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 .۲استاد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران
 .۳دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران
 .۴کارشناس پژوهشی پژوهشکدۀ مطالعات و تحقیقات منابع آب ،مؤسسۀ تحقیقات آب ،تهران
(تاریخ دریافت ۱۳98/08/۱5؛ تاریخ تصویب )۱۳98/۱۲/۱9

چکیده
آبهای زیرزمینی یکی از منابع مهم تأمین آب بهخصوص در مناطق خشک و کمباار

باه شااار مایرود .از ایانرو ،تعیاین

کیفیت و پیشبینی آن امری ضروری است .مطالعۀ حاضر به ارزیابی کیفیت مناابع آب زیرزمینای و پایشبینای آن در آبخاوان
زنجان میپردازد .شاخص  GWQIدر پژوهشهای پیشین ،وزندهی ساده بر پایۀ دیدگاههای کارشناسی بوده اسات .از ایانرو،
در شاخص جدید ( )C-GWQIبرای تعیین وزنها ،از رو

آنتروپی شانون و از تصایمگیری چندمعیارۀ  ،COPRASبه منظور

توسعۀ این شاخص استفاده شد .با تعریف دو محدودۀ کیفی مجاز و مطلاوب بارای مصاار

شارب طباق اساتاندارد ،WHO

کیفیت آبخوان در سه محدودۀ مطلوب ،مجاز و غیرمجاز برای طبقهبنادی آب شارب اساتفاده شاد .نتاای نشاان داد در هااۀ
دورههای زمانی سطح کیفیت آب زیرزمینی در محدودۀ شهری پایینتر از سایر نقاط است .با ایان حاا  ،در بیشاتر چااههاای
بررسی شده ،کیفیت آب برای شرب ارزیابی مطلوب شد .شاخص توسعه دادهشده باا اساتفاده از ماد شابکۀ بیایین تحات 8
راهبرد ساختاری ارزیابی و پیشبینی شد و از بین راهبردهای مختلف ،با توجاه باه معیارهاای میاانگین مطلاق خطاای نسابی
) (MAREو ضریب هابستگی ) (Rراهبرد برتر انتخاب شد .راهبرد برتر کیفیات آب زیرزمینای در مرحلاۀ آماوز

و آزماون

بهترتیب دارای مقادیر  ۱/9۳۲و  0/99۲درصد از نظر شاخص  MAREارزیابی شد .پارامترهای پیشبینیکنندۀ راهبرد منتخب
شامل آب برگشتی ،تخلیه ،بار  ،دما و کیفیت این ماه توانستند با دقت زیادی کیفیت ماه بعد را پیشبینی کنند .نتاای مطالعاۀ
حاضر میتواند به مدیران برای حفظ و مدیریت بهتر آبخوان کاک کند.
کلیدواژگان :آبخوان زنجان ،شبکۀ بییین ،کیفیت آب زیرزمینی.COPRAS ،

 نویسندۀ مسئول
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افزایش روزافزون جمعیت جهان و رشد صنایع وابسته به آب،
نیاز به نظارت مستمر و پیشبینی کیفیت منابع آب شیرین را
افزایش داده است .آب های زیرزمینی یکی از مناابع مها آب
برای تأمین نیاز شرب ،کشاورزی و صنعت است .با ایانحاال،
کیفیاات آبهااای زیرزمیناای در نتیج ا تغییاارات فیزیکاای،
شیمیایی و زیستمحیطی تغییر میکند .استفاده از منابع آب
با سطح کیفیت پایین برای شرب ،آبیاری و مصاار صانعتی
ممکن است به مشکالت جدی برای سالمتی و ضرر اقتصادی
منجر شود [ .]1با تعیین کیفیت شیمیایی آبهای زیرزمینی،
میتوان برآوردی از وضعیت سالمت این منابع به دست آورد و
متناسب با آن ،نوع کااربری را مشاص کارد [ .]2از ایانرو،
بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی ،مستلزم آگااهی داشاتن از
وضعیت کمی و کیفی آبصوان اسات .یکای از ابزارهاای مها
برای تحلیل وضعیت کیفی مناابع آب زیرزمینای ،اساتفاده از
شاخ است .هورتون در ساال  1۹۶۷شااخ کیفیات آب
) (WQI1را معرفی کرد [ WQI .]3یک عدد بدون بعد اسات
که چندین متغیر کیفیت آب را با نرمالسازی مقادیر در یاک
عدد واحد ترکیب میکند [ .]4بسیاری از محققاان از مفهاوم
2
 WQIبرای مطالعات کیفیات آبهاای زیرزمینای ) (GWQI
استفاده کردناد [ .]۷-5در مساالل پیچیاده مانناد تعیاین و
تفساایر دقیاا کیفیاات آب کااه وابسااته بااه بساایاری از
پارامترهاست ،میتوان از روشهای تصمی گیری استفاده کرد.
تصمی گیری چندمعیاره ) (MCDM3نوعی تکنیاک انتصاابی
است که برای ارزیابی تصمی های پیچیده استفاده میشود [8
و  .]۹این تکنیک به طاور گساترده در ارزیاابی تصامی هاای
بهخصوص در مورد مدیریت حوادث و مدیریت محیط زیسات
به کار گرفته شاده اسات [ .]12-10در ساالهاای اخیار ،از
تکنیکهای تصمی گیری چندمعیاره برای ارزیابی کیفیت آب
و تعیین  WQIاساتفاده شاده اسات [ .]1۶-13در پژوهشای
کاورماچی و همکاران [ ]1۷به ارزیابی توزیع مکاانی کیفیات
آبهای زیرزمینی با استفاده از تکنیاکهاای تصامی گیاری
چناادمعیاره  DEA4و  AHP5در منطقاا ساارفلیکوچیزار ۶در
ترکیه پرداختند .بر اساس این مدلها ،دو شاخ جدیاد A-

 GWQIو  D-GWQIاراله شده است .نتایج پژوهش یادشاده
نشان داد  A-GWQIو  D-GWQIشاخ های مفید و قابال
اعتمادی هستند .در مطالعهای دیگر مینه و همکاران [ ]18به
ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی کیفی آبهای زیرزمینی برای
یااک دورۀ دهساااله از سااال  200۹تااا  2018بااا اسااتفاده از
 Fuzzy-AHPدر اسااتان جیان ا  ۷ویتنااام پرداختنااد .نتااایج
پژوهش یادشده نشان داد چاههای ک عم در مناط شامال
شرقی و جنوب شرقی منطقه بیشتر به دلیل مقادیر زیادی از
رسوب در فصل موسمی تحت کیفیات «آب باد» باا غلظات
آرسنیک زیاد طی سالها طبقهبنادی شادهاناد .در پاژوهش
حاضر نیز برای وزندهی از  4گروه متصصا اساتفاده شاده
است که امر زمانبری بوده و قابلیت پیشبینی ایان شااخ
بررسی نشده اسات .روش  ،COPRAS8ناوعی روش سااده و
جدید  MCDMاست که برای حل مشاکالت تصامی گیاری
چندمعیاره با معیارهای متضاد به کار میرود .در مطالع حاضر
از روش  COPRASبه دلیل زمان محاساباتی کمتار ،امکاان
استفادۀ بسیار ساده و شفا  ،امکان زیاد تفسیر گرافیکای باه
کار گرفته شد کاه بهتار از ساایر روشهاای  MCDMمانناد
 TOPSIS10 ،EVAMIX۹و  AHPاست [ 1۹و .]20
مدلسازی و پیشبینی مناسب کیفیات آب زیرزمینای،
یکی از ابزارهای مه برنامهریزی و تصمی گیری در مدیریت
منابع آب است .پیشبینی کیفیات آب زیرزمینای باه دلیال
عدم اطمینان مصتلف و رابطا غیار خطای و پیچیاده باین
متغیرهااای کیفیاات آب زیرزمیناای ورودی بااا متغیرهااای
پیشبینیشده کار دشواری است [ .]21از اینرو ،اساتفاده از
ابزاری مناسب برای پیشبینی کیفیت آب زیرزمینی ضروری
اسات .ناژاد و همکاااران [ ]22در مطالعاهای بااا هاد ارالا
شاخصی برای ارزیابی کیفیت فاضالب تصفیهشده باا تمرکاز
بر استفادۀ مجدد از آب مبتنی بر شبک بیزین انجاام دادناد.
نتایج نشان داد مادل بیازین پتانسایل بسایار خاوبی بارای
مدلسازی شاخ کیفیت پساب دارد .شایان یادآوری اسات
که در مطالعات متعدد از مدلهای بیزین برای پایش کیفای
آب زیرزمینی استفاده شده است [ 23و .]24
مطالع حاضر به بررسای مکاانی و زماانی کیفیات آب

1. Water Quality Index
2. Ground Water Quality Index
3. Criteria Decision Making Multiple
4. Data Envelopment Analysis
5. Analytical Hierarchy Process
6. Sereflikochisar

7. Giang
8. Complex Proportional Assessment
9. EVAluation of MIXed data
10. Technique for Order of Preference by Similarity to
Ideal Solution
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زیرزمینی آبصوان زنجان با اساتفاده از دادههاای شایمیایی
پرداخته و سپس پیشبینی آن با استفاده از شابک بیازین
تحت راهبردهای مصتلف انجام گرفته است .هد اصالی از
تحقی حاضار ،تادوین مادلی بارای پایشبینای کیفیات
آبهای زیرزمینی و تعیاین مکاانهاای بهیناه بار اسااس
کیفیت خوب آب در طوالنیمدت اسات .شااخ کیفیات
آب زیرزمینی با ترکیبی از پارامترهای مؤثر بر کیفیات آب
و تعریف دو نقط مجاز و مطلوب آب شرب طب استاندارد
 WHO1تهیه شده و شاخ جدید کیفیات آب زیرزمینای
 C-GWQIاراله شده است .سپس ،به قابلیت پیشبینی این
شاخ توسط شابکههاای بیازین ) (BNپرداختاه شاد .از
یافتههای مطالع حاضر میتوان برای اطمیناان از کیفیات
آبهای زیرزمینای اساتفاده شاده در اهادا آشاامیدنی و
آبیاری در منااط مشاابه اساتفاده شاود .عاالوه بار ایان،
پیشبینی کیفیت آب زیرزمینی و پایش تغییرات آن یکای
از نیازهای مدیریتی بوده و بسیار حالز اهمیت است.
مواد و روشها
متدولوژی تحقیق

ارزیابی کیفیات مناابع آب زیرزمینای باا اساتفاده از روش
 COPRAS2شااامل اسااتفاده از شاااخ  ،GWQIساااخت
ماتریس تصمی گیری و وزندهی معیارهاست .در پاژوهش
حاضر برای تحلیل دادههای پیچیادۀ کیفیات مناابع آب از
تکنیک تصمی گیری چندمعیارۀ  COPRASاستفاده شاده
است .این تکنیک نسبت باه ساایر تکنیاکهاای MCDM
مزایایی همچون سادگی ،قابلیت در نظر گرفتن معیارهاای
مثبت و منفی و زمان محاسباتی کمتر دارد [ 1۹و .]20
در پاااژوهش حاضااار از دادههاااای کیفااای  2۹چااااه
نمونهبرداری برای مدت  12سال استفاده شد .ابتدا مااتریس
تصمی گیری با استفاده از پارامترهای کیفای مشااهداتی باه
عنااوان معیارهااای ماااتریس تصاامی گیااری و از چاااههااای
نمونهبرداری به عنوان گزینههای تصمی گیری استفاده شاد.
درخور یادآوری است در بررسای ساری زماانی کیفیات آب
زیرزمینی در این روش باید هم دورههای زمانی کل چاههاا
در یک ماتریس تصمی گیری مقایسه شوند .باه بیاان بهتار،
گزینههای ماتریس تصمی گیری ساری زماانی کال چااههاا
1. World Health Organization
2. Complex Proportional Assessment
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یعنی  2۹چاه در  12سال بررسای شاده (هار ساال دو داده)
یعنی در مجماوع  ۶۹۶عادد اسات .بارای ارزیاابی دقیا از
وضعیت آبصاوان نیااز باه معرفای چناد نقطا مشاص باا
دادههای کیفی معلوم است تا بتوان کیفیت آبصوان را نسبت
به این نقاط معلوم سنجید .برای تحق این امار از دو نقطا
مجاز و مطلوب آب شرب طب استاندارد  WHOاستفاده شد
[ .]25شایان یادآوری است به دلیل اینکه بارای پارامترهاای
غلظت سدی ) ،(Naپتاسی ) ،(Kبیکربناات ) )HCO3فقاط
حد مجاز تعریف شده بود ،نصف غلظت آن مقدار باه عناوان
حااد مطلااوب فاار شااده کااه در جاادول  1آم اده اساات.
معیارهااای ماااتریس تصاامی  11 ،پااارامتر کیفاای از جملااه
 HCO3 ،CL ،K ،PH ،So4 ،Na ،Mg،TH ،EC،TDSو Ca
است که محدودۀ این پارامترها در جدول  1اراله شده اسات.
به این دلیل که پارامتر  PHبازهای باوده و در باازهای خااص
مطلوب و در بازهای دیگر مجاز است ،پاارامتر جاایگزینی باه
صورت معادل  1تعریف شد ،که جزء معیارهای منفای باوده
یعنی هر چه به صفر نزدیکتر باشد ،مطلوبتار اسات .بارای
وزندهاای معیارهااا از دو روش آنتروپاای شااانون و وزندهاای
رفرنس استفاده شد [ .]2۶همان طور که گفته شد ،معیارها،
گزینهها و وزن دهی ماتریس تصمی گیاری باه ایان صاورت
تعریف شد و در پایان ارزش هم چاههاا در هما دورههاای
زمانی محاسبه شده و نتایج دو نوع وزندهی با ها مقایساه
شد .نتایج  COPRASعددی بین صفر تا  100است؛ به ایان
معنا که هر چه این عدد به  100نزدیاکتار باشاد ،کیفیات
بهتر است و هر چه به صفر نزدیکتر باشد ،کیفیات بادتر را
نشان میدهد .ایان شااخ دادههاای پیچیاده را یکپارچاه
میکند و نمرهای را تشریح میکند که وضاعیت کیفیات آب
زیرزمینی را نشان میدهد.
()1
آبصوان با  2۹چاه نمونهبرداری تیسنبنادی شاده و باا
استفاده از میانگینگیری وزنای ،کیفیات آب کال آبصاوان
محاسبه شد .در اینجا کل آبصوان به صاورت یکپارچاه 3در
نظر گرفته شده اسات .ساپس ،درونیاابی باین مااههاای
اردیبهشت و مهر صورت گرفت تا کیفیات آب آبصاوان باه
صااورت سااری زمااانی ماهانااه تباادیل شااود .باارای تعیاین
ورودیهای بهینه به مدل پیشبینیکنندۀ بیزین 8 ،راهبرد
3. Lump
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مصتلف از دادههای ورودی تعریف شد .سپس ،پایشبینای
شاخ  C-GWQIبرای کل آبصوان با مدل بیزین صاورت
گرفت ،بهتارین راهبارد از دادههاای ورودی باا اساتفاده از

شاخ های عملکارد انتصااب شاد .در شاکل  1چگاونگی
استفاده از مادلهاا ،راهبردهاا و مراحال کاار ،باه صاورت
فلوچارت ترسی شده است.

جدول  .1طبقهبندی کیفیت آبهای زیرزمینی مطابق  25[ WHOو  ]27و وزندهی []26
پارامتر

واحد

کمینه

میانگین

بیشینه

TDS

)(mg/L

EC

)(μS/cm

115
18۷/4
۶۹
1/82
۶/۹
0/48
۶/48
0/4
1/0۶
1/83
2
0

418/38
۶۶8/55
215/۹5
21/8
54/۷1
105/33
۷/۷
2/۷3
3۶/11
1۹8/45
50/۶5
0/35

1350
21۷0
۷۶0
۹۹/۷5
315/1
۶1۷/2۹
8/82
12/48
233/04
54۹/08
1۹۹/۹۹
1/32

TH

)(mg/L

Mg

)(mg/L

Na

)(mg/L

So4

)(mg/L

PH

-

K

)(mg/L

CL

)(mg/L

HCO3

)(mg/L

Ca

)(mg/L

'PH

-

WHO

حد مطلوب

حد مجاز

Wi

500
۷80
300
30
100
200
8/5 – ۶/5
۶
200
150
۷5
1

1500
3125
۶00
150
200
400
۹-۶
12
۶00
300
200
1/5

5
3
3
3
4
5
2
5
1
3
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شکل  .1فلوچارت مراحل تحقیق
روش تصمیمگیری چندمعیارۀ COPRAS

 COPRASنوعی روش جدیاد تصامی گیاری چنادمعیاره
) (MCDMاست که توسط کاالوسکاس و همکارانش ارالاه
شده است [ .]28این روش وابستگی مستقی و متناسب با
سطح بزرگی و ساودمندی گزیناههاا را در صاورت وجاود
معیارهای متناقض فر میکند .در پژوهش حاضر از ایان
روش استفاده شده اسات ،زیارا یاک روش تصامی گیاری

چناادعاملی بااا سااادگی محاساابه ،زمااان محاسااب کاا ،
رتبهبندی کل امتیازهاا و اساتفادۀ ها زماان از معیارهاای
کمی و کیفی ،امکان محاساب جداگانا معیارهاای مثبات
(حااداکثر) و منف ای (حااداقل) اساات .معیارهااا در فراینااد
ارزیابی ،توانایی تصمین میزان اهمیت هر گزینه باه عناوان
درصد به منظور نشاان دادن انادازۀ بهتار یاا بادتر از یاک
گزینه و توانایی انطباق با شرایط محلی و تجربای را دارناد.

مظفری و همکاران :توسعۀ شاخص کیفی برای ارزیابی آب زیرزمینی و پیشبینی تغییرات آن با مدل شبکۀ بیزین ...

اطالعات بیشتر در ماورد روش  COPRASرا مایتاوان در
پژوهشی توساط زاوادساکاس و کاالوساکاس یافات [.]2۹
بنابراین ،به طور کلی مراحل به شرح زیر خالصه میشود:
 .1تعیین وزن معیارها باا یکای از روشهاای معماول
مانند آنتروپی شانون ،فرایند سلسلهمراتبی ،فاولر و
غیره .در پژوهش حاضر از روش آنتروپای شاانون و
وزندهی رفرنس استفاده شده است.
 .2ساخت ماتریس تصمی گیاری (در تحقیا حاضار
معیارهاااا  11پاااارامتر کیفیااات آب زیرزمینااای و
گزینهها ،سری زماانی  2۹چااه نموناه بارداری باه
عالوۀ دو محدودۀ مطلوب و مجاز .)WHO
 .3نرمالسازی و وزندار کردن ماتریس تصمی گیاری
با استفاده از رابط :2
()2
مقدار هر گزینه باه ازای

که در آن وزن هر معیار و
هر معیار است.
 .4سااپس ،معیارهااای مثباات و منفاای ،مشااص و
تفکیک میشوند .منظور از معیار مثبت یا ساازگار،
معیاااری اساات کااه بااا افاازایش مقاادار آن ،میاازان
مطلوبیت آن نیز افزایش ماییاباد کاه در مطالعا
حاضر هم معیارها منفی در نظر گرفته شدند.
 .5پس از مشص کردن معیارهاای مثبات و منفای،
باید ارزش نهایی معیارهای مثبت و منفی را مطاب
رابط  3مشص کرد.
()3
براسااس رابطا  ،3جمااع جباری ارزشهااای مثباات و
منفی بهتفکیک محاسبه میشود.
 .۶در مرحل پایاانی ،بارای محاساب ارزش نهاایی Q
برای هر گزینه ،از رابط  4استفاده میشود.
()4
که در آن ،برابر با مقدار جمع جبری معیارهای مثبات
برای هر گزینه و مقدار جمع جباری معیارهاای منفای
برای هر گزینه است .در این بصش ابتادا  1بار تقسای
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میشود و براساس رابط  ،3مقدار دست میآید .سپس،
براساس رابط  ،4مقدار برای هر گزینه بهدست میآید.
مقدار نشااندهنادۀ میازان ارزش و اهمیات هریاک از
گزینااههااا برحسااب معیارهاساات و مقاادار زیاااد ارزش،
نشان دهندۀ اهمیت و مطلوبیت بیشتر گزینهها خواهد بود.
در مرحل پایانی  C-GWQIبا معادل  5محاسبه مایشاود
که عددی بین صفر تا  100است .این عدد هر چاه بیشاتر
شود ،کیفیت بهتر آب زیرزمینی را نشان میدهد.
()5
شبکۀ بیزین

مدل شبک بیزین برای نصستینبار توسط جودا پرل در سال
 1۹88اراله شد [ .]30از مزایای بارز این مدل نسبت به سایر
مدلها میتوان به تحلیل ریساک و عادم قطعیات باا دقات
بیشتری نسبت به مدلهایی که فقط مقادیر پیشبینیشاده
را اراله میدهند ،اشاره کارد [ .]31از طرفای ،شابک بیازین
برای ورود دادهها محدودیت کمی و کیفی ندارد و مایتاوان
ترکیبی از این دادهها را باه صاورت ورودی در نظار گرفات.
شبک بیزین نوعی مدل گرافیکی احتماالتی است که در این
مدل بین متغیرها و احتماالت به صورت یک گرا مساتقی
و بدون چرخه ارتباط برقرار است .مبنای این روش بر قاعادۀ
بیز استوار است که توساط تومااس بیاز در قارن  18بنیاان
نهاده شده است [ 31و  .]32الپالس این تئوری را گساترش
داد و منط احتماالت را بر پای آن تعیین کرد [ .]33اگار E
و  Fدو رویداد مفارو باشاند ،باه گوناهای کاه  P(E) ≠0و
 P(F) ≠0باشد ،آنگاه داری :
()۶
شبک بیزین امکان محاسبات رو به جلو و رو به عقب را
برای تحلیل فراه می کند .باه ایانصاورت کاه عاالوه بار
پیشبینی متغیر مد نظر با استفاده از وضاعیت متغیرهاای
ورودی ،ماایتوانااد بااا در دساات داشااتن وضااعیت متغیاار
پیشبینیشونده ،میزان تأثیر هر یک از متغیرهاای ورودی
را بر خروجیهای مدل مشاص کناد [ 31و  .]32شابک
بیزین از یک سری مجموعه گرههای متصل به ه سااخته
شده است که برای هر فرایند دو حالت وقوع و عدم وقوع را
بررسی می کند .مطاب شکل  ،2متغیر  Aو  Bدر پیشبینی

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،1بهار 1399

268
وقوع  Cنقش دارند .به تعبیر دیگار A ،و  Bعلات وقاوع C

هستند و با افازایش یاا کااهش آن ،معلاول  Aو  Bاسات.
همچنین ،وقوع متغیر  Bبه متغیر  Aبستگی دارد .احتماال
کاه P(E) ≠0
ه زمان  nرویداد کاه شاامل
از رابط  ۷به دست میآید.
برای
P  Ei |F  

()۷

) P  Ei  P(F | E i

)) P(FP  E1  P  F|E1   P  E 2  P  F|E 2   P  E n  P(F | E n

شکل  .2یک نمونۀ ساده از شبکۀ بیزین

دو الگوریت  1PCو  2NPCبا توجاه باهساادگی ،بیشاترین
اسااتفاده را در آمااوزش شاابک بیاازین باارای آمااوزش ساااختار
مدلسازی دارند .در تحقی حاضر از الگوریت  PCاستفاده شد.
شاخصهای ارزیابی عملکرد مدل
3

در پژوهش حاضر از سه پاارامتر میاانگین مربعاات خطاا
(رابط ا  ،)8میااانگین نساابی خطااای مطل ا (4رابط ا  )۹و
ضریب همبستگی پیرسون( 5رابط  )10برای بررسی دقات
ارزیابی مدلها و همچنین مقایس مدلها استفاده شد.
()8

()۹

()10

که در آن مقادیر پیشبینی و مقادیر مشاهداتی و
میانگین مقادیر مشاهداتی و میانگین مقادیر پیشبینای
است .هر چه مقادیر  RMSEبه صفر و هرچه مقادار  Rباه
یک نزدیک باشد ،مطلوبتر است .در پژوهش حاضر چاون
کیفیت آب زیرزمینی ) (C-GWQIبایبعاد مایباشاد ،باه
همین دلیل  RMSEنیز واحد ندارد.
منطقۀ مطالعهشده

آبصوان بررسی شده در مطالع حاضر در دشات زنجاان واقاع
شده که در فاصل طولهای  4۷درجاه و  50دقیقاه تاا 4۹
درج شرقی و عر  3۶درجاه و  20دقیقاه تاا  3۷درجا
شاامالی قاارار دارد و وسااعت تقریباای آن حاادود 2154
کیلومترمربع است .در دشت زنجان آبصاوان آبرفتای آزاد باا
وسااعت  11۷4کیلومترمربااع باایش از  ۶0درصااد از گسااترۀ
دشت را فرا گرفته است .در این محادودۀ مطالعااتی سااالنه
 4۹0میلیون مترمکعب برداشت میشاود کاه  400میلیاون
مترمکعب از منابع آب زیرزمینی تأمین مای شاود کاه خاود
نشاندهندۀ میزان اهمیت این آبصوان استراتژیک در منطقا
مطالعهشده است .این آبصوان به دلیل آبدهی مناسب و نباود
منابع مطمئن آب سطحی جزء مه تارین مناابع تاأمین آب
کشاورزی ،صنعت و آب شرب شهری و روساتایی اسات .باه
همین دلیل ،پاایش کیفیات آبصاوان و مکاانیاابی کیفیات
آبصوان اهمیت زیادی دارد .این آبصاوان باه دلیال برداشات
بیرویه دچار افت ساالن  0/54متر شاده و باه هماین ایان
علت ،وضعیت این آبصوان راهبردی ،بحرانای اسات .در ایان
دشت تراز آب زیرزمینی باین  1420تاا  1830متار باوده و
رقوم آنها از شرق به غرب کااهش ماییاباد .دماای متوساط
ساالنه در نواحی میانی محدوده  11درج سانتیگراد بوده و
در ارتفاعات به  8درج سانتیگراد میرسد .بیشین بارندگی
 ۶00میلیمتر در دورترین نقط جناوب شارق و کمینا آن
 250میلیمتر دردورترین نقط شمال غرب محادوده اسات.
موقعیاات جغرافیااایی منطقاا بررساایشااده و چاااههااای
نمونهبرداری موجود در آبصوان در شکل  3اراله شده است.
نتایج و بحث
توسعۀ شاخص C-GWQI

1. Path Condition
2. Necessary Path Condition
3. Root Mean Square Error
4. Mean Absulete Relative Error
5. Pearson Correlation Coefficient

به منظور توسع شاخ  C-GWQIاز دو رویکرد وزندهای
استفاده شد .سپس ،این دو رویکرد با ها مقایساه شاد .در
رویکرد نصست توسع شاخ  C-GWQIبا استفاده از روش

مظفری و همکاران :توسعۀ شاخص کیفی برای ارزیابی آب زیرزمینی و پیشبینی تغییرات آن با مدل شبکۀ بیزین ...

وزندهی رفرنس انجام پذیرفت و هر یک از چااههاا در دورۀ
زمانی با شاخ  C-GWQIارزیابی شدند .در رویکرد دوم از
روش آنتروپی شانون برای وزندهی  C-GWQIاستفاده شاد
و بر این اساس ،عدد شاخ  C-GWQIبرای تمامی چاههاا
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بااه دساات آمااد .سااپس ،نتااایج شاااخ  C-GWQIبااا دو
وزندهی مصتلف ،با ه مقایسه شد .همانطور که در شاکل
 4نشان داده شده است ،این دو روش وزندهای همبساتگی
بسیار خوبی از خود نشان دادهاند.

شکل  .3موقعیت جغرافیایی آبخوان زنجان و چاههای نمونهبرداری
100
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R² = 0.97
80

0
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100
C-GWQI Shannon entropy Wi

0

شکل  .۴همبستگی شاخص  C-GWQIبا دو روش وزندهی آنتروپی شانون و رفرنس

بررساای مقاااالت متعاادد شاااخ کیفیاات آب نشااان
میدهد در وزندهی  WQIدیدگاه های کارشناسان مصتلف
است [ 2۶ ،21و  .]34به همین دلیل ،وزندهای باه روش
آنتروپی شانون به دلیل عدم اتکا به دیدگاه های کارشناسان
و ناهمگونی دیادگاه هاا ،باه عناوان رویکارد برتار انتصااب
میشود .البته شایان یاادآوری اسات باا توجاه باه منطقا
مطالعه شده و پارامترهای کیفای اساتفاده شاده ،در برخای
موارد آنتروپی شانون گزین مطلوب برای وزندهی نیسات،
چون این روش وزندهی بر اساس پراکندگی دادهها بوده و
به دادههای پرت حساس است.

با وزندهی به روش آنتروپی شانون ،شاخ کیفیات آب
زیرزمینی  C-GWQIبرای تمامی چاههاا در  24دورۀ زماانی
محاسبه شد .حد مطلوب کیفیت آب شرب C-GWQI= ۹/۷
و حد مجاز کیفیت آب شارب  C-GWQI= 3/8۷را باه خاود
اختصاص داد .هیچیک از چاهها در محدودۀ کیفیت غیرمجااز
آب شرب قرار نگرفتند .به بیانی دیگر C-GQWI ،در هیچیک
از چاهها به کمتر از  3/8۷نرسید .در بیشتر مواقاع و منااط ،
کیفیت آب زیرزمینی مطلوب ( )C-GWQI> ۹/۷برای شارب
بوده است .از این بین فقط چاه هاای  ۷ ،1و  10در برخای از
ماههای بررسیشده میزان کیفیت کمتر از حاد مطلاوب و در
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کیفیاات آبصااوان مربااوط بااه اردیبهشاات  138۹بااا میاازان
 32/815بوده و پایینترین سطح کیفیت آبصوان مربوط به
اردیبهشااات  1385باااا میااازان  22/4۹در دورۀ زماااانی
بررسی شده را داشت .البته باید در نظر داشت که تغییارات
کیفیت آبصوان در منطق مطالعه شده زیاد نیست و بیشاتر
چاههای نمونهبرداری کیفیت قابل قبولی دارند.
شایان یاادآوری اسات کاه در مساالل پیچیاده ،مانناد
تعیین کیفیت آب ،تفسیر دقی کیفیت آب زیرزمینای ،در
حالتی کاه کیفیات آب زیرزمینای وابساته باه بسایاری از
پارامترها و فراینادها از جملاه تعامال سان و آب ،تغییار
توپوگرافی است ،کار سادهای نیسات .یکای از گزیناههاای
پیش رو ،استفاده از روشهای جدید و غیرخطای اسات تاا
بتوان راه حل احتمالی برای تفسیر دقی را به دسات آورد.
بااه همااین دلیاال ،از تکنیااک تصاامی گیااری چناادمعیاره
 COPRASباارای تاادوین شاااخ کیفیاات آب زیرزمیناای
استفاده شد .نتایج نشان داد ایان شااخ تواناایی خاوبی
برای تعیین کیفیت آب زیرزمینی دارد .همچنین ،کیفیات
آب زیرزمیناای از نظاار اسااتاندارد کیفیاات آب آشااامیدنی
 WHOدر آبصوان مطالعهشده مطلوب است ،اما در محدودۀ
شهری از حد مطلوب به سمت حد مجاز حرکت مایکناد.
باید برای صرفهجویی و بهینهسازی اساتفاده از مناابع آب،
برنامهریزی مناسب صورت گیرد.

بازۀ مجاز ارزیابی شد .چاه  1در سه دوره ،چاه  8در پنج دوره
و چاااه  10در چهااار دوره از مجمااوع  24دورۀ بررساایشااده
مطلوبیتی کمتر از حد مطلوب و بیشتر از حد مجاز داشتهاناد
( .)3/8۷ < C-GWQI < ۹/۷با توجه باه جادول  ،3کمتارین
رتبه را چاه  10در اردیبهشتماه  138۹با C-GWQI= 8/25
به خود اختصاص داد .چاههای  8 ،۷و  10به دلیل قرارگیاری
در محدودۀ شهر زنجان ،سطح کیفیت پایینتاری نسابت باه
سااایر نقاااط آبصااوان داشااتند .همچنااین ،چاااه  1بااه دلیاال
قرارگیری در خروجی آبصوان ،کیفیات نامناسابی نسابت باه
سایر نقاط داشت .جدول  2نشاان مایدهاد چااه  2بهتارین
کیفیت آب را به خود اختصاص داده است .این چاه به عناوان
منبع آب شرب روستای ینگجه استفاده میشود که به دلیال
تأمین آب شرب مطمئن و آبدهی مناسب ،عمی حفار شاده
است و به همین علت ،کیفیت مطلوبی نسبت به سایر چاههاا
دارد .محدودۀ کیفیت آب چاههای نمونهبردای آبصوان زنجاان
در جاادول  2نشااان داده شااده اساات .تغییاارات کیفیاات آب
زیرزمینی نشان میدهد وضعیت مرکز آبصوان نسبت به سایر
مناط کیفیت نامطلوبتری دارد .این امر میتواناد باه دلیال
وجود شهر زنجان در این منطقه و ورود فاضالبهای شاهری
به آبصوان باشد.
شاخ های  C-GWQIبرای آبصوان با استفاده از روش
تیسنبندی باه صاورت جادول  3محاسابه شاد .بهتارین

جدول  .2برآورد شاخص کیفیت آب زیرزمینی  C-GWQIبرای کل آبخوان
چاهها
1
2
3
4
5
۶
۷
8
۹
10
11
12
13
14
15

C-GWQI

میانگین

کمینه

بیشینه

12/84
۶۷/۶5
20/25
20/۹3
34/11
1۷/۷1
13/40
24/۹4
22/1۷
14/۹8
3۷/۹1
21/۹۷
23/۹۶
30/0۶
25/۹3

8/۷1
44/35
15/۶۶
14/8۷
25/1۶
10/۹۷
8/41
11/55
14/۹۶
8/25
25/4۶
15/۷۹
11/۶۶
۹/۹4
13/۶4

1۹/45
100
25/5۶
31/۷2
43/35
2۷/11
1۹/0۷
53/40
35/18
3۹/8۷
48/35
31/04
41/2۷
4۷/38
50/۷5

چاهها
1۶
1۷
18
1۹
20
21
22
23
24
25
2۶
2۷
28
2۹

C-GWQI

میانگین

کمینه

بیشینه

3۷/0۷
20/23
23/48
1۷/۷۶
32/03
28/80
43/18
35/51
38/01
1۹/۶2
22/۹۷
24/18
48/۹۷
3۶/03

1۹/۶3
14/2۷
14/48
13/۶1
23/2۶
21/18
31/4۷
1۶/54
21/52
13/38
13/53
10/82
20/34
23/۷8

۶0/84
35/8۶
33/35
22/41
50/0۷
3۷/08
۶1/22
4۹/۶3
50/2۶
2۷/44
55/08
3۹/۹4
88/34
50/۶۷
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جدول  .3برآورد شاخص کیفیت آب زیرزمینی  C-GWQIبرای کل آبخوان
زمان نمونه برداری
اردیبهشت 13۹1
مهر 138۹1
اردیبهشت 13۹2
مهر 13۹2
اردیبهشت 13۹3
مهر 13۹3

 C-GWQIزمان نمونه برداری  C-GWQIزمان نمونه برداری
اردیبهشت 1385
اردیبهشت 28/55 1388
2۹/32
مهر 1385
31/40
مهر 1388
2۹/41
اردیبهشت 138۶
اردیبهشت 32/82 138۹
30/35
مهر 138۶
28/۷۷
مهر 138۹
30/30
اردیبهشت 138۷
2۹/۶0
اردیبهشت 13۹0
2۷/21
مهر 138۷
32/۷0
مهر 13۹0
2۷/00

پیشبینی شاخص  C-GWQIبا استفاده از مدل بیزین

یکی از عوامل ایجاد خطا در مدلهای داده مبنا ،نبود رابط
ساده بین مجموعه دادههای ورودی بوده ،پاس نیااز اسات
ترکیب دادههاای ورودی بهیناه تعیاین شاود .در مطالعا
حاضر برای پیشبینی بهتر کیفیت آب زیرزمینی و تعیاین
ورودیهای بهینه به مدل 8 ،راهبارد مصتلاف از ترکیاب و
ساختار دادههای ورودی تعیین شد .به منظور انتصاب مدل

 C-GWQIزمان نمونه برداری C-GWQI

22/4۹
24/۷1
24/۹۷
25/45
23/۹۹
30/۹0

اردیبهشت 1382
مهر 1382
اردیبهشت 1383
مهر 1383
اردیبهشت 1384
مهر 1384

2۷/05
31/۹8
31/۹5
2۶/43
28/00
2۶/82

بهین پیشبینی ،مدل برای هر یک از راهبردها اجرا شاد و
بهترین راهبرد با توجه به معیارهاای  Rو  MAREانتصااب
شد .همچنین ،با توجه به ساختار و ارتباطات تعریافشاده
باارای پارامترهااای ورودی بااه شاابک بیاازین در  8راهباارد
سااختاری بارای شابیهساازی اساتفاده شااد کاه شااکل 5
راهبردهای مصتلف از دادههای ورودی را نشاان مایدهاد.

شکل  .5راهبردهای انتخابی برای شبیهسازی در شبکۀ بیزین

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،1بهار 1399

272

سااری زمااانی کیفیاات آب زیرزمیناای مشاااهدهشااده و
پیشبینیشده بارای مرحلا آماوزش ( ۹۶داده) و مرحلا
آزمون ( 41داده) در شکل  ۶نشان داده شده اسات .نتاایج
ماادل بیاازین باارای پاایشبیناای  C_GWQIدر دو دورۀ
آموزشی و آزمون در جدول  4ارالاه شاد .عملکارد شابک
بیزین با راهبردهاای مصتلاف بررسای شاد و از باین ایان
راهبردها ،راهبردی که خطاای کمتار داشات ،باه عناوان
راهبرد برتر انتصاب شد .با توجه به جدول  4میزان خطاا
در بصش آموزش و آزماون راهباردهاای مصتلاف غیار از
راهبردهای اول و هشت  ،بسیار نزدیک ه بوده و به بیان
دیگر ،مدل حساسیت کمی به پارامترهاای تبصیار ،دماا،
بارش ،آب برگشتی و سطح آب زیرزمینی دارد .در راهبرد
اول ،ساااطح آب زیرزمینااای ها ا باااه عناااوان پاااارامتر
پیشبینیکنندۀ شاخ کیفیت آب زیرزمینی به مدل وارد
شده است که یکی از دالیل بروز این خطاست و در راهبرد
 ،8پااارامتر کیفیاات آب زیرزمیناای ) (C-GWQIاز بااین

پارامترهای پیشبینیکننده حذ شده بود ،هماین عامال
سبب ایجاد خطای بسیار زیاد در امر پیشبینی شده است.
شبک بیازین بارای تماامی راهبردهاا در دورۀ آزماون و
آموزش ،همبستگی بسیار خوبی از خود نشان داد .از ایانرو،
با توجه باه شااخ عملکارد  MAREراهبارد  5باا میازان
 MARE%آموزش و آزمون باهترتیاب  1/۹32و  0/۹۹2باه
عنوان مدل برتر انتصاب شد .این راهبرد باا دادههاای ورودی
تصلیه ،آب برگشتی ،باارش ،دماا و  C-GWQIایان مااهC- ،
 GWQIماه آینده را با دقت قابل قبولی پیشبینی میکند .از
این باین ،راهبارد  8بادترین نتیجاه را باه خاود اختصااص
میدهد و نشان میدهد پیشبینی کیفیت آب زیرزمینای در
ماه آینده باهشادت باه کیفیات آب زیرزمینای در ایان مااه
بستگی دارد .شکل  ۶همبساتگی در دورۀ آماوزش و آزماون
راهبرد برتر را نشان میدهد .هماان طاور کاه از ایان شاکل
مشااص اساات ،همبسااتگی در دورۀ آزمااون بهتاار از دورۀ
آموزش است و پراکندگی در دورۀ آموزش بیشتر است.

جدول  .۴مقایسۀ شاخصهای عملکرد مدل بیزین تحت راهبردهای مختلف
راهبردها
1
2
3
4
5
۶
۷
8

آموزش

آزمون
MARE%

R

RMSE

MARE%

R

RMSE

21۹
1/1۶5
1/035
1/1۶3
0/۹۹2
1/045
1/018
2۶8۹

0/۹43
0/۹43
0/۹4۷
0/۹43
0/۹4۶
0/۹4۶
0/۹4۶
-0/18۷

۶4/8
0/4۶8
0/428
0/4۶۷
0/418
0/432
0/42۶
۷۹5/۷2

234/8۷
2/034
1/۹۶۷
2/033
1/۹32
1/۹۷5
1/۹58
28۷4

0/۹1۷
0/۹1۹
0/۹14
0/۹1۹
0/۹14
0/۹14
0/۹14
-0/384

۶5/03
0/۶۹8
0/۶82
0/۶۹8
0/۶۷2
0/۶84
0/۶۷۹
۷۹5/۹5

شکل  .6همبستگی دورۀ آموزش و آزمون برای راهبرد برتر پیشبینی کیفیت آب زیرزمینی
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شکل  .7نمایش کیفیت آب زیرزمینی مشاهدهشده و پیشبینیشده در دورۀ آموزش و آزمون

نتایج پیشبینی در دورۀ آموزش و آزماون در شاکل ۷
نشان داده شده اسات .میازان خطاای ایجادشاده در دورۀ
آموزش بیشتر از دورۀ آزمون است که از خطای ایجادشاده
در ابتدای دورۀ آموزش نشئت می گیرد .در پیشبینی یاک
تأخیر زمانی یکماهاه در دورۀ آماوزش و آزماون مشاهود
بوده و مقادیر پیشبینیشاده کمتار از مقاادیر مشااهداتی
است .با این حال ،روند پیشبینی منطب بر روناد کیفیات
مشاهداتی بوده و نتایج قابل قبول است.
نتیجهگیری
در مقال حاضر ،بررسی مکانی و زماانی کیفیات مناابع آب
زیرزمینی آبصاوان زنجاان باا اساتفاده از روش COPRAS
بررسی شد .براسااس نتاایج باهدساتآماده از ایان مادل،
شاااخ کیفیاات آب ) (C-GWQIارالااه شااد .بااه منظااور
ارزیابی این شاخ  ،از دو روش وزندهای اساتفاده شاد و
بررساای دو نااوع روش وزندهاای نشااان داد شاااخ (C-
) GWQIبدون نیاز به نظر کارشناسان با وزن دهی به روش

آنتروپی شانون بهسادگی کیفیت چاههای بررسی شده را باا
هاا مقایسااه ماایکنااد .بررساای کیفیاات آب چاااههااای
نمونهبرداری شده نشان داد کیفیت آب زیرزمینی در مرکاز
آبصوان ،به دلیل وجود شاهر زنجاان کاه بیشاتر فاضاالب
شهری به صورت چاههای جذبی دفاع مایشاوند ،بادتر از
سایر قسمتهای آبصوان است .نتایج نشان داد این شاخ
توانایی خوبی در تعیین کیفیت آب زیرزمینی دارد .بر این
اساس ،از روش شبک بیازین بارای پایشبینای وضاعیت
کیفااای در منطقاااه اساااتفاده شاااد 2۹ .حلقاااه چااااه
نمونااهباارداریشااده در منطقاا مطالعااهشااده انتصاااب و
مدلسازی شد .بر این اساس ،میزان شاخ  MARE%در
دورۀ آموزش و آزمون بهترتیب  1/۹32و  0/۹۹2بوده است
که عملکرد خوبی از مدلسازی را نشان داد .به طاور کلای،
مدل شبک بیزین میتواند به عناوان روشای ساریع ،قابال
اعتماااد باارای پاایشبیناای و ماادیریت کیفیاات آبهااای
زیرزمینی استفاده شود.
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 شاخ مفیدC-GWQI نتایج مطالع حاضر نشان داد
و قابل اعتمادی برای سنجش کیفیت منابع آب زیرزمینای
است و میتواند برای تعیین و تحلیل کیفیت آب زیرزمینی
 مدل شبک بیزین، عالوه بر این.در هر منطقه استفاده شود
یکی از بهترین روشها به دلیل هزین ک و دقت زیاد برای
 از این روش میتوان.پیشبینی کیفیت آب زیرزمینی است
برای مکانیابی و پایشبینای کیفیات آبزیرزمینای بارای
اهدا آشامیدنی و آبیاری در منطق مطالعه شاده اساتفاده
کرد که این امر سبب کاهش بیماریهای ناشی از اساتفادۀ
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