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چکیده
ارزیابی آسیبپذیری و خطر آلودگی ،اقدامی مهم در مدیریت منابع آب كارست است .توسعه یافتع بعودن كارسعت در زاگعرس،
فراهم بودن شرایط طبیهی در منطق و فهالیتهای انسعانی در محعدودة آبخعوانهعا ،سعبب شعده كع انتشعار آلعودگی یکعی از
مهمترین چالشهای پیش روی آبخوانهای زاگرس از نظر كیفی باشد .هدف این پژوهش ،ارزیابی و تهیعة نقشعة آسعیبپعذیری
آبخوان ماراب در غرب استان كرمانشاه در برابر انتشار آلودگی است .مدل  RISKEبا ارزیعابی پعنپ پعارامتر سعند معادر آبخعوان،
میزان نفوذ ،نوع خاک ،توسهة كارست و اپیكارست بع ارزیعابی و پهنع بنعدی آسعیبپعذیری سعطوک كارسعتی معیپعردازد .از
روشهای آماری تکمتغیرة خودهمبستگی برای ارزیابی توسهة شبکة درونی كارست آبخوان ماراب اسعتفاده شعد .در نهایعت بعا
تحلیل نتایپ این دو روش ،میعزان آسعیبپعذیری آبخعوان تحلیعل شعد .نتعایپ معدل  RISKEنشعاندهنعدة وجعود سع پهنعة
آسیبپذیری در سطح آبخوان است ك ب ترتیب طبقة متوسط ،كم و زیاد 37/7، 57/5 ،و  4/8درصعد از مسعاحت منطقع را بع
خود اختصاص دادهاند .طبقات آسیبپذیری و مساحت آنها بیانكنندة آسعیبپعذیری متوسعط آبخعوان معاراب در برابعر انتشعار
آلودگی است .مناطق با آسیبپذیری زیاد در محدودة فروچال ها و پلژهها قعرار دارد .نتعایپ تعابع خودهمبسعتگی نشعان داد كع
آبخوان ماراب دارای رفتار هیدرودینامیکی چندگان است و دو نوع جریان سعریع و پایع در آبخعوان وجعود دارد .بعر ایعن اسعاس
میتوان گفت ب علت وجود جریان سریع در آبخوان و توسهة ژئومورفولوژی كارست سطحی ،امکعان انتشعار آلعودگی در آبخعوان
وجود دارد.
واژههای کلیدی :آبخوان ماراب ،آسیبپذیری ،آلودگی ،خودهمبستگی ،مدل ریسک.
 نویسنده مسئول ،تلفن09183355518 :

Email: noraisefat@ut.ac.ir
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مقدمه
در مناطق خشک و نیم خشک ،آب عامل بسیار مهمی در توسه در آینده ب شمار معیرود [.]5
ارزیابی كمی و كیفی منابع آب كارست و حفاظت از آنها در طی دو دهة گذشت  ،در بسعیاری از
جوامع در اولویت قرار گرفت است [ .]21آبخوانهای كارستی ب علت درز و شعکافهعای زیعاد و
ویژگیهای خاص ژئومورفولوژیکی و هیعدرولوژیکی در مهعرآ آلعودگی قعرار دارنعد .مخعاطرات
مربوط ب منابع بالقوة آلودگی آبهای زیرزمینی ب طور عمده ناشی از فهالیتهای انسانی اسعت
[ .]6حفاظت از منابع آب كارست ب دلیل آسیبپذیری و حساسعیت زیعاد بع آلعودگی ،یکعی از
مهمترین اقدامات در مدیریت منابع آب كارست است [ .]2در سعالهعای اخیعر ،جامهعة علمعی
جهان ،حساسیت زیادی ب آلودگی منابع آب زیرزمینی نشان داده و در نتیج اقعدامات زیعادی
در زمینة مدیریت زیستمحیطی برای حفاظت از آبهای زیرزمینی انجعا گرفتع اسعت [.]11
یکی از راهکارهای مهم در مدیریت منابع آب كارست ،تهیة نقشعة آسعیبپعذیری آبخعوانهعای
كارستی است ك ب عنوان یک رویکرد علمی ب منظور حفظ منابع آب زیرزمینعی ،اولعین بعار در
اواخر دهة  1960مطرک شد [ .]1تهیة نقشة آسیبپذیری ،امکان شناسایی منابع آب زیرزمینعی
در مهععرآ خطععر آلععوده شععدن را فععراهم معیكنعد .ایععن رویکععرد ،بع علععت پیشععرفت در مععدل
هیدرولوژیکی و  GISدر طول دهة گذشت بهبود چشعمگیری داشعت اسعت [ .]14تهیعة نقشعة
آسیبپذیری منابع آب زیرزمینی نقش مهمی در مدیریت علمی ،بهرهبرداری بهین و جلعوگیری
از آلودگی دارد و نهادهای مختلف دولتی و مراكز تحقیقاتی و دانشعگاهی معیتواننعد بع عنعوان
ابزاری كارامد در حفظ كیفیت منابع آب زیرزمینی و شناخت مناطق حساس ب آلعودگی ،از آن
بهره گیرند .در طول  20سال گذشت منابع آب كارستی زاگرس شمال غربعی از لحعا كمعی و
كیفی تحت فشار عوامل طبیهی همچون خشکسالی و آلودگی ناشی از فهالیتهای انسانی بعوده
است .آبخوان ماراب بخشی از كوهستان نوا اسعت .حجعم خروجعی سعا ن از آبخعوان كارسعتی
ماراب در حدود  20میلیون متر مکهب بعوده و ایعن آبخعوان منبعع اصعلی تعممین آب شعرب و
كشاورزی روستاهای اطراف خود است .با توج ب نقش حیاتی این آبخعوان در زنعدگی جوامعع
انسانی اطراف خود ،بررسی و تهیة نقشة آسیبپذیری آلودگی ب منظور مدیریت علمی آبخعوان،
ضروری ب نظر میرسد .هدف این پژوهش ،ارزیابی آسیبپعذیری آبخعوان معاراب بعا اسعتفاده از
مدل  RESKEو بررسی توسهة شبکة درونی كارست برای ارزیابی انتشار آلودگی در آبخعوان بعا
استفاده از تحلیل سری زمانی است .مدل  RISKEبا استفاده از پعنپ پعارامتر لیتولعوژی ،نفعوذ،
خاک ،توسه یافتگی كارست و اپعیكارسعت بع ارزیعابی آسعیبپعذیری آبخعوانهعای كارسعتی
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میپردازد .روش  RISKEمبتنی بر روش  EPIKو اولین روش اختصاصی مرتبط با كارست است
[ .]14روش  EPIKبا هدف ارزیابی و تهیة نقشة آسیبپذیری منابع آب كارست ارائع شعد [.]7
 EPIKمخفف چهار پارامتر اپیكارسعت ( ،)Eپوشعش حفعاظتی( ،)Pشعرایط نفعوذ ( ،)Iو درجعة
توسهة شبکة كارست ( )Kاست .محققان مختلفی از این مدلها ب عنوان مدل معثرر در ارزیعابی
پتانسیل آلودگی منابع آب كارست در نقاط مختلف استفاده كردهاند [ .]14،1تحلیل سریهعای
زمانی با استفاده از روش تکمتغیره مشخصكنندة ساختار ویعژه و منحصعرب فعرد هیعدروگراف
است [ .]13شناخت تنوع مکانی -زمانی دبعی چشعم در سیسعتمهعای كارسعتی بع شعناخت
فرایندهای هیدرولوژیکی و ساختار آبخوان ،مدیریت مصرف آب و ارزیابی آسیبپعذیری آبخعوان
نسبت ب آ یندهها منجر میشود [ .]18محققان مختلفعی در نقعاط مختلعف جهعان از تحلیعل
سری های زمانی برای ارزیابی عملکرد آبخعوانهعای كارسعتی بهعره گرفتع انعد [.]19،17،16،3
آبخوان ماراب در غرب استان كرمانشاه منطبق بر بخش غربعی تاقعدین نعوا ،بعین ععرآهعای
جغرافیایی ´ 34°40تا ´ 34°28شمالی و طولهای جغرافیعایی´ 46°6تعا ´46°14شعرقی واقعع
شده است (شکل .)1از نظر چینع شناسعی آبخعوان معورد مطالهع در سعازند آهکعی دولعومیتی
آسماری_شهبازان با سن ائوسن-الیگوسن و سازند پابده واقعع شعده اسعت (شعکل .)2میعانگین
بارش سا نة منطق  600میلیمتر و میانگین دمعای سعالیان  12/8درجعة سعانتیگعراد اسعت.
منطق ب علت دارا بودن یک فصل خشک مشخص دارای آبوهوای نیم خشک است.

شکل  .1نقشة موقعیت منطقه

شکل .2نقشة زمینشناسی منطقه
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روششناسی
این پژوهش یک تحقیق كاربردی مبتنی بر روشهای میدانی ،كتابخانع ای ،آمعاری و مدلسعازی
 RISKEاست .نقش هعای توپعوگرافی  ،1:50000نقشع هعای زمعینشناسعی ،1:100000نقشعة
خعاک ،1:250000عکععنهعای هععوایی  ،1:50000تصععاویر معاهوارهای  IRSسععال  ،2002آمععار
ایستگاه بارانسنجی پاتاق و هیدرومتری چشم معاراب وزارت نیعرو بع عنعوان دادههعای اصعلی
تحقیق ب كار گرفت شدند .از روش كریمی و همکعاران [ A=Q/P.I ،]15بعرای تهیعین مسعاحت
آبخوان استفاده شد .در این روش  Aمساحت حوضة آبگیعر (كیلعومتر مربعع)؛  Qحجعم تخلیعة
سا ن ب میلیون متر مکهب؛  Pبارش سا ن ب متر؛ و  Iضریب تغذیعة بعدون بهعد بعین  0تعا 1
است ك توسط بازدیعدهای میعدانی و بررسعی ژئومورفولعوژی كارسعت تخمعین زده معیشعود.
ی های زمینشناسی ،توپوگرافی و خاک ب عنوان دادههای پایع بع نعر افعزار  ArcGISانتقعال
یافت و ی های مورد نیاز تهی شعد .در طعی عملیعات میعدانی ،لنعدفر هعای كارسعتی حوضع
شناسععایی و ژئومورفولععوژی كارسععت منطق ع  ،تحلیععل شععد و منععاطق از نظععر توسععهة كارسععتی
طبق بندی و در نهایت نقشة توسهة كارسعت بعرای امتیعازدهی بع عوامعل  Kو  Eترسعیم شعد
(شکل .)6مدل  RISKEمدل شاخص ارائ شده برای مطاله و شناخت آسعیبپعذیری منعابع آب
كارست با تركیب چندین یة موضوعی است ك در اصل ب منظور همپوشانی صحیح یع هعای
اطالعاتی ب كار میرود .شاخص آسیبپذیری ب عنوان یک تركیعب خطعی از عوامعل نشعان داده
میشود تا امکان محاسبات با استفاده از  GISوجود داشت باشد .در این روش حساسعیت منعابع
كارستی ب آلودگی با استفاده از پنپ مهیعار سعند آبخعوان ( ،)Rنفعوذ ( ،)Iخعاک ( ،)Sتوسعهة
كارست ( )Kو اپیكارست ( )Eصورت میگیرد و ب هر كدا از آن ها بعا توجع ویژگعی آبخعوان
مورد مطاله رتب ی  1تا  4اختصاص داده میشود .آسعیبپعذیری نهعایی در معدل ریسعک بعا
استفاده از شاخص  Igب عنوان مجموع وزن همپوشانی پنپ ی محاسب میشود:
()1

Ig  Ri  Ij  Kl  Em

در این فرمول ( )Igشاخص جامع آسیبپذیری ε,γ,δ,β,α ،میزان وزن هر یعک از مهیارهعا و
Ri,Ij,Sk,Klمهیارهای مورد نظر است .بهد از محاسبة رتبة هر عامل باید آنها را در ضریبهعای
یادشده ضرب كرد .مقدار این ضریبها از نسبت اهمیت آنها ب یکدیگر ب دست معیآیعد .بعدین
منظور مقدار وزن هر یک از ضریبها براساس مدل زوجی 1ب دست آمد و با همپوشانی ی های
1. AHP

ارزیابی آسیبپذیری آلودگی آبخوانهای كارستی ماراب با استفاده از مدل ...

73

اطالعاتی ،مهیارهای پنپگانة شاخص جامع آسیبپذیری آبخوان ماراب محاسب شد .با اسعتفاده
از اهمیت نسبی مهیارها  I >E=K>R=Sنقشة آسیبپذیری تهی میشود .در نهایت بعا اسعتفاده
از شاخص( Fشاخص میزان حفاظت) برای تمامی نقاط منطق محاسب شد [.]14،12،8
خودهمبستگی :روش خودهمبستگی مقایسة سری زمانی دبی با خود دبعی و ابعزاری بعرای
شناسایی تغییرات چرخ ای آن است و از رابط های زیر محاسب میشود:
()2
()3

1 NK
  Zt  Z Zt k  Z
N i 1
C
Rk  k
Co

Ck 

در این رابط ها C k :اتوكوارینن Co ،واریانن R k ،ضعریب خودهمبسعتگی k ،وابسعت بع
دوره و  Nتهداد دورههای مشاهداتی است .نمودار نمایشدهندة خودهمبستگی كورلعوگرا نامیعده
میشود .ترسعیم  R kدر برابعر  kبع تهیعة كورلعوگرا منجعر معیشعود .در نهایعت نقشعة نهعایی
آسیبپذیری سطحی با نتایپ خودهمبستگی و توسهة شبکة كارست درونی با هم تطبیق داده شد
تا دید جامهی از آسیبپذیری آبخوان حاصل آید.
بحث
ویژگیهای ژئومورفولوژیکی و هیدرولوژیکی آبخوان ماراب

در سطح تاقدین نوا و حوضة تغذی كنندة آبخوان ماراب اشعکال كارسعتی توسعه یافتع همچعون
فروچال ها ،پلژهها ،غارها ،درة عمیق كارستی و انواع كارنها وجود دارد .شکل  3نقشة فروچال هعا و
پلژههای برداشتشده در بازدیدهای میدانی را در حوضة آبگیر چشم ماراب نشان میدهد.
نوع تغذیة آبخوان مورد مطاله ب علت عد رخنمون سازندهای دیگعر در سعطح تاقعدین و
جاری نشدن آب از سطح سازندهای غیركارستی از نوع خودزا است .در آبخوان ماراب تغذی بع
دو صورت منتشر از طریق درزه و شکافها و كارنها و متمركز از طریق فروچال ها انجا گرفتع
و بیشتر تغذیة آبخوان ب صورت منتشر است .مساحت حوضة آبگیر چشم های ماراب بر مبنعای
دادههععای اقلیمععی و هیععدرولوژیکی سععال آبععی ( )1383-1384و براسععاس روش كریمععی و
همکاران[ 49 ،]15كیلومترمربع برآورد شد (جدول .)1با توج ب وجود فروچال ها و اپیكارست
توسه یافت ضریب نفوذ آبخوان كارستی ماراب  0/75برآورد شد .برمبنای دادههای دورة آمعاری
( ) 1370-1390حداكثر دبی چشم ماراب در اردیبهشت و حداقل دبی آن در شعهریور بعوده و
ضریب تغییرات دبی این چشم  1/41است.
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شکل .3نقشة پلژه و فروچالههای حوضة آبگیر چشمه ماراب
جدول  .1ویژگیهای هیدرولوژیکی چشمه ماراب

مساحت حوضة
آبگیر چشم

بارش

ضریب
نفوذ

دبی
سا ن

49

600

0/75

22/07

1

دبی
مینیمم

دبی
ماكزیمم

دبی
متوسط

چشم

327

1268

700

ماراب

 -عامل سنگ آبخوانR :

برای ارزیابی مهیار  Rو تهیة ی ی لیتولوژی آبخوان از نقش هعای زمعینشناسعی 1/100000
استفاده شد (شکل .)2بر این اساس ب سازندهای آهکی ب دلیل نفوذپذیری زیاد ب علعت وجعود
درز شکاف و توسهة كارست امتیاز بیشتر ،و ب سازندهای غیركارستی با نفوذپذیری كعم امتیعاز
كمتری اختصاص داده شد .ب سازند آهکی آسماری -شهبازان بع عنعوان سعند معادر آبخعوان
ماراب امتیاز  3و ب سازندهای پابده (مارن) و نهشت های كواترنری امتیاز  1اختصاص داده شعد
(شکل.)2

 .1حجم كل آبدهی سا ن ی چشم ب میلیون متر مکهب
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 -عامل نفوذپذیریI :

با توج ب مبانی نظری ،شیب توپوگرافی و توسه یافتگی كارست ،دو عامل تمریرگذار بر میزان و
چگونگی نفوذند [ ، ]10ب عبارت دیگر هر چ شیب كمتر باشد ،جریان رواناب كمتر و در نتیج
نفوذ بیشتر است .از طرف دیگر هر چ كارست توسه یافت تر و تهداد فروچال هعا زیعادتر باشعد،
نفوذ آب بیشتر و سریعتر صورت میگیرد .ب منظور امتیازدهی ب عامل نفوذ ،نقشة شیب منطق
تهی (شکل )4و با نقشة توسهة كارست منطق تطبیق داده شد و براساس میزان شیب و وجعود
لندفر های كارستی ،امتیاز مورد نظر اختصاص داده شد (جدول .)2ب پلژههعای رأس تاقعدین
ب علت شیب كمتر و كارست توسه یافت تر و وجود لندفر هایی همچون فروچالع هعا ،بیشعترین
امتیاز؛ و ب نواحی پرشیب بدون مورفولوژی كارست كمترین امتیاز اختصاص داده شد.

شکل .4نقشة شیب منطقه
جدول  .2امتیازدهی به پارامتر نفوذ

میزان شیب
شیب كم  0-5درصد
شیب متوسط  5-15درصد
شیب زیاد  15-40درصد
شیب خیلی زیاد  40درصد <

مورفولوژی كارست

امتیاز

فاصل  0 - 100متری شافت
پلژه ،سینکهول
مناطق با مورفولوژی آشکار كارست
مناطق بدون مورفولوژی كارست

3
2
1
0
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 -عامل خاکS :

ب منظور وزندهی ب مهیار خاک از نقشة خاک استان كرمانشاه ب مقیعاس 1:250000اسعتفاده
شد .خاک منطقة مورد مطاله از نوع ریگوسول است ك دارای بافت درشت ،با درصد بع نسعبت
زیادی از شن و سند مادر آهکی و كاربری جنگل اسعت كع بع علعت شعیب زیعاد عمومعا كعم
ضخامت است (شکل  .)5براساس نوع خاک ،سازند زیرین آن و كعاربری اراضعی بع ایعن عامعل
امتیاز داده شد و امتیاز  4ب خاک ریگوسول اختصاص یافت.

شکل .5نقشة خاک منطقه
 -عامل توسعة کارستK :

توسهة كارست دارای پیامدهایی برای آسیب پذیری آبخوانهای كارستی ب صورت انتقال سعریع
آبهای آلوده ب زیر زمین است [ ،]4ب طوریك هر چ كارست توسه یافت تر باشد ،تمعاس آب
نفوذی با سطح سند كمتر و نفوذ سریعتر است و در نتیج آلودگی بیشتر و سریعتر ب آبخوان
كارستی منتقل می شود .برای اختصاص امتیاز ب این عامل از نقشة پهن بندی كارسعت منطقع
استفاده شد (شکل  .)6نقشة توسهة كارست براساس فروچال هعا و پلعژههعا ترسعیم شعده اسعت
(شکل .)3براساس نقشة توسهة كارست ب رأس تاقدین ك دارای كارست توسعه یافتع بعود و
لندفر هایی همچون فروچال ها و پلژهها در آن واقع شدهاند ،بیشترین امتیاز اختصاص داده شعد
(جدول.)3
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جدول  .3امتیاز الیة کارست

كارست
منطقة بدون كارست
كارست كم
كارست متوسط
كارست زیاد

امتیاز
0
1
3
4

شکل .6نقشة تحول کارست
 -معیار اپیکارستE :

در حال حاضر ده متر اولیة سطح كارست ك تحت تمریر قدرت انحاللی آب باران است ،منطقعة
اپیكارست شناخت شده است .اپیكارست فوقانیترین یة سندهای كارسعتیشعده اسعت كع
درزه و شکافهای آنها در ارر فرسایش شیمیایی گسترش پیدا كرده است و امکان نفوذ سعریع و
ذخیرهسازی مقدار زیادی آب را دارد [ .]19ضخامت این یة كارستی ممکن است بین چنعدین
سانتی متر تا چندین متر باشد و گسترش جانبی آن همیش پیوست نیست .برای امتیازدهی بع
اپیكارست در منطق از نقشة توسهة كارست منطق استفاده شد (شکل .)7بیشترین امتیعاز ()3
ب رأس تاقدین ك دارای اپیكارست توسعه یافتع و لنعدفر هعایی همچعون فروچالع هعا بعود
اختصاص داده شد .ب دره های كارستی منطق ك در سازند آسماری شهبازان گسترش یافت اند
امتیاز  2و ب نواحیای ك دارای مورفولوژی كارست مشخصی نیستند ،اما از نظر سندشناسعی
از آهک تشکیل شدهاند امتیاز  1اختصاص شد (جدول.)4
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جدول  .4امتیاز اپیکارست

اپیكارست

ویژگی مهیار

امتیاز

E0

منطقة بدون مورفولوژی كارست
منطقة بدون مورفولوژی كارست آشکار
مناطق كارنی و درههای خشک
دولین و سوراخهای بلع
شفت یا چاههای عمودی

0
1
2
3
4

E1
E2
E3
E4

شکل .7نقشة اپیکارست منطقه

محاسبة شاخص جامع آسیبپذیری
پن از اختصاص دادن امتیاز ب پنپ پارامتر مثرر و طبق بندی آنها ،ی های اطالعاتی ب رسعتر
تبدیل شدند .در ادام ضریبهای  ε ,γ ,δ ,β ,αبا توج بع اهمیعت نسعبی مهیارهعا و براسعاس
رابطة  I >E=K>R=Sمحاسب و شاخص میزان حفاظت  Fب شرک زیر محاسب شد:
()4

F  0 / 09R  0 / 5I  0 / 08S  0 / 16K  0 / 18E

با محاسبة شاخص ،Fهمپوشانی و جمع ی های اطالعاتی ،نقشة نهایی آسیبپذیری منطق
ترسیم شد (شکل .)8میزان آسیبپذیری منطق بین  0/3تا  3/45ب دست آمد ك در نهایت بع
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س طبقة كم ،متوسط و زیاد طبق بندی شدند .جدول  5مساحت و درصعد هعر یعک از طبقعات
س گان را در سطح آبخوان ماراب نشان میدهد.
جدول  .5مساحت پهنههای نقشة آسیبپذیری آبخوان ماراب

درصد

مساحت (كیلومتر مربع)

طبقة آسیبپذیری

شاخص ریسک

37/7
75/5
4/8

18/5
28/2
2/3

كم
متوسط
زیاد

0/3-2
2-3
3-3/45

شکل .8نقشة نهایی آسیبپذیری

تابع خودهمبستگی
مانجین مدت زمان ز برای افت كرولوگرا ب زیعر  R k 0 / 2را ارعر حافظع نامیعد[ .]20بع نظعر
مانجین «حافظ » زیاد یک سیستم نشاندهندة عد توسهة شبک ای و مجراهای كارستی در یعک
آبخوان (ذخیرة زیاد) است ،اما میزان «حافظة» كم نشعاندهنعدة ذخیعرهسعازی كعم در آبخعوان و
توسهة زیاد كارست آن است .بررسیها نشان داده ك توزیع مکانی و زمعانی بعارش و نسعبت بعین
نفوذ منتشر و متمركز تمریر زیادی بر شکل كرولوگرا دارد [ .]9در واقع شکل كرولوگرا ب میعزان
توسهة سیستم كارستی مرتبط است .كرولوگرا چشم ماراب براساس دبیهای ماهانة دورة زمعانی
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( )1370-1390ترسیم شده است .كرولوگرا چشعم معاراب غیریکسعان و دارای رفتعار چندگانع
است .بخش اول كرولوگرا ب سرعت و در عرآ 10روز كعاهش معی یابعد و بع كمتعر از  0/2متعر
مکهب بر رانی میرسد (شکل )9و نشاندهندة وجود جریان سریع در مجراها و نوسانات كورلوگرا
در  15 lagتا  40نشاندهندة جریان نیم سریع در شکستگیها و از  40lagب بهد شکل یکنواخت
مییابد و حاكی از ذخیرة دینامیکی و وجود جریان پای در آبخعوان اسعت .ایعن معدل رفتعار تعابع
خودهمبستگی ،چندگانگی سیستم كارست در آبخوان ماراب را نشان معیدهعد و حعاكی از وجعود
جریان سریع و پای در آبخوان است .جریان سریع معیتوانعد نقعش مهمعی در انتشعار آلعودگی در
آبخوان داشت باشد و تمریر نفوذپذیری طبیهی آبخوان را كاهش دهد.

شکل .9کرولوگرام تابع خودهمبستگی چشمه ماراب

نتیجهگیری
برای ارزیابی و تهیة نقشة آسیب پذیری سطحی آبخوان كارستی نوا از مدل  RISKEمتشعکل از
پنپ پارامتر محیطی استفاده شد .بهد از امتیازدهی ب عوامل پنپگان و تبدیل آنها بع رسعتر بعا
استفاده از شاخص میعزان حفاظعت  ،Fمیعزان شعاخص  RISKEبعین  0/3تعا  3/45محاسعب و
آسیبپذیری ب س گروه كعم ،متوسعط و زیعاد طبقع بنعدی شعد .توزیعع فاعایی كعالسهعای
آسیبپذیری نقشة نهایی نشان میدهد ك  37/7درصد مساحت منطق دارای آسیبپذیری كم
است 57/5 ،درصد مساحت منطق در طبقة متوسط جای دارد و  4/8درصد از مساحت منطقع
در طبقة زیاد آسیبپذیری واقع شده و در مجمعوع  62/3درصعد منطقع دارای آسعیبپعذیری
متوسط و با تر است .این امر حاكی از آسیبپذیری متوسط آبخوان معاراب بع آلعودگی اسعت.
طبقات با آسیبپذیری متوسط و زیاد در پلژهها و پهن های كارستی هموار رأس تاقعدین واقعع
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شدهاند و در این قسمت لندفر هایی همچون فروچال ها و اپیكارست توسعه یافتع وجعود دارد.
طبقة با آسیبپذیری كم در نواحی پرشعیب و یعالهعا واقعع شعده كع در ایعن نعواحی لنعدفر
توسه یافتة كارستی وجود ندارد ،اپیكارست كم ضخامت و قدرت ذخیعرهسعازی آن كعم اسعت.
ارزیابی تابع خودهمبستگی نشاندهندة وجود جریان سریع و پای در آبخوان است ،اما غلبع بعا
جریان پای است .جریان سریع نشاندهنعدة نفعوذ سعریع از طریعق فروچالع هعا و اپعیكارسعت
توسه یافت در نواحی مرتفع حوضة آبگیر بوده و غلبة جریان پای نشاندهنعدة نفعوذ منتشعر در
سایر نواحی حوضة آبگیر است .در واقع میتوان انطباقی نسبی بین نتایپ پهن بنعدی سعطحی و
تابع خودهمبستگی پیدا كرد .ب طوریك نواحی با آسیبپذیری زیاد و تا حعدی متوسعط دارای
نفوذ بیشتر و سریعترند و چون این نواحی دارای مجراهای كارستیاند  ،انتشار و انتقال آلعودگی
سریعتر است و آبخوان این نواحی هم ب دلیل توسهة كارست سطحی و وجود جریعان سعریع در
كارست درونی آسیبپذیر است .توسهة كمتر كارسعت سعطحی در سعایر نعواحی حوضعة آبگیعر
آبخوان سبب نفوذ منتشر (پراكنده) میشود ك این امر ،قعدرت خودپعا یی طبیهعی آبخعوان را
افزایش میدهد و چون جریان پای غلب دارد ،انتشار و انتقعال آلعودگی كمتعر رخ معیدهعد .در
نهایت میتوان گفت توسهة كارست سطحی و توسه یافت بودن شبکة كارسعت درونعی ،عوامعل
آسیبپذیری آبخوان ماراب ب شمار میروند.
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