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ABSTRACT
Unsustainable development without considering regional planning can create adverse environmental effects,
especially in karst water resources of a region from a qualitative point of view. Accordingly, in this study, a
combination of two methods for determining spring vulnerability and qualitative zoning by MDHT method was
used. This study was performed for three springs downstream of Seymareh Dam for a period of 5 years. The
results showed that the value of vulnerability index in S1 spring was higher than the other two springs and the
value was 150.4. Analysis of the results showed that the degree of vulnerability was an inverse function of
spring discharge. By increasing the amount of discharge, the vulnerability index decreases. Considering the
choice of MDHT method for qualitative zoning of the spring and the role of flow rate in determining the zoning
scenario, the highest flow rate was related to S3 spring. The value of obtained MDHT index was also higher
than the other two sources and the value of 417 has been calculated. The lowest flow rate was related to S1
spring and the MDHT index value was 14.75. The highest level is related to spring S1 and the lowest level is
related to springs S2 and S3. The results show that the karst network of springs in the region is vulnerable,
which affects the quality of these resources and sensitive areas of the region to develop exploitation are strongly
associated with the risk of pollution.
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ارزيابی حريم کيفی چشمه با رويکرد تلفيق شاخص آسيبپذيری  VESPAو روش MDHT

(منطقه موردمطالعه :چشمههای کارستی در حوضه سد سيمره)
1، 3

فرزانه جانمحمدی ،1رکسانا موگوئی  ،*2حميد کاردان مقدم

.1گروه محیطزیست ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 .2گروه برنامهریزی ،مدیریت و آموزش محیطزیست ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 .3پژوهشکده مهندسی هیدرولیک و محیطهای آبی ،موسسه تحقیقات آب ،وزارت نیرو ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/9/9 :تاریخ بازنگری -1400/12/3 :تاریخ تصویب)1400/12/16 :

چکيده
توسعه ناپایدار بدون درنظرگرفتن آمایش منطقهای میتواند اثرات نامطلوب محیطی بخصوص در منابع آب کارستی یک
منطقه ازنقطهنظر کیفی ایجاد کند .برایناساس در این مطالعه با استفاده از تلفیق دو روش تعیین آسیبپذیری چشمه و
حریم کیفی به روش  ،MDHTپهنهبندی حریم کیفی برای چشمهها بهعنوان خروجی سیستم کارستی انجام گرفت .این
مطالعه برای سه دهنه چشمه در پاییندست سد سیمره برای یک دوره پنج ساله انجام شده است .نتایج نشان داد که مقدار
شاخص آسیبپذیری در چشمه  S1نسبت به دو چشمه دیگر باالتر و مقدار  150/4بهدستآمده است .تحلیل نتایج
بهدستآمده نشان داد که میزان آسیبپذیری تابعی معکوسی از آبدهی چشمه بوده است .با افزایش میزان آبدهی میزان
شاخص آسیبپذیری کاهش مییابد .باتوجهبه انتخاب روش  MDHTبرای تعیین حریم کیفی چشمه و نقش میزان آبدهی
در تعیین سناریو حریم ،بیشترین میزان آبدهی مربوط به چشمه  S3بوده است .مقدار شاخص  MDHTبهدستآمده نیز
نسبت به دو چشمه دیگر بیشتر و مقدار  417محاسبه شده است .کمترین میزان آبدهی نیز مربوط به چشمه  S1بوده که
مقدار شاخص  MDHTنیز  14/75به دست آمد و بیشترین سطح و حریم مربوط به چشمه  S1و کمترین سطح حریم
مربوط به چشمههای  S2و  S3است .نتایج نشان میدهد شبکه کارستی چشمههای منطقه دارای آسیبپذیری بوده که
باعث میشود حریم کیفی این منابع تحتتأثیر قرار گرفته و پهنههای حساس منطقه برای توسعه بهرهبرداری به شدت با
خطر آلودگی همراه شود.
واژههای کليدی :آسیبپذیری ،آبدهی ،کارست.MDHT ،VESPA ،

مقدمه
رشد و توسعههای انجام شده در جامعه امروزی باتوجهبه افزایش
تقاضای آبی در مقابل حجم منابع آب در دسترس سبب شده تا
تعادل بین عرضه و تقاضای آبی بههمخورده و سبب تنشهای آبی
و در نتیجه بحران در تأمین آب گردد .این موضوع باعث شده تا
متولیان تصمیمگیری در بخش آب کشور را به این موضوع سوق
دهد تا استفاده از منابع آب جدید خصوصاً منابع کارست که در
دهههای قبل کمتر مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند را بهعنوان یک
منبع جدید برای تأمین در نظر گیرند .این منابع با کمیت و
کیفیت مناسب و دارابودن پتانسیل مناسب برای بهرهبرداری در
مناطق مختلف جهان مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند بهطوریکه
این منابع بهعنوان یکی از منابع استراتژیک و تجدیدپذیر جهت
تأمین آب شناخته میشوند .بررسیهای موضوعی در این زمینه
نشان میدهد که استفاده از منابع آب در سازندهای کارستی
* نویسنده مسئولmoogouei_roxana@yahoo.com :

باتوجهبه روند نامناسب عرضه در مقابل تقاضا ،روند بهرهبرداری از
آن شدت گرفته است .تأمین آب حدود  25درصد از جمعیت
جهان از این منابع بوده و این موضوع در شناخت و پتانسیلیابی
بهرهبرداری مؤثر است ( .)Kiaee and Javadi, 2021کارست و
سیستم کارست بیانگر وضعیت سنگشناسی و هیدرولوژیکی در
سازندهای انحاللپذیر نظیر سنگهای کربناته و تبخیری است که
منجر به تشکیل محدودههایی به نام آبخوان کارستی میشود
( .)Karimi vardnjani, 2010ایجاد آبخوان کارستی وابسته به
پدیدههای شکستگیها و قابلیت انحالل توده سنگ مربوط
میشود که در نتیجه آن یک سیستم آب زیرزمینی میتواند شکل
بگیرد .این عوامل سبب میشود تا پتانسیل بهرهبرداری در این
منابع باال باشد و از طرفی نیز مشکالت کمی و کیفی نیز در آن
بهسرعت نمایان گردد؛ لذا اعمال مدیریت صحیح (کمی و کیفی)
و ارائه برنامهریزیهای بلندمدت جهت بهرهبرداری مطمئن و

(علمی  -پژوهشی)

پایدار یکی از ملزومات استفاده از پتانسیلهای منابع کارستی
است .یکی از روشهای مدیریت کمی و کیفی این منابع آب
ارزیابی رفتار هیدروژئولوژیکی چشمههای کارستی بهعنوان نقطه
بهرهبرداری یا خروجی این نوع از آبخوانها است .یکی از روشهای
ارزیابی وضعیت بهرهبرداری از این منابع آب ،تحلیل و بررسی
آسیبپذیری است ( .)Moghaddam et al., 2020بررسی
آسیبپذیری این منابع ازنقطهنظر حساسیت به تأثیرات انسانی و
طبیعی می تواند ارزیابی قابل قبولی از سیستم آب زیرزمینی و
تأمین آب را ارائه دهد (.)Kardan moghaddam et al., 2017
مطالعات زیادی که از اوایل دهه  90میالدی تاکنون انجام شدهاند،
نشان دادهاند که ارزیابی آسیبپذیری روشی قدرتمند و کمهزینه
در شناسایی نواحی مستعد به آلودگی است .از طرف دیگر ارزیابی
آسیبپذیری ابزار مهمی برای طرحهای محیط زیستی و
تصمیمات مدیریتی است ( .)Javadi et al., 2020آبخوانهای
کارستی به علت الیه نازک خاک ،تمرکز جریان در اپی کارست و
تغذیه متمرکز از حفرههای بلعنده در معرض آلودگی قرار داشته
که این در معرض قرار بودن سبب تسریع در انتقال آلودگی می-
شود .امروزه با رشد جمعیت و توسعههای متنوع انجامگرفته که
باعث شده میزان بهرهبرداری از منابع آب افزایش و در اثر این
افزایش بهرهبرداری حجم بار آلودگی نیز افزایش یابد؛ لذا تعیین
میزان آسیبپذیری یک چشمه و تعریف یک محدوده یا حریم
برای بهرهبرداری و حفاظت از این منابع بسیار ضروری است.
مطالعه مختلف انجام شده نشان میدهد که یکی از شاخصهای
مناسب جهت ارزیابی آسیبپذیری چشمه ،شاخص آسیبپذیری
 VESPAاست ( .)Gallebni et al., 2011این شاخص بر اساس
پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب در طی زمان مورد آنالیز قرار
گرفته و نتایج آن بهمنظور طبقهبندی آسیبپذیری چشمه برای
مصارف بهینه مورد استفاده قرار میگیرد .باتوجهبه آمادهسازی
سری زمانی پیوسته ساالنه دادههای چشمه ،مطالعات در خصوص
آسیبپذیری این منابع کمتر مورد بررسی قرار گرفته است .از
طرفی نیز مطالعات  )1995( Civitaطبقهبندی حریم بهرهبرداری
از منابع آب را در  4سناریو تعریف کرده است .این سناریوها بر
اساس پتانسیل پخش آلودگی در حفاظت از چشمههای
تقسیمبندی شده است Javadi .و همکاران ( )2019با تلفیق
شاخص آسیبپذیری چشمه و حریم کیفی ،چارچوب مناسبی را
برای تعیین حریم کیفی چشمهها ارائه دادند .بررسی مطالعات
انجام شده نشان میدهد که بحث آسیبپذیری چشمهها مبتنی
بر پارامترهای فیزیکی چشمهها در طول یک دوره نمونهبرداری
درازمدت (حداقل یکساله) میبایست مورد بررسی قرار گیرد که
نتایج آن میتواند بهعنوان ابزار مناسبی برای بحث تعیین حریم
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کیفی چشمهها باشد؛ لذا باتوجهبه اهمیت بهرهبرداری از
چشمههای کارستی ،بحث تعیین حریم کیفی مناسب برای این
منابع آب بسیار مهم بوده که این مطالعه ارائه روشی مبتنی بر
آسیبپذیری چشمهها را در کنار روش ریاضی  MDHTاست؛ لذا
این مطالعه با هدف ارزیابی آسیبپذیری چشمههای پاییندست
سد سیمره بهمنظور بهرهبرداری مناسب در سه دهنه چشمه با
تعریف مناسب حریم کیفی مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج
این مطالعه میتواند در پهنهبندی حریم کیفی چشمهها با استفاده
از مقادیر اندازهگیری شده برای حفاظت و بهرهبرداری مناسب از
این منابع آب بکار گرفته شود .همچنین نتایج بهدستآمده
میتواند یک ابزار تصمیمگیری در خصوص روشهای حفاظت از
منابع آب و دستورالعملهای مربوطه مورد استفاده قرار گیرد.

مواد و روشها
روش پژوهش

باتوجهبه هدف این پژوهش ارزیابی آسیبپذیری چشمههای
پائیندست سد سیمره و تعیین حریم کیفی این منابع ،روش
پژوهش در چهار گام مطابق شکل ( )1تقسیمبندی میشود.
گام اول :بررسی روند تغییرات کمی و کیفی چشمههای
منطقه (شامل آبدهی و پارامترهای کیفی ،pH, EC :دما ،دبی)
باتوجهبه سری زمانی دادههای اندازهگیری شده با استفاده از
آزمون غیرپارامتریک من-کندال تحلیل انجام خواهد شد .این
تحلیل هم برای دادههای کمی و هم برای دادههای کیفی انجام
خواهد شد.
گام دوم :بررسی آسیبپذیری چشمهها با استفاده از
شاخص  :VESPAآسیبپذیری چشمه بهعنوان بخش خروجی
یک سیستم کارستی با استفاده از شاخص  VESPAمورد سنجش
قرار میگیرد .در این شاخص آسیبپذیری چشمه نسبت به
آالیندهها محاسبه و در نتیجه میزان آسیبپذیری چشمه باتوجهبه
شرایط هیدرولوژیکی چشمه مشخص میگردد .این روش بر اساس
تجزیهوتحلیل پاسخهای هیدروگراف چشمه با درنظرگرفتن
فرآیند نفوذ در منطقه تغذیه است.
گام سوم :تعیین حوزه آبگیر هر چشمه و ارزیابی و ارتباط
پارامترهای کمی با شاخص  :VESPAباتوجهبه بررسیهای میدانی
و سازندهای زمینشناسی ،موقعیت حوزه آبگیر هر چشمه تعیین
و ارتباط شاخص آسیبپذیری با وضعیت حوزه از نظر کاربری و
مصارف ارزیابی میشود.
گام چهارم :تحلیل حریم کیفی حوزه آبگیر چشمه با
استفاده از روش  :MDHTبا استفاده از استاندارد روش  MDHTو
طبقهبندی آسیبپذیری هر چشمه در حوزه آبگیر چشمه حریم
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کیفی هر چشمه در مظهر و حوزه آبگیر تعیین میشود.

شکل  -1روش تحقيق

منطقه موردمطالعه

مجموعه سد و نیروگاه سیمره در غرب ایران در رشتهکوههای
زاگرس بر روی تاقدیس راوندی از اوایل دهه  90شمسی مورد
بهرهبرداری قرار گرفته است .پی و تکیهگاههای سد بر روی سازند
آهکی آسماری قرار دارد که از جمله معروفترین سازندهای
کارستی در ایران است .قبل از آبگیری ،تخلیه آبهای ورودی به
تاقدیس از طریق رودخانه و چشمههایی که بر روی یال جنوبی
تاقدیس قرار گرفته است صورت میگرفت که اهمیت اندازهگیری
و کنترل میزان دبی این چشمهها همزمان با آبگیری نقش به

سزایی در برآورد حجم آب نشتی محتمل دارد .از سوی دیگر با
شروع آبگیری سد ،تغذیه آب زیرزمینی توسط آب دریاچه منجر
به باال آمدن تراز آب زیرزمینی در پی و تکیهگاهها شده و از طرفی
کیفیت آب در چشمههای پائیندست نیز تأثیرگذار است .در این
مطالعه سه حلقه چشمه در پاییندست ساختگاه سد جهت ارزیابی
آسیبپذیری مورد آنالیز قرار گرفته است .در شکل ( )2و ()3
موقعیت ساختگاه سد سیمره و سه چشمه انتخابی نشاندادهشده
است.

شکل  -2منطقه موردمطالعه و چشمههای انتخابی
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ب -چشمه S2

الف -چشمه S1

ج -چشمه S3

شکل  -3مظهر  3چشمه  S2 ،S1و  S3در منطقه موردمطالعه

شاخص آسيبپذيری VESPA

شاخص  VESPAبهعنوان یک شاخص آسیبپذیری برای
چشمههای مورد بهرهبرداری استفاده میشود .این شاخص
بهمنظور ارائه روش توسعهیافتهای برای تعیین آسیبپذیری و
مناطق حفاظتی جهت بهرهبرداری از منابع آب ارائه میگردد .در
این روش ابتدا پاسخهای هیدروگراف چشمه به فرآیند نفوذ
بررسی میگردد .تجزیهوتحلیل کیفی هیدروگراف و ارتباطات
مشاهده شده بین سرعت جریان ،دما و  ECبهعنوان تابعی از
ورودی نفوذ ،سبب نوع رفتار چشمه و پاسخ آن نسبت به انتقال
آلودگی مشخص شود .این شاخص وضعیت آسیبپذیری چشمه
را بیان میکند اما ازآنجاکه آسیبپذیری چشمه تابعی از حوضه
آبگیر در باالدست خود است لذا تعیین آسیبپذیری حوضه یک
چشمه نیز بسیار حائز اهمیت است.
مقدار شاخص آسیبپذیری  VESPAبهصورت رابطه ()1
محاسبه میشود ( .)Galleaniet al., 2011در این رابطه مقدار
) C(ρهمبستگی (پیرسون یا اسپیرمن) بین مقدار هدایت
الکتریکی و دبی تخلیه از چشمه را نشان میدهد .شاخص β
بهعنوان شاخص تغییرات درجه حرارت در بازه اندازهگیری دبی
چشمه منظور میشود که بهصورت رابطه ( )2ارائه میشود
( γ .)Galleani et al., 2011بهعنوان فاکتور تخلیه چشمهها
معرفی میشود که بهصورت تابعی از حداقل ،حداکثر و میانگین
دبی در طول دوره نمونهبرداری میباشد که بهصورت رابطه ( )3و

( )4بیان شدهاند (.)Galleani et al., 2011

𝛾 𝑉𝑒𝑠𝑝𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 = 𝐶 (𝑝). 𝛽.

(رابطه)1

2

(رابطه)2

)

𝑛𝑖𝑚𝑇 𝑇𝑚𝑎𝑥 −
1

(=β

𝑛𝑖𝑚𝑄 𝑄𝑚𝑎𝑥 −

(رابطه)3

𝑚𝑄

=𝛾

𝑛

(رابطه)4

)𝑡(𝑄 ∑ = 𝑚𝑄
𝑖=1

در این روابط  toزمان اندازهگیری که حداقل یک سالQmax ،

و  :Qminدبی ماکزیمم و مینیمم تا زمان  toبر حسب لیتر در ثانیه،
 Tmaxو Tminدمای ماکزیمم و مینیمم تا زمان  toبرحسب سانتیگراد
و  Qmدبی متوسط تا زمان  toبرحسب لیتر در ثانیه است .در نهایت
بر اساس سه مقدار ) β ،c(ρو  γشاخص نهایی  VESPAمحاسبه
و بر اساس جدول ( )1تقسیمبندی و سطح آسیبپذیری مشخص
میشود.
جدول  -1مقادير شاخص  VESPAو سطح آسيبپذيری
بسیار زیاد
V≥10

زیاد

متوسط

کم

آسیبپذیری

 0 ≥ V≥ 0/1 0/1 ≥ V≥ 1 1≥ V≥10شاخص VESPA
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مناطق حفاظتی با استفاده از روش MDHT

 )2008( Civitaبهمنظور تعیین حریم کیفی روش  MDHTرا که
بر اساس زمان انتقال آلودگی در مسیر آبی ،با استفاده از منحنی
افت و یک سری فرمولهای محاسباتی خصوصیات چشمه از جمله
نرخ تخلیه ،ظرفیت خالی ،سرعت و زمان تجدیدپذیری ارائه داده
است .در این روش زمان انتقال آلودگی مبنای تعریف سناریوهای
خطر آلودگی چشمه است که بر اساس سرعتهای مختلف جریان
آب زیرزمینی تعریف میشود .این شاخص معادل حداکثر دبی
تخلیه در نصف زمان در نظر گرفته شده که محدوده سرعتهای
معادل نیز برای آن ارائه میگردد .محیط هیدرودینامیکی کارست
مشابه محیط اشباع عمل کرده و در زمان افزایش و تشدید تغذیه
حوضه باالدست چشمه ،افزایش آبدهی هیدروگراف تخلیه از
چشمه بهصورت مشهود بوده و نقطه اوج هیدروگراف بهصورت
کشیده است .روش  MDHTبرای تعریف سناریوهای آلودگی
بهصورت رابطه ( )5بر مبنای سرعتهای مختلف جریان آب
زیرزمینی پیشنهاد شده است.
Q max
(رابطه )5
= MDHT
≅t
i

2

روش ( MDHTحداکثر دبی تخلیه در نصف زمان) :یعنی
زمان (روز) سپری شده از لحظهای که در آن دبی حداکثر ساالنه
 Qmaxرخداده است تا زمانی که میزان دبی تخلیه برابر Qmax /
 2ثبت شده است .در این زمان روند نفوذ از طریق منطقه
غیراشباع ناچیز میشود یعنی مسیر ترجیحی ،مستقیم و
سریعترین طریق که آالینده بدون هیچگونه میرایی به چشمه

میرسد را در نظر میگیرد .در این روش چهار سناریوی پایه
آلودگی مطابق جدول ( )2با دامنه سرعت جریان آب ارائه شده
است.
جدول  -2سناريوهای پايه خطر آلودگی
D

C

A

B

سناریو

MDHT (d) MDHT<5 5≤MDHT ≤20 20≤MDHT ≤50 MDHT>50

در هر سناریوی آلودگی بر مبنای نوع بهرهبرداری فواصل
تعریف شده برای حریم کیفی مطابق جدول ( )3تعریف شده است.
این فواصل از محل چشمه و ساختمان آن یک حریم به فاصله D
انتخاب و از انتهای آن به فاصله  Lبهطرف باالدست حوضه آبگیر
چشمه و فاصله  dبهطرف پاییندست چشمه محدودة حفاظتی
چشمه را تشکیل میدهد .بر اساس فواصل تعریفی مطابق شکل
( )4محدوده ترسیمی بهصورت شماتیک برای فواصل طرح کنترل
منطقه حفاظتی چشمه ارائه شده است.
جدول  -3مقادير پيشنهادی از  Dو  dبرای طرح کنترل کامل منطقه چشمه
در وضعيت خطر بر اساس سناريوهای آلودگی ()Civita- 1995
)L (m

)d (m

)D (m

سناریو

کل محدوده

10

40

A

2000

5

30

B

400

5

20

C

200

2

10

D

کل محدوده

5

30

A

2000

4

30

B

400

3

15

C

200

2

10

D

شکل  -4فواصل و مناطق حفاظتی تعيين شده ))Civita 1995

نوع بهرهبرداری

مستقیم

آبخوان کامل
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تلفيق آسيبپذيری و حريم کيفی

ارزیابی و تحلیل نتایج دو شاخص آسیبپذیری  VESPAو حریم
کیفی با روش  MDHTحاکی از این موضوع است که وابستگی
بین سرعت جریان در هر دو روش و ارتباط بین آسیبپذیری و
کالس آلودگی وجود دارد؛ لذا در این بخش با تلفیق این دو
شاخص جهت تعیین حریم کیفی بر مبنای میزان آسیبپذیری
چشمه تعریف شده است .این تلفیق بدین معنا است که میزان
آسیبپذیری چشمه (شاخص  )VESPAکه مبین پارامترهای
کمی و کیفی آب است بر اساس زمان که از شاخص MDHT
ارزیابی میشود رابطة مستقیمی دارد .بهطوریکه در چشمههایی
که آسیبپذیری زیاد و حساستری دارند میبایست سناریوی
خطر آلودگی حساستری و سطح وسیعتری از نظر حفاظت کیفی
اختصاص داده شود .برایناساس پس از تعیین آسیبپذیری با
استفاده از شاخص  ،VESPAسناریوهای پایه آلودگی در شاخص
 MDHTبر مبنای میزان آسیبپذیری چشمه مطابق جدول ()4
طبقهبندی میشود .در نهایت با استفاده از روش سناریو خطر
آلودگی ( ،)MDHTپهنهها ی در معرض خطر آلودگی تعیین و

مناطق آسیبپذیر حوضه چشمه نسبت به آلودگی مشخص می-
شود.
جدول  -4تعيين سناريوهای خطر آلودگی بر اساس شاخص VESPA
شاخص VESPA

سناریوهای پایه خطر آلودگی

V≥10
1 ≥ V ≥10

A
B

0.1 ≥ V ≥1

C

0 ≥ V ≥ 0.1

D

با تلفیق شاخص آسیبپذیری  VESPAو حریم کیفی
 MDHTمناطق حفاظتی در سه دسته با خصوصیات زیر تعریف
میشود که در شکل ( )5نیز بهصورت تصویری ارائه شده است.
الف) منطقه حفاظت کلی :این منطقه باید به طور کامل
محافظت گردد و دسترسی به آن بهصورت محدود امکانپذیر
باشد.
ب) منطقه حفاظت داخلی :این منطقه به شدت محدود
بوده و عملیات حفاری و کارهای زیرسطحی مجاز نیست.
ج) منطقه حفاظت بیرونی :تنها اجازه فعالیتهای جزئی
داده شده است و اقدامات حفاظت در برابر آلودگی برای
ساختمانهای جدید الزم است.

شکل  -5نمونه مناطق حفاظتی تحت اجرای  4سناريوی خطر آلودگی ))Civita 1995

نتايج و بحث
ارزيابی آسيبپذيری چشمه

بهمنظور ارزیابی آسیبپذیری چشمههای منطقه با استفاده از
شاخص  ،VESPAدو رویکرد اتخاذ شد .در رویکرد اول شاخص
آسیب نمونهبرداری بهصورت میانگین سری زمانی  5ساله آنالیز

گردید و در رویکرد دوم ،شاخص آسیبپذیری برای هر سال
بهصورت مجزا محاسبه شد .برایناساس روند تغییرات ماهانه
پارامترهای اندازهگیری شده برای سه چشمه در شکل ( )6ارائه
شده است.
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الف -چشمه S1

ب) چشمه S2

ج) چشمه S3

شکل  -6تغييرات آبدهی و هدايت الکتريکی چشمههای منطقه موردمطالعه
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نتایج بهدستآمده از شکل ( )6نشان داد که دو چشمه S1

و  S2از سال  1395روند تغییرات آبدهی و هدایت الکتریکی تقریب ًا
یکسانی داشته ولی در سالهای بعد با کاهش میزان آبدهی ،مقدار
هدایت الکتریکی افزایش داشته است .که این موضوع عمالً
باتوجهبه کاهش حجم جریان آب برقرار است .در چشمه  S3به
علت میزان افزایش آبدهی میزان هدایت الکتریکی کاهش پیدا
کرده است که این موضوع باتوجهبه افزایش حجم آب منتقلی از
حوضه آبگیر چشمه منطقی به نظر میرسد .بهطورکلی روند
کاهشی جریان و آبدهی چشمهها در این منطقه حاکم است .نتایج
نشان می دهد که عالوه بر آبدهی چشمه ،نوع سازندهای
زمینشناسی منطقه در افزایش هدایت الکتریکی تأثیرگذار بوده
که این موضوع دقیقاً در سال  1397وجود دارد .بر اساس تحلیل
وضعیت سری زمانی  5ساله ،با درنظرگرفتن رویکرد اول در تعیین
میزان آسیبپذیری مطابق جدول ( )5شاخص  VESPAبرای سه
دهنه چشمه محاسبه شده است.
جدول  -5تحليل آسيبپذيری چشمههای منطقه طرح بر اساس شاخص
VESPA

چشمه

ρ

)c(ρ

β

γ

VESPA
Index

وضعیت
آسیبپذیری

S1

0/88
0/91
0/98

0/44
0/45
0/49

182/25
139/24
158/76

1/86
1/54
0/31

150/4
98/2
24/4

خیلی زیاد

S2
S3

نتایج بهدستآمده از شاخص آسیبپذیری  VESPAدر این
رویکرد نشاندهنده این موضوع است که در چشمه  S1با افزایش
مقدار  βو  γمقدار شاخص  VESPAافزایش پیدا کرده
( ،)VESPA=150.4اما در چشمههای  S2و  S3با کمشدن  βو
 γشاخص  VESPAکاهش پیدا کرده است (VESPA S2=98.02
و )VESPA S3=24.4؛ لذا میزان آبدهی در تعیین شاخص
آسیبپذیری بسیار حائز اهمیت است .بهطورکلی نتایج نشان داد
که هر سه چشمه دارای آسیبپذیری در کالس خیلی زیاد بوده
و باتوجهبه مقادیر بهدستآمده برای شاخص آسیبپذیری و
تحلیل وضعیت شبکه توسعهیافتگی کارست در حوضه آبگیر
چشمهها حاکی از بحرانی بودن وضعیت آسیبپذیری و خطر
آلودگی بسیار باال در این چشمهها است.
باتوجهبه طول دوره آماری  5ساله جهت آنالیز ،شاخص
آسیبپذیری  VESPAبرای هر سال در سه دهنه چشمه مطابق
جدول ( )6محاسبه شد .این موضوع ازاینجهت مورد بررسی قرار
گرفت که میزان تغییرات پارامترهای فیزیکی و شیمیایی هر
چشمه متنوع بوده است .بهطوریکه بررسی سری زمانی نشان
میدهد که دامنه تغییرات آبدهی در چشمه بیش از  2برابر و
دامنه تغییرات هدایت الکتریکی بیش از  %50در طول دوره
نمونهبرداری تغییر کرده است؛ لذا ارزیابی میزان آسیبپذیری در
هر سال میتواند روند تغییرات این شاخص را باتوجهبه اینکه ،این
شاخص تابعی از سه پارامتر است بیان کند.

جدول  -6تحليل آسيبپذيری چشمههای مورد بررسی در طول دوره نمونهبرداری بر اساس شاخص VESPA

نام چشمه

سال

ρ

)c(ρ

S1

1395
1396
1397
1398
1399

0/98
0/95
0/93
0/95
0/95

0/49
0/47
0/46
0/47
0/47

β
19/36
134/56
127/69
6/25
0/81

0/72
0/99
1
1/13
1/04

S2

1395
1396
1397
1398
1399

0/99
0/97
0/98
0/97
0/94

0/49
0/48
0/49
0/48
0/47

3/24
108/16
96/04
5/76
3/61

0/44
0/53
0/60
1/03
0/87

0/71
28/15
28/83
2/90
1/50

S3

1395
1396
1397
1398
1399

0/99
0/99
0/98
0/98
0/99

0/49
0/49
0/49
0/49
0/49

88/36
127/69
132/25
3/61
7/29

0/15
0/08
0/24
0/26
0/05

6/73
5/35
15/69
0/47
0/19

بررسیها نتایج بهدستآمده برای تعیین میزان شاخص
آسیبپذیری  VESPAبرای هر سال نشان داد که در چشمه S1

γ

VESPA Index

وضعیت آسیبپذیری

6/86
63/70
60/2
3/41
0/40

زیاد
بسیار زیاد
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
متوسط
بسیار زیاد
بسیار زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
بسیار زیاد
متوسط
متوسط

میزان شاخص آسیبپذیری  VESPAدر سال  1395زیاد ،در
سالهای  1396و  1397بسیار زیاد ،در سال  1398و در سال
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 1399متوسط است .در چشمه  S2میزان شاخص آسیبپذیری
 VESPAدر سال  1395متوسط ،در سالهای  1396و 1397
بسیار زیاد ،در سالهای  1398و  1399زیاد است .در چشمه S3
میزان شاخص آسیبپذیری  VESPAدر سالهای  1395و 1396
زیاد ،در سال  1397بسیار زیاد و در سالهای  1398و 1399
متوسط است.
پهنهبندی حريم کيفی با روش MDHT

بهمنظور تعیین حریم کیفی در سه دهنه چشمه با استفاده از
روش  MDHTاستفاده شد .برایناساس باتوجهبه میزان آبدهی
چشمههای منطقه ،سناریوی خطر آلودگی برای هر چشمه تعیین
و برایناساس فواصل تعریف شده برای حریم هر چشمه مطابق
جدول ( )7مشخص شد.
نتایج بهدستآمده نشان داد که بیشترین میزان آبدهی
مربوط به چشمه  S3بوده لذا مقدار شاخص  MDHTبهدستآمده
نیز نسبت به دو چشمه دیگر بیشتر و مقدار  417به دست آمد.
کمترین میزان آبدهی نیز مربوط به چشمه  S1بوده که مقدار
شاخص  MDHTنیز  14/75به دست آمد .بر اساس نتایج
بهدستآمده و انتخاب سناریو ،مطابق جدول ( )3مقادیر

پیشنهادی در کنترل کامل حریم چشمهها در نظر گرفته شد.
باتوجهبه میزان حریم تعریف شده ،بیشترین سطح و حریم مربوط
به چشمه  S1و کمترین سطح حریم مربوط به چشمههای  S2و
 S3است.
جدول  -7ارزيابی ميزان حريم و سناريوی روش MDHT

نام
چشمه

حداکثر
آبدهی

MDHT

سناریو

)L(m

d
)(m

D
)(m

S1

29/5
120/38
834/07

14/75
60/2
417

B

2000
200
200

5
2
2

30
10
10

S2
S3

D
D

تلفيق شاخص آسيبپذيری و حريم کيفی

باتوجهبه رویکرد در نظر گرفته شده برای این مطالعه ،با تلفیق
شاخص آسیبپذیری  VESPAو شاخص حریم کیفی ،MDHT
پهنهبندی حریم کیفی در سه دهنه چشمه انجام گرفت.
برایناساس برای هر چشمه باتوجهبه مقدار شاخص آسیبپذیری
با استفاده از شاخص  ،VESPAسناریوی آلودگی با استفاده از
روش  MDHTتعریف و برایناساس مقادیر فواصل حریم کیفی
تعریف شد .شکل ( )7تا ( )9حریم کیفی تعریف شده برای سه
دهنه چشمه را در این منطقه نشان میدهد.

شکل  -7حريم کيفی تعريف شده بر مبنای شاخص  VESPAدر چشمه S1
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شکل  -8حريم کيفی تعريفشده بر مبنای شاخص  VESPAدر چشمه S2

شکل  -9حريم کيفی تعريفشده بر مبنای شاخص  VESPAدر چشمه S3

نتيجهگيری
در چندین سال اخیر مشکالت کمآبی و بهرهبرداری از منابع آب
کارستی بدون مدیریت و برنامهریزی صحیح باعث ایجاد بستر
آلودگی در منابع آبی گردیده است .از ابزارهای مهم جهت این
موضوع استفاده از شاخصهای آسیبپذیری و تعیین میزان
خطرپذیری بهرهبرداری میباشد .در این مطالعه به ارزیابی
وضعیت آسیبپذیری سه چشمه واقع در پاییندست سد و نیروگاه
سیمره در غرب ایران در رشتهکوههای زاگرس پرداخته شده است

و از آسیبپذیری منطقه با استفاده از شاخص آسیبپذیری
 VESPAمورد بررسی قرار گرفته و این شاخص در سه چشمه
این منطقه  S2 ،S1و  S3مورد ارزیابی قرار گرفت .سه پارامتر
آبدهی چشمه ،دما و هدایت الکتریکی بهعنوان سه پارامتر مهم
در تعیین آسیبپذیری چشمهها تعیین شدهاند که تحلیل نتایج
بهدستآمده نشان داد که میزان آسیبپذیری تابعی معکوسی از
میزان آبدهی چشمه بوده بهطوریکه با افزایش میزان آبدهی
میزان شاخص آسیبپذیری کاهش مییابد .بهطوریکه شاخص
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آسیبپذیری  VESPAدر چشمه  S1نسب به چشمههای  S2و
 S3بیشتر بوده ( )VESPA=150.4و در چشمه  S3که میزان
آبدهی نسبت به میزان هدایت الکتریکی افزایش پیدا کرده است
شاخص آسیبپذیری کمتر است ()VESPA=24.4؛ بنابراین
مقادیر بهدستآمده برای شاخص آسیبپذیری و تحلیل وضعیت
شبکه توسعهیافتگی کارست در حوضه آبگیر چشمهها حاکی از
بحرانی بودن وضعیت آسیبپذیری (کالس خیلی زیاد) و خطر
آلودگی بسیار باال در این چشمهها است .نتایج نشان داد که الگوی
پخش آلودگی و آسیبپذیری تابع سرعت جریان یا آبدهی چشمه
بوده و این پارامتر مهمترین پارامتر در ارزیابی آسیبپذیری است.
باتوجهبه انتخاب روش  MDHTبرای تعیین حریم کیفی چشمه
و نقش میزان آبدهی در تعیین سناریو حریم ،بیشترین میزان
آبدهی مربوط به چشمه  S3بوده لذا مقدار شاخص MDHT
بهدستآمده نیز نسبت به دو چشمه دیگر بیشتر و مقدار
 417/035به دست آمد .کمترین میزان آبدهی نیز مربوط به
چشمه  S1بوده که مقدار شاخص  MDHTنیز  14/75به دست
آمد و بیشترین سطح و حریم مربوط به چشمه  S1و کمترین
سطح حریم مربوط به چشمههای  S2و  S3است .برایناساس
باتوجهبه سطح حریم تعریف شده برای هر چشمه ،میزان پایداری
بهرهبرداری و توسعه در منطقه با مشکل همراه خواهد بود و نقش
حوضه آبگیر مناطق کارستی در میزان آسیبپذیری و حریم کیفی
برای توسعه و بهرهبرداری بسیار حائز اهمیت است .این موضوع

باعث شده تا در چشمههایی که دارای آسیبپذیری زیادی باشند
میزان پوشش حریم با روش  MDHTافزایش داشته باشد و این
موضوع سبب افزایش خطرپذیری بهرهبرداری میشود .بررسی
نتایج این مطالعه با سایر مطالعات انجامگرفته نشان میدهد که
آبدهی بهعنوان مهمترین پارامتر در تعیین آسیبپذیری
چشمههای کارستی مطرح بوده و این موضوع در مطالعات Javadi
) Banzato et al., (2017) ،et al., (2019و Galleani et al.,
) (2011نیز دیده شده است .همچنین مطالعات انجام شده تنها به
ارزیابی آسیبپذیری مظهر چشمه اکتفا کرده و ارزیابی وضعیت
حوضه آبگیر چشمه را با تلفیق روش  MDHTرا Javadi et al.,
) (2019مورد بررسی قرار دادند؛ لذا باتوجهبه نتایج بهدستآمده
تمهیدات مدیریتی جهت بهرهبرداری از منابع آب کارستی منطقه
بر اساس میزان حریم کیفی تعریف شده و شرایط مختلف از نظر
اقلیمی و بهرهبرداری میتواند بهعنوان مهمترین فاکتورهای
تصمیمگیری در این منطقه مدنظر قرار گیرد.
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