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  چکيده
  

و  رانيمد انيگسترده در م تيبه فعال ،يتيريمد يو ابزارها ديجد يها روش ارائهو  ينيرزميآب ز يها سامانه يامروزه مطالعه رو
و  ينيرزمياز منابع ز رانيمورد استفاده در ا يها از آب يا بخش عمده که ييجا شده است. از آن ليمنابع آب تبد زانير برنامه

و  يتواند نقش راهبرد يمنابع آب م يها نوع سامانه نيآب از ا يفيو ک يکم يها يژگياز و طالع، اشود يم نيآبخوان تأم
مدل شناخته شده  کيمقاله از  نيموضوع در ا نيا تيمنطقه داشته باشد. با توجه به اهم يزير در برنامه يا کننده نييتع
 جينتا يابيارز يبراشود.  ياستفاده م ندهيآال کيآبخوان در حالت وجود  يريپذ بيآس يابيارز يبرا ينيرزميآب ز يريپذ بيآس
و غلظت  ينيرزميآب ز پذيري آسيبشاخص  نيب يهمبستگنشان داد  جيبهره گرفته شد. نتا رمنياسپ يهمبستگ بياز ضر زين
 بيگرفتن ضر ظر) و با در نGRG2( تميمدل با استفاده از الگور ي. سپس پارامترهااست ۴۹۳/۰) برابر با NO3( تراتين

 ۶۵۱/۰ر تا مقدا يکه همبستگداد نشان  يساز نهيبه دست آمده بعد از به جيشد. نتا يساز نهيبه عنوان تابع هدف به يهمبستگ
 قيمدل دق کيتوان به عنوان  يپژوهش م نيروش مورد استفاده در ااز که  جه گرفتيتوان نت يم تيدر نها است. افتهي شيافزا
   مختلف استفاده کرد. يها نآبخوا يريپذ بيآس نييتع يبرا
  

  .GRG2 ،DRASTICدهگالن،  ،آبخوان، يريپذ بيآس: ي كليديها واژه
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 مقدمه 
ر دچار ياخ يها ن منابع آب شرب در جهان در ساليتأم

ز به طور ين منابع نيشده است. ا يا دهيمشکالت عد
قرار دارند  يمختلف يها يمعرض خطر آلودگهمزمان در 

). ۱۹۹۹کلومانوف، يده است (شکرتر  که مسأله را بغرنج
 ۲۴۰ در حدودميانگين بلندمدت بارش ساالنه ايران 

 يک سوم متوسط بارش رويکمتر از  يعنيمتر،  يليم
رو،  ). از اين۱۳۹۰، يين است (بابايکره زم يها يخشک

ق منابع ياز طر درصد نياز شرب کشور ۵۰ش از يب
ديگر،  ي). از سو۱۳۸۵زاده، يشود (عل يمين مأت ينيرزميز

 ير و تقاضايت کشور در چند سال اخيش جمعيبا افزا
 يکه در اراض است دهش، موجب يمواد غذاي يروزافزون برا

د ماده خشک يو تول يش بهروريافزا يبراکشور  يکشاورز
ن ي. با ااستفاده شود ييايميش ي، به وفور از کودهايکاف

درصد  ۹۰حدود در کشور،  يمسأله قسمت عمده منابع آب
ط بازگشت ين شرايد. با اشو يمصرف م يدر بخش کشاورز

خود سبب  يز به خودين ييايميمملو از مواد ش يها زه آب
پور،  شود (معروف يم ينيرزميدوچندان منابع آب ز يآلودگ

که منابع است ن عوامل سبب شده ي). مجموعه ا۱۳۸۹
 يا نقطه يها يران در معرض آلودگيدر ا ينيرزميز يها آب
ان بخش آب يله متولأرند. اين مسيقرار گ يا ره نقطهيو غ

کشور را بر آن داشته که نسبت به مناطق در معرض 
 ند.کنمات مناسب را اتخاذ يتصم يآلودگ

در دو حالت  ينيرزميهاي ز ات آبيري در ادبيپذ بيآس
ري يپذ بيژه و آسيري ويپذ بيآس :ف شده استيتعر يکل
ک نوع خاص از يژه، مربوط به يري ويپذ بي. آسيذات

گر به يو به عبارت د است؛عت يموجود در طب يها آلودگي
 ؛شود يگفته م يهاي انسان تياز فعال يهاي ناش يآلودگ
 ين نواحييمربوط به تع يذات پذيري آسيبکه  يدرحال
ست و يژه نيري ويپذ بير پارامترهاي آسيثأکه تحت تاست 

تا سطح  ينظر به انتقال آلودگ ت منطقه موردياغلب به قابل
ن دو يان اين ماد. از نظر متخصصشو ياطالق م يستابيا

ل شد يقا يز روشنيتوان تما ين نميف به صورت معيتعر
)NAP١٩٩٣، ١(.  

با توجه به منابع در  يريپذ بيآس يها استخراج نقشه
. شود يم انجام يلفموجود از طرق مخت يها دسترس و داده

، يهاي همپوشان شاخص ها شامل ن روشيا يبه طور کل
که روش شاخص  استآماري  يها ها و روش پردازش داده

                                                 
1- National Academies Press 

ز يهاي متما ق نقشهيحاصل از اشتراك و تلف يهمپوشان
منطقه  ييايو جغراف يکيدرولوژيهاي ژئوه يژگيمربوط به و

 يهاي معرف در شاخص همپوشان ن مدلي. از بهتراست
ط يآژانس حفاظت مح ياز سوکه ت است DRASTICمدل 

ن ي. در ا)١٩٨٧، EPA( ه استداد ارائه) EPA( ٢ستيز
بلکه شاخص بدون  ؛دشو ينم ارائهري يپذ بيزان آسيمدل م

). مدل ۲۰۰۸دهد (رحمان،  يدست مه بعدي از آن را ب
DRASTIC  زي يهاي متما هيک سرواژه از نام اليبه صورت

، ژئولوژي ٤هيزان تغذي، م٣يستابيطح اعمق تا س يبه اسام
ه ي، اثر ناح٧ي، توپوگراف٦يخاك سطح ، قشر٥آبخوان

که  ل شده استيتشک ٩يکيدروليت هيو هدا ٨راشباعيغ
 يب وزنيها در ضرا هين اليحاصل جمع ضرب تک تک ا

  ).۱۹۸۷(آلر و بنت،  استه يمربوط به آن ال
 يبرادر نقاط مختلف دنيا  يتاکنون مطالعات زياد

ري آبخوان صورت گرفته است. يپذ بياستخراج نقشه آس
اي  ري منطقهيپذ بي) نقشه آس۲۰۰۵نساف و همکاران (يا

دند. در قونيه کره يگاها در کشور ژاپن را تهيبه نام کاکام
ترات ياز ن يمنطقه ناش يبندي آلودگ ز نقشه پهنهيه نيترک

د که همزمان با شهاي مختلف استخراج  بر اساس شاخص
، يد شد (ناس و برکتيري آبخوان توليپذ بيز مدل آسيآن ن

بندي  ) نقشه پهنه۲۰۱۱شنان و همکاران (ي). باالکر۲۰۰۶
ري يپذ بيرا با استفاده از نقشه آس ينيرزميهاي ز آب

هاي  آبخوان در گلبرگاي هندوستان بر اساس شاخص
 ١٠بهداشت يمانند شاخص سازمان جهان يفيمتفاوت ک

)WHOکه  يدند و نواحکره يلف ته) براي عناصر مخت
شرب داشتند، تعيين کردند. در  يط را براين شرايبهتر
ح ياقدام به تصح يمختلف پژوهشگرانز ياز موارد ن ياريبس

 يها کين کار از تکنيانجام ا يده و براکرها  ب مدليضرا
) مدل ۲۰۱۲بهره جسته اند. هوان و همکاران ( يمختلف

DRASTIC يها کيتکن ساسان بر يچ ١١نيرا در جل 
 يريپذ بيز مدل آسيوان نيح کردند. در تايتصح يآمار

 يها عيو توز ياحتماالت يها کيآبخوان را با استفاده از تکن
مورد  يکشاورز ياراض يو براکردند  يمختلف بررس

                                                 
2- Environmental Protection Agency 
3- Depth to Water 
4- Net Recharge 
5- Aquifer Media 
6- Soil Media 
7- Topography 
8- Impact of the Vadose Zone 
9- Hydraulic conductivity 
10- World Health Organization 
11- Jilin 
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). در ۲۰۱۳و همکاران،  يکايقرار دادند (ش ينيبازب
 گ در کشوريانگجيبه نام ج يگر که در شهريد يا مطالعه
ل يک تحليب مدل با استفاده از تکني، ضراشد انجامن يچ

ن و يليوهايد (يح گردي) تصحAHP( ١يسلسله مراتب
ز مدل ي) ن۲۰۱۳و همکاران ( يجاني). ف۲۰۱۱همکاران، 

ن بار ياول يران برايرا در ا بناب-آبخوان مراغه يريپذ بيآس
 يها تميو الگور يهوش مصنوع يها کيبا استفاده تکن

دند که به کر يساز نهيبه SCMAIتم يالگور و يفراکاوش
  دند. يرس يمناسب يجينتا

 ين موضوع پيتوان به ا يم ،گذشته يها با توجه به پژوهش
ب يح ضرايتصح ،آبخوان يريپذ بيآس نييتع يبرد که برا

رو در  ني. از ااستت يز اهميار حايبس DRASTICمدل 
ب يضران ييتع يبرا يساز نهيتم بهيق حاضر، از الگوريتحق
 يساز دارا نهيتم بهين الگورينه استفاده شده است. ايبه
که در ادامه  استگذشته  يها روش سه بايدر مقا ييايمزا

  شود. يها پرداخته م آن يبه بررس
  

  ها مواد و روش
پرداخته  يمطالعات ي منطقه ين قسمت ابتدا به معرفيدر ا

مترها پارا يساز ها و آماده ه دادهيته ي شود، سپس نحوه يم
و  يساز هيب شبيز به ترتيو در انتها ن يمدل بررس يبرا
  د.شو يان ميمدل ب يساز نهيبه
 

  يمطالعات  منطقه
ن دشت استان کردستان و يتر دشت دهگالن بزرگ

 .است يکننده محصوالت کشاورز دين منبع توليتر  مهم
متر و از نظر  يليم ٣٥٠ متوسط ساالنه بارش آن در حدود

و همکاران،  ي(احمد استسرد  يحجزء نوا يمياقل
درجه و  ٣٥ن ياين دشت ب يت جغرافيايي). موقع١٣٩١

 ٤٧و  يقه عرض شماليدق٣٩درجه و  ٣٥قه تا يک دقي
واقع  يقه طول شرقيدق ٣٦درجه و  ٤٧قه تا يدق ٧درجه و 

  .)١ شده است (شکل
کيلومتر مربع و مساحت حوضه  ٦٢٤مساحت اين دشت 

 ١٨٧٦تفاع آن از سطح دريا کيلومتر مربع و ار ٢٥٥٠آن
هاي سنندج و قروه در  متر است که در آن شهرستان

استان کردستان واقع شده است (محمودي و همکاران، 
هاي زيرزميني اين  هاي اخير، منابع آب ). در سال١٣٨٩

دشت به شدت افت داشته است و کاهش متوسط در 
                                                 
1- Analytical Hierarchy Process (AHP) 

يابي  دهد (مطالعات پتانسيل متري را نشان مي ٨حدود 
  ).١٣٩١باغات استان کردستان، 

  

  
  موقعيت منطقه مورد مطالعه -١شکل 

  

  مدل يپارامترها يساز ها و آماده تهيه داده
 يآبخوان شامل پارامترها يريپذ بيمدل آس يپارامترها

ه و يته ۲و  ۱که هر کدام بر اساس جداول  استر يز
ک از ي): براي هرD( يستابيد. عمق تا سطح اش يبند طبقه
ک يبراي هر  يستابين عمق سطح ايانگيهاي آماري م سال

برداري موجود در  اي و در حال بهره هاي مشاهده از چاه
با استفاده از  يستابينقشه عمق سطح ا د.شدشت محاسبه 

و  يکو ه شد (مکيته دوبه توان  IDW يابيروش درون
 ۱سپس اين نقشه با استفاده از جدول ). ۲۰۰۲جانسون، 

ه با يزان تغذي): مRه خالص (يزان تغذيم شد. يبند طبقه
) استخراج ۲۰۰۱سکوپو (يپ يشنهادياستفاده از روش پ

ه برابر با مجموع يزان تغذيسکوپو ميدر معادله پ د.ش
درصد  خاک و يريپذ ت نفوذي، قابليمتوسط مدت بارندگ

زان بارش يب با استفاده از مين ترتيبه هم .استب يش
ب، يري و شينفوذپذ تيمتوسط بلندمدت منطقه، قابل

ج آن در جدول يه منطقه محاسبه شد که نتايشاخص تغذ
  شده است. ارائه ۲
  

  سازي مدل شبيه
سازي از مدل پيشنهادي آلر و  در اين مطالعه براي شبيه

) استفاده شد. در اين مدل ابتدا هر کدام ١٩٨٧همکاران (
ها به صورت جبري در عدد وزن مربوط به آن اليه  از اليه

شوند تا شاخص  و سپس با يکديگر جمع ميضرب 
  پذيري حاصل شود. معادله مدل به صورت زير است: آسيب

)١(  D R A

S T I C

V W D W R W A
W S W T W I W C

= + + +
+ + +  

 D, R, A, S, T ,I, Cپذيري،  شاخص آسيب Vکه در آن 
  ها هستند. هاي متناظر با اليه وزن Wiهاي مدل و  اليه
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 )١٩٨٧هاد آلر و همکاران (استيک بر طبق پيشن ضرايب مدل در -١جدول 
  )Tتوپوگرافي (  )Sخاکشناسي (  )Aزمين شناسي ناحيه آبخوان (  )Dعمق سطح ايستابي (

 (m)  بازه وزن نوع وزن نوع وزن شيب (%) وزن

 <۵ ١٠ لوم رسي ٧ ماسه متوسط ٥ <٥ ١٠
 ٥-١٥ ٥ لومي ٦ ماسه و کانکار ٥ ٥-١٥ ٩
 >١٥ ١ لوم شني ٥ ماسه درشت ٨ >١٥ ٧

 وزن اليه: ١ وزن اليه: ٢ وزن اليه: ٣ وزن اليه: ٥
     )Cهدايت هيدروليکي (  )Iاثر ناحيه غيراشباع (    
     <٢٠ ٢ رس سخت ٥    
     ٢٠-٤٠ ٤ رس سطحي ٨    
     ٤٠- ٦٠ ٦ رس کانکار ٦    
     ٦٠-٨٠ ٨ رس شني ٩    
     ٨٠- ١٠٠ ١٠ بندي شده ماسه خوب دانه ٦    

       ماسه متوسط ٨    

     وزن اليه:  ٣ يهوزن ال:  ٥    
  

  )٢٠٠١تخمين شاخص تغذيه خالص آبخوان بر طبق روش پيسکوپو ( -٢جدول 
  نفوذپذيري  بارندگي  شيب  )Rشاخص تغذيه آبخوان (

  شاخص  وضعيت  شاخص  )mm(بارش   شاخص  شيب (%)  شاخص  بازه
  ١  خيلي کم ١  ٥٠٠  ١ <١٨ ١  ٣- ٥
  ٢  کم  ٢  ٥٠٠- ٧٠٠  ٢  ١٢-١٨  ٣  ٥- ٧
  ٣  متوسط  ٣  ٧٠٠- ٨٥٠  ٣  ٦-١٢  ٥  ٧- ٩
  ٤  متوسط تا زياد  ٤  <٨٥٠  ٤  ٢- ٦  ٨  ٩-١١
  ٥  زياد    ٥  ٠ - ٢  ١٠  ١١-١٤

  ه:وزن الي٤
  

  مدل يساز نهيبه
مختلف در  يها هيال يها مدل ابتدا داده يساز نهيبه يبرا

 يبرا يد. در گام بعدشها استخراج  محل متناظر با چاه
ک از يمدل و تقابل هر  يپارامترها ياثر معنادار يبررس

مدل،  يپارامترها يس همبستگيها ماتر هيگر اليها با د هيال
ب يضر معادلهها، با استفاده از  بودن داده يا ل کالسهيبه دل

رمن، ير محاسبه شد (اسپيرمن به شکل زياسپ يهمبستگ
١٩٠٤:(  

)٢                       (( )( )21 6 / 1id n nρ = − −∑  
ک ير هر يان مقاديختالف ما dها و  تعداد داده nکه در آن 

  .استها  هياز ال
ک يتم تکنينه با استفاده از الگوريب بهين مرحله ضرايدر ا

دست آمد. اساس کار ه ) بGRG2( ١انيکاهش گراد
و  استمدل  يرهايمتغ ييتم بر طبق مشتقات جزيالگور

                                                 
1- Generalized Reduced Gradient nonlinear programming 
algorithm (GRG) 

کنترل حرکت به سمت  يرهايدر هر بار محاسبه متغ
است، دست آمده ه ان بيدنه با استفاده از گرايگودال به
جو  و ند جستيد در فرايکه با يبه طور ؛رديپذ يصورت م

د. شنه و اکسترمم مطلق کنترل يگودال به يحرکت به سو
ب، اگر تابع هدف مدل، حداکثر يضرا يابي نهيله بهأدر مس
ترات باشد، يمدل و غلظت ن يب همبستگيضر کردن

  داريم: 
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Zs ZB

s s B

f f fh h
dZ d d

−∂ ∂ ∂
= − ∇ ∇

∂ ∂
تم ي، الگوريير و کنترل شرط همگرايتکرار حل معادله اخ

(تعداد  هفت يک فضاير مناسب در يافتن مسيرا با 
نه يگودال به ي، به سويانتزاع يمدل) بعد يپارامترها

ک يو تا  شود يم دن تابع هدف) حرکت دادهکر(حداکثر 
آن  يبه سو ييهمگرا يبرا ينين و مقدار معيتکرار مع
تم با انتخاب ين الگوريکه در ا يبه طور رود؛ يمش ينقطه پ

نه يافتن جواب بهيد از يگرد ينقاط شروع متعدد سع
  شود. يريجلوگ يموضع

  ج و بحثيانت
ن ييتع يبرااز يمورد ن يها هيبه منظور ساختن ال

 يها از داده يدر برابر انتقال آلودگ يريپذ بيآس يبند پهنه
 يا ر ماهوارهيتصاو يو توپوگراف يشناس نيزم يها نقشه

 ,D, R يها هياستفاده شد و ال يزومتريپ يها منطقه و داده

A ,S, T, I, C ۲د (شکل شه يته.( 
پذيري دشت  يي پارامترهاي مؤثر روي آسيببراي شناسا

دهگالن، ضريب همبستگي بين پارامترهاي هر مدل با 
). ۳نيترات با استفاده از ضرايب اوليه محاسبه شد (جدول 

، Aشود، پارامترهاي  ديده مي ۳همان گونه که در جدول 
C  وD پذيري دارند و  همبستگي بااليي را با شاخص آسيب

و  ۶۳۴/۰، ۶۱۸/۰به ترتيب برابر با  ها ضريب همبستگي آن
  است. ۵۵۱/۰

) Dها داراي همبستگي کم يا معکوس ( ساير پارامتر
پذير با مقدار  هستند. ضريب همبستگي شاخص آسيب

پس از اين که . به دست آمد ۴۹۳/۰نيترات نيز برابر با 
بهينه شد، ماتريس  GRG2ضرايب مدل توسط الگوريتم 

محاسبه شد که  مجدديز نمدل  يپارامترهاهمبستگي 
  شود.  مشاهده مي ۳نتايج آن در جدول 

شود ميزان ضريب  مشاهده مي ۳گونه که در جدول  همان
پذيري و نيترات ارتقاي قابل  همبستگي شاخص آسيب

توجهي داشته و مقدار ضريب همبستگي پس از 
افزايش يافته است. آمار  ۶۵۱/۰سازي به مقدار  بهينه

حاسباتي در مدل بهينه مطابق توصيفي پارامترهاي م
مشاهده  ۴گونه که در جدول  به دست آمد. همان ۴جدول 

 ۱و برابر با  Rو  Sها در پارامترهاي  شود کمينه شاخص مي
  محاسبه شد. ۳۲/۲۶برابر با  Aو بيشينه شاخص در 

R ǄǩƘƱ Ǵǽƶǚơ ǯƗƺǾǭ

A ǯƗǸƲƛƋ ǼƽƘǲǁ ǰǾǭƹ

S ǼƽƘǲǂŧƘƱ
هاي مدل دراستيک دشت دهگالن  اليه - ٢شکل 

 ١٣٩٠براي سال 
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T ƚǾǁ

I ǓƘƜǁƗ ǳƸǾǙ ǴǾƭƘǱ ƸƥƗ

C ǼŨǾǩǷƷƴǾǵ ƠǽƗƴǵ

D ǼƛƘƢƾǽƗ Ƭǎƽ Ƙơ ǠǮǕ
- ٢شکل ادامه 

ماتريس همبستگي براي پارامترهاي مدل با ضرايب تصحيح شده -٣جدول 
T S  R I D C A V NO3 

T ٠٨٣/٠ ٣٤٢/٠ ١٩٦/٠ ١ ١٤٤/٠ ٤٦٣/٠ ٣١٧/٠ ٤٠٨/٠ ١٨٨/٠
S 

 
٨١٢/٠ ١ ٢٣٣/٠ ٢٥٣/٠ ١١٧/٠ ٢١٥/٠ ٣٩٤/٠ ٣٦٨/٠

R ١ ٢٥٠/٠ ٠٩٨/٠ ٢٨٨/٠ ٢٩٥/٠ ٤٨١/٠ ٤١٢/٠
I ١ ١١٧/٠ ٣١٧/٠ ٣٦٠/٠ ٧١٧/٠ ٦٥٤/٠
D ١ ٤١٤/٠ ٢٩٣/٠ ٥٩٠/٠- ٥٦٠/٠
C ١ ١٨٨/٠ ٧٣٢/٠ ٤٩٥/٠
A ١ ٧٦٣/٠ ٣٨٩/٠
V ١ ٦٥١/٠

NO3 ١
١ ١ ٢/١ وزن ٥/١ ٣/٣ ٥ ٤

 .باشند درصد معنادار مي ٩٥اعداد ضخيم در سطح 

خصوصيات آماري پارامترهاي مدل بهينه -٤جدول 
T S R I D C A 

Min ١٠/٦ ٠٠/١ ٠٠/١ ٠٠/٣ ٢٨/٣ ٠٠/٥ ٨٧/٩
Max ٢٠/١٢ ٠٠/٧ ٠٠/٨  ٠٠/٨ ٩٣/٢٢ ٠٠/١٠ ٣٢/٢٦
Mean ٧٠/١٠ ٣٤/٣ ٧٤/٤ ٢٢/٥ ١٨/٦ ٧١/٨ ٩٧/١٢
SD ٥٦/٢ ٠٧/٢ ٩٥/١ ٧٥/١ ١٣/٥ ٢٢/٢ ٥٨/٥

CV (%) ٩٦/٢٣ ٩٧/٦١ ٠٢/٤١ ٤٨/٣٣ ١٣/٨٣ ٤٤/٢٥ ٠٣/٤٣
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بندي  که مربوط به کالس ۵با توجه به جدول  نهمچني
توان  است، ميپذيري  طبقاتي مدل بر اساس شاخص آسيب

سازي  به اين موضوع پي برد که تغييرات حاصل از بهينه
پذيري  هاي آسيب ضرايب مدل موجب کاهش کالس

کالس تقليل داده  ۲به  ۳آبخوان شده و تعداد آن را از 
دهنده مساحت مربوط  نيز نشان ۶جدول  ).۳است (شکل 

پذيري در دشت دهگالن در هر دو  به هر کالس آسيب
حالت وجود ضرايب اوليه و ضرايب تصحيح شده است. با 

هاي  توان به خوبي کاهش کالس مينيز  ۶توجه به جدول 
  حالت وجود ضرايب بهينه مشاهده کرد.ر پذيري د آسيب

پذيري  بندي طبقاتي مدل بر اساس شاخص آسيب کالس -٥جدول 
 )١٣٩٠(بابايي، 

 خطرناک متوسط کم خطر
١٠٤- ١٤١ ٨٦- ١٠٩ ٤٩-٨٩ 

  
آبخوان  يريپذ بيآس يها سه مساحت طبقهيمقا -٦جدول 

 مربع)لومتري(ک
 خطرناک متوسط م خطرک

 DRASTIC  ٧/٢٢٠ ٣/٤٨٣ ٥/٤٤٢ هياول 
 DRASTIC ٥/٢٠٩ ٩٣٧ ح شدهيتصح --- 

  

 

 

 مدل دراستيک با ضرايب اوليه مدل دراستيک با ضرايب تصحيح شده

 
 

 بندي آبخوان بر طبق مدل اوليه کالس بندي آبخوان بر اساس مدل تصحيح شده کالس

  بندي آبخوان در حالت اوليه و تصحيح شده دراستيک و کالس نتايج نهايي مدل -٣شکل 
  

  گيري نتيجه
 يها دهد استفاده از روش يج مدل فوق نشان مينتا
ار يآبخوان بس يريپذ بيآس يها ن نقشهييدر تع يساز نهيبه
ند محاسبات به نسبت يآع در فريو موجب تسر استد يمف
دست  هبج يشود. بر طبق نتا يح ميتصح يها ر روشيسا

دست آمده از ه ب بيگردد که اعمال ضرا يآمده مشاهده م
آبخوان،  يريپذ بينه و محاسبه مجدد نقشه آسيمدل به

افته و يل يتقل ۹۹تا  ۵/۳۴به  ۱۴۰تا  ۴۴شاخص آن از 
کالس  دوکالس به  سهرا از  يطبقات يها تعداد کالس

 يريپذ بينقشه آس يمايس که يا گونه به ؛داده است کاهش
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ق ين دقييدا کرده است. تعير پييتغ يت محسوسبه صور
تواند نقش  يآبخوان م يريپذ بيمدل آس يپارامترها

فا کند. ينه ايره بهيط غيرا نسبت به شرا يمتفاوت يتيريمد
 يبند ميحر يد، که بر طبق نواحشو يه ميت توصيدر نها

 يريشگيپ يبرا يا ژهيح شده، تدابير ويشده در مدل تصح
ن يالزم بر ا يها ا به آبخوان اتخاذ و کنترله ياز ورود آلودگ

  اعمال شود. ينواح
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