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 چکیده
های ناشی از آن در نواحی ماند و شیرابهدفن پس یابی محلباشد، مبحث مکانپسماند حائز اهمیت مییکی از مسائلی که در امر مدیریت هدف: 

پذیری آلودگی آبخوان، ابزاری توانمند جهت توصیف حفاظت از این شوند. ارزیابی آسیبها، موجب آلودگی آبخوان میاست. این شیرابهروستایی 

پسماند روستایی است. عالوه برر ایرن،  دفنیابی محلاصلی این پژوهش، مکان ها هستند. بنابراین، هدفچنین مناطقی است که متأثر از آالینده

دراسرتی  در نقرا   پسماند با اسرتفاده از  مردل های پیشنهادی دفنپذیری آلودگی آبخوان در مکانش حاضر به بررسی پتانسیل آسیبپژوه

 پردازد.پذیر میبندی مناطق آسیبروستایی و تهیه نقشه پهنه

بنردی ن پژوهش، از مردل دراسرتی  جهرت پهنرهتحلیلی است. در ای-ای(، میدانی و توصیفیروش این پژوهش از نوع اسنادی)کتابخانه روش:

پذیری آبخوان استفاده شده است. این مدل از ترکیب هفت پارامتر هیدروژئولوژی  مؤثر در انتقال آلودگی به آبخوان تشکیل شده است. این آسیب

 گردند.شود، ظاهر میها انجام میهای الزم بر روی آنبه صورت هفت الیه که تحلیل  GISافزارپارامترها در محیط نرم

های زیرزمینی توسط شریرابة حاصرل از مکران دفرن استفاده از مدل دراستی ، ی  روش ارزشمند برای بررسی پتانسیل آلودگی آب :هایافته

-دفن پسماند ، در انتخاب مکان دفن پسماند برای مسئولین محلی که مسئولیت مدیریت GISافزار پسماند است. استفاده از مدل دراستی  و نرم

-های مختلف را تلفیق و نقشهة پهنهتوان الیه، میGISها در محیط باشد در ادامه، با تهیه این نقشهروستایی را برعهده دارند، بسیار کاربردی می

های مختلف، ن در قسمتگرفتن میزان پتانسیل آلودگی آبخواپذیری آبخوان و با در نظرتوجه به نقشة آسیب پذیری را تهیه نمود. بابندی آسیب

-پذیری کم قرار گرفته که میدر وضعیت آسیبها درصد سفره 88دفن پسماند تعیین کرد. در شرایط حاضر، حدود توان مکان مناسبی جهت می

 پسماند تعیین کرد.گرفتن این نواحی، مکانی مناسب جهت دفننظرتوان با در

 هایی از گزارش.عات جدید در بخشعدم دسترسی به اطالراهبردها: ها/محدودیت

 روستایی مشخص شود.  در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از مدل دراستی  بتوان مکانی مناسب جهت دفن پسماند: اصالت و ارزش

 پسماند، دراستی ، هیدروژولوژی ، سطح ایستابی، تغذیه خالص، هدایت هیدرولیکی. ها: کلیدواژه
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 . مقدمه 1
 . طرح مسئله1. 1

افررزایش جمعیررت و ازدیرراد نقررا  شررهری و توجرره برره بررا 

هایی از طررف روستایی، تلنبار پسماندها با اعتراضات و نارضایت

مردم مواجه گردیده است. اگر چه مسائل بهداشرتی و خطررات 

ا اخیراً شناخته شرده، ولری تلنبرارکردن ناشی از تلنبار پسمانده

ه مرورد اعتررا  همروار ،ندها در اطراف منراطق مسرکونیپسما

هرایی در به ناچرار زمرینبرای حل این مسئله، مردم بوده است. 

فواصل دور از منراطق مسرکونی بررای دفرم پسرماندها در نظرر 

کره برر مخرار  گرفته شد. حمل مواد به نقا  دور، عالوه بر این

لذا، جستجو بررای یرافتن  .در برداشتنیز زود، مشکالتی را افمی

های مناسب در نزدی  اجتماعات آغراز گردیرد. اگرر چره زمین

های جدیدی برای دفم پسماندهای جامد ایجاد شده روش اخیراً

رسد کره هنروز هرم در خیلری از منراطق، است، ولی به نظر می

ست. دفرن بهترین روش دفم پسماندهای جامد، دفن بهداشتی ا

نیرز و  ،بهداشتی، خصوصراً بررای شرهرهای متوسرط و کوچر 

و شاید تنهرا راه  خش ، بهترینروستاها و مناطق خش  و نیمه

 .(14ص. ،1388)طرح جامم پسماند، دفم مواد باشد

دفرن بهداشرتی پسررماندها نقرش بسرریار مهمری در ارتقررا  

در صورت عدم رعایرت اصرول  ،اما ،بهداشت محیط منطقه دارد

 ،هامحیطی و بهداشتی در زمان استقرار آنو ضوابط زیست فنی

محیطری، فرهنگری، هرای زیسرتهرا و زیرانامکان ایجاد آسیب

برا  ،از ایرن روبررای منطقره نیرز وجرود دارد.  ،غیره اجتماعی و

حداقل کردن مضرات و حرداکرر کرردن فوایرد، انتخراب محرل 

و مهررم در دفررن بهداشررتی  اساسرری مناسررب یکرری از مراحررل 

 .(14ص. ،1388 )طرح جامم پسماند، باشدپسماندها می

پرذیری آسریب ،توان ذکر کرردای که در این میان مینکته

آلرودگی بره بیران دیگرر، ها در محل دفن پسماند است. آبخوان

همیشه یکی از مسرائلی اسرت کره در  های زیرزمینی تقریباًآب

ئرد بایرد مناطق دفم مواد زا ،. بطورکلیشودمطرح میاین رابطه 

ترا حرد های زیرزمینری د که آلودگی آبنای طراحی شوبه گونه

 سرریمً این اتفاق به وقروع پیوسرت،رخ ندهد و یا اگر هم امکان 

در ایرن رابطره، تنهرا شناسرایی و برازنگری شرود. منطقة آلوده 

توضیحاتی از طریق طراحی و سراخت دقیرق و مردیریت پرروژه 

روژئولوژی مکران دفرن شناسی و هیدکه با زمینهستند ممکن 

مکان دفن مواد زائد جامرد  معموالًد. نزباله همخوانی داشته باش

از سیسرتم آب  کرامالًباید در جایی قرار گیرد کره مرواد دفعری 

 ص.، 1388، )طرح جامم پسرماندفاصله داشته باشندزیرزمینی 

ترررین عوامررل آلررودگی آب در مکرران دفررن مهررمجملرره . از (24

اصرل از محرل دفرن پسرماند در نرواحی های حشیرابه ،پسماند

 ،های زیرزمینیپذیری آلودگی آبروستایی است. ارزیابی آسیب

تحت ابزاری توانمند جهت توصیف حفاظت از مناطقی است که 

، 1393 ،، ابراهیمری و سرلیمیسرلیمی) ها هستندآالینده تأثیر

عدم کنترل پسرماندهای روسرتایی شرایط فعلی، در . (395 ص.

هرا در د زائرد انسرانی، حیروانی و گیراهی و انتشرار آناعم از موا

موجب آلودگی آب، خاک و هوا شده و محریط  ،ییمحیط روستا

هرا از جملره مناسبی را برای رشد و تکریر انواع نراقالن بیمراری

آورد. حشرات، جوندگان و حیوانات اهلری و وحشری فرراهم مری

خواهرد همه روشن  ایاهمیت دفم بهداشتی پسماندها زمانی بر

ها بخوبی شناخته شود. پسماندها نه شد که خطرات ناشی از آن

گردنرد، بلکره تنها باعث تولید بیماری، تعفن و زشتی مناظر می

خسرارات  ،هروا و توانند به وسریله آلروده کرردن خراک، آبمی

 هافراوانی را بوجود آورند. به همان اندازه کره ترکیبرات پسرماند

هرا نیرز نآ ةدهنردمرواد تشرکیلمختلف است، خطرات ناشی از 

 ةآوری، حمل ونقل و آخرین مرحلرتواند متفاوت باشد. جمممی

 ،باشد که خطرات ناشری از آنای گونهبایستی به  ،دفم این مواد

به حداقل ممکن کاهش یابد. اصول بهداشرت  در سالمتی انسان

کند که روستا ایجاب میچه در  شهر و درچه و بهسازی محیط، 

ها در حداقل زمران ممکرن از منرازل و محریط زنردگی پسماند

 انسان دور شده و در اسرع وقت دفم گردند. پیردایش ایرن ایرده

در قررن نروزدهم ، )دفم بهداشرتی پسرماند در محریط زیسرت(

مرریالدی در اروپررا برره صررورت یرر  دسررتورالعمل بهداشررتی، 

)معاضرد و دلفری،  سراختشهروندان را به رعایت آن ملرزم مری

  .(78 .ص   ،1391

توان بیان نمود کره دفرن دفن بهداشتی زباله می ةدر زمین

ای صورت پذیرد که موجب بروز آلودگی آب، خاک، باید به گونه

انداز نشود. هر نوع روش دفعی که خصوصریات فروق هوا و چشم

. سروزاندن زبالره شودمحسوب میغیربهداشتی  ،را نداشته باشد

های دفرم ترین روشمتداول از ،در فضای باز و انباشت کردن آن

سفانه در تعداد زیادی از روستاهای أباشد که متغیربهداشتی می

به هیچ وجره بررای  ،ها. این گونه روشقابل مشاهده استکشور 

شروند. آلرودگی آب، خراک، مناطق روستایی کشور توصیه نمری

هوا، پراکندگی زبالره در محریط، تعفرن ناشری از تجزیره زبالره، 

به خود، بازیافرت غیرقرانونی و غیربهداشرتی و  سوزی خودآتش
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اعترا  و نارضایتی روستاییان، از عوار  انباشرت کرردن زبالره 

شروند. انتشرار گازهرا و بخرارات در اطراف روستاها محسوب می

سمی ناشری از سروختن مروادی نظیرر پالسرتی ، انتشرار دود، 

پراکنده شدن خاکستر و تعفن ناشری از سروختن زبالره، امکران 

-از بارزترین جلوهنامطلوب، سوزی و ایجاد بوهای سترش آتشگ

های آلودگی ناشی از سوزاندن زبالره در فضراهای براز محسروب 

 بره بازدیردتوجره (. برا 45 ص. ،1391)معاضد و دلفی،  شودمی

سرید صرالح،  که از روسرتاهای شهرسرتان کرارون)کوت میدانی

 ،انجرام شرد مظفریره و ...( ،امیر، غزاویه کوچر  و برزر  کوت

پسرماندهای خرود را  ،که ساکنین این روسرتاها مشخص گردید

که شامل پسماندهای خانگی تروخش  و پسرماندهای حیروانی 

نماینرد. دهیراران منراطق در محیط روستا رهرا مری را باشدمی

آوری و بخشی از این پسماندها را جمرم ،مذکور به صورت ناقص

 ةکنار جاد ةو منطقپشت روستای جنگیه  ة)در منطق در محیط

شررقی  ةارتباطی بین کوت سرید صرالح و جنگیره و در حاشری

ایجراد سبب که ضمن این ،این امر .سوزاننددپو می(، کانال بحره

شود، باعث نفوذ آلرودگی های سطحی منطقه میآلودگی در آب

االرضی و نیز آلروده نمرودن محریط کشراورزی های تحتدر آب

منجرر بره سوزاندن این پسماندها  همچنینشود. نیز میاطراف 

شود که با توجره بره براد غالرب دود غلیظی در منطقه می ایجاد

هرای باعرث افرزایش آالینرده ،باشدشرقی می -منطقه که غربی

 صرالح و شرهر کروت سرید جوی در روسرتاهای جنگیره، کروت

 شود.عبداهلل می

  . پیشینۀ نظری تحقیق2. 1
روستایی، جلروگیری از  در مکانیابی محل دفن پسماندهای

های زیرزمینی، موضوع مهمی است کره بایرد مرورد آلودگی آب

پرذیر الزم است که منراطق آسریب ، در ابتداتوجه قرارگیرد. لذا

آبخوان، شناسایی شوند. در پژوهش حاضر، از مردل دراسرتی ، 

 بنردیپهنره نقشره تهیره پذیری آبخوان وجهت ارزیابی آسیب

اده شده است. تاکنون مطالعات زیرادی پذیر، استفآسیب مناطق

های زیرزمینی با استفاده از این مدل پذیری آبآسیب ةدر زمین

 :موارد زیر اشاره کرد توان بهانجام شده است که از آن جمله می

ای در مقالرره ،(1998)در سررال 1، کررولین و مللررولسررکوندا

 های زیرزمینی با استفاده از مدلپذیری آبآسیب»تحت عنوان 

هرای کشراورزی در یر  ترکیبی دراستی  و نوع کاربری زمین

، عالوه بر پارامترهای مردل «آبخوان ساحلی در فلسطین اشغالی

هرای کشراورزی نیرز از پرارامتر نروع کراربری زمرین ،دراستی 

ثیر کراربری زمرین را أها این بود که تراستفاده نمودند. هدف آن

نروان یر  پرارامتر برر روی آبخروان بره ع ،های طوالنیدر دوره

-اضافی در مدل دراستی  و در نهایت در سطح پتانسیل آسیب

. نتایج به دست آمرده، یر  مورد بررسی قرار دهندپذیر آبخوان 

تطابق واضح را بین اندیس دراستی ، اندیس دراستی  ترکیبی 

نرواحی برا  ،داد. چنرین نترایجیو سطح باالی نیترات نشان مری

نمروده و ضررورت کراربرد چنرین خطر آلودگی باال را مشرخص 

 دهند.هایی را به صورت جهانی افزایش میمدل

ای بررا عنرروان در مقالرره ،(2000)در سررال  2الرردینشررمس

های زیرزمینی به آلودگی برا اسرتفاده پذیری آبمطالعه آسیب»

بره منظرور  ،«در بنگال غربی در هنرد GISاز مدل دراستی  و 

 -های صنعتیینی به آلودگیهای زیرزمپذیری آبارزیابی آسیب

ها، از مدل دراسرتی  اسرتفاده نمرود. نترایج کششهری و آفت

-دارای آسریب ،مرورد مطالعره ةقردرصرد منط 50نشان داد که 

کنندهای صنعتی و شهری بروده و هپذیری باالیی نسبت به آلود

پرذیری براالیی را نسربت بره آسریب ،درصد منطقه 81بیش از 

 .نددادمی ها نشانکشآفت

برای تعیرین  ،(2005)در سال 3، محمد، حیاما و کاتوبابیکر

د در برابر آلودگی ناشی از منابم انسرانی در آبخروان نقا  مستع

در ژاپرن مرکرزی، از مردل دراسرتی  در محریط  4کاکامیگاهارا

GIS  و به این نتیجه رسیدند کره بخرش غربری کردند استفاده

پرذیری براال و بخرش بنردی آسریبآبخوان کاکامیگاهارا در رده

 ةگیرنرد. نقشرپذیری متوسط قرار میبندی آسیبشرقی در رده

دهد که خطرر پذیری نهایی آبخوان کاکامیگاهارا نشان میآسیب

پتانسرریل  ةبرراالی آلررودگی در بخررش شرررقی آبخرروان در نتیجرر

هرا آلودگی باالی کشاورزی و زراعت بره وجرود آمرده اسرت. آن

نرد کره پرارامتر تغذیره خرالص برد همچنین به این موضوع پری

داشرته و بره دنبرال آن  را پذیری آبخروانثیر آسیبأبیشترین ت

های زیرزمینری و غیراشباع آب لمحیط خاک، توپوگرافی، منطق

 گیرند.های بعدی قرار میهدایت هیدرولیکی در رده

برره  (،6200)در سررال  5، ریبرررو و کرراروالهو دیررلاسررتیگتر 

در دو ناحیه در کشور پرتغرال کره  پذیری آبخوانارزیابی آسیب

ابتدا به ها های کشاورزی بودند، پرداختند. آنثیر فعالیتأتحت ت

پرذیری ذاتری و انردیس حساسریت ویرژه کره آسیب نقشهتهیه 

از  سرسس آنهرا. پرداختنردباشد، تعدیلی از اندیس دراستی  می

هرای پرذیری آبارزیرابی آسریب حاصرل ازنتایج  ةمقایسطریق 

ی در هر دو ناحیه، به این نتیجره رسریدند کره سرطوح زیرزمین

به طور عمرده  ،آلودگی نیترات و شوری در مناطق مورد مطالعه

حجرم نیترروژن ورودی از  -1د: نشوتوسط دو فاکتور کنترل می
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ثیر أت -2باشد و سطح زمین، که وابسته به نوع کاربری زمین می

 فرآیند چرخش آب زیرزمینی.

-بنردی آسریبش دراستی  جهت پهنرهاز رو نیز در ایران

طرور مروردی کمر  گرفتره شرده های زیرزمینی، بهپذیری آب

( برا 1391) که توسط صرادقی روش و زهتابیران ایدر مطالعهاست. 

پررذیری آبخرروان دشررت خضرررآباد برره روش هرردف ارزیررابی آسرریب

درصرد از کرل  %75/11که حردود  مشخص شد انجام شد،دراستی  

در منطقرة باشرد کره عمردتا پذیر مریآسیبداً شدی ،مطالعاتی ةمنطق

 پرذیری برا شردت متوسرطغربی قرار دارند و آسریب جنوب و جنوب

مطالعراتی بره خرود اختصراص  ةبیشترین سهم را در منطق ،99/42%

مطالعره امیراحمردی، ابراهیمری، زنگنره اسردی و اکبرری  داده است.

برا  پرذیری آبخروان دشرت نیشرابور( با هدف بررسری آسریب1392)

نشران داده اسرت کره  ، GISاستفاده از روش دراسرتی  در محریط

زیراد منطقه را  آسیب پرذیری  پذیریبیشترین درصد پتانسیل آسیب

می شرود  مناطق جنوبی و غربی دشت تشکیل می دهد که مربو  به

همچنرین  را دارنرد. آسیب پذیری  نواحی شمالی کمترین پتانسیلو 

( برا هردف 1388ی و آبرومنرد )در مطالعة دیگری که توسرط احمرد

بررسی پتانسیل آلودگی آبخوان دشت خاش، شرق ایران، برا اسرتفاده 

از سامانة اطالعات جغرافیایی صورت گرفته است، نشان داده شده کره 

پرذیری، تغذیره خرالص ترین پارامتر تآثیرگذار بر شاخص آسریبمهم

 آبخوان است.

 شناسی تحقیق. روش2
 یی تحقیق.  قلمروی جغرافیا1. 2

کوت سید صالح، عمیره، جنگیه، قلعه حراجی مزیرد،  روستاهای

مظفریه، غزاویه کوچ  و برزر ، وعیلیره، طرفایره، عمیشریه برزر ، 

انرد. موران و بهر، در شهرستان کارون و در استان خوزستان واقم شده

درجه عر  شرمالی از خرط  31این روستاها، با مختصات جغرافیایی 

انرد. النهار گرینویچ واقم شردهطول شرقی از نصف درجه و 48استوا و 

، مجموعراً 1390براسرا  سرشرماری سرال  هاجمعیت ایرن روسرتا

 نفر اعالم شده است.17704حدود 

 

 
 

 مورد مطالعه موقعیت شهرستان کارون در استان خوزستان و روستاهای .1شکل 
 (1393های پژوهش، )مأخذ: یافته
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 ه()روستای جنگی های روستاییمحل دفع پسماند .2 شکل

 (1393های پژوهش، )مأخذ: یافته

 . روش تحقیق2. 2
مطالعرررات  ةدر ایرررن پرررژوهش، اطالعرررات بررره واسرررط 

 -)بازدیرد از منطقره( و روش توصریفی ای(، میردانیاسنادی)کتابخانه

اسرت. همچنرین از مردل دراسرتی  بررای آوری شرده جممتحلیلی 

تفاده شده است. مردل دراسرتی  پذیری آبخوان اسبندی آسیبپهنه

 بره آلرودگی انتقرال در مرؤثر از ترکیب هفت پارامتر هیدروژئولوژی 

 خرالص تغذیره ایسرتابی، سرطح عمرق شامل که های زیرزمینیآب

 و غیراشرباع منطقه توپوگرافی، خاک، محیط محیط آبخوان، آبخوان،

 رد ،پرارامتر هفرت است. این شده تشکیل باشد، م هدایت هیدرولیکی

 برر الزم هرایتحلیرل که الیه هفت صورت به GIS  افزار نرم محیط

 هراینقشره تهیره از طریق. گردندمی ظاهر شود،می انجام هاآن روی

 هرایالیره تروانمری ،GIS محریط در دراستی  پارامترهای رستری

 .نمود تهیه را پذیریآسیب بندیپهنه ةنقش و تلفیق را مختلف

 ی تحقیقها. متغیرها و شاخص3. 2
-آلروده کره است عمقی ةکنندتعیین (:D)عمق آب زیرزمینی الیه

 آب سرطح هرچره. برسرد ایستابی سطح به تا کند طی بایستی کننده

 نتیجره در و کننردهآلروده مانردگاری و حرکرت زمران باشد، ترعمیق

، 6، بنرت، لهرر، پتری و هاکرت)آلرر یابدمی افزایش آن میرایی ظرفیت

1987). 

هی از عمرق برخرورد بره سرطح آب زیرزمینری از به منظور آگرا

عمرق آب  هرم ةپیزومتری اسرتفاده و نقشر ةهای مربو  به شبکداده

گذاری عمق سطح ایستابی ایرن آبخروان از زیرزمینی تهیه شد. ارزش

نشران  3های دراستی  در شکل شاخصبا مطابق  ،پذیرینظر آسیب

 داده شده است.

 

 
 رزمینیبندی عمق آب زی. رتبه3شکل 
 (1393 پژوهش، هاییافته: مأخذ)
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 سرطح از کره است آبی مقدار خالص ةتغذی (:R) یهذالیه شبکه تغ

 آلرودگی انتقال موجب و رسدمی ایستابی سطح به و کرده نفوذ زمین

 ه، برایسرتابی سرطح بره رسیدن می شود و پس از عمودی صورت به

  .کندمی حرکت آبخوان در افقی صورت

مرورد  ةمنطقر زیرزمینری آب حجرم تغییررات بررسی منظور به

 و زیرزمینری آب سرطح تغییررات ةنقشر پوشرانیهم روش از ،مطالعه

 آب سرطح تغییررات. اسرت شده استفاده 7 ذخیره قابلیت توزیم ةنقش

 89 مراه اسرفند از 89 شرهریور ترراز هرم ةنقشر تفریرق از زیرزمینی

 ةشرد جیواسن جریان مدل از حاصل ةویژ آبدهی در و شده استخرا 

 . است گردیده ضرب ،مورد مطالعه ةمنطق

 
 بندی مربوط به شبکه تغذیه. رتبه4شکل 

 (1393 پژوهش، هاییافته: مأخذ)

 آب جریران سیسرتم مسریر چگونگی و طول (:Aمحیط آبخوان )

 سررعت در مرؤثری نقرش. کنردمری مشخص را آبخوان در زیرزمینی

 فرآینردهای انجام برای الزم زمان مسیر، طول و داشته آلودگی انتقال

 را آلرودگی( پرراکنش و شریمیایی هرایواکنش جذب، نظیر) میرایی

 (.1987)آلر و همکاران،  کندمی تعیین

 با مطالعه غیراشباع در منطقة مورد نقشة اثر منطقه تهیه منظور به

 تروانهرای پیزومترری، مریمربرو  بره چراه اطالعات و آمار استفاده از

برا  .آورد بدسرت دراسرتی  بندیپهنه نقشه تهیه یرا برا الزم اطالعات

توجه به مطالعات انجام شده در این زمینه، دریافتیم که محریط آبخروان 

دارای بافتی ریزدانه )بعضاً متوسط( از نوع سیلتی و رسی است. بنرابراین، 

ای یکدست است و از ی  نوع خاک تشرکیل شرده نقشة حاصله، نقشه

گرذاری بنردی ارزشش دراستی ، نقشة پهنهاست. بنابراین، براسا  رو

 تهیه شده است.  6شدة محیط آبخوان با ارزش ضریب یکسان 

 
 محیط آبخوان بندی رتبه .5 شکل
 (1393 پژوهش، هاییافته: مأخذ)

می   اشباع نیمه منطقة باالیی قسمت بخش، این (: Sالیه خاک )

 ادامه ارگانی  موجودات فعالیت یا گیاهان ةریش نفوذ حد تا که باشد

 سرطح بره مرؤثر تغذیرة رسریدن در بسرزایی . الیه خراک ترأثیردارد

 (.1987دارد)آلر و همکاران،  کنندهآلوده حرکت چگونگی و ایستابی

با توجه به اطالعات مربو  به محیط خاک منطقه، متوجره شردیم 

که خاک این منطقه بیشتر از نوع رسی است. بنابراین، با توجره بره ایرن 

 باشد.می 7نقشة حاصل، یکدست و دارای ضریب یکسان موضوع، 

 
 مربوط به جنس الیه خاک بندیرتبه .6 شکل

 (1393 پژوهش، هاییافته: مأخذ)
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 سرطح براالیی منطقرة اشباع، غیر منطقه (:Iالیه محیط غیر اشباع )

. باشرداشرباع متشرکل مری غیرر آب از که است زمین سطح تا ایستابی

 اشرباع غیر منطقة شناسیزمین مواد درولیکیهی هایویژگی و ضخامت

 عوامل از کنند،می کنترل را آبخوان به تغذیه زمان مدت و تغذیه نرخ که

 (.1987)آلر و همکاران،  هستند آبخوان پذیریآسیب تعیین کلیدی

به منظور تهیه اثر منطقة غیر اشباع ناحیة مورد مطالعه، با اسرتفاده 

توان اطالعرات در قسمت محیط آبخوان، میاز آمار و اطالعات ذکر شده 

 بندی دراستی  بدست آورد.برای تهیه نقشه پهنهرا الزم 

توان این گونه بیان با توجه به مطالعات انجام شده در این زمینه، می

نمود که محیط آبخوان، دارای بافتی ریزدانه )بعضاً متوسط( از نوع رسی 

ای یکدست اسرت و از یر  قشهو سیلتی است. بنابراین، نقشة حاصله، ن

نوع خاک تشکیل شده است. بنابراین براسرا  روش دراسرتی ، نقشرة 

گذاری شدة محیط آبخوان تهیه شده، دارای ارزشی برا بندی ارزشپهنه

 باشد.می 3ضریب یکسان

 
 غیر اشباع محیط بندیرتبه .7 شکل
 (1393 پژوهش، هاییافته: مأخذ)

 

 نگهرداری و کنندهآلوده حرکت در مهمی نقش(: Tالیه شیب زمین)

 در و خراک گسرترش بر توپوگرافی آن، بر عالوه. دارد زمین سطح بر آن

 (.1987است)آلر و همکاران،  مؤثر نیز ها کنندهآلوده میرایی بر نتیجه

به منظور تهیه این الیه، با توجه به ارتفاع نقا  در مناطق مختلرف  

تهیره GIS رتفاعی در محریط محدودة مورد مطالعه، ی  مدل رقومی ا

درصد متغییر بود. نقشه امتیازدهی  4تا  0گردید. شیب سطح زمین بین 

 به دست آمده است. 8شدة دراستی ، مطابق شکل 

 
 شیب الیه خاک ندی رتبه .8 شکل
 (1393 پژوهش، هاییافته: مأخذ)

 کننرده هردایت آب و بیان پارامتر این (:Cالیه هدایت هیدرولیکی)

، شهسرواری و اعتبراریاسرت )خردائی و   آن در محلرول هرای هآالیند

1385.) 

ها محاسبه جهت تهیه این الیه از مقادیر ضریب آبگذری، کلیة چاه

شد. سسس، با در نظرر گررفتن بخرش اشرباع آبخروان، مقرادیر هردایت 

ها محاسبه گردید. با توجه به این که جنس آبخوان هیدرولیکی کلیة چاه

تر از نوع سیلت رسی اسرت، بنرابراین نقشره بدسرت ها بیشدر لو  چاه

 آمده، نقشه ی  دست است و به ی  رنگ نمایش داده شده است.

 
 هدایت هیدرولیکی .9 شکل

 (1393 پژوهش، هاییافته: مأخذ)
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 . مبانی نظری تحقیق3
ها در طول زنردگی روزمررة خرود، بررای رفرم انرواع انسان

در طبیعرت بره اشرکال نیازهای خود، از مرواد و منرابم موجرود 

کنند. در استفاده از مواد، همواره قسمتی و گوناگون استفاده می

ها قابل استفاده نیستند که به ایرن ای از آنیا گاهی بخش عمده

شررود. گفتره مری« پسرماند»هرای غیرر قابرل اسرتفاده، قسرمت

روستاییان موادی را در حالت گوناگون ماده، اعم از مایم، جامرد 

گویند. اگرر مرواد ها مواد زائد میکنند که به آند مییا گاز تولی

گفتره « زبالره»و یرا « مواد زائد جامد»ها جامد زیاد باشد به آن

ها و یرا عمروم شود. کلیه مواد جامدی که از نظر صاحبان آنمی

مصرف، دورریختنی و فاقد ارزش نگهداری باشرد، مردم، زائد، بی

شود. اما الزم به ذکرر اسرت می نامیده« زباله یا مواد زائد جامد»

که این تعریف نسبی است، زیرا ممکن است از نظر بعضی افرراد 

امرا از نظرر برخری  این مواد دور ریختنی و زائد محسوب شوند.

دیگر دارای ارزش نگهداری و یا به نوعی قابل مصررف باشرند. و 

ایررن در حررالی اسررت کرره در بسرریاری از کشررورها برره ویررژه در 

باشرد و رفته، زبالره متررادف برا مرواد زائرد نمریکشورهای پیش

در مدیریت مرواد  هانیکوست که این شعار سرلوحة کلیه فعالیت

هایمران بره نباید بگذاریم زبالره"زائد جامد روستایی قرار گیرد: 

این شعار سبب آغاز حرکت به سروی که " مواد زائد تبدیل شوند

در ایرن میران (. 19، ص. 1383بازیافت زباله اسرت )سرعیدنیا، 

یکی از موضوعاتی که در زمینره دفرن بهداشرتی پسرماند حرائز 

اهمیت است، موضوع شیرابه پسماندها است. شیرابه در اثر نفوذ 

-آب، باران و رطوبت پسماند در داخل مکان دفرن تشرکیل مری

شود و در هنگام تشکیل آن، مواد آلی و غیرر آلری  زائردات، بره 

های زیرزمینی واقم ن مسئله آبشود که ایبستر مایم منتقل می

، یونسرال، هسررانردازد)در مکان دفن پسماند را به مخراطره مری

 .(2009،  8ایس ، کاراتا ، کینار و یامان

 آبخوان پذیری آسیب . مفهوم1. 3
 و آبخروان پذیری آسیب در ارتبا  با مسئله متعددی تاکنون تعاریف

 توانمی جمله آن از که است، شده ارائه در هیدروژئولوژی آن مفهوم

 ایرن .کررد اشاره 1993سال در "آمریکا علوم ملی کمیته"تعریف  به

 تمایل» را، آلودگی به نسبت زیرزمینی هایآب پذیریکمیته، آسیب

 آب سیسرتم در مشرخص مکان ی  به هاآالینده احتمال رسیدن یا

 سرطح براالی نرواحی  در آلرودگی آمردن وجود از به بعد زیرزمینی

(. اصطالح آسریب پرذیری از نظرر 2008،  9داند)آلمیسرامی «آبخوان

و « 10ذاتریپرذیری آسریب»مفهومی در هیدروژئولوژی به دو صورت 

؛  2000، 12شود)گاگو و دسرارگو تقسیم می« 11ویژهپذیریآسیب»

 یر  در آلرودگی امکران بره ذاتری پرذیری (. آسیب2008 آلمیسرا،

 )آلمیسررا، دارد اشراره خراص ایگرفتن آالینده نظر در بدون منطقه،

زمرین  هرایویژگری بره پرذیرینروع آسریب ایرن به عبارتی،(.2008

 هرایفعالیرت نیز و منطقه هیدروژئولوژی ی  و هیدرولوژی شناسی،

)گاگو و آالینردها مری باشرد ماهیرت از مستقل و دارد بستگی بشری

پرذیری از روشبه منظور ارزیابی این نوع آسریب (.2000دسارگو ، 

، شرود)حمزهمری استفاده«14تکسسین»و « 13دراستی » نظیر ییها

 نیرز پذیری ویژه(. آسیب2007، 15ادد، رودریگز، عبدالجوود و بن مامو

 گروه خاصری یا آالینده به نسبت زیرزمینی هایآب پذیریآسیب به

برا  آن ارتبرا  و آالینرده هرایویژگری بره که دارد اشاره هاآالینده از

د)گراگو و دار بسرتگی ذاتری، پرذیریآسریب فمختلر هرایمؤلفره

 (.2000دسارگو ، 

 مدل دراستیک. 2. 3
سرال  در بار اولین که است تجربی مدل ی  دراستی  مدل

 متحده برای ایاالت زیست محیط حفاظت آژانس توسط 1987

مطررح  متحرده، زیرزمینی ایراالت هایآب پذیریآسیب ارزیابی

-هیردروژئولوژیکی مری وضرعیت این مدل، بر پایرة مفهروم شد.

 (.1987)آلر و همکاران، باشد

فاکتورهرای  تمرامی از ترکیبی وضعیت هیدروژئولوژیکی نیز

 هرایآب حرکرت کره اسرت هیردرولوژیکی و شناسری زمرین

)آلر و کنررددر یرر  منطقررة خرراص  کنترررل مرری را زیرزمینرری

 (.1987همکاران، 

فرر  اسرتوار  براین زیرزمینی هایآب پذیریمفهوم آسیب

 در را زیرزمینری هرایآب اسرت فیزیکی ممکن محیط که ستا

 مرواردی کره در خصوصاً نامطلوب طبیعی، اثرات از برخی برابر

، کننرد)ال نکرا شرود، حفاظرتمی زیرزمینی سطح وارد آلودگی

 (.2006 ،16حمموری و کیوسو

 زیسرت ترأثیرات به توجه بدون زیرزمینی هایآب استخرا 

 شرده بشرر انجرام توسط همواره مجاز، آبدهی مفهوم و محیطی

 است این خاطر به طرفی از پذیری آسیب بررسی است. اهمیت

 از و باشرد مری آب شرب اصلی منابم از یکی زمینی زیر آب که

 طرور بره اقتصرادی فعالیت های و بشر باالی تمرکز دیگر طرف

 منرابم عنروان بره منراطق مسرکونی و کشراورزی صنعت، مرال

 مناطق در موضوع و این باشدزمینی میزیر آب آلودگی پتانسیل

 برخروردار بیشرتری اهمیرت از گسرترش بره رو شرهرهای و

 (.1ص. 1388است)آغاسی، آزاد شهرکی، آزاد شهرکی و حسن،

 :است استوار زیر فر  4 بر مدل دراستی 
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 شود می وارد زمین سطح از آلودگی  -

 نردهرا زیرزمینری هایآب سمت به بارندگی ةنتیج در آلودگی  -

 شودمی

 است یکسان آب با آلودگی تحرک قابلیت  -

 است بیشتر یا و مربم کیلومتر 4/0منطقة مورد مطالعه   -

 در مرؤثر هیردروژئولوژی  این مدل از ترکیب هفت پارامتر

 سرطح عمرق شرامل کره هرای زیرزمینریآب به آلودگی انتقال

 خراک، محریط محیط آبخروان، آبخوان، خالص تغذیه ایستابی،

 باشرد،مری هدایت هیردرولیکی و غیر اشباع منطقه وگرافی،توپ

 اول مخففی از حرروف نیز «دراستی » واژة .است شده تشکیل

است که این پارامترها  روش این در تأثیرگذار اصلی پارامتر هفت

 عبارتند از:.  

 عبارت است از فاصلة برین (D): 17عمق آب زیرزمینی -

هرای آب عمرق زیرزمینی.هرر چره هایآب سطح و زمین سطح

 کمترر آن بره هرا آالینده رسیدن شانس باشد، بیشتر زیرزمینی

 .شد خواهد

بره  کره دهنده مقدار آبی اسرتنشان ):R( 18تغذیه کل -

 .رسردمری زیرزمینری هایآب سطح به و کرده نفوذ زمین داخل

 زیرزمینری هایآب سطح به را ها آالینده رسیدن امکان تغذیه،

 .دکنمهیا می

 آبخروان به جنس بخرش اشرباع A):( 19آبخوان جنس -

 .کندمی کنترل را ها آالینده میرایی که داشته اشاره

 به باالترین بخش منطقه غیرر :S)( 20خاک الیه جنس -

مشرخص  بیولروژیکی هرایتوسط فعالیت که داشته اشاره اشباع

 پرایین به رو و سطحی حرکت خاک،  الیة خصوصیات .شودمی

 دهد.تحت تأثیر قرار می اها ر آالینده

 اشراره به تغییرات شیب سطح زمین T):( 21توپوگرافی -

و  زمرین سرطح روی برر را آالینرده ماندگاری پارامتر،  این دارد.

 .دهدمی قرار تأثیر تحت ،منطقه در را آن نفوذ امکان

 مروادایرن بخرش، شرامل  :(I) 22غیر اشباع بخش تأثیر -

 باشد. درمی را زیرزمینی یهاآب سطح و خاک الیه بین موجود

 و اشرباع بروده غیر به صورت شکاف و درز و حفرات بخش، این

 است. خاک الیه مانند آن تأثیر

 توانرایی دهنردهنشران  (C): 23هیدرولیکی هدایت ضریب -

 است. ها آالینده جریان در نتیجه و آب عبور در آبخوان

 و وزن پارامترهای دراستیک رتبه .1جدول 

 1987ر و همکاران، آل :ماخذ 
 

 (A)جنس سفره رتبه (R)مقدار تغذیه)سال/ میلی متر( رتبه (D)عمق سطح آب رتبه

 ایشیل توده 3 0-50 1 0-1/5 10

 ماسه سنگ متناوب با ر  و شیل 6 50-100 3 1/5-4/5 9

 شن و ماسه 8 100-175 6 4/5-9 7

 آه  کارستی 10 175-250 8 9-13/5 5

 (I)جنس منطقه نیمه اشباع  تبهر >250 10 13/5-18 3

 سفره محبو  1 (T)شیب سطح زمین بر حسب درصد  رتبه 18-22/5 2

 سیلتی ر  3 0-2 10 >22/5 1

 ماسه با تناوبی از سیل 9 2-6 6 (S)جنس الیه خاک  رتبه

 ماسه 8 12-6 5 دانه درشت یا فاقد خاک 10

 آه  کارستی 10 18-12 3 ماسه 9

   >18 1 ر  7

 )متر برروز( (C)مقدار هیدرولی   رتبه سه لومیما 5

 5-0 1 ر  لومی 3

 15-5 2 ر  متراکم و آسفالت 1

  4 15-35 

  6 35-50 

  8 50-100 

  10 100< 
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 (GIS)ا .  آی. جی. افزار نرم محیط در پارامتر این هفت

-می انجام هاآن روی بر الزم هایتحلیل که الیه هفت صورت به

 انردک بره تروانمری روش این مزایای از .گردندمی ظاهر شود،

 دقرت هرا،داده حصرول ، سهولتمورد نیاز هایداده نسبی بودن

)آلرر و اشاره کررد  مناطق وسیم در استفاده و کم هزینه آماری،

 (.1994، 24و روسن 1987همکاران، 

 (GISسامانه اطالعات جغرافیایی ). 3. 3

ن ابزارهرا کره امرروزه جهرت ترریترین و کاربردییکی از متداول

ها و اطالعات ی  منطقة مطالعراتی و تجزیه و تحلیل حجم انبوه داده

شرود، سرامانه اطالعرات یابی بره کرار بررده مریاجرای الگوهای مکان

 باشد. می "GIS"جغرافیایی 

ابرزاری اسرت بره منظرور ایجراد و  GISدر ی  نگرش جرامم، 

توانرد بره روی کرة زمرین مریها، که هر پدیدة مستقر بر تحلیل نقشه

انردازهای شرهری گرفتره ترا سراغ آن برود. از منابم انسرانی و چشرم

-مشاهدات میدانی در علوم زمرین کره اهمیرت خاصری بررای زمرین

 (.1391)رسولی،  توانند از این فناوری بهره برندشناسان دارند، می

تروان بره عنروان یر  ( مریGISاز سامانه اطالعات جغرافیایی )

دارای پتانسریل برالقوه جهرت هرای ار مناسب برای تعیرین سرایتابز

 پسماندها استفاده نمود.انتخاب مکان مناسب دفن بهداشتی 

GIS ترر هرای دقیرقتواند به عنوان پایه و اسرا  اولیره روشمی

ترر، از مورد استفاده قرار گیرد. به بیران دقیرقپسماند انتخاب محل دفن 

محل دفن دست یافت  ةه چندین گزینتوان بمی GISطریق بکارگیری 

هرای ترین محل دفن در ی  منطقه، از روشو جهت رسیدن به مناسب

تر به عنوان مکمل استفاده نمود. به عبارت دیگر، استفاده از سامانه دقیق

ترین گزینره ، مسیر را برای رسیدن به مناسبGISاطالعات جغرافیایی 

. )طرح جامم مطالعراتی مردیریت نمایدتر میتر و آسانکوتاه ،محل دفن

 (24، ص. 1388خوزستان،  2پسماندهای شهری منطقه 

های اطالعراتی برا ترین پایگاهامکان تلفیق قوی ،GISبکارگیری 

یافتره ها( در یر  قالرب منسرجم و سرازمانها )نقشهترین مدلمدرن

هرا را از سایر سیستم GISآورد. این ویژگی منحصر به فرد، فراهم می

توانرد از مزایرای ایز ساخته است. بنابراین، هر فرد و یا سازمانی میمتم

منرد گردد)رسرولی، هایبهینره، بهررهاین سامانه در جهت اخذ تصمیم

1371). 

 های تحقیق. یافته4

پیذیری آبخیوان بیه روش آسییب محاسبه شاخص. 1. 4

 دراستیک

بندی هر یر  از پارامترهرای مرورد نیراز بررای پس از رتبه

پرذیری پذیری آبخوان، اقدام به تهیه نقشه آسریبابی آسیبارزی

دانریم، از طریررق  طررور کره مریگردیرد. همران GISدر محریط 

پذیری ایجاد های هفت پارامتر، نقشة آسیبترکیب و تلفیق الیه

های رستری، از تابم برای ترکیب الیه ،GISشود. در سامانه می

ها بایرد نکرات زیرر را هشود. در تلفیق الیهمسوشانی استفاده می

هرای سراخته شرده بایرد بصرورت تمامی الیه -1در نظر گرفت: 

هرا یکسران باشرد. ها در همه الیهاندازه پیکسل -2رستر باشند. 

 ها در ی  سیستم مختصات مشابه تهیه شوند. تمامی الیه -3

متر بروده اسرت. از  50ها در این گزارش، اندازه پیکسل تمامی الیه

فرمرت رسرتری تبردیل شرده ه های مورد استفاده همگی بادهآنجا که د

بودند،  در این پژوهش از تابم همسوشانی استفاده شده است. این تابم بره 

دهد. با توجره ها را انجام میدو صورت ریاضی و وزنی، عمل ترکیب داده

های مورد نظر در مردل دراسرتی  هرر یر  دارای وزن به این که الیه

هرا از ترابم همسوشرانی وزنری از ی ترکیب و تلفیق دادهخاصی بودند، برا

اسرتفاده   Arc Gisافرزاردر نررم Raster Calculatorطریق منوی 

ها همراه برا ضررایب بررای مردل شد. به منظور انجام این کار، تمام الیه

 های موردنظر صورت پذیرفت. تعریف شد و سسس عمل تلفیق الیه

ستی  بررای هرر پیکسرل ها، شاخص دراپس از تلفیق الیه

، کازاکیس، پرالمیو و شود)وودوریسطبق رابطة زیر محاسبه می

 (.2010، 25کارکال 
DI= DrDw+RrRw+ArAw+SrSw+TrTw+IrIw+CrCw   

1)(                                                                               

وزن  wالیره، انردیس دهنده نام در رابطة باال، حروف بزر  نشان 

باشد. شاخص دراستی  به عنوان بخشی از ، رتبه الیه میrالیه و اندیس

تواند در مقیرا  محلری و یرا زمرانی کره مطالعات هیدروژئولوژیکی می

اطالعات چشمگیری از منطقة مورد مطالعه در دسرتر  باشرد، بسریار 

 (.2010)وودوریس و همکاران، دقیق محاسبه شود

باشد. برا می 230تا  23دراستی  دارای عددی بین  بطور کلی، شاخص

 52توجه به رابطة باال، شاخص دراستی  برای منطقة مورد مطالعه، بین 

بندی شاخص دراستی  محاسبه گردید. در نهایت، با توجه به رتبه 64تا 

پذیری آبخوان منطقه مرورد ، نقشة نهایی آسیب2بر طبق جدول شماره 

پذیری آبخوان بره بندی آسیبا توجه به تقسیمشود. بمطالعه حاصل می
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پرذیری پذیری کم، آسریبپذیری خیلی کم، آسیبپنج محدودة آسیب

پرذیری خیلری زیراد، نقشرة نهرایی پذیری زیاد، آسریبمتوسط، آسیب

 نشان داده شده است. 10پذیری آبخوان در شکل شماره آسیب

 

 پذیری آبخوانبندی شاخص آسیبرتبه .2جدول 
 (2005 ،26ذ: دیکسون)ماخ

 رتبه شاخص درستیک

 پذیری خیلی کمآسیب <46

 پذیری کمآسیب 92-47

 پذیری متوسطآسیب 136-93

 پذیری زیادآسیب 184-137

 پذیری خیلی زیادآسیب >185

     

 
 

 پذیری آبخواننقشه نهایی آسیب .10 شکل

 (1393 پژوهش، هاییافته: مأخذ)
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 های دراستیکی شاخصاصل وزن .3جدول 

 (1387 تکدستان،: مأخذ)
 های اصلی دراستی وزن عوامل دراستی 

D 5 عمق آب زیرزمینی 

R 4 شبکه تغذیه 

A 3 محیط آبخوان 

S 2 نوع خاک 

T 1 توپوگرافی 

I 5 اثر منطقه غیر اشباع 

C  3 هدایت هیدرولی 

تروان گفرت، بیشرترین احتمرال آلرودگی آب بنابراین مری

مینی به شیرابه، در منطقة مورد مطالعه، در ناحیه شمالی و زیرز

 و دفم باشد. با توجه به وضعیت نامطلوب اماکنشمال غربی می

پرذیری زباله و با در نظر گرفتن نقشه نهرایی )آسریب نحوة دفن

همکراری  و مسرئولین هرایبرا حمایرت رودمی آبخوان(، انتظار

از  ترا شرده اصالح زائد مواد دفم و آوریجمم نحو منطقه، مردم

شرود.  جلروگیری محیطری زیسرت منابم این طریق، از آلودگی

ریرزان همچنین، این روش به عنوان ابزاری سودمند برای برنامه

پرذیر و طراحان برای انتخاب مکان دفن پسماند و ارزیابی آسیب

بودن آبخوان زیرزمینی در اثر نفوذ شیرابه حاصل از پسماند بره 

 رود.شمار می

  سپاسگزاری

وبررق دانم از همکاری سازمان آبدر اینجا بر خود الزم می

-خوزستان در جهت گردآوری اطالعات اولیه و نیز زحمرات بری

هررای دریررج جنرراب آقررای دکتررر دانشرریان، مرردیر مطالعررات آب

  زیرزمینی استان خوزستان تشکر و قدردانی نمایم.

 گیری. بحث و نتیجه5
لم و پاک برای روسرتاییان، بره به منظور ایجاد  محیطی سا

آوری و دفررم بهداشررتی یرر  مرردیریت جررامم در زمینرره جمررم

پسماندها در روسرتاها نیراز اسرت. اسرا  سرالمتی و بهداشرت 

آوری و دفرن پسرماندها، ابره روستا، پاکیزگی آن اسرت و جمرم

شرود کره ایرن ترین و تأثیرگذارترین عامل مطرح میعنوان مهم

مبحرث وجرود یر  سرامانة صرحیح  مسئله لزوم پررداختن بره

نماید. ی  چرخة صحیح مردیریت مدیریت پسماند را تبیین می

آوری، حمرل و پسماند شامل عناصر موظف کاهش تولید، جمرم

-نقل، پردازش، بازیافت و دفن از نقطة تولید تا محل دفرن مری

ریرزی و باشد که اجرای هر ی  از مراحل فوق، نیازمنرد برنامره

یکی دیگر از نکاتی که باید در طرح زیسرت  طراحی دقیق است.

محیطی مکان دفن پسماند مورد توجه قرار گیرد، بحث مدیریت 

های زیرزمینی اسرت. در ایرن شیرابه و جلوگیری از آلودگی آب

-مقاله با توجه به این که روش دراستی  نسبت بره سرایر روش

ر تپذیری آبخوان به آلودگی کاربردیهای تعیین پتانسیل آسیب

باشد، و در تهیة آن از تعرداد پارامترهرای بیشرتری اسرتفاده می

شده است، از این روش برای بررسری میرزان پتانسریل آلرودگی 

آبخوان زیرزمینی به شریرابه حاصرل از پسرماند اسرتفاده شرده 

پذیری آبخوان منطقة مورد مطالعه بندی آسیباست. نقشه پهنه

پارامترهرای مردل گانره هرای رسرتری هفرتکه از تلفیق نقشره

بدست  GISدراستی  با لحاظ کردن وزن هر پارامتر در محیط 

دهرد کره در پارامترهرای عمرق سرطح آمده اسرت، نشران مری

،  بیشترین تراثیر را در تعیرین (R)و شبکه تغذیه  (D)ایستابی

پذیری سفره دارند. در ایرن نقشره مشرخص شرده میزان آسیب

پذیری کم ارای آسیباز منطقة مورد نظر د %88است که حدود 

خیلری پذیری ها )مجموعاً(، دارای آسیباز این زمین %2و فقط 

پررذیری دارای آسریب %5زیراد و و زیراد اسرت. عررالوه برر ایرن، 

 پذیری خیلی کم هستند.دارای آسیب %6متوسط و 

 هایادداشت
1- Secunda, Collin & Melloul 

2- Shamsuddin 

3- Babiker, Mohamed, Hiyama & Kato 

4- Kakamigahara 

5- Stigter, Ribeiro & Carvalho Dill 

6- Aller, Bennet, Lehr, Petty & Hackett 

7- Storativity 

8- Hasar, Unsal, Ipek, Karatas, Cinar & Yaman 

9- Almasri 

10- Intrinsic Vulnerability 

11- Specific Vulnerability 

12- Gogu & Dassargues. 

13- Drastic 

14- Sintacs 

15- Hamza, Added, Rodrıguez, Abdeljaoued & Ben 

Mammou 

16- El–Naqa, Hammouri & Kioso 

17-Depth of Water 



 123                                               ...یابیدر مکان DRASTICکاربرد مدل                                         م        چهار سال           
18-Recharge 

19-Aquifer Media 

20- Soil Media 

21-Topography 

22-Impact of the Vadose Zone 

23- Hydraulic conductivity 

24- Rosen 

25- Voudouris, Kazakis, Polemio & Kareklas 

26- Dixon 

 

 کتابنامه
1. Aghasi, A., & Shahraki, F., & Hasan, M. (1388/2009). Hashtgerd plain aquifer vulnerability assessment using 

DRASTIC. Proceedings of the 8th International Congress on Civil Engineering (Pp. 1-8), Shiraz University, 

Shiraz, Iran. [In Persian] 

2. Ahmadi, A., & Aberoomand, M. (1388/2009). Khash plain (East of Iran) aquifer pollution potential assessment 

using GIS. Journal of Applied Geology, 1(1), 1-11. [In Persian] 

3. Aller, L., Bennet, T., Lehr, J.H., Petty, R.J., & Hackett, G. (1987). DRASTIC: A standardized system for 

evaluating ground water pollution potential using hydrogeologic settings, United States environmental 

protection agency (E. P. A), Report No.600, 2-87,035, 622. 

4. Almasri, M. N. (2008). Assessment of intrinsic vulnerability to contamination for Gaza Coastal aquifer. Journal 

of Environmental Management, 88, 577-593. 

5. Amirahmadi, A., Zangeneh Asadi, M. A., & Akbari, A. (1392/2013). Neishabur plain aquifer vulnerability 

assessment by using DRASTIC in GIS. Journal of Geography and Environmental Hazards, 2(6), 37-56. [In 

Persian] 

6. Babiker, I.S., Mohamed, A.A.A., Hiyama, T., & Kato, K. (2005). A GIS-based DRASTIC model for assessing 

aquifer vulnerability in Kakamigahara heights, Gifu prefecture, central Japan. Journal of Science of the Total 

Environment, 345, 127–140. 

7. Deputy of research and technology. (1388/2009). Municipal solid waste management master plan study, Region 

2. Ahvaz: Medical University of Jondi Shapur of Ahvaz. [In Persian] 
8. Dixon, B. (2005). Groundwater vulnerability mapping: A GIS and fuzzy rule based integrated tool. Applied 

Geography, 25(4), 327-347. 

9. El–Naqa, A., Hammouri, N., & Kioso, M. (2006). GIS–based evaluation of groundwater vulnerability in the 

Russeifa area, Jordan.Revista Mexicana de CienciasGeológicas, 23(3), 277–287. 

10. Gogu, R.C., & Dassargues, A. (2000). Current trends in vulnerability assessment using overlay and index 

methods. Environment Geology, 39(6), 549-559. 

11. Hamza, M.H., Added, A., Rodrıguez, R., Abdeljaoued, S., & Ben Mammou, A. (2007). GIS-based DRASTIC 

vulnerability and net recharge reassessment inan aquifer of a semi-arid region (Metline-as Jebel-Raf Raf 

aquifer, Northern Tunisia). Journal of Environmental Management, 339, 493-505. 

12. Hasar, H., Unsal, S. A., Ipek, U., Karatas, S., Cinar, O., & Yaman, C. (2009). Stripping/ flocculation/ 

membrane bioreactor/ reverse osmosis treatment of municipal landfill leachate. Journal of hazardous Materials, 

171(1-3), 309-317. 

13. Khodaie, K., Shahsavari, A. & Etebari, B. (1385/2006). Jovin aquifer vulnerability assessment in Drastic and 

Gods methods, Journal of Iranian Geology, 1(4), 73-87. [In Persian] 

14. Ma'azed, H., & Delfi, M. (2012). Rural waste materials management (1st Ed.). Tehran: Iranian Municipality & 

Dehyaries Organization Press. [In Persian] 

15. Rasoli, A. (1391/2012). Application of GIS in urban and regional planning (1sted.). Tabriz: Tabriz University 

Press. [In Persian] 

16. Rosen, R. (1994). A study of the DRASTIC methodology with emphasis on Swedish condition. Groundwater, 

32, 278-285. 

17. Sadeghi, R., & Zehtabian, G. (1392/2013). Khazar Abad plain aquifer vulnerability assessment using 

DRASTIC method. The Scientific Quarterly of Environment, 55, 21-31. [In Persian] 

18. Saiednia, A. (1383/2004).  Urban solid waste (3th ed.). Tehran: Iranian Municipality & Dehyaries Organization 

Press. [In Persian] 

19. Salimi, M., Ebrahimi, A., & Salimi, A. (2014). Aquifer vulnerability assessment using the DRASTIC model at 

new landfill site in Isfahan. The Journal of Health System Researches, 1(2), 395-405. 



 12/  پیاپی  4  شمارۀ                                              ریزی روستایی           پژوهش و برنامه مجلّه                                                                            124            

20. Secunda, S., Collin, M.L., & Melloul, A.J. (1998). Groundwater vulnerability assessment using a composite 

model combining DRASTIC with extensive agricultural land use in Israel’s Sharonregion. Journal of 

Environment Management, 54, 39 – 57. 

21. Shamsuddin, S. (2000). A study of groundwater pollution vulnerability using DRASTIC-GIS, West Bengal, 

India. Journal of Environmental Hydrology, 8, 1–9. 

22. Stigter, T.Y., Ribeiro, L., & Carvalho Dill, A. M. M. (2006). Evaluation of an intrinsic and a specific 

vulnerability assessment method in comparison with groundwater salinization and nitrate contamination level 

in two agriculture regions in the south of Portugal. Journal of Hydrogeology, 14(1-2), 79-99. 

23. Takdastan, A. (1387/2008). Assessment of different methods of storage, collection, transportation, disinfecting, 

and disposal of hazardous industrial waste. Proceedings of the 2nd National Conference on the Environment 

(Pp.1-15), Tehran, Tehran University. [In Persian] 

24. Voudouris, K., Kazakis, N., Polemio, M., & Kareklas, K. (2010). Assessment of intrinsic vulnerability using 

the DRASTIC model and GIS in the Kiti aquifer, Cyprus. Journal of European Water, 30(1), 13-24. 

 



 125                                               ...یابیدر مکان DRASTICکاربرد مدل                                         م        چهار سال           
 

 

The Application of DRASTIC Model in Waste Rural Landfill Site Selection  

 (Case Study: Villages of Karun County) 
 

 3Hasan Daneshian*2 -Mahmoud Abiyat -1teza NematiMor 
 

1- Assistant Prof., Geography and Rural Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. 

2- MSc Students, Geography and Rural Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.  

3- Ph.D. Student, Hydrogeology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.  
 

Received: 28 December 2014         Accepted: 26 July 2015 

 

Extended Abstract 
1- INTRODUCTION 

One of the problems that is important in the waste 

management is the topic of waste rural landfill site 

selection and Latex resulting from that in rural 

areas. The Latex can be because groundwater 

pollution the contamination vulnerability and 

groundwater protection assessment has proved to 

be an effective tool for the delineation of 

protection zones in area affected by groundwater 

contamination. So the main objective of this study 

is waste rural landfill site selection, this study also 

deals with examining the application of DRASTIC 

model to determine Potential aquifer pollution in 

rural areas and zoning maps of vulnerable areas. 

2- THEORETICAL FRAMEWORK 

During everyday lives to resolve their variety of 

needs, people use materials found in nature in 

various ways. Always a part or most of the 

materials cannot be used which recalled unusable 

waste. The villagers produced the materials in a 

state of a variety of material, including liquid, solid 

or gas that is said the waste. 

If the solid materials are more than the other types 

of materials, they are called solid waste or garbage. 

All solid materials that are useless to their owners 

or the general public, are useless waste, waste and 

non-value of maintaining is called solid waste. In 

the context the aquifer vulnerability concept, the 

definition by the National Committee of America 

in 1993can be noted. This committee knows the 

groundwater vulnerability to pollution, the desire 

or possibility of reaching groundwater pollutants to 

a specified location on the system after they came 

into being in some places above the aquifer level. 

The term of the vulnerability in terms of 

conceptual in the hydrogeology are divided to two 

forms of intrinsic vulnerability and specific 

vulnerability. Inherent vulnerability Refers to the 

possibility of contamination in an area without 

considering specific pollutants. This type of 

vulnerability depends on the geological features, a 

region hydrology and hydrogeology and human 

activities and is independent of the nature of the 

pollutant. Methods such as Drastic and Sintacs are 

used to evaluate this type of vulnerability. The 

particularly vulnerable also refers to the 

vulnerability of groundwater to pollutants or a 

particular group of pollutants. That depends on the 

characteristics of the contaminant and its relation 

to various factors inherent vulnerability.  

DRASTIC model is an empirical model that the 

first time was raised in 1987 by the United States 

Environmental Protection Agency to assess the 

vulnerability of groundwater of the United States 

and is based on the concept of hydro geological 

situation. This model has been formed from the 

combination of seven hydro geological parameters 

affecting the groundwater contamination that 

includes water table depth, aquifer net recharge, 

aquifer media, soil media, topography, unsaturated 

region and hydraulic. Drastic word also refers to 

the initials of the seven effective and main 

parameters in this method. 

3- METHODOLOGY 

The method of this study is the documentation 

(library), the field and analytic method. In this 

study, the DRASTIC model is used for aquifer 

vulnerability zoning. This model is formed from 

combining seven hydro geologic parameters. These 

parameters appear as seven layers in the GIS 

software that required analyses are performed on. 

Through preparation of these maps in GIS, we can 

combine different layers and prepare vulnerability 

zoning map. 

4- DISCUSSION 

In order to create a healthy and clean environment 

for villagers, comprehensive management of the 

collection and disposal of waste is required. The 

Basis of health and hygiene in villages is their 

cleanliness, and collecting and wasting landfills is 
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considered the first of its interest in the cleanliness 

that a proper system of waste management will pay 

to this issue. A correct cycle waste management 

includes elements responsible for reducing the 

production, gathering, transportation, processing, 

recycling and disposal of the production to burial 

place, that implementation of each of the above 

steps requires careful planning and design.  

One of the important points which should be 

considered in environmental design of landfill site 

is the management of leachate and preventing the 

underground water from being polluted. In this 

article, given that the drastic method is considered 

as one of most practical methods of rating in 

comparison with other methods to determine the 

potential vulnerability of aquifers to pollution, and 

uses more parameters in the preparation of model, 

it is used to assess the potential contamination of 

underground aquifers to leachate of the waste by 

the DRASTIC model. 

5– CONCLUSION  
Aquifer vulnerability zoning study area map which 

is obtained from the combination of raster map of 

seven DRASTIC parameters with respect to the 

weight of each parameter in GIS, shows that, that 

the parameters of the water table depth (D), and 

Nutrition Network (R) are the most effective ways 

in determining vulnerability. In this map, it has 

been found that about 88 percent of the desired 

area vulnerabilities are low and only 2% of the 

land (total), has had high and very high 

vulnerability. And 5% have moderate vulnerability 

and 6% of vulnerabilities are very low. Therefore, 

it can beside that most of leachate contamination of 

groundwater in the studied area is in the North and 

North West. Due to unfavorable disposal sites and 

how to landfill and by taking the final map (aquifer 

vulnerability) it is expected that with the support of 

managers and cooperative people of the area, 

collection and disposal practices are improved to 

prevent environmental pollution. Also, this method 

is useful as a tool for planners and designers for 

landfill site selection and evaluation of the 

vulnerability of groundwater aquifer by infiltration 

leachate from the waste. 

 

Key words: Waste, DRASTIC, hydro geologic, 

water table, net recharge, hydraulic conductivity.
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