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ارزيابی آسيبپذيری آب زيرزمينی با استفاده از روشهای ترکيبی دراستيک اصالحشده ،رگرسيون لجستيک و
تحليل سلسله مراتبی دراستيک (دشت هشتگرد)
1

بهرام بختياری عنايت ،*3آرش ملکيان 2و علی سالجقه

 .1دانش آموخته کارشناسی ارشد ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 .2دانشیار ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 .3استاد ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -1331/8/12 :تاریخ تصویب)1331/11/12 :

چکيده
نحوه انتقال آالیندهها به آب زیرزمینی از نظر موقعیت مکانی و سرعت انتقال آالینده ،متفاوت است که شناسایی این
مناطق و مدیریت اصولی آنها برای انواع کاربریها ،با توجه به حساسیت آنها در انتقال آلودگی ضروری است .روش
دراستیک از جمله روشهای همپوشانی تهیه نقشه حساسیت به آلودگی است که هفت پارامتر اصلی در انتقال آلودگی به
سفره آب زیرزمینی و پخش آلودگی در آن دخالت داده میشود .با توجه به اثرات محلی پارامترهای مختلف ورودی مدل
دراستیک ،نیاز با اصالح ضرایب و نوع دادههای ورودی میباشد که با توجه به شرایط منطقه و مطالعات جامع و متعدد در
دشت هشتگرد ،اقدام به بررسی آسیبپذیری دشت به روش دراستیک اصالحشده ،رگرسیون لجستیک و تحلیل سلسله
مراتبی  -دراستیک گردید .عالوه بر پارامترهای ورودی روش دراستیک ،کاربری اراضی نیز با توجه به نقش آن در تولید
آلودگی و همچنین اثرات انسانی وارد محاسبات گردید .در قسمت غربی دشت یک آبخوان تحت فشار وجود دارد که اکثر
تغذیه این آبخوان از قسمتهای شمالی دشت میباشد و این قسمت در اعتباریابی خروجی مدل دراستیک با نیترات و
همچنین مدلهای ترکیبی به دلیل مغایرت با پیشفرضهای مدل دراستیک حذف گردید .در اعتباریابی شاخصهای
آسیبپذیری ،همبستگی اسپیرمن به ترتیب برای دراستیک معمولی ،دراستیک اصالحشده ،رگرسیون لجستیک و تحلیل
سلسله مراتبی دراستیک برابر  1/88 ،1/81 ،1/93و  1/31محاسبه گردید که روش تحلیل سلسله مراتبی دارای باالترین
ضریب همبستگی است.
واژههای کليدی :آسیبپذیری آب زیرزمینی ،دراستیک ،رگرسیون لجستیک ،تحلیل سلسله مراتبی

مقدمه

3

سازمان حفاظت محیطزیست ایاالتمتحده آمریکا روش
استانداردی را تحت عنوان روش دراستیک جهت ارزیابی
آسیبپذیری آب زیرزمینی ارائه نمود که بر اساس آن،
پارامترهای مختلف هیدروژئولوژی که هر یک در انتقال آلودگی
مؤثر میباشند با یک ضریب وزنی و یک ضریب ارزش با یکدیگر
جمع شده و در نهایت نقشه آسیبپذیری را ارائه میدهند( Aller
 (1999) Kim and Hamm .)et al., 1987برای ارزیابی پتانسیل
آلودگی آب زیرزمینی از این مدل( )DRASTIC/EGISدر کره
جنوبی استفاده کردند و نتایج نشان داد که این مدل توانایی
شناسایی مناطق با پتانسیل آلودگی مختلف را داردKalinski .
 (1994) .et alبا بررسی همبستگی بین آسیبپذیری با روش
دراستیک و آلودگی چاهها درنبراسکا به این نتیجه رسیدند که
* نویسنده مسئولbakhtiare@ut.ac.ir :

در هر منطقه که مقدار دراستیک باال است آلودگی منبع آب
زیرزمینی نیز در آن منطقه متغیر است و در کاربری یکسان ،با
آسیبپذیری متفاوت ،مقدار آلودگی در مناطق با رقوم دراستیک
باال ،بیشتر است (1996) Tim et al .جهت مدلسازی آسیب-
پذیری آب زیرزمینی از سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده
کردند و قابلیت مکانی آن را جهت آنالیز دادهها مفید ارزیابی
کردند (1998) Secunda et al. .به ارزیابی آسیبپذیری آب
زیرزمینی با استفاده از مدل تلفیقی دراستیک در کاربری اراضی
کشاورزی شارون فلسطین اشغالی پرداختند و استفاده از این
پارامتر را مفید ارزیابی کردند (2000) Fritch et al. .با بررسی
آسیبپذیری آبخوان پالوکسی در مرکز تگزاس آمریکا با استفاده
از روش دراستیک اصالحشده به این نتیجه رسیدند که جهت
حصول نتایج بهتر دو پارامتر تغذیه خاص و اثر ناحیه غیر اشباع
باید اصالح شود (2001) Rupert .به کالیبراسیون روش تهیه
نقشه آسیبپذیری آب زیرزمینی با استفاده از روش دراستیک
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پرداخت و با همبستگی بین عوامل دراستیک و پارامترهای
کیفی آب زیرزمینی ،نسبت به اصالح نقشه ارزیابی آسیبپذیری
آب زیرزمینی پرداخت (2003) Al-Adamat et al .نقشه
ریسک و آسیبپذیری را برای آبخوان بازالتیک در حوضه ازرق-
اردن با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ،سنجش از دور و
دراستیک بدست آوردند و در مدل دراستیک از هدایت
هیدرولیکی به دلیل ناقص بودن دادهها استفاده نکردند و به
جای آن از نقشه کاربری اراضی به عنوان فاکتور اضافی برای
مدل دراستیک استفاده کردند تا نقشه پتانسیل ریسک را تهیه
کنند(2006) Gemitzi et al .جهت ارزیابی آسیبپذیری آب
زیرزمینی از سیستم اطالعات جغرافیایی ،فازی لجستیک و
روشهای تصمیمگیری چند متغیره استفاده کردند و عوامل
مؤثر در آسیبپذیری را در سه گروه عوامل داخلی آبخوان،
عوامل و استرسهای خارجی مثل فعالیت انسانی و عوامل
زمینشناسی خاص بیان نموده و اثرات آنها را بررسی کردند.
 (2006) Panagopoulos et alروش دراستیک را برای ارزیابی
آسیبپذیری آب زیرزمینی با استفاده از روشهای ساده آماری و
سیستم اطالعات جغرافیایی بهینهسازی کردند .آنها با استفاده
از روشهای آماری نسبت به درجهبندی و وزن دهی پارامترهای
مؤثر در روش دراستیک اقدام کردند و معیار آنها همبستگی
پارامتر مورد نظر با مقدار نیترات موجود در آب زیرزمینی بود .با
این روش برای هر پارامتر مقدار عددی ویژه تعیین شد و کاربری
اراضی به عنوان پارامتر اضافی وارد روش دراستیک شد .ارزیابی
پتانسیل و آنالیز حساسیت آسیبپذیری آب زیرزمینی دشت
هشتگرد را به روش دراستیک انجام شد که هزینه حذف آلودگی
از آب زیرزمینی بسیار پرهزینه عنوان گردید و پیشگیری راه
بهتری معرفی شد( .)Shemshaki et al., 2011در مدل
دراستیک  9پارامتر عمق آب زیرزمینی ،تغذیه خالص ،محیط
خاک ،محیط آبخوان ،توپوگرافی ،تأثیر ناحیه غیر اشباع و
هدایت هیدرولیکی دخالت دارند .کرمی شاه ملکی و همکاران
روشهای رگرسیون لجستیک ،دراستیک اصالحشده و ای اچ پی
دراستیک را برای بررسی آسیبپذیری آب زیرزمینی به
کاربردند .آنها در روش دراستیک اصالحشده ،با توجه به باال
بودن همبستگی اسپیرمن بین نوع کاربری و میزان نیترات ،از
الیه کاربری اراضی به عنوان داده اضافی برای مدل دراستیک
استفاده کردند.
در روش ای اچ پی دراستیک از مقایسات زوجی بین
پارامترها استفادهشده است و در روش رگرسیون لجستیک از دو
حالت وجود و عدم وجود آلودگی استفادهشده است .در نهایت
نتایج نشان داد که از روش دراستیک با فرض داشتن اطالعات

کافی از منطقه میتوان جهت بررسی آلودگی اقدام
نمود(.)Shahmaleki et al., 2013

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

دشت هشتگرد با مساحتی در حدود  111کیلومترمربع در
قسمت مرکزی استان البرز واقع گردیده است .این دشت بین
طولهای  01درجه و  23دقیقه تا  01درجه و  8دقیقه شرقی و
عرضهای  30درجه و  19دقیقه تا  38درجه و  9دقیقه شمالی
قرار دارد (شکل  .)1آب و هوای منطقه در بخشهای شمالی
حوزه آبخیز ،نیمه مرطوب است و به تدریج به سوی جنوب
دشت ،با کاهش ارتفاع ،به نیمهخشک تمایل مییابد .بر اساس
تقسیمبندی اقلیمی دومارتن ،اقلیم دشت هشتگرد ،نیمهخشک
است.
معرفی مدل DRASTIC

واژه دراستیک از هفت پارامتر بهکاررفته در این مدل
تشکیلشده است :عمق تا سطح ایستابی ( ،1)Dتغذیه خالص
( ،2)Rمحیط آبخوان ( ،3)Aمحیط خاک ( ،1)Sتوپوگرافی
( ،0)Tتأثیر ناحیه غیراشباع ( 8)Iو هدایت هیدرولیکی
( .)Aller et al., 1987(9)Cبه هر پارامتر بر اساس استعداد و
حساسیت نسبی در برابر آالینده ،یک وزن نسبی از  1تا 0
اختصاص داده میشود و همچنین رتبهبندی بر اساس مقیاس 1
تا  11و اهمیت نسبی آن در پتانسیل آلودگی در منطقه مورد
ارزیابی انجام میشود( .)Aller et al., 1987شاخص دراستیک از
طریق جمع فاکتورهای وزنی هر بخش از منطقه محاسبه
میشود .شاخص آسیبپذیری به صورت معادله ( )1محاسبه
میگردد :

DI  DR DW  RR RW  AR AW 

(رابطه )1
S R SW  TRTW  I R IW  C R CW
 Rو  Wبه ترتیب نشاندهنده کالس و وزن الیهها
میباشند.
معموالً باالتر بودن رقم شاخص دراستیک (،)DI
آسیبپذیری بیشتری نسبت به آلودگی آب زیرزمینی را نشان
میدهد(.)Aller et al., 1987
1 . Depth to water table
2 . Net recharge
3 . Aquifer media
4 . Soil media
5 . Topography
6 . Impact of vadose zone
7 . Hydraulic conductivity
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شکل .3موقعيت دشت هشتگرد در استان البرز

دراستيک اصالحشده

تحليل سلسله مراتبی دراستيک

با توجه به نکات اشارهشده در مورد مدل ایراد اصلﻰ مدل
دراستیک را میتوان در غیر ملموس بودن تعیین مقیاس
درجهبندی و ضرایب اندازهگیری آن دانست.
همچنین در مورد انتخاب پارامترهاﻯ مؤثر در انتقال
آلودگﻰ نیز ابهاماتﻰ در مدل مطرح میباشد.
بازنگرﻯ ضرایب و کم و زیاد کردن پارامترها را میتوان با
بررسﻰ بازنگرﻯ وزن پارامترهاﻯ مدل دراستیک به واسطه ارتباط
هر پارامتر با غلظت نیترات انجام داد .براﻯ قﻀاوت دقیق و
محاسبه کمﻰ ارتباط بین پارامترهاﻯ ورود مدل و غلظت نیترات
از محاسبه ضریب اسپیرمن استفاده گردید (معادله .)2

جهت وزن دهی به عوامل ذکرشده (معیارها) از روش تحلیل
سلسله مراتبی (نرمافزار  )Expert Choice11استفاده شد .وزن
دهی به عوامل ،بر مبنای نتایج مطالعات سایر محققان و نیز
جمعآوری نظر کارشناسان از طریق توزیع پرسشنامه؛ اعمال شد.
در این روش جهت وزن دهی معیارها و زیر معیارها از ماتریس
مقایسه جفتی 1به عنوان ورودی به مدل استفاده میشودSatty .
) (1980جهت آزمون سازگاری برای ارزیابی جفتی ،شاخص
سازگاری ( )C.I.2و نرخ سازگاری ( )C.R.3را مطرح کرده است
که از طریق معادله  3محاسبه میشود.



6 d i2



rs  1 

(رابطه )2
n n2  1
در این رابطه  nتعداد دادهها و  diاختالف رتبهها است.

برای هر پارامتر ،در این مرحله با توجه به ضریب اسپیرمن
محاسبهشده ،فرض عدم وجود ارتباط در مقابل فرضیه جانشین
در سطح اطمینان  1/11آزمون میشود .به دلیل این که تعداد
دادهها برای هر مشخصهای بیش از  31عدد هستند ثابت شده
است که تحت فرضیه صفر عدم همبستگی ،میانگین  rsبرابر با
صفر است(.)Shahmaleki et al., 2013

(رابطه )3

C.I .
R.I .

C.R. 

که در این روابط  R.I.1شاخص سازگاری ماتریس
تصادفی است و در صورتی که  C.R.به  1نزدیک شود مقایسه
به صورت تصادفی در انجام گرفته است و درحالیکه  C.R.به
صفر نزدیک شود سازگاری بیشتر میشود.
به طور کلی اگر  C.R.کمتر و مساوی  1/1باشد وزن
1. Pairwise Comparison Matrix
2. Consistency Index
3. Consistency Ratio
4. Random Index
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نهایی به دست آمده قابلقبول است اما در صورتی که بزرگتر از
 1/1باشد وزنهای نسبی دادهشده به معیارها بایستی تغییر
یابند و وزن دهی مجدد باید انجام شود.
رگرسيون لجستيک

هدف تحلیل با استفاده از روش رگرسیون لجستیک مانند هر
روش دیگر مدلسازی که در آمار مورد استفاده قرار میگیرد
پیدا کردن بهترین مدل ،یعنی الگوی معقولی است که رابطه
بین یک متغیر پاسخ (نیترات به عنوان آالینده) و مجموعهایی از
متغیرهای پیشگو (مشخصههای مدل دراستیک) است.
آنچه که مدل رگرسیون لجستیک را از مدل رگرسیون
خطی متمایز میکند این است که متغیر پاسخ در رگرسیون
لجستیک دو حالتی یا چند حالتی است.
این تمایز بین رگرسیون لجستیک و رگرسیون خطی در
انتخاب مدل و در فرضها ،انعکاس پیدا میکند .در نهایت
احتمال رخداد متغیر پاسخ از معادله  1محاسبه
میگردد(.)Shahmaleki et al., 2013
b0 b1 x1 b2 x2 ...bn x

e

Y

(رابطه )1
b b x b x ...bn x
1 e 0 1 1 2 2
 =Yاحتمال رخداد متغیر پاسخ مورد نظر (بین صفر تا
یک)  =Bضرایب مربوط به پارامترهای مدل از روش حداکثر
درستنمایی و  =xپارامترهای ورودی مدل
تبديل متغير پاسخ به شکل دوگانه

با توجه به ساختار مدل که در آن متغیر پاسخ دو حالت دارد
بنابراین در این مرحله مشخصه پیوسته غلظت نیترات با استفاده
از یک حد آستانه به مقادیری دوگانه تبدیل میشود .مقادیر
باالتر از حد آستانه یک و مقادیر پایینتر از این حد صفر در نظر
گرفته میشوند .مقدار آستانه  20میلیگرم در لیتر برای نیترات
به عنوان نصف استاندارد حد مجاز آب آشامیدنی است؛ که
مقادیر باالتر از  20میلیگرم در لیتر به عنوان هشدار آلودگی
آب میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

نتايج
پارامترهای ورودی مدل

جهت تعیین نقشههای هم عمق سطح آب زیرزمینی از دادههای
پیزومتری  21پیزومتر منتخب با دادههای ماهانه از سال 1391
تا  1331سازمان مدیریت منابع آب ایران استفاده شد.
دادههای مذکور پس از رفع نواقص و ارزیابی صحت
دادهها ،جهت تهیه نقشههای هم عمق به کار گرفته شد .با توجه
به بررسیهای صورت گرفته در محدوده مورد نظر مشخص

گردید که به طور کلی اثرات بارش بر نوسانات آب زیرزمینی بعد
 0تا  8سال به طور کامل نمایان میگردد .با توجه به نقش مهم
تغذیه و همچنین عمق آب زیرزمینی در تعیین آسیبپذیری،
نقشهی هم عمق آب زیرزمینی ،از میانگین نوسانات  8ساله قبل
از تهیه نقشه هم نیترات ( ،)1388-1381تهیه گردید .جهت
تهیه نقشه هم عمق سطح آب زیرزمینی از روش زمینآمار
کریجینگ معمولی استفاده شد .در نهایت با توجه به
کالسبندی روش دراستیک ،اقدام به ارزشگذاری طبقات
مختلف سطح ایستابی گردید (شکل .)2
جهت تهیه الیه اطالعاتی تغذیه خالص از روش بیالن آبی
منطقه استفاده شد .در این روش از سه پارامتر مهم بارش ،آب
برگشتی از کاربریهای مختلف و منابع آب سطحی استفاده شد
(شکل  .) 2برای تهیه محیط آبخوان از لوگ های حفاری موجود
در منطقه استفاده شد .تعداد  21لوگ حفاری در محدوده
منطقه وجود دارد که تعدادی از آنها هم خارج از مرز آبخوان
قرار دارند بعد از کالسبندی برای هر لوگ ،کالسبندیها از
روش کریجینگ معمولی درونیابی گردید (شکل  .)2نقشه خاک
منطقه مورد مطالعه با توجه به اطالعات کاربری اراضی ،مطالعات
و مشاهدات صحرایی ،نقشههای کلی خاک کشور و همچنین
عکسهای ماهوارهای تهیه گردید و کالسبندی بر اساس بافت
خاک در روش دراستیک انجام شد (شکل .)2
جهت تهیه هدایت هیدرولیکی منطقه مورد مطالعه ،نقشه
قابلیت انتقال و ضخامت آبخوان از سازمان زمینشناسی و
اکتشافات معدنی اخذ گردید.
در مرحله بعد ،نقشه ضخامت اشباع حاصل از تفریق
ضخامت آبخوان از عمق متوسط تهیه گردید .در مرحله آخر
نقشه هدایت هیدرولیکی بر حسب متر در روز از تقسیم نقشه
قابلیت انتقال به ضخامت اشباع تهیه گردید .کالسبندی هم بر
اساس روش دراستیک انجام شد (شکل .)2
الیه شیب منطقه از روی نقشه رقومی ارتفاع استر با دقت
 31متر تهیه گردید .جهت تقسیمبندی بهتر اندازه پیکسل شیب
 111متر در نظر گرفته شد .در نهایت با توجه به امتیازبندی
کالسها در روش دراستیک ،نقشه شیب کالسبندی شد .با
توجه به نتایج حاصله ،چهار کالس آسیبپذیری در منطقه
مشخص شد (شکل  .) 2این الیه نیز همانند محیط آبخوان از
روی دادههای لوگ چاهها (سازمان زمینشناسی) و قسمت
غیراشباع تهیه گردید .سپس با توجه به روش دراستیک
امتیازدهی گردید (شکل .)2
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ﺷﮑﻞ  -2ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ورودي ﻣﺪل دراﺳﺘﯿﮏ
در دﺷﺖ ﻫﺸﺘﮕﺮد

ﻧﺘﺎﯾﺞ روش ﻣﺪل دراﺳﺘﯿﮏ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎي ورودي ﻣﺪل و ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ در
روش دراﺳﺘﯿﮏ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻻﯾﻪﻫﺎ و ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾ ﺪ

)ﺷﮑﻞ  .(3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻟﻮدﮔﯽ در دو ﮐﻼس ﮐﻢ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
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ﺷﮑﻞ  .3ﻧﻘﺸﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي آﺑﺨﻮان دﺷﺖ ﻫﺸﺘﮕﺮد ﺑﻪ روش دراﺳﺘﯿﮏ

ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
در ﻧﯿﻤﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ دﺷﺖ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ آﺑﺨﻮان ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ دﺷﺖ

ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ  .(4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه
و اﺧﺘﻼل در ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻣﺪل دراﺳﺘﯿﮏ ﮐﻪ آﻻﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮدي
وارد آﺑﺨﻮان ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ از اداﻣﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

اﺳﺖ .ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺘﺄﺛﺮ از
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ دﺷﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺻﺤﺖﺳﻨﺠﯽ ﻣﺪل

ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪ و ﺻﺤﺖﺳﻨﺠﯽ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ دﺷﺖ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.

دراﺳﺘﯿﮏ از ﻻﯾﻪ ﻧﯿﺘﺮات آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻻﯾﻨﺪه

ﺷﮑﻞ  .4ﻧﻘﺸﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺘﺮات آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ دﺷﺖ ﻫﺸﺘﮕﺮد )(Shemshaki et al., 2011

بختياری عنايت و همکاران :ارزيابی آسيبپذيری آب زيرزمينی با استفاده از 245 ...

نتايج روش دراستيک اصالح شده

جهت حصول نتایج بهتر و به اصطالح محلی کردن مدل
اقدام به ایجاد تغییرات در مدل گردید .ابتدا با توجه به اهمیت
الیه کاربری اراضی ،این الیه به عنوان ورودی اضافی برای مدل

در نظر گرفته شد و سپس هفت الیه مربوط به روش دراستیک
و الیه کاربری اراضی به صورت رستری وارد محیط  GISشد .به
منظور بررسی ارتباط پارامترهای مختلف با نیترات ،از نمودار
باکس پالت استفاده شد (شکل .)0

شکل  .5نمودار جعبهای ارتباط هر يک از کالس پارامترهای ورودی مدل دراستيک با مقدار آلودگی نيترات
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ارزش رﻗﻮﻣﯽ ﻻﯾﻪﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ
و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻻﯾﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺘﺮات

ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن
واﻟﺪ ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎك ،ﻣﺤﯿﻂ آﺑﺨﻮان و ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ از

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ .ﻫﻤﻪ ﻫﺸﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﺳﻄﺢ  99درﺻﺪ
ﺑﺎ ﻧﯿﺘﺮات دارﻧﺪ .ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺷﯿﺐ

ﻣﺪل ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﻏﯿﺮاﺷﺒﺎع،
ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﺎﻟﺺ ،ﺷﯿﺐ و ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺘﺮات دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺿﯿﺎت
ﻣﺪل ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﻤﻖ آب و ﺷﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ آﺑﺨﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آﻻﯾﻨﺪه آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﺗﺮ اﺳﺖ ،از اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻻﯾﻪ

وارد ﻣﺪل ﮔﺮدﯾﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﺪل اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و وزن ﻫﺎي ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺘﺮات ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس 0
ﺗﺎ  5ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ )ﺟﺪول  .(1ﻧﻘﺸﻪ دراﺳﺘﯿﮏ اﺻﻼحﺷﺪه ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزنﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ )ﺷﮑﻞ .(6
ﻧﺘﺎﯾﺞ روش رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻃﺒﻘﻪاي ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ

آﺑﺨﻮان ،ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎك ،ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻏﯿﺮاﺷﺒﺎع و ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ،
رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ روش آﻣﺎري ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ارﺗﺒﺎط
ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺘﺮات ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻻﯾﻪ ﻧﯿﺘﺮات در دو ﺳﻄﺢ
وﺟﻮد و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺼﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آب ﺷﺮب )25
ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮز ﻫﺸﺪار آﻟﻮدﮔﯽ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﯿﺘﺮات ﺑﻪ دو ﺳﻄﺢ وﺟﻮد و ﻋﺪم
وﺟﻮد آﻻﯾﻨﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽداري

ﺟﺪول  1وزنﻫﺎي اﺻﻼح ﺷﺪه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ورودي ﻣﺪل دراﺳﺘﯿﮏ ﺑﺮ اﺳﺎس
روش دراﺳﺘﯿﮏ اﺻﻼح ﺷﺪه

وزن اوﻟﯿﻪ در
ﻣﺪل دراﺳﺘﯿﮏ

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ
ﻧﯿﺘﺮات

ﻋﻤﻖ آب
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﺎﻟﺺ
ﻣﺤﯿﻂ آﺑﺨﻮان
ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎك

5

**- 0/49

4
3
2

**0/17
**0/4
**0/59

ﺷﯿﺐ

1

**

ﻻﯾﻪ ورودي

ﻫﺪاﯾﺖ
ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻏﯿﺮاﺷﺒﺎع
ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ

- 0/2

وزن ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﮑﻮس
)ﺣﺬف(
0/97
2/3
3/4
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﮑﻮس
)ﺣﺬف(

3

**

5

**0/87

5

0

**0/25
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ﻋﻤﻖ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺷﯿﺐ ﺑﺎ ﻋﻠﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﯿﺎر دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده

ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻣﺪل ،از ﮔﺎم ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ ؛ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺿﺮاﯾﺐ

ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

ﻣﺪل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ )ﺟﺪول  .(2ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮاﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻘﺸﻪ

ﮔﺮدﯾﺪ )ﺟﺪول  .(3ﻧﺮخ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺮاي ﻣﺪل ﺑﺮاﺑﺮ  0/ 03ﺑﻮد.

آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ
ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻤﺘﺮ از  0/ 5ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي
ﮐﻢ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻي  0/ 5ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎﻻ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ
)ﺷﮑﻞ  .(7ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﺮوﺟﯽ از ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن
ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﺑﺎ ﻧﯿﺘﺮات ﺑﺮاﺑﺮ  0/ 74اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ  -دراﺳﺘﯿﮏ

در روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ از ﺷﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺆﺛﺮ در
ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺘﺮات آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ دراﺳﺘﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻻﯾﻪﻫﺎي ﻋﻤﻖ ﺳﻄﺢ اﯾﺴﺘﺎﺑﯽ و ﺷﯿﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺬف و ﻻﯾﻪ ﮐﺎرﺑﺮي اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﻫﺮ
ﯾﮏ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ )ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ( و زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ )ﮐﻼسﻫﺎ( از ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت

ﺟﺪول  . 2ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ورودي ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ دراﺳﺘﯿﮏ و ﺿﺮاﯾﺐ
ﻧﻬﺎﯾﯽ آنﻫﺎ

ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﻣﺤﯿﻂ ﻏﯿﺮاﺷﺒﺎع
ﻣﺤﯿﻂ آﺑﺨﻮان
ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎك
ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ
ﺷﯿﺐ
ﻋﻤﻖ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﺎﻟﺺ
ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ
ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺪل

ﻣﻘﺪار وﯾﮋه ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺪل
آزﻣﻮن واﻟﺪ درﺟﻪ آزادي
ﻧﻬﺎﯾﯽ
)ﻣﻌﻨﯽداري(
2575
0
0
0
25
556
674
323
0

زوﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ  .(8در اﯾﻦ روش از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻈﺮات

ﺷﮑﻞ  .7ﻧﻘﺸﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي دﺷﺖ ﻫﺸﺘﮕﺮد ﺑﻪ روش رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ دراﺳﺘﯿﮏ

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0/97
0/99
0/99
0
0
0
0
0
0/97

3/39
---ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﮑﻮس
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﮑﻮس
1/58
0/042
-37/63
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ﺟﺪول  .3وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ در ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻣﺮاﺗﺒﯽ دراﺳﺘﯿﮏ

ﻣﻌﯿﺎر

زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎر

وزن اوﻟﯿﻪ
)دراﺳﺘﯿﮏ(

وزن
ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎك

ﻟﻮم ﺳﯿﻠﺘﯽ
رس ﺗﺮكﺧﻮرده
ﻣﺎﺳﻪ رﯾﺰ
ﺷﻦ و ﺑﺪون ﺧﺎك

4
7
8
10

0/083
0/157
0/234
0/526

ﻣﺤﯿﻂ آﺑﺨﻮان

ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓ رﯾﺰ
ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ
ﻗﻠﻮهﺳﻨﮓ و ﺷﻦ

7
8
9

0/113
0/235
0/652

ﻣﺤﯿﻂ ﻏﯿﺮاﺷﺒﺎع

رس
ﻣﺎﺳﻪ و رس
ﻣﺎﺳﻪ و ﺷﻦ
ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ
ﺷﻦ و ﻗﻠﻮهﺳﻨﮓ

5
6
7
8
9

0/043
0/062
0/126
0/241
0/528

ﻫﺪاﯾﺖ
ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ

0/4-4
4-12
12-28
28-40
40-80

1
2
4
6
8

0/044
0/065
0/121
0/239
0/531

ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﺎﻟﺺ

0 -5
5-10

1
3

0/167
0/833

ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ

ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺖ
ﮐﺸﺎورزي
ﻣﺮاﺗﻊ

----

0/696
0/229
0/075

ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل وزنﻫﺎ ﺑﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ  ،Arc GISﻻﯾﻪﻫﺎ
ﺑﺎﻫﻢ ﺗﻠﻔﯿﻖ و ﻧﻘﺸﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺮوﺟﯽ

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻤﺘﺮ از  0/5ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻼس آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي ﮐﻢ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﺑﺎﻻي  0/5ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻼس آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎﻻ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ) ﺷﮑﻞ
.(10

ﺷﮑﻞ  .8ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت زوﺟﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ دراﺳﺘﯿﮏ

ارزﯾﺎﺑﯽ روشﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي دﺷﺖ ﻫﺸﺘﮕﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ

آﻟﻮدﮔﯽ

ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪلﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﻪ
روش دﯾﮕﺮ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .در اوﻟﻮﯾﺖ
ﺑﻌﺪي روش رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ دراﺳﺘﯿﮏ ﺑﻬﺘﺮ از
روشﻫﺎي اﺻﻼحﺷﺪه و دراﺳﺘﯿﮏ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ )ﺟﺪول .(4
ﺟﺪول  -4ارزﯾﺎﺑﯽ روشﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي دﺷﺖ ﻫﺸﺘﮕﺮد

روش ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي
دراﺳﺘﯿﮏ

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ
**0/79

دراﺳﺘﯿﮏ اﺻﻼحﺷﺪه

**0/84

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ دراﺳﺘﯿﮏ

**0/91

رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ دراﺳﺘﯿﮏ

ﺷﮑﻞ  .9ﻧﻘﺸﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ دﺷﺖ ﻫﺸﺘﮕﺮد ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ دراﺳﺘﯿﮏ

**0/86
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.تأثیرگذار در آسیبپذیری است
روش تحلیل سلسله مراتبی امکان اعمال نتایج بدست
آمده از تحقیقات سایر محققان و مشاهدات و تجربههای شخصی
 روش، با توجه به ضریب همبستگی اسپیرمن.را فراهم میکند
تحلیل سلسله مراتبی دقت باالتری از سه روش دراستیک
 دراستیک اصالحشده و رگرسیون لجستیک رگرسیون،معمولی
.دارد
مدل دراستیک توانایی مناسبی برای تعیین آسیبپذیری
دارد اما در روشهای ترکیبی و اصالح ضرایب و همچنین
اعتباریابی مدل در مناطقی که آبخوان تحت فشار وجود دارد و
 مکانی غیر از نفوذ سطحی است دارای مشکل است،محل تغذیه
و تنها با کیفیت آب زیرزمینی تحت تأثیر مناطق باالی آبخوان
 ویژگیهای شیمیایی منطقه غیراشباع در مطالعات.نیست
گوناگون بر آسیبپذیری آبخوان مؤثر ذکر شده است اما در مدل
.دراستیک مد نظر قرار نگرفته است

بحث و نتيجهگيری
( اثر کاربری بر روی میزان آلودگی را1994) .Kalinski et al
مهم مطرح کردند؛ که در مدلهای دراستیک اصالحشده و
تحلیل سلسله مراتبی مورد استفاده قراردادند و اثر آن را مفید
( در پژوهش خود اثر نوع خاک را بر2001) Rupert .دانستند
میزان نیترات بیتأثیر عنوان کرده است که با نتایج مدل
.رگرسیون لجستیک همخوانی دارد
با توجه به همبستگی باالی نیترات با شاخص دراستیک
 مدل دراستیک روش مناسبی برای،در منطقه مورد مطالعه
تعیین آسیبپذیری در منطقه مورد مطالعه (آبخوان آزاد قسمت
.شرقی دشت) است
با توجه به تأثیر عوامل مختلف به صورت محلی در
آسیبپذیری اصالح روش دراستیک و شناسایی مهمترین عوامل
.در منطقه مورد مطالعه ضروری است
،رگرسیون لجستیک به عنوان روش آماری ناپارامتریک
روشی مناسب در جهت شناسایی عوامل فاصلهای و نسبی
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