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چکیده
امروزه ،یكی از روشهای مدیریت کیفی آبخوانها ارزیابى آسیبپذیرى آبخوانها است که با توجه به آن میتوان محدوده
کیفی آبخوان را تعیین و مدیریت مناسبی جهت کاربریهای مرتبط با آبخوان اعمال کررد .بنرابراین ،ارزیرابى آسریبپرذیرى
آبخوان ،بخش مهمى از مدیریت منابع آبى است .هدف از این پژوهش ارزیابى آسیبپذیرى آبخوان ماهیدشت با استفاده از
مردلهراى دراسرتی

 ،ایویآی ،گرادز در سیسرت االععراج جاراایرایی اسرت .مردل دراسرتی

براسرا

خصوصریاج

هیدروژئولوژیكی مؤثر بر آلودگی آبخوان و با امتیازدهی و جمع این معیارها میتوان مناالق آسیبپذیر آبخروان را مشرخ
کرد .در مدل ایویآی بر اسا
آبخوان مشخ

دو معیار آسیب پذیرى تعیین میشود .و در مدل گادز از ضرب چهار معیار آسیبپرذیرى

می شود .نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهرد کره در مردل دراسرتی

پتانسریل آلرودگی آبخروان بره

ترتیب مناالق بدون خطر آسیبپذیری با مساحت  22/03کیلومتر مربع ،مناالق با خطر پذیری خیلی ک  222/30کیلومترمربع،
مناالق با آسیبپذیرى ک  93/23کیلومتر مربع و مناالق با آسیب کر ترا متوسرط  81/29کیلومترمربرع را بره خرود اختصرا
میدهند در مدل ایویآی مناالق با خطر آسیبپذیرى پرایین برا مسراحت  228/20کیلومترمربرع و آسریبپرذیرى متوسرط برا
مساحت  231/2کیلومترمربع البقهبنردی میشرود .در مردل گرادز نیر بیشرتر منطقره برا آسریبپرذیرى کر برا مسراحت 138/9
کیلومترمربع پوشش داده شده است و مناالق کمتری با آسیبپذیرى متوسط برا مسراحت  21/2کیلومترمربرع اسرت .از ایرن رو
آبخوان ماهیدشت براسا

سه مدل ارزیابی در این پژوهش در آسیبپذیرى جدی قرار ندارد.

واژههای کلیدی :آبخوان ،آسیبپذیری ،ماهیدشت ،دراستی

 ،ایویآی ،گادز.

 .1مقدمه

توجهی از آب مصرای کل جهان از آن تأمین مریگرردد .برا

آبخوانها منابع عظیمی از آبهای شیرین بوده و مقدار قابرل

اا ایش روزاا ون برداشت آب ،سطح آبخوانها در بسریاری
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از دشتها در کشور به حد بحرانی رسریده اسرت .از ایرن رو

داده مكانى را در مدج زمان کوتاهی ممكن مىسازد .استفاده

حفاظرت کیفری و مردیریت آبخروانهرا از اهمیرت بسریاری

از توابع تحلیلرى پیچیرده ،دقرت محاسرباتى براال ،ه ینره کر ،

برخوردار هسرتند [ .]8آبخروانهرا بره روشهرای مختلر

در

قابلیت تفكی

الیفى مكانى و زمانى قابل توجه ،قابلیرتهراى

معرض خطر آلودگی قرار مریگیرنرد از ایرن رو تشرخی

و

ویرایشى به هنگرامسرازى سرریع دادههرا ،مردل سرازى و تهیره

کنترل آلودگی آنها نسبت به آبهرای سرطحی مشركلترر و

گ ارش به شركلهرای متعردد از ویژگرىهراى دیگرر سیسرت

پره ینهتر است [.]2

االععاج جاراایایی است [.]2

مدلهای مختلفی برای ارزیابی آسریبپرذیری آبخروانهرا در

در س رالهررای اخیررر مطالعرراج اراوانرری در مررورد اسررتفاده از

جهان وجود دارد که میتوان این مدلها را در سه البقه عمده

مدلهای مختل

آسیبپذیری آبخوان صورج گراتره اسرت

البقهبندی کرد )8( :مدلهای شبیهسازی مبتنی برر ارآینرد ()2

که در این مطالعه تعدادی از آنها مورد بررسی قرار میگیررد.

 .در

در سال  2380در پژوهشی در حوضه

مرردلهررای آمرراری ( )0مرردلهررای همپوشررانی شرراخ

پاچكو و سانچ ارناند

هیرردروژئولوژی ،ارزیررابی آسرریبپررذیری برره الررور معمررول

رودخانرره سرروردو واقررع در جنرروب شررر کشررور پرتاررال برره

مریکنرد کره

2

حساسیت ی

آبخوان به آلرودگی را توصری

ارزیررابی پتانسرریل آلررودگی بررا اسررتفاده از مرردل دراسررتی

مرریتوانررد کیفیررت آبخرروان را کرراهش دهررد [ .]0ارزیررابی

پرداختند و به این نتیجه رسیدند که پتانسیل خطر آلودگی در

آسیبپذیری آبخوان در مناالقی کره منرابع آبری تحرت ترأثیر

حوضه رودخانه وجود دارد [ .]1احمد و نازال در سرال 2389

تنش از اعالیتهای صنعتی و کشاورزی ،قرار دارند میتوانرد

در پژوهشی به منظور بررسی آسیبپذیری آبخوان منطقهای

سودمند باشد .ععوه بر این ،مطالعاج مربوط به آسیبپرذیری

غربری ریراض واقرع در کشرور عربسرتان برا از اسرتفاده مردل

آبخرروان مرریتوانررد االععرراج و معیارهررای اولیرره را برررای

پرداختند .نقشره آسریبپذیرى بره دسرت آمرده از

تصررمی گیررری در تعیررین کرراربری زمررین ،مشررخ
شبكههای نظارتی و مدیریت منابع آب در مقیا

دراستی

کررردن

منطقره را بره دو قسرمت آسریبپذیری زیراد و خیلری زیراد

منطقهای در

تقسی بندى کردند [ .]3شكور و همكراران در سرال  2323در

اختیار قرار دهد [.]1

پژوهشی در منطقه ایصلآباد پاکستان از مدل دراستی

چگونگی و نحوه استفاده از مدل مناسب و کارآمد برای تهیه

تعیین آسیبپذیری منطقه مورد مطالعه اسرتفاده کردنرد .و بره
این نتیجه رسیدند که ایصلآباد دارای پتانسیل آسریبپرذیری

نقشه آسیبپذیری در منطقه مورد مطالعره بسرتگی بره وجرود
دادهها و توزیع آنها ،موقعیت هیردرئولوژی ،مقیرا

باالیی است و مناالق آسیبپذیر در قسمت مرک ی و شرمالی

و هردف

منطقه ایصلآباد قررار دارنرد [ .]83آریرا و همكراران در سرال

نقشره دارد [ .]9از ایرن رو بایرد در نظرر داشرت کره نقشره

 2323در پژوهشی که در حوضه رودخانه واتاماالیكرارایی در

پهنهبندی آسیبپذیری آبخوان ،میر ان آلرودگی آبخروان را

جنوب هند با استفاده از مدل دراستی

منعكس نمیکند بلكه پتانسیل آبخوان نسربت بره آلرودگی را

داشتند بره ایرن نتیجره

رسیدند که نقشه آسیبپذیری آبخوان منطقه مورد مطالعه در

نشان میدهد .از ایرن رو ،ممكرن اسرت منطقره مرورد مطالعره

البقه آسیبپذیری زیاد ،متوسط و ک قرار دارد .بیشتر حوضه

پتانسیل آسیبپذیری ک یا متوسط داشته باشد ولی بره دلیرل

تحرت آسریبپرذیری متوسرط اسرت [ .]88اصراری مقردم و

حضور گسترده منابع آالینده ،آبخوان آلوده شده یا برالعكس

همكاران در سرال  ،8031،در پژوهشری برا هردف پهنرهبنردی

شود [.]2

آسیبپذیری آبخوان مرند با استفاده از مدلهرای دراسرتی

سیست االععاج جاراایایی 8به دلیل ویژگیهای که دارد اب ار

،

ایویآی 0نشان دادند که در هر دو مدل ،می ان آسیبپذیری

مناسب و کارآمد در ارزیرابی آسریبپرذیری آبخروان اسرت.

در قسرمتهای شرر  ،جنروب شررقی و شرمال شررقی دشرت

سیست االععاج جاراایایی توانایی جمعآورى ،ذخیررهسرازى
و تج یه و تحلیل هم مان معیارهای مختل

برای

بیشتر از بخشهای مرک ی و غربی دشرت اسرت امرا حردود

را دارد و نمایش
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ایستگاه اقلری شناسری ماهیدشرت در دورهی آمراری  8021ترا

میرزاونررد و قاسررمیه در سررال  8039در پژوهشرری برره ارزیررابی

 8031میانگین بارندگی ساالنه حدود  132میلیمترر و میرانگین

آسرریبپررذیری دشررت کاشرران بررا اسررتفاده از مرردل دراسررتی

دمررای سرراالنه  80/1درجرره سررانتیگراد برروده اسررت [.]82 ،89

یر

ماهیدشررت برره دلیررل زمینهررای حاصررلخی و همجررواری بررا

پرداختند و به ایرن نتیجره رسریدند کره مردل دراسرتی

سیست کارآمد در ارزیابی آلودگی آبخوانها است همچنرین

رودخانرره مررر

بخشهرای مرکر ی و جنروب غربری دشرت کاشران پتانسریل

محصوالج متنوعی از قبیل گندم ،جو ،چاندر ،سریب زمینری،

بیشتری برای آلودگی دارند [ .]80قنبریان و احمردی ندوشرن

ذرج ،پیاز و غیره به خوبی در این منطقه پرورش مییابد ایرن

در سال  8031در پژوهشی به ارزیابی آسریبپرذیری آبخروان

دشررت حاصررلخی ترین نقطرره شهرسررتان کرمانشرراه محسرروب

 ،گررادز،1

میشود [ ]82شكل  8موقعیت جاراایایی منطقه مرورد مطالعره

دشررت لردگرران بررا اسررتفاده از مرردلهررای دراسررتی
ایویآی در محریط آرک جرریآیا
مطالعه نشان داد که برر اسرا

پرداختنرد نتررایج ایررن

مردل دراسرتی

از دیربرراز قطررب کشرراوزی برروده اسررت و

را نشان میدهد.

منطقره مرورد

مطالعه دارای پتانسریل آلرودگی متوسرط ،زیراد و بسریار زیراد
است .نتایج مدل ایویآی نشان داد کره بریش از  39درصرد
مساحت آبخوان دارای حساسیت براالیی نسربت بره آلرودگی
هستند .همچنرین نترایج مردل گرادز نشران داد کره  19درصرد
مسراحت منطقره دارای حساسریت پررایینی نسربت بره آلررودگی
دارند [ .]81با توجه به اینكره تهیره نقشره آسریبپرذیری ابر ار
مفیدی برای برنامهری ی و مدیریت آبخوان محسوب میشود
و با توجه به اینكه آبخروان ماهیدشرت در بخرش کشراورزی،
صنعتی و شرب از اهمیت ویژه ای برخوردار اسرت شناساسری
مناالق آسیبپذیر امری ضروری است .لذا در این پژوهش به
بررسی آسیبپذیری آبخوان ماهیدشت با استفاده از مدلهای
دراستی

 ،ایویآی و گادز و صحت سنجی این سه مدل با

ه پرداختهای .
 .2منطقه مورد مطالعه
ماهیدشت در  29کیلومتری شهر کرمانشراه قررار دارد و جر
محدوده سیاسری شهرسرتان کرمانشراه اسرت دارای مختصراج
جاراایایی بین  12 19 33ترا  12 33 93و  01 82 83ترا 23 33

شكل  .8موقعیت جاراایایی منطقه مورد مطالعه

 01واقع شده است دارای جمعیتری برابرر  28033نفرر (معرادل
 1119خررانوار) ،مسرراحت  123/10کیلررومتر مربررع و ارتفررا

 .3مواد و روشها

ازسطح دریا  8133متر است اقلری منطقرهی مرورد مطالعره بره

با توجه به اهمیت آسیبپذیری آلرودگی آبخروان در بخرش

و سررد مرالروب

صنعت ،شرب ،کشاورزی و توسعه روز اار ون شرهرکهرای

از نو مدیترانه ای بوده و بیش از  13درصد برارش منطقره در

صنعتی و کارخانهها در این منطقه و ورود ااضعبها صرنعتی

آمرار

و کشاورزی به داخل آبخوان ماهیدشت ،شناسرایی منراالق و

علت داشتن اصلهای مشخ

گرم خش

الی ماههرای آبران ترا ارروردین ر مریدهرد .براسرا
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امرر مهر و

مقایسه آنها با یكدیگر انجام شد .این سره مردل رایرجتررین و

میر ان آسریبپذیری آبخروان ایرن دشرت یر

ضروری اسرت از ایرن رو تهیره نقشره آسریبپذیری آبخروان

مرسومترین مدلهای ارزیابی آسریبپرذیری آبخروان هسرتند

ماهیدشت میتواند االععاج جامع وکاملی برای برنامهریر ی

که بیشتر محققران از ایرن مردلهرا اسرتقاده مریکننرد در ایرن

و بره کرار برردن تصرمیماج مناسرب و برهموقرع در مردیریت

پژوهش مدل دراستی

بره دلیرل اسرتفاده از معیارهرای بیشرتر

آبخوان در اختیار قررار دهرد ترا برا شرناخت کراای از میر ان

نسبت به سایر مدلها مد نظر اسرت و از الراری اسرتفاده از دو

آسیبپذیری منطقه ،از آلوده شدن بیشتر این منابع جلوگیری

مدل دیگر (ایویآی و گادز) امكان مقایسه و صحت سنجی

کرد .در این پژوهش ،به منظور بررسى آسیبپذیرى آبخروان

را اراه میکند.

با استفاده از سه مدل دراستی

 ،ایویآی وگرادز شركل  2و

شكل  .2نگاره مراحل انجام کار

مررریشرررود [ .]83در مررردل دراسرررتی

 .1-3مدل دراستیک

سازمان حفاظت محیط زیسرت ایراالج متحرده
دراستی

آبخوان) ،(Dشیب توپوگراای ( ،)Tتاذیه خال

امریكرا 9مردل

( ،)Rمحیط

آبخوا ) ، (Aجنس خاک ) ،(Sمحیط غیر اشبا ) (Iو هدایت

را برای ارزیابی پتانسیل آلودگی آبخوانها ناشی از

هیدرولیكی ( )Cاستفاده میشود.

آالیندههای که قابلیت انتشار دارند را الراحی کرده است .این
مدل برر اسرا

از معیارهرررای عمرررق

وضرعیت هیردروژئولوژیكی اسرت .وضرعیت

عمق آبخوان )(D

 :عمق آبخوان نقرش مهمری در آلرودگی

هیدروژئولوژیكی ترکیبی از تمامی معیارهای زمرینشناسری و

آبخوان دارد زیرا آلودگی باید مسااتی را تا رسیدن بره سرطح

هیدرولوژیكی است که حرکت آبخوانها را در ورود ،نفروذ

ایستابی الی کند و اگر سطح آب پایینتر باشد زمان حرکرت

و خروج از سیست در منطقه را تحت تأثیر قرار داده و کنتررل

و امكان پاالیش آلوده کننده بیشتر میشرود .بررای تهیره الیره

ه پوشانی است که بره

عمق تا سطح ایستابی از آمار سطح آب در  03پی ومتر موجود

الور گستردهای برای ارزیابی پتانسیل آسریبپرذیری آبخروان

در دشت که توسرط سرازمان آب منطقرهای اسرتان کرمانشراه

محردوده گسرترده پتانسریل آلرودگی اسرتفاده

جمعآوری شده استفاده شد .بعد از ویرایش و میرانگینگیری

میکند [ .]81مدل دراستی
نسبت بره یر

شاخ

20

ارزیابی آسیبپذیری آبخوان ماهیدشت نسبت به آلودگی با استفاده از مدلهای ...؛ رسول باقرآبادی ،مظاهر معینالدینی
از دادهها نقشه مرورد نظرر برا اسرتفاده از مردل درون یرابی در

نقشه درصد شیب ،نقشه نفوذپذیری خاک و بارندگی با توجه

تهیه گردید .الیه عمق تا سرطح ایسرتابی برا

به معیارهای جدول  0تهیه و رتبهبندی شد .پس از تهیه نقشهها

شرده توسرط مردل

برای بدست آوردن الیره تاذیره رابطره  8نقشرههرای شریب و

محیط جیآیا

توجه به جدول  8به محدودههای تعریر
دراستی

نفوذپذیری خاک به همراه بارندگی منطقه همپوشانی شدند و

البقهبندی و ارزشگذاری شد.

نقشه تاذیه خال

جدول  .8البقهبندی و ارزشگذاری عمق آبخوان [.]23
محدوده
()m

بدست آمد که بررای بدسرت آوردن رتبره

واقعی تاذیره برا اسرتفاده از معیارهرای جردول  1البقهبنردی و

رتبهبندی

ارزشگذاری آن صورج گرات.

2-3

83

0-2

3

3-0

2

89-3

9

20-89

0

درصد

03-20

2

<03

8

درصد شیب  +می ان بارندگی  +نفوذپذیری خاک = تاذیه خال

()8
جدول  .0تهیه الیه تاذیه با استفاده از شیب ،بارندگی و نفوذ خاک [.]23
شیب

شیب توپوگرافی ( :)Tشیب و تاییرراج شریب سرطح زمرین
نقش ویژهای در آلودگی آبخوان دارد .به دلیرل اینكره شریب

بارندگی
بارش

شیب

رتبه

()mm

رتبه

محدوده

رتبه

>2

1

>933

1

زیاد

9

83-2

0

233-933

0

زیاد تا متوسط

1

00-83

2

193-233

2

متوسط

0

<00

8

<193

8

ک

2

خیلی ک

8

حرکت آلوده کننده و نگهداری آن را بر سطح زمرین کنتررل
میکند .از این رو هر چقردر شریب سرطح زمرین کمترر باشرد
زمان تما

جدول  . 1البقهبندی و ارزشگذاری تاذیه خال

آبهای سطحی و آالیندهها با سطح زمین بیشرتر

محدوده
() mm/year

است و در نتیجه امكان نفوذ آالیندهها به داخل آبخوان بیشتر
میشود .درصد شیب با اسرتفاده از مردلهرای رقرومی ارتفرا
محاسبه میشود که نقشه نهایی براسا

جدول  2البقهبندی و

ارزش گذاری شد.
جدول  .2البقهبندی و ارزشگذاری شیب توپوگراای [.]23
محدوده

نفوذپذیری خاک

[.]23

رتبهبندی

93-3

8

833-93

0

829-833

2

293-829

1

>293

3

رتبهبندی

محیط آبخووان ( :)Aمحریط آبخروان جرنس ذراج ،انردازه

2-3

83

ذراج و تخلخل را شامل میشود که می ان پویرایی و تحررک

2-2

3

آلودگی و به عبارتی ارآیندهای رقیرقسرازی آلرودگی ماننرد

82-2

9

تج یه شیمیایی ،جرذب ،پخرش و ترأخیر آلرودگی را کنتررل

81-82

0

>81

8

()%

تغذیه خالص ( :)Rبرای تهیه الیه تاذیه خال

میکند و براسا

از سره مردل

شیب ،بارندگی و می ان نفوذپذیری خراک اسرتفاده میشرود.
25
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جدول . 9البقهبندی و ارزشگذاری محیط آبخوان [.]23
رتبهبندی

رتبهبندی پیک

محدوده

شیل تودهای

8-0

2

آذرین /دگرگونی

2-9

0

آذرین  /دگرگونی هوا زده

0-9

1

رسوباج یخچالی

1-2

9

مخلوط شیل ،ماسه و آه

9-3

2

ماسه سنگ تودهای

1-3

2

1-3

2

شن و ماسه

1-3

1

بازالت

2-83

3

3-83

83

سنگ آه

سنگ آه

تودهای

کارستی

ایستابی است که از آب غیراشبا و یا به صورج غیرپیوسته از
آب اشرربا شررده باشررد .از عوامررل مهرر و تأثیرگررذار بررر
آسیبپذیری آبخروان ضرخامت و خصوصریاج هیردرولیكی
تشكیعج زمینشناسی منطقه غیراشبا است و بهعنوان کنترل
کنندههای اصلی و البیعی می ان تاذیه و مدج زمان تاذیه بره
آبخوان نقش خود را ایفا میکنند .همچنین محیط غیراشبا با
نگهداری ،جذب و حذف عوامل بیماریزا ،جذب و کراهش
مواد شیمیایی ،آلی و مصنوعی ،کاهش غلظت ال اج سرنگین
و مواد شیمیایی غیرآلی از الریرق جرذب و واکرنش برا سرطح
کانیها ،در جلوگیری از آلودگی آبخوان نقش مهمی دارند.
تأثیر محریط غیراشربا در آلرودگی آبخروان ،هماننرد محریط
خاک بوده و به نفوذپذیری مواد تشكیل دهنده و خصوصیاج

جنس خاک ( :)Sنقشه خاک منطقره مرورد مطالعره براسرا

محیط غیراشبا بستگی دارد و براسا

آمار و االععاج موجود در سرازمان آب منطقرهای و سرازمان

ارزشگذاری گردید.

آبخی داری تهیه ،رقومی و البقهبندی شد .خراکهرای شرنی،
ماسهای ،لوم و لومی ماسهای براسا

جدول  2البقهبندی و

جدول  .2البقهبندی و ارزشگذاری منطقه غیر اشبا [.]23

جدول  2ارزش گذاری

محدوده

گردید .جنس می ان آبنفوذی و نیر نفروذ آالینردههرا را بره

رتبهبندی

رتبهبندی
پیک

داخل آبخوان کنترل میکند .بره الرورکلی هرر چقردر انردازه

الیه محبو

ذراج تشكیل دهنده خاک ری تر ،نفوذپذیری خاک کمتر و

سیلت  /ر

2- 2

درصررد مررواد آلرری و ضررخامت خرراک بیشررتر باشررد پتانسرریل

شیل

2- 9

0

آلودگی آبخوان کاهش مییابد.

سنگ آه

2- 2

2

ماسه سنگ

1- 1

2

و شیل الیهالیه

1- 1

2

و سیلت

1- 1

2

نازک بودن الیه خاک

83

آذرین  /دگرگونی

2- 1

1

شن

83

شن و ماسه

2- 3

1

ماسه

3

بازالت

2-83

3

کود گیاهی

1

سنگ آه

1-83

83

جدول  .2البقهبندی و ارزشگذاری جنس خاک [.]23
محدوده

ر

اشرده/متراک

کننده

ماسه سنگ ،سنگ آه

رتبهبندی

شن و ماسه با مقدار زیادی ر

کارستی

8

8
0

2

لوم ماسهای

2

هدایت هیدرولیکی ( :)Cهدایت هیدرولیكی توانرایی مرواد

لوم

9

تشكیل دهنده آبخروان در انتقرال آب اسرت .هردایت آب برر

لوم سیلتی

1

شرریب هیرردرولیكی

لوم ر دار

0

مشخ

کود

2

مقدار اضاهای خرالی و اتصرال برین آنهرا در آبخروان کنتررل

8

میشود و در نتیجه ،ایجاد درز ،شكاف و صفحاج الیهبنردی

ر

غیر متراک

شرردج جریرران آبخرروان کرره تحررت یر

در جریان است کنترل دارد .هردایت هیردرولیكی برا

شده و تخلخل بین دانهای هستند .هدایت هیدرولیكی حرکت

محیط غیراشباع ( :)Iمحریط غیراشربا منطقره براالیی سرطح

و پخش آالینده را از منطقهای که نفوذ کرده و ترا بره محریط

26

ارزیابی آسیبپذیری آبخوان ماهیدشت نسبت به آلودگی با استفاده از مدلهای ...؛ رسول باقرآبادی ،مظاهر معینالدینی
جدول  . 83البقهبندی و ارزشگذاری شاخ

اشبا رسیده را کنترل میکند .از این رو ،هرر چقردر هردایت

شاخص دراستیک

هیدرولیكی بیشتر امكان جریان آالینردههرا در آبخروان بیشرتر
خواهد بود .البقرهبنردی هردایت هیردرولیكی در ایرن مطالعره
جدول  1انجام گرات.

براسا

جدول . 1البقهبندی و ارزشگذاری هدایت هیدرولیكی [.]23

دراستی

محدوده آسیبپذیری

بدون خطر آسیبپذیری

> 23

آسیبپذیری خیلی ک

33-13

آسیبپذیری ک

883-833

آسیبپذیری ک تا متوسط

803-823

آسیبپذیری متوسط تا زیاد

893-813
823-823
833-813

محدوده

رتبهبندی

<1

8

آسیبپذیری زیاد

82-1

2

آسیبپذیری خیلی زیاد

21-82

1

کامعً آلوده

13-21

2

13-13

1

 .2-3مدل ایویآی

>13

83

در مرردل ایویآی از دو معیررار ضررخامت هررر واحررد رسرروبی

هرردف اصررلی ارزیررابی بررا مرردل دراسررتی

 ،تهیرره نقشرره

آسیبپذیری آبخوان به دست میآید:
𝑛

تأثیرگذار در آسیبپذیری آبخوان که شامل سرطح ایسرتابی،

در این رابطره Ci ،مقاومرت هیردرولیكی آبخروان  dضرخامت

هیدرولیكی تهیه میشود .جدول  3ضرایب مربروط بره هفرت
معیار مدل دراستی

الیرره هررای برراالی آبخرروان  nتعررداد الیرره هررا  Kiهرردایت

،

هیدرولیكی تخمینی هر الیره ( )day/mاسرت .معیرار  Cزمران

معیارهای آسیبپذیری ضرایب وزنی دارند که اهمیت نسربی

حرکت آبخوان از البهالی خلل و ارج سرطح اوقرانی بخرش

آنها نسبت به آسیبپذیری آبخوان را نشران مری دهرد .نقشره
آسیبپذیری مردل دراسرتی

𝑖𝑑
𝑖𝑘 𝑖=1

∑ = 𝑖𝐶

()0

جررنس آبخرروان ،نررو خرراک ،منطقرره غیراشرربا و هرردایت
را نشران مریدهرد .در مردل دراسرتی

< 833

برراالی آبخرروان و هرردایت هیرردرولیكی در هررر الیرره شرراخ

آسیبپذیری است که به وسیله ترکیب نقشرههرای معیارهرای

شاخ

[.]23

اشرربا برره سررمت پررایین اسررت .در مرردل ایویآی برره الررور

از رابطرهی  2محاسربه

میشود:

غیرمستقی از معیارهای مدل دراستی

 =DrDw+RrRw+ArAw+SrSw+TrTw+IrIw+CrCwدراستی

نو آبخوان استفاده میشود .پرس از محاسربه میر ان شراخ

()2

آسیبپذیری ،از الریق مقایسه آن با جدول  ،88می ان پتانسیل
جدول  . 3ضرایب وزنی هفت معیار شاخ
معیار

دراستی

[.]23

وزن

عمق آبخوان ()D

9

()R

1

تاذیه خال

آلودگی آبخوان مشخ

بره جر توپروگراای و

میشود [.]22 ،28

جدول  .88می ان آسیبپذیری براسا
مقاومت هیدرولیكی در در مدل ایویآی [.]28
لگاریتم مقاومت

مقاومت

هیدرولیکی

هیدرولیکی

3-83

محیط آبخوان ()A

0

پتانسیل آلودگی

جنس خاک ()S

2

آسیبپذیری خیلی زیاد

>8

شیب توپوگراای ()T

8

آسیبپذیری زیاد

8-2

83-833

محیط غیر اشبا ()I

9

آسیبپذیری متوسط

2-0

833-8333

هدایت هیدرولیكی ()C

0

آسیبپذیری پایین

0-1

8333-83333

آسیبپذیری خیلی پایین

<1

<83333

آسیبپذیری جدول  83نشان دهنده می ان آماده بودن انتقرال
آلودگی به آبخوان است.
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 .3-3مدل گادز

ارزشگذارى رتبهها در مدل گادز متفاوج اسرت و برا توجره

مدل گادز یكی دیگر از مدلهرای شراخ

همپوشرانی اسرت

به ارزشگذارى مدل گادز رتبهبندى شد.

که اولین بار  8312توسط ااستر [ ]20توسعه یاارت .ایرن مردل

نوع خاک ) : (Sنحوه تهیه معیرار نرو خراک هماننرد مردل

در سال  8311کاملتر شرد مردل گرادز بره دلیرل سرادگی در

دراستی

مفهوم و کاربرد آسانترر آن در بسریاری از کشرورها اسرتفاده

گادز متفاوج است.

شررده اسررت [ .]21 ،81گررادز را مرریترروان یكرری از مرردلهررای

ایررن مرردل ،بسرریار سرراده و عملررى اسررت برررای ارزیررابى سررریع

محاسبه آسیبپذیری آبخوان از نظر کیفی دانست .ایرن مردل

آسیبپذیرى آبخوان نسبت به آلودگى به کار برده میشود و

بسیار ساده ،عملی و مدلی تجربی برای ارزیابی سریع پتانسریل

همانگونه که قبعً ذکر گردید از ضرب چهار پارامتر به دست

آلودگی است ااستر  8311ارائه کرده است [ .]20در این مدل

میآیررد .در ایررن مرردل ارزش کررع هرراى مختلر

چهار معیار نرو آبخروان ،الیرههرای منطقره غیراشربا  ،عمرق
مدل گادز از رابطه  1به دست میآید:

جدول  .82می ان آسیبپذیری براسا
آسیبپذیری

IV=G.O.D. S

در ایررن ارمررول  Ivشرراخ

ااقد آسیبپذیری

آسرریبپررذیری G ،امتیرراز نررو

آسیبپذیری قابل چش پوشی

آبخوان O ،امتیاز الیههای غیراشبا  D ،امتیاز عمق آبخوان و

مدل گادز [.]29

شاخص آسیبپذیری

3
3-3/8

آسیبپذیری ک

3/3-8/0

آسیبپذیری متوسط

3/3-0/9

نوع آبخوان ) : (Gبا استفاده از االععاج نقشه منابع آب نو

آسیبپذیری زیاد

3/3-9/2

آبخوان حاصل میشود .تعیین نو آبخوان و حدود گسرترش

آسیبپذیری خیلی زیاد

 Sامتیاز جنس خاک است.

بر اسا

لو

حفرارى چراههراى مشراهدهاى ،بهرهبرردارى و

مدل دراستی

ارزشگرذارى نرو آبخروان در ایرن مردل از  3ترا 8

جریآیا

است.
الیههاى محیط غیراشوباع ):(O

ایرن معیرار ،ظرایرت میر ان

آبخوان بیشترین می ان تاثیر را در بین سایر معیارها دارنرد ایرن
مدل یكی از کاریردیترین مدلهای ارزیرابی آبخروان اسرت

محدوده مورد مطالعه به دست آمد .مشخصاج الیه غیراشربا

که قنبریان و احمدی ندوشن به کامل و کاربردی بودن مردل

است ،با این تفاوج که ارزش رتبههاى

دراستی

آن در مدل گادز از  3تا  8متایرر اسرت از ایرن رو برر حسرب

در ارزیرابى آسریبپرذیرى آبخروان اشراره کردنرد

[ .]81نتایج مطالعه عبیدی و همكراران و مرردان و یرارقلی نیر

نسبت جنس مواد تشكیل دهنده آبخوان در هر چاه ،رتبههایى

بیانگر آن برود کره دقرت و انعطراف پرذیرى مردل دراسرتی

داده و سپس نقشه رتبهبندی شده محیط

نسرربت برره مرردلهرراى دیگررر برراالتر اسررت [ .]22 ،22همچنررین

غیراشبا به ارمت رسترى تهیه گردید.
عمق آب زیرزمینى ):(D

برررای نشرران دادن آسرریبپرذیری آبخرروان مررورد

مدل متفراوج اسرت امرا معیارهرای محریط غیراشربا و عمرق

از االععاج چاههاى اکتشااى و یا سایر چاههاى حفر شرده در

به هر نقطه اختصا

با اسرتفاده از هفرت معیرار در نررماار ار آرک

استفاده قرار گراته اسرت .میر ان وزندهری هرر معیرار در ایرن

آالیندهها را تعیین میکند .مشخصاج الیه غیراشبا با استفاده

همانند مدل دراستی

3/8-2

 .0بحث و نتایج

اکتشااى و گ ارشهرا و االععراج موجرود صرورج گرارت.
براسا

از  3تررا 8

جدول  82تاییر میکند [.]20

آبخوان و جنس خاک در نظر گراته میشود .آسریبپرذیری

()1

است ولى محدوده و ارزشگذارى رتبهها در مدل

یااتههاى پژوهش آنها حاکى از آن برود کره مردل دراسرتی

نحروه تهیره نقشره مربروط بره ایرن

داراى قابلیت باالیى در ارزیابى آسیبپذیرى آبخروان اسرت.

اسررت ولررى محرردوده و

نتایج عمق آبخوان نشان داد به دلیل تاثیرگذاری عمق آبخوان

معیررار ،هماننررد مرردل دراسررتی
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بیشتر منطقه در عمق  03متری قرار دارد و دارای رتبه  8است

میدهد که آسیبپذیری آبخوان ماهیدشت در محدوده بدون

و سایر رتبهها در قسرمت غربری و جنروبی قررار دارنرد .نقشره

خطر تا خطرپذیری ک تا متوسط بین  20تا  823متاییر است.

حاصله از شیب نشان مریدهدکره بیشرترین قسرمت منطقره در

البق نتایج این شاخ

مناالق دارای خطرپذیری ک بیشرترین

شرریب  3تررا  2قرررار دارد و سررایر درجرراج شرریب از اهمیررت

مسرراحت را برره خرررود اختصررا

پایینتری نسبت به شیب  3تا  2قرار دارند .در نقشه رتبهبنردی

خطرپذیری متوسط در قسرمت جنروبی دشرت دارای پتانسریل

نتایج نشان مریدهرد کره رتبرههرای  0 ،8و  2بره

آسیبپرذیری متوسرط هسرتند .بنرابراین نقشره آسریبپرذیری

صورج پراکنده در منطقه پخش شدهانرد و رتبره  1بره نسربت

آبخوان نشان میدهد که منطقه مورد مطالعه در آسیبپذیری

سررایر رتبررههررا منرراالق کمتررری را پوشررش مرریدهررد .در نقشرره

جدی و خطر آلودگی باال قرار ندارد .منراالق برا بردون خطرر

رتبهبندی محیط آبخوان بیشتر منطقه در پوشرش شرن و ماسره

آسیبپذیری با مساحت  22/03کیلرومتر مربرع  82/2درصرد،

حاشیهای از منطقه را پوشش

مناالق با خطر پذیری خیلی ک  222/30کیلومتر مربرع 29/29

میدهد .نتایج رتبهبندی جنس خاک نی تقریبرا بره صرورتی

درصررد ،منرراالق بررا آسرریبپررذیری کر  93/23کیلررومتر مربررع

پخش شده است که تمام منطقره را پوشرش داده و امتیازهرای

 82/32درصررد و منرراالق بررا آسرریب کرر تررا متوسررط 81/29

داده اسررت .در نقشرره

مرریدهنررد.

تاذیه خال

قرار دارند و ماسه ،شیل و آه

 3 ،2 ،0 ،8و  83را برره خررود اختصررا

دادهانررد و منررراالق دارای

کیلومترمربررع  0/2درصررد را برره خررود اختصررا

رتبهبندی غیراشبا بیشتر منطقه از نو ماسه سنگ بوده و پس

قسمتهای جنوبی و قسمتی از شمال شرقی از پتانسیل براالیی

و شن و ماسه قرار دارند .در نقشه رتبهبندی

(آسیبپذیری ک ترا متوسرط) در برابرر آلرودگی برخروردار

هدایت هیدرولیكی دو رتبه  1و  2از پوشش منطقهای بیشتری

هستند به همین سبب کنترل این ناحیه در مقابل آلودگی بایرد

نسبت به سایر رتبهها قرار دارند و رتبه  8که در قسمت شمالی

مورد توجه قرار گیرد .بنابراین جهت پیشرگیری از ورود ایرن

قرار در درجه بعدی قرار مریگیررد و در آخرر رتبره  2کره در

محدوده به رتبه آسریبپرذیری زیراد ،بایرد مراقبرت و کنتررل

قسررمت مرک ر ی قرررار دارد در درجرره آخررر قرررار دارد .نقشرره

بیشتری صورج پذیرد.

از آن سیلت /ر

پهنهبندی آسیبپرذیری مردل دراسرتی

در شركل  83نشران

شكل  .1نقشه رتبهبندی عمق آبخوان

شكل  .0نقشه رتبهبندی شیب
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شكل .83نقشه آسیبپذیری مدل دراستی

شكل  .3نقشه رتبهبندی هدایت هیدرولیكی

ضخامت هر یر

از واحردهای

مدل ایویآی اقط براسا

رسوبی و ضریب هدایتی هیدرولیكی ،شاخ

آسریبپذیری

آبخوان تعیین میشود .به دلیل استفاده از ایرن دو معیرار دقرت
کمتری نسبت به دو مدل دیگرر برخرودار اسرت و مریتواننرد
ی

ارزیابی کلی از منطقه مورد مطالعه را نشان میدهد و این

دو معیرررار مهمتررررین و تاثیرگرررذارترین معیارهرررای میررر ان
آسرریبپذیر هسررتند [ .]82براسررا

شرركل  ،88منطقرره برره دو

قسرمت تقسری مریشررود قسرمت پرایینی برا مسرراحت 228/20
کیلومترمربع  98/92درصد در البقه آسیبپذیرى پرایین قررار
دارند که نتیجه تاثیرگذاری هدایت هیدرولیكی پرایین منطقره
شكل  3است .قسمت باالیی برا مسراحت  231/2کیلومترمربرع
 11/90درصد که دارای خطرپذیری متوسط اسرت کره نشران
میدهد آبخوان منطقه در آسریبپرذیری جردی قررار نردارد.
بنابراین باید اقداماج الزم جهت ورود منطقه از آسیبپذیری

شكل .88نقشه آسیبپذیری مدل ایویآی

متوسط به آسیبپذیری زیاد باید اقداماج پیشگیرانه صورج
گیرد .براسا

نقشه آسیبپذیری شاخ

نتایج منطقه به دو قسمت آسیبپذیری پایین و

نو معیار آبخوان ،الیههای محیط غیراشبا  ،عمق آبخروان و

متوسررط تقسرری شررده اسررت کرره بیشررتر منطقرره در قسررمت

جرنس خراک نشران مریدهرد کره شراخ

آسریبپررذیری پررایین قرررار گراترره اسرت کرره نسرربت برره مرردل
دراستی

مساحت بیشتری را به خود اختصا

نهایی مدل گادز تهیه شده با چهار
آسرریبپذیری در

محرردوده مررورد مطالعرره در دو البقرره آسرریبپررذیری کرر و

داده است.

آسیبپذیری متوسط البقره بنردی میشرود کره در شركل 82
ارائه شده است؛ که بیشتر مساحت منطقه با آسیبپذیری ک
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بررا مسرراحت  138/9کیلومترمربررع  31/12درصررد پوشررش داده

در ارزیررابی آسرریبپررذیری آبخرروان ،ی ر

شده است و منطقه کمتری با آسریبپرذیری متوسرط پوشرش

وضعیت آسیبپذیری آبخوان به دست آمده اسرت .در مردل

کمتری با مساحت  21/2کیلومترمربع  9/23درصرد اسرت کره

ایویآی محدوده با آسیبپذیری پایین ،مساحت بیشرتری را

نشان از خطر آسیبپرذیری کر اسرت و بره دلیرل اسرتفاده از

در منطق ره دارد و آسرریبپررذیری متوسررط برره نسرربت پوشررش

اما باز ه نترایج

کمتررری دارد .در مرردل گررادز نیرر ماننررد دو مرردل دیگرررر

دارد .کره در

آسیبپذیری ک پوشش بیشتری دارد و آسیبپذیری متوسط

نتایج پژوهشهای بمانی احمد آباد و ادری مقدم و قنبریران و

دارای پوشش کمتری اسرت در نتیجره مریتروان گفرت مردل

نسبت به مدل گرادز از

از تج یرره و تحلیررل حساسرریت بیشررتری برخرروردار

معیارهای به نسبت کمتری و مشابه دراستی
مشابهت و ن دیكی بیشرتری برا مردل دراسرتی
ندوشن نشان دادند که مدل دراستی

دراسررتی

است و دقرت بیشرتری دارد بره خصرو

صررحت قابررل قبررولترى برخرروردار برروده اسررت [.]21 ،81

ارزیررابی کلرری از

اینكره از معیارهرای

بیشتری نسبت به مردلهرای ایویآی و گرادز اسرتفاده شرده
است .و همچنین رتبهبنردی و وزن دهری در مردل دراسرتی
دقیقتر از مدل ایویآی و گرادز اسرت .از دیگرر نترایج ایرن
مطالعرره میترروان اشرراره کرررد کرره تولیررد نتررایج بررا اسررتفاده از
مدلهای مختل

تج یه و تحلیل اگر چره دارای نترایج مشرابه

هستند اما ممكن است در مكانهای خا

متفراوج باشرد .از

این رو مدلهراى ارزیرابى آسریبپرذیرى آبخروان ،اب ارهراى
بسیار ارزشمندی بررای مسرئوالن ارراه کرردهانرد ترا بتواننرد
تصرمیماج الزم را در جهرت مردیریت آبخروان ماهیدشرت
اتخاذ کنند.
سپاسگزاری
برردین وسرریله از سررازمان آب منطقررهای کرمانشرراه و سررایر
ب رگوارانی که در به سرانجام رسیدن این پروژه ما را یراری و

شكل  .82نقشه آسیبپذیری مدل گادز

حمایت نمودند؛ کمال تشكر و قدردانی را مینمایی .

 .5نتیجهگیری
شناسایی مناالق حسا

به آلودگی در آبخوان نقرش بسر ایی

مراجع

بر توسعه و پیشرات منطقه داشته و استفاده از اب ارهای جدیرد

[ ]8مسعودل

مهسا ،ع ی ی مبصر جوانشیر ،رسول زاده علی.

سبب سهولت این شناسایی شرده اسرت .در ایرن پرژوهش ،برا

ارزیابی آسیب پذیری ذاتی آلودگی آبخوان دشت ارومیه

بره

اصعح شده.

استفاده از سه مدل به بررسی آسیبپذیری مناالق حسرا

با استفاده از مدل های دراستی

آلودگی در آبخوان ماهیدشت پرداخته شد .نتایج نشان داد در
مدل دراستی
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