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کیفیت منابع آب شرب رابطه تنگاتنگی با بهداشت و سالمت اامهه دارد اهت اندازهگیری
و پهنهبندی پارامترهای کیفی منابع آب میتوان از  GISاستفاده نمود تا به سهولت اطالعات
ذی قیمتی به فهاالن بخش سالمت اامهه ارائه گردد در مطالهه حاضر برخی شاخصهای
مهم کیفی منابع آب زیرزمینی بخش مرکزی شهرستان مشهد اندازهگیری و پهنهبندی
گردید

مواد و روشها
در پژوهش حاضر شاخصهای کیفیت آب شامل  ،TH ،TDSسولفات ،کلر pH،و سدیم در
پهنهای شامل  1580چاه آب اندازهگیری گردید سپس دادهها وارد محیط  GISشده و با
استفاده از روش کریجینگ پهنهبندی شد

یافتهها
شاخص کل مواد اامد محلول در  60%از منابع آب زیرزمینی منطقه و شاخص سختی آب
در  81%از سطح کل منطقه از استاندارد ملی ایران فراتر رفته است در خصوص شاخص
سدیم تنها  3%از محدوده و در شاخص کلرید  6%از محدوده که عمدتاً در انوب شهر
مشهد و بخشهای کوچکی در شمال غرب مشهد واقعاند از استاندارد فراترند شاخص
سولفات نیز در بیش از  9%منطقه مورد مطالهه در شرایط نامساعد قرار دارد وضهیت
شاخص  pHمنطقه مناسب بود

نتیجهگیری
نتایج بدستآمده و نقشهها نشان میدهد شرایط کیفی منابع آب زیرزمینی مخصوصاً در دو
شاخص  TDSو  THدر بخشهای انوبی شهر مشهد نامناسب ارزیابی میگردد این مسئله
با تراکم باالی امهیت در این منطقه و عدم زهکشی مناسب مرتبط است الزم است
استفاده از منابع آب زیرزمینی در نواحی بحرانی محدود شده و منابع آب سالم اایگزین
برای مصارف شرب در این مناطق تهریف شود

کلیدواژهها
آب زیرزمینی ،کیفیت آب ،دشت مشهدGIS ،

مقدمه
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زمینآمار و GIS
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یزدانی و همکاران

مشهد

دارای اقلیم مشابه با ایران ،مهمترین منبع تأمین آب

از مصارف آبهای نامطلوب ارائه نمود دیاگرام شولر،

شرب و آب مورد استفاده در کشاورزی محسوب میگردد

نمودار ویل کوکس ،استانداردهای  ،WHOشاخص

در سال  2003حدود یک میلیارد نفر در اهان دسترسی

 ،NFSWQIشاخص  BCWQIو شاخص  Saidاز امله

به منابع آب شرب بهداشتی نداشتهاند و احتماالً در نیمه

روشهای طبقهبندی کیفی منابع آب محسوب میشود

قرن اخیر حدود  7-2میلیارد نفر در کشورهای کم آب

همچنین تحقیقات متهدد نشان از ارتباط مهنیدار بین

اهان زندگی خواهند کرد ( )1گفته میشود با تواه به

کیفیت آب زیرزمینی و انواع و اقسام بیماریها و نرخ

اقلیم خشک و نیمهخشک ایران 90% ،از آب مصرفی

مرگومیر دارد ()8-5

کشورمان از منابع آب زیرزمینی استخراج میگردد (.)2

در رابطه با بررسی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از

خطر آلودگی کمتر نسبت به سایر منابع آبی و هزینه

فناوری  GIS1مطالهات گوناگونی صورت گرفته است به

پایین استحصال آن باعث شده تا برداشت از این منابع

عنوان مثال در یک مطالهه در شهر نیشابور کیفیت منابع

همچنان ادامه داشته باشد دسترسی به آب سالم و

آب شرب روستایی این شهرستان در سال  92مورد

بهداشتی برای سالمتی نوع بشر ضروری و ااتنابناپذیر

بررسی قرارگرفته و نتایج بیانگر این بود که شاخص نسبت

است از اینرو دسترسی به آبهای شیرین غیر آلوده با

اذب سدیم یا  SAR2تنها در چهار مورد از  83حلقه چاه

کیفیت مناسب یکی از بزرگترین چالشهای فراروی بشر

مورداندازهگیری دارای وضهیت مناسب است همچنین

در دهه پیش رو خواهد بود بنابراین ارزیابی کیفی آبهای

غلظت نیتریت ،نیترات و  TDS3منابع آب شرب مطابق با

زیرزمینی به منظور حفظ بهداشت و سالمت عمومی

استانداردهای آب آشامیدنی ارزیابی گردید ( )9در

اامهه از اهمیت باالیی برخوردار است گزارشها حاکی از

پژوهشی دیگر در دشت مشهد ،رابطه کیفیت آب شرب

آن است که حداقل  80%تمامی بیماریها در کشورهای

استحصالی از منابع زیرزمینی با بیماریهای انسانی بررسی

در حال توسهه به نحو مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با

گردید در این تحقیق وضع کیفی آب در بخشهای

آب شرب ناسالم یا ناکافی و فاضالب غیراصولی و

انوبی دشت نامطلوب با روند نزولی ارزیابیشده و نهایتاً

غیربهداشتی است ( )3کمبود آب و روند فزاینده افت

بین مرگومیر ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی با

کیفیت آب منابع مواود شهری به همراه افزایش امالح

شاخص کلر آب رابطه مهنیداری بدست آمد ( )8مطالهه

محلول آب و همچنین تغییر مشخصات فیزیکی-شیمیایی

دیگر در همین منطقه نشان داد در حد فاصل سالهای

و میکروبی ،از امله مواردی است که در سطح اوامع

 1388-1380مقدار  pH4کاهش و مقدار  EC5افزایش

نگرانیهای ادی را در مورد تأمین آب ایجاد کرده است

داشته است در ادامه این تحقیق بیانشده که پاییندست

( )4مطالهات و پژوهشهای بسیاری در سطح اهانی در

حوضه آبخیز مشهد به دلیل تجمع روستانشینان و

خصوص آنالیز کیفی آب انجامشده و روشهای مختلفی
اهت طبقهبندی منابع آبی در سه حوزه آب شرب و
بهداشتی ،صنهت و کشاورزی انجامشده است بطوریکه با
استفاده از این اطالعات ،میتوان ضوابط و مهیارهایی به

1

Geographic Information System
Sodium Adsorption Ratio
3
Total Dissolved Solids
4
potential of Hydrogen
5
Electrical Conductivity
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منابع آب زیرزمینی در کشور ایران و سایر کشورهای

منظور مدیریت صحیح و کارآمد و کاهش مشکالت ناشی

ارزیابی شاخصهای کیفی آب زیرزمینی دشت

یزدانی و همکاران

مشهد

پهنهبندی نیترات و آمونیاک در چاههای تأمینکننده آب

در سطح اامهه محسوب میگردد

شرب بابل نشان از پایین بودن مقادیر آنها از مقادیر

پارامترهای کیفی موردمطالعه

توصیه شده توسط سازمان بهداشت اهانی دارد ()11

کل جامدات محلول یا  :TDS1این شاخص مهرف

مطالهه دیگر بر روی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی

تمامی مواد محلول در آب شامل مواد آلی و غیر آلی از

گناباد حاکی از نامناسب بودن آب به دلیل باال بودن

قبیل مواد مهدنی ،فلزات و مواد شیمیایی آلی است واحد

هدایت الکتریکی بوده است همچنین سختی آب این

آن میلیگرم بر لیتر بوده و با اصطالح  PPMنیز از آن یاد

دشت در سال  90به میزان  906 mg/lو  pHنیز 8/2

میکنند حداکثر مطلوب آن طبق استاندارد

برآورد شد که داللت بر نامناسب بودن آب برای مصارف

 1000است .اما در ایران حداکثر مجاز  1500ذکر شده

شرب دارد ( )12پژوهش دیگری در کشور غنا نشان داد

است ( )17مهموالً آب لب شور دارای  TDSبین  1000تا

برخی استانداردهای  WHOدر خصوص کیفیت آب

 10000 mg/lداشته و آب شور نیز بین  10000تا

ازامله  ،pHآهن ،منگنز و کلراید در مناطق روستایی این

 30000قرار دارد میزان  TDSاز آن اهت حائز اهمیت

کشور فراتر از حد مجاز بوده و ضرورت تصفیه آب قبل از

است که با افزایش آن احتمال واود مقادیر زیاد از موادی

استفاده را خاطرنشان میسازد ()13

که کاهش کیفی آب را در پیدارند بیشتر میگردد الزم

سیستم اطالعات اغرافیایی یا  GISیک سامانه پیشرفته

به ذکر است که با افزایش غلظت  TDSبیماری اسهال

کامپیوتری بهمنظور امعآوری ،ذخیره ،تحلیل و نمایش

افزایش مییابد ( )18هنگامیکه کل مواد اامد محلول در

این سامانه دارای قابلیت

آب ( )TDSکم باشد باعث میشود مقدار امالح آب بدن

منحصربهفرد تلفیق ،سازماندهی و فهم ارتباطات مکانی

کم شده در نتیجه کلیه انسان سیگنالهای عصبی یا

بین متغیرهای مختلف است کلیه دادهها در این سامانه

هورمونی ایجاد میکند که باعث افزایش ادرار میشود

دارای مشخصه اغرافیایی بوده و قابلیت بصریسازی

همچنین اگر کل مواد اامد محلول در آب زیاد باشد

باالیی دارد یکی از کاربردهای متنوع این سامانه در حوزه

باعث افزایش غلظت امالح در بدن شده و فرد دچار حس

سالمت بوده ( ،)14بهگونهای که مدیران حوزه سالمت می

تشنگی میشود افزایش این شاخص منجر به مشکالت

توانند در امر شناسایی مناطق اغرافیایی آسیبپذیر به

قلبی و عروقی ،بیماریهای کلیوی و کبدی ،استخوانی،

انواع مخاطرات زیستمحیطی و بهداشتی از قابلیتهای

امراض مخاطی و سرطان ،تیروئید و بروز مشکالت ظاهری

این سامانه بهره ببرند ( )15این ویژگی به دلیل امکان

در فرد میشود ()19

ارتباط دادههای مکانی با دادههای حوزه بهداشت محیط و

سختی کل یا  :TH2سختی آب مفهومی است که به

بخش سالمت است ( )16شناسایی مناطق اغرافیایی در

کمک آن میزان یونهای کلسیم و منیزیم بیان میشود

اطالعات مکانی است

WHO

mg/l

مهرض خطر اولین گام در راستای اقدامات بهداشتی-
1

Total Dissolved Solids
Total Hardness
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کشاورزی با بحران آلودگی آب روبروست ( )10نتایج

درمانی بهمنظور کاهش عوامل خطرآفرین و پیامدهای آن

ارزیابی شاخصهای کیفی آب زیرزمینی دشت

یزدانی و همکاران

مشهد

( )17با افزایش سختی آب بیماریهای کلیوی و عروقی،

که میزان آن برای سالمتی ،رشد و نمو بسیار مهم تلقی

افزایش فشارخون سیستولیک و دیاستولیک ،سرطانهای

میگردد  pHطبیهی بدن میبایستی  7/365باشد و

بیماریهای

محیط اسیدی یکی از اساسیترین عوامل برای ایجاد

آرتریواسکلروزیس ،هیپرتنسیون و مرگهای ناگهانی ()21

بیماری در بدن انسان است حال مصرف آب با  pHباال یا

و سنگسازی در کلیه و مثانه افزایش مییابد ()22

آب قلیایی کمک بسیار زیادی در حرکت به سمت

مری،

مهده

()20

و

همچنین

سولفات ( :)SO4سولفات ازء یونهای خورنده فلزات
محسوب میشود بهد از بیکربناتها یون سولفات
فراوانترین آنیون محلول در آب است سولفاتهای سدیم
و پتاسیم باعث باال بردن سختی دائم آب میشوند
سولفاتهای سدیم و پتاسیم به مقدار زیاد در آب واود
دارند بهضی از باکتریهای بیهوازی در آب سولفاته،

سالمتی و کاهش و بهبود بیماری در سطح اامهه
مینماید مقدار مناسب آن بین  8/5-6/5متغیر است
()25
کلر :در بسیاری از کشورها کلر به دلیل ارزان بودن و تأثیر
باال ،به منظور حذف میکروارگانیسمهایی که مسئول
بیماریهای منتقل شده از طریق آب هستند ،به آب اضافه
میشود ( )26کلر میتواند در مدت  3دقیقه و غلظت

سولفاتها را تبدیل به سولفور کرده ،آن را احیا مینمایند

 0/2 mg/lاکثر ارگانیسمهای بیماریزا برای انسان را به

که ممکن است بهداً تبدیل به تیوسولفاتها گردند

طور مؤثر غیرفهال کند ( )27بنابراین رهاسازی غیراصولی

آبهای دارای اسیدسولفوریک در صورت تهویه و به هم

پساب شهری و صنهتی منجر به افزایش این آالینده در

زدن آب ،بوی نامطبوع هیدروژنسولفوره از آن کامالً

منابع آب زیرزمینی میشود مطابق با استاندارد

محسوس است فاضالبهای صنهتی یکی از منابع مهم

میزان کلر در حالت مطلوب  250و در حالت مجاز تا

سولفات است از منابع دیگر سولفات باران اسیدی و

 400است ( )13کلر باقیمانده میتواند با ترکیب با مواد

مهادن فلزات است حضور سولفات در آب باعث بروز

آلی مواود در آب ،تشکیل ترکیباتی به نام تریهالومتان

اسهال بهویژه در کودکان میگردد و همچنین بوی ناشی

ها را بدهد امروزه سرطانزایی این ترکیبات به اثبات

از حضور آن باعث اعتراض مردم میگردد ( )23سولفات

رسیده است این آنیون میتواند باعث بروز سقطانین،

در غلظتهای باالتر از  400 mg/lدر بدن ایجاد سستی
میکند ()18
سدیم ( :)Naاحتمال بروز بیماری قلبی با افزایش سدیم
باال میرود ( )23همچنین در خردساالن منجر به صدمه
نورگیلیایی شده و حتی میتواند به مرگ منجر شود ()19
رژیم باالی کلرید سدیم میتواند به افزایش فشارخون و
نازک شدن دیواره سرخرگهای کوچک ،صدمه به مغز و
چشم منجر شود ( )8افزایش غلظت یون سدیم عالوه بر
انسان برای گیاهان نیز ایجاد مسمومیت میکند

WHO
mg/l

بیماریهای چشمی و مغز و اعصاب گردد ()19
هدف پژوهش حاضر ارزیابی و آنالیز شاخصهای کیفی
منابع آب زیرزمینی با استفاده از نمونهبرداری از آب
 1580حلقه چاه در سطح دشت مشهد است کیفیت آب
این دشت بر روی سالمت امهیت زیادی اثر مستقیم
دارد این دشت ساالنه حدوداً  250میلیون مترمکهب
کسری مخزن دارد و به همین علت از سال  1348در زمره
دشتهای بحرانی و ممنوعه قرار گرفته است ( )28از
امله عوامل آلودگی این دشت میتوان به خشکسالیهای
پیدرپی ،دفع سنتی فاضالب ،امهیت میلیونی زائر ،عدم
رعایت حریم منابع آب و فرسودگی تأسیسات توزیع آب
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سختی مطلوب و مجاز به ترتیب  200و  500بیان میشود

 :pHاین عامل مهرف درصد اسیدیته یا قلیاییات آب است

ارزیابی شاخصهای کیفی آب زیرزمینی دشت

یزدانی و همکاران

مشهد

کیفی منابع آب این دشت اهت اقدامات اصالحی و

آزمایشگاه استفاده گردید برای اندازهگیری هدایت

مدیریتی الزامی میباشد

الکتریکی از  ECمتر و برای اندازهگیری  pHیا قلیائیات

مواد و روشها

آب ،دستگاه  pHمتر به کار گرفته شد از روش نیتراسیون

منابع آب زیرزمینی دشت مشهد عالوه بر تأمین آب مورد

برای اندازهگیری سختی آب و همچنین اندازهگیری

نیاز بخش کشاورزی ( 1/5میلیارد مترمکهب) بخش مهمی

سولفات بهره گرفته شد اندازهگیری نمک سدیم نمونهها

از آب شرب شهرهای مشهد ،طرقبه ،شاندیز و چناران را

به روش فلیم فتومتر انجام پذیرفت و نهایتاً با استفاده از

تأمین میکند گستره اغرافیایی این دشت از  58دراه و

روش پتانسیل سنجی اندازهگیری کلر صورت پذیرفت

 29دقیقه تا  59دراه و  56دقیقه طول شرقی و 35

پس از آنالیز نمونهها ،آمار و اطالعات وارد سامانه

دراه و  58دقیقه تا  37دراه و  3دقیقه عرض شمالی

شده و سپس با استفاده از فنون زمینآمار 1نسبت به درون

واقعشده است شهر مشهد مقدس بهعنوان دومین کالن

یابی و پهنهبندی هر یک از شاخصها اقدام گردید

شهر بزرگ ایران در این دشت واقعشده است در پژوهش

پارامترهای فوق با استفاده از دیاگرام شولر و استاندارد

پیش رو برخی شاخصهای مهم کیفیت آب شامل

ملی ایران طبقهبندی شده (ادول  )1و نقشههای هرکدام

اامدات محلول کل ،سختی کل ،کلر ،سدیم ،سولفات و

از شاخصها در سطح دشت مشهد استخراج گردید (شکل

 pHدر چاههای بخش مرکزی شهرستان مشهد (شکل )1

)2

GIS

برداشت و اندازهگیری گردید این اطالعات مربوط به
سالهای  1394و  1395بوده و چاههای فاقد اطالعات یا
دارای اطالعات ناقص از مطالهه حذف شدند

شکل  – 1موقهیت چاههای آب نمونهبرداری شده در منطقه
موردمطالهه

1Geostatistic
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اشاره نمود ( )29با تواه به موارد مورد اشاره پهنهبندی

اهت اندازهگیری  TDSاز روش وزن سنجی نمونهها در

ارزیابی شاخصهای کیفی آب زیرزمینی دشت

یزدانی و همکاران

مشهد

جدول  -1دستهبندی کیفی آب ()8 ،24 ،10

خوب

I

>280

>190

>10

>5

>5

6/5 – 8/5

قابل قبول

II

281-500

191-250

10-15

5-10

5-10

8/5 – 9/5

نامناسب

III

501-1000

251-600

16-20

11-20

11-15

 >6/5یا <9/5

بد

IV

1001-2000

601-1000

21-25

21-25

16-20

-

V

3001-3500

1001-1550

26-30

26-30

21-25

-

VI

3501-4000

1551-2000

31-45

31-35

26-35

-

درجه کیفیت آب شرب

قابل شرب در شرایط
اضطراری
غیر قابل شرب

در تحقیق پیشرو از روشهای زمینآماری برای درونیابی

یک تخمینگر نااریب با کمترین واریانس تخمین است

و بسط اطالعات نقاط چاهها به سطح دشت مشهد استفاده

شرط نااریبی در دیگر روشهای تخمین مانند  IDWنیز

شد در آمار کالسیک نمونههای بهدستآمده از اامهه

اعمال میشود اما در کریجینگ ضرایب بهگونهای تهیین

عموماً تصادفی در نظر گرفته شده و مقدار اندازهگیری

میشود تا در عین نااریبی ،واریانس تخمین نیز حداقل

شده یک کمیت خاص از یک نمونه ،هیچ گونه اطالعاتی

باشد ( )31از این روش درونیابی در علوم زمینشناسی،

درباره مقدار همین کمیت در نمونه دیگر و به فاصله
مهلوم نخواهد داد در صورتیکه در زمینآمار بین مقادیر
یک کمیت در اامهه نمونهها میتوان ارتباط برقرار نمود
وابستگی بین مقادیر نمونهها به فاصله نمونهها بستگی
دارد و این مسئله پایه اصلی زمینآمار را تشکیل میدهد
نخست دادهها با استفاده از آزمون کالماگورف -اسمیرانف

هیدرولوژِی و نفت استفاده میشود چنانچه واریانس
دادهها زیاد باشد ،روش کریجینگ دقت باالتری نسبت به
سایر مدلها خواهد داشت در این مطالهه با تواه به
پایین بودن میانگین ریشه مربع خطاها ،دو نوع مدل
کریجینگ ساده 1و کریجینگ اامع 2نسبت به سایر
مدلهای

کریجینگ

انتخاب

شدند

دادهها ی دارای روند به روش تبدیل باکس-کاکس نرمال
شدند به منظور برازش اطالعات نقطهای به سطح از روش
کریجینگ استفاده گردید
مهمترین تخمینگر زمینآمار کریجینگ است ()5
کریجینگ یک روش تخمین مبتنی بر میانگین متحرک
وزندار بوده و بهصورت مهادله ( )28تهریف میشود:
() 1

در مهادله فوق  nتهداد نمونهها ZV ،پارامتر تخمینی،

λi

وزن نمونه  iام و  Zviپارامتر مهلوم است ( )30کریجینگ
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کالس

TDS
)(µg/L

TH
)(µg/L

Na
)(µEq/L

CL
)(µEq/L

`So4
)(µEq/L

pH

ارزیابی شاخصهای کیفی آب زیرزمینی دشت

یزدانی و همکاران

مشهد

Na

CL

SO4

pH

شکل  -2نقشه شاخصهای کیفی منابع آب در منطقه مورد مطالهه
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TDS

TH

ارزیابی شاخصهای کیفی آب زیرزمینی دشت

یزدانی و همکاران

مشهد

یکی از روشهای کاربردی طبقهبندی کیفیت آب ،دیاگرام

برای هر یک از شاخصها انتخاب گردید (ادول  )2به

شولر است با استفاده از این روش و تلفیق آن با استاندارد

عنوان مثال همانطور که در ادول  2مشاهده میشود،

ملی ایران دستهبندی کیفی آب در منطقه بخش مرکزی

در شاخص کلرید مقدار  RMSEمدل ساده  9/35و مدل

مشهد انجام پذیرفت همانطور که اشاره گردید مدل

اامع  0/76برآورد گردید بنابراین مدل اامع برای پهنه

کریجینگ بهمنظور درونیابی و پهنهبندی شاخصها به

بندی این شاخص دقیقتر ارزیابی گردید

کار گرفته شد بر اساس مهیار پایین بودن مقدار خطای
جدول  RMSE -2مدل کریجینگ ساده ) (Simpleو جامع ) (Universalبرای هر شاخص
TDS
TH
Na
CL
So4
pH

جامع

ساده

1/29
1/03
1/19
0/76
0/893
0/82

1/33
1/29
0/95
9/35
1/004
1/08

بر این اساس نقشههای هر کدام از شاخصها تهیه (شکل

افزایش آن با افزایش بسیاری از امالح مهدنی و غیرمهدنی

 )2و درصد مساحت هر کدام از طبقات کیفی نیز محاسبه

ارتباط مستقیم دارد به عنوان مثال شاخص  ECیا شوری

گردید (ادول  )3نقشه مواد اامد محلول یا  TDSدشت

نیز با افزایش  TDSرابطه مستقیم دارد نتایج تحقیق

مشهد نشان میدهد روند افزایشی از سمت شمال دشت

حاضر نشان میدهد سختی کل در  19%از منطقه در

به سمت انوب دشت واود دارد و عمدتاً با تمرکز مراکز

طبقه خوب و قابل قبول قرار دارد اما شرایط  81%دیگر

امهیتی ارتباط مستقیم دارد (شکل  )2تقریباً  40%از

منطقه نامناسب و بد ارزیابی گردید الگوی تغییرات مکانی

مساحت منطقه دارای استاندارد قابل قبول میباشند که

فاکتور سختی آب تقریباً مشابه با شاخص  TDSبوده و

عمدتاً در شمال دشت واقع گردیده است بخشهای میانی

مناطق شمالی دشت و بخشهای کوچکی از دشت که

و انوبی دشت در طبقه نامناسب و طبقات کیفیت پایین

مرتبط با منطقه طرقبه و شاندیز میشوند شرایط بهتری را

تر قرار دارند شاخص  TDSیک فاکتور کلی بوده و

مشاهده میکنیم (شکل )2

جدول  -3درصد طبقات کیفی شاخصهای مورد مطالعه منابع آب زیرزمینی در سطح بخش مرکزی مشهد
کالس

خوب

I

TDS
0/03

TH
1/7

Na
90/3

CL
79/36

`So4
51/2

pH
100

درجه کیفیت آب شرب
قابلقبول

II

39/48

17/42

6/63

14/55

39/4

0

نامناسب

III

46/12

75/13

2/38

4/83

7/47

0

IV

12/83

5/75

0/6

1/19

1/85

0

بد
قابل شرب در شرایط
اضطراری
غیرقابلشرب

V

1/54

0

0/09

0/07

0/08

VI

0

0

0

0

0
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یافتهها

مدل ،یکی از دو مدل کریجینگ ساده و کریجینگ اامع

ارزیابی شاخصهای کیفی آب زیرزمینی دشت

یزدانی و همکاران

مشهد

آب زیرزمینی دارای شرایط بهتری بوده و کماکان مناطق

در انوب شهر مشهد اشاره کردهاند ( )8که با نتایج

انوبی بخش مرکزی مشهد با تجمع سدیم روبروست که

بدستآمده از این تحقیق همخوانی دارد همچنین مقدم و

درمجموع  3%از کل منطقه را شامل میشود وضهیت کلر

همکاران در مطالهه خود با بررسی 10ساله کیفیت آب

باقیمانده در آب نیز مشابه سدیم بوده و  6%از مساحت

دشت مشهد با استفاده از  3شاخص  TDS ،pHو

بخش دارای شرایط نامناسب و بد بوده و در قسمتهای

وضهیت پایین دست حوضه مشهد را نگرانکننده اعالم

انوبی شهر مشهد واقع است در خصوص پارامتر سولفات

کرده و تجمع کشاورزی و روستانشینی ،نوسانات آب و

نتایج نشان میدهد  51%از سطح منطقه وضهیت کیفی

هوایی و منابع آالینده را علت عمده این بحران اعالم

خوبی دارد و تقریباً  30%هم دارای شرایط قابلقبول

نمودند ()10

مطابق با استاندارد ملی ایران و  WHOدارد (ادول  )3اما

نتیجهگیری

بخشهایی از شمال شهر مشهد و همچنین قسمتهای

به طور خالصه میتوان دو عامل شیب طبیهی زمین و

انوبی شهر شرایط نامساعدی را تجربه میکنند (شکل

عامل امهیت را از عوامل افت کیفی آب در این ناحیه از

 )2وضهیت  pHمنابع آب مطابق با استانداردها بوده اما

دشت مشهد دانست البته خشکسالیهای پیدرپی در

کماکان در بخشهای انوبی و بخشهای در شمال غرب

کشورمان را که وابستگی به منابع آب زیر زمینی را تشدید

شهر مشهد اسیدیته نسبت به سایر نقاط دشت باالتر است

نموده و از طرفی تغذیه منابع آب زیرزمینی را با

(ادول )3

محدودیت روزافزون موااه کرده است را میبایست از مهم

بحث

ترین عوامل اقلیمی افت کیفی آب در نظر گرفت در این

در پژوهش حاضر با استفاده از سامانه  GISپهنهبندی

مطالهه مجالی برای بررسی سایر پارامترهای مضر منابع

برخی فاکتورهای کیفیت آبهای زیرزمینی انجام پذیرفت

آب و آالیندهها واود نداشت پایش شاخصهای کیفی آب

نقشههای بهدستآمده در این مطالهه نمای کلی از

در زمانهای مختلف میتواند دید بهتری از وضهیت منابع

وضهیت کیفیت منابع آب زیرزمینی بخش مرکزی

آب و تغییرات آن ارائه دهد بنابراین انجام تحقیقات اامع

شهرستان مشهد را ارائه میدهند (شکل  )2با تواه به

و فراگیر در مقاطع زمانی کوتاه برای بررسی تمامی

توپوگرافی عمومی منطقه ،شیب عمومی هیدرولیکی آب

فاکتورهای کیفی و آالینده آب در این منطقه مهم کشور

زیرزمینی دشت مشهد به سمت انوب است بنابراین

الزم و حیاتی ارزیابی میشود ایجاد ایستگاههای پایش

انتظار میرود در قسمتهای انوبی شهر مشهد شاهد

برخط کیفیت آب ازامله راهکارها محسوب میگردد

تجمع آالیندهها باشیم تجمع امهیت در این ناحیه به

کیفیت آب شرب تأثیر مستقیم بر وضهیت سالمت اامهه

همراه دفع غیراصولی پساب شهری و صنهتی باعث

دارد کاهش اثرات ناشی از کیفیت پایین آب بر سالمتی

وخامت بیشتر اوضاع در این ناحیه گردیده است ()29

مردم مستلزم هماهنگی دستگاههای اارایی مختلف است

شهرسازی و فهالیتهای صنهتی بدون در نظر گرفتن

پیشنهاد میشود در مناطقی که کیفیت آب در شرایط

چالشهای زیست محیطی منطقه میتواند از عوامل

مساعدی قرار ندارد اعمال محدودیت در مصارف آب شرب

کاهش کیفی آب در این منطقه در نظر گرفته شود پیش

استحصالی از منابع زیرزمینی وضع شود همچنین تهیه
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با تواه به محاسبات انجام گرفته شرایط سدیم در منابع

از این نیز انتظاری و همکاران به کیفیت پایین منابع آب

ارزیابی شاخصهای کیفی آب زیرزمینی دشت

یزدانی و همکاران

Downloaded from journal.nums.ac.ir at 22:02 IRST on Sunday February 17th 2019

مشهد

علیالخصوص در بخشهای انوبی این دشت محسوب می

نقشه حریم چاههای منطقه و رعایت مسایل بهداشتی و

شود اطالعات بهدستآمده در پژوهش حاضر میتواند در

اصول زیستمحیطی در حریم چاههای منطقه ضروری به

شناسایی منابع آالینده آب و مدیریت آن کمک شایانی

نظر میرسد برنامهریزی و اارای شبکههای امعآوری و

نماید همچنین الزم است ابهاد اقتصادی و ااتماعی

 صنهتی و روستایی با رعایت،تصفیهی فاضالب شهری

کیفیت آب بر سالمت اامهه مورد کنکاش دقیقتر قرار

الزامات زیستمحیطی و بهداشتی از امله راهکارهای

گیرد

اصولی به منظور بهبود وضهیت منابع آبخوان دشت مشهد
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