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نیروی شهر تهران با استفاده از مدل  ۀگان22ارزیابی و تحلیل وضعیت منابع آب و خاک در مناطق 

 محرکه، فشار، وضعیت و پاسخ

 4، حسین یوسفی3 نیا جمیله توکلی، 2راد صادق افراسیابی  محمد، 1ژیال سجادی

بهشتی علوم زمین، دانشگاه شهید ۀدانشکدریزی شهری،  دانشیار جغرافیا و برنامه. 1   

  علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی ۀدانشکدریزی شهری،  جغرافیا و برنامه. دانشجوی دکتری 2

 علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی ۀدانشکدریزی شهری،  دانشیار جغرافیا و برنامه. 3

 ، دانشگاه تهراننوین علوم و فنون ۀدانشکد استادیار. 4

 (21/12/1301ب تاریخ تصوی؛ 11/10/1301)تاریخ دریافت 

 چکیده

 تمرین  از مهمم  .دارد گوناگونی مصارف که دشو می محسوب کشور یا شهر هر در ضروری کاالهای ترین مهم از و خاک آبمنابع 

 معمدنی  و صمنعتی  داممداری،  و کشماورزی  همای  فعالیت در استفاده خانگی، مصارف ،شرب آب استفادۀ این منابع مصرف موارد

لحما    بهپژوهش حاضر  .استدر مناطق شهری تهران  منابع آب و خاکوضعیت  ارزیابی و تحلیلحاضر مقالۀ هدف از . است

همای ممورد نیماز از طریمق مصماحبه و پرسشمنامه        است و داده توصیفی م تحلیلی روشی مسئله، ماهیت از تبعیت روش تحقیق با

ترسمیم   منظور به، Expert choiceافزار  بی و نرممرات تحلیل سلسلهمدل ها از  دهی به زیرشاخص وزن برایآوری شده است.  جمع

تحلیل از مدل نیروی محرکه، فشار، وضعیت و پاسمخ   برایو  Arc GISافزار  نرمها از  ها و همپوشانی و تلفیق زیرشاخص نقشه

 0/41ا تم  3/11از  مقدار شاخص منابع آب و خاک(، EPIاساس شاخص عملکرد محیطی ) برها و  طبق یافته استفاده شده است.

همای   گذاری الیه هم و با رویدر مجموع  اند. هداشت مناسبیشرایط   22و  1بدترین شرایط و مناطق   21 ۀمنطقمتغیر بوده است و 

منماطق   بیشتراست و  داشتهعملکرد بدتری در بین مناطق  شرایط بسیارنامناسب و نیز  21 ۀمنطقکه شد ها مشخص  زیرشاخص

منطقمه در شمرایط    پنج ،طور کلی بهند. دارشرایط بسیار مناسبی  4و  1 ۀمنطقاند و دو  قرار گرفته منطقه( در شرایط نامناسب 0)

 اند. هداشتعملکرد بدی  مناسب تا بسیار نامناسب و شرایط نسبتاً منطقه 11اند و  مناسب قرار داشته

 .، منابع آب و خاکDPSR مدلکیفیت آب و خاک، تهران، : واژگان کلید
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 مقدمه

 طهوري  بهه  محیط متشکل اجزاي هاي ویژگی در تغییر ونهگ هر

 نامیهد   آلهودگی  ،دشهو  غیهرمککن  انهه آ از پیشین استفادۀ که

 موجودات حیات منافع غیرمستقیم قیم یاتمس طور به و شود می

 اثهر  بهر  معکهو ا  هها  کننهد   آلهود   انهدازد   می مخاطر  به را زند 

 از ب و خها  منهابع آ  [ 1] آینهد  مهی  پدیهد  انسان هاي فعالیت

 و زند  هسهتند  منابع حیات موجودات ترین بنیادي و ترین مهم

 ،انهدازد  مهی  خطهر  بهه  را ارزش با منابع این که عاملی ترین مهم

 بسهیار  آلودگی منهابع  از جلوگیري نظر این از  ست اهآن آلودگی

زیسهت بسهتر توسهعه و از      محهیط   اسهت  توجهه  شایان و مهم

شهکار   بهه زمهین  کرۀ موجودات هاي اساسی براي زندگی  مؤلفه

هاي اخیر هکوار  شهرنشینی با رشد روزافزونی  رود  در دهه می

 0222تها   1791ههاي   سالطی طوري که  به است مواجه بود 

میلیهون نفهر    0022میلیون نفهر بهه    1122جکعیت شهري از 

درصهد از جکعیهت جههان را     51افزایش یافته است که تقریباا 

بهار در تهاری     اولینبراي  0229سال  دهد  در پایان تشکیل می

کردنهد از   بشریت تعداد جکعیتهی کهه در شههرها زنهدگی مهی     

جکعیهت   0202و تها سهال   شهد  جکعیت روستانشین بیشهتر  

 شود  در درصد جکعیت جهان تخکین زد  می 02شهرنشین، 

شههرها بها توجهه بهه      کالن ویژ  به و بزرگ شهرهاي حاضر حال

 هکچهون  زیسهتی   ت محهیط مشهکال  از زیهاد تراکم جکعیتهی  

 فضهاي  سهران  ککبهود   و پسکاند صدا، خا ، آب، هوا، آلودگی

 لحها   کهه از  مسهاللی  بر عالو  مشکالت این برند  می رنج سبز

خسهارت   آورد، مهی  پدیهد  شههروندان  بهراي  سالمت و بهداشت

 رتبه   در تههران  شهر کالن دارد  پی در نیز را اقتصادي سنگین

 قهرار  کشهور  شههرهاي  بین زیست  محیط آلودگی لحا  اول از

 در ابهزار  تهرین  مههم  عنهوان  بهه  محیطهی،  پایداري دارد  ارزیابی

 ایهن  است  بررسی و طرح قابل پایدار توسع ریزي  برنامه فرایند

 مختله   سطوح در که است شناختی بوم نوعی ارزیابی ارزیابی،

 اسهت  چهارچوبی  اراله   دنبال به پذیرد و متوالی انجام می طور به

هها بهر    ها، راهبردها و سیاسهت  برنامهتأثیرات در آن ارزیابی  که

 شهود ارزیابی، سنجش و تحلیهل   صورت جامع بهمحیط زیست 

و در نهایت راهکارهایی را براي کاهش فشار بر محهیط زیسهت   

 و ارزیهابی  براي مناسب سازي بستري فراهم   بنابراین،اراله دهد

 ویژ  به توسعه و يریز برنامه فرایند در پایداري محیطی سنجش

چنین  وجود بدون ،واقع   دراست ضروري و  زم شهريتوسع  

مهورد و   بهی شهرها، بحثی  در ویژ  به پایدار توسع  بحث بستري،

کننهدۀ   مهنعک   پایهداري  میهزان  بیهود  خواههد بهود  ارزیهابی   

 ابهزار  ترین عنوان مهم بهطور فزایند   گیري و سنجش و به انداز 

 افهزایش   اسهت پایهدار   توسهع   منظهور  بهه  شهرایط  تغییربراي 

 تقاضهاي  موجهب  زنهدگی  اسهتانداردهاي  رفهتن  بها   و جکعیت

 شهري و صنعتی کشاورزي، مختل  براي مصارف آب افزون روز

 منههابع تههرین مهههم ازو خهها  کههه آب  منههابع اسههت  شههد 

 متفهاوتی  ههاي  بها چهالش   ندهسهت  نیازهاي انسان کنندۀ تأمین

[  0] هسهتند  رو هغیرطبیعهی روبه   و طبیعهی  هاي آ یند  چون

 کلهر،  سدیم، هاي یون غلظت و الکتریکی میزان هدایت افزایش

 ههاي  فعالیهت  اثهر  رب بیشتر زیرزمینی آب در و نیترات سولفات

 کودههاي  کهاربرد  کشهاورزي،  عکلیهات  خهود انسهان هکاننهد   

 شههرها،  رشهد  [ 3] اسهت  صهنعت  و فشرد ، شهرب  شیکیایی

 کودههاي  از رویهه  بهی  اسهتفادۀ  و هاي صهنعتی  فعالیت افزایش

 و سهطحی  ههاي  آب آلهودگی  سهبب کشهاورزي   در شهیکیایی 

 و انسان سالمتی روي تغییرات اثر این که است شد  زیرزمینی

 آب و خها   آلودگی منهابع  [ 5است ]مضر  گیاهان و حیوانات

 در گوناگون هاي انواع بیکاري منشأ که شهري شرب آب ویژ  به

 ارزیهابی  بهه  کهه  اسهت  جهانی زرگب مشکل یک است ها انسان

  هکه  در آب و خها   منهابع  سیاسهت  در نظهر  تجدید و مداوم

کیفیهت و ککیهت    وضعیت پژوهش این دارد  در احتیاج سطوح

 و مطالعهه  شههري تههران  منطقه    00در  و خها   آب منهابع 

 توسهط  پژوهش مسئل  رفع براي هایی پاس  وشود  می پژوهش

  شد دخواه بیان محقق

 قتحقی ۀپیشین

 از پیشهگیري  آلهودگی و  موردي  مطالع»عنوان  با پژوهشی در

 کهه  شهد  مشخص «ژاپن هوچیکن شهر زیرزمینی آب آلودگی

  1عبههارت بودنههد از  هها   چهها  آب آلههودگی د یههل رینبیشهت 

ههاي   چها   آب و زبالهه  فاضهالب،  شهامل  انسهانی ههاي   فعالیهت 

کهه   آلهود   سهطحی  آب شامل طبیعی عوامل  0و یافته  تخریب

 که موردياي  همطالع درشد  بود   TDSمیزان  افزایش بموج

 صهورت  هنهد  زیرزمینهی  هاي آب روي میالدي 0215 سال در

 زیرزمینی هاي آب آلودگی اصلی منبع شد که مشخص ،گرفت

 هاي فعالیت منشأ با آلودگی  1 شوند  تقسیم می دسته چهار به

 یها  انهکارخ ها، خانه دباغ معدن، صنعت، استخراج شامل) انسانی

 زبالهه،  دفهن  و دخهل ههاي   کهان مشهروبات، م  تقطیهر  محهل 

  0 ؛(ضهعی   فاضهالب  تخلیه  سیسهتم   و زراعهی  ههاي  فعالیهت 

  3 ؛(آههن  و فلورایهد  آرسنیک،)شناختی  زمین منشأ با آلودگی

 سهط   زیهر  در آب ورود و شهوري ااتهی   شامل) دشتی شوري
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 از شهوري  دخهول  شامل)ساحلی  شوري  5( و آبی هاي حوضه

 [ 1] (دریها  آب نفهوا  و دیگهري  ها سونامی و ها توفان مد، و جزر

 آمریکها  کالیفرنیهاي  ایالت زیرزمینی هاي روي آب که پژوهشی

  زیرزمینهی  آب آ ینهدۀ  اصلی عوامل بین از نشان داد ،دش انجام

 سهتتیک،  طبیعی، عوامل زیرزمینی، سازي اخیر  نشت مخازن

منهابع   و بالهه ز دفهن  محهل  هاي زمین زرع، و کشت هاي فعالیت

 آلهودگی  در تهأثیر  بیشترین که عاملی ،صنعتی اي نقطه آ یندۀ

بررسهی  [  0است ] زراعی هاي فعالیت دارد را زیرزمینی هاي آب

 آب زیرزمینی آ یندۀ منابع داد نشان ایتالیا کشور در شد  انجام

 صهنعتی، نشهت   فاضهالب  تخلیه   شهامل  آ ینهدگی  ترتیهب  به

 هاي مهایع،  زباله دفع ستتیک، هاي سیستم و فاضالب مجراهاي

 تزریهق مهواد   ههاي  چها   حیوانات، تغذی  هاي مکان کود، کاربرد

 در منهاطق  حهد  از بهیش  پکتاژ نشد ، کنترل منابع توسع  زالد،

 هاي حالل ها، آنیون باکتري، ترتیب به ها آ یند  و است ساحلی

 سهایر درنهایهت  و  ها کش حشر  ها، کاتیون سنگین، فلزات کلر،

( بها  1305) شهککهاران  و لطیه   [ 9] بودنهد  آلهی  رکیبهات ت

 شهش  مدت در مشهد دشت حوالی در چا  52 از برداري نکونه

 نیتهرات  جکلهه  از شهیکیایی  مواد مقدار 1302 آار تا از تیر ما 

کربنهات   بهی  ،EC، pH، TDS  بها  را انهه آ و تعیین را ...کربنات، و

فاضهالب   نشهت  ار آلودگیمنشأ  و مقایسه جهانی استانداردهاي

ش و هککهاران  طباطبهایی [  0] دانستند زیرزمینی آب به خانگی

 برداري نکونه دو مرحله طی اصفهان شهر زیرزمینی آب کیفیت

 گهزارش  صورت موضعی به را نیتراتی آلودگی و را بررسی کردند

 محهل  به قبرستان زیرزمینی آب منابع نزدیکی را علت و دادند

 مقادیر ،عالو    بهنددانست سبز ايفض آلی کودهاي و اموات دفن

 هکه   داد تحقیق نشهان  این در شد  گیري انداز  سنگین فلزات

 رودخانهه  میکروبهی  آلودگیتأثیر  و هستند مجاز حد در عناصر

 آلهودگی،  منشهأ  احتکهال دادنهد   و است منتفی ها چا  آب روي

 از آلهودگی  یها نشهت   و شهري فاضالب شبک  از فاضالب نشت

 انجهام  1303سهال   در که اي مطالعه در [ 7] باشد زمین سط 

 دشهت ارومیهه   آبخهوان  زیرزمینهی  آب آلهودگی  پتانسهیل  شد

 نتهایج  اسها   بهر  .شهد  ارزیهابی  شهیکیایی  کودههاي   وسهیل  به

 پتانسهیل  ترتیهب  بهه آلهودگی   بهه  حسا  مناطقآمد   ستد به

 يمجهزا  A ,B ,C بررسهی  و نددش تقسیم بخش سه به آلودگی

 آب از آلهودگی  شهاخص  ههاي  یون غلظت داد نشان انهآ کیفی

 (NO3 ,PO4 ,SO4 ,K) بسهیار  شهیکیایی   کودههاي  طریهق 

غلظهت   محدود مناطق در فقط و نیست استاندارد حد از بیشتر

 در نیهز  اي مطالعهه  [ 12] اسهت  مجهاز  حهد  ازبیش ها  یون این

 ماهیهت  و ارزیهابی  آب کیفیت بررسی براي کبودرآهنگ دشت

 ههدایت  کهاتیون  سهري  یهک  آنهالیز   وسهیل  به هیدروشیکیایی

 زیرزمینی آب نکونه 115ي ها آنیونو   PH،قلیالیت الکتریکی،

 ،مکهانی  تغییهرات  تعیین براي هکچنین .است شد  آوري جکع

 جغرافیهایی  اطالعات سیستم توسط هاي کانتوري نقشه ویژگی

 91  شهد  تهیهه  زیرزمینهی  آب ههاي  نکونهه  و شیکیایی فیزیکی

 سهدیم  مقهدار  و زیهاد  شوري میزان ۀدهند نشان ها نکونه درصد

 دشت جنوب و مرکزي مناطق بعضی در کیفی روند و است کم

ههاي   آ ینهد   نشهت  که است شدن سولفاته و سکت شوري به

 اي مطالعهه  در [ 11دههد ]  را نشان مهی  سولفات و نکک حاوي

 صهورت  تانزانیها  دارالسهالم  شههر  در 0220 در سهال  کهه  دیگر

 منطقهه  ههاي  آب آلهودگی  اصلی ابعمن شد که مشخص ،گرفت

 شد  ایجاد شیراب  صنعتی، هاي فاضالب خانگی، شامل فاضالب

 سوخت، زایدات هاي پکپ نشت جامد، هاي زباله ارلنبت از محل

طبیعهت   هکچنهین  و جامهد  زایهدات  دفهن  ههاي  فعالیت نفتی،

سهرعت   که سا نه هاي بارندگی هکرا  به منطقه شنی هاي خا 

در   [10] دههد  مهی  افهزایش  را آبخوان به یآلودگۀ تود رسیدن

آب  کیفهی  و ککهی  تغییرات بررسی براي پژوهشی 1301 سال

 شهد  مشهخص و  گرفهت  انجهام  بههار  ه نهکهدا  دشت زیرزمینی

تهر   آلهود   ،جریهان دارنهد   دشهت  شهر   سهکت  به که هایی چا 

ههاي   فاضهالب  تخلیه   ،هها  کارخانهه  وجهود  را آن علت و هستند

منطقهه   آن در مصهنوعی  تغذیه   ايه طرح اجرانشدن و شهري

شهیکیایی   خصوصهیات  برخهی  روي پژوهشی [ 13] اند دانسته

و  1303ههاي  )سال زمان چهار در شهرکرد دشت زیرزمینی آب

 و میزان سختی داد نشان تحقیق نتایجو  گرفت صورت (1305

 تأثیرپهذیري  دلیهل  بهه جنوبی هاي  قسکت در خشک ۀماند باقی

 نیتهرات  غلظهت  و فاضالب خانگی از منطقه اینهاي  نکونه زیاد

 زیهاد  وسهعت  علت به است که حداکثر دشت شکالی قسکت در

 نتیجهه  در و منهاطق مسهکونی   بهه  نسبت کشاورزي هاي زمین

 [ 15] بود  است نیتروژنه کودهاي از استفاد 

 ها مواد و روش

 دهش مطالعه ۀمعرفی محدود

 31مربهع بهین    کیلهومتر  932 حهدود شهر تهران با وسهعتی  

عرض شهکالی و  دقیق   17درجه و  31دقیقه تا  35درجه و 

طهول شهرقی   دقیق   13درجه و  11دقیقه تا  1درجه و  11

واقع شد  است  ارتفاعهات جنهوبی البهرز مرکهزي، شهکال و      

گرفتهه و از سهکت غهرب دشهت      بر درشکال شرقی تهران را 
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بی شهربانو و  ري و بیمنطق  هاي  ساوجبالغ و در جنوب کو 

اند   کرد اي منتهی به کویر نکک این شهر را محصور ه دشت

خوبی در تفاوت ارتفاع مناطق مختل  تهران از  بهاین ویژگی 

 1222متر در منهاطق شهکالی تها     1922سط  دریا که بین 

مهنعک  شهد  و ایهن     ،کنهد  متر در مناطق جنوبی تغییر می

شهر تههران   کالنمحدودۀ خود مدل گسترش   نوب بهواقعیت 

ز تحت تأثیر قرار داد  اسهت  شههر تههران از شهکال بهه      را نی

شهرستان شکیرانات، از شر  به شهرستان دماوند، از جنهوب  

شههر و از غهرب بهه     ورامهین، ري و اسهالم   ههاي  به شهرستان

شهر تهران بهه    دوش هاي شهریار و کرج محدود می شهرستان

که مسهاحت آن بهدون   شد  است شهري تقسیم منطق   00

مربع و با احتساب  کیلومتر 013یم شهري حدود احتساب حر

  شهر تههران از  استمربع  کیلومتر 932بیش از حریم شهري 

 395ناحیهه و   103منطقهه و   00نظهر تقسهیکات اداري بهه    

شههري تههران،   منطقه   تهرین   شهود  وسهیع   محله تقسیم می

 17بها   1منطقه   مربهع و په  از آن    کیلومتر 93با  5منطق  

بعهههد قهههرار دارد و در مقابهههل مرتبههه   مربهههع در کیلهههومتر

 0بها   19و  12ترین مناطق شهري تهران، منهاطق   وسعت کم

گانه   00منهاطق  موقعیهت   1در شهکل    ندهستمربع  کیلومتر

  است شهرداري تهران نکایش داد  شد 

گانهه در مجکهوع در   00جکعیت شهر تهران و منهاطق  

 1372تها   1301هاي  سال طیدو آمارگیري رسکی   فاصل

به  9010209درصد از  00/2ا متوسط رشد سا نه معادل ب

نفر رسهید    0199010به  1373نفر و در سال  0115211

است  در میان مناطق شهر تههران، بیشهترین جکعیهت در    

نفهر   001509میهزان   بهه  1  مربوط بهه منطقه   1373سال 

بهه   5  درصد از کل جکعیهت( و په  از آن منطقه    1/12)

درصهد از کهل جکعیهت( بهود       3/12نفر ) 050533تعداد 

درصد از کل  7/1با  00  است و ککترین جکعیت به منطق

 نفر اختصاص داشته است   152109میزان  جکعیت به

 
 شده مطالعه ۀموقعیت محدود. 1شکل 
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 روش پژوهش

 ماهیهت  از تبعیهت  لحها  روش تحقیهق بها    بهه پژوهش حاضر 

رد نیهاز از  ههاي مهو   است  داد  توصیفی ه تحلیلی روشی مسئله،

اي و میدانی )مصهاحبه و پرسشهنامه(    طریق مطالعات کتابخانه

آوري شههد  اسههت  بهها مشههارکت کارشناسههان و بهها روش  جکهع 

دهههی و  هها وزن  زیرشهاخص  1AHP نیههزنخبگهی امتیهازدهی و   

هاي آمهاري محاسهبه خواهنهد شهد       ست  با استفاد  از روش

سهان  در نو 122تها   2بهین   EPIدر روش هها   مقدار زیرشاخص

عکلکرد بهتهر   دهندۀ نشان ،مقدار آن بیشتر باشد و هرچهاست 

عکلکرد بهدتر  دهندۀ  نشان ،شد  ککتر باشد یادو هر چقدر رقم 

سهازي بها    شهدن و نرمهال   په  از هکگهن   هها  زیرشاخص  است

هاي لگاریتکی و تقسیم بر میانگین، با یکهدیگر   استفاد  از روش

دسهت   هاخص به و عدد مشخصی براي هر زیرش وندش میجکع 

د  نه ک که میزان عکلکرد را براي هر منطقه تعیهین مهی   آید می

ها از روش آمهاري )تقسهیم بهر     شدن زیرشاخص واحد همبراي 

کهه در مراحهل زیهر     خواهد شد استفاد  و لگاریتکیمیانگین( 

 شود    می شرح داد 

 د  شه هاي مهرتبط اخهذ    مقدار زیرشاخص از سازمان

 است 

  تفاضل امتیاز زیرشهاخص از  میزان فاصله از هدف از

 آید  دست می به 122

 میههزان عکلکههرد زیرشههاخص از   محاسههب چگههونگی

 آید  دست می به زیرفرمول 

 (International range)× 100 (( /((international 

range)- (distance to target 

   میانگین تجکع خطی زیرشاخص از حاصل عکلکهرد

دست  بها ه ها تقسیم بر تعداد زیرشاخص زیرشاخص

 آمد  است 

 ها از طریق روش  وزن شاخصAHP دسهت آمهد    به 

  است 

 آمهد  عهددي    دسهت  هبه اعهداد    هکجکع  ،در نهایت

هر چه امتیهاز   ؛قرار دارد 122تا  صفراست که بین 

داراي عکلکرد  ،تر باشد نزدیک 122آمد  به  دست به

داراي عکلکرد بدتر  ،بهتر و میل به سکت عدد صفر

 خواهد بود 

ها براسا  تأثیرگهذاري و   متیازدهی به هریک از شاخصا

کهه ایهن   گیهرد   مهی صهورت   7تها   1نوسان امتیهاز  دامن  در 

ها را کارشناسان  دادن میان زیرشاخص ارجحیتامتیازدهی و 

انهد و   کهرد  ههاي مختله  ابهراز     ها و نشست امر طی مصاحبه

مجکوع امتیاز هر زیرشهاخص نیهز از طریهق اعکهال ضهرایب      

منظور تلفیهق   بهدست آمد  است  مدلی که  هیک ب رهاهکیت 

وزنهی   یمهدل  در اصهل  شهد  اسهت  استفاد   یادشد  اطالعات 

افهزار   نهرم هها از طریهق    اسهت  شهاخص   AHPمهدل  براسا  

Expert choice صورت زوجی نسبت به سطوح نسهبت بهه    به

از کههل معیههار مشههخص  یههکهر و وزن نسههبی هههم مقایسههه

بههراي ههها  زیرشههاخص  و وزن امتیههاز 1  در جههدول ودشهه  مههی

 1در جهدول   ها آورد  شد  است  گذاري و تلفیق  یه هم روي

 ها بیان شد  است  امتیاز و وزن زیرشاخص

هها و طبقهات نسهبت بهه      پ  از آنکه وزن نسهبی  یهه  

مشهخص   Expert choiceافهزار   هکدیگر با اسهتفاد  از نهرم  

 Arc GISافهزاري   ههاي اطالعهاتی در محهیط نهرم      یه، دش

مهورد نیهاز بهراي      ههاي پایه     سازي فضایی شد  و داد مدل

اسهت بهراي ههر     شهایان یهادآوري  ه شد  اسهت   لتحلیل ارا

طور مجزا نقشه تهیه و از هکتوشانی و تلفیهق   شاخص به زیر

منابع آب و خها  در سهط      ها، نقش هاي زیرشاخص نقشه

 چگهونگی  0منطقه اسهتخراج خواههد شهد  در جهدول      00

آمههاري  ۀامتیههازدهی، محههل اخههذ و دور   بنههدي، طبقههه

 ها بیان شد  است  زیرشاخص
 

Expert choiceافزار  نرمو  AHPاساس روش  برهای منابع آب و خاک  امتیاز و وزن زیرشاخص. 1جدول 
 

AHP ها زیرشاخص مصرف آب به لیتر برای هر نفرسرانۀ  آلودگی آب آلودگی خاک ضرایب  

121/2  1/3  1/1  ب به لیتر براي هر نفرمصرف آسران   1 

039/2  آلودگی آب 1 1 3 

010/2  1 1/3  آلودگی خا  3 

 

                                                 
1. Analytical Hierarchy process 
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 منابع آب و خاکهای  آماری زیرشاخص ۀدوربندی، امتیازدهی، محل اخذ و  طبقه چگونگی .2جدول 

  زیرشاخص
بندی  طبقه

 ها زیرشاخص

امتیاز بر حسب 

بندی  طبقه

 ها زیرشاخص

 محل اخذ داده توضیحات
دورۀ 

 آماری

 مصرف آب )لیتر در روز(سران  

 122 05ککتر از 

 ،ري داشته باشدسران  ککتاي که  منطقه

 کرد امتیاز بیشتري کسب خواهد 

شرکت آب و 

فاضالب شهر 

 تهران

دورۀ 

 ساله پنج

100- 1/05 02 

170 – 1/100 02 

010- 1/170 52 

 02 010بیشتر از 

 2 - 122 میزان آلودگی آب

اسا  محرمانگی میزان  برمتبوع   سازمان 122

هاي آلودگی آب را اراله  زیرشاخص

اسا  وضعیت  برمناطق را فقط و نکردند 

 .کردندامتیازبندي  122تا صفر مساعد از 

اي که آلودگی ککتري داشته  منطقههر 

 امتیاز بیشتري خواهد گرفت  ،باشد

  ستاد توسع

پایدار و محیط 

زیست شهرداري 

 تهران

ۀ دور

 ساله پنج

02 

02 

52 

02 

 2 - 122 میزان آلودگی خا 

اسا  محرمانگی میزان  برمتبوع   سازمان 122

هاي آلودگی خا  را اراله  زیرشاخص

اسا  وضعیت  برمناطق را فقط و نکردند 

 .کردندامتیازبندي  122تا صفر مساعد از 

 ،اي که آلودگی ککتري داشته منطقههر 

 اشد امتیاز بیشتري خواهد گرفت ب

  ستاد توسع

پایدار و محیط 

زیست شهرداري 

 تهران

ۀ دور

 ساله پنج

02 

02 

52 

02 

 

 ها   یافته

  دهه شهر تهران با بیشترین رشهد جکعیهت در چنهد     کالن

فشار به منابع آب و خا   سببپذیري،  مهاجردلیل  بهاخیر 

میهزان متوسهط   اسهت   د  کهر پیدا   و وضعیتی بحرانید  ش

میلیههون  95/0آب شههرب در شهههر تهههران   روزانههمصههرف 

توجهی از آن از منهابع آب   شایانمترمکعب است که سهم 

دیگر از ایهن منبهع    ۀعکد  مصرف دشو  می زیرزمینی تأمین

آبی، آبیاري کشاورزي و فضاهاي سبز درون و برون شهري 

آب از اسهتاندارد  میزان مصرف د  شتهران است که موجب 

استحصهال از آبخهوان     سها ن میهزان  جهانی فراتهر باشهد    

مکعب است  مترمیلیون  912زیرزمینی دشت تهران حدود 

که از ایهن میهزان مصهارف شهرب، آبیهاري فضهاي سهبز و        

ایهن در حهالی     طور تقریباا مساوي سهم دارنهد  بهکشاورزي 

 012است که توان اکولوژیهک تهأمین آب در ایهن آبخهوان     

در چنهد سهال    ،مکعب در سال است  از سهویی  مترمیلیون 

هها و در پهی آن    با کاهش میزان بارش 1372  دهاخیر در 

هاي سطحی، اخایر سهدها کهاهش چشهکگیري     کاهش آب

تها   1373-1370طهوري کهه در سهال آبهی      به است داشته

در مقایسه با مدت مشهابه در سهال    1373اواسط اسفندما  

کهاهش یافتهه اسهت      درصد 10 پیش، حجم مخازن سدها

کهاهش برداشهت از منهابع آب سهطحی      سهبب این موضوع 

ههاي زیرزمینهی را    براي تأمین آب شرب شهد  و سههم آب  

نسهبت تهأمین آب     مقایسه طوري که  بهافزایش داد  است 

و  1370، 1371ههاي   شرب از منابع آب زیرزمینی در سال

 30بههه  درصههد 09افههزایش از میههزان  ۀدهنههد نشههان 1373

نزدیهک   ۀآینهد اسهت  ایهن رونهد در     درصد 11و به  درصد

ناپذیري بهه آبخهوان و دشهت تههران      صدمات جبران سبب

زایی شدید، نشست  بیابان ۀپدیدخواهد شد که موجب بروز 

تهرین عهوارض آن بهروز     زمین و خطرات ناشی از آنکه مهم

زیربنهایی شههر    یساتها و تأس ریزگردها، خسارت به شبکه

وضهعیت منهابع آب    5و  3 ههاي  ول جهد در  شد    خواهد  و

 بیان شد  است 
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 سدهای استان تهران ۀذخیروضعیت  .3جدول 

 ( 11/12/1313 تا مورخ 1/1/1313سال آبی جاری  بتدایاآب تهران )از  ۀکنند نیتأمسد  پنجآمار 

 شرح

 مجکوع حجم آب ورودي به مخازن سدها

مجکوع 

حجم آب 

خروجی از 

 سدها

مجکوع 

 سازي اخیر 

مجکوع حجم مفید 

 مخازن سدها

 مکعب مترمیلیون 
میلیون 

 مکعب متر
 میلیون مترمکعب مکعب مترمیلیون 

 900/003 -99/07 70/302 11/071 ما اسفند 10ابتداي سال آبی جاري تا از 

 957/090 -97/110 51/550 00/333 70ما  اسفند 10بتداي سال آبی گذشته تا از ا

 مشابه در سال آبی گذشته( ۀدورنسبت به  10/10/1373به مخازن سدها از ابتداي سال آبی جاري تا تاری   حجم آب وروديدرصدي  9/10 بندي  )کاهش جکع

 مشابه در سال آبی گذشته( ۀدورنسبت به  10/10/1373از مخازن سدها از ابتداي سال آبی جاري تا تاری   حجم آب خروجیدرصدي  9/15بندي  )کاهش  جکع

 مشابه در سال آبی گذشته( ۀدورنسبت به  10/10/1373از ابتداي سال آبی جاري تا تاری  حجم مفید مخازن سدها درصدي میزان مجکوع  10بندي  )کاهش  جکع
 

 آینده و حاضر حال در تهران استان آب تأمین منابع .4جدول 

 حاضر حال در سطحی آب منابع
   ر، لتیان،  ر، کرج، ماملو، هاي سد مخازن آب

 اوزن قزل  رودخان روي رود سفید و طالقان

 قنواته  آب هاي چا  حاضر حال در زیرزمینی آب منابع

 

 محهیط کیفیت آب در شههر تههران از موضهوعات مههم     

آب شرب و منابع تهأمین آن موضهوعات    بارۀاست  در زیستی 

 شهرنشههینی و  توسههعکیفههی بسههیاري مطههرح اسههت کههه از 

ککی و کیفی در با دسهت سهدهاي   هاي  حریم نکردن رعایت

آبخیز تا افزایش میزان هاي  هضحوتأمین آب شرب و تخریب 

پارامترهایی چون نیتهرات و فنهول در منهابع آب زیرزمینهی     

تههوان بههه آن پرداخههت  ورود فاضههالب روسههتاها، مراکههز  مههی

پرورش دام، مراکز نظامی، ویالهاي شخصی و مراکز تفریحی 

افت کیفهی منهابع آب سهطحی     سبب   در با دست سدها  و

 يهها  آب شرب شهر شهد  اسهت  ورود فاضهالب    ۀکنند تأمین

ههاي      از طریق چها   مسکونی، تجاري صنعتی، بیکارستانی و

جذبی از ابتداي تأسی  شههر تههران تها کنهون بهه آبخهوان       

افت شدید کیفی منابع آب زیرزمینهی شهد     سببتهران نیز 

آب تههران کهه تها     کهه است شد   سبباست  این دو مسئله 

شهرب در   سهبک  ههاي  آب عنهوان یکهی از   بهچند سال پیش 

تردیدهاي جهدي در خصهوص    اکنون دچار ،کشور مطرح بود

رغهم اهکیهت تککیهل     بهه است  در حال حاضهر  د  ش کیفیت

آوري فاضالب، هنوز این شبکه در  جکع  شبک تر یعچه سر هر

ن تهران تککیل نشد  و میزان اجراي آن در کهل شههر تههرا   

مردم حق انشعاب  درصد 01اما فقط  ؛است درصد 31حدود 

 درصهد  01فاضالب را خریداري و به شبکه متصل هسهتند و  

آب ههاي   ، سهفر   آلهودگی سهط  شههر    سببفاضالب تهران 

آلهودگی   شود  زیرزمینی و اراضی کشاورزي جنوب تهران می

هها و   هها و انههار، کانهال    هاي سهطحی جهاري در رود در    آب

و با توجه به ورود  است زیادسط  شهر نیز بسیار  هاي مسیل

خهانگی، صهنعتی و در برخهی مهوارد      يهها  مستقیم فاضالب

بودن میهزان پارامترههاي عکهومی    زیهاد بیکارستانی، عالو  بر 

کیفی، پارامترهاي خاص و سکی چون فلزات سنگین نیهز در  

برابهر اسهتانداردهاي    1222هها در برخهی مهوارد تها      این آب

شناسایی مراکز آ یند  و برخورد قانونی و  نبود  استموجود 

فاضهالب از عوامهل     شبک نشدن تککیل جدي با این مراکز و

توانهد   تهران که مهی  يها   رود در ستها این آب یمهم آلودگ

شههرهاي بهزرگ دنیها مراکهزي تفریحهی و       مانند دیگر کالن

به محلی براي عبهور فاضهالب و زبالهه تبهدیل      ،تفرجی باشد

 از توجهیشایان  بخش بستر تهران، جنوب آبرفت است شد  

 عکهد   طهور  بهه  و دههد  مهی  تشهکیل  را تهران شهري محدودۀ

 ریزدانه و دانه درشت هاي خا  مخلوط یا و ریزدانه ساختاري

 از آبرفهت  ایهن  دههد  می نشان فتهگر صورت هاي بررسی  دارد

 توجهیشایان  یکنواختی مکانیکی، و فیزیکی هاي ویژگی نظر

 نشهت  اثر بر تهران جنوبی مناطق خا  که هاست سال .اردد
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 فرسود  انتقالهاي  لوله یا زیرزمینی مخازن از نفتی ترکیبات

  اسهت  شهد   آلهود   خهام  نفهت  پها یش  از ناشهی  زوالهد  نیز و

 شههر  زباله   مرکهز  بهه  مربهوط  خا  آلودگی میزان بیشترین

 يهها   یهه  تا خا  منطقه این در که است کهریز  در تهران

 بهراي  جهدي  يتهدیهد  عنوان به و است آلود  متري 02ه  92

 از هکتهار  922 تا 022 و آید می حساب به شهروندان سالمت

تحقیقهات   نتهایج  .شهود  مهی  شهامل  را منطقهه  اینهاي  زمین

 داد  است نشان تهران شهر جنوب هاي خا  روي د ش انجام

 و کلسهیم  کربنهات  آبیهاري و  در فاضهالب  از اسهتفاد   کهه 

 سهرب  و کهروم  منگنهز،  آهن، سنگین فلزات غلظت ینهکچن

 هکچنهین،  شهد  اسهت   منجهر   EC  و pHافهزایش   به خا 

 در د شه  اسهتفاد   فاضهالب  در موجهود  سنگین فلزات غلظت

 بهداشهت  جههانی  استاندارد سهازمان  مقدار از بیشتر آبیاري،

 ههاي  آب کشهاورزي،  هاي زمین بیشتر کهآنجا  از  و بود  است

 در تهران جنوبی بخش در زیرزمینی آب ايه و سفر  سطحی

منهاطق   سهطحی  هاي رواناب از بزرگی هاي جریان عبور مسیر

 عوامهل  تهأثیر  تحهت  منطقهه  ایهن  خا  د،ندار قرار با دست

حهاوي   ههاي  روانهاب  شههر،  از عبهوري  ههاي  روانهاب  آ ینهد ، 

 به و گرفته قرار کشاورزي و صنعتی کاري، معدن هاي فاضالب

 کسهري  متوسهط  .زنهد  مهی  آسیب آن امونپیر زیست  محیط

حهدود   البهرز  و تهران هاي استان زیرزمینی آب مخازن سا ن 

 اسها   بهر  .اسهت  اعهالم شهد    مکعهب  متهر  میلیهون  302

 منابع درصد 52 از بیش که کشوري هر جهانی استانداردهاي

 و شهود  مهی  آب وارد بحران ،کند استفاد  را شوند  تجدید آب

 اسهتفاد   شهوند   تجدید آب منابع از درصد 90 حدود ایران در

 تهنش  مرحله   از آبهی  اخایر لحا  به کشور ،بنابراین د شو می

 .اسهت  شهد   هشهدار  و بحرانی وضعیت وارد و کرد  عبور آبی

هاي مههم در ارزیهابی عکلکهرد محیطهی ههر       یکی از شاخص

کهه مقهدار شهاخص     اسهت منطقه شاخص منابع آب و خا  

 ۀدر سهط  محهدود   0ل و شهک  EPIاسها  مهدل    برد  یادش

 02منطقه   متغیر بود  اسهت و   7/51تا  3/19از  شد  مطالعه

 ند را دارشرایط مساعدي  00و  1بدترین شرایط و مناطق  

تأمین آب سهالم و    با پیدایش شهر و شهرنشینی مسئل

عنههوان  بهداشههتی و تصههفیه و دفههع فاضههالب شهههري بههه  

 اي مهم براي سنجش پیشرفت جوامع شهرنشهین  مشخصه

مطرح بود  است  وجود آب سالم و مدیریت کنترل آلودگی 

آب هکههوار  در حفههی محههیط زیسههت انسههان دو عامههل    

ند  رفتار نادرست و ناهکاهنهگ در برخهورد بها    ا کنند  تعیین

  رویهه کههردن محههیط زیسههت، افههزایش بههی طبیعههت، آلههود 

رسهاندن بهه    نابهنجار شهرنشینی و آسهیب   جکعیت، توسع

صنعتی بدون توجهه بهه   هاي  کارخانه  روی طبیعت، رشد بی

پایهدار و حفاتهت از     توجهی بهه توسهع   محیط زندگی، بی

محیط زیست منابع آب را در معرض خطر نابودي قرار داد  

 ،است  با توجه به تفاوت میان ککیهت و کیفیهت منهابع آب   

ابتدا بهه ککیهت و سهت  بهه کیفیهت ایهن دو موضهوع در        

  تچارچوب مدل تحلیلی خواهیم پرداخ
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 کمیت منابع آب

   نیههروي محرکههه  عوامههل اقلیکههی و آب و هههوایی از

 جکعیت   و جکله میزان بارش

  رفت آب  هدرفشار  برداشت آب، مصرف آب و 

  وضعیت  آب موجود در مخازن، آب موجود در منابع

 آب   سالیانمیزان کل مصرف  زیرزمینی و سطحی،

    پاس   ساماندهی قنوات شهر تهران، آبیهاري فضهاي

هههاي سههطحی،  آوري آب سههبز بهها آب خههام، جکههع

سههازي و تغییههر نگههرش عکههومی بههه آب   فرهنههگ

 استراتژیک  عنوان کا یی اقتصادي و به

 کیفیت منابع آب

   نیروي محرکه  جکعیت 

   ی و فشار  دفع فاضالب خانگی، دفع فاضهالب صهنعت

 نشت مواد نفتی 

 هاي سطحی و زیرزمینی  وضعیت  آلودگی آب 

  سازها در حریم مسیل و  و ساختپاس   جلوگیري از

رودخانه، پایش کیفهی منهابع آب مخهازن، تجدیهد     

نظر در استاندارد آب آشامیدنی، تعویض و نوسازي 

هاي  هاي زیرزمینی مخازن نفتی، طراحی شبکه لوله

ههاي   خانه طرح تصفیهفاضالب، مطالعه در خصوص 

 فاضالب 

محیط رشد گیاههان و حفهی   ۀ کنند عنوان تأمین بهخا  

حیات از منابع طبیعی و محدود به زمین است و په  از آب  

د  رشهد  شهو  زیست محسوب مهی   ترین جزء محیط و هوا مهم

هاي اقتصادي، افزایش تقاضهاي   شهرنشینی، گسترش فعالیت

ههاي   کهاربري زمهین   زمین، تجارت اراضی کشاورزي و تغییر

کشاورزي را در پی دارد  نیازهاي فردي مانند غذا، سهرپنا  و  

زیسهتی انسهانی اسهت و      نقل از جکله تأثیرات محهیط  و حکل

ههایی چهون تولیهد     شهد  بها پدیهد    یاد انجام هرگونه فعالیت

نشهینی هکهرا     وسهاز و حاشهیه   پسکاند، آلودگی هوا، سهاخت 

کیفیت خا  منهاطق  روي  به اشکال مختل  یکاست که هر

    ذارندگ تأثیر می

 اقتصادي هاي  تنیروي محرکه  جکعیت و فعالی 

  ،پاشی معهابر، بهاران    نککفشار  تغییر کاربري اراضی

صهنعتی،  هاي  عکرانی، فعالیتهاي  اسیدي، فعالیت

پسههکاند شهههري، تههراکم واحههدهاي مسههکونی،     

سههطحی، رهاسههازي پسههاب از جکلههه هههاي  بنههاروا

نشهد ، رهاسهازي فاضهالب و     هتصهفی شهد  و   تصفیه

 ها  ها و خیابان پخش پسکاندها در درون آبراهه

  وضعیت  آلودگی خا ، وضعیت فیزیکی و شیکیایی

 خا  و مورفولوژي خا  منطقه 

پاس   حفی اراضهی زراعهی و بهاغی، تخصهیص اراضهی      

هاي تفرجی و گردشگري، بهسازي و  شهر به فعالیت  حاشی

ندها، تههدوین اسههتاندارد سههاماندهی مههدیریت انههواع پسههکا 

وسهازها در مجهاورت    دن سهاخت کهر  آلودگی خا ، محهدود 

دادن تککیههل تأسیسههات و  قههرارشهههر، در اولویههت   حاشههی

آوري فاضالب شهر تهران، استقرار مدیریت  جکعهاي  شبکه

پیشگیري و کنترل آلودگی خها ، آمهوزش شههروندان در    

گی مختله  جلهوگیري از آلهود   ههاي   آشنایی با روش  زمین

ههاي   سازي مدیریت پسهکاندها و اعکهال روش   بهینهخا ، 

 مناسب و جدید براي دفع پسکاند 

شاخص منابع آب و خا  توسط سه زیرشاخص میزان 

مصرف آب و میزان آلودگی   میزان سران ،آلودگی منابع آب

ههاي   منابع خا  سنجید  خواهد شد و میهزان زیرشهاخص  

طور مشخص  به 1 و 5، 3هاي  و شکل 1 شد  در جدول بیان

اند  از لحا  زیرشاخص میزان آلودگی منابع آب  آورد  شد 

طهوري کهه    این زیرشاخص وضعیت نسبتاا مناسبی دارد بهه 

 بیشههترو  اسههتداراي شههرایط نامناسههب  02  منطقهه فقههط

منطقه( در شرایط نسهبتاا مناسهب تها مناسهب      17مناطق )

اسهبی  شهرایط بسهیار من    5و  1اند و دو منطقهه   قرار گرفته

مصهرف آب ایهن     ند  از نظهر زیرشهاخص میهزان سهران    دار

 01طهوري کهه    زیرشاخص وضعیت بسیار نامناسبی دارد به

منطقهه   فقطند و هستمنطقه داراي شرایط بسیار نامناسب 

است و این مهم گویهاي    در شرایط نامناسب قرار گرفته 00

که وضعیت آب در شرایط بحرانی قرار دارد   استاین نکته 

ان زیرشاخص میزان آلودگی منابع خا  نسهبت بهه دو   میز

طهوري کهه    بهه  داردتهري   شرایط مناسهب  زیرشاخص دیگر

مناطق در وضعیت بسیار مناسب تها نسهبتاا مناسهب     بیشتر

نیروي محرکه و فشارهاي  10و  0اند  در مناطق  قرار داشته

زیست تأثیرگذاري   بر وضعیت محیط 0 شد  در جدول بیان

طهور کلهی    ه مناطق دیگر داشته است  بهه بیشتري نسبت ب

 00و  1و منهاطق  اسهت  داراي بدترین شهرایط   02  منطق

 ند دارشرایط مساعدتري نسبت به سایر مناطق  
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 DPSRبا استفاده از مدل  منابع آب و خاک  تحلیل شاخص. 1جدول 

 (R) پاسخ (S) وضعیت (P) فشار (Dنیروی محرکه ) شاخص

منابع آب )ککیت و 
 (کیفیت

 جکعیت ساکن تهران -
 نرخ رشد جکعیت -

 میزان بارش -
 برداشت آب -
 مصرف آب -
 رفت آب هدر -

 

 کاهش بارندگی -
سطحی و هاي  کاهش آب -

 زیرزمینی
درصدي منابع  11سهم  -

 زیرزمینی در تأمین آب شرب
 آبسالیان  میزان کل مصرف  -
آب در سران  افزایش مصرف  -

 روز
 رفت کلی آب هدر -
رفت آب از سیستم  رهد -

 رسانی شهري آب
حجم فاضالب خانگی،  -

 صنعتی و بیکارستانی
 دفع فاضالبچگونگی  -
 نشت آلودگی نفتی -
 آبیاري فضاهاي سبز -

فاضالب شبک   نشدن تککیل -
 شهري

کهریز  زبال  وجود مرکز  -
 منابع آب ۀکنند آلود عنوان  به

اسا   بر 02منطق  وضعیت نامناسب  -
 ها یرشاخصارزیابی ز

اسا   برمناطق هک  وضعیت بحرانی  -
 زیرشاخص مصرف آب روزانه

 12وضعیت نامطلوب و عکلکرد بد  -
 اسا  ارزیابی شاخص برمنطقه 

، 10 شرایط بسیار نامناسب مناطق -
از لحا  شاخص منابع آب و  02و  17

 EPIاسا  شاخص  برخا  
 نشست زمین -
 غبار و گردوقوع  -

حجم آب درصدي  9/10کاهش -
 ورودي به مخازن سدها

روزان  سران  بودن میزان مصرف زیاد -
لیتر  010بیش از مناطق )هک  آب در 

 در روز(
 شد  در سدها اخیر میزان آب  -
 میزان آب موجود در منابع زیرزمینی -

میزان آبدهی و وسعت آبگیري  -
 ها رودخانه

هاي  میزان فلزات سنگین در کانال -
 آب شهري

 هاي آب لظت نیترات در چا توزیع غ -
 آب موجود در مخازن سدها -

 نییآب موجود منابع سطحی و زیرزم -
 زیرزمینیهاي  آبآلودگی  -
 زیرزمینیهاي  آمدن تراز آب با  -
 کشاورزيهاي  آلودگی اراضی و زمین -

 ساماندهی قنوات شهر تهران -
 آبیاري فضاي سبز با آب خام -

 تغییر الگوي مصرف آب -
 مشترکین پرمصرفیک  جر -
 سطحیهاي  آوري آب جکع -
نوین و علکی هاي  اتخاا روش -

 آبیاري فضاهاي سبز
هاي  آبیاري فضاهاي سبز با پساب -

 شد  تصفیه
سازي و تغییر نگرش  فرهنگ -

عنوان کا یی  بهعکومی به آب 
 اقتصادي، استراتژیک

 ها مسیل یروبی قنوات و  -
ر سازها د و ساختجلوگیري از  -

 حریم مسیل و رودخانه
 پایش کیفی منابع آب مخازن -
تجدید نظر در استاندارد آب  -

 آشامیدنی
 فاضالبهاي  هطراحی شبک -

خصوص طرح  درمطالعه -
  فاضالبهاي  خانه تصفیه

 

منابع خا  )ککیت 
 و کیفیت(

 جکعیت ساکن تهران ه 
 نرخ رشد جکعیت -
تراکم جکعیت مناطق  -

 شهري
 هاجرتعداد جکعیت م -
 اقتصاديهاي  فعالیت -
 فرسودۀ هاي لوله وجود -

 و گازولیل نفت، شریان
 مواد این اخیرۀ مخازن

 

 تغییر کاربري اراضی -
 عکرانیهاي  تحجم فعالی -

تخریب و نوسازي  -
 مختل هاي  کاربري

 صنعتیهاي  تفعالی -
 پسکاندهاي شهري -

 باران اسیدي -
 پاشی معابر نکک -

 کونیتراکم واحدهاي مس -
کهریز  زبال  وجود مرکز  -
 خا  ۀکنند آلود عنوان  به
فاضالب شبک   شدنن تککیل  -

 شهري

 کاربري موجود اراضی -
 وضعیت فیزیکی و شیکیایی خا  -
 تهرانمنطق  مورفولوژي خا   -
افزایش استفاد  از کود به میزان  -

 تن 205/1

 حفی اراضی زراعی و باغی -
ه شهر بحاشی  تخصیص اراضی  -

 تفرجی و گردشگريهاي  فعالیت
بهسازي و ساماندهی مدیریت  -

 انواع پسکاندها
 تدوین استاندارد آلودگی خا  -
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 های منابع آب و خاک گانه از نظر زیرشاخص22بندی مناطق  سطح. 6جدول 

 میزان آلودگی منابع خاک
ازای  بهمصرف آب )لیتر سرانۀ میزان 

 هر نفر(
 میزان آلودگی منابع آب

 زیرشاخص

 سطح

 بسیار مناسب 5و  1 - 00و  1، 5، 0، 1

3 ،0 ،9 ،0 ،7 ،12 ،11 ،10 ،13 ،15 ،

 01و  19، 10، 11
- 

و  01، 15، 13، 0، 9، 0، 1، 3، 0

00 
 مناسب

 - 02و  17، 10
7 ،12 ،11 ،10 ،11 ،10 ،19 ،

 17و  10
 نسبتاا مناسب

 نامناسب 02 00 -

- 

1 ،0 ،3 ،5 ،1 ،0 ،9 ،0 ،7 ،12، 11 ،
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گذاري سه زیرشاخص میزان آلهودگی منهابع    هم از روي

مصرف آب و میزان آلودگی منهابع خها      سرانآب، میزان 

گونهه کهه    دست آمد  است  هکان بهمنابع آب و خا    نقش

شهرایط   02  منطقه د وشه  مهی  دید  0و شکل  1در جدول 

 داشهته اطق عکلکرد بدتري در بین من نامناسب و نیز بسیار

قهرار   منطقه( در شرایط نامناسهب  7مناطق ) بیشتراست و 

نهد   دارشرایط بسیار مناسهبی   5و  1  منطقاند و دو  گرفته

انهد و   منطقه در شرایط مناسب قهرار داشهته   1 ،طور کلی به

 مناسههب تهها بسههیار نامناسههب و شههرایط نسههبتاا منطقههه 19

 اند  هداشتعکلکرد بدي 

 گانه از نظر شاخص منابع آب و خاک22ق بندی مناط سطح .1جدول 

 مناطق مربع کیلومترمساحت به 
 مناطق

 سطح

 بسیار مناسب 5و  1 129

 مناسب 00و  1، 0 192

 نسبتاا مناسب 01و  15، 13، 0، 9، 0، 3 110

 نامناسب 17و  10، 19، 10، 11، 10، 11، 12، 7 100

 بسیار نامناسب 02 02
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 گیری بحث و نتیجه

ترین نیروي محرکه و تأثیرگذار بر ککیت آب مصرفی در  مهم

شهر تهران عالو  بر عوامل طبیعی و اقلیکی، جکعیت اسهت   

مصرف آب در شههر  سران  یکی از عوامل فشار بر ککیت آب، 

تهر در  لی 302 تقریبهاا برابهر   1375طی سهال   کهاست تهران 

روز بود  است  تأمین این رقم از سرانه در روز براي جکعیهت  

آمدن فشار مضاع  بر منابع  واردمیلیون نفري تهران، به  0/0

ههاي   که شهامل سهدها، آب   منجر شد  است تأمین آب شهر

استحصال   سا نمیزان هاي زیرزمینی هستند   سطحی و آب

یههون میل 912از آبخههوان زیرزمینههی دشههت تهههران حههدود  

مکعب است کهه از ایهن میهزان مصهارف شهرب، آبیهاري        متر

این   طور تقریباا مساوي سهم دارند بهفضاي سبز و کشاورزي 

در حالی است که توان اکولوژیک تأمین آب در ایهن آبخهوان   

در چنهد   ،مکعب در سهال اسهت  از سهویی    مترمیلیون  012

 هها و در پهی   با کاهش میزان بارش 1372  دهسال اخیر در 

هاي سطحی، اخایر سدها کاهش چشهکگیري   آن کاهش آب

تها   1373هه   1370طهوري کهه در سهال آبهی      به است داشته

در مقایسه با مهدت مشهابه در سهال     1373اواسط اسفندما  

کاهش یافته است  ایهن   درصد 10پیش، حجم مخازن سدها 

کهاهش برداشهت از منهابع آب سهطحی بهراي       سببموضوع 

ههاي زیرزمینهی را افهزایش     م آبتأمین آب شرب شد  و سه

نسهبت تهأمین آب شهرب از      مقایسه طوري که  بهداد  است 

 1373و  1370، 1371هههاي  منههابع آب زیرزمینههی در سههال

و بهه   درصهد  30بهه   درصد 09افزایش از میزان  ۀدهند نشان

صهدمات   سهبب نزدیهک   ۀآینهد است  این روند در  درصد 11

خواههد شهد کهه     ناپذیري به آبخهوان و دشهت تههران    جبران

زایههی شههدید، نشسههت زمههین و  بههانبیا ۀپدیههدموجههب بههروز 

تههرین عههوارض آن بههروز   ناشههی از آن کههه مهههم  هههايخطر

    زیربنایی شههر و  یساتها و تأس ریزگردها، خسارت به شبکه

 زیرزمینهی  آب مخهازن  سها ن   کسهري  متوسط خواهد شد 

م اعهال  مکعب متر میلیون 302حدود  البرز و تهران هاي استان

 کهه  کشهوري  ههر  جههانی  استانداردهاي اسا  بر .است شد 

 ،کنهد  اسهتفاد   را شهوند   تجدید آب منابع درصد 52 از بیش

 منهابع  از درصد 90 حدود ایران در و شود می آب وارد بحران

در پاسه  بهه وضهعیت     شهوند   مهی  استفاد  شوند  تجدید آب

 فسازي مصر ها و راهکارهایی در جهت بهینه موجود سیاست

توسهع   چههارم  برنامه   منابع پایهه از جکلهه منهابع آبهی، در     

ها و مطالعهاتی نیهز در ایهن زمینهه      بینی شد  و فعالیت پیش

ههاي   تهرین سیاسهت   صهورت پذیرفتهه اسهت  از جکلهه مههم     

آب شهبک   توان به لزوم تفکیک  پیشنهادي در این بخش می

برداري از منهابع   مدیریت بهر ارتقاي شرب از آب غیر شرب، 

ناشهی  تأثیرات دن قیکت آب، ارزیابی کر ب سطحی، منطقیآ

زیست و تهرویج فرهنهگ مصهرف      هاي آبی بر محیط از پروژ 

  در بخههش کیفیههت آب نیههز کههردپایههدار منههابع آبههی اشههار  

دن فشهار بهر   کهر  واردسهبب  عنوان نیروي محرکه  بهجکعیت 

ههاي خهانگی و صهنعتی     کیفیت آب شد  است  دفع فاضالب

شکار  هتأثیرگذار بر کیفیت منابع آبی تهران بمهکترین عامل 

علههت کهاهش کیفیههت منهابع آب شههرب تهههران در   رود   مهی 

دلیهل کهاهش کیفیهت منهابع آب      بهه بیشهتر  اخیر  يها سال

تهوان ناشهی از ورود    زیرزمینی رخ داد  اسهت کهه آن را مهی   

 يهها  خهانگی، صهنعتی، بیکارسهتانی و پسهاب     يهها  فاضالب

زمهین دانسهت     ییپها   خهود  کشاورزي بیش از حد ترفیهت 

آوري  جکهع   شهبک راهکار اصلی حهل ایهن موضهوع تککیهل     

که هرگونه ضهع  در   است   بدیهیاستفاضالب شهر تهران 

ناپذیر کیفیت منهابع آب   افت شدید و برگشت سبباین روند 

رغم اهکیهت تککیهل    بهدر حال حاضر  شود  مدت می درازدر 

هنوز ایهن شهبکه    آوري فاضالب، جکع  شبک تر یعهر چه سر

در تهران تککیل نشد  و میزان اجراي آن در کل شهر تهران 

مردم حق انشعاب  درصد 01اما فقط  ،است درصد 02حدود 

 درصهد  91فاضالب را خریداري و به شبکه متصل هسهتند و  

ههاي آب   ، سهفر   آلهودگی سهط  شههر    سببفاضالب تهران 

قسهکت   شهود   زیرزمینی و اراضی کشاورزي جنوب تهران می

ههاي جهذبی و    تولیهدي شههر تههران در چها       فاضالب ۀعکد

  شهبک د و بخشی از آن به شو هاي سطحی دفع می آب  شبک

  بهتهرین روش دفهع فاضهالب،    شهود  میفاضالب شهري وارد 

ههاي   خانهه  تصهفیه فاضالب شهري و انتقال به   شبکورود به 

  شهبک میزان جکعیت تحت پوشهش   ،بنابراین است فاضالب 

توانههد از جکلههه  گانههه مههی00شهههري در منههاطق  فاضههالب

زیست منطقه بهه    هاي مهم در تعیین وضعیت محیط شاخص

هاي شههر تههران    فاضالب بسیاري از بیکارستان حساب آید 

خانه و یا عکلکرد ناقص آن بدون هرگونهه   ود تصفیهنبدلیل  به

ههاي   آوري آب جکهع   شهبک عکلیات جداسازي و تصفیه وارد 

شهود    فاضالب شههري مهی    شبکجذبی و  هاي سطحی، چا 

ههاي سهطحی    آب  شهبک ههایی کهه وارد    فاضالب بیکارستان

طهور مسهتقیم بهراي     بهه دست شهر تههران   پاییند در شو می

کهه   آنجها د  از شهو  مهی اسهتفاد    هاي کشاورزي آبیاري زمین
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هها   تهرین فاضهالب   هاي بیکارسهتانی جهزء خطرنها     فاضالب

جهاي   ا بهر نهه ر آلودگی آسال اث 12و پ  از گذشت  هستند

ههاي سهط     بیکارستان  خان توجه به وضعیت تصفیه ،ماند می

توانهد از جکلهه    و می دارداهکیت  شهر تهران  گان 00مناطق 

 حساب آیهد   بههاي وضعیت محیط زیست هر منطقه  شاخص

جنهوب تههران از   منطق  هاي نفتی در  نشت آلودگی ،عالو  به

مواد نفتهی  اخیرۀ ، مخازن ري  خان تلکبهخطوط انتقال نفت 

ري و هکچنهین پا یشهگا  نفهت تههران، یکهی از      منطق  در 

رود   مهی  شهکار  بهه ههاي زیرزمینهی تههران     آلودگی آب عمناب

 مربهع بهرآورد شهد     کیلهومتر  30حدود ها  وسعت این آلودگی

زیرزمینهی  ههاي   نفت روي آبارتفاع که در برخی نقاط  است

نظهر وضهعیت کیفیهت     زرسهد  ا  می متر نیزهشت منطقه به 

 بیهانگر تههران  ههاي   و رودخانهها  کیفی آب کانالمطالع  آب، 

آن است که سط  فلزات سنگین در موارد متعددي بهیش از  

کیفیت آب شهرب  یادشد  است  با توجه به مطالب  حد مجاز

در ایهن  سریع و اقدام دارد شهر تهران در معرض تهدید قرار 

در هها   ترین سیاسهت  له مهمناپذیر است  از جک اجتنابزمینه 

توان بهه لهزوم تهدوین و اجهراي      می پاس  به وضعیت موجود

جامع مدیریت کیفیت منابع آب، تسهریع در توسهعه و   برنام  

هاي عکهومی در   آگاهیارتقاي فاضالب شهري، شبک  تککیل 

منههابع آب و اصههالح الگههوي مصههرف، بهینهه  مصههرف زمینهه  

در برابهر خطهرات   حفاتت از منابع آب سطحی و زیرزمینهی  

شدن امکهان دسترسهی و ورود    فراهمناشی از نشت فاضالب، 

بازدیهد از  بهراي  نهادهاي قانونی و ناتران بهداشهتی  بازرسان 

دن کرآب و کارآمهههداخیهههرۀ منهههابع تهههأمین مخهههازن   

هاي فاضالب شهري بهراي بازچرخهانی آب اشهار      خانه تصفیه

ي اهه  عنهوان یکهی از بخهش    بهه خا   که گفتتوان  می  کرد

عنهوان نیهروي    بهه   اسهت شهرنشینی توسع  ر اثر ب  تغییریافته

آن و در نتیجه نیاز بهه  زیاد محرکه، افزایش جکعیت و تراکم 

کهه ههر روز بخهش وسهیعی از خها        است فضا موجب شد 

و زیهر انبهوهی از   شهود  مناطق شهري دچار تغییهر کهاربري   

ها مدفون شود  افزون بر ایهن، خها  مکهانی بهراي      ساختکان

و اسهت  پذیرش فاضالب و پسکاندهاي جکعیهت شهرنشهین   

شهود  از   متحکهل مهی  زمینهه  هاي بسیاري را در این  آلودگی

هها تغییهر    ترین مصادیق فشار ناشی از این محر  جکله مهم

کاربري و تبدیل اراضی مزروعی و بایر به مناطق مسهکونی و  

بیشهترین کهاربري در شههر     1375صنعتی اسهت  در سهال   

خش مسکونی تعلق داشته اسهت  از جکلهه مهوارد    تهران به ب

تهوان بهه    شود، مهی  دیگري که موجب بروز فشار به خا  می

کهه سها نه   کهرد  پاشی معابر در فصهل زمسهتان اشهار      نکک

بسههیاري بههه فضههاي سههبز شهههر تهههران وارد اي ههه ت خسههار

سازد  بارش باران اسیدي نیز از دیگر عوامل ورود فشار به  می

وجهود اکسهیدهاي نیتهروژن و      واسهط  بهاین بخش است که 

اجراي  ،گیرد  از دیگر سو اکسید گوگرد در هوا صورت می دي

شهدن   واردهاي عکرانی نیز بهه تغییهر شهکل خها  و      فعالیت

 ههاي  عنهوان یکهی از افهق    بهه  آنصدماتی بهه افهق سهطحی    

شهود  ورود پسهکاندهاي    مهی  منجهر  خها  ارزشکند و غنهی  

خصهوص   بهو هستند عتی هاي صن صنعتی که حاصل فعالیت

پسکاندهاي غیرقابل تجزیه در خا  ماننهد فلهزات سهنگین،    

سهازد  هکچنهین    نیز فشارهاي مضاعفی را بر خها  وارد مهی  

شهد  در شههر    تولیهد ههاي   ناشی از حجم عظیم زبالهه شیراب  

شهکار   بهه خها    ۀکننهد  آلود ترین منابع  تهران، از جکله مهم

مورد نیاز در ایهن بخهش    هاي ترین سیاست عکد  آیند  از می

 ،شهود  می کار گرفته بهعنوان پاسخی به وضعیت موجود  بهکه 

توان به لزوم تدوین قهانون جلهوگیري از آلهودگی خها ،      می

جایگزینی صنایع مبتنی بر فناوري پا  با صنایع آ ینهد  در  

و اراضهی کشهاورزي و    هها  بهاغ شهري تهران، حفهی  محدودۀ 

شههري  مجکوعه   ، حهریم و  فضاهاي سبز در محدود توسع  

ویهژ  پسهکاندهاي    بهه سازي مدیریت پسهکاندها   بهینهتهران، 

ههاي سهاختکانی، اسهتفاد  از     خطرنا ، بیکارستانی و نخالهه 

روبی، تدوین اسهتاندارد   برفبراي مدرن و مکانیکی هاي  روش

آلودگی خا ، استقرار مدیریت پیشگیري و کنتهرل آلهودگی   

 محههیط زیسههتی کل خهها ، تههدوین و تصههویب دسههتورالع  

منابع خا  کشور و الهزام واحهدهاي    ۀکنند آلود هاي  فعالیت

  کهرد هاي ناشی از آلهودگی اشهار     صنعتی به پرداخت هزینه

ترین نیروهاي محرکه و پیشران که علل  مهم ،مجکوع در

هاي منهابع آب و خها  در سهط  منهاطق      اصلی چالش

 ند هستترتیب  بدین ،اند شهري بود 
   مهاجرت؛نی و شهرنشیتوسع 

  منابع؛تغییر کاربري اراضی و تخریب 

  قوانین، مقررات، ضوابط و اسهتانداردهاي   نشدناجرا

 ؛محیط زیستی

 زیسههت در   محههیطحفاتههت از نداشههتن  اولویههت

 ؛توسعههاي  ها و اجراي طرح ریزي برنامه

  اسهها  ارزیههابی  بههر 02  منطقههوضههعیت نامناسههب

 ؛ها زیرشاخص
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  اسها  زیرشهاخص    ربه مناطق  هک وضعیت بحرانی

 ؛مصرف آب روزانه

  اسها    برمنطقه  12وضعیت نامطلوب و عکلکرد بد

 ؛منابع آب و خا  ارزیابی شاخص

  از  02و  17، 10 شههرایط بسههیار نامناسههب منههاطق

 اسها  شهاخص   برلحا  شاخص منابع آب و خا  

EPI؛ 

 - درصدي حجم آب ورودي به مخهازن   9/10کاهش

 ؛سدها

 هکه  آب در   سهران   نه روزابودن میزان مصرف زیاد 

 ؛لیتر در روز( 010 یش ازبمناطق )

 ؛شد  در سدها اخیر میزان آب شدن  کم 

 ؛زیرزمینی شدن و آلودگی منابع آب  مک 

 ؛آب شهريهاي  لمیزان فلزات سنگین در کانا 

 ؛هاي آب نیترات در چا  وجود 

 ؛آب موجود در مخازن سدهاشدن  کم 

  ؛هاي زیرزمینی آمدن تراز آب با 

 ؛کشاورزيهاي  نگی اراضی و زمیآلود 

 هههاي شههیکیایی و سههکوم افههزایش اسههتفاد  از کود 

  تن 205/1میزان  به
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