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چکيده
دشت مهربان در شرق استان آذربايجان شرقي واقع شده است .در اين دشت ،آب زيرزميني تنها منبع تأمين کننده
آب شرب ساکنان است .در اين منطقه سنگ کف آبخوان و بلنديهاي اطراف آن عمدتاً از رسوبات مربوط به دوره
نئوژن شامل مارنهاي گچدار و نمکدار ،ماسه ،سيلت -مارن ،کنگلومرا و آهک تشکيل يافته است .اين دشت در
مقايسه با ديگر دشتهاي استان آذربايجانشرقي از نظر کميت و کيفيت منابع آب از بحرانيترين مناطق به حساب
ميآيد .به طوري که چندين روستاي پر جمعيت اين دشت آب شرب خود را از آب شيرين کن نصب شده در روستاي
اربطان ،دريافت مـيدارند ،لذا پايش و ارزيابي کيفيت آن بسيار با اهميت است .روشهاي متداول بـررسي کيفيت آب
زيرزميني براي مصارف شرب ،مانند دياگرام شولر ،امکان ارزيابي آبها با در نظر گرفتن پارامترهاي شيميايي بهصورت
منفرد و در يک نقطه آبخوان را فراهم ميکنند .از شاخصهاي مهم ديگر براي ارزيابي و پهنهبندي کيفيت آبهاي
زيرزميني ،روشهاي شاخص کيفي آب زيرزميني ) (GQIو فازي -شاخص کيفي آب زيرزميني ) (FGQIاست .هدف
از اين مطالعه ،به کار بردن روشهاي  FGQI, GQIدر ارزيابي کيفيت آب زيـرزميني دشت مهربان ،بر اساس
استانداردهاي سازمان بهداشت جـهاني ) (WHOو اسـتاندارد تحقيقات صنعتي ايران ) (ISIRIاست .بـدين منظور از
ده پارامتر شـيميايي مؤثر ( )K+,HCO-3 ,F-,NO2-3, Ca2+, Mg2+ ,Na+, Cl-, SO42-, TDSکه فراواني زيادي در آب
زيرزميني دارند ،استفاده و با استانداردهاي  ISIRI, WHOمقايسه شده است .نتايج اين مطالعه نشان داد که بر اساس
شاخصهاي  GQIو  FGQIآبهاي زيرزميني منطقه مورد مطالعه از نظر کيفيت ،بين ردههاي کامالً نامطلوب تا مناسب
قرار ميگيرند.
واژههاي كليدي :آب زيرزميني ،شاخص کيفي آب ،شاخصهاي  GQIو  ،FGQIدشت مهربان.
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مقدمه
منابع آب زيرزميني در ايران و بسياري از کشورهاي ديگر که آب و هوايي مشابه دارند ،مهمترين منابع آب
مورد استفاده در کشاورزي و شرب بهشمار ميآيند .از سوي ديگر خطر آلودگي کمتر اين منابع نسبت به ديگر
روشهاي فرآوري آب باعث شده که حتي در مناطقي که کمبودي از لحاظ آب سطحي احساس نميشود نيز
استفاده از اين منابع رونق داشته باشد (مهدوي .)42 :4991 ،آب آشاميدني سالم بايستي داراي شاخصهاي
کيفي مناسبي (مانند خواص فيزيکي و شيميايي) باشد .يکي از اين شاخصها ،مقدار غلظت يونهاي اصلي در
آب است .سازمانهايي نظير سازمان بهداشت جهاني ،وزارت نيرو و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي
ايران ،استانداردهايي براي امالح محلول و آاليندههاي مختلف در آب شرب ارايه کردهاند (،ISIRI4,1388

; .)WHO2, 2008اين استانداردها به دليل عواملي چون تغييرات و نوسانات بارش و همچنين مقدار برداشت
در فصلهاي مختلف سال ،داراي محدوديتهايي هستند .از سوي ديگر ،استانداردهاي تعيين شده توسط
سازمانهاي مرتبط نيز از قطعيت الزم برخوردار نيستند.
يکي از راههاي بررسي کيفي ت آب از نظر شرب استفاده از نمودار شولر 9است .بررسي مکاني کيفيت آب با
استفاده از اين نمودار امکانپذير نيست .در حالي که در اغلب موارد به بررسي مکاني کيفيت آب از لحاظ
شرب و با در نظر گرفتن غلظت همه يونهاي اصلي در کل سطح منطقه نياز است .از آنجا که در کيفيت آب
آشاميدني همه يونهاي اصلي سهيم هستند ،بهدست آوردن معياري که در آن اثر همه اين يونها بهصورت
تلفيقي در نظر گرفته شود ،داراي اهميت ميباشد .به اين منظور بابيکر و همکاران ( ،)933 :2119شاخص
کيفيت آب زيرزميني  )GQI(1را معرفي کرده و در يکي از آبخوانهاي کشور ژاپن بهکار گرفت .محققان
بسياري اندازهگيري شاخص کيفي آب سطحي و زيرزميني را مطرح کردهاند .در شاخص  GQIبر پايه
نرمافزار  ،GISچندين پارامتر مؤثر بر کيفيت آب زيرزميني با يکديگر تلفيق ميشوند .استاندارد سازمان
بهداشت جهاني ( )WHOبهعنوان رهنمود مورد اعتماد براي تمامي کشورهاي جهان ،در تمامي مطالعاتي که
تاکنون بر اساس شاخص کيفي آب ) (GQIانجام شده ،مورد استفاده قرار گرفته است .شور شدن آب زير
زميني در حال تبديل شدن به يک مشکل بسيار جدي در سرتاسر جهان است ،به گونهاي که مسأله شوري
بهعنوان رايجترين نوع آلودگي آب زيرزميني در نظر گرفته ميشود (گلين و پالمر.)299 :2112 ،

1- Institute of Standards and Industrial Research of Iran
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سازمان بهداشت جهاني به عنوان باالترين نهاد بينالمللي در کنترل کيفيت آب رهنمودهايي براي آاليندههاي
مختلف آب آشاميدني اراي ه کرده است .مقدار رهنمودي ،غلظتي را براي يک جزء پيشنهاد ميکند که در طول
يک دوره مصرف ،خطر جدي را متوجه سالمتي مصرفکننده نمينمايد ( .)WHO, 2008: 42استاندارد ملي
آب شرب ايران (استاندارد  )4129توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ( )IRISIدر سال 4999
و بر مبناي رهنمودهاي  WHOتدوين شده است .هر يک از امالح محلول در آب اثري خاص بر بدن انسان
دارد .براي مثال ،غلظت سولفات ) (SO42-درصورتيکه بيش از  21ميليگرم بر ليتر باشد ،مزه تلخي ايجاد
ميکند (کاندن و همکاران )99 :4339 ،و در غلظتهاي باالتر از  111ميليگرم بر ليتر در بدن سستي ايجاد
ميکند .سولفات در ارزيابي کيفيت آب جهت مصارف شرب بسيار با اهميت تلقي ميشود .کلرايد ) (Cl-در
غلظتهاي زياد ،طعم نامطبوعي به آب بخشيده و موجب نارضايتي مصرفکنندگان ميشود (وزارت نيرو،
 .)9 :4999ميزان غلظت سديم ( )Na+در آبهاي زيرزميني بستگي به عمق چاه داشته و بهطور معمول
غلظت سديم در آبهاي زيرزميني بيشتر از آبهاي سطحي است .پزشکان به افرادي که فشار خون باال دارند،
خانمهاي باردار و کساني که بيماري قلبي دارند ،توصيه ميکنند مصرف سديم خود را محدود کنند (وزارت
نيرو .)3 :4999 ،غلظت زياد کل مواد جامد محلول ( )TDSدر آب بهعلت اثرات سوء فيزيولوژيکي و ايجاد
طعم در آب ،ناخوشايند است .غلظت باالي  TDSممکن است باعث اسهال شود .ميزان  TDSاز آن جهت
اهميت پيدا ميکند که با افزايش ميزان  ،TDSاحتمال وجود مقادير زياد از موادي که باعث کاهش کيفيت
آب ميشوند بيشتر است (طباطبايي .)91 :4992 ،از اينرو  TDSنيز بهعنوان يکي از پارامترهاي تأثيرگذار بر
کيفيت آب شرب بررسي شده است .منيزيم ) (Mg+2يکي از مهمترين عناصر مورد نياز بدن است .کمبود
منيزيم منجر به بر هم خوردن تعادل الکتروليتيکي کلسيم و منيزيم و افزايش آن عالوه بر ايجاد سختي آب،
منجر به ايجاد حاالت مسهلي در انسان ميگردد .کلسيم ) (Ca+2عنصري کليدي در ساختمان بدن به شمار
ميرود .همانطور که جذب ناکافي کلسيم باعث افزايش خطر ابتال به بيماريهاي سرطان راست روده و پوکي
استخوان ميشود ،مقادير زياد آن باعث سختي آب ميشود ( .)EPA4, 2005: 33يکي از مهمترين پارامترهاي
تأثيرگذار بر کيفيت آب براي مصارف شرب ،نيترات ) (NO3-2است .خطر اوليه نيترات در آبهاي آشاميدني
زماني اتفاق ميافتد که در دستگاه گوارش نيترات به نيتريت تبديل شود .نيتريت باعث اکسيد شدن آهن
موجود در هموگلوبين گلبولهاي قرمز شده و نهايتاً هموگلوبين نميتواند اکسيژن را با خود حمل کند .مصرف
آب چاههايي که داراي بيش از  41ميليگرم بر ليتر نيترات بودهاند ،مسموميتهاي شديد و حتي کشندهاي
در نوزادان بهوجود آورده است (کمپالي .)449 :4312 ،توصيه ميشود که غلظت نيترات در منابع آب شرب از
1- Environmental Protection Agency
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 41ميليگرم بر ليتر تجاوز نکند .حضور فلورايد ) (F-نيز در آب بسيار مهم است .فلورايد به ميزان 4تا 4/2
ميليگرم در ليتر در آبهاي آشاميدني براي سالم نگهداشتن لثه و ميناي دندان ضروري است .فلورايد با
غلظت باالي  4/9ميليگرم در ليتر اثر مسمومکنندگي دارد .مقدار  4/2ميليگرم در ليتر براي فلورايد بهعنوان
غلظت مجاز توسط سازمان بهداشت جهاني پيشنهاد شده است (منزوي.)21 :4999 ،
در رابطه با کيفيت آب زيرزميني در ايران مطالعات با ارزشي انجام شده است .براي مثال ،عزيزي و
محمدزاده ( ،)4 :4934با استفاده از شاخص  WGQI4به بررسي کيفيت آب دشت امامزاده جعفر گچساران
پرداختند .هدف از اين تحقيق بکار بردن روش  WGQIدر ارزيابي کيفيت آب زيرزميني آبخوان دشت مشهد و
مقايسه آن با روشهاي ديگر مانند نمودار شولر است .نتايج نشان داد که حدود  99/1 ،4/9و  42/4درصد از
آبهاي زيرزميني دشت امامزاده جعفر به ترتيب داراي کيفيتي عالي ،خوب و بد ميباشند و بهطور کلي ،آب
زيرزميني در بيشتر نقاط دشت داراي کيفيتي عالي تا خوب و فقط در بخشهاي شمال غربي آن ،بهدليل
عبور آب از اليههاي تبخيري سازند گچساران ،داراي کيفيت بد تا خيلي بد است .نيک پيمان و محمدزاده
( ،)4 :4932کيفيت آب زيرزميني از نظر شرب در آبخوان دشت مشهد از طريق برآورد شاخص  GQIبررسي
کردند ،نتايج مقادير بين  92تا  93درصد را براي اين شاخص نشان داد و بيانگر اين مسأله است که در
مجموع آب زيرزميني دشت از نظر شش يون اصلي مورد بررسي ،کيفيتي نامناسب در بخشهاي انتهايي و
کيفيتي متوسط در ابتدا و ميانه دشت دارا ميباشد و روند تغييرات به گونهاي است که از سمت شمال غرب
به سمت جنوب شرق دشت کيفيت آب کاهش مييابد .در کشورهاي ديگر نيز مطالعات مشابهي انجام شده
است .براي مثال ،الحديدي ( ،)114 :2142با استفاده از  WQIبه بررسي کيفيت آب حوضه Ratmao-Pathri

 Raoدر کشور هندوستان پرداخت .نتايج  WQIنشان داد 19 ،درصد از نمونههاي آب زيرزميني در رده عالي،
 19درصد در رده خوب و  1درصد در رده خيلي بد از نظر آشاميدن قرار دارند .همچنين مقادير باالي WQI

عمدتاً به علت باال بودن مقادير يونهاي  Ca2+, K+, Cl-, HCO3-, NO3-, SO42-و  TDSميباشد .گبروهيوات و
همکاران ( ،)23 :2141نيز با استفاده از روش  WQIبه مطالعه کيفيت آب زيرزميني آبخوان  Hantebetدر
شمال  Ethiopiaجهت بررسي آب شرب پرداختند .در اين مطالعه با استفاده از 41پارامتر Ca2+, K+, Cl-,

 Mg2+, Na+, TDS, pH, HCO3-, NO3-, SO42بهبررسي کيفي آب منطقه پرداختند .بر پايه نتايج بهدستآمده ،تغييرات  WQIبراي نمونههاي آب زيرزميني ،بين  21/14درصد تا  99/21درصد بوده و تمام نمونههاي
آب زيرزميني در رده خوب قرار گرفته و براي اهداف شرب مناسب هستند.

1- Water Groundwater Quality Index
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در آبخوان دشت مهربان که در شرق تبريز واقع شده است نيز عالوه بر تأثيرگذاري سنگشناختي سازندهاي
اطراف آبخوان ،تبخير از آب زيرزميني بهدليل باال بودن سطح ايستابي در بخش قابل توجهي از آبخوان و
اختالط آب زيرزميني با آب نفوذي از آبراهههاي شور نقش مهمي در شوري منابع آب زيرزميني اين دشت
ايفا ميکنند .نتايج آناليز شيميايي نمونههاي آب زيرزميني منطقه ،در مهرماه سال  4932مقادير هدايت
الکتريکي ( )ECبين  4211تا  41111ميکروزيمنس بر سانتيمتر را نشان ميدهد .اين مقدار  ECوجود آب
زيرزميني قابل شرب در منطقه را به کلي با مشکل مواجه ميکند .طوري که آب شرب اهالي روستاي اربطان
و ديگر روستاهاي همجوار بهوسيله آبشيرينکن موجود در منطقه تأمين ميشود .با توجه به اينکه ،منابع
آب زيرزميني دشت مهربان ،تنها منابع تأمينکننده آب مورد نياز شرب و کشاورزي ميباشد ،تعيين مناطقي
با کيفيت مناسب براي شرب ،از اهميت ويژهاي برخوردار است .در اين تحقيق نتايج حاصل از استانداردهاي
سازمان بـهداشت جهاني و سازمان تحقيقات صنعتي ايـران مورد مقايسه قـرار گرفـته است .همچنين ،در اين
مطالعه سعي بر آن شده تا عدم قطعيتهاي ذاتي ناشي از نمونه برداري ،اندازهگيري ،آناليز و تفسير را که در
روشهاي ديگر شاخصهاي کيفي در نظر گرفته نشده ،با استفاده از روش جديد  FGQI4مد نظر قرار گرفته و
نتايج با روشهاي گرافيکي و  GQIمورد ارزيابي قرار گرفته است.
محدوده مطالعاتي
منطقه مورد مطالعه دشت مهربان ،با مساحت  243کيلومترمربع ،در  91کيلومتري شرق تبريز و در مرکز
استان آذربايجان شرقي واقع شده است .اين دشت بخشي از محدوده مطالعاتي بيلوردي -دوزدوزان به شمار
ميرود که از نظر تقسيمات هيدرولوژيکي ،قسمتي از حوضه آبريز درياچه اروميه و زيرحوضه رودخانه آجي
چاي محسوب ميشود .مرتفعترين نقطه منطقه مورد مطالعه داراي ارتفاع  4921متر از سطح دريا ،در
قسمتهاي شرقي دشت يعني اطراف روستاي برآغوش و پستترين نقطه  4221متر در بخش غربي و محل
خروج رودخانه آجيچاي از دشت ميباشد .اين منطقه از نظر اقليمي بر اساس اقليم نماي آمبرژه نيمهخشک
سرد است بهطوري که متوسط درجه حرارت ساالنه در سال آبي  9/4 ،34-32درجه سانتيگراد و متوسط
بارندگي ساالنه برابر  921ميليمتر است .شکل ( )4موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه را نشان ميدهد.

1- Fuzzy Groundwater Quality Index
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شکل ( )1موقعيت جغرافيايي و نقاط نمونهبرداري محدوده مورد مطالعه دشت مهربان در مهرماه 1332

زمينشناسي و هيدروژئولوژي منطقه مورد مطالعه
دشت مهربان ،براساس منطقهبندي ساختماني سازندهاي ايران جزو منطقه البرز -آذربايجان قرار ميگيرد
(آقانباتي .)92 :4999 ،در حوضه آبريز بيلوردي -دوزدوزان ،رسوباتي از دورههاي کرتاسه ،پالئوژن ،نئوژن تا
عهد حاضر ديده ميشود ولي اصليترين سازندهاي اطراف محدوده مورد مطالعه دشت مهربان رسوبات مربوط
به دوره نئوژن شامل مارنهاي گچ دار و نمکدار ،ماسه ،سيلت -مارن ،کنگلومرا و آهک ميباشد که در نقشه
زمينشناسي با عالمت اختصاري  M4mgو M5msنشان داده شدهاند (شکل .)2در قسمت جنوبي مهربان ،اين
نهشتهها را بهصورت ناوديس بسيار بزرگي با محور شمال غربي -جنوب شرقي ميتوان مشاهده نمود .هسته
اين ناوديس داراي تناوبي از مارنهاي سبز خاکستري و قرمز گچدار و نمکدار و قسمتهاي بيروني ناوديس
داراي تناوبي از شيل ،ماسه سنگ مارن با کنگلومرا ميباشد .برونزد اصلي اين واحد در کنار رودخانه آجي
چاي ميباشد .در اين واحد ،اليههاي درخور مالحظهاي از گچ و نمک وجود دارد .وجود نمک در اين واحد
سبب شوري آب رودخانه آجيچاي ميشود و در مارنها آثار نمک طعام بهصورت سفيدک و بهمقدار زياد
ديده ميشود .منطقه مورد مطالعه در مقايسه با ديگر دشتهاي استان آذربايجانشرقي از نظر کميت و کيفيت
منابع آب از بحرانيترين مناطق بهحساب ميآيد؛ و همانطوريکه شکل ( )9نشان ميدهد ،قسمتهاي انتهايي
دشت بهدليل تأثير سازندهاي گچي و نمکي و ورود رودخانه شور آجي چاي ،از نظر شوري به وضع بحراني
رسيده است .بهطوري که چندين روستاي پرجمعيت اين دشت آب شرب خود را از آب شيرين کن نصب شده
در يکي از روستاها (روستاي اربطان) بهطور جيرهبندي شده دريافت ميدارند .با توجه به اطالعات حاصل از
مطالعات ژئوفيزيک ،گمانههاي حفاري شده و اطالعات زمينشناسي ،آبخوان اصلي از نوع آزاد ميباشد .سفره
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آزاد اکثراً از پادگانههاي آبرفتي قديمي ،پادگانههاي آبرفتي جديد ،مخروط افکنهها و رسوبات رودخانهاي
رودخانه آجيچاي تشکيل يافته و مواد اصلي تشکيلدهنده رسوبات شن ،ماسه ،سيلت و رس است .سنگ کف
آبخوان نيز از رسوبات گچي و نمکي مربوط به ميوسن تشکيل يافته است.

شکل ( )2نقشه زمينشناسي حوضه آبريز منطقه مورد مطالعه (دشت مهربان)
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شکل ( )3تغييرات هدايت الکتريکي دشت مهربان در مهرماه 1332

بر اساس دادههاي آماري سال آبي  4934-32در حال حاضر کل مصارف آب اين دشت در بخشهاي
مختلف کشاورزي ،شرب و صنعت از مجموع  92حلقه چاه عميق 432 ،حلقه چاه نيمه عميق 49 ،رشته قنات
و  9دهنه چشمه تأمين ميشود .آب زيرزميني در بخش قابلتوجهي از آبخوان اين دشت در عمق کمتر از 2
متري سطح زمين واقع شده است و بنابراين انتظار ميرود بخش قابل توجهي از آب زيرزميني اين آبخوان از
طريق تبخي ر به هدر رود .حداکثر تراز آب زيرزميني  4922/4متر منطبق بر يکي از جبهههاي ورودي دشت و
حداقل آن  4292متر ميباشد .مقدار ضريب قابليت انتقال محاسبه شده بهروش دانهبندي رسوبات برابر  92تا
 949مترمربع در روز برآورد گرديد و ميزان ضريب ذخيره محاسبه شده بهروش بيالن جزء به جزء برابر 2/9
درصد ميباشد (عليزاده .)92 :4999،جهت جريان آب زيرزميني از حاشيه شمالي ،شرقي بهطرف بخش
مرکزي و جنوب غربي و رودخانه آجيچاي است (شکل .)1

شکل ( )4جهت جريان آب زيرزميني دشت مهربان در شهريور 1332
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بر اساس منحنيهاي هم عمق ،بيشترين عمق سطح آب زيرزميني در حواشي شمالي آبخوان و کمترين عمق
سطح آب زيرزميني در بخش جنوبي و در اطراف رودخانه آجيچاي ديده ميشود .شکل ( )2نقشه هم عمق
آب زيرزميني در شهريور 4932را نشان ميدهد.

شکل ( )5نقشه هم عمق آب زيرزميني دشت مهربان در شهريور1332

مواد و روشها
پهنهبندي کيفيت آب زيرزميني يک دشت از مهمترين مراحل در مديريت کيفيت منابع آب زيرزميني به
شمار ميآيد .با نشان دادن روند و چگونگي تغييرات کيفي آب نسبت به زمان و مکان و با توجه به وضعيت
کيفي آب ميتوان جنبه مصرفي آن را از لحاظ شرب کشاورزي مشخص نمود (بابامير و همکاران.)4 :4934 ،
اطالعات نمونههاي آب  22چاه واقع در سطح دشت مربوط به مهر ماه سال  4932و تجزيه و تحليل
هيدروشيميايي آنها در آزمايشگاه آب شناسي دانشگاه تبريز ،استفاده شده است .همانطور که قبالً اشاره شد از
روشهاي معمول ارزيابي آب از نظر شرب ،نمودار شولر است .نمودار شولر ،نموداري نيمه لگاريتمي است که
غلظت يونهاي اصلي را برحسب ميليگرم در ليتر ،نشان ميدهد .در اين نمودار بر اساس پنج پارامتر
شيميايي سديم ،کلر ،سولفات ،باقيمانده خشک ) (TDSو سختي ،آبها از نظر مصرف آشاميدني ،طبقهبندي
ميشوند .در اين تقسيمبندي ،کيفيت آبهاي مورد بررسي به شش گروه شامل خوب ،قابل قبول ،متوسط،
نامناسب ،کامالً نامطبوع و غيرقابل شرب تقسيم ميشوند .معايب اين روش اين است که پارامترهاي شيميايي
بهصورت منفرد در نظر گرفته ميشود و احتمال دارد در يک نمونه ،پارامترهاي مختلف در محدودههاي
کيفيتي متفاوتي قرار گيرند که باعث ميشود تعبير و تفسير نمودار براي کاربر مشکل باشد .همچنين عالوه بر
اينکه اين نمودار امکان بررسي کيفي را فقط در يک نقطه آبخوان فراهم ميکند ،از آن نميتوان براي مقايسه
عناصر اصلي آب با استانداردهاي مختلف استفاده کرد .يکي از روشهاي بسيار ساده و دور از پيچيدگيهاي
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رياضي و آماري که ميتواند شرايط کيفي آب را بازگو کند ،استفاده از شاخصهاي کيفي آب است به گونهاي
که در مديريت کيفي آب نيز ميتوان از آن به عنوان يک ابزار مديريتي قوي براي تصميمگيريهاي مربوطه
استفاده کرد .از اين رو ،از  FGQI, GOIبراي پهنهبندي کيفيت آب زيرزميني دشت مهربان استفاده شد.
روش  FGQIراه حلي براي خالصه کردن چندين پارامتر مؤثر در کيفيت آب زيرزميني در يک شاخص و
مطالعه تغييرات مکاني در سراسر آبخوان را فراهم ميکند.
جهت ارزيابي کيفيت آبهاي زيرزميني دشت مهربان از نظر استانداردهاي آشاميدني با روشهاي بيان
شده ،از نتايج آناليز شيميايي آب  22حلقه چاه مربوط به مهرماه  4932استفاده گرديد .به اين منظور مقادير
ده پارامتر شيميايي ( )K+, HCO3- ,Na+, Cl-, So42-, Ca2+, Mg+2, No3-, F-, TDSکه فراواني زيادي در آب
زيرزميني دارند و از نظر تأثيرگذاري بر سالمت انسان نيز داراي اهميت ميباشند با مقادير استانداردهاي
 ISIRIو  WHOمقايسه شده است .شاخصهاي آماري اين پارامترها و حد بيشينه آنها بر اساس استاندارد
سازمان بهداشت جهاني ( )WHO, 2008 :213و تحقيقات صنعتي ايران ( )3 :4999براي مصارف آشاميدني
در جدول ( )4آورده شده است .در اين جدول پارامترهايي که بيشتر از حد استاندارد هستند بهصورت ايتاليک
نشان داده شدهاند .همانطور که مشاهده ميشود بهجز منيزيم ،فلورايد و نيترات ،ساير پارامترها بيش از حد
استاندارد ميباشند.
جدول ( )1شاخصهاي آماري پارامترهاي كيفيت آب زيرزميني دشت مهربان و حد بيشينه آنها بر اساس استانداردهاي WHO,
( ISIRIكليه واحدها برحسب ميليگرم بر ليتر)
پارامتر

حداقل

حداكثر

ميانگين

Ca

429
1/114
29
99/39
912
1/92
429/9
1/19
2/32
942

4119
219
4139
2299
2129
419/9
221/9
1/99
419/1
1311

119/24
444/22
149/99
919/91
4443/29
29/19
992/29
4/199
42/49
4399/92

Mg
Na
Cl
SO4
NO3
HCO3
F
K
TDS

استاندارد سازمان بهداشت جهاني

استاندارد تحقيقات صنعتي ايران

()WHO

()ISIRI

911
911
211
211
221
21
421
4/9
42
911

911
211
211
111
111
21
421
4/2
42
4211
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محاسبه شاخص GQI

جهت محاسبه شاخص  ،GOIدر ابتدا در محيط  ArcGIS10.2با درونيابي کريجينگ 4دادههاي نقطهاي،
براي هريک از ده پارامتر شيميايي ،نقشه رستري 2غلظت تهيه گرديد .در مرحله بعدي براي اين که دادههاي
متفاوت داراي يک مقياس و معيار مشترک شوند ،با استفاده از فرمول زير غلظتهاي هر پيکسل ) (Kاز
نقشههاي رستري که در مرحله قبل ايجاد شده بودند ،با مقدار استاندارد  ISIRIو WHOآن پارامتر )،(KWHO
ارتباط برقرار ميکند (بابيکر و همکاران.)912 :2119 ،
رابطه()4
در رابطه باال K ،مقدار اندازهگيري شده هر پارامتر و  KWHOمقدار همان پارامتر بر اساس استاندارد WHO

و مقادير آنها برحسب ميليگرم بر ليتر ،ميباشد .نتيجه اين يکسانسازي مقياسها توليد ده نقشه جديد
ميباشد که ارزش پيکسلهاي آنها بين ( )-4و ( )4تغيير ميکند .حال غلظتها در اين نقشهها بين ( )4و
( )41درجهبندي ميشوند تا نقشه رتبهبندي شده 9هر پارامتر بهدست آيد .در اين نقشهها رتبه ( )4نشانگر
کيفيت خوب آب زيرزميني و رتبه ( )41بيانگر تخريب کيفيت آب زيرزميني ميباشد .در واقع در اين تبديل
واحد بايستي مقدار ( )-4در نقشه توليد شده در مرحله قبل به ( )4و ( )1به ( )2و ( )4به ( )41در نقشه
رتبهبندي شده تغيير کند .بدين منظور از رابطه زير که يک تابع چند جملهاي ميباشد ،براي تبديل واحد هر
پيکسل نقشه قبلي ) (Cبه مقدار جديد ) (rاستفاده ميشود (بابيکر و همکاران.)912 :2119 ،
رابطه ()2
در مرحله نهايي نيز براي ايجاد يک نقشه که نماينده تمام ده پارامتر شيميايي باشد و وضعيت کلي
کيفيت شيميايي آب دشت را در مقايسه با استانداردهاي  ISIRIو  WHOنشان دهد با استفاده از شاخص
کيفيت آب زيرزميني ( )GQIاليههاي مربوط به پارامترها تلفيق ميشوند (بابيکر و همکاران.)912 :2119 ،
رابطه ()9
در اين فرمول  ،rرتبه هر پيکسل از نقشههاي رتبهبندي شده ،w ،وزن نسبي هر يک از پارامترها و n

تعداد پارامترها ميباشد که برابر با مقدار ميانگين کل پيکسلهاي نقشه رتبهبندي شده مربوطه ميباشد .براي
محاسبه  GQIدر واقع از پارامترهاي مختلف ميانگين وزني گرفته ميشود که پارامترهاي با مقدار بيشتر
1- Kriging
2- Raster Map
3- Rank Map
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(تفاوت بيشتر با مقدار استاندارد) داراي وزن نسبي و در نتيجه تأثيرگذاري بيشتري ميباشند .به اين دليل که
مقدار سمي بودن عناصر مختلف براي انسان متفاوت است ،ذکر اين نکته مهم است که در شرايطي استفاده از
ميانگين براي همه پارامترها صحيح ميباشد که مقدار سمي و خطرناک بودن آنها براي انسان تقريباً به يک
اندازه باشد و اگر يک يا چند عنصر ،سميتر از ديگر عناصر باشد ،بايد دوباره فرمول ارائه شده واسنجي و
اصالح شود (هياما.)449 :2141 ،
محاسبه شاخص FGQI

رفتارسنجي و تصميمگيري در مورد کيفيت آب بر اساس اطالعات بهدست آمده در همه مراحل ،از
نمونهبرداري تا بررسي و تحليل نتايج ،با انواع عدم قطعيتها روبهرو هست .با توجه به اهميت تأثير امالح
محلول موجود در آب بر بدن انسان و عدم قطعيت همراه با اندازهگيري در مراحل نمونهبرداري و آناليز
نمونهها ،استفاده از روشهاي کالسيک در ارزيابي کيفيت آب شرب و حتي کشاورزي مناسب به نظر
نميرسند .روشها و معيارهاي مختلفي در منابع مختلف براي تصميمگيري و ارزيابي کيفيت آب شرب و
کشاورزي بهروش فازي ارايه شده است .ابهام و نبود قطعيت ذاتي حاکم بر منابع آب در ارزيابي اهداف،
معيارها و واحدهاي تصميمگيري از يکسو و ناسازگاري و بي دقتي در نظرات و قضاوت افراد تصميم گيرنده از
سوي ديگر ،سبب گرايش به نظريههاي مجموعههاي فازي و به دنبال آن منطق فازي بهعنوان ابزاري کارآمد و
مفيد براي برنامهريزيها و تصميمگيريها در منابع آب شده است (باردوسي و همکاران431 :4332 ،؛ لي و
همکاران .)932 :2113 ،با طراحي يک مدل فازي مناسب ميتوان عدم قطعيت در مراحل نمونهبرداري،
اندازهگيري ،تفسير کيفيت آب را رفع نمود (ليو و لو.)99 :2111 ،
بحث و نتايج
در شکل ( ،)9نمودار شولر مربوط به  1نمونه انتخابي  M4 ,M5 ,M17 ,M22به ترتيب از قسمتهاي ورودي
(شرق) ،مياني و انتهايي (غرب) دشت رسم شده است .بر اساس اين نمودار کيفيت آب زيرزميني در ردههاي
غيرقابل شرب ،کامالً نامطبوع ،نامناسب و متوسط قرار ميگيرند .بر اساس اين نمودار ،نمونههاي  M4, M5که
مربوط به نيمه غربي دشت ميباشند در ردههاي کيفيت غيرقابل شرب و کامالً نامطبوع قرار گرفتهاند که در
ادامه مطالعه ،از نتايج روشهاي  GQIو  FGQIنيز چنين برميآيد.
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شکل ( )6نمودار شولر منابع آب زيرزميني دشت مهربان در مهرماه 1332

نقشههاي نهايي  GQIبراساس استانداردهاي  WHOو  ISIRIبه ترتيب در شکلهاي ( 9و  )9آورده شده
است .مقادير باالي شاخص کيفي نشاندهنده کيفيت خوب و مقادير پايين ،نشاندهنده کيفيت بد آب
ميباشد .اين نقشهها مناطق بحراني آبخوان را نسبت به هريک از اين پارامترها نشان ميدهند.

شکل ( )7نقشه شاخص كيفيت آب زيرزميني ( (GQIدشت مهربان بر اساس استانداردWHO

12
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شکل ( )8نقشه شاخص كيفيت آب زيرزميني ( (GQIدشت مهربان براساس استاندارد ISIRI

در نهايت ،با توجه به جدول ( ،)2کيفيت آب تقسيمبندي ميشود (بابيکر و همکاران )913 :2119 ،که بر
اساس آن و با توجه به محاسبات انجام شده مقدار شاخص کيفي در محدوده مورد مطالعه بر اساس استاندارد
 WHOبين  29تا  99درصد و براساس استاندارد  ISIRIبين  29تا  92درصد متغير بوده و بيانگر اين است که
در مجموع آبهاي زيرزميني منطقه مورد مطالعه از نظر استانداردهاي آب آشاميدني با توجه به جدول ( )2در
رده کيفيت متوسط و قابل قبول قرار ميگيرند.
در اين تحقيق ،به دليل عدم قطعيت موجود در ارزيابي کيفيت آب شرب و همچنين توانايي مجموعه
فازي در فرآيند تصميمگيري ،سعي بر آن شده تا با فازي کردن روش  GQIدر محيط نرمافزار ،Arc GIS
کيفيت آب شرب منطقه بر اساس  FGQIنيز مورد بررسي قرار بگيرد .لذا جهت محاسبه شاخص  FGQIنيز،
ابتدا در محيط  GISبا درونيابي کريجينگ دادههاي نقطهاي ،براي هريک از ده پارامتر شيميايي ،نقشه
رستري غلظت تهيه شد .سپس نقشههاي رستري با استفاده از تابع عضويت خطي تبديل به نقشههاي رستري
فازي شدند .آنگاه با استفاده از رابطه ،4که در روش  GQIاشاره شد ،غلظتهاي هر پيکسل ) (Kاز نقشههاي
رستري فازي که در مرحله قبل ايجاد شده بودند ،با مقدار استاندارد  ISIRIو  WHOآن پارامتر ارتباط برقرار
ميکند .خروجي آن ده نقشه خواهد بود که آنها نيز با تابع عضويت خطي فازيسازي ميشوند .سپس با قرار
دادن نقشههاي فازي در رابطه  ،2نقشه رتبهبندي هر پارامتر به دست ميآيد .خروجي اين نقشهها نيز با روش
تابع عضويت  Linearفازي ميشوند .در نهايت براي ايجاد نقشه نهايي از رابطه  9استفاده شده و دو نقشه به-
دست ميآيد که بر اساس استانداردهاي  WHOو  ISIRIميباشند (شکلهاي  3و .)41در شکلهاي ( 3و  )41به
ترتيب نقشه فازي شاخص کيفيت آب زيرزميني ( (FGQIدشت مهربان براساس استاندارد  WHOو ISIRI

آمده است .همانطور که مشخص است در بخشهاي ورودي دشت کيفيت آب زيرزميني مناسب بوده و با
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نزديک شده به انتهاي دست کيفيت آب زيرزميني کاهش مييابد .رنگ سبز نشاندهنده کيفيت مناسب ،رنگ
آبي قابل قبول ،محدوده زرد رنگ متوسط و بخشهاي قهوهاي و قرمز به ترتيب نامناسب و کامالً نامطلوب
هستند.

شکل ( )3نقشه فازي شاخص كيفيت آب زيرزميني ( (FGQIدشت مهربان بر اساس استاندارد WHO

شکل ( )11نقشه فازي شاخص كيفيت آب زيرزميني ( (FGQIدشت مهربان براساس استاندارد ISRI

نتايج نشان ميدهد که مقدار  FGQIبر اساس هر دو استاندارد  WHOو  ISIRIبين  1تا  411متغير است
و آبهاي زيرزميني از نظر کيفيت ،بين ردههاي کامالً نامطلوب تا مناسب قرار ميگيرند .در نهايت ،با توجه به
تقسيمبندي کيفي آب بر پايه ( GQIبابيکر و همکاران .)913 :2119 ،کيفيت آب منطقه تقسيمبندي ميشود
(جدول  ،)2که بر اساس آن و با توجه به محاسبات انجام شده مقدار شاخص کيفي در محدوده مورد مطالعه بر
اساس  GQIو استانداردهاي  ISIRI ،WHOبين  21تا  31درصد متغير بوده و درصد قابل توجهي از مساحت
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منطقه مورد مطالعه از نظر استانداردهاي آب آشاميدني در رده کيفيت متوسط و قابل قبول قرار ميگيرند.
ولي بر اساس  FGQIمقدار شاخص کيفي آب در هردو استاندارد  WHOو  ISIRIاز  1تا  411درصد ،متغير
بوده و طبق جدول ( ،)2در ردههاي کامالً نامطلوب تا مناسب قرار ميگيرند .در اين پژوهش از روش GQI

ارايه شده توسط بابيکر و همکاران استفاده شده است تا بتوان به درک بهتري در مديريت تغييرات مکاني
کيفيت آب زيرزميني دست يافت .از اين رو سعي شده است تا با بهکارگيري رهنمودهاي سازمان بهداشت
جهاني و تحقيقات صنعتي ايران مقايسه کاملي از کيفيت آب زيرزميني منطقه مورد مطالعه داشت .در روش
 GQIبه جهت استفاده از روابط ساده و قطعي ،ارزيابي کيفيت آب زيرزميني مناسب بهنظر نميرسد؛ زيرا بيشتر
منطقه در دو رده قابل قبول و نامناسب قرار گرفتند .در حالي که کيفيت آب زيرزميني بهصورت پيوسته از کيفيت
مناسب در جنوب شرقي دشت تا کيفيت کامالً نامطلوب در شمال غربي دشت تغيير ميکند .بههمين منظور
سعي شده است تا با استفاده از منطق فازي تغييرات مکاني کيفيت آب زيرزميني در منطقه مورد مطالعه بهتر
نشان داده شود .همانطور که در جدول  ،2مشاهده ميشود؛ در روش  GQIکيفيت آب زيرزميني در دو رده
قابل قبول و متوسط قرار گرفتهاند .در حالي که در روش  FGQIکيفيت آب زيرزميني در گسترهاي از کيفيت
مناسب تا کامالً نامطلوب قرار گرفته است؛ بنابراين روش  FGQIروند تغييرات به صورت تدريجي بوده و
نسبت به روش  GQIقابليت باالتري دارد .برتري روش فازي نسبت بهروش قطعي در مرزهاي تغييرات
ردههاي تقسيمبندي کيفيت آب است .به طوري که در روش  FGQIتغييرات با استفاده از تابع عضويت خطي
فازيسازي شده و با استفاده از تابع فازيسازي خطي بر هم نهي شده تا بتوان مرز تغييرات کيفيت آب زيرزميني
را بهصورت تدريجي در نظر گرفت .مقايسه استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني و تحقيقات صنعتي ايران
نشان ميدهد؛ اختالف بارزي در نتايج به روش  FGQIوجود ندارد در حالي که در روش  GQIبه جهت تمرکز
کيفيت در رده ،نتايج دو استاندارد سازمان بهداشت جهاني و تحقيقات صنعتي ايران بسيار متفاوت است.
جدول ( )2درصد مساحتهاي مربوط به  GQIو  FGQIدر محدوده مورد مطالعه دشت مهربان
تقسيمبندي كيفي آب بر پايه (( )GQIبابيکر و همکاران)2117 ،

پارامتر طبقهبندي آب
مناسب
قابل قبول
متوسط
نامناسب
کامالً نامطلوب

ميزان GQI
31-411
91-31
21-91
22-21
1-22

درصد GQI

ISIRI

درصد FGQI

WHO

*

*

29/19
12/29

11/99
22/21

*

*

*

*

ISIRI
24/49
44/32
2/9
49/2
41/12

WHO
24/19
44/39
2/99
49/39
41/92

از نقشه نهايي  ،GQIميشود براي بررسي چگونگي و دليل تغييرات مکاني کيفيت آب زيرزميني استفاده
کرد .براي اين کار ميتوان اطالعات اين نقشه با اطالعات زمينشناسي ،کاربري اراضي ،عمق سطح آب و...

فصلنامه هيدروژئومورفولوژي ،سال اول ،شماره  ،2بهار 9314

18

ارتباط داده شود تا عوامل کنترلکننده تغييرات کيفي آب زيرزميني مشخص شود .بر اساس اين نقشهها،
کاهش کيفيت آب در قسمتهاي غربي دشت ميتوان چند دليل داشته باشد .اول اينکه جهت حرکت جريان
آب زيرزميني در اين محدوده از شرق به غرب است و با فاصله گرفتن از منطقه تغذيه و نزديک شدن به
منطقه تخليه ،کيفيت آب زيرزميني کاهش مييابد .دوم ،ميتوان به نقش بارز رودخانه آجيچاي اشاره کرد
که پس از عبور از اليههاي گچي و نمکي و تنزل کيفيت ،در قسمتهاي مياني دشت و از جنوب وارد منطقه
ميشود .همچنين توسعه اليههاي مارني و ژيپسي در قسمتهاي غربي دشت نيز ،ميتواند سبب تخريب
کيفيت آب شود .در مطالعهاي مشابه که توسط صياد و همکاران ( ،)9 :4931با استفاده از روش  GQIانجام
شـد ،نتايج حاکي از تغييرات  GQIبين  99تا  99درصد بود که نشاندهنده متوسط تا خوب بودن کيفيت
آبهاي زيرزميني محدوده درگز از نظر استاندارد آب آشاميدني ميباشد ،ولي در ردهبندي به روش شولر،
نمونهها در ردههاي کامالً نامطبوع تا خوب قرار گرفتند .همچنين سليماني و همکاران (،)499 :4932
مطالعهاي با عنوان بررسي تغييرات کيفي منابع آب باختر کوهسرخ با استفاده از شاخص کيفي  GQIدر
محيط  GISانجام دادند .نتايج اين تحقيق نشان داد ،مقدار شاخص  GQIدر منطقه ،بين  92/3تا  31/9درصد
تغيير ميکند و بيانگر اين است که در مجموع آبهاي زيرزميني منطقه از نظر استانداردهاي آب آشاميدني در
رده کيفيت مناسب تا قابلقبول قرار ميگيرند .نقشه پهنهبندي نشاندهنده کاهش شاخص کيفي  GQIاز
پيرام ون به سمت مرکز منطقه مورد مطالعه ،به دليل تأثير عوامل زمينشناسي و جهت جريان و همچنين
سامانه گرمايي فعال در منطقه ميباشد.
مزيت اين مطالعه نسبت به مطالعات مشابه پيشين اين است که سعي شده تا با استفاده از فازي سازي
شاخص  ،GQIجهت از بين بردن عدم قطعيتهاي موجود در روش  ،GQIبه مطالعه ويژگيهاي کيفي منطقه،
پرداخته شود .همچنين مزيت ديگر اين مطالعه ،استفاده از هردو استاندارد سازمان بهداشت جهاني ) (WHOو
استاندارد تحقيقات صنعتي ايران ) (ISIRIبوده است.
نتيجهگيري
اين مطالعه نشان ميدهد نتايج حاصل از روش  GQIبا روشهاي ديگر ارزيابي کيفيت آب زيرزميني
همخواني دارد و ميتوان از آن بهعنوان يک شاخص مورد اطمينان براي بررسي تغييرات مکاني و حتي زماني
کيفيت آب زيرزمـيني استفاده کرد .روش شولر با اينکه روشي سنتي است ،پارامترها را بهصورت جداگانه
بررسي ميکند و کيفيت نهايي بر اساس بدترين کيفيت موجود تعيين ميشود .از سوي ديگر تعداد و نوع
پارامترها در روش  GQIکامالً اختياري بوده و اين امکان را به محقق ميدهد که تغييرات کيفي را متناسب با
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نيازها و مشکالت هر منطقه بررسي نمايد .در حاليکه پارامترهاي مورد بررسي در روش شولر همواره ثابت
ميباشد .البته نبايد فراموش کرد که روش شولر محدوديت تعداد پارامتر را دارد و پارامترهاي مهمي مانند
نيترات و ...در ردهبندي آن لحاظ نشده است؛ بنابراين با توجه به نوع و هدف تحقيق ميتوان هر يک از اين دو
روش را بهکار برد .نمودار شولر که بيانگر ارزيابي نقطهاي کيفيت آب آبخوان در سطح دشت ميباشد ،براي
چهار چاه انتخابي از ابتدا (شرق) ،وسط و انتهاي دشت (غرب) ،آب زيرزميني را در ردههاي غيرقابل شرب تا
متوسط ،نشان ميدهد .محاسبه  GQIبراي دشت مهربان نشان ميدهد که مقدار اين شاخص از شرق به طرف
غرب ،بين  29تا  99درصد بر اساس استاندارد  WHOو بين  29تا  92درصد طبق استاندارد  ISIRIمتغير
بوده و بيانگر اين مسئله است که در مجموع آبهاي زيرزميني منطقه مورد مطالعه از نظر استانداردهاي
آشاميدني داراي کيفيت متوسط و قابل قبول ميباشند .همچنين ،نتايج  FGQIنيز نشان ميدهد که مقدار
 FGQIبر اساس هر دو استاندارد  WHOو  ISIRIبين  1تا  411متغير بوده و کيفيت آب زيرزميني در  2رده
کامالً نامطلوب تا نامناسب قرار ميگيرند .آب زيرزميني در هنگام عبور از اليهها و مواد سازنده آن ،مقداري از
امالح موجود در مسير را حل ميکند و از آنجا که جهت جريان در منطقه مورد مطالعه از شرق و شمال
بهطرف رودخانه آجيچاي و در نهايت به طرف غرب است ،کيفيت آب زيرزميني در جهت آب زيرزميني
کاهش پيدا ميکند .کيفيت آب زيرزميني در اين دشت به شدت تحت تأثير سازندهاي زمينشناسي و ورودي
از رودخانههاي شور است.
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