
 

 

 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 علوم دامی كشور حقيقاتموسسه ت

 خوزستانكشاورزي و منابع طبيعی استان  و آموزش مركز تحقيقات

 

 بررسی ميزان امالح و ساير تركيبات شيميايی آب شرب در گاوداري هاي خوزستان عنوان پروژه:

 24-46-13-052-970917   پروژه: شماره مصوب -

  ها وطرحهاي ملی ومشترك دارد(:خانوادگی مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 سيد مجيد حسينی خانوداگی مجري:نام ونام -

 ---:ناظرانخانوادگی و نامنام -

 ---خانوادگی مشاور)ان(:و نامنام -

زاده و علی مصطفی تهرانی، عبداالمير نيرومند، مريم جواد زاده، محمد جهانگير خانوادگی همكاران:نام و نام -

 غفار اسكندري

  كشاورزي و منابع طبيعی خوزستانو آموزش مركز تحقيقات محل اجرا :  -

 01/11/97 تاريخ شروع : -

 ماه 6و  سال 1 مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 1398زمستان تاريخ انتشار:  -

در مركز           59417با شماره         24/1/1400اين اثر در مورخ  -

 اطالعات و مدارك علمی كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحنی ها و نمودارها با ذكر مأخذ بالمانع است. -

 
 

 

 



 چکیده

 در با( گرم فصل و سرد فصل)مرحله دو در دامداري واحد 30 از آب، کيفيت بررسي منظور به تحقيق اين در    

 مواد کل از نظر ميزان ها نمونه. گرفت صورت برداري نمونه( کشي لوله آب چاه، رودخانه يا)آب منبع گرفتن نظر

 منيزيم، کلسيم، شامل آب ترکيبات و عناصر از برخي همچنين و الکتريکي هدايت سختي، ،pH محلول، جامد

داده هاي حاصل در قالب طرح کامل تصادفي با استفاده از نرم افزار . مورد بررسي قرار گرفت بيکربنات کلر، سديم،

براي بررسي کلي آب ها بر اساس منابع مختلف و مقايسه مورد تجزيه قرار گرفت.  GLMو با روش  SASآماري 

 به مربوط اطالعات تنها رابطه اين در. استفاده شد tآن با استاندارد از آزمون فرض يک طرفه با استفاده از توزيع 

 گردد، آوري جمع نوبت  يک در تنها که اطالعاتي و شده استفاده باشد شده تکرار فصل دو هر در که آبي منابع

کيفيت آب در دو فصل تابستان و زمستان به استثناي ميزان کل مواد جامد نتايج نشان داد که  .گرديد حذف

در آب چاه و ميزان سديم در آب رودخانه و آب شهري تفاوت معني داري را نشان مي  محلول و منيزيم

درصد منابع لوله کشي مورد  45درصد منابع آب رودخانه و  66چاه،  آب درصد منابع 90در (. p<0.05دهد)

نتيجه رسيد که تقريبا . بطور خالصه مي توان به اين ميزان منيزيم باالتر از حد مجاز بود ،بررسي در فصل تابستان

)پايين تر از همه منابع آب مورد بررسي از نظر ميزان مواد جامد محلول و هدايت الکتريکي در شرايط قابل قبولي

بررسي دوره اي الزم به  مجاز درصد از اين منابع با توجه به نزديکي به آستانه غلظت 20هستند اما در  حد مجاز(

 نظر مي رسد. 
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