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چکیده
ارزيابي آسيب پذيري آبخوان به منظور تعيين مناطق داراي پتانسيل آلودگي براي مديريت
منابع آبزيرزميني از اهميت بااليي برخوردار است .در اين پژوهش ،از روش  SINTACSبراي
ارزيابي آسيبپذيري آبـخوان دشت بيلوردي اسـتفاده شده است .در روش SINTACS
پارامترهاي مؤثر در ارزيابي آسيبپذيري سفرهي آب زيرزميني ،شامل عمق سطح ايستابي،
تغذيهي خالص ،جنس سفره ،نوع خاک ،شيب توپوگرافي ،مواد تشکيلدهندهي منطقهي
غيراشباع و هدايت هيدروليکي استفاده ميشود که به صورت  1اليه در محيط  ArcGISتهيه
شدند که پس از اختصاص وزن و رتبهبندي و تلفيق  1اليه ياد شده ،نقشهي نهايي آسيبپذيري
آبخوان تهيه و شاخص  SINTACSبراي کل منطقه بين 763-13برآورد شد .براي صحتسنجي
روش از دادههاي غلظت نيترات در منطقه استفاده شد .براي بهبود نتايج روش  ،SINTACSاز
مدل فازي ممداني استفاده و به اين منظور دادههاي ورودي (پارامترهاي  )SINTACSو
خروجي (شاخص آسيبپذيري تصحيحشده) و مقادير نيترات مربوطه به  2دسته آموزش و
7ـ دانشيار گروه علوم زمين ،دانشکده علومطبيعي،دانشگاه تبريز  ،تبريز ،ايران (نويسندهي مسئول).
E-mail:nadiri.ata@gamil.com
2ـ استاديار گروه زمينشناسي ،دانشکده علوم پايه ،دانشگاه اروميه ،اروميه ،ايران.
9ـ دانشجوي کارشناسي ارشد هيدروژئولوژي ،دانشگاه اروميه ،اروميه ،ايران.
1ـ دانشجوي دکتري هيدروژئولوژي ،دانشکده علوم طبيعي ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران.
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آزمايش تقسيم شد و پس از آموزش مدل ،با استفاده از مقادير نيترات نتايج مدل در مرحلهي
آزمايش مورد ارزيابي قرار گرفت .مدل  MFLبا افزايش ضريب تعيين روش  SINTACSاز
0/67به  0/18که حاصل حذف خطاي نظر کارشناسي اعمال شده در روش کالسيك مي باشد،
توانايي خود را در بهبود نتايج روش  SINTACSاوليه نشان داد.
کلمات کلیدی :آسيبپذيري ،آبخوان دشت بيلوردي ،مدل فازي ممداني ( ،)MFLروش
SINTACS

مقدمه
سفرههاي آب زيرزميني به دليل کيفيت نسبتاً باال و حساسيت کم در مقابل آلودگي،
يکي از مهمترين منابع آبي به شمار ميرود (فوستر و چيلتون .)7381 :2009 ،7داشتن
کيفيت باالي منابع آب زيرزميني و کاهش آبهاي سطحي در اثر خشکسالي ،سبب
افزايش بهرهبرداري از منابع آب زيرزميني شده است .افزايش جمعيت ،توسعهي
کشاورزي ،صنعت و استفاده بيرويه از منابع آب زيرزميني موجب افزايش افت سطح آب
شده است .کاهش کيفيت آب در نتيجهي انتقال آلودگي حاصل از فاضالبهاي صنعتي،
شهري و کودهاي شيميايي نيتروژندار مورد استفاده در زمينهاي کشاورزي سبب بروز
مشکالت جدي در سيستم آب زيرزميني شده است .سيستم آب زيرزميني نسبت به
آلودگيها پاسخ سريعي نميدهد و زمان رسيدن آلودگيها به محدودهي آب زيرزميني
و انتشار آن در آبخوان معموالً طوالني است .آلودگي آبهاي زيرزميني زماني مشخص
ميشود که از آبخوان جهت تأمين آب استفاده ميشود .در اين حالت رفع آلودگي
فرآيند طوالني بوده و براي پاکسازي آبهاي زيرزميني آلوده و مصرف مجدد آن ،بايد
وقت و هزينه زيادي صرف شود که از نظر اقتصادي به صرفه نبوده و رفع کامل آلودگي
اغلب غيرممکن است .بنابراين بهترين و مؤثرترين راهحل ،جلوگيري از ورود آاليندهها به
1- Foster & Chilton
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اين منابع باارزش است در واقع جلوگيري از آلودگي آبخوانها يك مسئلهي مهم
محسوب ميشود و نيازمند برنامه جامع براي مديريت زيستمحيطي منابع آب است.
شناسايي مناطق آسيبپذير داراي پتانسيل آلودگي ميتواند راهکار مناسبي در جهت
حفاظت از منابع آب زيرزميني باشد .مفهوم آسيبپذيري اولين بار در اواخر سال
( ) 7360ميالدي در فرانسه براي آگاهي بخشي در مورد آلودگي آب زيرزميني ارائه شده
است (وربا و زوپوروزيك .)798 :7331 ،7آسيبپذيري به دو صورت ويژه و ذاتي قابل
تعريف است .در آسيبپذيري ويژهي حساسيت آبخوان به آالينده يا گروه خاصي از
آاليندهها مورد ارزيابي قرار ميگيرد .آسيبپذيري ذاتي آبخوان به ويژگيهاي
زمينشناسي و هيدروژئولوژيکي بستگي دارد (گيالوگي و همکاران)7879 :2071 ،2
تعريف کمي و توصيفي از مفهوم آسيبپذيري ،موجب افزايش درک انسانها از آلودگي
آبهاي زيرزميني شده است که منجر به اتخاذ سياستها و برنامههاي راهبردي در
جهت کاهش آلودگي خواهد شد .تاکنون روشهاي زيادي براي ارزيابي آسيبپذيري
ارائه شده از جمله )7 :روشهاي آماري :انتشار يك آاليندهي خاص در يك منطقه
مشخص را بيان ميکندکه روش قدرتمندي بوده و نياز به دادههاي زياد داشته که اغلب
غيرقابل دسترس و سـخت است )2.روش شاخـص همپوشاني :بر اساس وزن پارامترها
تعيين ميشود که نسبت به روشهاي آماري آسانتر بوده و به دادهاي کمتر نياز است و
از نرمافزار  ArcGISاستفاده ميشود )9 .روش سوم ادغام روش آماري و همپوشاني است
روشي که اخيراً از طريق رگرسيون غيرخطي انجام گرفته است (گيالوگي و همکاران،9
 .)7879 :2071از روشهاي مختلف براي ارزيابي آسيبپذيري ذاتي آبخوانها روش
 PCSM1ارائه شده است که از آن جمله ميتوان به روشهاي ( SIاستيگر و همکاران،8

1- Vrba & Zoporozec
2- Gianluigi et al.,
3- Gianluigi et al.,
4- Point Count System Models
5- Stigter et al.,
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( SINTACS ،)2006سيويتا ( DRASTIC ،)7330 ،آلر و همکاران AVI ،)7311 ،

(وان استمپورت و همکاران )7333،9و ( GODSچيلتون و همکاران )7330 ،1اشاره کرد.
اساس کار تمامي روشهاي  PCSMبر پايهي تلفيق اليههاي پارامترهاي مختلف با
ارزشگذاري متفاوت است .در اين تحقيق از روش  SINTACSبراي ارزيابي
آسيبپذيري استفاده شد که اولين بار توسط سيويتا در سال 7330براي ارزيابي
آسيبپذيري با شرايط مديترانهاي ارائه شده است و پس از گذشت چند سال ،توسط
سيويتا و دي مايو 8در سال ( )7331توسعه يافته است .پارامترهاي روش  SINTACSاز
روش  DRASTICمشتق شده است .اولين و عمدهترين تفاوت بين دو روش ،در
اختصاص رتبه و وزن به پارامترها بوده که در روش  SINTACSرتبهها گستردگي
بيشتري داشته و همچنين عالوه بر وجود تفاوت ذاتي بين دو روش  DRASTICو
 SINTACSنتايج تحقيقات عمومأ مشابه هم بوده است ولي نسبت به هم تفاوتهاي
منطقهاي دارند .در واقع محاسبهي شاخص همبستگي ( )CIبا نتيجه مطلوب ،برتري
هريك از روشها براي منطقهي مطالعاتي مورد نظر را با توجه به ويژگيهاي
هيدروژئولوژيکي و زمين شناسي تعيين و انتخاب يکي از دو روش را براي بهينهسازي
مشخص ميکند .پارامترهاي روش  SINTACSبه ترتيب مخفف واژههاي ايتاليايي :عمق
آب زيرزميني ( ،)Sتغذيهي خالص ( ،)Iاثر منطقهي غيراشباع ( ،)Nنوع خاک (،)T
محيط آبخوان ( ،)Aهدايت هيدروليکي ( )Cو شيب ( )Sاست .تاکنون مطالعات زيادي
در خصوص ارزيابي آسيبپذيري با روش  SINTACSدر سراسر جهان انجام شده است:
(گيالوگي و همکاران7872 :2071 ،؛ کومار و همکاران993 :2079 ،6؛ کورنيلو و
همکاران818 :2001 ،1؛ نديري و همکاران .)7010 :7936 ،با وجود محبوبيت روشهاي
1- Civita
2- Aller et al.,
3- Van Stempvoort et al.,
4- Chilton et al.,
5- Civita, De Maio
6- Kumar et al.,
7- Corniello et al.,
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کالسيك در ارزيابي پتانسيل آلودگي آبخوانها ،ممکن است به دليل اعمال نظر
کارشناسي در رتبهدهي و وزندهي پارامترها يا استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي
در تجزيه و تحليل اطالعات دادههاي ورودي دچار خطاي احتمالي شود که سبب عدم
قطعيت در بيان نتايج خواهد شد .لذا با بهينهسازي روشهاي کالسيك توسط مدلهاي
هوش مصنوعي ميتوان نتايج را با دقت بيشتري بيان نمود که از آن جمله ميتوان به
بهينهسازي روش  SINTACSبا منطق فازي و تحليل سلسله مراتبي اشاره کرد (دي
مارتينو و همکاران33 :2008 ،7؛ اوريچيو و همکاران .)713 :2001 ، 2در سالهاي
اخيرکاربرد مدلهاي هوش مصنوعي منجربه بهبود روشهاي ارزيابي آسيبپذيري
آبهاي زيرزميني شده و اين مدلها توانايي بهبود نتايجي که با دادههاي کم و بکار
بردن نـظرات کارشناسي بـه دست آمده است را با ارائه نتايـج دقيقتر در ارزيابي
آسيبپذيري جبران ميکنند (نديري و همکاران 16 :2071 c ،؛ .)1869 :2071b
تاکنون پژوهشي در زمينه بهينهسازي روش  SINTACSبا استفاده از مدلهاي هوش
مصنوعي انجام نگرفته است و اولين بار براي ارزيابي آسيبپذيري دشت بيلوردي اجرا
ميشود .منطقهي مطالعاتي دشت بيلوردي ،از لحاظ کشاورزي و دامداري حائز اهمت
بوده و در برخي نقاط دشت به دليل استفاده از کودهاي نيتراته براي اهداف کشاورزي،
مقادير نيترات اندازهگيري شده باالتراز حد استاندارد جهاني گزارش شده است .مسئله
مهم و جدي ديگر وجود معدن آرسنيك وليلو در شمال دشت است که احتمال آلودگي
به دليل نشت زهاب حاصل از سد باطله معدن وجود دارد .لذا ارزيابي آسيبپذيري در
منطقهي مورد مطالعه براي کنترل و مديريت منابع آب در جهت برنامهريزي صحيح،
ضروري است .هدف کلي اين پژوهش )7 :استفاده از روش  SINTACSو تهيهي نقشهي
آسيبپذيري  ) 2اجراي مدل هوش مصنوعي (مدل فازي ممداني) براي بهبود نتايج

1- De martino et al.,
2- Uricchio et al.,
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روش کالسيك  )9صحتسنجي روش کالسيك و مدل هوش مصنوعي با مقادير نيترات
اندازهگيري شده در منطقه.
مواد و روشها
 -ویژگیهای منطقه مورد مطالعه

آبخوان دشت بيلوردي در استان آذربايجانشرقي و  68کيلومتري شهر تبريز واقع شده و
از نظر تقسيمات هيدرولوژيکي ،يکي از حوضههاي آبريز درياچهي اروميه است .وسعت
دشت بيلوردي  213کيلومتر مربع بوده که از جنوب به حوضهي آبريز آجيچاي محدود
شده است .مرتفعترين نقاط دشت با ارتفاع تقريبي  2100متر در روستاي شهسوار و
پستترين نقاط نيز در روستاي شيخرجب با ارتفاع تقريبي  7920متر از سطح درياهاي
آزاد قرار دارد .راه دسترسي به محدودهي مورد مطالعه از طريق جادهي آسفالته اهر-
تبريز امکانپذير است .طبق مطالعات هيدرولوژيکي ،دشت بيلوردي از نظر اقليمي بر
طبق اقليمنماي آمبرژه داراي آب و هواي نيمهخشك سرد ميباشد .براساس اطالعات
آماري سال آبي ( )39-32گزارش شده از ايستگاه برازين ،متوسط حداکثر دماي ساالنه
 21/8و متوسط حداقل دماي ساالنه  -6/1درجه سانتيگراد و متوسط بارندگي ساالنه
برابر  918ميليمتر است ،و به ترتيب گرمترين و سردترين ماه سال مرداد و بهمن و از
نظر ميزان بارش به ترتيب پربارش و کم بارشترين ماه ،مهر و شهريور ميباشد .نتايج
دادههاي آماري دريافت شده از آب منطقهاي استان آذربايجانشرقي (سال )7911-11
در محدودهي دشت بيلوردي بيانگر  781حلقه چاه عميق 80،حلقه چاه نيمهعميق1 ،
دهنه چشمه71 ،رشته قنات و  78حلقه چاه پيزومتري حفر شده است .در دشت
بيلوردي رودخانهي آجيچاي جريان دارد که از رشته کوههاي سبالن و بزقوش
سرچشمه گرفته و پس از طي مسير  260کيلومتري به درياچهي اروميه ميريزد .نقشهي
منابع آبي دشت در شکل ( )7نشان داده شده است.
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شکل ( )1نقشه منابع آب منطقهی مطالعاتی بر روی DEM

محدودهي بيلوردي از نظر چينهشناسي شامل تناوبي از رسوبات کرتاسه تا کواترنري
است .رسوبات کرتاسه و پالئوسن محدوده شمال غربي دشت را پوشانده است .رسوبات
کرتاسه شامل تناوب ماسه سنگ و آهك ،شيل و کنگلومرا و رسوبات پالئوسن دشت نيز
شامل شيلهاي آبي خاکستري جايگزين شده با آهك ،آهكهاي فسيلدار ،اليههاي
نازک کنگلومرا با ماسه آهكدار است .رسوبات ائوسن در بخش شمالشرقي محدودهي
برونزد دارد که شامل سنگهاي آتشفشاني ،رسوبي ،توفهاي داسيتي ،مياناليههاي
پيروکالستيك و ولکانوکالستيك ،آندزيت ،تراکيآندزيت ،ايگنمبريت ،آندزيتهاي
برشيشده و توفهاي سبز برشي است .محدوده نسبتأ وسيعي را ،رسوبات ميوسن
پوشش داده که کيفيت آب منطقهي مورد مطالعه متأثر از اين رسوبات بوده ،که شامل
ژيپس ،سيلتستون ،ماسه سنگ،کنگلومرا با برشهاي قرمز و ژيپس مارندار است.
رسوبات کواترنري نيز شامل رسوبات آبرفتي عهد حاضر که تراس آبرفتي ،پهنههاي رسي
و مارني ميباشد و مرکز دشت را پوشانده است.
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ـ روش پژوهش
در اين پژوهش روش  SINTACSبراي ارزيابي پتانسيل آلودگي آبخوان دشت بيلوردي
استفاده و سپس به منظور بهينهسازي اين روش ،از مدل فازي ممداني استفاده شد .در
اين تحقيق منابع اطالعاتي گوناگون از جمله دادههاي عمق آب زيرزميني  ،نقشهي
بافت خاک منطقه ،نقشهي ارتفاعي رقومي و الگ چاههاي اکتشافي براي تهيهي
پارامترهاي روش  SINTACSبه کارگرفته شد .اليههاي روش  ،SINTACSپس از
رتبهدهي و اختصاص وزن به صورت توابع همپوشاني در محيط  ArcGISتلفيق و نقشهي
نهايي آسيبپذيري منطقه تهيه شد (توضيحات کامل در خصوص چگونگي ارزيابي
پارامترهاي  SINTACSو تهيهي نقشهي آسيبپذيري در بخش نتايج و بحث آورده
شده است) .در مرحلهي بعد به منظور اجراي مدل فازي ممداني ،هفت پارامتر
 SINTACSبه عنوان ورودي مدل و شاخص  SINTACSتصحيح شده با نيترات به
عنوان خروجي مدل انتخاب شد .پارامترهاي هفتگانه روش  SINTACSشامل الیهی
عمق آبزیرزمینی :فاصلهي بين سطح زمين تا سطح آبزيرزميني است .براي تهيهي
اليهي عمق از دادههاي آماربرداري ماهانه پيزومترهاي منطقه استفاده شد .الیهی
تغذیهی خالص :يکي از راههاي اصلي انتقال آاليندهها به آب زيرزميني تغذيه ميباشد.
تغذيه مقدار آبي که از سطح زمين نفوذ کرده و به سطح ايستابي ميرسد .حجم آب
تغذيهشده ميزان آب در دسترس براي رقيقشدگي آالينده در منطقهي اشباع و
غيراشباع است .الیهی محیط غیراشباع :اين اليه به دليل اهميت باال در انتقال آالينده
وزن بيشتري به خود اختصاص ميدهد .براي تهيهي اليهي محيط غيراشباع از الگ
چاه هاي منطقه استفاده و با توجه به جنس رسوبات ،مطابق با محدوده و نرخ پارامترهاي
 SINTACSرتبهدهي انجام ميشود .الیهی خاک :محيط خاک معموالً با ضخامتي
حدود  0/8تا  2متر به لحاظ ميکروبيولوژي منطقه بسيار فعال به شمار ميرود .اليهي
خاک به دليل فعاليت نسبتاً باالي ميکروبي ،وجود مواد آلي باال و ريشه گياهان ،براي
حذف و کاهش غلظت آاليندهها از پتانسيل بااليي برخوردار است .الیهی محیط آبخوان:
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براي تهيهي نقشهي محيط آبخوان با استفاده از الگ چاههاي منطقه جنس مواد
تشکيلدهندهي آبخوان مشخص ميشود .الیهی هدایت هیدرولیکی :هدايت هيدروليکي
نفودپذيري يا توانايي سفره در انتقال آب يا مواد محلول ميباشد .هدايت هيدروليکي
عامل کنترلکنندهي زمان حرکت و ماندگ اري مواد آالينده يا آب که از سطح به سفرهي
آب زيرزميني منتقل ميشود است .الیهی شیب زمین :نقشهي توپوگرافي يا شيب سطح
زمين نيز حائز اهميت بيشتري است هر چه شيب سطح زمين بيشتر باشد حرکت
آالينده بيشتر و فرصت نفوذ کمتر خواهد بود و هرچه شيب کمتر باشد فرصت براي
نفوذ آالينده بيشتر است .در اين پژوهش بهينهسازي روش  SINTACSبراي اولين بار
با استفاده از مدل فازي ممداني انجام شد.
 -روش SINTACS

روش  SINTACSيکي از روشهاي مهم ارزيابي آسيبپذيري است که توسط سيويتا در
سال ( )7333از روش  DRASTICمشتق شده است و مقررات آن توسط
هيدروژئولوژيستهاي ايتاليايي با معيارهاي هيدروژئولوژيکي ،آب و هوايي و شرايط
مديترانهاي در ايتاليا انتخاب شده است ،روش  SINTACSهمچنين در سال 7331
توسط سيويتا و دي مايو اصالح شده است (آلر و همکاران .)17 :7311 ،7اختصاص وزن
به پارامترهاي روش  SINTACSبرحسب اهميت و مشخصات محيطي و پراکندگي باال
از آبهاي سطحي به آبهاي زيرزميني انجام ميشود .رتبههاي روش  SINTACSداراي
گستردگي زيادي نسبت به روش  DRASTICاست (سيويتاSINTACS .)873 :7330 ،
مخفف واژههاي ايتاليايي پارامترهاي  DRASTICاست پارامترهاي روش  SINTACSبه
ترتيب ،عمق آب زيرزميني( ،(S2تغذيهي خالص ( ،)I9اثر منطقهي غيراشباع ( ،)N1نوع
1- Aller et al.,
2- Soggiccnza
3- Infiltrazoin
4- Non saturo
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خاک ( ،)T7محيط آبخوان ( ،)A2هدايت هيدروليکي ( )C9و شيب( )S1است .بسياري از
روشهاي پارامتريك مانند  SINTACSبراساس سيستم امتيازدهي به هر پارامتر برآورد
مي شود ،که ميزان رتبه در طول تجزيه و تحليل بر اساس اهميت آن پارامتر افزايش يا
کاهش نسبي دارد .گستردگي پتانسيل آلودگي بستگي به ويژگيهاي منبع ،مقدار و
کيفيت آالينده ،سرعت جريان و مکانيزم انتشار دارد (سيويتا .)928 :7331 ،در روش
 SINTACSبه هر کدام از پارامترها با توجه به پتانسيل آلودگي آن ،نرخي از  7تا 70
اختصاص داده ميشود که  7به معناي کمترين و  70بيشترين خطر براي آلودگي آب
زيرزميني در نظر گرفته ميشود .هريك از پارامترهاي روش  SINTACSبا توجه به
اهميت نسبي آن در توانايي انتقال آلودگي به سيستم آب زيرزميني در ضريب وزني (7
تا  )8ضرب ميشود شاخص  SINTACSبر اساس وزندهي به مجموع هفت پارامتر به
صورت رابطهي ( )7محاسبه ميشود.
رابطهي ()7

ISINTACS=Sr Sw+IrIw+NrNw+TrTw+ArAw+CrCw+SrSw

 Iشـاخص آسيبپذيري  ،SINTACSحروف بزرگ نشاندهـندهي پارامترهاي
هفتگانه روش  r ،SINTACSرتبه هر پارامتر و  wوزن نسبي پارامترهاست که به
ترتيب عبارت است از .2 ،9 ،9 ،1 ،8 ،1 ،8
مدل فازی ممدانی ()MFL

اساس تئوري فازي اولين بار توسط زاده ( )7368براي رشتههاي مختلف علوم معرفي
شده است .ايدهي کليدي در منطق فازي کمك به عناصر مجموعههاي مختلف يك
مجموعهي جهاني است .مجموعهي فازي داراي مرز مبهم و تدريجي بين مجموعههاي
تعريف شده مي باشد که با ماهيت عدم قطعيت مناسب است (نديري و همکاران:2079 ،
1- Tipo logiacdella copertura
2- Acquifero
3- Conducibilita idraulita
4- Superficie topografica
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 .)7110در مدل فازي پارامترها و قوانين براي کاهش خطا بهينهسازي شده است.
مهمترين روش استنادي منطق فازي ،ساگنو 7و ممداني 2است .منطق فازي ممداني
مرسومترين روش بوده که توسط ممداني و اسيليان 9در سال ( )7318معرفي شده
است .مزاياي استفاده از منطق فازي ممداني )7 :مستقيماً قابل درک است )2 ،پذيرش
گستردهاي دارد .از آنجا که اين رويکرد نه تنها بر مجموعهي دادهها متکي است بلکه
تخصص کافي نيز روي سيستم هاي پيچيده دارد ،يك مدل عمومي مؤثر براي پيشبيني
است .براي محاسبهي خروجي ممداني بايد سه مرحلهي اصلي انجام شود :الف) فازي
کردن دادهها با تعريف تابع عضويت ،ب) ايجاد ارتباط بين دادههاي ورودي و خروجي با
تعريف قوانيني مانند اگر و آنگاه (  ،if-thenج) غيرفازيسازي دادهها با عملگرهاي فازي
 and ,orو  .notدر روش فازي ممداني ( )MFLتابع عضويت خروجي مجموعه فازي
است که بايد از حالت فازي خارج شود (ممداني .)617 :7311 ،براي مدل فازي ممداني
اکثراً روش خوشهبندي ( )FCM1استفاده ميشود (بزديك )7317 ،8و تابع عضويت براي
برازش داده ها در روش ممداني تابع گوسي است .قانون فازي ممداني و تابع گوسي براي
روش  SINTACSبه صورت زير تعريف ميشود:
Rulei: If (S belongs to MFis) and (I belongs to MFiI) and (N belongs to
MFiN) and (T belongs to MFiT) and (A belongs to MFiA) and (C belongs to
MFiC) and (S belongs to MFiS), then (CVI belongs to MFiCVI).

که  CVIشاخص تصحيح شده i MFis ،امين تابع عضويت  i، MFiI ،Sامين تابع
عضويت  Iو غيره است .عملگر براي  andتابع عضويت ورودي يعني کمينه و  thenقوانين
خروجي يعني بيشنه جمعبندي است .نحوهي محاسبهي  CVIبه صورت رابطه ()2
ميباشد.
1- Mamdani
2- Sageno
3- Mamdani & Assilian
4- Fuzzy C-Means
5- Bezdec
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Vul max
 NO3 i
NO3 max

CVI 

 CVIشاخص  SINTACSتصحيح شده Vulmax ،حداکثر شاخص ،SINTACS
 )NO3(maxحداکثر غلظت نيترات و  )NO3(iغلظت نيترات در هر نقطه را نشان ميدهد.
بحث و نتایج
در روشي که در اين تحقيق براي ارزيابي آسيبپذيري آب زيرزميني مورد استفاده قرار
گرفته است ،سعي شده تا عالوه بر حفظ تمام مزاياي پيشين و ساختار اساسي روش
 ، SINTACSبهبود آن نيز صورت بگيرد و معيار تأثير آن ضريب همبستگي بين شاخص
آسيبپذيري آب زيرزميني و غلظت نيترات است .هدف اين پژوهش ،افزون بر تهيهي
نقشه و تعيين مناطق با پتانسيل باالي آسيبپذيري ،تطبيق آن با دادههاي آلودگي
موجود در منطقه (نيترات) است .در واقع به منظور صحتسنجي و مقايسهي پيشبيني
روش  SINTACSو مدل فازي ممداني از غلظت نيترات اندازهگيري شده در منطقهي
مورد مطالعه استفاده شد .در اين پژوهش از روش  SINTACSبراي ارزيابي آسيبپذيري
دشت بيلوردي استفاده شد .ابتدا دادههاي مورد نياز با استفاده از الگهاي اکتشافي و
پيزومتري منطقه ،نقشهي ارتفاعي رقومي ،اطالعات چاههاي بهرهبرداري و بازديدهاي
صحرايي استخراج شد .به منظور اجراي روش  ،SINTACSنقشهي مربوط به هر يك از
پارامترهاي  SINTACSدر محيط  ArcGISتهيه شد و سپس رتبهدهي و وزندهي و در
نهايت تلفيق اليههاي مختلف اطالعاتي انجام گرفت که چگونگي تهيهي اليههاي
اطالعاتي به طور مختصر در زير توضيح داده شده است اليهها بر اساس رتبههاي
اختصاص داده شده در محيط  ArcGISبه دو روش  IDWو  Krigingدرونيابي و
برحسب  RMSEکمتر تأييد شد .پارامتر عمق آب زيرزميني تعيينکنندهي عمقي است
که آلوده کننده بايد طي کند تا به سطح ايستابي برسد .هرچه عمق سطح ايستابي بيشتر
باشد زمان بيشتري طول ميکشد تا اين مواد به آبخوان برسد .بنابراين ،براي عمقهاي
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کمتر ،بيشترين رتبه و براي عمقهاي بيشتر ،کمترين رتبه اختصاص داده ميشود.
برحسب دادههاي آماربرداري پيزومترهاي منطقهي مورد مطالعه کمترين مقدارعمق آب
 2/36و بيشترين عمق آب  99/96متر ميباشد .براي ايجاد اليهي تغذيه از بيالن آب
زيرزميني استفاده و ميزان تغذيه محاسبه شد .با رسم پليگون تيسن و محاسبهي بيالن
آب زيرزميني ،ميزان تغذيه بر حسب واحد ميليمتر بر سال بين  7تا  30محاسبه
گرديد .هرچه ميزان تغذيهي خالص بيشتر باشد ميزان نفوذ آاليندهها بيشتر و رتبه
باالتري اختصاص مييابد براساس مقدار تغذيه در منطقهي مطالعاتي ،به اين اليه رتبهي
بين  7تا  1اختصاص يافت .نقشهي محيط اشباع و غيراشباع با توجه به جنس رسوبات
تهيه شد ،که رسوبات دانه درشت رتبه بيشتر و رسوبات دانهريز رتبه کمتر دارند .براي
رسوبات ريزدانه سي لت و رس کمترين رتبه و رسوبات دانه درشت مانند شن و ماسه با
خاصيت آبدهي باال بيشترين رتبه ( )70اختصاص يافت و درونيابي انجام شد که
رتبههاي بين  2تا  1را به خود اختصاص ميدهد .براي تهيهي اليهي محيط خاک از
نقشهي خاک منطقه استفاده گرديد .اين نقشه پس از رقوميسازي در  ArcGISبه
حالت رستري تبديل شد .در روش  SINTACSرتبهدهي به صورت بازه ميباشد و
همچنين  79نوع خاک تعيين شده که رتبههاي 7تا  8براي خاکهاي رسي در نظر
گرفته شده است .نقشهي محيط خاک طبق جنس رسوبات بااليي منطقهي غيراشباع
رتبهبندي  7تا  3را بهخود اختصاص داده است .براي تهيهي اليهي شيب ،نقشهي
توپوگرافي در محيط  ArcGISبه مدل رقومي تبديل شد و رتبهدهي انجام شد هر چه
شيب سطح زمين بيشتر باشد ،فرصت نفوذ آالينده کمتر و رتبه اختصاص داده شده
کمتر خواهد بود و برعکس ،که براي منطقهي مطالعاتي بين  2تا  3درصد محاسبه
گرديد .نقشهي هدايت هيدروليکي با دادههاي حاصل از الگهاي اکتشافي براساس
جنس رسوبات و ضرايب قابليت انتقال آنها تهيه و پس از درونيابي به روش Kriging
رتبهدهي انجام شد .به نقشهي هدايت هيدروليکي دشت بيلوردي با بيشترين هدايت
هيدروليکي  700متر بر روز و کمترين هدايت هيدروليکي  8متر بر ثانيه رتبه  6تا 70
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اختصاص يافت .هرچه رسوبات دانه درشتتر باشد ،مقدار هدايت هيدروليکي بيشتر و
ميزان آسيبپذيري نيز باالتر خواهد بود (شکل .)2براي رتبهبندي هريك از پارامترهاي
مورد نياز در ارزيابي آسيبپذيري به روش  ،SINTACSوزن مربوط به هر پارامتر اعمال
و تلفيق آنها با استفاده از تابع همپوشاني صورت گرفت و نقشهي نهايي آسيبپذيري
براي منطقه تهيه گرديد (شکل ،9الف) .طبق رابطهي ( )7شاخص آسيبپذيري
 SINTACSعددي بين  10تا  763برآورد شد که بر طبق نقشهي نهايي آسيبپذيري،
 9 ،90،61درصد منطقهي مورد مطالعه به ترتيب در مناطق با آسيبپذيري کم ،متوسط
و زياد واقع شده است .با توجه به نتايج به دست آمده مناطق غرب ،شمالغربي دشت و
جنوب غربي با داشتن عمق آب کمتر و رسوبات دانه درشت با ميزان هدايت هيدروليکي
باال و رتبهدهي باال براي اليهها جزء مناطق با آسيبپذيري باال ميباشد و مرکز دشت با
عمق آب بيشتر و دانهريز بودن رسوبات محيط آبخوان و با اختصاص رتبه کمتر جز
مناطق با آسيبپذيري پايين محسوب ميشود (شکل .)2به منظور بررسي دقيقتر روش
 SINTACSو مدل فازي ممداني استفاده شده در اين پژوهش ،از روش محاسبه شاخص
همبستگي استفاده شد (جدول .)7براي محاسبهي  CIدادههاي غلظت نيترات و ميزان
آسيبپذيري در دو روش به سه دسته کم ،متوسط و زياد تقسيم ميشود و سپس آن
دسته از دادههاي نيترات که در ردهي يکساني با شاخص آسيبپذيري قرار ميگيرد در
عدد  9ضرب ميشود و دستهاي که اختالف ارزشي  7دارند در عدد  2و دستهاي که
اخـتالف  2دارند در عدد  7ضرب مـيشود در نـهايت از جمع مـقادير ،شاخص
همبستگي ) (CIبه دست ميآيد (نديري و همکاران ؛ 1218 ،2071b؛ .)11،2071c
نتایج مدلسازی توسط مدل فازی ممدانی)(MFL
در اين پژوهش براي ارزيابي آسيبپذيري از روش فازي ممداني که به دليل استفاده از
تابع عضويت در خروجي مدل ،توان بااليي در تحليل دادههايي با عدم قطعيت باال دارد،
استفاده گرديد .روش دستهبندي  FCMبراي تهيهي مدل  MFLاستفاده شد در مدل
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فازي ممداني هفت پارامتر  SINTACSبه عنوان ورودي و شاخص آسيبپذيري تصحيح
شده با مقادير نيترات به عنوان خروجي مدل تعريف شد .نتايج نشان داد که بهترين
اجراي مدل وقتي به دست آمد که تعداد دستهها براي وروديها و خروجيهاي مدل
 MFLمعادل  68بود .مدل پيشنهادي  MFLدرواقع داراي  68قانون بود که وروديها و
خروجيها را با استفاده از عملگر  andبه هم مرتبط ميساخت .خروجي قوانين با
استفاده از عملگر  orجمع ميشد .نتايج مدل فازي ممداني در مرحلهي آموزش برابر
 RMSE= 5.1 ،R2=0.9و آزمايش  RMSE=7.79، R2=0.85است (جدول  .)7مقايسهي
نقشههاي حاصل از روش  SINTACSو مدل  MFLدر شکل ( )9نشان ميدهد که مدل
فازي ممداني با توجه به نتايج حاصل از پارامترها ،شکل دقيقتري از ميزان آسيبپذيري
ارائه مي دهد و براي مناطق با عمق آب کمتر و رسوبات دانه درشت آسيبپذيرتر است و
محدودهي آسيبپذيري با مرز نسبتاً دقيقي قابل تشخيص ميباشد .شکل ( )9نتايج
انطباق يون نيترات اندازهگيري شده با نقشههاي آسيبپذيري را براي روش SINTACS
و مدل  MFLنشان ميدهد .نتايج اين تحقيق ،بررسيهاي تحقيقات گذشته را در بهبود
نتايج روش کالسيك توسط مدل هوش مصنوعي تأييد ميکند .به طوري که در
پژوهشهاي پيشين (نديري و همکاران )7936 ،بهينهسازي روش  DRASTICبراي
آبخوان چندگانه دشت ورزقان با استفاده از شبکهي عصبي مصنوعي را مورد تحقيق قرار
دادهاند که در اين پژوهش هم ،نتايج روش کالسيك ) (DRASTICبا استفاده از مدل
هوش مصنوعي بهبود يافته است .در واقع عمدهي تفاوت اين پژوهش با تحقيقات قبلي
بهبود نتايج روش  SINTACSبا استفاده از هوش مصنوعي است.
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الف) عمق آبزیرزمینی

ب) تغذیه خالص

ج) زون غیراشباع

د)محیط خاک

و) محیط آبخوان

ه) هدایتهیدرولیکی

ی) توپوگرافی

ر) غلظت نیترات

شکل ( )2نقشه پهنهبندی پارامترهای SINTACS؛
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ب)MFL

شکل ( )3نقشهی آسیبپذیری منطقه با نیترات اندازگیریشده روشهای
جدول ( )1نتایج معیار ارزیابی ) (MFLو SINTACS
نوع مدل
MFL

SINTACS

معیار ارزیابی

مرحله

8/7
0/3

0/67

RMSE
R2

آموزش

0/31

-

R
RMSE

1/16

-

0/18

-

2

0/32

-

R

97

23

R

آزمايش
شاخص همبستگي
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هدف از انجام اين پژوهش ارزيابي آسيبپذيري دشت بيلوردي با مقايسهي نتايج روش
 SINTACSبا مدل فازي ممداني و انتخاب بهترين روش تعيين آسيبپذيري براي
منطقهي مورد مطالعه است .بيشترين آلودگي آبهاي زيرزميني منطقه ،مربوط به
کودهاي نيتروژندار استفاده شده در فعاليتهاي کشاورزي است .افزايش فعاليتهاي
کشاورزي ،وجود معدن آرسنيك وليلو در منطقه و همچنين احتمال نشت زهاب معدن
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به منابع آبي منطقه ،اهميت بررسي آسيبپذيري را دوچندان ميکند .در اين پژوهش
ابتدا بررسي آسيبپذيري با روش  SINTACSانجام و شاخص آسيبپذيري عددي بين
 10تا  763برآورد شد و سپس نقشهي نهايي به سه گروه کم ،متوسط و زياد
تقسيمبندي شد .براي صحتسنجي نتايج به دست آمده ،ضريب همبستگي بين
دادههاي نيترات و شاخص  SINTACSتعيين شد .در ادامهي پژوهش ،براي بهينهسازي
نتايج روش  ،SINTACSبا حذف نظر کارشناسي در اختصاص رتبه و وزن به پارامترها،
از مدل فازي ممداني استفاده شد .نتايج حاصل از مدل فازي ممداني ) CI ،(MFLو R2
باالتري نسبت به روش  SINTACSارائه داد .نتايج مدل بيانکننده اين واقعيت است که
قسمتهاي بيشتري از دشت در محدوده با آسيبپذيري متوسط و شمالشرق و
جنوبغربي دشت نيز جزء مناطق با آسيبپذيري باالست که نيازمند اتخاذ برنامهها و
سياستهاي راهبردي در جلوگيري از آلودگي بيشتر آبخوان دشت بيلوردي است.
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