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Abstract

چکیده

ورود آالیندههای سطحی به منابع آب زیرزمینی به خصوص در
 از مشکالت،سالهای اخیر که با بحران کمبود آب مواجه بودهایم
 بنابراین.جدی در کاهش کیفیت منابع آب زیرزمینی میباشد
شناخت مناطق آسیبپذیر و جهتدهی برنامههای توسعهای
 دستیابی،به سمت مناطقی که آسیبپذیری کمرتی دارند
 در این.پذیر خواهد کردبه اهداف توسعه پایدار را امکان
مطالعه آسیبپذیری آبخوان دشت جارمه در استان خوزستان با
 مورد ارزیابی قرار گرفته2 و سینتکس1استفاده از مدل دراستیک
 اصول مدل دراستیک بر پایه پارامرتهای هیدرولوژیکی.است
 پارامرتهای.و هیدروژئولوژیکی مؤثر بر انتقال آلودگی است
 با این تفاوت،مدل سینتکس مشابه مدل دراستیک میباشد
که فرآیند وزن و رتبهدهی پارامرتها در روش سینتکس انعطاف
 پس از تهیه نقشههای آسیبپذیری توسط تلفیق.بیشرتی دارد
، محیط آبخوان، تغذیه خالص،پارامرتهای عمق آب زیرزمینی
، محیط غیراشباع و هدایت هیدرولیکی، شیب،محیط خاک
.نتایج مدل با استفاده از نقشه نیرتات صحتسنجی شدند
میزان همبستگی نقشه نیرتات آب زیرزمینی با مدل دراستیک و
 با تحلیل حساسیت. درصد بود0/58  و0/46 سینتکس به ترتیب
به دو روش حذف نقشه و تک پارامرتی نیز میزان تأثیرگذاری هر
 نتایج حاصله از روش حذف نقشه.کدام از پارامرتها بررسی شد
و تک پارامرت در هر دو روش بیانگر آن است که پارامرت محیط
غیراشباع مهمرتین عامل تأثیرگذار بر آسیبپذیری آبخوان منطقه
.مورد مطالعه میباشد

In recent years that we are faced with water shortage, the
entrance of surface pollutants to the groundwater resources
has become a serious problem in reducing the quality of
groundwater resources. Therefore, identifying vulnerable
areas and directing development programs in the areas
which have not been vulnerable to pollution is the best way
to provide sustainable development programs. In this study,
aquifer vulnerability have been assessed using DRASTIC
and SINTACS models at the Jarmeh plain, khozestan
province. The principle of the DRASTIC model is based on
hydrological and hydrogeological pollution transmission
conditioning factors. Entering the parameters for both
DRASTIC and SINTACS is the same, the main difference
between them is that weighing and rating in the SINTACS
method is more flexible. Groundwater vulnerability maps
have been provided using overlaying of water depth, net
recharge, aquifer media, soil media, topography, impact
of vadose zone, hydraulic conductivity, the results of the
mdels and were validated using nitrate concentration map.
Correlation between nitrate and groundwater vulnerability
maps provided by DRASTIC and SINTACS was 0.36% and
0.48%, respectively. Sensitivity analysis was investigated to
determine the most effective factors using map removal and
single parameter methods. The results of both methods show
that the unsaturated zone is the most important factor on
groundwater vulnerability in the study area.
Keywords: Vulnerability, DRASTIC, SINTACS, Jarmeh
plain.
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 ،)1993درستیک ( Allerو همکاران ،)1987 ،سینتکس (،Civita
IRISH ،)1994ا( Dalyو همکاران )1999 ،و SIا()2000 ،Ribeiro
اشاره منود .روشهای رتبهدهی مناسبترین روشها برای ارزیابی
آسیبپذیری آب زیرزمینی هستند .زیرا نسبتاً ارزان بوده ،به طور
مستقیم به هدف میرسند ،دادههای مورد استفاده آن در دسرتس
یا قابل تخمین میباشند و نتایج نهایی آن به آسانی قابل توصیف
بوده و برای تصمیمگیریهای مدیریتی مناسب هستند ( Focazioو
همکاران .)2002 ،از میان چندین روش موجود ،روشهای دراستیک
و سینتکس برای ارزیابی پتانسیل آلودگی دشت جارمه انتخاب شدند.
یکیازمزیتهایاصلیمدلهایدراستیکوسینتکس،انجامارزیابی
آسیبپذیری با استفاده از تعداد زیادی الیههای اطالعاتی است.که
تأثیر خطاها و یا عوامل نامعلوم را بر روی خروجی نهایی محدود
میکند (معروفی و همکاران .)1391،بعضی از محققین معتقدند که
میتوان با استفاده از تعداد کمرتی پارامرتهای ورودی ،با هزینه کمرت
و دقت بیشرت به نتیجه مطلوب دست یافت .در خصوص آسیبپذیری
و آلودگی آب زیرزمینی با این دو مدل ،تحقیقاتی انجام شده که از
نقطه نظرهای مختلفی به بررسی موضوع پرداختهاند .در ادامه به
چند مورد از این مطالعات اشاره میگردد Pisciotta .و همکاران
( )2015به منظور ارزیابی خطر بالقوه آلودگی نیرتات در سفره ناشی
از فعالیتهای کشاورزی در منطقه نورا ،شامل غربی ساردینا در ایتالیا
از روش  SINTACSاستفاده کردند .نتایج نشان داد که بخش مرکزی
دشت تحت خطر باالی آسیبپذیری است .آنها برای صحتسنجی
نتایج از دادهای نیرتات موجود در دشت استفاده کردند .این روش در
مقایسه با روش آماری محبوبتر است .در واقع نسبتاً ارزان و ساده
است و دادهها معموالً در دسرتس میباشد ،آنها همچنین به منظور
ارزیابی آسیبپذیری ذاتی در برابر خطر آلودگی نیرتات در آبهای
زیرزمینی و مقایسه اثرات زیستمحیطی توسط کشاورزی بیش از
حد در منطقه مدیرتانه سیسیلی در ایتالیا از دو روش SINTACS
و  DRASTICاستفاده کردند .مقادیر غلظت نیرتات بدست آمده
با مقادیر  SINTACSو  DRASTICبه روش همبستگی پیرسون
مقایسهکرد.نتایجگویایایناستکه SINTACSهمبستگی بیشرتی
با مقادیر نیرتات دارد و نسبت به ارزیابی ریسک حساسیت باالیی دارد
و ارزیابی بهرتی را فراهم میسازد .افروزی و همکاران ( )1392جهت
تهیه نقشه پهنهبندی آسیبپذیری آبخوان دشت بروجن و فرادنبه
از روش دراستیک استفاده کردند .نقشههای پهنهبندی آسیبپذیری
آبخوان در این محدوده ،از همپوشانی الیههای مختلف دراستیک در
محیط نرمافزار سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISتهیه گردیده است.
نتایج نشان میدهد که آسیبپذیری در این محدوده به چهار دسته
آسیبپذیری کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد تقسیم میشود .در این
تحقیق به منظور اصالح مدل دراستیک ،رتبه و وزنهای پارامرتهای
دراستیک متناسب با میزان غلظت نیرتات موجود در دشت اصالح
شده است .نتایج گویای دقت و صحت بیشرت روش دراستیک اصالح

مقدمه
آب زیرزمینی از مهمرتین منابع طبیعی در جهان میباشد که در
رشایط کنونی ،بخش قابل مالحظهای از نیازهای آب کشور ایران به
خصوص در بخش رشب توسط این منابع آب تأمین میگردد .بنابراین،
حفاظت کیفی آبهای زیرزمینی از اهمیت زیادی برخوردار است.
در بسیاری از موارد آلودگی آبهای زیرزمینی ،بعد از آلوده شدن
چاههای آب رشب شناسایی میشوند .رفع آلودگی آب زیرزمینی بسیار
پرهزینه و فرآیندی طوالنی است و اغلب زمانی آلودگی تشخیص داده
میشود که رفع آلودگی آبخوان تقریباً غیر ممکن میگردد .یکی از
راههای مناسب برای جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی شناسایی
مناطق آسیبپذیر آبخوان است (باقرزاده و همکاران.)1389 ،
تاکنون تعاریف زیادی درمورد آسیبپذیری آبخوان و مفهوم آن در
هیدروژئولوژی ارائه شده است .از آن جمله میتوان به تعریف کمیته
ملی آمریکا در سال  1993اشاره کرد ( Stigterو همکاران.)2006 ،
این کمیته آسیبپذیری آبهای زیرزمینی نسبت به آلودگی را ،متایل
یا احتامل رسیدن آالیندهها به یک مکان مشخص در سیستم آب
زیرزمینی ،پس از به وجود آمدن آنها در برخی محلها در باالی
سطح آبخوان میداند ( .)2008 ،Almasriآسیبپذیری نوعی ویژگی
نسبی ،بدون بعد و غیرقابل اندازهگیری است که پتانسیل آبخوان را
برای نفوذ و پخش آالیندهها از سطح زمین به سیستم آب زیرزمینی
نشان میدهد ( Babikerو همکاران )2005 ،و به ویژگیهای آبخوان،
محیط زمینشناسی و هیدروژئولوژی بستگی دارد ( Antonakosو
همکاران .)2007 ،اصطالح آسیبپذیری آبخوان از نظر مفهومی در
4
هیدروژئولوژی به دو صورت آسیبپذیری ذاتی 3و آسیبپذیری ویژه
تقسیم میشود ( Goguو همکاران .)2000 ،آسیبپذیری ذاتی به
امکان آلودگی در یک منطقه بدون در نظر گرفنت آالیندههای خاص
اشاره دارد ( .)2008 ،Almasriبه عبارتی این نوع آسیبپذیری به
ویژگیهای زمینشناسی ،هیدرولوژی و هیدروژئولوژی یک منطقه
و فعالیتهای برشی بستگی دارد و مستقل از ماهیت آالیندههاست
( Goguو همکاران .)2000 ،آسیبپذیری ویژه نیز به آسیبپذیری
آبهای زیرزمینی نسبت به آالیندگی گروهی خاص از آالیندهها
اشاره دارد که به ویژگیهای آالیندهها و ارتباط آن با مولفههای
مختلف آسیبپذیری ذاتی بستگی دارد ( Stigterو همکاران،
 .)2006روشهای مختلفی تاکنون برای ارزیابی آسیبپذیری
سفرههای آب زیرزمینی ارائه شده که میتوان آنها را به سه دسته
کلی تقسیم کرد .این سه دسته عبارت است از رتبهدهی توصیفی،
آماری و تحلیلی و روش ترکیبی (معروفی و همکاران .)1391 ،روش
رتبهدهی توصیفی ،آسیبپذیری ذاتی سفره را بر اساس درجهبندی
باال ،متوسط و پایین طبقهبندی میکند و نتایج در جهت تصمیامت
مدیریتی استفاده میشود .از مهمرتین روشهای رتبهدهی میتوان
به GODا(AVI ،)1987 ،Fosterا( Van stemprootو همکاران،
نرشیه آب و توسعه پایدار
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شده نسبت به روش دراستیک ساده میباشد .رضیب همبستگی
پیرسون بین غلظت نیرتات و شاخص دراستیک ساده و اصالح شده به
ترتیب برابر  % 47و  % 80میباشد.
هدف از این مقاله بررسی آسیبپذیری آبخوان دشت جارمه با
استفاده از مدلهای دراستیک و سینتکس در برابر آلودگی و وضعیت
آبخوان دشت جارمه و کمک به تبین سیاستهای کاربردی و عملی
برای مدیریت منابع آب زیرزمینی میباشد.

•مدل دراستیک
مدل دراستیک یک مدل رتبهبندی عددی است که اولین بار در
سال  1987توسط آژانس حفاظت محیط زیست ایالت متحده
برای ارزیابی پتانسیل آسیبپذیری آبهای زیرزمینی ایالت متحده
مطرح و بر اساس مفهوم و وضعیت هیدروژئولوژیکی استوار است.
وضعیت هیدروژئولوژیکی در واقع بیانگر ترکیبی از همه فاکتورهای
زمینشناسی و هیدرولوژیکی است که حرکت آبهای زیرزمینی
را در یک منطقه کنرتل میکند .این مدل از ترکیب هفت پارامرت
هیدروژئولوژیک قابل اندازهگیری و مؤثر در انتقال آلودگی به آبهای
زیرزمینی که شامل عمق آب زیرزمینی ،تغذیه خالص آبخوان ،محیط
آبخوان،محیطخاک،توپوگرافی،موادتشکیلدهندهیناحیهغیراشباع
و هدایت هیدرولیکی میباشد ،تشکیل شده است .برای تعیین
اهمیت نسبی هر کدام از عوامل هفتگانه استفاده شده در مدل ،هر
پارامرت نسبت به سایر عوامل ارزیابی میشود ،بهطوری که به هرکدام
با توجه به اهمیت تأثیر در آلودگی سیستم آب زیرزمینی یک وزن از
یک تا پنج تعلق میگیرد که نشاندهنده اثر نسبی هر پارامرت بر انتقال
آلودگی در آبهای زیرزمینی است؛ یعنی پنج مؤثرترین و یک کمرتین
اثر را دارد .هر یک از عوامل هیدرولوژیک تأثیرگذار در مدل دراستیک
خود به بازههایی تقسیم میشوند (محمودزاده و همکاران.)1392 ،
در این روش شاخص آسیبپذیری از مجموع حاصلرضب وزن و رتبه
هفت پارامرت یاد شده ،مطابق رابطه ( )1بدست میآید.
(Drasticindex=DrDw+RrRw+ArAw+SrSw+TrTw+IrIw+CrCw )1
در این رابطه Dعمق آب زیرزمینی R،تغذیه خالص A،محیط آبخوان،
 Sمحیط خاک T ،شیب I ،محیط غیراشباع C ،هدایت هیدرولیکیw ،
وزن و  rرتبه مربوط به هر کدام از پارامرتهای مدل میباشد.

مواد و روشها
•معرفی منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه واقع در شامل شهر اندیمشك در استان خوزستان
میباشد .این حوضه جزئی از بخش مركزی شهرستان اندیمشك است،
كه شهر اندیمشك نیز در آن واقع میباشد .حوضه مذكور از شامل و
شامل رشق به محدوده دریاچه سد دز ،از رشق به شهر دزفول و رود
دز ،از شامل غرب به راه آهن رسارسی شامل -جنوب ،از جنوب به
شهر اندیمشك و از غرب و جنوب غرب به رود فصلی باالرود ختم
میشود .منطقه مورد مطالعه دارای مختصات جغرافیائی "16˚ 48' 17
تا " 29˚ 48' 55طول رشقی و " 32˚ 25' 36تا " 39˚ 32' 19عرض شاملی
میباشد .حوضه آبریز آن یكی از زیرحوضههای رود فصلی باالرود از
رسشاخههای رود دز میباشد .این محدوده دارای مساحتی معادل314
كیلومرتمربعمیباشد.باالتریننقطهارتفاعیآن 825مرتباالترازسطح
دریا ،پایینترین نقطه ارتفاعی  130مرت و ارتفاع متوسط آن  477مرت از
سطح دریا میباشد .شکل ( )1موقعیت منطقه را نشان میدهد.

•مدلسینتکس
این مدل توسط سیویتا و دمایو به منظور ارزیابی قابلیت
آسیبپذیری آلودگی نسبی آبهای زیرزمینی با استفاده از هفت
پارامرت هیدروژئولوژیکی به کارگرفته شد .این مدل از مدل دراستیک
آمریکایی تکامل یافته است (کالنرتی و همکاران .)1386 ،با این
تفاوت که فرایند رتبهدهی در روش سینتکس از انعطاف بیشرتی
برخوردار میباشد (باقرزاده و همکاران .)1389 ،مدلهای پارامرتی
مانند سینتکس متعلق به گروه مدلهای شامرشی هستند که در
آن هر پارامرت عالوه بر اینکه به صورت منفرد رتبهبندی میشود ،به
منظور کاهش یا افزایش اهمیت پارامرتها ،هر پارامرت وزنی متفاوت
داشته که در آن فرآیند تجزیه و تحلیل لحاظ میشود .شاخص
آسیبپذیری در این روش از مجموع حاصلرضب وزن و رتبههای
موثر در ارزیابی آسیبپذیری طبق رابطه ( )2محاسبه میگردد .که
در آن  SIشاخص آسیبپذیری سینتکس و  Piو  Wiبه ترتیب مرتبه
و وزن هر کدام از پارامرتها میباشد (.)2006 ،Al kuisi
)(2
			
5

شکل -1نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه

•زمینشناسی و هیدروژئولوژی
زمینشناسی منطقه مورد مطالعه ،سازندهای آغاجاری ،لهربی،
بختیاری و رسوبات عهد حارض شامل میشود .به علت حضور
کنگلومرای بختیاری در این دشت و تخریب ،فرسایش و حمل مواد
این سازند در قسمت اعظم محدوده ،آبرفت دشت مورد مطالعه،
بیشرت شامل مواد دانهدرشت و قلوهای است (رشکت مهندسین
مشاور بهکار آب اهواز.)1391 ،
ارزیابی آسیبپذیری آبخوان دشت جارمه توسط روشهای دراستیک و سینتکس
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ایستابی حاصل گردید .سپس از روش درونیابی کریجینگ دادههای
موجود و تهیه الیههای رسرتی مربوط به پارامرتهای دراستیک استفاده
گردیده است .بدین ترتیب نقشه عمق آب زیرزمینی جهت تلفیق با
الیههای دیگر تهیه شد.
•تغذیهخالص:
تغذیه خالص ،مقدار آبی است که از سطح زمین نفوذ میکند و خود
را به سطح ایستابی میرساند .تغذیه آب زیرزمینی منجر میشود
که مواد آالینده به صورت عمودی به داخل آبخوان انتقال یابد و به
صورت افقی در آبخوان حرکت کند .تغذیه در واقع عاملی برای نفوذ و
انتقالآالیندههاازمنطقهغیراشباعبهمنطقهاشباعمیباشد.بنابراین
با افزایش میزان تغذیه در یک منطقه ،پتانسیل آلودگی آبهای
زیرزمینی آن منطقه افزایش خواهد یافت (نارصی و صارمینژاد،
 .)1390برای بدست آوردن الیه تغذیه خالص ،نقشه شیب و نقشه
رتبهبندی نفوذپذیری خاک به همراه رتبهبندی بارندگی منطقه (که
در منطقه مورد مطالعه برابر یک است) ،همپوشانی شدند سپس الیه
بدست آمده با استفاده از این روش با توجه به معیارهای جدول ()1
طبقهبندی شد .معادله پیسکوپو ( )2001 ،Piscopoبرای محاسبه
تغذیه پتانسیل یک منطقه ،به صورت رابطه ( )3میباشد (شکل .)8
( )3درصد شیب  +میزان بارندگی  +نفوذپذیری خاک = تغذیه خالص

•عمق تا سطح ایستابی:
فاصله بین سطح زمین و سطح آب زیرزمینی عمق برخورد را مشخص
میکند و به عبارتی تعیینکننده ضخامت بخش غیر اشباع میباشد
( Bartzasو همکاران .)2015 ،عمق سطح ایستابی به این دلیل که
ضخامتی از مواد را در بر میگیرد که آب نفوذی قبل از رسیدن به
سفره باید از آن عبور کند ،دارای اهمیت زیادی در انتقال آلودگیهای
احتاملی است .عموماً با افزایش عمق آب ،پتانسیل آلودگی سفره
کاهش مییابد ( Voudourisو همکاران .)2010 ،عمق آب به صورت
فاصله(بر حسب مرت) از سطح زمین تا سطح ایستابی تعریف میشود
( wenو همکاران .)2009 ،هرچه عمق سطح ایستابی بیشرت باشد،
زمان بیشرتی طول میکشد تا این مواد به آبخوان برسد و امکان پخش
شدن ،رقیق شدن و جذب مواد آالینده در خاک وجود خواهد داشت
(نارصیوصارمینژاد.)1390،بهمنظورتهیهالیهعمقتاسطحایستابی
از اطالعات سطح آب در پیزومرتها شامل نام پیزومرتها ،موقعیت
پیزومرتها برحسب utmو عمق سطح آب استفاده گردید .اطالعات
مورد نیاز برای تهیه این الیه برای یک دوره یک ساله از مهر  90تا
شهریور  91جمعآوری شد .برای تهیه این الیه از موقعیت جغرافیایی
تراز سطح ایستابی و ارتفاع  14پیزومرت واقع در دشت استفاده شد.
ارتفاع هر پیزومرت از تراز سطح ایستابی آن تفریق و عمق سطح

جدول  -1منرات تغذیه بر اساس روش پیسکوپو ()2001 ،piscopo
میزانتغذیه
ج)نفوذپذیریخاک
ب) بارندگی
الف) شیب
منره
فاکتور محدوده
محدوده
فاکتور بارش ( )mmفاکتور
شیب%
10
11-13
5
زیاد
4
<850
4
>2
8
9-11
4
متوسط تا زیاد
3
850-700
3
2- 10
5
7-9
3
متوسط
2
500-700
2
10-33
3
5-7
2
کم
1
>500
1
<33
1
3-5
1
خیلیکم

•محیطخاک:
این بخش شامل قسمت باالیی منطقه غیر اشباع میباشد که تا حد
نفوذ ریشه گیاهان یا فعالیت موجودات ارگانیکی ادامه دارد (نارصی
و صارمینژاد .)1390 ،خاک اولین سطحی است که آلودگی با آن در
متاس است که بر روی میزان نفوذ و جذب آلودگی در طول الیه خاک
نیز تاثیر دارد (شیوا و همکاران .)1390،پتانسیل آلودگی خاک بستگی
به خصوصیاتی مانند بافت ،نفوذپذیری و درصد مواد آلی خاک دارد
(نخعی و همکاران .)1392 ،وجود مواد با بافت ریز مانند سیلت و
رس ،درصد مواد آلی و ضخامت خاک بیشرت ،تراوایی خاک را کاهش
میدهد و برعکس مواد دانهدرشتتر مانند شن ،نفوذپذیری خاک و
در نتیجه قابلیت انتقال آالیندهها را به سیستم آب زیرزمینی افزایش
میدهد (محمودزاده و همکاران .)1392 ،پس از شناسایی تیپهای
نرشیه آب و توسعه پایدار

مختلف خاک در منطقه مورد مطالعه ،الیه خاک منطقه استخراج و به
صورت یک الیه رسرتی در محیط  GISانجام گرفته است.
•محیط آبخوان :
محیط آبخوان در واقع جنس مواد تشکیلدهنده آبخوان میباشد.
این پارامرت به خصوصیات مواد تشکیلدهنده منطقه اشباع نظیر
تخلخل و اندازه ذرات بستگی دارد و نشاندهنده حرکت آالیندهها
در درون آبخوان میباشد ( Brahimو همکاران .)2012 ،هر چه ذرات
آبخوان درشتدانهتر باشد ،فضای بیشرتی وجود دارد که حرکت آب
درون حفرهها راحتتر و رسیعتر گردد .در نتیجه ذرات درشتدانهتر
نفوذپذیری و آسیبپذیری بیشرتی دارند .به منظور تهیه الیه محیط
آبخوان ،از الگ چاههای مشاهدهای و بهرهبرداری موجود در منطقه
استفادهگردید.
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•منطقهغیراشباع:
منطقه غیراشباع شامل محدوده بین سطح ایستابی و محیط خاک -که
غیراشباع است -میباشد .این محدوده اساساً غیراشباع میباشد و یا
به صورت ناپیوسته اشباع میباشد و عبور آالینده و رقیق شدن آن را
کنرتل میکند (احمدی و آبرومند .)1388 ،این بخش از خاک ،در نفوذ
آب باران و آب سطحی به درون آبخوان نقش اساسی ایفا میکند و
مسیری است که آالینده طی میکند تا به سطح آبخوان برسد .برای
تهیه الیه محیط غیراشباع از الگ چاههای مشاهدهای و بهرهبرداری
موجود در دشت استفاده گردید .مراحل تهیه این الیه نیز هامنند الیه
محیطآبخوانمیباشد.
•هدایتهیدرولیکی:
توانایی مواد تشکیلدهنده آبخوان در انتقال آب را هدایت
هیدرولیکی گویند ،که به درصد فضاهای خالی مرتبط به هم در الیه
آبدار (تخلخل موثر) بستگی دارد (محمودزاده و همکاران.)1392 ،
هدایت هیدرولیکی توسط میزان بهم پیوستگی فضاهای خالی درون
آبخوان کنرتل شده و ممکن است در نتیجه تخلخل بین دانهای،
شکستگی و یا صفحات الیهبندی باشد ( Tilahunو همکاران.)2010،
هر چه هدایت هیدرولیکی بیشرت باشد ،امکان جریان یافنت آالیندهها
در آبخوان بیشرت خواهد بود و آسیبپذیرتر خواهد بود (احمدی
و آبرومند .)1388 ،به منظور تهیه الیه هدایت هیدرولیکی ابتدا از
دادههای آزمایش پمپاژ که توسط سازمان آب و برق خوزستان انجام

شده ،الیه رضیب قابلیت انتقال بدست میآید .سپس با تقسیم این
الیهبرضخامتاشباعآبخوانالیههدایتهیدرولیکیبدستمیآید.
•توپوگرافی:
پارامرت توپوگرافی در مدل دراستیک در واقع شیب سطح زمین است.
شیب سطح زمین بر حرکت و نفوذ مواد آالینده تأثیر میگذارد .هر
چقدر که میزان شیب کم باشد ،مدت زمان متاس آالینده با سطح
زمین افزایش مییابد و به دنبال آن احتامل نفوذ آن به درون زمین
نیز افزایش مییابد .در نتیجه با کاهش شیب سطح زمین ،امکان
آسیبپذیری آبخوان افزایش مییابد (فدایی نوبندگانی .)1393 ،به
منظور تهیه الیه توپوگرافی ،مدل رقومی ارتفاعی منطقه تهیه گردید.
سپس نقشه شیب از این مدل رقومی ارتفاعی استخراج گردید.
پارامرتهای محیط آبخوان ،محیط خاک ،عمق آب زیرزمینی ،منطقه
غیراشباع ،هدایت هیدرولیکی و توپوگرافی برای مدل دراستیک طبق
جدول ( )2و برای مدل سینتکس طبق جدول ( )3رتبهبندی شدند .این
پارامرتها در اشکال ( )2تا ( )6ارائه شده است.
•نیرتات:
در این تحقیق از مقادیر نیرتات  36حلقه چاه در منطقه در مرداد
 ،1391به منزله پارامرت کنرتلکننده اصلی (آالینده شاخص) استفاده
شده است .در نهایت بر اساس رضیب همبستگی بیشرت هر شاخص
با غلظت نیرتات ،مدل بهینه برای ارزیابی آسیبپذیری آبخوان مورد
مطالعه معرفی شد (شکل.)7

شکل  -2نقشه محیط آبخوان دشت جارمه

شکل  -3نقشه محیط خاک دشت جارمه

شکل  -4نقشه توپوگرافی دشت جارمه

شکل  -5نقشه محیط غیراشباع دشت جارمه

شکل  -6نقشه هدایت هیدرولیکی دشت جارمه

شکل  -7نقشه درونیابی نیرتات دشت جارمه
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جدول  -3رتبهدهی و وزندهی به پارامرتهای روش سینتکس ()1995 ،Napolitano

پارامرت
عمق تا سطح ایستابی
2-0
2-3
3-5
5-7
7-10
10-13
13-20
20-30
30-56
<56

شکل  -8نقشه تغذیه خالص دشت جارمه
جدول -2رتبهدهی و وزندهی به پارامرتهای روش دراستیک ( Allerو همکاران)1987،
منره
پارامرت
منره
پارامرت
W=5
عمق تا سطح ایستابی  W=5محیط غیر اشباع
0-1/5
10
الیهمحصور کننده
1
1/5-4/5
9
سیلت/رس
3
4/5-9
7
شیل
3
9-15
5
سنگ آهک
6
ماسهسنگ
15-23
3
6
 2سنگآهک،ماسه
23-30
سنگ 6
و شیل الیهبندی شده
<30
1
مقدار
با
اول
ر
گ
و
ماسه
6
تغذیهخالص
 W=4زیادی سیلت و رس
0-50/8
1
4
دگرگونی/آذرین
50/8-101/6
3
8
ماسه و گراول
101/6-177/8
6
W=2
محیطخاک
177/8-254
8
الیه خاک نازک و یا
10
<254
9
اصالً وجود ندارد
W=3
محیطآبخوان
10
گراول
شیل تودهای
2
9
ماسه
آذرین
دگرگونی
3
8
کودگیاهی
دگرگونیهوازده/آذرین
4
رس منقبضشده و
7
تیلهاییخچالی
5
یا مرتاکم
6
ماسهسنگ نازک الیه،
لوم ماسهای
سنگ 6
ها
ل
آهک و توالی شی
5
لوم
ماسه سنگ تودهای
6
4
لومسیلتی
سنگ آهک تودهای
6
3
لوم رسی
ماسه و گراول
8
2
کود
بازالت
9
رس منقبضنشده و یا
1
غیرمرتاکم
سنگ آهک کارستی
10
W=1
توپوگرافی
W=3
هدایتهیدرولیکی
0-2
10
0/05-4
1
2-6
9
4-12/22
2
6-12
5
12/22-28/51
4
12-18
3
28/51-40/74
6
<18
1
40/74-81/48
8
<81/48
10
نرشیه آب و توسعه پایدار

منره
W=5
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

تغذیهخالص

W=4

محیطآبخوان

W=3

>200
200-300
300-400
400-500
500-700
<700

6
9
8
5
4
3

رسوبات آبرفتی درشت دانه 8-9
9-10
سنگآهکیکارستی
6-9
سنگ آهک شسته شده
4-7
دولومیتشکستهشده
6-8
رسوباتآبرفتی ریزدانه
7-9
ماسه
4-9
ماسه،کنگلومرا
سنگ آذرین شکسته شده 2-4
5-8
فلیش
سنگآتشفشانیشکستهشده 8-10
1-3
مارن ،رس
رسوبات morenicدرشتدانه 6-8
رسوبات  morenicریزدانه 6-4
1-3
رس ،سیلت ،پیلت
4-8
رسوبات آذرآواری
گهایدگرگونیشکستهشده 2-5
سن 

هدایتهیدرولیکی
<5×10-2
1×10-4-5×10-4
5×10-4-1×10-3
1×10-4-5×10-4
5×10-5-1×10-4
1×10-5-5×10-5
4×10-6-1×10-5
8×10-7-4×10-6
1×10-7-8×10-7
>1×10-7
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پارامرت
توپوگرافی

0-3
3-5
5-7
7-10/5
10/5-13/5
13/5-16/5
16/5-19/5
19/5-23
23-27/5
<27/5

محیطخاک

بدون پوشش یا الیه نازک
گراول
ماسهمتیز
ماسه
پیت
رس ماسهای
لوم ماسهای
لومسیلتیماسهای
لوم
لومسیلتی
لوم رس سیلتی
لوم رسی
رسسیلتی
هوموس
رس

محیط غیر اشباع

رسوباتآبرفتیدرشتدانه
سنگآهکیکارستی
سنگ آهک شسته شده
دولومیتشکستهشده
رسوباتآبرفتی ریزدانه
ماسه
ماسه،کنگلومرا
 W=3سنگآذرینشکستهشده
فلیش
10
 9سنگآتشفشانیشکستهشده
مارن ،رس
8
 7رسوبات morenicدرشتدانه
رسوبات  morenicریزدانه
6
رس ،سیلت ،پیلت
5
رسوبات آذرآواری
4
 3سنگدگرگونیشکستهشده
2
1

منره
W=1
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

W=2
10
10
9
8
8
7
6
5
4-5
4
3-4
2-3
2
2
1

W=5
6-9
9-10
4-9
2-5
3-6
4-7
5-8
3-5
2-5
5-10
1-2
4-6
2-4
1-2
2-5
2-6
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•تحلیلحساسیت
تحلیل حساسیت یکی از مولفههای اصلی پروژه مدلسازی
محسوب میشود؛ زیرا امکان ارزیابی صحت نتیجه را فراهم میآورد
( Hasiniainaو همکاران .)2010 ،در این مرحله ،پارامرتهای ورودی
مدل تغییر داده شده و عکسالعمل سیستم نسبت به این تغییرات
مورد ارزیابی قرار میگیرد و در نهایت میزان حساسیت هر پارامرت
مشخص میشود .از این رو به منظور تحلیل حساسیت آسیبپذیری
دشت مورد مطالعه از دو نوع حساسیت استفاده گردید:
تحلیلحساسیتحذفنقشه:
این نوع تحلیل حساسیت توسط  Lodwickو همکاران ()1990
معرفی شد .در این روش تغییرات شاخص آسیبپذیری به وسیله
حذف یک یا چند الیه اطالعاتی و به وسیله رابطه زیر محاسبه
میشود .در این رابطه  Sمیزان حساسیت V ،و  'Vبه ترتیب

صهای آسیبپذیری تغییر نیافته و تغییر یافته N ،و  nبه
شاخ 
ترتیب تعداد الیههای مورد استفاده برای محاسبه  Vو  'Vمیباشد.
شاخص آسیبپذیری تغییر نیافته در حقیقت با استفاده از هر
هفت پارامرت و شاخص آسیبپذیری تغییر یافته با تعداد کمرتی از
پارامرتها محاسبه میشود(.)2008 ،Rahman
()3
S = (│V/N-V'/n│)×100
تحلیلحساسیتتکپارامرت:
در این روش وزن واقعی یا موثر هر پارامرت با استفاده از رابطه زیر
بدست آمده و با وزن نظری مقایسه میشود ،که در این رابطه ،W
وزن موثر هر یک از پارامرتها Pr ،و  Pwنیز به ترتیب وزن و نرخ
مربوط به آن پارامرت و  Vنیز شاخص آسیبپذیری کل در آن ناحیه
است (.)2008 ،Rahman
		 W = (Pr Pw/V)×100
)(4

نتایج و بحث

یکدیگر منطبق نیستند .همچنین ،نتایج این تحلیل نشان میدهند
که پس از پارامرت ناحیه غیراشباع ،پارامرتهای محیط آبخوان و محیط
خاک و توپوگرافی نسبت به وزن تئوریک آنها در مدل دراستیک
وزن مؤثر بیشرتی دارند ،این درحالی است که پارامرتهای عمق آب
زیرزمینی ،تغذیه خالص و هدایت هیدرولیکی وزن موثر کمرتی
نسبت به وزن تئوریک نشان میدهند .همچنین ،نتایج آماری
حاصل از تحلیل حساسیت تک پارامرتی مدل سینتکس در جدول
( )7نشان میدهند که مهمرتین پارامرت تأثیرگذار بر روی شاخص
آسیبپذیری ذاتی ،پارامرت ناحیه غیراشباع است که با میانگین وزن
مؤثر  25/65درصد ،بیشرتین میانگین وزن مؤثر را در بین پارامرتهای
مدل داراست .همچنین مقایسه وزن مؤثر هر پارامرت با وزن تئوریک
اختصاص داده شده به آن در آبخوان دشت مورد مطالعه ،نشان
میدهد که وزنهای مؤثر و تئوریک پارامرتهای مدل سینتکس کامالً
بر هم منطبق نیستند .طبقهبندی شاخص آسیبپذیری دراستیک و

با تلفیق  7نقشه معیار به کار رفته در مدلهای دراستیک و سینتکس
در محیط  GISبه روش همپوشانی شاخص ،شاخصهای نهایی
آسیبپذیری ذاتی آبخوان مورد مطالعه ،به هر دو روش محاسبه
شد .بر این اساس ،شاخص نهایی آسیبپذیری ذاتی ،به ترتیب برای
روش دراستیک بین  61تا  130و برای روش سینتکس بین  65تا
 145قرار گرفت .نتایج حاصل از تحلیل حساسیت حذف نقشه در
مدل دراستیک طبق جدول ( )4نشان میدهد که مؤثرترین پارامرت
بر روی شاخص آسیبپذیری دراستیک محیط غیراشباع با رضیب
حساسیت  3/51است که دارای باالترین رضیب حساسیت میباشد
و پس از آن بیشرتین تأثیر را به ترتیب پارامرتهای محیط آبخوان،
عمق سطح ایستابی ،هدایت هیدرولیکی ،تغذیه خالص ،محیط خاک
و شیب دارا هستند .دراین میان پارامرت شیب با رضیب حساسیت
 0/19کمرتین حساسیت را داراست .همچنین نتایج آماری حاصل
از تحلیل حساسیت به روش حذف نقشه در مدل سینتکس طبق
جدول ( )5نشان میدهد که مهمرتین پارامرت تأثیرگذار بر روی
شاخص آسیبپذیری سینتکس پارامرت محیط غیراشباع است که با
رضیب حساسیت  8/15دارای باالترین رضیب حساسیت میباشد
و پس از آن بیشرتین تأثیر را به ترتیب پارامرتهای عمق سطح
ایستابی ،محیط آبخوان ،محیط خاک ،تغذیه خالص ،شیب و هدایت
هیدرولیکی دارا هستند .همچنین نتایج حاصل از تحلیل حساسیت
تک پارامرتی مدل دراستیک طبق جدول ( )6نشان میدهد که
موثرترین پارامرت در ارزیابی آسیبپذیری ذاتی آبخوان مورد مطالعه،
پارامرت(غیراشباع) با میانگین وزن موثر  32/30درصد است .مقایسه
وزن موثر هر پارامرت با وزن تئوریک آن در آبخوان مورد مطالعه
نشان میدهد که وزنهای موثر و تئوریک پارامرتهای مدل کامالً بر
ارزیابی آسیبپذیری آبخوان دشت جارمه توسط روشهای دراستیک و سینتکس

سینتکس در منطقه مورد مطالعه در جدول( )8آمده است.

جدول  -4آنالیز حساسیت حذف نقشه در مدل دراستیک
شاخص تغییرپذیری ()%S
حساسیت
پارامرت
انحراف
()S
حذفشده کمینه بیشینه میانگین
معیار
0/99
10/71 87/58
115
56
D
0/43
11/69 84/35
105
56
R
1/86
11/45 71/18
96
37
A
0/21
8/26 80/65
105
53
S
0/19
10/59
83
110
57
T
3/51
6/53 61/71
89
45
I
0/89
11/08
87
117
55
C
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جدول  -5آنالیز حساسیت حذف نقشه در مدل سینتکس
شاخص تغییرپذیری ()%S
حساسیت
پارامرت
حذفشده کمینه بیشینه میانگین انحراف
()S
معیار
5/18
14/68 122/66 140
60
S
1/79
7/65 101/3
113
53
I
8/15
14/92 141/38 185
107
N
3/4
12/55 111/46 127
59
T
4/83
15/16 120/49 139
57
A
1/12
15
97/09
115
40
C
1/31
14/18 98/31
115
62
S

پارامرت
D
R
A
S
T
I
C

پارامرت
S
I
N
T
A
C
S

جدول  -6آنالیز حساسیت تکپارامرتی در مدل دراستیک
وزن موثر
وزن
وزن
تئوریک تئوریک میانگین کمینه بیشینه انحراف
()%
معیار
0
5/23 5/23 5/23 21/73
5
7/6
19
3/8 8/61 17/39
4
4/5 28/5 17/1 22/43 13/04
3
5/7 17/1 5/7 12/49 8/69
2
3/5
9
1
9/98
4/34
1
12/1 50/5 16/8 32/30 21/73
5
4
10/2 2/5 5/85 13/04
3

جدول  -8طبقهبندی شاخص آسیبپذیری دراستیک و سینتکس در
منطقهموردمطالعه
شاخصسینتکس
شاخصدراستیک
طبقهبندیشاخص محدوده درصد محدوده درصد
دراستیک مساحت سینتکس مساحت
0/2
<80
15/5
آسیبپذیریخیلیکم >100
14
80-105
51/5 100-125
آسیبپذیریکم
70/6 105-140
آسیبپذیریمتوسط 33 125-150
15/2 140-186
آسیبپذیرینسبتازیاد 150-180
186-210
<180
آسیبپذیریزیاد
آسیبپذیریخیلیزیاد
<210

نتیجهگیری

منطقه مورد مطالعه دارای آسیبپذیری کم 70/6 ،درصد از منطقه
مورد مطالعه دارای آسیبپذیری متوسط که بخش اعظمی از دشت
را به خود اختصاص داده و  15/2درصد از منطقه مورد مطالعه دارای
آسیبپذیری نسبتاً زیاد میباشد .جهت صحتسنجی مدلهای
دراستیک و سینتکس به بررسی ارتباط بین شاخص آسیبپذیری
و مقادیر غلظت نیرتات بدست آمده از  36منونه آب زیرزمینی
پرداخته شده است .جهت تعیین میزان همبستگی میان الیه نیرتات
و الیههای شاخص دراستیک و سینتکس در محیط  GISهمبستگی
بدست آمده است .رضیب همبستگی بدست آمده بین شاخص
آسیبپذیری دراستیک و غلظت نیرتات  0/46و رضیب همبستگی
بین شاخص آسیبپذیری سینتکس و غلظت نیرتات  0/58بدست
آمده است .این مقدار همبستگی نشان میدهد که مدل سینتکس
از همبستگی بیشرتی با غلظت نیرتات برخوردار میباشد .در واقع
مدل سینتکس با واقعیت مطابقت بیشرتی دارد .با توجه به اقلیم
منطقه ،کمبود بارندگی ،خشکسالیهای اخیر ،افزایش جمعیت و
گسرتش شهرنشینی ،افزایش فعالیتهای کشاورزی و صنعتی ،در
نتیجه افزایش آلودگیهای ناشی از فاضالبهای شهری ،پسابهای
کشاورزی و صنعتی و در مقابل افزایش نیازمندی به آب جهت

با توجه به اینکه دشت جارمه از دشتهای مهم استان خوزستان به
شامر میرود ،این دشت برای مطالعه انتخاب گردید .در پژوهش
حارض پهنهبندی آسیبپذیری آبخوان دشت جارمه با استفاده از
یون نیرتات به عنوان شاخص آلودگی ناشی از فاضالبهای شهری و
پسابهای کشاورزی در محیط  GISصورت گرفت .سپس با استفاده
از دو روش دراستیک و سینتکس شاخص آسیبپذیری منطقه
محاسبه شد .شاخص آسیبپذیری مدل دراستیک بین  61تا 130
قرار گرفت .برای درک بهرت و نشان دادن وضعیت آسیبپذیری ذاتی
منطقه ،شاخص نهایی بدست آمده به  3کالس مختلف طبقهبندی
گردید .مطابق شکل ( 15/5 ،)9درصد منطقه مورد مطالعه دارای
آسیبپذیری خیلی کم 51/5 ،درصد از منطقه دارای آسیبپذیری کم
و  33درصد از منطقه در محدوده آسیبپذیری متوسط قرار دارد.
همچنین شاخص آسیبپذیری مدل سینتکس بین  65تا  145قرار
گرفت .شاخص نهایی بدست آمده در مدل سینتکس به چهار کالس
مختلف طبقه بندی گردیده است .مطابق شکل ( 0/2 ،)10درصد
از منطقه مورد مطالعه دارای آسیبپذیری خیلی کم 14 ،درصد از
نرشیه آب و توسعه پایدار

جدول  -7آنالیز حساسیت تکپارامرتی در مدل سینتکس
وزن موثر
وزن
وزن
تئوریک تئوریک میانگین کمینه بیشینه انحراف
()%
معیار
0
4/76 4/76 4/76 21/73
5
0/8 4/5 2/5
7/84 17/39
4
9/5 31/5 7/8 25/65 13/04
3
2/7 8/6 3/2 12/53 8/69
2
3/5 21/5
3
20/36 4/34
1
2/6 18/2 13 17/46 21/73
5
2/6 8/5 0/8
9/32 13/04
3
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تأمین مصارف آشامیدنی ،این امر تنها با مشارکت مردم ،کارشناسان،
مسئولین و مدیران مربوطه تحقق خواهد یافت.

شکل -9نقشهآسیبپذیری سینتکس شکل-10نقشهآسیبپذیریدراستیک
دشت جارمه
دشت جارمه

پینوشت
1- drastic
2- sintacs
3- Intrinsic vulnerability
4- spesefic vulnerability
5- Civita
6- De Maio
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