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 چکيده
 پیدذا  آب هٌاتع هطالعات دس ایٍیظُ جایگاُ خـه هٌاطك دس ٍیظُ تِ آتی هٌاتع ووی ٍ ویفی اسصیاتی اًؼاًی، ّایفعالیت گؼتشؽ تا اهشٍصُ

ِ . تاؿذ هی آب دس هَجَد اصلی ّای یَى غلظت همذاس گیشیاًذاصُ آب، ویفیت اسصیاتی ّای ؿاخص اص یىی. اػت ًوَدُ  تشسػدی  هٌظدَس  تد

 دس. گیشدهی لشاس اػتفادُ هَسد تاؿذ،هی آب ویفیت تش هؤثش پاساهتشّای اص تلفیمی وِ( GQI) صیشصهیٌی آب ویفیت ؿاخص هىاًی، تغییشات

  ArcGISافدضاس  ًشم تا اػتفادُ اص GQI ؿاخص هـْذ، دؿت پٌِْ تٌذی ویفی ٍّای اصلی یَى تَصیع ًحَُ تشسػی هٌظَس تِ حاظش هطالعِ

ِ  ایدي  تیداًگش  ٍ دّدذ هدی  ًـداى  ؿاخص ایي تشای سا دسصذ 89 تا 60 تیي همادیش ًتایج. اػت ؿذُ تشآٍسد ِ  اػدت  هؼدلل  آب هجودَ   دس ود

دس اتتدذا ٍ هیاًدِ   ٍ هٌاػدة   هتَػط ٍ ویفیتی ّای اًتْاییًاهٌاػة دس تخؾ ویفیتی، هَسد تشسػییَى اصلی  ؿؾ ًظش اص دؿت صیشصهیٌی

ّوچٌیي هیضاى تغییشات ویفیت دس اتتدذا ٍ   تاؿذ.سًٍذ تغییشات اص ػوت ؿوال غشب تِ ػوت جٌَب ؿشق دؿت هیٌذ ٍ تاؿهی داسا  دؿت

 تاؿذ.ّای هیاًی تیـتش هیاًتْای دؿت ًؼثت تِ لؼوت
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Abstract  

Nowadays, with the expansion of human activities, assessing the quality and quantity of water resources, 

especially in arid regions, has found a special place. One of the methods to assess the quality of water is 

measuring the concentration of major ions in it. In this study qualitative assessment of groundwater was done and 

groundwater quality index (GQI), using ArcGIS, for Mashhad basin has been developed. The Results changes 

between 60 to 89 percent for this Index that reveals the in most part of the study area the water quality varied 

from poor to good and trend of variation is NW-SE. Also, groundwater quality is more variable in the upper and 

lower parts of the basin compared to the middle part.  
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 مقدمه  -1

آب دس تاهیي تشای  ایی فضایٌذُتماظا ،ّای التصادیگؼتشؽ ؿْشًـیٌی ٍ تَػعِ تخؾ اهشٍصُ تا تَجِ تِ سؿذ جوعیت،

اسصیاتی هٌاتع آتی اص لحاظ ویفی ٍ  تا تَجِ تِ هحذٍدیت ّای هٌاتع آب ؿیشیي، هی تاؿذ.وـاٍسصی ٍ صٌعت  تخؾ ّای ؿشب،

ای وِ تاهیي آب هصشفی تِ گًَِ ،پیذا وشدُ اػتای دس هطالعات هٌاتع آب صیشصهیٌی ٍیظُ دس هٌاطك خـه جایگاُ ٍیظُِووی ت

 ّای تـش تثذیل ؿذُ اػت.هَسد ًیاص تا ویفیت هٌاػة ٍ عاسی اص ّش گًَِ آلَدگی تِ یىی اص چالؾ

ویفیت هٌاتع آب صیشصهیٌی تش اػاع همذاس ٍ ًَ  هَاد تـىیل دٌّذُ ی ؿیویایی، تیَلَطیىی، هیضاى سػَب ٍ دسجِ 

هـخص  (WHO) ذ هجاص غلظت یَى ّا دس آب آؿاهیذًی تَػط ػاصهاى تْذاؿت جْاًیحشاست هـخص هی گشدد وِ ح

  گشدیذُ اػت.

(، 2007اػتَاس اػت تَػط تاتیىش ٍ ّوىاساى ) GISوِ تش پایِ  GQIاسصیاتی ویفیت آب صیشصهیٌی تِ ووه ؿاخص ویفی 

اص ایي ؿاخص واسآهذ اًجام پزیشفتِ اػت. دس ّویي ساػتا هطالعات تؼیاسی دس هٌاطك هختلف تا اػتفادُ  اسایِ ؿذُ اػت.

اص ًظش ؿشب دس آتخَاى دؿت فیط آتاد دس جٌَب غشب هـْذ اص طشیك تشآٍسد سا ویفیت آب صیشصهیٌی  ،(1388) جَدٍی

(، تا اػتفادُ اص ایي ؿاخص تِ تشسػی ویفیت آب دؿت اهاهضادُ 1391عضیضی ٍ هحوذصادُ )اػت .  ًوَدُتشسػی  GQIؿاخص 

دؿت هـْذ دس اسصیاتی ویفیت آب صیشصهیٌی آتخَاى  GQI ّذف اص ایي تحمیك تىاس تشدى سٍؽ. ًذى پشداختِ اجعفش گچؼاسا

 .ؿَلش هی تاؿذ ًوَداسٍ همایؼِ آى تا سٍؽ ّای دیگش هاًٌذ  ایشاىٍالع دس ؿشق 

  

 موقعيت منطقه مورد مطالعه -2

تاؿذ. آتخَاى دؿت ّای اػتاى خشاػاى سظَی هیویلَهتش هشتع، یىی اص هْوتشیي دؿت 4/9909تا هؼاحت دؿت هـْذ، 

 58دسجِ ٍ  35دلیمِ ؿشلی ٍ عشض جغشافیایی  56دسجِ ٍ  59دلیمِ تا  29دسجِ ٍ  58دس هَلعیت طَل جغشافیایی هـْذ 

ؿٌاػی جٌَب ؿشق تَػط دٍ صٍى صهیي -دلیمِ ؿوالی ٍالع ؿذُ اػت وِ تا وـیذگی ؿوال غشب 3دسجِ ٍ  37دلیمِ تا 

 .(1)ؿىل  )غشب ٍ جٌَب غشب( ٍ وپِ داغ )ؿوال ٍ ؿوال ؿشق( احاطِ ؿذُ اػتتیٌالَد 

ّای ایي دؿت تاؿذ. اص هْوتشیي سٍدخاًِهٌاتع تأهیي آب صیشصهیٌی دؿت ؿاهل چـوِ، لٌات، چاُ عویك ٍ ًیوِ عویك هی 

-اتاد هیثاس، صؿه، گلؼتاى ٍ دٍلتّای هْن آى سادواى، طشلثِ، جاغشق، دّسٍد اؿاسُ ًوَد وِ ؿاخِتَاى تِ سٍدخاًِ وـفهی

 (.1388تاؿٌذ )اوثشی ٍ ّوىاساى، 

 

 هاروشمواد و  -3

هشتَط تِ ػال  دؿت ٍالع دس ػطح چاُ 60آب  یاطالعات ًوًَِ ّا اصآتخَاى دؿت هـْذ  یفیو یتٍظع یتشسػتِ هٌظَس 

وِ  تاؿذهی لشؿًَوَداس  ،آب اص ًظش ؿشب یاتیهعوَل اسص یّااػت. ّواًطَس وِ لثال گفتِ ؿذ اص سٍؽ ُاػتفادُ ؿذ 1391

هشتَط تِ  چاُؿَلش ًوًَِ آب ػِ  ًوَداساتتذا  یيدّذ. تٌاتشایاص آتخَاى هَسد ًظش اسائِ ه یآب سا دس ًماط هٌفشد یفیو یاتیاسص

تِ  یهشحلِ تعذ اًذ. دسُاص ول دؿت اًتخاب ؿذ یٌذگیدس ٍالع تِ ًوا چاُػِ  یي. ایذگشد یندؿت تشػ یٍ اًتْا یاًِاتتذا، ه

 یي. تِ ایذدؿت هـْذ تشآٍسد گشد یتشا GQIؿاخص  ،آب ؿشب یفیتػطح دؿت اص لحاظ و یٍ پٌِْ تٌذ یهىاً یهٌظَس تشسػ

Ca)یایی ویهٌظَس ؿؾ پاساهتش ؿ
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, TDSعٌاصش تِ طَس هتَػط  یيا یشا(  دس ًظش گشفتِ ؿذ، ص

 تاؿٌذ. ػپغ تَػط یه یتحائض اّو یضتش ػالهت اًؼاى ً یشگزاسیاص ًظش تاث یيدس ّش هٌطمِ داسًذ، عالٍُ تش ا یادیص یفشاٍاً

 .استثاط دادُ ؿذًذ WHO یتِ اػتاًذاسدّا یپاساهتشّا تِ صَست عذد یيا یش، هماد GQI ساتطِ
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 هـْذدؿت  یؿٌاػ يیصه ًمـِ ٍ ییایجغشاف تیهَلع -1 ؿىل

یه اص ؿؾ  تا دسًٍیاتی وشیجیٌگ دادُ ّای ًمطِ ای، تشای ّش ArcGIS9.3 ، دس اتتذا دس هحیطGQI جْت هحاػثِ ؿاخص

هـتشن  یداسای همیاع ٍ هعیاس هختلفّای تعذی تشای ایي وِ دادُ مگادس . پاساهتش ؿیویایی، ًمـِ سػتشی غلظت تْیِ گشدیذ

، تا همذاس (K) اص ًمـِ ّای سػتشی وِ دس هشحلِ لثل ایجاد ؿذُ تَدًذ غلظت ّای ّش پیىؼل 1ساتطِ ؿًَذ، تا اػتفادُ اص 

 .(Babiker et al., 2007) وٌذاستثاط تش لشاس هی (KWHO) آى پاساهتش WHO اػتاًذاسد

                                                                                                   1ساتطِ 
       

       
 

-تغییش هی 1ٍ  -1ًتیجِ ایي یىؼاى ػاصی همیاع ّا تَلیذ ؿؾ ًمـِ جذیذ هی تاؿذ وِ اسصؽ پیىؼل ّای آى ّا تیي 

ّش پاساهتش تذػت آیذ. دس ایي  دسجِ تٌذی هی ؿًَذ تا ًمـِ ستثِ تٌذی ؿذُ 10ٍ  1حال غلظت ّا دس ایي ًمـِ ّا تیي . وٌذ

تیاًگش تخشیة ویفیت آب صیشصهیٌی هی تاؿذ. دس ٍالع دس ایي  10ًـاًگش ویفیت خَب آب صیشصهیٌی ٍ ستثِ  1ًمـِ ّا ستثِ 

دس ًمـِ ستثِ تٌذی  10تِ  1همذاس ٍ  5تِ  صفش عذدٍ 1دس ًمـِ تَلیذ ؿذُ دس هشحلِ لثل تِ  -1تثذیل ٍاحذ تایؼتی همذاس 

تِ  (C) وِ یه تاتع چٌذ جولِ ای هی تاؿذ، تشای تثذیل ٍاحذ ّش پیىؼل ًمـِ لثلی 2ش وٌذ. تذیي هٌظَس اص ساتطِ ؿذُ تغیی

 اػتفادُ هی ؿَد. (r) همذاس جذیذ

r = 0.5 × C                      2ساتطِ 
2
 + 4.5 × C + 5 

ٍظعیت ولی ویفیت آب صیشصهیٌی دؿت سا دس همایؼِ تِ هٌظَس ایجاد یه ًمـِ وِ ًوایٌذُ توام ؿؾ پاساهتش ؿیویایی تاؿذ ٍ 

دادُ الیِ ّای هشتَط تِ پاساهتشّا تلفیك (، GQI) تا اػتفادُ اص ؿاخص ویفیت آب صیشصهیٌی ،ًـاى دّذ WHO تا اػتاًذاسد

 .هی ؿَد
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]                                                                    3ساتطِ 
(                  )

 
] 

صى ًؼثی ّش یه اص پاساهتشّا هی تاؿذ وِ تشاتش تا ٍ w ستثِ ّش پیىؼل اص ًمـِ ّای ستثِ تٌذی ؿذُ ٍ r ،ساتطِدس ایي 

دس ٍالع اص پاساهتشّای هختلف  ،GQIِّای ًمـِ ستثِ تٌذی ؿذُ هشتَطِ هی تاؿذ. تشای هحاػثهمذاس هیاًگیي ول پیىؼل

داسای ٍصى داسًذ، ًتیجتاً )تفاٍت تیـتش تا همذاس اػتاًذاسد(  یهمذاس تیـتشیی وِ پاساهتشّا ٍ آىهیاًگیي ٍصًی گشفتِ هی ؿَد 

همذاس ػوی تَدى عٌاصش هختلف تشای اًؼاى هتفاٍت  ا تَجِ تِ ایٌىِ. تخَاٌّذ داؿتٍ تأثیشگزاسی تیـتشی تیـتش تَدُ ًؼثی 

ِ همذاس ػوی ٍ خطشًان تَدى آى ّا تشای اًؼاى دس ؿشایطی اػتفادُ اص هیاًگیي تشای ّوِ پاساهتشّا صحیح هی تاؿذ، و اػت،

ة تغییش یتمشیثا تِ یه اًذاصُ تاؿذ ٍ اگش یه یا چٌذ عٌصش ػوی تش اص دیگش عٌاصش تاؿذ، فشهَل تایؼتی والیثشُ ؿذُ ٍ ظشا

 .وٌٌذ

شآٍسد ؿاخص ًتایج حاصل اص ت ٍ ؿشایط ّیذسٍطئَلَطیىی دؿت هـْذ، ؿَلش ًوَداسحاصل اص ًتایج تِ تا تَجِ پایاى دس  

GQI  .اتهحاػث خشٍجیاػتٌتاج گشدیذ GQI دسصذ  60وِ همادیش ووتش اص ای تِ گًَِؿَد تِ صَست دسصذ ًوایؾ دادُ هی

ویفیت هٌاػة آب  هعشفدسصذ  80اص  تاالتشویفیت هتَػط ٍ  تیاًگشدسصذ  80 -60ویفیت تذ آب، تیي  دٌّذُ ی ًـاى

 .(1388جَدٍی، ) هصاسف ؿشب هی تاؿذ اص دیذگاُصیشصهیٌی 

 

 بحث و بررسی -4

ّای هتذاٍل تشسػی ویفیت آب سٍؽ اص جولِ ،یَى ّا تِ صَست هٌفشد اص ؿَلش ٍ پٌِْ تٌذی هىاًی ّش یه ًوَداس 

وِ غلظت یَى ّای اصلی سا تشحؼة  اػتًیوِ لگاسیتوی  ًوَداسؿَلش، یه  ًوَداسهی تاؿٌذ.  صیشصهیٌی تشای هصاسف ؿشب

اص ًظش ؿشب تش اػاع پٌج پاساهتش ؿیویایی ػذین، ولش، ػَلفات، سا ّا لیتش، ًـاى هی دّذ. ایي ًوَداس آب ٍاالى گشم دساویهیلی

ٌذ. دس ایي تمؼین تٌذی، آب ّای هَسد تشسػی تِ ؿؾ گشٍُ ؿاهل خَب، و ٍ ػختی، طثمِ تٌذی هی (TDS) تالیواًذُ خـه

اص هعایة ایي سٍؽ هی تَاى تِ هٌفشد دس ًظش  ب تمؼین هی ؿَد.لاتل ؿشلاتل لثَل، هتَػط، ًاهٌاػة، واهال ًاهطثَ  ٍ غیش

گشفتي ّش یه اص پاساهتشّای ؿیویایی اؿاسُ وشد وِ ایي هَظَ  احتوال ایٌىِ دس یه ًوًَِ، پاساهتشّای هختلف دس هحذٍدُ 

ٍتشٍ هی ػاصد. ّوچٌیي هی ٍ دس ًتیجِ واستش سا دس تعثیش ٍ تفؼیش تا هـىل س ّای ویفی هتفاٍتی لشاس گیشًذ سا هَجة هی ؿَد

تَاى تشای اهىاى تشسػی ویفی سا فمط دس یه ًمطِ آتخَاى فشاّن هی وٌذ، اص آى ًوی ًوَداستَاى اتشاص داؿت وِ چَى ایي 

 ّایًوَداسّواًطَس وِ دس تاؿذ. تیاًگش ایي هَظَ  هی 2. ؿىل همایؼِ عٌاصش اصلی آب تا اػتاًذاسدّای هختلف اػتفادُ وشد

دس حالی وِ ویفیت آب  لشاس داسًذ هتَػطدس سدُ هَجَد دس اتتذا ٍ اًتْای دؿت  چاُ دٍؿَد ًوًَِ آب هـاّذُ هی سػن ؿذُ

 .هیاًی اص ًظش ؿشب هٌاػة هی تاؿذ چاُ

تغییشات هىاًی اهىاى هطالعِ ٍ خالصِ وشدُ دس یه ؿاخص سا چٌذیي پاساهتش هؤثش دس ویفیت آب صیشصهیٌی  GQIسٍؽ 

هطالة گفتِ  هطاتك تا هـْذدس دؿت  GQI تشای تشآٍسد ؿاخص .ذًوایفشاّن هی  طَل دؿت تِ طَس ّوضهاى پاساهتشّا سا دس

Ca)ّای ؿؾ پاساهتش ؿیویایی اتتذا هتَػط دادُ ؿذُ،
2+

, Mg
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, TDS)  ِ1جذٍل  گشدیذ وِهحاػث 

 .هی دّذ ًـاىّای فَق سا ای اص ؿاخص ّای آهاسی پاساهتشخالصِ
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 گشم هیلی حؼة تش) WHO اػتاًذاسد اػاع تش آًْا ونیٌیه ٍ  ونیهاوض حذ ٍ هـْذ دؿت دس پاساهتش ؿؾ یآهاس یّا ؿاخص -1 جذٍل

 (لیتش تش

 

 

 

 

 

 
 

 
 :اتتذای، هیاًِ ٍ اًتْای دؿت( W2 ,W1   ٍW3) تِ تشتیةهـْذ اًتخاتی اص دؿت چاُ  ػِؿَلش  ًوَداس -2ؿىل 

 

تَلیذ ؿؾ هٌجش تِ یٌذ آایي فشًتایج حاصل اص . استثاط دادُ هی ؿًَذ WHOّا تِ اػتاًذاسدّای پاساهتش ،1تا اعوال ساتطِ  

 1ستثِ  داسای ویفیت خَبآب تا تِ تشتیة ت آب )ػپغ تشای تعییي ویفی. گشدیذ 1تا  -1تا اسصؽ عذدی تیي ًمـِ ستثِ تٌذی 

 .ؿذُ اػتّا اعوال تش آى 2ساتطِ  (10ویفیت ًاهٌاػة ستثِ آب تا ٍ 

تْیِ  GQIة ٍ ًْایتاً ًمـِ ًْایی تغییشات ؿاخص دس ًْایت تا اػتفادُ اص سٍاتط روش ؿذُ، ؿؾ ًمـِ تَلیذ ؿذُ تا ّن تشوی

تشسػی چگًَگی تغییشات هىاًی ویفیت آب صیشصهیٌی اػتفادُ  دس جْت تَاىهی GQI اص ًمـِ ًْایی(. 3گشدیذ اػت )ؿىل 

Parameter Min Max Mean WHO Standard Value 

TDS 190.2 3780 1130.2 1000 

So4 19.2 1348.8 370.8 250 

Na 6.9 1035 230 200 

Cl 17.7 1366.7 240.2 250 

Mg 3.6 168 51 300 

Ca 20 186 82.1 300 
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ػطح آب اظی، عوك صهیي ؿٌاػی، واستشی اس حاصلِ اص هطالعات اطالعات ِ. تشای ایي واس هی تَاى اطالعات ایي ًمـِ سا تًوَد

 تا عَاهل وٌتشل وٌٌذُ تغییشات ویفی آب صیشصهیٌی هـخص گشدد. استثاط داد پاساهتشّای دیگش ٍ

 

 
 هـْذ دؿت GQIًمـِ ؿاخص ویفیت آب صیشصهیٌی   - 3ؿىل 

 

 نتیجه گیری  -5

 اًتْای، ٍػط ٍ اتتذااًتخاتی اص  چاُ تشای ػِ هی تاؿذ ای ویفیت آب آتخَاى دس ػطح دؿتاسصیاتی ًمطِتیاًگش ؿَلش وِ  ًوَداس

ّای تْیِ ؿذُ هـخص هی گشدد وِ دس اػاع ًمـِ. تشدّذهیتا لاتل لثَل ًـاى  هتَػطآب صیشصهیٌی سا دس سدُ ّای  ،دؿت

تِ طَسی وِ دس لؼوت داسد  واّـیسًٍذ  GQIؿاخص تِ طَس ولی دؿت هـْذ اص ػوت ؿوال غشب تِ طشف جٌَب ؿشلی 

ّا اص ًظش ؿؾ پاساهتش هَسد تشسػی جٌَب ؿشلی )خشٍجی دؿت( تا تَجِ تِ توشوض صٌایع ٍ تافت ؿْشی آب تشداؿتی اص چاُ

-ًیاصهٌذ آصهایـات ٍ اًذاصُ آب ایي هٌطمِ، تشتاؿذ وِ الثتِ تعییي ویفیت دلیكلشاس گشفتِ اص ویفیت ًاهٌاػثی تشخَسداس هی

تَاى گفت وِ تغییشات ویفیت آب دس لؼوت اتتذایی ٍ اًتْایی هی GQIتشاػاع ؿاخص تاؿذ. تیـتشی هی ّای هتوشوضگیشی

تاؿذ تِ طَسی وِ لؼوت ٍػیعی اص هیاًِ دؿت هـْذ اص ویفیت یىؼاًی ّای هیاًی تیـتش هیدؿت دس همایؼِ تا لؼوت

 تشخَسداس اػت.
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 منابع  -6

افت ػطح آب صیشصهیٌی تا اػتفادُ اص ػیؼتن اطالعات جغشافیایی (. تشسػی 1388) ،.ح هذًی ػادات، م.س.، جشگِ،، .م اوثشی،

(GISهطالعِ هَسدی آتخَاى دؿت هـْذ ،)"،  ِ78صفحات  4ؿاًضدّن، ؿواسُ ، جلذ ّای حفاظت آب ٍ خانپظٍّؾهجل-

63. 

آب صیشصهیٌی جْت اّذاف آب ؿشب، هجوَعِ هماالت  تِ هٌظَس اسصیاتی ویفیت GQI هعشفی ؿاخص(. 1388) .جَدٍی،  

  .تیؼت ٍ ّفتویي گشدّوایی علَم صهیي ٍ ػیضدّویي ّوایؾ اًجوي صهیي ؿٌاػی ایشاى

(، تشسػی آلَدگی آب ّای صیشصهیٌی دؿت هـْذ تِ 1389سظاصادُ ٍسلچی، ف.، خاؿعی ػیَوی،  . ٍ  ؿجاعی ػیَوی، ح. )

اػتفادُ اص ػیؼتن اطالعات جغشافیایی، ًخؼتیي وٌفشاًغ هلی پظٍّؾ ّای واستشدی هٌظَس اسصیاتی ؿاخص ّای آب ؿشب تا 

 هٌاتع آب ایشاى، وشهاًـاُ

عضیضی، ف.، هحوذصادُ، ح.، اسصیاتی تغییشات هىاًی ویفیت آب صیشصهیٌی آتخَاى دؿت اهاهضادُ جعفش گچؼاساى تا اػتفادُ اص 
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