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ارزيابي آلودگي آبهای زيرزميني حاصل از استخراج
شن و ماسه در استخرهای ترسيبي

نوید هوشنگی ،1نوید مهدیزاده

قراخانلو*2

 1استادیار گروه مهندسی نقشهبرداری ،دانشکده مهندسی علوم زمین ،دانشگاه صنعتی اراک ،ایران
 2دانشجوی دکتری جغرافیا ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه مونترال ،مونترال ،کانادا
(تاریخ دریافت1399/06/10 :؛ تاریخ تصویب)1400/07/07 :

چکیده
به دلیل قرارگیری سفرههای آب زیرزمینی در زیر سـطح معادن و کارخانههای تولید شن و ماسه ،بررسی میزان تاثیر این معادن بر آالیندگی
منابع آب زیرزمینی بسیار حیاتی است .هدف اصلی این تحقیق شناسایی و ارزیابی آلودگی آبهای زیرزمینی حاصل از استخراج و شستشوی
شن و ماسه در استخرهای ترسیبی واقع در معادن شهر شهریار و شهر قدس است .بررسیهای صورتگرفته نشان میدهد که تاکنون مطالعهای
بر روی آلودگی آبهای زیرزمینی بر اثر استخراج و شستشوی شن و ماسه در منطقهی مطالعاتی صورت نگرفته است .تحقیق حاضر در سه
مرحلهی آمادهسازی دادهها ،تهیهی نقشهی پیوسته از پارامترهای کیفی آبهای زیرزمینی با روش کریجینگ ساده و محاسبهی رابطه و
ضریب همبستگی مکانی بین منطقهی معادن و پارامترهای کیفی انجام شد .نتایج نشان میدهد که میزان بیکربنات ،کربنات ،نیترات ،سدیم،
پتاسیم ،کلر ،منیزیم و اسیدیته آبهای زیرزمینی در منطقه در حد مجاز است ،اما میزان سولفات ،ضریب هدایت الکتریکی و مقدار کل مواد
جامد حلشده ( )TDSآب زیرزمینی در منطقهی مورد مطالعه بیشتر از حد مجاز است .ضریب همبستگی مکانی بین فاصله از منطقهی
برداشت شن و ماسه با مورد بیان شده به ترتیب  -0/56 ،-0/53و  -0/61بود ،که مبین وجود رابطه بین این سه پارامتر و برداشت شن و
ماسه است.

کلید واژهها :آب زیرزمینی ،درونیابی ،سیستم اطالعات مکانی ،همبستگی مکانی ،شهر قدس و شهریار
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سرآغاز
همواره معادن حجم قابلتوجهی زباله در محیط ایجاد کرده و سبب
بروز آسیبها و مشکالت بسیاری شدهاند (.)Moyé et al., 2017
با توجه به قرارگیری سفرههای آب زیرزمینی در زیر سطح معادن
و کارخانههای مختلف از جمله معادن تولید شن و ماسه ،بررسی
میزان تاثیرپذیری آبهای زیرزمینی از منابع آالینده بسیار حیاتی
و مهم است ( Kim et al. 2017; Alizade seiiedi and
 .)Darzi naft chali, 2014در معادن شن و ماسه ،موادی که
استخراج و فرآوری میشوند باید توسط آب شسته شوند تا از
آلودگی آنها کاسته و برای ترکیب با سیمان و قیر تبدیل به مواد
مرغوبتری شوند .رها کردن فاضالبهای ناشی از این معادن در
استخرهای ترسیبی و در ادامه با نفوذ آب به اعماق زمین موجب
آلودگی آبهای زیرزمینی میشود .استخر ترسیبی یک استخر
مصنوعی برای جمعآوری ،نگهداری و تصفیه پساب شن و ماسه
است .رعایت اصول محیطزیستی و آمایش سرزمین در ساخت و
گسترش این معادن اهمیت باالیی دارد .زیرا ،اکثر این واحدها فاقد
سیستم مناسب تصفیه و دفع پسابها ،فاضالبها و پسماندهای
صنعتی میباشند.
در سالهای اخیر با گسترش تنوع ساختوساز نیاز به مصالح
ساختمانی افزایشیافته است .افزایش تقاضا سبب افزایش برداشت
شن و ماسه و عمیقتر شدن معادن شن و ماسه میشود .بسیاری
از معادن به دلیل باال بودن هزینهی تصفیه ،سبب تخریب و آلودگی
آبهای زیرزمینی میشوند .بر اساس نتایج آماربرداری سال 1389
از اطالعات محیطزیستی معادن در حال بهرهبرداری توسط مرکز
آمار ایران ،از  4974معدن 1265معدن ( )%25/4دارای فاضالب
بودند؛ در این بین از  1527معدن شن و ماسه تعداد  620واحد
( )40%/6از آنها دارای فاضالب بودند ( The President's
Office Deputy of Strategic Planning and Control
 .)Statistical Center of Iran, 2013این تعداد در سال 1393

کاهش یافته و از بین  1343معدن شن و ماسه 449 ،معدن
( )33%/4دارای فاضالب بودند .از  449معدن شن و ماسه دارای
فاضالب %67/4 ،مجهز به سیستم تصفیه فاضالب هستند؛ که
 85/1درصد از تصفیه فیزیکی (استخرهای ترسیبی)%14/2 ،
تصفیه شیمیایی و  %0/7از روشهای زیستی (بیولوژیکی) برای
تصفیه فاضالب خود استفاده میکنند ( The President's
Office Deputy of Strategic Planning and Control
 .)Statistical Center of Iran, 2015از سال  1394به بعد

آماری در این زمینه ارایه نشده است .نگاه کلی به آمار پنج ساله
 1389-1393نشان میدهد که سهم معادن شن و ماسه مجهز به
سیستم تصفیه فاضالب از کل معادن مجهز به این سیستم در
کشور از  12/5درصد به  8/3درصد کاهشیافته است .بنابراین ،با
وجود نقصان در سیستم تصفیه ،نفوذ پساب در سیستم تصفیه
فیزیکی به سفرههای آب زیرزمینی و همچنین میزان حجم
استخراجی در عمقهای مختلف ،احتمال آلودگی شدت میگیرد.
با لحاظ این مورد که آب شرب جمعیت فراوانی در کشور از طریق
چاهها تامین میشود (،)Momeni Damaneh et al., 2015
ضرورت این تحقیق بیشتر مشخص میشود.
کیفیت آبهای زیرزمینی در برابر سوء مدیریت کاربری آب و
زمین ،روشهای دفع فاضالب و آلودگیهای تصادفی آسیبپذیر
هستند ) .(Liu et al., 2017تصفیه آبهای زیرزمینی و همچنین
حذف آالیندهها از خاک عموما بسیار پیچیده و مستلزم هزینهی
زیادی است و در اکثر موارد نمیتوان آلودگی را بهطور کامل از
آبهای زیرزمینی حذف نمود )Alizade seiiedi and Darzi
 .(naft chali, 2014بنابراین ،کنترل میزان برداشت شن و ماسه،
پـایش آبهای زیرزمینی و جلوگیری از آلودگی بیشتر منابع
ارزشمند آبوخاک ناشی از برداشت شن و ماسه ،به عنوان
مسالهای اساسی مطرح است.
آلودگی آبهای زیرزمینی در اثر نفوذ آلودگی از سطح زمین و یا
اطراف منبع آن صورت میگیرد .عوامل متعددی (زمانی و مکانی)
مانند خصوصیات هیدرودینامیکی آبخوان ،میزان بارش و وضعیت
توپوگرافی در تغییرات آلودگی آبهای زیرزمینی موثرند )Saraf,
 .(2015این عوامل سبب میشوند که سیستم آبهای زیرزمینی
پیچیده ،غیرخطی و تحت تاثیر پارامترهای فیزیکی مختلفی باشند
( .)Ghadam pour & Shaghaghian, 2011از اینرو یافتن
منشا آلودگی آبهای زیرزمینی دشوار است .اگر آلودگی در
نمونههای برداشت شده از چاههای پیزومتری مشاهده شود ،باید
مطالعهای در منابع آالینده اطراف چاه به عمل آید .در تحقیقات
مختلفی به منشاهای آلودگی پرداختهاند .در شهر شیراز عوامل موثر
بر غلظت نیترات منابع آب شرب زیرزمینی بررسی و نتیجه این شد
که مهمترین منبع آلودگی چاههای شرب فاضالب شهری و خانگی
هستند ( .(Badeenezhad et al., 2012در سایر شهرها از جمله
شهر مشهد نیز آسیبپذیری آبهای زیرزمینی از منشاهای
مختلف به کمک مدل دارستیک با پارامترهای عمق سطح آب،

ارزیابي آلودگي آبهای زیرزمیني حاصل از استخراج شن و ماسه ( ...نوید هوشنگي ،نوید مهدیزاده قراخانلو)

تغذیه خالص ،محیط آبخوان و غیره بررسی شده است
( .)Jafarighariehali et al., 2012در اکثر تحقیقات پیشین با
استفاده از سطوح پیوسته ایجاد شده از پهنهبندی آلودگی
(درونیابی) به عوامل ممکن به صورت تحلیلی و نه عددی (ضریب
همبستگی مکانی) پرداختهاند ).(Norouzi et al., 2016
مطالعات صورت گرفته نشان میدهد که تاکنون مطالعهای بر روی
آلودگی سفره آبهای زیرزمینی بر اثر استخراج و شستشوی شن
و ماسه صورت نگرفته است .در این تحقیق روشی مبتنی بر ایجاد
سطح پیوسته از آلودگی ایجاد شده و یافتن رابطهی همبستگی آن
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با فاصله از منطقهی برداشت شن و ماسه به صورت عددی ارایه
میشود.
برای تعمیم مجموعهی از نقاط به سطح پیوسته از درونیابی
استفاده میشود ) .(Hooshangi et al., 2015روشهای
درونیابی تنوع باالیی دارند و روشهای سادهی محاسباتی تا
روشهای پیچیده آماری را شامل میشوند .جدول ( )1خالصهای
از تحقیقات صورت گرفته در زمینهی تخمین سطح و میزان
آلودگی آبهای زیرزمینی را بیان میکند.

جدول  :)1(0مجموعهای از روشهای درونیابی استفاده شده در تخمین سطح و آلودگی آبهای زیرزمینی
هدف
تحلیل مکانی جبهههای تغییرات میزان غلظت فسفات،
نیترات و سولفات و پهنهبندی آنها در حوضه آبریز هراز،
دشت پلور
بررسی روش های درون یابی جهت تعیین تغییرات مکانی
نظیر سختی کل ،غلظت یون کلسیم ،pH ،منیزیم و
غلظت یون سولفات در آبهای زیرزمینی در دشت گناباد
بررسی قابلیت روشهای درونیابی و فازی در تخمین
مقدار آرسنیک آبهای زیرزمینی ،مطالعۀ موردی آبخوان
دشت خوی
بررسی قابلیت روشهای درونیابی در تخمین سطح آب
زیرزمینی در دشت سر خون استان هرمزگان
مقایسه روشهای درونیابی در به دست آوردن متغیرهای
زمانی و مکانی موثر در عمق آبهای زیرزمینی
مطالعهی الگوی توزیع مکانی سطح آبهای زیرزمینی در
جنوب الجبال الاخدر با تأکید بر جستوجوی دادهها
ارزیابی روشهای درونیابی مکانی و زمینآماری برای
تهیه نقشه آلودگی آبهای زیرزمینی ( )Ca, Mg, Clدر
منطقه ساحلی ریچاردزبی در آفریقای جنوبی
ارزیابی روش مناسب برای تخمین سطح آب زیرزمینی در
منطقه کارست ژوراسیک

روشهای استفادهشده

روش بهینه -نتیجه

منبع

)(1

IDW, (2)LPI ,(3)GPI,
)(4
RBF, (5)SK, (6)UK

SK

IDW, SK, OK(7), UK(8),
 RBF, LPIو GPI

Kriging

( Momeni Damaneh
)et al., 2015

IDW Kriging, Fuzzy
Sugeno,

فازی

(Hooshangi et al.,
)2015

اسپیالینOK ،IDW ،

OK

(Nekooamal Kermani
)& Mirabbasi, 2018

،SK ،OK ،RBF ،IDW
UK

SK

()Sun et al., 2009

 OKبا مدل کروی

بخش عمیقتر در سمت
شرق

()Salah, 2009

 OKو IDW

OK

(Elumalai et al.,
)2017

چندجملهای IDW, RBF,
OK, UK, ،SK
Cokriging, Bayesian

 Cokrigingبا توپوگرافی

()Ohmer et al., 2017

همانگونه که در جدول ( )1مشاهده میشود روشهای درونیابی
متنوعی در برآورد سطح آبهای زیرزمینی و میزان آلودگی آنها
مورد استفاده قرار گرفتهاند .بررسی نتایج این تحقیقات نشان
میدهد که روشهای بهینهی به دست آمده متفاوت از یکدیگر
بوده و با تغییر آالینده و مکان مورد بررسی تغییر میکنند .با توجه
به پیشینهی تحقیق ارایه شده ،در این تحقیق برای پهنهبندی و

)(Saraf, 2015

ایجاد سطح پیوسته از مقادیر آلودگی آبهای زیرزمینی در چاههای
مختلف از درونیابی کریجینگ به عنوان رایجترین روش
درونیابی استفاده میشود.
هدف اصلی این تحقیق شناسایی و ارزیابی آلودگی آبهای
زیرزمینی حاصل از استخراج و شستشوی شن و ماسه در منطقهی
بین شهریار و شهر قدس با بهکارگیری از سیستم اطالعات
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مکانی( )GIS( )9است ،تا رابطهی بین برداشت شن و ماسه و نوع
آلودگی آبهای زیرزمینی در این منطقه مشخص شود .با
بررسیهای به عمل آمده مشاهده شد که تاکنون مطالعهای بر
روی آلودگی سفره آبهای زیرزمینی بر اثر استخراج و شستشوی
شن و ماسه صورت نگرفته و تحقیق حاضر در این زمینه جدید
است.
مواد و روش تحقیق

• معرفی منطقه مورد مطالعه
منطقهی مورد مطالعه معادن و کارگاههای تولید شن و ماسه در
محدودهی بین شهر قدس و شهریار است .در محدوده 400-500
هکتاری در حاشیه رودخانه کن در منطقه شهر قدس و شهریار

کارگاههای متعددی وجود دارد که بهمنظور برداشت شن و ماسه
فعالیت میکنند .این منطقه ،بزرگترین قطب برداشت شن و ماسه
در کشور است .در شکل ( )1منطقهی برداشت شن و ماسهی
شهریار و شهر قدس نمایش داده شده است .این واحدها طی
سالها فعالیت و به مرور زمان ،میزان برداشتشان بیرویه شده
بهطوریکه تا اعماق پیش رفتهاند .این پیشروی موجب ایجاد شن
چالههای  50تا  60متر شده است .در حال حاضر بیش از 60
کارخانه در شهر قدس و شهریار مشغول کار هستند و این یک
امکان خوب از منظر اقتصادی است اما از نظر محیطزیستی چندان
مناسب نیست .آلودگی هوا و آلودگی آبهای زیرزمینی ناشی از
استخرهای ترسیبی از مهمترین مخاطرات محیطزیستی این معادن
میباشند.

شکل ( :)1نمایش موقعیت مکانی منطقه مورد مطالعه و دادههای مربوط به پیزومترها.

دلیل دیگر در رابطه با ضرورت بررسی آلودگی آبهای زیرزمینی
منطقه ،گسترش شهرهای شهریار و شهر قدس است .برخی از
معادن دارای قدمتی  30تا  40ساله میباشند .در گذشته شهرستان
قدس کوچکتر بوده و این معادن در حاشیه شهر قرار گرفته بودند،
ولی با گذشت زمان این معادن در چند قدمی محل سکونت
شهروندان این شهرستان قرار گرفتهاند و آلودگیهای محیطزیستی
این معادن به صورت مستقیم بر زندگی ساکنین این مناطق تاثیر
میگذارد.

• روش بررسی آلودگی آبهای زیرزمینی حاصل از
استخراج و شستشوی شن و ماسه
در این تحقیق رابطهی بین برداشت شن و ماسه و میزان آلودگی
آبهای زیرزمینی محاسبه میشود .اجرای این تحقیق در سه
مرحلهی اصلی همانند شکل ( )2انجام گرفت .ابتدا آمادهسازی و
تحلیل اکتشافی بر روی دادهها انجام شد .در مرحلهی دوم برای
اطالعات مربوط به هر نوع آلودگی درونیابی صورت گرفت تا
نقشهی پیوسته سطح برای هر یک از آالیندهها ایجاد شود .در
مرحلهی سوم بین نقشههای ایجاد شده در مرحلهی درونیابی و
نقشهی فاصله از منطقهی برداشت شن و ماسه رابطههای موجود
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به دو روش بصری و محاسبهی ضریب همبستگی مورد ارزیابی
قرار گرفتند .در راستای تهیه دادههای تحقیق ،دادههای مربوط به
 54نمونهی برداشت شده از چاههای پیزومتری از سازمان آب
منطقهای اخذ و بعد از بررسی کیفیت دادهها آمادهی ورود به محیط
 GISشدند .همزمان با آمادهسازی دادههای آلودگی آبهای
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زیرزمینی ،محدوده منطقهی مورد مطالعه از تصاویر ماهوارهای
استخراج شد .در ادامه سه مرحلهی بیان شده برای یافتن رابطهی
بین آلودگی آبهای زیرزمینی و برداشت شن و ماسه تشریح
میشود.

شکل ( :)2مراحل اجرایی تحقیق.

• آمادهسازی و تحلیل اکتشافی دادهها
تحلیل اکتشافی دادههای مکانی( (ESDA) )10یکی از بخشهای
اصلی در مرحلهی آمادهسازی دادهها است )Hooshangi and
 ESDA .(Alesheikh, 2015تاثیر به سزایی در دقت و صحت
نتایج بهدستآمده از روشهای درونیابی دارد ()Esri, 2014؛
بهگونهای که عدم اجرای صحیح این مرحله منجر به نتایج
غیرمعقول میشود .در تحلیل اکتشافی دادههای مکانی سه فعالیت
اصلی از جمله یافتن خطاها ،نحوهی توزیع و روند دادهها انجام
میشود.
یافتن خطا :خطاها عموما موجب ایجاد دادههای بزرگتر یا
کوچکتر از حد معمول (پرت( ))11میشوند .خطاهای موجود در
مراحل مختلف درونیابی تاثیرگذار بوده و نتایج درونیابی را تغییر

میدهند .بنابراین ،باید ابتدا دادهها از نظر خطا بررسی شوند.
بررسی نوع توزیع :برای انتخاب روش درونیابی مناسب باید
پیشفرض روشها مورد بررسی قرار بگیرد .برخی از روشهای
درونیابی از جمله کریجینگ با پیشفرض نرمال بودن توزیع
دادهها کار میکنند .از مقایسه توزیع دادهها با توزیع نرمال استاندارد
و همچنین تستهای آماری مختلفی جهت کنترل نرمال بودن
توزیع دادهها استفاده میشود .درصورتیکه دادهها نرمال نباشند
برای نرمالسازی دادهها میتوان از روشهای تبدیلی مختلفی که
دامنهی اعداد را تغییر میدهند ،استفاده کرد (.)Salah, 2009
بررسی روند :روند عبارت است از تحول متغیر مورد مطالعه در
یک دوره طوالنی بدون در نظر گرفتن تغییرات دورهای میباشد
( .)Esri, 2014در پدیدههای جغرافیایی هر سطح از دو بخش
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روند و دامنهی تصادفی تشکیل شده است .روند بیانکنندهی
ساختار و رفتار کلی یک کمیت و تغییرات دامنه پایین تصادفی
تحت تاثیر خودهمبستگی مکانی( )12است .نبود روند از جمله
پیشفرضهای روش درونیابی کریجینگ است (.)Esri, 2014
• تهیه نقشهی پیوسته از پارامترهای آلودگی
در این مرحله با استفاده از روش کریجینگ سطح پیوسته از
پارامترهای آلودگی ایجاد میشود .روش کریجینگ( )13از
خودهمبستگی و دیگر روابط آماری بین نقاط اندازهگیری شده
استفاده میکند .این روش مناسب برای پدیدههایی است که یک
همبستگی مکانی از نظر فاصله و جهت وجود دارد .این روش به
طور معمول در علوم خاک و زمینشناسی استفاده میشود
( .)Bhunia et al., 2018کریجینگ یک تابع ریاضی را به تعداد
معینی از نقاط برازش میدهد .این روش بر پایهی توزیع نرمال
بوده و تبدیل دادهها به توزیع نرمال به عنوان بخشی از مدل
درونیابی است ( .)Ohmer et al., 2017در واقع این روش
بهترین روش خطی غیر اریب برای تخمین اندازه متغیرهای
ناحیهای در یک مکان نمونهبرداری شده بر مبنای ساختار
واریوگرام است ( .)Sivapragasam et al., 2010کریجینگ بر
اساس نظریهی متغیر ناحیهای است یعنی فرض میکند که تفاضل
مقدار متغیر ناحیهای در دو نقطه از فضا ،به فاصلهی آن دو از
همبستگی دارد ( .)Bhunia et al., 2018نظریهی متغیر ناحیهای
به صورت رابطه ( )1است که بیان میکند تغییرات فضایی هر
متغیر با جمع دو مولفهی اصلی و یک مولفهی خطا بیان میشود
(.)Esri, 2014
رابطه ()1

" 𝜀 𝑍(𝑥) = 𝑚(𝑥) + 𝜀 ′ (𝑥) +

" 𝜀 خطای تصادفی که میانگین آن صفر ،وردایی (واریانس) ثابت،
)𝑥(  𝜀 ′مولفهی تصادفی 𝑚(𝑥) ،مولفهی ساختاری (روند) است.
تغییرات فضایی متغیر ناحیهای توسط نیمتغییرنگاشت اندازهگیری
میشود .اگر سطح موردنظر ،فرضیات متغیر ناحیهای را نداشته
باشد ،معادلهی کریجینگ قابل بسط نیست پس باید روند حذف
شود ( .)Esri, 2014بر اساس اینکه روند )𝑥(𝑚 و مولفهی
)𝑥(  𝜀 ′چگونه در محاسبات وارد شود انواع روشهای درونیابی
کریجینگ ایجاد میشوند .روش کریجینگ ساده( )14از نظر ریاضی
از دیگر روشهای کریجینگ سادهتر است .در این روش فرض
میشود که پارامتر روند کامال شناخته شده است .یعنی 𝑚 (روند)
در رابطه ( )2معلوم باشد .بنابراین ،مشخص کردن و حذف روند از

بخشهای اصلی در اجرای کریجینگ ساده است.
𝑛
رابطه ()2

]𝑚 𝑍(𝑥0 ) = 𝑚 + ∑ ℎ𝑖 [𝑧(𝑥𝑖 ) −
𝑖=1

• یافتن همبستگی بین دو دادهی مکانی
در این مرحله با محاسبهی ضریب همبستگی مکانی و آنالیز بصری
بین فاصله از منطقه برداشت شن و ماسه و میزان آلودگی در
بخشهای مختلف منطقه وجود رابطهی مکانی بررسی میشود.
ضریب همبستگی روشی آماری برای تعیین نوع و درجهی رابطهی
یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است ( Rahimi et al.,
 .)2016برای محاسبهی ضریب همبستگی بین دادههای مکانی
ابتدا کوواریانس بین آنها از طریق رابطهی ( )3محاسبه میشود.
رابطه ()3

𝑁∑
) 𝑗𝜇 𝑘=1(𝑍𝑖𝑘 − 𝜇𝑖 )(𝑍𝑗𝑘 −
𝑁−1

= 𝑗𝑖𝑣𝑜𝐶

در رابطهی (،)3کوواریانس 𝑣𝑜𝐶 Z ،مقدار پیکسل i ،و  jدادههای
رستری μ ،میانگین الیهها N ،تعداد پیکسلها K ،یک پیکسل
خاص است .همبستگی بین دو الیه در واقع نسبت کوواریانس به
حاصلضرب انحرافات استاندارد دو الیه است .معادله محاسبه
ضریب همبستگی بین چندین الیه دادهی رستری همانند رابطه
( )4است.
رابطه ()4

𝑗𝑖𝑣𝑜𝐶
𝑗𝛿 𝑖𝛿

= 𝑗𝑖𝑟𝑟𝑜𝐶

در رابطه ( 𝐶𝑜𝑟𝑟 ،)4مقدار همبستگی و 𝛿 انحراف معیار الیه است.
ضریب همبستگی بین  -1و  1تغییر میکند .مقدار  R= 1بیانگر
رابطهی مستقیم کامل بین دو متغیر است ،رابطهی مستقیم یا
مثبت به این معناست که اگر یکی از متغیرها افزایش (یا کاهش)
یابد ،دیگری نیز افزایش (یا کاهش) مییابد .در این تحقیق از
نرمافزار  ArcGISبرای محاسبه همبستگی مکانی بین پارامترهای
آلودگی و فاصله از منطقه برداشت شن و ماسه استفاده میشود.
نتایج
متغیرهای اندازهگیری شده در چاههای آب شامل بیکربنات،
کربنات ،نیترات ،سدیم ،پتاسیم ،کلر ،سولفات ،مقدار کل مواد جامد
حل شده ( ،)TDSمنیزیم ،ضریب هدایت الکتریکی و میزان
اسیدیته میباشند .برای چاههای موجود در منطقه ،اطالعات مربوط
به آلودگی آبهای زیرزمینی (میانگین سالیانه) برای سال 1394
از طریق پایگاه اطالعات جغرافیایی شهر تهران که مربوط به

ارزیابي آلودگي آبهای زیرزمیني حاصل از استخراج شن و ماسه ( ...نوید هوشنگي ،نوید مهدیزاده قراخانلو)

سازمان آب منطقهای کشور است دریافت شد .خالصهی آماری
دادههای تهیه شده از معیارهای آلودگی آب و حد مطلوب آنها در
منطقهی مورد مطالعه همانند جدول ( )2است .در این جدول غلظت
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یونها بر حسب میلی اکیواالن بر لیتر ( ،)mEq/Lکل مواد جامد
محلول بر حسب میلیگرم بر لیتر ( )mg/Lو هدایت الکتریکی بر
حسب دسی سیمنت بر متر ( )Ds/mاست.

جدول (:)2خالصهی آماری از دادههای آلودگی آبهای زیرزمینی ( 54چاه).
آماره
کمینه
بیشینه
متوسط
چارک اول
ماکزیمم مطلوب
مینیمم مطلوب

پارامترهای شیمیایی

کاتیونها

EC

TDS

pH

0/08
6/1
3/7
2/51
3
0/7

514
3112
2012
1662
2000
0

6/6
8/3
7/3
6/8
8/5
6/5

آنیونهای اندازهگیری شده

منیزیم پتاسیم سدیم نیترات کربنات بیکربنات سولفات
0/02
6/82
3/47
1/39
5
0

0
1/93
0/90
0/32
2
0

از جدول ( )2مشخص است که از میان پارامترهای شیمیایی
ضریب هدایت الکتریکی و مقدار کل مواد جامد حلشده ()TDS
چاهها در محدودهی مجاز نیست .از بین کاتیونها فقط غلظت
سولفات باالتر از حدِ استاندارد بوده و تمامی آنیونها در حد مجاز
میباشند.
در راستای آمادهسازی دادهها برای هر کدام از عناصر مورد بحث
در آلودگی آبهای زیرزمینی نوع توزیع میزان آلودگی عناصر
بررسی شد .شکل (.3الف) نرمال بودن و شکل (.3ب) روند موجود
در دادههای مربوط به سدیم را نشان میدهد .همانگونه که از
شکل مشخص است میزان نرمال بودن دادهها در حد قابلقبول
نیست .بررسی روند دادهها نیز نشان میدهد که برای مثال در

0/04
19/2
8/49
4/77
40
0

0/09
6/53
3/52
2/8
10
0

0
0/47
0/23
0/20
1
0

0
11/89
6/26
2/91
10
0

2/48
36/38
20/92
10/52
20
0

کلراید
0/32
39/4
20/11
10/53
30
0

دادههای سدیم دو روند خطی درجهی یک و درجهی دوم وجود
دارد اما این روندها چندان شدتی ندارند .برای انجام درونیابی
کریجینگ نیاز است که دادهها نرمال باشند و روند موجود در دادهها
حذفشده باشد .لذا بر روی چنین دادههایی که نرمال نیستند باید
تبدیل نرمال انجام شده و روند موجود حذف شود .در این مطالعه
برای نرمالسازی دادهها به اقتباس از مطالعات )Heap & Li
 (2014; Sahebjalal et al., 2013از روش نرمالسازی لوگ()15
استفاده شد .برای حذف روند نیز از برازش تابع درجه  2استفاده
شد .در ادامه بعد از نرمال کردن دادههای مختلف آلودگی آبهای
زیرزمینی و حذف روند ،از روش کریجینگ ساده برای درونیابی
استفاده شد .سطوح ایجاد شده در شکل ( )4نمایش داده شده است.

الف)

ب)

شکل (:)3تحلیل اکتشافی دادههای آلودگی آبهای زیرزمینی :الف) بررسی نرمال بودن دادههای مربوط به سدیم،
ب) روند موجود در دادههای سدیم.
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3 960000

پیزوم ترها
محدوده مطالعه

3 940000

520000

محدوده مطالعه
0 – 0.04
0.04 – 0.08
0.08 – 0.13
0.13 – 0.18
0.18 – 0.24
0.24 – 0.31
0.31 – 0.36
0.36 – 0.41
0.41 – 0.44
0.44 – 0.47

CO3

3 940000

HCO3
0 – 1.46
1.46 – 2.27
2.27 – 3.72
3.72 – 4.84
4.84 – 5.69
5.69 – 6.3
6.3 – 7.7
7.7 – 8.91
8.91 – 9.97
10.97 – 11.89

پیزوم ترها

500000

520000

بیکربنات

محدوده مطالعه
No3

محدوده مطالعه

3 940000

0.04 – 1.94
1.94 – 3.5
3.5 – 4.78
4.78 – 5.83
5.83 – 7.1
7.1 – 8.66
8.66 – 10.57
10.57 – 12.89
12.89 – 15.73
15.73 – 19.2

Na

520000

نیترات

500000

سدیم

Ü

3 960000

پیزوم ترها
محدوده مطالعه

K

3 940000

0 – 0.13
0.13 – 0.29
0.29 – 0.48
0.48 – 0.71
0.71 – 0.98
0.98 – 1.21
1.21 – 1.4
1.4 – 1.56
1.56 – 1.69
1.69 – 1.93

پیزوم ترها

3 940000

500000

Ü

3 960000

3 960000

پیزوم ترها

520000

500000

کربنات

Ü

0.09 – 0.49
0.49 – 0.97
0.97 – 1.54
1.54 – 2.22
2.22 – 3.05
3.05 – 3.53
3.53 – 4.2
4.2 –4.61
4.61 – 5.29
5.29 – 6.53

3 960000

Ü

Ü

520000

500000

پتاسیم

سولفات

ضریب هدایت الکتریکی

مقدار کل مواد جامد حلشده
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Ü

پیزوم ترها

3 960000

محدود مطالعه

3 940000

0.32 – 3.7
3.7 – 7.28
7.28 – 11.17
11.17 – 15.37
15.37 – 19.93
19.93 – 24.49
24.49 – 28.69
28.69 – 32.58
32.58 – 36.16
36.16 – 39.40

Cl

520000

اسیدیته

500000

کلر

Ü

3 960000

پیزوم ترها
محدوده مطالعه

3 940000

0.02 – 0.42
0.42 – 0.9
0.9 – 1.5
1.5 – 2.22
2.22 – 3.11
3.11 – 4.19
4.19 – 5.08
5.08 – 5.8
5.8 – 6.39
6.39 – 6.88

Mg

500000

520000

منیزیم
شکل ( :)4سطوح پیوسته ایجاد شده از پارامترهای آلودگی آب زیرزمینی

انجام میگیرد .برای محاسبهی ریاضی ضریب همبستگی ،از دو
الیهی رستریِ میزان آلودگی آبهای زیرزمینی و فاصله از محدوده
برداشت شن و ماسه استفاده شد (شکل  .)5مقادیر همبستگی
محاسبه شده بین میزان آلودگی آبهای زیرزمینی و فاصله از
محدودهی برداشت شن و ماسه همانند جدول ( )3میباشد.

بعد از ایجاد سطح پیوسته از پارامترهای آلودگی ،در این مرحله
برای تشخیص وجود رابطه بین برداشت شن و ماسه و میزان
آلودگی آبهای زیرزمینی از دو روش آنالیز بصری و یافتن ضریب
همبستگی استفاده شد .در آنالیز بصری به صورت چشمی رابطهای
بین انواع آلودگیهای مختلف و موقعیت واکاوی میشود .در آنالیز
همبستگی با استفاده از محاسبات ریاضی و آمارهی  Rمحاسبات

Ü

محدوده مطالعه

3 960000

0 - 3,300
3,400 - 6,700
6,8 00 - 10,000
11,000 - 13,000
14,000 - 17,000

3 940000

18,000 - 20,000
21,000 - 23,000
24,000 - 27,000
28 ,000 - 30,000
31,000 - 33,000

520000

500000

الف)

ب)

شکل ( :)5بررسی رابطهی همبستگی :الف) نقشه فاصله ایجاد شده از منطقه برداشت شن و ماسه ،ب) مقدار ضریب
همبستگی محاسبه شده بین الیهی رستری سولفات و فاصله از منطقه برداشت شن و ماسه در .ArcGIS
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جدول ( :)3ضریب همبستگی محاسبهشده بین آلودگی آبهای زیرزمینی و فاصله از محدوده برداشت شن و ماسه

-0/61

-0/21

0/1

0/18

-0/35

0/03

-0/1

0/12

-0/56

منیزیم

پتاسیم

سدیم

نیترات

کربنات

بیکربنات

سولفات

بحث
در این پژوهش رابطهی بین آلودگی آبهای زیرزمینی و برداشت
شن و ماسه در منطقهی شهر قدس و شهریار با ایجاد سطوح
پیوسته و یافتن رابطهی همبستگی انجام شد .برخالف تحقیقات
پیشین که منشا آلودگیها بیشتر به صورت تحلیلی و نه عددی
بررسی شده بود ( Badeenezhad et al., 2012; Norouzi et
 (al., 2016در این تحقیق رویکردی عددی برای محاسبهی
رابطهی بین میزان آلودگی و منشا آلودگی استفاده شد .بدینمنظور
ابتدا با بررسیهای صورت گرفته مشاهده شد که روش کریجینگ
ساده به عنوان رایجترین روش درونیابی در تخمین سطح آبهای
زیرزمینی و میزان آلودگی آنها مورد استفاده قرار گرفته است.
بنابراین ،از این روش برای ایجاد سطوح پیوسته استفاده شد ،در
ادامه با استفاده از آنالیز بصری و ضریب همبستگی میزان ارتباط
محاسبه شد.
نتایج حاصل از آنالیز بصری و همبستگی مکانی نشان داد که برای
آالیندههای بیکربنات ،کربنات ،نیترات ،سدیم ،پتاسیم ،کلر،
سولفات ،منیزیم و اسیدیته رابطهی خاصی با برداشت شن و ماسه
وجود ندارد .تنها رابطهی قابل بحث مربوط به میزان ضریب هدایت
الکتریکی آبهای زیرزمینی ،میزان  TDSو سولفات است.
همبستگی بین فاصله از منطقهی برداشت شن و ماسه و سطح
ایجاد شده با روش کریجینگ برای ضریب هدایت الکتریکی برابر
 ،-0/56برای  TDSبرابر  -0/61و برای سولفات  -0/53است که
همبستگی قابلتوجهی است .این همبستگی به صورت منفی است،
یعنی هر چه به منطقهی برداشت شن و ماسه نزدیک شویم ،میزان
ضریب هدایت الکتریکی و آلودگی  TDSو سولفات افزایش
مییابد .این رابطه با توجه به امالح معدنی موجود در استخرهای
ترسیبی و ماهیت معادن منطقه سازگار میباشد )Alizade
 .(seiiedi and Darzi naft chali, 2014میزان همبستگی برای
آالیندههای بیکربنات ،کربنات ،نیترات ،سدیم ،پتاسیم ،کلر،
سولفات ،منیزیم و اسیدیته رابطهی خاصی با برداشت شن و ماشه

-0/53

برداشت شن و ماسه

کلراید

فاصله از محدوده

-0/21

ضریب همبستگی

EC

TDS

pH

نشان نمیدهد و کمتر از  -0/21است .از میان پارامترهای شیمیایی
مورد بحث تنها مقدار ضریب هدایت الکتریکی و  TDSچاهها در
محدودهی مجاز نیست و از بین کاتیونها نیز فقط غلظت سولفات
باالتر از حد استاندارد است .مقادیر حاصل نشاندهندهی این است
که آلودگی آبهای آشامیدنی شهریار و شهر قدس تحت تاثیر این
سه پارامتر است؛ از طرفی با لحاظ کاهش در تعداد معادن دارای
سیستم تصفیه فاضالب در سالهای اخیر ( The President's
Office Deputy of Strategic Planning and Control
 )Statistical Center of Iran, 2015نیاز به بررسی بیشتر

کیفیت آب آشامیدنی در منطقه وجود دارد .کنترل برداشت شن و
ماسه در محدوده موردنظر و جلوگیری از عمیق شدن برداشتها
از اهم کارها است .بر اساس یافتههای این پژوهش ،و با توجه به
این که روابط پیچیدهای بین برداشت شن و ماسه و آلودگیهای
آبهای زیرزمینی حاکم است ،توصیه میشود با افزایش دقت
اندازهگیریها از فرآیند پیشنهاد شده برای تخمین رابطهی آلودگی
استفاده شود.
نتیجهگیری
با نفوذ پساب حاصل از برداشت و شستشوی فرآوردههای شن و
ماسه به سفرههای آب زیرزمینی و همچنین میزان حجم
استخراجی در عمقهای مختلف ،احتمال آلودگی آبهای
زیرزمینی وجود دارد .تحقیق حاضر اولین مطالعه در زمینهی بررسی
رابطهی بین آلودگی آبهای زیرزمینی و برداشت شن و ماسه
است .در این تحقیق روشی برای بررسی این رابطه پیشنهاد شد.
بدینمنظور با آمادهسازی دادههای آلودگی آبهای زیرزمینی و
محدودهی منطقه مورد مطالعه ،فرآیند تحلیل مکانی شروع شد .در
ادامه برای هر کدام از عناصر آالینده ابتدا سطح پیوستهای از
آالیندهها با استفاده از روش کریجینگ ایجاد شد .سپس راهکاری
برای تحلیل مکانی به منظور یافتن رابطهای مکانی بین آلودگی
آبهای زیرزمینی و میزان برداشت شن و ماسه ارایه شد.

ارزیابي آلودگي آبهای زیرزمیني حاصل از استخراج شن و ماسه ( ...نوید هوشنگي ،نوید مهدیزاده قراخانلو)

در این تحقیق بررسی رابطهی برداشت شن و ماسه با میزان
آلودگی آبهای زیرزمینی با آنالیز بصری و ضریب همبستگی
انجام گرفت .نتایج نشان داد که با وجود این که در بیشتر معیارهای
آلودگی آبهای زیرزمینی ،رابطه مستقیمی بین برداشت شن و
ماسه و میزان آلودگی آبهای زیرزمینی وجود ندارد اما میزان
سولفات ،ضریب هدایت الکتریکی و مقدار کل مواد جامد حلشده
( )TDSدر منطقه مورد مطالعه بیشتر از حد مجاز است که میتواند
ناشی از پسابهای استخرهای ترسیبی باشد .اعداد حاصل از
همبستگی مکانی بین فاصله از مناطق برداشت شن و ماسه با
سولفات ،ضریب هدایت الکتریکی و مقدار کل مواد جامد حلشده
نشاندهندهی وجود رابطه بین آلودگی آبهای زیرزمینی و پساب
حاصل از معادن برداشت شن و ماسه است.
نتایج بهدست آمده از این پژوهش نشان داد که سیستم اطالعات
مکانی ( )GISبستری مناسب و کمهزینه برای برآورد میزان
آلودگی آبهای زیرزمینی و آالیندههای آن است .بررسی رابطهی
بین برداشت شن و ماسه و شستوشوی آن در استخرهای ترسیبی
و میزان متغیرهای آلودگی نشان میدهد که برداشت بیرویه و
عمیق شن و ماسه میتواند اثرات منفی بر کیفیت آبهای
زیرزمینی منطقه داشته باشد .در منطقه بین شهریار و شهر قدس
رابطهی محسوسی بین برداشت شن و ماسه با ضریب هدایت
الکتریکی ،سولفات و  TDSآب زیرزمینی وجود دارد .این آلودگی
آب آشامیدنی شهریار و شهر قدس را تحت تاثیر قرار میدهد که
نیاز به بررسی بیشتر کیفیت آب آشامیدنی را نشان میدهد.
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برای تحقیقات آتی پیشنهاد میشود سری زمانی دادهها در فصول
مختلف در بررسی آلودگی آبهای زیرزمینی ناشی از برداشت سن
و ماسه بررسی شود .در محاسبات ایجاد سطح پیوسته روشهای
نوین درونیابی از جمله روشهای شبکه عصبی ،فازی و انفیس با
استفاده از دادههای کمکی استفاده شود .همچنین پیشنهاد میشود
در سایر مراکز برداشت شن و ماسه در سطح کشور مطالعهای
صورت بگیرد و میزان آلودگی ناشی از برداشت شن و ماسه در
سایر مناطق نیز بررسی شود.
یادداشتها
1. Inverse Distance Weighting
2. Local Polynomial Interpolation
3. Global Polynomial Interpolation
4. Radial Basic Function
5. Simple Kriging
6. Universal Kriging
7. Ordinary Kriging
8. Universal Kriging
9. Geospatial Information System
10. Exploratory Spatial Data Analysis
11. Outlier
12. Spatial Autocorrelation
13. Kriging
14. Simple Kriging
15. Log
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