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  از نظر شرب با استفاده از ارزیابی هیدروشیمیایی منابع آب زیرزمینی
 GIS و منطق فازي در )AHP(هاي تحلیل سلسله مراتبی  روش
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  1چکیده
ه ب . استبع آب زیرزمینی دشت عقیلی در شرق استان خوزستانمنااین مقاله ارزیابی هیدروشیمیایی هدف از 

هاي اصلی  ن و آنیونو کاتیو TDS توان به آن جمله می  از کهشود می هاي متعددي استفادهپارامتراز  منظور ینا
 .دگرد تر می  براي ارزیابی وجود دارد، کار ارزیابی نیز پیچیدهپارامتر وقتی که چندین . کرداشارهموجود در آب 

، استفاده معیاره استگیري چند اي تصمیمارهترین ابز  یکی از گسترده که،AHP روشتوان از  ین منظور میه اب
 سپس.  شدمحاسبهیک ضریب خطر یک از پارامترها  براي هر منظور انجام این مقایسه، به، در این پژوهش. کرد

 هر پارامتر تعیین  برايضریب وزنی هم مشخص و ه ب دو پارامتر نسبتبراساس مقدار این ضریب ارزش هر
ه ب. شوند سازي همسانگیري  هاي اندازه  از نظر مقیاسپارامترها باید ،معیاره چندبراي تحلیل و ارزیابی .گردید

 به حداکثر )1عدد (ترین ارزش   بیش، با اعمال تابعی مشخصکه شده استفاده فازيمنطق روش  از ین منظورا
  خطیاز تابع ین منظوره اب. دهد اختصاص می به حداقل عضویت ) صفرعدد( ترین ارزش عضویت و کم

)Linear ( منظور  سپس به. تعریف شدبندي شولر  و مقادیر حداکثر و حداقل هر پارامتر با توجه به طبقهاستفاده
 برايگردید و رب ض AHP روش  ازدست آمده به در وزن هر پارامتر دهی به پارامترها نقشه استاندارد ارزش

 نتیجه این .شد استفادهمنتخب،  مدل عنوان به فازي گر گاماي  عملاز مناسب هاي تلفیقی مدل تعیین و ارزیابی
 تنها و دگیر می قرار خوب طبقه در شرب نظر ازآب زیرزمینی  عقیلی دشت نواحی تر ، بیشدادنشان تلفیق 
  .دهد می نشان را شرب غیرقابل تا نامناسب کیفیت دشت غرب جنوب در دشت از کوچکی هاي بخش
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  مقدمه
اي از  مالحظه در شرایط کنونی، بخش قابل. ترین منابع طبیعی در جهان است زیرزمینی از مهم آب

 آن کیفی ارزیابی  بنابراینشود زیرزمینی تأمین می مصارف کشور ایران در بخش شرب توسط منابع آب
 .شود می هاي متعددي استفاده  شاخصاز زیرزمینی آب کیفیت شیمیایی بررسی براي .دارد زیادي اهمیت

اما وقتی . عمل آوریم ها به بین گزینهدهد که مقایسه درستی  هاي مناسب به ما امکان می انتخاب شاخص
 در این .گردد تر می کار ارزیابی نیز پیچیده، د داردوجو براي ارزیابی  گزینه متعددکه چند یا چندین

شود و به ابزار  هنگام کار ارزیابی و مقایسه از حالت تحلیلی که ذهن قادر به انجام آن است، خارج می
گیري  ترین ابزارهاي تصمیم  گستردهیکی از، AHP .)2005، رتنا و بهیل( تحلیل عملی نیاز خواهد بود

ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی از نظر شرب منظور  به. نماید فرآیند را عملی می که این معیاره استچند
 فرآیند.  کردصلی موجود در آب استفادههاي ا نیونو کاتیون و آ TDS مانندگیري  هاي قابل اندازهز معیارا

طی گیري در شرای که براي تصمیماست ، قوي و ساده پذیر روشی انعطاف) AHP( تحلیل سلسله مراتبی
 گیرد ، مورد استفاده قرار میباشد ها مشکل می  بوده و انتخاب بین گزینهگیري متضاد ه معیارهاي تصمیمک
 هاي گیري براي بیان تصمیم) 1980( ساعتی. ، ابتدا توسط توماس الاین روش). 2006،  و براگلیابرتولینی(

 ،؛ ترسا2003 اي،گن( استه متعددي در علوم مختلف داشتهاي کاربردکنون  تاو شدمعیاره پیشنهاد چند
 GISها در  دهی پارامترها و تلفیق آن استفاده از این روش کمک شایانی به ارزش  در ضمن.)2003

که استفاده از این ابزار را در اختیار قرار است هایی  یکی از بهترین سیستم GISنموده است زیرا 
ب زیرزمینی از نظر شرب نیز با توجه به و بررسی مکانی کیفیت آمنظور تلفیق پارامترها  به. دهد می
هم ندارند، باید با هم  خوان و متناسب با همگیري  یک از پارامترها مقیاس اندازه که هر این

هاي قطعی، احتمالی  کرد اصلی در این فرآیند وجود دارد که شامل روش چند روي. سازي شوند همسان
به روش  پارامترها  در این مطالعه،.استه شده پژوهش از روش فازي استفادو فازي است که در این 

توان  از جمله می. هاي فراوانی صورت گرفته است در این زمینه پژوهش .اند فازي با یکدیگر تلفیق شده
با استفاده از را   را در دریاچه کاستوریاآنالیز کیفی آب زیرزمینی) 2009( مانتزا فلري و همکارانبه 

GIS پتانسیل کیفی آب شرب دشت درگز را با استفاده از ) 2010(و همکاران خدري  . استانجام داده
 و GISبا استفاده از  )2004( نوري و همکاران. اند بررسی کرده GISفرآیند تحلیل سلسله مراتبی و 

) 2008(  فاریابی.اي را تعیین کردند راي تغذیه مصنوعی به روش حوضچهمناطق مناسب ب روش فازي
) 2010( صفوي .نالیز عاملی براي بررسی کیفی دشت اوان استفاده کرده استاز شاخص اشباع و آ

ناصري . عصبی تطبیقی بررسی کرده است -ها را با استفاده از سیستم استنتاج فازي کیفیت آب رودخانه
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 را با استفاده منطق ) در شرق مسجد سلیمانواقع در(پذیري دشت گلگیر  آسیب) 2011 (نژاد رمیاو ص
از روش منطق فازي ) 2011( سروش و همکاران. اند تجزیه و تحلیل نموده DRASTICل فازي و مد

 در این پژوهش. ندا کار برده هبرود از نظر مصارف صنعتی  براي تعیین شاخص کیفی آب رودخانه زاینده
 World Health Organization (WHO)هیدروشیمیایی به استاندارد  با ارتباط دادن پارامترهاي نیز
، GISشولر، با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازي و با کمک  بندي بر مبناي طبقهو 

  .از نظر شرب بررسی شده استمنابع آب زیرزمینی دشت عقیلی 
  

  ها مواد و روش
 هاي طول بین شوشتر شهرستان کیلومتري 25 فاصله در عقیلی دشت: مطالعه مورد منطقه معرفی

 درجه 6 جغرافیایی هاي عرض و شرقی درجه دقیقه 48 و درجه 58 تا دقیقه 48 و رجهد 49 جغرافیایی
  ).1 شکل( شده است واقع خوزستان استان در شمالی، درجه دقیقه 32 و درجه 16 تا دقیقه 32 و
  

 
  

 .شناسی منطقه مورد مطالعه نقشه زمین یی وای جغرافتی موقع-1 شکل
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 و بزرگ دشت روستاي به شوشتر -اهواز جاده طریق از طقه،من این به دسترسی هاي راه ترین مهم
 شده واقع رشته کوه جنوبی دامنه در عقیلی دشت. باشد می ترکالکی روستاي به گتوند - شوشتر جاده
  .دهد می تشکیل گچساران تبخیري سازند را آن شرقی مرز و است

 ریز آب حوضه در رودخانه ینتر مهم کارون که هستند شور و کارون منطقه در موجود هاي رودخانه
  .است گرفته قرار دشت این جنوبی بخش در شور رودخانه و غربی مرز در که است دشت

 سازندهاي و کارون رود توسط شده گذاشته جاي بر رسوبات از که است آبرفتی دشت یک عقیلی
 با (رشته کوه تاقدیس منطقه این در شناسی زمین ساختارهاي ترین مهم. گرفته است منشأ خود مجاور
 دودهمح این در مختلفی سازندهاي. باشد می لهبري تراستی گسل و) شرق جنوب -غرب شمال روند

 کنگلومراي لهبري، بخش آغاجاري، میشان، گچساران،: شامل جدید به قدیم از ترتیب به دارند رخنمون
 گرفتن قرار باعث دشت شرق در لهبري تراستی گسل عملکرد. باشد می عهداین  رسوبات و بختیاري

 این در آب کیفیت شدن نامطلوب موجب ترتیب ینه اب و آبرفتی رسوبات مجاور در گچساران سازند
 که است عقیلی - گتوند دشت ریز آب حوضه در رودخانه ترین مهم کارون رودخانه. است شده نواحی
  ).2009 ،جهرمی نجاتی( است گردیده یکدیگر از دشت دو این شدن جدا باعث

 آزاد صورت به عقیلی گتوند منطقه خوان آب که دهد می نشان شده، انجام هیدروژئولوژیکی عاتمطال
. است شده تشکیل سیلتی رس و سیلتی ماسه اي، ماسه گراول گراولی، رسوبات ازه عمدطور  به و باشد می

 سطحی افیتوپوگر از زیرزمینی آب جریان براي که دهند می نشان ایستابی سطح تراز هاي نقشه بررسی
 بختیاري سازند. باشد می دشت جنوبی هاي بخش و غرب سمت به شرق از و دارد کاملی نسبت پیروي به

 از دارند را رخنمون ترین بیش دشت شرق در که گچساران سازند و دشت شمالی هاي بخش در که
 .شوند می دشت تغذیه باعث که باشند می منطقه نفوذپذیر بسیار هايسازند

برخورداري از منابع آب زیرزمینی با کیفیت مطلوب  :تعیین ضریب خطر  پارامترها وکانی متهیه نقشه
 ارزیابی و مطالعه کیفیت آب به همین علت. باشد  میکنندگان  بسیار ضروري براي مصرفموارد از
ه  نمونمربوط بهایی ی هیدروشیمهاي  داده در این مقاله از،با این هدف. ددار  بسیارياهمیتیرزمینی ز

استفاده شده برداري شده،  نمونه 88ماه مرداد در  موجود در دشت عقیلی کهعمیق حلقه چاه 15 آب
-2 هاي و آنیون Mg+2و  Na ،2+Ca+ هاي کاتیون شامل برده هاي نام داده. )2شکل ( است

 4So ،-Cl و 
TDS در محیط کهباشد می GIS 10  Arc  2ینگروش کریج  و1تحلیل مکانی گزینه ازاستفاده با ،

                                                
1- Spatial Analyst 
2- Kriging 
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کل  سپس میانگین .دست آمده است ه ب یک از پارامترهاي نام برده مکانی هریابی و نقشه تغییرات درون
تقسیم و براي هر پارامتر  WHOدست آمده و بر مقدار استاندارد  ه بمقادیر هر پارامتر در سطح دشت

  .دست آمده که ضریب خطر نامیده شده است هضریبی ب
  

 
  

  .هاي مورد مطالعه در دشت  موقعیت چاه-2شکل 
  

ها، از  یک ازآن دهی به پارامترها، با توجه مقادیر ضریب خطر هر منظور وزن به :دهی به معیارها وزن
افزار  حال با استفاده نرم. اند مرتب شده) تر تر به کم در واقع از میزان خطرپذیري بیش (بزرگ به کوچک

Expert Choice 11 از روش  و با استفادهAHP ثیر هرأقایسه بین پارامترها صورت گرفته و میزان تم 
ترین شاخه  عنوان اصلی افزار هدف، به در این نرم.  شرب بررسی شده استیک در کیفیت آب از نظر

  . زیرشاخه هدف هستندعنوان ها بهست و معیارتحلیل سلسله مراتبی ا
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زیرشاخه هدف در نمودار صورت  بهباید ثر بر هدف ؤدر قدم بعد، معیارهاي اصلی مبنابراین 
دهی بین  ، نوبت به وزنها پس از تعریف گزینه. تکمیل شود) کند افزار مشخص می نرمکه ( 1درختی

 زوجی عددي، گرافیکی و توان به چند صورت مقایسه این کار را می. شود ها می معیارها و گزینه
 زوجی ر این پژوهش، از روش مقایسهد ).2005 ،ژوزه (افزار انجام داد اي و مقایسه کلی در نرم محاوره

جموعه، تجزیه و تحلیل سازگاري در اثناي مقایسه زوجی براي هر م. عددي استفاده شده است
  .)2002تزنگ، (  باشد1/0تر از  این معیار باید کمپذیرد که  افزار صورت می وسیله نرم به

أله تبدیل موضوع یا مس. شود ها میها و معیار ساختن سلسله مراتبی که شامل هدف و گزینه
زیرا در . )2007،  و همکارانسیمرن (شود ترین بخش فرآیند سلسله مراتبی محسوب می نظر مهممورد

ها را به شکلی ساده، که با  ل مشکل و پیچیده فرآیند تحلیل سلسله مراتبی آنیاین قسمت با تجزیه مسا
، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بارت دیگرع به. کند ذهن و طبیعت انسان مطابقت داشته باشد، تبدیل می

  صورت سلسله مراتبی به هم مرتبط بوده  ی که بهیل پیچیده از طریق تجزیه آن به عناصر جزمسای
 آورد  در میتري ترین سطح سلسله مراتبی را به شکل ساده له با پایینأو ارتباط هدف اصلی مس

  ).2005 ،؛ ماو2003اي، گن ؛2004 اومکارپرسد،(
ها، مقایسه  ترین آن معیارها، چند روش وجود دارد که معمول) وزن(تعیین ضریب اهمیت براي 

شوند و درجه اهمیت هر معیار،  در این روش، معیارها دو به دو با یکدیگر مقایسه می. دودویی است
پارامتر هیدروشیمیایی  6 مطالعه نیز مقایسه دودویی بین در این. شود نسبت به دیگري مشخص می

. همیت داده شده استپذیري بین هر دو پارامتر نسبت به هم یک درجه اام و براساس ضریب خطرانج
  .وزن تعیین نموده است پارامترها یک یک از افزار براي هر بر این اساس، نرم

این ی تعیین کرد که در یها یابی به یک هدف معین باید شاخص معیاري براي دستدر ارزیابی چند
 مقدار  نقشه هم6صورت   پارامتر که به6این . رامتر هیدروشیمیایی هستند پا6شامل  ها شاخصبررسی این 

 براي تحلیل و .گیري متفاوتی هستند اند داراي محدوده و مقیاس اندازه درآمده )نقشه معیار (مکانی
ي برا. یکدیگر باشندخوان و متناسب با   همپارامترهاگیري  باید مقیاس اندازهمعیاري ارزیابی چند

 سازيقابل مقایسه از فرآیند استانداردها به واحدهاي  گیري و تبدیل آن هاي اندازه سازي مقیاس همسان
هاي  هاي معیار چند رویکرد اصلی شامل روش براي ساخت نقشه GISدر . شود معیارها استفاده می

ین منظور ه اب. تقطعی، احتماالتی و فازي وجود دارد که در این بررسی از روش فازي استفاده شده اس
ه سازي باستاندارد در .استفاده شده است GIS 10 Arcافزار  در نرم Fuzzy Membershipاز گزینه 

                                                
1- Dendriform Plot  
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بندي  فرآیند از طریق باز قالباین . گیرد  قرار می1ر محدوده بین صفر تا  تمامی مقادیر را د،ین روشا
 به 1ترین ارزش یعنی مقدار  شدر این حالت بی. گردد به شکل یک مجموعه عضویت عملی میمقادیر 

 در .گیرد ترین ارزش یعنی عدد صفر به حداقل عضویت در مجموعه تعلق می حداکثر عضویت و کم
شود که از جمله  بندي استفاده می  مختلفی براي باز قالبهاي ابعي فازي از تسازروش استاندارد

 از تابع خطی استفاده و این پژوهشدر .  نام برد3 شکل و خطیj ،2، سیگمویید1توان توابع گوسین می
در منطق .  قرار داده شده است4بندي شولر مقادیر حداکثر و حداقل براي هر پارامتر براساس طبقه

کننده میزان  گیرد که بیان عضویتی میدارد، نظر با توجه به مقداري که معیار موردفازي، هر منطقه 
، با مقدار عضویت باالتر از مطلوبیت باالتري ین معنی که هر ناحیهه اب. مطلوبیت آن ناحیه است

سی در منطق فازي مسأله قطعیت موجود در منطق بولین وجود ندارد و هر الیه در مقیا. برخوردار است
. تري خواهند داشت تر مطلوبیت بیش ها اعداد بزرگ در این مقیاس. شود بندي می  درجه1بین صفر و 

  .)1996 لین و همکاران،(  مطلوبیت استبدوندد صفر  باالترین مطلوبیت و ع از1یعنی عدد 
ها  باشد که به آن هاي فازي تعیین حد آستانه می سازي نقشهثر در استانداردؤیکی دیگر از عوامل م
 در انتخاب تابع به آن توجه نمود، نوع کاهشی یا داي که بای اما نکته. شود نقاط کنترل نیز گفته می

 تابع و منظور از شونده یا نزولی بودن جا منظور از کاهشی، حداقل ر ایند. باشد افزایشی بودن آن می
 .)2009زاده و شهابی،  ولی( باشد شونده یا صعودي بودن تابع میافزایشی حداکثر

یابی کیفی  دهی به پارامترها براي مکان منظور ارزش هاي استاندارد هر پارامتر به بعد از تهیه نقشه
وسیله روش  هها در وزنی که ب یک از نقشه هرر شرب در سطح دشت، ابتدا منابع آب زیرزمینی از نظ

AHP اند دست آمده ضرب شده هب.  
دست آمده از روش منطق فازي استفاده شده و  ه نقشه ب6منظور ترکیب  حال به :هاي معیار تلفیق نقشه

مطالعاتی براي شرب نقشه نهایی تغییرات کیفی آب زیرزمینی محدوده  Overly Fuzzyوسیله گزینه  هب
 با در دست داشتن دو یا چند نقشه با توابع عضویت فازي براي مجموعه مشابه .دست آمده است هب

در این ( کار گرفت توان براي ترکیب کردن مقدارهاي عضویت با یکدیگر به گرهاي متنوعی را می عمل
 :شود یکه شامل موارد زیر م) شود نمایش داده می µ درجه عضویت با ها هابطر

                                                
1- Gaussian 
2- Sigmoid 
3- Linear 
4- Schoeller 



 1392) 5(، شماره )20(هاي حفاظت آب و خاك جلد  نشریه پژوهش

 138

باشد و زمانی  هاي کالسیک می گر مشابه اشتراك در مجموعه این عمل ):AND(گر عطفی فازي  عمل
  .له کمک کنندأتوانند حل یک مس میشود که دو یا چند معیار با هم  استفاده می

  

)1                                                                            (,...),( BAncombinatio MIN    
  

اي با تمایلی به ایجاد  کارانه از عضویت مجموعه به پدید آمدن یک تخمین محافظه ANDگر فازي  عمل
ك و شواهد الزم  در مواقعی که دو یا چند قسمت از مدارANDعملیات . شود مقادیر کوچک منجر می

  ).1999 ،الچوسکیم( براي اثبات فرضیه با هم وجود داشته باشند مناسب است براي فرضیه باید
باشد و زمانی  هاي کالسیک می گر مشابه اجتماع در مجموعه این عمل :)OR (گر فصلی فازي عمل

 مقادیر از رابطه  این.منطقه مطالعاتی وجود داشته باشدشود که معیارهاي مثبت کافی در  استفاده می
 مختلف، هايفاکتوربراي  مشخص موقعیت یک در فاکتور هر در موجود 1پیکسلی هايواحد عضویت
 نماید می منظور نهایی هاي نقشه در و نموده را استخراج پیکسلی واحدهاي عضویت درجه حداکثر

  .)1999 ،مالچوسکی(
  

)2                                                                          ( ,...),( BAncombinatio MAX    
  

 در موجود مشخص موقعیت یک در فازي ضرب گر عمل ):Product (گر ضربی فازي عمل
 منظور نهایی نقشه در و نموده ضرب را پیکسلی واحدهاي عضویت مختلف، درجه فاکتورهاي

 شود که نقشه معیار اثر کاهشی بر روي هم داشته باشند گر زمانی استفاده می این عمل. نماید می
  ).1999 ،مالچوسکی(
  

)3                       (                                                                    i

n

i
ncombinatio  

1
  

 

گر  این عمل. باشد می فازي ضرب عملگر مکمل فازي، جمع گر  عمل):Sum (گر جمعی فازي عمل
 مقادیر گر، عمل این از. هاي معیار اثر افزایشی بر روي هم داشته باشند شود که نقشه زمانی استفاده می

  ).1999 ،مالچوسکی (کند می میل 1 سمت به و شده بزرگ خروجی نقشه در فازي عضویت
  

)4                                                                           ())(( i

n

i
ncombinatio   


11

1
  

                                                
1- Pixel 
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کار  هو زمانی بباشد  گر ضربی و جمعی فازي می گر حالت کلی عمل این عمل): Gama (گر گاما عمل
  ).1999 ،مالچوسکی (رود که تأثیرات کاهشی و افزایشی در تعامل معیارها وجود داشته باشد می

  

)5                               (],[ 10         1)Pr()( oductFuzzyFuzzySumncombinatio  
  

براي  منتخب مدل عنوان به فازي ضربگر  عمل ،معیارهاکاهشی  اثر دلیل  به نیزاین پژوهش در
  .است شده انتخاب مناسب، هاي تلفیقی مدل تعیین و ارزیابی

  
  بحثنتایج و 

  نقشه تغییرات مکانی  ابتدا، منظور ارزیابی کیفی منابع آب زیرزمینی دشت عقیلی از نظر شرب به
-2 پارامتر هیدروشیمیایی 6

 4So ،Na+، 2Ca+ ،2Mg+، -Cl و TDS دست هسپس با ب. تهیه شده است 
 )WHO )2006  میانگین هر پارامتر در سطح منطقه مورد مطالعه، این مقدار بر استانداردآوردن مقدار

  .)1 جدول( دست آمده است هبراي هر پارامتر بتقسیم و مقدار ضریب خطر 
  

 . پارامتر هیدروشیمیایی6 ضریب خطر وWHO  استانداردمقدار متوسط،  -1 جدول

 ضریب خطر  )گرم بر لیتر میلی (WHO )یترگرم بر ل میلی (متوسط پارامتر

Ca 987/163  300 546/0 

Mg 286/190 300 634/0 

Na 841/93 200 469/0 

Cl 07/170 250 68/0 

So4 453/159 250 637/0 

TDS 06/1225 1000 225/1 

  
 بیانگر که است 1 تر از  کم پارامتر5 براي ضریب خطرشود  گونه که در این جدول دیده می همان
  .دهد  را نشان می1دار ضریب خطر باالي مق TDS و تنها است WHOاستاندارد تر از  پایینتغییرات 

تر  تر به کم ساس میزان خطرپذیري هر پارامتر از نظر شرب از مقدار ضریب بیشاه این ترتیب برب
و  اند هعنوان معیارهاي اصلی هدف تعریف شد بهExpert Choice 11  افزار در نرماند و  مرتب شده

یک از پارامترها  منظور مقایسه دودویی هر  به اکنون.افزار تشکیل شده است توسط نرمنمودار درختی 



 1392) 5(، شماره )20(هاي حفاظت آب و خاك جلد  نشریه پژوهش

 140

 ها در نسبت به هم با توجه مقدار ضریب خطر هر دو پارامتر نسبت به هم یک درجه اهمیتی براي آن
را براي هر پارامتر افزار یک وزنی   نرم،این اساس بر.  آورده شده است2 که در جدول نظر گرفته

درجه اهمیت در نظر گرفته  ذکر شد معیار ارزیابی صحت که قبالًطور همان. اختصاص داده شده است
شود میزان   دیده می3 که در شکلطور همان. شود  با ضریب ناسازگاري معین می،پایداري آن و شده

و  ها اهمیت بین پارامتريها  درجهمناسب انتخاب دست آمده است که بیانگر ه ب00081/0این ضریب 
  .ها دارد سازگاري مناسب بین آن

  
  .ثر یر کیفیت آب زیرزمینی از نظر شربایی مؤیهیدروشیم پارامترهاي بین دودویی مقایسه -2 جدول

 وزن TDS Cl 4So Mg Ca Na پارامتر

TDS  2  1/2 1/2 2/2 4/2 292/0 

Cl   1/1  1/1  2/1  3/1 155/0 

4So    1  2/1  4/1 154/0  
Mg     1/1 2/1 146/0 

Ca      2/1 135/0 

Na       117/0 

  

  
       35/0           3/0             25/0            2/0            15/0            1/0            05/0              0  

  

  وزن                                                                    
  

 .بر کیفیت آب زیرزمینی از نظر شربثر ؤایی می پارامتر هیدروشیم6 به دهی وزن و بندي اولویت -3 شکل
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 دو اًثیر تقریبأت TDSشود که   میافزار، مشاهده اص داده شده توسط نرمهاي اختص با توجه به وزن
رابر به آن  ب2  در کیفیت آب از نظر شرب دارد و وزن تقریباًهابرابري را نسبت به دیگر پارامتر

  .تاختصاص داده شده اس
 آب از یرات مکانی کیفیتبا هدف تعیین تغیها، ارامتریک از پ هر) وزن( بعد تعیین ضرایب اهمیت

مقیاس   هم تهیه ووط پارامترهاي هیدروشیمیایی نام بردهمربهاي   نقشهها، دهی به آن  و ارزشنظر شرب
براي . ته استزي پارامترها به روش فازي انجام گرفساه این منظور فرآیند استانداردب. اند شده

 حداقل و حداکثر  و مقادیراستفادهخطی تابع  ،1 به مقیاس یکسان بین صفر و هاپارامترسازي  بازقالب
  ).3جدول ( بندي شولر در نظر گرفته شده است اساس طبقهاي هر پارامتر نیز بربر
  

 .)گرم بر لیتر حسب میلی بر( بندي شولر اساس طبقهیایی بردروشیماکثر پارامترهاي هی مقادیر حداقل و حد-3جدول 

 حداکثر حداقل  پارامتر

Ca 120  1700 

Mg 75 1000 

Na 115 1840 

Cl 5/177 2840 

4So 144  2340 

TDS 500 8000 

  
 ضرب و در AHPدست آمده به روش  ههاي استاندارد شده پارامترها در وزن ب یک نقشه هرسپس 

اکنون . اند دهی شده  در کیفیت آب زیرزمینی از نظر شرب ارزشها  آنس درجه اهمیتاساواقع بر
براساس روش فازي با یکدیگر ترکیب شده و نقشه نهایی تغییرات کیفی آب زیرزمینی از نظر شرب 

 به همراه نقشه تغییرات  پارامتر نام برده6هاي نهایی  نقشه. دست آمده است هعقیلی بدر سطح دشت 
  . آورده شده است5  و4 هاي ب زیرزمینی از نظر شرب در شکلکیفی آ

در طبقه خوب تر نواحی دشت عقیلی از نظر شرب  شود بیش  دیده می5گونه که در شکل  همان
قابل غرب دشت کیفیت نامناسب تا غیر هاي کوچکی از دشت در جنوب گیرند و تنها بخش قرار می

برداري از منابع آب زیرزمینی  هاي دشت امکان بهره  قسمتتر در نتیجه در بیش. دهد شربی را نشان می
غربی دشت را  هاي جنوب  کیفیت نامناسب بخشعالوه به. منظور تامین آب شرب منطقه وجود دارد به
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دست  از منطقه شامل رسوبات آبرفتی بهکه این بخش  اینبا توجه به .  دالیل متعددي دانستبهتوان  می
گیري در مجاورت آبرفت دشت و با  و همچنین این سازند با قرارران است از سازند ژیپسی گچساآمده

آب زیرزمینی در این بخش در آید،  کننده دشت به حساب می غذیهتتوجه به جهت جریان از منابع مهم 
که در انتهاي  از طرفی با توجه به این. ثیر قرار گرفته استأت اثر تماس چنین رسوباتی از نظر کیفی تحت

  و تا حدي کلرهسولفاتهاز نوع  آبتوالی چبوتارو با توجه به خوان قرار دارند  ب زیرزمینی آبجریان آ
ثیر تبخیر نیز تأ خوان را تا حدودي تحت  آب،)متر 2حدود ( عمق کم آب زیرزمینیهمچنین است و 
 .ویژه از نظر شرب نامطلوب شده است ه، کیفیت آب زیرزمینی بدهد قرار می

  

  
  

 .ایییهیدروشیم پارامتر 6 استاندارد هاي نقشه -4 شکل
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 .ز نظر شربنقشه نهایی تغییرات کیفی آب زیرزمینی ا -5 شکل

  
  گیري نتیجه

آبرفتی است که از رسوبات بر جاي گذاشته شده توسط رود کارون و سازندهاي   یک دشتعقیلی -1
آب  سازند گچساران و عمق کمخوان، تغذیه از  آزاد بودن آبدلیل  ه و باست مجاور خود منشأ گرفته

 .در معرض خطر قرار دارد کیفی تر نواحی دشت از نظر در بیش

تر از  پاییندهنده تغییرات  دهند که نشان  را نشان می1تر از   کم پارامتر مقدار5ضریب خطر محاسبه  -2
االتر از دهد و مقدار آن ب  را نشان می1 مقدار ضریب خطر باالي TDS و تنها است WHOاستاندارد 

 .باشد حد استاندارد می

د که ده به هر اختصاص یافته نشان می با توجه مقادیر ضریب خطر AHPهایی که به روش  وزن -3
TDS دو  دو برابري را نسبت به دیگر پارامتر در کیفیت آب از نظر شرب دارد و وزن تقریباًثیر تقریباًتأ 

 .استبرابر به آن اختصاص داده شده 

  



 1392) 5(، شماره )20(هاي حفاظت آب و خاك جلد  نشریه پژوهش

 144

 شرب نظر از عقیلی دشت نواحی تر بیش به روش منطق فازي دست آمده  به نقشه نهایی بهبا توجه -4
 کیفیت دشت غرب جنوب در دشت از کوچکی هاي بخش تنها و گیرند می قرار خوب طبقه در

 از برداري بهره امکان دشت هاي قسمت تر بیش در نتیجه در. دهد می نشان را شربی غیرقابل تا نامناسب
 .دارد وجود منطقه شرب آب تامین منظور به زیرزمینی آب منابع

چنین  علت قرار گرفتن در انتهاي جهت جریان آب در دشت و هم غربی دشت به هاي جنوب بخش - 5
 .دهد مناسبی را نشان می و عمق کم سطحی ایستابی کیفیت ناثر از سازند گچسارانأوجود رسوبات آبرفتی مت
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Abstract1 

The target of this article is hydrochemical of assessment Aghili plain ground 
water resources in the eastern Khuzestan province. In order to do this several 
parameters such as TDS and cation and anion that exists in the water were used. 
AHP method as one of the most widespread method using decision-making tools 
was applied. In order to do comparison, a coefficient of danger for each parameter 
was calculated. Then based on this coefficient, the value of each parameter and 
specified weight coefficient was determined. For analyzing and assessment of 
several criterion, parameters should be accommodated for measurement's scale. For 
this purpose, the logic fuzzy method using specific function, devoting the most 
value (number one) to the maximum of membership and the lowest value (number 
zero) to least membership was applied. In order to use the linear function the 
Schoeller classification was used to define maximum and minimum quantities of 
each parameter. The results indicate that ground water in most area of the Aghili 
Plain for drinking is in good level and just small parts indicate unsuitable quality in 
the south-west plain. 
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