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  چكیده
ترین اقدامات در بعنوان یکی از مهمهای آب زیرزمینی پذیری سفرهانجام مطالعات مدیریت ریسک و ارزیابی آسیب  

با  مریوان دشت پذیری آبخوانآسیبرو در پژوهش حاضر رود. از اینمنابع آبی به شمار می ریزی و مدیریت کیفیتبرنامه

ثر در ارزیابی ؤپارامترهای ممورد بررسی قرار گرفت. به این منظور های آماری و مدل دراستیک روش، GIS استفاده از

، نوع خاک، شیب توپوگرافی، مواد پذیری سفره آب زیرزمینی شامل ژرفای سطح ایستابی، تغذیه، جنس سفرهآسیب

نقشه نهایی آسیب پذیری آبخوان نسبت مورد بررسی قرار گرفته و  تشکیل دهنده منطقه غیراشباع و هدایت هیدرولیکی

شاخص دراستیک برای های اطالعاتی مذکور تهیه گردید. به این ترتیب رتبه بندی و تلفیق الیه، به آلودگی با وزن دهی

( و زیاد 171-123محدوده با آسیب پذیری متوسط ) 2گردید و محدوده مطالعاتی به برآورد  191تا  312کل منطقه بین 

مناطق شمالی این آبخوان دارای تمرکز بیشتری از مناطق براساس نتایج حاصله  شد.تقسیم بندی ( 171-191)

برداری پایدار از ت مدیریتی در راستای بهرهتواند در اتخاذ تصمیمانتایج این تحقیق می باشد.پذیر با درجه باال میآسیب

  .مورد استفاده قرار گیرد مریوانمنـابع آب زیرزمینـی در دشت 

 

 دراستیک، دشت مریوان آلودگی، پتانسیل آبخوان، پذیری آسیب كلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
های فعالیتاغداری، دامداری و توسعه کشاورزی، ب هایفعالیتبرداری از منابع آب به سبب رشد روزافزون امروزه بهره

آن  فقدانسطحی و  ، محدودیت منابع آبهابارندگی (. از سوی دیگر کاهش1رو به فزونی نهاده است ) گزینییصنعتی و سکن

روند رو به رشدی را طی کند. این امر در  های زیرزمینیاز آب برداریبهره کهاست شده  موجب در بسیاری از نقاط کشور

 به بی توجهیبوده و پذیر آسیب ایای و غیرنقطهخازن آب زیرزمینی از نظر کیفی نسبت به منابع آالینده نقطهست که محالی

 سریعی نسبت ها واکنش(. معموالً این سیستم2آبی خواهد شد ) منابع این به مختلف هایآالینده انتقال و نشر موجب این امر

آبخوان در مدت زمان  در آلودگی و انتشار زیرزمینی آب محدوده به آالینده رسیدن زمان روآلودگی ایجاد شده ندارند، از این به

های آلوده بسیار زمانبر بوده و حتی در برخی از موارد بنابراین فرآیند احیا و پاکسازی آبخوان(. 4و  3دهد )تری رخ میطوالنی

اطق دارای پتانسیل آلودگی و آسـیب پـذیری در برابر منابع شناسایی من(، به این ترتیب 6و  5تواند غیرممکن باشد )می

ترین و بهترین روش ها )شامل هر دو بخش اشباع و غیراشباع( را باید عاقالنهدر جهت پیشگیری از آلوده شدن آبخوان آالینده

یرزمینی در مسیر مدیریت منابع آب ز در های کاربردی و عملیبه تعیین سیاستکه  حفاظت از این منابع قلمداد کرد

در  1961بار در اواخر دهه  نخستینهای زیرزمینی پذیری آبمفهوم قابلیت آسیب(. 8و  7شد )خواهد  منجربرداری پایدار بهره

کان ماکه به بررسی پذیری شاخصی بدون بعــد اســت  قابلیت آسیب. (9) فرانسه جهت هشدار درباره آلودگی آب ارائه گردید
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 بــه خصوصــیات زمــین (. این شاخص11می پردازد )ها از سطح زمین به درون سیستم آب زیرزمینی الیندهو انتشار آ نفوذ

احتمال وقوع آلودگی در زیر زمین و در مقیاس زمانی که  شناســی، هیــدرولوژی و هیــدروژئولوژیکی آبخــوان بســتگی دارد

 .(3شود )با بیشترین استعداد آلودگی شناخته میهایی بندی مکانپهنه جهتبه عنوان روشی  و نمایدبینی میرا پیش طوالنی

گیری قابل اندازه مستقیماً کهمفهومی کیفی است و باشد ای مطلق نمیمشخصههای زیرزمینی پذیری آبآسیبشاخص 

همپوشانی  -ش شاخصها، روآبخوان وجود دارد. یکی از این روش پذیریتخمین آسیب جهتهای مختلفی روش. (5باشد )نمی

های و نتیجه را به عنوان شاخص کردهاشباع را ترکیب  بخشباشد که عوامل کنترل کننده حرکت آالینده از سطح زمین به می

از آن استفاده  پژوهشکه در این  DRASTICدهد. مدل های مختلف منطقه مورد مطالعه نشان میپذیری در مکانآسیب

شناسی و هیدروژئولوژی از هفت الیه اطالعاتی زمین ،روشاین  در .(11و 1ست )پوشانیهم -گردیده است، یک مدل شاخص

، GISاستفاده از مدل دراستیک و (. 5) گرددتهیه می محدوده مورد مطالعه پذیریگردد و در نهایت نقشه آسیباستفاده می

 . با استفاده از این نقشهشودشناخته میدشت  پذیریپذیری آبخوان و تهیه نقشه آسیبترین روش جهت ارزیابی آسیبمتداول

توانند با کمک این نقشه نسبت به گیران میپتانسیل آلودگی بیشتر شناسایی شده و مدیران و تصمیم داراینواحی  ها،

های مختلف الیه(. 12و  11) های زیرزمینی اقدام نمایندبندی اقدامات حفاظتی و سایر اقدامات پیشگیرانه از آلودگی آباولویت

باشد. سیستم اطالعات جغرافیایی عالوه بر سازماندهی حجم نیاز می موردپذیری آبخوان آسیبمیزان ارزیابی  جهت اطالعاتی

پذیری ، در تهیه نقشه آسیبمتنوعهای های اطالعاتی مختلف در قالب مدلبا تلفیق و آنالیز الیه تواندمیاطالعات،  ی ازعظیم

و همچنـین در راسـتای  مریواندر این پـژوهش نیـز بـا توجـه بـه اهمیـت زیـاد دشـت ه قرار گیرد. آبخوان مورد استفاد

ایجـاد توسـعه پایدار استفاده از منابع آب زیرزمینی در این دشت، ارزیـابی آسـیب پذیری و تعیین مناطقی با ریسـک 

  DRASTICاین منظور با توجه بـه عملکـرد قابل قبول مدل خطرپـذیری بیشـتر در منطقـه مورد توجه قرار گرفته است. برای

  .برای تعیـین آسـیب پذیری این دشت استفاده شد و منطق فازی GISتلفیقی از  با ،از این مدل

 

 روش انجام تحقیق -2
 محدوده مورد مطالعه 2-1

هــای شــرقی و عر  47°،58´تــا 44°،51´هــای جغرافیــایی طول مــا بــین مربع کیلومتر 495سعت و دشــت مریــوان بــا

 با برابر مطالعاتی ودهمحد شتید ناحیه سعتو شمالی در استان کردسـتان واقـع شـده اسـت. 36°، 55´تا  31°،51´جغرافیایی

 آن بـه ورودی هـایرواناب تـابع آبی گستره مساحتمیباشد.  تتفاعاار به طمربوکیلومتر مربع  5/384و  کیلومترمربع 5/111

 و دریاچـه ذخیـره حجم افزایش شود. به منظور زریوار( خارج می چم( رودخانه توسط شرقی جنوب وشهگ از آن سرریز و بوده

درصـد وسـعت محـدوده مطالعـاتی را  78اسـت. حـدود  شـده احداث دریاچه خروجی در زریوار سد آن از برداری بهره کنترل

 شده تولید های مجموع رواناب که است ایبسته شکل پهنه به محدوده شمالی نیمه در مریوان دهد. دشتارتفاعات تشکیل می

الزم به ذکـر اسـت کـه محـدوده مطالعـاتی  .است آورده بوجود زریوار را دریاچه آبی پهنه و جمع دشت وسط گودی در در آن

( و 2117(، از سمت جنوب به محدوده مطالعاتی پاوه با کـد )2111مطالعاتی غزلچه با کد ) مریوان از شمال و غرب به محدوده

 محصـور حاشـیه ارتفاعـات طرف توسط چهار از مریوان گردد. دشت( محدود می2118از سمت شرق به محدوده رزآب با کد )

 اسـت. حـداقل شـرقی جنوب حد ارتفاعات به مربوط دریا سطح متر از 2639 با مطالعاتی محدوده ارتفاع بلندترین است. شده

 طـرف توسـط چهـار از مریـوان است. دشـت مطالعاتی محدوده از خانه زریواررود خروجی ناحیه در متر 1511 از کمتر ارتفاع

 حـد ارتفاعـات بـه مربـوط دریـا سـطح متر از 2639 با مطالعاتی محدوده بلندترین ارتفاع است. شده محصور حاشیه ارتفاعات

 کـل است. حجـم مطالعاتی محدوده از رودخانه زریوار خروجی ناحیه در متر 1511 از کمتر ارتفاع است. حداقل شرقی جنوب

 مکعب متر میلیون 87/16 در سال است که  مکعب متر میلیون 81/54با  برابر مریوان مطالعاتی محدوده سطح در مصرفی آب

 مـی مصرف صنعت بخش در مکعب متر میلیون 47/4شرب،   بخش در آن مکعب متر میلیون 47/33 کشاورزی، بخش در آن
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 سطحی های سال و از جریان در مکعب متر میلیون 5/49 با برابر قنات( و زیرزمینی )چاه آب منابع از مصرفی آب حجم .گردد

 دهد. ، موقعیت محدوده مورد مطالعه را نشان می1میلیون متر مکعب در سال می باشد. شکل  31/5 با برابر ها چشمه و

 
 موقعیت محدوده دشت مریوان -1شكل 

  DRASTIC مدل  2-2

از آن استفاده شده است، توسط  مریوانپذیری آبخوان دشت تحقیق حاضر جهت ارزیابی آسیبکه در دراستیک  مدل

 جهت تعیین پتانسیل آلودگی آب زیرزمینی توسعه یافته است )USEPA(1سازمان حفاظت محیط زیست ایاالت متحده آمریکا

باشد. روش مورد استفاده  در محـیط آبخـوان میپایه و اساس این روش بر مبنای منابع بـالقوه و منـابع آلـودگی موجـود  .(2)

های مجموعه) برداریطراحی واحدهای قابل نقشهشامل اصلی  بخشهای زیرزمینی از دو در ارزیابی پتانسیل آلودگی آب

های مجموعه (.7تشکیل شده است ) DRASTIC تحت عنوانای بندی مقایسهانطباق یک سیستم نرخو  (هیدروژئولوژیکی

. مجموعه هیدروژئولوژیکی باشندمیهای زیرزمینی ارزیابی پتانسیل آلودگی آب در DRASTICولوژیکی مبنای سیستم هیدروژئ

های زیرزمینی را در شناسی و هیدروژئولوژیکی است که حرکت آباز تمام عوامل زمین در حقیقت توصیف کننده ترکیبی

هر منطقه شامل  ،به طور ذاتی. دهندثیر قرار میأه تحت تهنگام ورود، خروج و در حین عبور از سیستم در یک ناحی

 DRASTIC. در سیستم گذار استثیرأهای زیرزمینی تباشد که بر تشکیل و توزیع آبای از خصوصیات فیزیکی میمجموعه

مل شامل این عوا کنند.میهای زیرزمینی را کنترل که پتانسیل آلودگی آب وجود داردبرداری مهمی خصوصیات قابل نقشه

ثیر منطقه غیراشباع أ، ت)T(6، توپوگرافی)S(5، بافت خاک)A(4، محیط آبخوان)R(3، تغذیه خالص)D(2هفت پارامتر عمق آب
7)I( 8و هدایت هیدرولیکی آبخوان)C( استفاده از عوامل  به منظور .(9) باشندمیDRASTIC 9بندی عددییک سیستم طبقه 

با توجه  DRASTIC هایمولفهاز  یکهر  باشد.می 12هاو نرخ11ها ، بازه11هاوزنخش سیستم شامل سه ب طراحی شده است. این

                                                 
1US Environmental Protection Agency 
2Depth to water table 
3Net Recharge 
4Aquifer media 
5Soil media 
6Topogrphy 
7Impact of vadose zone media 
8Hydraulic conductivity of the aquifer 
9Ranking 
10Weights 
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اختصاص داده  5تا  1، یک وزن نسبی بین DRASTIC. به هرکدام از عوامل شودمیبه اهمیت آن نسبت به سایر عوامل ارزیابی 

 (.1)جدول  شوداده میاختصاص د 1، وزن عاملترین و به کم اهمیت 5ترین عامل، وزن شود. به مهممی

 دراستیکوزن اختصاص یافته به پارامترهای مدل   -1جدول 

رپارامت عمق تا سطح  

 ایستابی

محیط غیر 

 اشباع

تغذیه 

 خالص

هدایت هیدرولیکی 

 آبخوان

محیط اشباع 

 آبخوان

محیط 

 خاک
 توپوگرافی

 5 وزن
5 4 3 3 2 1 

اهمیتی . گذارندثیر میأشوند که برروی پتانسیل آلودگی تیبندی مهایی تقسیمبه بازه DRASTICهر کدام از عوامل 

بین  DRASTICباشد. نرخ پارامترهای گردد که همان نرخ میروی پتانسیل آلودگی تعیین می ثیر برأنسبی هر بازه با توجه به ت

یک  A, I. به پارامترهای یک مقدار ثابت در هر بازه اختصاص داده شده است D,R,S,T,Cبه پارامترهای  متغیر است. 11تا  1

نرخ نمونه را انتخاب کند و یا بر اساس  کدهد  تا ییابد. نرخ متغیر به کاربر اجازه مینرخ نمونه و یک نرخ متغیر اختصاص می

پذیری در این روش از حاصلضرب وزن هر پارامتر در نرخ شاخص آسیب اطالعات بیشتر یک مقدار تعدیل شده را انتخاب نماید.

 :آیدبه دست می زیر رابطه ابقآن مط

DIorg = DwDr + RwRr + AwAr + SwSr + TwTr + IwIr + CwCr 

 Tمحیط خاک،  Sمحیط آبخوان،  Aتغذیه آب زیرزمینی،  Rعمق آب زیرزمینی،  DRASTIC، Dنمایه  IorgD که

که در  نرخ مربوط مربوطه،طابق جداول م باشند.وزن می wنرخ و rهدایت هیدرولیکی آبخوان،  C اثر محیط وادوز، Iتوپوگرافی، 

 5تا  1و وزن هر پارامتر در نرخ آن با توجه به اهمیت آن بین  در تغییر بوده 11تا  1به هر پارامتر بین  اند، ادامه آورده شده

که هرچه توان بیان نمود که کدام منطقه در معر  آلودگی قرار دارد. بدین صورت پس از محاسبه شاخص می باشد.متغیر می

تنها یک ابزار ارزیابی  DRASTIC. باید توجه داشت که شاخص باشدمیپتانسیل بیانگر بیشتر بودن تر باشد، شاخص بزرگ

 و قابلیت ارزیابی مطلق را ندارد. دهدارائه مینسبی را 

 

 DRASTICهای ورودی مدل سازی الیهآماده 2-2-1

برداری )به عنوان داده پایه توپوگرافی تهیه شده توسط سازمان نقشه 25111/1های ها شامل نقشهگستره وسیعی از داده

های هیدروژئوشیمی دشت از شرکت سهامی آب جهت تعیین مرز حوضه، تهیه مدل ارتفاع رقومی، تهیه نقشه شیب(،  داده

دشت از سازمان آب  های موجود در سطحای و پیزومترها و چشمههای مشاهدههای مرتبط با چاهای کردستان، دادهمنطقه

های مربوط به های مربوط به لوگ حفاری مربوط به پیزومترهای موجود در محدوده مطالعاتی، دادهای کردستان، دادهمنطقه

ریزی و راهبردی استانداری کردستان جهت نیل به اهداف این های دسترسی و موجود در سطح دشت از معاونت برنامهراه

 GIS. تمامی داده های جمع آوری شده با فرمت اکسل تهیه و سپس به منظور استفاده در محیط اندآوری شدهمطالعه جمع

ای بر اساس ها و تصاویر ماهوارهشدند. سپس زمین مرجع کردن نقشه Shapefileتبدیل به فرمت  ArcGIS10.6افزار توسط نرم

ه عنوان مرجع برای این تحقیق در نظر گرفته شده پیکسل انجام شد. سیستم مختصاتی که ب 5/1با دقت  25111/1های نقشه

ها و تصاویر بر اساس این سیستم سازی تمامی نقشهبوده است. آماده  WGS84با سطح مبنای   UTMسیستم مختصات

ها به منظور گویاسازی عوار  توپوگرافی و راه 25111/1های مختصات صورت پذیرفته است. در ادامه ویرایش و تصحیح نقشه

                                                                                                                                                         
11Ranges 
12Rating 
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انجام گرفته و پایگاه داده براساس الیه های اطالعاتی موجود تشکیل داده شد. درجهت افزایش دقت و  GISرود به محیط و و

و همچنین نمایش  DRASTICمدل  درهای مورد نیاز تجزیه و تحلیل داده و تلفیق پردازش،متناسب با دشت مورد بررسی 

 ای درهای با فرمت نقطهداده، جهت ساخت پایگاه اطالعاتی. رفته استانجام گ GISدر محیط  در مراحل مختلف کار، نتایج

ای شامل موقعیت جغرافیایی و ارتفاع های نقطهداده شد. منتقل GISسپس به محیط  و وارد گردیده Excelافزار محیط نرم

ی از عملیات مربوط به پردازش و باشد. بسیاربرداری و ضریب ذخیره میهای بهرهموقعیت چاه پیزومترها، تراز سطح ایستابی،

بندی ها، تجزیه و تحلیل سطوح )ایجاد منحنی تراز، استخراج شیب و ... (، طبقهیابی انواع درونمانند ها تجزیه و تحلیل داده

مانند یکی همچنین از توابع آنالیز توپولوژیکی . انجام پذیرفته است ArcGISافزار گر رستری نرمها و محاسبهمجدد، انواع تبدیل

تلفیق  جهتمدل ارتفاعی رقومی منطقه به عنوان الیه پایه  نهی استفاده گردیده است. هم ادغام کردن و بر بریدن، کردن،

 Weightedجهت اجرای مدل دراستیک نیز از ابزاربصری نمایش و ارزیابی مدل درنظر گرفته شد.  ثیرأها به منظور افزایش تالیه

Sum  در بخشSpatial Analyst  .استفاده شد 

 

 های معیارتهیه نقشه 2-2-2

. با توجه به هدف شد GISهای معیار بر پایه توابع آوری شده اقدام به تولید نقشههای جمعبر اساس داده بخش،در این 

ف مورد نظر ها نسبت به هدثیر آنأ، معیارهای مختلفی با در نظر گرفتن تباشدمیها گیری، که پشتیبانی از تصمیمGISنهایی 

با فرآیند  های معیارفرآیند تولید نقشه. ارائه شوند GISبایست به عنوان یک الیه نقشه در پایگاه داده شوند که میلحاظ می

دهنده میزان وابستگی یک ویژگی نسبت به هدف مورد نظر یک نقشه معیار نشان. پوشانی داردایجاد یک پایگاه داده مکانی هم

های جغرافیایی ورودی )کسب اطالعات، تغییر شود که شامل دادهانجام می GISهای معیار بر پایه توابع شهباشد. تولید نقمی

های فضایی(، پردازش و تجزیه و ها یا دادهسازی )ویژگیذخیره ،های مربوط(فرمت، زمین مرجع کردن، منظم کردن و ثبت داده

 .محسوب شوند GISها بر پایه توانند به عنوان خروجی پردازش دادهیار میهای مع. به بیان دیگر، نقشهباشدمیتحلیل خروجی 

 

 عمق سطح ایستابی 2-2-2-1

باشد. این پارامتر به دلیل تعیین آالینده به آبخوان می تعیین زمان الحاقعمق تا سطح ایستابی یکی از عوامل مهم در 

 ،را طی کند، اهمیت دارد. هرچه عمق سطح آب بیشتر باشدضخامت موادی که آب نفوذی باید قبل از رسیدن به آبخوان آن 

گردد و در نتیجه احتمال از بین رفتن آلودگی با عمق سطح ایستابی افزایش زمان حرکت و ماندگاری آلودگی بیشتر می

ه این الیه، جهت تهی شوند.های با تراوایی کم موجب محدودیت و کند شدن مهاجرت آالینده به سمت آبخوان مییابد. الیهمی

این اطالعات ابتدا به  های موجود در دشت مورد مطالعه استفاده گردید.چاهاز موقعیت جغرافیایی، تراز سطح ایستابی و ارتفاع 

عمق سطح ایستابی در هر  ،گردید. بدین ترتیب کسرو سپس ارتفاع هر پیزومتر از سطح ایستابی آن شده وارد  Excelمحیط 

جهت تبدیل نقاط ذکر شده به  تبدیل گردید. ArcGISاین نقاط به فرمت قابل قبول برای نرم افزار نقطه به دست آمد. سپس 

به عنوان روش مناسب انتخاب گردید و الیه رستری  Topo to Rasterیابی، روش های مختلف درونسطح، پس از ارزیابی روش

های عمق تا سطح نرخ ها وبازه یهاها و نرخبازه. در جدول ذیل ها به دست آمدتلفیق با دیگر الیه جهتعمق سطح ایستابی 

 ارائه شده است. ایستابی

 های عمق تا سطح ایستابینرخ ها وبازه  -2جدول 

 عمق تا سطح ایستابی )متر(

 نرخ
9 7 5 4 3 2 1 

5وزن :  
1-11 بازه  15-11  25-15  31-25  41-31  45-41  45<  
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 تغذیه خالص 2-2-2-2

باشند. مقدار آبی که از سطح زمین نفوذ کرده و ها به آبخوان میترین سازوکار مؤثر در انتقال آالیندهص عمدهتغذیه خال

گردد را تغذیه خالص شود و سپس به صورت افقی در آبخوان منتشر میموجب انتقال عمودی آلودگی تا سطح ایستابی می

اشباع و غیراشباع کنترل  هایبخشآالینده را در  14سازیرقیقو  13یپراکندگای حجم آب قابل دسترس برای گویند. آب تغذیه

برای تهیه الیه تغذیه از  پتانسیل آلودگی آب زیرزمینی بیشتر خواهد بود. ،باشد ای بیشترمقدار آب تغذیههرچه  عموماً کند. می

ندگی، شیب و نفوذپذیری خاک استفاده شده است. پیسکوپو پارامتر تغذیه خالص را بر اساس میزان بار 15روش پیسکوپو

منطقه، جایگزین روش ارائه شده توسط آژانس حفاظت محیط زیست ایاالت متحده کرده است. جهت محاسبه میزان تغذیه، 

( منطقه تهیه شد. سپس نقشه شیب دشت مورد DEMتوپوگرافی، مدل رقومی ارتفاع ) 25111/1های ابتدا با استفاده از نقشه

استخراج شده است. نقشه خاک با استفاده از لوگ حفاری  ArcGIS10.6افزار در نرم Slopeز ابزار مطالعه با استفاده ا

بندی گردید. پس از تهیه پیزومترهای موجود در دشت و الیه اطالعاتی اخذ شده از مرکز تحقیقات کشاورزی تهیه و رده

ه در دشت مورد مطالعه برابر جدول ذیل می باشد، های شیب و نوع خاک به همراه رتبه بارندگی کهای مذکور، نقشهنقشه

مطابق رابطه زیر ترکیب شده و الیه تغذیه تهیه گردید. معادله پیسکو برای محاسبه پتانسیل تغذیه یک منطقه به صورت زیر 

 باشد:می

 مقدار تغذیه = درصد شیب + میزان بارندگی + نفوذ پذیری خاک

 

 العهرتبه تغذیه برای دشت مورد مط -3جدول 

 شیب بارندگی نفوذپذیری خاک میزان تغذیه

 شیب)درصد( فاکتور بارش)میلیمتر( فاکتور محدوده فاکتور محدوده رتبه

11 13-11 >851 4 زیاد 5   4 2<  

8 11-9 711-851 3 متوسط تا زیاد 4   3 11-2  

5 9-7 511-711 2 متوسط تا کم 3   2 33-11  

3 7-5 511> 1 کم 2   1 33<  

 

 آبخوانمحیط  2-2-2-3

شود که بدنه یک آبخوان را تشکیل اطالق می 17اییا تحکیم نیافته 16محیط آبخوان به مواد زمین شناسی تحکیم یافته

دهد . محیط آبخوان و مواد تشکیل دهنده آن، طول و چگونگی روند مسیر سیستم جریان آب زیرزمینی در آبخوان را می

باشد، مسیرهای مناسبی را برای آب تاثر از میزان درز و شکاف و تخلخل میم اًکند. چگونگی روند مسیر که شدیدمشخص می

های شیمیایی و های کاهنده )نظیر جذب، واکنشدسازند. طول مسیر، زمان الزم برای انجام فراینزیرزمینی فراهم می

 مواد آالینده قرار دارند. با است که در تماس کند. محیط آبخوان همچنین نمادی از سطح مؤثر مواد( را تعیین میپراکندگی

ای از فضاهای باز متصل به هم که  ها، تخلخل و یا مجموعهتوسط شکستگی عمدتاًکند، مسیری که یک آالینده انتخاب می

اطالعات مربوط به محیط در این بخش  .شودکنترل میشوند، باعث ایجاد مسیرهای ترجیحی برای جریان آب زیرزمینی می

 اساسبر  .به دست آمد شناسیو نقشه زمین برداریای و بهرههای مشاهدهچاه های حفاریلوگاز  بوطهدشت مر آبخوان در

اختصاص داده شد. سپس با  11تا  1به هر یک نرخی بین  ،هانسبت جنس مواد تشکیل دهنده آبخوان در هر کدام از چاه

                                                 
13Dispertion 
14Dilution 
15Piscopo 
16Consoliddated 
17Unconsolidated 
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در مدل را  های محیط آبخوانبازه و نرخ  4 گردید. جدولالیه رستری محیط آبخوان تهیه  ،Topo to Rasterیابی اعمال درون

 هد.نشان می

 های محیط آبخوانها و نرخبازه  -4جدول 

جنس 

محیط 

 آبخوان

 -مارن 

 بازالت

آندزیت 

 -رس  –

 شیل

سیلت، 

رس با 

درصد 

کمی 

 ذرات

آهک 

و 

 شیل

 آلووویم

شن، 

ماسه 

همراه با 

سیلت و 

 رس

شیل آهک 

ماسه سنگ 

 کنگلومرا

خاک و 

لوه سنگ ق

شن،  –

ماسه و 

 رس

کنگلومرا 

)دانه 

 درشت(

 آهک

انباشته های 

 –آبرفتی 

رسوبات 

 پادگانه ای

 11 8 8 8 7 7 6 5 4 3 2 نرخ

 

 محیط خاک 2-2-2-4

گویند. بنابراین خاک، شود، محیط خاک میبه باالترین بخش منطقه غیراشباع که با فعالیت بیولوژیکی عمده مشخص می

ثیر بسیار مهمی در چگونگی حرکت أباشد. محیط خاک تمتر یا کمتر از سطح زمین می 2ازده زمین با عمق منطقه باالیی و هو

دانه نظیر سیلت و رس تراوایی نسبی خاک را کاهش داده، مهاجرت و حرکت آلوده کننده دارد. وجود مواد با بافت ریز

وبی، وجود مواد آلی و ریشه گیاهان باعث افزایش ظرفیت میرایی باالی میکر اًسازند. فعالیت نسبتها را محدود میکنندهآلوده

، افق خاک ضخیم باشد در مواردیکه ،شود. عالوه بر اینهای زیرین منطقه غیراشباع میالیه خاک رویی نسبت به بخش

گردد و ن مشخص میبندی بافتی آمحیط خاک بر اساس رده باشد.قابل مالحظه میهای میرایی نفوذ، جذب و فرار گازها دفراین

پذیری ثیرگذار بر آسیبأت یاز بافت خاک به عنوان عامل، DRASTICشود. در مدل بندی میبر اساس پتانسیل آلودگی امتیاز

کردستان و لوگ های منطقه یلی خاکصمطالعات نیمه تف 251111/1از نقشه  ،تهیه این الیهبه منظور شود. استفاده می

های خاک یک نرخ تعلق هر کدام از سری اینقشه مورد نظر، بر راهنمایتوجه به  . باه استگردیداستفاده  حفاری پیزومترها

استفاده و نقشه خاک منطقه مورد مطالعه به رستر تبدیل  Spatial Analystدر انتها از تابع بردار به رستر در قسمت  گرفت.

 د.هدر مدل را نشان می های محیط خاکبازه و نرخ  5 جدول .گردید

 بازه ها و نرخ های محیط خاک -5جدول 

 محیط خاک

الیه خاک نازک یا  بازه

 بدون خاک

رس متراکم  تورب ماسه گراول

 منقبض

لوم ماسه 

 ای

لوم  لوم

 سیلتی

لوم 

 رسی

رس متراکم  کود

 منقبض نشده
 2وزن:

 نرخ
11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 

 توپوگرافی 2-2-2-5

توپوگرافی به کنترل حرکت آلودگی و یا نگهداری  شود.شناخته می ت شیب سطح زمینمیزان تغییرا عنوانتوپوگرافی به 

بیشتری در اختیار آالینده جهت نفوذ به درون باشند فرصت هایی که هموار میکند. زمینآن برروی سطح زمین کمک می

تهیه  به منظور. است گذارثیرأها تآالینده یشدگرقیقها و در نتیجه بر توپوگرافی در توسعه خاکگذارند. های زیرین را میالیه

ها شامل برداری کشور استفاده گردید. این فایلسازمان نقشه 25111/1های ارتفاعی رقومی از فایل توپوگرافی، نقشه شیب

 DEMرایش منطقه تهیه گردید. پس از وی DEM ، نقشهباشند. با استفاده از این عواملخطوط میزان، نقاط ارتفاعی و آبراهه می

در مدل را  های شیب توپوگرافیبازه و نرخ  6 جدول. نقشه شیب منطقه به دست آمد، Slopeبا استفاده از تابع  به دست آمده،

 هد.نشان می
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 های شیب توپوگرافیها و نرخبازه -6جدول 

 شیب توپوگرافی

1-2 بازه  6-2  12-6  18-12  18<  
 1وزن: 

 1 3 5 9 11 نرخ

 

 طقه غیراشباع اثر من 2-2-2-6

. این بخش به صورت گرددیاطالق م زیرزمینی تا سطح برخورد به آب سطح زمینغیراشباع  به ناحیه حد فاصل  بخش

در بخش غیراشباع تجمع پیدا  در بعضی موارد )مانند بر روی لنزهای رسی( ممکن است مقادیری آب غیراشباع  بوده و کلی

 عواملی باشند.شدگی و حتی حذف را در نتیجه عبور از بخش غیراشباع آبخوان دارا مییقها قابلیت رقبسیاری از آالینده .کند

 این الیه تهیه به منظورثیر منطقه غیراشباع اهمیت باالیی دارند. أنظیر تراوایی خاک و عمق آب زیرزمینی در تعیین ت

روشی مشابه با پارامتر محیط آبخوان  همین راستا، از شده است. دربرداری استفاده ای و بهرههای مشاهدهاز لوگ چاه اطالعاتی،

بازه و   7 جدول .های باالی عمق برخورد به آب مورد استفاده قرار گرفتشد، با این تفاوت که ضخامت و جنس الیه استفاده

 . است بندی الیه منطقه غیر اشباعدهنده پهنهنشاننیز  7شکل هد. در مدل را نشان می های محیط غیراشباعنرخ

 های محیط غیراشباعها و نرخبازه  -7 جدول

جنس 

محیط 

 آبخوان

 -مارن 

 بازالت

آندزیت 

 -رس  –

 شیل

سیلت، 

رس با 

درصد 

کمی 

 ذرات

آهک 

و 

 شیل

 آلووویم

شن، 

ماسه 

همراه با 

سیلت و 

 رس

شیل آهک 

ماسه سنگ 

 کنگلومرا

خاک و 

قلوه سنگ 

شن،  –

ماسه و 

 رس

کنگلومرا 

)دانه 

 درشت(

 آهک

ه های انباشت

 –آبرفتی 

رسوبات 

 پادگانه ای

 نرخ
2 4 4 6 6 7 7 8 8 8 11 

 

 هدایت هیدرولیكی 2-2-2-7

 میزانتخلخل و  تابعی ازو کند ی بیان میهای زیرزمینی را تحت شیب هیدرولیکی معینهدایت هیدرولیکی نرخ جریان آب

میزان میرایی و زوال آلودگی  ،آبخوان بیشتر باشدچه هدایت هیدرولیکی  . هرباشدمیمواد آبخوان موجود در فضاهای خالی 

های هم قابلیت نقشهمورد استفاده در مدل دراستیک با استفاده از  تهیه الیه هدایت هیدرولیکیبه طور کلی، یابد. کاهش می

ت انتقال بر تقسیم نمودن الیه هم قابلی ازهدایت هیدرولیکی در همین مورد، . گیردصورت میانتقال و هم ضخامت آبخوان 

 هد.در مدل را نشان می های هدایت هیدرولیکیبازه و نرخ  8 جدول .آیدضخامت آبخوان به دست می

 های هدایت هیدرولیكیبازه و نرخ  -8 جدول

)متر بر روز( هدایت هیدرولیكی  

1-5 بازه  15-5  35-15  51-35  51<  
3وزن:   

 8 6 4 2 1 نرخ

 

 نتایج -3
پذیری آبخوان تهیه  نقشه نهـایی آسیب ،هـای اختصـاص داده شدهرد نیاز با توجه بـه وزنپس از تهیه هفت الیه مو

پذیری بر این اساس، آسیب متغیر است. 191تا  123بین  آبخوان مریوان پذیریمیزان آسیببراساس نتایج حاصله  .گردید
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کـه طبـق شود ( تقسیم می191-171ال )( و آسیب پذیری با171-123پذیری متوسط )آبخوان مریوان به دو رده، آسیب

 .گرددپـذیری آن مشـخص می محـدوده آسـیب  9جـدول 

پذیری آبخوان مریوانمساحت و درصد هر رده آسیب  -9جدول   

 درصد )هكتار( مساحت كالس آسیب پذیری

 4,71 18,5716 پذیری متوسطآسیب

 6,28 33,2289 باال پذیریآسیب

 111 51,7995 مجموع

آبخوان مریوان به طور کامل مشخص است. همانطور که در شکل  9پذیری باال در نقشه شکل ردگی مناطق با آسیبگست

هم در محدوده با آسیب پذیری باال قرار  %6/28از منطقه در محدوده آسیب پذیری متوسط و  % 4/71مشاهده می شود حدود 

با توجه به نقشه شکل  باشد.پذیر با درجه باال میاز مناطق آسیبمی گیرد. مناطق شمالی این آبخوان دارای تمرکز بیشتری 

نیز باالست و تدابیر مدیریتی جهت کنترل کیفیت مصارف آب زیرزمینی مشخص میگردد در مناطق با آسیب پذیری باال   11

 ها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. آبخوان در آن محدوده

 
 ی آبخوان مریوانپهنه بندی آسیب پذیری كیف -9شكل 
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 بندی نوع مصارف محدوده مطالعاتی دشت مریوانپهنه -11شكل 

 

 گیرینتیجه -4
شامل عمق آب زیرزمینی، تغذیه خالص،  DRASTICبندی توصیفی  پارامتریک و رتبهروش ای مورد نیاز در  اطالعات پایه

که براساس نتایج  باشد یت هیدرولیکی میجنس محیط آبخوان، جنس خاک، شیب سطح زمین، جنس محیط غیر اشباع و هدا

برآورد گردید که مناطق شمالی این آبخوان  191-123در محدوده دشت مریوان پذیری  روش شاخص آسیباین  حاصل از

 به عبارت دیگر از سمت جنوب به شمال دشت بر میزان آسیبپذیر با درجه باال هستند. دارای تمرکز بیشتری از مناطق آسیب

یک رابطه مکانی بین شیوه مدیریت اراضی  و نمایش آن، GISدر محیط  DRASTICمحاسبه شاخص . وده شده استپذیری افز

د. به این تواند مدیریت منابع آب و کاربری اراضی را بهبود بخشدهد و میپذیری آب زیرزمینی را به روشنی نشان میو آسیب

مدیریت صحیح بهره برداری در لزوم  آسیب پذیری متوسط قرار دارند،از منطقه در محدوده  %4/71این که توجه به با  ترتیب

. باشدضروری می با آسیب پذیری باالی آبخوان مریوانهای انسانی در مناطق  رویه فعالیتو جلوگیری از توسعه بی این مناطق

 توسعه کاربری های جدید را به مناطق کم خطر تر سوق داد. بایستمیهمچنین 

 

 مراجع
. ارزیابی آسیب پذیری آبخوان رامهرمز با تلفیق مدل دراستیک و 1395مرادی پ.، روحی ح.، رنگزن ک.، کالنتری ن.، قنبری ن.    [1]

 62-78(: 4)7تحلیل سلسه مراتبی. مجله سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی در منابع طبیعی. 

. فصلنامه GISی آبخوان دشت کهریز با استفاده از مدل دراستیک در محیط . ارزیابی آسیب پذیر97محبی ی.، اصغری مقدم ا.     [2]

 (45)12ی زمین شناسی محیط زیست. علمی پژوهش

، DRASTIC. ارزیابی آسیب پذیری آبخوان های چندگانه با استفاده از چارچوب های عملی 1398ندیری ع.، صدقی ز.     [3]

SINTACS .171-188(: 2)4. مجله هیدوژئولوژی 

. ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت اشنویه با استفاده از مدل های دراستیک 1397اصغری مقدم ا.، آدیگوزل پور ع.، محمدی ع.       [4]

 99-121(: 17)7و سینتکس. مجله مخاطرات طبیعی. 

صنوعی جهت ارزیابی آسیب پذیری . بهینه سازی مدل دراستیک با استفاد از هوش م1393اصغری مقدم ا.، فیجانی ا.، ندیری ع.      [5]

 169-176(: 94)24بناب. مجله علوم زمین  -آب زیرزمینی در دشت مراغه



 

 11 

. ارزیابی آسیب پذیری به آلودگی نیترات به آبخوان دشت الشتر با استفاده از مدل های 1397گنجی خرم دل ن.، شمس م.     [6]

 51-62(: 34)9آب. دراستیک سیتکس. فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و

. ارزیابی آسیب پذیری آب های زیر زمینی با استفاده از مدل دراستیک 1391خسروی خ.، حبیب نژاد م.، سلیمانی ک.، بابایی خ.      [7]

 42-62(: 5)3)منطقه مورد مطالعه دشت دهگالن، استان کردستان(. پژوهشنامه مدیریت حوضه آبخیز.  GISبر پایه 

 GODS ،AVI.  ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت لردگان با استفاده از مدل های 1397، احمدی ندوشن م. قنبریان م.    [8]

،DRASTIC .258-271(: 4)4. فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط 

و  DRASTIC. ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت بستان آباد با استفاده از روش 1395اصغری مقدم ا.، ندیری ع.، پاک نیا و.     [9]

SINTECS( .8. مجله هیدروژئومرفولوژی :)21-52 

. ارزیابی آسیب پذیری آبخوان آزاد دشت تبریز. نشریه آب و خاک )علوم و صنایع کشاورزی(. 1393تبرمابه م.، واعظی هیر ع.    [10]

28(6 :)1151-1137 

حاصل از مدل دراستیک با استفاده از هوش مصنوعی جهت  . بهبود نتایج1396قنبری ن.، رنگزن ک، کابلی زاده م.، مرادی پ.     [11]

 45-65(: 2)24ارزیابی آسیب پذیری آبرفتی دشت رامهرمز. نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک. 

. تحلیل حساسیت مدل دراستیک در ارزیابی آسیب پذیری آبخوان آبرفتی شاهرود. مجله آب و 1396الماسی ش.، جعفری ه.      [12]

  97-115(: 4)فاضالب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12 

 

Assessing vulnerability of Marivan plain’s aquifier 

 

Sediqe Heidari1*,Erfan Momenpour2, Faranak Faqiri3,Bhzad Qeiasi4 

1-Director of Environment and Water Resources Quality at KDRW.Co,Iran. (Sediqe.heidari@gmail.com) 

2-Deputy of Protection and Operation at KDRW.Co Iran. 

3- PhD student in Environment, Tarbiat Modares University, Iran. 

4-School of Environment, College of Engineering, University of tehran,Iran.  

 

Abstract 
 

Groundwater risk management and vulnerability assessment studies are sources of 

essential information for the management and planning of the water resources quality. In 

this regard, the present study aimed to assess the vulnerability of Marivan plains aquifer 

using the GIS, statistic method and DRASTIC model. To gain our purpose, the main 

parameters that affecting groundwater vulnerability including depth to water, net 

recharge, aquifer media, soil type, topography, the impact of vadose zone and hydraulic 

conductivity was assessed. The aquifer vulnerability map was prepared by weighting, 

ranking and combining maps using GIS. The DRASTIC index is obtained 123 to 

190.  According to the model DRASTIC the study area separated in two class of 

vulnerability including a moderate class of groundwater vulnerability to contamination 

(123-171) and high class (171-190). Based on the result, the northern regions of this 

aquifer have a greater vulnerable area. The prepared results of this study can be used for 

sustainable management of groundwater resources in the Marivan plain. 

 
Keyword: Aquifer vulnerability, contamination potential, DRASTIC, Marivan plain 

  

 


