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 خالصه

ّبی اػبػی دس چْبسچَة هذیشیز ػبهغ هٌبثغ آة ٍ ّبی آثخیض یىی اص گبمّبی ػطحی دس حَصُثشسػی، حفبظز ٍ ثْجَد ٍضؼیز ویفی آة 

ّبی حَصُ آثخیض ػذ گیَی دس اػشبى ّبی ػطحی ثِ آلَدگی دس صیشحَضِبظز اص هحیط صیؼز اػز. لزا دس دظٍّؾ حبضش حؼبػیز آةحف

ثب اػشفبدُ اص دس ّش صیشحَضِ  WRASTICهَسد اسصیبثی لشاس گشفز. اهشیبص ّش یه اص فبوشَسّبی  WRASTICاسدثیل ثب اػشفبدُ اص سٍؽ ؿبخق 

ّبی هیذاًی سؼییي گشدیذ. دس ًْبیز ثب سَػِ ثِ ّبی ػٌؼؾ اص دٍس ٍ ثشسػیّبی هخشلف، دادُسیبفز ؿذُ اص اداسار ٍ اسگبىّبی داطالػبر ٍ دادُ

ّبی ؿوبسُ ٍ هیضاى حؼبػیز آة ػطحی دس ّش صیشحَضِ سؼییي گشدیذ. ًشبیغ ًـبى داد وِ صیشحَضِ WRASTICٍصى فبوشَسّب، همذاس ؿبخق 

ثِ سشسیت  4ٍ  1ّبی ؿوبسُ ػطحی دس صیشحَضِثَدُ ٍ آة  26ٍ  26، 36، 21، 34 ،30، 53ثشاثش ثب  WRASTICق ثِ سشسیت داسای ؿبخ 7سب  1

 .ّب حؼبػیز هشَػط داسدحؼبػیز ثبال ٍ ون، ٍ دس ػبیش صیشحَضِ

 

 ، آب سطحی، سذ گیوی، اردبیل.WRASTICحساسیت آلودگی، کلمات کلیذی: 

 

 

  مقذمه .1

 
ؿَد وِ دس ثشخی اػز، چشاوِ هـبّذُ هیشش وویز هٌبثغ آة ػطحی ٍ صیشصهیٌی، لضٍم سَػِ ثِ ویفیز آة دٍ چٌذاى ؿذُ اهشٍصُ ثب وبّؾ ّشچِ ثیـ

ٍ یب سلفیِ آى سَػیِ الشلبدی ًذاسد. لزا هطبلؼِ، ثشسػی،  ]9[هٌبطك وـَس اًذن هٌبثغ آة دسدػششع ًیض ثِ دلیل ویفیز دبییي آى لبثلیز اػشفبدُ ًذاؿشِ 

سشیي هجبحض دس هذیشیز هٌبثغ آثی وـَس اػز وِ هشأػفبًِ دس همبیؼِ ثب ثحض وویز آة چٌذاى هَسد فبظز اص ویفیز هٌبثغ آة اص اكلیهذیشیز ٍ ح

ّبی هشٌَع كٌؼشی ٍ وـبٍسصی ٍ ّوچٌیي ّبی هشٌَع ثـشی اص صًذگی سٍصهشُ سب فؼبلیزسَػِ هذیشاى ٍ هؼئَالى ثخؾ آة لشاس ًگشفشِ اػز. فؼبلیز

ّبی هخشلف ػول وشدُ ٍ ثبػض ای سَلیذ آالیٌذُای ٍ غیشًمطِػَاهل طجیؼی )اغلت ثب ؿذر ٍ سذاٍم ووشش اص ػَاهل اًؼبًی( ثِ ػٌَاى هٌبثغ ًمطِثشخی اص 

ثیـشش اص  ّب،ؿًَذ. دس ایي هیبى هٌبثغ آة ػطحی ثِ دلیل سوبع هؼشمین ٍ هذاٍم ثب ایي آالیٌذُدزیشی هٌبثغ آة ػطحی ٍ صیشصهیٌی هیآلَدگی ٍآػیت

 گیشًذ. دزیشی ٍ خطش آلَدگی لشاس هیهٌبثغ آة صیشصهیٌی دس هؼشم آػیت

، ]9[ّبی ػطحی ّؼشٌذ ّبی حبكل اص ًضٍالر ػَی ٍ سَلیذ آةآٍسی آةسشیي ثؼشش ػوغّبی آثخیض ثِ ػٌَاى اٍلیي ٍ اكلیاص آًؼب وِ حَصُ

ثشداسی اص هٌبثغ آة سیضی ٍ هذیشیز حفبظز ٍ ثْشَُس، یه گبم اػبػی دس ثشًبهِّبی آثخیض وـّبی ػطحی دس حَصُلزا سؼییي حؼبػیز آلَدگی آة

                                                 
 .خیسداری، داوشکذٌ مىابع طبیعی ي علًم زمیه، داوشگاٌ کاشانداوشجًی دکتری علًم ي مهىذسی آب 1
 شان.طبیعی ي علًم زمیه، داوشگاٌ کاداوشیار گريٌ آبخیسداری، داوشکذٌ مىابع  2
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 .استادیار گريٌ محیط زیست، داوشکذٌ مىابع طبیعی ي علًم زمیه، داوشگاٌ کاشان 
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دَؿبًی ثِ هٌظَس اسصیبثی حؼبػیز ٍ یب سیؼه ّبی ؿبخق ٍ ّنػبصی وبهذیَسشی ٍ سٍؽّبی ؿجیِّبی هخشلف آهبسی، هذل. سٍؽ]8[ػطحی اػز 

ثِ دلیل ّضیٌِ ون ٍ اهىبى دػششػی ثِ اطالػبر  WRASTICدَؿبًی ّن هیبى سٍؽوِ دس ایي  ]2[ّبی آثخیض ٍػَد داسد آلَدگی هٌبثغ آثی دس حَصُ

ػز. هطبلؼبر هَسد ًیبص، ػبدگی وبسثشد ٍ ّوچٌیي وبسایی لبثل لجَل اص ػبثمِ اػشفبدُ خَثی دس وـَس ایشاى ثشخَسداس ثَدُ ٍ هَسد سأییذ ٍصاسر ًیشٍ ا

دس داخل ٍ خبسع وـَس اًؼبم  WRASTICّبی آثخیض ثب اػشفبدُ اص سٍؽ ؿبخق حَصُّبی ػطحی دس هشؼذدی ػْز اسصیبثی حؼبػیز آلَدگی آة

 سَاى ثِ هَاسد صیش اؿبسُ وشد.ّب هیؿذُ اػز وِ اص ػولِ آى

دزیشی ٍ سیؼه آلَدگی هٌبثغ آة ػطحی ٍ صیشصهیٌی، ّبی سایغ اسصیبثی آػیت( دس دظٍّـی ضوي هؼشفی سٍؽ2005ٍ ّوىبساى ) دیبهبًشیٌَ

اص وـَس چیي دشداخشٌذ. ًشبیغ ایـبى داد وِ  غشة اػشبى طیبًگؼیدس ؿوبل دزیشی هٌبثغ آة ػطحی دس حَصُ آثخیض سٍدخبًِ َّایبثی آػیتثِ اسصی

( دس دظٍّـی 2009ٍ ّوىبساى ) ( اػز. ساػىَهبسWRASTIC Index;58دزیشی ثبال )داسای آػیت WRASTICحَضِ هَسد هطبلؼِ ثش اػبع سٍؽ 

دس ؿوبل آهشیىبی ػٌَثی ثب اػشفبدُ اص سٍؽ ؿبخق  ٍ سَثبگَ ّبی آثخیض سشیٌیذادػیز ٍ سیؼه آلَدگی هٌبثغ آة ػطحی دس حَصُثِ اسصیبثی حؼب

WRASTIC  دسكذ داسای  16دسكذ داسای سیؼه هشَػط ٍ  77دسكذ داسای سیؼه ون،  7دشداخشٌذ. ًشبیغ ایـبى ًـبى داد وِ دس هٌطمِ سشیٌیذاد

دسكذ هٌطمِ ثِ سشسیت داسای سیؼه آلَدگی ون، هشَػط ٍ صیبد ّؼشٌذ. سحیوی ثلَچی  7ٍ 86، 7ٌذ. ّوچٌیي دس هٌطمِ سَثبگَ سیؼه آلَدگی ثبال ّؼش

دزیشی ٍ اسصیبثی سیؼه آلَدگی هٌبثغ آة ػطحی دَؿبًی سایغ دس سؼییي آػیتّبی ؿبخق ٍ ّن( دس دظٍّـی ثِ هؼشفی سٍؽ1391ٍ هله هحوذی )

ّبی وْىیلَیِ ٍ ثَیشاحوذ ٍ خَصػشبى ثب اػشفبدُ سیؼه آلَدگی هٌبثغ آة ػطحی سا دس حَصُ آثخیض سٍدخبًِ ػشاحی دس اػشبىٍ صیشصهیٌی دشداخشٌذ ٍ 

 WRASTIC;72هَسد اسصیبثی لشاس دادًذ ٍ ثِ ایي ًشیؼِ سػیذًذ وِ حَضِ هزوَس داسای سیؼه آلَدگی ثبال ) WRASTICاص سٍؽ ؿبخق 

Index( دس دظٍّـی سیؼه آلَدگی هٌبثغ آة ػطحی سا دس حَصُ آثخیض ػذ ؿفبسٍد دس اػشبى گیالى ثب اػشفبدُ 1392شبئی )دَس وَسًذُ ٍ ف( اػز. حؼي

هَسد اسصیبثی لشاس دادًذ. ًشبیغ ایـبى ًـبى داد وِ حَصُ آثخیض هزوَس داسای سیؼه آلَدگی هشَػط  WRASTICاص سٍؽ ؿبخق 

(07/36;WRASTIC Indexاػز. لشثبًی ٍ ػظیوی لبل )( دس دظٍّـی سیؼه آلَدگی هٌبثغ آة ػطحی سا دس حَصُ آثخیض سٍدخبًِ 1393یجبف )

هَسد اسصیبثی لشاس دادًذ. ًشبیغ ایـبى ًـبى داد وِ حَصُ آثخیض هزوَس داسای  WRASTICگلؼشبى دس اػشبى خشاػبى سضَی ثب اػشفبدُ اص سٍؽ ؿبخق 

 ( اػز.WRASTIC Index;51سیؼه آلَدگی هشَػط )

ّب، ّذف ّبی آثخیض ٍ لضٍم حفبظز یب ثْجَد ویفیز آة ػطحی رخیشُ ؿذُ دس هخضى ػذِ ثِ ٍػَد هٌبثغ آالیٌذُ هشؼذد دس حَصُلزا ثب سَػ

ّبی حَصُ آثخیض ػذ گیَی اػز. ثب هـخق ؿذى ٍضؼیز حؼبػیز آلَدگی ٍ اكلی ایي سحمیك اسصیبثی حؼبػیز آلَدگی آة ػطحی دس صیشحَصُ

ای فیز آة ػطحی دس ّش صیشحَضِ، ساّىبسّبی ثْیٌِ هشٌبػت ثب ٍضؼیز هَػَد سؼییي ٍ دس اخشیبس ؿشوز آة هٌطمِػَاهل اكلی هحذٍد وٌٌذُ وی

 .گیشداػشبى اسدثیل ػْز الذام لشاس هی
 

 

 هامواد و روش .2

 معرفی منطقه مورد مطالعه .1 .2

 
ّبی الوبع دس ثخؾ ػٌَثی ؿْش ّبی آؽ داؽ ٍ وَُاسسفبػبر وَُ ّبی دائوی اػشبى اسدثیل اػز وِ اصچبی( اص سٍدخبًِسٍدخبًِ ّشٍچبی )گیَی

ؿَد. ایي سٍدخبًِ اص هیبى ؿْش خلخبل گزؿشِ ٍ دٍ چبی سـىیل هیچبی ٍ اصًَچبی، ًَسػلیخلخبل ػشچـوِ ٍ اص ثِ ّن دیَػشي ػِ سٍدخبًِ لیضثبخبى

ؿَد. ایي سٍدخبًِ دغ اص ػیشاة وشدى اساضی صساػی د ٍ ٍاسد ؿْش گیَی هیدیًَذسٍدخبًِ اكلی آسدبچبیی ٍ لوجشچبیی دس ؿوبل ؿْش خلخبل ثِ آى هی

ای گیَی ثش سٍی ایي سٍدخبًِ ٍ دس ثبالدػز ؿْش گیَی ثب ؿَد. ػذ رخیشُاٍصى ؿذُ ٍ دس ًْبیز ٍاسد دسیبچِ خضس هیؿْش گیَی، ٍاسد سٍدخبًِ لضل

چبی دس هحل هَسد هطبلؼِ دس ایي دظٍّؾ، حَصُ آثخیض سٍدخبًِ گیَیّذف سأهیي آة ؿشة ٍ وـبٍسصی ؿْش گیَی احذاص ؿذُ اػز. هٌطمِ 

غشة ایشاى ٍ اص ًظش ػغشافیبیی ثیي ؿشلی اػشبى اسدثیل ٍ ؿوبلاحذاص ػذ گیَی ٍ ثِ ػجبسر دیگش حَصُ آثخیض ػذ گیَی اػز. ایي حَضِ دس ػٌَة

اػز. هؼبحز ٍ هحیط حَضِ هَسد هطبلؼِ ثِ سشسیت ؿشلی لشاس گشفشِ 48˚ 40´ 58˝سب  48˚ 22´ 39˝ؿوبلی ٍ طَل  37˚ 54´ 21˝سب  37˚ 26´ 33˝ػشم 

سش اص ػطح دسیب هشش ثبال 2096ٍ  1494، 3019ویلَهشش اػز. حذاوظش، حذالل ٍ هشَػط اسسفبع آى ثِ سشسیت ثشاثش ثب  6/223ویلَهشش هشثغ ٍ  4/649ثشاثش ثب 

هشش اػز وِ ثِ طَس ػوذُ دس اٍاخش دبییض، صهؼشبى ٍ اٍایل ثْبس ثِ كَسر ثشف ًبصل هیلی 370اػز. ثبسًذگی هشَػط ػبالًِ هٌطمِ هَسد هطبلؼِ حذٍد 

سٍػشبی هؼبٍس دس حَصُ آثخیض هَسد هطبلؼِ لشاس گشفشِ ٍ اساضی هشسؼی ٍ صساػی والع ػوذُ وبسثشی صهیي سا سـىیل  40ؿَد. ؿْش خلخبل ٍ حذٍد هی

 ًـبى دادُ ؿذُ اػز. 1دس ؿىل  ّبی آىٍ صیشحَضِ ذ گیَیدّذ. هَلؼیز وـَسی ٍ اػشبًی حَصُ آثخیض ػهی
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 یموقعیت کطوری و استانی حوزه آبخیس سذ گیو -1ضکل 

 

 

 WRASTICتشریح روش  .2 .2

 
یه سٍؽ ػیؼشوبسیه ثِ هٌظَس اسصیبثی اػشؼذاد حَصُ آثخیض دس آلَدُ ػبخشي آة ػطحی اػز وِ ثش اػبع خلَكیبر  WRASTICسٍؽ ؿبخق 

(، اطشار Wٍ وبسثشی صهیي دس یه هحیط ّیذسٍطئَلَطیىی اسائِ ؿذُ اػز. دس ایي سٍؽ سٌظیوبر حَصُ آثخیض ؿبهل سخیلِ فبضالة ) ػوذُ فیضیىی

( ٍ همذاس Iّبی كٌؼشی )(، اطشار وبسثشیT(، هؼیشّبی حول ٍ ًمل )S(، اًذاصُ حَضِ )Aّبی وـبٍسصی )(، اطشار وبسثشیRّبی سفشیحی )وبسثشی

ثشای  WRASTICگیشًذ. همذاس ػذدی ؿبخق ( ثِ هٌظَس سؼییي حؼبػیز آلَدگی آة ػطحی هَسد اػشفبدُ لشاس هیCح صهیي )دَؿؾ گیبّی ػط

 ؿَد.هحبػجِ هی 1ّب ثب اػشفبدُ اص ساثطِ ول حَصُ آثخیض یب ّش یه اص صیشحَضِ

(1)                  WRASTIC Index = WRWW+ RRRW+ ARAW+ SRSW + TRTW+ IRIW+ CRCW                                                                   

 اػز. WRASTICثِ سشسیت ًـبى دٌّذُ اهشیبص ٍ ٍصى ّش یه اص فبوشَسّبی  R  ٍWّبی دس ایي ساثطِ اًذیغ

 ؿَد:طی هشاحل صیش اًؼبم هیWRASTIC هحبػجِ ؿبخق 

 ( دس حَصُ آثخیض هَسد هطبلؼِ.ثشسػی ٍضؼیز ّش یه اص فبوشَسّب )هٌبثغ آالیٌذُ -1

 ّبی آى ثب اػشفبدُ اص ػذاٍل اػشبًذاسد هَػَد.( ّش یه اص فبوشَسّب دس حَصُ آثخیض یب صیشحَضRِسؼییي اهشیبص ) -2

 اػز. 7سب  1ثِ سشسیت هطبثك ػذاٍل ؿوبسُ  WRASTICػذاٍل اػشبًذاسد ثشای سؼییي اهشیبص هحذٍدُ ّش یه اص فبوشَسّبی ؿبخق 

 

 ]4[( Wمحذوده و امتیاز فاکتور تخیله فاضالب ) -1جذول 

 اهشیبص هحذٍدُ

 5 ّبی ػذشیه سبًه هؼضا ٍ ػَد داسد.ؿَد ٍ ػیؼشنػوَهی ثِ حَضِ سخلیِ هی ّبی فبضالةخبًِخشٍػی سلفیِ

 4 ؿَدػوَهی ثِ حَضِ سخلیِ هی ّبی فبضالةخبًِخشٍػی سلفیِ

 3 ِ ٍػَد داسدػیؼشن ػذشیه سبًه هؼضا دس حَض 50ثیؾ اص 

 2 ػیؼشن ػذشیه سبًه هؼضا دس حَضِ ٍػَد داسد 50ووشش اص 

 1 ّیچ سخلیِ فبضالثی دس حَضِ ٍػَد ًذاسد
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 ]4[( Rهای تفریحی )محذوده و امتیاز فاکتور کاربری -2جذول 

 اهشیبص هحذٍدُ

 5 ّبی سفشیحی هَسَسی دس آة هؼبص اػزفؼبلیز

 4 ی دس آة هؼبص اػزّبی سفشیحی غیشهَسَسفؼبلیز

 3 ثِ هٌطمِ سفشیحی ٍػَد داسد دػششػی ثب هبؿیي

 2 دػششػی ثذٍى هبؿیي ثِ هٌطمِ سفشیحی ٍػَد داسد

 1 ّیچ فؼبلیز سفشیحی دس هٌطمِ ٍػَد ًذاسد

 

 ]4[( A) *های کطاورزیمحذوده و امتیاز فاکتور فعالیت -3جذول 

 اهشیبص هحذٍدُ

 5 ش دس هٌطمِ ٍػَد داسدًَع فؼبلیز وـبٍسصی ٍ ثیـش 5

 4 ًَع فؼبلیز وـبٍسصی دس هٌطمِ ٍػَد داسد 4

 3 ًَع فؼبلیز وـبٍسصی دس هٌطمِ ٍػَد داسد 3

 2 ًَع فؼبلیز وـبٍسصی دس هٌطمِ ٍػَد داسد 2

 1 ًَع فؼبلیز وـبٍسصی دس هٌطمِ ٍػَد داسد 1
ّبی چشای ػجه، ّبی چشای ػٌگیي، ٍػَد فؼبلیزّب، ٍػَد فؼبلیزٍ هشغذاسی ّبیّب، ٍػَد داهذاسیوؾّبی وـبٍسصی ؿبهل وبسثشد آفزفؼبلیز *

 .]4[اػز ٍػَد هضاسع وـبٍسصی ٍ ٍػَد حیبر ٍحؾ 

 

 ]4[( Sمحذوده و امتیاز فاکتور انذازه حوزه آبخیس ) -4جذول 

 اهشیبص هحذٍدُ

 5 ّىشبس 194250هؼبحز ثیؾ اص  

 4 ّىشبس 194250سب    38850هؼبحز 

 3 ّىشبس 38850سب    15540هؼبحز 

 2 ّىشبس 15540سب    3885هؼبحز 

 1 ّىشبس 3885هؼبحز ووشش اص  

 

 ]4[( Tهای حمل و نقل )محذوده و امتیاز فاکتور راه -5جذول 

 اهشیبص هحذٍدُ

 5 ٍػَد ساُ آّي دس حَصُ آثخیض

 4 ّب دس حَصُ آثخیضٍػَد ثضسگشاُ

 3 ّبی آػفبلز دس حَصُ آثخیضٍػَد ساُ

 2 ّبی خبوی ٍ ؿَػِ دس حَصُ آثخیضٍػَد ػبدُ

 1 ّبی حول ٍ ًمل دس حَصُ آثخیضػذم ٍػَد ساُ

 

 ]4[( Iهای صنعتی )محذوده و امتیاز فاکتور فعالیت -6جذول 

 اهشیبص هحذٍدُ

 8 سخلیِ حؼن ثؼیبس صیبد دؼبة كٌبیغ ٍ یب سأطیش ثؼیبس صیبد كٌبیغ ثش هٌبطك اطشاف

 6 بة كٌبیغ ٍ یب سأطیش صیبد كٌبیغ ثش هٌبطك اطشافسخلیِ حؼن صیبد دؼ

 4 سخلیِ حؼن هشَػط دؼبة كٌبیغ ٍ یب سأطیش هشَػط كٌبیغ ثش هٌبطك اطشاف

 2 سخلیِ حؼن اًذن دؼبة كٌبیغ ٍ یب سأطیش اًذن كٌبیغ ثش هٌبطك اطشاف

 1 ػذم ٍػَد فؼبلیز كٌؼشی دس حَصُ آثخیض
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 ]4[( Cضص گیاهی )محذوده و امتیاز فاکتور پو -7جذول 

 اهشیبص هحذٍدُ

 5 دسكذ صهیي سَػط دَؿؾ گیبّی دَؿیذُ ؿذُ اػز 5سب    0

 4 دسكذ صهیي سَػط دَؿؾ گیبّی دَؿیذُ ؿذُ اػز 19سب    6

 3 دسكذ صهیي سَػط دَؿؾ گیبّی دَؿیذُ ؿذُ اػز 34سب    20

 2 دسكذ صهیي سَػط دَؿؾ گیبّی دَؿیذُ ؿذُ اػز 50سب    35

 1 دسكذ صهیي سَػط دَؿؾ گیبّی دَؿیذُ ؿذُ اػز 50 ثیؾ اص 

 

 ثب اػشفبدُ اص ػذٍل اػشبًذاسد هشثَطِ. WRASTIC( ّش یه اص فبوشَسّبی ؿبخق Wسؼییي ٍصى ) -3

 اػز. 8هطبثك ػذٍل  WRASTICػذٍل اػشبًذاسد ٍصى فبوشَسّبی ؿبخق 

 

 ]CITSARW ]4وزن فاکتورهای ضاخص  -8جذول 

 ٍصى ػالهز فبوشَس

 W 3 یِ فبضالةسخل

 R 2 ّبی سفشیحیفؼبلیز

 A 2 ّبی وـبٍسصیفؼبلیز

 S 1 اًذاصُ حَصُ آثخیض

 T 1 ّبی حول ٍ ًملساُ

 I 4 ّبی كٌؼشیفؼبلیز

 C 1 دَؿؾ گیبّی

 

 ّب.دس حَضِ یب صیشحَضِ 1ثب اػشفبدُ اص ساثطِ  WRASTICهحبػجِ همذاس ػذدی ؿبخق  -4

 .9ّب ثب اػشفبدُ اص ػذٍل حَضِ یب صیشحَضِسؼییي هحذٍدُ حؼبػیز آلَدگی  -5

 

 ]WRASTIC ]4حساسیت آلودگی محذوده ضاخص  -9جذول 

 حؼبػیز آلَدگی WRASTICؿبخق 

 صیبد 50ثیؾ اص 

 هشَػط 50سب     26

 ون 26ووشش اص  

 

 

 روش گار .3 .2

 
ب اػشفبدُ اص هذل سلَهی اسسفبع ٍ ؿجىِ صّىـی هٌطمِ ثب وبسثشد ّبی سـىیل دٌّذُ آى ثدغ اص سؼییي هشص حَصُ آثخیض دس هحل ػذ گیَی ٍ صیشحَضِ

 دس هٌطمِ هَسد هطبلؼِ ثِ ؿشح صیش سؼییي ؿذ: WRASTIC، ٍضؼیز ّشیه اص فبوشَسّبی ؿبخق GISدس هحیط  Arc hydroالحبلیِ 

 (W) فبضالة یلِسخ فبوشَس -1

ّبی آة ٍ فبضالة اػشبى ّبی خلَكی ؿْشی اص ؿشوزسبًهّبی ؿْشی ٍ كٌؼشی ٍ ػذشیه اطالػبر هشثَط ثِ چگًَگی دفغ فبضالة

ّبی سٍػشبیی اص ؿشوز آة ٍ ّبی سٍػشبیی ٍ ػذشیه سبًهاسدثیل ٍ ؿْش خلخبل دسیبفز ؿذ. ّوچٌیي اطالػبر هشثَط ثِ چگًَگی دفغ فبضالة

ثَط فبضالة سٍػشبیی اػشبى اسدثیل ٍ هشوض ثْذاؿز ؿْشػشبى خلخبل دسیبفز گشدیذ. دغ اص سؼییي ٍضؼیز سخلیِ فبضالة دس ّش صیشحَضِ، اهشیبص هش

 هـخق ؿذ. 1ثب سَػِ ثِ ػذٍل  Wثِ فبوشَس 
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 (Rّبی سفشیحی )فبوشَس وبسثشی -2

ای اسدثیل، اداسُ ول حفبظز هحیط ّبی سفشیحی هشسجط ثب آة دس حَصُ آثخیض ػذ گیَی، اص ؿشوز آة هٌطمِػبر هشثَط ثِ وبسثشیاطال

ّبی سفشیحی دس حَصُ آٍسی گشدیذ. دغ اص سؼییي ٍضؼیز وبسثشیّبی ایٌششًشی هخشلف ػوغٍػَّبی هحلی ٍ ّوچٌیي ػبیزصیؼز اػشبى اسدثیل، دشع

 هـخق ؿذ. 2دس ّش صیشحَضِ ثب سَػِ ثِ ػذٍل  Rاهشیبص هشثَط ثِ فبوشَس  آثخیض ػذ گیَی،

 (Aّبی وـبٍسصی )فبوشَس فؼبلیز -3

ّبی وـبٍسصی دس هٌطمِ هَسد هطبلؼِ اص اداسُ ول ػْبد وـبٍسصی ٍ ًظبم هٌْذػی وـبٍسصی ٍ ّب ٍ فؼبلیزاطالػبر هشثَط ثِ اًَاع وبسثشی

سىویل گشدیذ. دس   Google Earthافضاس سٍص هٌطمِ دس ًشمای ثِّبی هحلی ٍ ثشسػی سلبٍیش هبَّاسٍُػَاص طشیك دشعهٌبثغ طجیؼی اػشبى اسدثیل سْیِ ٍ 

 هـخق ؿذ. 3دس ّش صیشحَضِ ثب سَػِ ثِ ػذٍل  Aّبی وـبٍسصی دس ّش صیشحَضِ، اهشیبص هشثَط ثِ فبوشَس ًْبیز دغ اص سؼییي سؼذاد اًَاع فؼبلیز

 (Sصُ آثخیض )فبوشَس اًذاصُ حَ -4

 Arc Mapافضاس ّب دس هحیط ًشمّبی سـىیل دٌّذُ آى، هؼبحز ّش یه اص صیشحَضِدغ اص سْیِ ؿیخ فبیل هشص حَصُ آثخیض ٍ صیشحَضِ

 دس ّش صیشحَضِ هـخق ؿذ. S، اهشیبص فبوشَس 4ّب ٍ ػذٍل هحبػجِ گشدیذ. دس ًْبیز ثب سَػِ ثِ اًذاصُ صیشحَضِ

 ( Tمل )ّبی حول ٍ ًفبوشَس ساُ -5

ًمل دس هٌطمِ هَسد هطبلؼِ اص اداسُ ول ساُ ٍ ؿْشػبصی اػشبى اسدثیل دسیبفز ؿذ ٍ ثب ٍّبی حولّب ٍ هؼیشّبی هشثَط ثِ ػبدُاطالػبر ٍ فبیل

ّب، ی اسسجبطی صیشحَضِّبسٍص سػبًی گشدیذ. دغ اص سؼییي ٍضؼیز ساُ، سىویل ٍ ثGoogle Earthِافضاس سٍص هٌطمِ دس ًشمای ثِثشسػی سلبٍیش هبَّاسُ

 هـخق ؿذ. 5ثب سَػِ ثِ ػذٍل  دس ّش صیشحَضِ Tاهشیبص فبوشَس 

 ( Iّبی كٌؼشی )فبوشَس فؼبلیز -6

هشاوض كٌؼشی دس هٌطمِ هَسد هطبلؼِ اص اداسُ ول كٌؼز، هؼذى ٍ سؼبسر اػشبى اسدثیل دسیبفز  اطالػبر هشثَط ثِ آدسع ٍ ًَع فؼبلیز

ّبی آة ٍ فبضالة اػشبى اسدثیل ٍ ؿْش خلخبل سْیِ گشدیذ. دس ثَط ثِ چگًَگی دفغ فبضالة هشاوض كٌؼشی اص ؿشوزگشدیذ. ّوچٌیي اطالػبر هش

 هـخق گشدیذ. 6دس ّش صیشحَضِ ثب سَػِ ثِ ػذٍل  Iّب، اهشیبص فبوشَس ىّبی كٌؼشی ٍ سخلیِ فبضالة آًْبیز دغ اص سؼییي ٍضؼیز فؼبلیز

 (Cفبوشَس دَؿؾ گیبّی ) -7

هبَّاسُ لٌذػز  OLI/TIRSاػشفبدُ ؿذ. ثِ ایي سشسیت وِ سلَیش ػٌؼٌذُ  NDVIَس سؼییي دسكذ دَؿؾ گیبّی ػطح صهیي اص ؿبخق ثِ هٌظ

ّبی لشهض ٍ ًضدیه هبدٍى لشهض، ؿبخق دَؿؾ گیبّی ثشداسی وـَس سْیِ ؿذ. ثب اػشفبدُ اص ثبًذاص ػبصهبى ًمـِ Jun/2016/25گشفشِ ؿذُ دس سبسیخ  8

NDVI دس ًشم افضاس  2بدُ اص ساثطِ ثب اػشفENVI  هحبػجِ گشدیذ. همذاس ؿبخقNDVI  هشغیش اػز وِ ثِ سشسیت ًـبى دٌّذُ صهیي لخز ٍ 1سب  -1اص +

ٍ ثیـشش ثِ ػٌَاى دَؿؾ گیبّی اًشخبة ٍ ًمـِ دَؿؾ گیبّی حَصُ  25/0ثشاثش ثب  NDVIدَؿؾ گیبّی ثب سشاون ثؼیبس ثبال اػز. دس ایي دظٍّؾ همبدیش 

ثب سَػِ  Cهحبػجِ ٍ اهشیبص فبوشَس  Arc Mapض ػذ گیَی سْیِ گشدیذ. دسكذ هؼبحز اؿغبل ؿذُ سَػط دَؿؾ گیبّی دس ّش صیشحَضِ دس هحیط آثخی

 هـخق ؿذ. 7-3ثِ ػذٍل 

(2)                                                                                                                                                                              
 ای اػز.ثبًذ لشهض سلَیش هبَّاسُ REDثبًذ ًضدیه هبدٍى لشهض ٍ  NIRدس ساثطِ فَق 

اس ػذدی دس ّش صیشحَضِ ٍ دس ًظش گشفشي ٍصى ّش فبوشَس، همذ WRASTICگبًِ ؿبخق ّبی ّفزدغ اص هـخق ؿذى اهشیبص فبوشَس

 9ثشای ّش صیشحَضِ هحبػجِ گشدیذ ٍ ٍضؼیز حؼبػیز هٌبثغ آة ػطحی دس ّش صیشحَضِ ثب اػشفبدُ اص ػذٍل  1ؿبخق هزوَس ثب اػشفبدُ اص ساثطِ 

 .سؼییي گشدیذ
 

 

 نتایج .3

 
 16سب  10ّبی سشسیت هطبثك ػذٍلّبی حَصُ آثخیض ػذگیَی ثِ دس صیشحَضِ  WRASTICًشبیغ هشثَط ثِ سؼییي اهشیبص ّش یه اص فبوشَسّبی ؿبخق 

 اػز.
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 های حوزه آبخیس سذ گیوی( در زیرحوضهWامتیاز فاکتور تخلیه فاضالب ) -11جذول 

 اهشیبص ٍضؼیز سخلیِ فبضالة ؿوبسُ صیشحَضِ

 4 ؿَد.ؿْش خلخبل ثِ حَضِ سخلیِ هی فبضالة خبًِخشٍػی سلفیِ 1

 2 ػذشیه سبًه. 8ّبی ػزثی ٍ ٍػَد حذاوظش حی ٍ چبُسٍػشب ثب سخلیِ فبضالة دس آة ػط 8سؼذاد  2

 2 ػذشیه سبًه. 7ّبی ػزثی ٍ ٍػَد حذاوظش سٍػشب ثب سخلیِ فبضالة دس آة ػطحی ٍ چبُ 7سؼذاد  3

 1 ًذاسد. ٍػَد حَضِ دس فبضالثی سخلیِ ّیچ 4

 2 ذشیه سبًه.ػ 3ّبی ػزثی ٍ ٍػَد حذاوظش سٍػشب ثب سخلیِ فبضالة دس آة ػطحی ٍ چبُ 3سؼذاد  5

 2 ػذشیه سبًه. 3ّبی ػزثی ٍ ٍػَد حذاوظش سٍػشب ثب سخلیِ فبضالة دس آة ػطحی ٍ چبُ 3سؼذاد  6

 2 ػذشیه سبًه. 2ّبی ػزثی ٍ ٍػَد حذاوظش سٍػشب ثب سخلیِ فبضالة دس آة ػطحی ٍ چبُ 2سؼذاد  7

 

 ه آبخیس سذ گیویهای حوز( در زیرحوضهRهای تفریحی )امتیاز فاکتور فعالیت -11جذول 

 اهشیبص هٌبطك سفشیحی هشسجط ثب آة ػطحی ؿوبسُ صیشحَضِ

 4 ؿَد.سٌی اًؼبم هیهٌبطك سفشیحی اًذثیل، چـوِ اصًبٍ ٍ فیٌبسٍد ٍػَد داسد ٍ آة 1

 1 ّیچ فؼبلیز سفشیحی دس هٌطمِ ٍػَد ًذاسد. 2

 1 ّیچ فؼبلیز سفشیحی دس هٌطمِ ٍػَد ًذاسد. 3

 1 دس هٌطمِ ٍػَد ًذاسد.ّیچ فؼبلیز سفشیحی  4

 4 .ؿَدیاًؼبم ه یسٌٍػَد داسد ٍ آة گشم خلخبلآةچـوِ  یحیسفش ِهٌطم 5

 1 ّیچ فؼبلیز سفشیحی دس هٌطمِ ٍػَد ًذاسد. 6

 1 ّیچ فؼبلیز سفشیحی دس هٌطمِ ٍػَد ًذاسد. 7

 

 گیوی های حوزه آبخیس سذ( در زیرحوضهAهای کطاورزی )امتیاز فاکتور فعالیت -12جذول 

 اهشیبص ّبی وـبٍسصیاًَاع فؼبلیز ؿوبسُ صیشحَضِ

 4 ؿَد.صساػز آثی، صساػز دین، دشٍسؽ دام ٍ طیَس ٍ چشای ػجه اًؼبم هی 1

 5 ؿَد.صساػز آثی، صساػز دین، دشٍسؽ دام ٍ طیَس، چشای ػجه ٍ چشای ػٌگیي اًؼبم هی 2

 5 ؿَد.چشای ػٌگیي اًؼبم هیصساػز آثی، صساػز دین، دشٍسؽ دام ٍ طیَس، چشای ػجه ٍ  3

 2 ؿَد.صساػز دین ٍ چشای ػجه اًؼبم هی 4

 3 ؿَد.صساػز آثی، صساػز دین ٍ چشای ػجه اًؼبم هی 5

 3 ؿَد.صساػز دین، دشٍسؽ دام ٍ طیَس ٍ چشای ػجه اًؼبم هی 6

 3 ؿَد.صساػز آثی، صساػز دین ٍ چشای ػجه اًؼبم هی 7

 

 های حوزه آبخیس سذ گیوی( در زیرحوضهSزه حوزه آبخیس )امتیاز فاکتور انذا -13جذول 

 اهشیبص هؼبحز صیشحَضِ )ّىشبس( ؿوبسُ صیشحَضِ

1 12/33441 3 

2 68/9320 2 

3 08/12042 2 

4 49/4567 2 

5 82/1553 1 

6 8/1748 1 

7 05/2265 1 
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 آبخیس سذ گیویهای حوزه ( در زیرحوضهTونقل )های حملامتیاز فاکتور راه -14جذول 

 اهشیبص ّبی حول ٍ ًملٍضؼیز ساُ ؿوبسُ صیشحَضِ

 3 ویلَهشش ٍػَد داسد. 75ّبی خبوی ثِ طَل ویلَهشش ٍ ساُ 150ّبی آػفبلز ثِ طَل ساُ 1

 3 ویلَهشش ٍػَد داسد. 35ّبی خبوی ثِ طَل ویلَهشش ٍ ساُ 12ّبی آػفبلز ثِ طَل ساُ 2

 3 ویلَهشش ٍػَد داسد. 45ّبی خبوی ثِ طَل هشش ٍ ساُویلَ 10ّبی آػفبلز ثِ طَل ساُ 3

 1 ّبی حول ٍ ًمل.ػذم ٍػَد ساُ 4

 3 ویلَهشش ٍػَد داسد. 10ّبی آػفبلز ثِ طَل ساُ 5

 2 ویلَهشش ٍػَد داسد. 5ّبی خبوی ثِ طَل ساُ 6

 3 ویلَهشش ٍػَد داسد. 3ّبی خبوی ثِ طَل ویلَهشش ٍ ساُ 4ّبی آػفبلز ثِ طَل ساُ 7

 

 های حوزه آبخیس سذ گیوی( در زیرحوضهIهای صنعتی )امتیاز فاکتور فعالیت -15جذول 

 اهشیبص ؿشح ؿوبسُ صیشحَضِ

 4 ؿْشن ٍ دبسن كٌؼشی خلخبل، داسای ؿجىِ فبضالة ثَدُ ٍ سأطیش هشَػط ثش هٌبطك اطشاف داسد. 1

 1 ػذم ٍػَد فؼبلیز كٌؼشی. 2

 2 دؼبة كٌبیغ ٍ یب سأطیش اًذن ثش هٌبطك اطشاف. ٍاحذ كٌؼشی ثب سخلیِ حؼن اًذن 1 3

 1 ػذم ٍػَد فؼبلیز كٌؼشی. 4

 2 ٍاحذ كٌؼشی ثب سخلیِ حؼن اًذن دؼبة كٌبیغ ٍ یب سأطیش اًذن ثش هٌبطك اطشاف. 1 5

 1 ػذم ٍػَد فؼبلیز كٌؼشی. 6

 1 ػذم ٍػَد فؼبلیز كٌؼشی. 7

 

 های حوزه آبخیس سذ گیوی( در زیرحوضهCی )در صذ پوضص و امتیاز فاکتور پوضص گیاه -16جذول 

 اهشیبص دسكذ دَؿؾ گیبّی هؼبحز دَؿیذُ ؿذُ ثب گیبُ )ّىشبس( ؿوبسُ صیشحَضِ

1 28/8360 25 3 

2 79/2609 28 3 

3 36/3251 27 3 

4 02/137 3 5 

5 92/170 11 4 

6 46/52 3 5 

7 55/158 7 4 

 

ٍ سؼییي هیضاى حؼبػیز ّش صیشحَضِ  WRASTIC، ًشبیغ هشثَط ثِ هحبػجِ همذاس ؿبخق 16سب  10ّبی ثب سَػِ ثِ ًشبیغ اسائِ ؿذُ دس ػذٍل

 اػز. 2ّبی حَصُ آثخیض ػذ گیَی هطبثك ؿىل ٍ ًمـِ حؼبػیز هٌبثغ آة ػطحی دس صیشحَضِ 17هطبثك ػذٍل 

 

 های حوزه آبخیس سذ گیویو میسان حساسیت در زیرحوضه WRASTICضاخص  -17جذول 

 هیضاى حؼبػیز WRASTICؿبخق  حَضِؿوبسُ صیش

 صیبد 53 1

 هشَػط 30 2

 هشَػط 34 3

 ون 21 4

 هشَػط 36 5

 هشَػط 26 6

 هشَػط 26 7
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 در حوزه آبخیس سذ گیوی WRASTICنقطه حساسیت منابع آب سطحی به روش  -2ضکل 

 
 

 گیریبحث و نتیجه .4

 
ثشداسی اص هٌبثغ آة سیضی ٍ هذیشیز حفبظز ٍ ثْشُّبی اػبػی دس ثشًبهِیض، یىی اص گبمّبی آثخّبی ػطحی دس حَضِسؼییي حؼبػیز آلَدگی آة

ای گیَی، دس ایي دظٍّؾ حؼبػیز آلَدگی آة ػطحی دس ػطحی اػز. ثب سَػِ ثِ سأهیي آة وـبٍسصی ٍ یب احشوبالً ؿشة ؿْش گیَی اص ػذ رخیشُ

هَسد اسصیبثی لشاس گشفز. دغ اص سؼییي ٍصى فبوشَسّب ٍ اهشیبص  WRASTICخق ّبی حَصُ آثخیض ػذ گیَی ثب اػشفبدُ اص سٍؽ ؿبصیشحَضِ

دس ّش صیشحَضِ، همذاس ؿبخق هزوَس ثشای ّش صیشحَضِ هحبػجِ ٍ هیضاى حؼبػیز آى سؼییي گشدیذ. ًشبیغ هشثَط  WRASTICفبوشَسّبی ؿبخق 

ثیـششیي اهشیبص ٍ  57/3ٍ  85/3ثِ سشسیت ثب هیبًگیي ثشاثش ثب  C  ٍAشَسّبی ثِ سؼییي اهشیبص فبوشَسّب ًـبى داد وِ دس ول حَصُ آثخیض ػذ گیَی، فبو

، فبوشَس 1اًذ. ثشسػی اهشیبص ٍ ٍصى فبوشَسّب ًیض ًـبى داد وِ دس صیشحَضِ ووششیي اهشیبص سا ثِ خَد اخشلبف دادُ 71/1ثب هیبًگیي ثشاثش  I  ٍSفبوشَسّبی 

I  )فبوشَس 3ٍ  2ّبی ، دس صیشحَض16ِثب همذاس )ٍصى * اهشیبص ،A  فبوشَس 4، دس صیشحَضِ 10ثب همذاس ،C  فبوشَس 5، دس صیشحَضِ 5ثب همذاس ،R  ثب همذاس

ّبی ػطحی داسًذ. ّوچٌیي ًشبیغ هشثَط ثِ هحبػجِ همذاس ، ثیـششیي سأطیش سا دس حؼبػیز آة6ثب همذاس  Aفبوشَس  7ٍ  6ّبی ؿوبسُ ٍ دس صیشحَضِ 8

. لزا آة ػطحی دس صیشحَضِ 4ٍ  6، 7، 2، 3، 5، 1ػجبسسٌذ اص:  WRASTICّب ثِ سشسیت وبّؾ ؿبخق ِ صیشحَضًِـبى داد و WRASTICؿبخق 

حؼبػیز آلَدگی ون ٍ دس ػبیش  21ثب همذاس ؿبخق ثشاثش ثب  4داسای حؼبػیز آلَدگی ثبال، دس صیشحَضِ ؿوبسُ  53ثب همذاس ؿبخق ثشاثش ثب  1ؿوبسُ 

ّبی ثب حؼبػیز ثبال ثِ دگی هشَػط اػز. لزا دیـٌْبدار اكلی ثِ هٌظَس وبّؾ حؼبػیز آة ػطحی دس صیشحَضِّب داسای حؼبػیز آلَصیشحَضِ

 ؿًَذ:ؿشح صیش اسائِ هی

 ّب لجل اص ٍسٍد ثِ ؿجىِ فبضالة ؿْشی.ّبی كٌؼشی ٍ سلفیِ اٍلیِ فبضالةّبی اخشلبكی دس ٍاحذاحذاص ػذشیه سبًه -1

 ّب دس ؿجىِ صّىـی ػطحی.س هٌبطك هؼىًَی سٍػشبیی ٍ ػلَگیشی اص ٍسٍد هؼشمین فبضالةّب خلَكی داحذاص ػذشیه سبًه -2
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 ّب دس سٍدخبًِ اكلی.خبًِ فبضالة خلخبل ثِ هٌظَسػلَگیشی اص ٍسٍد ّشچِ ثیـشش آالیٌذُسؼْیض ٍ گؼششؽ ّشچِ ثیـشش سلفیِ -3

ّبی س هٌطمِ هَسد هطبلؼِ ثِ هٌظَس ػلَگیشی اص ٍسٍد ػشسیض ٍ دؼبة اػشخشگشم هَػَد دّبی آةایؼبد ػذشیه سبًه ٍ یب ؿجىِ فبضالة دس چـوِ -4

 گشم دس ؿجىِ صّىـی ػطحی.آة

 . ػبی وَدّبی ؿیویبییسـَیك ّشچِ ثیـشش وـبٍسصاى ثِ اػشفبدُ اص وَدّبی آلی ثِ -5
 

 

 قذردانی .5

 
 .آیذل سـىش ٍ لذسداًی ثِ ػول هیووب ،ًوَد سمجلای اسدثیل وِ ّضیٌِ اًؼبم ایي دظٍّؾ سا ص ؿشوز آة هٌطمِا
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