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مقایسۀ کارایی برخی مدلهای ارزیابی آسیبپذیری آبهای زیرزمینی به آلودگی

محمد حسنزاده نفوتی ،1زهره ابراهیمی خوسفی ،2علیاکبر جمالی

3

تاریخ پذیرش93۵۸/1/12 :

تاریخ دریافت93۵۹/91/4 :

چکیده
حفاظت از آبهای زیرزمینی در مقابل آلودگی یک مقولۀ بسیار مهم است .نقشههای آسیبپذیری آبهای زیرزمینی ،ابزاری مفی د

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

در مناطق خشک (مطالعۀ موردی :دشت ابرکوه)

برای حفاظت از سفرهها و ارزیابی پتانسیل آلودگی بهمنظور بهبود کیفیت آب باتوجهبه تغییرات در عملیات کش اورزی و ک اربری
اراضی است .باتوجهبه اینکه در استان یزد و بهویژه دشت ابرک وه ،بخ

عم دهای از مص ار

ش رب و کش اورزی از آبه ای

آبخوان ابرکوه به آلودگی با استفاده از مدلهای  AVI ،GODS ،SINTACS ،SIو  DRASTICانجام شد .ابتدا اطالعات مرب و ب ه
این مدلها جمعآوری و پس از ورود به نرمافزار  GISالیههای موردنی از م دله ا تهی ه ش د .س سس ب ا اس تفاده از تکنی که ای
همسوشانی و پس از اعمال ضرایب وزنی الزم بر هر الیه ،نقشۀ نهایی آسیبپذیری منطقه تهیه شد .در مرحلۀ بعد ،دق ت م دله ا
براساس ضریب تبیین حاصل از برازش خط ب ین مق ادیر مش اهداتی نیت رات و می زان پتانس یل آل ودگی چ اهه ای ان دازهگی ری
موردارزیابی قرار گرفت .نتایج تحقیق حاضر نشان داد که رابط ۀ معن یداری ب ین مق ادیر نیت رات و پتانس یل آل ودگی حاص ل از
روشهای  AVI ،SINTACS ،SIو  GODSوجود ندارد؛ اما رابطۀ معنیداری در سطح یک درص د آم اری ب ین مق ادیر نیت رات و
پتانسیل آلودگی حاصل از روش دراستیک وجود دارد .ازاینرو میتوان این مدل را بهعنوان مدل مناسب برای پهن هبن دی پتانس یل
آلودگی منطقه مطالعاتی معرفی کرد .درنهایت ،آبخوان دشت ابرکوه براساس مدل دراستیک به سه کالس طبقهبن دی ش د .طبق ات
آسیبپذیری حاصل از این مدل نشان داد که بخ

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.5.8

زیرزمینی تأمین میشود ،جلوگیری از آلودگی و ثبات کیفی این منابع موضوع مهمی است .بر این اساس ،حساس یتپ ذیری ذات ی

عمدۀ منطقه در طبقۀ آسیبپذیری بدون خطر و خیلی کم قرار میگیرد.

 .1استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد ،نویسندۀ مسئولhasanzadeh.m@gmail.com /

 . 2دکتری بیابان زدایی ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه کاشان
 .3استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد

] [ DOI: 10.22052/6.14.59

واژههای کلیدی :آسیبپذیری ،دشت ابرکوه ،دراستیک ،گادز ،SI ،سینتکس ،AVI ،نیترات ،آلودگی.
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شمالشرقی چین نشان دادند که صحت نقشۀ تولیدشده براساس

مقدمه
طی سالهای اخیر در ایران افزای

مصر آب ،محدودیته ای

مدل کالیبرهشدۀ دراستیک ب ه می زان  00درص د بیش تر از نقش ۀ
2

فزاینده و پرهزینه بودن توسعۀ منابع آب س طحی ،ب ه فش ارهای

تولیدشده براساس مدل کالیبرهنشده است .خمی ری و همک اران

مضاعفی به منابع آبزیرزمین ی منج ر ش ده اس ت .در ص ورت

( )2013بهمنظور ارزیابی آس یبپ ذیری آب زیرزمین ی در براب ر

آل وده ش دن آب زیرزمین ی رف ع آل ودگی فراین دی پرهزین ه و

آلودگی در مناطق نیمهخشک (فوسانا در نواحی مرکزی ت ونس)

طوالنی است و اغلب زمانی تشخیص داده میش ود ک ه رف ع آن
امکانپذیر نیست .یکی از ابزارهای مناسب که کمک م وثری ب ه
که در آنها مناطق آسیبپذیر یا حس اس ب ه آل ودگی مش خص

تحقیقات آنها نشان داد که نتایج مدلهای سینتکس و  SIارتبا
نزدیکی با یکدیگر دارند؛ اما مدل اص الحش دۀ دراس تیک ب رای
تعیین پتانسیل آلودگی در اقلیمه ای مدیتران های همانن د منطق ۀ
3

میباشد (مثل نقشۀ پهنهبندی نیترات) .همچن ین ب ر مبن ای م دل

مطالعاتی ک اربرد بیش تری دارد .آی دی و همک اران ( )2013در

های ارزیابی آسیبپذیری آبهای زیرزمینی ،شاخص ی تعری ف

تحقیق خود نشان دادند که مدل  SIاز اعتب ار بیش تری نس بتب ه

میگردد که میتوان براساس آن ،مناطقی را که بیشتر تحت ت أثیر

مدل دراستیک برای ارزیابی آسیبپذیری آب زیرزمینی در براب ر

آلودگی هستند ،از دیگر مناطق تمیز داد .ب دینترتی ب م یت وان

آلودگی برخوردار است .در سالهای اخیر روشهای گون اگونی

مناطق مختلف را ب ا ه م مقایس ه ک رد و معی اری واح د ب رای

جهت ارزیابی پتانسیل آسیبپذیری آبه ای زیرزمین ی توس عه

ارزیابی در اختیار داشت (کاوهک ار و همک اران .)2002 ،ارزی ابی

یافتهاند که انتخاب هر روش به وسعت منطق ۀ موردمطالع ه ،داده

آسیبپذیری آبهای زیرزمینی در برابر آلودگی در دهۀ اخی ر ،از

های موجود ،شرایط اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد (فاری ابی،

رشد چشمگیری برخوردار بوده و نت ایج مطل وبی نی ز ب هدنب ال

 .)2008لذا بهمنظ ور ارتق ای س طح م دیریت کیف ی من ابع آب

داشته است .اگرچه این روشه ا در کش ور م ا هن وز ب هخ وبی

زیرزمینی و اعمال مدیریت مناسب بر کاربری اراض ی م رتبط ب ا

شناخته نشده ،مطالعات زیادی در زمینۀ آس یبپ ذیری آبه ای

ای ،GODS ،SINTACS

آبخوان دشت ابرک وه ،ک ارایی م دله
0

5

شده است؛ بهطوریکه اکبری و همک اران ( )2011ب ا اس تفاده از

کاربردیترین مدل ارزیابی آسیبپ ذیری آبه ای زیرزمین ی در

مدل کالیبرهشدۀ دراس تیک نش ان داد ک ه عم ق آب زیرزمین ی،

منطقۀ موردمطالعه را تعیین و از آن برای پهنهبندی مناطق آس یب

عوامل تأثیرگ ذار ب ر روی پتانس یل آل ودگی آب زیرزمین یان د.
جوادی و همکاران ( )2011از مدل دراستیک اصالحش ده ب رای
تهیۀ نقشۀ حساسیتپذیری در برابر آلودگی با اس تفاده از ان دازه
گیری نیترات در مناطق کشاورزی استفاده کردن د .نت ایج تحقی ق
آنه ا نش ان داد ک ه ض ریب همبس تگی ب ین مق دار ش اخص
حساسیتپذیری در مدل اصالحشده و مقدار تجم ع نیت رات 86
درصد است که این مقدار  23درصد بیشتر از مقدار بهدستآم ده
در بررسی خود بهمنظور ارزیابی و اعتبارسنجی حساسیتپ ذیری
آب زیرزمینی به نیترات براساس مدل دراستیک اص الحش ده در
1. Houan

مواد و روشها
موقعیت جغرافیایی محدودۀ موردمطالعه
منطقۀ مطالع اتی ،آبخ وان دش ت ابرک وه در اس تان ی زد و ب ا
مساحتی مع ادل  1200/9کیلومترمرب ع اس ت ک ه در مح دودۀ
جغرافی ایی˚ 53ت ا  53˚ 32ط ول ش رقی و˝30˚50 30
تا˝ 31˚12 30عرض ش مالی و در زون  39جغرافی ایی واق ع
شده است (شکل  .)1در ای ن مح دوده 808 ،حلق ه چ اه19 ،
دهنه چشمه و  22رشته قنات فعال موجود است .میزان تخلی ۀ
2. Khemiri
3. Aydi
4. susceptibility model
5. Aquifer Vulnerability Index

] [ DOI: 10.22052/6.14.59

از طریق مدل اصالح نشده اس ت .ه ووان 1و همک اران ()2012

پذیر استفاده کرد.

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.5.8

زیرزمینی در داخل و خارج از کشور با روشهای مختلفی انج ام

 SI ،DRASTICو  AVIب ا یک دیگر مقایس ه ش د ت ا بت وان

توپوگرافی ،الیۀ غیراشباع و گرادی ان هی درولیکی ،از مه مت رین

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

مدیریت کیفی آبهای زیرزمینی میکند ،تهیۀ نقش هه ایی اس ت

از مدلهای دراستیک ،گادز ،سینتکس و  SIاسثفاده کردند .نت ایج

۶9

مقایسۀ کارایی برخی مدلهای ارزیابی آسیبپذیری آبهای زیرزمینی به آلودگی...

کل منابع آبی این محدوده ،ح دود  161میلی ون مترمکع ب در

استفاده میشود .ارزش کالسهای مختل ف پارامتره ا از ص فر

س ال اس ت .ارتف اع می انگین وزن ی  2035/2مت ر  ،متوس ط

ت ا ی ک تغیی ر م یکن د و ب ه تم امی پارامتره ا وزن یکس انی

بارندگی ساالنه منطق ه  95میل یمت ر و اقل یم منطق ه براس اس

اختص اص داده م یش ود .ش اخص آس یبپ ذیری  GODSاز
3

حاصلضرب پارامترهای م ذکور ب هدس ت م یآی د (فوس تر ،

روش دومارتن ،گرم و خشک است.

.)2002
ـ ارزیابی آسیبپذیری به روش SINTACS

مدل سینتکس را اولین بار ،سویتا)1991(0برای بررس ی آس یب
عمق تا سطح ایستایی ) ،(Sنفوذپ ذیری ) ،(Iمح یط غی راش باع
( ،)Nمحیط خا ) ،(Tمحیط آبخوان ) ،(Aهدایت هیدرولیکی
( (Cو توپوگرافی (شیب) ) ،(Sبهکار رفت ه اس ت .تم امی ای ن
شکل ( :)9موقعیت آبخوان دشت ابرکوه

پارامترها از مدل دراستیک اشتقاق یافتهاند؛ اما رتبهده ی و وزن

روش تحقیق

دهی آنها در این روش متف اوت اس ت .اساس ا ای ن روش از

ـ ارزیابی آسیبپذیری به روش SI

چهار کالس وزنی استفاده میکند؛ اما امکان ایجاد ک السه ای

روش  SIب ا ه د ارزی ابی آس یبپ ذیری آبخ وان در براب ر
آالیندههای کشاورزی ارائه شده اس ت .در ای ن روش ،از پ نج
پ ارامتر عم ق س طح آب زیرزمین ی ( ،)Dتغذی ۀ س الیانه (،)R
لیتولوژی آبخوان ( ،)Aتوپوگرافی ( )Tو کاربری اراض ی ()LU
اس تفاده ش ده اس ت (ریبی رو2000 ،1؛ اس تیگتر 2و همک اران،

پایه و همپوش انی الی هه ای تهی هش ده ،نمای ۀ آس یبپ ذیری
سینتکس و نقشۀ خروجی بر طبق معادلۀ ( )2تهی ه و درنهای ت
کالسهبندی خواهد شد.
()2

∑
در ای ن رابط ه،

ش اخص آس یبپ ذیری،

براساس واحدهای تشکیلدهن ده اس ت ،فراین د ارزشگ ذاری

پارامترها،

( )Rانجام میشود .درنهایت با ضرب در مقدار وزن اختصاص

و  nتعداد آرایههای کالس وزنی است.

داده شده به هر پارامتر ( )Wکه برای پارامتره

ای T ، A ، R ،D

و  LUبهترتیب  0/121 ،0/259 ،0/212 ،0/168و  0/222است،
شاخص نهایی  SIبراساس معادلۀ ( )1محاسبه میشود.
() 1

رتب ۀ

وزن وابسته به تعداد آرایههای کالس وزنی

ـ ارزیابی آسیبپذیری به روش AVI

در ای ن روش ب ا اس تفاده از دو پ ارامتر م یت وان ش اخص
آس یبپ ذیری س فرۀ آب دار را تخم ین زد .ای ن دو پ ارامتر
عبارتاند از :ضخامت هر واحد رسوبی باالی سفرۀ آب دار ()D

ارزیابی آسیبپذیری به روش GODS

و هدایت هیدرولیکی تخمینی هر الیه ( .)Kضخامت الیههای

آسیبپذیری آبخوان در برابر آلودگی ب هک ار م یرود .در ای ن

کرد .با این پارامترها میزان مقاومت هی درولیکی س فرۀ آب دار

روش ،از چهار پارامتر نوع آبخ وان ( ،)Gخصوص یات منطق ۀ

( )Cبراساس رابطۀ ( )3بهدست میآید.

غی راش باع ( ،)Oعم ق آب زیرزمین ی ( )Dو ن وع خ ا ()S

1. Ribeiro
2. Stigter

3. Foster
4. Civita

] [ DOI: 10.22052/6.14.59

این روش تجربی بسیار س اده و عمل ی ب رای ارزی ابی س ریع

رسوبی را میتوان از لوگ چاههای حف اری در منطق ه تعی ین

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.5.8

 .)2008با مراجعه به جداول ارائهشده توسط ای ن محقق ان ک ه

جدید نیز وجود دارد (سویتا .)2010 ،پس از تهی ۀ نقش هه ای

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

پذیری در جنوب ایتالیا بهکار بردند .در این مدل ،هفت پ ارامتر
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() 3

∑
در این رابط ه C ،مقاوم ت هی درولیکی س فرۀ آب دار،

ضخامت الیههای باالی سفرۀ آب دار n ،تع داد الی هه ا (ب دون
بعد) و

ه دایت هی درولیکی تخمین ی ه ر الی ه ()m/day

است .در روش  AVIبهط ور غیرمس تقیم از پارامتره ای م دل
دراستیک بهجز توپوگرافی و نوع سفرۀ آبدار استفاده م یش ود

108-168

متوسط

05-80

متوسط

162-210

زیاد

85-60

زیاد

>210

خیلی زیاد

65-100

خیلی زیاد

پتانسیل آلودگی

GODS

خیلی زیاد

<0/1

ناچیز

زیاد

0/1-0/3

کم

متوسط

0/3-0/5

متوسط

کم

0/5-0/2

زیاد

خیلی کم

0/2-1

خیلی زیاد

مقاومت هیدرولیکی AVI

0-10
10-100
100-1000
1000-10000

(1گاگو و همکاران .)1999 ،برای تعیین پتانسیل آلودگی آبخوان

<10000

در این روش ،ابتدا مق دار پ ارامتر  Cب رای هری ک از چ اهه ا

پتانسیل آلودگی

محاسبه و سسس با استفاده از نرمافزار  ،ArcGISنقشۀ هممقدار

23-53

بدون خطر

مقاومت هی درولیکی آبخ وان تهی ه و درنهای ت ب ا اس تفاده از

50-20

خیلی کم

25-105

کم

جدول ( )1میزان پتانسیل آلودگی دشت مشخص خواهد شد.
ـ ارزیابی آسیبپذیری به روش DRASTIC

در روش دراستیک ،به هریک از پارامترهای کیفی مانند مح یط
خا ( ،)Sمحیط غیراشباع ( ،)Iو مح یط اش باع ( )Aبراس اس
نوع خا و مواد زمینشناس ی تش کیلدهن ده و ب ه هری ک از
پارامترهای عددی دراس تیک عم ق ( ،)Dتغذی ۀ خ الص (،)R
توپوگرافی ( ،)Tهدایت هیدرولیکی ( )Cبراساس محدودهها یا
کالسههای عددی متفاوت ،ارزشی بین  1تا  10داده م یش ود.
بر پتانسیل آلودگی تعیین میشوند .ب ه هری ک از پارامتره ای
هفتگانۀ دراستیک نیز به نسبت اهمیت آن در آس یبپ ذیری،
وزنی بین  1تا  5داده میشود .به مهمترین پارامتر وزن  5و ب ه
کماهمیتترین آنها وزن  1داده م یش ود (آل ر 2و همک اران،
 .)1962درنهایت ،شاخص آسیبپذیری دراس تیک از مجم وع
حاصلضرب وزن و رتبۀ هفت پارامتر فوقالذکر مط ابق رابط ۀ
( )0محاسبه و براساس جدول ( )1کالسهبندی شد.
j 7

() 0

) Di   (W j  R f
j 1

پتانسیل آلودگی

SINTACS

پتانسیل آلودگی

SI

132-182

زیاد

186-196

خیلی زیاد

199-230

شدید

صحتسنجی مدلها
در بسیاری از مطالعات ،نیترات بهعنوان شاخصی ب رای ارزی ابی
آسیبپذیری آب زیرزمین ی و خط رات آل ودگی انتخ اب ش ده
است (استیگتر و همکاران2002 ،؛ آسف و س اده2009 ،3؛ ه وان
و همک اران .)2012 ،در ای ن پ ژوه  ،ابت دا مق ادیر آل ودگی
برآوردشده براساس الی هه ای اطالع اتی حاص ل از م دله ای
 DRASTIC ،SI ،SINTACS ،GODSو  AVIدر محل چاهه ایی
که مقدار نیترات آنها اندازهگی ری ش ده اس تخراج ش د ،س سس
اقدام به برقراری روابط همبستگی بین مق ادیر تخمین ی آل ودگی
براساس الیههای مذکور با مقادیر حاصل از نتایج آنالیز ش یمیایی
(مقادیر واقعی نیترات) گردید .درنهایت با مقایسۀ نت ایج حاص ل
از اعتبارسنجی مدلها ،بهترین مدل برای پهنهبندی آسیبپ ذیری
منطقۀ مطالعاتی تعیین شد.

نتایج
مقادیر نیترات مربو به چاههای اندازهگیری نیت رات در دش ت
ابرکوه در خرداد  1390در جدول ( )2آن الیز ش ده و موقعی ت
جغرافیایی آنها در شکل ( )2نشان داده شده است.

1. Gogu
2. Aller

3. Assaf & Saadeh

] [ DOI: 10.22052/6.14.59

جدول ( :)9کالسهای آسیبپذیری شاخصهای مختلف آسیبپذیری

108 -138

متوسط
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محدودههای عددی مؤثر در حوزۀ موردنظر ،براساس اثر آنه ا

DRASTIC
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<108

کم

<05

کم

مقایسۀ کارایی برخی مدلهای ارزیابی آسیبپذیری آبهای زیرزمینی به آلودگی...

۶3
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شکل ( :)1موقعیت چاههای پیزومتر و نمونهبرداری دشت ابرکوه
(خرداد )93۵2
جدول ( :)1مشخصات چاههای اندازهگیری نیترات و مقادیر مربوط به
آن در دشت ابرکوه (خرداد )93۵2

ده عرب

892858

3033128

13/3

هرو

2110258

3050582

99/۵

تیزو

208289

3050010

99

مریمآباد

213615

3006261

92/۸

فراغه

890202

3033952

11

فراغه

893252

3038660

12

تیجرد1

213615

3006261

91/۸

تیجرد2

208228

3050035

9۶/۵

مزرعه عرب

890202

3033952

93

اسفندآباد

230158

3019020

91/9

بدا

216890

3032629

91/3

اردی

222252

3035358

99/۶

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.5.8

نام چاه

طول جغرافیایی
(متر)

عرض جغرافیایی
(متر)

نیترات
)(ppm

نقشۀ نهایی کالسهای آسیبپذیری دشت ابرکوه براس اس
مدلهایه ای  AVI ،SINTACS ،GODS ،SIو  DRASTICدر
شکل ( )3نشان داده شده است.

] [ DOI: 10.22052/6.14.59

شکل ( :)3نقشۀ ریسک آسیبپذیری دشت ابرکوه براساس مدلهای مختلف
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درصد و مساحت کالسهای آسیبپذیری مدلهای مذکور نیز در جدول ( )3ارائه شده است.
جدول ( :)3درصد و مساحت کالسهای آسیبپذیری آبخوان دشت ابرکوه براساس مدلهای مختلف
کالس آسیبپذیری

محدوده شاخص SI

مساحت ()km2

درصد مساحت

کم

>05

1125/5

92/9

متوسط

05-80

25/0

کالس آسیبپذیری

2/1

2

محدودۀ شاخص گادز

مساحت ( )km

درصد مساحت

کم

0/1-0/3

1020/2

69/2

متوسط

0/3-0/5

22/5

8/5

زیاد

0/5-0/2

53/2

محدودۀ شاخص سینتکس

مساحت ( )km

درصد مساحت

>108

952/2

29/2

108-168

203/2

20/3

کم
متوسط
کالس آسیبپذیری

2

2

محدودۀ شاخصAVI

مساحت ( )km

درصد مساحت

>10000

233/9

19/5

1000-10000

982

خیلی کم
کم

60/5

2

محدودۀ شاخص دراستیک

مساحت ( )km

درصد مساحت

بدون خطر

36-59

559/8

08/8

خیلی کم

59-25

095/3

01/2

کم

28-105

108

12/2

کالس آسیبپذیری

مقدار ضریب همبستگی بین مقادیر نیترات و مقادیر پتانس یل
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کالس آسیبپذیری

0/0

نمودارهای ( )1تا ( )5نشان داده شده است.

آلودگی حاصل از مدله ای مختل ف در ج دول ( )0و نم ودار
برازش بین پتانسیل آلودگی و مقدار نیترات اندازهگی ریش ده در

DRASTIC

GODS

AVI

SINTACS

SI

)NO3(ppm

**.824

.529

-.597

.588

.572

1

.002

.095

.052

.057

.066

11

11

11

11

11

Pearson Correlation

)NO3(ppm

)Sig. (2-tailed
N

12

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
R² = 0.34

R² = 0.3273

24

22

20

18

16

14

12

10

مقدار نیترات اندازه گیری شده()ppm

مقدار پتانسیل آلودگی

مقدار پتانسیل آلودگی

50
40
30
20
10
0
24

22

20

18

16

14

12

10

مقدار نیترات اندازه گیری شده()ppm

نمودار ( :)9مقدار ضریب تبیین بین مقادیر نیترات و پتانسیل آلودگی براساس مدل

نمودار ( :)1مقدار ضریب تبیین بین مقادیر نیترات و پتانسیل آلودگی براساس مدل

SINTACS

SI
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جدول ( :)4مقدار ضریب همبستگی بین مقادیر نیترات و مقادیر پتانسیل آلودگی حاصل از مدلهای مختلف

مقایسۀ کارایی برخی مدلهای ارزیابی آسیبپذیری آبهای زیرزمینی به آلودگی...
R² = 0.1786

0.6

از آبخوان است .بررسی شکل ()3

مقدار پتانسیل آلودگی

0.7

ایستابی و شیب و نوع کاربری (باغات) در این ن واحی از دالی ل

0.5
0.4
0.3
0.2

25

15

20

آس یبپ ذیری ک م و بخ

ک وچکی از آبخ وان در ک الس

آسیبپذیری زیاد قرار میگیرد .ای ن در ح الی اس ت ک ه نت ایج

GODS

 GODSدر محدودۀ آسیبپذیری زیاد قرار م یگیرن د ،براس اس
مدل  SIدر کالس متوسط قرار میگیرند .با مقایسۀ این دو روش
میتوان نتیجه گرفت که روش  ،SIمیزان آسیبپذیری آبخوان را
کمتر از روش  GODSبرآورد میکند .ام ا اینک ه ک دام روش ب ه

مقدار پتانسیل آلودگی

دیگری برتری دارد ،باید براساس ضریب همبستگی ب ین مق ادیر
نیترات چ اهه ای نمون هب رداری و مق ادیر پتانس یل آل ودگی در
چاههای مذکور ارزیابی ش ود .بررس ی نقش ۀ پتانس یل آل ودگی
حاصل از مدل سینتکس (ش کل  )3نی ز ح اکی از آن اس ت ک ه

10 12 14 16 18 20 22 24

بخ

مقدار نیترات اندازه گیری شده()ppm

عم دۀ آبخ وان ( 29/2درص د) از لح ا ریس ک

آسیبپذیری در کالس ک م ق رار م یگی رد .ام ا در مقایس ه ب ا
مدلهای  SIو  ،GODSبخ

نمودار ( :)4مقدار ضریب تبیین بین مقادیر نیترات و پتانسیل آلودگی براساس مدل
AVI

وسیعتری از آبخوان در طبقهبندی
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نمودار ( :)3مقدار ضریب تبیین بین مقادیر نیترات و پتانسیل آلودگی براساس مدل
R² = 0.36

نشان میدهد که بخ

عم دۀ منطق ه ( 69درص د) در ک الس

پتانسیل آلودگی زیاد وجود ندارد و نواحیای که براس اس م دل

10

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

آسیبپذیری باالتر این بخ

حاصل از م دل  SIنش ان داد ک ه در مح دودۀ آبخ وان ابرک وه،

0.1
مقدار نیترات اندازه گیری شده)(ppm

۶6

حاصل از ای ن م دل (غ رب ،ش مالغ رب و جن وبش رق) در
مح دودۀ متوس ط ق رار گرفت ه اس ت؛ ج نس مح یط اش باع و

50
0
10 12 14 16 18 20 22 24

مقدار پتانسیل آلودگی

R² = 0.68

هدایت هیدرولیکی و پایینبودن شیب توپوگرافی در این ن واحی
از دالیل عمدۀ این امر است .نقشۀ ریسک آسیبپذیری براساس
مدل  AVIنشان میدهد که بخ

عم دۀ آبخ وان دارای ریس ک

آسیبپذیری ک م ( 65/5درص د) و بخ
مقدار نیترات اندازه گیری شده()ppm

ه ایی از آبخ وان در

امتداد ش مال ت ا ش رق در مح دودۀ آس یبپ ذیری خیل ی ک م

نمودار ( :)۹مقدار ضریب تبیین بین مقادیر نیترات و پتانسیل آلودگی براساس مدل
DRASTIC

(مقاومت هیدرولیکی باال) واقع ش ده اس ت (ش کل  .)3از نظ ر
انطباق بصری ،همسوشانی کمتری بین کالسهای آس یبپ ذیری

بحث

در نقش ۀ حاص ل از ای ن روش ب ا س ایر روشه ا وج ود دارد.

بررسی نقشۀ کالس آسیبپذیری دشت ابرکوه براساس م دل

عم دۀ آبخ وان ابرک وه در مح دودۀ

 ،AVIنواحیای که در امت داد ش مال ت ا ش رق واق ع ش دهان د،

ه ایی در غ رب و

ریسک آسیبپذیری کمتری نسبتبه سایر نواحی آبخوان دارن د،

جنوبغربی آبخوان نیز دارای آسیبپ ذیری متوس ط اس ت ک ه

این در حالی است که براساس س ایر م دله ا ن واحی غرب ی و

باالتر بودن بودن میزان تغذیۀ خالص ،پایین بودن عمق ت ا س طح

جنوبشرق ،ریسک آسیبپذیری بیشتری نسبتبه سایر ن واحی

نشان م یده د ک ه بخ

آسیبپذیری ک م ق رار گرفت ه اس ت .بخ

] [ DOI: 10.22052/6.14.59

SI

بهطوریکه در مقایسۀ کالسهای آسیبپذیری براساس شاخص

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.5.8
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غیراشباع ،باالتربودن می زان نفوذپ ذیری خ ا  ،می زان تغذی ه و
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دارند؛ این امر میتواند بهدلیل خطای امتیازبندی به چاههایا دامن ۀ

پ ژوه

وس یع مقاوم ت هی درولیکی تعری فش ده ب رای ک السه ای

آسیبپذیری نواحی مختل ف آبخ وان اظه ار نظ ر قطع ی ک رد؛

آسیبپذیری باشد.

ازاینرو بهمنظور رفع مشکل عدمقطعیت نتایج ،کارایی و ص حت

براساس نقشۀ ریسک آسیبپذیری حاصل از مدل دراستیک
(شکل  )3بخ

نم یت وان درب ارۀ می زان پتانس یل آل ودگی و ک الس

نت ایج پ نج م

دل  AVI ،GODS ،SINTACS ،SIوDRASTIC

خطر و خیلیکم ( 62/6درصد) ق رار گرفت ه اس ت ک ه ریزدان ه

حاص ل از الی هه ای اطالع اتی م ذکور در مح ل چ اهه ای

بودن محیطهای اشباع ،غیراش باع و مح یط خ ا  ،پ ایین ب ودن

اندازهگیری نیترات با مقدار نیترات اندازهگیریشده بهعنوان عامل

میزان هدایت هیدرولیکی ،تغذیۀ خالص و عمق تا سطح ایستابی

آلودهکنن دۀ آبخ وان ابرک وه موردبررس ی ق رار گرف ت .بررس ی

عم دۀ آبخ وان براس اس

جدول ( )0و نمودارهای ( )1تا ( )5نشان میده د ک ه ض رایب

شاخص دراستیک است .اما  12/2درص د از آبخ وان در ک الس

همبس تگی ب ین پتانس یل آل ودگی حاص ل از م دله ای ،SI

آسیبپذیری کم واقع ش ده اس ت ک ه ای ن قس مت ب ا ن واحی

 SINTACSو  GODSبا مقادیر نیترات فاقد رابطۀ معن یدار در

ریس ک متوس ط در م دله ای  SIو  SINTACSو ن واحی ب ا

سطوح  1یا  5درصد آماری است .لذا علیرغ م ب االبودن نس بی

ریسک آسیبپذیری باال در شاخص گادز همسوشانی نسبی دارد.

ضریب همبستگی ( ،)R>0.5مناسب ب ودن ای ن م دله ا ب رای

مقایسۀ نتایج حاصل از روشهای مذکور نشان میده د ک ه

پهنهبندی آسیبپذیری آبخوان ابرکوه رد م یش ود .ش ایان ذک ر

عمدۀ آبخ وان دش ت ابرک وه در گ روه

است که در بررسی کارایی مدل  AVIبراساس نقشۀ هممقاومت

آسیبپذیری کم قرار میگیرد؛ ولی حدود گسترش این مح دوده

هیدرولیکی آبخوان ،کالسهای آسیبپذیری مشخص م یش ود

متف اوت اس ت .روشه ای دراس تیک و س ینتکس از بیش ترین

و بهطور کمی ،دامنۀ مقادیر پتانسیل آل ودگی در ای ن م دل بی ان

پارامترهای مؤثر در آسیبپذیری ذاتی ب رای پهن هبن دی اس تفاده

نشده است؛ درنتیجه امکان برقراری رابطه همبستگی بین مق ادیر

میکنن د؛ درنتیج ه ،هزین ه و زم ان بیش تری را نس بتب ه س ایر

پتانسیل آلودگی و نیترات وجود ندارد؛ ام ا ازآنجاک ه ب ا اف زای

از دالیل آس یبپ ذیری پ ایین بخ

در هر پنج روش ،بخ

ارزیابی آسیبپذیری استفاده میشود و در برخ ی م وارد ف راهم

معکوس) ،میتوان بین نیترات بهعنوان مهمترین شاخص آالین ده

ک ردن هم ۀ پارامتره ا ب هدلی ل کمب ود آم ار و اطالع ات پای ه

در آبخوان و مقاومت هیدرولیکی نی ز رابط ۀ همبس تگی برق رار

امکانپذیر نیست .پس چنانچه امک ان دسترس ی ب ه پارامتره ای

کرد؛ نت ایج حاص ل از برق راری ای ن رابط ه ،ح اکی از ض ریب

موردبررسی وجود داشته باشد ،از دقت باالتری نس بتب ه س ایر

همبستگی نسبتا باال ( )R=-0.597و رابطۀ معک وس ب ین مق ادیر

روشها برخوردار خواهند بود .تعیین استعداد آبخ وان براس اس

مذکور است (نک :جدول  0و نمودار  .)0اما علیرغ م ب االبودن

و  GODSبهدلیل دخیل بودن تع داد پارامتره ای

ضریب تبیین ،این رابطه در سطح  1یا  5درصد آم اری معن یدار

کمتر ،سادهتر و کمهزینهتر از سه روش دیگر است؛ ام ا ب هدلی ل

نیست و کارآمد بودن مدل مذکور برای برآورد پتانس یل آل ودگی

لحا نکردن تمام پارامترهای مؤثر در آسیبپذیری ذاتی بهوی ژه

در منطقۀ مطالعاتی رد میشود.

روشهای AVI

مییابد (رابط ۀ

دراستیک و سینتکس ،علیرغ م پرهزین ه ب ودن از دق ت نس بی

ضریب همبستگی بین مقادیر نیترات و پتانسیل آلودگی براس اس

بیشتری برخوردار است؛ اما یکی از معایب تمام این روشها این

مدل دراستیک ،ب هط ور قاب لت وجهی ب االتر از مق دار ض ریب

است ک ه کالس هبن دی و ارزشگ ذاری پارامتره ا ت ا ح دودی

همبستگی بین مقادیر مذکور براساس سایر مدلهاست .همچن ین

کارشناسی است ،که همین موضوع باعث عدم قطعیت در نت ایج

مقدار ضریب همبستگی بین مقادیر نیت رات و پتانس یل آل ودگی

میشود .لذا ازآنجاکه براساس نت ایج حاص ل ت ا ای ن مرحل ه از

براساس مدل دراس تیک ( )R=0.81در س طح  1درص د آم اری

] [ DOI: 10.22052/6.14.59

تغذیۀ سطحی ،دقت کمتری دارند .بنابراین استفاده از روشه ای

بررسی جدول ( )0همچنین ح اکی از آن اس ت ک ه مق دار

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.5.8

روشها میطلبد؛ زیرا در ای ن روشه ا از هف ت پ ارامتر ب رای

مقاومت هیدرولیکی ،ریسک آسیبپذیری کاه

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

عمدۀ آبخوان در محدودۀ آس یبپ ذیری ب دون

براساس مق دار ض ریب همبس تگی ( )Rب ین پتانس یل آل ودگی

[ DOI: 10.22052/6.14.59 ]

[ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.5.8 ]

[ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07 ]
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...مقایسۀ کارایی برخی مدلهای ارزیابی آسیبپذیری آبهای زیرزمینی به آلودگی

 باتوج هب ه اینک ه ح داکثر.)U.S.EPA,1995( توصیه شده است

معنیدار است؛ این در حالی است که ب ا وج ود ب االبودن نس بی

 میل یگ رم در لیت ر20 غلظت نیترات در دشت ابرک وه کمت ر از

 هیچ رابطۀ معن یداری،)R>0.5( ضرایب همبستگی سایر مدلها

 در حال حاضر خطری از لح ا آل ودگی نیت رات متوج ه،است

 مدل موردبررس ی5  لذا از بین.براساس سایر مدلها وجود ندارد

 نت ایج بررس ی غلظ ته ای.آب زیرزمینی دشت ابرکوه نیس ت

 تنها میتوان مدل دراستیک را ب هعن وان م دل،در مطالعۀ حاضر

،مختلف نیترات و انطباق آن با نتایج حاص ل از م دل دراس تیک

بهینه برای پهنهبندی آسیبپذیری آبخوان ابرکوه دربرابر آل ودگی

میتواند مؤید بهینهبودن مدل دراستیک برای پهنهبندی آبخوان از

) و هووان و2011(  نتایج تحقیق جوادی و همکاران.معرفی کرد

لحا پتانسیل آلودگی باشد؛ البته عل یرغ م فعالی ته ای نس بتا

) در معرفی مدل دراستیک بهعنوان مدل مناس ب2012( همکاران

 پایین بودن غلظت نیترات،گستردۀ کشاورزی در منطقۀ مطالعاتی

 مؤی د نت ایج،برای نشان دادن پتانسیل آلودگی آبهای زیرزمینی

میتواند ناشی از اختال عمودی آرام در زون اش باع باش د ک ه

 بررس ی غلظ ته ای نیت رات در، از طرفی.تحقیق حاضر است

باعث رقیق شدن غلظتهای ورودی مختلف نیترات به سفره در

چاههای نمونهبرداری نشان میدهد که بیشترین میزان نیت رات در

 لذا باتوجهبه پایین ب ودن ریس ک.طول مسیر جریان آب میشود

 میل یگ رم در لیت ر23/3 محدودۀ غربی دشت ابرکوه ب ه می زان

وض عیت

است که بهنظ ر م یرس د عل ت آن می زان بیش تر فعالی ته ای

آلودگی در آبخوان دش ت ابرک وه و ب همنظ ور حف

 پیشنهاد میشود که در رابطه با مصر صحیح کوده ای،موجود
 کنترل علم ی و عمل ی ص ورت پ ذیرد ت ا از اف زای،شیمیایی

ب هدلی ل کیفی ت مناس ب آب ب رای
ه ای

کش اورزی در ای ن بخ

 کمترین میزان نیت رات در بخ، درضمن.کشاورزی است

احتم الی ای ن ی ون در خ ا و حرک ت آن ب ه ط ر آبخ وان

 باتوج هب ه. میل یگ رم در لیت ر اس ت10شمالی دشت به می زان

.جلوگیری شود

 ح داکثر،استانداردهای سازمان حفاظ ت مح یطزیس ت آمریک ا
 میل یگ رم در لیت ر05 غلظت نیترات آب برای مص ر ش رب
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Abstract
The issue of protection of groundwater against pollution is of crucial significance. Groundwater
vulnerability maps provide useful information to protect groundwater resources and evaluate the
potential for water quality improvement with changes in agricultural practices and land use applications.
In Yazd province, especially in Abarkooh, the majority of agricultural and drinking water is provided by
groundwater; thus, the prevention of pollution and quality consistency is very important. The intrinsic
vulnerability of the Abarkooh aquifer to contamination was assessed using the well-known SI,
SINTACS, GODS, AVI and DRASTIC methods. The data from these models was first collected and
entered into the software of a geographic information system (GIS) to provide the required layers. The
use of overlapping techniques and weight coefficients for each layer provided the final plain of
vulnerability. In the next step, the accuracy of the models was evaluated by fitting a regression line
between the observations and estimated values in the sampling wells. The results showed that there was
no significant relation between the NO3 values and pollution potential as shown by GODS, but there was
a significant relation at the 1% level (R = 0.81) between these values in DRASTIC. This model is
introduced as suitable for classifying of the pollution potential in the study area. The aquifer of Barkooh
plain was divided to three vulnerability classes based on the DRASTIC model. The vulnerability classes
from this model showed that most of the plain is without risk and has very low vulnerability.

Keywords: Vulnerability, Abarkooh plain, DRASTIC, GODS, SI, SINTACS, AVI, Nitrate, Pollution.
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