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چکیده
ارزیابی آسیبپذیری آبهای زیرزمینی با هدف اولویتبندی این منابع از منظر بهرهبرداری ،مدیریت و کنترل میزان آلودگیهای واردشده در
مناطق مختلف دارای اهمیت میباشد .هدف از این پژوهش ارزیابی آسیبپذیری کیفی آبخوان دشت بیرجند با استفاده از مدل DRASTIC-LU
بود .در این پژوهش مدل پایه  DRASTICبا پارامتر کاربری اراضی توسعهیافته ،استفادهشد .در این روش پارامترهای مدل پایه شامل عمق آب
زیرزمینی ،تغذیه خالص ،محیط آبخوان ،جنس خاک ،توپوگرافی ،مواد تشکیلدهنده منطقه سیرنشده و هدایت هیدرولیکی به همراه متغیر کاربری
اراضی بهعنوان توسعه مدل بر اساس وزنهای استاندارد ،در محیط  GISتحلیل و نقشه پهنهبندی آسیبپذیری تهیه شد .نقشه پهنهبندی
آسیبپذیری مدل  ،DRASTIC-LUنشان داد که  10/17 ،25/07 ،62/27و  %2/38از مساحت منطقه بهترتیب دارای آسیبپذیری کم تا
متوسط ،متوسط تا زیاد ،کم و زیاد است .همچنین ،تحلیل حساسیت مدل مورداستفاده جهت ارزیابی وزنهای اختصاصیافته صورت گرفت .جهت
صحت سنجی مدل ،همبستگی مدل با غلظت نیترات انجام شد؛ همبستگی  %86بهدستآمده ،نشاندهنده همبستگی مناسب این مدل با غلظت
نیترات بهعنوان شاخص آلودگی آبهای زیرزمینی است.

واژههای کلیدی :آب زیرزمینی؛ آسیبپذیری؛ تحلیل حساسیت؛ دشت بیرجند؛ مناطق نیمهخشک.
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 -1مقدمه
آلودگی آبهای زیرزمینی در نتیجهی انتشار مواد آالینده
یک مسئله محیطزیستی محسوب میشود که باعث ایجاد
مشکالت اقتصادی و بهداشتی نیز میشود ( Yang and
 .)Wang 2010هنگامیکه آبخوان آلوده میشود بهدلیل
ظرفیت زیاد ،زمان ماندگاری طوالنی و عدم دسترسی
فیزیکی ،آلودگی ماندگار میشود ( .)Huan et al. 2012از
طرفی رفع آلودگی فرایندی پیچیده و برگشتناپذیر است
و زمان ،هزینههای الزم و تالش جهت بهبود کیفیت آب
زیرزمینی را محدود میسازد .لذا کنترل یا کاهش آلودگی
آب زیرزمینی یکی از اصول مهم در مدیریت منابع آبهای
زیرزمینی میباشد ( .)Huan et al. 2012در کشوری
مانند ایران آبخوانها معموالً آزاد ،کمعمق و بسیار نفوذپذیر
میباشند؛ بنابراین نسبت به منابع آلودگی سطحی ،بسیار
حساس میباشد .ازاینرو مدیریت منابع آب زیرزمینی حائز
اهمیت است .مدیریت دقیق منابع آب زیرزمینی در به
حداقل رساندن آلودگی این منابع کمک میکند ( Javadi
 .)et al. 2011آسیبپذیری آب زیرزمینی را میتوان
بهعنوان امکان نفوذ و پخشیدگی آالیندهها از سطح زمین
به آب زیرزمینی تعریف کرد ( Vrba and Zaporozec
 .)1994روشهای مختلفی برای ارزیابی آسیبپذیری
ارائهشده است که میتوان به روشهای پردازشی،
همپوشانی و آماری اشاره کرد .روشهای پردازشی از
مدلهای شبیهسازی برای تخمین حرکت آالینده استفاده
میکنند .روشهای آماری از روابط همبستگی بین
متغیرهای مکانی و میزان آالیندههای موجود در آب
زیرزمینی استفاده میکنند؛ و همچنین روشهای
همپوشانی پارامترهای کنترلکننده حرکت آالیندهها از
سطح زمین به منطقه سیرشده را تلفیق کرده و شاخصی
به نام شاخص آسیبپذیری را در نقاط مختلف یک منطقه
تعیین میکنند ( .)Tesoriero et al. 1998یکی از
پراستفادهترین و شناختهشدهترین روشهای شاخص
همپوشانی مدل  DRASTICمیباشد .این مدل یک روش
همپوشان است که در آن اطالعات بهدستآمده از
پارامترهای مختلف بهصورت تلفیقی ،مورد تجزیهوتحلیل
قرار میگیرد و سپس توسط سیستم اطالعات جغرافیایی
مورد پردازش قرار میگیرد ( ;Aller et al. 1987
 .)Jamrah et al. 2007این مدل نیز بر اساس مفهوم

وضعیت هیدروژئولوژیکی استوار است و میتواند
ویژگیهای فیزیکی و هیدروژئولوژیک یک منطقه مشخص
را ترکیب کند (.)Babiker et al. 2005
) Arezoomand Omidi Langrudi et al. (2015در
بررسی آسیبپذیری آب زیرزمینی دشت آستانه با استفاده
از مدل  DRASTICاصالحشده به این نتیجه رسیدند که
عالوه بر دقت بیشتر مدل  DRASTICاصالحشده نسبت
به مدل اولیه ،با توجه به همبستگی باالی عوامل
ایجادکننده آلودگی خصوصاً شالیزارها عامل اصلی
آسیبپذیری آبهای زیرزمینی منطقه مورد مطالعاتی
میباشد Oroji and Solgi (2016) .به کمک ارزیابی
آسیبپذیری آبخوان دشت اسدآباد همدان توسط سه
شاخصه  SI ،SINTACSو  DRASTICاصالحشده به
کمک نقشه کاربری اراضی ،مشخص نمودند که هر سه
مدل نقشه پهنهبندی آسیبپذیری آلودگی را با دقت
خوبی ارائه مینماید .اما مدل  DRASTICاصالحشده
دقت باالتری را در ارزیابی آسیبپذیری آبخوان دشت
اسدآباد دارد Zafane et al. (2018) .آسیبپذیری آبخوان
دشت چیلف واقع در کشور الجزیره را با استفاده از مدل
 DRASTIC-LUتحلیل کردند .نتایج نشانگر این بود که
 ٪68از این منطقه با درجه پایین آسیبپذیری است٪15 ،
از مساحت به میزان متوسط آسیبپذیری ،درحالیکه ٪1
از منطقه دارای آسیبپذیری باال است و تحلیلها بیانگر
این بود که در حدود  ٪16از منطقه در آسیبپذیری بسیار
زیاد واقعشده است .همچنین )Shakoor et al. (2020
به تحلیل آسیبپذیری کیفی آبهای زیرزمینی بزرگترین
شهر صنعتی پاکستان ،یعنی فیصلآباد با استفاده از مدل
 DRASTICدر محیط  GISپرداختند .ورودیهای
پژوهش آنها بر اساس  7الیه مدل و نتایج با دادههای
نمونه آب زیرزمینی مقایسه گردید .نتایج بیانگر همبستگی
 73%مدل با نیترات آب زیرزمینی منطقه داشت و همچنین
بیان شد که به علت مصرف کودهای شیمیایی در مناطق
کشاورزی ،این مناطق دارای پتانسیل آلودگی آب
زیرزمینی باالیی میباشد Alam et al. (2014).به
بررسی آسیبپذیری بخش مرکزی دشت گانگا در هند با
روش  DRASTIC-LUپرداختند .در این پژوهش ضمن
در نظر گرفتن اثر کاربری اراضی ،نقشه آسیبپذیری
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منطقه در چهار سطح آسیبپذیری کم ،متوسط ،زیاد و
خیلی زیاد تهیه شدSheykh Vanloo et. al. .
) (2006به ارزیابی آسیبپذیری آبخوان دشت بیرجند به
روش  DRASTICپرداختند .نتایج پژوهش آنها بیانگر
این بود که آسیبپذیری آبخوان دشت بیرجند در دو گروه
قرار میگیرد .طوریکه  %98/40در محدوده آسیبپذیری
کم و  %1/60در محدوده آسیبپذیری قابل اغماض قرار
میگیرد.
اهمیت این پژوهش در پیشبینی ،پیشگیری و کاهش
خسارات جبرانناپذیر ناشی از آلودگی آبهای زیرزمینی
جهت شناخت عوامل مهم و تأثیرگذار بر ایجاد و گسترش
آلودگی و همچنین تعیین محدودههای بحرانی آلودگی
میباشد .با توجه به اینکه آبخوان دشت بیرجند بهعنوان
تنها منبع آبی مرکز استان خراسان جنوبی بوده و در
سالهای اخیر با رشد جمعیت و کاهش بارندگی در معرض
آسیبپذیری باالیی میباشد .در این پژوهش تالش گردید
با اصالح نمودن مدل ( DRASTICاضافه نمودن پارامتر
کاربری اراضی به نقشههای مدل) عالوه بر شناخت وضعیت
آسیبپذیری آبخوان دشت بیرجند نسبت به آلودگی ،در
خصوص مؤثرترین پارامترهای تأثیرگذار بر آسیبپذیری
آبخوان دشت مذکور جهت مدیریت منابع آب زیرزمینی
نیز بررسی الزم انجام شود .همچنین در خصوص کارایی و
صحت بهکارگیری این مدل برای دشت بیرجند که در یک
منطقه نیمهخشک قرارگرفته ارزیابیهای الزم صورت گیرد.

 -2مواد و روشها
دشت بیرجند ،یکی از محدودههای مطالعاتی حوزه آبخیز
کویر لوت میباشد که مختصات جغرافیائی آن بین
طولهای  58°و  41′تا  59°و  46′شرقی و عرضهای 32°
و  35′تا  33°و  8′شمالی قرارگرفته است .مساحت کلی
محدوده مطالعاتی بیرجند  3406/72 km2است که از این
مقدار سهم دشت و ارتفاعات بهترتیب  900/63 km2و
()1

 2506/09 km2میباشد .آبخوان دشت بیرجند بزرگترین
حوزه آبریز استان بوده که متوسط بارندگی در این محدوده
 170 mmدر سال میباشد ).(Eftekhari et al. 2019
منطقه موردمطالعه در شکل ( )1نشان دادهشده است.

 - 1-2مدل DRASTIC-LU
 DRASTICیک مدل رتبهبندی عددی است؛ که اولین
بار در سال  1987میالدی بهوسیله آژانس حفاظت
محیطزیست ایاالتمتحده آمریکا ) (1USEPAو انجمن
امور آب آمریکا ) (2AWWAبرای ارزیابی پتانسیل
آسیبپذیری آبهای زیرزمینی این کشور مطرح شد .این
مدل بر اساس مفهوم وضعیت هیدروژئولوژیکی استوار
است ) .(Aller et al. 1987این مدل از ترکیب  7مشخصه
هیدروژئولوژیک قابلاندازهگیری و مؤثر در انتقال آلودگی
به آبهای زیرزمینی که شامل عمق آب زیرزمینی ،تغذیه
خالص ،3محیط آبخوان ،جنس خاک ،4توپوگرافی ،مواد
تشکیلدهنده منطقه سیرنشده 5و هدایت هیدرولیکی
تشکیلشده است که برای حالت اصالحشده از الیه کاربری
زمین نیز استفاده میشود .کالسهبندی و ارزشگذاری
کالسهای مختلف مربوط به هرکدام از پارامترها بر اساس
روش  DRASTICدر محیط  GISانجام میشود .به
هرکدام از مشخصهها با توجه به اهمیت تأثیر در آلودگی
سیستم آب زیرزمینی یک وزن نسبی از  1تا  5تعلق
میگیرد که نشاندهنده طریق نسبی هر مشخصه بر انتقال
آلودگی در آبهای زیرزمینی است ).(Aller et al. 1987
در این مدل به بازههای هر یک از مشخصههای
هیدرولوژیک نیز یک رتبه از  1تا  10بر اساس تأثیر آنها
بر آسیبپذیری اختصاص داده میشود و به کاربر این امکان
را میدهد که مدل  DRASTIC-LUرا با ناحیه مورد
مطالعه هم سنج کنند .شاخص آسیبپذیری از مجموعه
حاصلضرب وزن و رتبه  8پارامتر یادشده مطابق رابطه ()1
به دست میآید.

DRASTIC-LU-Index=DrDw+RrRw+ArAw+SrSw+TrTw+IrIw+CrCw+LUrLUw

که در این رابطه  Dعمق آب زیرزمینی R ،تغذیه خالص A ،هدایت هیدرولیکی LU ،کاربری اراضی w ،وزن و  rرتبه مربوط
محیط آبخوان S ،محیط خاک T ،شیب I ،محیط غیراشباع C ،به هرکدام از پارامترهای مدل میباشد.

1

- United States Environmental Protection Agency
- American Water Works Association
3 - Net Recharge
2
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شکل  -1موقعیت کلی دشت بیرجند
Fig. 1 General location of Birjand plain

 - 1-1-2عمق آب زیرزمینی
خاااک و مااواد منطقااه غیراشااباع کااه در فاصااله بااین
سااطح زمااین تااا آب زیرزمیناای قاارار دارنااد ،بااهعنوان
صااافی و جذبکننااده نقااش دارنااد .همچنااین عمااق آب
زیرزمیناای باار ماادتزمان موردنیاااز باارای فرآیناادهای
زیستی و غیار زیساتی در کااهش ماواد شایمیایی تاأثیر
میگاذارد .عمااق آب زیرزمیناای یکای از عواماال مهاام در
کنترل توانایی آالیناده بارای رسایدن باه آبخاوان اسات
( .)Bartzas et al. 2015هرچاااه عماااق ساااطح
ایستابی بیشتر باشاد زماان بیشاتری طاول میکشاد تاا
مااواد آالینااده بااه آبهااای زیرزمیناای برسااند ،بنااابراین

سااطوح ایسااتابی عمیااقتر شااانس آلااودگی کمتااری
دارنااد .بااهمنظور تهیااه الیااه عمااق تااا سااطح ایسااتابی از
اطالعااااات سااااطح آب در پیزومترهااااا شااااامل نااااام
پیزومترهاااا ،موقعیااات پیزومترهاااا برحساااب  UTMو
عمق ساطح آب اساتفاده شاد .اطالعاات موردنیااز بارای
تهیه ایان الیاه بارای یاک دوره یکسااله از مهار  95تاا
شااهریور  96جمااعآوری شااد .باارای تهیااه ایاان الیااه از
موقعیاات جغرافیااایی تااراز سااطح ایسااتابی و ارتفاااع 15
پیزومتاار واقااع در دشاات کااه از طریااق شاارکت سااهامی
آب منطقااهای اسااتان خراسااان جنااوبی تهیهشااده بااود،
استفاده شد (شکل -2الف).
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 -2-1-2تغذیه خالص
تغذیه خالص مقدار آبی است که از سطح زمین نفوذ کرده
و به سطح ایستابی میرسد .تغذیه آب موجب میگردد تا
آلودهکننده بهصورت عمودی انتقالیافته و به سطح
ایستابی برسد و بهصورت افقی در آبخوان حرکت کند.
بارندگی اولین منبع تغذیه آبهای زیرزمینی است که از
سطح زمین نفوذ کرده و به سمت سطح ایستابی حرکت
میکند .با توجه به اینکه دسترسی به مقادیر تغذیه نسبت
به سایر مقادیر پارامترهای مدل  DRASTICبهآسانی
میسر نمیشود .بنابراین این پارامتر از دقت کمتری
برخوردار بوده و جهت کاهش خطا بازههای آن گستردهتر
میباشند .برای تخمین میزان تغذیه آب زیرزمینی جهت
ارزیابی آسیبپذیری ،باید تمام مؤلفههای ورودی مانند
بارندگی ،آبیاری ،تغذیه مصنوعی و نفوذ فاضالبها و
مؤلفههای تلفات آب مانند جریان سطحی ،تبخیر و تعرق
موردتوجه قرار گیرند .درواقع میزان تغذیه بازمان (بهطور
فصلی و ساالنه) تغییر کرده و حتی میتواند در سطح یک
ناحیه کوچک نیز متغیر باشد .بهطورکلی تعیین مناطق
تغذیه و تخلیه میتواند یکی از عناصر مهم ارزیابی
آسیبپذیری باشد ( .)Al Kuisi et al. 2006در تعیین

میزان تغذیه منطقه موردمطالعه از روش پیسکوپو استفاده
شد ( .)Piscopo 2001برای محاسبه میزان تغذیه ،یک
مدل رقومی ارتفاعی ( )DEM1از منطقه تهیه شد (با
استفاده از نقشههایی با مقیاس 1:25000سازمان
نقشهبرداری کشور) .سپس شیب منطقه موردمطالعه با
استفاده از معیارهای جدول شماره ( )1طبقهبندی شد.
نفوذپذیری خاک نیز با استفاده از روشهای مختلف
صحرایی و آزمایشگاهی مشخص میشود که بستگی زیادی
به شرایط فیزیکی خاک سطحی دارد .بر این اساس نقشه
مربوط به نفوذپذیری خاک منطقه از سازمان جهاد
کشاورزی استان تهیه و سپس طبق معیارهای جدول
شماره ( )1ردهبندی شد .در پایان تمام نقشهها به فرمت
رستری تبدیل شد .نقشه مربوط به الیه تغذیه ،با
همپوشانی نقشه شیب و نفوذپذیری خاک به همراه نمره
بارندگی منطقه که در مورد منطقه موردمطالعه برابر یک
است ،با توجه به اطالعات هواشناسی ثبتشده مربوط به
منطقه ،تهیه شد .درنهایت برای به دست آوردن رتبه واقعی
تغذیه از معیارهای جدول شماره ( )1استفاده شد .شکل
(-2ب) نمایش تهیه نقشه تغذیه خالص برای منطقه مورد
مطالعه میباشد.

جدول  -1رتبهبندی تغذیه خالص
Net Recharge
Factor
Range
10
11 - 13
8
9 - 11
5
7-9
3
5-7
3-5
1

Table 1 Net Recharge Ranking
)Precipitation (mm
)Slope (%
Factor
Range
Factor
Range
1
<500
4
<2
2
700 - 500
3
2 - 10
3
700 - 850
2
10 - 33
4
>850
1
>33

 -3-1-2محیط آبخوان

محیط آبخوان باه ماواد زمینشناسای تحکایم یافتاه یاا
تحکیم نیافتهای اطاالق میشاود کاه بدناه یاک آبخاوان
را تشااااکیل میدهنااااد .محاااایط آبخااااوان و مااااواد
تشااکیلدهنده آن تعیینکننااده طااول و چگااونگی رونااد
مساایر (سیسااتم جریااان آب زیرزمیناای) در آبخااوان
میباشااد .طااول مساایر در تعیااین زمااان الزم باارای
فرآینااادهای میرایااای نظیااار جاااذب ،واکنشهاااای
شاایمیایی و پااراکنش از اهمیاات قاباالتوجهی برخااوردار
- Digital elevation model

Soil infiltration
Factor
Range
1
Very Low
2
Low
3
Moderate
4
High
5
Very High

است .محایط آبخاوان همچناین بار مقادار ساطح ماؤثر
مااوادی کااه بااا آلودهکننااده در تماااس هسااتند مااؤثر
میباشااد .چگااونگی رونااد مساایر کااه بهشاادت از درز و
شااااکاف ،تخلخاااال و بازشاااادگیهای متصاااالبههم
تأثیرپاذیر اسات ،مسایرهای ترجیحای و جهات یافتاهای
را باارای آب زیرزمیناای فااراهم میسااازند ( Hamza et
 .)al. 2007بااهمنظور تهیااه الیااه محاایط آبخااوان ،از
الگ  19عاادد چاااه مشاااهدهای و بهرهباارداری موجااود

1
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در منطقااه کااه از طریااق شاارکت سااهامی آب منطقااهای
استان خراسان جناوبی تهیهشاده باود اساتفاده شاد .بار

اساس الگ هاای چااه ،جانس محایط آبخاوان در محال
چاه تعیین و سپس پهنهبندی گردید (شکل -2ج).

شکل  – 2پارامترهای مدل  DRASTICدر دشت بیرجند الف) سطح ایستابی ،ب) تغذیه خالص ،ج) جنس آبخوان ،د) جنس
خاک ،ه) توپوگرافی ،و) محیط غیراشباع ،ز) هدایت هیدرولیکی ،ح) کاربری زمین
)Fig. 2 DRASTIC model parameters of Birjand aquiefer a) Depth to water, b) Net recharge, c
Aquifer media, d) Soil media, e) Topography, f) Impact of vadose zone, g) Hydraulic
conductivity and h) Land use
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 -3-1-2جنس خاک

خاک ،منطقه باالیی و هوازده زمین با عمق  2 mیا کمتر
از سطح زمین میباشد .محیط خاک تأثیر بسیار مهمی در
تغذیهای دارد که به سطح ایستایی نفوذ میکند و ازاینرو
بر چگونگی حرکت آلودهکننده مؤثر است .وجود مواد با
بافت ریزدانه نظیر سیلت و رس ،تراوایی نسبی خاک را
کاهش میدهند و مهاجرت و حرکت آلودهکنندهها را
محدود میسازند .همچنین ،ضخامت خاک بر روی
مدتزمان ماندگاری آالیندهها در محیط خاک تأثیر دارد.
هرچه این زمان طوالنیتر باشد ،واکنش مواد بیولوژیکی و
فیزیکی با ماده آالینده افزایشیافته و موجب از بین رفتن
و کاهش آن میشود ( .)Firouzabadi et al. 2009جهت
تهیه پارامتر جنس خاک از نقشه استخراجشده با مقیاس
 1:50000بهوسیله اداره جهاد کشاورزی استان خراسان
جنوبی استفاده شد .سپس برای تهیه نقشه رستری ،نقشه
اسکن شده اولیه زمین مرجع 1و سپس رقومی شد( .شکل
-2د).
 -5-1-2توپوگرافی

این الیه به تغییرات شیب سطح زمین اشاره دارد .شیب
افزون بر اینکه بر حرکت و نفوذ آبهای سطحی و آالیندهها
تأثیر میگذارد ،بر گسترش خاک و درنتیجه بر میرایی
آنها نیز مؤثر است .پس هر چه شیب کمتر باشد زمان
تماس آبهای سطحی و آالیندهها با سطح زمین بیشتر و
آلودهکنندهها شانس بیشتری برای نفوذ به آبخوان داشته،
بهطوریکه مناطق دارای شیب کمتر ،آسیبپذیری
بیشتری دارند ( .)Soper 2006جهت تهیه نقشه
توپوگرافی با استفاده از نقشه مدل رقومی ارتفاع باقدرت
تفکیک مکانی  15متر در نرمافزار  ArcGISاستفاده شد.
(شکل -2ه)

بهرهبرداری که از طریق شرکت سهامی آب منطقهای
استان خراسان جنوبی تهیهشده بود ،استفاده گردید (شکل
-2و).
 -7-1-2هدایت هیدرولیکی

هدایت هیدرولیکی با مقدار فضاهای خالی و اتصال بین
آنها در آبخوان کنترل میشوند که حاصل تخلخل
بیندانهای ،ایجاد درز و شکاف و صفحات الیهبندی شده
میباشند ( .)Al Kuisi et al. 2006مقادیر هدایت
هیدرولیکی از آزمونهای پمپاژ آبخوان به دست میآید و
درصورتیکه اطالعات مربوط به هدایت هیدرولیکی ،در
دسترس نباشد میتوان مقدار آن را بر اساس جنس مواد
تشکیلدهنده مواد آبخوان به دست آورد .برای نهشتههای
تحکیم نیافته و درز و شکافدار ،هدایت هیدرولیکی بهاندازه
ذرات بستگی دارد (.)Balakrishnan et al. 2011
بهمنظور تهیه الیه هدایت هیدرولیکی ابتدا از دادههای
آزمایش پمپاژ که بهوسیلۀ سازمان آب منطقهای استان
خراسان جنوبی انجامشده ،الیه ضریب قابلیت انتقال
بهدستآمده و سپس با تقسیم این الیه بر ضخامت اشباع
آبخوان الیه هدایت هیدرولیکی بهدستآمده و سپس
پهنهبندی میگردد (شکل -2ز).
 -8-1-2کاربری زمین

مطالعه و بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر کیفیت
منابع آب زیرزمینی میتواند به مدیریت صحیح استفاده از
این منابع آبی کمک نماید .جهت تهیه این نقشه از تصاویر
ماهواره لندست  8در محیط  Google Earth Engineکه
در سال  2017تصویربرداری شده بود استفاده شد .تحلیل
تصاویر جهت پهنهبندی کاربری اراضی انجام شد .در این
دشت کشاورزی با آبیاری مدرن ،کشاورزی با آبیاری دیم،
زمینهای بایر و مناطق شهری دیده میشود (شکل -2ح).

 -6-1-2محیط غیراشباع

منطقه غیراشباع شامل محدوده بین سطح ایستابی و
محیط خاک که غیراشباع است میباشد .این محدوده
اساساً غیراشباع میباشد و یا بهصورت ناپیوسته اشباع
میباشد و عبور آالینده و رقیق شدن آن را کنترل میکند
) (Ahmadi and Aberoumand 2009بهمنظور تهیه
الیه محیط غیراشباع ،از الگ  19عدد چاه مشاهدهای و

- Georeferencing

 -9-1-2نیترات

نیترات اصلیترین و شایعترین آالینده آب زیرزمینی
میباشد ( .)Fetter 1999فعالیتهای جامعه مدرن ازجمله
مهمترین عوامل ورود نیتروژن به چرخه طبیعی زیستی
میباشد که باعث آلودگی نیتراتی منابع آب میشوند .از
جمله این موارد میتوان به مواد زبالهای ،زبالههای آلی،

1
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زبالههای حیوانی ،مخازن فاضالب و فعالیتهای کشاورزی
را نام برد .بیشترین موارد نفوذ نیترات در آبهای زیرزمینی
بهصورت یک آالینده انتشاری از کشاورزی ناشی شده و
غلظتهای نیترات ،حداقل تا حدودی ،میتوان با میزان
استفاده از کودهای نیتراته در ارتباط دانست ( Lui et al.
 .)1997نیتروژن بهعنوان یک پارامتر مهم در همه
پروتئینها بوده بنابراین ،در اکثر مواد غذایی و فضوالت
حیوانی یافت میگردد .درنتیجه ،منابع نیترات که موجب
آلودگی آبهای زیرزمینی میگردند در طبیعت به مقدار
زیادی وجود دارد ( .)Alley 1993در بسیاری از منابع آب
زیرزمینی ،افزایش مقدار نیترات درنتیجهی توسعه
فعالیتهای کشاورزی میباشد .بهطوریکه مصرف کود
شیمیایی نیتروژن دار منجر به افزایش نیترات موجود در
آب میشود (.)Balakrishnan et al. 2011

شکل  - 3موقعیت چاههای مشاهدهای نیترات
Fig. 3 Location of nitrate observation wells

شکل  -4پهنهبندی غلظت نیترات
Fig. 4 Nitrate concentration zoning

در این پژوهش از مقادیر نیترات  21حلقه چاه واقع در
آبخوان دشت بیرجند در تیرماه  1396که از طریق نتایج
آزمایشگاه کیفی شرکت آب و فاضالب شهرستان بیرجند

تهیهشده بود استفادهشده است (شکل )3؛ و موقعیت
قرارگیری چاهها نیز در شکل ( )4مشخصشده است

 -3یافتهها و بحث
باااا تلفیاااق  8نقشاااه معیاااار بهکاررفتاااه در مااادل
 DRASTIC-LUدر محاااااا ایط  GISبااااااااه روش
همپوشاااااانی شااااااخص ،شااااااخصهای نهاااااایی
آسااااایبپذیری ذاتااااای آبخاااااوان موردمطالعاااااه،
محاساابه شااد (شااکل  .)5باار ایاان اساااس ،شاااخص
نهااااااایی آساااااایبپذیری ذاتاااا ای ،باااااارای روش
 DRASTIC-LUبااااااین  99تاااااااا  173قااااااارار
گرفاااات .نتااااایج حاصاااال از تحلیاا ال حساساااایتها
نشاااان میدهاااد کاااه ماااؤثرترین پاااارامتر بااار روی
شااااااخص آسااااایبپذیری  DRASTIC-LUتاااااأثیر
منطقااااه غیراشااااباع اساااات کااااه دارای باااااالترین
ضااریب حساساایت میباشااد .ایاان اماار میتوانااد بااه
وزن بااااالی نظاااری ایااان پاااارامتر ارتبااااط داشاااته
باشاااد .پاااارامتر کااااربری اراضااای در رده دوم قااارار
دارد کااااه اهمیاااات ایاااان پااااارامتر را در تعیااااین
آسااایبپذیری آبهاااای زیرزمینااای نشا اان میدهاااد.
بعاااادازآن بااااه ترتیاااب جاااانس محااایط آبخااااوان
(اشاااااباع) ،جااااانس خااااااک ،ضاااااریب هااااادایت
هیاادرولیکی ،توپااوگرافی ،عمااق تااا سااطح ایسااتابی
و تغذیااه خااالص باایشتاارین تااأثیر را باار شاااخص
آسیبپذیری دارند.

شکل -5نقشه آسیبپذیری آبخوان دشت بیرجند به روش
DRASTIC-LU
Fig. 5 Birjand plain aquifer vulnerability map by
DRASTIC-LU method

جهت صحت سنجی مدل  DRASTIC-LUبه بررسی
ارتباط بین شاخص آسیبپذیری و مقادیر غلظت نیترات
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بهدستآمده از  21نمونه آب زیرزمینی پرداختهشده است.
جهت تعیین میزان همبستگی میان الیه نیترات و الیههای
شاخص  DRASTIC-LUدر محیط نرمافزار
 MATLABهمبستگی بهدستآمده است (شکل .)6
ضریب همبستگی بهدستآمده بین شاخص آسیبپذیری
 DRASTIC-LUو غلظت نیترات  %86بهدستآمده است
این مقدار همبستگی نشان میدهد که مدل DRASTIC-
 LUاز همبستگی مناسبی با غلظت نیترات برخوردار
میباشد.

شکل  -6ارائه گرافیکی همبستگی مدل  DRASTIC-LUبا نقشه
غلظت نیترات
Fig. 6 Graphical correlation of DRASTIC-LU
model with nitrate concentration map

بررسی کارهای مشابه درزمینهی آسیبپذیری آبخوان نیز
تأییدکننده این نتایج میباشد .در پژوهشی Rahimzade
) Qivi et al. (2015به بررسی قابلیت آسیبپذیری کیفی
آب زیرزمینی دشت بیرجند با استفاده از الگوی دراستیک
و واسنجی آن به روش تحلیل سلسلهمراتبی پرداختند .در
این پژوهش ،شاخص آسیبپذیری منطقه با استفاده از
شاخص دراستیک بهدستآمده است .سپس با توجه به
مقدار غلظت نیترات آزمایششده در چاههای مشاهدهای
موجود در منطقه ،واسنجی الگو با استفاده از روش تحلیل
سلسلهمراتبی ( )AHPانجامگرفته است .نتایج آنها
نشاندهنده همبستگی مثبت با پژوهش حاضر دارد با این
تفاوت که به دلیل اضافه شدن پارامتر کاربری اراضی
شاخص آسیبپذیری بهطور متوسط باالتر میباشد که این
بیانگر باال بودن وزن نظری کاربری اراضی در مدل
 DRASTIC-LUمیباشدHassanpour and .
) Khozeymehnezhad (2018در پژوهشی با استفاده از
پساب تصفیهشده فاضالب ،وزندهی پارامترهای

موردبررسی از طریق روش  ANPرا انجام دادند که نتایج
آنها بیانگر بیشترین وزن پارامتر هدایت هیدرولیکی بود.
مقایسه آن با نتایج تحلیل حساسیت این پژوهش هم بیانگر
اثر و اهمیت باالی هدایت هیدرولیکی در آسیبپذیری
آبخوان میباشد که تأییدکننده نتایج این پژوهش میباشد.
پهنهبندی محلهای حفر چاه جاذب با رویکرد بهبود
کیفیت آبخوان دشت بیرجند نشان داد که مناطقی که
ازنظر اولویت ضعیف تلقی میشوند مشابه نتایج پژوهش
حاضر و همانگونه که در شکل  5مشخصشده دارای
آسیبپذیری خیلی زیاد است .با توجه به نتایج این پژوهش
که مناطق مرکزی و شرقی آبخوان دارای آسیبپذیری
کمتری میباشند این موضوع در پژوهشی توسط et al.
) Habibi Davijani (2014که به بررسی مکانیابی ایجاد
آبشیرینکن در آبخوان دشت بیرجند پرداختند تأییدشده
است .نتایج ایشان بیانگر این بود که مناطق مرکزی و شرقی
آبخوان دشت مناسبترین مکان جهت ایجاد آب شیرین از
طریق  12پارامتر کیفی آب زیرزمینی بود که نشاندهنده
این است که مناطق دارای آسیبپذیری زیاد ،مناسب جهت
مکان قرارگیری نمیباشد.
در پژوهشی ) Fallahzadeh et al. (2016با استفاده از
سیستم اطالعات جغرافیایی و سنجشازدور به تحلیل
غلظت نیترات منطقه پرداختهاند .در این مطالعه ،میانگین
ساالنه نیترات از  19چاه اطراف بیرجند که بهعنوان منابع
آب روستایی مورداستفاده قرار میگیرند اندازهگیری شده
است .بر اساس اطالعات بهدستآمده از سنجش از راه دور،
فعالیتهای کشاورزی عامل مؤثر در افزایش غلظت نیترات
در آبهای زیرزمینی منطقه موردمطالعه بوده است؛ که
همین امر نشانگر حساسیت باالی پارامتر کاربری اراضی در
تحلیل حساسیت نقشه آسیبپذیری کیفی دشت نیز دارد،
موضوعی که بر اساس آن در این پژوهش مدل ارزیابی
آسیبپذیری دراستیک توسعه یافت .همچنین نتایج این
پژوهش در خصوص آسیبپذیری آبخوان بیرجند با نتایج
پژوهش ) Nasrabadi et al. (2015که به تعیین کیفیت
آب زیرزمینی دشت بیرجند در مورد آنیونها و کاتیونهای
اصلی پرداخته بودند همخوانی دارد .آنها با استفاده از 15
نمونه آب شرب دشت بیرجند به تحلیل پرداختند که نتایج
بیانگر این بوده که مناطق مرکزی و جنوبی دشت از اوضاع
بهتری نسبت به سایر مناطق دارد و مناطق غربی به سمت
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آلودگی و شوری زیاد پیشروی میکند .همچنین
) Farpoor et al. (2019به شبیهسازی عددی روند
تغییرات کروم در آبخوان دشت بیرجند پرداختند .برای
انجام این کار از کد عددی  MODFLOWو  MT3Dکه
در نرمافزار مدلسازی آبهای زیرزمینی ( )GMSقرار
دارد ،استفادهشده است .خروجی مدل کیفی نشان داد
حرکت تدریجی منحنی حداکثر غلظت کروم آبخوان از
مناطق مرکزی بهسمت شرق و غرب آبخوان میباشد که
مشابه با نتایج پژوهش حاضر بیانگر این میباشد که
آسیبپذیری در مناطق مرکزی نسبت به مناطق شرقی و
غربی آبخوان کمتر میباشد.
در پژوهشی ) Mosazadeh et al. (2018به بررسی توزیع
زمانی و مکانی نیترات آبخوان دشت بیرجند پرداختهاند.
نتایج بیانگر این بود که در مناطق غربی و جنوب غربی
دشت به دلیل استفاده از کودهای ازت و نیتروژنی ،غلظت
نیترات در حال گذر از حد مجاز میباشد که نشاندهنده
همبستگی با نقشه آسیبپذیری منطقه به روش
 DRASTIC-LUدارد .در پژوهشی Falahzadeh et al.
) (2017به ارزیابی استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی
جهت تحلیل شاخص کیفیت آب زیرزمینی دشت بیرجند
پرداختهاند .در این پژوهش با استفاده از  19چاه واقع در
دشت ،تحلیل شیمیایی با استفاده از پارامترهای هدایت
الکتریکی ( ،)ECمواد جامد محلول ( ،)TDSسختی کل
( ،)THبیکربنات ،آمونیوم ،سولفات ،نیترات ،کلسیم،
منیزیم ،سدیم و پتاسیم انجامشده است .سپس از طریق
شاخص کیفیت آب شرب ) )WQI1ارزیابی کیفیت آب
منطقه مورداستفاده قرارگرفته ،ارزیابی نتایج این پژوهش

نشان داده که مناطقی که در گروه سوم یعنی ضعیف
میباشند همان مناطق دارای آسیبپذیری زیاد در مدل
 DRASTIC-LUمیباشند .با توجه به اینکه قسمتهای
غربی و جنوب غربی آبخوان دارای غلظت نیترات بیش از
 36 ppmمیباشد؛ و مطابق استاندارد سازمان بهداشت
جهانی حداکثر غلظت مجاز نیترات آب شرب برابر ppm
است؛ در صورت عدم مدیریت کیفی آبهای زیرزمینی،
مناطقی که دارای آسیبپذیری زیاد هستند در آینده به
سمت کامالً مستعد آلودگی خواهند رفت و مشکالت
جبرانناپذیری را ایجاد خواهند کرد.
 -1-3تحلیل حساسیت حذف نقشه
ایان ناوع تحلیال حساسایت توساط Lodwick et al.

) (1990معرفاای شااد .در ایاان روش تغییاارات شاااخص
آسا ایبپذیری بهوسا ایله حاااذف یا اک یا اا چندالیا اه
اطالعاااتی و باارم بنااای رابطااه ( )3محاساابه میشااود .در
ای ان رابطااه  Sمی ازان حساس ایت V ،و  V/بااه ترتی اب
شاااخصهای آساایبپذیری تغییرنیافتااه و تغییریافتااه،
 Nو  nبااه ترتی اب تعااداد الی اههای مورداسااتفاده باارای
محاسااابه  Vو  V/میباشاااد .شااااخص آسااایبپذیری
تغییرنیافته در حقیقت باا اساتفاده از هار هفات پاارامتر
و شاااخص آس ایبپذیری تغییریافتااه بااا تعااداد کاامتااری
از پارامترهااا محاساابه میشااود

Lodwick et al.

).)1990
S=(|V/N-V//n|)×100

() 3

جدول  -2آمار بهدستآمده از آنالیز حساسیت حذف نقشه برای مدل DRASTIC-LU
Table 2 Statistics obtained from the sensitivity analysis of the map removal for the model DRASTIC-LU
Removed Layer
Land
Use

Hydraulic
Conductivity

Impact
of
Vadose
Zone

Topography

Soil
Media

Aquifer
Media

Net
Recharge

Depth
to
Water

0.123
2.929

0.000015
1.355

0.189
3.162

0.000092
1.194

0.00158
1.507

0.000409
2.658

0.000165
0.717

1.208
1.456

0.909
0.719

1.035
0.301

0.787
0.327

0.286
0.231

0.468
0.245

1.846
0.415

0.295
0.133

1.353
0.037

- water Quality Index

1
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 -2-3تحلیل حساسیت تک پارامتر
در این روش وزن واقعی یا مؤثر هر پارامتر با استفاده از
رابطه ( )4بهدستآمده و با وزن نظری مقایسه میشود که
در این رابطه  ،Wوزن مؤثر هر یک از پارامترها Pr ،و Pw

نیز به ترتیب وزن و نرخ مربوط به آن پارامتر و  Vنیز
شاخص آسیبپذیری کل در آن ناحیه است Lodwick
).)et al. 1990
W= (Pr×Pw/V)×100

() 4

جدول -3آمار بهدستآمده از آنالیز حساسیت حذف تک پارامتر برای مدل DRASTIC-LU
Table 3 Statistics obtained from the sensitivity analysis of single parameter removal for the model
DRASTIC-LU
Removed Layer
Vulnerabilty
Depth
Impact of
Net
Aquifer
Soil
Hydraulic
Land
Changes ]ndex
to
Topography
Vadose
Media

Recharge

Use

Conductivity

Media

13.365

4.414

12.497

4.513

7.48

11.454

2.304

3.0092

33.0096

15.231

31.111

10.098

17.62

23.054

4.039

17.179

18.86
5.037

10.704
1.849

25.422
2.907

7.326
0.656

13.346
2.109

15.77
1.73

3.025
0.262

5.538
2.913

Zone

برای ارزیابی مدل و کسب اطالعات ارزشمند از اثرات
مقادیر رتبه و وزن اختصاصیافته به پارامترهای ورودی
مدل  DRASTIC-LUو عکسالعمل مدل به تغییرات
اعمالی ،انجام آنالیز حساسیت کمک شایانی به ارزیابی
حساسیت هر پارامتر مدل میکند .بدین منظور به دو روش
کلی حذف الیهها و آنالیز حساسیت پارامتر واحد ،ارزیابی
حساسیت پارامترهای مدل محاسبه گردید .بررسی جداول
( )2و ( )3بهعنوان تحلیل حساسیت پارامترهای مدل
 DRASTIC-LUدر ارزیابی آسیبپذیری آبخوان ،نشان
میدهد اوالً استفاده از روشهای مختلف تحلیل حساسیت
حذف نقشه و تحلیل حساسیت تک پارامتر نتایج تقریباً
مشابهی را نشان داده و روند حساسیت پارامترها در مدل
یکسان میباشد .ثانیاً بر اساس این ارزیابی پارامترهای
منطقه اشباع ،کاربری اراضی و سطح ایستابی آبخوان دارای
بیشترین تأثیر و توپوگرافی و تغذیه خالص منطقه دارای
کمترین اثر میباشند .در قسمت تحلیل حساسیت به دو
روش حذف تک پارامتر و تک الیه نتایج بیانگر این میباشد
که پارامترهای تأثیرگذاری مانند جنس آبخوان به دلیل باال
بودن وزن نظری و با توجه به اینکه بیش از  %60لیتولوژی
منطقه اشباع ،درشتدانه میباشد بیشترین تأثیر را در
آلودگی آبخوان دشت بیرجند دارد (شکل -2و)؛ پارامتر
کاربری اراضی در رده دوم قرار دارد که بهدلیل وجود
مناطق مسکونی و رها شدن فاضالب شهری ،کشاورزی و
روستایی در دشت اهمیت این پارامتر را در تعیین

Water

Minimum
Maximum
Average
Standard
Deviation

آسیبپذیری آبهای زیرزمینی نشان میدهد (شکل .)3
همچنین پارامتر عمق تا سطح ایستابی تأثیر بسزایی در
انتقال و پخشیدگی آلودگی به آب زیرزمینی دارد؛ زیرا
پهنهبندی عمق آب بیانگر این بوده که قسمت غربی و
جنوب غربی آبخوان دارای سطح ایستابی باالیی بوده که
همین مناطق در نقشه آسیبپذیری دارای پتانسیل بیش-
تری در آلودگی آبخوان دارد (شکل -2الف) .از طرفی در
تحلیل حساسیتها میتوان دریافت که پارامتر تغذیه
خالص کمترین تأثیر را در انتقال آلودگی به آب زیرزمینی
دارد زیرا مطابق شکل -2ب میتوان دریافت که بهدلیل
ضعیف بودن بارشها و کمبود تغذیه خالص طی دوره
مطالعاتی در منطقه کمترین وزن نظری را به خود
اختصاص داده است.

 -4نتیجهگیری
باااا توجاااه باااه اینکاااه دشااات بیرجناااد از دشاااتهای
مهاام اسااتان خراسااان جنااوبی بااه شاامار ماایرود،
ایاا ان دشاااات باااارای مطالعااااه انتخاااااب شاا اد .در
پاااژوهش حاضااار پهنهبنااادی آسا ایبپذیری آبخاااوان
دشاااات بیرجنااااد بااااا اسااااتفاده از یااااون نیتاااارات
باااهعنوان شااااخص آلاااودگی ناشااای از فاضاااالبهای
شاااهری و پسااااابهای کشاااااورزی در محااایط GIS
صاااورت گرفااات .نتاااایج حاصااال از ایااان پاااژوهش را
میتوان بهشرح ذیل بیان نمود.
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 کاربری،داد بر اساس این ارزیابی پارامترهای منطقه اشباع
اراضی و سطح ایستابی آبخوان دارای بیشترین تأثیر و
توپوگرافی و تغذیه خالص منطقه دارای کمترین اثر
.میباشند
 خشاکساالیهای، کمبود بارندگی،با توجه به اقلیم منطقه
 افزایش، افزایش جمعیت و گسااترش شااهرنشااینی،اخیر
 درنتیجاه افزایش،فعاالیاتهاای کشااااورزی و صااانعتی
 پسااابهای،آلودگیهای ناشاای از فاضااالبهای شااهری
کشاااورزی و صاانعتی و در مقابل افزایش نیازمندی به آب
جهت تأمین مصاارف آشاامیدنی این امر تنها با مشاارکت
. کارشناسان و مدیران مربوطه تحقق خواهد یافت،مردم

 شاخصDRASTIC-LU  با استفاده از روش-1
 شاخص آسیبپذیری.آسیبپذیری منطقه محاسبه شد
. قرار گرفت173  تا99  بینDRASTIC-LU مدل
 برای درک بهتر و نشان دادن وضعیت آسیبپذیری-2
 کالس4  شاخص نهایی بهدستآمده به،ذاتی منطقه
 از%62/27  نتایج نشان داد که.مختلف طبقهبندی گردید
مساحت منطقه دارای آسیبپذیری در محدوده کم تا
 از مساحت منطقه دارای%25/07 متوسط قرار میگیرد؛ و
 از%10/17 آسیبپذیری در محدوده متوسط تا زیاد و
 از%2/38 مساحت منطقه دارای آسیبپذیری کم و
.مساحت منطقه دارای آسیبپذیری زیاد میباشد
نتایج تحلیل حساسیت پارامترهای مدل

-3

 نشان، در ارزیابی آسیبپذیری آبخوانDRASTIC-LU
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Abstract
Groundwater vulnerability assessment is important in order to prioritize these resources from the perspective
of exploitation, management and control of pollution in different areas. The purpose of this study was to
evaluate the qualitative vulnerability of Birjand plain aquifer using DRASTIC-LU model. In this research,
the DRASTIC base model with the land use parameter of the developed lands was used. In this method, the
basic model parameters including groundwater depth, net nutrition, aquifer environment, soil type,
topography, unsaturated area constituents, and hydraulic guidance were analyzed in GIS environment along
with land use variable as a model development based on standard weights and the vulnerability zoning map
was prepared. Vulnerability zoning map of DRASTIC-LU model showed that 62.27, 25.07, 17.17, and
2.38% of the area have low to medium, medium to high, low and high vulnerability, respectively. In addition,
the sensitivity analysis of the model used to evaluate the assigned weights was performed. To validate the
model, the correlation of the model with the nitrate concentration was performed; the obtained correlation
of 86% indicated the appropriate correlation of this model with the nitrate concentration as an indicator of
groundwater pollution.
Keywords: Birjand Plain; Groundwater; Semi-Arid Regions; Sensitivity Analysis; Vulnerability.
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