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 .1دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست ،گروه علوم و مهندسی محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران غرب
 .2دانشیار گروه انرژیهای نو و محیط زیست ،دانشکدۀ علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
 .3دانشیار گروه زمینشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر
 .4دانشیار گروه فناوریهای محیط زیست ،پژوهشکدۀ علوم محیطی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران
(تاریخ دریافت 1411/10/11؛ تاریخ تصویب )1411/12/10

چکیده
بررسی مسئلۀ تابآوری چاههای آب شرب و ارائۀ مدلی بهینه در تعیین حریم کیفی آنها ،یکیی از ابزارهیای مهیم میدیریت و
حفاظت از منابع ارزشمند آبهای زیرزمینی محسوب میشود .در این مقاله از مدل دراستیک برای ارزیابی تابآوری بر مبنای
آسیبپذیری ذاتی آبخوان بر اساس مدل  MODFLOWو ردیابی حرکت ذرات در آبخوان به وسیلۀ  MODPATHبرای تعیین
ناحیۀ گیرش چاهها استفاده شده است .با تلفیق نتایج هر دو میدل در محییط  GISنقشیۀ ریسیک آلیودگی و مییزان تیابآوری
چاههای آب شرب در محدودۀ شهرستان مراغه به صورت ناحیهای و در محدودۀ ناحیۀ گیرش چاه های آب شرب تعیین شید.
همچنین ،تعیین تابآوری بر اساس آسیبهای ناشی از آالینده ها به آبخوان در محدودۀ حریم کیفی چاه ها از یک مدل ارزیابی
کیفی بر اساس آالیندهها برای تعیین دقیقتر حریم کیفی استفاده شد .بیشتر چاههای شرب موجیود در محیدوده بیا تیابآوری
کمتر با کاربری اراضی کشاورزی بود .میزان نیترات در چاههای آب شرب مراغه به طور میانگین  0/3 mg/Lبوده کیه پیایین از
حد استاندارد است .میزان فسفات نیز به طور میانگین  1/33 mg/Lبوده که باالتر از حد استاندارد آن است .با توجه بیه تعییین
حریم کیفی چاه شرب در سالهای مختلف باید حریم کیفی بزرگتری (دهساله) برای چاههای این مناطق در نظر گرفتیه شیود.
برای مناطق با تابآوری زیاد و کاربریهای اراضی دیگر میتوان حریم حفاظتی کوچکتری اعمال کرد.
واژههای کلیدی :تابآوری ،فسفات،

 نویسندۀ مسئول

نیتراتMODPATH ،MODFLOW ،

Email: drebadati@iiau.ac.ir
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مقدمه
در سالهای اخیر گسترر هتهرها هتهر ستا یهتای
صورتگرفره در نقاط مخرلف موجب نزدیک هدن منتاق
مسکونی ،احدهای صنعری کشتا ر ی بته اتا هتای آب
هرب تأمین عمدۀ آن ا منابع آب یر مینی هد است ،
به قوری که یکی ا اجزای مهم برنامۀ «مراقب های ا لیته
بهداهری »1سا مان جهتانی بهداهت ( 2)WHOیکتی ا
اهداف توسعۀ پایدار 3تتأمین آب آهتامیدنی تمیتز کتافی
بهداهری اس  .کیف پایین آب آهامیدنی میتوانتد باعت
ایجاد مشکالت سالمری بیماری ایی در انستان هتود ،بته
قوری که  08درصد بیماریهای انسان در سراسر جهتان
منرسب به کیفی پایین آب آهامیدنی است [ .]2 1بته
ایتتنترتیتتب ،افتتزایش جمعیت  ،کتتاهش نتتز ست آستتمانی،
افزایش دمای کرۀ مین (بهخصوص بته دلیت آلتودگی)
برداه ر افز ن آب ا مخا ن یر مینتی ،باعت کتاهش
کمّی ال کیفی این منتابع هتد است [ .]3نیرترات
فسفات د آسیندۀ عمدۀ آبهای یر مینی هسرند که منشأ
اصلی آنها فاضالب ههری فعالی های کشتا ر ی است .
نیررات به عنوان هاخص آلودگی آبهای یر مینی هموار
مورد توجه محققان بود اس  .بیشرر موارد رخداد آلودگی
نیررات در آبهای یر مینی با فاضتالبهتای کشتا ر ی
اسرفاد ا کودهای نیرر ژنه در ارتباط اس [ .]6-4ا دیگر
عناصری که منجر به کاهش کیفی منابع آبتی متیهتود،
فسفات اس  .فسفاتها به صورت سیعی به عنوان مکمت
کودهتای هتیمیایی در متینهتای راعتی متورد استرفاد
میگیرند بر اثر آبهویی ارد آبهای سطحی میهوند یا
به آبهای یر مینی را مییابند .فاضتالب هتهری نیتز بته
عنوان یکی ا را های ر د فسفات به منتابع آبتی محستوب
میهود .با اینکه فسفاتها مواد سمی نیسرند هتی گونته
تهدید مسرقیمی را مروجه انسان نمیکننتد ،امتا بته قتور
غیرمسرقیم باع کاهش اکسیژن محلول آب ،ایجاد قعتم،
بو مزاحم در فرایند تصفیه میهوند [.]7
مفاهیم جدید در دهههتای اخیتر بتههتدت بتا محتی
یس پیوند یافره تا مردم جهان به ساخرن محی یست
بهرر ترغیب هوند .توسعۀ پایدار منابع آب نیز اسرثنا نبود
1. Primary health care
2. World health organization
3. Sustainable development

به هک گسررد ای با نظریههای نوین به یتژ تتابآ ری
گر خورد است  ،یترا منتابع تتابآ ر آب دارای ظرفیت
کاهش پیامدهای ناهتی ا اختراللهتا حمایت ا کیفیت
تأمین نیا های انسان در قوسنیمدت اس
محی یس
[ .]9 0بنابراین ،حساستی بتر حفاظت کیفتی کمتی
منتتابع آب یر مینتتی در تتتأمین آب هتترب ستتاکنان یتتک
منطقه ا اا ها د اندان هد اس ؛ اراکه محاسبۀ بهینه
بر مبنای مدلسا یهای علمی بر خطر آلودگی آب اا هتا
اتالف هزینهها تأثیرگتاار است  .ا ستوی دیگتر ،تعیتین
آسرانۀ حد مجا آلودگی ظرفیت خودپتاسیی آب هترب
اا ها به بیانی ،تابآ ری کیفی آب هرب اا ها اهمیت
یتژ ای دارد .در ایتتن مطالعتته ،مبتانی علمتی معیارهتتای
محاسبه برای اا های آب هرب ههرسران مراغه با تأکیتد
بر حتد آسترانۀ کیفتی منتابع آب هترب تحت ر یکترد
تابآ ری مورد توجه قرار گرفره اس .
در اندین سال اخیر ،ر ها مدلهتای مرفتا تی در
مینۀ تابآ ری منابع آب یر مینی مورد بررسی محققتان
قرار گرفره اس  .اقالعات مربوط بته تجربیتات کشتورهای
مخرلتتف دنیتتا ا قری ت جس ت جتتو در مجتتالت علمتتیت
پژ هشی ،کراب ها سای های اینررنرتی جمتعآ ری هتد
تابآ ری منابع آب یر مینی در راسرای قرح هتای
اس
حفاظ ا منابع آب یر مینی صورت گرفرهاند .عمد ترین
قرح های حفاظ منابع آب یر مینتی در ایتاست مرحتدۀ
آمریکا ،کشورهای ار پتایی ،کانتادا استررالیا انجتام هتد
همکتتاران ( )2819حتتد کیفتتی
استت  .نیکولوپولتتو
اقعتی را
سیسرمهای آب ههری در یک مقیتا دقیت
بررسی کرد مفهوم حد کیفی ر هناسایی ار یابی
عوام کیفی در تصمیمگیری قوسنیمتدت پشتریبانی ا
برنامهریزی اسرراتژیک فراساخرارهای آبی را تشریح کردند
[ .]18نرایج تعیین حریم حفتاظری اتا هتای آب هتهر ا
ستتوی استترفان کرامتتر ( )2810نشتتان داد متتدلستتا ی
ژئوهیدر لوژیک اا های پمپاژ ثاب  ،ا جمله نفوذ مر های
هیدر لوژیکی مانند ر دخانههتا ،بتارگیری مجتدد ،هترای
بد ن جریتان ناحیتههتای نامرقتارن بتا استرفاد ا ر
عنصر تحلیلی امکانپتایر بتود کته ا خت مستیر هتیب
معکو مربوط به مان معینی ا مرکز پمپاژ برای تعیتین
حریم ها اسرفاد هد [ .]11هین همکاران ( )2810نیز با
بررسی سیسرماتیک پیرامون معیارهای کمّتی حتد کیفتی
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ر ی اا های آب دریافرند کته مؤلفتههتای کمتی در حتد
کیفی کمرتر متورد توجته بتود انتد بایتد در برنامتههتای
بهینهسا ی اا های آب هرب حریمهای حفاظری لحتا
هوند .آن ها الگوهای بهینهای را برای معیارهای حد کیفتی
ارائه کردند که در مرتفتع کتردن هتکافهتای اقالعتاتی
تأمین داد های بیشرر پیرامتون حتد کیفتی منتابع آبتی
فراساخرارهای آن مؤثر بود [.]12
سعیدی دارابی ( )1393در مقالهای ابردا متر ری بتر
تابآ ری اکولوژیک تابآ ری منابع آب صتورت داد انتد.
سپس ،اصتول پایتداری اکولوژیتک در خصتوص تتابآ ری
محی های خشک در مواجهه با کمآبی را اسرخراج کرد اند
[ .]13پریور همکاران ( )1392در مقالتهای بتا توجته بته
تفکر تابآ ری بعد ا تعریف عوامت متؤثر بتر تتابآ ری
محی یس ههری ،به تد ین ااراوب ار یابی راهبردی
قرحهای توسعۀ ههری در مناق  3 1ههرداری تهتران
پرداخرهاند .در نهای  ،راهبردهای مکاندار را در پهنۀ مورد
نظر بترای حفتو ارتقتای فرصت هتای موجتود بتالقوۀ
خدمات اکوسیسرمی ههر بست داد انتد [ .]14صتالحی
همکاران ( )1398در پژ هشی با ارائۀ تعاریف آسیبپایری
تابآ ری با توجه به ااراوبها مدلهای مطالعتههتد
به تعیین پیشنهاد ابعاد مؤلفههای تابآ ری محیطتی
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کنررل آلودگیها در سکونرگا های ههری بر استا متدل
هبکۀ علی پرداخرند [ .]11موارد یادهد ا جمله متوارد
مهم مرتب با موضوع این پژ هش بود کته متورد توجته
محققان قرار گرفره اس  .در این پژ هش سعی هد است
با تکیه بر عوام مؤثر بر تقوی تتابآ ری بته کیفیت آب
اا های هرب پرداخره هود.
محدودۀ مطالعهشده
محد دۀ مطالعاتی ههرسران مراغه در حتد فاصت قتولهتای
جغرافیتتتایی ' 46°-26' 41°-17هتتترقی عتتتر هتتتای
جغرافیتتایی ' 37°-14' 37°–44هتتمالی اقتتع هتتد است .
مهمترین ههرهای مسترقر در محتد دۀ مطالعتاتی ،مراغته در
 143کیلومرری جنوب ههر تبریز بناب در  123کیلتومرری
جنوب غربی ههر تبریز اقع هد انتد .حتد د جغرافیتایی ایتن
محد د هتام خت الترس ارتفاعتات مشترر بتا محتد دۀ
مطالعاتی تبریز عجبهیر در هتمال ،خت الترس ارتفاعتات
مشرر با محتد دۀ مطالعتاتی میانتد آب ا هتر جنتوب،
خ الرس ارتفاعات مشترر بتا محتد دۀ مطالعتاتی دریااتۀ
ار میه در غرب میهود .سع ک محد دۀ مطالعتاتی مراغته
 1891/1کیلومرر مربع اس  ،که  100/3کیلتومرر مربتع آن را
پهنههای آبرفری (آبخوان) تشکی میدهد [.]16
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مواد و روشها
منابع آبهای زیرزمینی

براسا آخرین آمار هرک آب منطقهای آذربایجان هرقی
تعداد  13406حلقه اا  92 ،رهره قنات  7دهنه اشمه
در این محد د مورد بهر برداری قرار میگیرد .خالصۀ آمار
ضعی منابع آب یر مینی محد دۀ مطالعاتی محتد دۀ
آبخوان میزان بهر برداری ا هر یک ا منابع در جد ل 1
ارائه هد اس .
روش تحقیق
محد دۀ مطالعتاتی مراغته دارای  69اتا هترب هتهری
ر سرایی اس که ا این تعداد  29حلقه اتا در محتد دۀ
آبخوان قرار دارند که  0حلقه اا غیرفعال دائم  4حلقته
اا غیرفعال موق اس  .همچنتین ،بته دلیت تتأمین آب
هرب مورد نیا منطقته ا منتابع آب ستطحی رینتهر د
مرد اای بیشرر اا های هرب غیرفعال بود به صتورت
ر ر هسرند.

در این مطالعه نرتایج آنتالیز نمونتههتای تشتریحهتد ،
داد های خام پارامررهای کیفی آب با هماهنگی ستا مان
آب منطقهای اسران آذربایجان هرقی بترای اتا هتای آب
هرب ههرسران مراغه برای یک با ۀ مانی  28ساله تهیه
در نظر گرفره هد است  .همچنتین ،نرتایج نمونتهبترداری
میکر بتتی هتتیمیایی قتتی یتتک د رۀ یتتکستتاله (-1390
 )1399متتال بررستتی بتتود اس ت  .ر نمونتتهبتترداری
خوههای ت دسرهبندی هد حجم نمونه برابر با  14حلقته
اا آب مربوط به منطقۀ مطالعههتد ا ههرستران مراغته
اس  .با توجه به اینکه تنهتا منبتع اصتلی آب هترب هتهر
مراغه ا ر دخانۀ صوفیاای که پس ا گار ا تصفیهخانته
ارد هبکۀ آب هرب میهود .بنابراین ،ا آبهای د حلقته
اا اصلی (اا های  )2 1فق در مواقتع کتمآبتی تحت
عنوان منابع آب پشریبانیکنند بهخصوص در فصول گترم
سال اسرفاد میهود .نام مشخصات اا هتای اصتلی آب
در جد ل  2آمد اس .

جدول  .0منابع آب زیرزمینی محدودۀ مطالعاتی مراغه بر اساس آمار شرکت آب منطقهای آذربایجان شرقی
منابع آب زیرزمینی
نوع منبع

تعداد

تخلیۀ ساالنه (میلیون مترمکعب)

اا
قنات
اشمه

13406
92
7

186/87
-

تعداد (حلقه اا )
تخلیۀ ساسنه (میلیون مررمکعب)

هرب
69
1/09

نوع میزان مصرف آب یر مینی
صنع
126
1/87

شکل  .2نقشۀ پراکندگی چاههای شرب روی نقشۀ محدودۀ مطالعاتی مراغه

کشا ر ی
12989
99/12
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جدول  .2اطالعات کلی دو چاه اصلی شرب در منطقۀ مطالعاتی
عنوان چاه

عمق چاه
))m

موقعیت جغرافیایی
محل چاه

دبی

))UTM
Y

X

1

11

هاهمآباد

4139780

680098

2

17

میدان عبدالقادر
مراغهای

4148377

689161

سطح

سطح ایستایی

دینامیک ()m

()m

7

18

7

18

 48لیرر بر
ثانیه
 148لیرر
بر ثانیه

هرب اا ها بر حسب نرایج آنالیز نمونه ها عوام کیفتی،
مرغیر تابآ ری بر اسا تکنیک ( AHPفرایند تحلی های
تصمیمگیری اندمعیاری) برای تعیین پهنهبندی بر مبنای
تغییرات مرتب بتا هتاخصهتای تتابآ ری ر ی خر جتی
مدل ار یابی میهود .پارامرر تتابآ ری آب هترب اتا هتا
یک مرغیر مسرق اس کته هتام پارامررهتای تاثیرگتاار
محیطتتی هیتتدر ژئولوژیک هیتتدر لوژیک (جتتد ل )3
مطاب با آسیبپایری کیفی هرای آسرانۀ عوام کیفتی
(پارامررهای مهمی همچون نیررات فسفات) بررسی هد
که به عنوان مرغیرهای مسرق کیفی مطرح هسرند.

پارامترهای کیفی

در مرحلۀ ا ل اقالعات مورد نیا مینهناسی ،هواهناسی،
آبهناستتی جغرافیتتایی نیتتز مشخصتتات اتتا هتتای آب
جمعآ ری هدند .در ادامه ،بتا استرفاد ا نترمافتزار GMS
ضتتعی هیتتدر لیک معتتادست دینامیتتک جریتتان آب
انرقال حرکت متواد آسینتد تحت مرغیرهتای یادهتد
بررسی اندا گیری هدند .سپس ،بس مدل عددی با کد
 WHPAتح آنالیز در مد ل  GPTRACمقایستۀ آن بتا
سایر ر ها برای تعیین حریم کیفی اا هتای آب هترب
نقشتههتای خر جتی
منطقه متورد مطالعته قترار گرفت
اسرخراج هدند .پس ا اسرخراج هاخصهای تابآ ری آب

جدول  .1پارامترهای کمّی مورد استفاده در محاسبۀ حریمهای کیفی چاههای آب شرب مراغه
پارامتر

مقدار

پارامتر

ضخام سفر ()m
ضریب نفوذپایری سفر ()m/h
گرادیان هیدر لیکی سفر
سرع جریان آب یر مینی ()m/h
اف سطح آب بر اثر پمپاژ ()m
مدت مان رسیدن به حال تعادل در آ مایش پمپاژ ()h
ضریب ذخیر سفر

30
2/3472
8/8849
8/846
8/811
24
8/8137

دبی پمپاژ اا ()m /h
ارتفاع قسم مشبک اا ()m
هعاع اا ()m
مدت مان انرقال ()h
درجۀ پوکی سفرۀ آب یر مینی
ضریب قابلی انرقال سفر ()m2/h

نتایج
مقایسههای کیفی بر استا جمتعبنتدی نرتایج حاصت ا
مطالعات کارهناسی انجتامگرفرته ر ی کیفیت منتابع آب
منطقه براسا یافرههای حاص ا آنالیز نمونتههتای آب
هرب منطقه در د رۀ مانی نمونهبرداری انجتام هتدند .بتا
توجه به نقشههای کیفی بتهدست آمتد بتا بررستی آنتالیز
نمونههتای آب در هتهر مراغته ،در کت میتزان نیرترات
فسفات کمرر ا حد اسراندارد ملی آب هرب ایران اس  .با
توجه به نقشههای کیفی بتهدست آمتد بتا بررستی آنتالیز

مقدار
3

138/7
18
8/1
43088
8/21
47/16

نمونههای آب در ههر مراغه ،میزان نیررات در اا های آب
هرب مراغه به قور میانگین  7/3 mg/Lکته بتا استرفاد ا
اسراندارد مرد  Phenol disulfonic acidبر حستب نیرترات
اندا گیری هد [ ]17که پایینتر ا حد استراندارد (mg/L
 )18اس  .همچنین ،میزان فسفات در اا هتای آب هترب
مراغه به قور میانگین  8/31 mg/Lکه با استرفاد ا ر
کلرید قلع اسراندارد مرد  Stannous Chlorideبتر حستب
فسفر اندا گیری هد [ ]17مقتادیر کمتی بتاستر ا حتد
اسراندارد ( )8/83 mg/بود که در جتد لهتای  1 4ارائته
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هد اس  .بنابراین ،در بررسیهای بهعمت آمتد مشتخص
هد که کمررین مقدار فسفات در منابع آب هرب مربوط به
اا اصلی در همال غربتی مراغته (منطقتۀ کنتار ر دخانتۀ
صوفیاای) اس .
بیشررین میزان فسفات نیز در نزدیکتی همتین اتا
تقریبتا در غتترب مراغته قتترار دارد .ایتن نرتتایج بته صتتورت
اصلی
نقشههای پراکنش کیفی برای د پارامرر محسو
تأثیرگاار (فسفات نیررات) مشخص هدند که در نهایت ،
با بررسیهای بهعم آمد ا نقشههای کیفی نمودارهتای
هیسروگرام مرتب با منابع آب غلظ پارامررهای کیفتی
در ههر مراغته ،مشتخص هتد کته پارامررهتای فستفات
نیررات در در اا هرب اصلی مراغته در متا تیتر بتاستر ا
میزان اسراندارد بود اند .میتزان پتارامرر فستفات در کلیتۀ
اا هتای مطالعتاتی  8/31 mg/Lبتود کته کمتی بتاستر ا
اسراندارد اس  .در ک  ،میتتوان گفت کته آب اتا هتای
منطقه مطالعاتی ا لحا هرب در محتد دۀ ختوب قابت
قبول قرار دارد .در مطالعات گاهره که یر نظر هرک آب
فاضالب استران آذربایجتان هترقی ستایر هترک هتای
ابسره در ایتن منطقته انجتام گرفرته پتارامرر هتیمیایی
فسفات آب کمی باستر ا حد اسراندارد گتزار هتد انتد.
قب یافرههای توصیفی به نظر میرسد ا کتود هتیمیایی
در حد بهینه اسرفاد هد میزان ستموم متورد استرفاد
کمرر ا حد اسراندارد اس  .در این مقاله مطالعاتی که قی

د د ر انجام هد با توجه به اینکه نرایج حاضتر ا د بتار
نمونهبرداری در تیر آذر  1399هسرند ،در ادامه ارائۀ یک
مدل مطلوب به منظور بهبود آب اا های هرب ههرستران
مراغه انجام مطالعات دقی تر با اندا گیتری پارامررهتای
دیگر در راسرای تعیین حریم کیفی اا هتای آب هترب
تعیین میزان تابآ ری آنها امری مهتم ضتر ری بته نظتر
میرسد.
در ایتتن فراینتتد ،ا متتدل دراستتریک بتترای تعیتتین
آسیبپایری ذاتی آبختوان در محتی  GISاسترفاد هتد
اس  .همچنین ،هاخص ناحیۀ گیر اا هتای آب هترب
با بهر گیری ا مدلسا ی عددی تعیتین متیهتود .تلفیت
این داد ها ،هاخص ریسک آلودگی آب یر مینی را تعیین
متیکنتتد .بته ایتتنترتیتب ،بتترای هتبیهستتا ی جریتتان آب
یر مینی ،ردیابی ذرات مشتخص کتردن ناحیتۀ گیتر
اتا هتا در محتتد دۀ ههرستران مراغتته ا نترمافتتزار GMS
اسرفاد هد .این نرمافزار یک راب گرافیکی قدرتمند برای
ا داد هتای
کدهای  MODPATH MODFLOWاس
پایگا اقالعاتی  GISپشریبانی میکند .پس ا بررسیهتای
هیتتدر ژئولوژیکی تهیتتۀ متتدل مفهتتومی ،هتتبکهای بتتا
سلولهایی به ابعاد  188×188مرتر در یتک سیته هتام
 2407سلول فعال برای مدل عددی انرختاب هتد کته بته
صورت یک هک یکپاراه کلتی در هتک  3نشتان داد
هد اس .

شکل  .1سلولهای اکتیو مدل عددی جریان آب زیرزمینی در شرایط مرزی و موقعیت چاههای مشاهدهای
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جدول  .4نتایج آنالیز کیفی چاههای آب شرب منطقه
نتایج نمونهبرداری

پارامترها
اا 1
8/26
18/7

فسفات
نیررات

اا 2
8/44
3/77

جدول  .1نتایج نمونهبرداری چاههای آب شرب مراغه ()0111-0118
آنیونها

روش آزمایش

فسفات
نیررات

Stannous chloride method
Phenol disulfonic acid

مقدار میانگین

مقدار میانگین

حداکثر

حداکثر

))mg/l

))meq/l

مطلوب

مجاز

8/83
9/06

8/888940
11/69821

24/0

18

بحث
بعد ا اینکه تمامی سیههای مورد نیا متدل دراستریک بته
صورت رسرری با سلولهایی به ابعاد  18مرر تهیته هتدند،
این سیه ها با توجه بته ن مربوقته تلفیت هتد نقشتۀ
پهنهبندی آسیبپایری ا لیه تهیته هتد .ستپس ،هتاخص
آسیبپایری ا لیه بهدس آمتد ا تلفیت سیتههتا ،بعتد ا
نرمال هدن در بین با  1تا  18قرار گرفره تا قبقهبنتدی
س م در قالب ر ( AHPفرایند تحلی های تصمیمگیری
اندمعیاری) به عنوان یکی ا ر های مرسوم مطلتوب
مکانهای مناسب برای حتد کیفتی مشتخص
برای انرخاب 

هد .برای تعیین میزان مرغیر تابآ ری ،مناق بتر حستب
هاخصهای کمّتی بررستی هتدند .منتاق دارای هتاخص
عددی بیشرر ،نسب به آلتودگی آستیبپتایرتر هسترند
بنابراین ،میزان تابآ ری کمرری دارند .در گام بعتد ،متدل
آب یر مینی تهیتههتد بترای آبختوان آبرفرتی ،متدل در
هرای پایدار با اسرفاد ا داد های  1سال اخیر با تغییتر
مقادیر هدای هیدر لیکی استنجی هتد .نرتایج استنجی
(هتتتک  )4متتتدل بتتته صتتتورت مقایستتتۀ ستتتطح آب
اندا گیریهد سطح آب هبیهسا یهتد در اتا هتای
مشاهد ای ههرسران مراغه ارائه هد.

شکل  .4نمودار مقایسهای سطح آب اندازهگیریشده و سطح آب مدلسازیشده با استفاده از مدل  MODFLOWدر چاههای آب
شهرستان مراغه
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پس ا استنجی متدل ،مشخصتات اتا هتای آب هترب
ههرسران مراغه برای مدل عددی مشتخص بترای محاستبۀ
حریم کیفی این اا ها ا کتد  MODPATHاسترفاد هتد .بتا
اجتترای متتدل ردیتتابی ذرات یتتا همتتان  MODPATHناحی تۀ
گیر با مان  1 3 ،1ساله نهایی (هرای پایتدار مسترق
ا مان) اا های آب هرب ههرسران مراغته تعیتین هتد کته
این ناحیهها در اقع حریم کیفی این اا ها را نشان میدهند.

در مرحلۀ بعدی سیههای رسرری هاخص آسیبپایری
ا لیه هاخص ناحیۀ گیر بتا یکتدیگر تلفیت هتدند تتا
میزان تابآ ری اا ها برحسب هاخص ریسک آلودگی آب
یر مینی در محد دۀ مطالعاتی تعیین هود .هک  1نقشتۀ
تابآ ری اا های منطقۀ مورد تحقی را برحستب ریستک
آلودگی پارامررهای کیفی دخی (نیرترات فستفات) در
آب اا ها نشان داد اس .

شکل  .1نقشۀ تابآوری بر حسب ریسک آلودگی چاهها در محدودۀ شهرستان مراغه

نتیجهگیری
با توجه یافرههای تحقیت  ،دامنتۀ تغییترات هتاخصهتای
هتاخص ریستک آلتودگی آب
آلودگی قاب ار یابی اس
یر مینی بین  1تا 188میتواند تغییر کند ،به قوری کته
مقادیر کم نشاندهندۀ این اس که احرمال آلودگی منتابع
تتابآ ری بیشترر است ؛ امتا
آب یر مینی بسیار انتد
مقادیر یاد این هاخص نشان میدهد منابع آب در معر
ریسک آلودگی قرار دارند در پی آن ،تابآ ری اتا هتای
اقتدامات
آب هرب کمرر این مناق نیتا بته حفاظت
پیشگیرانه دارند .نقشۀ تابآ ری بر حسب ریسک آلتودگی
اا ها نشان میدهد قسم هایی ا ناحیۀ گیر بتا اینکته
در فاصلۀ یادتری ا اا قرار دارد ،به عل اثر مؤلفتههتای
دیگری مانند عم آب یر مینی ،نتوع ختا منطقتۀ غیتر

اهباع در برابر آلودگی آسیبپایر هسرند بنابراین ،میزان
تابآ ری در این قسم ها در مقایسته بتا ستایر بختشهتا
مرفا ت مرغیر خواهد بود.
بنابراین ،در این پژ هش ،پهنهبنتدی میتزان تتابآ ری
اا های آب هرب بر مبنای ریسک آلودگی آب یر مینتی
ارائه هد که حاص تلفی مدل دراسریک بتا حتریم کیفتی
نقطهای اا های بهدس آمد ا مدل های عددی در محی
 GISاس  .توانایی مدل ارائتههتد در ایتن مطالعته بترای
تعیین مناققی ا ناحیۀ گیر اا ها که در برابتر آلتودگی
آستتیبپتتایری بیشتترر تتتابآ ری کمرتتری دارنتتد ،باع ت
متتیهتتود یکتتی ا مشتتکالت ر هتتای مرستتوم ار یتتابی
آسیبپایری آبخوان ،که عدم توانایی پیشبینی اثر انرشتار
پراکندگی آلتودگی در منتاق آستیبپتایر آبختوان بتر
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، آلودگی منابع ار همند آب مانند اا های آب هرب است
 پیشنهاد میهود سایر پژ هشتگران در مینتۀ.مرتفع هود
حتتریم کمّتتی کیفتتی اتتا هتتای آب هتترب بتته تفکیتتک
پارامررهتتای مهتتم تأثیرگتتاار در یتتک منطقتته بررستتی
ار یتتابی کننتتد متتدل بهینتتهای را تحتت پارامررهتتای
هیدر ژئولوژیکی آبخوان در هرای پایتدار ناپایتدار ارائته
کنند تا بروان با مدلسا ی حریم کمّی اا های آب هترب
موجود در یک منطقه با توجه بته تغییترات یتک پتارامرر
 حتریم، هیمیایی یا فیزیکی مهم در محتد دۀ ن گیتر
.نهایی اا های آب هرب را تعیین کرد
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