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  چكيده
سازي و به كارگيري بعضي از پارامترهاي  در اين مطالعه با استفاده از مدل

و همچنين نقش تراكم جمعيتي در نواحي شهري به  DRASTICروش 
به بررسي آلودگي آبخوان در نواحي  Arc GIS 9.3كمك نرم افزار 

شهري پرداخته است و نواحي در خطر آلودگي باال و متوسط و كم مشخص 
براي بيشتر دشتهاي وسيع بكار  DRASTICاگرچه روش . شده است
ضي از پارامترها دراستيك در نواحي شهري و شود اما با ارزيابي بعگرفته مي

آبهاي توان آلودگي ساير عوامل موثر با كمك مدل شبه دراستيك مي
در اين مطالعه به كمك . كرددر نقاط شهري بررسي  زيرزميني را

پارامترهاي عمق تا سطح ايستابي، تغذيه خالص، محيط آبخوان، محيط 
هيدروليكي نقاط در معرض  خاك، توپوگرافي، محيط غير اشباع و هدايت

از آنجا كه منطقه مورد . مورد بررسي قرار گرفته است آبخوانآلودگي 
باشد، شرايط خاص منطقه مورد بررسي قرار گرفته است، مطالعه شهري مي

به طوري كه نقش بافت خاك سطحي در مناطق شهري با توجه به نقش 
همچنين با . ده استگذاري شزياد ارزش آبخوانآن در كاهش در آاليندگي 

، ميزان تراكم جمعيت در آبخوانتوجه به نقش فاضالب شهري در آلودگي 
نقاط مختلف شهر به عنوان يك پارامتر مهم مورد ارزشيابي قرار گرفته و 

مطالعه نشان نتايج به طور كلي . به پارامترهاي دراستيك اضافه شده است
در مناطق مركزي و  پذيري باالكه بيشترين نقاط در معرض آسيب داد

   . باشدو همچنين در نواحي جنوب شرقي مي آبخوانجنوبي و غربي 
  

دراستيك، بافت خاك، تراكم  مدلآلودگي آبخوان،  :كلمات كليدي
  .جمعيتي، نواحي شهري
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Technical Note 
  

Application of GIS in the Study of 
Groundwater Pollution in Urban Areas  

(Case Study: Mashhad city) 

  
A. Jafarighariehali 1* , Gh. A. Kazemi2,  

N. Hafezimoghadas2 and S. S. Mosaviasterabadi 3  
  
  

Abstract 
This study has dealt with the groundwater pollution using Arc 
GIS 9.3 and has identified the areas with high, moderate, and 
low pollution risk by the help of modeling and some 
parameters of the DRASTIC method taking into account the 
population growth rate in the urban areas. Although 
DRASTIC is often applied to the large alluvial plains, the 
contamination rate of the aqufer can be assessed in the urban 
area with a semi-drastic model if some of DRASTIC 
parameters are modified and also other effective factors are 
taken into account. In this study the parameters of depth to 
water, net recharge, aquifer media, soil media, topography, 
impact of Vadose zone, and hydraulic conductivity were 
evaluated to assess the risk of groundwater contamination. 
The site specific conditions pertaining to the urban areas were 
also considered; the impact of the texture of surface soil on 
the contamination of aquifer in the urban areas has been 
highlighted. Considering the role of urban sewer in aquifer 
contamination the parameter of population density has also 
been determined as a vital parameter and has been added to 
the DRASTIC parameters. In general the findings showed 
that the most vulnerable areas in Mashhad city include 
central, southern, and southeastern parts of the city. 
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  مقدمه  - 1
سيستم اطالعات جغرافيايي به دليل قابليت باال در مديريت حجم 

هاي مكاني محيط مناسبي براي تحليل پارامترهاي زياد داده
به طور كلي . كندپذيري فراهم ميدراستيك و تهيه نقشه آسيب

روشهاي زيادي براي ارزيابي آبخوان ارائه شده است كه شامل 
هاي انديس و همپوشاني روشهاي فرايندي، روشهاي آماري، روش

و دراستيك يك مدل انديس . Tesoriero et al., 1998)(باشد مي
پذيري براي نقاط همپوشاني است كه براي توليد نمرات آسيب

مختلف با تركيب چندين اليه موضوعي طراحي شده است، از اين 
كمي استفاده هاي نيمهمدل در ابتدا براي همپوشاني دستي اليه

مروزه با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي اين كار ا. گرديد مي
تر شده و دقت انجام اين محاسبات نيز تا حد زيادي افزايش آسان

روش مدلي دراستيك . )1385سازان و اختري، چيت(يافته است 
براي ارزيابي  2توسط آژانس حفاظت محيط زيست اياالت متحده

سبت به آلودگي در كل ايالت پذيري آبهاي زيرزميني ناستاندارد آسيب
نسبي براي تعيين اهميت . )Aller et al., 1987( شدمتحده طراحي 

هاي مذكور هر پارامتر نسبت به ساير پارامترها هر يك از پارامتر
به طوري كه به هر يك از پارامترها يك وزن نسبي . گرددارزيابي مي

و كمترين  5ي وزن پارامترها دارا موثرترينگيرد، تعلق مي 5تا  1بين 
هر يك از پارامترهاي دراستيك به . باشدمي 1آنها داراي وزن 

پذيري شوند كه نسبت تأثير آنها روي آسيبهايي تقسيم مي بازه
هاي هر كدام از پارامترهاي دراستيك نيز باشد؛ به بازهمتفاوت مي

اين مدل بر پايه مفهوم . يابداختصاص مي 10تا  1يك رتبه بين 
يكي ژوضعيت هيدروژئولو. ت هيدروژئولوژيكي استوار استوضعي
 باشدشناسي و هيدروژئولوژيكي ميكننده تركيب عوامل زمينبيان

به طور كلي امكان نفوذ و انتشار . )1385سازان و اختري، چيت(
لذا . گويندپذيري ميها به درون سيستم آب زيرزميني را آسيبآالينده

ته به شرايط هيدروژئولوژيكي منطقه نقش بعضي از پارامترها بس
براي مثال نقش تغذيه . باشدمهمتر و بعضي داراي اهميت كمتر مي

در مناطق شهري به دو صورت تغذيه نفوذ رواناب حاصل از بارندگي 
باشد كه نفوذ فاضالب اثرات و نفوذ فاضالب شهري و صنعتي مي

پذيري آسيبمطالعات زيادي روي . دارد آبخوانسويي را بر آلودگي 
پذيري در زيرزميني شده است، مطالعه آسيبآب  هاي آبدار اليه

 آبخواندر ژاپن نشان داد كه قسمت غربي اين  3كاكاميگاهارا آبخوان
داراي  آبخوانپذيري باال در حاليكه قسمت شرقي داراي آسيب

داراي  آبخوانشرقي پذيري متوسط و قسمت شمالآسيب
پذيري نشان داد شده آسيبقشه اصالحن. باشدپذيري كم مي آسيب

به خاطر آلودگي در اثر فعاليت كشاورزي در  آبخوانقسمت شرقي 
معرض خطر قرار دارد و پارامتر تغذيه خالص بيشترين تأثير را روي 

به طور  .)Babiker et al. , 2005(داشته است  آبخوانپذيري  آسيب
ي ناشي از اي و سطحهاي نقطهكلي وجود منابع مهم آالينده

ها به آبخوان فعاليتهاي انساني در سطح زمين و نفوذ اين آالينده
گردد؛ بنابراين جلوگيري از آلودگي آبهاي باعث كاهش كيفيت آب مي

   باشدزيرزميني در مديريت منابع آب زيرزميني ضروري مي
)Melloul and Collin, 1994 .(  

  
 منطقه مورد مطالعه- 2

رود دشت مشهد، كه در حوضه آبريز كشف محدوده مطالعه قسمتي از
شهر مشهد به عنوان مركز استان خراسان رضوي . باشدواقع شده، مي
اليه دشت مشهد در كوه هزار مسجد و بينالود در منتهيمابين رشته

وسعت . متر از سطح دريا قرار گرفته است 960-1110ارتفاع حدود 
متوسط آن از سطح دريا كيلومتر مربع و ارتفاع  200از اين شهر بيش 

اين حوضه در شمال استان خراسان در طول . متر است 980در حدود 
 36˚- 3′تا  35˚-40′و عرض شرقي  60˚- 8′تا  59˚-20′جغرافيايي 

مسجد، از الراس ارتفاعات هزارواقع است و از شمال به خطشمالي 
رك آبريز رودخانه ات حوضهرود و از غرب به جنوب به حوضه آبريز جام

شهر مشهد به عنوان دومين شهر پرجمعيت ايران . شودمحدود مي
باشد كه در حال حاضر با توجه به جذب زائر و بعد از تهران مي

درصد جمعيت استان خراسان رضوي  60گردشگر و همچنين وجود 
در اين كالنشهر يكي از مهمترين عوامل اصلي در جهت آلودگي 

  .باشدآب زيرزميني مي آبخوان
  
ر به اينكه به طور ميانگين براي هر نفر در شهر روزانه تقريباً نظ

باشد، در حالي كه با توجه به مشكالت كمبود ليتر آب نياز مي 1500
آب در اين شهر و خشكساليهاي چند ساله اخير سرانه آب هر 

هزار  850باشد و با اشاره به وجود ليتر آب در روز مي 300مشهدي 
سال تعداد مشتركان  5به طور ميانگين هر مشترك آب در اين شهر 

لذا افزايش مصرف آب را بدنبال دارد و  ،يابدبرابر افزايش مي 2به 
شده است و  آبخوانآسيب جدي به  باعثاين روند افزايش برداشت 

هاي آب آبخوانباعث بروز مشكالت جدي از لحاظ كمي و كيفي 
زيابي عوامل مهم در بنابراين ار. )1389الوندي، (زيرزميني شده است 

آب زيرزميني شهر مشهد بسيار با اهميت  آبخوانپذيري  آسيب
  . باشد مي
 
  DRASTICشرايط مهم در استفاده روش - 3

گذاري اين  واژه دراستيك از هفت پارامتر تشكيل شده كه با ارزش
اين پارامترها  .دارند آبخوانپذيري هر پارامترها نقش اساسي در آسيب

محيط  - R (3(تغذيه خالص  -2) D(عمق سطح ايستابي  - 1: شامل
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محيط  - T (6(توپوگرافي  -5) S(محيط خاك  -4) A(آبخوان 
ميزان . باشدمي) C(هدايت هيدروليكي آبخوان  -7) I(غيراشباع 

رده باال، نسبتاً باال،  5هاي آب زيرزميني شامل آبخوانپذيري آسيب
گذاري شود كه از ارزش پايين و پايين تقسيم مي متوسط، نسبتاً

آيد بدست ميپذيري  آسيب پارامترهاي باال و همپوشاني نقشه
)Piscopo, 2001 .( روشDRASTIC  شد و ارائه 1987در سال 

بعدها به عنوان روش توصيه شده سازمان محيط زيست آمريكا در 
رضيه در نظر ف 4در اين روش . )1382خلقي، (ارايه شد  1993سال 

آلودگي در سطح زمين  -1: ها عبارتند ازگرفته شده كه اين فرضيه
  . شودآلودگي از طريق نفوذ به سطح زمين وارد مي -2. توليد شود

بايد بيش كه منطقه مورد نظر  -4 .عامل حركت آلودگي آب است -3
منطقه پيشنهادي مورد . كيلومتر مربع وسعت داشته باشد 4/0از 

باشد كه با در نظر گرفتن ارتفاعات و راي شرايط خاصي ميمطالعه دا
حومه منطقه مورد مطالعه و با فرض بر اين كه انتقال آالينده از 

پذيرد، در جهت مطالعه مناسب طريق بافت سطحي خاك صورت مي
در زير شرح به كار گرفته در روش دراستيك  پارامترهفت . باشدمي

  : اند داده شده
  
   4ايستابيعمق سطح - 1- 3

به عمقي كه آلودگي بايد طي كند تا به سطح ايستابي برسد عمق 
شود زمان تر باشد موجب ميسطح آب گويند، هر چه سطح آب عميق
در اين مطالعه با استفاده از . حركت و ماندگاري آلودگي افزايش يابد

گيري سطح آب عمق سطح آب زيرزميني كه با اندازههاي همنقشه
پيزومترهاي واقع در منطقه بدست آمده، مورد مطالعه و بررسي در 

شواهد نشان داده كه ميزان عمق در شهر مشهد . قرار گرفته است
باشد و سطح آب نسبت به نواحي اطراف يا دشت مشهد متفاوت مي

باشد كه با توجه به تغذيه آب در در شهر باال و عمق آب كم مي
شهر علت باالآمدگي آب ذكر از طريق فاضالبهاي سطح  آبخوان

گرديده است، ميزان عمق با استفاده از تغييرات سطح آب در 
  . گيري شده استپيزومترهاي سطح شهر اندازه

  
   5تغذيه خالص - 2- 3

زيرزميني را تغذيه  اليه آبدارميزان آب نفوذي از سطح و ورود به 
 در نقاط شهري تغذيه بيشتر به صورت عمودي از. گويندخالص مي

چاههاي جذبي فاضالب و انتشار افقي با توجه به حركت آب 
نفوذ آب از طريق بارندگي و آبياري . باشدمي آبخوانزيرزميني در 

تواند اثرات سو و فضاي سبز و باغات موجود در سطح شهر نيز مي
مفيدي را در بعضي از مناطق شهري در بر داشته باشد، بطوريكه در 

آلودگي ناشي از استفاده سموم كشاورزي  تواندزمينهاي كشاورزي مي

. شود آنو كودهاي شيميايي سولفاته و نيتراته باعث آلودگي 
دگيهاي يهاي سطحي مانند سايهمچنين نفوذ آب بارندگي آلودگي

الستيك اتومبيل حاصل از آثار ترمز آنها و همچنين آلودگيهاي 
نعتي موجود در هوا كه ناشي از مصرف سوخت اتومبيل و مراكز ص

. گردد آبخوانمنتقل نمايد و باعث آلودگي  آبخوانباشد را به مي
و نوع مواد  آبخوانتواند تحت نوع ميزان تغذيه خالص مي

متغير  آبخوانو ساير شرايط فيزيكي موجود در  آبخواندهنده  تشكيل
  . ، كه در زير به بعضي از آنها پرداخته است)بافت سطحي خاك(باشد 

  
   6آبخواننوع  - 3- 3

زيرزميني و مواد تشكيل دهنده آن مشخص كننده  اليه آبدارمحيط 
باشد و طول و چگونگي روند مسير سيستم جرياني آب زيرزميني مي

طول مسير در فرايند جذب و تغيير كيفيت آب زيرزميني و پخش و 
هاي آب آكيفر. نقش مهمي را داراست آبخوانگسترش آلودگي در 

هاي تحت فشار در معرض آبخواناز  آزاد در زير شهرها سريعتر
آب زيرزميني در زير شهر مشهد  آكيفراز آنجا كه . آلودگي قرار دارند
نوع مواد . باشد، لذا ميزان آلودگي آن بيشتر استاز نوع آزاد مي

 آبخوانيكي از عوامل مهم در انتقال آلودگي در  آكيفردهنده تشكيل
  . باشدآب زيرزميني مي

 

  7 نوع خاك - 4- 3
باشد و نقش  مي آبخواننوع خاك تحت ليتولوژي و بافت خاك در 

وجود مواد با . ها و مسير آب زيرزميني داردمهمي در حركت آالينده
ريز نظير سيلت و رس ميزان سرعت آب زيرزمين را كاهش بافت دانه

ها را بسيار محدود و موضعي داده و مهاجرت و حركت آالينده
ا بافت ريزدانه نفوذ آب به كندي صورت در نقاط شهري ب. سازد مي
آب زيرزميني  تصفيهها جذب خاك و باعث گيرد و بيشتر آاليندهمي
ها دانه نفوذ آاليندهولي در نقاط با بافت درشت . گردندمي سفرهدر 

و آلودگي  آبخوانسريعتر انجام شده و باعث نشر افقي سريعتر در 
بندي بافت ها بر حسب ردهلذا محيط خاك. گردندوسيع در منطقه مي

بندي ودگي نيز امتيازـر اساس پتانسيل آلـگردد و بآن مطالعه مي
  . گردندمي

  
رسوبات در شهر مشهد متاثر از رسوبگذاري رودخانه كشف رود و 
مسيلهاي فرعي جنوبي و جنوب غربي و همچنين رسوبگذاري بادي 

تا ارتفاعات و بافت خاك در سطح شهر نيز تابعي از فاصله . باشد مي
هاي انجام شده بررسي. هاي اصلي است همچنين فاصله تا مسيل

دهد كه بطور كلي بافت خاك در سطح شهر مشهد از غرب  نشان مي
تر به سمت شرق و همچنين از جنوب به سمت شمال ريز دانه

  . )1385حافظي مقدس، (گردد  مي
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  8توپوگرافي - 5- 3

تغييرات موجود در سطح زمين مورد توپوگرافي با توجه به شيب و 
از  آبخوانگيرد و از آنجا كه سطح آب زيرزميني در مطالعه قرار مي

نقش آن در مسير آب زيرزميني مؤثر  ،كندتوپوگرافي تبعيت مي
لذا توپوگرافي در انتشار آلودگي نقش مؤثري را داراست، . باشد مي

منتقل تر پايينسطوح به  رامحلهايي كه شيب بيشتري دارند آلودگي 
با استفاده از مدل رقومي ارتفاع و  را آبخواندرصد شيب در  .كنند مي

  . گرددبا استفاده از ژئوفيزيك محاسبه مي آبخوانتعيين سنگ بستر 
  
   9اثر منطقه اشباع - 6- 3

نوع منطقه غير اشباع تعيين كننده خصوصيات ميرايي مواد تشكيل 
 لذا. باشد ي سطح ايستابي ميدهنده خاك و سنگهاي قرار گرفته باال

با بررسي بافت سطحي خاك و چاههاي حفاري در سطح شهر به 
با توجه به باال بودن سطح آب در اين سالها . ايممطالعه آن پرداخته

  . بافت سطحي در بيشتر مكانها با آن مطابقت داشته است
  
   10هدايت هيدروليكي - 7- 3

انتقال آب هدايت به قابليت مواد تشكيل دهنده سفره جهت 
ميزان نفوذپذيري به وزن مخصوص مايع و قطر . هيدروليكي گويند

آن ) ويسكوزيته(ها و چسبندگي مايع ها يا اندازه فضاي خالي دانهدانه
ها وابسته است در اين محيط فقط به ميزان قطر دانه. وابسته است

از آنجا كه . كندكه تحت كنترل نوع بافت خاك منطقه تغيير مي
هدايت هيدروليكي با بافت خاك رابطه مستقيمي داشته در بيشتر 

 . مكانها با بافت خاك سنجيده شده است

  
  روش مطالعه - 4

گذاري روي پارامترهاي موجود در منطقه و در اين مطالعه با ارزش
تهيه نقشه هر كدام از اين پارامترها و همپوشاني آنها نقشه 

شايان ذكر است در اين . استپذيري منطقه ارائه گرديده  آسيب
مطالعه با توجه به تأثير تراكم جمعيت در مناطقي كه نقش مهمتري 

با توجه به اينكه در . گذاري شده استارزش  ،در آلودگي سفره دارند
ميليون زائر ساالنه از بارگاه امام رضا زيارت  20اين شهر بيش از 

شهر مشهد داراي ها و اماكن اقامتي در آلودگي  نقش هتل ،كنندمي
بنابراين موقعيت آنها در محدوده مطالعه در آلودگي . باشداهميت مي

بيمارستانها و مراكز درماني و هتلها با توجه . سفره نقش مؤثري دارد
لذا  .به مصرف باالي آب نقش مهمي در آلودگي آب زيرزميني دارند

معيتي با محل اين مراكز ج ، در اين مطالعه به عنوان يك پارامتر مهم
افزار همپوشاني شده و نقش آنها در آلودگي سفره مورد مطالعه نرم

از آنجا كه ميزان نيترات در اطراف قبرستانها باال . قرار گرفته است
ارزش  )1386جعفري، (بوده و نقش مهمي در آلودگي سفره دارند 

 1پارامترهاي مدل دراستيك در جدول . بااليي نسبت داده شده است
براي تهيه . اندبه اهميت آنها در منطقه ارزش گذاري شده با توجه

هاي توپوگرافي رقومي منطقه استفاده شد، نقشه توپوگرافي از نقشه
به طوري كه ابتدا يك مدل رقومي تهيه و سپس نقشه شيب تهيه 

در منطقه مورد مطالعه قسمت اعظم منطقه داراي شيب كم در . شد
ي سفره آب زيرزميني را افزايش پذيرنظر گرفته شده است و آسيب

ميزان تغذيه تحت تأثير  2به طور كلي با توجه به جدول . خواهد داد
بوده،  نقاط پر جمعيتشيب و نفوذپذيري خاك و ميزان تغذيه 

همچنين منطقه غير اشباع به عمق آب و نفوذپذيري وابسته بوده و 
ين دو پارامتر تحت تأثير اين دو پارامتر قرار دارد و نقشه آن مانند ا

دراين جدول كليه پارامترها بر اساس مشخصات منطقه . باشد مي
گيري از  براي بررسي و نتيجه. اندگذاري شده مورد مطالعه شده ارزش

ها و يك انديس عددي كه از رتبهبا استفاده از مدل ارايه شده 
. آيدمدل بدست مي ، استنتاج شدهوزنهاي اختصاص يافته به پارامترها 

  . آيدزير بدست مي ابطهرعادله مربوط براي تعيين اين انديس از م
  

)1(  DRDW+RRRW+ARAW+SRSW+TRTW+IRIW+CRCW=V  
 W پارامتر ميزان آسيب پذيري سفره و همچنين Vفوق  رابطهدر 

به طور كلي  .باشدرتبه مربوط به هر پارامتر مدل مي Rوزن و 
درجه كم، نسبتاً كم،  5پذيري منطقه مورد مطالعه داراي  يبآس

براي مدل ارايه شده  .باال و باال مشخص گرديده است تاًمتوسط، نسب
و حداكثر  35حداقل ممكن براي انديس دراستيك براي پارامترها 

محدوده با  80-35در اين مطالعه ميزان . مشخص شده است 255
با  255-150پذيري متوسط و با آسيب 150-81پذيري پايين و آسيب
 40به طور كلي بيش از . پذيري باال مشخص گرديده استآسيب

مدل . پذيري باال مشخص شده استبا آسيب آبخواندرصد مساحت 
پذيري در مناطق مركزي بيشترين آسيب كه دهدارايه شده نشان مي

لي كبه طور . باشدو نواحي جنوب شرقي مي آبخوانو جنوبي و غربي 
ي مختلف مطالعه شده و شكل ها نقشه اليه 4و  3و  2و 1شكلهاي 

  . باشد نقشه آسيب پذيري كلي شهر در پايان بيانگر اين موضوع مي 5
  
  نتيجه گيري - 5

پذيري آبخوان از پارامترهاي عمق در اين مطالعه براي ارزيابي آسيب
تا سطح ايستابي، محيط آبخوان، توپوگرافي، هدايت هيدروليكي و 

توجه به شرايط موجود در منطقه با . تراكم جمعيتي استفاده شده است
ك ـباشد كه با كمت ميــشهري نقش تراكم جمعيتي حائز اهمي

 ره در مناطقـپذيري سفپارامترهاي دراستيك و تراكم جمعيتي آسيب

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  1391، پائيز 2تحقيقات منابع آب ايران، سال هشتم، شماره 
Volume 8, No. 2, Fall 2012 (IR-WRR) 

84  

پذيري آبخوان نشان نقشه آسيب. اند مختلف سفره مشخص گرديده
- پذيري مربوط به مناطق با بافت درشتدهد كه بيشترين آسيبمي

دانه و تراكم جمعيت باال و محلهاي با عمق كمتر از سطح ايستابي 
  باشد، اين مناطق بيشتر در مناطق مركزي و غربي و جنوبي ومي

  
  جدول ارزش گذاري پارامترهاي مدل دراستيك در سفره آب زيرزميني منطقه - 1جدول 

 شرح پارامتر با توجه به منطقه پارامتر رديف
ارزش نسبي 

 )وزن(پارامتر 

1 
عمق تا آب زيرزميني 

)D( 
نواحي شهري با سيستم باشد، در ميزان عمق از سطح زمين تا سطح ايستابي مي

 .باشدفاضالب جذبي هر چه بيشتر باشد ميزان آلودگي در سفره كمتر مي
5 

 )A(محيط آبخوان  2
ها نقش اساسي به خصوصيات منطقه اشباع وابسته بوده و در فرايند رقيق شدن آالينده

با مطالعه ستون عمودي ليتوليوژيكي چند چاه عميق مشخص شد با بافت سطحي . دارد
 .باشداك مطابقت دارد، لذا در اين نواحي شهري با بافت سطحي خاك همخوان ميخ

4 

3 
 هدايت هيدروليكي

)C( 

باشد و هر چه ميزان آن بيشتر باشد امكان جريان توانايي آبخوان در انتقال آب مي
باشد كه ميزان آن به بافت خاك دارد كه هرچه درشت دانه باشد ها بيشتر ميآالينده

 .يدروليكي بيشتر استهدايت ه
5 

 )R(تغذيه خالص  4

رسد؛ كه عامل اصلي مقدار آبي كه از سطح زمين نفوذ كرده و به سطح ايستابي مي
هاي تغذيه از چاه جذبي فاضالب عامل اصلي در آلودگي سفره. باشدها ميآالينده

مهم در در اين پارامتر تراكم جمعيت نيز به عنوان يك عامل . زيرزميني شهري است
 .آلودگي در نظر گرفته شده است

4 

 3 .اين قسمت از خاك عبور و رقيق شدن مواد آالينده به منطقه اشباع رادر كنترل دارد )I(منطقه غير اشباع  5
 2 .به قسمت بااليي منطقه غير اشباع اشاره دارد و ميزان آب نفوذي را در كنترل خود دارد )S(محيط خاك  6

 )T(توپوگرافي  7
ها با به شيب سطح زمين اشاره داشته و شيب كمتر زمان تماس آب سطحي و آالينده

 .ها بيشتر خواهد شدسطح زمين بيشتر شده و امكان نفوذ آالينده
1 

  
  هاي مربوط به پارامترهاي شبه مدل دراستيك در منطقه مورد مطالعهرتبه - 2جدول 

 رتبه پارامتر رتبه پارامتر رتبه پارامتر
 هدايت هيدروليكي خاك - 5 )شيب، درصد( توپوگرافي - 3  )متر( تا سطح ايستابي عمق - 1

 10 باال 5 >2 10 15-0
 9 نسبتاً باال 4 0- 2 9 30-15
 7 متوسط 3 20-10 8 45-30
 5 كم 2 33-20 7 60-45
 3 نسبتاً كم 1 <33 6 70-60
 1 خيلي كم اماكن جمعيتي و نقش آنها در تغذيه - 4 5 80-70
 )ميليمتر( تغذيه خالص - 6 10 قبرستانها 3 90-80
 10 22-25 9 اماكن جمعيتي باال و هتلها 2 100-90

 8 18-22 8 بيمارستانهاي بزرگ 1 <100
 5 17-18 7 مراكز درماني كوچك محيط آبخوان و بافت خاك - 2

 3 12-17 5 كارگاهها و تأسيسات 10 گراولي
 1 8-12 4 اردوگاهها 9 ايماسه

منطقه غير اشباع به عمق سطح آب و  3 باغات و مراكز كشاورزي 7 سيلتي
باشد و به نفوذپذيري خاك وابسته مي

طور كلي تحت تأثير اين دو پارامتر قرار 
 . دارد

ميزان تغذيه تحت تأثير شيب و نفوذپذيري خاك و ميزان تغذيه از اماكن  5 رسي-سيلتي
 . جمعيتي خاك دارد

  رسي
 1 سنگي
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و هدايت ) بافت خاك(اليه محيط آبخوان  - 1شكل 
 هيدروليكي براي بررسي آسيب پذيري زير شهر مشهد

-اليه عمق از سطح ايستابي سفره براي آسيب - 2شكل 
 پذيري زير شهر مشهد

  

پذيري اليه شيب توپوگرافي سفره براي آسيب - 3شكل 
 زير شهر مشهد

جمعيتي سفره براي اليه ميزان تغذيه و تراكم  - 4شكل 
 پذيري زير شهر مشهدآسيب

  

 پذيري سفره آب زيرزميني شهر مشهدنقشه آسيب - 5شكل 

  
د نقاط در ندهنتايج نشان مي. جنوب شرقي شهر مشهد قرار دارند

دانه و تراكم معرض آلودگي بيشتر مربوط به مكانهاي با بافت درشت
نقاط در معرض آلودگي پايين تر در مكانهاي با بافت  ،جمعيتي باالتر

به طور كلي بيشترين . باشدتر ميريزدانه و تراكم جمعيتي پايين
پذيري در مناطق مركزي و جنوبي و غربي سفره و در نواحي آسيب

  .باشدجنوب شرقي مي
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  ها پي نوشت
1-Geographical Information System 
2-US Environmental Protection Agency 
3- Kakamighara 
4-Depth to water 
5-Net Recharge 
6-Aquifer media 
7- Soil media 
8-Topography 
9- Impact of vadose zone 
10-Conductivity 
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