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   چکیده
اامل مهم و اساسی در شهوفايی، رشد و توسعه همگه   ،الويل و ااري از آلودگی ،هاي متعدد، پرآ وجود روداانه هستند.ها روداانه ،انسانی جوامعترين منابع آبی  يهی از مهم

هاي و سرشااه استهگاي متعددي  غر  ايران قرار گرفته است. روداگانه شور داراي شااهاستان اوزستان و در جنو حوضه آبريز رود شور در شمال . جانبه جوامع بوده است

ل تگر و  در دو فصگ  ،برداري از اين منابعنمونهاز راه هاي اين حوضه  گيرند. در اين تقايق ارزيابی کيفيت شيميايی آ  روداانهنو سرسشمه میهاي زنگال  و کیاوليه آن از کوه

هاي گنگی و آههگی   سنگ حل شدنهاي سطقی منطاه بوده و شناسی بر کيفيت آ بيانگر تأثير مهم مقيط زمين ،صورع گرفت. نتايج AQqaافزار اشک و با استفاده از نرم

 .استطاه شود. دليل اصلی نامطلو  بودن آ  روداانه شور اللی نيز وجود سازند گنساران در منه میديدها در مسير روداانه

 

 AQqa افزار، نرمشناسیسازندهاي زمين حوضه روداانه شور، کيفيت شيميايی، :هاي كلیديواژه

 
 مقدمه -1

 

تگرين منگابع   آ  با کيفيت مناسب براي مصارف روزمره، يهی از پرارزش

رويگه جمعيگت در کشگورهاي در    رشد بی دليلالبيعی است، که متأسفانه به 

شگگدن و اشگگک و پديگگدع صگگنعتینيمگگهحگگال توسگگعه و منگگاالق اشگگک و  

کميا  شده است. افزايش جمعيت نياز بگه آ  را   ،شدن جوامع انسانی شهري

. توسگعه اقتصگادي و   استکه حجم موجود آبی مقدود  در حالی شتر کردهبي

اجتماای در هر منطاه در ارتباط مستايم با موجوديت منابع آبگی و قابليگت   

اي را لذا مطالعاع کيفی آ ، امهاناع تازه. استاستفاده از آن به لقا  کيفی 

هاي انسانگی هاي حاصل از فعاليت کنترل کيفيت و جلوگيري از آلودگی براي

کرمگی  د )نک را فراهم می و سايرکشاورزي  ی وهاي شهگري، صنعتگگدر بخش

  .4174مادم، 

هگا هسگتند.   ترين منابع آبی اجتماااع انسانی روداانگه  يهی از مهم

هاي متعدد، پرآ ، الويل و ااري از آلودگی اامل مهگم و  نهوجود روداا

اساسی در شهوفايی، رشد و توسعه همه جانبه جوامع بوده است )نظري، 

 . آلودگی، شوري و يگا اناصگر سگمی بگا ماگاديري بگيش از حگد        4181

مقيطی موجب افگت  استاندارهاي تعيين شده ضمن تأثيراع سوء زيست

شود. به انوان مثال، بر اثر آبياري با آ  هاي اقتصادي می کيفيت و زيان

نامناسب ممهن است مسائل مختلفی دراگاد و زرااگت پگيش آيگد. در     

هگاي مرغگو  انتظگار    حالی که بروز سنين مسائلی در اثر آبيگاري بگا آ   

  .4174رود )جعفرزاده، نمی
 

 موقعیت عمومی منهقه مورد مهالعه -2
 

دي اسگت و سرشگااه آن از   هگاي فراگی زيگا    روداانه شور داراي شگااه 
شرقی حوضگه و   متر واقع در شمال 1147 بيشينههاي زنگال  به ارتفاع  کوه

متگري   0386شرقی دزفول و همننگين کگوه    کيلومتري شمال 38نيز حدود 
هگاي روداگانه شگور   گيرد. شااه زنگال  سرسشمه می  نو در مجاورع کوه کی

شگيرين،   سشگمه  )جيگرود ،   وگگور  )بلوط ، آ  کول : پولجمله متعدد است از
بگه   پيوسگتن الول بلندترين شااه روداانه شگور تگا مقگل     .هرکش و تالوگ
کيلومتر است و حوضگه آبريگز آن تگا ايگن مقگل وسگعتی        411کارون حدود 

هگگگاي بگگگين الگگگول دارد. حوضگگگه آبريگگگز مربگگگع کيلگگگومتر 0366 حگگگدود
قگرار   10ْ 44و َ 10ْ 46هاي جغرافيگايی َ و ارض 13ْ 10و َ 17ْ 14جغرافيايی َ
. پوشگش  رود یگاگورده بگه شگمار مگ     رس سگين گخشی از زون زاگگ گبگرفته و 

سگنگ   شاملالور کلگی ه شناسی حوضه آبگريز روداانه شور ب سطقی زميگن
هگا )آسگماري و سگرود ، شگيل و مگارن )پابگده و گگورپی ، آغاجگاري،        آهک

ت سگنگ و سگيل  هاي قليگايی ماسگه   کنگلومراي بختياري و گنساران و بخش
هگا داراي  . از ايگن ميگان سگنگ آهگک    است يهاي کواترنر)کشهان  و نهشته

نفوذپذيري متوسط، شيل و مگارن آغاجگاري و گنسگاران داراي نفوذپگذيري     
سگنگ و  کم، کنگلومراي بختياري داراي نفوذپذيري کم و باالاره ماسه ايلی

هسگتند  داراي نفوذپگذيري زيگاد    يهگاي کگواترنر  سيلت )کشگهان  و نهشگته  
در  در منطاه مگورد مطالعگه   آبسنجیبه الت نبود ايستگاه   .4171 ناصري،)

بگگرداري از نمونگگه، نشگگان داده شگگده 4هگگاي مناسگگبی کگگه در شگگهل  مهگگان
 هاي منطاه صورع گرفته است. روداانه
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 ژئوشیمی زهرا رحيمی و همهاران 099 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 موقعيت جغرافيايی منطاه مورد نظر -4 شهل

 
 سی برداري، بحث و بررروش نمونه -9

 

حوضه رود شور،  هايروداانه آ  شيميايی کيفيت بررسی به منظور

در مهر ماه )معادل فصل اشک  مقدوده اين  سطقی آ نمونه از منابع  01

هاي آ  در  نمونهبرداشت شد.  70-78سال آبی   و دي ماه )معادل فصل تر

سنجش شيميايی به  برايو آوري  جمعاتيلن هاي پلی صقرا در بطري

 و نابع آ  اوزستان انتاال داده شدشگاه مطالعاع پايه کيفی مآزماي

پردازش  به منظور .ندشد تجزيه شيميايیهاي اصلی  ها و آنيونکاتيون

افزار با استفاده از نرم نمودارهاي شيميايی مختلف، شيمی آ هاي  داده

AQqa  افزارنرم ماايسه شد.ها براساس آنها وضعيت کيفی آ و  شدتهيه 

AQqa که  است آ  کيفيت تقليل در هيدروژئوشيمی افزارهاينرم از يهی

صقرايی و آزمايشگاهی االالااع مفيدي در مورد  تجزيهبا استفاده از نتايج 

 ، سختی، TDS) حل شدهآ  شامل: تيپ آ ، مواد جامد  هاي ويژگی

ارائه  مصارف مختلفبراي  آ  کيفيت نيهمننين تعي نسبت جذ  سديم و

را  نمودارهاي مختلف صورع هب نتايج افزار توانايی نمايشنرم. اين دهدمی

براي  نيزPHREEQC  افزاراين تقايق از نرم  . در4174 )آقابراريان، دارد

هاي اشباع استفاده شده است. با توجه به نمودارهاي حاصل  مقاسبه شااص

 هاي منطاه بررسی و کيفيت شر  و کشاورزي آ  روداانه ،افزاراز اين نرم

 .کيفی بهينه اين منابع ارائه شدی به منظور مديريت يکارهاراه
 سگازندهاي  همنون اواملی به آ  شيميايی پارامترهاي تغييراع آهنگ

هگاي  آ  بگين  يگونی  تبگادل  آبريگز،  حوضگه  مقدوده در موجود شناسیزمين

 براسگاس  .دارد بستگی روداانه آبدهی رژيم همننين و زيرزمينی و سطقی

 ها پارامترهايیهاي برداشت شده از روداانهشيميايی نمونه آ  تجزيه نتايج

  و SDمعيگار )  شده، انقراف ثبت ماادير کمترين و ميانگين بيشترين، مانند

 الهتريهگی،  رسگانايی  هگا، کگاتيون  هگا و آنيگون  بگراي %  CV)ضريب تغييراع 

 شگده اسگت.   ارائگه  4در جگدول   آن و نتگايج  مقاسگبه  pHها و  نمک مجموع

توان منابع سطقی منطاه مورد شود، میديده می 4گونه که در جدول  همان

هگاي سگطقی شگيرين    هگاي سگطقی شگور و آ    مطالعه را به دو دسگته آ  

هگاي شگيرين کيفيگت    ، روداانگه هگا  بندي کرد که از نظر مجموع نمگک  دسته

موجگود در آنهگا غالبگاً کمتگر از      هگاي  بسيار اوبی دارند و مادار غلظت نمک

هگاي   ميانگين کيفيگت آ  روداانگه  گرم در ليتر است. در مجموع ميلی 166

هاي کارسگت آههگی   تراز، هرکش، ساروند، و شهرآ  تا حد زيادي مشابه آ 

 4066بسگيار بگاال و بگيش از     شگور  هگاي روداانگه  است. مادار اين پارامتر در

هگاي  باشد که اين کيفيگت مشگابه کيفيگت آ  سشگمه    گرم در ليتر میميلی

 باشد.می سازند گنساران اروجی از
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 090 ...هاي حوضه آ  روداانه ايیبررسی هيدروژئوشيمي  4134دوم )تابستان سال اول، شماره 

 برداريهاي منطاه مورد مطالعه در نااط نمونهپارامترهاي فيزيهوشيميايی آ  روداانه -4 جدول
 

 

EC pH TDS Ca2+ Mg2+ Na+ K+ HCO3 پارامتر
- Cl- SO4

2- 

 µmoh/Cm - mg/lit mg/lit mg/lit mg/lit mg/lit mg/lit mg/lit mg/lit واحد

 شيرين سطقی آ 

 تراز، هايداانهرو)

  ساروند هرکش،

 43 01 400 4 10 44 47 101 8.8 400 ميانگين

 044 440 017 0 460 16 441 074 7.1 737 بيشينه

 3 46 441 4 4 7 14 481 0.3 141 کمينه

 14 47 401 4 14 41 44 117 8.7 443 ميانه

 04 11 04 6 14 0 48 440 6.4 478 معيار انقراف

 460 07.4 44.4 14.0 71.1 18.4 07.1 14.8 0.1 11.1 واريانس

 شور سطقی آ 

 شور و روداانه)

  اللی تلخا 

 171 4043 414 1 710 16 448 4017 0.3 1001 ميانگين

 774 0446 406 1 4170 18 431 1614 8.7 8436 بيشينه

 030 147 401 0 164 04 406 136 0.4 0446 کمينه

 164 4141 444 1 4604 03 404 4017 0.8 4477 ميانه

 014 860 41 6 186 0 07 4181 6.4 0480 معيار انقراف

 17.4 48.0 3.3 40.1 44.7 04.4 48.3 73.1 8.3 10.8 واريانس

 
  در دو 0پگايپر )شگهل    نمگودار  از هگا آ  روداانه تيپ تعيين براي

شده است کگه براسگاس ايگن نمودارهگا،      استفاده فصل اشک و مرالو 

ی کلسيمی کربنات نوع بی ازهرکش  -انه تالود، هرکش، و ترازرودا تيپ

هگاي  هگا در مجگاورع سگنگ   دهنده ابور آ  اين روداانه است که نشان

آههگگی و کنگلگگومرايی )سگگازند آسگگماري و کنگلگگومرا بختيگگاري  اسگگت.  

روداانه شهرآ  به الت رانمگون سگازند گنسگاران در زيرحوضگه آن،     

باشد. روداانه سگاروند   می می  کلسيیناتکرب )بی یداراي آ  نوع سولفات

دريافگت سنگدين    بوده که می  کلسيیکربنات )بی یداراي آ  نوع سولفات

شااه فرای از سازند گنساران در مجگاورع رانگدگی انگدکان در حگوالی     

روداانه شده است. روداانگه  اين شدن آ  یراه تمبل بااث سولفاتسهار

ازند گنسگاران در مجگاورع   هگاي کارسگتی سگ   تلخا  اللی که از سشگمه 

. می اسگت کلسي یداراي آ  نوع سولفات ،گيردراندگی اللی سرسشمه می

 ی از تيگپ آب ،روداانه هرکش هب پيوستنروداانه تراز در باالدست مقل 

 هگاي  يگون  هگر سنگد   ،باشد   میمی)سدي می  کلسييدي)کلر یکربنات بی

وداانگه شگور   . راسگت  یکربناع و کلسيمبی يادشدههاي آ   غالب نمونه

 يگگديهگگرکش داراي آ  نگگوع کلر -روداانگگه تگگراز پيوسگگتن بگگهاز  پگيش 

هگاي   روداانه شور پس از پيوسگتن روداانگه  تيپ آ   باشد. می میسدي

  می)کلسگي  می  سديی)سولفات يديهرکش و تلخا  اللی نوع کلر -تراز

در تمامی مسير اود داراي آ   فصل اشک،در اما اين روداانه  شود می

هگاي   . منشأ شوري روداانه شور اللی، سشمهاست میسدي ديينوع کلر

که در اارج از مقدوده مگورد مطالعگه واقگع     استنمک سازند گنساران 

شود، به الت پراکندگی و تنگوع زيگاد در   الور که ديده میهمان اند. هشد

شناسگگی منطاگگه مگگورد مطالعگگه، رونگگد تهامگگل يگگونی آ  مقگگيط زمگگين

توان گفت کند اما در هر حال میروي نمیها از نظم مشخصی پيروداانه

دو اضگو انتهگايی را در    ،ترکيب ميانگين روداانه شور و تلخا  اللیکه 

  .دهند مسيرهاي تهامل ژئوشيميايی نشان می
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  پايين) اشک و   باال)  رت فصل دو در هاي منطاه مورد مطالعهنمودارهاي پايپر آ  روداانه -0شهل 
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 ژئوشیمی زهرا رحيمی و همهاران 099

 بگه  دولوميتگی و آههی گنی، رسوباع گذاريرسو  و انقالل تشخيص

مشگخص   دولوميت و کلسيت ،ژيپس هايکانی اشباع شااص توسگط ترتيب

 بگراي  PHREEQC يارايانهکد  شد از تر گفتهپيشالور که همان د.شومی

 0 جگدول   در آن نتگايج  اسگتفاده شگده اسگت و    هاي اشگباع  شااص همقاسب

 همگه  شگود در مگی  دهديگ  اين جگدول  در که الورهمان است. شده داده نشان

 در بنگابراين  اسگت.  اشباعزيرژيپس  اشباع شااص برداري،هاي نمونه ايستگاه

 سگطقی  هايآ  گنساران  توسط رود شور سازندهاي گنی )سازند حوضه

در ميگت  اشگباع کلسگيت و دولو   هگاي شگااص  ،به الور کلی .دنيابمی انقالل

هگا  دهنده انقالل سگازندهاي حگاوي ايگن کگانی    نشان و اشباعزيرنااط  بيشتر

امگا در   اسگت )سازندهاي آسماري، آغاجگاري، لهبگري  توسگط آ  روداانگه     

هاي تراز و تالوگ به ترتيگب شگااص )کلسگيت،    ی از مسير روداانهيهابخش

ودن ايگن  اشگباع بگ  اَبَردهنگده  باشد که نشگان دولوميت  و )کلسيت  مثبت می

 .استها در اين منابع سطقی ها و رسو  اين کانی آ 

 
 مطالعه مورد منطاه هاي سطقیبرداري آ نمونه هايايستگاه در هاکانی اشباع شااص ميانگين -0 جدول

 

 شااص اشباع ژيپس دولوميت اشباع شااص کلسيت اشباع شااص بردارينمونه ايستگاه

-6.60 تلخا  روداانه -تلخا  پل  6.04- 6.64- 

 -4.67 -4.00 -6.43 اللی شور روداانه -تلخا  پل

 -0.01 -4.4 -6.01 تراز روداانه -هرکش تراز پيوستگاه

 -4.44 -4.33 -6.3 شور روداانه -شور و هرکش پيوستگاه تراز

 -4.88 6.47 6.04 تراز روداانه تراز روداانه -شور و هرکش پيوستگاه تراز

 -0.41 -6.73 -6.14 هرکش روداانه -شور و هرکش پيوستگاه تراز

 -0.40 -6.10 -6.64 هرکش آ  -حتی تنگ

 -0.14 -6.43 6.60 تلوگ پل -تالود روداانه

 -0.03 -6.41 6.43 تراون بی بی دست باال -تالوگ

 -4.48 -4.00 -6.13 شهرآ  روداانه

 
 هاي يونی با غلظت کگل جامگداع حگل    بررسی همزمان نسبت براي

. در  1ترسگگيم شگگد )شگگهل   Durovنمگگودار ، هگگا نمونگگه pHو  شگگده

هاي کاتيونی و آنيونی، غلظگت   هاي آ ، مثلث نمونه Durovنمودارهاي 

. براسگگاس در نظگگر گرفتگگه شگگده اسگگت pHو  حگگل شگگدهکگگل جامگگداع 

هاي اللگی  هاي آ  روداانهنمونه TDS در فصل تر Durovنمودارهاي 

مربوط بگه   TDSو کمترين  گرم در ليتر متغيرميلی 0066تا  166بين 

هاي هرکش و تگالوگ اسگت. همننگين روداانگه تلخگا  داراي      روداانه

آ   pHهگگاي سگگطقی منطاگگه اسگگت.   در ميگگان آ  TDSبيشگگترين 

متغير اسگت. امگا در فصگل     7/8تا  8هاي اللی در اين دوره بين روداانه

کمترين و بيشترين ماادير به ترتيب مربوط بگه روداانگه    TDSاشک 

گرم در ليتگر  و روداانگه شگور اللگی )حگدود      ميلی 166)حدود هرکش 

در اين فصگل   هاي اللیآ  روداانه  pH.گرم در ليتر  استميلی 1466

آ  در دو فصگگل اشگگک و تگگر   pH باشگگد.متغيگگر مگگی 4/7تگگا  8بگگين 

 . دهنده وجود آ  نسبتاً قليايی در حوضه آبريز استنشان

ظر شر  نشان داده شده بندي آ  از نمعيارهاي رده 1در جدول 

هاي مقدوده اللی از نظگر شگر    است. با توجه به اين جدول، روداانه

در هر دو دوره مرالو  و اشک وضعيت تاريباً يهسانی دارند. به ايگن  

هگرکش داراي کيفيگت    -هاي تراز، هگرکش، و تگراز  ترتيب که روداانه

بگی  هاي شهرآ  و تالوگ )پايين دست بیاو  و کيفيت آ  روداانه

تراون  قابل قبول است. همننين کيفيت آ  روداانه تالوگ در بگاال  

بی تراون او  است. اما روداانه شگور اللگی کگامالً    دست سشمه بی

نامطبوع و کيفيت آ  روداانه تلخا  نيز نامناسب تا کامالً نگامطبوع  

 است.
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 طاه مورد در دو فصل تر) باال   و اشک )پايين هاي منآ  روداانه Durov نمودارهاي -1شهل 

 

 استانداردهاي کيفی آ  شر  -1 جدول
 

 پارامتر شيميايی واحد غلظت مجاز بيشينه منبع

USEPA (1995) 46 mg/L Nitrate (as N) 

USEPA (1995) 4 mg/L Nitrite (as N) 

USEPA (1995) 1 mg/L Floraide 

USEPA (1995) 466 mg/L Sulfate 

USEPA (1995) 046 mg/L Chloride 

USEPA (1995) 6.1 mg/L Iron 

USEPA (1995) 6.64 mg/L Hydrogen Sulfide 

WHO (1984) 466 mg/L Total Hardness 

WHO (1984) 066 mg/L Sodium 

WHO (19894) 4066 mg/L Total Dissolved Solids 

WHO (1984) 0.4-7.4 - pH 

USEPA (1995) 6 MPN Total Coliform Bacteria 
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 098 ...هاي حوضه بررسی هيدروژئوشيميايی آ  روداانه  4134دوم )تابستان سال اول، شماره 

 ويلهگاکس  بنگدي هرد از آبيگاري  و کشگاورزي  نظگر  از کيفی ماايسه براي

اسگت.   کشگاورزي  نظگر  از بنگدي رده روش بهتگرين  نگوای  بگه  که استفاده شد

 کگالس  40 در را هگا نمونگه   SAR ،ECاامل دو براساس هاکسگويل نمودار

ميگزان   )کمتگرين   C1S1 آن حالگت  بهتگرين  کگه  کنگد مگی  بنديهرد مختلف

 مادار است. يتقلياي و شوري ميزان کمترين داراي   يعنی SAR ،ECاامل

شود.  مسموميت به منجر تواندمی و منفی دارد مجاز اثراع حد از بيش سديم

 . وجگود اسگت ت ايلی زيگاد   شوري و قليايي )مادارC4S4  بدترين حالت آن

 در اساسگی  ناگش  و بگوده  الزم انسان و گياه براي غذايی نظر از آ  در سديم

 سگديم  اثراع ،کشاورزي صارفاز نظر مد. دار جانوري و گياهی و سازسوات 

 کگه  SAR دارد اهميت (SAR) جذ  قگابگل و سديم سديم يون صورعهب

 آيگد دسگت مگی  هبگ  4معادله  بر اساس شود ومی ناميده نيز سديم جذ  اطر

 . 4187)صداقت، 

                                         4معادله 

2

..
MgCa

Na
RAS


 

 ماگدار  Mg مادار يون سديم Na سديم جذ  نسبت SARه در آن ک

ها را ويلهاکس نمونه نمودار 1 شهل .است کلسيم يون مادارCa منيزيم  يون

هگا در  نمونگه  ، ردهاين نمودار اساسدهد. براشک نشان می در دو فصل تر و

بگه   1در جگدول   و همراه با کيفيگت آنهگا   شدهمشخص  دو فصل تر و اشک

 .شهل االصه نشان داده شده است

 

 
 تر منطاه در دو فصل اشک و  يها آ  روداانه هاي نمونه نمودار ويلهاکس -1شهل 

 

 ويلهاکسنمودار  اساسها از نظر کشاورزي بربندي آ  روداانههرد -1 جدول
 

 كیفیت آب براي كشاورزي فصل خشك فصل تر نام محل نمونه برداري كد

 مناسب براي کشاورزي -کمی شور C2S1 C2S1 روداانه تراز -تراز هرکش وستگاهپي 1

 مناسب براي کشاورزي -کمی شور C2S1 C2S1 روداانه تراز -تراز هرکش و شور پيوستگاه 2

 مناسب براي کشاورزي -کمی شور C2S1 C2S1 روداانه هرکش -تراز هرکش و شور پيوستگاه 9

 مناسب براي کشاورزي -کمی شور C2S1 C2S1 ی بی تراونباالدست ب -روداانه تالوگ 4

 نامناسب براي کشاورزي -ايلی شور C4S4 C4S4 روداانه شور -تراز هرکش و شور پيوستگاه 1

 قابل استفاده  براي کشاورزي -شور C3S1 C3S1 روداانه شهرآ  -روستاي شهرا  1

 سب براي کشاورزينامنا -ايلی شور C4S1 C4S1 روداانه تلخا  -پل تلخا  1

 قابل استفاده  براي کشاورزي -شور  C3S2 روداانه شوراللی -پل تلخا  3

 نامناسب براي کشاورزي -ايلی شور C4S4  روداانه شوراللی -پل تلخا  3
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 نتیجه گیري -4

 

هگاي منطاگه   هاي برداشگت شگده از روداانگه   نمونه آ تجزيه شيميايی 

شناسی حوضه آبريز مورد که مقيط زمين دهنده اين استمورد مطالعه نشان

. آ  روداانه شگور در  ها داردمطالعه بيشترين تأثير را بر کيفيت آ  روداانه

در  شود و کيفيت آن شيرين است.میهاي آههی تأمين  از سشمهها  سرشااه

که با ابور از سگازندهاي گنسگاران   )هايی سند  ميانه حوضه آبريز ورود آبراهه

هاي بسيار کوسک تلخا   و همننين سشمه اند دهمطلو  شکيفيت ناداراي 

کيلگگومتري  0شگگوري در حگگدود   الگگور امگگده ورود آ  سشگگمههو بگگاالاره بگگ

هگاي     روداانه الاهرآباد از زير شگااه ضباالدست روستاي سيگوند )در زيرحو

ليتر بر ثانيه بگه   146تا  046روداانه شور  با آ  شور غليظ و آبدهی حدود 

اگدم گسگترش ايگن سگازندها در     سگازد.   را نامناسب می يفيت آنک ،روداانه

هگاي آههگی   سطح حوضه در مسير روداانگه هگرکش و تغذيگه آن از سشگمه    

ا ساماندهی سشگمه مگذکور و   توان بشود. لذا میبااث کيفيت مطلو  آن می

احداث يک سگد کوتگاه و انتاگال آ     با )، آ  آن و حذف شوري زدايی از نمک

 تگا  نمگود به مهگان مناسگبی منتاگل     آ  آن راشمه به آن  شور اروجی از س

متگر مهعگب در ثانيگه  و     48تگا   7ی زيگاد )متغيگر از   دهبگ آبتوان با توجه به 

د. کگر مناسبی استفاده  منبع انوانهاز آن ب ،اين روداانه موقعيت استراتژيک

هگاي گنگی و   هاي اشباع مقاسبه شده نيگز حگاکی از انقگالل سگنگ    شااص

. رونگد تهامگل شگيميايی    سگت هااه و در الول مسگير روداانگه  آههی در منط

منطاه مورد مطالعه به الت پراکندگی بسيار زياد سازندها در منطاه از نظگم  

هاي شگور و تلخگا    توان ترکيب روداانهو تنها می کندمشخصی پيروي نمی

انوان اضو انتهگايی  هب  يمی)کلس می  سديی)سولفات يديکلر اللی را با تيپ

ظر گرفت. از لقا  کشاورزي و شر  روداانگه شگور بگدترين کيفيگت را     در ن

هگرکش   -هگاي تگراز، هگرکش و تگراز    و روداانگه  يسگت دارد و قابل استفاده ن

ها تنها منبع آ  سطقی که با توجه به اينهه اين روداانه دکيفيت اوبی دار

 از آن اسگتفاده شر  و کشاورزي دشت اللی  برايکه  استموجود در منطاه 

، زههگگش آبخگگوان آبرفتگگی هگگاد و بگگا توجگگه بگگه آنهگگه ايگگن روداانگگهشگگویمگگ

د که تغذيه مصگنوای بگه روش پخگش    شوپيشنهاد می هستند،ميانرودان پلی

هاي اشگک تگراز و هگرکش در مقگل ورود بگه دشگت، مگورد         سيال  آبراهه

 مطالعه قرار گيرد.
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