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 تیفیبر ک یانسان یهافعالیت یاست و از طرف مواجه ینیزمریو ز یاز آنجا که بشر امروزه با بحران کمبود منابع آب سطحهدف:  

اند. لذا گرفتهقرار  یجد بیها تحت آساز رودخانه یاریبس ریدر چند دهه اخ اثر گذار بوده، زیآبر یهادر حوضه یمنابع آب سطح

مسئله ضرورت  نیهم. کندیم دایپ یاژهیو تیموجود اهم یهاآب تیفیمسئله ک ن،یریش یهاها به آبانسان یبا توجه به وابستگ

پژوهش به منظور  نی. در اسازدیفراهم م اردیتوسعه پا یدر راستا یکم تیریرا در کنار مد یمنابع آب سطح یفیک تیریمد

 محدوده زیدر واحد حوضه آبر یسطح یهاآب یآلودگ سکیر یابیو ارز زیآبر یهادر حوضه یآب سطح منابع تیفیک یابیارز

 استفاده شده است. NMEDو  USGS نتایج یهمپوشان کوچصفهان، از روش -آستانه
 

-ز شاخصکوچصفهان با استفاده ا-ارزیابی ریسک آلودگی منابع آب سطحی حوضه آستانه در این پژوهششناسی پژوهش: روش

انجام و نتایج آن با تحقیق صورت گرفته قبلی بر روی همین حوضه آبریز با  GISافزار در محیط نرم NMEDو  USGSهای 

مقایسه شد. به منظور ارزیابی ریسک آلودگی با روش های فوق از داده های بارش ساالنه، شیب  WRASTICاستفاده از شاخص 

 یربط در استان گیالن دریافت شده است استفاده شد. ذهای که از سازمان سطح زمین، پوشش گیاهی و کاربری اراضی

متفاوت است. در  یآلودگ سکیر تاٌیو نها یریپذ بیآس ،یآلودگ تیها حساسحوضه ریمطالعه در هر کدام از ز نیدر ا: هایافته

نتایج نمود، که طبق آن  نییها را تعضهحو ریز ادیکم، متوسط و ز یآلودگ زانیم USGSروش  یمربوط به بررس جینتا قیتحق نیا

دارای حساسیت آلودگی زیاد، در  ۱نشان داد که حوضه دارای حساسیت آلودگی های مختلفی می باشد که در زیر حوضه 

و در دارای حساسیت آلودگی کم می باشد  دارای حساسیت آلودگی متوسط و سایر زیرحوضه ها ۱۳و  ۱0، 4زیرحوضه های 

در  البا یندگیبه علت داشتن منابع آال ۱حوضه  ریکه ز دیمشخص گرد USGSو  WRASTIC یهاروش جینتا هسیبا مقا ادامه

 .باشدیم ییباال یآلودگ سکیر یبا استفاده از هر دو روش دارا زیسطح حوضه آبر

د به عنوان ابزار توانیمها پژوهشدسته  نیا ،یسطح یهااز آب یحذف آلودگ نیسنگ یهانهیبا توجه به هزگیری: نتیجه

از احداث مراکز  یریجلوگ یتیریمد شنهاداتی. از جمله پردیالزم مورد استفاده قرار گ یتیریمد ماتیارزشمند جهت اخذ تصم

از  یریفاضالب، جلوگ هیتصف ستمیبه س عیصنا زیتجه مباال، الزا یآلودگ سکیدر مناطق با ر یتوسعه کشاورز ایو  یصنعت

 فاضالب اشاره نمود. هیتصف یهاستمیس یاندازبستر رودخانه و راه مجاز از ریغ یهابرداشت

 ، ارزیابی ریسک، حساسیت، کیفیت، آلودگی NMED و USGSهای کلیدی: واژه
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  مقدمه  -1-1

ای پیژدا  های موجود اهمیت ویژژه یر زمینی، مسئله کیفیت آبامروزه با توجه به بحران کمبود منابع آب سطحی و ز

گذارد. کیفیژت  ها میکه آلودگی همان اندک آب موجود تاثیرات بعضا جبران ناپذیری بر سالمتی انسان کند. بطوریمی

در هژر   ای و عوامل طبیعژی و انسژانی قژرار دارد. کیفیژت آب    ای و غیر نقطههای نقطهندهآبهای سطحی تحت تاثیر آالی

ای با منشا انسژانی  شرایط آب و هوایی و مواد آالیندهه آبخیز، ضرودخانه متاثر از چندین پارامتر شامل زمین شناسی حو

چنژد دهژه   های شهرنشژینی در  ی و صنعتی و فعالیتهمزمان با گسترش فعالیت های کشاورز. [۱]باشدو یا طبیعی می

بژه ممنوعیژت و سژازمان دهژی      اند و روز بژه روز توجژه  دی واقع گردیدههای جها تحت آسیباخیر، بسیاری از رودخانه

ها به آبهای شیرین، تغییژر کژاربری   به دلیل وابستگی زیاد انسان [.2]تها در حریم رودخانه را ضروری نموده اسفعالیت

  [.۳]ته اسزمین و معرفی گونه های منجر به آلودگی آب، موجب تخریب زیستگاه و از دست رفتن تنوع زیستی شد

تر شدن جهان، رشد جمعیت جهان و کاهش سریع منژابع آب، توجژه بژه    امروزه با رشد روزافزون تكنولوژی، صنعتی

ها از دیر باز توجه خاصی به محیطی افزایش یافته است ازطرف دیگر به دلیل اهمیت آب در سالمت انسانمسائل زیست

اند و برای بهژره بژردن از   ری از دیر باز مورد توجه و مورد نیاز بشر بودههای جاها و آبرودخانه [.4]این منابع شده است

انژد. بژا   هژا بژر پژا شژده    منابع آبی مناسب، جوامع انسانی و مراکز صنعتی و کشاورزی و غیره معموالً در نزدیكی رودخانه

غیرطبیعی و تغییر شرایط  گذشت زمان و گسترش این جوامع و به تبع آن افزایش استفاده از منابع آبی، دخل و تصرف

های شهرنشژینی، کشژاورزی و صژنعتی    ی ناپایدار فعالیتهمزمان با توسعه [.5]ها افزایش یافته استکیفی آب رودخانه

ناپژذیری واقژع   هژای جژدی و جبژران    های جاری کشور تحژت آسژیب  ها و  آبی اخیر، بسیاری از رودخانهدر چند دهه

هژا در محژدوده هژای حژریم و بسژتر      یابی فعالیژت ن دیگر،  توجه به ممنوعیت و سازماناند که بیشتر از هر زماگردیده

نی های مالی و جژا رودخانه ها را ضروری نموده است. جاری شدن سیالب های ویرانگر، آلودگی منابع آب،  بروز خسارت

ها محسژوب  حریم و بستر رودخانه از جمله مهم ترین آثار و پیامدهای ناشی از تعدی به و  نهایتاً کاهش کیفیت زندگی،

ر سژطح جهژانی بژا وجژود     گردد. در حال حاضر اکثر منابع آب شیرین تخلیه شده و تولیژد محصژوالت کشژاورزی د   می

به دلیل وابستگی قژوی انسژان بژه آب شژیرین، تغییژر در       [.6]ت و تقاضای مواد غذایی کاهش یافته استافزایش جمعی

ها منجر به آلودگی گستردهی آب، تخریب زیسژتگاه و از دسژت   گونه های آب و  معرفیاستفاده از زمین، تغییرات دوره

ای که هزاران سال بر محژور مژدنیتی   هههای رودخاناخیر بسیاری از حوضهدر سالیان  [.7]رفتن تنوع زیستی شده است

 [.8]اندایدار و شكننده تبدیل شدههای اکوسیستمی بسیار ناپاند، پایداری خود را از دست داده و به مجموعهاستوار بوده

پذیری بژرای اولژین بژار در    اند. مفهوم آسیبپذیر شده و در معرض خطر قرار گرفتهبطوری که نسبت به تغییرات آسیب

پژذیری نژوعی   آسژیب  [.9]میالدی در فرانسه برای آگاهی بخشی در مورد آلودگی آب زیرزمینی ارائژه شژد   ۱960سال 

شناسی و هیدروژئولوژی گیری است و به ویژگی های آبخوان، محیط زمینو غیر قابل اندازه خصوصیت نسبی، بدون بعد

پژذیری در  پذیری در برخی موارد به معنی ریسک استفاده شده اسژت، امژا بیشژتر واژه آسژیب    آسیب [.۱0]بستگی دارد

 تمال متوسژط آثژار معكژوب  بژار    ی تعیین احهای ذاتی )طبیعی( باشد، برادهنده ی ویژگیهایی که تنها نشانوضعیت



پژذیری محژیط   ه آسژیب جداگانژ  در اصل ریسک آلودگی منژابع آب، بژا دو ویژگژی    [.۱۱]شودآلودگی وارده استفاده می

هژای ارزیژابی ریسژک آلژودگی     شود و در بیشتر روشآلودگی یا خطر ناشی از  فعالیت انسانی، تعریف می فیزیكی و  بار

شوند. روش ارزیژابی جژامع فژازی یژک روش ارزیژابی کیفیژت آب بژا        ها مطرح میدر فرمولمنابع آب با این دو پارامتر 

-این روش برای تعیین سطح آب با درجه عضویت که توسژط تژوالی نمونژه انژدازه    . استفاده از اصل ریاضیات فازی است

مختلف در فرآیند ارزیژابی  باشد. این روش موقعیت فاکتورهای شوند، میگیری شده و توالی استاندارد سطوح تعیین می

ترکیبژی  کنژد. پژا از عملیژات   گیرد و توابژع عضژویت را مشژخص مژی    های مناسب برای فاکتورها در نظر میرا با وزن

ز آن نتایج گردد  و پا اآید. بر اساب عضویت جامع، کیفیت آب تقسیم  میدست میماتریا فازی، عضویت جامع  به

 [.۱2]گردد ارزیابی جامع مشخص می

هژا و  ده منژابع آب سژطحی در قالژب آبراهژه    ه های آبخیز بستر اصلی جمع آوری نزوالت جژوی و تولیژد کننژ   ضحو

هژژای سژژه گانژژه آب مصژژرفی در کژژاربری عمژژدهبژژوده و تژژامین کننژژده بخژژش  مژژیئداای متعژژدد فصژژلی و هژژرودخانژژه

ای آبخیز به ویژژه در مژواقعی   ه هضواین کارکرد ح کشور هستند.شمالی شهری،کشاورزی و صنعتی، حداقل در مناطق 

 کند.تری را پیدا مینمود بیشتر و گسترده شود،ای در خروجی آنها احداث میهکه سدهای مختلف ذخیر
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 .سالم است یدنیآب آشام نی، مربوط به تامیبهداشت مشكالت از یاریبس یاصل شهیدر حال توسعه ، ر یدر کشورها

 .است تیواقع نیا دهنده نشان یسازمان بهداشت جهان یاز سومنتشر شده  یآمارها

هژای متنژوع انسژان    های آبخیز، فعالیژت هضر بخش کیفیت منابع آب سطحی در حوترین عامل محدود کننده دمهم

های متنژوع او را  که زندگی روزمره انسان و فعالیت ،مصنوعی هستند -های طبیعیهای آبخیز عرصههضاست. چراکه حو

طور عمژدی یژا   ها همواره با تولید انواع مواد زائد و پسماندهایی همراه است که بهدهد. این فعالیتل خود جای میدر د

ا در صژورت تجمژع در پشژت    ب آلودگی و کاهش کژارایی آب، خصوصژ  تصادفی وارد شبكه زهكشی سطحی شده و موج

ر کنار مدیریت کمژی و در راسژتای توسژعه    شوند. همین مسئله ضرورت مدیریت کیفی منابع آب سطحی را دسدها می

  .کندپایدار فراهم می

عوامژل   و وضژعیت کیفژی  الزمه اصلی مدیریت کیفی منابع آب )سژطحی و زیرزمینژی( مطالعژه، بررسژی و ارزیژابی      

ای های بهینه مدیریتی در راستآینده منابع آبی، استراتژیمشخص شدن وضعیت فعلی و حتی تا باآن است تأثیرگذار بر

 حفاظت و یا بهبود کیفیت منابع آب اتخاذ و اجرا گردد.  

هژای  های آبخیز، ارزیابی ریسژک آلژودگی آب  هضزیابی کیفیت منابع آب سطحی در حوازجمله روشهای مطالعه و ار

است کژه از سژابقه اسژتفاده خژوبی در کشژور ایژران و        USGSو WRASTICپوشانی سطحی با استفاده از روشهای هم

ریسژک   ردار بوده و مورد تأیید وزارت نیرو است. لذا در پژوهش حاضر دو روش مژذکور بژه منظژور ارزیژابی    جهان برخو

 .رد استفاده قرار خواهند گرفتکوچصفهان مو_محدوده آستانه ه آبخیزضآلودگی آب سطحی در واحد حو
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بژه منظژور    ران،یژ و سژابقه کژاربرد در ا   ازیژ د نو نوع اطالعات مژور  زانیبه لحاظ م USGSو  WRASTIC یهاروش

روش  نیهمچنژ   [.۱۳]اسژت  رویژ وزارت ن دییژ مژورد تا  یسژطح  یها( آبیبه آلودگ تی)حساس یآلودگ سکیر یابیارز

NMED یهژا تیژ از فعال یناشژ  یاثر آلودگ نییبه منظور تع كایآمر یكویومكزین ستیط زیسازمان حفاظت مح یاز سو 

مژذکور بژه منظژور     یهژا لژذا روش  [.۱4]شده اسژت   ارائه زیدر حوضه آبخ یمنابع آب سطح( بر یریپذ بی)آس یانسان

رو اهژداف   نیژ گرفژت. از ا  اهژد در محدوده آستانه،کوچصفهان مورد استفاده قرار خو یآب سطح یآلودگ سکیر یابیارز



 عبارتند از: قیتحق نیا

 با استفاده از دو روش  یبه آلودگ یمنابع آب سطح تیحساس نییتعWRASTIC  وUSGS 

 بمنابع آ یبروز حوادث منجر به آلودگ یها لیپتانس یو طبقه بند ییشناسا 

 كایآمر یكویومكزین ستیز طیبا استفاده از روش وزارت مح یمنابع آب سطح یریپذ بیآس نییتع 

 منابع آب یریپذ بیو آس تیبا توجه به حساس یمنابع آب سطح یآلودگ سکیر یابیارز 

نقژش هژر    نیژی ها و تع رحوضهیاز ز کیدر هر  سکیر یابی،ارزیكیدرولوژیه یحوضه ها ریه زب زیه آبخضحو میتقس

 یآلودگ سکیدر ر رحوضهیز

 جژاد یو عوامژل ا  یآلژودگ  سژک یمتناسب با ر یریپذ بیو کاهش آس یجهت کنترل آلودگ یاتیعمل یراهكارهاارائه 

 سکیکننده ر
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 یات تحقیق عبارتند از:با توجه به مطالب ذکر شده، فرض

ریسژک   أدر هر کدام از زیرحوضه ها حساسیت آلودگی ، آسیب پذیری)بر اساب منابع آالینده موجژود( و نهایتژ   -۱

 آلودگی متفاوت است.

 ها متفاوت است.وضعیت کیفی واقعی آب در زیر حوضه -2

 نتایج مدل های مورد استفاده جهت ارزیابی حساسیت آلودگی متفاوت است. -۳

 ترین عامل تاثیرگذار بر ریسک آلودگی حوضه مورد مطالعه است.کاربری اراضی مهم -4
 

 پایان نامه ساختار  -1-5

 گردد:فصل اصلی تنظیم یافته که به شرح زیر ارائه می 6نامه در این پایان

 آبی، آلودگی منابع ان کمنامه به کلیات مباحث آب )بحردر فصل اول این پایان فصل اول )مقدمه و کلیات پژوهش(:    

 منابع آبی کره زمین و منطقه مورد مطالعاتی پرداخته شده است.و....(، ضرورت، اهداف، فرضیات و وضعیت آب      

ها بژه  های ارزیابی ریسک آلودگی پرداخته شد، و تمام روشبه انواع تعاریف و روش مبانی و پیشینه پژوهش(:) فصل دوم

 ه شد.توضیح دادطور مختصر 

  شود.افزارهای مورد استفاده و معادالت حاکم بر آن را شامل میمعرفی نرم روش پژوهش(:) فصل سوم

و تفسیر  به تحلیلسنجی های آزمایشگاهی ضمن صحتبا استفاده از داده های پژوهش(:فصل چهارم )نتایج و یافته

 پرداخته شد. WRASTICمقایسه آن با روش  NMEDو  USGSهای روش

 ، نتایج اصلی تحقیق و ارائه پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده مطالعه شده است.  گیری(:بحث و نتیجه) صل پنجمف

 در این فصل به ذکر منابع استفاده در مطالعه حاضر اشاره شده است.فصل ششم )منابع(: 

 
 

 





 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 مقدمه -2-1

هژای  معرفژی  انژواع روش   هژای آب، عوامل مختلف آلودگی مربوط به پایان نامه،در این فصل تعاریف واژگان کلیدی 

هژر روش و همچنژین پیشژینه     همراه توضیح مختصر راجع به ارزیابی ریسک آلودگی منابع آب)سطحی و زیرزمینی( به

 تحقیات انجام شده محققیقن داخل و خارج کشور ارائه شده است.
 

 زیآبخ هضحو  -2-1-1

الراب های اطراف یک رودخانه یژا دریاچژه   هم پیوستن خطشود که از بهبه سطحی از رمین اطالق میه آبخیز حوض

های ناشی از بارندگی یا ذوب برف بر روی آن، در صژورت جریژان یژافتن از طریژق رودخانژه و      ایجاد شده و تمام رواناب

آبراهه و مسیل( خارج شده و یا در یژک آب  )رودخانه،  های آن زهكشی شده و در نهایت از یک دهانه خروجیسرشاخه

 شود.انباشت)دریاچه( ذخیره می
 

 خطر  -2-1-2

زا به انسان، طبیعت و یا سایر موجژودات  تواند منجر به سانحه یا حادثه آسیبخطر خاصیت یا موقعیتی است که می

اند سژالمت انسژان، طبیعژت و یژا     توشود و یا به عبارت دیگر خطر یک قابلیت فیزیكی، شیمیایی یا زیستی است که می

 .[۳4]سایر موجودات را به مخاطره بیندازد
 

 مدیریت خطر -2-1-3

 هژژم  بحژران مژدیریت با ریسک مدیریت که است ریسک مدیریت و بحران مدیریت شامل خطر مدیریت هایروش

 .است متفاوت محتوی لحاظ به هم و انجام زمان لحاظ از
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 (Singk et al. 2004) چرخه مدیریت ریسک و بحران -۱-2شكل 

  ریسک -2-1-4

تواند به واقعیژت تبژدیل شژود. بژه عبژارت      الح ریسک به معنای احتماالت رخدادهای خاصی است که میطاص

معرض تماب در یژک  های در دیگر ریسک، احتمال خطرات شناسایی شده است که موجب صدمه زدن به جمعیت

 [.9]باشدمدت زمان مشخص شده و مشتمل بر شدت آن صدمه و نتایج آن می

 زیست، ریسک به عنوان نسبت و احتمال یک رخداد بژه احتمژال بژروز نشسژت    های مرتبط با محیطهدر حوض

در  شژود. ق میخطرناک در منابع آب، صدمات وارده به تاسیسات و بروز سوانح طبیعی و موارد مشابه اطالضایعات 

 به منشاهای ریسک و نوع تاثیر آن بر منابع آب اشاره شده است. ۱-2ادامه در جدول 



 (1384)میرزایی و همکاران  منشا ریسک و نوع تاثیر بر منابع آب -1-2جدول                                     

 نوع تاثیر بر منابع آب منشا ریسک

 تغییرات سریع در کیفیت آبسیل تغییرات شدید آب و هوایی

 رادون سرب ، اورانیوم ، ر،ئانتشار ارسنک ، فلو عوامل زمین شناختی

 کشاورزی
ها دفع ضایعات دامپروری نیترات، ها،کشآفت میكروبی،آلودگی

 کودهای شیمیایی،

 شیمیایی و میكروبی هایآلودگی صنایع

 های شیمیاییآلودگی فعالیت های معدنی

 ها و انواع مواد شیمیایی در اثر تصادفاتکشآفت و نقل جاده ایحمل 

 ها و انواع مواد شیمیایی در اثر تصادفاتکشآفت راه آهن

 های آلودهافزایش رواناب تغییر کاربری اراضی

 آلودگی میكروبی منابع آب حیات وحش

 آلودگی میكروبی تفرج

 میرشد جلبكی و تولید مواد س محل های ذخیره آب

 
   مدیریت ریسک -2-1-5

کنژد و ایژن اطالعژات را در    مدیریت ریسک فرایندی است که سطح تحمل یک خطر مشخص را شناسایی مژی 

ایژن فراینژد بژا     ،بردها به کار میگیری برای اقدامات مربوط به کاهش اثرات مخاطرات و مقابله با آنجهت تصمیم

 گیرد.ام میهای کاهش مخاطرات انجتوجه به منابع و هزینه
 

  منابع آلودگی آب ریسکمدیریت  -2-1-6

 عنژژوان  بژه که است آب کنندهتامین منابع در هاآلودگی کنترل و مدیریت آبی، منابع ریسک مدیریت از هدف

 مژژی  محسژژوب  انسژان سژالمت و اکوسیستم نابودی یا تخریب تاسیسات، استهالک و تخریب برای جدی تهدیژد

 عوامژژل  و...  و زمژژین  رانژژش  سژیل، زلزلژه، شامل طبیعی عوامل آب منابع آلودگی غیرمترقبه عوامژل از. شژوند

 و تاسیسژژات  فرسژژودگی  و خرابژژی  خطرنژژاک،  مژژواد  ونقژلحمل از ناشی حوادث بژروز شژامل سژاخت انسژان

 خطژر  احتمژال  و بپیوندنژد  وقژوع  بژه  زمژان  هر در توانندمی که باشندمی...  و خطرنژاک زائد مژواد انتشژار دفژن،

 شژژدت  توانژد می کافی، درحد پیشگیرانه اقدامات و آمادگی حژال، ایژن بژا. دهنژد افژزایش را آبژی منژابع آلودگی

 و سژازنده  اجژزای  از ریسژک،  مژدیریت  و ارزیژابی  آشژژامیدنی،  آب منژابع در. دهژد کژاهش را فاجعژه یژک تژاثیر

 سژالمت  تضمین ابزار موثرترین میان ایژن در. باشژدمژی کننژدگان مصژرف عمژومی سژالمت بژه اطمینان اساسی



 کژه  اسژت  ریسژک  مدیریت رونژد و ریسژک جژامع ارزیژابی کژارگیری بژه طریژق از همژواره آشامیدنی، آب منابع

 سژازمان  ۱ رهنمژژود  طبژژق  کژژه  شژژود مژژی  شژامل  را مصرف نقطه تا آبریز هایازحوضه آب تامین مراحل تمام

 در برنامژژه  ایژن از هژدف کژه شژوندمژی ( نامیژدهWSPs) آب سژالمت هایبرنامه رویكردها این جهانی، بهداشت

 بژژه  نیژز  (HACCP) بحرانژی  کنتژرل  نقطژه  و خطژر  آنالیز رویكرد. باشدمی آن آلودگی از پیشگیری آبی، منابع 2

 روش ایژژن  کژژه  ،شژژود مژژی  گرفتژه  کژار هبژ  آبژی  منژابع  سیسژتم  ریسژک  مدیریت و ارزیابی برای مژدلی عنژوان

 وجژود بژه  هستند، آورزیان تاثیرات گذاشتن جای بر به قادر که مخاطراتی پایش و شناسژایی جهژت سیسژتماتیک

 نزدیژک  همخژوانی  HACCP برنامژه  با جهانی بهداشت سازمان توسط شژده ارائژه آب ایمنژی برنامژه. اسژت آمده

 .باشدمی اجرا قابل کژامال نیژز سیسژتم ژنای براسژاب آن اجرای و داشته
 

   ارزیابی ریسک -2-1-7

که  وز آنبرل حتمادن اتا کمی کره بالقوات خطری طبقهبندو یند شناسایی افراز ست رت ایسک عبارارزیژژژابی 

 [.9]دمیباشل آن کنترو یسک رتحلیل و ه تجزی، شامل شناسایی خطر
 

  آب آلودگی -2-1-8

و شیمیایی  ،فیزیكیاص یگر خوارت و دجه حردریا معلق یا ل محلواد مودر تغییر از ست رت اعباآب گی دلوآ

 [.8]زدمضر یا غیرمفید ساه شدر مقررف مصاای برآن را که ی به حدآب، یستی ز
 

  آب آالینده -2-1-9

ه الیندآ یدابیافزآن گی دلوآیا بر ه شدآب گی دلوآیستی که باعث و زشیمیایی ، مل فیزیكیایا عواد موع هر نو

 [.8]دمیشوه نامیدآب 
 

  آالینده منابع -2-1-10

 سته منابعدو دماهیت به ب سااکه بر ،میشونده نامیده الیندآمنابع ی آب، هاهالینده آتولید کنندء منشاآب 

ه الیندآسته منابع دو دبه ه بی پذیرندآبه محیط ه الیندورود آچگونگی ب ساابرز و ساننساو اطبیعی ه الیندآ

ع نون، مان، زمكاای، نقطهمنابع غیرف بر خالای نقطهه الیندآمنابع در  [.8]تقسیم میشوندای رنقطهغیای و نقطه

 ست.ی اگیرازهنداقابل ه الیندآ ارمقدو 
 

  آب کیفیت -2-1-11

تناسب  که با توجه بهآن یستی و زشیمیایی ، فیزیكیی یژگیهاوتوصیف ای ست براتی نسبی رعباآب کیفیت 

 [.8]دمیشوده ستفاآن ااسب منی هایبرراکای برآب 
 

  منابع آب حساسیت -2-1-12

 که ،میباشدآب منابع در گی دلوآپخش ذ و نفون مكااحقیقت سهولت در گی دلوآبه آب حساسیت منابع 

زی آب سادهلوآب در آمحل منبع و تی منطقه اد ذاستعداز اناشی ده و بوه الیندآگی منابع دلوآپتانسیل از مستقل 

 [.۳7]ستا
 

  منابع آب پذیریآسیب -2-1-13

ن شدده لو، در آتی منبعاد ذاستعدر اکناو در ست ه االیندآمنابع آب و ثر متقابل منابع آب امنابع ی سیبپذیرآ



 [.۱۱]داردنقش آب منابع 
 

  منابع آب آلودگیریسک  -2-1-14

اسیت حسان که با توجه به میزآب گی منابع دلول آحتمااز است رت اعباآب گی منابع دلوآیسک ر

 [.۱۱]د تعیین میشوآب منابع ی سیبپذیروآ

 آب منابع به آلودگی ورود احتمالی هایراه - ۱

 آبژی،  منبژع  به شهری هایفاضالب مستقیم ورود اثر بر گاه شوند،می آبی منابع وارد مختلفی طرق از هاآالینده

 آلژودگی  گژاه . شژوند مژی  آبژی  منبع وارد مستقیما شیمیایی مواد حاوی هایمخزن که جادهای تصادفات اثر بر یژا

 هژایلوله که هنگامی همچنین و کندمی آلوده را زیرزمینی آب مخازن سپا و وارد سطحی هایجریان بژه ابتژدا

 و سژژطحی  آب منژابع وارد مدتی از پا و شده شكسته شهری فاضالب هایلوله یا و نفتی مواد انتقال زیرزمینژی

 .شوندمی زیرزمینژی یژا

 بژژه  را آلژژودگی  انتقژژال  فراینژژدهای  آبژی منبژع بژودن زیرزمینژی یژا سطحی به توجه با توانمی ورکلیطبه

 .کرد تقسیم( زیرزمینی آب منابع) غیرمستقیم و( سطحی هایآب) مستقیم انتقال فرایندهای

  سطحی هایآب در آلودگی انتقال فرایند - 2
 زلزلژژه،  مثژژل  طبیعژژی  عوامژل  اثر بر که شكل این به است، ادح و مستقیم سطحی هایآب در آلودگی انتقال

 منژابع بژه آلودگی انتقال( مواد نقل و حمل هایراه تاسیسات، تخریب زباله، دفن مراکز) انسانی عوامل یژا و سژیل

-مژی  انتشژار  سژرعت  به سطحی آب درمنابع آلودگی بالفاصله و گیردمی صورت مستقیم طوربه سژطحی هژایآب

 .بدیا

 زیرزمینی هایدرآب آلودگی انتقال فرایند -۳
 هژای آالینژده  بژا  ارتباط در توضیحاتی است الزم زیرزمینی، آب منابع در آلودگی انتقال هایراه بررسی از قبل 

 .شود ارائه زیرزمینی آب منژابع

 : است آالینده مواد از دسته سه به مربوط زیرزمینی هایآب آلودگی مسایل طورکلیبه 

 . اندشده انباشت یا و پخش زمین سطح روی بر که آب در حل قابل هایآالینده_

 .اندشده انباشت ایستایی سطح از باالتر و زیرزمین در که آالیندهای مواد_

 .شوندمی انباشته ایستایی سطح زیر در که هایهآالیند مواد_
 خژوبیهبژ آنها از برخی و بوده برخوردار زیادی گیپیچید ازها فعالیت این به وابسته آلودگی مسایل از بسیاری 

 بژژه  مژژوارد  ایژن باشژد، مشژخص جریان، در آلودگی منشاء نواحی موقعیت که مواردی در. باشندنمی درک قابژل

 آلژژودگی  منشژاء صژورت ایژن غیژر در شژوند،مژی شناخته دنیا نقاط اکثر در اینقطه هایآلودگی منشژاء عنژوان

 .است تقسیم قابل خطی و ایغیرنقطه هژای آلژودگی ژهب خژود
 

براساب یک تعریف، از نگاه کلی، حوادث آلودگی محتمژل در منژابع آب کژال بژه دو دسژتن سژوانح طبیعژی و        

 .حوادث ناشژی  از فعالیت های انسانی تقسیم می شوند

  است:( فهرست انواع سوانح آلودگی منابع آب آورده شده 2-2در جدول )



 (1391معاونت امور آب و آبفا وزارت نیرو ) فهرست انواع سوانح آلودگى منابع آب -2-2ول جد

سازحوادث انسان حوادث طبیعى  

 سیل

 

 زلزله
  
 آتشفشان

 

زمین لغزش    

 

 آتش سوزی  

 

 خشكسالی  

های صنعتی  فعالیت  

 

های کشاورزی و باغبانی مناطق فعالیت

 شهری
 

 محل دفن ضایعات

 

کنندواکتیو استفاده میز مواد رادیمناطقی که ا  

 

 حوادث حمل و نقل

 

خطوط انتقال و مخازن     

 

یانفجار و آتش سوز نفت،  
 

 عملیات استخراج معدن  

 

های عمدی و خرابكارانهفعالیت  

 
 

با توجه به موضوع بحث، در ادامه توضیحات فوق به عوامژل و پارامترهژای مژوثر در آلژودگی منژابع آب بژه           

 :( اشاره شده است2-2)ل نمودار در شكصورت 



 

 (۱۳9۱معاونت امور آب و آبفا وزارت نیرو ) عوامل و پارامترهای موثر در آلودگی منابع آب -2-2شكل 

 هاى سطحیکننده آب آلوده عوامل -2-1-15

-وده کننژژده از آلژژ  انژدعبژارت هژاى سژطحىآب ىسژطحى، عوامژل آلژوده کننژده هایآب کیفى ارزیابى در

ایژن   رسانند.هاى جدى مىزیان زیژان ز ضایعات صژنعتى بژه آببسیارى ا )گندزداها(.هادترجنت و صژنعتى هژاى

آب را بژه مصرف رسژانیده   دار زیژادى از اکسژیژن محلژول دربژراى خنثى شژدن، مقژهژاى صژنعتى آلوده کننژده

کند. یكى دیگژژر از اثژژرات تخلیژژه    یمرگ م شود و تهدید بهمىبراى آبزیژان  نیاز و موجب کاهش اکسیژن مورد

که مانع نفوذ نور خورشید موردنیژاز بژراى    ،باشداى از مژواد معلژق بژر سژطح آب مىفاضژالب در آب ایجژاد الیژه

 ،ى هسژتند اهمژان مژواد شوینده و پاک کننده واقژع  هژا درشژود. از سژویى دترجنژتانجام عملیات  فتوسنتز مى

هژاى  ژن اسژت از طریژژق صژژنایع، فعالیژت   بژه طژورکلى ممك گیرنژد واسژتفاده قرار مى اى موردکه در هژرخانژه

سژاب هاى جارى همژان پها به آبترین منابع ورود آنولى مهم ،گردنژدهاى خژانگى وارد آب البکشاورزى و فاض

 [.۱8]باشدی ى منازل محاصل از استفاده

 
 آبگی منابع دلوآیسک ریابی ی ارزهاروشفی معر -2-2

یگر مدیریت رت دیا به عباو مدیریت کیفیت ی ستام اول در راگاان به عنوآب گی منابع دلوآیسک ریابی ارز

م نجاامتنوعی ی هاده از روشستفاابا د یط مختلف موجوایابی با توجه به شرارزین است. آب اگی منابع دلوآیسک ر

 .دمیشو

با ط تباه ارنحو، یكیژلوروهید، لیكیروهیدت نظر خصوصیااز سطحی و مینی زیرآب زکه منابع ینابا توجه به 



ی هاا روشلذ، نددارتی ومتفای سیبپذیرو آحساسیت ، نسانیی افعالیتهای از تأثیرپذیرو طبیعی ی یندهاافر

د در یج موجوی راهاروشخالصه ح یر به شردر زهستند. وت متفار منبع مذکودر دو گی نیز دلوآیسک ریابی ارز

 د.میشوره شاامینه زین ا

 
 مینیزیرآب ز منابع گیدلوآ یسکر یابیارز یهاروش -2-2-1

مینی زیرآب زگی منابع دلوآیسک ریابی ای ازربر USGSو  DRASTIC ،GOD ،GVSSمختلف ی هاروش

 میشوند.ح داده شرر ختصااکه به  ،میشوندده برر بهکا

 
 DRASTIC روش -2-2-1-1

ای برارد ستاندایک شاخص ان مریكا به عنوآیست زنا حفاظت محیط آژاتوسط  ۱987ل ساروش در ین ا

روش از ین در ا ئه شد.ارایكی ژئولوروژهیدت خصوصیاده از ستفاامینی با زیرآب زگی منابع دلوآیابی پتانسیل ازر

محیط  تخصوصیا، R(2(تغذیه خالص، ۱)D(یستابی امینی شامل عمق سطح زیرآب زتغذیه در مؤثر ی هارفاکتو

و  I(6(ع شباامنطقه غیره هنددتشكیل اد تأثیر مو، 5)T(فی اشیب توپوگر، 4)S(ک خات خصوصیا، ۳)A(ان بخوآ

 [.۱4]دمیشوده ستفاامینی زیرآب زگی دلوآجهت تعیین پتانسیل )حساسیتC(7  )(لیكی رویت هیداهد

 
 GOD روش -2-2-1-2

ها هالینددی آعموذ بر نفوابران در بخوی آسیبپذیرآیابی ر ارزتوسط فوستر به منظو ۱987ل ساروش در ین ا

ان( بخوع آمینی )نوزیرآب زلیكی روضعیت هیدر وسه فاکتوروش از ین در اید. دئه گرع اراشبااطریق منطقه غیر از 

(G) ،ع شباامنطقه غیری چینهشناسی یا الیهبند(O)  یستابی اعمق تا سطح و(D)  ی آب سیبپذیرآیابی ارزجهت

به ورزی نقطه نظر کشاک از شنی به خاو روتوجه صریح روش ین (. ا2004ا، )فریرد میشوده ستفاا مینیزیرز

و حاصل شد روش ین در اتی اتغییررو ین از اشت. اند جمعیت باکتریاییو سی ی رمحتو، لیاد آمود جوولیل د

برخی مناطق با در حاصل  کلیز متیااگرفت که م نا GODSر مذکول ید. مددضافه گرآن ابه  (S)ک خاع نور فاکتو

 [.9]کم میکندرا باال ی سیبپذیرآ

 
 GVSS روش -2-2-1-3

آب گی دلوآیسک رتخمین ی و سیبپذیرآیابی ر ارزبنا به منظورن و ووتوسط هاتهو ۱996ل ساروش در ین ا

ر چها بساابر و ها هالیندت آبا توجه به خصوصیاان بخوی آسیبپذیران آمیزروش ین در اید. دئه گرارامینی زیرز

در ها هالیندک آتحر، هاهالیندآسمیت شیمیایی ، خلیه داکنندی پیشگیری هاژیتكنولود جووشامل ر، فاکتو

 .[۳۳]دتعیین میشوه الیندآکمیت ع و شباامحیط غیر

 
 USGSروش  -2-2-1-4

ی سیبپذیرآیابی ر ارزمریكا به منظوآمینشناسی ن زمازسادر  (2000) رانهمكاو  بیمراتوسط  روشین ا

شامل ع شباامنطقه غیرت خصوصیاب ساابر ان بخوی آسیبپذیرروش آین در اید. دئه گرارامینی زیرز یهاآب

ضی تعیین ی ارابررکاو  زمژژژژژژژژژینپوشش ع نو، ۳مینزشیب سطح ، 2عشبااالیه غیر دی لیكی عمورویت هیداهد

 [.۳4]دمیشو

 



 سطحیآب گی منابع دلوآیسک ریابی ی ارزهاروش -2-2-2

گی دلوآیسک ریابی ای ازربر ECOMAN PROJECTو  WRASTIC، USGS ،CDHSمختلف ی هاروش

 میشوند.ح داده شرر ختصاامیشوند که به ده برر سطحی بهکاآب منابع 

 
 WRASTIC روش -2-2-2-1

یست زنا حفاظت محیطای آژابر 6مریكار آب آموانجمن اتوسط  ۱99۱ل سار در با لینای اوبرروش ین ا

فتر دتوسط  2000لسادر سپا و شد داده سطحی توسعه آب گی منابع دلوآسیل یابی پتانر ارزبه منظو  7مریكاآ

د جوی وهارفاکتوب ساابر روش ین در اید. دسانی گرروزربه 8یست نیومكزیكوزمحیط وزارت شامیدنی آب آ

نقل وحملی ها، راهS(۱(حوضه ازه ندا ،۱۱)A(ورزی کشای فعالیتها، ۱0)R(تفریحی ی فعالیتها، 9)W(ب فاضال

)T(2، صنعتی ی فعالیتها)I(۳  پوشش گیاهی منطقه ار مقدو)C(4 )C(4  در سطحی آب گی دلوآیسک و رپتانسیل

 [.۳0]دبخیز تعیین میشوی آهازهحو

 
 USGSروش  -2-2-2-2

ی سیبپذیرآیابی ر ارزمریكا به منظوآمینشناسی ن زمازسادر  (2000) رانهمكاب و یمراتوسط  روشین ا

ت خصوصیاب ساابر بخیزآحد در واسطحی ی های آبسیبپذیرروش آین ا درید. دئه گراراسطحی ی هاآب

آب سهم و ضی ی ارابررکا یبررکا، مینزپوشش ، مینزشیب سطح ، 5متوسط ساالنهرش فیزیكی منطقه شامل با

 [.۳4د ]تعیین میشو 6مینیزیرز

 
 CDHSروش  -2-2-2-3

ب شرآب منابع ی سیبپذیرآیابی ر ارزبه منظو (2000) مانی کالیفرنیات درخدمان تمارپادتوسط  روشین ا

ه الیندآمنابع ب و شرآب موقعیت منابع و به محل ط مربوت طالعاب اساابر روش ین در اید. دئه گراراسطحی 

ز مجای لیست فعالیتهاه، منطقه حفاظت شدب و شرآب قبیل تعیین محل مناسب منبع اردی از به مود موجو

 [.۳5]دخته میشوداپر و ...سطحی ب شرآب ی منابع گدلوآسیک ریابی ه، ارزالینده آتولید کنند
 

 پیشینه تحقیق -2-3

 مقدمه -2-3-1

کژه خژود    یعژ یمختلژف طب  یایژ سو و بروز بال کیبشر از  یطیمح ستیمخرب ز یهاتیفعال ریگچشم شیافزا

منژابع آب   بلكه در اغلژب نقژاط جهژان    رانینه تنها در ا گرید یاز سو ستند،ین یبشر یهااز دخالت ریتاث یاغلب ب

آب سژالم و   نیلژزوم تژام   ور نیژ قژرار داده اسژت. از ا   یجژد  دیژ در معژرض تهد  یفژ یو ک یموجود را از نظژر کمژ  

 و مقژررات،  نیقژوان  اسژتانداردها،  نی)ماننژد تژدو   یتیریاز جوامع را به انحام اقدامات مختلف مژد  یاری،بسیبهداشت

 هیو تصژف  ییگنژدزدا  یهژا سژتگاه یا دفژع فاضژالب،   یاه)از جمله احداث شبكه یاتیآب و ...( و عمل یآلودگ میجرا

 فاضالب و ...( وادار نموده است.

در  لژذا  منابع آب است. تیفیک تیوضع یهایاقدامات مذکور، مطالعه و بررس یو اجرا نیشک الزمه تدو بدون

 سژک یر یابیژ و جهژان در خصژوص ارز   رانیاز مطالعات انجام شده در ا یبرخ ،بخش با توجه به عنوان پژوهش نیا

 قرار خواهند گرفت. یمورد بررس یپوشانشاخص و هم یهابر کاربرد روش دیبا تاک یمنابع آب سطح یآلودگ
 



 سوابق تحقیقات خارج از کشور در ارتباط با ارزیابی پتانسیل ریسک آلودگی منابع آب سطحی -3-2جدول

 نتایج محقق عنوان ردیف

۱ 

Watershed 

vulneabirity 

estimation using 

WRASTIC, 1991 
[۳6]  

Gallegos, D., 

Lowance, J. and 

Thomas and Ch 

ه آبخیز سد پذیری آب سطحی در حوضدر پژوهشی به ارزیابی آسیب

ه آبخیز سد ناواجو در ر سانتافه در کشور آرژانتین و حوضآب شرب شه

شهر بلومفیلد در ایالت نیومكزیكو آمریكا با استفاده از روش شاخص 

WRASTIC ه آبخیز سد تند. نتایج ایشان نشان داد که حوضرداخپ

ه آبخیز، های اعمال شده در سطح حوضشهر سانتافه به دلیل محدودیت

ناواجا به دلیل  ه آبخیز سد( و حوضWRASTIC=17پذیری کم )آسیب

های دسترسی به منطقه، ه و عدم اعمال محدودیتبزرگی اندازه حوض

 ( است.WRASTIC=62پذیری باالیی )دارای آسیب

2 

Water  resources, 

vulnerability  

assessment  and  

quality  of  water  

in  Cachoeira  

Catchment, 2004 
[2۳]  

Harum,  T.,  

Saccon,  P.,  

Calasans,  N.  and  

Ruch,  Ch 

 رایکاچو زیه آبخضدر حو یمنابع آب سطح یریپذ بیآس یدر پژوهش

مورد  ECOMAN  PROJECTتفاده از روش را با اس لیدر کشور برز

درصد مساحت  50نشان داد که حدود  شانیا جیقرار دادند. نتا یابیارز

 26کم و حدود  ایکم  یلیخ یریپذ بیآس یحوضه مورد مطالعه دارا

همچنین در است. ادیز یلیخ ای ادیز یریپذ بیآس یدرصد منطقه دارا

ی در کاهش آلودگ ترل وکن یبراکه  یالمللنیاقدامات ب  این مطالعه

 است.صورت گرفته را بررسی کاملی انجام داده  بندر

۳ 

An  Applied 

Assessment  

Model  to  

Evaluate  the  

Socioeconomic  

Impact  of  Water  

Quality 

Regulations in 

Chile,2008  [۳8]  

 

Yarrow,  M.M,  

Tironi,  A.,  

Ramírez,  A.  and  

H.  Marín,  V 

و  یكیاکولوژ ،یاجتماع -یاقتصاد اتیبا استفاده از سه فاکتور خصوص

 نیاثرات قوان نییجهت تع یکاربرد یابیمدل ارز کی ،یطیمح ستیز

 زیه آبرضدر حو یمنابع آب سطح یریپذ بیآب موجود بر آس تیفیک

شده و  جادیمدل ا شانیکردند. ای ارائه لیدر کشور ش سنیرودخانه آ

قرار  سهیمورد مقا WRASTICو  USGS یروش هارا با  دخو جینتا

در  یشده به لحاظ فاکتورها هیکه مدل ارا دندیرس جهینت نیدادند و به ا

و محاسبات  یرستر یها هیاستفاده از ال نینظرگرفته شده و همچن

 .دارد USGSبه روش  یشتریب ،شباهتیمكان

4 

Methodologies for 

pollution risk 

assessment of 

water resources, 
2008 [۱9]  

Diamantino, C., 

Heneriques, M.J., 

Oliveira, M.M., 

and Ferreira, J.P.L 

 WRASTICهای دیامانتینو و همكاران در پژوهشی با استفاده از روش

بر روی حوضه آبخیز رودخانه هوای در کشور چین دریافتند  USGSو 

ذیری باال و دارای آسیب پ WRASTICکه این حوضه بر اساب روش 

دارای آسیب پذیری کم است، لذا دریافتند  USGSبر اساب روش 

نتیجه دو روش با یكدیگر متفاوت است و بدلیل در نظر گرفتن تغییرات 

 نتایج با دقت قابل قبولتری ارائه می دهد. USGSمكانی، روش 

5 

Watershed 

Vulnerability 

Assessment Using 

the WRASTIC 

approach for 

Trinidad and 

Tobago ،2009  [24]  

Rajkumar,  W.S.,  

Buckradee,  A.,  

deRoche,  S.  and  

Prince,  K 

 زیه آبخضحو سکیو ر تیحساس یابیراجكومار و همكاران به ارز

در منطقه  پرداختند. WRASTICو توباگو  با شاخص  دادینیتر

متوسط  سکیکم، ر سکیر بیدرصد منطقه به ترت ۱6، 77، 7 دادینیتر

درصد منطقه  7، 86، 7منطقه توباگو  نیباال هستند. همچن سکیو ر

 .باشدیو باال م توسطکم،م سکیر یدارا

6 

Occurrence and 

aquatic ecological 

risk assessment of 

typical organic 

pollutants in water 

of Yangtze River 

Du, X., Li, X., 

Luo,T., Matsuur, 

N., Kadokami, K., 

Chen, J 

 داد نشان چین کشور در تسه یانگ ینتایج پژوهشی بر روی رودخانه

 شامل خاص آلی هایآالینده از توجهی قابل اکولوژیكی خطرات

 خور در ها(و بنزینPHC)نفتی هایسترهای فتاالت، هیدروکربنا

 .ددار وجود تسه یانگ رودخانه



estuary 2013 [۱2]،  

7 

distribution, risk 

assessment and 

water quality 

characterization by 

water quality 

index of the River 

Soan, Pakistan 

2014 [۳2]،  

Nazeer,S., 

Hashmi,M. Z., & 

Malik, R. N 

 یدر پژوهشی در کشور پاکستان بر روی رسوبات بستر و معلق رودخانه

 با متوسط حد در معلق، و بستر رسوب که گردید مشخص 2سون

روم آلودگی متوسط در ک و  ما نیكل، که درحالی ،بودند آلوده کادمیوم

 که داد نشان نتایج این، بر عالوه. دادند نشان را معلق رسوب هاینمونه

 رسوب هاینمونه و( سرب و روی کادمیوم،) بستر رسوب هاینمونه در

 فرآیندهای از آلودگی منابع ،(کروم و ما نیكل، روی، کادمیوم،) معلق

 .دبودن انسانی هایفعالیت و طبیعی

8 Analysing changes 

in water 

availability to 

assess 

environmental 

water 

requirements in 

the Rivirivi River 

basin, Southern 

Malawi. Physics 

and Chemistry of 

the Earth 

،20۱4 [۱7] 

Chimtengo, M., 

Ngongondo, C., 

Tumbare, M., & 

Monjerezi, M 

 بر انسانی هایفعالیت که دهدنتایج پژوهشی در جنوب ماالوی نشان می

 در صفر جریان روزهای افزایش با زیستیمحیط هایجریان شرایط

 .دانگذاشته منفی تأثیر ۳ریویریوی رودخانه آبریز یحوضه

9 A comparative 

study of trends of 

nitrate, chloride 

and phosphate 

concentration 

levels in selected 

urban rivers 

2014،[۳5] 

Sulaiman, R., 

Ismail, Z., 

Othman, S. Z., 

Ramli, A. H., & 

Shirazi, S. M 

در کشور مالزی،  2009تا   ۱997در طول مدت سیزده سال از سال 

 مقررات و رودخانه مهندسی عمومی، مشارکت شامل هایینتایج  تالش

 شده رودخانه آب کیفیت بهبود سبب دولت توسط نونیقا سختگیرانه

 .تاس

 

 سوابق تحقیقات داخل کشور در ارتباط با ارزیابی پتانسیل ریسک آلودگی منابع آب سطحی -4-2جدول 

 نتایج محقق عنوان ردیف

۱ 

 تیریطالعات مدم

 یسوانح آلودگ سکیر

در  یسدها اچهیدر

و  یدست بهره بردار

 20۱2تهران یاجرا
[۱۳] 

ظری دوست، ن

 علی

کننده  نیسد تام 6 زیدر حوضه آبخ یآلودگ سکیر یدوست در پژوهش ینظر

مالمو، نمرود و طالقان( را با شاخص  ان،یآب شرب استان تهران )کرج، الر، لت

WRASTIC لیپتانس زانیقرار داد و پا از مشخص کردن م یابیمورد ارز 

 .ئه دادالزمه را ارا یدر هر حوضه، راهكارها یآلودگ سکیر

2 

ارزیابی ریسک سوانح 

منجر به آلودگی سدها 

با استفاده از مدل 

WRASTIC ،20۱2 
[۱0] 

حسن پور 

کورنده، ح. 

 فتائی، ا

رار ه آّبخیز سد شفارود را مورد بررسی قر پژوهشی حسن پور و فتائی حوضد

ه آبخیز مذکور دارای ریسک آلودگی متوسط تا دادند، نتایج نشان داد که حوض

های انسانی و طبیعی از عوامل اصلی ایجاد ریسک در منطقه است و  فعالیتزیاد 

 .می باشد



۳ 

روش شناسی ارزیابی 

آسیب پذیری منابع 

 20۱۳آبهای سطحی، 

[2] 

رحیمی 

بلوچی، ل.، 

 ملک محمدی

آسیب پذیری منابع آب های سطحی رحیمی بلوچی و همكاران در پژوهشی 

بررسی  WRASTICزستان را با شاخص ه آبریز رودخانه جراحی استان خوحوض

داشته است و منطقه دارای  72کردند و نتایج نشان داد شاخص وراستیک عدد 

پتانسیل آلودگی باال است که بیشتر این آلودگی ناشی از فعالیت های انسانی 

 .برای این محیط هیدرولوژیک می باشد

4 

ارزیابی ریسک آالینده 

ه آبخیز سد های حوض

فاده از سبالن با است

روش های قطعیت و 

عدم قطعیت فازی ، 

20۱4[5] 

محمدپور، 

 آیت

ه سطحی حوض محمدپور خلیل آبادی و فتائی در پژوهشی ریسک آلودگی آبهای

مورد  WRASTICآبخیز سد سبالن در استان اردبیل را با استفاده از شاخص 

یسک ارزیابی قرار داد و نتایج نشان داد که زیر حوضه های مختلف دارای ر

 .آلودگی متفاوتی هستند

5 

ارزیابی ریسک آلودگی 

حوضه آبریز گلستان با 

استفاده از مدل 

WRASTIC ،20۱5 

[6] 

قربانی، ا. 

عظیمی 

 قالیباف، ا

ه رودخانه گلستان در استان ضحو یمنابع آب سطح بافیقال یمیو عظ یقربان

ن از نشا جیقرار دادند و نتا یمورد بررس WRASTICخراسان را با شاخص 

 .متوسط است یآلودگ سکیمذکور با ر زیه آبخضحو

6 

بررسی حساسیت 

آبخوان توسط دو روش 

DRASTIC  و

WRASTIC  در محل

 20۱6دفن پسماند ، 

[4] 

پاکزی، م.، 

سادات 

حسینی، ب ا 

. و نورانی، 

 "م.

 DRASTICو  WRASTICپاکزی و همكاران در پژوهشی به بررسی دو روش 

ن در محل دفن پسماند پرداختند و دریافتند که با جهت تعیین حساسیت آبخوا

استفاده از این روش ها و فاکتورهای تعیین حساسیت، میزان حساسیت کلی 

 .حوضه ی مدنظر نسبت به آلودگی بالقوه قابل ارزیابی خواهد بود

7 

ارزیابی کیفیت آب 

سطحی توسط 

NSFWQL  شاخص

ارزیابی و ارزیابی ریسک 

آلودگی با استفاده از 

 WRASTICشاخص 

20۱6[29] 

میرزایی، 

مژگان. و 

 همكاران

 حوضه سطحی هایآب کیفیت ارزیابی به پژوهشی در همكاران و میرزایی مژگان

 شاخص با آلودگی ریسک ارزیابی و NSFWQI شاخص با رود زاینده

WRASTIC ،نظر از آب ۱ رودخانه ایستگاه در که داد نشان نتایج پرداختند 

 و دارد قرار بد کیفی وضعیت در ها ایستگاه سایر در و سطمتو وضعیت در کیفی

 با باال آلودگی ریسک وضعیت در WRASTIC شاخص حوضه این در همچنین

 .دارد قرار 70 شاخص عدد

8 

تلفیق روش 

WRASTIC  با ارزیابی

چند معیاره و مدل فازی 

به منظور ارزیابی ریسک 

آلودگی آب های 

 [7] 20۱7سطحی ، 

کریمی، ب.، 

دات علوی سا

پور، ف.، 

قربانی نیا، ز.، 

 جعفری، ح

با ارزیابی چند  WRASTICکریمی و همكاران در پژوهشی با تلفیق روش 

و  OR ،ANDمعیاره و روش روی هم گذاری فازی با بكارگیری عملگرهای 

GAMMA های سطحی استان تهران به منظور ارزیابی ریسک آلودگی آب

ارا بودن دامنه ی متعادلی از ارزش ها در کل به دلیل د ORدریافتند که عملگر 

های ارزیابی منطقه از کم تا بسیار زیاد، مناسبترین عملگر برای تولید نقشه

 .ریسک می باشد
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Abstract 

Goal: Because human beings are facing a crisis of surface and groundwater resources today and human 

activities have affected the quality of surface water resources in catchments, many rivers have been seriously 

affected in recent decades. Therefore, due to human dependence on freshwater, the issue of water quality is 

of particular importance. The same issue provides the necessity for quality management of surface water 

resources along with quantitative management for sustainable development. In this study, USGS and NMED 

results were used to evaluate the quality of surface water resources in catchments and risk assessment of 

surface water pollution in the Astana-Kuchsefan catchment unit. 
 
 

Research Methodology: In this study, the risk assessment of surface water resources contamination of the 

Astana-Kuschesfahan basin was performed using USGS and NMED indices in GIS software. Annual rainfall, 

land cover, vegetation, and land use data obtained from non-profit organizations in Guilan province were 

used to assess the risk of the above-mentioned methods. 
 

 

Results: In this study, the sensitivity, vulnerability and, ultimately, the risk of infection are different in each 

sub-basin. In this study, the results of the USGS study determined a low, medium and high levels of 

contamination of sub-basins, which showed that the basin has different contamination susceptibility and that 

sub-basin 1 has high contamination sensitivity in sub-basins. 4, 10 and 13 have moderate contamination 

sensitivity and other sub-basins have low contamination sensitivity. Further, by comparing the results of 

WRASTIC and USGS methods, it was found that sub-basin 1 due to high pollution levels at the catchment 

area using both The method has a high risk of infection. 
 

 

Conclusion: Given the high costs of removing contamination from surface waters, this type of research can 

be a valuable tool for making the necessary management decisions. Among the management's suggestions 

were to prevent the construction of industrial centers or agricultural development in high-risk areas, the need 

to equip industries with sewage treatment plants, to prevent unauthorized drainage from the river bed, and to 

set up wastewater treatment systems. 
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