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چکیده
ارزیابی آسیبپذیری منابع آب زیرزمینی میتواند ابزاری موثر جهت اخذ تصمیمهای مدیریتی در نظر گرفته شود.
در تحقیق حاضر ،از مدل سینتکس ) (SINTACSو سیستم اطالعات جغرافیائی ) (GISبرای ارزیابی آسیبپذذذیری آبخذذوا
دشت سلماس استفاده گردید .این مدل از هفت پارامتر موثر بر انتقال آلودگی به آبخوا شامل عمق سطح ایسذذتابی ،نفذذو
موثر یا تغذیه خالص آبخوا  ،محیط غیراشباع ،نوع خاک ،محیط آبخوا  ،هدایت هیدرولیکی و شیب یا توپوگرافی تشذذکیل
شده است .نقشه پهنهبندی آسیبپذیری ،سه پهنه عمده آسیبپذیری کم (شاخص آسذ یبپذذذیری  ،)82-114آسذ یبپذذذیری
متوسط (شاخص آسیبپذیری  )114-146و آسیبپذیری زیذذاد (شذذاخص آسذ یبپذذذیری  )146-178را نشذذا داد .حذذدود
 31/47درصد از مساحت منطقه مورد مطالعه از آسیبپذیری کم ،حدود  53/42درصد از آسیبپذذذیری متوسذذط و حذذدود
 15/11درصد از آسیبپذیری زیاد برخوردار میباشد .میزا تاثیرگذاری هر کدام از پارامترها در آلودهسازی آبخوا بذذا
تحلیل حساسیت به روش حذف پارامتر و روش تک پارامتری ،مورد ارزیابی قرار گرفت .نتذذایج هذذر دو تحلیذذل نشذذا داد
مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر شاخص آسیبپذیری محدوده دشت سلماس محیط غیراشذذباع و عمذذق سذذطح ایسذذتابی
هستند.
واژههای کلیدی :آسیبپذیری آبخوا  ،آلودگی ،تحلیل حساسیت ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،مدل سینتکس
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Abstract
Evaluation of groundwater resources vulnerability to pollution can be considered as an effective tool
for management decisions. In this study, vulnerability of Salmas plain aquifer to pollution was assessed
using SINTACS model and geographic information system (GIS). The SINTACS model consists of seven
parameters including: Depth of water table, Infiltration, Unsaturated zone, Soil media, Aquifer media,
Hydraulic conductivity and Topography. The vulnerability mapping showed three main zones; low
groundwater vulnerability risk zone (risk indexes: 114-82), moderate groundwater vulnerability risk zone
(risk indexes: 146-114) and high groundwater vulnerability risk zone (risk indexes: 178-146). The results
showed that about 31.47%, 53.42% and 15.11% of the studied area had low, moderate and high
vulnerability, respectively. Two tests of sensitivity analyses were carried out: map removal method and
single-parameter method, for evaluating the influence of each parameter to pollute the aquifer. The results of
both analyses indicated that parameters with most significant impact on the vulnerability risk zones in
Salmas area were unsaturated zone and depth of water table.
Key words: Aquifers vulnerability, Geographic Information System, Pollution, Sensitivity analyses,
SINTACS model

مقدمه
) و معرف استعداد یک سیستم1387 و همکارا

آب زیرزمینی به دلیل استعداد آلودگی کمتر و

در تأثیرپذیری از عوامل آلوده کننده طبیعی و مصنوعی

 به،همچنین ظرفیت خیره زیاد نسبت به آبهای سطحی

، خصوصیتی نسبی، آسیبپذیری.)2003 میباشد (لی

-عنوا یک منبع مهم در منابع آب مورد توجه است (چیت

بدو بعد و غیرقابل اندازهگیری است که به شاخصههای

 آبهای زیرزمینی به آبهایی.)1385 سازا و اختری

 هیدروژئولوژیکی و، خصوصیات زمینشناسی، آبخوا

گفته میشود که در الیههای آبدار و اشباع زیرزمین

 تغذیه و توپوگرافی و غیره، افق خاک،هیدرولوژی محیط

تجمع پیدا کرده است و یکی از منابع مهم تأمین آب در

 اصطالح آسیبپذیری آبهای.وابسته میباشد

- همه کشورهای دنیا محسوب میگردند و استفاده از آ

1960  نخستین بار در اواخر دهه،زیرزمینی به آلودگی

ها در آبیاری کشاورزی و مصارف شهری و صنعتی رو

از سوی جین مارگات ارائه شد (حسینیاینا و همکارا

 منابع.)1389

 آسیبپذیری آبهای زیرزمینی بر اساس هدف.)2010

آلودگی یا آلودهکننده آبهای زیرزمینی را میتوا به

 ارزیابی:مورد ارزیابی به دو نوع تقسیم میشوند

 منابع آلودگی طبیعی و منابع آلودگی،دو دسته کلی

آسیبپذیری اتی آبخوا (ارزیابی آسیبپذیری اتی) و

.)1392 شوشتری

ارزیابی آسیبپذیری ویژه آبخوا نسبت به آالینده یا

آسیبپذیری منابع آب به معنای پتانسیل نفو و انتشار

 در.)آالیندههای خاص (ارزیابی آسیبپذیری ویژه

آالیندهها در آب زیرزمینی به کار برده میشود (رنگز

 ظرفیت آلودگی باتوجه به،ارزیابی آسیبپذیری اتی

به افزایش است (رضایی و همکارا

انسانی تقسیم نمود (محمودیا
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زمینشناسی،

های شاخص همپوشانی ،اهمیت نسبی هر پارامتر نسبت

هیدروژئولوژیکی و هیدرولوژی و آلودگیهای ایجاد

به سایر پارامترها ارزیابی شده و تأثیرگذاری هر کدام

شده از طریق فعالیتهای انسانی ،بدو در نظر گرفتن

مشخص میشود ،وز

و رتبه پارامترها نیز بر این

آالینده یا آالیندههایی خاص مشخص میشود .این در

اساس تعیین میشود .یکی از علل عدم قطعیت این

حالی است که هدف ارزیابی آسیبپذیری ویژه ،ارزیابی

روشها ارزشگذاری (رتبه دهی) با نظر کارشناسی
 .)1385مدل

حساسیت آبخوا نسبت به آالینده یا گروه خاصی از

میباشد (خدایی و همکارا

آالیندههاست و به اثر متقابل آالینده با عوامل مختلف

جزو روشهای شاخص همپوشانی بوده و ارزیابی

آسیب پذیری اتی بستگی دارد (ژوو و همکارا .)2010

دقیقتری از آسیبپذیری آبخوا ها ارائه میکند (سیویتا

به طور کلی نمیتوا گفت برای پیشبینی آسیبپذیری

 .)1990کم بود نسبی دادههای الزم ،سهولت به دست

آبهای زیرزمینی روش مطلقی وجود دارد.

آورد دادهها ،دقت آماری باال ،هزینه کم ،استفاده در

SINTACS

از جملهی روشهای ارزیابی آسیبپذیری

مناطق وسیع ،از مزایای این روش میباشد .تحقیقات

به روشهای پردازشی ،روشهای

زیادی با استفاده از روش سینتکس در مناطق مختلف

آماری و روشهای شاخص همپوشانی اشاره کرد.

جها

به

روشهای پردازشی از مدلهای شبیه سازی برای

تحقیقات الکیوسی و همکارا ( )2006در ارد  ،دروئی و

تخمین حرکت آالیندهها استفاده میشود .روشهای

همکارا

( )2008در مراکش ،مجندنگ و ساراپیروم

آماری از روابط همبستگی بین متغیرهای مکانی و

( )2013در تایلند ،کپلج و همکارا ( )2013در کرواسی،

میزا آالیندههای موجود در آب زیرزمینی استفاده می-

آصفی و همکارا ( )1393و باقرزاده و همکارا ()1389

شود و در روش شاخص همپوشانی ،اطالعات حاصل

در ایرا اشاره کرد.

آبخوا ها میتوا

انجام شده است که از جمله آ ها میتوا

از پارامترهای مختلف به صورت تلفیقی و به طور

آب زیرزمینی اکثر مناطق دشت سلماس ،منبع

موازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و شاخص

اصلی تأمین آب شرب و کشاورزی می باشد .از طرفی

آسیبپذیری برای نقاط مختلف منطقه ارائه میشود

قسمت خروجی دشت منتهی به دریاچه ارومیه میباشد

(امیراحمدی و همکارا  .)1390روشهای شاخص هم-

بدین جهت مطالعه کمیت و کیفیت آب زیرزمینی این

پوشانی (رتبه دهی) مناسبترین روشها برای ارزیابی

دشت از نظر مدیریت منابع آب اهمیت ویژهای دارد .لذا

آسیبپذیری آبهای زیرزمینی هستند ،زیرا هزینه کمی

در این تحقیق ،پتانسیل آسیب پذیری آبخوا

دشت

دارند ،بهطور مستقیم به نتیجه میرسند ،دادههای مورد

سلماس با مدل سینتکس در محیط نرمافزاری

ArcGIS

نیاز آ ها در دسترس بوده و نتایج نهایی آ ها به

مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت.

آسانی قابل توصیف بوده و برای تصمیم گیریهای
مدیریتی مناسب هستند (معروفی و همکارا  .)1391در
این روشها ماهیت آالینده به عنوا

عامل مدیریتی

آسیبپذیری در نظر گرفته نمیشود (آسیب پذیری
اتی) ،بلکه هدف اصلی این مدلها مشخص نمود

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
محدوده مطالعاتی دشت سلماس بین  44˚ 13′تا

مناطق مستعد آلودگی در آبهای زیرزمینی و اعمال

 45˚ 10′طول شرقی و  37˚ 51′تا  38˚ 22′عرض

مدیریت و سیاستهای عملی و کاربردی در مورد

شمالی و در غرب دریاچه ارومیه واقع است (شکل .)1

پیشگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی است .در روش-

معادل  550کیلومترمربع بوده و دارای

وسعت آ
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متوسط ارتفاع  1340متر از سطح دریاهای آزاد می-

است .تغذیه طبیعی آبخوا ها عمدتاً از طریق رودخانهها

باشد .حداکثر ارتفاع محدوده حدود  3000متر و حداقل

و به مقدار اندکی از نزوالت جوی است .ضخامت اجزای

حدود  1270متر میباشد .متوسط بارندگی کل

دشت سلماس حداکثر  233متر و

آ

متشکله آبخوا

حوضه حدود  300میلیمتر در سال میباشد .حداقل و

متوسط آ بیش از صد متر است .تغذیه آبخوا از طریق

حداکثر دمای آ به ترتیب  -14درجه سانتیگراد و +36

رودخانههای شمالی ،جنوبی و نیز آجی چای صورت

درجه سانتیگراد اندازهگیری شده است (بینام .)1392

میگیرد .تغذیه مستقیم از نزوالت جوی عمدتاً در نواحی
مخروط افکنهای میباشد (بینام .)1391
مدل سینتکس
مدل سینتکس اولین بار توسط سیویتا ( )1990به
منظور ارزیابی قابلیت آسیبپذیری آلودگی نسبی آب-
های زیرزمینی در جنوب ایتالیا ارائه و به کار گرفته
شد .این روش از مدل دراستیک آمریکایی مشتق شده
است و دارای ساختما

شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه.

ویژگیهای زمین شناسی و هیدروژئولوژیکی
آبخوا های آبرفتی دشت سلماس حاصل
فرسایش و حمل سازندهای زمین شناسی اطراف است
که به سمت دریاچه دارای روند نسبتاً منظمی از تغییر
اندازه رات آبرفتی است .مخروط افکنههای وسیعی در
دامنه ارتفاعات مشرف به دریاچه در اثر فعالیت
رودخانههای متعدد حوضه نظیر زوالچای ،نازلوچای،
شهرچای ،باراندوز چای ،گدارچای ،سیمینه رود و زرینه
رود ایجاد شده است که دارای دانهبندی مناسب و
نفو پذیری خوبی هستند .ضخامت متوسط نهشتههای
آبرفتی در کل حوضه حدود  100متر برآورد میگردد
این مقدار در دشت ارومیه بیشتر از  200متر و در
آ رشهر یا مهاباد به  30متر میرسد (بینام .)1391
آبخوا های منطقه عمدتاً از نوع آزاد میباشد ولی در
پهنههایی از دشتها در اثر تغییر در شرایط رسوب-
گذاری تناوبی از نهشتههای ریز دانه مانند رس و سیلت
مشاهده میشود که با ایجاد آبخوا های تحت فشار شده

ترکیبی است در حقیقت

پارامترهای این روش هما پارامترهای روش دراستیک
بوده با این تفاوت که فرآیند وز و رتبه دهی پارامترها
در روش سینتکس انعطاف بیشتری دارد .مدل سینتکس
از هفت پارامتر هیدروژئولوژیکی عمق تا سطح ایستابی
) ،1(Sنفو مؤثر  ،(I)2شرایط اشباع نشده ،(N) 3محیط
خاک ) ،4(Tخصوصیات هیدروژئولوژیکی آبخوا )،5(A
هدایت هیدرولیکی ) 6(Cو شیب یا توپوگرافی (S) 7تشکیل
شده است .واژه  SINTACSبرگرفته از حرف اول
پارامترها و البته به زبا

ایتالیایی میباشد .به هر

پارامتر و فاکتور براساس تاثیر و اهمیتی که در نرخ
انتقال آلودگی از سطح زمین تا سطح آب زیرمینی دارد،
وز یا نمرهای بین  1تا  5نسبت داده میشود (سیویتا
 ،1994ال کیوسی و همکارا

 .)2006اعداد بزرگتر

بیانگر تاثیر بیشتر و اعداد کوچکتر نشا دهنده تاثیر و
اهمیت کمتر پارامترها میباشد (جدول  .)1سپس نمرات
1

Groundwater Table Depth from Surface
2 Actual Infiltration
3 Self‐Depuration Effect Unsaturated Zone
4 Overburden Type
5 Hydrogeological Characteristics of the Aquifer
6 Hydraulic Conductivity
7 Topographical Surface Slope
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به واسطه وز ها اصالح میگردند که وز ها مربوط به

نتایج و بحث

شرایط محیطی ویژه یا شرایط انسا منشأ و یا هر دو

الیههای اطالعاتی مدل سینتکس و نقشههههای رتبهه-

میباشند .مدل سینتکس برای پنج شرایط خاص شامل

بندی

مناطق طبیعی ،مناطق با آلودگی گسترده )منابع آلودگی

الیه عمق تا سطح ایستابی

غیرنقطهای( ،مناطق با هدررفت شدید آب از شبکههای

جهت تهیه نقشه عمق سطح ایستابی از عمق

هیدرولیکی به سمت سفرههای آب زیرزمینی ،مناطق با

ماهانه سطح آب زیرزمینی در چاههای مشاهدهای و

پدیدههای کارستی و مناطق با پدیدههای شکافتگی قابل

پیزومترهای دشت سلماس ،با بررسی صحت دادهها و

اجرا میباشد.

در صورت لزوم تصحیح آ ها (از قبیل؛ حذف دادههای
پرت ،بررسی نرمال بود یا توزیع نرمال دادهها و)...

جدول  -1وزنهای اختصاصی پارامترهای مدل سینتکس

استفاده شد .به این ترتیب که ابتدا جدولی از اطالعات

(سیویتا  ،1994ال کیوسی و همکارا .)2006

سطح آب ،شامل نام پیزومترها ،موقعیت پیزومترها بر

پارامتر

توضیح

وزن

تعیین کننده عمقی است که آالینده باید
عمق تا سطح

طی کند تا به سطح ایستابی برسد

ایستابی

هرچه سطح ایستابی عمیقتر باشد

 1392در محیط اکسل 1تهیه گردید .سپس این اطالعات
5

احتمال آلودگی کمتر است.
مقدار آبی که از سطح زمین نفو و به

رستر از درو یابی به روش کریجینگ 2استفاده شد.

نفوذ موثر یا
تغذیه خالص

وسیلهای برای انتقال آالیندهها به آب

4

شده و نمرات بین  1تا  10به نواحی متفاوت آ

منطقه فوقانی سطح ایستابی تا سطح
محیط

زمین که غیراشباع بوده و نقش

غبراشباع

موثری در سرعت انتقال و میرایی

5

آلودگی دارد.
2

نفو ی را کنترل میکند.

آلودگی کمتر و وز اختصاص داده شده کوچکتر و
اختصاص داده شده بزرگتر است .به این ترتیب نقشه
هم ارزش عمق تا سطح ایستابی برای تلفیق با الیههای
دیگر تهیه گردید (شکل .)2

به خصوصیات مواد منطقه اشباع
اطالق میشودکه فرآیندهای رقیق

اختصاص داده شدند سطح ایستابی عمیقتر ،احتمال
بالعکس برای اعماق کمتر ،خطر آلودگی بیشتر و وز

به بخش هوازده فوقانی منطقه
غیراشباع اطالق میشود و میزا آب

سپس مطابق جدول  ،2به محدودههای تعریف شده عمق
تا سطح ایستابی توسط سیستم سینتکس طبقهبندی

زیرزمینی است.

محیط آبخوان

به فرمت قابل قبول ) (.xlsبا نرم افزار  ArcGISتبدیل
گردید و برای تبدیل دادههای نقطهای کر شده به فایل

سطح ایستابی میرسد؛ آب تغذیهای

نوع خاک

حسب  UTMو عمق سطح آب در دوره آماری -1393

3

شد آالیندهها را کنترل میکند.
هدایت
هیدرولیکی
شیب یا
توپوگرافی

توانایی آبخوا در انتقال آب بوده و
نرخ جریا مواد آلوده کننده را درو

3

سیستم آب زیرزمینی تعیین میکند.
شیب سطح زمین که تعیین کننده باقی
ماند آالیندهها در سطح زمین و یا

1

ورود آ به منطفه اشباع است.
Excel

1

Kriging

2
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جدول  -2رتبه های مربوط به پارامترهای مدل سینتکس در منطقه مورد مطالعه.
محدوده پارامتر

رتبه

محدوده پارامتر

رتبه

محیط خاک

عمق تا سطح ایستابی ()m
19-0/94

9

بافت سطحی خیلی سبک

10

19/30-94/78

7

بافت سطحی سبک

7

30/52-78/79

5

بافت سطحی سنگین

3

52/66-79/01

3

بافت سطحی خیلی سنگین

1

66/101-01

1

محیط غیراشباع
شن و ماسه همراه با اندکی رس

نفوذ موثر یا تغذیه خالص ()mm yr-1

9

سیلت
250-175

8

شن و ماسه

8

175-100

5

رس و سیلت و شن و ماسه

6

100-50

3

رس و سیلت همراه اندکی شن و

4

50-0

1

ماسه
رس و سیلت

2

-1

هدایت هیدرولیکی ( )m day

محیط آبخوان
شن و ماسه و اندکی رس و سیلت

9

20-0

1

شن و ماسه

7

40-20

3

رس و سیلت و شن و ماسه

5

60-40

5

رس و سیلت همراه اندکی ماسه

2

80-60

7

رس و سیلت

1

>80

9

توپوگرافی (شیب )%
12-0

8

25-12

5

38-25

3

51-38

1

الیه نفوذ موثر یا تغذیه خالص
الیه نفو موثر یا تغذیه خالص مطابق پیشنهاد
پسکوپو ( )2001از همپوشانی نقشه یا الیههای میزا
نفو پذیری ،میزا

بارندگی و شیب توپوگرافی دشت

حاصل شد .به این ترتیب که جهت محاسبه میزا تغذیه
یک مدل رقومی ارتفاع ) (DEMاز منطقه تهیه شد .سپس
شیب منطقه مورد مطالعه با استفاده از  DEMموجود
شکل  -2نقشه رتبهبندی عمق سطح ایستابی دشت
سلماس از نظر پتانسیل آلودگی.

استخراج شده و با استفاده از معیارهای جدول  3طبقه
بندی شد .نقشه نفو پذیری (مستخرج از نقشه کاربری
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اراضی) و بارندگی منطقه (متوسط بارندگی حاصل از

شدند به بیا دیگر ،الیه و نقشه تغذیه خالص آبخوا

 25ایستگاه) نیز با توجه به معیارهای جدول مذکور

دشت سلماس ،از تلفیق و همپوشانی الیههای (نقشه-

تهیه و طبقهبندی گردید .سرانجام بعد از تهیه نقشههای

های) درصد شیب ،میزا بارندگی و میزا نفو پذیری

مذکور برای به دست آورد الیه تغذیه خالص ،هر سه

دشت مذکور حاصل شد.

نقشه شیب ،نفو پذیری و بارندگی منطقه همپوشانی
جدول  -3رتبهبندی الیههای تشکیل دهنده الیه تغذیه (پیسکوپو .)2001
بارندگی

شیب

میزان تغذیه ()cm yr-1

نفوذپذیری سطح

شیب ()%

رتبه

بارش ()mm

رتبه

محدوده

رتبه

محدوده

رتبه

>2

4

< 850

4

زیاد

5

13-11

10

10-2

3

850-700

3

متوسط تا زیاد

4

11-9

8

33-10

2

700-500

2

متوسط

3

9-7

5

< 33

1

> 500

1

کم

2

7-5

3

خیلی کم

1

5-3

1

این روش ،بر اساس رتبه داده شده به هر چاه به الیه
رستری تبدیل گردید (شکل  .)4جنس محیط غیراشباع
در قسمتهای مرکزی دشت شن و ماسه بوده و از
نفو پذیری نسبتاً باالیی برخوردار است بنابرین رتبه
باالیی را از نظر پتانسیل آلودگی نسبت به سایر مناطق
مطالعاتی به خود اختصاص داده است.

شکل  -3نقشه رتبهبندی نفوذ موثر یا تغذیه خالص دشت
سلماس از نظر پتانسیل آلودگی.

الیه محیط غیراشباع
برای تهیه الیه محیط غیراشباع از الگ چاههای
مشاهدهای و بهره برداری موجود در دشت استفاده
گردید .بر این اساس مطابق جدول  2به هر یک از چاهها

شکل  -4نقشه رتبهبندی محیط غیراشباع دشت سلماس از

براساس وضعیت لیتولوژیکی ،ضخامت و جنس

نظر پتانسیل آلودگی.

رسوبات بخش غیراشباع و میزا تأثیر آنها در انتقال
آلودگی به آبخوا  ،رتبهای اختصاص داده شد .سپس
شبکه تیسن منطقه بر اساس موقعیت نسبت به مرز
منطقه مورد مطالعه تهیه شد .نهایتا" الیه تهیه شده به

الیه محیط خاک
اطالعات این الیه از نقشه خاک رقومی شده
کشوری استخراج و به صورت یک الیه رستری خیره
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شد و با استفاده از جدول  2نرخ بندی گردید و نقشه
رتبهبندی شده محیط خاک مطابق شکل  5حاصل
گردید .منظور از محیط خاک ،ناحیه باالیی منطقه
غیراشباع زمین است که تا حد نفو ریشه گیاها ادامه
دارد و به طور متوسط عمقی در حدود  6فوت (1/82
متر) یا کمتر را تحت پوشش قرار میدهد (آلر و
همکارا  .)1987خاک و بافت آ اثر قابل توجهی بر
مقدار آب نشت کرده به زمین دارد .هر چه اندازهی
رات تشکیل دهندهی خاک ریزتر باشد نفو پذیری

شکل  -5نقشه رتبهبندی محیط خاک دشت سلماس از نظر

کمتر و پتانسیل آلودگی آب زیرزمینی نیز کمتر خواهد

پتانسیل آلودگی.

بود (تبرمایه و واعظیهیر  .)1393مطابق شکل  ،5قسمت
شرقی منطقه مطالعاتی کمترین مقدار نفو پذیری و به
تبع آ کمترین پتانسیل آلودگی را دارا میباشد.
الیه محیط آبخوان
برای تهیه الیه محیط آبخوا مشابه الیه محیط
غیراشباع ،از الگ چاههای پیزومتری و بهرهبرداری
موجود در منطقه استفاده گردید .بدین ترتیب که بر
اساس نسبت جنس مواد تشکیل دهنده آبخوا در هر
کدام از چاههای مذکور ،مطابق جدول  2به هر یک رتبه-
ای بر اساس معیارهای تئوری روش سینتکس
اختصاص داده شد و بر اساس مختصات جغرافیایی
مربوطه ،به یک الیه نقطهای تبدیل شده و سپس با

شکل  -6نقشه رتبهبندی محیط آبخوان دشت سلماس از

استفاده از الگوریتم درو یابی به کل منطقه تعمیم داده

نظر پتانسیل آلودگی.

شد .نهایتا" از درو یابی این اطالعات نقطهای نقشه
محیط آبخوا مطابق شکل  4مستخرج گردید .براساس

الیه هدایت هیدرولیکی

شکل  ،6مناطق مرکزی محدوده مطالعاتی بیشترین

با توجه به در دسترس نبود دادههای آزمایش

رتبه جنس محیط آبخوا را دارا بوده و نشا دهنده

پمپاژ ،برای تهیه الیه هدایت هیدرولیکی از الگهای

رسوبات شن و ماسهای این منطقه میباشد .در مقابل
مناطق شمالشرقی محدوده

مطالعاتی کمترین رتبه

حفاری و جنس و ترکیب آبخوا در هر الگ و جدول-
های تعیین ضرایب نفو پذیری (تاد و میز )2005

محیط آبخوا را به خود اختصاص داده است و نشا

استفاده شد و با در نظر گرفتن عمق بخش اشباع

دهنده رسوبات رس و سیلتی میباشد.

آبخوا مقادیر هدایت هیدرولیکی مربوط به محدوده هر
الگ تعیین گردید و به یک الیه نقطهای تبدیل شد .در
نهایت با استفاده از درو یابی نقاط کر شده به فرمت
رستر تبدیل شده و رتبهبندی بر اساس جدول  2نقشه-
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ای حاصل گردید که نشا دهنده هدایت هیدرولیکی در

پتانسیل آلودگی بیشتری نسبت به سایر مناطق را دارا

محدوده دشت سلماس میباشد (شکل  .)7هدایت

میباشد.

هیدرولیکی حرکت آالینده و پخش آ را از نقطه نفو تا
رسید به منطقه اشباع کنترل مینماید .بنابراین هرچه
هدایت هیدرولیکی بیشتر باشد ،امکا

جریا

یافتن

آالیندهها در آبخوا بیشتر خواهد بود .مطابق شکل ،7
قسمتهای مرکزی دشت دارای هدایت هیدرولیکی باالتر
و درنتیجه پتانسیل آلودگی بیشتری نسبت به مناطق
دیگر دشت دارد.
شکل  -8نقشه رتبهبندی توپوگرافی دشت سلماس از نظر
پتانسیل آلودگی.

شاخص سینتکس
پس از رتبهبندی هر کدام از پارامترهای الزم
جهت ارزیابی آسیبپذیری و تهیه هر یک از نقشهها با
توجه به رابطه  1شاخص نهایی آسیبپذیری سینتکس
محاسبه و در محیط  GISاقدام به تهیه نقشه شاخص
شکل  -7نقشه رتبهبندی هدایت هیدرولیکی دشت سلماس

نهایی آسیبپذیری گردید.
) 𝑖𝑃 × 𝑖𝑊(𝐼𝑠 = ∑7𝑖=1

][1

از نظر پتانسیل آلودگی.

دررابطه فوق Is ،شاخص سینتکس و  Wiوز هر پارامتر
و  Piرتبه هر پارامتر می باشد (سیویتا .)1990

الیه شیب یا توپوگرافی
برای تهیه الیه شیب ابتدا مدل رقومی ارتفاعی

کمینه مقدار برای شاخص سینتکس در منطقه

منطقه ) (DEMاز فایلهای رقومی سازما جغرافیایی

مطالعاتی با استفاده از پارامترهای فوق برابر  82و

تهیه و در محیط  ArcGISشیب منطقه محاسبه و

بیشینه آ برابر  178حاصل شد در حالیکه این مقدار

استخراج گردید .و سپس با توجه به رتبهبندی مدل

در تحقیق باقرزاده و همکارا ( 74-179 ،)1389و در

سینکس (جدول  ،)2نقشه الیه توپوگرافی مطابق شکل 8

تحقیق معروفی و همکارا

( 94-176 ،)1391بهدست

تهیه گردید .شیب سطح زمین در کنترل حرکت آلودگی

آمد .این اختالف میتواند به تفاوت وز های اختصاص

و یا نگهداری آ بر روی سطح زمین تاثیر دارد .لذا در

داده شده به پارامترهای هفتگانه در تحقیقهای یادشده

سطوح با شیب زیاد ،امکا آلودگی آبخوا کمتر و در

باشد .بازه شاخص سینتکس به سه رده طبقهبندی

ماندگاری

گردید و در جدول  4ارائه شد و نقشه نهایی آلودگی

آلودگی بیشتر بوده لذا میزا نفو آلودگی نیز بیشتر

آبخوا نیز پس از همپوشانی الیه ها بهصورت نقشه 9

خواهد بود .براین اساس مطابق شکل  ،8قسمت شرقی

بهدست آمد .براساس جدول  15/11 ،4درصد از

محدوده مطالعاتی دارای شیب کم بوده و درنتیجه

مساحت منطقه مطالعاتی دارای آسیبپذیری زیاد می-

مقابل در سطوح کم شیب و افقی ،زما
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با 8/90

باشد این مقدار در مقایسه با دشت بهبها

تحلیل حساسیت

درصد آسیبپذیری زیاد (باقرزاده و همکارا )1389
بزرگتر و در مقایسه با دشت مالیر با  59/10درصد
آسیبپذیری زیاد (معروفی و همکارا  )1391کوچکتر
میباشد به عبارتی پتانسیل آلودگی و آسیبپذیری
دشت سلماس در مقایسه با دشتهای بهبها و مالیر
بهترتیب  2و  0/25برابر میباشد .مطابق شکل ،9
بیشترین آسیبپذیری آبهای زیرزمینی آبخوا ،
مربوط به محدودهای در قسمت مرکزی منطقه مورد
مطالعه میباشد و سایر قسمتها دارای آسیبپذیری کم
یا متوسط میباشند .بنابراین در توسعه شهری ،صنعتی
و کشاورزی ،بایستی به نواحی که در محدوده نامناسب
از نظر پتانسیل آلودگی آبخوا

تحلیل حساسیت یکی از مؤلفههای اصذذلی پذذروژه
های مدلسازی محسوب میشود ،زیذذرا امکذذا ارزیذذابی
صحت نتیجه را فراهم مذ یآورد (حسذذینیاینا و همکذذارا
 .)2010میزا تاثیرگذاری هر کدام از پارامترهای به کار
برده شده ،جهت ارزیذذابی آسذ یبپذذذیری آبخذذوا دشذذت
سلماس با اسذذتفاده از دو نذذوع تحلیذذل حساسذ یت حذذذف
پارامتر و تحلیل حساسیت تک پارامتری مذذورد ارزیذذابی
قرار گرفت.
تحلیل حساسیت با حذف یک پارامتر یا الیه

میزا حساسیت مدل به روش حذ ذف پذذارامتر از

قرار دارند توجه

رابطه زیر محاسبه میگردد (بابیکر و همکارا :)2005

بیشتری شود.

′

جدول  -4شاخص سینتکس منطقه مطالعاتی.

][2

𝑆 = |𝑉⁄𝑁 − 𝑉 ⁄𝑛|⁄
𝑉 × 100

مساحت

مساحت

)(Km2

()%
31/47

در این رابطه S ،میزا حساسیت یا به عبذذارتی شذذاخص
تغییذذر پذذذیری V ،شذ اخص آسذ یبپذذذیری بذذدو حذذذف
پارامتر Vʹ ،شاخص آسیبپذیری با حذذذف پذذارامتر N ،و

وضعیت آسیبپذیری

شاخص

آسیبپذیری کم

114-82

784/9

آسیبپذیری متوسط

146-114

1332/32

53/42

آسیبپذیری زیاد

178-146

376/67

15//11

 nتعداد الیههذذای مذذورد اسذذتفاده در محاسذذبه  Vو ʹ Vرا
نشا میدهند V .شاخص واقعذذی آسذذیبپذذذیری کذذه بذذا
استفاده از تمام هفت پارامتر سینتکس بهدست میآیذذد و
به عنوا شاخص آسیبپذیری غیرآشذذفته 1نیذذز در نظذذر
گرفته میشود ،درحذذالی کذذه ' Vآسذذیبپذذذیری محاسذذبه
شده بذذا اسذذتفاده از تعذذداد کمتذذری از الیذذههذذا در نتیجذذه
حذف یک یا چند پارامتر میباشد و بذذه عنذذوا شذ اخص
آسیبپذیری آشفته 2مورد توجه قرار میگیذذرد (تبرمایذذه
و واعظی هیر  .)1393جذذدول  5نتذذایج حساسذ یت حذذذف
شکل  -9نقشه نهایی پتانسیل آسیب پذیری محدوده

پارامتر ،با حذف یکی از الیهها را نشا میدهذذد .مطذذابق

مطالعاتی دشت سلماس.

جدول  ،5مهمترین پارامتر تاثیرگذذذار بذذر روی شذذاخص
Unperturbed vulnerability index

1

Perturbed vulnerability index

2
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آسیبپذیری ،پارامتر عمق سذذطح ایسذذتابی ( )Sو محذذیط

بذذاقرزاده و همکذذارا ( )1389در تحقیذذق خذذود گذذزارش

غیراشباع ( )Nمذ یباشذذد و ایذذن مذ یتوانذذد بذذه دلیذذل وز

کردهاند.

تئوریک باالی این پارامترها ( )5باشذذد .نتیجذذه مشذذابه را
جدول  -5نتایج آماری تحلیل حساسیت حذف یک پارامتر.
پارامتر حذفی

میانگین ()Smean

بیشینه ()Smax

کمینه ()Smin

انحراف معیار

S

4/29

6/76

1/83

3/48

I

0/57

0/88

0/26

0/43

N

2/46

3/10

1/83

0/89

T

0/91

1/07

0/75

0/22

A

0/09

0/14

0/05

0/06

C

0/29

0/32

0/26

0/04

S

1/88

2/00

1/77

0/16

استفاده از رابطه  3بهدست میآید (ناپولیتانو و فابری
تحلیل حساسیت با یک الیه یا پارامتر

.)1996

میزا حساسیت تک پارامتری برای ارزیابی تأثیر

𝑃𝑟 𝑃𝑤⁄
𝑉 ) × 100

][3

(=𝑊

هر یک از پارامترهای سینتکس روی شاخص آسیب
پذیری طراحی شده است .در این روش تحلیل بر اساس

در این رابطه W ،وز موثر هر پارامتر Pr ،و  Pwبه

جدول  6وز موثر یا واقعی هر پارامتر ورودی در هر

ترتیب مقدار رتبه و وز هر پارامتر و  Vشاخص کلی

پلیگو با وز تئوریک اختصاص یافته از طریق مدل

آسیبپذیری است.

مؤثر هر پلیگو

تحلیلی مقایسه میشود .وز

با

جدول  -6نتایج آماری تحلیل حساسیت تک پارامتر.
وزن

میانگین

تئوری

موثر

()%

)(Wmean

S

5

21/74

15/68

25/28

I

4

17/40

11/42

17/97

4/87

N

5

21/74

18/73

25/28

12/19

9/25

T

2

8/70

6/83

11/23

2/43

6/22

A

3

13/04

9/40

15/16

3/65

8/13

C

3

13/04

9/40

15/16

3/65

8/13

S

1

4/34

2/85

4/49

1/21

2/31

پارامتر

وزن
تئوری

نتایج جدول  6نشا

بیشینه

کمینه

انحراف

)(Wmax

)(Wmin

معیار

6/09

13/56
9/27

میدهد که پارامتر عمق

پارامترها در ارزیابی آسیبپذیری میباشند و نتایج

سطح ایستابی با میانگین وز موثر  15/68و محیط غیر

حاصل از تحلیل حساسیت حذف پارامتر یا الیه (جدول

اشباع با میانگین وز موثر  18/73به عنوا موثرترین

موثر پارامترهای مدل

 )5را نیز تایید میکنند .وز

1398  سال/ 2  شماره29 جلد/ نشریه دانش آب و خاک

 شاهمحمدی،عاشوری
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اختصاص یافته را تصحیح کرد و با انتخاب وز های

- سینتکس در محدوده سلماس انحرافاتی نسبت به وز

 عملیات همپوشانی الیهها را تا،جدید و تصحیح شده

های تئوریک دارد و کامال" بر هم منطبق نیستند

زمانی که انحراف معیار وز های موثر و تئوریک

-بنابراین میتوا به این نکته پی برد که وز ها و رتبه

.) به حداقل برسد تکرار کرد6 (مطابق جدول

های نسبت داده شده به پارامترهای شاخص سینتکس
وز ها و رتبههای

 بنابراین در توسعه.آسیبپذیری کم یا متوسط میباشند
 صذذنعتی و کشذذاورزی در دشذذت سذذلماس بهتذذر،شهری
است به نواحی که در محدوده نامناسب از نظر پتانسذ یل
 نتذذایج. توجه بیشتری شذذود،آلودگی آبخوا قرار دارند
تحلیل حساسیتها نشا داد عمذذق تذذا سذذطح ایسذذتابی و
محیط غیراشباع مؤثرترین عوامل برای افزایش یا کاهش
 لذا در تعیذذین مقذذادیر.پتانسیل آلودگی آبخوا میباشند
پارامترهای مذکور باید دقت بیشتری اعمال گذذردد تذذا از
.خطای پیشبینی مدل کاسته شود

کامالً صحیح نبوده و میتوا
نتیجهگیری کلی

در این تحقیذذق پتانسذ یل آلذذودگی آبخذذوا دشذذت
سلماس با استفاده از مدل سذ ینتکس مبتنذ ی بذذر سیسذذتم
 براسذذاس شذذاخص.اطالعات جغرافیایی ارزیابی گردیذذد
376/67  درصذذد معذذادل15/11  حدود،آسیبپذیری مدل
کیلذذومتر مربذذع مسذذاحت دشذذت مذذورد مطالعذذه دارای
پتانسیل آلودگی زیاد میباشد که مربوط به محذذدودهای
در قسذذمت مرکذذزی دشذذت بذذوده و سذذایر منذذاطق دارای
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