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 خالصه

آيند. شهرستان ري ترين منابع آبي كشور به شمار ميدسترس بودن از مهم آب شرب به جهت در تأمينها براي چاه خصوصاًمنابع آب زيرزميني 

اخير شاهد كاهش كيفيت و كميت  هايسالرويه طي استان تهران به جهت رشد بي هايشهرستان ترينپرجمعيتو  ترينبزرگيكي از  عنوانبه

يك معضل براي به چالش  عنوانبهتواند توسط مشتركان مورد انتقاد قرار گيرد، بروز پديده كدورت كه مي منابع آب زيرزميني منطقه بوده است.

 51برخي از پارامترهاي كمي، فيزيكي و شيميايي  در اين تحقيق آيد.آب به شمار مي تأمينهاي آب و فاضالب در بحث كيفيت كشيدن شركت

 هايچاهاي با ساير در يك منظر پهنه 19الي  15 هايدر سالان ري در فصول خشك و مرطوب روستاي شهرست 03چاه آب شرب در حدود  حلقه

علل ايجاد و افزايش كدورت و  گرديدتالش و  گرفتمقايسه و سنجش قرار  مورد GIS افزارنرممنطقه از حيث مقدار و غلظت با استفاده از 

تحقيق مشخص شد شرط الزم جهت ايجاد كدورت نوع و تركيب نتايج براساس  خص نمايد.شرا مگيري شده وابستگي آن با ساير پارامترهاي اندازه

سطحي، بارش نزوالت جوي، حفاظت فيزيكي چاه، تغييرات دبي،  هايرواناباز شرايط تشديد كدورت عواملي نظير  ،است شناسيزمينواحدهاي 

چاه نظير وضعيت  يدر آخر مسائل مربوط به طراحي و ساختار و هاي بيرونيهتغييرات سطح ايستابي و ديناميكي، تغييرات نوسانات برق و آاليند

 .باشندميوضعيت فيلتر شني شرط كافي جهت افزايش ميزان كدورت  )توسعه طبيعي چاه( و شناختيرسوب ساختماني چاه،

 

 GISپارامترهاي کمی و کيفی، روستاهاي شهرستان ري، ، چاه(زیرزمينی ) آب منشاءیابی کدورت،کلمات کليدي: 

 

 

 مقدمه .1

 
. رودمييكي از پارامترهاي مهم فيزيكي آب كدورت است. معياري كه براي ميزان جذب و يا پراكندگي نور توسط مواد معلق موجود در آب به شمار 

شود. مواد كلوئيدي و اكسيدهاي فلزي از خاك حاصل مي هاسنگخردهقسمت عمده كدورت از فرسايش مواد كلوئيدي نظير خاك رس، الي، 

 هايآبكنند. گندزدايي بيولوژيكي و يا مواد شيميايي مضر و يا عوامل طعم و بوي نامطبوع فراهم مي هايارگانيسمكدورت زا، سطوحي را براي جذب 

در برابر مواد گندزدا  هاميكروارگانيسمجامدات ممكن است سبب حفاظت از كدر به علت خواص جذبي برخي از كلوئيدها و نيز با توجه به اين كه 

تقيم سمغير طوربهكدورت نيز  درنتيجه، شودميرود. همچنين كدورت با جذب نور، باعث جلوگيري از ورود نور به آب شوند عملي مشكل به شمار مي

 .[1]باشديك عامل آلودگي آب مي

آب،  مؤثرنمايد. بنابراين براي كلرزني را در برابر اثر كشندگي كلر حفظ مي هاآنبا كلر شده و  هاارگانيسمكدورت مانع تماس كافي 

با توجه به اينكه منابع آب زيرزميني )چاه( شاهرگ حياتي آب  .[2] مراحل مختلف تصفيه كاهش يابد وسيلهبهكدورت آب بايستي تا حداكثر ممكن 

فيزيكي و شيميايي دريافتي از  هايآزمايششرب غالب روستاهاي كشور است و از آنجايي كه در برخي روستاهاي شهرستان ري طبق نتايج حاصل از 

از ديدگاه كدورت گزارش و مورد  ويژهبهر منابع آب زيرزميني شركت آب و فاضالب روستايي استان تهران شواهدي بر وجود انحراف از استاندارد د

مقايسه و سنجش  منطقه از حيث مقدار مورد هايچاهاي با ساير قرار گرفته است، موضوع علل رخداد كدورت در اين منطقه در يك منظر پهنه رؤيت
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ملي بهينه جهت كاهش كدورت را مورد ارزيابي و پيشنهاد قرار قرار گرفت و سعي گرديد ضمن پيدا كردن علل رخداد اين تغييرات، راهكارهاي ع

 گرفت.

افزايش  دهندهنشان( نقش توسعه شهري بر آلودگي سفره آب زيرزميني شهر مشهد را مورد بررسي قرار دادند كه 5016جعفري و همكاران )

در مناطق با بافت  خصوصاًهاي شهر ق نشان داد برخي از قسمتباشد. نتايج اين تحقيمورد بررسي مي هايسالغلظت آلودگي شيميايي و فيزيكي در 

 هايچاه( كليه پارامترهاي كيفي 5016خستو ) درضايحم .[3] زيرزميني به چند برابر حد مجاز رسيده است هايآبهاي دانه آلودگيخاك درشت

اشي از جنس زمين در منطقه و همجواري با مناطق كشاورزي در شهرستان اسالمشهر را مورد بررسي قرار داد. در اين تحقيق مشخص شد علت آلودگي ن

 .[4] باشدبرداري نامناسب و همچنين رعايت نكردن بهداشت در خود مخزن، اطراف مخزن، چاه و دهانه چاه ميمنطقه مربوط به بهره

ها در ميدان آب شرب سياه تلو گرگان را مورد بررسي قرار دادند. ايشان چاههاي ( رابطه بهره برداري هم زمان از چاه5011عرب و همكاران )

مدل نمودند و براثر تداخل حريمي و بهره برداري همزمان، تمامي چاهها دچار افت مضاعف گرديد و عمر مفيد چند حلقه از  GISواقع در دشت را با 

( به بررسي اثر صنايع بر كيفيت منابع آب روستاهاي شهرستان ري 5011و همكاران ) حسني .[5] سال تخريب گرديدند 0در زمان اين چاهها كاهش و 

رابطه بين مواد جامد معلق و  (5013و همكاران ) يچابك .[6] تواند باعث آلودگي آب شرب شودپرداخته و مشخص گرديد كه وجود فلزات سنگين مي

و تعداد پالنكتون ها با رسيدن با رابطه اي تشريح  pHه سطحي )مطالعه موردي رودخانه كرج( را تحقيق نموده و تاثيرات دما،كدورت آبهاي آلود

را مورد بررسي قرار  49-11 هايسالتاثير خشكسالي بر پارامترهاي كيفي منابع آب زيرزميني شهر ايالم در  (5013پيرباوه پور و همكاران ) .[7] نمودند

كاكاوند و  .[8] انددر كليه منابع دچار تغييرات چشم گيري شده هاآنخشكسالي مقدار و عوامل كيفي  هايسال. نتايج تحقيقات نشان داد در دادند

بر تخريب ساختمان و كاهش عمر مفيد چاه ها در آبخوان دشت قزوين را مورد بررسي قرار دادند و لوگ چاه ها،  مؤثر( عوامل 5019همكاران )

شت قزوين افت آزمايشات پمپاژ، نتايج آناليزهاي شيميايي و . . . را تحليل نمودند. نتايج آزمايشات نشان داد مهمترين عامل تخريب ساختمان چاه هاي د

 . [9] برداشت بي رويه، خاصيت خورندگي شيميايي آب و عدم استفاده از فيلتر و اسكرين مناسب تشخيص داده شد سطح ايستابي در اثر

S. Nebbache ( تخريب كيفيت آب از منظر آلودگي ك9335و همكاران ) دورت و نيترات را در بخشي از مناطق روستايي اروپا با حوضه

بارش نيز كوتاه آبريز كارستي را مورد بررسي قرار دادند. نتايج اين تحقيقات نشان داد در فصل بهار كه بارش باران به حداكثر ميزان خود رسيده و زمان 

 نتايج و راه حل نهايي ايشان پايش كل حوضه آبريز در مدت طوالني است گردد.است حداكثر ميزان آلودگي به لحاظ كدورت و نيترات حاصل مي

[10]. 

مي باشد و  رؤيتقابل  "ظاهري كامال طوربهبا توجه به اهميت موضوع و نظر به مخاطراتي كه در صورت افزايش ميزان غلظت كدورت كه 

مترها در مي تواند كل فرآيند تصفيه را توسط مصرف كننده زير سوال ببرد، در اين تحقيق نسبت به ارزيابي ميزان كدورت و وابستگي آن با ساير پارا

تا منشاء و علل ايجاد و افزايش منابع آب زيرزميني قابل شرب روستاهاي شهرستان ري و مقايسه آن با مقادير استاندارد و ساير چاههاي مشابه منطقه اقدام 

 .كدورت در منطقه مورد مطالعه تشخيص داده شود

 

 

 روش تحقیق .2
 

 از داليل انتخاب محدوده مطالعاتي )روستاهاي تابعه بخش مركزي شهرستان ري( مي توان به موارد زير اشاره نمود:: محدوده تحقیق

 كانال ها حفر و مورد بهره برداري قرار مي گيرند.روستاها، صنايع، انهار و هايي كه در محدوده چاه -

 حذف شدند.نسبت به هم فاصله زياد  چاه هاي با GIS افزارنرمدر پهنه بندي كيفي  به جهت لزوم -

 هايي كه نتايج متفاوتي از خود نشان داده اند و در مقابل نيز چاههايي كه انحراف از معيار خاصي نداشته اند.چاه -

 ها بوده است.ئولين شركت آب و فاضالب روستايي استان تهران نيز يكي ديگر از داليل انتخاب چاهانتظارات مس -

 

( برداشته شده است. در 5019الي  15هاي منتخب در طي دو فصل خشكسالي و ترسالي در طي چهار سال )تير و آذر هاي آب از چاهنمونه: زمان تحقیق

 محسوس خواهد داشت.اين بازه زماني شرايط اقليمي تغييرات 
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ظروف براي  ميلي ليتر انجام گرديده است. تمامي 913اي به حجم اي با استفاده از ظروف شيشهاخذ نمونه ها به صورت دستي و لحظه: نمونه برداری

شدن تا مرحله قبل از لبريز و شد. پيش از پر  داده شستشو مقطر آب و نيتريك اسيد با سپس و آب و دترجنت با مراحل آماده سازي نمونه ها ابتدا

 برداري بر روي آن درج گرديد.ونهگذاشتن درپوش، اطالعاتي از جمله نام چاه و تاريخ نم

، كل جامدات محلول Temperature، دما Odour، بو Taste، طعم Color، رنگ Turbidityدر اين تحقيق پارامترهاي كدورت 

Total Dissolved Solid هدايت الكتريكي ،EC  و قليائيت يا اسيديتهpH .بررسي شده است 

 
 جهت تعيين ميزان اسيديته و قليائيت آب در آزمايشگاه فوق الذكر از دو روش استفاده گرديد.: آماده سازی و آنالیز نمونه ها

 سنج در محل نمونه برداري  CLو pH كيت پرتابل -

 ساخت كشور آلمان SensoDirect pH110مدل Lovibondول كارخانه استفاده از روش استاندارد در آزمايشگاه توسط دستگاه محص -

مزبور از روش نفلومتري براي سنجش كدورت استفاده گرديد. پس از كاليبره كردن دستگاه كدورت سنج )محصول كارخانه در آزمايشگاه 

HACH  مدلQ9533 گرديد. ساخت كشور آلمان( براي هر نمونه آب سه بار آزمايش تكرار و غلظت ها ثبت 

ساعت به  6انجام گرفته است. نمونه ها در مدت كمتر از  9331كليه آزمايشات بر اساس روشهاي توصيه شده در كتاب روش استاندارد سال 

 آزمايشگاه رسانده شده است و هيچ گونه ماده اي براي حفاظت نمونه ها استفاده نشده است.

 جهت تعيين ميزان جامدات محلول از دو روش استفاده گرديد.شركت آب و فاضالب روستايي شهر ري در آزمايشگاه 

 در محل نمونه برداريTDS Tester دستگاه پرتابل  -

 درجه سانتي گراد( 513استفاده از روش استاندارد در آزمايشگاه )توزين ماده خشك پس از تبخير در دماي  -

 

توسط گروه تحقيقات و بهره برداري شركت آب و فاضالب روستايي استان تهران تحت پس از تاييد نتايج آزمايشات : اطالعاتروش تجزيه و تحلیل 

از  ولارسم نمودارها و جد، هيستوگرام، Correlation)) ها همانند همبستگي براي تجزيه و تحليل داده بررسي و تحليل قرار گرفت.

 گرديد. GISها تبديل به نقشه هاي افزارنرمنقشه هاي پايه با استفاده از  كمك گرفته شده است.  EXCELافزارنرم

منطقه با يكديگر لينك شده اند و نقشه هاي كيفي تهيه گرديده است. در تهيه نقشه هاي كيفي از  GISبانك اطالعات تهيه شده و نقشه هاي 

استفاده شده است. اسامي و موقعيت چاههاي  دقيقي براي انتشار آالينده است براي هر چاه و در سالهاي متوالي "كه درون يابي نسبتا splineروش 

 مشخص شده اند. 5 شكلو منابع و مراكز آلوده كننده در منتخب 

 منتخب نسبت به مراکز آالینده در شهرستان ري موقعيت چاههاي  -1 کلش
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 يافته ها .3

 

چاه و پارامترهاي فيزيكي نظير دما، رنگ، بو،  مشخصات ظاهري و ساختاري چاه نظير عمق چاه، عمق نصب پمپ، سطح استاتيكي، ديناميكي، دبي

آب جمع آوري و  ECو پارامتر هيدروشيميايي هدايت الكتريكي  pHيا قلياييت ، اسيديته  TDSشيميايي نظير كل جامدات محلول "كدورت و بعضا

 اندازه گيري و آزمايش گرديد.

 
 5متر و چاه هاي آب شرب صالح آباد  533چاه آب شرب محمود آباد خالصه با حداقل عمق به ميزان : پارامترهای كمي منابع آب زيرزمیني منطقه

ربوط به چاه آب ممتر با حداكثر عمق در اين منطقه قرار دارند. همچنين پايين ترين سطح ايستابي  513( با عمق 9و چاه آب شرب اسالم آباد )چاه  0الي 

متر در اين منطقه است. متوسط سطح  11متر و باالترين سطح ايستابي مربوط به چاه آب شرب امين آباد با عمق  13( با عمق 9شرب اسالم آباد )چاه 

 متر مي باشد. 46ايستابي چاه هاي آب منتخب 

ه چاه هاي ليتر در ثانيه و كمترين كاهش مربوط ب 54( به ميزان 0بيشترين كاهش دبي چاه ها مربوط به چاه آب شرب صالح آباد شرقي )چاه 

ليتر در ثانيه  55حدود  5019ليتر در ثانيه در اين منطقه بوده است. متوسط دبي چاه هاي آب منتخب در سال  9اسالم آباد، غني آباد و امين آباد به ميزان 

 مي باشد.

 

 :پارامترهای كیفي منابع آب زيرزمیني منطقه

 هايچاهدر تمامي  pHايسه نتايج با استانداردهاي داخلي و خارجي مشخص گرديد كه ميزان با توجه به نتايج حاصل شده و مق: pHاسیديته يا قلیايیت 

 51/3به ميزان تقريبي  19-15متوسط از سالهاي  طوربهچاه هاي منتخب  pHباشد. پارامتر مي 1/1الي  1/6آب شرب منطقه در حد استاندارد يعني بين 

 بوده است. 19و نيمه اول سال  15و كمترين تغييرات در نيمه دوم سال  10افزايش يافته است. بيشترين افزايش در اين سال ها مربوط به نيمه دوم سال 

 
قابل ارائه مي باشد. اين نمودارها يك حالت مقايسه  1الي  9ل هاي كشبر اساس يافته هاي حاصل از نتايج آناليز نمونه هاي پارامتر كدورت، : كدورت

 9و  5را نشان مي دهد. نمودارهاي  5019الي  5015در سالهاي  زماني اي بين چاه هاي منتخب در شهرستان ري در خصوص پارامتر كدورت در دوره

شده بود كه در انتهاي آن سال به همين دليل و به  NTU 51حدود  ( دچار افزايش كدورت در5نشان مي دهند چاه آب شرب صالح آباد شرقي )چاه 

 جهت جلوگيري از افزايش كدورت در تركيب آبهاي خروجي از مخزن مشترك مسدود و از حيض انتفاع خارج گرديد.

بيان نمود،  19الي  15ي با توجه به نمودارهاي زير مي توان روند افزايش كدورت در طي شش ماه هاي دوم نسبت به شش ماه هاي اول سالها

چاه هاي  ليكن اختالف هاي مقادير هر چند ناچيز نشان از تثبيت ميزان كدورت در برخي از چاهها نظير محمود آباد خالصه، غني آبادها، امين آباد و

 آباد غربي و شرقي دارد.تقي

 مقادیر پارامتر کدورت در چاه هاي منتخب - 2 شکل 
 

 مقادیر پارامتر کدورت در چاه هاي منتخب - 3شکل 
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 مقادیر پارامتر کدورت در چاه هاي منتخب  - 4ل کش

 
 مقادیر پارامتر کدورت در چاه هاي منتخب - 5کل ش

 

و ساكن ديگر چاه ها افزايش ميزان كدورت هر چند ناچيز داشته يا روند ثابت  5بررسي مقادير كدورت نشان مي دهد به جز چاه تقي آباد 

صالح آباد شرقي است. در اين سالها ميزان متوسط پارامتر  0و  9اسالم آباد و چاه  9خود را حفظ نموده اند. بيشترين تغييرات مربوط به چاه 

در سطح شهرستان ري و  19الي  15دامنه تغييرات متوسط كدورت در چاه هاي منتخب در سالهاي  دهندهنشان  6كل شبوده است.  NTU  0/6كدورت

فوق به صورت تغيير طيف رنگي سبز تيره به  هايسالالزم به توضيح است در اين تصوير افزايش متوسط ميزان كدورت در  باشد.منطقه مورد مطالعه مي

 سمت قرمز تيره نشان داده شده است.

 
 14الی  11دامنه تغييرات متوسط کدورت در چاه هاي منتخب در سالهاي  - 6کل ش

 
آب شرب منطقه در حد استاندارد يعني بين حداكثر مطلوب يعني  هايچاهدر تمامي  TDSميزان كل جامدات محلول : TDSكل جامدات محلول 

تا  15متوسط از سال  طوربهچاه هاي منتخب  TDSباشد. بررسي نشان مي دهند توزيع پارامتر ميلي گرم در ليتر مي 5133الي حداكثر مجاز يعني  5333

 13تا  93يرات اين پارامتر ظاهرا از نرخ ثابتي پيروي مي كند و ساالنه در حدود ميلي گرم در ليتر افزايش يافته است. تغي 593به ميزان تقريبي  19سال 

 ميلي گرم در ليتر افزايش نشان مي دهد.
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باشد. ميكروموس بر سانتيمتر مي 9333الي  5133آب شرب منطقه در حدود  هايچاهدر اكثر  ECميزان هدايت الكتريكي : ECهدايت الکتريکي 

به ميزان تقريبي  19تا سال  5015متوسط از سال  طوربهچاه هاي منتخب در شهرستان ري  ECبررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهند توزيع پارامتر 

 ميكروموس برسانتيمتر افزايش يافته است.  953

 

 

 گیریبحث و نتیجه  .4

 

د در صورتي كه تمامي چاههاي مورد انشان دضرايب همبستگي نتايج محاسبات مربوط به تعيين  همانطور كه: بررسي همبستگي بین پارامترهای اصلي

ي بر رابطه ليكن تاييد مكرر ،شتهوجود ندا يدارهمبستگي معنيديگر پارامترها با كدورت ميزان يكجا و كلي مد نظر قرار گيرند بين  طوربهبررسي 

موردي مقايسه و بررسي گردد نتايج و ارتباطات  طوربهچنانچه پارامترهاي كمي و كيفي تك تك چاه ها از طرفي دارد.  ECو  TDSشناخته شده 

 معناداري بين پارامترها براي هر چاه و در بعضي مناطق به دست خواهد آمد.

 

ليتر در ثانيه كاهش يافته است. از  1به ميزان تقريبي  19الي  15نتايج بررسي ها نشان مي دهد متوسط دبي چاه ها از سال : كدورت، آبدهي چاهها رابطه

ولو  طرفي با توجه به روند افزايشي ميزان كدورت در سالهاي فوق چنين استنباط مي شود كه كاهش ميزان آبدهي چاهها  افزايش پارامتر كدورت را

مي تواند ناشي از افزايش غلظت پارامترهاي ايجاد  -مستقل و فارغ از علل ديگر افزايش كدورت  طوربه -اهد داشت. علت اين موضوع ناچيز در پي خو

 كننده كدورت ناشي از كاهش ميزان آبدهي چاه ها باشد.

 

در بررسي ها مشخص گرديد كه عدم رعايت حريم هيدروليكي چاه موجب كاهش آبدهي در : كدورت، آبدهي و حريم هیدرولیکي چاهها رابطه

توان بازيابي سفره آب زيرزميني، عالوه بر تاثير نامطلوب عدم افزايش ميزان و سرعت برداشت در يك نقطه بيش از ظرفيت آبدهي و چاه ها شده است. 

چاه، افزايش شيب هيدروليكي سفره آب زيرزميني در آن محل و در نتيجه افزايش سرعت بر دانه بندي خاك هاي مجاور چاه باعث افت ديناميكي 

در خصوص چاه هاي صالح آباد كه به فاصله به مسير پمپاژ و منشاء ايجاد و افزايش پارامتر كدورت خواهد شد.  هاآنحركت ذرات ريزدانه و ورود 

در اين ( NTU 51و بيشترين افزايش ميزان كدورت )بيش از ليتر در ثانيه(  54آبدهي )معادل متر از يكديگر احداث شده اند بيشترين كاهش  93تقريبي

حذف چاه مزبور  "و نهايتا 19الي  15در طي سالهاي  5اين مهم مي تواند يكي از علل افزايش ميزان كدورت در چاه صالح آباد سه چاه مالحظه گرديد. 

متر از يكديگر قرار دارند نيز  93نيز كه به فاصله تقريبي  9و  5اين موضوع در خصوص چاه هاي تقي آباد از سيستم آبرساني منطقه مورد نظر باشد. 

ليتر در ثانيه داشته است. همانند چاه هاي صالح آباد مجموعه  51نيز در طول سالهاي طرح كاهشي در حدود  5صادق است. آبدهي چاه تقي آباد 

 .باشندميدورت باالتر از متوسط كدورت منطقه نيز داراي ك 9و  5چاههاي تقي آباد 

 
كلي متوسط كدورت چاه ها  طوربهبا توجه به نقشه هاي پهنه بندي تغييرات كدورت چاه هاي منطقه مشخص مي گردد : توزيع مکاني پارامتر كدورت

يش در جهت شيب عمومي منطقه و افزايش ميزان اين افزا يافته است. جنوب شرق افزايش و مركز سمت به شمال غرب منطقه سال از سمت 9در اين 

 ريزدانه خاك بوده است كه يكي از علل ايجاد كدورت و شروط الزم براي افزايش كدورت مي باشد.

 

اخص كدورت در  طوربهفيزيكي و  "خصوصاًبا مطالعه سوابق و منابع معتبر اهم عواملي كه باعث افزايش آلودگي : تاثیرات ساختار چاه بر كدورت

سوب ارتباط با ساختمان و طراحي چاه مي شوند به شرح زير است: خوردگي شيميايي و الكترو شيميايي لوله هاي جدار مشبك و غير مشبك چاه ها، ر

خوردگي و افزايش  گذاري مواد محلول و غير محلول و بسته شدن منافذ لوله هاي مشبك، استفاده از لوله هاي جدار نامناسب كه باعث افزايش سرعت

ش كدورت مي شوند، شستشو و توسعه نامناسب چاه پس از خاتمه حفاري، عدم انجام عمليات ترميمي و بازسازي چاه ها، افت سطح ايستابي و افزاي

و يا نوسان برق  سرعت جريان و افت انرژي، ريزش آبشاري آب در هنگام افت سطح ايستابي، عدم كنترل پديده كاويتاسيون، قطع و وصل جريان برق

تنهايي و يا  در الكتروموتور چاه ها و تاثير ارتعاش آن، عمق چاه و نصب پمپ؛ حفاظت فيزيكي چاه، تغييرات دبي، وضعيت فيلتر شني و . . . هر كدام به

و بافت  شناسيزمينييرات غبازه مكاني چاه هاي مورد تحقيق تبر افزايش كدورت چاه تاثير خواهند گذاشت. با توجه به اينكه در  مؤثر طوربه مشتركا
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اثر گذاري كمي بر  هاآنخاك داراي نظم خاصي مي باشد و از طرفي هر كدام از عوامل فوق الذكر وابسته و منحصر به هر چاه تعريف شده و برخي از 

 همجوار خود  دارند، مي توانند تا حدود زيادي رفتار منحصر به فرد هر چاه را از بابت كدورت در منطقه محدوده طرح را توجيه نمايند. چاه هاي

  
 

 نتیجه گیری كلي .5
 

يفي اندازه گيري شده كلي مي توان منشاء كدورت چاه هاي آب شرب روستاهاي شهرستان ري را تقريبا غير وابسته به ديگر پارامترهاي كمي و ك طوربه

آيد. منابع آلوده كننده نقطه اي و پهنه اي نظير صنايع منطقه و مرفولوژيكي منطقه به نظر وابسته مي شناسيزميندانست. در عوض ميزان كدورت به نوع 

آن را تعميم داد. از ميان علل ايجاد  مختلف و كانال هاي فاضالب تاثيرات مقطعي و موردي در افزايش ميزان كدورت داشته اند ليكن نمي توان نتايج

 كدورت به نظر مي رسد ساختار و طراحي ساختماني چاه بيشترين تاثير را داشته باشد.

است. از  شناسيزميناز بيان مطالب فوق مي توان چنين جمع بندي نمود كه از شرايط الزم جهت ايجاد كدورت نوع و تركيب واحدهاي 

سطحي، بارش نزوالت جوي، حفاظت فيزيكي چاه، تغييرات دبي، تغييرات سطح ايستابي و  هايرواناباملي نظير شرايط تشديد كننده كدورت عو

ختماني چاه، ديناميكي، تغييرات نوسانات برق و آالينده هاي بيروني را مي توان نام برد. در آخر مسائل مربوط به طراحي و ساختار چاه نظير وضعيت سا

 عي چاه(، عمق چاه و نصب پمپ و وضعيت فيلتر شني شرط كافي جهت افزايش ميزان كدورت مي باشد.)توسعه طبي شناختيرسوب

 

 

 پیشنهادات. 6

 

 و بهره برداري شدت از حاصل شوك هاي جلوگيري از ايجاد (،كيفي و )كمي زيرزميني آب منابع از پايدار برداري بهره توسعه و حفظ منظور به

 مي گردد.  توصيه چاهها طريق از آبخوان از بهينه و برداري متعادل بهره وخاص  اي در محدوده آن تمركز

قرار دارند، داراي وضعيت بهتري به لحاظ كمي و كيفي مي باشند، پيشنهاد محدوده مورد مطالعه با توجه به اينكه مناطقي كه در شمال 

با استفاده از خطوط آينده معرفي شوند و آب شرب به صورت مجتمع هاي بزرگ و  چاه ها در حفر بهترين مكان جهت عنوانبهگردد اين منطقه مي

 موازين بهداشتي تامين گردد.كامل با رعايت انتقال و مخازن ذخيره و 

ترل به لحاظ اهميت پيش گيري از تخريب كامل چاه پيشنهاد مي گردد برنامه مدون و دوره اي متناوب توسط گروه هاي متخصص براي كن

 تاسيسات سر چاهي، كنترل وضعيت و سالمت دهانه سر چاه، تاسيسات مكانيكي و برقي چاه، بهسازي چاه ها و . . . انجام گردد. 

 

 منابع. 7

 

1 - Kawamura. S., 2000," Integrated design and operation of water treatment facilities", John Wiley & sons. 
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