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 چکیده

-های ناشی از آن در دفن پسماند و شيرابهيابی محل پسماند حائز اهميت است، مبحث مکانيکی از مسائلی كه در امر مديريت 

پذيری آلودگی آبخوان، ابزاری توانمند جهیت  ارزيابی آسيب. شوندها، موجب آلودگی آبخوان میاين شيرابه. نواحی روستايی است
 يابی محل دفین اصلی اين پژوهش، مکان بنابراين هدف ،ها هستندچنين مناطقی است كه متأثر از آالينده توصيف حفاظت از اين
هیای پيشینهادی   پذيری آلودگی آبخوان در مکیان ه بررسی پتانسيل آسيبعالوه بر اين، پژوهش حاضر ب. پسماند روستايی است

های گردآوری روش. پردازدپذير میبندی مناطق آسيبدر نقاط روستايی و تهيه نقشه پهنه Gods پسماند با استفاده از  مدل دفن
-جهت مکان  Godsاين پژوهش از مدلدر . تحليلی است -، ميدانی و روش مطالعه توصيفی(ایكتابخانه) اين پژوهش، اسنادی

-نظر گیرفتن ميیزان پتانسیيل    پذيری آبخوان و با در به نقشه آسيب با توجه. دفن پسماند روستايی استفاده شده است يابی محل

از دهید بیا اسیتفاده    نتايج نشان می. پسماند تعيين كرددفن توان مکان مناسبی جهت های مختلف میآبخوان در قسمتآلودگی 
اغمیاب   پذيری خيلی كم و قابلمجموعاً در وضعيت آسيبدرصد محدوده موردمطالعه  % 1/0در وضع موجود حدود  Godsمدل 

  .كردپسماند تعيين  توان با در نظر گرفتن اين نواحی مکانی مناسب جهت دفنقرارگرفته كه می
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 مقدمه

هايی از طرف بار پسماندها با اعتراضا  و نارضايتمبا توجه به افزايش جمعيت و ازدياد نقاط شهری و روستايی، تل
ولیی   بیار پسیماندها اخيیراً شیناخته شیده،     ماگرچه مسائل بهداشیتی و خطیرا  ناشیی از تل   . مردم مواجه گرديده است

برای حل اين مسئله، به ناچار . باركردن پسماندها در اطراف مناطق مسکونی، همواره مورد اعتراب مردم بوده استمتل
حمل مواد به نقاط دور، عالوه بیر  . هايی در فواصل دور از مناطق مسکونی برای دفع پسماندها در نظر گرفته شدزمين
هیای مناسیب در نزديیک    لیذا، جسیتجو بیرای يیافتن زمیين     . در برداشیت افزود، مشکالتی را نيز كه بر مخارج میاين

رسد نظر میهای جديدی برای دفع پسماندهای جامد ايجاد شده است، ولی بهاگرچه اخيراً روش. اجتماعا  آغاز گرديد
اً دفین بهداشیتی، خصوصی   . كه هنوز هم در خيلی از مناطق، بهترين روش دفع پسماندهای جامد، دفن بهداشتی اسیت 

خشک، بهترين و شايد تنها راه دفع مواد باشید  برای شهرهای متوسط و كوچک، و نيز روستاها و مناطق خشک و نيمه
 (.0311طرح جامع پسماند، )

دفن بهداشتی پسماندها نقش بسيار مهمی در ارتقاء بهداشت محيط منطقه دارد، اما، در صور  عدم رعايت اصول 
محيطیی،  هیای زيسیت  هیا و زيیان  ها، امکان ايجاد آسيبمحيطی و بهداشتی در زمان استقرار آنو ضوابط زيست فنی

از اين رو، با حیداقل كیردن مضیرا  و حیداكثر كیردن فوايید،       . فرهنگی، اجتماعی و غيره، برای منطقه نيز وجود دارد
-ای كه در اين ميان میی باشد نکتهسماندها میانتخاب محل مناسب يکی از مراحل اساسی و مهم در دفن بهداشتی پ

هیای زيرزمينیی تقريبیاً    به بيان ديگیر، آلیودگی آب  . ها در محل دفن پسماند استپذيری آبخوانتوان ذكر كرد، آسيب
ای طراحیی  گونیه بطوركلی، مناطق دفع مواد زائد بايد به. شودهميشه يکی از مسائلی است كه در اين رابطه مطرح می

 یهمنطقی  های زيرزمينی تا حد امکان رخ ندهد و يا اگر هم اين اتفاق بیه وقیوع پيوسیت، سیريعاً    آلودگی آب شوند كه
در اين رابطه، تنها توضيحاتی از طريق طراحی و ساخت دقيق و مديريت پروژه ممکن . شناسايی و بازنگری شود ،آلوده

معموالً مکان دفن مواد زائد جامید  . وانی داشته باشندشناسی و هيدروژئولوژی مکان دفن زباله همخهستند كه با زمين
از  (.0311طرح جامع پسماند، ) بايد در جايی قرار گيرد كه مواد دفعی كامالً از سيستم آب زيرزمينی فاصله داشته باشند

حل دفن پسماند در نیواحی روسیتايی   های حاصل از مترين عوامل آلودگی آب در مکان دفن پسماند، شيرابهجمله مهم
های زيرزمينی، ابزاری توانمند جهت توصيف حفاظت از مناطقی است كه تحیت  پذيری آلودگی آبارزيابی آسيب. است

مواد زائید   در شرايط فعلی، عدم كنترل پسماندهای روستايی اعم از (.0353سليمی و همکاران، )ها هستند تأثير آالينده
ها در محيط روستايی، موجب آلودگی آب، خاك و هوا شیده و محیيط مناسیبی را    انسانی، حيوانی و گياهی و انتشار آن

اهميیت  . آوردها از جمله حشرا ، جوندگان و حيوانا  اهلی و وحشی فراهم میبرای رشد و تکثير انواع ناقالن بيماری
پسماندها نه . ها بخوبی شناخته شودوشن خواهد شد كه خطرا  ناشی از آندفع بهداشتی پسماندها زمانی برای همه ر

و هوا، خسارا  توانند به وسيله آلوده كردن خاك، آب گردند، بلکه میتنها باعث توليد بيماری، تعفن و زشتی مناظر می
 یهدهنید شیی از میواد تشیکيل   به همان اندازه كه تركيبا  پسماندها مختلف است، خطرا  نا. وجود آورندهفراوانی را ب

ای باشید كیه   دفع اين مواد، بايستی به گونیه  یهونقل و آخرين مرحلآوری، حملجمع. تواند متفاو  باشدها نيز میآن
اصول بهداشت و بهسازی محيط، چه در شیهر و  . به حداقل ممکن كاهش يابد ، در سالمتی انسانخطرا  ناشی از آن

كه پسماندها در حداقل زمان ممکن از منازل و محيط زندگی انسان دور شیده و در اسیرع    كندچه در روستا ايجاب می
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، در قرن نوزدهم ميالدی در اروپا به صور  (دفع بهداشتی پسماند در محيط زيست)پيدايش اين ايده . وقت دفع گردند
  (.0350 معاضد و دلفی،)ساخت يک دستورالعمل بهداشتی، شهروندان را به رعايت آن ملزم می

ای صور  پذيرد كه موجب بیروز آلیودگی   توان بيان نمود كه دفن بايد به گونهدفن بهداشتی زباله می ینهدر زمي
-هر نوع روش دفعی كه خصوصيا  فوق را نداشته باشد، غيربهداشتی محسوب می. انداز نشودآب، خاك، هوا و چشم

باشد كه متأسفانه های دفع غيربهداشتی میترين روشر فضای باز و انباشت كردن آن، از متداولسوزاندن زباله د. شود
ها، به هيچ وجه برای منیاطق روسیتايی كشیور    اين گونه روش. در تعداد زيادی از روستاهای كشور قابل مشاهده است

خود، سوزی خودبهآتش شی از تجزيه زباله،آلودگی آب، خاك، هوا، پراكندگی زباله در محيط، تعفن نا. شوندتوصيه نمی
بازيافت غيرقانونی و غيربهداشتی و اعتراب و نارضايتی روستاييان، از عوارب انباشت كردن زباله در اطراف روسیتاها  

انتشار گازها و بخارا  سمی ناشی از سوختن موادی نظيیر پالسیتيک، انتشیار دود، پراكنیده شیدن      . شوندمحسوب می
هیای  سوزی و ايجاد بوهیای نیامطلوب، از بیارزترين جلیوه    ن ناشی از سوختن زباله، امکان گسترش آتشخاكستر و تعف

با توجه به بازديد ميدانی كیه   (.0350معاضد و دلفی، )شود آلودگی ناشی از سوزاندن زباله در فضاهای باز محسوب می
انجیام شید،   ( غيیره  كوچیک و بیزرگ، مظفريیه و   امير، غزاويیه  سيد صالح، كو   كو )از روستاهای شهرستان كارون

خشیک و پسیماندهای    و تر مشخص گرديد كه ساكنين اين روستاها، پسماندهای خود را كه شامل پسماندهای خانگی
صور  ناقص، بخشی از ايین پسیماندها را    دهياران مناطق مذكور به. نمايندباشد را در محيط روستا رها میحيوانی می

ارتبیاطی بیين كیو  سیيد صیالح و       یهكنار جاد یهپشت روستای جنگيه و منطق یهدر منطق)ط آوری و در محيجمع
هیای  كیه سیبب ايجیاد آلیودگی در آب    اين امر، ضیمن ايین  . سوزانند، دپو می(شرقی كانال بحره یهجنگيه و در حاشي

حيط كشیاورزی اطیراف نيیز    االرضی و نيز آلوده نمودن مهای تحتشود، باعث نفوذ آلودگی در آبسطحی منطقه می
شود كه با توجه به باد غالب منطقیه  همچنين سوزاندن اين پسماندها منجر به ايجاد دود غليظی در منطقه می. شودمی

عبدال  سيد صالح و شهر كو های جوی در روستاهای جنگيه، كو  باشد، باعث افزايش آاليندهشرقی می -كه غربی
دفن پسماند روستايی است، همچنين ايین پیژوهش بیه     يابی محلنجام اين تحقيق، مکانلذا هدف اصلی از ا. شودمی

بنیدی منیاطق   جهت تعيين پتانسيل آلودگی آبخوان در نقاط روستايی و تهيیه نقشیه پهنیه    Godsبررسی كاربرد مدل 
هیای   ر گرفتن شیاخص در راستای هدف مزبور، سؤال اساسی اين پژوهش اين است كه با در نظ. پردازد پذير، میآسيب

مدل موردمطالعه، مکان مناسب جهت دفن پسیماند كیدام منطقیه اسیت و همچنیين چیه درصید از مسیاحت منطقیه          
 .پذيری كم برای دفن پسماند است موردمطالعه دارای آسيب

های زيرزمينی، موضیوع مهمیی اسیت كیه      يابی محل دفن پسماندهای روستايی، جلوگيری از آلودگی آب در مکان
در پیژوهش حاضیر، از   . پیذير آبخیوان، شناسیايی شیوند    لیذا الزم اسیت كیه منیاطق آسیيب     . موردتوجه قرارگيردبايد 
تیاكنون  . شده است پذير، استفادهآسيب مناطق بندیپهنه نقشه تهيه پذيری آبخوان و، جهت ارزيابی آسيبGODSمدل

شیده   های مشیابه بیه آن انجیام   اين مدل يا مدل های زيرزمينی با استفاده ازپذيری آبمطالعا  زيادی در زمينه آسيب
های زيرزمينی پذيری آبای تحت عنوان آسيبدر مقاله( 0551) 0سکوندا و همکاران: توان بهاست كه از آن جمله می
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طين اشیغالی،  های كشاورزی در يک آبخیوان سیاحلی در فلسی   با استفاده از مدل تركيبی دراستيک و نوع كاربری زمين
ها اين بود هدف آن. های كشاورزی نيز استفاده نمودندعالوه بر پارامترهای مدل دراستيک از پارامتر نوع كاربری زمين

های طوالنی بر روی آبخوان به عنوان يک پیارامتر اضیافی در میدل دراسیتيک و در     كه تأثير كاربری زمين را در دوره
نتايج بیه دسیت آمیده، يیک تطیابق واضیح را بیين انیديس         . آبخوان بررسی كنندپذير نهايت در سطح پتانسيل آسيب

چنين نتايجی نواحی با خطیر آلیودگی بیاال را    . داددراستيک، انديس دراستيک تركيبی و سطح باالی نيترا  نشان می
( 0111)  0بیابيکرو همکیاران   .دهنید هايی را به صور  جهانی افزايش میمشخص نموده و ضرور  كاربرد چنين مدل

 ژاپین مركیزی، از میدل    برای تعيين نقاط مستعد در برابر آلودگی ناشی از منیابع انسیانی در آبخیوان كاكاميگاهیارا در    
بنیدی  استفاده كرده و به اين نتيجه رسيدند كه بخیش غربیی آبخیوان كاكاميگاهیارا در رده     GISدر محيط  دراستيک

پیذيری نهیايی آبخیوان    نقشه آسیيب . گيرندپذيری متوسط قرار میبندی آسيببخش شرقی در رده پذيری باال وآسيب
دهد كه خطر باالی آلودگی در بخش شرقی آبخوان در نتيجه پتانسيل آلودگی باالی كشیاورزی  كاكاميگاهارا نشان می

پذيری تغذيه خالص بيشترين تأثير آسيببردند كه پارامتر آنها همچنين به اين موضوع پی. و زراعت به وجود آمده است
-های زيرزمينی و هدايت هيدروليکی در ردهآبخوان داشته و به دنبال آن محيط خاك، توپوگرافی، منطقه غيراشباع آب

 . گيرندهای بعدی قرار می

در . شده است تهطور موردی كمک گرفهای زيرزمينی، بهپذيری آببندی آسيبدر ايران نيز مطالعا  در زمينه پهنه
پذيری آبخوان دشیت خضیرآباد بیه روش    كه با هدف ارزيابی آسيب( 0350) روش و زهتابيانصادقیمطالعه كه توسط 

باشید  پذير میدرصد از كل منطقه مطالعاتی شديداً آسيب% 70/00دهد كه حدود دراستيک انجام گرفته است نشان می
بيشیترين سیهم را در   %(  55/10) پذيری بیا شید  متوسیط   غربی قرار دارند و آسيبوبی و جنوبكه عمدتاً مناطق جن

بیا هیدف   ( 0350)ی اسیدی و اكبیر  اميراحمدی، ابراهيمی، زنگنهمطالعه  .منطقه مطالعاتی به خود اختصاص داده است
نشان داده است كیه بيشیترين    GIS روش دراستيک در محيط پذيری آبخوان دشت نيشابور با استفاده ازبررسی آسيب

پیذيری زيیادی   پذيری مربوط به كالس زياد و مناطق جنوبی و غربیی دشیت از پتانسیيل آسیيب    درصد پتانسيل آسيب
 اده، رضیاييان و احمیدی  محمیودز مطالعه ديگری كیه توسیط    .برخوردار بوده و نواحی شمالی كمترين پتانسيل را دارند

هییای تطبيقییی پییذيری آبخییوان دشییت ميمییه اصییفهان بییا اسییتفاده از روش  بییا موضییوع ارزيییابی آسییيب ( 0350)
DRASTIC,GODS,AVI اند، به ايین نتيجیه رسیيدند كیه بیا مقايسیه نتیايج سیه روش میذكر، روش          انجام داده

DRASTIC همچنیين در هیر سیه روش، نيیروی     . رده استی كبايرا بيشتر از دو روش ديگر ارز پذيری آبخوانآسيب
-پذيری كم و متوسط ارزياب شده، ولی حدود گشترش محدودهسيبآهای پذيری ذاتی آبخوان ميمه در محدودهآسيب

پذيری را مشیخص  های مختلف آسيبتری محدودهطور دقيقبه DRASTICپذيری متفاو  است و مدل سيبآهای 
 .ها در تعيين آلودگی اسیت ها بر اساس نقش آندهی متفاو  مشخصهشتر و وزنهای بيدليل آن مشخصه .كرده است
پیذيری آبخیوان دشیت جیوين بیه      ای با موضوع ارزيابی آسيبدر مقاله (0310) خدائی، شهسواری و اعتباریهمچنين 

انجیام  GODS و DRASTICهای مدل اند و با مقايسه نتايج حاصل ازانجام داده DRASTIC و GODSهای روش
پذيری كم و متوسط پذيری آبخوان دشت جوين در دو گروه آسيبدهد كه در هر دو روش، آسيبنشان می. شده است

                                                                                                                                                         
1- Babiker 
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 درصید و در روش 10پیذيری متوسیط   درصید و آسیيب   30محدوده آسيب پذيری كم  GODSدر روش . گيردقرار می
DRASTIC اختصیاص داده  خود به را مساحت دشت از درصد00 متوسط يریپذآسيب و درصد 15 كم پذيریآسيب 

 GODSپیذيری آبخیوان را كمتیر از روش    آسیيب  DRASTICروش  كیه  دهدمی نشان روش دو اين مقايسه. است
امير، غزاويه كوچیک  سيد صالح، كو كو ) با توجه به بازديد ميدانی كه از روستاهای شهرستان كارون .كندبرآورد می
انجام شد مشاهده گرديد كه ساكنان اين روستاها پسماندهای خود را كه شامل پسماندهای ( غيره و مظفريه وو بزرگ 
صیور    دهياران منیاطق میذكور بیه   . نمايندباشند در محيط روستا رها میتر و خشک و پسماندهای حيوانی می خانگی

ت روستای جنگيه و منطقه كنار جیاده ارتبیاطی   در منطقه پش) آوری و در محيطناقص بخشی از اين پسماندها را جمع
اين امر ضیمن اينکیه باعیث     .سوزانند، دپو و در آنجا می(بين كو  سيد صالح و جنگيه و در حاشيه شرقی كانال بحره

االرضیی و نيیز آلیوده نمیودن     های تحیت  شوند، باعث نفوذ آلودگی در آبهای سطحی منطقه می ايجاد آلودگی در آب
-گردند همچنين سوزاندن اين پسماندها باعث به وجود آمدن دود غليظیی در منطقیه میی   اطراف میمحيط كشاورزی 

در روستاهای جنگيیه،   های جویباشد باعث افزايش آاليندهشرقی می -شوند كه با توجه به باد غالب منطقه كه غربی
 . شوندعبدال میسيدصالح و شهر كو كو 

 ها مواد و روش

 تحقیققلمرو جغرافیایی 

 11دقيقه عرب شمالی از خط اسیتوا و   01درجه و  30دقيقه تا  5درجه و  30اين روستاها با مختصا  جغرافيايی 
كو  سيدصالح، ) روستاهای. اند شده النهار گرينويچ واقع دقيقه طول شرقی از نصف 31درجه و  11دقيقه تا  31درجه و 

در  51، طبق آمار سیال  (عيليه، طرفايه، عميشيه بزرگ، موران، بهر عميره، جنگيه، مظفريه، غزاويه كوچک و بزرگ، و
 0351طوركلی جمعيت اين روستاها بر اساس سرشماری سیال   به. اند شده  شهرستان كارون و در استان خوزستان واقع

 .(0351مركز آمار، )شده است  نفر اعالم 07711حدوداً 

 GODSمدل 

تیوان بیه   ها و با دقت بيشتر و هزينیه كمتیر میی   اند كه با تعداد كمتری از مشخصهان بر اين عقيدهبرخی از محقق
چيلتیون و  ) ارائیه شید   GODSدست يافت و در راستای همين ديیدگاه روش   0تکسو سين 0نتايجی معادل دراستيک

ايین روش از  . نيروی آلودگی استاين مدل بسيار ساده، عملی و روشی تجربی برای ارزيابی سريع  (.0551، 3همکاران
 . كندپارامتر نوع آبخوان، خصوصيا  منطقه غيراشباع، عمق آب زيرزمينی و نوع خاك استفاده می 1

                                                                                                                                                         
1- Drastic 

2- Sintacs  
3- Chilton et al 
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موقعيت شهرستان كارون در استان خوزستان و موقعيت روستاهای موردمطالعه در بخش مركزی، بر اساس آخرين تقسيما   -1شکل 

 تحقيقهای  يافته: مأخذ. كشوری
 

 

تحليلیی   -و روش توصیيفی ( بازديید از منطقیه  ) ای، ميدانیواسطه مطالعا  كتابخانه در اين پژوهش، اطالعا ، به
 GODS مدل. شده است پذيری آبخوان استفادهبندی آسيب برای پهنه GODSهمچنين در اين پژوهش از مدل . است

نیوع آبخیوان، خصوصیيا      شیامل  كه های زيرزمينی آب به آلودگی انتقال در مؤثر پارامتر هيدروژئولوژيک 1از تركيب 
 GISافیزار   پیارامتر در محیيط نیرم    1اين . است شده تشکيل باشد، می منطقه غيراشباع، عمق آب زيرزمينی و نوع خاك

هیای رسیتری    بیا تهيیه نقشیه   . گردنید  شیود، ظیاهر میی    ها انجام می های الزم بر روی آن اليه كه تحليل 1صور   به
. پذيری را تهيه نمود بندی آسيب های مختلف را تلفيق و نقشه پهنه توان اليه ، می GISدر محيط  GODSرامترهای پا

-كند و به تمامی پارامترها وزن يکسانی اختصاص داده میتا يک تغيير می های مختلف پارامترها از صفرارزش كالس

 ، امتياز نوع سیفر آبیدار  Gدر اين رابطه . آيددست می ضرب پارامترهای به از حاصل  GODSپذيری شاخص آسيب. شود
O امتياز ليتولوژی منطقه باالی سفره آبدار ،D امتياز عمق تا سطح ايستابی و ،Sنحیوه  . ، امتياز نوع پوشش خاك است

همچنیين نحیوه اعمیال نیوع     . شده است مشخص 0 در شکلGOD های روش گذاری مشخصه تعيين محدوده و ارزش
 .شده است نشان داده 3 را در شکل GODSو تبديل آن به شاخص  GODخاك در روش 
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 GODروش های مشخصه گذاری ارزش و محدوده تعيين نحوه -2شکل 

  (0551، 0چيلتون و همکاران(: مأخذ

 انجیام  هیا  آن روی بیر  الزم های تحليل كه اليه 1 صور  به (GIS) اس آی جی افزار نرم محيط در پارامتر اين چهار

 دقیت  هیا،  داده حصول الزم، سهولت های داده نسبی بودن اندك توان می روش اين مزايای از .گردند می ظاهر شود، می

 (.0551،  3روسن ؛0517، 0آلر و همکاران)برد  نام را مناطق وسيع در استفاده و كم هزينه آماری،

                                                                                                                                                         
1- Chilton 

2- Aller et al 

3- Rosen 
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 GODSبه شاخص   GODنحوه اعمال نوع خاك و تبديل شاخص  -3شکل 

 ( 0551، 0پائز) :مأخذ
 

 نتایج و بحث

 ها محاسبه متغیرها و شاخص

 (D) الیه عمق آب زیرزمینی

تعيين كننده عمقی است كه آلوده كننیده بايسیتی   (: D= Depth to Groundwater Table)عمق آب زيرزمينی 
تر باشد، زمان حركت و ماندگاری آلیوده كننیده و در نتيجیه    عميقهرچه سطح آب . طی كند تا به سطح ايستابی برسد

منظور آگاهی از عمق برخورد به سیطح آب زيرزمينیی از    به (0517آلر و همکاران، . )يابدظرفيت ميرايی آن افزايش می
سطح ايستابی  گذاری عمقارزش. عمق آب زيرزمينی تهيه شد های مربوط به شبکه پيزومتری استفاده و نقشه همداده

 .دهدرا نشان می 1 در شکل GODSهای  پذيری مطابق شاخصاين آبخوان از نظر آسيب

 (A)محیط آبخوان 

اطالعا  مربوط به نوع آبخوان با استفاده از اطالعا  نقشیه   :(G= Groundwater Confinement)آبخوان  نوع
 تعيين. شود می حاصل آب نقشه منابع اطالعا  از استفاده با آبخوان نوع به مربوط اطالعا . گرددمنابع آب حاصل می

 و و اكتشیافی  برداری بهره ای، مشاهده ای چاهه حفاری لوگ اساس منطقه موردمطالعه بر آبخوان نوع و حدود گسترش
 در. اسیت  آزاد نوع از اين منطقه آبخوان ها چاه حفاری لوگ بر اساس .است گرفته صور  موجود اطالعا  و ها گزارش

      .است يک آبخوان نوع گذاریاست، ارزش شده داده نشان 3و  0ل شک براساس روش اين

 

                                                                                                                                                         
1- Paez 
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 بندی عمق آب زيرزمينی رتبه -4شکل 

 های تحقيق يافته: مأخذ
 

 (S) الیه خاک

 نفیوذ ريشیه   حید  تیا  كیه  باشدیم  اشباع نيمه منطقه بااليی قسمت بخش، اين: (S= Soil Media)نوع خاك 

اليه خاك تأثير بسيار مهمی در رسيدن تغذيه مؤثر به سطح ايسیتابی  . دارد ادامه ارگانيکی موجودا  فعاليت يا گياهان
با توجه به اطالعا  مربوط بیه محیيط خیاك منطقیه      (.0517آلر و همکاران، ) و بر چگونگی حركت آلوده كننده دارد

دست آمیده نقشیه    بنابراين با توجه به اين موضوع، نقشه به. نوع رسی است متوجه شديم كه خاك اين منطقه بيشتر از
 .است 0/1دست و دارای ضريب يکسان يک

 (I) الیه محیط غیراشباع

هیا را تعيیين    اين پارامتر ظرفيت ميرايیی آالينیده  (: O= Overlying Strata)های منطقه غيراشباع  ها يا اليه چينه
های حفرشده در  های اكتشافی و يا ساير چاه يه غيراشباع با استفاده از اطالعا  چاههای ال مشخصا  و ويژگی. كند می

 يا و اكتشافی های اطالعا  چاه از استفاده با غيراشباع اليه های ويژگی و مشخصا . آيددست می محدوده موردنظر به

از  غيراشیباع  منطقیه  بیه  مربیوط  یاليیه  توليید  برای. آيد می دست به موردمطالعه یمحدوده در حفرشده های چاه ساير
 در آبخوان دهنده تشکيل مواد جنس نسبت كه برحسب نحو بدين. شد استفاده منطقه در موجود های چاه لوگ راهنمای

 بیه  غيراشیباع  محيط شده بندی نرخ نقشه و سپس داده اختصاص نقطه هر به 3و  0 شکل اساس بر هايی چاه، رتبه هر

با توجه به اينکه جنس محيط غيراشباع در اين محیدوده از نیوع رسیی بیوده بنیابراين نقشیه        .تهيه شد رستری فرمت
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است و درنتيجه از آوردن نقشه در اين بخش خودداری شیده   1/1دست بوده و دارای ضريب يکسان دست آمده يک به
 .است

 GODSپذیری آبخوان به روش آسیب محاسبه شاخص

 آن از كیه  اسیت،  شیده  ارائه در هيدروژئولوژی آن مفهوم و آبخوان پذيری آسيب مورد در زيادی تعاريف تاكنون

 هیای آب پیذيری كميتیه، آسیيب   ايین  .كیرد  اشیاره  0553 سیال  در آمريکا علوم ملی تعريف كميته به توانمی جمله

 بعد زيرزمينی آب سيستم در مشخص مکان يک به هاآالينده احتمال رسيدن يا تمايل را، آلودگی به نسبت زيرزمينی

پیذيری از   اصطالح آسيب(. 0111، 0المسری) داندمی آبخوان سطح باالی در هامحل برخی در هاآن آمدن وجود از به
گاگو  ؛0111، 0المسری) شودپذيری تقسيم می ذاتی و آسيبپذيری نظر مفهومی در هيدروژئولوژی به دو صور  آسيب

 اشیاره  خاص گرفتن آالينده نظر در بدون منطقه يک در آلودگی امکان به ذاتی پذيری آسيب(. 0111، 0و دسارگوس

هيیدروژئولوژی   و هيدرولوژی زمين شناسی، هایويژگی به پذيری نوع آسيب اين به عبارتی، (. 0111المسری، ) دارد
روش (.0111گیاگو و دسیارگوس،   ) هاسیت ه آاليند ماهيت از مستقل و دارد بستگی بشری هایفعاليت و منطقه يک
، 3حمیزه و همکیاران  ) شیوند  میی  اسیتفاده  پیذيری  به منظور ارزيابی اين نوع آسيب تکسو سين دراستيک نظير هايی
 اشاره هاهآاليند از گروهی خاص يا آالينده به نسبت زيرزمينی هایآب پذيریآسيب به نيز پذيری ويژهآسيب (.0117

، 0گاگو و دسارگوس)دارد  بستگی ذاتی پذيری آسيب مختلف هایبا مؤلفه آن ارتباط و آالينده هایويژگی به كه دارد
0111.)  

پذيری پذيری آبخوان اقدام به تهيه نقشه آسيبآسيب بندی هريک از پارامترهای موردنياز برای ارزيابی پس از رتبه
بیرای   GISدر . شیود پیذيری ايجیاد میی   های چهار پارامتر نقشه آسیيب با تركيب و تلفيق اليه. گرديد GISدر محيط 

تمیامی  : ها بايد نکا  زير را در نظیر گرفیت  در تلفيق اليه. شودهای رستری از تابع همپوشانی استفاده میتركيب اليه
ها در يک سيستم تمامی اليه. ها يکسان باشدها در همه اليهاندازه پيکسل. صور  رستر باشند شده به های ساختهاليه

هیای  ازآنجاكیه داده . متیر بیوده اسیت    51هیا  در اين گزارش اندازه پيکسل تمیامی اليیه  . مختصا  مشابه تهيه شوند
ايین  . شده است نابراين تابع همپوشانی برای اين هدف استفادهشده بودند، ب مورداستفاده همگی با فرمت رستری تبديل

هیای میوردنظر در میدل    با توجه به اينکه اليه. دهدها را انجام میتابع به دو صور  رياضی و وزنی عمل تركيب داده
GODS         هیا از تیابع همپوشیانی وزنیی از طريیق      هیر يیک دارای وزنیی خاصیی بودنید، بیرای تركيیب و تلفيیق داده

ها همیراه بیا   برای اين كار تمام اليه. ها استفاده شدبرای تلفيق اليه  Arc GISافزاردر نرم Raster Calculatorمنوی
هیا، شیاخص   بیا تلفيیق اليیه   . های موردنظر صیور  پیذيرفت  ضرايب برای مدل تعريف شد و سپس عمل تلفيق اليه

GODS  شودمحاسبه میبرای هر پيکسل طبق رابطه زير. 

                                                                                                                                                         
1- Almasri 
2- Gogu and Dassargues 

3- Hamza et al   
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(0) GODS index= G.O.D.S 

های آن از صفر تا يیک متغيیر    ای حاصل خواهد شد كه ارزش عددی سلولضرب پارامترهای فوق نقشه از حاصل 
 ، زيیاد (0/1-3/1) ، متوسیط (3/1-0/1) پذيری كیم ، آسيب(0/1-1) اغماب بندی آن به پنج گروه قابل با كالسه. است

پذيری منطقه بندی آسيب نقشه پهنه 7 شکل. گرددآبخوان تهيه میپذيری نقشه آسيب( 0-7/1)زيادو خيلی( 0/1-7/1)
 .دهدنشان می GODSموردمطالعه را به روش 

 
 پذيری آبخواننقشه نهايی آسيب - 5شکل

 های تحقيق يافته: مأخذ

 

 ها گیری و پیشنهاد نتیجه

آوری و دفیع  ی جمیع زمينیه منظور ايجاد يک محيطی سالم و پاك برای روستاييان، به يک میديريت جیامع در    به
آوری و دفین  اساس سالمتی و بهداشت روسیتا، پیاكيزگی آن اسیت و جمیع    . بهداشتی پسماندها در روستاها نياز است

رود كه يک سامانه صحيح مديريت پسیماند نيیز بیه ايین     شمار میهتوجه در پاكيزگی آن ب پسماندها اولين عامل مورد
ونقیل، پیردازش،    آوری، حملت پسماند شامل عناصر موظف كاهش توليد، جمعيک چرخه صحيح مديري. مقوله بپردازد

ريیزی و طراحیی   باشد كه اجرای هر يک از مراحل فوق نيازمنید برنامیه  بازيافت و دفن از نقطه توليد تا محل دفن می
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پیذيری  آسیيب  عنوان مدلی برای تعيين پتانسیيل  به GODSبنابراين با توجه به مطالب ذكر شده از روش . دقيق است
پیذيری  بندی آسیيب نقشه پهنه. شده است  آبخوان به آلودگی، جهت تعيين محل دفن مناسب پسماند روستايی استفاده

با لحاظ كردن وزن هیر   GODSهای رستری چهارگانه پارامترهای مدل آبخوان منطقه موردمطالعه كه از تلفيق نقشه
پذيری درصد از منطقه موردنظر دارای آسيب% 10دهد كه در حدود یآمده است، نشان م دست به GISپارامتر در محيط 

درصید  % 1/1پیذيری كیم و   دارای آسیيب % 0/0پذيری متوسط و حدود ها، دارای آسيباز اين زمين% 00 زياد و حدود
يت بیا توجیه بیه وضیع    . زياد استپذيری خيلی درصد دارای آسيب%  1/0و  (اغماب قابل) پذيری خيلی كمدارای آسيب

-با حمايیت  رودمی ، انتظار(پذيری آبخوانآسيب)زباله و با در نظر گرفتن نقشه نهايی  نحو  دفن و دفع نامطلوب اماكن

 منیابع  از اين طريیق، از آلیودگی   تا شده اصالح زائد مواد دفع و آوریجمع نحو منطقه، همکاری مردم و مسئولين های

ريزان و طراحان برای انتخیاب  عنوان ابزاری سودمند برای برنامه بههمچنين، اين روش . شود جلوگيری محيطی زيست
 .رودپذير بودن آبخوان زيرزمينی در اثر نفوذ شيرابه حاصل از پسماند به شمار میمکان دفن پسماند و ارزيابی آسيب
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Abstract 
One of the things that is important in waste management is site selection for landfill in rural 

areas. The waste waters can cause ground water pollution and contamination. Vulnerability 

assessment and groundwater protection assessment have proved to be effective tools for the 

delineation of protection zones in the areas affected by groundwater contamination. So the main 

objective of this study is rural waste landfill site selection. This study also deals with examining 

the application of the GODS model to determine the potential for aquifer pollution in rural 

areas and zoning maps of vulnerable areas. The methods used for collecting data in this 

research are literature review, field study, case study and the study method are descriptive-

analytical methods  . In this study, the GODS model was used for landfill site selection. Each of 

these models are made from combining the hydrogeological parameters affecting the transport 

of contaminants to the aquifer. These parameters appear in the GIS software for seven layers 

that are necessary to checks. The results of using the GODS model in the current situation show 

that about 1.6 % of the study area in total is in a state of very low vulnerability that is negligible 

and can be selected as sites for landfill. 

Keywords: The vulnerability of the aquifer, Waste leachate, Waste Management, Landfill Site. 
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