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زیرزمینی با استفاده از مدل آب منابع کیفیت صنعتی بر   نواحیاثرات  ارزیابی
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04/02/1401ش: تاریخ پذیر             05/12/4001دریافت: ریخ تا  

 چکیده
ت صورآب زیرزمینی منابع رعایت حریم مناسب از  ویژهبه محیطیزیستمترهای اپار و توجه به نیابی مناطق صنعتی بدون دیدگاه آمایش سرزمیدر گذشته مکان

 ارائه تمهیدات ودر محدوده شهرک صنعتی علویجه  شدهواقعآبخوان  پذیریآسیبجهت بررسی  DRASTICدر این مطالعه از مدل  است. بنابراین، پذیرفته
عمق آب زیرزمینی، تغذیه خالص، محیط آبخوان، محیط خاک،  شامل هاآالیندهبر انتقال  مؤثرپارامتر  7آبخوان با استفاده از  پذیریآسیبارزیابی . استفاده گردید
پس از تشکیل  موردنیازهای موضوعی پارامترهای . نقشهگرفتانجام  DRASTICمدل در محیط غیراشباع و هدایت هیدرولیکی آبخوان  تأثیرتوپوگرافی، 

 پذیریبآسیمورد مطالعه  محدودهدر . های مکانی، کمی و کیفی مربوط در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی تهیه و تلفیق شدندبانک اطالعات به کمک داده
پذیری سیباز پتانسیل آن و محیط خاک به دلیل رتبه باالتر تغذیه آبخوا. نواحی غربی شهرک صنعتی قرار داردپذیری کم و متوسط محدوده آسیب 2آبخوان به 

حی ممانعت از توسعه و ایجاد نوابه آبخوان از جمله  هادر انتها تمهیدات الزم جهت کاهش احتمال انتقال آالیندهباالتری نسبت به بخش شرقی برخوردار است. 
هر علویجه و استحصال پساب ش خانهتصفیهگذاری در ایجاد سرمایه، های صنعتی در فرایند تولید سازی پسابصنعتی جدید روی آبخوان، بازچرخانی و کمینه

 . گردید و غیره پیشنهاد گیریپایش و اندازهبرنامه  ،خانهالزام اتصال تمامی واحدهای صنعتی به سیستم تصفیه، جهت استفاده در صنعت

 “صنعتی علویجهشهرک “، “کاربری اراضی“، “مدل درستیک“، “آبخوان پذیریآسیب“ کلمات کلیدی:
 

 مقدمه -1

صنعتی درآمده و  هایشهرکو  هامجتمع صورتبهامروزه واحدهای صنعتی 
. در اکثر این مناطق مطالعات جامع و هستبه سرعت در حال گسترش 

عتی صن هایشهرکاحداث  یابیمکانمناسب از دیدگاه آمایش سرزمین برای 
مانند فاصله  محیطیزیست مترهای اصورت نگرفته است و  بنابراین پار

مناسب از آبخوان یا سایر منابع آب مانند چاه، چشمه و قنات و رعایت حریم 
عتی صن هایشهرک هایفاضالب اکثرا  همچنین  بررسی نشده است.مناسب 
 هایاهچتوسط  مستقیما صورت گیرد  هاآنعملیات تصفیه روی  کهآنبدون 

آلودگی منابع آب زیرزمینی را به همراه  به تبع وجاذب به داخل زمین تزریق 
به دلیل ظرفیت باال، زمان  شودمیآبخوان آلوده  کههنگامیخواهد داشت. 

از طرفی  .شودمیماندگاری طوالنی و عدم دسترسی فیزیکی، آلودگی ماندگار 
الزم  ایههزینهاست و زمان،  ناپذیربرگشترفع آلودگی فرایندی پیچیده و 

. لذا اطالع از سازدمیو تالش جهت بهبود کیفیت آب زیرزمینی را محدود 
مینی یکی از اصول مهم در مدیریت منابع زیرز هایآب پذیریآسیبوضعیت 

ک ی زیرزمینی هایآباحتمال آلودگی  پذیریآسیب. هستزیرزمینی  هایآب
و باید از اطالعات دیگری که  نیست گیریاندازهقابلمفهوم کیفی است و 

مختلفی برای  هایروششود.  گیرینتیجههستند  گیریاندازهقابل
ازشی، پرد هایروشبه  توانمیاست که  شدهارائهآب زیرزمینی  پذیریآسیب

 سازیشبیه هایمدلپردازشی از  هایروشهمپوشانی و آماری اشاره کرد. 
آماری از روابط  هایروش. کنندمیبرای تخمین حرکت آالینده استفاده 

نی موجود در آب زیرزمی هایآالیندهمکانی و میزان  متغیرهایهمبستگی بین 
 نندهککنترلهمپوشانی پارامترهای  هایروشو همچنین  دکننمیاستفاده 
ی را تلفیق کرده و شاخص سیرشدهاز سطح زمین به منطقه  هاآالیندهحرکت 

. کنندمیرا در نقاط مختلف یک منطقه تعیین  پذیریآسیببه نام شاخص 

مدل  شاخص همپوشانی هایروش ترینشدهشناختهو  ترینپراستفادهیکی از 
DRASTIC (1396)روحی و همکاران،  سته.Guler  و همکاران

زیرزمینی ناحیه  هایآب پذیریآسیبوهشی جهت ارزیابی ژدر پ  (2013)
تفاده از با اس ،نامناسب هایکاربریتحت ، مرسین ترکیه ایمدیترانهساحلی 

بین  داریمعنیضریب همبستگی پیرسونی مشخص کردند که همبستگی 
 ،باغ مرکبات، مزارع هایزمینغلظت نیترات و فاصله از نوع کاربری 

 در مطالعه دیگر،  مسکونی وجود دارد. هایساختمانصنعتی و  هایمجتمع
Baier ( 2014و همکاران )و نوع کاربری اراضی بر  پذیریآسیب تأثیرات
 یهانقشه با استفاده از  را زیرزمینی گوانجوی چین هایآبآلودگی 

و میزان  هاکاربرینوع  بندیرتبهخطرپذیری و نیز براساس وزن دهی و 
نایع که ص بررسی نمودند. نتایج نشان دادانسانی  هایفعالیتخطرات انواع 

کشاورزی و نواحی مسکونی و تفریحی بدون سیستم  هایفعالیتشیمیایی، 
و   Kohدیگر،  تحقیقدر . دارندشبکه آب و فاضالب خطرپذیری باالیی 

( اثرات تغییرات کاربری زمین و اقدامات مدیریت آب 2017) همکاران
-های زیرزمینی در مقیاس مکانینیترات و کلر آب  هایزیرزمینی بر غلظت

. روند زمانی از سال قراردادندزمانی جزیره ججو کره جنوبی را  مورد ارزیابی 
حلقه چاه با استفاده  3900در غلظت نیترات و کلر  در بیش از  2012تا  1993

شیب سن برآورد و با کاربری زمین  وتحلیلتجزیهکندال و -از آزمون من
نیترات با گسترش  که روند صعودی دهدمینتایج نشان  .مقایسه شد

تأثیر  (2018همکاران )و  ،Jiaچنین هم. کشاورزی همراه است هایزمین
هر ش زیرزمینی هایآبآلودگی کاربری اراضی شهری بر توزیع فضایی 

کندال نشان  من نمودند.  نتایج تحلیلبررسی  راشمال شرقی چین در  هاربین
های زیرزمینی همبستگی خوبی با های آلودگی آبدهد که شاخصمی

( به 2020و همکاران ) Asfaw از سوی دیگر، کاربری اراضی دارند.
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با استفاده از مدل  اتیوپیدر  ایحوضهپذیری آبخوان سازی آسیبمدل
پذیری نشان تحلیل آسیبنتایج . پرداختند DRASTIC شدهاصالح

های زیرزمینی حوزه مورد مطالعه در درصد از آب 85دهد که بیش از می
زیرزمینی بسیار  هایسفره .پذیری متوسط تا زیاد قرار دارندمعرض آسیب

درصد( عمدتا  در مناطق شهری یافت  74/5در برابر آلودگی ) پذیرآسیب
درصد( که نسبتا   34/80زیرزمینی ) هایسفرهاکثر  کهدرحالی شوندمی

در مطالعات  .شوندمیزیر کشت یافت  هایزمینهستند، عمدتا  در  پذیرآسیب
کاربری  تأثیر( به ارزیابی  1394صمدی ) صورت پذیرفته در داخل کشور ، 

ستفاده با ا زیرزمینی هایآبآبخوان کاشان بر آلودگی  پذیریآسیباراضی و 
 1/1و مدل تخریب پرداختند. نتایج نشان داد حدود  DRASTICاز روش 

درصد از آبخوان در ناحیه شمال غرب، غرب و جنوب به دلیل وجود کاربری 
 دانهدرشتشن و مواد  وجود   میزان تغذیه باال وشهری، صنعتی و کشاورزی، 

 پذیریآسیبزیاد در منطقه غیراشباع، محیط خاک و محیط آبخوان دارای 
صنعتی، باغی، زارعی، شهری، زارعت  هایکاربری همچنین. هستزیادی 

بیشترین  2، 5/2، 5/5، 7، 8، 9، 10 هایرتبهدیم، بایر و مراتع به ترتیب با 
را بر  45/0نیترات با استفاده از مدل تخریب و خطرپذیری ذاتی آلودگی  تأثیر
نشان  05/0  داریمعنیزیرزمینی بر اساس همبستگی جزئی و سطح  هایآب

تحلیل  ( به ارزیابی و  1399از سوی دیگر، افتخاری و اکبری ) ، دادند. 
-DRASTICپتانسیل آلودگی آبخوان دشت بیرجند با استفاده از مدل  

LU   25،10، 62مدل نشان داد که  پذیریآسیب بندیپهنهپرداختند. نقشه ،
، کم تا متوسط پذیریآسیبدرصد از مساحت منطقه به ترتیب دارای  2/0

دیگر سعادتی و همکاران  تحقیقیدر  متوسط تا زیاد، کم و زیاد است.  
در  زیرزمینی هایآبو پهنه بندی ریسک  پذیریآسیبارزیابی به  ( 1399)

عددی برای تعیین مناطق گیرش چاه  سازیمدلپرداختند. ابتدا  دشت اردبیل
 صورت گرفت.    MODPATHو   MODFLOW  با استفاده از مدل

در بیشتر سطوح دشت، مقدار شاخص در محدوده طبقه حداقل نتایج نشان داد 
و  هاجادهبود. ولی مقادیر حداکثر این شاخص در مناطق پرجمعیت، حاشیه 

به دلیل داشتن اقلیم خشک و  آبادشهرستان نجفدر  .صنعتی باال بود
خشک و تأمین بخش اعظم نیاز آبی از منابع آب زیرزمینی،  توجه به نیمه
ه در منطق از طرف دیگر،هست.  اساسیپذیری منابع آب زیرزمینی آسیب
شهرک صنعتی  ،شهر علویجههایی همچون کاربری وجود   مطالعه دمور

ع مناب هایآلودگیمال ورود  احت و کاربری کشاورزی بر روی آبخوانعلویجه 
را افزایش پذیری آن و آسیب  محیط آبخوان به اینقطه غیرو  اینقطه
با استفاده از مدل  آبخوان پذیریآسیب بنابراین در این تحقیق،. دهدمی

  ردد.اخذ گ تمهیدات الزم، آن اطالع از وضعیتبا  تا بررسی گردیددرستیک 

 تحقیقروش انجام  -2

  موردمطالعهمحدوده 
 شدهواقع  علویجه -جاده اصفهان 70کیلومتر شهرک صنعتی علویجه در 

منطقه مسکونی به این گزینه، شهر علویجه در فاصله  تریننزدیکاست و  
شهرک صنعتی  علویجه موجود با . (1)شکل  هستکیلومتری شرق  آن  2

کمک  آبادنجفهکتار مساحت  به خاطر قرار گرفتن در شهرستان  200
هکتار  شهرک صنعتی  200بسزایی در اقتصاد این شهرستان کرده است. از 

هکتار دارای کاربری صنعتی است. از نظر اشتغال این شهرک  158علویجه 
 216اد نماید و تا به امروز  شغل ایج  4940صنعتی موجود موفق بوده است  

دیدگاه  از سیل باالیی در جذب سرمایه دارد. رسیده و پتان برداریبهرهواحد به 
فیزیکی، اقلیم منطقه مورد مطالعه جز مناطق خشک است.  زیستمحیط

گراد متغیر سانتی 16و دمای متوسط ساالنه  مترمیلی 153متوسط بارندگی 
رودهایی وجود دارد که در  از خشکه ایشبکه، همحدوده مورد مطالعدر است. 

موقعیت منطقه مورد مطالعه همچنین های سال بدون آب هستند. اغلب ماه
است.  شدهدادهنشان  1شماره  شکلنسبت به منابع آب زیرزمینی در 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نسبت به منابع آب زیرزمینی شهرک صنعتی علویجهموقعیت  -1 شکل

https://www.magiran.com/paper/2144737
https://www.magiran.com/paper/2144737
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  روشDRASTIC 

 زیستمحیطحفاظت  آژانسعددی  بندیرتبهمدل درستیک مدل 

نیروی  ارزیابیآب امریکا برای  هایچاه هایانجمنکا و یامر متحدهایاالت

نی است. این مدل از هفت مشخصه یزیرزم هایآب پذیریآسیب

 مینیزیرز هایآبدر انتقال آلودگی به  مؤثرو  گیریاندازهقابلهیدرولوژیک 

که شامل عمق آب زیرزمینی، تغذیه خالص، محیط آبخوان، محیط خاک، 

 شدهتشکیلزون غیراشباع و هدایت الکتریکی  دهندهتشکیلشیب، مواد 

  گرددمیایی تهیه یدر محیط سیستم اطالعات جغراف هاالیهاست. این 

(Rahman  ،.2021و همکاران) اهمیت نسبی هر کدام از  تعیین. برای

یک وزن  نییزیرزم هایآبدر آلودگی سیستم  تأثیربا توجه به اهمیت  هاالیه

هر یک از  هایبازه. در این مدل به شودمیدر نظر گرفته  5-1نسبی از 

ر آنها ب تأثیرپذیریهیدرولوژیک نیز یک رتبه  براساس  هایمشخصه

 شدهتهیه. در انتها هفت الیه (1 جدول) شودمی، اختصاص داده پذیریآسیب

ل نی حاصیزیرزم هایآب پذیریآسیبو الیه نهایی  شوندمیگذاری  همروی

 . شودمی

 
DRASTICمربوط به پارمترهای مدل  یهارتبهوزن و  -1 جدول  

 هدایت هیدرولیکی آبخوان

 (m/dayطبقات ) یبندرتبه

1 0.01-1.3 

2 1.3-3.9 

4 3.9-8.6 

6 8.6-13 

8 13-24.2 

10 24.2+  

 توپوگرافی

 (slopطبقات ) یبندرتبه

10 0-2 

9 2-6 

5 6-12 

3 12-18 

1 +18  

 تغذیه آبخوان

 (mطبقات ) یبندرتبه

10 0.1-1.5 

1 0-50 

3 50-100 

6 100-180 

8 180-250 

9 +250  

 نوع خاک

 (mطبقات ) یبندرتبه

10 clay 

1 Clay-loam 

3 Sandy Clay-loam 

4 loam 

5 Sand clay 

5 sandy loam 

6 Silty clay 
 

 

 عمق آب زیرزمینی

 (mطبقات ) یبندرتبه

10 0.1-1.5 

9 1.5-4.5 

7 4.5-9 
5 9-15 
3 15-23 
2 23-10.5 
1 +30.5 

 محیط آبخوان

 (mطبقات ) یبندرتبه

8 Boulder with Pebbel 

7 Boulder with sand and 

Pebbel 

5 Sand and Pebble 

4 Silt and clay 

3 Marl 

1 Clay 
 

 نتایج و بحث -3

  آبخوان پذیریآسیبارزیابی ریسک 
 هاآالیندهبر انتقال  مؤثرپارامتر  7آبخوان با استفاده از  پذیریآسیبارزیابی 

شامل عمق آب زیرزمینی، تغذیه خالص، محیط آبخوان، محیط خاک، 

دل مدر محیط غیراشباع و هدایت هیدرولیکی آبخوان  تأثیرتوپوگرافی، 

DRASTIC موردنیازموضوعی پارامترهای  هاینقشهاست.  شدهانجام 

وط مکانی، کمی و کیفی مرب هایدادهپس از تشکیل بانک اطالعات به کمک 

منطقه  1در نقشه   انه اطالعات جغرافیایی تهیه و تلفیق شدند. در محیط سام

 مایشن آبخیز کشور و نیز منابع آب زیرزمینی هایحوزهمورد مطالعه نسبت به 

 و خورتمورچهمحدوده مطالعاتی  شهرک صنعتی علویجه در. است شدهداده

موجود در منطقه  هایچاه .است قرارگرفته رودزاینده 4حوضه درجه 

جهت مصارف کشاورزی حفر  عمدتا از نوع خرده مالکی است و  موردمطالعه

منبع برداشت آب زیرزمینی، یک چشمه در مرز جنوب  تریننزدیکاند. گردیده

شرقی منطقه مورد مطالعه است. در محدوده مورد مطالعه  میانگین دبی آب 

عمق برخورد به  لیتر در ثانیه است.   32و قنات  14/1، چشمه 4/16 هاچاه

 96تا  8متر است و عمق آب زیرزمینی از  36متوسط  طوربهآب زیرزمینی 

نی  های تراز آب زیرزمیمنحنی وتحلیلتجزیه. بر اساس باشندمیمتر متغیر 

متر است که به سمت   2135در محدوده، حداکثر تراز آب زیرزمینی برابر 

رسد متر می 1805و به حداقل  از تراز آب زیرزمینی کاسته شده  تدریجا شرق 

متر(. همچنین جهت جریان آب زیرزمینی در منطقه، از   1971)متوسط: 

 براساس روش پیسکوپو شاخص تغذیه . هستشمال غربی به جنوب شرقی 

مواد  .است 6و  3دارای رتبه  در محدوده شهرک صنعتی آبخوان،
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شن و ماسه همراه با  ذرات ) 4 هاینمرهدارای  محیط آبخوان دهندهتشکیل

و قسمت  محدوده غیراشباع دارای رتبه   (درصد( همراه با کنگلومرا 50رس )

بندی و خصوصیات اینکه دانه  و رس( است. با توجه به سنگقلوه)شن،   3

رسوبات بین سطح زمین و آب زیرزمینی، وجود مواد با بافت ریز مثل کلی و 

 دهد. ح خاک به آب زیرزمینی کاهش میها از سطلوم توانایی انتقال آالینده

موجود در منطقه به آب  هایآالیندهاحتمال مهاجرت و انتقال بنابراین، 

ب توجه به شی بااز طرف دیگر، زیرزمینی در حد متوسط تا کم بوده است. 

با سطح زمین  هاآالیندهسطحی و  هایآبکم منطقه، زمان تماس 

یزان م و شانس بیشتری برای نفوذ وجود دارد و این مسئله یافتهافزایش

شاخص  طورکلیبه. (2)شکل  دهدمیرا در منطقه افزایش  پذیریآسیب

است. در منطقه مورد مطالعه این شاخص بین  230-23دراستیک در رنج 

-محدوده آسیب 2 آبخوان به پذیریآسیب. (3)شکل  به دست آمد  50-130

 شدهدادهنشان  1که در شکل  طورهمان . تقسیم گردیدمتوسط  و  پذیری کم

 تهاستقراریافدرصد از شهرک صنعتی علویجه بر روی آبخوان  30است حدود 

ری نسبت باالت پذیریآسیبو نواحی غربی شهرک صنعتی از پتانسیل است 

در بخش غربی منطقه مورد مطالعه، آبخوان  به بخش شرقی برخوردار است.

 پذیرتربآسیقسمت غربی به دلیل رتبه باالتر تغذیه آبخوان و محیط خاک در 

 هر ازای به روز در لیتر 50حدود  در   آب مصرف با توجه به سرانه.است 

در شهرک صنعتی علویجه، میزان آب  کارکناننفر  4940نفر و  اشتغال 

 میزان پساب،  تولید درصد 80 ضریب مترمکعب در روز  و با 248مصرفی 

تخلیه این پساب که  هستمترمکعب در روز  198برابر با  تولیدی فاضالب

ا ب همچنین،  .د منجر به آلودگی آب زیرزمینی گرددتوانمیجاذب  هایچاهبه 

ایی، ، غذ غیرفلزیشیمیایی، فلزی،  هایگروهتوجه به استقرار صنایع از 

مختلف مانند مواد روغنی، آهار، اسیدی  هایآالیندهنساجی، پساب شامل 

، هاکنندهتثبیت، H2O2شدن فاضالب، ترکیبات آنتی استاتیک، 

 دات ، سولفید، اوره، جامهاکاتیون، سورفاکتانت ها، هانمک، هاکنندهضدعفونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(، اکسیژن شیمیایی BODمحلول و معلق، اکسیژن بیولوژیکی مورد نیاز )

، فنل، فسفات، فلوراید، سیانیدلزات سنگین،  (، مواد آلی، فCOD) موردنیاز

صنایع فلزی،  استقرارغیره است.  ، ذرات معلق و دترجنتها ، کلر، نیترات

صنعتی، آلودگی پساب ناشی از  شهرک در  5غیرفلزی و نساجی تا رده 

استانداردهای  هایرعایتاین صنایع ، در صورت عدم  هایفعالیت

تواند باعث آلودگی شدید های جاذب میو تخلیه آنها به چاه محیطیزیست

درصد  80شهرک موجود   بیش از  قابل ذکر است های زیرزمینی گردد.آب

درصد واحدهای  20. و  هستشهرک متصل  خانهتصفیهواحدها به سیستم 

به انجام  . این واحدها یا اقدامباشندنمیوصل  خانهتصفیهبه سیستم  ماندهباقی

تعدادی از  و اندنموده تولید ، تصفیه و بازچرخانی آب در فرایندتصفیهپیش

 خانهتصفیهفاضالب و اتصال به سیستم  هایچاهکنیز در حال حذف واحدها 

،  الزام تمامی واحدها در خصوص  اتصال به وجودبااین. باشندمیفاضالب  

منابع آب  دگی بهشهرک صنعتی  جهت جلوگیری از انتقال بار آلو خانهتصفیه

بز فضای س قرار گرفتنبا توجه به  از طرف دیگر،. هستزیرزمینی ضروری 

جهت آبیاری   مورداستفادهآب  بایستمیشهرک بر روی آبخوان 

استانداردهای الزم را داشته باشد که در گذر زمان آلودگی به منابع آب 

ی دوده مطالعاتاز دیگر کاربری اراضی موجود در محزیرزمینی انتقال نیابد. 

پذیری آبخوان گردد وجود شهر علویجه بر تواند سبب افزایش آسیبکه می

روی آبخوان است که در دو کیلومتری شهرک صنعتی علویجه قرار گرفته 

است.
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 درستیک   مدل در بندی پارامترهارتبه یهانقشه. 2ل کش
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خانه پذیری کم قرار دارد اما دارای تصههفیهآسههیبهر چند شهههر در محدوده 
گردد. همچنین اطراف این های جاذب تخلیه میها به چاهنیست و فاضالب

شهر و نیز شهرک صنعتی با اراضی کشاورزی و باغات پوشیده شده است و 
( که در صههورت 1اراضههی کشههاورزی  بر روی آبخوان قرار دارند )شههکل 

ستفاده بیش سموما شیمیایی  به ازحد از  دگی ویژه کود نیتراته آلوو کودهای 
 منابع آب زیرزمینی رخ خواهد داد.

 های پیشگیری، کاهش و کنترل ارائه شیوه 
 رطوبه ندرتبهمحیطی یک طرح پیامدها و یا اثرات سوء و مهم زیست

توان ای از اقدامات پیشگیرانه می. لیکن با مجموعههستکامل قابل حذف 
اقدامات  صورتبهشدت و دامنه این اثرات را کاهش داد. این اقدامات 

. به همین دلیل در هست بررسیقابلمحیطی اثرات سوء زیست دهندهکاهش
 زیست شهرک صنعتیهای تقلیل اثرات سوء وارده بر محیطاین مرحله روش
 است  شدهارائهع آب زیرزمینی علویجه  بر مناب

 تمهیدات پیشنهادی:
 روی آبخوان  جدید ایجاد نواحی صنعتی ممانعت از توسعه و  -1
 در صنعت شن و ماسه   خانهتصفیهاستفاده از خروجی  -2

صله      سه  که در فا شن و ما ضر کارگاه  شهرک  2در حال حا کیلومتری 
. با توجه به نمایدمیاسههت آب مورد نیاز خود را از چاه برداشههت  قرارگرفته

 هست سطحی هایآبمطابق استاندارد  تخلیه به  خانهتصفیهاینکه خروجی 
 را در این صنعت استفاده نمود.  خانهتصفیهبخشی از خروجی  توانمی

 صنعتی در فرایند تولید  هایپساببازچرخانی  -3

ستفاده مجدد و باز      ضالب ا شی از فا ساب  نا د در حفظ توانمیچرخش پ
جاری در  هایهزینه، کاهش مصهههرف آب و بالطبع کاهش زیسهههتمحیط

 داشته باشد.  عهدهصنایع نقش مهمی را بر 

 صنعت خانهتصفیهاستفاده از خروجی   -4
 در واحدها و استفاده مجدد در فرایند صنعت  تصفیهپیشانجام  -5

 تولید فاضالب در صنعت سازیکمینه -6

ستای       ضالب  سازیکمینهاولین گام در را مصرف آب و کاهش تولید فا
آب و جایگزین نمودن فرایندهایی اسهت  کنندهمصهرفشهناخت فرایندهای 

کاهنده مصهههرف آب  فرایندهای. این نمایندمیکه آب کمتری مصهههرف 
د بط )چرخش مجدد شههامل تغییرات در نوع فرایند و یا تجهیزات مرتتوانمی

شیرهای  صب  ستم، ن سی برای قطع آب در موارد عدم نیاز،  خودکارآب در 
ستفاده از  ستما سازی  هایسی شو(،  جدا شست صد  شار باال برای مقا دارای ف
 آالینده باشد.   هایبخش خصوصبهمختلف  هایبخشفاضالب 

های تصههفیه فاضههالب ناحیه برداری و نگهداری از سههیسههتمحسههن بهره 7
 زیستمطابق استانداردهای سازمان حفاظت محیط

 خانه مرکزی فاضالب انسانیطراحی تصفیه -8
 و ارتقا آن خانهتصفیهتعمیرات و تجهیز  -9
شهر علویجه   خانهتصفیهدر ایجاد  گذاریسرمایه -10 ساب  ستحصال پ و ا

 ساب در صنعتپاستفاده از  جهت
 خانهتصفیهالزام  اتصال تمامی واحدهای صنعتی به سیستم  -11
ستاندارد خروجی پساب به  خانهتصفیهپایش خروجی  -12 و مطابقت آن با ا
 سطحی و آبیاری فضای سبز هایآب
پایش اثرات یا پیامدها در مورد سهههنجش : گیریپایش و اندازهبرنامه  -13

تعیین تغییراتی  منظوربهزیسههت بر محیط شهههرک صههنعتی تأثیرگذارعوامل 
ست  هست صنعتیکه ممکن ا شهرک  ست ایجاد بر اجزاء محیط فعالیت  زی
نیز موقعیت نقاط  4 شکلدهد. در برنامه پایش را نشان می 1جدول  گردد. 
.است شدهدادهنشان  پیشنهادی پایش
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 نقاط پایش  -4شکل 

 

 زیستی شهرک صنعتیبرنامه پایش محیط -2جدول 

محیط 
 پذیرنده

 اقدامات کنترلی عامل پدیدآورنده شاخص پایش
های دار فعالیتعهده

 کنترلی
محل 
بردارینمونه  

زمان 
بردارینمونه  

آب و 
 پساب

 اسیدیته، دما و مواد جامد معلق  
خروجی 
خانهتصفیه  

 تصفیه اصولی پساب
 هایشهرکشرکت 

صنعتی با نظارت اداره 
زیستکل محیط  

مطابق نقشه 
1 
 

هر شش ماه 
  باریک

، مواد  BODپارامترهای اکسیژن محلول، 
 فرم کلیتعداد ذرات معلق،   مغذی،
و  هاآنیونو فلزات سنگین،  مدفوعی

 غیره  هاکاتیون

فاضالب 
بهداشتی و 
 فاضالب صنعتی 

جلوگیری از ایجاد  -
 تخلیهجاذب و  هایچاه

 پساب به آنها
اطمینان از کارکرد  - 

  خانهتصفیهمناسب 

 هایشهرکشرکت 
صنعتی با نظارت اداره 

زیستکل محیط  

مطابق نقشه 
1 

شش ماه 
باریک  

 ، چاه پیزومتری،  چاه موجود رو به روی شهرک در اراضی کشاورزیخانهتصفیه*   نقاط پایش آب: خروجی 
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Introduction  
Today, industrial units have become industrial complexes and towns and are expanding rapidly. In most of 

these areas, comprehensive and appropriate studies have not been conducted from the perspective of land 

use planning, therefore environmental parameters such as proper distance from aquifers or other water 

sources such as wells, springs and aqueducts and proper privacy have not been studied. Also, most of the 

wastewater of industrial will being injected directly into the ground through absorption wells without 

treatment, and consequently, it will pollute the groundwater sources. Therefore, knowing the status of 

groundwater vulnerability is one of the important principles in groundwater resource management. 

Vulnerability The possibility of groundwater pollution is a qualitative concept and cannot be measured and 

must be deduced from other information that can be measured. Various methods have been proposed for 

groundwater vulnerability. Overlap methods combine the parameters that control the movement of 

pollutants from the ground to the saturated area and determine an index called the vulnerability index in 

different parts of an area. One of the most widely used and well-known methods is the DRASTIC model 

overlap index (Rouhi et al., 2017). In Najafabad city, due to having an arid and semi-arid climate and 

providing most of the water needs from groundwater resources, attention to the vulnerability of groundwater 

resources is essential. On the other hand, in the study area, the presence of land uses such as Alavijeh city, 

Alavijeh industrial town and agricultural land use on the aquifer increases the probability of point and non-

point source pollution entering the aquifer environment and its vulnerability. Therefore, in this study, the 

vulnerability of the aquifer was investigated using the correct model to be informed of its status, the 

necessary measures are taken. 

Research method  

• Scope of the study Alavijeh industrial town is located at km 70 of Isfahan-Alavijeh road and the closest 

residential area to this option is Alavijeh city, 2 km east of it (Figure 1). The existing Alavijeh industrial 

town with an area of 200 hectares, due to its location in Najafabad city, has greatly contributed to the 

economy of this city.  

• DRASTIC model 

It is the numerical ranking model of the US Environmental Protection Agency and the American Water 

Wells Association to assess the strength of groundwater vulnerability. This model consists of seven 

measurable and effective hydrological characteristics in the transfer of pollution to groundwater, including 

groundwater depth, artificial recharge, aquifer, soil environment, slope, unsaturated zone constituents and 

electrical conductivity. These layers are provided in the GIS environment (Rahman et al., 2021). To 

determine the relative importance of each layer, according to the importance of the impact on the pollution 

of the groundwater system, a relative weight of 1-5 is considered. In this model, the ranks of each of the 

hydrological characteristics are assigned a rank based on their impact on vulnerability. At the end, seven 

prepared layers are stacked and the final layer of groundwater vulnerability is obtained. 

Conclusion 

• Assess the risk of aquifer vulnerability  

Alavijeh industrial town is located in the study area of Morchekhort and Zayandehrood grade 4 basin. The 

wells in the study area are of smallholder type and have been drilled mainly for agricultural purposes. Based 

on the analysis of groundwater level curves in the area, the maximum groundwater level is 2135 meters, 
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which gradually decreases to the east of the groundwater level and reaches at least 1805 meters (average: 

1971 meters). It is also the direction of groundwater flow in the region, from northwest to southeast. 

According to the Piscopo method, the artificial recharge index is ranked 3rd and 6th in the industrial town. 

The constituents of the aquifer environment have a score of 4 (sand particles with clay (50%) with 

conglomerate) and the unsaturated area has a score of 3 (sand, rubble and clay). Due to the granulation and 

characteristics of sediments between the surface and groundwater, the presence of fine-textured materials 

such as clay and loam reduces the ability to transfer contaminants from the soil surface to groundwater. 

Therefore, the probability of migration and transfer of pollutants in the area to groundwater has been 

moderate to low. On the other hand, due to the low slope of the area, the contact time of surface water and 

pollutants with the ground surface is increased and there is a greater chance of infiltration, which increases 

the vulnerability in the area. In general, the Drastic index is in the range of 23-230. In the study area, this 

index was obtained between 50-130.Aquifer vulnerability was divided into 2 zones of low and medium 

vulnerability. As shown in Figure 1, about 30% of Alavijeh industrial town is located on the aquifer and 

the western part of the industrial town has a higher potential for vulnerability than the eastern part. In the 

western part of the study area, the aquifer in the western part is more vulnerable due to the higher rank of 

aquifer nutrition and soil environment.Due to the establishment of metal, non-metallic and textile industries 

up to grade 5 in the industrial town, wastewater pollution caused by the activities of these industries, if 

environmental standards are not observed and discharged to absorption wells can cause severe groundwater 

pollution. It is noteworthy that the existing town has more than 80% of the units connected to the town's 

treatment plant system and 20% of the remaining units are not connected to the treatment plant system. 

These units have either pre-treated, purified and recycled water in the production process and a number of 

units are also used absorbing wells and not connected to the wastewater treatment system. However, it is 

necessary to require all units to connect to the industrial town treatment plant to prevent the transfer of 

contaminant load to groundwater sources. Another land use in the study area that can increase the 

vulnerability of the aquifer is the presence of the city of Alavijeh on the aquifer, which is located two 

kilometers from the industrial town of Alavijeh. Although the city is in a low vulnerability zone, it does not 

have a treatment plant and sewage is discharged to absorption wells. Also, the area around this city and the 

industrial town are covered with agricultural lands and gardens, and agricultural lands are located on the 

aquifer, which in case of excessive use of pesticides and chemical fertilizers, especially nitrate fertilizer, 

pollution of groundwater sources will occur. 
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