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Abstract 

The increasing population growth along with human activities has led to the booming of 

waste production.  The selection of inappropriate landfill sites contributes to the increased 

potential of underground pollutions. The purpose of this study was to zone the underground 

water vulnerabilities of Karun County in Khuzestan Province to select the optimal landfill 

site, so that a site with the least vulnerability of aquifer would be selected for waste 

disposal. Two models were used to zone the aquifer pollution potential, namely GODS and 

SINTACS. After preparing the vulnerability maps of the two models in GIS software, the 

appropriateness levels of the sites for waste disposal were prioritized. The results of 

SINTACS model demonstrated the following vulnerability statistics: 455.22 hectares have 

no vulnerability potential, 780.84 hectares very low vulnerability, 3281.31 hectares low 

vulnerability, 12582.4 hectares low to medium vulnerability, 11169.9 hectares medium to 

high vulnerability, 9449.6 hecaters high vulnerability, 5844.15 hectares very high 

vulnerability, and 495.72 hectares totally at vulnerability risk. Moreover, in GODS model, 

nearly 215.576 hectares have negligible vulnerability, 560.544 hectares low vulnerability, 

5169.08 hectares medium vulnerability, 37471.9 hectares high vulnerability, and 641.9 

hectares very high vulnerability. In both models, the least vulnerable zones comprise a 

small part of the area (1.03 percent in SINTACS and 0.49 percent in GODS model). This 

level can be selected as the optimal landfill site (rank 1), while other zones are ranked lower 

due to their higher aquifer vulnerability levels.  
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 ةبهین مکان انتخاب جهت زیرزمینی های آب آلودگیامکان  ارزیابی

 کارون شهرستان در پسماند دفن

 4عبیات محمد ،3عبیات محمود ،2بابایی اکبر علی ،1پور  صفایی مسعود

 ایران اهواز، اهواز، چمران شهید دانشگاه شهری، ریزی برنامه و جغرافیا گروه استاد .1

 ایران اهواز، اهواز، شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه یط،مح بهداشت یمهندس گروه دانشیار .2
 یرانا اهواز، اهواز، چمران یدشه دانشگاه روستایی، ریزی برنامه و جغرافیا ارشد کارشناس .3

 آزاد دانشگاه سرزمین، آمایش و ارزیابی گرایش زیست محیط ـ طبیعی منابع مهندسی ارشد کارشناس .4
 ایران اهواز، )خوزستان(، تهران تحقیقات و علوم واحد ،اسالمی

 (14/50/4911 پذیرش: تاریخ ـ 41/50/4911 دریافت: )تاریخ

 چکيده
 آلـوديی امکان  پسماند دفن نامناسب هاي مکان انتخاب است. شده پسماند یدتول یشافزا باعث یانسان هاي یتفعال کنار در یتجمع فزایندة رشد
 خوزسـتان  اسـتان  در کـارنن  شهرستان در یرزمینیز هاي آب پذیري آسیب بندي پهنه مطالعه ینا از هدف .هدد یم یشافزا را زیرزمینی هاي آب

 جهـت  شـود.  انتخـاب  پسـماند  دفـن  جهـت  آبخـوان  پـذیري  آسـیب  کمترین با مکانی که طوري بود؛ پسماند دفن بهینة مکان انتخاب جهت
 ،GIS افـزار  نـر   در مـدل  دن یريپذ یبآس هاي نقشه ةتهی از پس .شد استفاده 1دسيا ن 4سینتکس مدل دن از آبخوان آلوديیامکان  بندي پهنه

 ةمحـدند  در منطقـه  از هکتـار  11/100 حـدند  سـینتکس  مـدل  در داد نشـان  نتـای   .دش بندي نلویتا پسماند دفن جهت یاراض تناسب یزانم
 1/41041 کـم،  پذیريیبآس ةمحدند در هکتار 94/9144 ،کم یلیخ پذیريیبآس ةمحدند در هکتار 41/045 ی،آلودي خطر بدنن یريپذ یبآس

 ةمحـدند  در هکتـار  11/1111 یـاد، ز تـا  متوسـط  یريپـذ  یبآسـ  ةمحـدند  در هکتـار  1/44411 متوسط، تا کم پذیريیبآس ةمحدند در هکتار
 .دارد قـرار  یآلـودي  بـراي  مسـتعد  کامالً ةمحدند در هکتار 01/110 ن ،یادز یلیخ پذیريیبآس ةمحدند در هکتار 40/0411 یاد،ز پذیريیبآس

 پـذیري یبآسـ  ةمحـدند  در هکتار 011/015 اغماض، قابل پذیريیبآس ةمحدند در منطقه از هکتار 001/140 حدند يادس مدل در ینهمچن
 ةمحـدند  در هکتـار  1/114 ن ،یـاد ز پـذیري یبآسـ  ةمحـدند  در رهکتـا  1/90104 متوسـط،  پـذیري یبآسـ  ةمحـدند  در هکتار 54/0411 کم،
 سـینتکس  مدل در درصد 59/4) داده پوشش را منطقه از یکوچک سطح پذیريیبآس ینکمتر مدل دن هر در .دارد قرار یادز یلیخ پذیريیبآس
 پـذیري یبآسـ  یلدل به ،نواحی یرسا .شود یم ابانتخ (4 )انلویت پسماند دفن ةبهین مکان منزلة به سطح ینا ن (يادس مدل در درصد 11/5 ن
 .دارند قرار بعدي هاي انلویت در پسماند دفن مکان انتخاب در ،آبخوان یشترب

 واژگان کليد

 .يادس ،دفن یابی مکان ،کارنن شهرستان ،نتکسیس آبخوان، پذیري یبآس

                                                                                                                            
 مسئول: نویسندة رایانامة mahmud.abiyat@gmail.com 

1. SINTACS 

2. GODS 
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 مقدمه

 اسدت   شدد   پسدماند  یدد تول یزانم افزایش باعث یانسان هاي یتفعال کنار در یتجمع ةیندفزا رشد

 ةاسدتفاد  و یافدت باز مثد   ،جامدد  زائد مواد کاهش هاي روش از د استفا براي یادز فشارهاي رغم به

 توسدعه  حدا   در کشدورهاي  در پسدماند  دفد   یینها ةینگز ینزم در دفن هنوز ،پسماندها از مجدد

 ( 13 :3131 همکاران و )یزدانی است

 قبدو   همچندین  و مددیریتی  راهکارهاي دیگر با مقایسه در پایین ةهزین دلی  به ،پسماندها دفن

 اجدراي  جهدت   اسدت  متدداو   يهدا  روش از یکدی  دنیا سطح در پسماندها، انواع از وسیعی طیف

 و زیسدت  محیط براي را سوء آثار کمترین که است مناسب محلی یافتن به نیاز راهکار این صحیح

 مهندسدی  دیدگا  از و هزینه کمترین اقتصادي نظر از نیز  باشد داشته دفن مح  اطراف طبیعی مناب 

 بده  توان یم یانم ینا در که اي نکته ( 39 :3131 همکاران و )برومندي باشد داشته را ویژگی نبهتری

 پسدماند  جام  )طرح است پسماند دفن مح  در ها آبخوان پذیري یبآس که است این کرد اشار  آن

3199: 32 ) 

 ارهشدد  جهدت  فرانسده  در 3391 ةدهد  اواخدر  در بدار  اولین زیرزمینی  آب پذیري آسیب مفهوم

امکدان   معنداي  به آب مناب  پذیري آسیب(  3332، 3)وربا و زاپوروزس شد ارائه آب آلودگی ةدربار

 ید   استعداد معرف و( 3119و همکاران،  3)رنگزن است زیرزمینی آب در ها آالیند  انتشار و نفوذ

 پدذیري  آسدیب  ( 3111، 1)لدی  مصدنوعی  و طبیعدی  ةکنندد  آلدود   عوامد   از تأثیرپدذیري  در سیستم

 خصوصیات آبخوان، هاي شاخصه به که است گیري انداز  قاب  غیر و ،بعد بدون نسبی، خصوصیتی

 غیدر   و ،توپدوگرافی  ،تغذیده  خدا،،  افد   محدیط،  هیددرولوژي  و هیدروژئولوژیکی و شناسی زمین

 ارائده  زیرزمیندی  آب هداي  سفر  پذیري آسیب ارزیابی براي تاکنون مختلفی هاي روش .دارد بستگی

 ترکیبدی  ،تحلیلی و آماري توصیفی، دهی رتبه :کرد تقسیم کلی ةدست سه به را ها آن توان می که شد 

 اسداس  بدر  را سدفر   ذاتدی  پدذیري  آسدیب  توصدیفی  دهدی  رتبده  روش ( 3199 همکداران  و نیکنام)

 اسدتفاد   مددیریتی  تصدمیمات  جهدت  نتدای   و کندد  می بندي طبقه ینیپا و متوسط و باال بندي درجه

                                                                                                                            
1. Vrba & Zaporozec 

2. Rangzan 

3. Lee 
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)وان  1اي وي آي ،(3391، 3فوسددتر) 3گدداد بدده تددوان مددی دهددی رتبدده مهددم هدداي وشر از  شددود مددی

(، 3332، 1)سدیویتا سینتکس  ، (3391و همکاران،  9)آلر 5دراستی  ،(3331و همکاران،  2استمپروت

  دکر اشار ( 3111، 33)ریبریو 31(، اس آي3333، 3)دالی و دریو 8ایریش

 کنتدر   و تشدخی   کده  دارندد  قرار یآلودگ معرض در مختلف يها شک  به زیرزمینی يها آب

 :3139 همکاران و )سلطانی است تر ینهپرهز و تر مشک  یسطح يها آب به نسبت ها آن در یآلودگ

 هدا  سدا   بایدد  آلودگی شروع از بعد ،است کند بسیار زیرزمینی هاي آب حرکت اینکه علت هب ( 31

 :3193 همکداران  و )رضدایی  شدود  اهرظد  چداهی  در آلودگی و گیرد قرار تأثیر تحت آب تا بگذرد

 ( 311 :3199 همکداران  و )مندوري  ستپسماندها از ناشی ةشیراب دفن مح  ةآالیند ترین مهم  (93

 همکداران  و )سدلیمی  شدود  یم یرزمینیز يها آب یآلودگ باعث دفن مکان در جامد پسماند ةیرابش

 دبای جامد، دئزا مواد و رنا،خط دئزا مواد دفن هاي مح  خصوص به دفن، هاي مح  ( 133 :3131

 پدذیري  آسدیب  ارزیدابی  باشدند   داشدته  قدرار  زیرزمیندی  هداي  آب کم پذیري آسیب با هایی مکان در

 مشدخ   کمتدر  پدذیري  یبآسد  با ینواح و زیادتر پذیري آسیب با نواحی آن طی که است ینديافر

 ( 3 و 3 :3199 همکاران و )وثوق شود می

 زائدد  مدواد  از اعدم  ،مطالعده  مدورد  ةمنطقد  در پسماندها بمناس مدیریت عدم موجود وض  در

 و شدود  مدی  هدوا  و خا، و آب آلودگی موجب محیط در ها آن انتشار و ،گیاهی و حیوانی و انسانی

 و جونددگان  و حشدرات  جملده  از ،هدا  بیمداري  نداقنن  اندواع  تکثیر و رشد براي را مناسبی محیط

 زشدتی  و تعفن و بیماري تولید باعث تنها نه پسماندها این آورد  می فراهم ،وحشی و اهلی حیوانات

 وجدود  هبد  را فراواندی  خسدارات  هدوا  و  آب و خدا،  کردن آلود  اب توانند می بلکه ،ندشو می منظر

                                                                                                                            
1.   GOD 

2. Foster 

3. AVI 

4. Van Stemproot 

5. DRASTIC 

6. Aller 

7. Civita 

8. IRISH 

9. Daly & Drew 

10. SI 

11. Ribeiro 
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 3139 سدا   در خوزسدتان  اسدتانداري  روسدتاي  و شهر واحد از آمد  دست هب آمار اساس بر آورند 

 میددانی  هايبازدیدد  است  بود  تن 39133 مطالعه دمور ةمنطق در تولیدي پسماندهاي حجم مقدار

 حیدوانی  و خشد   و تدر  خانگی انواع شام  که ،را تولیدي يپسماندها منطقه ناساکن داد نشان نیز

 و آوري جمد   را پسدماندها  ایدن  از بخشی ناق  صورت به مدیران و کنند می رها محیط در است،

 و صدالح  سدید  کدوت  بدین  ارتبداطی  جادة نارک و جنگیه روستاي پشت منطقة در کردن دپو از پس

 هداي  آب کدردن  آلود  ضمن ،وضعیت این سوزانند  می را ها آن بحر  کانا  شرقی حاشیة در جنگیه

 منطقده  زیرزمیندی  هداي  آب در پسدماند  از ناشدی  هداي  آلودگی و شیرابه نفوذ باعث ،منطقه سطحی

 پسدماندها  سدوزاندن  ،همچندین  ندد  ک مدی  نامناسب کشاورزي هاي فعالیت براي را محیط و شود می

 و جنگیده  روسدتاهاي  در جدوي  هاي آالیند  افزایش موجب و منطقه در غلیظ يدود ایجاد به منجر

 شود  می عبداهلل  کوت شهر و صالح سید  کوت

 پژوهش هدف

 شهرسدتان  در زیرزمیندی  هداي  آب آلودگیامکان  ارزیابی مطالعه این از هدف ،آمد آنچه به توجه با

 آب یآلدودگ  بدر  را اثدر  ینکمتدر  پسدماند  دفدن  تا بود پسماند دفن ةبهین مکان تعیین جهت کارون

 که ،گادس وسینتکس  مد  دو از آبخوان پذیري آسیب بندي پهنه منظور به  بگذارد منطقه زیرزمینی

 ی تشدک  زیرزمیندی  آب بده  یآلدودگ  انتقدا   در ثرؤم یدروژئولوژی ه هايپارامتر ترکیب از ی  هر

 میدزان  ،GIS افدزار  ندرم  محدیط  در مدد   دو این پذیري آسیب ةنقش ةتهی با شود  می استفاد  ،اند شد 

 شود  می بندي اولویت پسماند دفن جهت اراضی تناسب

 پژوهش ةپيشين

 در تولیددي  ةشدیراب  نشدت  بررسدی  جهدت  ،لهئمس این به پرداختن ضرورت و موضوع طرح به توجه با

 هدا  آن از برخدی  کده  اسدت  گرفته صورت متعددي مطالعات زمینی،زیر هاي آب آلودگی و پسماند دفنگا 

 یکدی نزد در زیرزمیندی  هداي  آب آلدودگی  بررسی به (3139) شهمکاران و 1هان شود  می بیان اختصار به

 نقدش  زباله دفن هاي مکان که رسیدند نتیجه این به و پرداختند ینچ در يشهر جامد ةزبال دفن يها مح 

                                                                                                                            
1. Han 
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 در آلدودگی  ندوع  39 گرفته صورت تحقی  طب  دارند  زیرزمینی هاي آب لودگیآ مقدار افزایش در مهمی

 در (3111) شهمکداران  و 3حمدز    اسدت  شدد   دید  زباله دفن هاي مح  نزدیکی در زیرزمینی هاي آب

 بررسدی  بده  3اس اي وسدینتکس   و دراستی  هاي مد  از استفاد  با تونس شما  در راسد متنین ةناحی

 مقایسده  در ایدن مدد    :یافتند دست ینتایج به و پرداختند زیرزمینی آب آلودگیامکان  نبیشتری با نواحی

 وسدینتکس   هداي  روش و دارد بیشدتري  یآیکدار  آلودگی مستعد نقاط تعیین در شد یاد هاي مد  سایر با

 نظدر  در ویدژ   پدذیري  آسدیب  مددیریتی  عامد   عندوان  بده  را زمدین  کداربري  و آالیند  ماهیت دراستی 

 بده  یرزمینیز يها آب یريپذ یبآس از يبردار نقشه اساس  بر (3113) شکارانهم و 1سیمس   رندگی نمی

 مبتندی  جدید ابزار ی  معرفی با ،ها آن پرداختند  یهترک در2تربالی  ةمنطق در جامد ةزبال دف  مح  انتخاب

 در موجدود  هداي  سدایت  ،مختلدف  یدروژئولوژیکیه هايپارامتر از ترکیبی اساس بر و (3داپیت) GIS بر

 بهتدرین  نتدای ،  اسداس  بدر   کردندد  يبند رتبه یرزمینیز آب مناب  يبرا یآلودگ خطر به توجه با را منطقه

 نفوذپدذیري  بیشدتر،  یرزمیندی ز آب عمد   ةواسدط  به منطقه شمالی هاي قسمت در جامد ةزبال دف  مکان

9الناکی  شد تعیین کم شیب و ،پایین
 
 ةزبالد  دفدن  محد   در آبخدوان  یريپذ یبآس یابیارز جهت (3112) 

 ةمحاسدب  از حاصد   نتای   کرد استفاد  دراستی  مد  از اردن کشور یشرق شما  در واق  1روسیفا جامد

 و 9بدابیکر   اسدت  بدود   مطالعده  مدورد  ةمنطقد  براي متوسط یآلودگامکان  ةدهند نشان دراستی  شاخ 

 آبخدوان  در انسدانی  منداب   از شدی نا آلدودگی  برابدر  در مسدتعد  نقداط  تعیدین  بدراي  (3112) شهمکاران

 کده  رسیدند نتیجه این به و ندکرد استفاد  GIS محیط در دراستی  مد  از مرکزي، ژاپن در ،کاکامیگاهارا

 پدذیري  آسیب بندي رد  در شرقی بخش و باال پذیري آسیب بندي رد  در کاکامیگاهارا آبخوان غربی بخش

 آلدودگی  بداالي  خطدر  دهد می نشان کاکامیگاهارا آبخوان ینهای پذیري آسیب ةنقش گیرند  می قرار متوسط

 هدا  آن اسدت   آمدد   وجود به زراعت و کشاورزي باالي آلودگیامکان  ةنتیج در آبخوان شرقی بخش در

                                                                                                                            
 Hamza.1

 SI.2

 Simsek.3

 Torbali.4

 DUPIT.5

 El Naqa.6

 Russeifa.7

8. Babiker 
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 داشدته  را آبخدوان  پذیري آسیب ثیرأت بیشترین خال  ةتغذی پارامتر که بردند  پی موضوع این به همچنین

 نظددر از هیدددرولیکی هدددایت و ،زیرزمینددی هدداي آب اشددباع غیددر ةطقددمن توپددوگرافی، خددا،، محددیط و

 پسدماند  دفدن  ةیند به موقعیت تعیین جهت (3139) احمدي گیرند  می قرار بعدي هاي رد  در تأثیرگذاري

 يبدرا  سدپس  و داد انجام ینهبه مح  انتخاب بر یرگذارتأث یارهايمع ییشناسا جهت را یهاول مطالعات ابتدا

 و یدابی ارز جهدت  چنددمعیار   گیري تصمیم روش و GIS یبترک از آمد  دست به عاتاطن ی وتحل یهتجز

 محد   اساس بر یینها ةنقش در شد  يبند یتاولو مناط  پایان، در  کرد استفاد  ینهبه يبند پهنه و یابی مکان

 ةدهندد  نشدان  یینهدا  ةنقشد  خصدوص  بده  و هدا  نقشه در 3 یتاولو اساس ینا بر  دش مشخ  زباله دفن

 ارزش گونده  هدر  فاقدد  صدفر  یدت اولو و مکان ترین نامناسب دهندة نشان 3 یتاولو و مکان ینتر سبمنا

 ورود خطدر  ارزیدابی  بده  اي مطالعده  طی (3133) کاکایی و بختیاري ریاحی  بود ها زباله دفن يبرا یمکان

 سدماند پ دفدن  محد   در مینیزیرز هاي آب به خطرنا، پسماندهاي از ناشی سنگین فلزات حاوي ةشیراب

 منظدور  بده  پوشدش  نوع تعیین که رسیدند نتیجه این به و ندپرداخت 3آي وم مد  از استفاد  با همدان شهر

 تحقیقدی  در (3132) شهمکداران  و نخعدی   اسدت  ضدروري  زیرزمینی آب به شیرابه ورود از جلوگیري

 اسدتفاد   با ترش شهر پسماندهاي دفن مح  ةشیراب نشت از ناشی آلودگی انتقا  ةنحو سازي مد  جهت

 دلید   بده  سداله،  پنجدا   زمدانی  ةباز در که رسیدند نتیجه این به 1و ویژوا  هلپ 3هیدراس افزارهاي نرم از

 آب بده  آلدودگی  انتقدا   از متدري،  21 عمد   در الیده  بداالي  تدراکم  و نفوذي ةشیراب غلظت بودن ناچیز

  اسدت  گرفتده  رتوصد  الییبدا  رسدوبی  هداي  قسمت در فقط آلودگی انتقا  و شد  جلوگیري زیرزمینی

 يشدهر  پسدماند  دفن یدجد مکان در واق  آبخوان یريپذ یبآس یابیارز به (3131) شهمکاران و سلیمی

 مدد   ةدهندد  ی تشدک  یددروژئولوژیکی ه پارامتر هفت ازها  آن  دنپرداخت ی دراست مد  اساس بر اصفهان

 ،اشدباع  یدر غ ةیناح اثر ی،وگرافتوپ خا،، یطمح آبخوان، یطمح خال ، ةیتغذ آب، عم  شام  دراستی 

 و 332 و 333 ی دراسدت  مدد   از آمد  دست به ةنمر داد نشان نتای  و کردند استفاد  د یدرولیکیه یتهدا

 متوسدط  يشدهر  پسدماند  دفن مکان ةیرابش از حاص  يها یآلودگ به آبخوان یآلودگامکان  و است 311

  است

                                                                                                                            
1. IWEM 

2. HYDRUS 

3. Visual HELLP 
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 مطالعه مورد ةمحدود

 و یشرق ةیقدق 23 و درجه 29 تا یقهدق 33 و درجه 29 طو  با پژوهش، ینا در مطالعه مورد ةمنطق

 کدارون  شهرسدتان  و خوزسدتان  در ی،شمال ةیقدق 39 و درجه 13 تا یقهدق 31 و درجه 11 عرض با

 ید   از یاراضد  بدودن  مسدطح  ید  دل به ( 3 )شک  دارد هکتار 22133 حدود یمساحت و شد  واق 

 ینبد  اي یوستهپ ارتباط منطقه ینا در رودخانه یسطح یانجر با یاراض ینا مداوم مجاورت و طرف

 یسدتابی ا سدطح  یشافدزا  ی دل به دارد  وجود مجاور یاراض در یرزمینیز آب و رودخانه آب سطح

 ی تددر  بده  یرزمینیز  آب امنح یزانم خا، ساختار بودن یزدانهر و ،باال یرتبخ میزان یرزمینی،ز آب

 و يشور موجب ینسنگ بافت با هاي خا، از یرزمینیز آب ةیتغذ و باران نفوذ است  یافته یشافزا

 یرزمیندی ز  آب یآلدودگ  احتما  یستابیا سطح بودن باال ،ینهمچن است  د ش آب یکیالکتر یتهدا

  دهد یم یشافزا پسماند ةیرابش نفوذ ةواسط به را منطقه ینا در

  
 (1911 نگارندگان) مطالعه مورد ةمنطق یتموقع ةنقش .1 شكل

 تحقيق ابزار و روش

 کده  اسدت  شد  ارائه زیرزمینی آب هاي سفر  پذیري آسیب ارزیابی براي تاکنون مختلفی هاي روش

 )معروفی ترکیبی ،تحلیلی و آماري فی،توصی دهی رتبه :کرد  تقسیم کلی ةدست سه به را ها آن توان می
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 ،دراسدتی   ،3ي آياي و ،گدادس  بده  تدوان  مدی  دهدی  رتبده  مهدم  هداي  روش از  (3133 همکاران و

 ارزیدابی  بدراي  هدا  روش ترین مناسب دهی رتبه هاي روش  کرد اشار  1اس اي و ،3ایریش ،سینتکس

 هداي  داد  رسدند،  مدی  هددف  بده  مستقیم طور به ،اند ارزان نسبتاً زیرا ند ا زیرزمینی آب پذیري آسیب

 و اند، توصیف قاب  آسانی به ها آن نهایی نتای  هستند، تخمین قاب  یا دسترس در ها آن ةاستفاد مورد

 میدان  از ،پدژوهش  ایدن  در  (3139 همکاران و )رادمنش اند مناسب مدیریتی هاي گیري تصمیم براي

 آبخدوان  پذیري آسیب بندي پهنه و ارزیابی برايگادس  وسینتکس  هاي روش موجود روش چندین

 کدار  بده  شهرستان این در دپسمان دفن ةبهین مکان تعیین جهت نتای  و انتخاب کارون شهرستان در

 يهدا  یده ال یپوشدان  هدم  ید  طر از یريپدذ  آسدیب  يهدا  نقشه ةیته جهت GIS افزار نرم از شد  گرفته

 د ش استفاد  یدروژئولوژیکیه

 سينتکس مدل 

 خدا،،  محدیط  نشدد ،  اشدباع  شدرایط  مدؤثر،  نفدوذ  یسدتابی، ا سدطح  عمد   پارامتر هفت با مد  ینا

 به  شود می محاسبه توپوگرافی شیب و ،هیدرولیکی دایته آبخوان، هیدروژئولوژیکی خصوصیات

 داد  31 تدا  1 بدین  اي نمدر   دارد پدذیري  آسدیب  میدزان  در کده  اهمیتی و تأثیر اساس بر پارامتر هر

 یدا  ویژ  محیطی شرایط به مربوط ها وزن  شوند می اصنح ها وزن ةواسط به ها  نمر ،سپس شود  می

 شداخ   هداي  الیده  ةتهی از پس  (3119و همکاران،  2)الکایسی هستند دو هر یا منشأ انسان شرایط

 بده  روش ایدن  پذیري آسیب شاخ  شدند  بندي طبقه مختلف هاي کنس در ها الیه این ، سینتکس

 شود: می محاسبه 3 ةرابط کم 

(3) 
 V 1,7 ,1 )(I        

 هداي  آرایده  تعدداد  به وابسته وزن W (1, n) ،پارامترها ةرتب  P (7 ,1) پذیري، آسیب شاخ  IV آن در که

 مراحد   ( 93 :3131 همکداران  و )موسدوي  اسدت  وزندی  کنس هاي آرایه تعداد n و ،وزنی کنس

 مدد   در آبخدوان  پدذیري  آسدیب  ةنقش ةتهی منظور به معیار هاي الیه تصحیح و تلفی  و سازي آماد 

                                                                                                                            
1. AVI 

2. IRISH 

3. SI 

4. Al kuisi 
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 در و دهدی  وزن 3 جددو   طبد   معیدار  هاي یهال از ی  هر شد  انجام ArcGISافزار نرم درسینتکس 

 بده  پدذیري  یبآسد  ةنقش 2 جدو  ساسا بر بندي طبقه از بعد ند شد یپوشان هم 3 ةرابط طب  یتنها

  شد حاص سینتکس  روش

  (6002و همكاران،  یسی)الكاسینتكس  مدل پارامترهای به مربوط های رتبه .1 جدول

 پارامتر
 رتبه

 پارامتر
 رتبه

 (S) شیب متر حسب بر (S) ابیایست سطح تا عمق
1-1 3 1-1 31 
3-1 9 3-1 3 
1-3 1 1-3 9 
31-1 9 3/31-1 1 
31-31 3 3/31-3/31 9 
31-31 2 3/39-3/31 3 
11-31 1 3/33-3/39 2 
19-11 3 31-3/33 1 

 3 31-3/31  سا  در متر میلی برحسب (I) خال  ةتغذی
31-1 3 3/31< 3 
  (N) عاشبا غیر محیط 1 311-31

313-311 3 
 دانه درشت برفتیآ رسوبات

 گراو ( و )ماسه
3 

 1 ماسه 9 331-313

  (A) آبخوان محیط
 ریزدانه آبرفتی رسوبات

 ریزدانه( ةماس با رس و )سیلت
3 

 دانه درشت رسوبات
 ماسه( با همرا  )گراو 

 3 سیلت و رس 3

  روز بر متر حسب بر (C) هیدرولیکی هدایت 1 ماسه
 ریزدانه رسوبات

 ریز( دانه ماسه با همرا  سیلت و )رس
9 11/1-3/1 1 

 2 992/1-3/1 1 سیلت و رس
 992/1-13/2 3  (T) خا، محیط

 9 92/9-13/2 31 گراو 
 1 3/21-92/9 3  ماسه

 9 2/99-3/21 1 دار رس  ماسه
 3 13/199-2/99 9 اي ماسه لوم

 3 لوم
 1 رس و سیلت 

 3 رسی
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  (6002و همكاران،  یسی)الكاسینتكس  مدل پذیری آسیب شاخص ةمحدود .6 جدول

 آلودگی پتانسی  SINTACS شاخ 

 آلودگی خطر بدون <91

 کم خیلی 11-92

 کم 33-19

 متوسط 333-311

 زیاد تا متوسط 313-331

 زیاد 333-321

 زیاد خیلی 313-391

 آلودگی مستعد کامنً >391

 

 2گادس مدل 

 در )فقدط  اشدباع  غیدر  ةمنطقد  لیتولوژیکی هاي ویژگی آبخوان، نوع پارامتر چهار ازگادس  روش در

، 3)کدزاکیس و اودوریدس   شود می استفاد  خا، نوع و ،زیرزمینی آب عم  آزاد(، هاي آبخوان مورد

 دقت ها، داد  حصو  سهولت الزم، هاي داد  ینسب بودن اند، توان یم روش ینا یايمزا از ( 3133

 ( 3332، 1و راسدن  3391)آلدر و همکداران،    برد نام را ی وس مناط  در استفاد  و ،کم ةینهز آماري،

 ارزش آن در کده  آیدد  مدی  دسدت  بده  3 ةرابطد  از اسدتفاد   بدا  روش ایدن  در پذیري آسیب شاخ 

 شدود  می داد  اختصاص یکسانی وزن پارامترها همة به و است متغیر 3 تا 1 از پارامترها هاي کنس

  ( 3391، 2)فاستر

(3) 
V I G.O.D.S

 

 D اشدباع،  غیر ةمنطق لیتولوژیکی امتیاز O آبخوان، نوع امتیاز G پذیري، آسیب شاخ  Iv آن در که

 بدا  و (31 :3131 همکداران  و روحی )نخستین است خا، نوع امتیاز S و ،زیرزمینی آب عم  امتیاز

 1/1) متوسط (،1/1 - 3/1) کم پذیري آسیب (،3/1 - 1) اغماض قاب  گرو  پن  در آن بندي کنسه

                                                                                                                            
1. GODS 

2. Kazakis and Oudouris 

3. Rosen 

4. Foster 
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 شدود  مدی  تهیده  آبخدوان  پدذیري  آسدیب  ةنقشد  (3 - 1/1) زیاد خیلی و ،(1/1 - 3/1) زیاد (،3/1 -

 دهد  می نشان راگادس  مد  پارامترهاي وزن و رتبه 1 جدو  ( 93 :3193 همکاران و ییخدا)

  (1110، 1)پایز گادس مدل یپارامترها وزن و رتبه .9 جدول

 آبخوان شرایط

 آرتزین محبوس محبوس نیمه پوشش با آزاد ادآز
 فاقد

 آبخوان

3 3/1 1/1 3/1 3/1 1 

 اشباع غیر ةمنطق لیتولوژیکی خصوصیات

 نشد  سخت مواد
 )رسوبات(

 گراو 
 افکنه مخروط

 آبرفتی ةماس
 یخچالی ةماس

 آبرفتی سیلت بادي ةماس
 هاي خا،

 برجا

 شد  سخت مواد

 متخلخ ( هاي )سنگ
  سنگ گ  سیلتستون سنگ ةماس دار گچ آه  سنگ

 شد  سخت مواد

 متراکم( هاي )سنگ

 آه  سنگ

 کارستی

 عهد هاي گداز 

 حاضر

 و آذرین هاي سنگ

 دگرگونی
  

 3 3/1 9/1 1/1 9/1 3/1 2/1 

 )متر( زیرزمینی آب سطح عمق

3 > 3 - 3 31 - 3 31 - 31 31 - 31 311 - 31 311 > 

3 3/1 9/1 1/1 9/1 3/1 2/1 

 خاک ششپو نوع

 خا، نبود
 ةماس و گراو 

 دانه درشت
 رس رسی سیلت سیلت سیلتی ةماس ماسه

 3 3/1 9/1 9/1 3/1 

 پژوهش های یافته
 سينتکس مدل اساس بر معيار های الیه تلفيق و تهيه

 زیرزمينی آب عمق ةالی 

 3131 آبی ا س در پیزومتري چا  دوازد  ایستابی سطح عم  ةانیسال میانگین از نقشه این ةتهی براي

 آبخدوان  ایسدتابی  سدطح  عمد    ارزش  شد تهیه زیرزمینی آب عم   هم ةنقش و شد استفاد  3139 د

 است  شد  داد  نشان 3 شک  درسینتکس   شاخ  طب 

                                                                                                                            
1. Paez 
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 سینتكس مدل اساس بر آبخوان یستابیا سطح عمق گذاری ارزش ةنقش .6 شكل

 خالص ةتغذی 

 قابلیدت  توزید   ةنقشد  بدا  زیرزمینی آب سطح تغییرات ةنقش زیرزمینی آب حجم تغییرات بررسی تجه

 اسدفند  از 3139 شدهریور  تدراز  هدم  ةنقشد  ید  تفر از یرزمینیز آب سطح ییراتتغ  دش پوشانی هم ذخیر 

 ضدرب  (یرزمیندی ز آب یانجر مد  از حاص  يها )داد   یرذخ یتقابل ی توز ةنقش در و استخراج 3139

 است  شد  داد  نشان 1 شک  درسینتکس  مد  ساسا بر آبخوان ةتغذی بندي پهنه ةنقش  دش

 
 سینتكس مدل اساس بر تغذیه ةشبك گذاری ارزش ةنقش .9 شكل
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 آبخوان محيط 

 تحقی ، نتای  اساس بر شدند  تبدی  قبو  ب قا فرمت به ها داد  ها، چا  اطنعات آوري جم  از پس

 و شدد   ی تشدک  خا، نوع ی  از حاصله ةنقش  است یرس یلتیس و یزدانهر افتب با آبخوان یطمح

 است  1 یبضر باسینتکس  خروجی ةالی

 خاک ةالی 

 ةنقشد  نتیجه، در است  یرس نوع از غالباً مطالعه مورد ةمنطق خا، ،آمد  دست هب اطنعات اساس بر

 است  3 یبضر يداراسینتکس  مد  اساس بر خا، خروجی

 اشباع غير محيط اثر 

 مشدابه  روشدی  و شدد  استفاد  منطقه در موجود پیزومتري هاي  چا اطنعات از نقشه این ةتهی براي

 شد  برد  کار به آبخوان محیط پارامتر با

 توپوگرافی 

  دشد  اسدتفاد   ،کدرد   تهیه را آن برداري نقشه سازمان که ،ارتفاع رقومی مد  از نقشه این ةتهی براي

 دهد  می نشان راسینتکس  مد  شیب بندي پهنه 2 شک 

 
 سینتكس مدل اساس بر شیب بندی تبهرة نقش .4 شكل

 



255   ،2911، پایيز و زمستان 1، شمارة 21دورة آمایش سرزمين 

 هيدروليکی هدایت 

 گرفتن نظر در با سپس شد  محاسبه پیزومتري هاي چا  يگذر آب یبضر یرمقاد الیه ینا ةیته براي

 جدنس  اینکده  بده  توجده  با  دش محاسبه ها چا  همة یدرولیکیه یتهدا مقادیر آبخوان اشباع بخش

 اي نقشده سدینتکس   مدد   خروجدی  ظنقشد  است، رس و لتیس نوع از غالباً ها چا  لوگ در آبخوان

 است  2 ارزش يدارا و دست ی 

 گادس مدل اساس بر معيار های الیه تلفيق و تهيه
 زیرزمينی آب عمق ةالی 

 و اسدتفاد   پیزومتدري ة شدبک  هداي  داد  از زیرزمیندی  آب سطح به برخورد عم  از آگاهی منظور به

 شداخ   مطداب   آبخدوان  ایسدتابی  سطح عم  گذاري زشار شد  تهیه زیرزمینی آب عم   همة نقش

 است  شد  داد  نشان 3 شک  درگادس 

 
 گادس مدل اساس بر زیرزمینی آب عمق بندی رتبهة نقش .5 شكل

 آبخوان محيط 

 سدازمان  هاي گزارش و اکتشافی و، برداري بهر  اي، مشاهد  هاي چا  حفاري لوگ اساس بر الیه این

 ةنقشد  اسدت   آزاد منطقده  آبخوان ها چا  حفاري لوگ اساس بر  دش مشخ  خوزستان برق و آب

 است  3 ارزش يدارا و دست ی  نیز آمد  دست به
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 خاکة الی 

 صدورت  بده  نیدز  مدد   ایدن  در خدا، ة نقش ،است یرس نوع از بیشتر منطقه خا، اینکه به توجه با

  است 3/1 یکسان یبضر يدارا و دست ی 

 اشباع غير محيطة الی 

 ایدن ة تهید  بدراي   آمد دست به منطقه در اکتشافی هاي چا  اطنعات طری  از الیه این خصوصیات

 آبخوان ةدهند شکی ت مواد جنس نسبت حسب بر شد  استفاد  منطقه هاي چا  لوگ راهنماي از الیه

 تهیده  اشدباع   غیر محیط رسترية نقش سپس وشد  داد  اختصاص نقطه هر به هایی رتبه چا ، هر در

  است 2/1 یبضر يدارا و دست ی  د ة یادشنقش .شد

 آبخوان پذیری آسيب های شاخصمحاسبة 

گدادس   وسدینتکس   مد  دو پذیري آسیب هاي نقشه و شد  تلفی  ها الیه پارامترها، بندي رتبه از پس

، بندابراین   بودندد  یخاصد  وزن يدارا رسدتري  هاي الیه از ی  هر  دش تهیه GIS افزار نرم محیط در

 هداي  نقشده  1 و 9 هداي شدک   شدد   اسدتفاد   وزندی  پوشدانی  هم تاب  از ها آن فی تل و ترکیب براي

  دهندیم نشان را یادشد  مد  دو آبخوان پذیريیبآس
 

 
 سینتكس مدل اساس بر آبخوان پذیری آسیب بندی پهنهة نقش .2 شكل
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 گادس مدل اساس بر آبخوان پذیری آسیب بندی پهنهة نقش .7 شكل

 پسماند دفن جهت اراضی تناسب تحليل

 هیدروژئولوژیکی سیستم براي متعددي گیري انداز  قاب پارامترهاي گادس  وسینتکس  هاي  مد در

 آب سدطح  عمد   تأثیرگذارندد   پسدماند  دفدن ة بهیند   مکدان  انتخداب  در عوام  این شود  می برآورد

 باشدد،  کمتدر  یزیرزمین آب عم  چه هر دارد  زیرزمینی آب آلودگی با معکوس اي رابطه زیرزمینی

امکدان   و یابدد  مدی  کداهش  ایسدتابی  سدطح  به دفن مح  از پسماندة شیراب رسیدن جهت الزم زمان

 وسدت  باال بسیار منطقه در ایستابی سطح شد ، انجام مطالعات اساس بر رود  می باال آبخوان آلودگی

 شداخ  ة حاسدب م در دلید   همدین  بده  است  نوسان در متر 1/2 تا 2/1 بین نقاط اکثر در آن مقدار

 یکدی  اند  د کر دریافت تري بزرگ رتبه باال هاي عم  به نسبت پایین هاي عم  آبخوان پذیري آسیب

 است  آب عمودي حرکت زمین درون به آالیند  مواد انتقا  عوام  از

 کده  اندد  بدود   جنوبی هاي بخش به نسبت باالتري خال ة تغذی داراي غالباً منطقه شمالی هاي بخش

ة شدیراب  و آالیندد   مدواد  افزایش بیانگر باال خال ة تغذی است  نواحی این در شیب بودن ینپایآن  علت

 بدا ة طبقد  به رتبه باالترین، بنابرایناست   آبخوان در باال آلودگیامکان  نیز و زیرزمینی هاي آب به ورودي

 است  تهیاف کاهش نیز طبقاتة رتب تغذیه میزان کاهش با و یافته تعل  خال ة تغذی بیشترین

ة منطقد  در اسدت   مدؤثر  ندا تماس در کنند  آلود  با که موادي مؤثر سطح مقدار بر آبخوان محیط

 یطمحد  واسدت   برخدوردار  زیدادي  گسدترش  از آغاجداري  سازند به متعل  هاي سنگ مطالعه مورد
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نبودِ  و رسة ریزدان ذرات وجود  است رس و سیلتو  ریز دانه اي ماسه رسوبات از متشک  آبخوان

ة شدیراب از  آبخدوان  پدذیري  آسیبامکان  و خا، نفوذپذیري کاهش باعث بزرگ هاي شکاف و درز

 قسمت از کمتر منطقه شمالی قسمت در زمین شیب توپوگرافی، نظر از شود  می دفن مح  از ناشی

 باعدث اسدت کده    همرا  فرسایش و رواناب کاهش و نفوذپذیري افزایش با کم شیب است  جنوبی

 شود  می دفن مح  از ناشی هاي آالیند  به آبخوان پذیري آسیب استعداد افزایش

 در بیشدتر  میندی زیرز آب چده  هر دارد  آبخوان آلودگی کاهش در توجهی قاب  سهم اشباع غیرة منطق

 بداال  هیددرولیکی  هددایت  اسدت   بیشتر شود می داد  منطقه این به که وزنی و رتبه باشد آلودگی معرض

 بدا  منداط  ، نتیجده  در دهدد   مدی  نشدان  را آبخدوان  در باال آلودگیامکان  و پسماندهاة بشیرا سری  توزی 

 کنندد   مدی  دریافت پایین هیدرولیکی هدایت با نواحی به نسبت باالتري هاي رتبه زیاد هیدرولیکی هدایت

 پارامترهدداي وضددعیت از تددابعی منطقدده از قسددمت هددر در آبخددوان پددذیري آسددیب کلددی، طددور بدده

 هدر  کند  می مشخ  را پسماند دفن جهت اراضی تناسب میزان واست  قسمت آن در ژی هیدروژئولو

 است  بیشتر پسماند دفن براي نقطه آن تناسب باشد کمتر نقطه ی  در آبخوان پذیري آسیبة درج چه

 9 در ترتیب به را منطقه آبخوان پذیري آسیبة درجگادس  وسینتکس  هاي مد  تحقی ، این در

 داراي آخدر ة طبقد  و اولویدت  بداالترین  داراي او ة طبقد  مدد ،  دو هدر  در دادندد   نشدان  طبقه 3 و

 اولویدت  و آبخدوان  پدذیري  آسیبة درج 3 و 2هاي  جدو   ندپسماند دفن براي اولویت ترین پایین

 دهند  می نشان راگادس  وسینتکس  مد  دو در پسماند دفن جهت مناط 

 سینتكس  مدل اساس بر پسماند دفن جهت مناطق اولویت و آبخوان پذیری آسیب درجات .4 جدول

 پسماند دفن یتاولو )درصد( مساحت )هکتار( مساحت پذیری آسیبدرجة 

 3 11/3 33/233 آلودگی خطر بدون

 3 11/3 92/191 کم خیلی

 1 23/1 13/1393 کم

 2 39/39 2/33393 متوسط تا کم

 3 13/33 3/33393 زیاد تا متوسط

 9 23/33 29/3223 زیاد

 1 39/31 33/3922 زیاد خیلی

 9 31/3 13/233 آلودگی مستعد کامنً
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 گادس  مدل اساس بر پسماند دفن جهت مناطق اولویت و آبخوان پذیری آسیب درجات .5 جدول

 پسماند دفن یتاولو )درصد( مساحت )هکتار( مساحت پذیری آسیبدرجة 

 3 23/1 319/333 اغماض قاب 

 3 31/3 322/391 کم

 1 11/33 19/3393 متوسط

 2 13/93 3/11213 زیاد

 3 29/3 3/923 زیاد خیلی

  نتيجه

  دهدد  مدی  افدزایش  را یندی زیرزم هداي  آب آلودگی خطر پسماند ندف جهت نامناسب مکان انتخاب

 در یندی زیرزم هداي  آب مخداطرات  کداهش  هددف  با پسماند دفن جهت بهینه گزینی مکان ،رو ازین

 یرزمیندی ز آب آلدودگی  امکدان  ارزیابی نتای  از پژوهش، این در  است روريض مطالعه موردة منطق

د باید  پسدماند  دفن جهت شد  انتخاب  مکان شد  استفاد  پسماند دفن براي بهینه مکان تعیین جهت

 شناسدایی  با ابتدا  باشد داشته پسماندة شیراب نفوذة واسط به زیرزمینی آب یآلودگ در را اثر کمترین

 هداي  شداخ   ةنقشد  آبخوان پذیري یبآس در یرگذارتأث یدروژئولوژیکیه يپارامترها پوشانی هم و

 پذیري آسیبة درج اساس بر شد  بندي طبقه و تهیه GIS محیط درگادس  وسینتکس  پذیري یبآس

 منطقده  در پسدماند  دفدن  يهدا  مکدان  اسدتقرار  جهدت  یاراضد  تناسدب  میدزان  طبقده  هر در آبخوان

 پدذیري  آسدیب  بدا  طبقدات  و اولویت باالترین داراي کمتر پذیري آسیب با طبقات  دش بندي اولویت

 33/233 حددود سینتکس  مد  در شدند  انتخاب پسماند دفن براي اولویت ترین پایین داراي بیشتر

ة محدددود در هکتدار  92/191 آلدودگی،  خطددر بددون  پدذیري  آسددیبة محددود  در منطقده  از هکتدار 

 در هکتدار  2/33393 ،کدم  پدذیري یبآسد  ةمحددود  رد هکتدار  13/1393 کدم،  خیلدی  پذیري آسیب

 زیداد،  تدا  متوسدط  پدذیري یبآس ةمحدود در هکتار 3/33393 ،متوسط تا کم پذیريیبآس ةمحدود

 خیلدی  پدذیري یبآسد ة محدود در هکتار 33/3922 زیاد، پذیري آسیب ةمحدود در هکتار 29/3223

 319/333 حدودگادس  مد  در  دارد ارقر یآلودگ مستعد کامنًة محدود در هکتار 13/233 و، یادز

 پدذیري یبآس ةمحدود در هکتار 322/391 اغماض، قاب  یريپذ یبآس ةمحدود در منطقه از هکتار

 پدذیري یبآس ةمحدود در هکتار 3/11213 ،متوسط پذیريیبآس ةمحدود در هکتار 19/3393 کم،
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 منطقده  يرپذیبیآس بنديپهنه  رددا قرار یادز خیلی یريپذ یبآس ةمحدود در هکتار 3/923 و، زیاد

گدادس   مدد   در عامد   چهدار  وسدینتکس   مد  در عام  هفت هیدروژئولوژیکی شرایط اساس بر

 سطح عم  بیشترین داراي يرپذیبیآس ینکمتر معرف مناط  :است شرح بدین که گرفت صورت

 منداط   ایدن  رد آبخدوان  سمت به پسماند دفن مح  از شیرابه رسیدن زمان مدت وهستند  ایستابی

 بدر  کمتدري  تدأثیر  دفن مح ة آالیند مواد نواحی، این در خال ة تغذی میزان کاهش با است  بیشتر

 دلید   بده  و یکسانة رتب پذیري آسیب بندي پهنه در منطقه خا، و آبخوان محیط د نگذار می آبخوان

  دارندد  آبخدوان  آلودگی کاهش در بسزایی اثر منطقه نواحیهمة  در رسی بافت و ریزدانه رسوبات

اسدت   نشد  سخت رسوبات جنس از اشباع ریغ ةمنطق یکیتولوژیل کمتر پذیري آسیب با هاي پهنه در

 دو هیددرولیکی  هددایت  و توپدوگرافی   رددا نقدش  ندواحی  ایدن  در آبخدوان  آلودگی کاهش درکه 

 سدت  ا کدرد   اسدتفاد   هدا  آن از آبخوان پذیري آسیب بندي پهنه درسینتکس  مد  کهاست  شاخصی

 را خدا،  نفوذپدذیري  آبخدوان  کمتدر  پدذیري  آسدیب  با هاي پهنه در شیبة درج و مح  توپوگرافی

یکدی از   نیدز  هیددرولیکی  هددایت  اسدت   د کدر  مناسدب  پسماند دفن براي را محیط و داد  کاهش

 برابدر  در مقاومدت  دلید   به ورد دا یکسانی وضعیت تقریباً منطقه سطحسراسر  در کهاست  عواملی

 این بر دهد  می نشان را قبولی قاب  وضعیت دفن مناسب مکان انتخاب جهت پسماندة یرابش انتشار

 داد  پوشدش  را منطقده  از کدوچکی  بسیار سطح پذیري آسیبة درج کمترین مد  دو هر در اساس،

ة بهیند  مکدان منزلدة   بده  سطح این و (گادس مد  در درصد 23/1 وسینتکس  مد  در درصد 11/3)

 و هدا  آن در آبخدوان  بیشتر پذیري آسیب دلی  به نواحی سایر  شد انتخاب (3 ت)اولوی پسماند دفن

 در پسدماند  مکدان  انتخاب در زیرزمینی هاي آب به دیگر هاي آلودگی و پسماندة شیراب نفوذ احتما 

 گرفتند  قرار يبعد هايیتاولو

 اخدتنف  علدت گادس  وسینتکس  مد  دو در استفاد  مورد پارامترهاي نوع و تعداد در تفاوت

 بدودن  بدر  هزینه و داد  آوري جم  دشواري وجود باسینتکس  روش  ستدو آن از حاص ة نتیج در

 پدذیري  آسدیب  در مدؤثر  پارامترهداي  از بیشدتري  تعدداد   چون شود می داد  ترجیحگادس  روشر ب

 برخدی  قطعیدت  عددم  تواندد  مدی  مدد   ایدن ، همچنین است  شد  گرفته کار به مد  این در آبخوان

 در پدذیري  آسدیب  هداي  شاخ  سازي نقشه و وتحلی   تجزیه تحقی ، این در  کند خنثی را رامترهاپا
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 پدذیري  آسدیب  ارزیدابی  دقدت  افزایش موجب GIS هاي قابلیت از استفاد  گرفت  انجام GIS محیط

 نتدای   بده  توجده  با دهد  می کاهش را پسماند دفن یابی مکان زمان و هزینه وشود  می زیرزمینی آب

 منطقده  در پسدماند  دفدن  هداي  مح  انتخاب درباید  زیرزمینی، آب مناب  آلودگی خطرات و قی تح

ة مطالعد  اسداس  بدر   شدود  جدا  هجابد  یا ایزوله فعلی هاي مکان همچنین وید آ عم  بهبیشتري  دقت

 گیري تصمیم پشتیبان سیستم ی منزلة  به توان می تحقی  این نتای  از (3133)ش همکاران و جهانی

 کمد   نفعدان  ذي و مددیران  بده  کده  کدرد  استفاد  زیست  محیطاز  حفاظتة زمین در یمحیط  تزیس 

 هاي فعالیت و ها گزینه انتخاب به آن با مرتبط هاي وريافن و سیستم این از صحیحة استفاد با کند می

 به تاد کنن استفاد  تصمیمة حوز در موجود دانش از را  این در وبپردازند  پسماند مدیریت با مرتبط 

 برسند  گزینه هر براي پیشنهادها



 255 کارون شهرستان در پسماند دفن ةبهين مکان انتخاب جهت زیرزمينی های آب آلودگیامکان  ارزیابی

 نابعم
مخاطرات  ییفضا ی تحل ،«زنجان استان در پسماندها دفن ةینبه یتموقع یینتع» ( 3139) یژ من ي،احمد

  99ـ33 ص  ،3، ش 2د  ،یطیمح

 يپسدماندها  دفدن  محد   یدابی مکان» ( 3131) یکود ن محمدرضا ؛چیانخامه ماشااهلل ي؛مهد ي،برومند

 ،39 د ،یسدت ز یطمحد  يعلوم و تکنولوژ ،«یمراتب سلسله ی تحل از استفاد  با زنجان استان ا،خطرن

  313د  31  ص ،2 ش

 یبرخد  ییکدارا  ةیسد مقا» ( 3139) یجمدال  اکبدر  یعل ؛یخوسف یمیابراه زهر  محمد؛ نفوتی، زاد حسن

 :يمدورد  ةالعد )مط خشد   منداط   در یآلدودگ  به یرزمینیز هايآب پذیريیبآس یابیارز هايمد 

  99د  33 ص  ،32 ش ،9 د ،یابانب یستماکوس یمهندس ،«ابرکو ( دشت

 جوین دشت آبخوان يپذیر آسیب یارزیاب» ( 3193) ياعتبار بهروز ؛يشهسوار اکبر یعل کما ؛ ی،یخدا

  91د  11  ص ،2 ش ،3 د ،یرانا یشناس ینزم ،«GODS و DRASTIC هايروش به

 جارمده  دشدت  آبخدوان  پذیري آسیب ارزیابی» ( 3139) شهبازي علی؛ صدري سمیرا فریدون؛ رادمنش،

  331د  33  ص ،3 ش ،2 س ،پایدار ةآب و توسع ،«سینتکس و دراستی  هاي روش توسط

 آب منداب   شیمیایی آلودگی ارزیابی» ( 3193) یقوامهلل عبدا ؛يصفر يمهد ی؛ملک ینافش رضا؛ یی،رضا

علمدی دانشدگا  علدوم پزشدکی      ةمجلد  ،«سدنندج  شهر ةبالز دفن مح  دست پایین مناط  زیرزمینی
  39د  93  ص ،1 ش ،33 د ،کردستان

 آبخدوان  ینیزیرزم آب يپذیر یبآس یارزیاب» ( 3139) برزگر یمرح ؛مقدم ياصغر اصغر شهن؛ ی،سلطان

 د ،مناب  آب ایدران  یقاتتحق ،«شد  یواسنج ی دراست مد  از استفاد  با دوزدوزان د يکردکند دشت

  33د  93  ص ،2 ش ،31

 مکدان  در واقد   آبخدوان  یريپدذ  یبآس یابیارز» ( 3131) یمیسل افسانه ؛یمیابراه ینافش یم؛مر یمی،سل

 ،3 ش ،31 د ،نظام سدنمت  یقاتتحق ،«ی دراست مد  اساس بر اصفهان يشهر پسماند دفن یدجد

  213د  133  ص

 پدذیري یبآسد  یدین تع» ( 3131) مقدم يصغرا اصغر ؛یشهگردو یعقوبی سحر اسفندیار؛ پور، نوین عباس

 ،«DRASTIC، SI، SINTACS هايشاخ  یبترک از استفاد  با یهاروم دشت يباراندوزچا آبخوان

  339د  319  ص ،2 ش ،32 د ،یرانمناب  آب ا یقاتتحق
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 3ة منطقد  يشدهر  يپسدماندها  یریتمدد  یمطالعدات  جدام   طرح» ( 3199) يفناور و یقاتتحق معاونت

 اهواز  شاپور، يجند یپزشک علوم دانشگا  ،«خوزستان

 ارزیدابی » ( 3133) معروفدی  حسین؛ رحیمی قاسم قبادي؛ محمدحسین سلیمانی؛ سامر  صفر؛ معروفی،

، «SINTACS و SI و DRASTIC هدداي مددد  از اسددتفاد  بددا منیددر دشددت آبخددوان پددذیري آسددیب

  399د  323  ص ،1 ش ،33 د ،هاي حفاظت آب و خا، پژوهش

 دفدن  مح  در یرابهش از یناش یآلودگ یبررس» ( 3139) يقنبر فاطمه؛ یعمران یعل قاسم مسعود؛ یدس ،يمنور

  322د  311  ص ،2 ش ،39 د ،یستز یطمح يعلوم و تکنولوژ ،«رشت شهر يپسماندها

 آبخوان پذیريیبآس یابیارز» ( 3131) سازانیتچ منوچهر ؛یعقوبی مسعود یدس فاطمه؛ ید س ي،موسو

آب و  ،«یاراضد  يکداربر  یریتمدد  منظدور  بده  ینتکسسد  و ی دراسدت  مدد   یريکدارگ  به با یسخو
  33د  99  ص ،1 ش ،31 د ،فاضنب

 پدذیري یبآسد  یدابی ارز» ( 3131) پدور  یمرحد  یدد توح ؛مقدم ییرضا ینمحمدحس مهسا؛ ی،روح یننخست

 عمدا  ا و یآلدودگ  خطدرات  از یشدگیري پ منظدور  بده  یرشد  عجدب  دشت آبخوان یرزمینیز هايآب

  99د  31  ص ،31 ش ،9 د ،یعیطب یطمخاطرات مح ،«ینهبه یریتمد

 زیرزمیندی  آب ةسدفر  پدذیري  آسدیب  ارزیابی» ( 3199) مجد جوهري وحید ؛محمدي کورش رامین؛ نام، نی 

  21د  13  ص ،3 ش ،1 د ،تحقیقات مناب  آب ایران ،«فازي منط  و DRASTIC روش با کرج د تهران

 هدا آبخدوان  یآلدودگ  ی پتانسد  بنديپهنه» ( 3199) یابطح مهران یدس ؛یکرباس عبدالرضا غوند؛با اکبر ی؛عل وثوق،

 آبخدوان  :يمدورد  ةمطالعد ) یفعلد  هايمکان یابیارز و يشهر جامد زائد مواد دفن هايمکان تعیین منظور به

 همدان  دواح ،یاسنم آزاد ا دانشگ ،یدارپا ةو توسع یستز یطانسان، مح یمل یشهما ،(«مشهد دشت

 ( 3131) ینیحسد  محسن یدس ؛یعتشر محمود ی؛عمران یعل قاسم ؛يمنور مسعود یدس محدثه؛ یزدانی،

 ة)مطالعد  جغرافیدایی  اطنعدات  سیسدتم  از استفاد  با شهري پسماند دفن هاي مح  تناسب ارزیابی»

 د ،بیعدی طدر منداب    یاییاطنعات جغراف ةسنجش از دور و سامان ،«مازندران( استان غرب موردي:

  29د  13  ص ،3 ش ،9
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