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 چکيذه

 ثَیضُ ووی ٍ ویفی لحبظ اس آثی هٌبثغ ارسیبثی اّویت ثبػث ؽیزیي، آة هٌبثغ هحذٍدیت ٍ جوؼیت افشٍى رٍس رؽذ اهزٍسُ

ثب رٍػ ّبی هذیزیتی هذرى ّوچَى اعتفبدُ اس هحیط ًزم افشاری  ّب پٌِْ ثٌذی ویفی آثخَاىاعت. ؽذُ خؾه هٌبطك در

Gis Arc  .هی تَاًذ در ارائِ راّىبرّبی هذیزیتی صحیح هٌبعت ثبؽذIQG  ُؽبخص ویفیت آة سیزسهیٌی هی ثبؽذ وِ داد

 ثزای تحمیك درایيیفی هختلف را ثب یىذیگز تلفیك ٍ ثب اعتبًذاردّبی عبسهبى ثْذاؽت جْبًی،ارتجبط هی دّذ. ّبی و

 آة ویفیت ؽبخص اس ،دؽت هختبراى سیزسهیٌی آة ویفیت یًمؾِ یتْیِ ٍ ؽیویبیی پبراهتزّبی اس تؼذادی ثزرعی

 هؤثز ؽیویبیی پبراهتز 6 گذاری اًذیظ ٍ وزدى ًزهبل طزیك اس GQI گزدیذ. تؼییي ٍ ًوَدار ؽَلز اعتفبدُ GQIسیزسهیٌی 

TDS ،CLجولِ  اس ؽزة آة ویفیت در
-
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وِ فزاٍاًی سیبدی در آة سیزسهیٌی هٌطمِ دارًذ ٍ  +

 جْبًی عبسهبى اعتبًذارد ثِ ًغجت ّبآى یهمبیغِ ٍثبؽٌذ اّویت هی اس ًظز تأثیز گذاری ثز عالهت اًغبى دارای

 ٍ 17/21 دؽت هختبراى ثیي درGQI ؽبخص  همذار ؽذ. اًجبم (GIS)جغزافیبیی اطالػبت عیغتن در  (WHO)ثْذاؽت

 آة اعتبًذاردّبی ًظز اس هطبلؼِ هَرد یهٌطمِ سیزسهیٌی ّبیآة هجوَع در وِ ثیبًگز آى ثَد هتغیز ثَدُ ٍ 60/31

  .دارد لزار ی ًبهطجَع تب ًبهٌبعتردُ در بهیذًیآؽ

 GIS ی،آة سیزسهیٌ ؽبخص ویفیت ،دؽت هختبراى ،پبراهتز ؽیویبیی كليذي: هاي واشه
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Abstract 

The Population growth and limited fresh water resources signify the importance of quantitative and 

qualitative evaluation of water resources, particularly in arid regions. Zoning quality of aquifers with modern 

management practices such as the use of the ArcGIS software can provide appropriate management 

solutions. GQI, an indicator for the quality of groundwater, combines different data of quality and correlates 

them with World Health Organization standards. In this study, to evaluate some chemical parameters and 

providing Mokhtaran map of groundwater quality were used groundwater quality index (GQI) and Schuler 

charts. Determining GQI through normal and indexing 6 chemical parameters affecting the quality of 
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drinking water, including TDS, CL-, SO42-, Mg2+, Ca2+ and Na+ that have great abundance in the 

groundwater in the region and in terms of impact on human health are important, and compare them to the 

standard of World Health Organization (WHO) in geographic Information System (GIS) was performed. GQI 

index plain Mokhtaran, between 21/17 and 31/60 is variable and showed that overall groundwater in the 

study area, in terms of drinking water standards, is in the category undesirable until inappropriate. 

Keywords: Chemical Parameters, GIS, Groundwater Quality Index, Plain Mokhtaran. 

 

 هقذهه-الف

 اس اعتفبدُ ًوبیذ، ثبسگَ را آة ویفی ؽزایط تَاًذهی وِ آهبری ٍ ریبضی ّبیپیچیذگی اس دٍر ٍ عبدُ ثغیبر ّبیرٍػ اس یىی

 یه ػٌَاى ثِ آًْب اس تَاىهی آة ویفی هذیزیت در وِ ّغتٌذ ّبییرٍػ آة ویفی ّبیؽبخص. اعت آة ویفی ّبیؽبخص

 عطح در اعتفبدُ لبثل ثغیبر وِ آة ویفیت ّبیؽبخص اس .ًوَد اعتفبدُ هزثَطِ ّبیگیزی تصوین ثزای لَی هذیزیتی اثشار

 ؽزة آة ویفیت تؼییي جْت .ًوَد اؽبرُ WQI ، IAWQI ، NFSWQI ٍ GQI هثل ّبییؽبخص ثِ تَاىهی ّغتٌذ جْبى

 فزاّن آثخَاى یًمطِ یه در فمط را ویفی ثزرعی اهىبى ؽَلز دیبگزام الجتِ .دارد ٍجَد ؽَلز دیبگزام هثل هزعَهی ّبیرٍػ

 ؽیویبیی پبراهتزّبی توبم وِ ویفیت ًمؾِ یتْیِ ثِ لبدر ٍ ًذاؽتِ ٍجَد ثٌذی پٌِْ ثصَرت آى یاعتفبدُ اهىبى ٍ وٌذهی

 ّغتٌذ، عْین اصلی ّبییَى یّوِ آؽبهیذًی آة ویفیت در وِ آًجب اس(. 1385ّوىبراى،  ٍ هطَری(ثبؽذًوی هؤثزًذ درآى

 ایي ثزای. اعت سیبدی اّویت دارای ؽَد، گزفتِ ًظز در تلفیمی ثصَرت ّبیَى ایي یّوِ زثا آى در وِ هؼیبری آٍردى ثذعت

 ٍ ًوَدُ هؼزفی را "Groundwater Quality Index(GQI)" سیزسهیٌی آة ویفیت ؽبخص (2007ثبثیىز ٍ ّوىبراى )هٌظَر 

 آة سیزسهیٌی ویفیت در هؤثز پبراهتز چٌذیي ، GISافشار ًزم یپبیِ ثز ؽبخص ایي .ثزدًذ ثىبر اپيص وؾَر در Nasuno درآثخَاى

 ثصَرت عبلن آؽبهیذًی آة ُیضثَ آة، تأهیي ایزاى، ًمبط اس ثغیبری در وٌذ. اهزٍسُهی تلفیك یىذیگز ثب ّبی اصلی( را)یَى

 ّبیدٌّذُ تؾىیل اس ثزخی ٍ فزػی اصلی، ّبییَى غلظت دلیك گیزیاًذاسُ عجت ّویي ثِ .اعت آهذُ در حبد ایهغئلِ

دل، صبحت(ثبؽذهی ؽزة هصزف ثزای سیزسهیٌی ّبیآة ویفیت ثزرعی جْت اٍلیِ الذاهبت اس سیزسهیٌی ّبیآة در وویبة

1388  .( 

هَرد  GQIاسؽبخص  ثباعتفبدُ ؽزة ثب تبویذ ثز هصزف هختبراى دؽت سیزسهیٌی آة ویفی ثٌذی پٌِْ تحمیك ایيدر 

   ثزرعی لزار گزفت.

 هواد و روش ها -ب

 هوقعيت خغرافيايي هنطقه -1

 ( اس هحذٍدُ ّبی وَیزلَت ایزاى در اعتبى خزاعبى جٌَثی اعت. ایي هحذٍدُ در1هحذٍدُ هطبلؼبتی هختبراى)ؽىل

ّبی ػزض ؽوبلی ٍالغ ؽذُ اعت. در ؽوبل آى هحذٍدُ 3601416طَل ؽزلی ٍ  715744هختصبت جغزافیبیی 

ثیزجٌذ،در ؽزق آى ػلی آثبد ّبهَى، در غزة آى هحذٍدُ عزثیؾِ، ٍ در جٌَة آى هحذٍدُ ّبی عوي آثبد لزار دارد. ایي 



 
ی ثغیبر سیبدی پیذا وزدُ هیٌی در ایي هٌطمِ تَعؼِّبی سیزسثزداری آةثبؽذ، ثْزُهٌطمِ دارای اللین گزم ٍ خؾه هی

ویلَهتز هزثغ ٍ  2508ؽَد. هغبحت ایي حَضِ اعت ٍ توبهی آة السم ثزای وؾبٍرسی ٍ ؽزة اس ایي هٌبثغ تبهیي هی

ٍ در لغوت خزٍجی دؽت ٍ هتَعط  1164هتز ٍ حذالل ارتفبع 2678ویلَهتز هی ثبؽذ. حذاوثز ارتفبع  272هحیط آى 

 .(1)ؽىل ثبؽذهتز هی 1714ارتفبع 

 
 هَلؼیت دؽت هختبراى در خزاعبى جٌَثی -1ؽىل

ٍ  گزدیذ دؽت هختبراى الذام ؽزة آة ویفی ارسیبثی ثِ (GQI) سیزسهیٌیی آة ویفیت ضزیت تؼییي طزیك اس پضٍّؼ ایي در

TDS ،CL ؽبهل ؽیویبیی پبراهتز 6 اس هٌظَر ایي ثزای
-
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2- ،Mg
2+،Ca
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 ویفیتت  ثز را تبثیزگذاری ثیؾتزیي وِ  +

. گزدیتذ  اعتفبدُ اعت ؽذُ اؽبرُ ّبآى ثِ جْبًی اعتبًذارد جذٍل در ّوچٌیي ٍ ثَدُ ّشیٌِ ون ّبآى آًبلیش ٍ داؽتِ ؽزة آة

 ًظتز  در وتذام  ّتز  ثزای غلظت حذاوثز ثزای آعتبًِ ٍتٌْب اعت ًؾذُ ارائِ ؽیویبیی تزویجبت ایي ثزای ثبثتی دعتَرالؼول

 آؽبهیذًی آة اعتبًذاردّبی یبثذ، هی اٍلَیت ؽزة آة هطلَة ویفیت وٌبر در اًغبى عالهت وِ ٌّگبهی .اعت ؽذُ گزفتِ

 یه ّز ثزای هحبعجِ ؽذُ ًغجی ٍسى لحبظ ثب هذوَر پبراهتزّبی تلفیك اس GQI تؼییي ّغتٌذ. ًیش هٌبعت دیگز اّذاف ثزای

 یه ّز غلظت طزیك هیبًگیي اس تحمیك ایي در پبراهتزّب اس یه ّز دّیٍسى وِ طَری ثِ گزفت. اًجبم  GISهحیط در آًْب اس

 جذٍل ثِ تَجِ ثب ًتیجِ در گزفت. لزار 100 تب 0ثیي GQI یآهذُ ثذعت همبدیز ٍ ؽذ اًجبم هطبلؼِ هَرد یهٌطمِ در ّبآى اس

 .گزدیذ ثٌذی تمغین آة ( ویفیت1)

 

 

 



 
 GQI   ثزاعبط آة ویفیت تمغین ثٌذی -1جذٍل 

 GQIهیشاى  آة ویفیت

 111-11 هٌبعت

 11-31 لجَل لبثل

 31-11 هتَعط

 11-22 ًبهٌبعت

 21-1 ًبهطجَع وبهال

 ّزیته  ثزای ای،ًمطِ ّبیدادُ (gniKirKگ)وزیجیٌاعتفبدُ اس رٍػ  ثب GIS هحیط در اثتذا ، GQIؽبخص یهحبعجِ جْت

ِ ایتي  ثتزای  ثؼتذ  یهزحلِ در )1388جَدٍی، (گزدیذ تْیِ غلظت رعتزی یًمؾِ ؽیویبیی پبراهتز ؽؼ ایي اس  ّتبی دادُ وت

ِ  رعتزی ّبیًمؾِ (X) پیىغل ّز ّبیغلظت( 1)راثطِ اس اعتفبدُ ثب ؽًَذ هؾتزن هؼیبر ٍ همیبط یه دارای هتفبٍت  در وت

 .ًوَدًذ ثزلزار ارتجبط (  ) پبراهتز آى  (WHO)ثْذاؽت جْبًی عبسهبى اعتبًذارد همذار ثب ثَدًذ، ؽذُ ایجبد لجل یهزحلِ

                                                                                                                                                    (1) 

 وتزد. هتی  تغییتز  1ٍ  -1ثتیي  آًْتب  ّبیپیىغل ارسػ وِ ثَد جذیذ یًمؾِ ؽؼ تَلیذ ّب،همیبط عبسییىغبى ایي یًتیجِ

 ایي در آهذ. ثذعت پبراهتز ّز (knrR pnmؽذُ) ثٌذی رتجِ یًمؾِ تب ؽذًذ ثٌذی درجِ 10 ٍ 1 ثیي ّبًمؾِ ایي در ّبغلظت

ایتي   در ٍالغ در ثَد. سیزسهیٌی آة ًبهٌبعت ویفیت ثیبًگز 10 ی رتجِ ٍ سیزسهیٌی آة خَة ویفیت ًؾبًگز 1 یرتجِ ّبًمؾِ

ِ  در 10ثِ  1ٍ  5ثِ  0،  1تَلیذ ؽذُ در هزحلِ لجل ثِ  -1ثبیغتی همذار  تجذیل ٍاحذ ِ  یًمؾت  تغییزوٌتذ.  ؽتذُ  ثٌتذی رتجت

ِ  پیىغل ّز ٍاحذ تجذیل ثزای ثبؽذ،هی ایجولِ چٌذ تبثغ یه وِ (2) یراثطِ اس هٌظَر ثذیي ِ   یًمؾت همذارجذیتذ   لجلتی ثت

                           (.                 Babiker et al., 2007ؽذ ) اعتفبدُ

                                                                                                                                                (2) 

 همبیغِ در را سیزسهیٌی آة ویفیت ولی ٍضؼیت ٍ ثبؽذ ؽیویبیی پبراهتز ؽؼ توبم یًوبیٌذُ وِ ًمؾِ یه ایجبد هٌظَر ثِ

 تلفیك پبراهتزّب ثِ هزثَط ّبیالیِ (3)راثطِ  GQIسیزسهیٌی  آة ویفیت ؽبخص اس اعتفبدُ ثب ًؾبى دّذ  WHO ثباعتبًذارد

 .گزدیذًذ

        [                      ⁄ ] (3                 )                                                       
   

 ثب ثزاثز وِ ثبؽذهی پبراهتزّب اس یه ّز ًغجی ٍسى  w ؽذُ ٍ ثٌذی رتجِ ّبیًمؾِ اس پیىغل ّز یرتجِ ، r فزهَل ایي در

 هیبًگیي ٍسًی هختلف، پبراهتزّبی اس ٍالغ در GQI یهحبعجِ ثزای ثبؽذ.هی هزثَطِ یؽذُ ثٌذیرتجِ یًمؾِ همذار هیبًگیي

 تأثیزگذاری ًتیجِ در ٍ ثیؾتز ًغجی ٍسى دارای اعتبًذارد( همذار ثب ثیؾتز ثیؾتز )تفبٍت همذار ثب پبراهتزّبی وِ ؽذ گزفتِ

 ثٌبثزایي در اعت، هتفبٍت اًغبى ثزای هختلف ػٌبصز ثَدى عوی همذار ایٌىِ ثِ تَجِ (. ثبHiyama, 2010ثَدًذ ) ثیؾتز

 تمزیجب ثِ اًغبى ثزای آًْب ثَدى خطزًبن ٍ عوی همذار وِ ثبؽذ،هی صحیح پبراهتزّب یّوِ ثزای هیبًگیي اس اعتفبدُ ؽزایطی



 
 .وٌٌذ تغییز ضزایت ٍ ؽذُ وبلیجزُ ثبیغتی فزهَل ثبؽذ، ػٌبصز دیگز اس تزعوی ػٌصز، چٌذ یب یه اگز ٍ ثبؽذ اًذاسُ یه

ثِ هٌظَر تؼییي ویفیت  هبًػوَ دارد. ٍجَد ؽَلز دیبگزام هثل هزعَهی ّبیرٍػ ؽزة آة ویفیت تؼییي جْت ّوچٌیي

در ایي دیبگزام ثب تَجِ ثِ غلظت اهالح اصلی ویفیت آة  ،آة سیزسهیٌی ثزای هصبرف ؽزة اس ًوَدار ؽَلز اعتفبدُ هی ؽَد

الجتِ  گزددطجمِ ثٌذی هی خَة ٍ لبثل لجَل -هتَعط -ًبهٌبعت -وبهال ًبهطجَع-سیزسهیٌی ثِ ؽؼ ردُ غیزلبثل ؽزة

 ثٌذی پٌِْ ثصَرت آى یاعتفبدُ اهىبى ٍ وٌذهی فزاّن آثخَاى یًمطِ یه در فمط را ویفی ثزرعی اهىبى ؽَلز دیبگزام

ثبؽذ. وِ ایي هَضَع احتوبل ًوی هؤثزًذ درآى ؽیویبیی پبراهتزّبی توبم وِ ویفیت ًمؾِ یتْیِ ثِ لبدر ٍ ًذاؽتِ ٍجَد

ؽَد ٍ در ًتیجِ وبرثز را در ّبی ویفی هتفبٍت لزار گیزًذ را هَجت هی ّبی هختلف در هحذٍدًُِ، پبراهتزایٌىِ در یه ًوَ

تَاى اثزاس داؽت وِ چَى ایي ًوَدار اهىبى ثزرعی ویفی را فمط در  وٌذ. ّوچٌیي هیرٍ هیهؾىل رٍثِ تؼجیز ٍ تفغیز ثب

ّبی هختلف اؽبرُ وزد)ًیه ب اعتبًذاردمبیغِ ػٌبصز اصلی آة ثتَاى ثزای ه وٌذ، اس آى ًویّن هییه ًمطِ آثخَاى فزا

اس ًظز  ًوًَِ هَجَد، 16هختبراى  ثزای ٍضؼیت آة سیزسهیٌی هحذٍدُ هطبلؼبتی ًوَدار ؽَلز  4در ؽىل (.1392، پیوبى

 لبثلیت هصزف ؽزة ًؾبى دادُ ؽذُ اعت.

 نتايح و بحث  -ج

ّبی آهبری، حذ هطلَة، حذ ػبلی ٍ حذاوثز هجبس ( ؽبخص2ًوًَِ آة هٌطمِ هَرد هطبلؼِ)جذٍل 16در ایي تحمیك ثزای 

 & Sheng ) )ثزحغت هیلی گزم ثز لیتز( تْیِ ؽذُ اعت OHWپبراهتزّبی ؽیویبیی هَرد هطبلؼِ ثز اعبط اعتبًذارد 

Jichao, 2013 آٍردُ ؽذُ اعت. (3) جذٍل در( وِ ًتبیج 

 لیتز( ثز گزمهیلی حغت ثز( هطبلؼِ هَرد یهٌطمِ آة یًوًَِ 16 ؽیویبیی آًبلیش ًتبیج  -2جذٍل

na mg ca so4 cl tds UTM-X UTM-Y پیشٍهتز 
37.6 24 24.8 35.1 45.4 5526 688903 3603967 p1 

9.6 11.6 1.9 2.6 9.8 1475 725105 3595970 p2 

7 6.6 1.9 2.1 4.5 990 711060 3605662 p3 

74 8 19 21.1 75 6480 687564 3605178 p4 

44.5 2.8 7 9.5 36 3470 720761 3589172 p5 

30.4 7.4 12.6 14 29.6 3230 692991 3602063 p6 

12.4 7.9 3.1 1.2 12.9 1495 700531 3604618 p7 

34.6 4.6 7.2 13.2 26.6 2971 710617 3595751 p8 

32.7 6.9 5.7 6.8 31.5 2900 715171 3602617 p9 

54.1 19.9 12 16.2 60 5507 725306 3587535 p10 

11.6 9.5 2.8 3.8 13.6 1528 704605 3603630 p11 

25.6 8.6 5.6 10.1 24 2545 730171 3585940 p12 

10.7 11.2 2.4 4.9 11 1555 710166 3606454 p13 

16.8 23 7 7.9 24.5 3000 706149 3595576 p14 

32.5 5.4 5.4 3.6 34.5 2780 694484 3606078 p15 

21 10.9 12.3 13 23 2694 701791 3597517 p16 



 
 

 )لیتز ثز گزم هیلی )ثزحغت WHO اعتبًذارد ثزاعبط ّبآى هجبس حذاوثز همذار ٍ آهبری ّبیؽبخص -3جذٍل

 پبراهتز هبوشیون هیٌیون حذ هطلَة حذ ػبلی WHO هیبًگیي

3009.1 1000 300 500 990 6480 TDS 

11.77 250 50 150 1.2 35.1 SO42- 

28.86 250 50 150 4.5 75 CL- 

28.44 200 20 175 7 74 Na+ 

10.83 150 30 50 2.8 24 Mg2+ 

8.74 200 50 75 1.9 24.8 Ca2+   

در هٌطمِ خیلی ثیؾتز  )ول هَاد جبهذ هحلَل( TDS تَاى ًتیجِ گزفت وِ همذار پبراهتزّب، هیثب تَجِ ثِ هیبًگیي پبراهتز

( ّن ًیش ثیبًگز ّویي هَضَع اعت در صَرتی وِ همذار هیبًگیي 2ثبؽذ وِ ًوَدار ؽَلز)ؽىلهی WHO اس همذار اعتبًذارد

 TDS جْت ؽزة اس لحبظهختبراى  آة سیزسهیٌی آثخَاى دّذًؾبى هی ایي ثبؽذ.ّب ووتز اس اعتبًذارد هیثزای ثمیِ پبراهتز

 لزار دارد. در ٍضؼیت ًبهٌبعجی



 

 
 ّبی اًتخبثیًوَدار ؽَلز هزثَط ثِ پیشٍهتز-2ؽىل

 بنذي شذههاي رتبهنقشه -1

TDS ،CL ثٌذی ؽذُ هزثَط ثِ ّز یه اس ؽؼ پبراهتزّبی رتجِّبی تْیِ ؽذُ در ایي تحمیك ًمؾِیىی اس ًمؾِ
-
  ،SO4

2-، 

Mg
2+،Ca

2+
   ٍNa+ دٌّذ. هی ًؾبى پبراهتزّب ایي اس یه ّز ثِ ًغجترا  آثخَاى ثحزاًی هٌبطك ّبًمؾِ ایي ثبؽذ.هی

دٌّذُ  ًؾبى 1رتجِ  ( لبثل هؾبّذُ اعت.4ؽذُ در جذٍل) ثٌذیرتجِ یًمؾِ ؽؼ همبدیز ثِ هزثَط آهبری ّوچٌیي ًتبیج

، 1ثزاثز ثب  (-1)ؽبخص آلَدگیثیؾیٌِ آى اعت. در ًمؾِ جذیذ،ووتزیي عطح  10ووتزیي تبثیز آة سیزسهیٌی ٍ رتجِ 



 
 ّب،ّب در ّوِ ایي ًمؾِ( غلظت3اعت. وِ ثب تَجِ ثِ )ؽىل 10ٍ ثیؾتزیي عطح، هؼبدل  5(ثزاثز ثب 0حذ هتَعط)عطح 

 گیزد.ی ًبهٌبعت لزار هیتَاى ًتیجِ گزفت وِ آة هٌطمِ اس ًظز ؽزة در ردُثبؽذ ٍ در هجوَع هیهی 10ًشدیه ثِ 

 
 آة سیزسهیٌی دؽت هختبراىّبی ویفیت ثٌذی ؽذُ پبراهتزّبی رتجًِمؾِ -3ؽىل

 ؽذًذ گزفتِ وبر ثِ هطبلؼِ هَرد یهٌطمِ GQI ایجبد ثزای وِ ؽیویبیی پبراهتزّبی اس آهذُ ثذعت r یالیِ آهبری پبراهتزّبی -4جذٍل 

 پبراهتز هبوشیون هیٌیون هیبًگیي اعتبًذارد اًحزاف اس

0.57 3.28 1.98 4.84 TDS 

0.13 9.62 9.14 9.81 SO4
2-

 

0.39 9.08 7.57 9.8 CL
-
 

0.42 8.81 7.45 9.52 Na
+
 

0.14 9.56 9.19 9.81 Mg
2+

 

0.1 9.74 9.36 9.89 Ca2+ 



 
ثٌذی ؽذُ( ّبی رتجِ)هیبًگیي ًمؾِ ّبّبی رتجِ ثٌذی ؽذُ ٍ ٍسى ًغجی ّز یه اس پبراهتزٍ عپظ ثب اعتفبدُ اس ًمؾِ

 ثبؽذ ٍ ٍضؼیت ولی ویفیت آةهحبعجِ ؽذ وِ ایي ؽبخص ًوبیٌذُ توبم ؽؼ پبراهتز ؽیویبیی هی IQGؽبخص 

 دّذ.( ًؾبى هی1)جذٍل OHWسیزسهیٌی را در همبیغِ ثب اعتبًذارد 

 
 دؽت هختبراى GQIًمؾِ  -4ؽىل

 دؽت هختبراى ثیي درGQI ؽبخص  همذار( 1)جذٍل OHWثذعت آهذُ ٍ همبیغِ آى ثب اعتبًذارد  IQG ثب تَجِ ثِ همذار

 اعتبًذاردّبی ًظز اس هطبلؼِ هَرد یهٌطمِ سیزسهیٌی ّبیآة هجوَع در وِ ثیبًگز آى ثَد هتغیز ثَدُ ٍ 60/31 ٍ 17/21

   .دارد لزار ًبهٌبعتردُ وبهال ًبهطجَع تب  در آؽیبهیذًی آة

 نتيده گيري  -د

 هی در درن لبثل ؽىلی را ثِ دعتزط در هختلف ّبی ویفیت ثب آة ّبی دادُ تزویت سیزسهیٌی، آة ویفیت ؽبخص 

 ثِ ٍ ؽَد ارائِ خَثی ثِ تَاًذ هی وِ اعت آة ولی ویفیت ؽزایط هختصزعبسی ثزای رٍؽی دٌّذٓ ارائِ ؽبخص ایي آٍرد.

 هی ووه خیز، یب اعت آة هختلف ّبی اعتفبدُ ثزای ثبلمَُ خطزی آة سیزسهیٌی ولی ویفیت آیب وِ هغئلِ ایي درن

 در .وٌذووه هی آى ثْجَد ٍ حفع در هَفمیت دادى ًؾبى ٍ آثخَاى پذیزی آعیت ارسیبثی ثِ رٍػ ًْبیت ایي در .وٌذ

 هی وِ وٌذ هی تزویت ّن ثب ًْبیی همذار ؽبخص ارائِ ثزای را آة ویفی هختلف پبراهتزّبی آة، ویفیت ؽبخص ٍالغ،

 یًمؾِ یتْیِ ٍ ؽیویبیی پبراهتزّبی اس تؼذادی ثزرعی ثزای تحمیك . درایيؽَد اعتفبدُ هىبًی ّبی همبیغِ ثزای تَاًذ

 ًزهبل طزیك اس GQI گزدیذ. تؼییي اعتفبدُ GQIسیزسهیٌی  آة ویفیت ؽبخص اس دؽت هختبراى، سیزسهیٌی آة ویفیت

TDS ،CLجولِ  اس ؽزة آة ویفیت در هؤثز ؽیویبیی پبراهتز 6 گذاری اًذیظ ٍ وزدى
-
  ،SO4

2- ،Mg
2+،Ca

2+
   ٍNa

 ثِ  +

 آة ویفیت وِ ؽذ هؾخص GQI هیشاى تؼییي ثب گزدیذ. الذام GQI ویفی ؽبخص طزیك اس ویفیت یًمؾِ هٌظَر ایجبد



 
 دارد. لزار ویفیت وبهال ًبهطجَع تب ًبهٌبعت یردُ در آؽبهیذًی آة اعتبًذاردّبی ًظز اس هطبلؼِ هَرد یؽزة هٌطمِ

 اعت یبفتِ وبّؼ هطبلؼِ هَرد ؽوبل آویفز عوت جٌَة ثِ اس ویفی ؽبخص وِ داد ًؾبى سیزسهیٌی ویفیت آة یًمؾِ

 .ثبؽذ ثؾزساد ػَاهل ّوچٌیي ٍ جزیبى، جْت هَرفَلَصی، لیتَلَصی، لجیل اس ؽٌبعی سهیي ػَاهل اس هیتَاًذ هتبثز وِ

( ًؾبى دٌّذُ 2لدّذ)ؽىّب را ًؾبى هیّبی ویفی ثزای ّز یه اس پیشٍهتزّوچٌیي طجك ًوَدار ؽَلز وِ تغییزات پبراهتز

در ردُ هتَعط تب وبهال ًبهطجَع لزار دارًذ وِ ثبػث  TDSّبی دؽت هختبراى اس لحبظ پبراهتز آى اعت وِ ثیؾتز پیشٍهتز

 ؽذُ ویفیت آة ایي هٌطمِ ثزای آؽبهیذى هٌبعت ًجبؽذ. 
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