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پهنه بندی کیفیت منابع آب آشامیدنی با تلفیق دو روش  AHPو  GISدر منطقه شمال دشت قزوین
شارمد9

بابک طالبی ،*5نوشین سجادی 2و ترانه
 -5گروه مدیریت محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
 -2گروه محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
 -9گروه هیدروژئوشیمی ،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ دریافت 5931/22/22 :تاریخ پذیرش5931/20/51 :

چکیده
شناسایی منابع آب آشامیدنی مناسب ،وابسته به روش هایی است که بایستی همواره انتخاب صحیح و منطقی را
به همراه داشته باشد .یکی از این روش ها تحلیل سلسله مراتبی ) (AHPاست که تلفیق آن با سیستم اطالعات
جغرافیایی ) ،(GISاز جمله ابزارهای ارزیابی برای مدیریت آب های زیرزمینی به شمار می رود .هدف اصلی در
این مطالعه سنجش کیفیت آب زیرزمینی برای مصارف آشامیدن در منطقه دشت قزوین می باشد .برای تهیه
نقشه کیفیت آب زیرزمینی این منطقه در سال  ،2931از پارامترهای کیفی  21حلقه چاه شامل کل ذرات جامد
محلول ،سختی کل ،سدیم ،کلرو سولفات نمونه برداری شد .ابتدا نقشه پهنه بندی پارامترهای مذکور با استفاده
از روش درون یابی مجذور عکس فاصله ) (IDWرسم شده و پس از آن طبقه بندی نقشه ها براساس روش شولر
صورت گرفت .سپس وزن دهی پارامترهای مربوطه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی انجام شد .در
مرحله آخر نقشه های طبقه بندی شده در وزن هایشان ضرب و با یکدیگر تلفیق و در نهایت نقشه کیفیت آب
زیرزمینی منطقه مورد مطالعه ایجاد گردید .نتایج بیانگر آن است که حدود  39درصد منطقه مورد مطالعه در
محدوده خوب و قابل قبول قرار دارد و حدود  21درصد در محدوده نامناسب و بد قرار دارد .این نتایج نشان می
دهد که قسمت عمده آب منطقه مورد مطالعه در دشت قزوین وضعیتی مطلوب و مناسب دارد و قسمت های
شرقی و مرکزی از لحاظ مصارف شرب قابل قبول می باشند.
واژه های کلیدی :آب آشامیدنی ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،AHP ،دشت قزوین
*نگارنده پاسخگوbabaketalebi@yahoo.com :
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مقدمه
انتخاب منابع آب آشامیدنی مناسب نیازمند بررسی ،تفکیک و تصمیم گیری صحیح و منطقی است .از آن جا که سنجش
پا رامترهای مختلف این منابع بر اساس شاخص ها و استانداردها مشکل و پیچیده است ،بنابراین نیاز به روش هایی است که
بهترین انتخاب را از میان چندین معیار نتیجه دهد .این روش ها تصمیم گیری های چند معیاره ( Multi criteria
) decision makingنام دارد .از جمله پرکاربردترین آن ها می توان به تحلیل سلسله مراتبی Analytical hierarchy
) process (AHPاشاره کرد که توس Saatyطی سال های  5302-5322ابداع گردید .اولین قدم در فرآیند  AHPایجاد
یک ساختار سلسله مراتبی از موضوع مورد بررسی می باشد که در آن اهداف ،معیارها ،گزینه ها و ارتباط بین آنها نشان داده
می شود (زبردست .) 5922،سه اصل تجزیه ،قضاوت مقایسه ای ،ترکیب اولویت ها از مهم ترین اجزای این فرآیند است و این
روش دو ویژگی بارز دارد که عبارتست از  :کمک به طبقه بندی متغیرهای ناسازگار برای تصمیم گیری و ویژگی دیگر قادر
ساختن تصمیم گیرنده یا تصمی م گیرندگان برای تعیین اثرات همزمان و متقابل وضعیت های پیچیده است (احدی و
همکاران .)5932،در سال های اخیر گستره ی استفاده از  AHPرو به افزایش بوده و در زمینه های مختلف از جمله صنایع،
محیط زیست ،منابع آّب و غیره کاربرد فراوان دارد .یکی از مثال های برجسته کاربرد  AHPکمک به مکان یابی مناسب
منابع آب زیرزمینی در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISمی باشد و این روش بر مبنای یکی از طبقه بندی های
آب صورت می پذیرد .از جمله مهم ترین طبقه بندی ها جهت معیار آشامیدن طبقه بندی شولر می باشد .شولر در سال
 5311آب ها را بر پای ه اجزای اصلی محلول و به ترتیب اهمیت تفکیک نمود ).(Collins, 1975در این طبقه بندی
پارامترهای اصلی آّب محدوده هایی بین خوب تا غیر قابل شرب دارند و با قرارگیری پارامترهای هر نمونه در طبقه بندی
تخمین زده می شود که آب وضعیتی مطلوب یا نامناسب دارد .در این زمینه مطالعات بسیار زیادی صورت گرفته است .نخعی
و ودیعتی در سال  5935با مطالعه و ارزیابی کیفیت آب شرب دشت درگز در استان خراسان براساس نمودار شولر و با
استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و تهیه نقشه کیفیت آب زیرزمینی به این نتیجه رسیدند که از لحاظ معیار آشامیدن
 93د رصد از منطقه مورد مطالعه در محدوده خوب تا قابل قبول و  95درصد در محدوده های نامناسب و بد و یا قابل
استفاده در مواقع ضروری قرار دارند .مطالعه ای که تحت عنوان ارزیابی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی آبخوان دشت شهر
بابک در استان کرمان با استفاده از  GISو زمین آما ر مورد بررسی قرار گرفت بیانگر این بود که از سمت شمال به سمت
غرب ،جنوب شرق و جنوب دشت روند تغییرات پارامترهای کیفی آب زیرزمینی تقریب ًا مشابه با یکدیگر می باشد که کیفیت
آب براساس شرب و کشاورزی در این قسمت ها بدترین وضعیت را دارد(جهانشاهی و همکاران .)5939 ،مطالعه ای که در
شهر تبریز ،استان آذربایجان شرقی در کشور ایران جهت ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از تکنیک  AHPو روش
درون یابی  Krigingدر محیط  GISانجام گرفت این نتیجه را در بر داشت که نواحی مرکزی ،جنوب و جنوب غربی منطقه
مورد مطالعه جهت مصرف آشامیدن مطل وب و مقادیر پارامترهای استاندارد و مجاز دارند و دلیل آن وجود کوه سهند است
) .(Jeihouni et al., 2014کشاورز و همکاران در سال  5939با مکان یابی مناسب استحصال آب شرب با استفاده از
روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در آبخوان بیرجند ،جنوب استان خراسان به این نتیجه رسیدند که قسمت شرقی منطقه
مورد مطالعه از لحاظ پارامترهای افت سطح آب ،ضریب انتقال آبخوان ،کلسیم و منیزیم بسیار خوب می باشد و قسمت غربی
منطقه با توجه به پارامترهای  ،EC ،TDSافت سطح آب ،ضریب انتقال آبخوان کیفیتی نامناسب دارد .مطالعه ای که برای
ارزیابی خطر آلودگی آب های زیرزمینی با استفاده از مدل  DRASTICو ارزش آب زیرزمینی در منطقه دشت پکن واقع
در شمال شرقی کشور چین انجام شد این نتایج را دربر داشت که قسمت شمال و غرب دشت پکن دارای باالترین ارزش آب
زیرزمینی است و همچنین این منطقه بسیار آسیب پذیر و در معرض آلودگی آب های زیرزمینی قرار دارد ،که علت آلودگی
آن را می توان کاربری نامناسب و شرایط هیدروژئولوژیکی ویژه مکانی دانست ) .(Wang et al, 2012هدف نهایی در این
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مطالعه تعیین نواحی مناسب منابع آب زیرزمینی جهت مصارف آشامیدنی با کمک دو روش سیستم اطالعات جغرافیایی و
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در منطقه مورد مطالعه می باشد.
مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه با مساحت حدود  5125کیلومتر مربع در محدوده طول جغرافیایی  93درجه و  92دقیقه تا 12
درجه و  21دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  99درجه و  1دقیقه تا  99درجه و  20دقیقه شمالی قرار دارد .قسمت شمالی
این منطقه محدود به دامنه های رشته کوههای البرز و قسمت مرکزی و جنوبی این منطقه دشت قزوین قرار دارد .دشت
قزوین متشکل از جلگه آبرفتی پهناوری که از رسوبات جریان های سطحی کوههای اطراف تشکیل شده است(محمدی و
همکاران .)5932 ،حداقل دمای منطقه حدود صفر درجه و حداکثر  22درجه سانتی گراد می باشد .میانگین بارندگی حدود
 22سانتی متر در سال می باشد .رودهای مهم منطقه طالقان رود و الموت رود می باشد که پس از پیوستن به یکدیگر
رودخانه ی شاهرود را بوجود می آورند که پس از گذر از نواحی شمالی منطقه به سفید رود می ریزد (ونایی و سبحانی،
 .)5922تیپ آب منطقه در قسمت مرکزی اغلب بیکربناته سدیک و بیشتر قسمت های غربی و شرقی بیکربناته کلسیک می
باشد .از نظر زمین شناسی قسمت اعظم منطقه شامل رسوبات ناپیوسته کواترنری می باشد .بخش های کوهستانی اکثر ًا
شامل سنگ های آتشفشانی می باشد که مهم ترین آن ها آئوسن است و همچنین بخش اندکی نیز در این منطقه سنگ
های ژوراسیک دارد (ونایی و سبحانی .) 5922 ،منطقه دشت قزوین دارای کاربری های مختلفی است ،به گونه ای که
بیشترین مساحت را اراضی شوره زار شامل می شود و از عمده کاربری های آن می توان زراعت آبی و باغداری را نام
برد(خاقانی و همکاران .) 5935 ،در سال های اخیر این منطقه کاهش محسوس رژیم بارندگی را داشته که این روند منجر به
خشکسالی و افت سطح آب زیرزمینی شده است اما عوامل دیگری همچون برداشت بی رویه سفره های آب زیرزمینی و
افزایش جمعیت بی تاثیر نبوده اند (یونسی و همکاران .)5922 ،برای انجام این تحقیق از پارامترهای کیفی شامل کل مواد
جامد محلول ) ، (TDSسختی کل ) ،(THکلر ) ،(Cl-سدیم ) (Na+و سولفات )_ (SO42متعلق به  50حلقه چاه نمونه
یرداری شده در شهریور ماه سال  5932استفاده شد(شکل .)5
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شکل  -5موقعیت منطقه مورد مطالعه و چاه ها در استان قزوین

پس از آن داده های خام وارد نرم افزار ArcGIS 10.1
گردید و رسم نقشه های غلظت پارامترها بر مبنای درون
یابی انجام شد .برای درون یابی بهترین روش عکس
Inverse
Distance
فاصله
مجذور
) Weighting(IDWمورد انتخاب قرار گرفت .اساس
این روش بر پیش بینی تشابه و تاثیر نقاط نزدیک به هم
نسبت به نقاط دورتر می باشد .این روش برای تعیین

گستره آلودگی آب های زیرزمینی و سنجش کمی آن ها
مناسب می باشد (بانژاد و محب زاده .)5935 ،بعد از آن
طبقه بندی نقشه های ایجاد شده بر پایه ی روش شولر
(جدول  )5و امتیازدهی (از  5تا  )3صورت گرفت .بدین
صورت که به محدوده های خوب و قابل قبول بیشترین
امتیاز و محدوده های نامناسب و بد کمترین امتیاز داده
شده است.

جدول  -5معیارهای کیفیت آب شرب براساس دیدگاه شولر

ردیف

کیفیت آب

TDS
)(mg/l

T.H.(mg/l
(CaCO3

Na+
)(mg/l

)Cl (mg/l

SO4
)(mg/l

5
2
9
9

خوب
قابل قبول
نامناسب
بد
قابل قبول در
شرایط اضطراری
غیر قابل شرب

>122
122-5222
5222-2222
2222-9222

<212
212-122
122-5222
5222-2222

9222-2222

2222-9222

<2222

>9222

<551
551-292
292-992
992-322
-5292
322
>5292

<501
501-912
912-022
022-5922
-2222
5922
>2222

<591
591-222
222-122
122-5512
-2292
5512
>2292

1
9

-

-2
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در مرحله بعد اولویت بندی پارامترها صورت گرفته که در
این بخش از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده
است .در گام اول این روش یک ماتریس مقایسه زوجی با

سطر و ستون معیارها تشکیل داده شده و معیارها
براساس )جدول  (2با یکدیگر مقایسه می شوند.

جدول -2ترجیحات و قضاوت طبق نظر ساعتی بین دو معیار یا گزینه

ارزش

وضعیت مقایسه دو معیار

2

ترجیح یکسان

9

کمی مرجح

5

خیلی مرجح

1

خیلی زیاد مرجح

3

کامالً مرجح

1-4-6

بینابین

زمانی که معیار یا گزینه  aبا  bسنجیده شود ،در
صورت برتری  aنسبت به  bیکی از اعداد جدول ( )2را
خواهد داشت و در صورتی که  bاز  aبرتر باشد ،آنگاه
معکوس عدد باال در آن عنصر ماتریس قرار می گیرد

رابطه ()5

درگام بعدی که نرمال سازی نامیده می شود ،هر عنصر
ماتریس بر مجموع ستون خود تقسیم شده و ماتریسی
جدید ساخته می شود که پس از آن عمل بدست آوردن
میانگین مقادیر هر سطر ماتریس جدید انجام می شود و
با این احتساب ماتریس  Aبا  nمرتبه عدد وزنی  W1تا
 Wnرا به دست می آورد (شاه منصوری و
همکاران .)5935،در گام آخر بایستی آنالیز سازگاری
صورت پذیرد .این روش را  Saatyبرای بررسی سازگاری
رابطه ()2
جدول شماره ( )9مقادیر  I.R.Iرا برای ابعاد مختلف
دهد.
می
نشان
ماتریس

) .(Saaty, 2008پس از اعمال مقایسات زوجی
ماتریسی حاصل می گردد که قطر آن برابر رابطه ()5
است.

i=1, 2,…, n

=A

در قضاوت ها در نظر گرفته است که همان بدست آوردن
نرخ ناسازگاری ( )I.Rمی باشد (توکلی و همکاران،
 .)5922برای محاسبه آن باید شاخص ناسازگاری )(I.I
 Inconsistency indexکه مطابق با رابطه ی ()2
است ،محاسبه شود .در این رابطه  λmaxبزرگترین
مقدار ویژه ماتریس مقایسات زوجی و  nتعداد معیارهای
تصمیم گیری است.

=I.I
نرخ ناسازگاری از تقسیم شاخص ناسازگاری بر شاخص
ناسازگاری تصادفی برای ماتریس  nبعدی بدست می آید.
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=I.R

رابطه ()9
جدول  -9مقدار شاخص ناسازگاری تصادفی برای ماتریس  nبعدی (زبردست)5922،

21

3

3

1

6

5

4

9

1

n

2/43

5/91

5/95

5/92

5/29

5/52

2/3

2/12

2

I.R.I

در صورتی که نرخ ناسازگاری کمتر یا مساوی 2/5
باشد ،ماتریس سازگار است و می توان به نتایج وزن ها
اعتماد نمود و در غیر این صورت تصمیم گیرنده باید در
مقایسات زوجی تجدید نظر نماید (رشید سرخ آبادی و
همکاران .)5939 ،الزم به ذکر است که برای انجام این
فرآیند از نرم افزار  Expert Choiceاستفاده شد .در
نهایت نقشه های طبقه بندی شده در محیط  GISهمراه
با ضریب آن ها که همان وزن نرمال شده پارامترهای

بدست آمده است ،تلفیق گردیده و نقشه نهایی کیفیت
آب ایجاد می گردد .در معرض قرارگیری غلظت باالی
پارامترهای مورد مطالعه به صورت طوالنی مدت عوارض
جبران ناپذیری دارد .برخی از آن ها در جدول شماره ی
( )9نشان داده شده است .همچنین استانداردهای تعیین
شده پارامترهای مربوطه برای مصارف شرب توسط
موسسات معتبر جهان بیان شده است.
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جدول  -9استانداردهای معتبر جهانی پارامترهای مورد مطالعه و عوارض قرارگیری در معرض غلظت زیاد آن ها بر روی انسان
(بر حسب میلی گرم بر لیتر)

پارامتر

موسسه استاندارد
و تحقیقات
صنعتی)(ISIRI

اداره
استاندارد
هند)(BIS

آژانس حفاظت
محیط زیست آمریکا
)(EPA, 2007

سازمان
جهانی
بهداشت
(WHO,
)2011

کل مواد
جامد محلول
()TDS

5222-5122

122

122

122

سختی کل
()TH

122

222

122

122

سدیم
() Na+

222

_

_

222

کلر )(Cl-

212-922

212

212

212

سولفات
)(SO4-2

212-922

222

212

122

نتایج
شکل شماره ( )2نشان دهنده نقشه های درون یابی
شده با روش  IDWاست .در این نقشه ها تغییرات

عوارض قرارگیری در معرض افزایش غلظت

در غلظت های باال افزایش خطر ابتال به
سرطان ،امراض قلبی و عروقی (WHO,
)2003
افزایش خطر ابتال به سنگ کلیه ،سرطان روده
بزرگ ،افزایش فشارخون ،نارسایی کلیه،
بیماری پوستی اگزما (WHO, 2009,
)2011
افزایش غلظت سدیم باعث افزایش فشار خون،
نازک شدن و پارگی دیواره سرخرگ های
کوچک ،آسیب به مغز و چشم ،مشکالت قلبی
و مرگ افراد خردسال می شود (WHO,
)2009
در برخی موارد ایجاد آسم  ،افزایش خطر ابتال
به سرطان مثانه در بزرگساالن مشاهده شده
است ) .(WHO, 2003همچنین کلر باعث
سقط جنین و بیماری های چشمی  ،عصبی و
مغزی می شود )(WHO, 2003
در غلظت های باال ایجاد بو و طعم نامطلوب ،
اسهال و از دست دادن آب بدن بخصوص افراد
مسن و خردسال )(WHO, 2004

پارامترهای مربوطه از کمترین به بیشترین مقدار نشان
داده می شود.
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شکل  -2نقشه پهنه بندی کیفی آب زیرزمینی پارامترهای بررسی شده در منطقه دشت قزوین

همانطور که در شکل ( )2مالحظه می شود ،نقشه های
پهنه بندی کیفی نشان دهنده ی بیشتر بودن غلظت
عناصر در قسمت غربی از قسمت های دیگر است و این
بیانگر افزایش آلودگی در این منطقه است .بعد از تهیه

نقشه های پهنه بندی کیفی ،اقدام به طبقه بندی نقشه
های مربوطه با استفاده از طبقه بندی شولر شده و پس از
طبقه بندی ،مشاهده شد که اغلب نقشه های رستری
بدست آمده در محدوده خوب و قابل قبول قرار دارند.

شکل -9نقشه های طبقه بندی شده پارامترهای آب زیرزمینی در منطقه دشت قزوین
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پس از تهیه و طبقه بندی نقشه ها ،وزن دهی پارامترها انجام شد .وزن دهی بر اساس اهمیت هر پارامتر و مقدار غلظت
آن در منطقه ی مورد مطالعه است .تعداد  52مقایسه زوجی بین معیارها صورت گرفت .همانطور که در شکل شماره ()9
نشان داده شده کلر ) (Clدارای بیشترین وزن و کل ذرات جامد محلول ) (TDSکمترین وزن را دارند.

شکل -9نتایج وزن دهی پارامترها با مقایسه زوجی در نرم افزار Expert Choice

براساس شکل ( ،)9ضریب ناسازگاری در این روش برابر
 2/29به دست آمده که اعتبار مدل را تائید می نماید .در
نهایت بایستی وزن نهایی هر محدوده تعیین گردد که از

ضرب وزن هر پارامتر در امتیاز هر محدوده قابل محاسبه
است و نتایج در جدول شماره ( )9ارائه شده است.

جدول  -9امتیاز ها و وزن های اختصاص داده شده برای محدوده ها

وزن نهایی
(وزن پارامتر × امتیاز محدوده)

امتیاز محدوده

2/019

3

خوب

2/122

0

قابل قبول

2/212

9

نامناسب

2/229

5

بد

5/559

3

خوب

2/332

2

قابل قبول

2/939

9

نامناسب

2/529

5

بد

2/925
5/229

3
0

خوب
قابل قبول

پارامتر
(وزن)

محدوده
>122
-5222
122
-2222
5222
-2923
2222
<212
-122
212
-5222
122
-5291
5222
<551
-292

TDS
()2/229

TH
()2/529

Na+
()2/293
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551
-229
292
<501
-290
501
<591

2/293

5

نامناسب

9/290

3

خوب

2/195

0

قابل قبول

5/99

3

خوب

5/52

0

قابل قبول

-222
591

2/59

5

نامناسب

-932
222

برای تولید نقشه نهایی کیفیت آب بایستی عملیات
همپوشانی الیه ها در محیط  GISانجام شود ،که مطابق

Cl()2/999

SO42()2/59

با رابطه شماره ( )9از مجموع الیه های ضرب شده در
وزن پارامترها بدست می آید.

رابطه()9
(())TDS×2/229( + )TH×2/529( + )Na+×2/293( + )Cl-×2/999( + )SO42-×2/592
پس از هم پوشانی الیه های وزن دار الیه نهایی بدست
آمده طبقه بندی گردید( جدول  0و شکل .)1
جدول  -0محدوده و وضعیت طبقه بندی نهایی کیفیت منابع آب زیرزمینی در منطقه دشت قزوین

محدوده طبقه

وضعیت طبقه

9/99-9/21
9/21-0/22
0/22-0/39
0/39-3

بد
نامناسب
قابل قبول
خوب
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شکل  - 1نقشه نهایی کیفیت آب منطقه شمال دشت قزوین

بحث و نتیجه گیری
نتایج بدست آمده در تحقیق حاضر ،در دشت قزوین،
چهار محدوده خوب ،قابل قبول ،نامناسب و بد را ( جدول
 0و شکل  )1نشان می دهد .مطابق با شکل ( )1حدود
 351کیلومتر مربع در محدوده ی خوب 990 ،در
محدوده ی قابل قبول ،حدود  529کیلومتر مربع در
محدوده نامناسب و  09کیلومتر مربع در محدوده بد قرار
دارند .این مقادیر نشان می دهند که منطقه مورد مطالعه
از لحاظ آشامیدن در قسمت های شرقی و مرکزی دارای
وضعیت مطلوب بوده است .در قسمت غربی به علت باال
بودن غلظت مقادیر پارامترهای مهمی از قبیل سدیم
) (Na+و سختی کل ) (THآب منطقه نسبت به بقیه
مناطق کیفیت پایین تری دارد .نقشه های پهنه بندی
کیفی پارامترهای اصلی آب زیرزمینی در دشت قزوین با
استفاده از روش  IDWرسم گردید .پس از تهیه نقشه
درون یابی نمونه ها مشاهده شد که در تمامی نقشه ها
مقادیر پارامترها در قسمت غربی بیشتر است و بنابراین
نتایج با داده های تحقیقات جهانشاهی و همکاران،
کشاورز و همکاران در سال  5939مطابقت داشته و روند
تغییرات پارامترها مشابه یکدیگر می باشد .پس از آن با
استفاده از روش شولر به طبقه بندی نقشه ها پرداخته
شد .بوسیله تکنیک تحلیل سلسله مراتبی وزن پارامترها
تعیین گردید .عمل وزن دهی به پارامترها مشابه با نخعی

و ودیعتی در سال  5935براساس اهمیت هر پارامتر ،لزوم
توجه به استانداردهای معتبر جهانی (مانند  (WHOو
غلظت آن در منطقه مورد مطالعه بوده است .بیشترین
وزن به کلر ( )2/999و کمترین وزن به کل جامدات
محلول ( )2/229تعلق گرفت .پس از وزن دهی پارامترها
به وزن دهی الیه ها پرداخته و در نهایت الیه های وزن
دار را با یکدیگر تلفیق و نقشه کیفیت آب رسم و طبقه
بندی شد .پس از تهیه نقشه نهایی کیفیت آب زیرزمینی
براساس معیارهای استفاده شده مشخص شد 92درصد از
کل منطقه مورد مطالعه در محدوده کیفیت خوب و 29
درصد نیز در محدوده قابل قبول قرار دارد .از مجموع
نتایج می توان ادعا داشت که قسمت عمده ی آب
زیرزمینی منطقه مورد مطالعه وضعیت مناسبی داشته اما
حدود  52درصد در محدوده ی نامناسب و  1درصد در
محدوده ی بد قرار دارند که این مناطق نیازمند بازنگری و
بررسی می باشند .بطور کلی منطقه ی مورد مطالعه در
قسمت های شرقی و مرکزی دارای کیفیت آب خوب و
قابل قبول بوده و برای مصارف آشامیدن توصیه می شوند.
سپاسگزاری
نویسندگان این مقاله به این وسیله از سازمان زمین
شناسی و اکتشافات معدنی کشور ،به دلیل تشریک
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مساعی و در اختیار قرار دادن اطالعات آب زیرزمینی

منطقه ی مورد مطالعه کمال تشکر و قدردانی را دارند.
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The zoning of drinking water resource quality by combining Analytic Hierarchy Process and
GIS in the north of Qazvin Plain
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Abstract
Identifying acceptable drinking water sources depend on the methods which always
incorporate the correct and logical choices. One of these methods is combination of Analytical
Hierarchy Process (AHP) and Geographic Information System (GIS), which is one of the
appropriate assessment tools for groundwater management. The main objective of this study
is to evaluate groundwater quality for drinking purposes in Qazvin plain. In order to build
the groundwater quality map of this area, water quality parameters of 17 wells including total
dissolved solids, hardness, sodium, chloride and sulfate during 2013 was measured. At the
first step, the zoning map parameters were drawn by Interpolation method, Inverse Distance
Weighted (IDW), then classifications of maps were prepared based on Schoeller method.
Afterwards the weights of the parameters were determined with the help of AHP. In the final
stage, groundwater quality map of the study area was created by multiplying their combined
weights to related zones. The results showed that about 83 percent of the area water quality is
good and acceptable and about 17 percent is inappropriate. It could be concluded that most of
the water in the study area in the Qazvin plain has good quality while central and eastern
parts have more drinkable water sources.
Keywords: Drinking water, Geographic Information System, AHP, Qazvin Plain
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