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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد زمینشناسی زیستمحیطی ،دانشکدۀ علوم طبیعی ،دانشگاه تبریز
 .2استادیار گروه علوم زمین ،دانشکدۀ علوم طبیعی ،دانشگاه تبریز
 .3گروه مهندسی عمران ،دانشکدۀ فنی و مهندسی ،دانشگاه مراغه
 .4استادیار گروه زمینشناسی ،دانشکدۀ علوم ،دانشگاه ارومیه
(تاریخ دریافت 1395/09/01؛ تاریخ تصویب )1395/10/10

چکیده
رشد روزافزون جمعیت سبب افزایش فعالیتهای انسانی از جملهه فعالیهتههای کشهاورزی و عهنعتی شهده و افهزایش ایهن
فعالیتها و استفادۀ بیرویه از کودها ،آفتکشها و حشرهکشها ،موجب آلودگی خاک و آبهای زیرزمینی شده است .در این
میان ارزیابی آسیبپذیری میتواند تأثیر بسزایی در مدیریت فعالیتهای آالینده داشته باشهد .در ایهن پههوهش روج جدیهدی
برای ارزیابی آسیبپذیری دشت مغان بهعنوان اعلیترین تأمینکنندۀ تولیدات کشاورزی و دامپروری استان اردبیل ،ارائه شهده
است .این روج از ترکیب وزندار سه روج رایج ارزیابی آسیبپذیری آبهای زیرزمینی  SINTACS ،DRASTICو  SIبهره
میبرد .مقایسۀ نتایج بهدستآمده از روج پیشنهادی با دادههای میدانی غلظت نیترات که از  21حلقه چاه در محدودۀ مطالعاتی
در پاییز  1394نمونهبرداری شده است ،نشان میدهد روج پیشنهادی شاخص همبستگی بیشتری نسبت بهه دیگهر روجههای
 SINTACS ،DRASTICو  SIدارد .براسههاا ایههن نتههایج در روج پیشههنهادی  46 ،41و  13درعههد از آباههوان دشههت مغههان
بهترتیب در مناطق با آسیبپذیری کم ،متوسط و زیاد واقع شده است .روجشناسی ارائهشده در ایهن تحقیهق مهیتوانهد بهرای
ارزیابی آسیبپذیری سایر آباوانها نیز استفاده شود.
کلیدواژگان :آباوان دشت مغان ،ارزیابی آسیبپذیری ،روجهای  SINTACS ،DRASTICو  ،SIنیترات.
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 AVI،GOD ،SINTACS4 ،DRASTICو SI5

دلیل مصرف بیشازحد از موجودی آب زیرزمینی بهعلت رشد
بدون مدیریت صحیح جمعیتت و صتنعییشتدن ،ستب افتت
سطح آب زیرزمینی و کاهش کیفیتت بستیاری از آبختوانهتا
شده است .تصفیۀ این آبها بسیار پرهزینه و اغل غیترممنن
است .از آنجتا کته همی ته پی ت یری بایتر از درمتان استت،
بایرین راه حل جلوگیری از آلتودگی منتابآ آب استت کته بتا
شناخین مناطق دارای پیانسیل آلودگی این هدف امنتانپتییر
متتیشتتود [ .]1درکننتتردن صتتحیح میتتزان آستتی پتتییری
بخشهای مخیلف یت آبختوان آب زیرزمینتی ممنتن استت
سب ایجاد آلودگیهای شدید در این منابآ شود و استیفاده از
این منابآ آبی را غیرممنن سازد.
مفاوم آسی پییری آب زیرزمینی که اولینبار در اواخر
دهتۀ  1960در فرانستته بترای ه تتدار دربتارۀ آلتتودگی آب
زیرزمینی ارائه شد [ ،]2میتواند بهعنوان پیانستیل نفتوو و
پخش آالیندهها از سطح زمین بته سیستیآ آب زیرزمینتی
تعریف شود [ .]3این مفاوم بیان ر پیانسیل انیقال آلتودگی
تولیتتدشتتده در ستتطح زمتتین بتته جریتتان آب زیرزمینتتی و
پراکندگی است [ .]4بهبیتان دی تر ،آستی پتییری معترف
اسیعداد ی سیسیآ در تأثیرپییری از عوامل آلتودهکننتدۀ
طبیعی و مصنوعی است [ .]5شاخص آسی پییری نیز ی
شاخص بدون بعتد و غیرقابتل انتدازهگیتری استت کته بته
فاکیورهتتایی نریتتر وی گتتیهتتای آبختتوان ،خصوصتتیا
زمینشناسی ،هیدروژئولوژینی و هیدرولوژی محیط ،بافتت
خاک ،تغییه و توپوگرافی و غیره بسی ی دارد [.]6
روشهای مخیلفی برای ارزیابی آسی پییری آبختوان آب
زیرزمینی ارائه شده است که میتوان آناا را در سه دسیۀ کلی
تقسیآ کرد [ .]7این سه دسیه شامل روشهای نتر گتیاری و
همپوشانی1؛ روشهتای شتبیهستازی کتامپیوتری مبینتی بتر
فرایند2؛ و روش تحلیل آماری است .روشهتای نتر گتیاری و
همپوشانی براساس جمآبنتدی اطععتا از عوامتل متثثر بتر
آسی پییری آبخوان اسیوار هسیند .این روشها برپایتۀ تلفیتق
الیههای به دست آمده از پارامیرهای مخیلف بنتا ناتاده شتده و
اساس کار ینسانی دارند .تفتاو آناتا در بتهکتارگیری تعتداد
پارامیرهتتا و نتتو آنااستتت .از جملتتۀ ایتتن روشهتتا متتیتتتوان

بتتهروشهتتای
اشاره کترد .ایتن روشهتا ،آستی پتییری واتتی آبختوان را از
آسی پییری کآ تا زیاد در بخشهتای مخیلتف یت آبختوان
تقستیآ کترده و بتترای اتختاو تصتتمیما متدیرییی بی تتیرین
کاربرد را دارنتد .در ایتن میتان ،روش  DRASTICنستبت بته
ستتایر روشهتتای ارزیتتابی آستتی پتتییری آبختتوان مبینتتی بتتر
رتبهدهی ،از رایجترین روشها محسوب میشود .در ایتن روش
از تعداد پارامیرهای بی یری در ارزیابی آسی پییری استیفاده
میشود [ .]8در روشهای شتبیهستازی مبینتی بتر کتامپیوتر
مدلهایی برای شبیهسازی تخمین حرکت آالیندهها استیفاده
متتیشتتود .در روشهتتای آمتتاری از روابتتط همبستتی ی بتتین
میغیرهتتای منتتانی و میتتزان آالینتتدههتتای موجتتود در آب
زیرزمینی اسیفاده میکنند.
کورنیلتتو و همنتتارانش ( )1997در جنتتوب اییالیتتا بتترای
ارزیابی آسی پتییری آبختوان روشهتای ،SINTACS ،GOD
 DRASTICو  AVIرا بتتهکتتار بردنتتد [ .]9در ایتتن پتت وهش
م خص شتد کته محتدودۀ رتبتهدهتی در روش DRASTIC
گسیردهتر از بقیۀ روشها و روش  SINTACSبترای باترهوری
اراضی مناس تر است.
دینسون ( )2005در پ وه ی بهمنرور بابتود روشهتای
ارزیتتابی پیانستتیل آلتتودگی ،از اطععتتا کتتاربری اراضتتی،
آفتکتشهتا و اطععتا بافتت ختاک استیفاده کترده کته بتا
پارامیرهای انیخابشده از روش  DRASTICدر ارتبتا استت
[ .]10ایتتن مطالعتته در شتتار وودراف 6در منطقتتۀ دلیتتایی
میسیسیپی آرکانزاس انجتام شتده استت .دینستون نق تۀ
حساسیت را برای این منطقته توستط سته روش تایته کترد.
سپس نق ههای بتهدستتآمتده را بتا شتاخص  DRASTICو
دادههای صحرایی کیفیت آب مقایسه کرد .در ناایت ،م اهده
کتترد نق تۀ حساستتیت روشتتی کتته بتتراستتاس روش فتتازی و
اطععا ساخیار خاک ایجاد شده است ،همبسی ی بایتری را
با دادههای صحرایی کیفیت آب ن ان میدهد.
معروفی و همنارانش ( )1390آسی پییری آبخوان دشت
معیر با استیفاده از روشهتای  SI ،SINTACSو DRASTIC
را ارزیتتابی کردنتتد [ .]1نیتتایج پ ت وهش آناتتا ن تتان داد روش
 DRASTICاصعحی با ضتری همبستی ی  0/78و روش SI

1. Index and overlay methods
2. Process based computer simulations

3. DRASTIC
4. SINTACS
5. SI
6. Woodruff
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اصعحی با ضری همبسی ی  0/73میتوانتد بتهعنتوان روش
ارزیابی آسی پتییری منطقته استیفاده شتود .مقایستۀ نیتایج
روشهتتای  SIو  DRASTICاصتتعحی ن تتان داد در هتتر دو
روش ،آستتی پتتییری آبختتوان دشتتت معیتتر در ستته گتتروه
آسی پییری کآ ،میوسط و زیاد قرار میگیرد .براساس نق تۀ
ناایی بهدستآمده از منطقه 15/5 ،درصتد از وستعت منطقتۀ
مطالعهشده در محدودۀ آسی پتییری کتآ 71/66 ،درصتد در
محدودۀ آسی پییری میوستط و  12/84درصتد از منطقته در
محدودۀ آسی پییری زیاد قرار گرفیه است.
اصتتغری مقتتدم و همنتتارانش ( )1388آستتی پتتییری
دشتتتتهتتتای بازرگتتتان و پلدشتتتت را بتتتا استتتیفاده از روش
 DRASTICبراستتاس  GISبررستتی کردنتتد [ .]11در ایتتن
پت وهش از روش  DRASTICو  GISبتته پتتردازش و تجزیتته و
تحلیل کیفی آبخوان پرداخیند .شاخص  DRASTICبرای کل
منطقه 71ت  175برآورد شد که  37 ،3و  60درصد از وستعت
منطقۀ مطالعاتی بهترتی در آسی پییری کآ ،میوسط و زیتاد
واقآ شدند .برای صحتسنجی نق ۀ ناایی آسی پتییری هتآ
از دادههای غلرت یون فلوراید اسیفاده شد.
دشت مغان از قط هتای ک تاورزی و دامپتروری استیان
اردبیل محسوب میشود که بهدلیتل نبتود متدیریت صتحیح،
آبهتتای آلتتودۀ ناشتتی از کودهتتای ک تتاورزی و یتتا ف تتوال
حیوانی موج آلودگی الیههای ختاک و آب زیرزمینتی شتده
است .مطالعا قبلی بی یر از ی یا چنتد روش منفترد بترای
تخمین آسی پییری آبخوانها اسیفاده کردهاند .در حتالی کته
در این تحقیق روش جدیدی ارائه خواهد شتد کته از ترکیت
روشهتتای رایتتج ارزیتتابی آستتی پتتییری آبهتتای زیرزمینتتی
(روشهای  SINTACS ،DRASTICو  )SIباتره متیبترد .در
ادامه ،با بهکارگیری روش پی تناادی ،بترای نخستیینبتار بته
بررسی آستی پتییری آبختوان دشتت مغتان در جاتت حتل
م نع منطقته و متدیریت فعالیتتهتای آالینتده پرداخیته
خواهد شد.
منطقۀ مطالعهشده
آبخوان دشت مغان که توسط آبرفتهتای رودخانتۀ ارس و
شعبههای آن بهوجود آمده ،در شمال استیان اردبیتل و در
مجاور مرز جماوریآوربایجان و رودخانۀ ارس قترار دارد
(شنل  .)1این منطقه موقعیت جغرافیتایی  38/5تتا 39/4
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عتتر شتتمالی و  47/10تتتا  48/10طتتول شتترقی دارد.
مساحت منطقۀ مطالعته شتده حتدود  5152کیلومیرمربتآ
است .این منطقه شامل جل های است که شی عمومی آن
از طرف جنتوب غربتی بته طترف شتمال شترقی و از نرتر
زمینشناسی شامل زمینهای پست و کآارتفا و تودههایی
می نل از مواد رستوبی و ستاخیمان جتوان ت تنیل شتده
است .دشت مغان در قسمت شمالی از ستطح دریتا  14تتا
 145میر و در جنوب از  200تا  400میتر بتاالتر از ستطح
دریا قرار دارد .از نرر اقلیآشناسی بتهروش آمبترژه 1دشتت
و معیدل است .بی یرین دمتای
مغان منطقهای نیمهخ
ثبتشده  41درجۀ سانییگتراد در تیرمتاه و کمیترین دمتا
 16/5درجۀ سانییگراد در دیماه است .طبق دورۀ آماری
 26ساله ( 1363ت  )1389تعداد روزهای یخبندان بتهطتور
میوسط  65روز در سال و در ماههای دی و بامتن بتوده و
میوسط رطوبت نسبی بین  66تتا  88درصتد در متاههتای
مخیلف سال گزارش شده است [.]12
طبق آمار میوسط  19سالۀ دشت مغان ،میوسط میزان
بارنتتدگی  299میلتتیمیتتر و بی تتیرین مقتتدار بارنتتدگی در
ماههای نیمۀ دوم اسفند تا اوایتل خردادمتاه گتزارش شتده
است .براساس آمار ایسی اههای هواشناسی ،بی یرین مقدار
تبخیر در ماههای تیر و مرداد و کمیرین میتزان تبخیتر در
ماههتای دی و بامتن استت [ .]12در ایستی اه اصتعندوز
سرعت باد در ارتفا  50سانییمیتری روی ت تی تبخیتر
اندازهگیری شده و تغییرا آن بتین  1/4میتر در ثانیته در
مردادماه و  0/9میر در ثانیه در آبانماه گزارش شده استت.
براساس گزارشهای آب منطقهای اسیان اردبیل تتا کنتون
 51چاه م اهداتی در محدودۀ دشت مغان حفر شده است.
عمق آب زیرزمینی در محدودۀ مطالعاتی ،بین  5تا  20میر
در بختتشهتتای شتتمالی و حاشتتیۀ رودخانتتۀ ارس ،و در
بخشهای جنوبی به بیش از  100میر متیرستد .براستاس
نق ههای تراز و جات جریتان آب زیرزمینتی ،رونتد کلتی
جات جریان هماهنت بتا خطتو توپتوگرافی دشتت و از
سمت جنوب به سمت شمال شرق و شرق محدوده استت.
مقدار ضری وخیره برای ایتن دشتت بتهطتور میوستط 5
درصد است .براساس آمار دریافتشده در این منطقه حدود
 633چاه فعال وجود دارد.
1. Emberger
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شکل  .1موقعیت جغرافیایی و نقشۀ ارتفاعی رقومی ) (DEMدشت مغان

موارد و روشها
روش DRASTIC

روش  DRASTICبرای نخسیینبار توسط آلر و همنارانش
در سال  1987ارائه شتده استت [ ]4و ینتی از روشهتای
ارزیابی آسی پییری مبینی بر همپوشانی است و بر ارزیابی
توصیفی و کمتی آستی پتییری تنیته دارد .ایتن روش در
مقیاس منطقهای و براساس پارامیرهتای هیتدروژئولوژینی
کنیتترلکننتتدۀ آلتتودگی آب زیرزمینتتی بتتهکتتار متتیرود.
 DRASTICمخفف پارامیرهای هیدروژئولوژینی است کته
هفت پارامیر را شامل می شود :عمتق آب زیرزمینتی)D( 1؛
تغییۀ خالص)R( 2؛ مواد ت نیلدهندۀ آبخوان(A) 3؛ بافتت
6
خاک)S( 4؛ توپوگرافی منطقه)T( 5؛ اثر منطقۀ غیتراشتبا
1. Depth of groundwater
2. Recharge
3. Aquifer media
4. Soil media
)5. Topography (surface slope
6. Impact of the vadose zone media

()I؛ و هتتدایت هیتتدرولینی آبختتوان .(C) 7بتتراستتاس روش
 ،DRASTICهری از این پارامیرهتا در محاستبۀ شتاخص
آسی پتییری بتا اعمتال یت ضتری وزنتی (جتدول  )1و
نر های توصیهشده ،توسط رابطۀ  1م ارکت میکنند.
()1

DI = D r Dw + R r Rw + A r Aw + S r S w
+T rTw + I r I w + C rCw

در رابطت تۀ  DI ،1بیتتتان ر شتتتاخص آستتتی پتتتییری
 DRASTICاست .همچنین  wبیان ر ضری وزنی (بته هتر
پارامیر  DRASTICبا توجه به اهمیت تأثیر آن در محاسبۀ
آسی پییری بین  1تا  5وزن داده میشود) r ،بیتان ر نتر
(برای هر قسمت از دشت نرخی در نرر گرفیه میشود کته
عددی بین  1تا  10است) [ ]13است .مقتادیر بتزر تتر و
کوچ تر شاخص  ،DIبهترتی ن اندهندۀ پیانسیل زیاد و
کآ آسی پییری آبخوان است.

7. Conductivity
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پارامترهای روش DRASTIC
عمق آب زیرزمینی )(D

این پارامیر تعیینکنندۀ مسیری است که آالینده باید طتی
کند تا به سطح ایستیابی برستد .عمتق کتآ آب زیرزمینتی
سب میشود آالیندهها سریآتر به آب زیرزمینی راه یابند.
برای تایۀ ایتن الیته از دادههتای ستطح آب در چتاههتای
م اهداتی سال  ،1392در محیط  Arc GISاسیفاده شتده
است .برای تایۀ این الیه ،ابیدا موقعیت جغرافیایی و عمتق
سطح ایسیابی هر ی از چاهها به محیط اکستل وارد شتد،
سپس در محیط  Arc GISبه روش  Krigingدرونیتابی و
به حالت رسیری درآمد.
تغذیۀ خالص )(R

تغییۀ آب موج میشتود تتا آالینتده بتهصتور عمتودی
انیقال یابد و به سطح ایسیابی برسد و بتهصتور افقتی در
آبخوان حرکت کند .همچنتین آب تغییتهای حجتآ آب در
دسیرس برای پراکندگی و رقیقشدن آالینده را در منتاطق
اشبا و غیراشبا کنیرل متیکنتد .ایتن الیته از محاستبۀ
میزان بیعن آب زیرزمینی و سپس درونیابی و رتبتهدهتی
براساس نرریۀ آلر و همنارانش ( )1987تایه شد [.]4
محیط آبخوان )(A

خصوصیا مواد ت نیلدهندۀ منطقۀ اشبا ماننتد میتزان
تخلخل ،جنس ،اندازۀ ورا و جورشدگی ورا بتر میتزان
پویایی و تحرک آلودگی و به بیانی فرایندهای رقیتقستازی
آلودگی مانند تجزیۀ شیمیایی ،جتیب و پختش تأثیرگتیار
است .با توجه به جنس مواد ت نیلدهندۀ آبخوان (بختش
اشبا ) و با اسیفاده از گزارشها و نق ههای زمینشناسی و
ال های حفاری ،اقدام به تایۀ این الیه شده استت .بترای
این الیه ابیتدا جتنس متواد ت تنیلدهنتدۀ بختش اشتبا
آبخوان م خص و سپس رتبهدهی شتد و درناایتت بعتد از
درونیابی به روش  Krigingالیۀ رسیری آن بهدستت آمتد
[.]4
الیۀ محیط خاک )(S

بافت محیط خاک بر میزان تغییه و توانایی آالیندهها بترای
نفوو به محیط وادوز تأثیر میگیارد .وجود مواد دارای بافت
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ریزدانه مانند سیلیورس ،تراوایی خاک را کاهش میدهند و
به عنس مواد دانهدرشتتر مانند شن ،نفووپتییری ختاک و
درنییجه قابلیت انیقال آالیندهها به سیسیآ آب زیرزمینتی
را افزایش میدهند .برای تایتۀ ایتن الیته ،از نق تۀ بافتت
محیط خاک اسیفاده شد و پس از درونیابی بتا استیفاده از
نرریۀ آلر و همنارانش ( )1987رتبهدهی شد [.]4
توپوگرافی )(T

شی توپوگرافی موج کاهش مانتدگاری آب روی ستطح
زمین و کاهش نر نفوو میشود .بتهطتوری کته در شتی
کآ ،فرصت نفوو بی تیر و نیتروی آلتودهکننتدگی افتزایش
مییابد .پس به ناحیۀ با شی کمیر ،رتبۀ بی یر و ناحیۀ با
شی بی یر رتبۀ کمیر تعلق خواهد گرفت .نق ۀ شی بتا
مقیتتاس  ،1/100000از طریتتق متتدل ارتفتتاعی رقتتومی
) (DEMمنطقه تایه شده است.
محیط غیراشباع )(I

تأثیر منطقه غیراشبا در آلودگی آبختوان ،م تابه محتیط
ختتاک بتتوده و بتته نفووپتتییری متتواد ت تتنیلدهنتتده و
خصوصیا محیط غیراشبا بسی ی دارد .برای تایتۀ ایتن
الیۀ روشی م ابه با پارامیر محیط آبخوان اسیفاده میشود،
با این تفاو که ضخامت و جنس الیتههتای بتاالی ستطح
ایسیابی در ال های حفاری اسیفاده میشود.
هدایت هیدرولیکی )(C

هدایت هیدرولینی میتزان آب نفوویافیته بته سیستیآ آب
زیرزمینی را از طریق محیط آبخوان م خص میسازد .پس
منتتاطق دارای هتتدایت هیتتدرولینی بی تتیر در ارزیتتابی
پیانستتیل آبهتتای زیرزمینتتی رتبتتۀ بی تتیری را ب تهختتود
اخیصاص خواهنتد داد .بترای بتهدستتآوردن ایتن الیته از
اطععا مخیص بته نتر هتدایت هیتدرولینی در منطقتۀ
اشبا اسیفاده شده است ،به اینصتور کته ابیتدا قابلیتت
انیقال آب در محیط اشبا آبخوان با استیفاده از ال هتای
حفاری محاسبه شد .سپس بتا فرمتت اکستل وارد محتیط
 Arc GISشد و بتا روش  Krigingدرونیتابی و در ناایتت
رتبهدهی شد.
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جدول  .1مقایسۀ وزن نسبی پارامترهای روشهای ارزیابی آسیبپذیری آبهای زیرزمینی
پارامترهای روش

وزن نسبی
[DRASTIC]4

[SINTACS]14

[SI]15

5
4
3
2
1
5
3
-

5
4
3
4
2
5
3
-

0/186
0/212
0/259
0/121
0/222

عمق آب زیرزمینی
تغییۀ خالص
محیط آبخوان
نو خاک
توپوگرافی
محیط غیراشبا
هدایت هیدرولینی
کاربری اراضی
روش SINTACS

روش  SINTACSبرای نخستیینبتار بترای آستی پتییری
آبخوانی در جنوب اییالیا بهکار برده شده است [ .]14هفت
پارامیر عمتق ستطح ایستیابی ) ،(Sتغییتۀ ختالص ) ،(Iاثتر
منطقۀ غیراشبا ) ،(Nنو خاک ) ،(Tمحتیط آبختوان )،(A
هدایت هیدرولینی ) (Cو شی ) (Sدر این روش ،م ابه بتا
روش  DRASTICتایه متیشتوند و تناتا تفتاو ایتن دو
روش در فرایند وزن و رتبهدهتی آنااستت (جتدول  .)1در
این روش نیز براساس میزان اهمیتت پارامیرهتا در انیقتال
آلودگی به جریان آب زیرزمینتی رتبتهای بتین  1تتا  10و
وزنتتی بتتین  1تتتا  5اخیصتتاص داده متتیشتتود .در ناایتتت،
شاخص آسی پییری  ،)ISINTACS(SINTACSبراساس رابطۀ
 2محاسبه میشود:
()2

I SINTACS = S r S w + I r I w + N r N w + T rTw
+ A r Aw + C rCw + S r S w

روش SI

روش  SIبتترای ارزیتتابی آستتی پتتییری آبختتوان نستتبت بتته
آالیندههای ک اورزی ارائه شده است .پتنج پتارامیر عمتق آب
زیرزمینتتی ) ،(Dتغییتتۀ ختتالص ) ،(Rمحتتیط آبختتوان )،(A
توپوگرافی ) (Tو کاربری اراضی ) (LUاسیفاده میشتود [.]15
برای الیۀ کتاربری اراضتی از نق تۀ کتاربری اراضتی محتدودۀ
دشت مغان اسیفاده شد و رتبهدهتی آن بتا استیفاده از نرریتۀ
اسیاییر و همنارانش ( )2006انجام گرفت؛ به ایتنصتور کته
مناطق ک تاورزی بی تیرین رتبته و مراتتآ کمیترین رتبته را
بتتهختتود اخیصتتاص دادنتتد [ .]15هتتر پتتنج پتتارامیر براستتاس
واحدهای ت نیلدهنده بین  0تا  100ارزشگیاری می شتوند

و پس از وزندهی (جدول  ،)1شتاخص ( )SIطبتق معادلتۀ 3
محاسبه میشود.
()3
SI = DR DW + R R RW + AR AW +T R TW + LU R LU W
آلودگی نیترات

بتترای واستتنجی و صتتحتستتنجی متتدلهتتای ،DRASTIC
 SINTACSو  SIاز مقادیر غلرت نییرا اندازهگیریشتده
در  21چاه بارهبرداری در پاییز  1394اسیفاده شد .آنتالیز
نمونهها با اسیفاده از دسی اه اسپنیروفیومیر صور گرفت.
کمیرین میزان غلرت نییرا  4/16میلتیگترم بتر لییتر و
بی یرین میزان آن  141/43میلیگرم بر لییر اندازهگیتری
شتتد .طبتتق اطععیتتۀ باداشتتت جاتتانی ( )WHOمقتتدار
اسیاندارد نییرا در آبهای آشتامیدنی حتداک ر بایتد 50
میلیگرم بر لییر باشتد کته در ایتنصتور میتزان غلرتت
نییرا اندازهگیریشده در منطقه ،حدود پنج برابتر بی تیر
از مقتتدار استتیاندارد اعتتعمشتتده توستتط ستتازمان باداشتتت
جاانی است.
مدل ترکیبی

در این بررسی ،روش جدیدی بهمنرور ارزیابی آستی پتییری
آبهای زیرزمینی ارائه شده است .روش ارائهشتده بتا ترکیت
نیایج بهدستآمده از روشهای رایج ارزیابی پیانستیل آبهتای
زیرزمینی ،شامل روشهتای  SINTACS ،DRASTICو  SIاز
مزایتتای هتتر ستته روش باتتره متتیبتترد .در ترکیتت نیتتایج
آسی پییری روشهای یادشده ،وزن هری از روشها توستط
شتتاخص همبستتی ی ( )CIبتتین نیتتایج نییتترا و شتتاخص
آسی پییری تعیین میشود .بهبیان دی ر ،روشی کته شتاخص
همبسی ی بی یری داشیه باشد ،وزن بی یری را نیز بته ختود
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اخیصتتاص خواهتتد داد [ .]16بتترای بررستتی همبستتی ی ایتتن
متتدلهتتا از دادههتتای نییتترا انتتدازهگیتتریشتتده و ضتتری
همبسی ی ) (CIدر سه سطح آستی پتییری کتآ ،میوستط و
زیاد اسیفاده شده است .طی این محاستبا دادههتای غلرتت
نییرا و میزان آسی پییری در هر سه متدل ،بته سته دستیۀ
کتتآ ،میوستتط و زیتتاد تقستتیآ متتیشتتود .ستتپس آن دستتیه از
دادههای نییرا که در ردۀ ینسانی با نق ههای آسی پتییری
قرار میگیرند در سه ضرب میشوند .آن دسیهای که اختیعف

هتای SINTACS ،DRASTIC

در رابطۀ یادشده عبار
و  SIتوزیآ منانی شاخص آسی پییری هریت از روشهتا
را بهصور نرمالشده ن ان میدهد .شایان یادآوری استت
نرمالسازی نیتایج توزیتآ منتانی شتاخص آستی پتییری
هری از روشها توسط رابطۀ  5انجام شده است .در ادامه،
چ ون ی محاسبۀ هری از روشها پرداخیه بررسی خواهد
شتتد .همچنتتین  CIiو  VItotalبتتهترتیتت بیتتان ر شتتاخص
همبسی ی (بین دادههتای نییترا و هریت از روشهتا) و
شاخص آسی پییری بهدستآمده از ترکی روشهاست.
()5

ارزشی  1دارند ،در عدد  2و دسیهای که اختیعف  2دارنتد ،در
عدد  1ضرب میشوند .در ناایت ،از جمآ این مقتادیر ضتری
همبسی ی ) (CIبهدست میآید [.]16
شایان یادآوری است برای چنین ترکیبتی بایتد توزیتآ
منانی شاخص آسی پییری هر سه روش در بتازۀ ینستانی
تغییر کند .بدینمنرور نیایج آسی پییری بین بازۀ صتفر و
ی نرمالسازیشده است .رابطۀ  4چ ون ی ترکی نیتایج
روشهای  SINTACS ،DRASTICو  SIرا ن ان میدهد:

CI DRASTIC  DRASTIC  CI SINTACS  SINTACS  CI SI  SI
CI i

()4

X  X min
X max  X min

X norm 

در رابطۀ یادشتده  Xبیتان ر شتاخص آستی پتییری و
 Xnormشاخص نرمالشدۀ آسی پییری روش بررسی شده را
ن ان میدهد .همچنین  Xmaxو  Xminبهترتیت بیتان ر حتد
باال و پایین شاخص آسی پییری روش بررسیشده است.
بحث و نتایج
الیتتههتتای رستتیری تایتتهشتتده از پارامیرهتتای متتورد نیتتاز در
روشهای ارزیتابی آستی پتییری  SINTACS ،DRASTICو
 SIدر شنل  2ن ان داده شده است .این الیهها پس از اعمتال
نتتتر هتتتا  ]14[ SINTACS ،]4[ DRASTICو  ]15[ SIدر
هری از روشها و وزنهتای ارائتهشتده در جتدول  ،1توستط
روابط 1ت  3همپوشانی شده است .در ادامه ،بته بررستی نیتایج
بهدستآمده از هری از روشهتای یادشتده پرداخیته خواهتد
شد.
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VI total 

نتایج بهدستآمده از روش DRASTIC

پس از بهکارگیری رابطۀ  1و جدول  ،1نق ۀ توزیآ منتانی
شاخص آسی پییری آبهای زیرزمینتی دشتت مغتان بته
روش  DRASTICبهدست آمده است (شتنل  .)5شتاخص
آسی پییری بهدستآمده از این روش در بازهای بین  50تا
 133محاسبه شد .براساس طبقتهبنتدی آلتر و همنتارانش
( 44/56 ]4[ )1987درصد از مساحت منطقۀ مطالعهشتده
در محدودۀ با آسی پییری کآ ،و باقی قسمتهتای دشتت
در محدودۀ آسی پییری میوسط واقآ شده استت .بخ تی
که در محدودۀ آسی پییری میوسط قترار دارد ،بی تیر در
قسمتهای غربی و مرکزی دشت مطالعهشتده واقتآ شتده
است که در این قسمتها عمق آب زیرزمینی بسیار کمیتر
است.
نتایج بهدستآمده از روش SINTACS

بعد از رتبهدهی و وزندهی الیههای مخیص به پارامیرهای
روش  SINTACSمطابق با نر های توصیهشده در جتدول
 ،1نق تتۀ ناتتایی آستتی پتتییری بتتهدستتتآمتتده از روش
 SINTACSبا بهکتارگیری رابطتۀ  2و جتدول  1بتهدستت
آمده است (شنل  .)5شاخص آسی پییری بهدستآمتده از
این روش در بازهای بین  58تا  160محاسبه شده است که
 32درصد از دشت مد نرر در محدودۀ آسی پتییری کتآ،
 63درصد در محدودۀ آسی پییری میوستط و  5درصتد از
منطقۀ مطالعاتی در محدودۀ آسی پییری زیاد قرار داشت.
بهطوری که بی یرین مساحت از دشت مد نرر در محدودۀ
آسی پییری میوسط (بی یر در بخشهای مرکزی دشتت)
قرار دارد.
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شکل  .2الیههای مختص به پارامترهای روشهای DRASTIC

الف) عمق آب زیرزمینی؛ ب) تغذیه؛ پ) مواد آبخوان؛ ج) بافت خاک؛ د) توپوگرافی؛ م) ناحیۀ غیراشباع؛ و) هدایت هیدرولیکی
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شکل  .3الیههای مختص به پارامترهای روشهای SINTACS

الف) عمق آب زیرزمینی؛ ب) تغذیه؛ پ) اثر محیط غیراشباع؛ ج) بافت خاک؛ د) محیط آبخوان؛ م) هدایت هیدرولیکی؛ و) توپوگرافی
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شکل  .4الیههای مختص به پارامترهای روشهای SI

الف) عمق آب زیرزمینی؛ ب) تغذیه؛ پ) محیط آبخوان؛ ج) توپوگرافی؛ د) اراضی کاربری
نتایج بهدستآمده از روش SI

صحتسنجی

نق ۀ توزیآ منانی آسی پتییری منطقتۀ مطالعته شتده بتا
اسیفاده از روش  SIپس از بهکارگیری رابطتۀ  ،3نتر هتای
توصیهشده و وزنهای ارائهشتده در جتدول  ،1در شتنل 5
ن ان داده شده است .شاخص آسی پییری بهدستآمده با
روش  SIدر بازهای بین  14تتا  36محاستبه شتده کته 65
درصد از مساحت دشت ،در محدودهای با آسی پییری کآ
(بی یر در بخشهای جنوبی دشت) واقآ شده است که این
قسمتها بی یر اراضی کاربری مراتآ دارند و باقی مساحت
دشت در محدودۀ آسی پییری میوسط قرار دارد.

صتتحتستتنجی روشهتتای  SINTACS ،DRASTICو  SIبتتا
اسیفاده از مقادیر غلرت نییترا صتور گرفیته استت .بترای
بررستتی همبستتی ی ایتتن متتدلهتتا از دادههتتای نییتترا
اندازهگیریشده و ضری همبسی ی ) (CIاسیفاده شده استت.
بر این اساس ،ضری همبسی ی ) (CIبرای روش DRASTIC
 ،50بتترای روش  48 SINTACSو بتترای روش  47 SIبتترآورد
شتتده استتت .بنتتابراین ،روش  DRASTICبی تتیرین میتتزان
همبسی ی را با دادههای غلرت نییرا ن ان داده استت .بعتد
از آن بتتتهترتیت ت روش  SINTACSو روش  SIهمبستتتی ی
کمیری را ن ان دادهاند (شنل .)5
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شکل  .5انطباق یون نیترات با نقشۀ آسیبپذیری
الف) روش DRASTIC؛ ب) روش SINTACS؛ ج) روش SI
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با بررسی نیایج موجود در شنل  6میتوان دریافت هریت
از روشهتتا در برختتی نتتواحی عملنتترد مناستتبی نداشتتیهانتتد.
بهمنرور حل این م نل پس از ایننه الیتههتای مختیص بته
توزیآ منتانی شتاخص آستی پتییری هتر سته روش تایته و
نرمالسازی شد و همچنتین شتاخص همبستی ی بتین نیتایج
آسی پییری و دادههای نییرا محاسبه شتد ،نق تۀ ترکیبتی
شاخص آستی پتییری آبهتای زیرزمینتی توستط رابطتۀ 1
محاسبه شده است (شنل  .)5با بررسی نییجۀ بهدستآمتده و
محاستتبۀ شتتاخص همبستتی ی م تتاهده شتتد نق تتههتتای

بهدستآمتده از ترکیت وزندار ،شتاخص همبستی ی زیتادی
نسبت به سه روش دی ر دارد (.)CI=52
جدول  .2مقایسۀ مقادیر  CIروشهای مختلف ارزیابی
آسیبپذیری آبهای زیرزمینی
ضریب همبستگی محاسباتی )(CI
50
48
47
52

روشها
DRASTIC
SINTACS
SI

مدل ترکیبی

شکل  .6نقشۀ آسیبپذیری دشت مغان با استفاده از روش ترکیبی

نتیجهگیری
در این پ وهش آسی پییری آبخوان دشت مغان با اسیفاده
از روینرد جدیدی بررسی شده است که از ترکیت وزندار
روشهتتای  SINTACS ،DRASTICو  SIباتتره متتیبتترد.
بهمنرور صحتستنجی نیتایج روشهتای استیفادهشتده ،از
دادههتتای غلرتتت نییتترا انتتدازهگیتتریشتتده از چتتاههتتای
بارهبرداری منطقه و محاسبۀ شاخص همبستی ی استیفاده
شده است .روش پی تناادی از ترکیت وزندار الیتههتای
نرمالشدۀ توزیآ منانی شاخص آسی پییری باره متیبترد
بهطوری که شتاخص همبستی ی وزن هتر روش را تعیتین
میکند .با بررسی نیایج م اهده شد کته روش پی تناادی
با دادههای غلرت نییترا بی تیرین میتزان همبستی ی را

نسبت به سه روش یادشده دارد .بنابراین ،متیتتوان اظاتار
داشت که روش پی ناادی دارای عملنرد بایری نسبت به
دی ر روشها برای بررسی آسی پییری دشت مغان استت.
این روینرد جدید میتواند برای ارزیابی آسی پییری ستایر
آبخوانها نیز مفید واقآ شود .براساس نیایج بهدستتآمتده
م اهده شد که قسمتهای شمالی و غربی دشتت ،بی تیر
در محتتدودۀ آستتی پتتییری زیتتاد واقتتآ شتتده کتته در ایتتن
قسمتها عمق آب زیرزمینی کآ است .بخشهای مرکتزی
دشت نیز در محدودۀ آسی پییری میوسط واقآ شتده کته
در این قسمتها جنس منطقۀ غیراشبا و محتیط آبختوان
از ورا دانهدرشت ت نیل شده است .بنابراین ،بتهمنرتور
حفاظت منابآ آب زیرزمینی دشت مغان بایر است کته در
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