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 وجود با سهيمقا در استاندارد کيدراست مدلي پارامترها در موجود تيقطع عدم زانيم ليتحل
  لرستان) -الشتر دشتي مطالعات منطقه( تراتين وني ندهيآال

  
  ٣يپورحق ريام و ٢شمس معصومه ،*١دل خرمي گنج ناصر

  
  

  دهيچک
  

 و ريزي برنامه ةنحو و زمين كاربري هاي تصميم زميني،زير آب منابع مديريت و توسعه براي آبخوان پذيري آسيب ارزيابي
 هيال هفت ،قيتحق نيا در .است پراهميت و مفيد بسيار زيرزميني آب كيفي حفاظت و برداري بهره خصوصاً آب منابع مديريت

ي پارامترها از کي هر تأثيرگذاري زانيم ،سپس .شد هيته )DRASTIC( کيدراست استاندارد مدل ةدهند ليتشکي پارامترها از
 ةدهند ليتشک هيال هفتي پوشان هم ةنقش ک،يدراست مدلي پارامترها وزن كارگيري به از بعد وي بررس بخوانآ تيوضع بر مدل
 ،۴/۴۱ ،۲/۴۲ ،۴/۳ بندي طبقه نيا اساس بر د.يگرد هيته بود، کيدراست مدلي ريپذ بيآس شاخصي بند پهنه نقشه که مدل
منظور  به دند.بو اديز تا متوسط و متوسط کم، کم،ي ليخ اغماض، قابلي ريپذ بيآس زانيمي دارا بيترت به آبخوان درصد ۷ و ۲۴

 جينتا اساس بر که شد استفاده مطالعه مورد آبخواني نيرزميز آب در موجود تراتين ةنديآال ريمقاد از ،مدلي اعتبارسنج
 ليتحل روش از ،منطقهي کيدروژئولوژيه طيشرا به توجه با .محاسبه شد ۶۷/۰ برابر رسونيپي تگسهمب بيضر زانيم ،حاصل
 ،يستابيا سطح عمق پارامتري برا رسونيپي همبستگ بيضر مقدار ،آن اساس بر که شد استفادهي پارامتر تک تيحساس
 به افتهي اختصاصي پارامترها وزن نداشتن تطابقدليل  به .بود نيکمتر خاک طيمح و خالص ةيتغذي پارامترهاي برا و نيباالتر

 سه به را منطقه )،DATIC( شده اصالح مدل .شد استفاده AHPي بند رتبه روش از تيحساس ليتحل جينتا با مدل در پارامترها
 ۶۷ از شده اصالح مدل در رسونيپي همبستگ بيضر مقدار حاصل، جينتا اساس بر د.كري بند ميتقس پذيري آسيب مختلف دستة
  باشد. مطالعه مورد منطقه در کيدراست ةشد اصالح مدل فيتعر بري دييأت تواندي م که افتي ارتقا درصد ۷۹ به
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  مقدمه
 کشور هري آب منابع نيتر مهم از ،ينيرزميز آبي ها سفره
ي ها آبي آلودگ ،موارد ازي اريبس در ند.يآ يم حساب به
 مشخص شرب آبي ها چاهي آلودگ از پسي نيرزميز
ي نديفرا و نهيپرهز اريبس هاآني آلودگ رفع و شود يم

 رفع که شود يم داده صيتشخي زمان اغلب و استي طوالن
 همکاران، وي يدا(خ است رممکنيغ باًيتقر آبخواني آلودگ
ي آلودگ ازي ريجلوگي برا مناسبي ها راه ازي کي ).۱۳۸۵
 و خوانآب ريپذ بيآس مناطقيي شناسا ،ينيرزميزي ها آب
 آبي ريپذ بيآس مفهوم است.ي اراضي کاربر تيريمد
 سال در فرانسه در مارگات توسط بار نياولي براي نيرزميز

 همکاران، وي (بمان گرفت قرار استفاده مورد ۱۹۶۸
 نفوذ امكان سهولت را آبخواني ريپذ بيآس شانيا .)١٣٨٨

 در زيرزميني آب سفره به زمين سطح از آلودگي پخش و
ي مختلفي ها مدل و ها روش .كرد تعريف طبيعي شرايط

 توسعه جهان در آبخوان پذيري آسيب زانيم نيتخمي برا
 به توان يم آنها نيتر جيرا ةجمل از که است کرده دايپ

 و (استمپروت AVI )،۱۹۸۷ (فوستر، GODي ها مدل
 )،۱۹۸۷ همکاران، و (آلر DRASTIC )،۱۹۹۳ همکاران،

SINTACS ۱۹۹۴ تا،يوي(س،( IRISH دال) درو، وي 
۱۹۹۹،( SI ر)انيم نيا از د.كر اشاره )۲۰۰۰ رو،يبي، 

 سراسر در که است کيدراست مدل مدل، نيپرکاربردتر
 پذيري آسيب ليپتانسي ابيارز جهتي اديز مطالعات جهان
 جينتا .است گرفته صورت مدل نيا از استفاده با آبخوان
 اطالعات با آن مطابقت و مدلي ريکارگ به از شده حاصل

 مناسب اريبسي ريپذ نانياطم تيقابل و صحت ،يدانيم
 است. داده نشان ها مدل گريد به نسبت را کيدراست مدل
 بري دييأت که ديجد قيتحق دو به توان يم انيم آن از
 وي مانساال د.كر شارها ،بودي قبل مطالعات از  حاصل جينتا

 زانيمي بررس به هند سوريم دشت در )۲۰۱۵( همکاران
 سامانه و کيدراست مدل از استفاده با آبخواني ريپذ بيآس

 نييتع ق،يتحقي اصل هدف پرداختند.يي ايجغراف اطالعات
 منطقه نيا دري نيرزميزي ها آبي آلودگ مستعد مناطق
 ةمطالع در د.يگردي ابيارز مناسب اريبس جينتا که بود

ي ابيارز به زين )۲۰۱۵( همکاران و نيکتوريو ،يمشابه
 به کامروني دواال دشت آبخوان بودن  ريپذ بيآس زانيم

 از استفاده با و کيدراست مدل کمک به ندهيآال مواد
 گرفته، صورت مطالعات ةادام در پرداختند. GIS افزار نرم
 در کمتر که بردندي پ نکته نيا به نيمحقق ازي برخ

ي کيولوژئدروژيه طيشرا به کيدراست مدل از استفاده
 رسد يم نظر به که نمودند انيب و است شده توجه منطقه
 طيشرا به توجه با مذکور مدل است بهتر که
 و سوي ائوسيژ گردد. اصالح منطقه هري کيئولوژژدرويه

ي ها آبي ريپذ بيآسي ابيارزمنظور  به )۲۰۱۴( همکاران
 در هون رودخانه حوضه دري آل موادي آلودگ بهي نيرزميز

 سامانه افزار نرم و کيدراست مدل از ن،يچي شرق شمال
ي برا ،قيتحق نيا در گرفتند. بهرهيي ايجغراف اطالعات
ي پارامترها وزني روي کارشناس نظر تأثير کاهش
 بر و گرفت صورتي اصالحات ،مذکور مدل در شده استفاده
  ريپذ بيآس زانيم برحسب منطقه ،شده حاصل جينتا طبق
 و شده اصالح مدل وي بند دسته ندهيآال مواد به بودن
 به نسبت ديجد مدل نيا .شدي معرف DRAOTIC ديجد
 مواد پارامتري وقت که داشتي تيمز کيدراستي عموم مدل
 دقت با مدل شد، خاک طيمح پارامتر نيگزيجا ،يآل
 وي نيرزميزي ها آب دري آل مواد ازي ناشي آلودگ ،يشتريب
 نشان را هون رودخانه ةحوض پذيري آسيب ليپتانس زانيم

 اثر بر عمدتاً که استي مهم ةنديآال ،تراتين وني داد.
 آثار و شود يم وارد آبخوان بهي کشاورزي ها تيفعال
 که دارد انسان سالمت نيهمچن و ستيز طيمح بري مخرب
 بهي برا اروپا آب منابع تيريمد در منظور نيهم به

 گرفته نظر در يخاص اقدامات خطر نيا رساندن حداقل
 محمدزاده وي افروز .)۲۰۱۴ ،کاالموي(چ است شده

 - بروجن دشت آبخواني ريپذ بيآسي قيتحق در )۱۳۹۲(
 با را جينتا وي بررس کيدراست مدل از استفاده با را فرادنبه
 در دند.كري ابيارز منطقه در تراتين وني مقداري پراکندگ

 به شده دادهي ها وزن و ها  رتبه اصالح به ،قيتحق نيا
 ۱۲ از حاصل اطالعات اساس بر مدل مختلفي پارامترها

 ،شده اصالح کيدراست مدل هيته از پس شد. پرداخته چاه
 غلظت نيب رسونيپي همبستگ بيضر که ديگرد معلوم

 به ۴۷ مقدار از ،يريپذ بيآس شاخص و ها چاه آب تراتين
 شدي ريگ جهينت ،تينها در و داده نشان شيافزا درصد ۸۰
 استاندارد کيراستد مدل از شده اصالح کيدراست مدل که
 )۱۳۹۲( همکاران و هيتبرما .است دهكر عمل ثرترؤم اريبس
 با زيتبر دشت آزاد آبخواني ريپذ بيآسي ابيارز به هم

 روش به آن تيحساس ليتحل و کيدراست مدل از استفاده
 پرداختندي پارامتر تک ليتحل نيهمچن و پارامتر حذف
 نيگذارتر تأثير و نيتر مهم آمده دست به جينتاي ط که

 با ،نيهمچن .ديگردي معرفي ستابيا سطح عمق پارامتر،
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ي ريپذ بيآسنقش  وي اراضي کاربر نقشي پوشان هم
 وي آلودگ زانيم ليپتانس نظر از کهي مناطق ک،يدراست
 شاخصي کشاورزي ها تيفعال ازي ناش پذيري آسيب خطر
 نيا ةادام در دند.ش مشخص ند،بود مطلبي ايگو و

 مدل با تراتين وني ريمقادي پراکندگ قشهن ق،يتحق
 در گريد شده شناختهي ها مدل ازي کي که زين نتکسيس
ي نيزمريز آب هاي سفره پذيري آسيب ليپتانسي ابيارز
 راي قبلي ها افتهي ، حاصل جينتا که ديگرد کنترل ،است
 اريبس قاتيتحق ازي ا گوشه باال، مطالب .كرد يم دييأت

 انجام کشور و جهان در که است بودهي دار ادامه و مناسب
 به تياهم و توجه ،ديگرد انيب که طور همان است. دهش

 ماندن پاک تينها در و انساني سالمت و ستيز طيمح حفظ
 آن از شربمنظور  به عمدتاً کهي نيرزميز آبي ها سفره

 طيشرا به توجه با منطقه هر در ،گردد يم استفاده
 نيهم به است.ي ضرور و الزم منطقه هري کيدروژئولوژيه

 هر تيقطع عدم زانيمي بررس مطالعه، نيا از هدف ،منظور
 به توجه با کيدراست مدل در مؤثري پارامترها از کي

ي کارشناس نظرهاي و همنطقي کيدروژئولوژيه طيشرا
 طيشرا با منطبق و شده اصالح مدل ،تينها در تا باشد يم

منظور  به ،ضمن در گردد. شنهاديپي مطالعات ةمنطق
ي پراکندگ قشهن ،ريپذ بيآس و مستعد مناطقي اعتبارسنج

 مدل از آمده دست به نقشه با و هيته زين تراتين ةنديآال
 بهتر جينتا صحت و دقت تا دشو يم سهيمقاي شنهاديپ

 نياي مطالعات ةمنطق رد.يگ قرار قضاوت وي ابيارز مورد
 نظر از که باشد يم لرستان استان در الشتر دشت ،قيتحق

 و الزم مذكور قاتيتحق ،نيبنابرا و است مهمي کشاورز
   د.نباش يمي ضرور

  
  ها روش و مواد

  مطالعه مورد منطقه
 استان زا سلسله شهرستان مركزي بخش در الشتر دشت
 - ٣١ تا ٤٨ - ٠٢ هاي طول بين كه است شده واقع لرستان

 واقع شمالي ٣٤-٠٥ تا ٣٣-٤٣ هاي عرض و شرقي ٤٨
 محدوده هيدرولوژيكي، تقسيمات نظر از .است شده

 آب رودخانه حوضه شامل )١ (شکل ،الشتر دشت يمطالعات
 رودخانه .است هررود رودخانه به الحاق محل تا الشتر
 رودخانه دهنده ليتشک اوليه هاي شاخه از يكي ،الشتر
 است كرخه رودخانه مهم هاي شاخه از که است كشكان

 اطالعات از تحقيق اين در ).۱۳۹۲ همکاران، و بهاروند(

 آورده ١ جدول در آنها مشخصات كه اي مشاهده چاه ٢٠
  شد. استفاده است، شده

  
  مدل دراستيک

در  ۱۹۸۷مدل دراستيک توسط آلر و همکاران در سال 
از منابع آب زيرزميني توسعه  منظور حفاظت آمريکا و به

پذيري  پيدا کرد. مدل مذکور، مدلي تجربي است که آسيب
هاي آب زيرزميني نسبت به آلودگي را بر اساس  سفره

نمايد. واژه  وضعيت هيدروژئولوژيکي منطقه برآورد مي
، تغذيه ١دراستيک، از هفت پارامتر عمق تا سطح ايستابي

، تأثير ٥توپوگرافي ،٤، محيط خاک٣، محيط آبخوان٢خالص
تشکيل شده است  ٧و هدايت هيدروليکي ٦اشباع ناحيه غير

اساس ميزان  به هر پارامتر بر ).۲۰۰۵(بابيکر و همکاران، 
عدم قطعيت و حساسيت نسبي در برابر آالينده، يک وزن 

همچنين، شود.  اختصاص داده مي ۵تا  ۱نسبي از 
سبي آن و و اهميت ن ۱۰تا  ۱بندي بر اساس مقياس  رتبه

تأثير آن در پتانسيل آلودگي در منطقة مورد ارزيابي، انجام 
شاخص دراستيک از ). ۱۹۸۷آلر و همکاران (شود  مي

طريق جمع فاکتورهاي وزني هر بخش از منطقه محاسبه 
شود که  ) نمايش داده مي۱( معادلهصورت  شود که به مي

 التر، وزن هر پارامتر است. معموالً باw، رتبه و rدر آن 
پذيري بيشتري  )، آسيبDIبودن رقم شاخص دراستيک (

  دهد. را نسبت به آلودگي آب زيرزميني نشان مي
)۱                                         (DRASTIC Index = 

DrDw + RrRw + ArAw + SrSw + TrTw + IrIw + CrCw  
ترين فاکتورهاي شاخص  عمق سطح ايستابي، يکي از مهم

). افزايش ۱۳۹۲است (اميراحمدي و همکاران،  دراستيک
اين ضخامت منجر به تصفيه و حذف آلودگي توسط 

شهرکي و همکاران،  شود (آزاد منطقه غيراشباع خاک مي
شده   آوري هاي جمع ). براي تهيه اين اليه از داده۱۳۸۹

اي موجود  چاه مشاهده ۲۰عمق تا سطح ايستابي، تعداد 
يابي اين نقاط و با توجه  با دروندر دشت الشتر استفاده و 

گذاري شد (آلر و  به معيارهاي مدل دراستيک ارزش
هاي شيب،  ). در اين تحقيق، نقشه۱۹۸۷همکاران، 

اساس معيارهاي  بارندگي و نفوذپذيري دشت الشتر بر 
                                                             
1- Depth to water table 
2- Net recharge 
3- Aquifer media 
4- Soil media 
5- Topography 
6- Impact of vadose zone 
7- Hydraulic conductivity 
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پوشاني آنها  بندي شد و بعد از هم ) طبقه۲۰۰۱پيسکوپو (
در اين روش، با استفاده از  .الية تغذيه خالص به دست آمد

مجموع شيب، ميزان بارندگي و ميزان نفوذپذيري خاک 
منطقه، پتانسيل تغذيه منطقه به دست آمد. بارندگي بر 

صورت متوسط آمار  اساس اطالعات هواشناسي منطقه و به
استخراج شد.  ۱۳۹۳تا  ۱۳۸۹پنج ساله از سال 

منطقه شناسي در  نفوذپذيري نيز از مطالعات قبلي خاك
قسمت بااليي و هوازده استفاده شد. اليه محيط خاک، 

باشد. براي تهيه اليه مربوط به اين  ناحيه غيراشباع مي
برداري موجود در  هاي بهره عدد از چاه ۲۰پارامتر از الگ 

دشت الشتر استفاده شد و سپس، بر اساس معيارهاي مدل 
ه شد اي اختصاص داد ها رتبه دراستيک به هر کدام از چاه

). خصوصيات خاک، ميزان نفوذ ۱۹۸۷ ،(آلر و همکاران
ها و فرايند  تغذيه به داخل آبخوان، ميزان انتشار آالينده

منظور  به .دهد ها را تحت تأثير قرار مي آالينده ١سازي پاک
هاي مختلف  تهيه اليه محيط خاک، پس از شناسايي تيپ

و خاک در منطقه موردنظر، اليه خاک منطقه استخراج 
گردد. سپس، با توجه  صورت يک اليه رستري ذخيره مي به

گذاري  بندي و ارزش ) طبقه۱۹۸۷به نتايج آلر و همکاران (
گردد و  شود. اليه توپوگرافي به شيب زمين اطالق مي مي
شيب تمايل  شود. مناطق کم صورت درصد شيب بيان مي به

 تر آب دارند و اين، فرصت نفوذ هرچه به نگهداري طوالني
اي و پتانسيل بيشتر حرکت آالينده را  بيشتر آب تغذيه

شود. براي تهيه نقشه توپوگرافي و شيب منطقه،  موجب مي
منطقه مورد  ۲۵۰۰۰۰/۱از نقشه مدل رقومي ارتفاعي 

دست آمده  سپس نقشه شيب به .شود مطالعه استفاده مي
بندي  رتبه) ۱۹۸۷آلر و همکاران (بر اساس معيارهاي 

ه غيراشباع به بخش باالي سطح ايستابي ناحيشود.  مي
طور ناپيوسته اشباع  شود که غيراشباع بوده و يا به گفته مي

باشد و بين اليه خاک و سطح ايستابي واقع است. در  مي
صورتي که ناحيه غيراشباع نفوذپذيري بااليي داشته باشد، 

يابد. براي  پذيري بااليي به آن اختصاص مي رتبه آسيب
هاي دشت،  عدد از الگ چاه ۲۰يه با توجه به تهيه اين ال

ها با توجه معيارهاي آلر و همکاران  به هر کدام از چاه
داده و سرانجام اليه رستري  اي اختصاص ) رتبه۱۹۸۷(

شود. توانايي مواد آبخوان در انتقال آب، هدايت  تهيه مي
هاي  شود که نرخ جريان آب هيدروليکي گفته مي

                                                             
1- Purifying process 

يب هيدروليکي معين کنترل زيرزميني را تحت يک ش
کند. براي تهيه اين اليه با تقسيم نقشه ضريب قابليت  مي

انتقال بر نقشه ضخامت آبخوان، نقشه هدايت هيدروليکي 
آيد و در نهايت، نقشه هدايت  دست مي دشت به

بندي اين پارامتر در  هيدروليکي با توجه به نحوه طبقه
د (آلر و گرد بندي مي محاسبه شاخص دراستيک، طبقه

). در اين تحقيق، از نقشة قابليت انتقال ۱۹۸۷همکاران، 
قابليت و همچنين نقشة ضخامت  صورت خطوط هم به

ضخامت از مطالعات قبلي موجود  صورت نقشه هم آبخوان به
بندي  هاي پهنه . براي تهيه نقشهشددر منطقه استفاده 
و كارگيري ضرايب  هاي ورودي و به شده پارامترها از داده

هاي آنها از سامانه اطالعات جغرافيايي بهره گرفته  رتبه
  شده است.

  
  هاي زيرزميني آالينده آب

هاي زيرزميني  نيترات و فسفات دو آاليندة عمدة آب
هاي شهري و  هستند که منابع اصلي آنها فاضالب

باشند. به سبب قابليت تحرک  هاي کشاورزي مي فعاليت
هاي زيرزميني نسبت به  کمتر فسفات، آلودگي وسيع آب

است؛ در حالي که نيترات  شدهفسفات، کمتر گزارش 
اي زيرزميني همواره مورد ه عنوان شاخص آلودگي آب به

منظور  توجه محققان بوده است و در اين تحقيق نيز به
پذيري، نتايج با  اعتبارسنجي مناطق مستعد آسيب

  شود.  هاي پراکندگي يون نيترات مقايسه مي نقشه
  

  تحليل حساسيت تک پارامتري
پارامتري براي ارزيابي تأثير هر يک از  ميزان حساسيت تک

پذيري است. در اين  روي شاخص آسيبپارامترهاي مدل 
روش تحليل، وزن "مؤثر"يا "واقعي" هر پارامتر با وزن 

يافته از طريق مدل تحليلي مقايسه  "تئوريک" اختصاص
) به ۲( معادلهشود. وزن مؤثر هر پليگون با استفاده از  مي

  آيد: دست مي
)۲                                    (    W=(     ) ×100   

به ترتيب  ،Pw و Pr ، وزن مؤثر هر پارامتر،W، معادلهدر اين 
پذيري  ، شاخص کلي آسيبVمقدار رتبه و وزن پارامتر و 

  ).۲۰۰۵بابيکر و همکاران، (است 
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  و مختصات آنها هاي دشت الشتر عمق سطح ايستابي چاه -۱جدول 
 )utm( مختصات ايستگاه

 )m( عمق سطح ايستابي X y ايستگاه

 ٨٦/٣٩ ٣٧٥٣٧١١ ٢٣٦٢١٢ اصالنشاه
 ٦٦/١١ ٣٧٥٢٨٩٦ ٢٤٠٠١٢ بتکي

 ٣٠/٢٥ ٣٧٥١٥٢١ ٢٣٦٦٤١ تيمور سوري
 ٩/٩ ٣٧٥٤٨٤٤ ٢٤٢٧٣٠ چناره
 ٧٥/٦ ٣٧٥١٤٦٦ ٢٣٩١٩٧ آقا ده
 ٤٨/٦ ٣٧٥١٥٦٩ ٢٤١٨٢٥ رحم ده

 ٧٤/١٦ ٣٧٥١٥٦٩ ٢٤٤٠٢٧ آباد رحمت
 ٤٢/١٦ ٣٧٤٦٨٨٤ ٢٤٦٣٩١ رضاآباد
 ٨٩/١٤ ٣٧٤٩٤٩٢ ٢٤٧٥٥٤ زيرگر
 ٦١/٢٤ ٣٧٥١١٥٥ ٢٤٦٢١١ آباد عادل
 ٨/٦ ٣٧٤٨٨٨٤ ٢٣٩٤٤٥ آباد علم
 ١٤/٣ ٣٧٤٧٨٨٦ ٢٤٠٦٨٧ آباد فيض

 ٦١/٣ ٣٧٤٥٠٤٢ ٢٤٤٥٤٥ کبوديان
 ١/٣ ٣٧٥٠١٣٤ ٢٤١٥٣٤ کالهکج
 ٥٣/٣ ٣٧٤٧٣٤٢ ٢٤٢٩٤٣ آباد مومن

 ٢٧/٤١ ٣٧٥٥٢١١ ٢٣٧٩١٢ محمدآباد
 ١٨/٨ ٣٧٤٩٥٤٥ ٢٤٢٢٧٥ آباد موسي

 ٠٦/١٥ ٣٧٤٨٦٥٨ ٢٤٤٢٢٣ ميان واالن
 ٠٧/١٢ ٣٧٤٩٤٦٢ ٢٣٧٥٧٨ نيازآباد
 ٢٧/١٤ ٣٧٥٠٣١٤ ٢٤٤٣٤١ هندي

  

  
  هاي كشور نقشه موقعيت محدوده نسبت به حوضه - ۱شکل 
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  )۱۹۸۷همکاران دراستيک (آلر و دهي پارامترهاي مؤثر در مدل  وزن -۲جدول 
 پارامتر دهي ضريب وزن

  (D) عمق آب زيرزميني ٥
  (R) صالتغذيه خ ٤
  (A) محيط آبخوان ٣
  (S) خاک محيط ٢
  (T) توپوگرافي ١
  (I) محيط غيراشباع ٥
  (C) هدايت هيدروليکي ٣

  
  )۱۹۸۷دهي به پارامترهاي دراستيک (آلر و همکاران  نرخ - ۳جدول 

  
  )۲۰۰۱ ،سکوپوي(پ مطالعه مورد منطقهي برا هيتغد ليپتانس نمرات - ۴ جدول

  هيتغذ زانيم  خاکي رينفوذپذ ج)  يبارندگ ب)  بيش الف)
  نمره      محدوده  فاکتور    محدوده  فاکتور   (mm) بارش  فاکتور     % بيش

۲<         ۴  
۱۰-۲       ۳  
۳۳-۱۰       ۲  
۳۳>        ۱  

۸۵۰>       ۴  
۷۰۰-۸۵۰     ۳  
۷۰۰-۵۰۰     ۲  
۵۰۰<       ۱  

  

  ۵        اديز
  ۴   اديز تا متوسط

  ۳      متوسط
  ۲         کم
  ۱     کمي ليخ

۱۳-۱۱      ۱۰  
۱۱-۹       ۸  
۹-۷       ۵  
۷-۵       ۳  
۵-۳       ۱  

  
 بحث و جينتا

 قسمت در کيدراست مدلي پارامترها آوردن دست به روش
 ،مطالب تكرار عدم براي زير در .شد انيب ها روش و مواد
 هاي حيتوض لزوم صورت در و شده يبند پهنهي ها نقشه

 شدة يبند پهنه نقشه در .)۲ (شکل شود يم آورده مربوطه
 دشت اکثر در که شود يم مشاهده خالص هيتغذ پارامتر

 تواند يم نيا که است برخورداريي باال مقدار از پارامتر نيا
 اکثر در کم بيش نيهمچن و منطقهي باالي بارندگدليل  به

 آبخوان طيمح هيال نقشه ).۳ (شکل باشد دشت نيا مناطق
 که شدي بند رتبه کيدراست مدلي ارهايمع به توجه با زين
 ).۴ (شکل بود ۵ و ۴ رتبه دو شامل منطقه آن ،جهينت در
ي ارهايمع اساس بر سپس و هيته خاک طيمحي رستر هيال

 نرخ بازه نرخ بازه نرخ بازه نرخ بازه

 غيراشباعمحيط  آبخوانمحيط  محيط خاک )mعمق تا سطح ايستابي (

 ٨ ماسه ٢ سيلت و روس ١٠ دانه درشت ١٠ ٠- ٥/١

 ٧ ماسه سيلتي ٤ سيلت و روس با کمي ماسه و گراول ٩ ماسه ٩ ٥/١- ٦/٤

 ٦ ماسه رسي ٦ ماسه با مقداري سيلت و روس ٧ رس ٧ ٦/٤- ١/٩

 ٥ اي سيلت ماسه ٨ ماسه و گراول ٥ ماسه لومي ٥ ١/٩- ٢/١٥

 ٤ اي رس ماسه توپوگرافي (%) ٣ لوميرس  ٣ ٢/١٥- ٩/٢٢

 ٣ رس سيلتي ١٠ ٠-٢ ١ رس متراکم و آسفالت ٢ ٩/٢٢- ٥/٣٠

 ٢ رس ٩ ٢-٦ )m/dayهدايت هيدروليکي ( ١ <٥/٣٠

 ١ رس متراکم ٥ ٦-١٢ ١ ٠-٥ )mm/yearsتغذيه خالص (

٣ ١٢-١٨ ٢ ٥-١٥ ١ >٥١ 
  

١ <١٨ ٤ ١٥-٣٥ ٣ ٥١-١٠٢   
٦ ٣٥-٥٠ ٥ ١٠٢-١٧٨ 

    
٨ ٥٠-١٠٠ ٨ ١٧٨-٢٥٤     
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 دشي گذار ارزش وي بند دسته )۱۹۸۷( همکاران و آلر
 زير شکل در که طور همان توپوگرافي، اليه در ).۵ (شکل
ي دارا الشتر دشت آبخوان نقاط اکثر باشد، يم مشخص

 (شکل ندباش يميي باال رتبهي دارا جهينت در و کم بيش
 که گردد يم هيتهي رستر هيال ،غيراشباع ناحيه در ).۶

 .استي ا مشاهده چاه الگ عدد ۲۰ ازي بند رتبه حاصل
 وسعت اکثر شود، يم مشاهده شکل در که گونه همان
ي بند رتبه نظر ازي متوسط مقداري دارا دشت آبخوان
 هدايت اليه ).۷ (شکل ندبود راشباعيغ طيمح پارامتر

ي دارا آبخوان ازي ريکث بخش كه داد نشان هيدروليكي
 ازيي ها قسمت (شامل مساحت بقيةي ول ؛بود ۲ نييپا رتبه
ي کيدروليه تيهداي دارا غرب) جنوب تا غرب شمال

  ).۸ (شکل هستندي شتريب
  

  کيدراست پذيري آسيب شاخص
 و کيدراست لمدي پارامترها وزن كارگيري به از بعد
 شدة يبند پهنه ةنقش آن، دهندة ليتشک هيال هفت يپوشان هم

 نيا ).۹ (شکل شد هيته کيدراست پذيري آسيب شاخص
 بر و بود ريمتغ ۱۴۸ تا ۴۹ نيب الشتر دشتي برا شاخص
 محدوده پنج به )۱۹۸۷( همکاران و آلر اريمع اساس

 ،۲/۲۴ ،۴/۳ آن اساس بر که شدي بند ميتقس مختلف
 زانيمي دارا بيترت به آبخوان از درصد ۷ و ۲۴ ،۴/۴۱
 و متوسط کم، کم،ي ليخ اغماض، قابلي ريپذ بيآس

ي ها تيفعالي گستردگ به توجه با .شدند اديز تا متوسط
 براي ،ييايميشي کودها کاربرد و منطقه دري کشاورز
 ريمقاد از شده کاربرده به  مدلي سنج صحت وي واسنج
 منطقهي نيرزميز آب در موجود تراتين ةشد يريگ اندازه
 بيضر ،منظور نياي برا شد. استفاده مطالعه مورد
 ترات،ين هيال و کيدراست مدل نيب رسونيپي بستگهم

منظور  به ،نيبنابرا د.بو ۶۷/۰ با برابر که شد محاسبه
 کيدراست مدل اصالح به آنها انيمي بستگهم شيافزا

  شد. پرداخته
  

  

  
  الشتر دشت آبخواني ها چاهي ستابيا سطح عمقي بند پهنه نقشه - ۲ شکل
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  خالص هيتغذ پارامتري بند پهنه نقشه - ۳ شکل

  

  
   آبخوان طيمح پارامتري بند پهنه نقشه - ۴ شکل
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  خاک طيمح پارامتري بند پهنه نقشه - ۵ شکل

  

  
  الشتر دشت آبخواني توپوگرافي بند پهنه نقشه - ۶ شکل
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  اشباعريغ طيمح پارامتري بند پهنه نقشه - ۷ شکل

  

  
  يکيدروليه تيهدا پارامتري بند پهنه نقشه -۸ شکل
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  کيدراست مدل از استفاده با الشتر دشت آبخواني ريپذ بيآس تيقابل نقشه - ۹ شکل

  
  الشتر دشتي ها چاه تراتيني بند  پهنه

ي شهر فاضالب آب سازمان ساله پنج آمار متوسط اساس رب
 شده يريگ اندازه تراتين ريمقاد ،لرستان استانيي روستا و
 ريمتغ تريل در گرم يليم ۴- ۲۴ از الشتر دشتي ها چاه از

ي جهان بهداشت سازمان استاندارد به توجه با که است
(WHO, 2004)، ۵۰ مقداري عني ،يدنيآشام مصارفي برا 

 مطالعه مورد آبخوان در تراتين غلظت تر،يل در گرم يليم
 و روند بهتر درک براي .باشد يم مجاز حد از تر نييپا

 كمك با منطقه در موجود تراتيني بند پهنه نيهمچن
 نقشه ،ArcGis 9.3 افزار نرم در يابي درون هاي روش

 مشخص ،شکل به توجه با ).۱۰ (شکل شد هيته موردنظر
 روند آن جنوب سمت به آبخواني مرکز مناطق از که است
  است. شيافزا به رو تراتين ريمقاد

  
  يپارامتر تک تيحساس ليتحل جينتا
 مدلي پارامتر تک تيحساس ليتحل از حاصل جينتا

ي ابيارز در پارامتر نيترمؤثر که داد نشان کيدراست
 هيتغذ پارامتر مطالعه، مورد آبخواني ذاتي ريپذ بيآس

 توجه با است. درصد) ۶/۴۵ مؤثر وزن نيانگيم (با خالص
 هيال و کيدراست مدلي پارامترها به مربوط نقشه به

 در رسونيپي همبستگ بيضر )،۱۰ و ۹ (شکل تراتين
 پارامتر ،جدول نيا به توجه با است. شده آورده ۵ جدول
ي دارا پارامترها گريد با سهيمقا دري ستابيا سطح عمق
 هيتغذي پارامترها و استي همبستگ بيضر نيباالتر
ي منفي همبستگ بيضرا داشتن با خاک طيمح و خالص
  دارند. راي همبستگ نيکمتر

هاي اختصاص يافته به  نداشتن وزن با توجه به تطابق
پارامترها در مدل با نتايج تحليل حساسيت، به تصحيح 
وزن پارامترهاي آن بر اساس شرايط هيدروژئولوژيکي 

که بيشتر بر  AHPمنظور، از روش  منطقه اقدام شد. بدين
هاي کارشناسي استوار است، استفاده شد.  اساس قضاوت

بنابراين، بر اساس اهميت و نقشي که در تعيين 
پذيري آبخوان منطقه مورد مطالعه داشتند،  آسيب
صورت دو به دو با يکديگر مقايسه  بندي و معيارها به اولويت

شدند. سپس، يک ماتريس براي تمام پارامترهاي 
ة مدل تشکيل شد که ورودي آن همان اعداد دهند تشکيل

هاي دو به دو با نرخ سازگاري  دست آمده از ماتريس به
شده به  هاي کارشناسي بود. در واقع، وزن ۱/۰کمتر از 

داده شد و  EXPERT CHOICE افزار منزلة ورودي به نرم
عنوان  افزار، به هاي نسبي از خروجي نرم در نهايت، وزن
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پذيري  براي تهيه نقشة آسيب شده هاي اصالح وزن
دست آمد. الزم به  شدة آبخوان مورد مطالعه، به بهينه

گيري و  يادآوري است که براي کاهش خطاي تصميم
ها از چندين قضاوت کارشناسي  تر وزن انتخاب صحيح

استفاده و در نتيجه چندين مدل براي محاسبه شاخص 
پذيري اجرا شد که بر اساس همبستگي شاخص  آسيب

پذيري نهايي و غلظت نيترات در آبخوان مربوطه،  سيبآ
دهي انتخاب شد. بر اساس نتايج اين روش،  بهترين وزن

، پارامتر محيط غيراشباع ۲به  ۱وزن پارامتر توپوگرافي از 
و پارامترهاي تغذيه خالص و محيط خاک  ۸/۲به  ۵از 
بندي يون  دليل داشتن همبستگي منفي با نقشة پهنه به

  ذف شدند.نيترات ح
شدة پارامترهاي مدل، نقشة  هاي اصالح بر اساس وزن

 GISدر محيط  شده شدة مدل دراستيک اصالح  بندي پهنه
دست آمده، شاخص  اساس نتايج به برتهيه و بررسي شد. 

 DATICکه مدل  شده پذيري مدل دراستيک اصالح آسيب
دست آوردن  با بهقرار دارد.  ٥٩/٣٧-٧/١٠٥ نبي باشد، مي

بندي  مختلف طبقه دستة سهبه  منطقه نهايي، شاخص
داراي ، درصد از کل مساحت منطقه ٦٧ ،شد. بر اين اساس

پذيري  درصد داراي آسيب ٢٤ پذيري قابل اغماض، آسيب
. بودند پذيري کم درصد داراي آسيب ٩ و خيلي کم

شود، طبق مدل  مشاهده مي ۱۱ طور که در شکل همان

پذيري آبخوان از سمت  بميزان آسي ،شده اصالحدراستيک 
که يک  در حال افزايش استتقريباً شمال به جنوب دشت 

تواند افزايش مؤثرترين پارامتر مدل يعني  دليل آن مي
عمق سطح ايستابي، از شمال به جنوب دشت باشد. 

تواند در اين  در نواحي جنوبي شيب کم نيز مي ،همچنين
بستگي بين بر اساس نتايج حاصل، هم .تأثيرگذار باشد امر

شده و نقشه نيترات به  پذيري دراستيک اصالح نقشه آسيب
درصد رسيد که همبستگي قابل قبولي براي مدل  ۷۹

پذيري آبخوان دشت  يادشده جهت ارزيابي پتانسيل آسيب
باشد. با توجه سوابق تحقيقي كه در  مورد مطالعه مي

ابتداي همين مقاله به آنها اشاره شده است، تحقيقات 
ي در زمينه تعيين مناطق مستعد آلودگي انجام متعدد

شده است و در همين اواخر، مشخص شد كه اين مدل 
بايست با شرايط هيدروژئولوژيكي منطقه نيز اصالح  مي

) نيز در توجيه ۱۳۸۷شود. در مطالعه رنگزن و همكاران (
گرفتن آنها آمده است كه در  پذير و دليل قرار مناطق آسيب
پذير هستند، احتماالً در  الي كه آسيبهاي شم بيشتر بخش

بودن رسوبات سطحي آبرفت و آبخوان  ارتباط با دانه درشت
اند. در مطالعة ديگري،  و همچنين نرخ تغذيه زياد بوده

هاي  ) مناطق حاوي خاك۱۳۹۲صادقي روش و زهتابيان ( 
ريزدانه و ضريب نفوذ پايين را از عوامل دخيل در تعيين 

  اند. يان كردهپذير ب مناطق آسيب
  

  آنها مختصات و الشتر دشتي ها چاه تراتين ريمقاد - ۵ جدول
 )utm( ايستگاه مختصات

 )mgr/l( تراتين x y ستگاهيا

 ٥ ٣٧٤٩٧٤٢ ٢٤١١٨٢ ١ چاه
 ٦ ٣٧٥٠٢٦٢ ٢٣٦٨٨٨ ٢ چاه
 ٤ ٣٧٥٢١٣٢ ٢٣٨٤٧٤ ٣ چاه
 ٥ ٣٧٥٢٥٦٥ ٢٤٢٥٥٣ ٤ چاه
 ٥ ٣٧٥٣٥٣٢ ٢٤١٦٥٥ ٥ چاه
 ١٣ ٣٧٥٤٧٠٧ ٢٣٠٥٤٤ ٦ چاه
 ١٨ ٣٧٥١٩٣٥ ٢٣٤٢٩٢ ٧ چاه
 ٢٣ ٣٧٤٦٨٨٠ ٢٤٦٣٩١ ٨ چاه
 ٥ ٣٧٥٨١٣٠ ٢٤٧٣٥٠ ٩ چاه
 ١٢ ٣٧٤٥٠٤٢ ٢٤٤٥٤٥ ١٠ چاه
 ١٠ ٣٧٥٠٤٢٣ ٢٥١٩٨٠ ١١ چاه
 ١١ ٣٧٥٠٣١٤ ٢٤٤٣٤١ ١٢ چاه
 ١٤ ٣٧٥١٥٦٠ ٢٤١٨٢٥ ١٣ چاه
 ٢٤ ٣٧٥٣٧١١ ٢٣٦٢١٢ ١٤ چاه
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  الشتر دشتي ها چاه تراتيني بند پهنه نقشه - ۱۰ شکل

  

  
  پذيري مدل دراستيک اصالح شده بندي شاخص آسيب نقشه پهنه - ۱۱شکل 
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  کيدراست شاخصي پارامتر تک تيحساس ليتحلي آمار جينتا - ۶ دولج

  
  نتايج آماري ضريب همبستگي پارامترهاي شاخص دراستيک - ۷جدول 

 پارامتر ضريب همبستگي

٧٧/٠  D 

٠٧/٠ -  R 

٣٦/٠  A 

١/٠ -  S 

٠٣٢/٠  T 

٣/٠  I 

٣١٦/٠  C 

  
  هاي اوليه و اصالحي مدل دراستيک وزن - ۸جدول 

 پارامتر وزن اوليه وزن بهينه

٥ ٥ D 

٤ ٠ R 

٣ ٣ A 

٢ ٠ S 

١ ٢ T 

٨/٢  ٥ I 

٣ ٣ C 

   

  يريگ جهينت
 ةدهند ليتشکي پارامترها از هيال هفت ،قيتحق نيا در

 همکاران و آلر ارجاع طبق بر کيدراست استاندارد مدل
ي پارامترها از کي هر تأثيرگذاري زانيو م هيته )۱۹۸۷(

 وزن كارگيري به از بعد شد.ي بررس بخوانآ تيوضع بر مدل
 هيال هفتي پوشان هم نقشه ک،يدراست مدلي پارامترها

 شاخصي بند پهنه ةنقش که مدل ةدهند ليتشک
 نيا اساس بر .شد هيته بود، کيدراست مدل پذيري آسيب
 آبخوان درصد ۷ و ۲۴ ،۴/۴۱ ،۲/۴۲ ،۴/۳ بندي طبقه
ي ليخ اغماض، قابل پذيري آسيب زانيمي دارا بيترت به

ي اعتبارسنج براي .بودند اديز تا متوسط و متوسط کم، کم،
ي نيرزميز آب در موجود تراتين ندهيآال ريمقاد از ،مدل

 جينتا اساس بر که شد استفاده مطالعه مورد آبخوان
 د.ش ۶۷/۰ برابر رسونيپي تگسهمب بيضر زانيم حاصل،

 بيضر زانيم تا ديگردي سع قيتحق نيا هدف به توجه با
 بر و بداي شيافزا موجودي ها روش اساس بري همبستگ
 طيشرا مطابق که شده اصالح مدل ،آن اساس

 به گردد. شنهاديپ و هيته باشد، منطقهي کيدروژئولوژيه
ي پارامتر تک تيحساس ليتحل روش از ،منظور نيهم

ي همبستگ بيضر مقدار آن اساس بر که شد استفاده

 مؤثر وزن
 پارامتر کيتئور وزن (%) کيتئور وزن

 نيانگيم نهيکم نهيشيب

 يستابيا سطح عمق ٥ ٧٣/٢١ ٥٨/١٥ ٥/١ ١٢/٧٤

 خالص هيتغذ ٤ ٣٩/١٧ ٦/٤٥ ٨/٣٢ ٣/١٠٤

 آبخوان طيمح ٣ ٠٤/١٣ ٣/٤ ١/٣ ٢/٩

 خاک طيمح ٢ ٦٩/٣ ٦/٢ ٧/١ ٨/٥

 يتوپوگراف ١ ٣٤/٤ ٩/٢ ٠ ٧/٩٥

 اشباعريغ طيمح ٥ ٧٣/٢١ ٦/٢ ٥٨/١ ٥٤

 يکيدروليه تيهدا ٣ ٠٤/١٣ ٩/١٢ ٣/٤ ١٦/٣٠



  ٤٩                                                                                                 ١٣٩٧/ زمستان ٣١/ پياپي ٤/ شماره ١٢ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

ي برا و نيباالتر ،يستابيا سطح عمق پارامتري برا رسونيپ
 .بود نيکمتر خاک طيمح و خالص هيتغذي پارامترها

 به افتهي اختصاصي پارامترها وزن نداشتن تطابقدليل  به
 روش از تيحساس ليتحل جينتا با مدل در پارامترها

 وزن ،آن جينتا اساس بر که شد استفاده AHPي بند رتبه
 راشباعيغ طيمح پارامتر وزن و ۲ به ۱ ازي توپوگراف پارامتر

 و خالص هيتغذي پارامترها و نمودند رييتغ ۸/۲ به ۵ از
 نقشه باي منفي همبستگ داشتندليل  به خاک طيمح
 شده اصالح مدل دند.يگرد حذف ترات،ين وني يبند پهنه

)DATIC،( پذيري آسيب مختلف دستة سه به را منطقه 
 قابل آن درصد ۶۷ ،آن اساس بر که دكري بند ميتقس

 و کمي ليخ پذيري آسيب طبقه در درصد ۲۴ اغماض،
 قرار کم پذيري آسيب بندي طبقه در درصد ۹ مقدار

 بيضري همبستگ مقدار حاصل، جينتا اساس بر گرفتند.
 افتي ارتقا درصد ۷۹ به مدل شده اصالح حالت در رسونيپ
 کيدراست شده اصالح مدل فيتعر بري دييأت تواند يم که
  باشد. مطالعه مورد منطقه در
  

 منابع
و  ف.ي شهرک آزاد .عي آغاس ف.ي شهرک آزاد .۱

 زيآنال و ليپتانسي ابيارز .۱۳۸۹ .ع يزارع
 دشتي نيرزميز آب يريپذ بيسآ تيحساس

 .فاضالب و آب مجله ک.يدراست روش به هشتگرد
۲۱)۲:( ۶۱-۷۰.  

ي ابيارز .۱۳۹۲ ح. محمدزادهو  م.ي افروز .۲
 با فرادنبه -بروجن دشت آبخواني ريپذ بيآس

 .تراتين اساس بر DRASTIC مدل از استفاده
 .۲۱۸-۲۱۳ ):۱۲(۷ ران.يا آب پژوهش مجله

اميراحمدي الف. ابراهيمي م. زنگنه اسدي م. ع. و  .۳
پذيري آبخوان  . بررسي آسيب۱۳۹۲اکبري الف. 

دشت نيشابور با استفاده از روش دراستيک در 
): ۶(۲. جغرافيا و مخاطرات محيطي. GISمحيط 

۳۷-۵۶.  
. ۱۳۸۸بماني م. اژدري مقدم م. و رضايي م.  .۴

در تعيين  GODو  DRASTICهاي  مقايسه مدل
هاي آب زيرزميني دشت يزد.  پذيري سفره آسيب

شيراز.  - المللي عمران هشتمين کنگره بين
  ص. ۷. ۱۳۸۸ارديبهشت 

بهاروند س. ابراهيمي ب. زيودار م. و حقي آبي ا.  .۵
تبادل . خالصه گزارش تعيين ميزان ۱۳۹۲ح. 

هيدروليکي رودخانه و سفره آب زيرزميني دشت 
  ص. ۸الشتر با استفاده از شبکه جريان. 

 .۱۳۹۲ الف. مقدم ياصغرو  ع.ي واعظ م. هيتبرما .۶
 زيتبر دشت آبخواني ذاتي آلودگ ليپتانسي ابيارز
 شيهما نيهفدهم .DRASTIC مدل از استفاده با

دانشگاه شهيد بهشتي.  ران.ياي شناس نيزم انجمن
  ص. ۹. ۱۳۹۲آبان  ۷- ۹تهران. 

 .۱۳۸۵ ب.ي اعتبارو  ا. ع.ي شهسوار ک.ي خدائ .۷
 به نيجو دشت آبخواني ريپذ بيآسي ابيارز

ي شناس نيزم مجله .GOD و DRASTIC يها روش
  .۸۵-۷۳ :)۴(۲ .رانيا

و  ل. ميرزائي. پ. آبادي. فيروز ضيائيان ك. رنگزن .۸
 پذيري آسيب بندي پهنه .۱۳۸۷ ف. عليجاني.
 و DRASTIC از استفاده با ورامين دشت آبخوان
 محيط در غيراشباع منطقه اثر تجربي ارزيابي

GIS. ۳۲- ۲۱ :)۶(۲ ايران. شناسي زمين فصلنامه.  
 ارزيابي .۱۳۹۲ غ. زهتابيان.و  م. .روش صادقي .۹

 روش به خضرآباد دشت آبخوان پذيري آسيب
-۲۱ :۵۵ زيست. محيط علمي فصلنامه دراستيك.

۳۱.  
10. Aller L. Bennett T. H. Jay L. and J. Petty R. 

1987. DRASTIC: A Standardized System 
for Evaluating Groundwater Pollution 
Potential using Hydrogeologic Setting. Envi. 
Research Laboratory: 38-57. 

11. Babiker I. S. Mohammad M. A. A. Hiyama 
T. and kikuo K. 2005 A GIS-based 
DRASTIC Model for Assessing Aquifer 
Vulnerability in Kakamigahara Heights. 
Gifu Prefecture. Centeral Japan. Science of 
the Total Environmental. 345(1-3): 127-140. 

12. Chika olmo M. 2014. Categorical Indicator 
kriging for Assessing the Risk of 
Groundwater Nitrate Pollution: The Case of 
Vega de Granada Aquifer. Science of the 
Total Environmental: 229-239. 

13. Civita M. 1994. Le Carte Della 
Vulnerabilita` Degli Acquiferi 
all’inquinamento. 325 p. 

14. Daly D and Drew D. 1999. Irish 
Methodology for Karst Aquifer Protection. 
Hydrogeology and Engineering Geology of 
Sinkholes and Karst, Rotterdam, Balkema. 
Ed Bologna. 267-272. 

15. Foster S. S. 1987. Fundamental Concepts in 
Aquifer Vulnerability, Pollution Risk and 



 ...تحليل ميزان عدم قطعيت موجود در پارامترهاي مدل دراستيک استاندارد در مقايسه با                                                                    ٥٠

Protection Strategy. International 
Conference, Noordwijk Aan Zee, the 
Netherlands Vulnerability of Soil and 
Groundwater to Pollutants The Hague, 
Netherlands Organization for Applied 
Scientific Research. 69-86. 

16. Lathamani R. Janardhana M. R. J. Maha 
lingam B. and Suresha S. 2015. Evaluation 
of Aquifer Vulnerability using DRASTIC 
Model and GIS: A Case Study of Mysore 
City, Karnataka, india. Aquifer procedia. 4: 
1031-1038. 

17. Piscopo G. 2001. Groundwater Vulnerability 
Map, Explanatory Notes, Castlereagh 
Catchment, NSW, Department of Land and 
Water Conservation, Australia.  

18. Ribeiro L. 2000. Desenvolvimento de um 
ı´ndice para avaliar a Susceptibilidade, 
ERSHA-CVRM. 8 p. 

19. Stempvoort D. V. Ewert L and Wassenear L. 
1993. Aquifer Vulnerability index: A GIS-
Compatible Method for Groundwater 
Vulnerability Mapping. Canadian Water 
Resources Journal. 18: 25-37. 

20. Victorine Neh A. Ako Ako A. Richard ayuk 
A. and Hosono T. 2015. DRASTIC-GIS 
Model for Assessing Vulnerability to 
Pollution of the Phreatic Aquifer Case 
Formation in Douala-cameron. Journal of 
Africa earth Science. 11: 180-190. 

21. Xiaosi S. Xu W. and Shangai D. 2014. 
Responses of Groundwater Vulnerability to 
Artificial Recharge under Extreme Weather 
Conditions in Shijiazhuang City, China. 
Journal of water supply. 3(3): 224-238. 

22. WHO. 1993. Guidelines for Drinking Water 
Quality. Recommendations, Geneva: World 
Health Organization. 9: 21-29. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


