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 چکیده

پرداخته و تعیین حریم بهداشتی منابع آب موجود با روش دراستیک آسیب پذیری آبخوان مرک بیرجند دراین مقاله  به       

در شرق کشور در استان خراسان جنوبی قرار دارد وبا توجه به افزایش جمعیت و تحت تاثیر قرار  شده است. آبخوان مرک

های مهم آینده ضروری است. نقشه  میم گیریگرفتن  آب های زیرزمینی منطقه ،نیاز به آسیب پذیری آبخوان جهت تص

آسیب پذیری آبخوان با استفاده از اطالعات هیدرولوژیکی و زمین شناسی منطقه ،استفاده از پارامترهای هفت گانه دراستیک 

هیدرولیکی(وشاخص  و هدایت  اشباع غیر منطقه اثر توپوگرافی، خاک، نوع ، آبخوان محیط ، تغذیه ، زیرزمینی آب عمق)

سپس به دست آمدو رتبه بندی شد.111تا  64شاخص دراستیک ازرسم می شود.  ARCGISدر محیط نرم افزاری دراستیک 

و معیار زمان گذر با استفاده از  WHPAجریان یکنواخت روش از حریم بهداشتی چهار چاه آب شرب آبخوان با استفاده 

تمامی حریم های رسم شده تعیین شد. (گذر زمان حداکثر و پمپاژ سرعت تخلخل،  )گرادیان هیدرولیکی، خصوصیات چاه ها

  در محدوده با آسیب پذیری کم قرار گرفته اند. GISدرمحیط  WHEAMبا نرم افزار 

، حریم مدل دراستیک(، GISآبخوان مرک بیرجند، آسیب پذیری آبخوان، سیستم اطالعات جغرافیایی)واژه های کلیدی: 

 .بهداشتی
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 مقدمه

 صنعت و های زیرزمینی جهت مصارف شرب، در تمامی جهان با توجه به افزایش جمعیت و استفاده های بی رویه آب     

نفوذ زه آب های کشاورزی، پساب های صنعتی و فاضالب ها به درون آبخوان ها و تأسیس کاربری های نامناسب  کشاورزی و

راه کارهایی جهت حفاظت آب زیرزمینی آب های زیرزمینی ایجاد شده و در هر کشوردر اطراف منابع آب، تغییراتی در کیفیت 

 .  ارائه داده شده است

در استان کویری خراسان جنوبی نیز با توجه به اهمیت موضوع و این که مصارف آب شرب منطقه از آب های زیرزمینی      

پیش احساس  است این مسئله به وضوح احساس می شود لذا تعیین آسیب پذیری منطقه و حریم  کیفی منابع آب بیش از

لقه چاه عمیق که تأمین کننده آب شرب منطقه هستند به عنوان ح 6مرک بیرجند با  آبخوانمی شود. در این مطالعه از 

 محدوده مطالعاتی استفاده شده است.

طورمستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر فعالیت های انسانی ه حریم کیفی منابع آب یعنی محدوده ای دراطراف منبع آب که ب   

احتمالی تعیین می شود و آن چه باعث تغییرات فیزیکی قرارمی گیرد و برای حفاظت ازکیفیت آب در مقابل آالینده های 

 (. 1131وشیمیایی در آب شود آلودگی محسوب می شود)بدو،

و روشی  آسیب پذیری آبخوان نیز یعنی امکان پخش آالینده ها با توجه به شرایط زمین شناختی وهیدروژئولوژی موجود     

لذا مناسب برای جلوگیری از آلودگی آب های زیرزمینی است که با تشخیص مناطق آسیب پذیر آبخوان امکان پذیر است 

محاسبه حریم مورد نیاز منابع آبی الزم بوده و باید راه کارهای مدیریتی مناسب برای حفظ کیفیت آب زیرزمینی به کار گرفته 

 (.1131شود)عباسی،

 و کرده مالیر دشت در SINTACS و SI دراستیک، پذیری آسیب روش سه مقایسه به 1131 سال در انهمکار و معروفی

 پذیری آسیب بندی پهنه ضمن 1131 سال در خدائی .باشد می محدوده این در دراستیک مدل بودن بهتر از حاکی نتایج

 حذف و پارامتری تک حساسیت تحلیل روشهای از استفاده با دراستیک پارامترهای گذاری تاثیر میزان جوین، دشت آبخوان

 .است کرده مقایسه را GODS و DRASTIC روش دو از حاصل نتایج چنین هم .است داده قرار ارزیابی مورد پارامتررا

 نتایج و کرده فرادنبه بروجن دشت در دراستیک مدل پذیری آسیب واسنجی به اقدام  1131سال در محمدزاده و افروزی

 مدل از استفاده با 1131 سال در همکاران و احمدی .باشد می مدل و نتایج نیترات غلظت باالی همبستگی از حاکی

 نتایج و کرده حذفی و تک پارامتری حساسیت آنالیز اعمال استفاده با زار نی سلفچگان دشت پذیری آسیب به اقدام دراستیک

 باشد. می  تئوریک و موثر های وزن انطباق عدم از حاکی

 ها روش این .گردد می استفاده زیرزمینی آب پذیری آسیب های نقشه تهیه برای دهی رتبه های روش از تحقیق این در    

 بر و شود می ویژگی هر برای امتیاز یا عددی شاخص یک ثبت به منجر نهایت در که باشد می ها نقشه پوشانی هم براساس

 .دارد تکیه پذیری آسیب کمی و توصیفی ارزیابی

افزایش رو به رشد جمعیت روستاهای محدوده آبخوان و احداث تولیدی های مختلف و بالطبع افزایش آالینده های        

مربوطه ممکن است در آینده نه چندان دور کیفیت آب آبخوان را تهدید کرده و آسیب پذیری آن را افزایش دهد که این 

 آب خواهد شد. موضوع باعث تهدید سالمتی ساکنین و مصرف کنندگان

الزم به ذکراست که با توجه به کویری بودن منطقه واهمیت اقتصادی آب در تمامی قطب های صنعتی، کشاورزی و... باید به 

جای اعمال کنترل بر کاربری اراضی و میزان برداشت، ازظرفیت خود پاالیی آالینده در منطقه غیراشباع استفاده شود و تنها 

طق حساس و مستعد آلودگی متوقف گردد ، چراکه این مسأله ارتباط با توسعه اقتصادی جامعه دارد توسعه کاربری برای منا

 وحفاظت از آبخوان بسیار ضروری است.  
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 روش تحقیق

ان از محدوده های کویر آبخودر این تحقیق آبخوان مرک بیرجند بعنوان محدوده مطالعاتی مورد استفاده قرار گرفت. این      

 در بیرجند دشت آبریز حوضه کل وسعت .شود می محدود مولی، ارتفاعات به شمال دشت از است. این شرق ایران در لوت

دهد.   می تشکیل ارتفاعات را مابقی و دشت را کیلومترمربع 1131 حدود میزان این از که بوده کیلومترمربع 1613 حدود

 11و ْ 31طول شرقی و ّ 33و  12تا ّ 33و ْ 11لّکیلومتر، از طو 36.3کیلومترمربع و محیط  33.11آبخوان مرک با مساحت 

 در متر 1623 نیز ارتفاع حداقل متر و 1413 دریا سطح از حوضه ارتفاع حداکثرعرض شمالی واقع شده است.  11و ْ 32تا ّ

 (1)شکلباشد. می آبخوان  خروجی

     
 تصویر ماهواره ای منطقه مورد مطالعه -1شکل

 

 زیست محیط حفاظت آژانس توسطاستفاده شد. این روش  زیرزمینی آب آسیب پذیری ارزیابی برای  DRASTICروش از  

 آب عمق)پارامتر هفت ازدراستیک  .است استوار هیدروژئولوژیکی محیط مفهوم پایه بر و شده ارائه (EPA) متحده ایاالت

 برای( 2 هیدرولیکی و هدایت 4 اشباع غیر منطقه اثر ،3 توپوگرافی ،6 خاک نوع ،1 آبخوان محیط ،1تغذیه ،1 زیرزمینی

 نسبت پارامتر هر مذکور، پارامترهای از کدام هر نسبی اهمیت برای تعیین کند. می استفاده آبخوان پذیری آسیب بندی پهنه

 پارامتر . مهمترین گیرد می تعلق 3 تا 1 بین نسبی وزن یک پارامترها این از هرکدام به و شده ارزیابی پارامترها سایر به

وزن  است. متفاوت پذیری آسیب روی بر تاثیر پارامترها نسبت است و 1 وزن دارای پارامتر ترین اهمیت کم و 3 وزن دارای

 (( قرار گرفته و مقدار آن مشخص می شود.1ها و رتبه های پارامترها در فرمول شاخص دراستیک )رابطه )
 

 آب سطح عمق  -

 سپس و کرده تهیه را زیرزمینی آب عمق هم نقشه دشت، در موجود ای مشاهده های چاه اطالعات و آمار از استفاده با      

 (1)شکلشاخص انجام می شود. برای عمق بندی رتبه
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 خالص تغذیه  -

 با رابطه در که پساب و رواناب بارندگی، ارتفاعات، به مربوط های خالص تغذیه ابتدا دشت، خالص تغذیه نقشه تهیه برای      

 میزان آن، نفوذپذیری مقدار و دشت هیدرولیکی هدایت نقشه به توجه با سپس .شود جمع هم با آید، می دست به بیالن

 (1)شکلتهیه می شود. متری 111 سلول اندازه و رستری صورت به خالص تغذیه نقشه .شود بندی می تقسیم خالص تغذیه

 توپوگرافی((شیب نقشه  -

 به را نقشه این سپس .شود استفاده می 111111:1 مقیاس با منطقه توپوگرافی رقومی نقشه از شیب نقشه تهیه برای      

 آمدن دست به از پس .شود محاسبه می سلول هر برای درصد صورت به شیب مقدار آن کمک به و کرده تبدیل رستری

 (6)شکل .آید می دست به شیب به مربوط رتبه مقدار DRASTIC جدول کمک به شیب نقشه

 هیدرولیکی هدایت  -

 از استفاده با شود، می گیری اندازه آب انتقال قابلیت ضریب پارامتر مقدار پمپاژ، های آزمایش در آنکه به توجه با      

 می دست به آبخوان اشباع ضخامت بر آب انتقال قابلیت ضریب تقسیم از هیدرولیکی هدایت مقدار آبخوان، اشباع ضخامت

 و شده تهیه موجود های نقشه از دشت آبرفت ضخامت هم و انتقال قابلیت ضریب به مربوط جغرافیایی نقاط و اطالعات آید.

 افزار نرم قابلیت کمک به سپس  .گیرد انجام ArcMap و آبرفت مت ضخا هم نقشه تلفیق از نقشه تهیه مراحل کلیه

ArcMap نقشه تقسیم از بعد و شده حاصل اشباع ضخامت نقشه آب ، سطح عمق هم نقشه محیط در قبلی پارامترهای 

 (3)شکل .آید می دست به دشت هیدرولیکی هدایت نقشه آبخوان، ضخامت نقشه بر انتقال قابلیت ضریب

 آبخوان محیط -

 های لوگ از گزارش این در است، نشده  تهیه ایران در نقشه صورت به خاک اعماق پروفیل های نقشه که جا آن از      

 با بنابراین .است شده استفاده اشباع و غیراشباع منطقه خاک،  نقشه تهیه برای ای نقطه صورت به اکتشافی های چاه حفاری

 آبخوان محیط جنس و نوع ژئوالکتریک، مقاطع های نقشه و مطالعاتی محدوده در موجود حفاری های لوگ از استفاده

 آبخوان محیط جنس و نوع حفاری، های چاه موقعیت از DRASTIC در آبخوان محیط نقشه تهیه برای  .شود مشخص می

 صورت به آبخوان محیط بندی رتبه نقشه  .می شود استفاده دهی ارزش جدول به توجه با کدام هر به مربوط ارزش و

 (4)شکل .تهیه می شود محیط ArcMapمتری در  100 سلول اندازه و رستری
 

 غیراشباع منطقه تأثیر  -

  .می شود مشخص غیراشباع منطقه جنس و نوع ژئوالکتریک مقاطع های نقشه و ها چاه حفاری های لوگ از استفاده با     

 با کدام هر به مربوط ارزش و غیراشباع منطقه جنس و نوع حفاری، های چاه موقعیت از غیراشباع  منطقه نقشه تهیه برای

 (2)شکلشود. تهیه می رستری صورت به غیراشباع منطقه به مربوط بندی رتبه و نقشه دهی استفاده ارزش جدول به توجه

 خاک محیط   -

 موقعیت از خاک محیط نقشه تهیه و برای  مشخص متری 1 عمق تا خاک جنس و نوع حفاری های لوگ از استفاده با      

 دسته خاک درمحیط دهی ارزش جدول به توجه با کدام هر به مربوط ارزش و خاک جنس و می شود. نوع استفاده هها چا

تهیه می DRASTIC جدول به توجه با و رستری صورت به  ، ArcMap حفاری خاک در محیط شده ونقشه بندی

 (3)شکلشود.
 

 زیرزمینی آب سفره پذیری آسیب شاخص

 در شده گرفته نظر در های وزن کمک به و شده تهیه های نقشه از استفاده با DRASTIC روش در پارامتر هر برای     

که  شده محاسبه( 1بق فرمول )ط DRASTIC  عدد  .آید می دست به زیرزمینی آب سفره پذیری آسیب نقشه جدول

 آب سفره تر بیش استعداد کننده تعیین تر بزرگ اعداد که ترتیب این به آلودگی بوده به سفره حساسیت میزان دهنده نشان

 3که در شکل باید شاخص دراستیک تعیین شودابتدا در تهیه نقشه آسیب پذیری   .باشد می شدن آلوده برای زیرزمینی
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ی هفت گانه دراستیک انجام می شود، سپس نقشه آسیب پذیری رسم با وزن دهی ورتبه دهی پارامترهانشان داده شده و

 (11وکالس بندی می شود.)شکل

  ها دهی وزن -الف

 و  3وزن آنها ترین مهم به شود. می داده 3 تا 1 با برابر وزنی پذیری، آسیب پارامترها در  از یک هر اهمیت به نسبت      

 .است شده داده 1وزن آنها اهمیت ترین کم به

 مثال طور به . بگیرد صورت منطقه آن  در پارامترها از یک هر اهمیت بر اساس باید منطقه هر پذیری آسیب ارزیابی

 توجه باید چنین هم است. برخوردار تری بیش اهمیت از مسطح دشت یک به نسبت کوهستانی منطقه یک در توپوگرافی

.  است موثر منطقه یک در گانه هفت پارامترهای دیگر ایجاد در پارامترها از بعضی  .باشند می موثر (T) توپوگرافی بر داشت

هیدروژئولوژیکی  خصوصیات و منطقه آن در حاکم شرایط به توجه با و نیست یکسان منطقه هر در ها دهی وزن بنابراین

  .یابد می تغییر وهمکاران، Aller توسط  هفتگانه پارامترهای به شده داده اختصاص های وزن آبخوان و

 

  پارامترها محدوده -ب

 براساس پارامتر هر برای نظر مورد حوضه در مؤثر و مهم های محیط انواع و عددی های محدوده ترین پایین و باالترین       

 این در مذکور پارامتر موقعیت براساس پارامترها این از یک هر بندی درجه شوند. می تعیین آلودگی پتانسیل بر آنها اثر

 باشد. می ها محدوده

  بندی درجه -ج

   .د شو می داده نسبت 11 تا 1 بین ارزشی شده ذکر های محدوده در پارامترها موقعیت به توجه با     
 

 استفاده شد.   WHPA در این تحقیق با توجه به پارامترهای منطقه و خصوصیات آبخوان از روش جریان یکنواخت با کد 

در شروع کار، ابتدا معیار وسپس روش انتخاب می شود . معیارها بر اساس شرایط هیدروژئولوژیکی وداده های جغرافیایی 

دیت داده ها و بر اساس اهمیت بحث آلودگی در آسیب پذیری آبخوان، معیار در این تحقیق با توجه به محدو انتخاب می شوند.

در تعیین    WHAEMبا نرم افزار WHPAزمان گذر و به دلیل یکنواختی عمق و تغذیه آبخوان از روش جریان یکنواخت 

 حریم استفاده شد.

( را  گذر زمان حداکثر و خل، دبی برداشتتخل گرادیان هیدرولیکی، )  WHPAدر نتیجه ابتدا پارامترهای مورد نیاز روش 

با معیار زمان گذر، نقشه  های حریم بر اساس زمان گذر های  WHAEM وارد کردن پارامترها در نزم افزار  تعیین و سپس با

 مختلف )یک تا پنج سال( بدست آمد.
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 یافته های تحقیق

و از تلفیق نقشه های پارامترها نقشه نهایی آسیب  پارامترهای دراسنیک نقشه های GISبا ورود اطالعات به نرم افزار      

پس از آسیب پذیری، با اطالعات موجود و وارد کردن آنها در نرم افزار، نقشه های  (11تا شکل  1پذیری حاصل شد.)شکل 

 (16تا 11حریم چاه ها نیز به دست آمد.)شکل 
 

 

 
 

 
 سطح ایستابی نقشه کالس بندی عمق -2شکل
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 نقشه کالس بندی تغذیه آبخوان      -3شکل

 

       

 
 ن نقشه کالس بندی شیب آبخوا -4شکل
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 نقشه کالس بندی هدایت هیدرولیکی  -5شکل

 

 

 
 نقشه کالس بندی محیط آبخوان -6شکل
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 نقشه کالس بندی محیط غیراشباع آبخوان -7شکل

 

 

 

 
 کالس بندی خاک در محدوده آبخوان -8شکل
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 شاخص آسیب پذیری -9شکل

 
 کالس بندی آسیب پذیری -01شکل

 

 :می گردد تعیین ذیل صورت به نقشه در پذیری آسیب شاخص
(1)                                                                                                                                        INDEX= 

 DrDw + RrRw + ArAw + SrSw + TrTw + IrIw + CrCw                  
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 نقشه  های حریم بر اساس زمان گذر های مختلف 

 
 حریم یک ساله چاه های مرک -00شکل 

 
 حریم دو ساله چاه های مرک  -02شکل 
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 حریم پنج  ساله چاه های مرک -03شکل

 
    حریم ده ساله چاه های مرک -04شکل                            
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 گیری نتیجه

 و متوسط کم، پذیری آسیب گروه 1 مرک در دشت آبخوان پذیری آسیب که دهد می نشان تحقیق این از حاصل نتایج    

 3/1کیلومترمربع از آبخوان مرک در آسیب پذیری کم و  1/33  .در این دشت آسیب پذیری زیاد وجود ندارد .شود می واقع

 کیلومترمربع از آبخوان در آسیب پذیری متوسط قرار دارد.

 
 کالس بندی آسیب پذیری آبخوان-0جدول                                                    

 
 ردیف کالس بندی آسیب پذیری

 1 64-11 ناچیز

 1 31-64 کم

 1 114-31 متوسط

 6 136-114 زیاد

 3 111-136 خیلی زیاد

 

مساحت حریم کیفی چاه های شرب مرک با توجه به جهت در بحث حریم نیز بررسی ها نشان داد که در کلیه چاه ها      

مرز  ساله تا مرز آبخوان ادامه داشته و بیرون از 11حریم کیفی  .جریان آب زیرزمینی شمال شرقی به جنوب غربی می باشد

چاه دیگر نیز به خارج از محدوده آبخوان  1حریم  1ساله به جز چاه شماره  3هم چنین در حریم کیفی  .نیز در خطر می باشد

 ساله را نشان می دهد. )واحد کیلومترمربع( 11و  1،1،3مساحت حریم  1جدول نفوذ کرده است.

 مساحت های حریم های مختلف -2جدول

 ساله 11حریم  ساله 3حریم  1 ساله 1حریم  نام چاه ردیف

 1.1 1.1 1.3 1.13 مرک 1چاه  1

 1.1 1.1 1.64 1.11 مرک 1 1

 1.13 1.1 1.63 1.14 مرک 1 1

 1.12 1.11 1.3 1.13 مرک 6 6

 

در پایان مطالعه نیاز است فوریت های اجرایی در فعالیت هایی که در رابطه با آب زیرزمینی است صورت گیرد چون شهر و 

 گذاری ارزش و بندی کالسهتأسیسات موجود روز به روز درحال پیشرفت است و در نتیجه آالینده ها روبه رشد می باشد. 

  . است شده انجام GIS محیط در ،دراستیک استاندارد روش اساس بر اپارامتره از کدام هر به مربوط مختلف کالسهای

 پذیری آسیب منطقه یک در است ممکن که معنی دهد، بدین می نشان آلودگی برای را آبخوان پتانسیل آبخوان پذیری آسیب

 در است ممکن عکس بر  .باشد خطری پر منطقه آلودگی نظر از آالینده، منابع گسترده حضور بدلیل ولی باشد متوسط و کم

  .نکند تهدید را زیرزمینی آب آلودگی خطر گونه هیچ آالینده منابع حضور عدم دلیل به ولی باشد باال پذیری آسیب ای منطقه

الزم به ذکراست که باید به جای اعمال کنترل بر کاربری اراضی و میزان برداشت، ازظرفیت خود پاالیی آالینده در منطقه 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

استفاده شود و تنها توسعه کاربری برای مناطق حساس و مستعد آلودگی متوقف گردد ، چراکه این مسأله ارتباط با غیراشباع 

 توسعه اقتصادی جامعه دارد و حفاظت از آبخوان بسیار ضروری است.
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