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 چکيده

جاد يع ان منابيا يفيسودمند جهت کنترل ک يتواند اطالعاتيها ميآلودگ يبندمنابع آب و پهنه يسک آلودگير يابيارز

ها، استفاده بهينه از منابع آب، هاي جلوگيري از آلودگي منابع آب و کنترل آاليندهدر اين راستا همسو با سياست کند.

ن يهدف ارسد. يبه نظر م يز الزم و ضروريآبر يهانده در حوضهياز منابع آال يناش يهاسکيل ريزان پتانسين مييتع

ت به يباشد. با عنايم WRASTICگلو با استفاده از روش يز سد احمدبيآبر يحوضه يندگيسک آالير يابيارزپژوهش 

 يسازل مهم در مدلياز مسا يکيمرسوم پرداخته است و  يهاسک با شاخصير يابير صرفاً به ارزيقات اخينکه تحقيا

اخص ش ييکارا يابيارز يبران در پژوهش حاضر يباشد؛ بنابر ايآن مدل م ييصحت مدل و کارا يعت بررسيدر طبسک ير

ج حاصله، ي(  استفاده شد. طبق نتاSCIRWQI) رانيا يسطح يهابت آيفياز شاخص ک يط واقعيک و تطابق با محيوراست

ز، يآبر يهاي کشاورزي، اندازه حوضهتيو گردشگري، فعال يحيهاي تفرتيـه فاضالب، فعاليهاي تخلسک شاخصيزان ريم

ب يبه ترت  A1, A2, A3 ,A4, A5, A6, A7يهارحوضهيراي زب يو کاربري اراض يهاي صنعتتي، فعاليهاي ارتباطراه

ت، يعجمسک از مناطق کميزان ريت است که مين واقعيا يايج گويباشد. نتايم 10، 10، 00، 82، 81، 06، 02برابر با 

 يو دارا يستيک به شهر، توري، نزديدسترس يت، دارايبـه مناطق پرجمع يحـيو تفر يافته صنعتيبکر و کمتر توسعه

گلو، يز سد احمدبيآبر يآب در حوضه يآلودگ يت فعليمدل با وضع يج اعتبارسنجيطبق نتا ش است. يع رو به افزايصنا

 يفيش کيستگاه پايو در محل ا يدرصد 01مطابقت  يدارا 8شماره  يفيش کيستگاه پايدر محل ا A2 يرحوضهيز

 يدرصد 22مطابقت  يدارا 0شماره  يفيش کيستگاه پايدر محل ا A3 يرحوضهيو ز يدرصد 20مطابقت  يدارا 1شماره 
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 مقدمه -1

 هايفعاليت از شتر ناشييب  که است زيرزميني سطحي و هايآب آلودگي آب، با مرتبط معضالت ترين مهم از

ش يپا ي)راهنما داده است قرار تهديد معرض در را جهان آبي منابع از بسياري حاضرحال در که است بشر

 هاآالينده عمدي و تصادفي انتشار زلزله، و سيل جمله از طبيعي بالياي (. بروز00: 8111، 0ت منابع آبيفيک

 اثرات که خطرناك مواد جايي جابه و انتقال و نقل در تاسيسات، حوادث جمله از ديگر حوادث و آب منابع به

 قرار ثاثير تحت را جوامع از حاضر بسياري حال در که است مسايلي ترينمهم از دارد، زيستمحيط بر مخربي

 تدوين مقررات،ن و ين قوانيبا تدو مختلف ين راستا کشورهايدر ا (.06: 8111، 8امنو و همکارانيس) است داده

)هاك  اندکرده آب توزيع هايسيستم در ايمني آب، اقدام به افزايش منابع آلودگي جرايم افزايش استانداردها،

 (. 00، 8111، 1و همکاران

دهد که استفاده و مديريت منابع آبي کشور مطلوب نبوده و در حال حاضر مشکالت و ها نشان ميبررسي

ريزي مديريت گردد. لذا با گذشت زمان، آنچه که در طرحاين خصوص مشاهده ميهاي گوناگوني در نارسايي

ريزي و تخصيص آب به نحوي است برداري، برنامهيابد، اداره نظام اجرايي، بهرهاستراتژيک منابع آب اهميت مي

 هاي مختلفبخشاي، ملي، فراملي و اي، منطقهکه با نگرشي جامع به مجموعه نيازها و امکانات در سطح ناحيه

ملي ايفا نمايد. با توجه به  ياي را در توسعهاقتصادي و اجتماعي، مديريت آب بتواند نقش در خور و شايسته

هاي مختلف، تامين آب مناسب براي مصارف مختلف، يکي از محدوديت منابع آب کشور و تشديد نياز بخش

يدار محسوب شده و در اين راستا همسو با پا يهاي دولت براي دست يافتن به توسعهترين چالشاصلي

ح يها، استفاده بهينه از منابع آب و اجراي صحهاي جلوگيري از آلودگي منابع آب و کنترل آاليندهسياست

هاي شهري، صنعتي و ش شده و استفاده مجدد از پسابيپاال يستيقوانين و مقررات حفاظت از منابع آب، با

 (.6: 0128)محمودي،  مورد توجه قرار گيرد يستيهاي مهم دهه آينده باگيريکشاورزي به عنوان يکي از جهت

ارزيابي ريسک يک روش منطقي براي تعيين اندازه کمي و کيفي خطرات و بررسي پيامدهاي بالقوه ناشي از 

 (.0: 0120)قهرماني،  ست استيزحوادث احتمالي بر روي افراد، مواد، تجهيزات و محيط

خطري  -8ها، پذيري محيط فيزيکي و آلودگيآسيب -0باشد: شامل تعريف دو مشخصه ميريسک به طور کلي 

باشند؛ به طوري که ممکن شود. اين دو عامل در تعامل با يکديگر ميهاي انساني حاصل ميکه در نتيجه فعاليت

وجود داشته باشد. پذيري کم با خطر آلودگي زيادتر پذيري باال با خطر آلودگي کم و برعکس آسيباست آسيب

هايي که آنها را تهديد به منظور دستيابي به يک روش مناسب و مؤثر براي حفاظت از منابع آب از آلودگي

                                                           
1- Surface water quality monitoring guidelines 

2- Simeono & et al.  

3- Ho KC & et al.  
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: 0110)رحيمي بلوچي،  يافته استک توسعهيپذيري از جمله وراستهاي مختلف ارزيابي آسيبکنند، روشمي

ها مستلزم مخارج زياد و ديگر دارند؛ زيرا اين پروژه هايهاي سدسازي ريسک بيشتري نسبت به پروژه(. پروژه0

 يدر محدوده يمنابع مولد ريسک آلودگ يين پژوهش کنوني در صدد شناسايشرايط مکاني پيچيده هستند. بنابرا

محيطي و هاي زيستجاريـرين ناهنـتده جهت تعيين مهمـنيگلو و بررسي و ارزيابي منابع آالـيد احمدبـس

 ن پروژه است. ينها در ااثرگذارترين آ

به ز محاسيزان مواجهه نيشده و م ياست که توسط آن خطرات شناسائ ينديفرآ يستيزطيسک محير يابيارز

 (. 86: 8100، 0بلو و همکاراني)ر شوندين مييسک تعيمشخصات ر يشود و روابط پاسخ به دوز برايم

ها ر مدلينسبت به سا يشتريب ييمدل مذکور کارادهد که يک نشان مياستفاده از مدل وراست يسابقه يبررس

 مدلس با يز شهر سانتافز انگليآبر يکه در حوضه يا(. طبق مطالعه6: 8101، 8و همکاران ياللهيدارد )ول

WRASTIC از و بدست آوردن عدد شاخص يمورد ن يهاد شکليجاد و توليانجام شده است، پس از ا

WRASTIC سکيزان کم ريم يدهندهشده است. عدد شاخص بدست آمده نشانن ييمنطقه تع يريپذبيآس 

لد يز ناواجو بلمفيآبر يدر حوضه يقي(. در تحق0112)منتظرالضهور و همکاران،  باشديم ينسبت به سوانح آلودگ

حوضه  يسک باالير  WRASTICشاخصو برآورد  يدهو وزن يدهس پس از انجام مراحل کار و رتبهيانگل

 يهاليپتانس ي(. در پژوهش8110، 1اميلي)و را در حوضه نشان داد يسطح يهامنابع آب ينسبت به آلوگ

مورد مطالعه قرار گرفته شده  يبرداربهره يالن در مرحلهيسک سد شفارود در استان گيمنجر به ر يندگيآال

زان ياستفاده شده است. م ييايستم اطالعات جغرافيو س WRASTICن پژوهش از مدل يانجام ا ياست و برا

 يعيو طب يانسان يهاتياز فعال ياد ناشيسک متوسط تا زيسک به دست آمده از محاسبه مدل نشان دهنده رير

موجود از  يهاان روشياز م ي(. در پژوهش0118، يپور کورنده و فتائاست)حسن يکيدرولوژيط هين محيا يبرا

ز رودخانه چهارباغ واقع در استان يآبر يحوضه يسطح يآبها يريپذبيآس يابيجهت ارز  WRASTIC شاخص

باشد يم 01چهارباغ  يحوضه يسک آلودگيدهد که ريج شاخص نشان مياستفاده شده است. نتا يخراسان رضو

ط ين محيا يبرا يانسان يهاتياز فعال يمتوسط ناش يسک آلودگير يدهندهسک نشانين ريزان ايو م

 (.0111 ا،ينکي)ن است يکيدرولوژيه

 WRSTIC ،  از روشيز گلستان در استان خراسان رضويآبر يحوضه يريپذبين آسييجهت تع يقيدر تحق

سک به دست آمده از يزان ريسک است، استفاده شده است و مير يابيارز يهان روشيترياز کاربرد يکيکه 

 يکيدرولوژيط هين محيا يبرا يانسان يهاتياز فعال ياد ناشيسک زير يدهندهن شاخص نشانيا يمحاسبه

                                                           
1- Rebelo & et al. 

2- Valiallahi & et al. 

3- William  
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 يبان)ر ابديين حوضه ضرورت ميا يدر جهت بهساز يانسان يهاتين اساس نظارت و کنترل بر فعالياست. بر ا

 (.0111، بافيقاليميو عظ

اند. قرار داده يد مورد بررسيجد ياوهيرا به ش يمنابع آب سطح يسک آلودگير يابي، ارزيقين در تحقيهمچن

در  بيمختلف به ترت يهاتيت و فعاليل تمرکز جمعيتهران و سمنان به دل ياز محدوده مطالعات يابخش عمده

 (.0110و همکاران،  يمي)کر باشديم يسطح يهامنابع آب ياد برايز يلياد و خيسک زيمعرض ر

ت يفيبر ک ياراض يکاربر يزمان – ير مکانيو تأث يآلودگ يابيبه ارز  IRWQIت آب يفيبا شاخص ک يدر پژوهش

 (. 0110، ي)صمد آب تاالب چغاخور پرداخته شده است

 يابيک و جهت ارزياز شاخص وراست يمنابع آب سطح يت آلودگيحساس يابيگر جهت ارزيد يدر پژوهش

 يدهندهق نشانيج تحقياستفاده شده است و نتا (NMED) کويومکزينست يزطيآن از شاخص مح يريپذبيآس

 (.0112 و همکاران، ينظام ي)راث باشديها مرحوضهيدر ز يمتفاوت يسک آلودگير

رو است، يوزارت ن يآت يهاگلو برنامهيشهر از سد احمد بنياز آب شرب شهر مشگ يبخشنيمأنکه تيباتوجه به ا

 منابع يندگيسک آالير يبررس يبرا WRASTICت حفاظت از منابع آب شرب، از روش ين با توجه به اهميبنابر ا

 يبندقه، طبيين اساس پژوهش حاضر به منظور شناسايگلو استفاده شده است. بر ايز سد احمدبيآبر يآب حوضه

ق ين تحقيا يگلو انجام گرفت. هدف کليز سد احمدبيآبر يها در حوضهسد يسک سوانح آلودگيت ريريو مد

موجود در  يهاسکيبالقوه و ر يهاليپتانس ييسک، شناساير يفاکتورها يي، شناسايحوادث احتمال ينيبشيپ

اند که انجام گرفته يهامورد مطالعه پژوهش يباشد. در محدودهيسدها در حوضه مورد مطالعه م يسوانح آلودگ

 سک انجام نگرفته است. يمحاسبه ر يبرا يجامع يآب بوده است و مطالعه يفيت کيش وضعيپا ياغلب برا

 مواد و روش-2 

هر واقع در ـشبالن واقع در شهرستان مشگينـهاي شمالي سلسله جبال سدامنهد مخزني احمدبيگلو در ـس

هکتار از اراضي دشت  1611کشاورزي در حدود  يتوسعه يدف تأمين آب مطمئن براـل، با هياستان اردب

 شهر طراحي شده است. ساختگاه سد مذکور در مختصاتنياز آب شرب شهر مشگ ين بخشيمأو تمشگين غربي 

(. طرح حاضر قادر به 0)شکل  عرض شمالي قرار گرفته است 12، ْ 86،   0/6طول شرقي و ً 00، 11َْ  جغرافيايي

 اشد. بيدست سد مآبياري باغات و اراضي کشاورزي پايين يميليون مترمکعب آب برا 0/00تنظيم ساالنه حدود 
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 مورد مطالعه يت منطقهي(: موقع1شکل )

Fig (1): The study area 

 يو برا WRASTICگلو از روش يز سد احمدبيآبر يحوضه يندگيسک آالير يابيارز يق حاضر برايدر تحق

ن محدود ييتع ياستفاده شده است. برا 0رانيا يسطح يهافت آبين روش از شاخص کيا ييکارا يابيارز

استفاده شده است. مراحل  Arc Gis افزارط نرميدر مح  Arc Hydroهيلحاقاآن از   يهارحوضهيو ز يمطالعات

ثيرگذار بر رودخانه بر اساس أآوري اطالعات و مرور سوابق مطالعاتي، شناسايي عوامل تق شامل جمعيانجام تحق

ي(، ا)مصالح رودخانه هاي برداشت شن و ماسهاطالعات موجود، بازديد از منطقه )شامل: شناسايي صنايع، کارگاه

ذار ثيرگأهاي تها و ساير فعاليتها و روان آباراضي کشاورزي، تاسيسات آبي، فاضالبهاي پرورش ماهي، کارگاه

ت تجزيه يو در نها GISثيرگذار در محيط أهاي تشکل پراکنش فعاليت يبر رودخانه در وضعيت موجود(، تهيه

 باشد. يم WRASTICبا استفاده از شاخص  ها و اطالعاتو تحليل داده

                                                           
1- IRan Water Quality Index for Surface Water 

Resources-Conventional Parameters, IRWQISC 
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رش يت توان پذيز و در نهايآبر يحوضه يل آلودگيسنجش پتانس يک برايتماتيس يروش WRASTICروش 

( و با در نظر 0AWW) کايآمر يانجمن آبرسان  ن روش توسطيرود. ايها به شمار مد توسط رودخانهيجد يآلودگ

است  يبيمات حوضه که ترکين روش، تنظيشده است. در ا يمعرف 8مربوط يها و راهنماهاگرفتن دستورالعمل

 ياصل يرگذار هستند( مبنايتاث يل آلودگيپتانس يحوضه)که بر رو يکاربر يو پارامترها يات اصلياز خصوص

 يهاتي، فعال(R) يحيتفر يهاتيوجود فعال، (W)ها عبارتند از: وجود فاضالب يژگين ويدهند. ايل ميکار را تشک

 ياهي، و مقدار پوشش گ(I) يصنعت يهاتيفعال ،(T)حمل و نقل  يهاراه ،(S)حوضه  ياندازه، (A) يکشاورز

بت مد نظر نس يحوضه يت کليزان حساسيفوق، م يب پارامترهايو ترک ين روشي. با استفاده از چن(C)منطقه 

کل به صورت ش يکيم گرافين قابل ترسيها هم چنيژگين ويخواهد بود. ا يابيبالقوه قابل ارز يهايبه آلودگ

 باشند.يم

ز يآبر ياز حوضه ييهاتوان مشخص نمود که چه بخشيم WRASTICت يه شکل حساسيبا ته گريان ديبه ب

 باشد.يد پسماند( دارا مينده را )همانند محل دفن جديآال يتوان تحمل کاربر

 يحوضه يبرا WRASTICن شاخص ييجهت تع 0 يفوق  با استفاده از معادله يپس از مشخص شدن پارامترها

 (: 6مورد نظر استفاده اقدام شد) 

 (0)                            WCR+CWIR+ I WTR+ T WSR+ S WAR+ A WRR+ R WWRWRASTIC Index= W 

باشد. بر اساس معادله فوق، يم 0وزن پارامتر  يبرا wس يو اند 1از يص امتيتخص يبرا Rس ين معادله انديدر ا

 يابيرزا يحوضه باالتر است. الزم به ذکر است که برا يل آلودگيباشد، پتانسشتر ين شاخص بيهر چه مقدار ا

زان يم يابيک حوضه، ارزي يگر در بررسيد يز بهره گرفت. از سوين ياحرفه يهاد از قضاوتيتر باقيبهتر و دق

جداول ار سودمند خواهد بود. يمورد نظر بس ياز منطقه WRASTIC يکيگراف يهاشکل يهيت آن، تهيحساس

نو و يامنتي)د ن روش را مشخص نموده استيموثر در ا يو پارامترها يازدهي، امتيدهب وزني( به ترت1( تا )0)

 .(11: 8111، 0همکاران

  

                                                           
1- American Water Works Association  

2- Appenkix J- Watershed Control Program , of the 

Guidance Manual for Compliance with the Filtration 

and Disinfection Requirements for Public Water 

System Using Surface Water Sources developed for 

EPA (1991)- American Water Works Association 

3- Rating Factor 

4- Weight Factor 

5- Diamantino & et al, 2000 
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 (AWWAکا يآمر يخذ: انجمن آبرسانأ)م WRASTICموثر در شاخص  ي(: وزن پارامترها1جدول)
Table (1): Weight of effective parameters in WRASTIC index 

 شاخص ت شاخصيوضع ازيامت يب وزنيضر

 ک تانک مجزايسپت يهاستميشود و سيه ميبه حوضه تخل يفاضالب عموم يهاه خانهيتصف يخروج 0 1

 وجود دارد

وجود 

 فاضالب

 شود. يه ميبه حوضه تخل يفاضالب عموم يهاخانههيتصف يخروج 0

 وجود داردک تانک مجزا يستم سپتيس 01ش از يب 1

 ک تانک مجزا وجود دارديسپت 01کمتر از  8

 وجود ندارد يفاضالب يهيچ تخليه 0

 يهاتيفعال اچه مجازيدر سطح در يزات موتوريگر تجهيو د يموتور يهاقيت قايفعال 0 8

 اچه مجاز استيدر سطح در يرموتوريغ يهاتيفعال 0 يتفرج

 ها وجود داردنيماش يدسترس 1

 ن وجود دارديبدون ماش يدسترس 8

 وجود ندارد يت تفرجيفعال 0

 يهاتيفعال وجود دارد يت کشاورزيش از پنج فعاليا بيپنج  0 8

 وجود دارد يت کشاورزيفعال 0 0 يکشاورز

 وجود دارد يت کشاورزيفعال 1 1

 وجود دارد يت کشاورزيفعال 8 8

 وجود دارد يت کشاورزيفعال 0 0

 ياندازه لومترمربعيک 0108410ش از يب 0 8

 لومترمربعيک 0108410-122400 0 حوضه

 لومترمربعيک 000411-122400 1

 لومترمربعيک 12420-000411 8

 لومترمربعيک 12420کمتر از  0

ها و حمل راه در سطح حوضه ين استانيب يهاخطوط را آهن و وجود راه 0 0

 بزرگراه در حوضهوجود  0 و نقل

 آسفالته  يهاو راه يداخل استان يوجود بزرگراه ها 1

 و شوسه وجود دارد يخاک يهاراه 8

 وجود ندارد يچ راه ارتباطيه 0

پوشش  درصد 1-0 0 0

 درصد 01-6 0 ياهيگ

 درصد 81-10 1

 درصد 10-01 8

 درصد 01ش از يب 0
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 WRASTIC  گلو در پارامترهاي اصلي شاخصيتلفيق عوامل وضع موجود سد احمدب ي(: نحوه2جدول )
Table (2): Integration of status factors in the main parameters of the WRASTIC index 

 يب وزنيضر ازيحدودامت هارشاخصيز WRASTIC پارامتر شاخص فيرد

 ييو روستا يت شهريجمع فاضالب 0

 ين شهريب يهارستوران

 الها و پالژهايو

 مراکز انتقال و دفع زباله

 يها و مراکز درمانمارستانيب

 يمراکز نظام

0-0 1 

 يرموتوريو غ يق موتوريت قايفعال يتفرج يهاتيفعال 8

 به آن يمنته يا منابع آبياچه يبه در ينوع و نحوه دسترس

0-0 8 

 م(يد/ ي)آب يها و مزارع کشاورزباغ يکشاورز يهاتيفعال 1

 يدامپرور

 (ينتيمحصوالت ز )و يمحصوالت کشاورز يهاگلخانه

0-0 8 

 8 0-0 مساحت حوضه حوضه ياندازه 0

ا منابع ياچه ينحوه مجاورت با در هاطول راه ها موجودنوع راه ها و حمل و نقلراه 0

 به آن يمنته يآب

0-0 0 

 يصنعت يهاشهرك ياثرات صنعت 6

 عمده يمعدن يع  و واحدهايانواع صنا

2-0 0 

 0 0-0 ن آمار موجودين براساس آخريسطح زم ياهيزان پوشش گيم ياهيپوشش گ 0

 WRASTICروش  يينها يبندجمع (:3جدول )
Table (3): Final summary of the WRASTIC index 

 ديسات جديامکان احداث تاس سکيزان ريم WRASTICشاخص 

 ممنوع اديز 01ش از يب

 ر الزم بالمانعيبا اتخاذ تداب متوسط 01تا  86ن يب

 بالمانع کم 80کم تر از 

آبريز  يبندي و ارائه يک امتياز واحد ريسک به کل حوضه، عدم انجام زونWRASTIC تنها محدوديت روش

باشد. بدين منظور در مطالعه حاضر تالش شد تا اين محدوديت نيز مرتفع گردد. براي اين منظور با در سد مي

ه  تقسيم رحوضيهيدرولوژيک، ابتدا محدوده مطالعاتي به چند ز يط فيزيوگرافي حوضه و شبکهينظر گرفتن شرا

 ين منظور کل حوضهيليل ريسک قرار  گرفت. بدگرديد و سپس هر پهنه، جداگانه مورد ارزيابي و تجزيه و تح
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بخش  0گلو با درنظر گرفتن شرايط فيزيوگرافي حوضه، الزامات و مباني مديريت ريسک به يبآبريز سد احمد

 (. 8)شکل  مختلف تقسيم گرديده است

زش اربدين ترتيب با بدست آوردن درصد سهم مساحت هر بخش مطالعاتي نسبت به کل حوضه و اعمال آن در 

 ميزان ريسک سد مورد مطالعه محاسبه گرديده است.  8ي  ق رابطهيريسک ارزيابي شده همان بخش از طر

(8) 

 
 

RBآبريز سد                                                                              ي= ريسک آلودگي کل حوضه 

RZi امتياز ريسک بخش مطالعاتي =i                                                                                      

SZiمساحت زيربخش مطالعاتي = i 

SBآبريز سد ي= مساحت کل حوضه 

يک پارامتر دهند و فقط در مورد به خود اختصاص مي 0تا  0پارامترها براساس شرايط حوضه، نمراتي بين 

ها رد. پس از بررسي وضعيت حوضه سد در مورد هريک از اين شاخصيپذيصورت م 2تا  0دهي در مقياس نمره

ردد. گدهي ميدهي آن، به منظور اعمال اهميت پارامترها نسبت به يکديگر، هر پارامتر به طور جداگانه وزنو نمره

ر اهميت وزني آن، امتياز نهايي آن پارامتر را تشکيل داده حاصل ضرب نمره اختصاص داده شده به هر پارامتر، د

 يدهندهباشد که در حقيقت نشانيت حاصل جمع امتيازات کليه پارامترها امتياز شاخص نهايي ميدر نها و

باشد. با توجه به مباني اين روش هرچه شاخص نهايي عدد وضعيت حساسيت منبع آبي به ريسک آلودگي مي

و  08: 8111نو و همکاران، يامنتي)د تري نيز به ريسک آلودگي وجود داردتري باشد حساسيت بيشبزرگ

 .0(80: 8111ن، يلنتيگ

                                                           
1- Diamantino & et al.; Gillentine  

𝑅𝐵 =∑
𝑅𝑧𝑖 × 𝑠𝑧𝑖
𝑠𝐵

𝑛

𝑖=0
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 گلويک سد احمدبيدرولوژيه ي(: واحدها2شکل )

Fig (2): Hydrological units of Ahmad Biglou Dam 

  1(SCIRWQIپارامترهاي متداول ) يشاخص کيفيت منابع آب سطحي ايران برا -2-1

هاي چند اين شاخص ابزاري مناسب و ساده براي تعيين وضعيت و شرايط کيفيت آب هست که در آن داده

دهد؛ شرکت داده سالمتي آب را نشان ميپارامتر کيفيت آب در يک فرمول رياضي که با يک عدد، ميزان 

 شود.يبندي مشوند. اين عدد با يک مقياس نسبي که گوياي کيفيت آب از بسيار بد تا عالي است، دستهمي

با توجه به شرايط طبيعي و مسايل و  يشاخص يهدف پروژه تدوين شاخص کيفيت منابع آب ايران، تهيه

ي انداز و فهم و درك مناسباي که شاخص تدوين شده بتواند چشمگونههمشکالت منابع آب در ايران بوده است، ب

 (.8: 0111ست، يزطي)سازمان حفاظت مح از وضعيت کيفي منابع آب در ايران ارائه کند

 عبارتست از:   SCIRWQIشاخص  يمراحل محاسبه

                                                           
1 - IRan Water Quality Index for Surface Water 

Resources-Conventional Parameters, IRWQISC  
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 1 0انتخاب پارامترها بر اساس جدول (0)

  8بر ليتر( به درصد اشباع )در صورت نياز( گرمتبديل غلظت اکسيژن محلول )بر حسب ميلي (8)

  1تعيين وزن هر پارامتر با استفاده از جدول شماره  (1)

 (. 0و  1)شکل  بنديهاي رتبهبه دست آوردن مقدار شاخص براي هر پارامتر با استفاده از منحني (0)

 هاي آنها  و وزن IRWQISC(: پارامترهاي شاخص 3جدول)
Table (3): IRWQISC index parameters and their weights 

 رديف پارامتر وزن توضيحات

MPN/100ml  0 کليفرم مدفوعي 001/1 برحسب 

 5BOD 8 000/1 گرم بر ليتربر حسب ميلي

 1 نيترات 012/1 گرم بر ليتربر حسب ميلي

 0 اکسيژن محلول 110/1 بر حسب درصد اشباع

 0 الکتريکيهدايت  116/1 متربر حسب ميکروزيمنس بر سانتي

 COD 6 111/1 گرم بر ليتربر حسب ميلي

 0 آمونيم 111/1 مجموع آمونيم

 2 فسفات 120/1 گرم بر ليتربر حسب ميلي

 1 کدورت NTU 168/1  برحسب

 01 سختي کل 101/1 بر حسب ميلي گرم بر ليتر کربنات کلسيم

 00 پ هاش 100/1 واحد استاندارد

 

                                                           
      

باشـد، ولـي بـه دليـل تـاثير آن بـر تصـحيح مقـاديراکسيژن شاخص کيفيت آب نمي يپارامتر دماي آب جزو پارامترهاي موثر در محاسبهبا وجود اين که  -0

 گيري شود.  هاي پايش کيفيت آب دماي آب در محل اندازهشود در تمام برنامهتوصيه مي محلول، قوياً

، )ارتفـاع(، دمـايآب الزم است ابتدا غلظت اشباع اکسيژن محلول در شرايط محلي با توجـه بـه فشـار هـوابراي محاسبه درصد اشباع اکسيژن محلول  - 2

گيري شـده بـر غلظـت اشـباع تقسـيم و حاصـل در صـدضرب و درصد و شوري )يا هدايت الکتريکي( محاسبه شود. پس از آن غلظت اکسيژن محلول اندازه

است،استفاده کنيد. براي  هاي مختلفي کـه در ايـن زمينـه ارائـه شـدهتوان از جداول و فرمولبراي محاسبه غلظت اشباع مي آيد. همچنيناشباع به دست مي

ها، مترجم علي ترابيان و سيد حسين هاشمي، انتشارات دانشگاه تهران، هاي سطحي: سينتيک، ثوابت و نرخمدلسازي کيفي آب"اطالعات بيشتر به مرجع 

 ع کنيد.  رجو "0120

رخي از ب دهنـد. ولـيگيري غلظت اکسيژن محلول درصد اشباع اکسيژن محلول را نيز نمـايش مـيهاي پرتابل عالوه بر اندازهعالوه بر اين بسياري از دستگاه

 کنند. در اين مواردلحـاظ نمـي  ر راکنند و پارامترهاي شـوري/هـدايت الکتريکـي و فشـاها درصد اشباع را فقط بر اساس دماي آب تصحيح مياين دستگاه

 الزم است تصحيحات الزم پيش از محاسبه شاخص توسط کارشناسان انجام شود.   
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 يسطح يهاآب يبرا  BOD5 يبندرتبه ي(: :منحن3شکل )

Fig (3): BOD5 rating curve for surface waters 

 
 يسطح يهاآب يبرا  CODيبندرتبه ي(: منحن4شکل )

Fig (4): COD rating curve for surface waters 
(1)  
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i
W وزن پارامتر =i   ،امn 0پارامترها= تعداد،  iI مقدار شاخص براي پارامتر =i باشد.  بندي، ميام از منحني رتبه

 شود.يم يبندطبقه ييت آب بر اساس مقدار شاخص بدست آمده نهايفي( ک0در ادامه طبق جدول )

 رانيا يسطح يهات آبيفيت آب براساس شاخص کيفيک يبندطبقه(: 4جدول )
Table (4): Water quality classification based on Iran's surface water quality index 

 20شتر از يب 0140-20 0040-01 00-00 00/1-11 81/1-00 00کمتر از  مقدار شاخص

 ار خوبيبس خوب خوب نسبتاً متوسط بد نسبتاً بد بد يليخ يفيمعادل توص

ابتدا شاخص پارامترهاي متداول کيفيت منابع آب سطحي  WRASTICشاخص  ييکارا يبررس ين برايبنابر ا

ت ي( محاسبه شد و در نها0)شکل  گلويز سد احمدبيآبر يداخل حوضه يهاستگاهيا ي( براIRWQISCايران )

 يز پارامترهاين 0ش به دست آمد. در جدول يستگاه پايهر ا يشاخص برا ييمقدار نها 1ي با استفاده از رابطه

 ه شده است.يشده ارا يريگاندازه

 
 آبريز سد احمدبيگلو يبرداري در حوضه(: ايستگاه نمونه5شکل )

Fig (5): Sampling station in the catchment area of Ahmad Biglou Dam 
 

 

                                                           
1  

باشد، رابطه باال قابل استفاده است و نيازي به هيچ  1اندازه گيري شده کمتر از يازده پارامتر مندرج در جدول در صورتي که تعداد پارامترهاي  -0

   گونه تصحيحي نمي باشد.
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 (1331چاي )مهر و دي مشگين يرودخانهآلودگي ي شاخصيگيري عوامل شيميا(: مقادير اندازه5جدول )
Table (5): Measuring values of chemical agents, pollution index, Meshgin River 

 کدورت اشباع ºC DOآبدماي pH 5BOD COD DO گيرياندازه يهامحل

 0نقطه شماره
 01/1 10/1 6/02 0/0 1/2 0/0 20/0 مهر

 2/88 02/01 1/8 28/6 1/0 0/1 01/0 دي

 8نقطه شماره
 11/8 10/1 8/01 1/0 1/2 2/1 00/0 مهر

 2/00 2/08 0/0 00/0 1/0 0/1 00/0 دي

 1نقطه شماره
 0/1 00/1 0/02 0/0 0 0 00/0 مهر

 80/0 01/01 0/0 6/0 1/0 0/1 10/0 دي

 0نقطه شماره
 01/28 10/1 0/01 0/6 0/00 1/0 00/0 مهر

 12/0 01/01 2/1 16/0 1/0 0/1 01/0 دي

 0   1-0   0/6-1 مهر استاندارد آب مشروب )مقدار مجاز(

 گرم بر ليتر()واحد ميلي       0111ل، ياردب ياخذ: شرکت آب منطقهأم              

  ها و بحثافتهي-3

ژه يوهو ب يدانـيبراساس مطالعات م يمطالعات يگلو، حوضهيـد احمدبـز سيآبر يسک حوضهير يابيارز يبرا

د و بر اساس حرف اول يم گرديرحوضه تقسيز 0به  يدروگرافيه يو با استفاده از الگوها يآلودگ يهاليپتانس

ها ر حوضهيسک در سطح زير يابيب ارزين ترتيبد (.A6, A5A4, ,A 3, A2, A1A ,7شد) يگذارگلو ناميسد احمدب

 (6)جدول ن شدييتع کيسک حاصل از هريزان ريانجام و م

 سکيها از لحاظ ررحوضهيز يبند(: طبقه1جدول )
Table (6): Classification of sub-basins in terms of risk 

 يبخش مطالعات سکياز ريامت سکيطبقه ر

 A1 10 متوسط

 A2 10 متوسط

 A3 00 متوسط

 A4 82 متوسط

 A5 81 متوسط

 A6 06 کم

 A7 02 کم

ح ک به شريسک بر اساس اجزاء شاخص مدل وراستير ريسک، مقادير يدهندهليتشک يبا توجه به پارامترها 

 ر بدست آمد:يز
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  (Wه فاضالب به منابع آب )يشاخص تخل -3-1

و  يت ساکن شهريگلو ضمن برآورد کل جمعيسد احمدب يد فاضالب درحوضهين مقدار و منابع تولييتع يبرا

 يا در مناطق مسکونيو  يکه به صورت چاه جذب يو نحوه دفع فاضالب انسان يمطالعات يدر منطقه ييروستا

، مراکز دفن زباله، يحيو تفر ين مراکز صنعتيشوند. همچنيها موارد رودخانهم يها به طور مستقکنار رودخانه

 يبند(.  و در ادامه رتبه6)شکل  دين گردييز تعين يگرم معدن يهاو آب يها و مزارع پرورش ماهکشتارگاه

 ه شد.يارا 0 ه فاضالب مطابق جدوليشاخص تخل

 
 گلويسد احمدب يدرحوضه رودخانه هام يع حريو صنا يمناطق مسکون يي(: جانما1شکل )

Fig (6): Location of residential areas and river industries in the basin of Ahmad Biglou Dam 

 گلويسد احمدب يهارحوضهيه فاضالب در زيشاخص تخل يازدهي(: امت7جدول )
Table (7): Scoring of wastewater discharge index in the sub-basins of Ahmad Biglou Dam 

 امتياز
 ضريب

 شاخص ريسک
 ها()زيرشاخص  دهيعلل نمره

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 

0 0 8 8 1 8 1 1 1 1 6 6 1 6 1 

، ييو روستا يدهي بر اساس جمعيت شهرنمره

الها و پالژها، مراکز انتفال و دفع يو، هارستوران

 باشد.يم يمراکز نظاممارستان و يب زباله،
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 ( R) يو گردشگر يتفرج يهاتيشاخص فعال -3-2

باشد که يحوضه م يتفرج يهااز جاذبه يکيعت بکر يمختلف و طب يهاگلو چشمهيسد احمدب يدر حوضه 

مسافر در فصول بهار و تابستان  يتعداد يراين مناطق ساالنه پذيحوضه قرار دارد. ا يهاعمدتًا در کنار رودخانه

ک يشود که نزدياز مناطق وارد رودخانه م يباشد. به علت عدم مراعات گردشگران مواد زائد جامد در برخيم

و  يتفرج يهاتيشاخص فعال يبند(. رتبه0)شکل  باشديد بر علت ميز مزين شهر نيبودن به شهرمشگ

 باشد.يم 2مطابق جدول  يگردشگر

 
 گلويک سد احمدبيدرولوژيه يواحدها يحيمراکز تفر ييجانما(: 7شکل)

Fig (7): Location of recreation centers of hydrological units of Ahmad Biglou Dam 
 

 گلويک سد احمدبيدرولوژيه يدر واحدها يو گردشگر يتفرج يت هايشاخص فعال يازدهي(: امت8جدول )
Table (8): Scoring index of recreational and tourism activities 

 ضريب امتياز
 ها()زيرشاخص دهيعلل نمره شاخص ريسک

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 

8 0 8 8 0 1 1 8 0 8 0 0 2 6 6 
 يهاها و وجود چشمهدسترسي ماشين

 کيکنيو پ يست اسکيپ آبگرم و
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 (A) يکشاورز يهاتيشاخص فعال -3-3

 ياورزکش يرگذار در مدل مورد استفاده، بدست آوردن وسعت اراضيتأث يکشاورز يهاتيفعال خصوص پارامتر در 

ه که ب ين کار مناطقيا يباشد. برايها من شاخصيتراز مهم يزان کود و سموم مصرفين مييو به تبع آن تع

 يهاتيفعال يين طور جانمايد و هميبودند در منطقه مشخص گرد يکشاورز يهاتيصورت گسترده تحت فعال

 يده(. رتبه2د)شکل يمشخص شد و در مدل مورد استفاده گرد يپرورش ماه ي، استخرهاي، دامپروريکشاورز

 آورده شده است. 1در جدول  يکشاورز يهاتيشاخص فعال

 
 گلويک سد احمدبيدرولوژيه يموجود در واحدها يکشاورز يهاتي(: مناطق مربوط به فعال8شکل )

Fig (8): Areas related to agricultural activities in the hydrological units of Ahmad Biglou Dam 
 

 گلويک سد احمدبيدرولوژيه يدر واحدها يکشاورز يهاتيشاخص فعال يازدهي(: امت3جدول )
Table (9): Scoring the index of agricultural activities in the hydrological units 

 امتياز
 ضريب

 شاخص ريسک
 ها()زيرشاخص  دهيعلل نمره

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 

0 0 0 8 0 1 8 8 8 8 8 0 2 6 0 
 ها و مزارع کشاورزي)ديم(باغ

 و پرورش قارچ يپرور يدامپروري، آبز
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 ( S) زيآبر يحوضه يشاخص بزرگ -3-4

(. 1)شکل ديها محاسبه گردرحوضهيکل حوضه و ز يبزرگ GISافزار ق نرمياز طر ييايجغراف يهاهيبا استفاده از ال

 آورده شده است. 01گلودر جدول يزسد احمدبيآبر يحوضه يشاخص بزرگ يدهن اساس رتبهيبر ا

 
 گلويک سد احمدبيدرولوژيه ي(: مساحت حوضه و واحدها3شکل )

Fig (9): Basin area and hydrological units of Ahmad Biglou Dam 

 گلويسد احمدب يهارحوضهيشاخص اندازه حوضه در ز يازدهي(: امت11جدول )
Table (10): Scoring of the basin size index in the sub-basins 

 امتياز
 ضريب

 شاخص ريسک
 ها()زيرشاخص هيدعلل نمره

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 

 لومتر مربعياندازه حوضه به ک 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0

 (T) و حمل و نقل يارتباط يهاشاخص راه -3-5

ن ي(. الزم به ذکر است که در ا01باشد )شکليل در برآورد مدل ميدخ ياز عوامل اساس يپارامتر راه ارتباط 

 يارتباط يهاباشد. شاخص راهياز ميسد مورد ن ياچهيها با درها و نحوه مجاورت آنراه يبيتقر يشاخص اندازه
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قرار گرفت.  يگلو مورد بررسيز سد احمدبيآبر يم استاندارد آنها در حوضهيو حر يبر اساس نوع راه ارتباط

 آورده شده است. 00و حمل و نقل در جدول  يارتباط يهاشاخص راه يدهرتبه

 
 گلويسد احمدب کيدرولوژيه يموجود در واحدها يارتباط يها(: کل راه11شکل )

Fig (10): All communication channels available in hydrological units of Ahmad Biglou Dam 

 گلويک سد احمدبيدرولوژيه يدر واحدها يارتباط يهاشاخص راه يازدهي(: امت11جدول )
Table (11): Scoring of communication routes index in the hydrological units 

 امتياز
 ضريب

 شاخص ريسک
 ها()زيرشاخص دهيعلل نمره

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 

 يا عدم وجود راه ارتباطيوجود  1 8 1 8 8 8 8 0 1 8 1 8 8 8 8
 

  (I) يصنعت يهاتيشاخص اثر فعال -3-1

ه فاضالب يآن به خصوص تخل يصنعتت يبر اساس نوع فعال يصنعت يهاتيسک حاصل از شاخص فعاليل ريپتانس

واع ، انيصنعت يهاقرار گرفت. مشخص کردن شهرك يگلو مورد بررسيز سد احمدبيآبر يحوضه يدر منابع آب

رحوضه، و برآورد يدر هر ز يصنعت يهاآوردن تعداد واحدت بدستيعمده و در نها يمعدن يهاع و واحديصنا

ن يترو تعداد آنها از مهم ين نوع واحد صنعتيشاخص موجود و همچن يهاندهي، آاليديزان فاضالب توليم
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ر فعال، د يصنعت يهان منظور واحدين دخالت را دارند. لذا بديشتريسک بيج ريباشد که در نتاياطالعات م

 يمطالعات يشکل حوضه  يمشخص و مختصات آنها بر رو يبردارصدور مجوز بهره يدست احداث و در مرحله

 آورده شده است. 08در جدول  يصنعت يهاتيشاخص اثر فعال يده(. رتبه00د)شکليمنتقل گرد
 

 
 گلويک سد احمدبيدرولوژيه يموجود در واحدها يصنعت يهاتيفعال يي(: جانما11شکل )

Fig (11): Location of industrial activities in the hydrological units of Ahmad Biglou Dam 

 گلويسد احمدب يهارحوضهيدر ز يشاخص اثرات صنعت يازدهي(: امت12)جدول 
Table (12): Industrial Impact Index Scoring 

 امتياز
 ضريب

 شاخص ريسک
 ها()زيرشاخص دهيعلل نمره

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 

0 0 8 8 1 1 8 0 8 8 2 2 08 08 2 
 يهاحجم فاضالب و تعداد واحد

 يصنعت يهاو نوع واحد يصنعت

 (C) ياهيشاخص پوشش گ -3-7

و  ياهر ماهواري)با استفاده از تصاو سک حاصليل ريموجود و پتانس يبر اساس نوع کاربر ياراض يشاخص کاربر

شاخص  يده(. رتبه08)شکل قرار گرفت يگلو مورد بررسيز سد احمدبيآبر يموجود( از آن در حوضه يهاداده

 ه شده است.يارا 01  در جدول ياهيپوشش گ
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 کيدرولوژيه يموجود در واحدها ياهي(: تراکم تاج پوشش گ12شکل )

Fig (12): Vegetation canopy density in hydrological units 
 

 گلويک سد احمدبيدرولوژيه يدر واحدها ياهيشاخص پوشش گ يازدهي(: امت13جدول )
Table (13): Vegetation index scoring 

 ضريب امتياز
 ها()زيرشاخص/علل نمره دهي شاخص ريسک

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 

0 0 0 1 8 8 0 0 0 0 0 1 8 8 0 
حوضه بر اساس  ياهيپوشش گ

 ن آمار موجوديآخر

 گلويز سد احمدبيآبر يسک حوضهير ييزان نهايم-3-8

گلو يآب سد احمدب يسک آلودگيکل حوضه مشخص نمود که کل شاخص ر يسک آلودگير يابيارز ييج نهاينتا

ان زين مييباشد لذا جهت تعيها متفاوت مرحوضهيک از زينکه مساحت هر يباشد. با توجه به ايم 08/11برابر 

 ديرحوضه استفاده گرديسک هر زيها در ارزش ررحوضهيضرب مساحت زکل حوضه از حاصل ييسک نهاير

 آورده شده است. 00ها در جدول رحوضهيگلو در زيآب سداحمدب يسک آلودگير يابيارز ييج نهاينتا(.  00)جدول 
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 گلويک سد احمدبيدرولوژيه يسک حوضه و واحدهاير يابيج ارزي(: نتا14جدول )
Table (14): Results of basin risk assessment and hydrological units 

 SBzi *Szi R / (ZRسک )يارزش ر (zSمساحت ) (z)ينام بخش مطالعات

A1 01 10 00/0 
A2 82 10 00/0 

A3 06 00 00/1 

A4 11 82 8/0 
A5 02 81 00/0 
A6 01 06 16/0 

A7 82 02 1/8 

 08/11 810 888 کل حوضه
 

گلو يز سد احمدبيآبر يهضدر حو WRASTICسک با استفاده از مدل يبندي رج حاصل از طبقهيت به نتايبا عنا

در  A5تا  A1 يهارحوضهيسک زيتوان اذعان داشت که ريـن مدل ميدر ا يازدهيامت ير اساس محدودهو ب

 (.01)شکل  باشديدر حد کم م  A6و  A5 يهارحوضهيسک زيطبقه متوسط و ر
 

 
 گلويک سد احمدبيدرولوژيه يدر واحدها يسک آلودگيبندي ر(: طبقه13شکل )

Fig (13): Pollution risk classification in the hydrological units of Ahmad Biglou Dam 
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 کيشاخص وراست ياعتبارسنج -3-3

ج ينتا ياعتبارسنج يق براين تحقيک، در ايصحت مدل وراستياعتبار سنج يبرا يت به عدم وجود شاخصيبا عنا

 يسطح يهات آبيفيشاخص کگلو،  از يز سد احمدبيآبر يآب در حوضه يآلودگ يت فعليسک حاصله با وضعير

هاي متداول کيفيت منابع آب سطحي ايران ن راستا ابتدا شاخص پارامتري( استفاده شد. در اSCIRWQI) رانيا

ز نشان داد يق نيج تحقيموجود در داخل حوضه محاسبه شد. همانطور که نتا يبردارنمونه يهاستگاهيا يبرا

زان ين ميباشد. بنابر ايسک ميزان رين ميشتريها و بندهيالزان آين ميشتريب يدارا A3و A2 يهارحوضهيز

سه و مطابقت قرار يمورد مقا ينمونه بردار يهاستگاهيبه دست آمده ا يهابا شاخص يرحوضه هاين زيسک اير

ستگاه يو ا 00ستگاه شماره سه برابر ي، ا0/01يستگاه شماره دو برابر ا يبرا  SCIRWQIزان شاخص يگرفت. م

ت يشتر باشد وضعين شاخص بيا ينکه هرچه مقدار عددي(. با توجه به ا00)شکل  به دست آمد 01برابر  0شماره 

ابع ت منيفيشتر باشد در اصل کيسک بير يزان عدديک هر چه ميدر شاخص وراست يباشد وليآب مطلوب م

گر، يسه با همديمقا يها بران شاخصياس ايمق يسازکساني ين برايباشد؛ بنابر ايآب آن حوضه رو به کاهش م

م ين عدد تقسيمانده ايسک بر باقيشاخص ر يکم  شد و مقدار عدد 011از   SCIRWQIشاخص  يمقدار عدد

باشد. با يدر حوضه م يسک آلودگير يت واقعيسک با وضعيزان ريشد. عدد به دست آمده درصد مطابقت م

 01مطابقت  يدارا 8شماره  يفيش کيپاستگاه يدر محل ا A2رحوضه يبه دست آمده، ز يهات به دادهيعنا

سک به دست آمده يبا شاخص ر يدرصد 20مطابقت  يدارا 1شماره  يفيش کيستگاه پايو در محل ا يدرصد

با شاخص  يدرصد 22مطابقت  يدارا 0شماره  يفيش کيستگاه پايدر محل ا A3رحوضه ين زيباشد. همچنيم

 باشد.يسک به دست آمده مير
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 گلويک سد احمدبيدرولوژيه يدر واحدها يبردارنمونه ستگاهي(: ا14شکل)

Fig (14): Sampling station in the hydrological units of Ahmad Biglou Dam 

 يريگجهينت -4

 يهاداده جين شاخص با نتايمطابقت ا يابيگلو و ارزيز سد احمدبيآبر يسک حوضهير يابيارز هدف با پژوهش نيا

 ياصل يسک پارمترهايزان رين اساس مي. بر ااستش دقت مدل يدر حوضه مدنظر جهت افزا يفيش کيپا

فاضالب،  يهيهاي تخلسک شاخصيزان ريج حاصله، ميک در حوضه محاسبه شد. طبق نتايشاخص وراست

هاي تي، فعاليهاي ارتباطز، راهيآبر يحوضه يهاي کشاورزي، اندازهتيو گردشگري، فعال يحيهاي تفرتيفعال

ب برابر با يبه ترت  A1, A2, A3 ,A4, A5, A6, A7 ,A8 يهارحوضـهيبـراي ز يو کاربري اراض يصنعت

ن يو کمتر A3 رحوضهيسک به دست آمده مربوط به زيزان رين ميشتريباشد. بيم 02و  10،10،00،82،81،06

ن يزان ايم 00 در جدول باشد کهيم 06سک ياز ريبا امت A6 رحوضهيسک به دست آمده براي زيزان ريم

زان يت است که مين واقعيا يايج گويه شده است. نتايرحوضه ارايها با احتساب مساحت مربوط به هر زسکير

، يسترسد يت، دارايبه مناطق پرجمع يحيو تفر يافته صنعتيت، بکر و کمتر توسعهيجمعسک از مناطق کمير

 يابيز، در ارزيو همکاران ن يميکر ش است.يرو به افزا عيصنا يو دارا يستيشهر، تورنيک به شهر مشگينزد

به   WRASTIC ، مازنـدران و البرز با استفاده از روشماي سمنان، قهاستان يمنابع آب سطح يسک آلودگير

مرکز ل تيمورد مطالعه به دل ياد بدست آمده در حوضهيز يلياد و خيهاي زسکيافتند که ريجه دست ين نتيا
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ج ين نتايچن(. هم0: 8106، 0و همکاران يمي)کر باشديو کشاورزي م يف صنعتي مختلاهتيـت و فعاليجمع

ز يآبر يسک حوضهيجه را نشان دادکه باال بودن رين نتيز ايمتنگو و همکاران در جنوب ماالوي نيپژوهش ش

 (.0: 8101، 8همکارانامنتو و ي)ش باشديبوده م يهاي انسانتيش فعالياز افزا يمورد مطالعه ناش يرودخانه

سه عدد بدست آمده با يباشد. مقايم 08/11گلو برابر يسد احمدب يآب در کل حوضه يسک آلودگيشاخص ر

ط قرار متوس در طبقه يري آلودگيپذسکيگلو از نظر ريدهد که سد احمدبيسک نشان ميشاخص ر ير کميمقاد

هاي ري آبيپذبيآس يابيجهت ارز WRASTIC با استفاده از شاخص يا در پژوهشينکين راستا نيدارد. در ا

ز مورد يآبر يز رودخانه چهارباغ واقع در استان خراسان رضوي مشخص نمود که حوضهيآبر يحوضه يسطح

شــاخص  يارهايوابط و مع(. بر اساس ض0: 8100، 1اينکي)ن باشديمتوسط م يسک آلودگيمطالعه داراي ر

WRASTIC ،رند، موظفند ظرف حداکثر سه سال يگيسک متوسط به باال قرار مير يکه در طبقه ييهاحوضه

  .انجام دهند يسک، اقـدامات کنترلـيا کنترل عوامل رين بردن يبـراي از ب

 يگهاي خانگلو، ورود فاضالبيز سد احمدبيآبر يده حوضهکننهاي آلودهن شاخصيترنکه از مهميت به ايبا عنا

 يخشبنيمأت به تيباشد و با عنايم يهاي معدنپروري و کشاورزي و چشمههاي آبزيتيو پساب فعال ييروستا

از  يريجهت جلوگ يورود يهاپساب ينهيت بهيرياز به مديشهر از سد مذکور، ننياز آب شرب شهر مشگ

شنهاد ين مدل پيا يهاتيت به محدوديباشد. با عنايآب م يهيتصف يهانهيمخزن سد و کاهش هز يآلودگ

هـاي موثر در مدل با استفاده از ارهـاي شاخصيمعريقات بعدي زيق و تطابق مدل در تحقيگردد جهت تدقيم

رد. يقرار گ يز مورد بررسيس نيا تاپسـي، فازي يل سلسله مراتبيند تحليل فرايگري از قبيد يقيهاي تلفروش

شود جهت رفع يشنهاد ميپ SCIRWQIسک و مطابقت آن با شاخص ير يابيج حاصل از ارزين نظر به نتايهمچن

 ران استفاده شود.يا يسطح يهات منابع آبيفيک، از شاخص کيتمدل وراس ينواقص و خطاها
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