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 چکیده

توسط منابع آب زیرزمینی ای از مصارف آب کشور به خصوص در بخش شرب در شرایط کنونی، بخش قابل مالحظه

 پذیری وها از آسیبلی است که این آبخوانباشد. این در حاهای آزاد میگردد که عمدتا از آبخوانتامین می

 .های کشاورزی، صنعتی و شهرنشینی برخوردار هستندهای ناشی از فعالیتحساسیت بیشتری در مقابل آالینده

 زمینه یندر ا تواندیاست که م هاییراه از یکی یآلودگ یلاز نظر پتانس یرزمینیهای زبندی آبمنظور پهنه ینبد

سو با استفاده از مدل دراستیک و روش تحلیل پذیری آبخوان حوضه قرهدر این مقاله آسیب به ما کمک کند.

، یرزمینیهفت پارامتر عمق آب ز یک براساسمدل دراست مورد ارزیابی قرار گرفته است. (AHP)بیسلسه مرات

ساخته  آبخوان کییدرولیه یتو هدا یراشباع، اثر منطقه غیتوپوگراف ،خاك یطآبخوان، مح یطخالص، مح یهتغذ

نقشه  .پذیری منطقه با هر دو روش محاسبه شدنقشه آسیب GIS یطشده در مح یهته هاییهال کمک . باشودیم

 کم، کم،خیلی پذیریآسیب کالس 4پذیری به سیبراستیک نشان داد که منطقه از نظر آروش د پذیری باسیبآ

خیلی کم، کم و  پذیریآسیب طبقه 3در  دراستیکAHPمتوسط و زیاد تقسیم بندی شد. درحالی که با روش 

 کمتری را یری پذش تحلیل سلسله مراتبی آسیبدهند که رونشان می همچنین نتایج رار گرفته است.متوسط ق

 AHP توسط روش منطقهدر  یکمدل دراست یهابه پارامتر یدهوزن دهد.نسب به مدل دراستیک نشان می

 یست که وزن پارامترها داراا که نشانگر آن یدمحاسبه گرد 70/7 روش ینا در یصورت گرفت و نرخ سازگار
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 مقدمه -1

 یدآخشک، امری ضروری به شمار ميیمهدر مناطق خشک و ن یژهبه و یرزمینيحفاظت و نگهداری منابع آب ز

(Khodapanah et al, 2009رفع آلودگي آب .)داده  یصآلودگي زماني تشخ ،طوالني است و اغلب یندیفرآ یرزمینيهای ز

از آلوده شدن  یریجلوگ ین،بنابرا .(5831اران،همک و یي)خداگردديم یرممکنغ یباًکه رفع آلودگي آبخوان تقر شوديم

های مناسب از راه یکي(. Guo et al, 2007دارد) یرزمینيمنابع آب ز یریتدر مد یادیز یتاهم یرزمینيآب ز هاییستمس

 (.5831، وهمکاران یيآبخوان است)خدا یرپذیبمناطق آس یيشناسا یرزمیني،های زاز آلودگي آب یریبرای جلوگ

و  يشناسینزم یطمح آبخوان، یهایژگياست و به و ينشدن یریگبعد و اندازه بدون ي،نسب یتيخصوص یری،پذیبآس

 یهایمو تصم یطيمح یستز یهاطرح یبرا يابزار مهم یرزمیني،آب ز یریپذیبآس یابيارز دارد. يبستگ یدروژئولوژیه

در تمامي  در جهان توسعه پیدا کرده است. هاپذیری آبخوانهای مختلفي برای تخمین آسیبها و مدلروش است. یریتيمد

تعداد   ها در. تفاوت این روششودطح زمین به الیة آبدار برآورد مياز س انتقال آلودگيپذیری آبخوان براساس ها، آسیبروش

 یهاروش یناز کارآمدتر یکي .امتیازات مربوط به هر مشخصه است های استفاده شده در ارزیابي نیروی آلودگي ومشخصه

 یبرا( 5831)5است که آلر يدهروش رتبه دراستیک،ی است. الگو یکدراست یها، استفاده از الگوآبخوان یریپذیبآس یینتع

است که عمالً در  مدلي یکدراست کرد. يطراحی موضوعي یهال ینچند یبمختلف با ترک طنقا یریپذیبآس یازبندیامت

موارد  ینتوان به امي یتموفق ینا یل. از دالشوديآبخوان استفاده م یریپذیبآس یابياز کشورهای جهان برای ارز یاریبس

های مختلف نبه آساني از سازما یاباشد يمعموالً از قبل موجود م یازهای ورودی مورد نداده باشد،ينسبتاً ارزان م اشاره نمود: 

 .(Napolitano, 1995)باشديقابل اجرا م یایيو به راحتي درسامانه اطالعات جغراف یدآميبه دست 

 ها مواد و روش -2

 مطالعهمنطقه مورد  -2,1

 87درجیه و   87بیین عیرش شیمالي     یلومترمربعک 5711 وسعت استان گلستان با در سوحوضه قره ي آبخوانمحدوده مطالعات

از درصید   3حیدودا   باشید کیه  دقیقه جغرافیایي میي  51درجه و  15درجه تا  15ول شرقي دقیقه و ط 18درجه و  87دقیقه تا 

شصیت   هیای کردکیوی،  حوضه، رودخانیه  یندهنده ا یلهای تشکرودخانه ینتر. مهمدهديم یلمساحت استان گلستان را تشک

 یجسیو بیه خلی   در مجاورت روستای قیره  یکدیگرباشد که پس از الحاق به يم یریگو کفش یارت، گرمابدشت، انجیرآبز کالته،

نکارود و از غیرب بیه    یزآبر یهگرگانرود، از جنوب به حوضیز آبر یهحوضه از شمال و شرق به حوض ین. ایابديم یانگرگان جر

 گردد.يم یهتخل یاچهدر ینا بهسو قره یو در روستا شوديبزرگ خزر محدود م ییاچهدر یزگرگان و ن یجخل یزآبر یهحوض

                                                     
1 - Aller 



 
 یک مدل دراست -2,2

 یدروژئولوژیکيه یترا براساس وضع ينسبت به آلودگ یرزمینيآب ز یسفره ها یریپذ یباست که آس يتجرب يمدل یکدراست

 یروش برا یناز ا (EPA)2یکاآمر یستز یطسازمان حفاظت مح (.2010Hasiniaian et al ,)یدنما يمنطقه مربوطه برآورد م

 یستمس یبرا یریگمشخصه قابل اندازه یاروش هفت عامل  یندر ا. ها استفاده نموده استآبخوان يآلودگ یلپتانس یبندطبقه

خاک،  یطآبخوان، مح یطخالص، مح یهتغد یستابي،ا عوامل شامل عمق تا سطح ین. اشوديبرآورد م یدروژئولوژیکيه

 یتاهم تعیین برای يعوامل وزن ینبه هر کدام از ا د.باشنميآبخوان  یدرولیکيه یتو هدا اشباعیرمواد غ یرتاث ي،توپوگراف

 یتاهم ینو کمتر 1 یشترین اهمیتب)خواهند بود 1تا  5 ینوزنها ب ین. ا(5)جدولشوديعوامل داده م یرنسبت به سا ،ينسب

با  یرتاث ینکه ا  دارند پذیرییببر آس يمتفاوت تاثیر که شونديم یمتقس یيهاعوامل به بازه ینهر کدام از ا ین. همچن(5

در این روش برای ارزیابي پتانسیل  است. یرمتغ 51تا  1 ینب یکعوامل مدل دراست رتبه.  گرددمي بندی عوامل مشخصرتبه

بندی و رتبهدهي, گردد که برای بدست آوردن آن به سه عامل وزنپذیری استفاده ميآلودگي آب زیرزمیني از شاخص آسیب

 رتبهضرب وزن هر عامل در حاصل یک براساسدراست پذیرییبشاخص آس .استنیاز  دراستیکگانه محدوده پارامترهای هفت

 .آیديبه دست م (5رابطه)بق طآن 

 پذیری= شاخص آسیب DrDw + RrRw + ArAw + SrSw + TrTw + IrIw + CrCw (5)رابطه

با تعیین عوامل فوق به محض محاسبه  .(Samey and Gang, 2008وزن هر یک از پارامترهاست ) Wرتبه و  rکه در آن 

نمود. هر  یيشناسا یگررا نسبت به مناطق د يدر برابر آلودگ یشترب پذیرییببا احتمال آس ينواح توانيم یکشاخص دراست

 ( .Bai et al, 2011خواهد بود ) یشترب یزن یرزمینيزآب يآلودگ یلباشد، پتانس یشترب یکچه مقدار شاخص دراست

 (Aller et al, 1987نه دراستیک )(  وزن های نسبت داده شده به پارامترهای هفت گا1جدول)

 وزن پارامتر

 1 (D) آب زیرزمینيعمق 

 5 (R)تغذیه خالص 

 8 (Aآبخوان ) محیط

 2 (S)نوع خاک 

 5 (T)توپوگرافي 

 1 (I)اثر منطقه غیراشباع 

 8 (C)هدایت هیدرولیکي آبخوان 

 

                                                     
2 - Environmental Protection Agency 



 
 پارامترهای مدل دراستیک -3،2

است  ینا یانگرباشد و ب يم ياز سطح توپوگراف یستابيعمق آب نشان دهنده فاصله عمق سطح ا: (  Dعمق تا سطح ایستابي )

. این پارامتر (Napolitano, 1995)رسد ياشباع م یهبه ناح یترکوتاه يدر فاصله زمان یندهفاصله کمتر باشد، آال ینکه هر چه ا

 ي،ایستابي برسد و اهمیت قابل توجهي دارد. به طور کل سطحکننده بایستي طي کند تا به کننده عمقي است که آلودهتعیین

 ,Umar et al)یابد يم یشزمان انتقال افزا یلهوس ینخواهد بود، بد یشترها ب یندهآال یرائياحتمال م یابد، یشه عمق افزاهر چ

گردد. با استفاده از يشده در آبخوان حاصل م یحفار یامشاهده یاز چاه ها يعمق آب زیرزمین یاطالعات آمار (.2009

 یرستر یهشکل ال ینو بد یدارزش عمق آب زیرزمیني حاصل گردنقشه هم ،یابيدرون ویابي ماهانه سطح آب زیرزمیني عمق

 یک،شده توسط مدل دراست یفتعر ،2جدول یارهایبا توجه به مع یتشد. در نها یهمنطقه ته یستابيعمق تا سطح ا

 .یدگرد یبندهکالس

 (Aller et al, 1987بندی عمق آب زیرزمینی)رتبه( 2جدول)

 عمق آب )متر(

 محدوده رتبه

51 1/5-1  

8 7/5-1/5  

1 5/8-7/5  

1 2/51-5/8  

8 3/22-2/51  

2 5/81-3/22  

5 5/81<  

 

کند اطالق يتغذیه خالص به کل مقدار آبي که به صورت ساالنه از سطح زمین به داخل آبخوان نفوذ م :( R)خالص تغذیه

کند يم یداتغذیه خالص مقدار آبي است که از سطح زمین به داخل خاک نفوذ پ یگر. به عبارت د(Wen et al., 2009)شوديم

کننده به صورت گردد تا آلودهکند. تغذیه آب موجب مييم یدانفود پ یرزمینياشباع به داخل آب زیرغ یطمح یقو سپس از طر

 یافتهنفوذ  یهر چه مقدار آب تغذیه ا .عمودی انتقال یافته و به سطح ایستابي برسد و به صورت افقي در آبخوان حرکت کند

برای تهیه نقشه تغذیه  .(Umar et al., 2009جهت انتقال آلودگي به آبخوان بیشتر خواهد بود ) یهبیشتر باشد، پتانسیل تغذ

هم آید، با بیالن بدست ميهای مربوط به ارتفاعات، بارندگي، رواناب و پساب که در رابطه خالص دشت، ابتدا تغذیه خالص

شود. مي بندی. سپس با توجه به نقشه هدایت هیدرولیکي دشت و مقدار نفوذپذیری آن، میزان تغذیه خالص تقسیمدهجمع ش

پارامتر در پذیری برای این ي که در محاسبه شاخص آسیبیاهنقشه تغذیه خالص بصورت رستری  تهیه شده و با توجه به رتبه

 .آیدبندی تغذیه بدست ميرتبه(، نقشه 8نظر گرفته شده )جدول



 
 (Aller et al, 1987)بندی تغذیهرتبه (3)جدول

 تغذیه )میلیمتر(

 محدوده رتبه

5 3/11-1  

8 7/515-3/11  

7 3/511-7/515  

3 215-3/511  

8 215<  

 

 Yangدهند ) یلآبخوان را تشک یکممکن است بدنه  یافته، یمتحک یرغ یا یافته یمتحک يشناسینزم مواد: (Aآبخوان )حیط م

and Wang, 2010)کننده طول و چگونگي روند مسیر سیستم جریان آب یندهنده آن تعیآبخوان و مواد تشکیل . محیط

 یزانباشد، م یشتردرون آن ب یهايدهنده آبخوان بزرگتر و شکستگ یلهر چه اندازه ذرات تشک باشد.در آبخوان مي زیرزمیني

برای تهیه نقشه محیط  .یابديم یشافزا يآلودگ یلپتانس یجهدر نت یابد،يکاهش م یرایيم یترفظو  یشافزا یشترب یرینفوذپذ

 Arcدر محیط  5های حفاری، نوع و جنس محیط آبخوان و ارزش مربوط به هر کدام با توجه به جدول آبخوان از موقعیت چاه

Map رستری تهیه شد.بندی محیط آبخوان  بصورت نقشه رتبهو  استفاده 

 (Aller et al, 1987)ی محیط آبخوانبندرتبه (4)جدول

   آبخوان محیط

 تییک بندی رتبه بندی رتبه محدوده

5-8 شیل توده ای  2 

2-1 آذرین / دگرگوني  8 

8-1 آذرین / دگرگوني هوازده  5 

5-7 یخرفت ها  1 

1-8 ماسه سنگ الیه الیه، سنگ آهنک و توالي شیل ها  7 

سنگ توده ایماسه   8-5  7 

5-8 سنگ آهک توده ای  7 

5-8 شن و ماسه  3 

ازالتب  51-2  8 

يسنگ آهک کارست  51-8  51 

 

(. All Hallaq and Abu Eliash, 2011) باشد يم یراشباعغ یطو هوازده مح یيخاک قسمت باال یطمح: (Sخاک )حیط م

خاک  یطشود، مح يمشخص م يمهم یولوژیکيب یها یتفعال یلهکه به وس یراشباعغ یطبخش مح ینبه باالتر یگر،دي به عبارت



 
دهند و مهاجرت و حرکت وجود مواد با بافت ریزدانه نظیر سلیت و رس تراوایي نسبتي خاک را کاهش ميیند. گويم

استخراج خاک منطقه  یهمختلف خاک در منطقه مورد مطالعه، ال یها یپت یيپس از شناسا .سازندها را محدود ميکنندهآلوده

 .یدگرد یو ارزش گذار یکالس بند، 1جدول یارهای. سپس با توجه به معدش یرهذخ یرستر یهال یکو به صورت 

 (Aller et al, 1987)یط خاكمح یبندرتبه (5)جدول

 محدوده بندیرتبه

 نازک یا نبود الیه خاک 51

 شن 51

 ماسه 8

 (peatکود گیاهي ) 3

 رس فشرده/ یا متراکم 3

 ایماسه لوم 7

 لوم 1

 لوم سیلتي 5

 دارلوم رس 8

 (muckکود) 2

 متراکمرس غیر 5

 

 .(Ckakraborty et al, 2007)گردديم یانشود و به صورت درصد شیب بياطالق م ینتوپوگرافي به شیب زم :(Tتوپوگرافي )

ها کنندهشوند آلودههایي که موجب ميشیبکننده و نگهداری آن را بر سطح زمین در کنترل دارد. توپوگرافي حرکت آلوده

برای آلودگي آب زیرزمیني خواهند بود. همچنین توپوگرافي بر  شتریشانس بیشتری برای نفوذ داشته باشند دارای پتانسیل بی

 یند. همنتر آب داريطوالن یبه نگه دار یلکم، تما یبکننده مؤثر است. مناطق با شگسترش خاک و در نتیجه بر میرایي آلوده

به  (.Ckakraborty et al, 2007)شوديرا موجب م یندهحرکت آال یشترب یلو پتانس یایهآب تغذ یشترامر، فرصت نفوذ ب

استخراج  يارتفاع يمدل رقوم یناز ا یبسپس نقشه ش شد، یهمنطقه ته يارتفاع يمدل رقوم ي،توپوگراف یهال ایجادور ظمن

 دراستیک طبق یارهایبه دست آمده بااستفاده از استانداردها و مع یبنقشه ش ي،توپوگراف یهال یهته یبرا یت. در نهایدگرد

 شد. یگذارو ارزش یکالس بند 7جدول

 (Aller et al., 1987)توپوگرافی یبندرتبه (6)جدول

 توپوگرافي )درصد شیب(

 ضریب دامنه

2-1 51 

7-2 8 



 
52-7 1 

53-52 8 

>53 5 

 

اشباع باشد و یا به صورت یي سطح ایستابي است که از آب غیراشباع منطقه باالغیر محیط: (I)اشباعغیر تاثیر منطقه

 یرینفوذپذ یراشباعغ یطکه مح يدر صورت. واقع است یستابيخاک و سطح ا یهال ینپیوسته از آب اشباع شده باشد، و بغیر

برای تهیه نقشه  .(Al Hallaq and Abu Eliash. 011) یردگ يبه آن تعلق م یيباال یریپذیبداشته باشد، رتبه آس یيباال

ربوط به هر کدام با توجه ، نوع و جنس منطقه غیراشباع و ارزش مهاآنهای حفاری چاه ها و موقعیت منطقه غیراشباع از لوگ

 .یدبندی مربوط به منطقه غیراشباع بصورت رستری تهیه گردنقشه رتبه و در نهایتشده  استفاده 1 به جدول

 (Aller et al, 1987)اشباعمحیط غیر یبندرتبه (0)جدول

 تاثیر محیط غیر اشباع

 بازه رتبه بندی رتبه بندی تیپیک

 الیه محصور کننده 5 5

8 7-2  سیلت/رس 

8 1-2  شیل 

7 1-2  سنگ آهک 

7 3-5  ماسه سنگ 

7 3-5  سنگ آهک، ماسه سنگ و شیل الیه بندی شده 

7 3-5  مقدار زیادی سیلت و رسماسه و گراول با  

5 3-2  دگرگوني/ آذرین 

3 8-7  ماسه و گراول 

8 51-2  بازالت 

51 51-3  سنگ آهک کارستي 

 

که به نوبه خود  ،دهنده آبخوان برای انتقال آبهیدرولیکي عبارت است از قابلیت مواد تشکیل هدایت: (C)هیدرولیکي هدایت

 یدرولیکيه یتهدا. کنترل دارند را بر شدت جریان آب زیرزمیني که تحت یک شیب هیدرولیکي مشخص  در جریان است

 یدرولیکيه یتهر چه هدا ین،کند. بنابرايبه منطقه اشباع کنترل م یدنو پخش آن را از نقطه نفوذ تا رس یندهحرکت آال

اطالعات مربوط به هدایت  (.5833و آبرومند،  یخواهد بود)احمد یشترها در آبخوان بیندهآال یافتن یانباشد، امکان جر یشترب

که در آزمایشات پمپاژ، مقدار پارامتر ضریب قابلیت انتقال با توجه به آن گرددياز محاسبات آزمایش پمپاژ حاصل م يهیدرولیک

قدار هدایت هیدرولیکي از تقسیم ضریب قابلیت انتقال آب بر شود، با استفاده از ضخامت اشباع آبخوان، مگیری ميآب اندازه

 شد. یو ارزش گذار یکالس بند 3جدول یارهایاین نقشه با توجه به مع آید.ضخامت اشباع آبخوان بدست مي



 
 (Aller et al, 1987)هیدرولیکی هدایت یبندرتبه( 8)جدول

 آبگذری)متر بر روز(

 رتبه محدوده

5/5- 15/1 5 

8/52- 5/5 2 

1/23- 8/52 5 

55- 1/23 7 

32- 55 3 

32< 51 

 

 یکدراست AHPروش  -4،2

داشتن  یلروش به دلاین . شد يمعرف يسلسله مراتب یلتحل یندبه عنوان فرآ 5831در سال  5يتوسط ساعت 8AHP روش

 یننموده است. ا یداپ يامروزه کاربرد فراوان ،یریگیماستفاده از آن در جنبه های مختلف تصم یتنظری محکم و قابل يمبان

 یهاینهگز یتاهم یینتع یا یبندرتبه یچندگانه برا یارهایو مع ضوابط یریو به کار گ یستميشبکه س یکروش با استفاده از 

عوامل  یتارجح یین(. به منظور تع5818 ،پوري)قدسیردگيمورد استفاده قرار م یچیدهپ یریگیمتصم یندفرآ یکمختلف 

 یبرا یندیروش از فرآ ینا . شودينه گانه استفاده م یاسمق یکاز  ياز نظر کارشناس يکم یرآنها به مقاد یلمختلف و تبد

هر  یکيژئولوژ یطها است. با توجه به متفاوت بودن شرایارمع ینب يزوج یساتمقا یهکند که بر پاياستخراج وزن ها استفاده م

رو، جهت محاسبه  ینباشد. از ايم یرمتغ یزن ي،آبخوان به آلودگ یریپذ یبموثر بر آس یاز پارامترها یکهر  یرمنطقه، تاث

 يو نقش واقع یتبه پارامترها براساس اهم یافتهاختصاص  یهاوزن یحو تصح یلبه تعد یازن یری،پذ یبتر شاخص آسیقدق

 يبراساس نظرات کارشناس یشترکه ب AHPاز روش  یلدل ینباشد. به هميم يمنطقه مطالعات یریپذیبآس یها بر روآن

عناصر به صورت دو به  گیرد،يانجام م یهاول یسهمقا یسکه در ماتر یندفرآ ینا يط رداست.  یدهباشد، استفاده گردياستوار م

 یلروش تحل یایمزا ینتراز مهم یکي. گردديم یانب يبه صورت کم یکدیگرها نسبت به آن یتشده و ارجح یسهدو با هم مقا

باشد،  5/1از  یشترو اگر مقدار آن ب شوديمحاسبه م یاست که براساس آن، شاخص سازگار یاضير یةداشتن پا ي،سلسله مراتب

فوق، هفت پارامتر  یحاتد. با توجه به توضنشو یبازنگر یدندارد و با یسازگار یکدیگرداده شده با  یکه وزن ها دهدينشان م

 دیبنیتآبخوان منطقه مورد مطالعه داشتند، اولو یریپذیبآس یینکه در تع يو نقش یتبراساس اهم کیموجود در مدل دراست

 است. یدهگرد یینتع یکدیگرها نسبت به آن یتو اهم یسهمقا یکدیگربراساس جدول به صورت دو به دو با  یارهاو سپس مع

                                                     
3 - Analytic Hierarchy Process 

4 - Saaty 



 

 نتایج و بحث -3

 پذیریارزیابی آسیب -3,1

بدست  يمنطقه مطالعات پذیرییبداده شدند و نقشه آسهم قرار  یرو 5با توجه به رابطه ،(5)شکلمدل استخراج شده هاییهال

 پذیرییبطبقه آسچهار و  به  گیرديقرار م 518 تا 35 ینآن ب یرکه مقاد دهدينشان م یکدراست یساند یج. نتا(2)شکلآمد

منطقه مورد مطالعه مساحت درصد از  5/2گفت که  توانيعت ماز نظر وس .شوديم بندییمتقس خیلي کم، کم، متوسط و زیاد

درصد در  52متوسط و  پذیرییبدرصد آس 1/58کم،  پذیرییبدرصد آس 5/52کم،  یليخ پذیرییبآس یدر محدوده

 .گرفته استقرار  یادز پذیرییبمحدوده آس

 



 

 

 

 های پارامترهای مدل دراستیک( نقشه1شکل)



 

 

 با روش دراستیک سوپذیری آبخوان قرهآسیب(  نقشه 2شکل)

 دراستیک AHPباروش  پذیریارزیابی آسیب -3,1

ها به عنوان  یسهمقا ینا یجپارامترها صورت گرفته است و نتا ینب يزوج یسهمقا 21پارامترها  ینهبه وزن به یابيدست منظوربه 

نیرم افیزار بیه عنیوان      یین بدست آمیده توسیط ا   یوزن هاداده شده است.  Expert Choiceبه نرم افزار  یشنهادیپ یوزن ها

، AHP روشی پارامترهای مدل دراستیک، حاصیل از  وزن های بدست آمده .استپارامترها در نظر گرفته شده  ينسب یهاوزن

 به یدهای جدرا به عنوان وزن یبضرا ینا AHP یقبه دست آمده از طر یببا توجه به ضراارائه شده است. سپس  8جدول در 

 (.8)شکلآوریميرا دوباره به دست م پذیرییبکار برده و نقشه آس

 AHP بدست آمده با روش، دراستیکپارامترهای  (  وزن9جدول)

 وزن پارامتر

 1 (D) عمق آب زیرزمیني

18/2 (R)تغذیه خالص   

18/5 (Aآبخوان ) محیط  

21/5 (S)نوع خاک   

71/5 (T)توپوگرافي   

 5 (I)اثر منطقه غیراشباع 

53/5 (C)هدایت هیدرولیکي آبخوان   



 
 

 

 دراستیکAHPبا روش  پذیری آبخوان قره سو(  نقشه آسیب3شکل)

پذیری خیلي کم، کیم و متوسیط   پذیری به سه کالس آسیب(، منطقه از نظر آسیب8طبق نقشه بدست آمده از این روش)شکل

 2/53پذیری خیلیي کیم،   درصد از مساحت منطقه در محدوده آسیب 58 شودطور که مشاهده ميهمان بندی شده است.طبقه

 پذیری متوسط واقع شده است.درصد از منطقه در محدوده آسیب 3/2پذیری کم و درصد آسیب

 گیرینتیجه -4

 کیگانیه پارامترهیای میدل دراسیت    های رسیتری هفیت  نقشه یقآبخوان حوضه قره سو، که از تلف پذیرییببندی آسنقشه پهنه

 یلیي خ پیذیری یبگروه آس5بوده و در  یرمتغ 518تا  35 یندر منطقه ب یککه شاخص دراست دهديبدست آمده است، نشان م

 متوسط و کم، پذیرییبمنطقه، مربوط به آس یرزمینيز یهاآب یریپذیبآس یشترینواقع شده است. ب یادکم، کم، متوسط و ز

اصیل از  بندی بدست آمیده، ح ت که نقشه پهنهاین در حالي اس.باشديم 5/52و  1/58 یهابا درصد یببه ترت با اختالفي ناچیز،

پذیری خیلي کم، کیم و متوسیط   طبقه آسیب 8بوده و به  588تا  55این شاخص بین دهد که دراستیک نشان ميAHPروش 

و  58الف انیدک بیه مقیدار    بیا اخیت   ،پذیری خیلي کم و کیم مربوط به آسیب ،بیشترین محدوده مساحت شود.تقسیم بندی مي

پیذیری کمتیری را   دراسیتیک آسییب  AHP پیذیری بیا روش  ارزیابي آسیب این نتایج نشان مي دهند که باشد.درصد مي 2/53

 نسبت به روش دراستیک در منطقه نشان مي دهد.
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