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چکيده
در این پژوهش با نگرشی نو بر پایه تئوری آنتروپی ،ارزش منطقهای چاههای نمونهبرداری آبخوان مرکزی دشت بیرجند و کیفیتت آ زیرزمینتی از
نظر شر مورد بررسی قرارگرفت .با توجه به سازندهای دشت و همچنین مشکل کروم و نیترات آ زیرزمینی منطقه ،پایش کیفی مقادیر نیترات و کروم
با استفاده از تئوری آنتروپی بررسی شد تا تعداد چاه های بهینه در آبخوان جهت پایش دقیق این دو پارامتر مشخص گردد .نتتای بررستی رونتد ترییترات
پارامترهای کروم و نیترات در سطح منطقه نشان دهنده روند افزایشی مقادیر نیترات و کروم در دوره آمتاری  1384-1393در بتیشتتر چتاههتای متورد
بررسی بود .بیشترین نرخ افزایشی در مقادیر نیترات مربوط به چاه شماره  11رکات و در مورد مقادیر کروم مربوط به چاههای شماره  4رکات و متدر
بود .نتای بهدست آمده از پایش کیفی این دو پارامتر نشان داد که از  19چاه نمونهبرداری مورد بررسی در دشت ،چاه شماره  3رکات و شماره  4مدر از
نظر انتقال اطالعات کروم و چاههای شماره  5رکات و  13علی آباد از نظر انتقال اطالعات نیترات در وضعیت بحرانی (کمترین رتبتههتا و ضتعی تترین
وضعیت) قرار داشت و استفاده از دادههای برداشتی آنها اطالعات آبخوان را به درستی بیان نمیکند .از دیگر نتای مهم به دست آمده در ایتن پتژوهش
قرار گرفتن تمامی چاههای مورد بررسی در وضعیت نامطلو کیفی و متوسط در مصارف شر از دیدگاه آنتروپی وزندار است .بر اسا آنتروپی شاخص
کیفیت آ  63 ،درصد از کل نمونههای آ زیرزمینی مورد بررسی دارای رتبه سه و  37درصد دارای رتبه چهار از نظر کیفیت آ بترای مصترف شتر
است.
واژههای کليدی :آ زیرزمینی ،تئوری آنتروپی ،پایش ،مدل انتقال اطالعات

مقدمه



آ از اجزای حیاتی زندگی است که برای بسیاری از فعالیتهتای
اقتصادی ضروری است .بر اسا دادههای منتشتره حتدود سه درصد
از آ موجود در کره زمین آ شیرین است و فقتط  0/36درصتتد آن
قابلاستفاده استت .آ زیرزمینتتی درواقت فتراوانتترین منبت قابتل
دستر آ شیرین در دنیا است که  97درصد مناب آ شتیرین دنیتا
را (بهجز یتخهتای قطبتی و یخچتالهتا) تشتکیل متیدهتد و گتاهی
ثروت پنهان نامیده میشود که وجود و اهمیت آن بتهختوبی شتناخته
نشده است.
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میکند .در گذشته تصور میشد خاكها و سنگهای روی پهنتههتای
آ زیرزمینی حفاظت کتافی بترای کیفیتت آ زیرزمینتی را فتتراهم
میکنند .ولی پژوهشهای علمی و بررستیهتا نشتان داده استت کته
آالیندهها میتوانند از درون خاك و ناحیه غیراشباع نفتوذ کترده و وارد
آ زیرزمینی شتوند .هنگتامیکته آ زیرزمینتی آلتوده متیشتود ،در
بسیاری از مواق دهها سال یا بیشتر طول میکشتد تتا آلتودگی رفت
شده و آ کیفیت مطلو خود را بازیابد .دلیل این موضوع زمتانمانتد
بسیار طوالنی آ به دلیل حرکت آهستته آن از میتان زمتتین و نترخ
پایین فرایندهای زوال آالیندهها است .با توجه به اهمیت اطالعتات و
اطالع رسانی ،ارزیابی شبکه های پایش و طراحی شبکه بهینه همتواره
در کانون توجهات بوده است .ارزیابی شبکه موجود بهمنظتور طراحتی
شبکه بهینه ضروری به نظر میرسد و باید ابتدا شرایط اولیته بررستی
شود؛ یعنی ابتدا لزوم شبکه بهینه بررسی شده و ستس شتبکه بهینته
ارایه گردد .سامانههای پایش کیفی آ های زیرزمینتی در کشتورهای
توسعه یافته با توجه به اهمیت حفظ آ های زیرزمینی از خطر آلودگی
بهطور کامل شکلگرفته و در کشورهای در حال توسعه در حال شکل
گرفتن است .طراحتی ستامانههتای پتایش کیفتی منتاب آ همتواره
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به عنوان یکی از موضوعات پیچیتده در زمینتهی منتاب آ و محتیط
زیست مطرح بوده است؛ زیرا باید مستایل مختلفتی هتمچتون تعیتین
توالی زمانی نمونهبرداریها ،انتخا تعداد و موقعیت مکتانی ،انتختا
متریرهای کیفی شاخص ،مدت زمتان متورد نیتاز بترای پتایش و نیتز
هزینههای پایش در طراحتیهتا موردتوجته قترار گیرنتد (معصتومی و
کراچیان .)1387 ،پایش کیفی مناب آ زیرزمینی میتواند بتهصتورت
بررسی ترییرات زمانی آالیندهها و یا بهصورت بررسی منطقه مورد نظر
از لحاظ انتقال اطالعات بین مناب آ زیرزمینی باشد.
پایش ،بر اسا تعری ارایته شتده توستط ستازمان بتینالمللتی
استاندارد ،ISO1،عبارت است از فرایند برنامهریزی شتدهای از نمونته-
برداری ،اندازهگیری ،ثبت و انعکا نتای در برگیرنده ویژگیهای آ
که اغلب متناسب با هدف یا اهداف کتاربری تعریت شتده بترای آ
میباشد .تحقیقات جینز و شانون فضتای تتازهای بترای تحقیقتات در
زمینهی استفاده از تئوری آنتروپی در حوزه وسیعی از علتوم و فنتاوری
ایجتاد کترد ( .)Jaynes., 1975; Shannon., 1948شتانون ()1948
تحقیقات گستردهای را در زمینهی استفاده از این تئوری در زمینههای
مختل مهندسی مانند ارزیابی سریهای زمتانی اقتصتادی و مباحت
اکولوژیکی انجام داد و بستیاری از مفتاهیم ناشتناخته ایتن تئتوری را
توسعه داد (.)Shannon., 1948
چاپمن آنتروپی را بهعنوان یک کمیت اندازهگیتری عتدم قطعیتت
دادههای هیدرولوژیکی و کارایی مدلهای هیدرولوژیکی بیان کترد .او
همچنین به بررسی اثر کال بنتدیهتای متفتاوت بتر شتاخصهتای
آنتروپی پرداخت و به این نتیجه رستید کته آنتروپتی بتا ترییتر تعتداد
کال ها مقادیر متفاوتی از خود نشان میدهد (.)Chapman., 1986
هارمانچی اغلو و الساسالن از تئوری آنتروپی جهت طراحی شبکه پایش
کیفتتی آ استتتفاده کردنتتد ( Harmancioglu and Alpaslan.,
 .)1992موغیر و سینگ و موغیر و همکاران نشان دادند از میان چهار
نوع آنتروپی (مرزی ،مشترك ،شترطی و انتقتال اطالعتات) ،آنتروپتی
انتقال اطالعات بهترین و مناسب ترین روش برای ارزیابی سامانههای
پایش کیفی آ های زیرزمینی است .آنهتا همچنتین بتا نقشتههتای
خطوط هممقدار آنتروپی مرزی ،روشی برای ارزیابی سامانههای پایش
کیفتی آ هتای زیرزمینتی ارایته کردنتد ( Mogheir and Singh.,
 .)2003; Mogheir et al., 2004سترلک و ستورمن بته ارزیتابی و
انتخا چاههتای شتبکه هیتدرومتری بتا استتفاده از تئتوری آنتروپتی
پرداختند (.)Sarlak and Sorman., 2006
چاداواالدا و همکاران نیز با استفاده از عدم حتمیت (آنتروپی) و بتا
استفاده از روشهای ذکر شتده ،شتبکه متورد مطالعته را بهینته نمتود
( .)Chadalavada et al., 2010در تحقیق دیگری به بررسی کیفیت
آ های زیرزمینی با استفاده از تئوری آنتروپی در چتین پرداختته شتد

( .)Zhu et al., 2015در ایران نیز مطالعاتی در مورد تئتوری آنتروپتی
صورت گرفته است که در ادامته بتدان اشتاره متیشتود .معصتومی و
کراچیان ( )1385به ارزیابی کتارایی سیستتم پتایش کیفتی منتاب آ
زیرزمینی با استتفاده از تئتوری آنتروپتی گسستته پرداختنتد و از روی
منحنی آنتروپی انتقال اطالعات برحسب فاصلهی بتین چتاههتا یتک
منحنی نمایی به مجموعه نقاط برازش دادند و کمتترین فاصتلهای را
که ترییرات مقدار انتقال اطالعات برحسب فاصله بستیار کتم و نتاچیز
میگردد را بهعنوان بهینهترین فاصله بتین چتاههتای پتایش در نظتر
گرفتند.
میرعباس تی و همکتتاران ( )1387بتتا استتتفاده از تئتتوری آنتروپتتی
گسسته کارایی شبکه پایش کیفی مناب آ زیرزمینتی دشتت اهتر را
مورد ارزیابی قراردادند .بتدین منظتور ستاختار مکتانی متریتر هتدایت
الکتریکی ) (ECتوسط شاخص انتقال اطالعات بتهصتورت تتابعی از
فاصله بتین چتاههتا (متدل انتقتال اطالعتات آنتروپتی) و هتمچنتین
همبستگی بهصورت تابعی از فاصله بتین چتاههتا (متدل همبستتگی)
توصی کردند .در نهایت به این نتیجه رسیدند مدل انتقتال اطالعتات
در ارایه ترییرات مکانی نسبت به متدل رگرستیونی از دقتت بتاالتری
برخوردار میباشد.
اکبر زاده و قهرمانی ( )1392بتا استتفاده هتمزمتان از آنتروپتی و
کریجینگ فضایی  -زمانی به تعیین شبکه بهینه پتایش کیفتی منتاب
آ زیرزمینی دشت مشهد پرداختند .با بکارگیری آنتروپی ،شبکه بهینه
پایش کیفی مناب آ زیرزمینی را ارایه کردند .در ایتن پتژوهش ابتتدا
چاهها بر اسا معیارهای آنتروپی و اطالع متقابتل ،رتبتهبنتدی شتد.
سانچز و همکاران شاخص  WQIو کمبتود اکستتیژن محلتتول را در
طتول رودخانه گواداراما و منزانار مورد مطالعته قترار دادنتد .نتتای
مطالعته متذکور نشتان داد کته شتاخص  WQIدر ابتتدای رودخانته
گوواداراما دارای مقدار عددی ( 70کیفیتت ختو ) و در انتهتای آن در
حتدود ( 64کیفیت متوسط) میباشد .همچنتین شتاخص  WQIبترای
رودخانته منزانار در حتدود  65گتزارش گردیتد ( Sanchez et al.,
 .)2007در مطالعهای که پی یو و همکتاران در منطقته پنگیانتگ 2در
شمالغربی چین انجام دادند ،ارزیابی کیفیت آ زیرزمینی با استتفاده
از آنتروپی وزندار شاخص کیفیت آ ) (EWQIنتایجی قابل اعتمتاد
و مناسبی در اختیار قرار داد ( .)Pei-Yue et al., 2010جیتان هتوا و
همکتتاران بتتا استتتفاده از  EWQIبتته تحلیتتل وضتتعیت کیفیتتت آ
زیرزمینی منطقه جینگیان در شمالغربی چین پرداختند و نشان دادند
که نمونههای مورد بررسی دارای کیفیت مناسبی برای شر میباشند
( .)Jian-Hua et al., 2011فاگبتت و همکتاران بته کمتک آنتروپتی
وزندار بتته بررستتی کیفیتتت آ هتتای زیرزمینتتی بیتتتومن پرداختنتتد
( .)Fagbote et al., 2014عالوه بر بررسی کیفیت پارامترهای کیفی

1- International standard organization

2- Pengyang
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آ زیرزمینی ،بررسی روند ترییرات این پارامترهتا در طتی زمتان نیتز
جهت رسیدن به پایش دقیق مقادیر کیفی یک دشت از اهمیت باالیی
برخوردار میباشد .بررسی روند ترییرات پارامترهتای کیفتی متیتوانتد
اثرات زیست محیطتی متتاثر از فعالیتتهتای انستانی را نشتان دهتد.
محققین مختلفی در مناطق مختل جهان از آزمون آماری ناپتارامتری
رتبهای من  -کندال به طور وسی برای ارزیابی معنیدار بتودن وجتود
روند در ستریهتای زمتانی هیتدرولوژیکی و متئورولتوژیکی از قبیتل
کیفیت آ  ،استفاده کردهاند .احمد و همکاران کیفیت آ زیرزمینی دو
دشت را با استاندارد سازمان بهداشت جهتانی طبقتهبنتدی و مقایسته
کردند ( .)Ahmed et al., 2002آنباژاگان و نیر با استفاده از سیستتم
اطالعات جررافیایی ترییرات مکانی عناصر شیمیایی آ زیرزمینتی را
در دشت پانول بررستی کردنتد (.)Anbazhagan and Nair., 2007
مطالعات صورت گرفته در متورد پتایش شتبکه آ زیرزمینتی ،صترفا
رتبهبندی چاهها در منطقه بوده و تعداد چاههای متازاد و یتا کمبتود در
هر منطقه مشخص نشده استت .هتمچنتین استتفاده از تئتوریهتای
آنتروپی انتقال اطالعات و آنتروپی گسسته بتهطتور هتمزمتان جهتت
یافتن مکانهای دارای کمبود یا افزونگی اطالعتات در مطالعتات یتاد
شده صورت نگرفته است .با توجه به اینکه دشت بیرجند از نظر کروم
و نیترات دچار مشکل میباشد ،بنابراین یکی از اهتداف ایتن تحقیتق،
بررسی تعداد چاههای مازاد و متورد نیتاز در شتبکه پتایش کیفتی آ
زیرزمینی آبخوان مرکزی دشت بیرجند جهت پایش کروم و نیترات در
سطح دشت میباشد .هدف دیگری که این تحقیتق دنبتال متیکنتد،
استتتفاده از روش آنتروپتتی وزندار جهتتت بررستتی کیفیتتت آ شتتر
آبخوان مرکزی دشت بیرجند در دوره آمتاری  1384-1393متیباشتد
که در این روش بر خالف روشهای دیگر ،وزن اختصاص یافته برای
هر پارامتر بهینه میشود.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه در ایتن تحقیتق چتاههتای شتر موجتود در
آبخوان دشت بیرجند واق در استان خراسانجنوبی متیباشتد .استتان
ختراسانجنوبی در شترق کشور با مساحت  95385کیتلومترمرب بتین
تتا  61˚50شترقی و عتر هتای
طتولهتای جرترافیتتایی́ ́ 57˚ 32
جررافیایی ́ 30˚ 31تا  34˚ 15شمالی قرارگرفته استت .منشتا عناصتر
́
سنگین در دشت و شهر بیرجند متعلق بته کرتاسته استت کته شتامل
افیولیتها و آمیزههای رنگین میباشد .در دشت بیرجند این مجموعته
در بخش جنوبی دشت گسترش فراوان دارد .محدوده مطالعتاتی شتهر
بیرجند از نظر چینهشناسی از رسوبات کرتاسه تا عهد حاضتر تشتکیل
شده است .رسوبات آبرفتی که سراستر دشتت را متیپوشتانند ،محتل
ذخیره آ های زیرزمینی میباشند .انتدازه رستوبات در نقتاط مختلت

دشت متفاوت است که این امر بر کیفیت و کمیت آ های زیرزمینتی
تاثیر گذار است و احتماال دلیل باال بتودن بعضتی عناصتر ستنگین از
جمله کروم در مناب آ شهرستان بیرجند همتین ستازندهای زمتین-
شناسی میباشد (طاهری و همکاران.)1389 ،

شکل  -1موقعيت چاههای شرب مورد بررسی واقع در آبخوان دشت
بيرجند

تئوری آنتروپی

آنتروپی در لرت به معنای بینظمی است .یعنتی هرچقتدر میتزان
بینظمی یک سیستم بیشتر باشتد بتدین معنتی استت کته آنتروپتی
سیستم بیشتر میباشد .طبق تعری ارایه شده توسط شانون ،برای دو
متریر گسسته  xو  yکته  xi, i=1,2,3, …, nو ،yi, j=1,2,3, …, m
در همان فضای احتمال باشند ،هرکتدام دارای یتک احتمتال گسستته
وقتتوع ) p(xi, yj) ،p(xiاحتمتتال وقتتوع مشتتترك  yj ،xiو )p(xi│yj
احتمال رخ دادن  xiبهشرط  yjمیباشند (.)Shannon., 1948
آنتروپی حاشيهای


()1

) E ( I ( x)  H ( x)   p( xi ) ln p( xi
i 1

که در آن )) E(I(xنشانگر امید ریاضی دادههاست .در واق  ،طبق
تعری  ،از متوسط دادهها (میانگین) )I(xبهعنوان یک انتدازهگیتری از
عدم قطعیت استفاده شده است .عالوه بر ایتن در برختی کتتا هتا از
) H(xبهعنوان معیاری برای سنجش عدم قطعیت دادهها نام بردهانتد.

پایش کيفي آب شرب با استفاده از شاخصهاي آنتروپي...

البته از آنجاییکه عدم قطعیت بیانگر اطالعات بالقوه است متیتوانتد
درست باشد .بنابراین ،برای یک متریر تصادفی  ،xآنتروپتی حاشتیهای
) ،H(xمیتواند به عنوان اطالعاتی بالقوه متریر تعری شتود .آنتروپتی
مشترك نشاندهندهی دادههایی است که در  xو در  yوجود دارند.


()2

) T ( x, y
) H ( x, y

()9
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) H ( x, y)   p( xi , y j ) ln p( xi , y j
i 1 j 1

آنتروپی شرطی

برای دو متریر تصادفی  xو  ،yآنتروپتی شترطی نشتان دهنتدهی
دادههایی از  xاست که در  yموجود نیست ( Mogheir and Singh.,
.)2003


()3

شکل  -2طرح شماتیک ضرایب تئوری آنتروپی ()Jessop, 1995



) H ( x y)   p( xi y j ) ln p( xi y j

جدول  -1طبقهبندی مقادیر شاخص انتقال اطالعات

i 1 j 1

آنتروپی انتقال اطالعات

بهعنوان کاهش در عدم قطعیت در  xبا توجه به آگاهی از متریتر
تصادفی  yتفسیر شده است .همچنین میتوان بهعنوان اطالعاتی از x
تعریت شتود کته در  yموجتود هستتند ( Mogheir and Singh.,
.)2003
 
 p ( xi , y j ) 

()4
T ( x, y )   p( xi , y j ) ln 
 p( x ) p( y ) 
i 1 j 1
i
j 

که در روابتط بتاال ) p(xاحتمتال روی دادن  p(x, y) ،xاحتمتال

 xو  yو ) p(x│yاحتمال رخ دادن  xبته شترط y

روی دادن مشترك
میباشند .توجه داشته باشید که ).)Jessop., 1995( T(x,y)=T(y,x
میتوان به روشهای زیر نیز محاسبه شود (رابطه  5تا :)8
()5
)T ( x, y)  H ( x)  H ( x y
()6
)T ( x, y)  H ( x)  H ( y)  H ( x, y
()7
)T ( y, x)  H ( y )  H ( y x
()8
)T ( y, x)  H ( y)  H ( x)  H ( y, x
برای درك بهتر روابط بین انتقتال اطالعتات و ضترایب آنتروپتی
می تتوان بته شتکل  2مراجعته کترد .کته در آن ) H ( y, xآنتروپتی
مشترك  xو  H (x) ،yبرابر با آنتروپی حاشیهای H ( x y) ،برابتر بتا
آنتروپی شرطی  xو  yو ) T ( x, yبرابر با آنتروپتی انتقتال اطالعتات
میباشد.
انتقال اطالعات همچنین میتواند با استفاده از یک شاخص انتقال
اطالعات نرمال که با  ITIنشان داده میشود ،بیان گردد؛ کته میتزان
اطالعات استانداردی که از یک مکان به مکان دیگری منتقل میشود
را نشان میدهد .طبقهبندی میزان انتقال اطالعات نیز به شرح جدول
 1قابل مشاهده میباشد.

درجه اهميت منطقه

مقادیر شاخص

کمبود شدید
کمبود
متوسط
باالی متوسط
مازاد

0 - 0/2
0/2 – 0/4
0/4 – 0/6
0/6 – 0/8
< 0/8

اطالعات دریافتی توسط  xاز  yنیز در آنتروپی گسسته بته شترح
رابطه  10تعری میشود.
()10

) T ( x, y
)H ( x

R ( x, y ) 

که میتواند بهعنوان کاهش عدم اطمینان از  xدر صتورت معلتوم
بودن  yتعری شود و یا به بیان دیگر میزان اطالعات دریافتی چتاه x
از چاه  yرا نشان میدهد .همانند اطالعاتی که از  xبه  yفرستاده شده
است بهصورت رابطه 11تعری میشود:
()11

) T ( x, y
)H ( y

S ( x, y ) 

معادالت باال روابط بین دو متریر  xو  yرا بیان متیکنتد .همتین
استدالل را میتوان برای هر یک از چاهها با استفاده روابتط  10و 11
بکار برد ،اطالعات دریافتی و ارسالی ایستگاه iام نیز اینگونته تعریت
میشود (رابطه .)12

()12
))R(i)  R( x(i), x (i
) x(iبیانکننده دادههای چاه  iام و ) x̂(iاز رابطته خطتی  13بته
دست میآید.
I 1

()13

)xˆ (i)  a(i)   y j (i)  b j (i
j 1

دادهها از تمتام ایستتگاههتای دیگتر و ) a(iو )b(i

) y(iماتری
پارامترهای رگرسیون بین ایستگاه  iام و تمام ایستگاههای دیگر است
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که بهصورت خطی برازش داده شده است .مقتادیر بتزر تتر ) R(iو
)S(iبه ترتیب به معنای دریافتت و ارستال بتیشتتر اطالعتات بتین
ایستگاه  iام و سایر ایستگاههای شبکه و یا برقراری بهتر ارتباط بتین
این ایستگاه و سایر ایستگاهها است .بدین ترتیب مقادیر بیشتتر )R(i
و ) S(iبرای یک ایستگاه به معنای ارزش بیشتر ایستتگاه یتاد شتده
استتت و حفتتظ و نگهتتداری ایستتتگاه مزبتتور توصتتیه متتیشتتود؛ امتتا
شاخص ) N(iبا نام اطالعات خالص تبادلی بهصورت رابطه  14تعری
میشود.
()14
)N (i)  S (i)  R(i
شاخص ) N(iاز این نظر حایز اهمیت است که ارزش هر ایستگاه
با این شاخص سنجیده میشود .شاخص ) N(iبیتانکننتده اطالعتات
کل خالص هر چاه بوده و هر ایستگاهی که کتمتترین میتزان ) N(iرا
داراست کمترین رتبه و اهمیت را در شبکه پایش بته ختود اختصتاص
میدهد ( .)Markus et al., 2003جهت بررسی انتقتال اطالعتات در
فواصل مختل از  Tمدل به شرح زیر استفاده میشود ( Mogheir et
:)al., 2006
) (  Kd
()15
T (d )  (T0  TMin )e
 TMin
که در آن  T0مقدار اولیه انتقال اطالعات استت K .نترخ واپاشتی
انتقال اطالعات است Tmin .حداقل مقدار انتقال اطالعتات استت و d
فاصله بین چاه است .درصد چتاههتای متازاد نیتز از رابطته  16قابتل
محاسبه میباشد.
()16

T (d ) NET
100
T0  TMin

% NRI 

که در آن  T(d)NETبرابر با انتقال اطالعات شبکه میباشد که به
شرح رابطه  17میباشد ():)Mogheir et al. (2006
NET
()17
) T (d
 T (d )  TMin
شاخص کيفی آنتروپی وزندار )(EWQI1

علیرغم استفاده گسترده از شاخص کیفیت آ  ،در طی محاسبات
شاخص کیفی آ وزن هر پارامتر معموالً بهصورت تجربتی و توستط
کارشنا تعیین میشود و به این طریق بسیاری از اطالعات ارزشمند
کیفیت آ زیرزمینی بدون استفاده قرار متیگیترد .در ایتن مطالعته از
رابطه بهینهشده شاخص کیفی آ کته در آن آنتروپتی تعیتین کننتده
وزن هر پارامتر میباشد ،بهره گرفتهشده است .در این مطالعته جهتت
برآورد شاخص کیفی آ از  11پارامتر کیفی جهتت ارزیتابی وضتعیت
کیفیت آ زیرزمینی برای مصرف شر استفاده شد که شامل کلسیم
) ،(Caسدیم ) ،(Naپتاسیم ) ،(Kمنیتزیم ) ،(Mgکلتر ) ،(Clهتدایت
الکتریکی ) ،(ECکل متواد جامتد محلتول ) ،(TDSاستیدیته )،(PH
سختی ) ،(THبیکربنات ) (Hco3و سولفات ) (So4میباشد .پت از
1 - Enteropy Water Quality Water

بررسیهای مقدماتی ،بتا بهترهگیتری از روش بهبتود یافتته شتاخص
کیفیت آ زیرزمینی با استفاده از آنتروپی وزندار ) (EWQIبه تحلیل
کیفیت آ شر آبخوان مرکزی دشت بیرجند پرداخته شده است .بتر
اسا دادههتای کیفیتت آ زیرزمینتی بترای  mنمونته و  nپتارامتر
ماتری مقادیر ویژه  Xبهصورت رابطه  18خواهد بود:
 x 11 x 12 . x 1n 
x
x 22 . x 2 n 
X   21
 .
.
.
. 


 x m 1 x m 2 . x mn 
()18
با توجته بته اینکته پارامترهتای کیفتی آ زیرزمینتی واحتدهای
مختلفی دارند و همچنین اختالف کیفیت نمونهها ،با استتفاده از تتاب
نرمالسازی ،دادهها آمادهسازی متیشتوند .چهتار نتوع و حالتت را بتر
اسا خصوصیات هر شاخص میتوان از هم تفکیک کرد کته شتامل
نوع کارایی ،نوع هزینهای ،نوع ثابت شده و نوع بتازهای استت .بترای
نوع کارایی ،تاب نرمالسازی بهصورت رابطه  19خواهد بود:
x ij  (x ij )min
y ij 
()19
(x ij )max  (x ij ) min
و این در حالی است که برای نتوع هزینتهای ،تتاب نرمتالستازی
دادهها بهصورت رابطه  20است:
(x ij )max  x ij
y ij 
()20
(x ij )max  (x ij ) min
ماتری استاندارد دادههای خام پ از نرمتالستازی بته صتورت
رابطه  21خواهد شد:
 y 11 y 12 . y 1n 
y
y 22 . y 2 n 
()21
Y   21
 .
.
.
. 


 y m 1 y m 2 . y mn 
نسبت مقدار شاخص پارامتر  jدر نمونته  iبتر استا معادلته 22
محاسبهشده است:
m

()22

Pij  y ij /  y ij
i 1

آنتروپی اطالعات نیز بهصورت رابطه  23بیان میشود:
1 m
()23
ej  
 Pij ln Pij
ln m i 1
هرچقدر مقدار آنتروپی کمتر باشد؛ تاثیر پارامتر  jبیشتتر خواهتد
بود .وزن آنتروپی ( )ωjهر پارامتر ( )jبا استفاده از معادلته 24محاستبه
شده است:

پایش کيفي آب شرب با استفاده از شاخصهاي آنتروپي...

1e j
n

()24

)

j

 (1  e

j 

j 1

مرحله دوم محاستبه میتزان  ،EWQIتعیتین معیتار رتبتهبنتدی
( )Rating scaleکیفی ( )qjبرای هر پارامتر استت .معیتار رتبتهبنتدی
کیفی نیز با استفاده از رابطه  25محاسبه میشود:
Cj
qj 
100
()25
Sj
که در این رابطه Cj ،غلظت هر پارامتر شیمیایی در هر نمونه بته
 mg/lو  Sjغلظت همان پارامتر بر اسا استاندارد مشخص (در ایتن
مطالعه ،سازمان بهداشت جهانی ) )(WHOبرای مصتارف شتر بته
 mg/lهست .در این رابطه اگر پارامتر  jدر آ موجود نباشد qj ،برابتر
صفر خواهد بود .همچنین ،اگر مقدار این پارامتر مقدار مجاز باشتدqj ،
برابر  100خواهد بود .باید توجه کرد که میزان ترییترات  pHکوچتک
بوده و همین نیز موجب میشود مقدار معیار رتبهبندی کیفی برای این
پارامتر بسیار کوچک باشتد .طبتق استتاندارد  WHOمیتزان ترییترات
مجاز  pHبین  6/5تا  9/2است بنابراین برای محاسبه معیار رتبهبندی
کیفی  pHاز رابطه  26استفاده میشود.
C pH  S I
q pH 
()26
S pH  S I
که در این رابطه qpH ،معیار رتبه بندی کیفی  CpH ،pHمقدار pH
مشاهداتی SpH ،بیشترین مقدار  pHمجاز (بتر استا  WHOبرابتر
 )9/2و  SIنیز مقدار ایدهآل  pHمیباشد .در نهایت EWQI ،با ضر
مقدار وزن آنتروپی و معیار رتبهبندی کیفی هر پارامتر و جمت تمتامی
این مقادیر باهم محاسبه میشود (رابطه :)27
n

EWQI    j q j

()27

j 1

کیفیت آ زیرزمینی بر اسا  EWQIبرای مصارف شر در 5
رده بسیارخو  ،خو  ،متوسط ،بد و بسیاربد قرار میگیرد ( Jian-Hua
 .)et al., 2011این رتبهبندی در جدول  2ارایه شده است.
جدول  -2رتبهبندی کيفيت آب زیرزمينی بر اساس  EWQIبرای
مصارف شرب
مقدار شاخص
کمتر از 25
 25تا 50
 50تا 100
 100تا 150
بیشتر از 150

رتبه
1
2
3
4
5

کيفيت آب
بسیارخو
خو
متوسط
بد
بسیاربد
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نتایج و بحث
نتایج بررسی پایش کيفی آبخوان از نظر کروم و نيترات

در این مطالعه جهت پایش کیفی آ شر آبخوان مرکزی دشت
بیرجند واق در استان خراسان جنوبی از دادههای کیفی نیترات و کروم
اندازهگیری شده در دوره آماری  1383-1393مربوط به  19حلقه چتاه
شر استفاده شده است .دلیل استفاده از این دو پتارامتر ،مشتکلستاز
بودن مقادیر نیترات و کروم در این شهرستان میباشد .جهت بررستی
روند ترییرات مقادیر مورد بررسی در منطقه مورد مطالعه از آزمون من
– کندال اصالح شده با حذف اثر خودهمبستگی داخلی استتفاده شتده
است که جهت اطالع بیشتر در مورد این روش به خلیلی و همکاران
( )2016مراجعه شتود ( .)Khalili et al., 2016نتتای بررستی رونتد
ترییرات پارامترهای کیفتی متورد بررستی (کتروم و نیتترات) در دوره
آماری  1383-1393به شرح جدول  3و نمودار ترییرات مقادیر کیفتی
نیترات و کروم موجود در دوره آمتاری ذکتر شتده بته شترح شتکل 2
میباشد.
جهت بررسی اولیه دادههای موجود از آزمون من – کندال اصالح
شده در خصوص بررسی روند ترییرات دادهها استفاده گردیتد و نتتای
بیانگر وجود روند معنیدار افزایشی در مقادیر کروم ساالنه چاههای 13
علیآباد و  4رکات بود کته بتا استتفاده از روش تفاضتلگیتری ،رونتد
موجود از دادهها حذف گردید .چاه شتماره  4رکتات در غتر منطقته
مورد مطالعه قرار دارد و میزان کروم این چاه در هر سال حدود 0/006
میلیگرم بر لیتر افزایش یافته است که با توجه به طتول دوره آمتاری
مورد بررسی ،از سال  1384تا  1393حدود  0/054میلیگترم بتر لیتتر
افزایش داشته است .یونهای کرومات متیتواننتد توستط اکستیدهای
آهن ،آلومینیتوم ،منگنتز ،متواد معتدنی رستی ،ختاكهتای طبیعتی و
کلوییدها جذ شوند .جذ کروم شش ظرفیتی یک واکنش ترکیبتی
سطحی است که بین یونهای کرومات آبی از یک طرف و مکانهای
ویژه سطحی هیدروکسیل از طرف دیگر انجام متیپتذیرد .هتر واحتد
ترکیب سطحی کروم شش ظرفیتی متیتوانتد  3التی 4مکتان ستطح
هیدروکسیل را پوشش دهد .این واکنش ترکیبی وابسته به  pHاستت
و در غلظتهای کم کروم شش ظرفیتی ،جذ کروم با کتاهش pH
افزایش پیدا میکند ( .)Davis et al., 1980در این بین روند ترییرات
مقادیر کروم در چاههای  10علیآباد 11 ،علیآباد 6 ،علیآباد 6 ،رکات،
 8رکات و  8علیآباد کاهشی و غیرمعنیدار متیباشتد .رونتد ترییترات
مقادیر نیترات در سطح منطقه نشان داد که ترییترات مقتادیر ستاالنه
نیترات در چاههای  10علیآباد 11 ،رکات 8 ،رکتات 8 ،علتیآبتاد و 9
رکات افزایشی و معنیدار میباشد کته بتر استا شتیب ختط رونتد،
ترییرات مقادیر ساالنه نیترات در چتاه شتماره  11رکتات بتیشتترین
میزان افزایش در بین سایر چاههتا را داشتته و یتا افزایشتی در حتدود
 3/50میلیگرم در سال در طی دوره آماری مورد بررستی افزایشتی در
حدود  31/50میلیگرم در سال داشته است.
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جدول  -3نتایج بررسی روند تغييرات مقادیر نيترات و کروم در چاههای نمونهبرداری
چاه

شماره چاه

شيب روند مقادیر نيترات

شيب روند مقادیر کروم

روند تغييرات مقادیر نيترات

روند تغييرات مقادیر کروم

 10رکات
 10علیآباد
 11رکات
 11علیآباد
 12علیآباد
 13علیآباد
 14علیآباد
 2رکات
 3رکات
 3طهماسبی
 4رکات
 4مدر
 5رکات
 6رکات
 6علیآباد
 7علیآباد
 8رکات
 8علیآباد
 9رکات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

0/298
1/308
3/500
-0/056
0/017
0/077
0/509
-0/173
0/854
-0/540
0/367
0/080
0/138
-0/172
0/120
0/010
1/012
0/258
0/242

0/000
-0/002
-0/001
-0/001
0/000
0/002
0/000
0/002
0/000
0/001
0/006
0/004
0/001
-0/001
0/000
0/001
-0/001
0/000
0/001

0/716
1/968
1/899
0/000
0/000
0/537
1/610
-1/073
0/537
-0/179
0/894
0/179
0/894
-0/358
0/000
0/000
2/326
1/610
1/968

0/000
-0/537
0/179
-0/358
0/179
01/789
0/090
0/894
0/179
0/179
2/504
1/073
1/082
-1/610
-0/358
1/073
-1/431
-0/358
0/179

120

0.14
0.12

100

0.10

)Cr (mg/l

0.06

60

0.04

)NO3 (mg/l

0.08

80

40

0.02

20

0.00

تاکر 9

تاکر 8

دابآ يلع 8

دابآ يلع 7

تاکر 6

دابآ يلع 6

تاکر 5

تاکر 4

سردم 4

تاکر 2

يبسامهط 3

دابآ يلع 14

دابآ يلع 13

دابآ يلع 12

تاکر 11

دابآ يلع 11

تاکر 10

دابآ يلع 10

تاکر 9

تاکر 8

دابآ يلع 8

دابآ يلع 7

تاکر 6

دابآ يلع 6

تاکر 5

تاکر 4

سردم 4

تاکر 2

يبسامهط 3

دابآ يلع 14

دابآ يلع 13

دابآ يلع 12

تاکر 11

دابآ يلع 11

تاکر 10

دابآ يلع 10

0

شکل  -2مقادیر مشاهداتی پارامترهای کروم و نيترات در دوره آماری مورد بررسی در سطح منطقه مورد مطالعه

نیترات بدون رنگ ،بو و طعم بوده و در آ های آشتامیدنی بتدون
آزمایش قابل تشخیص نیست .نیترات به طور طبیعتی در حتد غلظتت
کمتر از حد مجاز ،در آ های آشتامیدنی و آ هتای زیرزمینتی وجتود
دارد .هر نوع فعالیتی در نزدیک چاههای آ می توانتد ستبب آلتودگی
شود .در صورت وجود مناب نقطهای آلوده کننده ماننتد محتل زنتدگی
دامها ،محل دف فاضال در مجاورت چتاههتای ختانگی ،الزم استت

حداقل سالی یکبار آزمایش نیترات انجام و با پایش کیفی آن ترییرات
غلظت نیترات بررسی گردد و در صتورتیکته چتاه در معتر منتاب
غیرنقطهای مانند کاربرد کودهای کشاورزی قرار گرفتته باشتد ،پتایش
کیفی برای بررسی ترییرات غلظت نیترات کمتر مورد نیاز میباشد .در
بین چتاههتای متورد بررستی چتاه شتماره  6رکتات و چتاه شتماره 3
طهماسبی روندی کاهشی و غیرمعنیدار در مقادیر نیتترات ستاالنه در

پایش کيفي آب شرب با استفاده از شاخصهاي آنتروپي...

طی دوره آماری  1384-1393تجربه کردهاند .بعد از آمادهسازی داده-
های متورد بررستی مقتادیر کتروم و نیتترات هتر چتاه بتا استتفاده از
رگرسیون چند متریره و مقادیر چتاههتای دیگتر تخمتین زده شتد .در
نهایت دادههای مورد بررسی در کال های مختل تقسیم شد .جهت
تقسیمبندی دادههای موجود تقسیمات  6کالسته متورد بررستی قترار
گرفت .نتای پایش کیفی آ شر منطقه مورد مطالعه از نظر کروم و
نیترات به شرح شکلهای  3و  4ارایه گردید .نتتای بررستی شتاخص
( Niرتبهبندی چاهها) نیز به شرح جدول  4ارایه گردید.
همانطور که از شکل  3قابل مشاهده میباشد نتای پهنتهبنتدی
شاخص انتقال اطالعات ( )ITIدر سطح منطقه مورد مطالعه نشان داد
که در قسمتهای مرکزی شرایط متوسط بوده و حتی کمبود چاهی از
نظر پایش بهینه پارامتر کروم احسا نمیشود .ایتن موضتوع بیتانگر
انتقال اطالعات مناسب در چاههای این منطقه از نظتر پتایش پتارامتر
کروم میباشد .اما کمبود چاه در منطقه شمالشرقی منطقه زیاد بوده و
نیاز شدید به احداث چاه احسا میشود .کمبتود شتدید چتاه در ایتن
مناطق شرقی بیانگر ناکافی بودن تعداد چاهها در ایتن منطقته جهتت
پایش کیفی از نظر پارامتر کروم میباشد .یا به عبتارتی بتا پراکنتدگی
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موجود در بین چاههای مورد بررسی نمیتوان اطالعات کافی در مورد
میزان کروم آبخوان در این مناطق (نواحی شرقی آبخوان) کسب کرد.
با پراکندگی چاهها به شکل فعلی ،نمیتتوان پتایش نستبتا ختوبی بتر
کیفیت آبخوان از نظر میزان کروم داشت .در قسمتهای جنو غربتی
آبخوان نیز تعداد چاههای موجود جهت پایش میزان کتروم در شترایط
متوسط و کمبود قرار دارد .بر اسا جدول  ،4نتای رتبهبندی چاههای
موجود در منطقه مورد مطالعه نشان داد که چاههتای شتماره  2 ،14و
 16رتبههای  1تا  3را در مورد انتقال اطالعات مقادیر کتروم دریافتت
کردند که نشان دهنده انتقال و دریافت اطالعات بتیشتتر نستبت بته
سایر چاهها است .به عبارت دیگر این چاههتا ارزش حفتظ بتیشتتری
نسبت به چاههای دیگر دارند و دادههای این چتاههتا را متیتتوان بتا
اطمینان کامل برداشت و استفاده کترد .ایتن چتاههتا در نقتاط غربتی
آبخوان قرار دارند .از طرف دیگر چاههتای شتماره  9 ،3و  12در بتین
سایر چاهها کمترین ارزش و اعتبار را از نظتر تبتادل اطالعتات کتروم
کسب کردهاند .استفاده از دادههای این چاهها باید بتا احتیتاط صتورت
گیرد.

شکل  -3نتایج پهنهبندی مقادیر شاخص آنتروپی جهت پایش کيفی آب زیرزمينی از نظر پارامتر کروم

شکل  -4نتایج پهنهبندی مقادیر شاخص آنتروپی جهت پایش کيفی آب زیرزمينی از نظر پارامتر نيترات
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جدول  -4رتبهبندی چاههای موجود در منطقه بر اساس شاخص ) N(iبر اساس مقادیر کروم و نيترات
شماره چاه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

نام چاه
چاه شماره  10رکات
چاه شماره  10علیآباد
چاه شماره  11رکات
چاه شماره  11علیآباد
چاه شماره  12علیآباد
چاه شماره  13علیآباد
چاه شماره  14علیآباد
چاه شماره  2رکات
چاه شماره  3رکات
چاه شماره  3طهماسبی
چاه شماره  4رکات
چاه شماره  4مدر
چاه شماره  5رکات
چاه شماره  6رکات
چاه شماره  6علیآباد
چاه شماره  7علیآباد
چاه شماره  8رکات
چاه شماره  8علیآباد
چاه شماره  9رکات

رتبه از نظر مقادیر نيترات
12
2
6
10
8
18
17
13
4
3
7
9
19
11
1
16
15
5
14

رتبه از نظر مقادیر کروم
12
2
17
5
4
6
9
16
18
8
13
19
15
1
7
3
11
14
10

شکل  -5نتایج بررسی شاخص آنتروپی وزندار در بررسی کيفيت آب شرب آبخوان مرکزی دشت بيرجند

در مورد پهنهبندی نتای حاصل از مقادیر انتقال اطالعات شاخص
آنتروپی در پایش نیترات منطقه مورد مطالعه نتای نشان دهنده انتقال
اطالعات ضعی در نواحی شمالشرقی و نواحی جنو شترقی منطقته
میباشد و احداث چاه جدید جهت پایش دقیق منطقه از نظر نیترات در
این نواحی ضروری به نظر میرسد .با وجود این تعداد چتاه در منطقته
مورد مطالعه نمیتوان پایش دقیقی از مقادیر نیترات و کروم در ستطح

منطقه داشت .همچنین نتای رتبهبندی چتاههتای موجتود در منطقته
مورد مطالعه نشان داد که چاههای شماره  2 ،15و  10رتبههای  1تا 3
را در مورد انتقال اطالعات مقادیر نیترات دریافتت کردنتد کته نشتان
دهنده انتقال و دریافت اطالعات بیشتر نسبت به سایر چاههتا استت.
به عبارت دیگر این چاهها ارزش حفظ بیشتری نسبت بته چتاههتای
دیگر دارند و دادههای این چاهها را میتوان با اطمینان کامل برداشت

پایش کيفي آب شرب با استفاده از شاخصهاي آنتروپي...

و استفاده کرد .این چاهها نیز در نقتاط غربتی آبختوان قترار دارنتد .از
طرف دیگر چاههای شماره  6 ،7و  13در بین سایر چتاههتا کتمتترین
ارزش و اعتبار را از نظر تبادل اطالعات نیترات کسب کردهاند .استفاده
از دادههای این چاهها نیز باید با احتیاط صورت گیرد (جدول .)4
نتایج بررسی کيفيت آب شرب آبخوان مرکزی دشت بيرجند

کیفیت آ منطقه مورد مطالعته بتا استتفاده از شتاخص آنتروپتی
وزندار مورد بررسی قرار گرفتته و نتتای بررستی کیفیتت آ شتر
منطقه به شرح شکل  5ارائه گردید .در این مطالعه از  11پارامتر کیفی
جهت ارزیابی وضتعیت کیفیتت آ زیرزمینتی بترای مصترف شتر
استفاده شد که شامل کلسیم ) ،(Caسدیم ) ،(Naپتاسیم ) ،(Kمنیزیم
) ،(Mgکلر ) ،(Clهدایت الکتریکی ) ،(ECکتل متواد جامتد محلتول
) ،(TDSاستتیدیته ) ،(pHستتختی ) ،(THبتتیکربنتتات ) (Hco3و
سولفات ) (So4میباشد .با بررسی و اعمال تئوری آنتروپی وزندار بر
دادههای کیفی ،وزن مورد بررسی در هر پارامتر به دست آمد.
نتای بررسی کیفیت آ شر منطقه مورد مطالعه بتا استتفاده از
شاخص کیفیت آ و آنتروپی وزندار نشتان داد کته مقتادیر شتاخص
مورد نظر بین  71تا  123متریر میباشد که از نظر طبقهبنتدی کیفتی
در دسته متوسط و بد قرار دارند .با توجه به شکل  5مشاهده میشتود
که تنها بخشهای مرکزی آبخوان شترایط متوستطی داشتته و ستایر
نقاط شرایط بد و بسیار بدی از نظر کیفیتت آ دارنتد .الزم بته ذکتر
است که جهت برآورد مقادیر شاخص آنتروپی وزندار تعداد  11پارامتر
مورد بررسی قرار گرفته است .بدترین کیفیت مربوط به چاه شتماره 6
علیآباد میباشد .چاه شماره  4مدر نیز کمترین مقدار شاخص را به
دست آورده که این مقدار نیز کیفیتی متوسط را نشان میدهد .در بین
چاههای مورد بررسی ،کیفیت چاههای شماره  3طهماسبی 5 ،رکات6 ،
علیآباد 7 ،علیآباد 8 ،رکات و  8علیآباد بدتر از سایر چاهها بود.
کیفیت آ هیچ یک از چاههای مورد بررستی بستیار ختو و یتا
خو گزارش نشد .در بین رتبههای یتک تتا پتن  ،تمتامی چتاههتای
منطقه در رتبههای  3و  4قرار گرفتند .بهطتور کلتی نتتای بررستی و
پایش کمی و کیفی آ زیرزمینی آبخوان مورد بررسی نشتان داد کته
کیفیت آ منطقه در شرایط خوبی قرار ندارد و میزان کروم در بیشتر
چاههای مورد بررسی بیش از حد مجاز میباشد کته ایتن موضتوع در
تحقیقات طاهری و همکاران ( )1389نیز اشاره شده است .با افتزایش
شهرنشینی و توسعه صنعت در طی سالهای مورد بررسی بته میتزان
کروم و نیترات موجود افزوده شده و رونتد افزایشتی میتزان کتروم در
منطقه بهوضوح مشتاهده متیشتود .شتالونگ و همکتاران ( )2010در
تحقیقات خود عامل افزایش میزان فلزات سنگین در آ زیرزمینتی را
توسعه صنعت اعالم کردند (.)Xiaolong et al., 2010
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نتيجهگيری

تشکر و قدردانی

بهطور کلی نتای بررسی پایش آ زیرزمینی منطقه مورد مطالعته
نشان داد ترییرات زمانی پارامترهای کروم و نیترات آ شر منطقته
به ترتیب در  74و  84درصد چاههای مورد بررسی افزایشی متیباشتد
که این موضوع بیانگر افتزایش مقتادیر متذکور در دوره آمتاری متورد
بررسی میباشد .با توجه به روند افزایشی مقادیر کروم و نیترات موجود
در آ شر منطقه پیشبینی میشود در آینده این رونتد مشتکلستاز
شده و پیامدهای جبرانناپتذیری را بته وجتود آورد .چترا کته مقتادیر
مشاهداتی دادههای کتروم و نیتترات موجتود بیتانگر غیرمجتاز بتودن
مقادیر کروم در چاههای شماره  8 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،11 ،10و  9رکات و
چاههای شماره  7 ،6 ،11 ،10و  9علیآباد میباشد .در بین چتاههتای
مورد بررسی تنها چاههای شماره  14 ،12و  8علیآباد و چاه شتماره 3
طهماسبی شرایط بهتری نسبت به سایر چاهها داشتهاند که در این بین
چاه شماره  14علیآباد در هیچ یک از نمونههای برداشت شتده مقتدار
کروم بیشتر از  0/05نداشته و شرایط نرمتالی دارد .در متورد مقتادیر
نیترات نیز مقادیر چاه شماره  11رکات در سالهای اخیر ،چاه شماره 6
علیآباد در سال  1384و چاه شماره  3طهماسبی در تمامی سالهتای
مورد بررسی میزان نیتراتی بیش از حد مجاز داشته است.
نتای بررسی بهینه بودن تعداد چاههای مورد بررسی از نظر پایش
بهینه مقادیر کروم و نیترات در منطقه مورد مطالعه نشتان داد کته بتا
تعداد چاههای موجود در منطقه نمتیتتوان پتایش مناستبی از مقتادیر
کروم و نیترات در منطقه داشت و پراکندگی ایتن چتاههتا بتهصتورت
یکنواخت نیست .به همین دلیل توصیه میشتود در مطالعتات کمتی و
کیفی آ زیرزمینی آبخوان دشت بیرجند از مقادیر دادههای چاههتای
کشاورزی و یا چاههای پیزومتر نیز استفاده شود .همچنین با توجه بته
اطالعات ضعی برخی از چاهها پیشنهاد متیشتود چتاه جدیتد بترای
جایگزین کردن حفر گردد .بعد از بررسی مقادیر شتاخص آنتروپتی در
بررستتی و پتتایش کیفتتی آ زیرزمینتتی منطقتته متتورد مطالعتته ،وزن
پارامترهای کیفتی جهتت بترآورد شتاخص آنتروپتی وزندار محاستبه
گردید .نتای بررسی کیفیتت آ آشتامیدنی منطقته متورد مطالعته بتا
استفاده از دادههای مشاهداتی و شتاخص کیفیتت آ نشتان داد کته
کیفیت آ شر منطقه مورد مطالعه در هیچ یک از چاههتای موجتود
مناسب نیست .کیفیت آ شر منطقه مورد مطالعه در بتین  5دستته
طبقهبندی ،رتبه  3و  4را دریافت کردند که به ترتیب به معنی کیفیت
متوسط و بد میباشد .بدترین کیفیت آ نیز مربوط به چتاه شتماره 6
علیآباد میباشد .متوسط مقدار شاخص آنتروپی وزندار در کل منطقه
نیز حدود  97/57محاسبه گردید که بیانگر کیفیت بد آ شر در کل
منطقه میباشد.

ایتتن تحقیتتق در قالتتب طتترح پژوهشتتی بتته شتتماره ابالغیتته
/6532د 1396/مورخ  1396/04/03و با استفاده از اعتبارات پژوهشتی
دانشگاه بیرجند انجام شد که بدینوسیله تشکر و قدردانی میشود.
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Abstract
In this research, with a new approach based on entropy theory, the regional value of sampling wells in central
aquifer of Birjand Plain and the groundwater quality in terms of drinking is studied. Regarding the formation of
the plain, as well as the chromium and nitrate problems of groundwater in the region, the qualitative monitoring
of nitrate and chromium amounts using entropy theory has been investigated to determine the number of wells in
the aquifer to accurately monitor these two parameters. The results of the trend of chromium and nitrate in the
region showed an increase in the amount of nitrate and chromium in the statistical period of 2005-2014 in most
of the wells studied. The highest rate of nitrate was related to well No. Rakat 11, and on the chromium values
related to the wells Nos. 4 Rakat Modares. The results of the qualitative monitoring of these two parameters
showed that of 19 wells in the plain, well Nos. 3 of Rakat and 4 of Modares regarding the transmission of
chromium data and wells Nos. 5 Rakat and 13 of Ali Abad in terms of transfer of nitrate information in The
critical situation (the lowest rank and the weakest position) and the use of their data are not accurately describing
the aquifer information. Other important results obtained in this study are the location of all wells in poor and
qualitative conditions in drinking water based on weighted entropy. Based on entropy of the water quality index,
63% of the total groundwater samples were rated three and 37% ranked four in terms of water quality for
drinking.
Keywords: Entropy theory, Groundwater, Information transfer model, Monitoring
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