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  چکيده
  

ن يست. در ايده نيکس پوش چيبر ه ،ن آب شربيمأت يها نهين گزيتر از مناسب يکي عنوان به ،ينيرزميت منابع آب زياهم
و روش شاخص  يقان از نظر شرب، از استاندارد سازمان بهداشت جهانيدشت م ينيرزميت آب زيفيک يبررس يپژوهش، برا

 ي. براشدند يبررس ييايميپارامتر ش ۱۱از نظر  ،ينيرزميآب ز ةنمون ۴۰ يها داده ،ن منظوريا يت آب، استفاده شد. برايفيک
شانون استفاده شد. در ادامه پس از  يآنتروپ يک از پارامترها، از تئورين وزن هر ييدر تع يکارشناس يها از قضاوت يريجلوگ
 يل عامليتحل جيت آب انجام شد. نتايفيشاخص ک دار وزن يبر اساس آنتروپ ،ها نمونه يفيک يبند طبقهها،  داده يل عامليتحل

عامل  :شود يل ميعامل تحل ۵مورد مطالعه، با استفاده از  ةمنطق ينيرزميآب ز يفيرات کييانس تغيدرصد وار ۷۰نشان داد که 
رات ييدرصد تغ ۷/۱۰درصد و عامل پنجم  ۹/۱۰درصد، عامل چهارم  ۱۳درصد، عامل سوم  ۹/۱۳درصد، عامل دوم  ۹/۲۱اول 
با وزن  pHو  Cuشانون مربوط به  يآنتروپ ين وزن پارامترها بر اساس تئورين و کمتريشتريکنند. ب     يه ميانس را توجيوار
است  نياز ا يت آب حاکيفيدار شاخص ک وزن يمورد مطالعه بر اساس آنتروپ يها نمونه يبند طبقهرصد بود. د ۰۲/۰و  ۸۲/۳۴
 يها دارا درصد نمونه ۵/۱۲ت خوب، يفيک يها دارا نمونهدرصد  ۵/۲۷ار خوب، يت بسيفيک يها دارا درصد از نمونه ۵/۵۷که 
  .ت بد بوديفيک ياها دار آندرصد  ۵/۲ت متوسط و يفيک
  

  ت آب.يفيشاخص کتئوري آنتروپي، دشت ميقان، ، يل عامليتحل: ي كليديها واژه
  

دار کردن شاخص کيفيت آب (مطالعه موردي: دشت  وزن. بررسي تئوري آنتروپي شانون در ۱۳۹۷نژاد ح. و خسرواني ز.  پارسامهر ا. ح. ملکي :ارجاع
 .۱۱۰-۱۰۱: ۲۹ ميقان). مجله پژوهش آب ايران.
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  مقدمه 
 مقابلدر  ينقش برابر ،ينيرزميت آب زيفيت کياهم
ن اهداف ييتع يبرا ياصل عاملک يو  داردت آن يکم

 يو صنعت ي، کشاورزي، دامداريدنيآب آشام يمناسب برا
 يفي). اگرچه مباحث ک۱۳۹۴و همکاران،  يياست (خدا

آب  يبا موضوعات کم يدار يآب ارتباط منسجم و معن
 ت منابع قابليفيژه کيت آب، به ويفياز ک يآگاه دارد،
در  يريگ مياز نکات قابل توجه و مهم تصم يکي،شرب
 ي(عباساست  يتيجمع يزير ک و برنامهيت استراتژيريمد

و  يفيک يرهايمتغ ي). بررس۱۳۹۴، يو طالب يجندان
 يجد صورت بهاست که  يت آب از موارديفياستنتاج ک

 شده است يت آب بررسيفيک يجهان يتوسط استانداردها
ن ي) از اول۱۹۶۵( ). هورتن۱۹۴۸، ي(سازمان بهداشت جهان

آب با استفاده از  يفيک يةنما ةاست که به ارائ يپژوهشگران
مختلف پرداخته است. ساختار مناسب روش  يپارامترها

 ياز مطالعات بعد ياريبس يارائه شده توسط هورتن مبنا
ن يا يبر مبنا ،يمختلف يکردهايا به امروز روشد که ت

  شده است.شنهاد يپ يروش به جوامع علم
 يابيت آب، ارزيفيک يابيارز يد برايمف يها روشجمله از 

ند ين شاخص برآي) است. در ا١WQIت آب (يفيشاخص ک
ک عدد که يآب در قالب  يفيکمختلف  يها لفهؤاثر م

ا و يشنايشود (راماکر يارائه م ،ت آب استيفيک ةکنند انيب
مورد استفاده در  يها مؤلفه). تعداد و نوع ۲۰۰۹همکاران، 
ن شاخص هم ير است. اير و متغيپذ انعطاف WQIمحاسبه 

ت يفيک يابيارز يو هم برا يت آب سطحيفيک يابيارز يبرا
وال و همکاران، ي(ماچ ارائه شده است ينيرزميآب ز
۲۰۱۱.(  

ن مشکالت در استفاده از روش شاخص يتر از مهم يکي
استفاده  ک از پارامترهاست.يوزن هر  ةآب، محاسب يفيک

ن وزن هر ييتع يبرا يکارشناس يات و نظرهاياز تجرب
ت يفياز اطالعات ارزشمند ک ياريشود بس يپارامتر سبب م

 يراهکارهاجمله از  رد.يبدون استفاده قرار گ ينيمرزيآب ز
کردن پارامترها با استفاده از  دار وزنن مشکل، يرفع ا
اطالعات که  يآنتروپ يةشانون است. شانون از نظر يآنتروپ

، شود يماستفاده  يمطالعات يها نهياز زم ياريامروزه در بس
کند. از  ياد مي قطعيت عدمن ييتع يبرا يابزار عنوان به

و  ياطالعات کم قطعيت عدم ةدربارو بحث  يآنتروپ يةنظر
 يمنابع آب يتيريحل مسائل مد يتوان برا ي، ميفيک

                                                
1- Water Quality Index (WQI) 

است که  شده انجام ينه مطالعاتين زمياستفاده کرد. در ا
  شود: يها اشاره م در ادامه به آن

ت يفيک يبررس يبرا يا ) در مطالعه۲۰۱۰و و همکاران (ييپ
ت يفيشاخص ک دار وزن ين از آنتروپيچ يغرب آب در شمال

مورد  يها ج نشان داد که نمونهيآب استفاده کردند. نتا
شان يند. کرهستشرب  يبرا يت مناسبيفيک يدارا ،يبررس

ت آب يفيگوجارات هند، ک ة) در منطق۲۰۱۶(و همکاران 
 يتعداد ،ن منظوريا يند. آنها برامطالعه کردرا  ينيرزميز

 يرا بررس ينيرزمينمونه آب ز ۲۷ يفيک ياز پارامترها
ت آب يفيدست آمده توسط شاخص که ج بي. نتاکردند

خوب تا  ةها در محدود درصد نمونه ۸/۵۱نشان داد که 
ها  درصد نمونه ۲/۴۸گر يان ديقرار داشتند. به ب يعال
  شرب را نداشتند. يبرات استفاده يقابل
ت آب يفيک يابي) در ارز۱۳۹۲و همکاران ( يريام
ت يفيشاخص ک دار وزن يدشت زنجان، از آنتروپ ينيرزميز

 ۱۲ ين مطالعه به بررسيآب استفاده کردند. آنها در ا
نشان ج يپرداختند. نتا ينيرزميآب ز ةنمون ۵۹پارامتر در 

و  ۱رتبه  يدارا يمورد بررس يها درصد نمونه ۰۸/۵داد که 
مصرف شرب برخوردار  يبرا يار خوبيت بسيفياز ک

رات ييتغ يابي) در ارز۱۳۹۲( يريو ام ييهستند. رضا
 يةنظرب يدشت لنجانات از ترک ينيرزميآب ز يفيک

از  يج حاکياستفاده کردند. نتا يل عامليو تحل يآنتروپ
ت آب بود. يفيک يل و بررسين روش در تحليا يباال ييکارا

ت شرب يفيک يابي) در ارز۱۳۹۴( يو حشمت يگيب
ت يفيشهرکرد از شاخص ک ينيرزميو ز يسطح يها نمونه
ت آب يفينقشه ک ية. آنها پس از تهاستفاده کردندآب 

دند که غلظت تمام يجه رسين نتيشهرکرد به ا ينيرزميز
آبخوان شهرکرد  يها در بخش جنوب و جنوب شرق مؤلفه

ان و يديگر آبخوان است. حميد يها شتر از بخشيب
استان بوشهر را با  ينيرزميت آب زيفي) ک۱۳۹۵همکاران (

ن يج اي. نتاکردند يابيآب ارز يفياستفاده از شاخص ک
جم و کنگان به  يها نشان داد که شهرستان پژوهش

ن يت آب را دارند. همچنيفين کين و بدتريب بهتريترت
مورد  يها سال يط ينيرزميت آب زيفيرات کييتغروند 

 يو قربان ينيپورحس يشد. آخون يابيارز يمطالعه منف
ت يفيدر ک ييايمين پارامتر شيثرترؤن ميي) در تع۱۳۹۵(

 يآنتروپ ياز تئور يچا يحوضه صوف يسطح يها آب
 ياه ستگاهيج نشان داد که ايشانون استفاده کردند. نتا

گر يکديگذار متفاوت با ريتأث يپارامترها يمختلف دارا
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ت آب با استفاده يفين محاسبه شاخص کيهستند. همچن
 ،منطقه يسطح يها نشان داد که آب ياز روش آنتروپ

  هستند. يت عاليفيک يدارا
دشت  ينيرزميت آب زيفيک يابيارز پژوهشن يهدف از ا

 يبران هدف يقان از لحاظ شرب است. البته در کنار ايم
تر از  قيج دقيو حصول نتا يکارشناس يها کاهش قضاوت

ت يفيکردن شاخص ک دار وزن يبراشانون  يآنتروپ يتئور
  آب استفاده شد.

  
  ها مواد و روش

  مورد مطالعه ةمنطق يمعرف
 يبخش كيلومترمربع ۳۷۱۸با مساحت  مورد مطالعه ةمنطق

در در شمال شهر اراک قان يم ةاچيز دريآبخ ةاز حوض
طول  ۵۰° ۱۳'تا  ۴۹°  ۲۰'ن ياست و ب ياستان مرکز

قرار دارد. از  يعرض شمال ۳۴°  ۴۲'تا  ۳۳°  ۵۰'و  يشرق
ر، يدرصد مساحت آن را مراتع متوسط و فق۴۴ان ين ميا

 ۳بدون پوشش،  يدرصد اراض ۷م، يدرصد زراعت د ۳۲
 ۷/۱و  يکشاورز يدرصد اراض ۲قان، ياچه ميدرصد در

 ياراض يل داده است. مابقيتشک يدرصد را مناطق مسکون
از زراعت، مرتع  يقياست که تلف يا شامل مناطق کم بازده

شود  يز شامل باغ مين يار کميو جنگل است و مساحت بس
ک يک شامل يدرولوژين محدوده از لحاظ هي). ا۱(شکل 
حاصل از بارش در مرکز  يها انيبسته است که جر ةحوض

ل داده است. يقان را تشکياچه ميدا کرده و دريآن تجمع پ
شامل بخش  يشناس نياز لحاظ زم يمحدوده مورد بررس

کواترنر  ياست که توسط رسوبات آبرفت يا فرو افتاده
ن ين تخميکرومر يل آن را ابتدايانباشته شده و زمان تشک

زان يرات ميي). تغ۱۳۹۱و همکاران،  ياند (قهرود زده
 استمتر  يليم ۴۳۰تا  ۲۱۰در حوضه حدود  ينزوالت جو

 يزان بارندگيم، بر ميرو يش ميغرب پچه به سمت و هر
ثبت شده در طول  يشود. حداقل و حداکثر دما يافزوده م

درجه  ۴۴و  -۵/۳۰ب يترت بلند مدت به يآمار ةدور
 گراد بوده است. يسانت

  

  برداري نمونه
نمونه آب زيرزميني  ۴۰هاي کيفي  در اين بررسي از داده

واقع در دشت ميقان استفاده شد. اين نقاط شامل 
هاي صنعتي،  متر و با کاربري ۱۲۰تا  ۲۰هايي با عمق  چاه

برداري  کشاورزي و شرب بودند. در انتخاب نقاط نمونه

سعي بر اين بود که نقاط نمونه از همگني و پراکنش قابل 
ر سطح منطقه مورد مطالعه برخوردار باشند تا به قبولي د

نوعي پيوستگي مکاني متغيرها حفظ شود. پراکنش نقاط 
 ۱۱در ادامه  مشخص شده است. ۱برداري در شکل  نمونه

)، هدايت الکتريکي NO3پارامتر کيفي شامل نيترات (
)EC) اسيديته ،(pH) نيکل ،(Ni) سرب ،(Pb) مس ،(Cu ،(

)، TDS)، کل مواد جامد محلول (Fe)، آهن (Znروي (
) و ميزان اکسيژن بيوشيميايي مورد DOاکسيژن محلول (

) براي تعيين کيفيت آب زيرزميني در نظر BODنياز (
  ).۱۳۸۶گرفته شدند (نيازي، 

  
  تحليل عاملي

چندمتغيره است که با نوعي  تحليل عاملي، روش آماري
کمتري هاي  آرايش مجدد، متغيرهاي اصلي را به عامل

دهد و اين عوامل محدود براي تهيه بهترين  کاهش مي
گيرد.  الگوي بارگذاري قابل تفسير، مورد استفاده قرار مي
هاي  نخستين مرحله در تحليل عامل، استانداردسازي داده

خام و محاسبه ماتريس همبستگي بين متغيرهاي 
استاندارد شده است. دومين مرحله محاسبه ميزان بار 

صورت درجه نزديکي بين عامل و  که به هاست عامل
شود. در مرحلة آخر با تبديالت خطي  متغيرها بيان مي

ها با چرخش  هاي متناظر با اولين دسته از بارگذاري عامل
عامل، واريانس متغيرها بيشتر و براي تهيه بهترين الگوي 

  ).۲۰۱۱شود (شوو و همکاران،  بارگذاري استفاده مي
  

ص کيفيت آب زيرزميني با هاي شاخ محاسبة وزن
  استفاده از تئوري آنتروپي شانون

يا آنتروپي اطالعاتي را تحت  شانون مفهوم اطالعات علمي
توان  عنوان آنتروپي شانون معرفي کرد. آنتروپي را مي

عنوان معياري از ميزان آشفتگي در داخل سيستم  به
قطعيت  تعريف کرد. در واقع آنتروپي شانون مقدار عدم

بيني شده از يک رخداد تصادفي را بيان  هاي پيش داده
کند. وجود اطالعات مشخص در يک مسأله که سبب  مي

تواند  شود، مي قطعيت مي کاهش و يا از بين رفتن عدم
يک شاخص در آنتروپي استفاده شود (شانون،  عنوان به

عنوان دو مؤلفه  قطعيت به ). بنابراين اطالعات و عدم۱۹۴۸
صورت  به کنند، ت آمده را تشريح ميکه اطالعات به دس

قطعيت کاهش يافته  گيري غيرمستقيم از مقدار عدم اندازه
صورت زير قابل تعريف  آيند. آنتروپي شانون به به دست مي
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},...,{صورت  داده به nاست: تعداد 21 nxxxx با  ∋
)(احتمال 1xp ،)( 2xp و ... ،)( nxp  .مفروض است

پذير و  ميزان آنتروپي که يک مقدار واقعي غيرصفر، جمع
صورت زير تعريف  به است، pيک تابع پيوسته با احتمال
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  است.    ميزان احتمال  ip مقدار آنتروپي و XH)(که 
براي محاسبة وزن هر يک از پارامترهاي کيفي آب بر 

  کنيم: ترتيب زير عمل مي اساس آنتروپي شانون به
نمونه آب در دسترس باشد و تصميم بر  mاگر تعداد 

پارامتر باشد، بر اساس  nارزيابي کيفي آب بر اساس 
صورت زير  به Xهاي مشاهداتي ماتريس مقادير ويژه  داده

  خواهد بود:
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ها را براي کاهش تأثير ايجاد  سازي داده آمادهدر ادامه بايد 
شده توسط اختالف واحد پارامترهاي کيفي مختلف انجام 

ها  سازي داده داد. بر اين اساس با استفاده از تابع زير نرمال
  انجام شد:
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ها  استاندارد دادههاي خام، ماتريس  سازي داده پس از نرمال
  صورت زير خواهد بود: به
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در  jدر ادامه بايد نسبت مقدار شاخص مربوط به پارامتر 
  را بر اساس معادله زيرمحاسبه کرد: iنمونه 
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  شود: صورت رابطة زير بيان مي آنتروپي اطالعات نيز به
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بيشتر  هرچه مقدار آنتروپي کمتر باشد، تأثير پارامتر
محاسبة ميزان آنتروپي، وزن آنتروپيخواهد بود. پس از 

  ه زير به دست آمد:معادلبا استفاده از   هر پارامتر
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  محاسبة شاخص کيفيت آب زيرزميني

براي محاسبة شاخص کيفيت آب، ابتدا الزم است معيار 
براي هر يک از پارامترها تعيين شود.  iqبندي کيفي رتبه

  شود: براي اين منظور از فرمول زير استفاده مي
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غلظت هر پارامتر شيميايي در هر  jCه که در اين معادل
)/( نمونه litmg و jS  غلظت همان پارامتر بر اساس

يک استاندارد ارزيابي کيفيت آب براي استفاده شرب
)/( litmg طور که قبالً گفته شد، در اين  است. همان

پژوهش از استانداردهاي کيفي سازمان بهداشت جهاني 
)WHO شاخص کيفيت آب ) براي آب شرب در محاسبه

ه اگر پارامترمعادل) استفاده شد. در اين GWQIزيزميني (
j ،در آب موجود نباشد jq  .برابر صفر خواهد بود

 jq همچنين اگر مقدار اين پارامتر برابر مقدار مجاز باشد،
  خواهد بود. ۱۰۰برابر 

شاخص کيفيت آب بر اساس آنتروپي شانون از  در انتها
بندي کيفي هر  ضرب مقدار وزن آنتروپي و معيار رتبه

پارامتر در هم و جمع تمامي اين مقادير با هم به دست 
  ):۲۰۱۱آيد (جيان هو و همکاران،  مي
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توان آب  مي ۱، مطابق جدول EWQIبا توجه به مقادير 
رده بسيار خوب،  ۵زيرزميني را از نظر کيفيت شرب در 

خوب، متوسط، بد و بسيار بد قرار داد (پييو و همکاران، 
و  ArcGIS 9.3افزار  ). در پايان با استفاده از نرم۲۰۱۰
)، IDW( اي دهي معکوس فاصله يابي به روش وزن درون

هاي محدوده مورد مطالعه  بندي کيفيت چاه هعمل پهن
 انجام گرفت.

  
  
  
  

j
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 )٢٠١٠(پييو و همکاران،  EWQIبندي کيفيت آب شرب بر اساس  رده -١جدول 

EWQI کيفيت آب  رتبه 
  بسيار خوب  ١  ٥٠کمتر از 

  خوب  ٢  ١٠٠تا  ٥٠
  متوسط  ٣  ١٥٠تا  ١٠٠
  بد  ٤  ٢٠٠تا  ١٥٠

  خيلي بد  ٥  ٢٠٠بيش از 
      

  
منطقه مورد مطالعه و پراکنش نقاط  ياراض يکاربر ةن نقشيهمچن .ياستان مرکزو  رانيامورد مطالعه در  ةت منطقيموقع - ١شکل 

  در آن يبردار نمونه
  

  نتايج و بحث
در آب  يمورد بررس يها مؤلفهمربوط به  يآمار ةخالص

ارائه شده است.  ۲ قان در جدوليدشت م ينيرزميز
از  يخن جدول مشخص است، بريکه در ا طور همان

ت يبدون محدود يت و برخيمحدود يپارامترها دارا
 پارامترها کمتر از حد مطلوب ينه تماميهستند. کم

پارامترها  ياست. برخ ياستاندارد سازمان بهداشت جهان
ت يها بدون محدود نمونه يدر تمام Znو  pH ،Cuر ينظ

از حد مطلوب است.  زکمتريها ن آن ةنيشيزان بيهستند و م
درصد  ۹۵ش از يافت که بيتوان در يم ياجمال يبا نگاه
 Feو  NO3 ،Niياز لحاظ پارامترها يمورد بررس يها نمونه

درصد  ۵گر کمتر از يعبارت د به ،ت هستنديبدون محدود
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ت يمحدود يچاه) دارا ۴۰ان يچاه از م ۲ها (کمتر از  چاه
درصد  ۹۵از ش يدر ب ECزان يادشده هستند. ميعناصر 

ن ينه ايشيکه ب ييش از حد مطلوب است تا جايها ب چاه
  ز فراتر رفته است.يبرابر حد مطلوب ن ۱۳پارامتر از 

ها بيش از  درصد از نمونه ۵۰در حدود  Pbميزان عنصر 
هاي  درصد از نمونه ۵حد مطلوب است. اين پارامتر در 

 TDSبرابر حد مطلوب است. مقدار  ۴مورد بررسي بيش از 
ها فراتر از حد مطلوب است.  درصد نمونه ۵۰در بيش از 

درصد  ۲۵مشخص است، در  ۲طور که در جدول  همان
 ۱۰بيش از دو برابر و در کمتر از  TDSها ميزان  نمونه

برابر حد مطلوب است. افزايش  ۴ها بيش از  درصد نمونه
EC  وTDS تواند ناشي از وجود رسوبات تبخيري  مي

نطقه مورد مطالعه باشد. همچنين انباشته شده در م
با توجه به پيشينه  Pbباالبودن برخي فلزات سنگين مانند 

  صنعتي بودن منطقه اراک قابل توجيه است.
در حد مطلوب  DOها داراي مقدار  درصد نمونه ۱۰تنها 

شود.  ها مطلوبيتي مشاهده نمي هستند و در غالب نمونه
بدون مشکل  BODها از لحاظ  درصد نمونه ۷۵بيش از 

هاي آماري اين پارامتر اين است  هستند. از جمله ويژگي
 ۰ها زياد است و اين پارامتر از  که دامنه تغييرات بين داده

کند و بيشترين تغييرات در صدک  تغيير مي ۹۵/۱۰تا 

هاي  افتد. با توجه به اينکه نمونه اتفاق مي ۹۰بيش از 
و روستايي و موردبررسي در اين مطالعه، از مناطق شهري 

همچنين نزديک بسياري از واحدهاي صنعتي و کشاورزي 
اند، افزايش يا به تعبيري ديگر نوسانات زياد  تهيه شده

دور از انتظار  BODو  DOپارامترهاي کيفي همچون 
) نيز در پژوهشي مشابه، ۱۳۹۲نيست. اميري و همکاران (

  بر اين موضوع تأکيد داشتند.
در حد مطلوب  DOها داراي مقدار  درصد نمونه ۱۰تنها 

شود.  ها مطلوبيتي مشاهده نمي هستند و در غالب نمونه
بدون مشکل  BODها از لحاظ  درصد نمونه ۷۵بيش از 

هاي آماري اين پارامتر اين است  هستند. از جمله ويژگي
 ۰ها زياد است و اين پارامتر از  که دامنه تغييرات بين داده

کند و بيشترين تغييرات در صدک  تغيير مي ۹۵/۱۰تا 
هاي  افتد. با توجه به اينکه نمونه اتفاق مي ۹۰بيش از 

موردبررسي در اين مطالعه، از مناطق شهري و روستايي و 
همچنين نزديک بسياري از واحدهاي صنعتي و کشاورزي 

اند، افزايش يا به تعبيري ديگر نوسانات زياد  تهيه شده
دور از انتظار  BODو  DOکيفي همچون  پارامترهاي

) نيز در پژوهشي مشابه، ۱۳۹۲نيست. اميري و همکاران (
  بر اين موضوع تأکيد داشتند.

  
  آب شرب يبرا WHOقان و حدود مطلوب يدشت م ينيرزميآب ز يفيک يها مؤلفه يخالصه آمار -٢جدول 

  ميانگين بيشينه  کمينه ارامترپ
  صدک

WHO 
۵  ۱۰  ۲۵  ۵۰  ۷۵  ۹۰  ۹۵  

NO3(mg/lit)  ٨  ٢/٥/۵۳  ٥٠  ٨/٤٨  ٣٥  ١/٢٩  ٦/٢٢  ٧/١٥  ١/١٠  ٦/٥  ٨٦/٢٢  
EC(μmohs/cm)  ٥٠٠  ٦٧٦٢  ٥٥٧٤  ٢٦٩٩  ١٥١٠  ٧٤٤  ٦٦٩  ٥٦٢  ٢١١٠  ٦٧٨٠  ٣٤٣  

pH  ٥/٧- ٥/٨  ٩٩/٧  ٨٠/٧  ٦٠/٧  ٣٠/٧  ١٢/٧  ٩١/٦  ٧١/٦  ٣٣/٧  ١/٨  ٤/٦  
Ni(mg/lit) ١/٠  ٠٧١/٠  ٠٥٨/٠  ٠٥٥/٠  ٠٤٧/٠  ٠٤٠/٠  ٠٣١/٠  ٠٢/٠  ٠٥/٠  ٥١/٠  ٠٢/٠  
Pb(mg/lit)  ٠١/٠  ٠٤٠/٠  ٠٣٧/٠  ٠٢/٠  ٠١٥/٠  ٠٠٢/٠  ٠  ٠  ٠١/٠  ٠٤/٠  ٠  
Cu(mg/lit)  ٢  ٠٣٩/٠  ٠١١/٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠٣/٠  ٠٥/٠  ٠  
Zn(mg/lit)  ٣  ٣٨٨/٠  ١٠٣/٠  ٠٤٥/٠  ٠٠٧/٠  ٠٠١/٠  ٠  ٠  ٠٤/٠  ٤٦/٠  ٠  
Fe(mg/lit)  ٣/٠  ٣١/٠  ١٤/٠  ١٢/٠  ١٠/٠  ٠٦/٠  ٠٤/٠  ٠١/٠  ١١/٠  ٦٢/٠  ٠١/٠  
DO(mg/lit)  ٥  ٤/٨  ١/٨  ٨/٦  ٤/٦  ٧/٥  ٥  ٥/٤ ٣٨/٦  ١/١٠  ٢/٣  
TDS(mg/lit)  ٤٤١٠  ٢٧٨  ۱۰۵۴  ٦٠٠  ٣٣٨٢  ٢٥٣٧  ١٣٥٦  ٧١٠  ٣٦٤  ٣١٩  ٣١٧  
BOD(mg/lit)  ٢  ٦/٩  ١/٤  ٣/١  ١/٠  ٠  ٠  ٠  ٢٩/١  ٩٥/١٠  ٠  

  
ها بر  افته عامليو مقدار بار دوران  يل عامليج تحلينتا

مشخص شده است.  ۳در جدول  Varimaxاساس چرخش 
نمونه مورد مطالعه  ۴۰ يل عامليج تحلين اساس، نتايبر ا

دشت  ينيرزميز يها آب يابيپارامتر ارز ۱۱نشان داد که 
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 ۴۸/۷۰عامل  ۵ن يشوند. ا يکنترل م مؤلفه ۵قان توسط يم
ان ين ميکنند. در ا يه ميتوج ت آب رايفيرات کييدرصد تغ

ن نقش يشتريب يرات داراييدرصد تغ ۲۱ش از يبا ب ۱عامل 
، ۰۲/۱۳، ۹۱/۱۳ب با يترت به ۵تا  ۲ يها و بعد از آن عامل

گذار بر ريتأثن عوامل يتر درصد مهم ۷/۱۰و  ۹۲/۱۰
ن يشتريعامل اول ب ند. معموالًهستقان يت دشت ميفيک
 يها ج عامليتدر دهد و به يانس را به خود اختصاص ميوار
 TDSو  EC ي. پارامترهادارند يکمترانس ياز وار يبعد

داشتند يل عاملياول تحل ةمؤلفبا  يار قويبس يهمبستگ
گر يکديبا  TDSو  ECيد توجه داشت که پارامترهاي(با

ن ين علت ايتر رسد مهم يم دارند). به نظر ميمستق ةرابط
در سطح منطقه و  يريتبخ و يموضوع وجود رسوبات آبرفت
ت يفيم بر کيمستق يگذارريتأثگسترش آن در اعماق و 

آبخوان  ةدهند ليباشد. هر قدر رسوبات تشک ينيزمريآب ز
تر  آهسته ينيرزميحرکت آب زتر باشند، سرعت  زدانهير

و  ييابد. خداي يش ميافزا ينيرزميزان امالح زيو م است
ت يفيبر کثر ؤن عوامل مييتع ي) در بررس۱۳۹۴همکاران (

مشک، از ياند -دشت دزفول ينيرزميآب ز يآلودگ
اول  ةمؤلفبا  TDSو  ECيپارامترها يباال يهمبستگ

را وجود  ين همبستگيخبر دادند. آنها علت ا يل عامليتحل
  آبخوان عنوان کردند.  ةدهند ليتشک ةدانزيرسوبات ر

 DOو  Fe، ۲را با عامل  ين همبستگيشتريب Cuن يهمچن
ن يشتريب Znو  pH، ۳را با عامل  يهمبستگن يشتريب

را با  ين همبستگيشتريب Pbو  ۴را با عامل  يهمبستگ
 يپارامترها يهمبستگ ييش فضايداشتند. آرا ۵عامل 

نشان داده  ۲در شکل  مؤلفهبر اساس سه  يابيمورد ارز
  شده است.

  

  
بر  يابيمورد ارز يپارامترها يهمبستگ ييش فضايآرا - ٢شکل 

مؤلفهاساس سه 
  

 Varimaxافته بر اساس چرخش يدوران  يها مؤلفهس يماتر - ۳جدول 
  ۵عامل  ۴عامل   ۳عامل  ۲عامل   ۱عامل   پارامتر
NO3  ٤٤٣/٠  ٤٥٢/٠  ٠٠٨/٠  - ٠٧٢/٠  ٥٠٣/٠  
EC  ٠١٠/٠  - ٠٠٨/٠  ٠٥١/٠  - ٠٧٣/٠  ٩٠٥/٠  
pH  ٠٧٠/٠  ٦٨٦/٠  ٣٤٣/٠  - ٠٣٣/٠  ٠٨٦/٠  
Ni  ٥٣٠/٠  - ٣٢١/٠  ٢١٦/٠  ٠٠٩/٠  ٣٨٠/٠  
Pb  ٨٦١/٠  - ٠٨٠/٠  ١٣٢/٠  ٠٦٧/٠  ٠٨٥/٠-  
Cu  ١١٩/٠  ٠٦١/٠  ١٢٥/٠  ٨٧٧/٠  - ٠٧٣/٠  
Zn  ٠٤٨/٠  ٧١٦/٠  - ١٩٨/٠  - ٠٣٤/٠  -٠٨٦/٠  
Fe  ١٣٥/٠  -٠٨٦/٠  -٧٦٤/٠  - ٠٢٣/٠  - ١٢٧/٠  

TDS  ٠١/٠  - ٠٢٠/٠  -١٣٦/٠  -٠٦٣/٠  ٩٢١/٠ -  
DO  ١٠١/٠  - ٠٨٥/٠  ٧٧٠/٠  ٠٣٧/٠  - ٢١٤/٠  

BOD ٢٣٠/٠  - ١٥٢/٠  - ٠٧٢/٠  ٨٣٧/٠  -٠٦٦/٠ -  
  ١٧٧/١  ٢٠١/١  ٤٣٣/١  ٥٣١/١  ٤١١/٢  مقدار ويژه

  ٧/١٠  ٩٢١/١٠  ٠٢٧/١٣  ٩١٨/١٣  ٩٢١/٢١  واريانس (٪)
  ٤٨٧/٧٠  ٧٨٧/٥٩  ٨٦٦/٤٨  ٨٣٩/٣٥  ٩٢١/٢١  واريانس تجمعي (٪)

  
 يآنتروپک از پارامترها بر اساس يج مربوط به وزن هر ينتا

ن جدول، يارائه شده است. با توجه به ا ۴شانون در جدول 
Cu يدرصد) است. پارامترها ۸۲/۳۴( ن وزنيشتريب يدارا 
Zn  وBOD درصد در درجات  ۱۹ز با داشتن سهم برابر ين

ن وزن مشاهده شده مربوط به يقرار دارند.کمتر يبعد
 ي) در بررس۲۰۱۱است. شو و همکاران ( pHپارامتر 

وان ضمن يدر تا يآنتروپ يآب با استفاده از تئور تيفيک
ن وزن يباالتر يدارا ين موضوع که پارامترهايد بر ايأکت
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ان يت آب دارند، بيفيرا بر ک يگذارريتأثن يشتري، بيآنتروپ
هستند که  يين جزء پارامترهايداشتند که فلزات سنگ

ت آب يفيرا بر ک ريتأثن يشترين وزن و به تبع آن بيشتريب
  دارند.

در ادامه پس از تعيين وزن هر يک از پارامترها و همچنين 
و استفاده از  WHOمقايسة ميانگين هر پارامتر با استاندارد

ها  براي هر يک از نمونه EWQIمعادالت مربوطه، مقادير 
  ).۵تعيين شد (جدول 

نمونه مورد مطالعه، يعني  ۲۳بر اساس نتايج ارائه شده، 
ها داراي کيفيت بسيار خوب براي  درصد از نمونه ۵/۵۷

 ۱۱ها يعني تعداد  درصد نمونه ۵/۲۷مصرف شرب هستند. 
هاي داراي  اند. نمونه و کيفيت خوب ۲نمونه، داراي رتبه 

ها را  درصد کل نمونه ۵/۱۲و کيفيت متوسط  ۳رتبه 
نمونه است. در  ۵دهد که اين مقدار معادل  تشکيل مي

هاست،  د کل نمونهدرص ۵/۲نمونه که معادل  ۱نهايت 
باشد. حضور برخي پارامترها نظير  داراي کيفيت بد مي

EC ،TDS ،BOD ،Zn ،Pb  وCu  سبب کاهش کيفيت آب
شود و اين موضوع بر اساس دو ماهيت متفاوت شکل  مي
شناسي و وضعيت  گيرد. يکي منشاء طبيعي، زمين مي

هاي بشري که  شيميايي حاکم بر محيط و ديگري دخالت

استفاده از کودهاي شيميايي، نشت و نفوذ  در صورت
گيرد. نقشة  هاي انساني و صنعتي و ... شکل مي فاضالب

بندي کيفيت آب زيرزميني منطقة مورد مطالعه و  پهنه
ها در سازندهاي زمين شناسي  موقعيت قرار گيري چاه

  ب ارائه شده است. - ۳الف و  -۳ترتيب در شکل  به
صورت  ذکر شد، حوضة آبريز ميقان به طور که قبالً همان

ها مشرف به  ترين اليه يک حوضة بسته است، بيروني
هاي آبرفتي و رسوبات سيالبي است. غالب  پادگانه
هاي با کيفيت بسيار خوب در اين ناحيه واقع شده  نمونه

هاي   است. اين مناطق همچنين به نوعي عمل تغذيه آب
وارد شدن به منطقه کم  زيرزميني را نيز بر عهده دارد. با

يابد. تأثيرگذاري  ارتفاع و دشتي کيفيت آب کاهش مي
سازندهاي مارني نيمة غربي حوضه و حمل رسوبات آن 

ها در  گذاري آن ها و رسوب توسط رودهاي فصلي و آبراهه
اين منطقه و در ادامه آبشويي اين امالح سبب کاهش 

هاي  اهکيفيت آب شده است. البته در اين ميان حضور چ
جذبي فاضالب، استفاده از سموم کشاورزي در منطقه و 

ترين  عنوان يکي از صنعتي مجاورت با شهر اراک، به
شهرهاي ايران، نقش قابل توجهي در آلودگي و کاهش 

  کيفيت آب دارد.
  

  شانون يآنتروپک از پارامترها بر اساس يج مربوط به درصد وزن هر ينتا - ٤ جدول

  
  WHOمصرف شرب بر اساس استاندارد  يهر نمونه برا يفيو رتبه ک EWQIر محاسبه شده يمقاد - ۵جدول 

  

  وزن آنتروپي  پارامتر  وزن آنتروپي  پارامتر  وزن آنتروپي  پارامتر
NO3 ٦٤/٤  Pb ٠٧/٦  TDS  ٩٢/٤  
EC ٦٤/٤  Cu  ۸۲/۳۴  DO  ٢٨/٠  
pH ٠٢/٠  Zn  ٤٩/١٩  BOD  ١٥/١٩  
Ni ٠٤/٥  Fe  ٩٥/٣      

  رتبه  EWQI  نمونه رتبه  EWQI  نمونه  رتبه  EWQI  نمونه  رتبه  EWQI  نمونه
١ ۶۸/۲۶  ٣  ٢١/١١٣  ٣١  ٢  ٩٤/٦٥  ٢١  ٣  ٥٧/١٦  ١١  ١  
١  ٦٩/٣١  ٣٢  ١  ٩٩/٢٤  ٢٢  ٠٨٠/٠  ٨٧/٢٦  ١٢  ١  ٦٢/٢٥  ٢  
٤  ٢١/١٥٧  ٣٣  ٢  ٩٢/٥١  ٢٣  ١  ٣٢/٢٨  ١٣  ١  ٥٨/٤١  ٣  
١  ٩٠/٤١  ٣٤  ٢  ١٣/٦٧  ٢٤  ٣  ٤١/١٣٣  ١٤  ١  ٥٧/٣٧  ٤  
٢  ٠١/٩٧  ٣٥  ١  ٣٩/٢٥  ٢٥  ١  ١٦/٤٠  ١٥  ٢  ٦٣/٦١  ٥  
١  ٣٨/٣٦  ٣٦  ٣  ٨٧/١١٤  ٢٦  ٢  ٠٩/٦٦  ١٦  ١  ٨١/٢٦  ٦  
١  ٤٨/٤٥  ٣٧  ١  ٨٦/٤٠  ٢٧  ٢  ٧٣  ١٧  ١  ٢٣/٢٨  ٧  
١  ٦٣/٤١  ٣٨  ٢  ٢٨/٦٠  ٢٨  ١  ٣٤/٢٦  ١٨  ٢  ٩٠/٧٠  ٨  
١  ٥٧/٣٢  ٣٩  ١  ٢٩/٣٧  ٢٩  ٢  ٧١/٧٨  ١٩  ٢  ١٧/٦١  ٩  
٣  ٤٨/١١٤  ٤٠  ٣  ٨٢/١١٩  ٣٠  ١  ٦٦/٤٩  ٢٠  ١  ٦٠/٣٨  ١٠  
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  (ب) ين شناسيزم يمورد مطالعه در سازندها يها ت چاهي(الف)، موقع EWQIبر اساس  ينيرزميت آب زيفيک يبند پهنه ةنقش - ۳شکل 

  
  گيري نتيجه
منابع آب  يفيل کيو تحل يابيبا هدف ارز ،حاضر ةمطالع

. در کنار قان اراک انجام شديدر دشت م ينيرزميشرب ز
استخراج  يشانون برا يآنتروپ ين هدف، استفاده از تئوريا

موجود در دستور کار قرار گرفت.  يوزن پارامترها
ا ي يو کارشناس يات شخصير اساس نظرب يريگ ميتصم

ده ياوزان پارامترها، ضمن نادکسان مفروض دانستن تمام ي

جاد خطا و دور يمختلف سبب ا يت پارامترهايگرفتن اهم
محاسبه  يها از روش يکيد. شو يم يقيج حقيشدن از نتا

 ي، استفاده از تئوريابيک ارزيمختلف در  يوزن پارامترها
اطالعات  يآنتروپ يةنظراستفاده از  نيبنابرا ؛است يآنتروپ

سودمند  يتواند ابزار يم ينيرزميزت آب يفيک يابيارز يبرا
مشخصه هر عامل  يها و نوسان قطعيت عدمل يتحل يبرا

  باشد.

 ب

 الف
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