاهٌاؾة تِ ضٍزذاًِ هي ضيعز ضٍز زلي ًام زاضز.

 8494تا  94;7آى تيي  ECهي ضيعز ٍ تط اؾاؼ اًساظُ گيطي ّاي اًدام قسُ زض عَل زٍضُ تحميك زض فهل ذكه همساض 

سُ هتط هىؼة زض ثاًيِ ًوي تَاًس ًمف ػو 9/4تا  6/4هيىطٍهَؼ زض ًَؾاى تَزُ اؾت. تا تَخِ تِ زتي ًاچيع ايي ضٍز زض حسٍز 

 هتط هىؼة زض ثاًيِ زاقتِ تاقس. 644اي زض تغييط ويفيت آب ضٍزذاًِ تا زتي حسٍز 

ػلي ضغن ايٌىِ ضٍزذاًِ واضٍى زض هؿيط ذَز تيي زٍ ايؿتگاُ ؾس ػثاؾپَض ٍ گساضلٌسض اظ ؾاظًس ترتياضي ػثَض هي وٌس ٍ ايي 

طاِّ ّاي ٍضٍزي تِ واضٍى زض ايي هحسٍزُ اظ هؿالِ ًوي تَاًس تاػث ًعٍل ويفيت آب ضٍزذاًِ قَز، ٍلي تِ ػلت ػثَض آت

 آب زض ايؿتگاُ گساضلٌسض تاالتط ضفتِ اؾت.  ECؾاظًسّاي تثريطي ٍ ًوىي، ويفيت آب ضٍزذاًِ پاييي آهسُ ٍ 

 

 هراجع:

   اهَض تطضؾي هٌاتغ آب، قٌاؾايي هطاوع آلَزُ وٌٌسُ ضٍزذاًِ واضٍى ٍ زظ، ؾاظهاى آب ٍ تطق ذَظؾتاى.-5

 ل.58،;;57ـ عطح خاهغ آب وكَض، حَظُ آتطيع زظ ٍ واضٍى، خاهاب، گعاض-6

هدوَػِ هماالت چْاضهيي ؾويٌاض هٌْسؾي ضٍزذاًِ، زاًكگاُ ، تطضؾي ويفيت ٍ آلَزگي هٌاتغ آب واضٍى ٍ زظحؿيٌي ظاضع، ى. -7

 .5:4تا  574، نفحات  9;57قْيس چوطاى اَّاظ 

. هدوَػِ هماالت ب ّاي وكاٍضظي ٍ نٌايغ ٍاتؿتِ تط ويفيت آب ضٍزذاًِ زظٍضٍز فاضالضؾتوي، ل. وؼثي، ُ. الّيداى ظازُ، الف. -8

 .786تا  775، نفحات  ;;57پٌدويي ؾويٌاض هٌْسؾي ضٍزذاًِ، زاًكگاُ قْيس چوطاى اَّاظ 

 قٌاؾي اضقس.. پاياى ًاهِ واضاضظياتي ٍضؼيت آلَزگي ضٍزذاًِ واضٍى زض خلگِ ذَظؾتاى ٍ تحَالت ظهاًي ٍ هىاًي آىفيطٍظ ترت، ع. -9

 .:;57زاًكگاُ قْيس چوطاى اَّاظ 

Archvie of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

