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 خالصه

 توسعه دلیل به زیرزمینی ایهآب آلودگی همچنین و و برداشت زیاد از منابع آب زیرزمینی آبی نیازهای افزایش آن دنبال به و جمعیت افزایشبا 

 هایآب لودگیآ از جلوگیری برای مؤثر هایراه از یکی. است شده زیرزمینی آب منابع کیفیت به بیشتر توجه موجب کشاورزی و صنعت

های روش از ردبیلا دشت آبخوان پذیرآسیب شناسایی مناطق منظور به پژوهش این در .است آبخوان پذیرآسیب مناطق شناسایی زیرزمینی،

 پذیریآسیب مطالعه مورد نطقهم هیدروژئولوژیکی هایویژگی به توجه با روش دراستیک در. است شده استفاده DRASTIC-GAدراستیک و 

های دراستیک وزنسازی بهینه DRASTIC-GAدر روش  .گردید مشخص آلودگی به مستعد مناطق و شد بندیپهنه آالینده عوامل مقابل در آبخوان

بت به روش دراستیک دارد و ارزیابی بهتری نتایج بهتری نس DRASTIC-GAنتایج نشان داد که روش  ده از الگوریتم ژنتیک انجام گرفت وبا استفا

مت شمال سمی است و به پذیری خیلی کهای شرقی و جنوبی دشت دارای آسیببر اساس این روش قسمت دهد.پذیری منطقه را ارائه میاز آسیب

 شود.پذیری بیشتر میو غرب منطقه آسیب

. 

 پذیری، آبخوان دشت اربیل، دراستیک، الگوریتم ژنتیکآسیبکلیدی: کلمات 
 

 

 مقدمه .1
 

یی ودهای شیمیاکیادی از زهای کشاورزی که در آن تا حد های زیرزمینی در حال تبدیل شدن به یک مسئله شایع است، به ویژه در زمینآلودگی آب

از آلودگی  این جلوگیریست بنابرارقابل مشاهده است و اثرات بلند مدت آن بسیار پرهزینه های زیرزمینی غیشود. از آنجایی که آلودگی آباستفاده می

 یک روش مهم به عنوان پذیری آب زیرزمینیهای زیرزمینی ضروری است. اخیراً ارزیابی آسیبهای زیرزمینی برای مدیریت کارآمد منابع آبآب

تنی گیری است که مبزهپذیری آب زیرزمینی یک خصوصیت نسبی، بدون بعد و غیرقابل اندا. آسیب]1[ برای مدیریت زیست محیطی شناخته شده است

. در ]3[ عرفی گردیدمدر فرانسه  1968پذیری، اولین بار در سال . مفهوم آسیب]2[ بر خصوصیات زمین شناسی و هیدروژئولوژیکی آبخوان است

 .]6و  3، 5، 4[ پذیری صورت گرفته استیبهای پس از آن کارهای زیادی در زمینه توسعه مفهوم آسسال

 دهیرتبههای ( روش1 :]7[ تقسیم کرد ها را به سه گروه اصلیتوان آنه که میارائه شد یریپذبیآس یابیارز یبرا یمختلف یهاکنون روش تا

هاست که بر رکاربردترین روشپپوشانی یکی از و هم دهیرتبههای . روش( تحلیل آماری3سازی کامپیوتری مبتنی بر فرآیند، ( شبیه2 پوشانی،و هم

ا بر هد. این روشتوار هستنشناسی، تغذیه و غیره( اسپذیری آبخوان )نوع خاک، نوع سازند زمینبندی اطالعات از عوامل مؤثر بر آسیباساس جمع

 GODان به تودهی میتبههای رترین روشاز مهمشود. میها در جهت تصمیمات مدیریتی استفاده و نتایج حاصل از آنکارشناسی است اساس نظرات 

]5[ ،AVI ]8[ ،DRASTIC ]4[ ،SINTACS ]9[،  IRISH ]10[  وSI ]11[ یکی از  عنوان به ها، روش دراستیکهمه این روش اشاره نمود. از بین

  .]14و  13، 12[ است هاپذیری آبخوانهای معتبر و کارآمد در تعیین آسیبروش
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 یبرا یکارشناس نظرهای اعمال ،مدل نیا یاما ضعف عمدهتوان به هزینه اندک و تعداد داده های کم اشاره کرد. از مزایای مدل دراستیک می

 نندهای مختلفی برای اینکه این اعمال نظرهای کارشناسی را تا حدودی کم کتا کنون روش .آن است در رفته کار به یپارامترها دهیو رتبه دهیوزن

، 18، 17، 16، 15[ شده است کار بردهبرای این منظور به  )AHP(1روش تحلیل سلسله مراتبی  های هوش مصنوعی و یاارائه شده است از جمله روش

 .]20و  19

آبخوان دشت پذیری منظور ارزیابی آسیباستیک بهدهی به پارامترهای دردر وزن )GA(2 سازی الگوریتم ژنتیکبهینه از روشدر این تحقیق 

مواد به  نی. اشودیاستفاده م ادیز یکشاورز یاست که در آن از کودها یفعال کشاورز قمناط. با توجه به اینکه دشت اردبیل از استفاده شده است اردبیل

 نیآبخوان ا یریپذبیآس یابیارز نی. بنابرادهدا افزایش میراین منطقه  ینیرزمیز یهاآباحتمال آلودگی حاصل از منطقه  یهمراه پسابها و فاضالبها

 .آن پیشگیری کرد زیرزمینی هایی است تا بتوان از آلودگی آبضرورآلودگی است  هایی از دشت که محتملو شناسایی بخش دشت
 

 

 هامواد و روش .2

 

 . منطقه مورد مطالعه2-1
 

این (. 1ته است )شکلقرار گرف در قسمت میانی استان اردبیلو  رانیدر شمال غرب ا لیدشت اردب .دشت اردبیل است آبخوان نطقه مطالعاتی مورد نظرم

امنه شرقی در امتداد د وکیلومتر مربع است که مشرف بر ارتفاعات بخش غربی رشته کوه البرز )ارتفاعات تالش(  990دشت دارای وسعتی در حدود 

 48̊  40׳ یشرق ر محدوده طولددشت این  زیحوضه آبر باشد.چای میچای و قره، بالیخلیسوسبالن قرار دارد. این دشت دارای سه رودخانه اصلی قره

 قرار گرفته است.  38̊  00׳ – 38̊  30׳  یو عرض شمال 48̊  00׳ –

وط به طالعاتی مربمنطقه م ترین نقطه دراز نظر مورفولوژی، دشت اردبیل توسط رسوبات آبرفتی از جنس سیلت و رس پوشیده شده است. پایین

. ارتفاعات بخش تفاع استمتر ار 4788متر از سطح دریا ارتفاع دارد و باالتربن آن مربوط به بخشی از کوه سبالن که دارای  1108دشت است که 

ف به ای تنگ و ژرهبا دره های منطقه راههای آتشفشانی تشکیل شده و به علت مقاومت در برابر فرسایش بلندترین کواز گدازه غربی و شرقی دشت

فا و مالیم های کم ژرهبا در وجود آورده، ولی ارتفاعات جنوب به علت رخساره سست مارنی بیشتر در معرض فرسایش قرار گرفته و توپوگرافی پستی را

ط ن آن مربوبیشترین بارش در اردیبهشت ماه و کمترییستگاه سینوپتیک اردبیل، ا زا (1393-1363ساله ) 30آمار بلند مدت  اساس را ساخته است. بر

 باشد.میلیمتر می 7/273متوسط بارش ساالنه منطقه مورد مطالعه حدود  به مرداد ماه است و

. 

 
موقعیت منطقه مورد مطالعه -1شکل   

 

                                                                                                                                                    
1 Analytic Hierarchy Process  
2 Genetic Algorithm 
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 . روش دراستیک2-2

 

براساس هفت  روش ینا .]4[ ارائه شده است (US EPA)توسط آژانس حفاظت محیط زیست ایاالت متحده  1987اولین بار در سال  DRASTIC روش

 یرتأث(، T)  7ی، توپوگراف(S)  6خاک یط، مح(A)  5آبخوان یط، مح(R)  4خالص یه، تغذ(D)  3یرزمینیاست که شامل عمق آب ز یدروژئولوژیکیپارامتر ه

 سپس و گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد تلفیقی صورت به پارامترها این از حاصل اطالعات. باشدیم (C)  9یدرولیکیه یتو هدا( I)  8یراشباعغ یهناح

 پارامتر اهمیت برحسب( 5 تا 1 از) وزن یک و رتبه یک پارامتر هر به دراستیک روش در. شوندمی پردازش (GIS) جغرافیایی اطالعات سیستم توسط

 آب آلودگی برای خطر بیشترین 10 و کمترین معنای به 1 که طوری به است، متغییر 10 تا 1 بین دراستیک پارامترهای رتبه. شودمی داده اختصاص

 .]4[ شودمی محاسبه (1رابطه ) ر اساسب پارامتر هفت مجموع به دهیوزن براساس دراستیک شاخص رو این . از]21[ شودمی گرفته نظر در زیرزمینی
 

DI = DrDw + RrRw + ArAw+ SrSw + TrTw + IrIw + CrCw                              )1(  

 

 پارامتر هر به که ستا وزنی w و رتبه rگانه، هفت پارامترهای دهندهنشان بزرگ حروف و دراستیک پذیریآسیب شاخص DI ،(1رابطه )در 

نتقال اعامل  شود،خوان میح ایستابی وارد آبماده آالینده از سط شود شامل:در نظر گرفته می DRASTIC روشدر فرضیاتی که  .شودمی داده تخصیص

 .]4[ قابلیت تحرک آالینده برابر با قابلیت تحرک آب استباشد و آالینده به آب زیرزمینی آب نفوذی ناشی از بارش می

 

 سازی الگوریتم ژنتیک. روش بهینه2-3

 

ز علم ژنتیک و نظریه تکامل ا. الگوریتم ژنتیک، الهام گرفته ]22[ لند  معرفی گردیدبرای نخستین بار توسط ها 1975در سال  (GA)ژنتیک  الگوریتم

ننده است. کبهینه عنوان تابع ز آن بهاها یا انتخاب طبیعی استوار است. یک کاربرد متداول الگوریتم ژنتیک، استفاده داروین است و بر اساس بقای برترین

هام گرفته از سیستم پراتورهای الاستفاده از و حل مسائل پیچیده با اسازی های با کیفیت باال به منظور بهینهحلهای ژنتیک معمواًل برای ایجاد راهالگوریتم

سازی شامل نجام فرآیند بهینهاژنتیک برای  روند کلی الگوریتم. ]23[ گیرندزیستی مثل جهش، تقاطع یا ترکیب مجدد و انتخاب مورد استفاده قرار می

ها به در مرحله ابتدایی، جمعیت کروموزوم. ]24[ جهش -4جدد و متقاطع یا ترکیب  -3نتخاب، ا -2رحله ابتدایی یا اولیه، م -1 چهار مرحله است:

ش الگوریتم در رو. شودیابی میط کاربر تعریف شده ارزشود. در مرحله بعد، هر کروموزوم با تابع برازش که توسعنوان نقطه شروع فرآیند انتخاب می

ی والر دو نسل متد هترین جواببیابد که گردد. این فرایندها تا جایی ادامه میمی شود، جایگزین جمعیت قبلیژنتیک هر جمعیت جدیدی که تولید می

 .]25[ هبودی در جمعیت جدید مشاهده نشودب تغییر نکند و یا به عبارتی

های م مسئله، وزنهای تصمیغیره است. متدراستیک استفاده شد روش هایپارامتر سازی وزنالگوریتم ژنتیک به منظور بهینهاز  ،پژوهشدر این 

بع که در واقع با افزایش میزان کردن این تا است که با بیشینه 2بر اساس رابطه  سازی،بهینه مدل هدف باشد. تابعدراستیک می هایپارامترمربوط به 

 ند.کسبه میهای مناسب و بهینه پارامترهای دراستیک را محاپذیری و غلظت نیترات همراه است، وزنضریب همبستگی بین شاخص آسیب
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غلظت نیترات  iNپذیری، های آسیبمیانگین شاخص i ،Vمربوط به نقطه  پذیریشاخص آسیب iV سازی،تابع هدف مسئله بهینه Fدر این رابطه 

 باشد. تعداد داده می nمیانگین غلظت نیترات و  i ،Nدر نقطه 

                                                                                                                                                    
3 Depth of Groundwater  
4 Net Recharge  
5 Aquifer media  
6 Soil media  
7 Topography  
8 Impact of vadoze zone  
9 Hydraulic Conductivity  
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 نتایج .3

 
درونیابی  Arc GISفزار احیط نرم آوری و بعد در م، ابتدا اطالعات مربوط به هر کدام از پارامترها جمعپذیری به روش دراستیکبرای تهیه نقشه آسیب

 هیهتنحوه  آید.پذیری بدست میگیرد و در نهایت نقشه آسیبدهی انجام میدهی و وزن( رتبه 1987شود و سپس بر اساس استاندارد آلر و همکاران)می

 اتی به طور مختصر در زیر آورده شده است.های اطالعالیه هر کدام از

 ایستابی حسط عمق چه هر .برسد ایستابی سطح به تا کند طی بایستی کننده آلوده که است عمقی کننده تعیین (D) پارامتر عمق آب زیرزمینی

یشتر، کمترترین های ب( و برای عمق10کمتر، بیشترین رتبه ) هایبنابراین برای عمقبرسد.  آبخوان به مواد این تا کشدمی طول بیشتری زمان باشد، بیشتر

  تهیه شد. 1دهی بر اساس جدول زیرزمینی، بعد از درونیابی و رتبه آب عمق الیه شود.( اختصاص داده می1تبه )ر

 کننده آلوده تا گرددیم موجب آب تغذیه. رسدمی ایستابی سطح به و کرده نفوذ زمین سطح از که است آبی مقدار (R) خالص تغذیهپارامتر 

 از عدب و گردید محاسبه تغذیه زانمی و شد استفاده زیرزمینی آب بیالن از الیه این ایجاد برای .برسد ایستابی سطح به و یافته انتقال عمودی صورت به

 شد. حاصل زیرزمینی آب تغذیه الیه 1طبق جدول  دهیرتبه و درونیابی

 (اشباع بخش) آبخوان دهندهتشکیل مواد جنس و استفاده گردید منطقه هایچاه الگ از ،(I) و محیط وادوز (A) آبخوان محیط الیه تهیه برای 

ین ها کمترانهبرای ریز د وبه طوری که برای رسوبات درشت دانه بیشترین رتبه  دهیاعمال رتبه با شد. سپس مشخص و زون وادوز )بخش غیر اشباع(

 آمد. بدست آبخوان و محیط وادوز محیط الیه یابیدرون رتبه اختصاص یافت و بعد از

 نفوذپذیری ،درشت نهدا مواد با بافت وجود. دارد آالینده حرکت چگونگی بر آن متعاقب و تغذیه چگونگی در مهمی تأثیر (S) خاک محیط

 و فاده شدمنطقه است شده رقومی خاک هنقشاز  الیه، این تهیه دهند. برایمی افزایش را زیرزمینی آب سیستم به هاآالینده انتقال قابلیت نتیجه در و خاک

  گردید. تهیه خاک محیط نقشه

 روی بر آب ندگاریما کاهش موجب گرافیتوپو شیب افزایش که به طوری. شودمی مربوط زمین سطح شیب تغییرات به (T) الیه توپوگرافی

 دش استفاده منطقه رقومی رتفاعیا مدل از الیه این تهیه برای. داشت خواهد بیشتری رتبه کمتر، شیب با ناحیه پس. شودمی نفوذ نرخ کاهش و زمین سطح

 گردید.  انجام دهیرتبه و شد استخراج رقومی ارتفاعی مدل از شیب نقشه سپس و

 دایته هرچه بنابراین. باشدمی لمحلو مواد یا آب انتقال منظور به سفره مواد توانایی یا سفره نفوذپذیری به مربوط (C) الیه هدایت هیدرولیکی

 هیدرولیکی یتهدا محاسبه به منظور تدااب الیه این تهیه برای. بود خواهد بیشتر آبخوان در هاآالینده یافتن جریان امکان باشد، بیشتر آبخوان هیدرولیکی

 . آمد بدست هیدرولیکی ایتهد میزان و شد استفاده آبخوان اشباع ضخامت و انتقال قابلیت هایداده جمله از منطقه در موجود اطالعات از آبخوان

 

 DRASTICهای مربوط به پارامترهای بندی و رتبهکالس -1جدول

 عمق آب زیرزمینی )متر( متر در سال(تغذیه )سانتی محیط آبخوان محیط خاک توپوگرافی )درصد(

 محدوده رتبه وزن محدوده رتبه وزن محدوده رتبه وزن محدوده رتبه وزن محدوده رتبه وزن

 

 
1 

10 
9 
5 
3 
1 

2 – 0 
6 – 2 
12 – 6 
18 – 
12 
>18 

 

 
2 

 

4 
6 
7 
8 

 لوم سیلتي

 ایلوم ماسه

 ماسه لومي

گراول و 

 ماسه

 

 
3 

 

 

3 
 
5 

 
8 

رس و سیلت با کمي 

 ماسه

ماسه با کمي سیلت 

 و رس

 ماسه و گراول

 

 
4 

 

 

1 
3 
6 
8 
9 

08/5 – 0 

16/10 – 08/5 

78/17 – 16/10 

4/25 – 78/17 

> 4/25 

 

 
5 

10 
9 
7 
5 
3 
2 
1 

5/1– 0 

6/4 – 5/1 

1/9 – 6/4 

2/15 – 1/9 

9/22 – 

2/15 

5/30 – 

9/22 

>5/30 

 محیط غیر اشباع هدایت هیدرولیکی )متر در روز(

 محدوده رتبه وزن محدوده رتبه وزن

 
3 

1 
2 
4 

< 4 
12 – 4 
28 - 12 

 
5 

 

2 
4 
6 
8 

 سیلت و رس

 سیلت و رس با کمي ماسه

 ماسه با اندکي سیلت و رس

 گراول و ماسه
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 پذیری به روش دراستیک. نقشه آسیب3-1
 

 ها بر اساساین الیه ر کدام ازه ، به( نشان داده شده2که در شکل ) پذیری به روش دراستیکمورد نیاز برای ارزیابی آسیب الیه 7پس از تهیه 

پذیری شاخص آسیب. پذیری محاسبه گردیدشاخص آسیب( 1ها بر اساس رابطه )وزنی اختصاص یافت و بعد از تلفیق این الیه (1جدول )

ری دشت اردبیل در دو پذی( آسیب1987بندی آلر و همکاران )بدست آمد که با توجه به طبقه 151تا  82دراستیک برای دشت اردبیل بین 

(، بیشترین 3)شکل پذیری تهیه شدهوجه به نقشه آسیبگیرد. با ت( قرار می120 – 151( و متوسط )82 – 120پذیری کم )گروه آسیب

دهد این رده می درصد از منطقه مورد مطالعه را پوشش 63/55پذیری متوسط است که های زیرزمینی مربوط به آسیبپذیری آبآسیب

 رار دارد کهری کم قپذیسیبهایی در نواحی شمالی و غربی را به خود اختصاص داده است. شرق و قسمتی از جنوب دشت در محدوده آبخش

 شود.درصد از منطقه را شامل می 37/44
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( هدراستیک؛ الف( عمق آب زیرزمینی؛ ب( تغذیه خالص؛ ج( محیط آبخوان؛ د( محیط خاک؛ بندی شده روش های رتبهالیه -2شکل 

 توپوگرافی؛ و( محیط غیر اشباع؛ ی( هدایت هیدرولیکی

 
 

 دراستیک بهینه شده با الگوریتم ژنتیک پذیری به روش. نقشه آسیب3-2

 

های بهینه شده رار دادن این وزنبا ق .( بدست آمد2با بیشینه کردن تابع هدف در رابطه ) روش الگوریتم ژنتیک به های بهینه پارامترهای دراستیکوزن

. حاصل شد( 3)ست بر اساس رابطه ا (DRASTIC-GA) پذیری جدیدی که ترکیبی از روش دراستیک و الگوریتم ژنتیک( شاخص آسیب1در فرمول )

ذیری پشاخص آسیب وریتم ژنتیک است.های حاصل از الگهانیز وزنهای روش دراستیک و وزنرتبه ها بر اساس، رتبهDRASTIC-GAدر این روش 

DRASTIC-GA  د گیرپذیری کم قرار میکم و آسیب خیلیپذیری پذیری آبخوان در دو گروه آسیببدست آمد که آسیب 105تا  59برای منطقه بین

 (.3)شکل 

 

5 1.0001 5 1 1.04 1.001 1.6r r rDRA r r rSTIC GA rVI D R A S T I C              
               (3)  

  

، 5، گانههفت رامترهایپا دهندهنشان بزرگ حروفپذیری ترکیب روش دراستیک و الگوریتم ژنتیک، شاخص آسیب GA-DRASTICVIرابطه باال، در 

 خوان، محیط خاک،تغذیه خالص، محیط آبمربوط به پارامترهای عمق آب زیرزمینی،  هایبه ترتیب وزن 6/1و  001/1، 04/1، 1، 5، 0001/1

 باشد.توپوگرافی، محیط غیر اشباع و هدایت هیدرولیکی می

 

 
 DRASTIC-GAهای؛ الف( دراستیک و ب( پذیری به روشهای آسیبنقشه -3شکل 

 

 

  DRASTIC-GAهای دراستیک و . مقایسه روش3-3

 

ی و نجصحت س یبرا نیبنابرا دهای زیرزمینی با نیترات وجود دارهای کشاورزی در منطقه مورد مطالعه، احتمال آلودگی آبرونق فعالیتبا توجه به 

. برای این دیطقه مورد مطالعه استفاده گردمن ینیرزمیموجود در آب ز تراتیشده ن یریگاندازه ریاز مقاد DRASTIC-GAهای دراستیک و روش مقایسه

 های نیترات استفاده گردید. و داده پذیریآسیببین دو روش ارزیابی  (CI)از روش محاسبه شاخص همبستگی منظور 

هایی د چاهود سپس تعداشکم، متوسط و زیاد تقسیم بندی می خیلی کم، گروه نیترات چهارمقادیر نیترات به شاخص همبستگی  محاسبهبرای 

هایی که چاه آن تعداد از شوند.ضرب می 4پذیری دارای ارزش یکسانی است و در یک گروه قرار دارند به های آسیبآن با نقشه که مقادیر نیترات

قادیر حاصل باهم جمع بسته شوند. سپس مضرب می 1و  2 ،3 اختالف دارند به ترتیب در 3و  2،  1پذیری آن به مقدار مقادیر نیترات و گروه آسیب

باالتر  CIرات را نشان دهد. پذیری و مقادیر نیتآسیب های ارزیابیروشتواند همبستگی بین آید که این میبدست می (CI)اخص همبستگی شود و شمی

 .]26[ به معنی همبستگی بیشتر است
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روش دراستیک دارد  سبت بهشاخص همبستگی بیشتری ن DRASTIC-GAروش  نشان داد که (2محاسبه شاخص همبستگی )جدول  نتایج حاصل از

  .پذیر از اهمیت بیشتری برخوردار استدر تعیین مناطق آسیب بنابراین این روش

 

 DRASTIC-GA و های دراستیکگیری نیترات در چهار سطح آلودگی با روش های اندازهتطبیق چاه -2جدول 

 CI نیترات پذیریآسیب روش

 خیلی کم کم متوسط زیاد

DRASTIC 155 10 2 2 1 کم 
 17 13 9 0 متوسط 

DRASTIC-GA 181 12 4 3 0 خیلی کم 

 15 11 8 1 کم

 
 

 گیرینتیجه .4
 

ریتم الگو اده ازن با استفآ هایسازی وزناز مدل دراستیک و سپس بهینه پذیری ذاتی آبخوان دشت اردبیل با استفادههدف این تحقیق تعیین آسیب 

 پذیرییبشاخص آس پذیری آب زیرزمینی به صورت هفت الیه رستری تهیه شد ودر همین راستا هفت پارامتر مؤثر در آسیب .بوده است ژنتیک

، فتانجام گروریتم ژنتیک الگدراستیک با استفاده از  های پارامترهایسازی وزنمحاسبه گردید. سپس بهینه 151تا  82برای منطقه بین  دراستیک

ی اسبه گردید که برادو روش، شاخص همبستگی محاین بدست آمد. به منظور مقایسه نتایج حاصل از  105تا  59بین روش  پذیری اینشاخص آسیب

یترات است. با ن DRASTIC-GAوش حاصل شد که این نشاندهنده همبستگی باالی ر 181و  155به ترتیب مقادیر  DRASTIC-GAدراستیک و روش 

-ی آسیبهای شرقی و جنوبی دشت داراتدهد. بر اساس این روش قسمپذیری منطقه انجام میبهتری از آسیب ارزیابی DRASTIC-GAبنابراین روش 

عه نعتی یا توسصواحدهای  شود که در صورت ایجادشود. لذا پیشنهاد میپذیری بیشتر میپذیری خیلی کمی است و به سمت شمال و غرب منطقه آسیب

  های مناسبی هستند.جنوب دشت محلهای شرق و کشاورزی در منطقه، قسمت

 
 

 مراجع .5
 

 

1. Yu, C. Yao, Y. Hayes, G. Zhang, B. and Zheng, C. (2010). Quantitative assessment of groundwater 

vulnerability using index system and transport simulation, Huangshuihe catchment, China, Sci Total Environ, 

408, 6108–6116. 

2. Antonakos, A.K. and Lambrakis, N.J. (2007). Development and testing of three hybrid methods for the 

assessment of aquifer vulnerability to nitrates, based on the drastic model, an example from NE Korinthia, 

Greece, J Hydrol 333:288–304. 

3. Vrba, J. and Zeporozec, A. (1994). Guidebook on mapping groundwater vulnerability, International 

Contribution to Hydrogeology, 16, 131p. 

4. Aller, L. Bennett, T. Lehr, J.H. Pretty, R.J. and Hackett, G. (1987). DRASTIC: A Standardized System for 

Evaluating Ground Water Pollution Potential Using Hydrogeologic Settings, US Environmental Protection 

Agency, Ada, Oklahoma (EPA-600/2-87-035). 

5. Foster, S.S. (1987). Fundamental concepts in aquifer vulnerability, pollution risk and protection strategy, 

International Conference, Noordwijk Aan Zee, the Netherlands Vulnerability of Soil and Groundwater to 

Pollutants The Hague, Netherlands Organization for Applied Scientific Research, Pages 69-86. 

6. Sinan, M. and Razack, M. (2009). An extension to the DRASTIC model to assess groundwater 

vulnerability to pollution: Application to the Haouz aquifer of Marakech (Morocco), Environmental 

Geology, 57, 349-363. 



 

 

 اردبیل محقق اردبیلي،دانشگاه ، ي و مهندسينفدانشکده ، ایران کنفرانس هیدرولیک شانزدهمین

 1396  شهریور  16و  15

 

 

7. Harter, T. and Walker, L. (2001). Assessing vulnerability of groundwater, US Natural Resources 

Conservation Service. 

8. Van Stemproot, D. Evert, L. and Wassenaar, L. (1993). Aquifer vulnerability index: a GIS compatible 

method for groundwater vulnerability mapping, Canadian Water Resources Journal, 18, 25-37. 

9. Civita, M. (1994). Le carte della vulnerabilita` degli acquiferi all’inquinamento Teoria & practica 

(Aquifer vulnerability maps to pollution) (in Italian), Pitagora Ed, Bologna, 325. 

10. Daly, D. and Drew, D. (1999). Irish Methodology for Karst aquifer protection, 267-272. 

11. Ribeiro, L. (2000). Desenvolvimento de um ı´ndice para avaliar a susceptibilidade, ERSHA-CVRM, 8. 

12. Fritch, T.G. McKnight, C.L. Yelderman, J.C. and Arnold, J.G. (2000). Environmental auditing: an 

aquifer vulnerability assessment of the Paluxy aquifer, Central Texas, USA, using GIS and a modified 

DRASTIC approach, Journal of Environmental Management, 25(3), 337-345. 

13. Al-Adamat, R. Foster, I. and Baban, S. (2003). Groundwater vulnerability and risk mapping for the 

Basaltic aquifer of the Azraq basin of Jordan using GIS, remote sensing and DRASTIC, Applied Geography, 

23, 303-324. 

14. Huan, H. Wang, J. and Teng, Y. (2012). Assessment and validation of groundwater vulnerability to 

nitrate based on a modified DRASTIC model: a case study in Jilin City of northeast China, Science of the 

Total Environment, 440, 14-23. 

15. Nadiri, A.A. Gharekhani, M. Khatibi, R. Sadeghfam, S. and Asgari Moghaddam, A. (2017a). 

Groundwater vulnerability indices conditioned by supervised intelligence committee machine (SICM), 

Science of the Total Environment, 574, 691-706. 

16. Nadiri, A.A. Gharekhani, M. Khatibi, R. and Asgari Moghaddam, A. (2017b). Assessment of 

groundwater vulnerability using supervised committee to combine fuzzy logic models, Environmental 

Science and Pollution Research, 24 (9), 8562-8577. 

17. Dixon, B. (2005a). Applicability of neuro-fuzzy techniques in predicting ground-water vulnerability: a 

GIS-based sensitivity analysis, Journal of Hydrology, 309, 17-38. 

18. Baghapour, M.A. Fadaei Nobandegani, A. Talebbeydokhti, N. Bagherzadeh, S. Nadiri, A.A. Gharekhani, M. and 

Chitsazan, N. (2016). Optimization of DRASTIC method by artificial neural network, nitrate vulnerability 

index, and composite DRASTIC models to assess groundwater vulnerability for unconfined aquifer of Shiraz 

Plain, Iran, Journal of Environmental Health Science and Engineering, 14(13), 1-16. 

19. Contreras, F. Hanaki, K. Aramaki, T. and Connors, S. (2008). Application of analytical hierarchy process 

to analyze stakeholders preferences for municipal solid waste management plans: Boston, USA, Resources, 

Conservation and Recycling, 52(7), 979-991. 

20. Sener, E. and Davraz, A. (2013). Assessment of groundwater vulnerability based on a modified 

DRASTIC model, GIS and an analytic hierarchy process (AHP) method: the case of Egirdir Lake basin 

(Isparta, Turkey), Hydrogeology Journal, 1-14. 

21. Panagopoulos, G. Antonakos, A. and Lambrakis, N. (2006). Optimization of DRASTIC model for 

groundwater vulnerability assessment, by the use of simple statistical methods and GIS, Hydrogeology 

Journal, 14, 894–911. 

22. Goldberg, D.E. (1989). Genetic algorithms in search, optimization and machine learning, 1st Ed., 

Addison-Wesley Publishing Company, New York. 

23. Mitchell, M. (1996). An Introduction to Genetic Algorithms, Massachusetts Institute of Technology. 

24. Davis, L. (1991). Handbook of Genetic Algorithms, New York: Van Nostrand Reinhold. 

25. Sivanandam, S.N. and Deepa, S.N. (2008). Introduction to Genetic Algorithm. Springer-Verlag, Berlin. 

26. Fijani, E. Nadiri, A.A. Asghari Moghaddam, A. Tsai, F.T-C. and Dixon, B. (2013), Optimization of 

DRASTIC Method by Supervised Committee Machine Artificial Intelligence to Assess Groundwater 

Vulnerability for Maragheh-Bonab Plain Aquifer, Iran, Journal of hydrology, 530, 89-100. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baghapour%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27508082
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fadaei%20Nobandegani%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27508082
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Talebbeydokhti%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27508082
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bagherzadeh%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27508082
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nadiri%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27508082
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gharekhani%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27508082
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chitsazan%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27508082
https://jehse.biomedcentral.com/

