تعیین حریم کیفی آبخوان آبرفتی دشت بجنورد با استفاده از مدل  AHP ، DRASTICو
 Fuzzy-AHPبراساس غلظت یون نیترات

چكيده
در اکثر مناطق ایران آبزیرزمینی مهمترین تامینکننده آب کشاورزی ،شررب و نرن ا ا.راز از اینررو،
د.تیابی به روشهای منا.ب و موثر برای حفاظا از آبخوان ها در برابر آلرودییهرا ررروری ا.راز در ایرن
تحقیق ،به منظور تهیه نقشههای پهنهبندی آ.یبپذیری و حرریم کیفری آبخروان بننرورد ،وا رر در ا.رتان
خرا.ان شمالی ،از .ه روش  AHP ،DRASTICو  Fuzzy-AHPا.تفاده شدها.از در یرا نخترا ،نقشره
آ.یبپذیری ذاتی آبخوان با مدل  DRASTICتهیه یردید و .پس پارامتر کاربری اراری ،به عنوان یک الیه
اطالعاتی ،با نقشه آ.یبپذیری ذاتی تلفیق و نقشه خطر آلودیی آبزیرزمینی ( )CRiskنیز تهیه شدز در یرا
دو  ،به منظور نحا.ننی مدلهای فوق ،همبتتگی بین نقشه تغییرات غلظا نیترات آبخوان و نقشههای
آ.یبپذیری  DRASTICو  CRiskمحا.به یردید که میزان رریب همبتتگی به ترتیب برابرر  4/04و 4/04
ا.ا که این میزان ،همبتتگی نتبتا خوبی را نشان میدهدز در ادامه جها افزایش د ا ،مدلها با ا.رتفاده
از غلظا آالینده نیترات و روشهای آماری وا.ننی و پس از تصحیح رتبهها و وزنهرای پارامترهرای مردل،
نقشههای آ.یبپذیری ویژه ( DRASTICانالح شده) و خطرپذیری ویژه ( CRiskانالح شده) آبخوان تهیره
یردیدز در یا .و  ،رتبهها و وزن پارامترهای مردل  DRASTICو  DRASTICانرالح شرده برا روشهرای
فرآیند تحلیر .لترله مراتبری ( )AHPو منطرق فرازی برا ا.رتفاده از نرر افزارهرای  Expert Choice11و
 ArcGIS10نرخبندی و تلفیق یردید و نقشههای آ.یبپذیری دشا با مدلهای AHP- ،AHP-DRASTIC

 DRASTICانالح شده Fuzzy-AHP-DRASTIC ،و  Fuzzy-AHP-DRASTICانالح شده تهیه یردیردز
نتایج رریب همبتتگی بین نقشههای پهنهبندی آ.یبپذیری و حریم کیفی آبخوان با نقشه تغییرات غلظا
نیترات منطقه بیانگر آن ا.ا که مدل  CRiskانالح شده با رریب همبتتگی  ،4/66بهترین مدل برای پهنه-
بندی آ.یبپذیری آبخوان بننورد میباشد و  62 ،66و  15درند از و .ا آبخوان به ترتیب در محردودهی
خطر آلودیی زیاد ،خیلیزیاد و کامال متت د آلودیی رار میییرندز
واژههاي کليدي :آ.یبپذیری ویژه آبخوان ،مدل  ،DRASTICفرآیند تحلی .لتله مراتبی ،منطق فازی،
دشا بننوردز

