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چکیده
کیفیت نامناسب آب بر . استکمیت و کیفیت آب شرب دام در مرتع از عوامل مهم در تعیین شایستگی مرتع براي چراي دام 

این تحقیق با هدف تعیین ،با توجه به اهمیت کیفیت آب براي شرب دام. اثر نامطلوب خواهد داشتسالمت دام ها و بازده تولیدي آنها 
منظور تهیه نقشه کیفیت آب شرب براي بز از روش فازي در این مطالعه به. آباد انجام شدکیفیت آب شرب دام در مراتع قشالقی خلیل

، فاکتورهاي )بز(هاي شرب دام برداري از مکانبراي این منظور، بعد از نمونه.استفاده شد) GIS(در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی
TDS ،EC،Mg2+وNa+بندي هریک از فاکتورها، از روش میانگین عکس فاصله منظور تهیه نقشه پهنهبه. ها تهیه شدبراي نمونه

همچنین . گرم بر لیتر قرار داردمیلی96/84تا 2سدیم بین بندي نشان داد که کیفیت آب شرب منطقه از نظرنتایج این پهنه. استفاده شد
ه مورد مطالعه بین قمنط) EC(که میزان هدایت الکتریکی آب در حالی. باشدگرم بر لیتر میمیلی72/875تا 03/216مقدار منیزیم بین 

. باشدگرم بر لیتر میمیلی19/5909تا 59/245بین TDSهمچنین میزان . استمتر میکروموس بر سانتی4/12597تا 37/2016
با استفاده از تابع 1تا 0ها بین بندي کیفیت آب از روش فازي استفاده شد و هریک از نقشههاي پهنههمچنین براي همگن کردن نقشه

، نتایج نشان داد که AHPبعد از تهیه نقشه فازي براي هریک از پارامترها و همپوشانی آنها با استفاده از روش . عضویت قرار داده شد
درصد از وسعت منطقه 17و هستند)بز(داراي کیفیت متوسط براي شرب دام ) کیلومتر مربع16/7برابر(درصد از وسعت منطقه 71

غرب منطقه داراي کیفیت آب هاي شمال و شمالطور کلی قسمتبه. باشدبدون کیفیت براي شرب دام می) کیلومتر مربع71/1برابر(
.شودمحسوب می)بز(راي شرب دام خوبی ب

.آبادکیفیت آب شرب، دام بز، روش فازي، خلیل: هاي کلیديواژه

مقدمه
توسعه منابع آب در مرتع سبب افزایش طول فصل چرا، 
پراکنش یکنواخت دام در مرتع و امکان چراي دام از نقاط 

گرفته کمتر مورد استفاده قرار میشود که قبال جدیدي می
,Jankju(است ,Mesdaghiو 2009 یکی از . )1998

م در فاکتورهاي مهم و اساسی در امر شایستگی چراي دا
,Moghadam(باشد مرتع، کمیت و کیفیت آب شرب می

هاي ت آب یکی از مواردي است که در طرحیکیف). 2001
بیشترین تولید . به آن توجه شودآب شرب دام باید مین أت

مصرفها از آب سالم و مناسب طی است که دامدام در شرای
& Azarnivand(کنند  Caahoki, 2009.(

دام باید تمیز، بدون رنگ، فاقد عوامل آب شرب 
در . زا و بدون طعم و فاقد عناصر معدنی باشدبیماري

صورت تردید در کیفیت منابع آب باید از این لحاظ 
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کیفیت آب براي با توجه به اهمیت .فاکتورها آزمایش شوند
شرب با مین أترعایت استانداردهاي الزم براي شرب دام،

ر و درجه شوري کیفیت بهداشتی باال و غلظت پایین عناص
,Jankju(بسیار ضروریست  2009( .

هاي کیفیت آب براي شرب دام در دبر اساس استاندار
محلول در از قبیل کل مواد جامد عواملی ،مناطق خشک

Total(آب dissolved solids :TDS( ،هدایت الکتریکی
)Electrical conductivity:EC( مقدار سدیم، منیزیم، کلر

,Schoeller(گیرد و سولفات مورد بررسی قرار می 1977.(
هاي طور مستقیم بر روي نیازمنديدرجه شوري آب به

ثیر أتطور غیرمستقیم بر روي تعداد دفعات شرب دام و به
,Moghadam(گذارد می وجود امالح تا غلظت ). 2001

PPm7000 براي شرب دام ضرري ندارد ولی وجود امالح
سولفات منیزیوم باعث و زیاد سولفات سدیم، کلرید سدیم

,Jankju(شود عملکرد و یا حتی مرگ دام میکاهش 

مثلفاکتورهاییبهآبدرنمک موجودبهدامتحمل). 2009
مقداروفصلفیزیولوژیکی،و شرایطسندام،نوعآبی،نیاز

Sileshi(دارد بستگیآبورژیم غذاییکلدرنمک et al.,

2003 .(
Khan & Ghosh)1982 (تحملمیزانايمطالعهدر

در رامحیطیسختشرایطدرشوريبهبزوگوسفند
بزمیزان تحملکهکردندبیانومقایسهراجستانهايبیابان

.استگوسفندازبیشترمحیطیسختشرایطدرشوريبه
دتوانمیوباشد مینمکبرابردرباالییتحملشتر دارايدام

. بنوشدنمکازرادرصد5محلول
Mc Gregor)2004( اثرات خشکسالی بر روي کیفیت

میاناز . آب شرب براي بز را مورد بررسی قرار داد
شوري آب مورد بررسی ،در کیفیت آبثر ؤمفاکتورهاي 
تواند آب با سطوح که بز میدنتایج نشان دا. قرار گرفت

باید توجه داشت که میزان تحمل . شوري باال را تحمل کند
.باشدبه شوري آب در نژادهاي مختلف بز متفاوت می

هاي چراکننده در در ارتباط با کیفیت آب براي انواع دام
ت یاست و بررسی کیفانجام شدهکشور تحقیقات کمی مراتع 
الي بحث شایستگی مرتع مورد بررسی قرار هدر البآب 

با استفاده ) 2013(همکاران و Ghasemi.گرفته شده است
و در محیط سیستم اطالعات ) FAO)1991از روش 
شایستگی منابع آب براي چراي گوسفند ) GIS(جغرافیایی 

ین تحقیق در ا. را در منطقه سبزوار مورد بررسی قرار دادند
+Naو+TDS ،EC،Mg2براي تعیین کیفیت آب فاکتورهاي 

شان نشان داد که اتنتایج تحقیق. را مورد مطالعه قرار دادند
پراکنش نامناسب آب و شوري از عوامل محدود کننده 

. شایستگی آب در منطقه مورد مطالعه بوده است
Alizadeh مدل طبقه بندي ) 2011(و همکاران

در را GISشایستگی مرتع براي چراي بز با استفاده از 
در این . منطقه قره آقاچ سمیرم مورد بررسی قرار دادند

تحقیق براي تعیین مدل شایستگی منابع آب از سه عامل 
در . فاصله از منابع آب، کمیت و کیفیت آب استفاده کردند

قبیل غلظت پارامترهایی ازت آبیتعیین شایستگی کیف
مواد جامد محلول در آب م، هدایت الکتریکی و مقدارمنیزی

.را مورد بررسی قرار دادند
هاي چرا با توجه به اهمیت کیفیت آب براي شرب دام

این فاکتور در ارتباط با شایستگی ثیر أتو کننده در مرتع 
بهغربازچههرکشوردر همچنین از آنجایی کهمرتع، 
دربزحضوربررویممیجنوب پیشبهشمالازوشرق

ت یکیفمنطقههردراستشود؛ الزممیافزودهگلهترکیب
.شودمشخصها شرب براي انواع دامآب 

با )بز(این تحقیق با هدف تعیین کیفیت آب شرب دام 
قشالقی در مراتع GISاستفاده از روش فازي در محیط 

باشد آن بز میکه دام غالب زرین دشت منطقه خلیل آباد
. انجام شده است

ها مواد و روش
مورد مطالعهمنطقه

حوضه قسمتی از تحقیقر این دمورد مطالعه منطقه
آباد در موقعیت آباد در شمال غرب شهرستان حاجیخلیل

5537شرقی و 22َ30ْ54تا 53َ22ْ54جغرافیایی 
مساحت.)1شکل (باشد میشمالی 38َ32ْ28تا 28ْ

منطقه باشد و کیلومتر مربع می35حوضه آبخیز خلیل آباد 
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مربع کیلومتر09/10مساحت در این تحقیق مورد مطالعه 
درصد بارش از کل بارش 99/61فصل زمستان با . باشدمی

درصد از کل 31/2ترین و فصل تابستان با ساالنه، پرباران
بخیر و تعرق ت.باشدترین فصل میبارانبارش ساالنه ، کم

) Thornth-Waite(تورنث وایتپتانسیل با استفاده از روش 
منطقهحاسبه شده است که میزان تبخیر و تعرق پتانسیلم

اقلیم منطقه بر اساس روش . باشدمیلیمتر می8/1093برابر
و بر اساس دومارتن گسترش یافته دکتر خلیلی، خشک سرد

غالب هاي گونه. باشدنماي آمبرژه خشک سرد میاقلیم
پیچک وحشی، خارشتر،گون:عبارتند ازاین منطقه مرتعی 

.شکرتیغالو

موقعیت منطقه مورد مطالعه  -1شکل 

تحقیقروش 
نقطه که شرب 15از ،منظور بررسی کیفیت آب شرببه

. برداري آب انجام شدبه طور تصادفی نمونهشدانجام میدام 
موقعیت نقاط GPSبر اساس اطالعات برداشت شده با 

براي ارزیابی کیفیت ). 2شکل ( گردیدبرداري مشخص نمونه
+Naو+TDS ،EC ،Mg2آب منطقه مورد مطالعه فاکتورهاي 

. اندازه گیري شدند

برداري شده در منطقه مورد مطالعهموقعیت نقاط نمونه-2شکل 
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منطقه مورد کیفیت آببندي تهیه نقشه پهنهمنظوربه
عکس فاصله وزنی روش میانگین زمطالعه ا

Inverse Distance Weights)IDW (هاي که یکی از روش
از این روش یکی. شدباشد، استفاده زمین آمار می

هاي هاي متداول در زمین آمار به منظور تهیه نقشهتکنیک
یابی نقاط برداشت شده از منطقه در مکان بندي و درونپهنه
بندي از نقاط تهیه نقشه پهنهور ظمندر واقع به. باشدمی

نقاط بر روي ثیر أتگیري شده، فرض بر این است که اندازه
ن مناطق ییطوري که براي تعبه. یکدیگر متفاوت است

بیشتري ثیر أت، نقاط نزدیک )اندازه گیري نشده(مجهول 
در واقع هر چه . بینی دارندنسبت به نقاط دورتر در پیش

پارامتر مربوطه کمتر خواهد ثیر أتکاهش یابد أمبدفاصله از 
توان نقشه میArcGISدر محیط 1رابطهبه کمک . شد
دازه گیري هاي انبه کمک دادهشرب آب کیفیتبندي پهنه

.دکرشده را تعیین 

)1(رابطه

مقدار نمونه z ،z(xi)مقدار تخمینی متغیر z(x0)که 
فاصله نقاط نمونه تا نقطه dijو xiگیري شده در نقطه اندازه

ضریبی است که وزن رابر اساس فاصله تعیین rمورد نظر و 
. کندمی

بندي هاي پهنهمنظور همگن کردن نقشهدر نهایت به
روش فازي براي . کیفیت آب از روش فازي استفاده شد

به عنوان یک روش ) Lotfi Zadeh)1965اولین بار توسط
به ) Lotfi Zadeh)1965. بندي ارائه گردیدجدید براي طبقه

هاي هر یک از اشیاء و یا پدیده،وسیله تعریف تابع عضویت
در این . درکتعریف 1تا 0اي از موجود در زمین را در بازه

در مجموعه ءدهنده عدم وجود شینشان0مجموعه عدد 
طور صددرصد مورد نظرو عدد یک بیانگر عضویت پدیده به

در واقع در این روش . با مجموعه مورد نظر می باشد
شود در ها با توجه به قوانینی که براي آنها تعریف میپدیده

. دیک بازه پیوسته از صفر تا یک قرار داده می شون
به ءکه در مدل فازي هر چه ارزش پدیده یا شیطوريبه

دهنده نزدیک بودن آن به تر باشد نشانعدد یک نزدیک
. باشد و بعکسهدف ما می

Lotfi Zadeh)1965( فازي را کالسی از اشیاء با یک
اي بین این تابع درجه. دانددرجه پیوسته از تابع عضویت می

مفهوم تابع عضویت از اهمیت .شودرا شامل می1تا 0
باشد، هاي فازي برخوردار میاي در تئوري مجموعهویژه
تمام اطالعات مربوط به یک مجموعه فازي به وسیله زیرا

ل ئمساتابع عضویت آن توصیف و در تمام کاربردها و 
. گرددهاي فازي از آن استفاده میمربوط به تئوري مجموعه

یک مجموعه فازي را تابع عضویت مقدار فازي بودن 
کند و در واقع به تابعی که میزان درجه عضویت مشخص می

دهد، تابع هاي مختلف را به یک مجموعه نشان میالمان
,Sanchez Moreno(گویندمیعضویت  2007.(

تعریف 2رابطهتابع عضویت در مدل فازي به صورت 
Mc Bratney(شود می & Odeh, 1997(.

رابطه 
)2(, ( ) } . . . . . }A x x f o r e a c h x XA 






A تابع عضویتی است که درجه عضویتx را در
ها مقداري که این تابع عضویت. کندتعریف میAمجموعه 
.است1تا 0کنند بین اتخاذ می

در این مطالعه با توجه به وجود انواع توابع عضویت، از 
براي هر یک از 3تابع عضویت خطی طبق فرمول 

Shobha(در کیفیت آب شرب استفاده شد ثر ؤمفاکتورهاي 

et al., ). 3شکل () 2007
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تابع عضویت-3شکل 

طبق ،کیفیت آببه منظور تعریف قوانین فازي براي 
براساس ) Mc Gregor)2004مطالعات انجام شده توسط

.استفاده شد1جدول 

هاي کیفیت آب شرب براي بزداستاندار-1جدول 
نامناسبمناسبواحدفاکتور

2000بیشتر از 500کمتر از PPmکل مواد جامد محلول در آب
3200بیشتر از 800کمتر از مترمیکروموس بر سانتیهدایت الکتریکی

460بیشتر از 115کمتر از PPmسدیم
60بیشتر از 30کمتر از PPmمنیزیم

PPm :استلیترگرم بر میلیبرابر.

نتایج
آورده 2ویژگی آماري هر یک از نقاط نمونه در جدول 

شود که جدول مشخص میاین با توجه به . شده است
و 2016ها بیشترین و کمترین مقدار شوري از بین نمونه

همچنین بیشترین . باشدمیمترمیکرو موس بر سانتی12600

گرم بر میلی36/187و 6/5913ترتیب بهTDSو کمترین 
876و 216ترتیببهمنیزیمحداقل و حداکثر .استلیتر

همچنین با توجه به جدول زیر . باشدمیلیترمیلی گرم بر 
85و 2شود که حداقل و حداکثر سدیم مشخص می

.استلیترگرم بر میلی
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بزشرب دامدر تعیین کیفیت آب ثر ؤمهاي آماري هریک از عناصر ویژگی-2جدول 
TDS(PPm) Na(PPm) Mg(PPm) EC(µmos/cm) بردارينقاط نمونه

4/1310 2 288 2016 1
6/5913 30 288 9240 2

76/1367 4 408 2184 3
68/2311 5/12 516 3612 4
76/1397 6/12 324 2184 5
2/1747 2 504 2730 6

36/187 5/5 456 2924 7
64/752 85 876 12600 8

1344 4 216 2268 9
52/2123 5/12 468 3318 10
12/1986 11 312 3108 11
8/1468 5/2 312 2295 12

32/1720 5/7 468 2688 13
8/1612 9 480 2520 14

96/3816 22 456 5964 15

در تعیین ثر ؤمهر یک از عناصر بندي هاي پهنهنقشه
نشان داده شده 4منطقه مورد مطالعه در شکل کیفیت آب

میزان یابی مشخص شد که با توجه به نتایج درون. است
ت به هاي شمالی منطقه مقدار کمتري نسبدر بخشسدیم 

در همچنین منیزیم منطقه . استبخش هاي جنوبی منطقه 
در . باشدهاي جنوبی داراي مقادیر بیشتري در آب میبخش
ه مورد مطالعه قمیزان شوري آب منطهاي جنوبی بخش

منطقه TDSهمچنین میزان . باشدها میبیشتر از سایر بخش
در کل . باشدمیلیترگرم بر میلی19/5909تا 59/245بین 

شود که بندي مشخص میهاي پهنهبا توجه به نقشه
هاي شمال و شمال غرب منطقه مورد مطالعه داراي قسمت

توان که میطوريبه. آب هستنددر عناصرتري از مغلظت ک
هاي شمال بیشتر از نتیجه گرفت که کیفیت آب در قسمت

.باشدهاي جنوب منطقه مورد مطالعه میقسمت
هاي کیفیت آب براي شرب بز از استانداردبا استفاده از 

انین استفاده شد و بر اساس آن قو) 1977(مطالعات شوئلر
دهنده نشان) صفر(کم که مقادیر طوريبه. فازي تعریف شد

دهنده کیفیت باالي نشان) یک(عدم کیفیت آب و مقادیر زیاد 
نقشه فازي مربوط به هر یک . آب براي شرب دام می باشد

نشان 5ثر در کیفیت آب شرب در شکل ؤاز پارامترهاي م
شود که با توجه به شکل زیر مشخص می. داده شده است

یفیت متوسط آب از دهنده کحداکثر مقادیر فازي که نشان
نظر شرب دام هستند، در شمال و شمال منطقه واقع شده 

دهنده عدم کیفیت آب که مقادیر کمتر که نشاندر حالی. است
شرب دام هستند در جنوب و جنوب شرق منطقه قرار گرفته 

.است
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هدایت الکتریکیمنیزیم

سدیمکل مواد جامد محلول
در تعیین کیفیت آب شرب دام بزثر ؤمبندي عناصر نقشه پهنه-4شکل 
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هدایت الکتریکیمنیزیم

سدیمکل مواد جامد محلول
بزدر تعیین کیفیت آب شربثر ؤمهریک از پارامترهاي نقشه فازي -5شکل 

هاي فازي و قرار در نهایت با همپوشانی هر یک از نقشه
) 25/0مقدار (دادن وزن یکسان به هر یک از پارامترها 

نقشه نهایی فازي کیفیت آب شرب منطقه مورد مطالعه تهیه 
57/0تا 38/0بین ) 6شکل (نقشه نهایی فازي . شد

که شمال و شمال غرب منطقه مقادیر طوريبه،باشدمی
دهنده که نشانده کردریافت را) 57/0نزدیک به (بیشتري 

.باشدمنطقه مورد میمتوسط آبکیفیت 
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نقشه نهایی فازي کیفیت آب شرب براي بز-6شکل 

توسط هر یک از پارامترها،بعد از تهیه نقشه نهایی فازي 
. بندي شدکالس طبقهسهروش فازي، نقشه نهایی شوري در 

و بیشتر از 5/0تا 375/0،375/0تا 25/0مقادیر بین 

وکیفیت کم، بدون کیفیتهاي به ترتیب در کالس5/0
نتایج حاصل از این .شدندبندي طبقهمتوسطکیفیت
.آمده است7و شکل 3بندي در جدول طبقه

بندي فازي کیفیت آب شرب براي بزنقشه طبقه-7شکل 

کیفیت آب شرب براي بزهاي مساحت مربوط به هریک از کالس-3جدول 
کیفیت مساحت بر حسب کیلومتر مربع

بدون کیفیت 74/1
کیفیت کم 15/1

کیفیت متوسط 18/7
مجموع 09/10
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71و 12، 17شود که مشخص می8با توجه به شکل 
بدون هاي درصد از منطقه مورد مطالعه به ترتیب در کالس

.متوسط قرار گرفته اندکیفیت و کیفیت کم، کیفیت

کیفیت آب شرب براي بزهاي مساحت هریک از کالس-8شکل

حثب
هاي با شوري زیاد و یا داراي عناصر سمی ممکن آب

است سالمت حیوان را به خطر انداخته و شیر و گوشت آن 
طور مسلم کیفیت نامناسب آب به. را غیر قابل استفاده کنند

,Mahdavi(نامطلوب دارد ثیر أتبر بازده تولید  2003.(
قسمت اعظم وزن بدن تمامی جانداران را آب تشکیل 

درصد از وزن دام نوزاد و 90که در حدود نحويهب،دهدمی
این امر . دهددرصد از وزن دام بالغ را آب تشکیل می75

نقش بسیار مهمی در سالمت، رشد و تولید مثل این 
شرب دام و براياستفاده آب مورد. جانداران بر عهده دارد

طیور باید از استانداردهاي فیزیکی، شیمیایی و میکروبی 
مناسبی برخوردار باشد تا ضمن حفظ سالمت دام و طیور، 

ید از آب شرب با. تولید حداکثر بخش صنعتی نیز حفظ گردد
رنگ، فاقد طعم و مزه خاص، لحاظ کیفی کامالً شفاف، بی

آن باید pHمناسب بوده، فاقد بو و داراي درجه حرارت 
خنثی و میزان امالح محلول در آن مطابق با استانداردهاي 

در میان تمامی پارامترهاي فیزیکی . شرب دام و طیور باشد
،)TDS(و شیمیایی، میزان کل امالح محلول موجود در آب 

شرب دام و طیور محسوب براي کننده مهمترین فاکتور تعیین
که استفاده بیش از حد از آب شور می طوريهب. گرددمی

دنبال داشته مرگ آن را بوشدهتواند سبب بیماري جاندار 
طور خالصه باید خاطرنشان کرد که افزایش مقادیر هب. باشد

ها در آب باعث بروز مشکالت در انواع دام و برخی یون
که آب شرب داراي عنوان مثال در صورتیهب. شودطیور می

. تواند سبب مرگ دام گرددنیترات باشد، میمقادیر باالي 
تواند وارد خون شده و از حمل اکسیژن همچنین نیترات می

توسط خون جلوگیري کرده و مرگ جاندار را در اثر خفگی 
ها نیز همانند آب مصرف بیش از حد سولفات. سبب شود

و در صورت شدهشور می تواند سبب ایجاد اسهال در دام 
& Azarnivand(شودشدت، سبب مرگ دام Caahoki,

ترین آب براي شرب دام، از لحاظ اسیدیته، مناسب. )2009
هاي سطحی مهمترین آب.باشندآبهایی با اسیدیته خنثی می
هاي دامداري مناطق خشک ومنبع شرب دام در سیستم

قرار موقتی بودن این منابع و. شوندخشک محسوب مینیمه
ترین مشکالت مهممحیطی ازهاي داشتن در معرض آلودگی

منبع اصلی شرب دام ها در طی .این منابع محسوب می شود
هاي رودخانهمانندتر فصل خشک سال را منابع آب دائمی

گرچه . دهندیا آبگیرهاي بزرگ تشکیل میها وبرکه، بزرگ
خانه فقط هاي کف رودمنابع آب سطحی فصلی مانند گودال

ها قرار دارند ولی وجود دامدر مدت کمی از سال در اختیار
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آنها براي کاهش فشار دام بر منابع آب دائمی الزم است 
)Arnold & Dudzinski, و هاگودال، هاچشمه). 1979

منابع آب . شوندمنابع آب زیرزمینی محسوب میهاچاه
کیفیت بوده وزیرزمینی معموال از دوام بیشتري برخوردار

مشکل اصلی . آب سطحی استشرب آنها نیز بهتر از منابع 
دور بودن از منابع علوفه و، برداري از این منابعدر بهره

شود که باعث می،پراکنش نامناسب آنها در سطح مرتع است
Arnold(اطراف آنها به شدت مورد استفاده دام قرار گیرد 

& Dudzinski, با توجه به اهمیت موضوع کیفیت ). 1979
این مطالعه با هدف تعیین کیفیت آب ،دامآب شرب براي

شدهانجام خلیل آباد زرین دشت مراتع در )بز(براي دام 
مورد در منطقه تعیین کیفیت آب شرباز نتایج حاصل . است

هاي شمال و شمال غرب منطقه نشان داد که قسمتمطالعه
هاي مورد مطالعه داراي شوري کمتري نسبت به قسمت

درصد از منطقه 71که شخص شددر کل م. باشندجنوب می
در . باشدمی) براي بز(براي شرب آب متوسطداراي کیفیت 

طور به. باشدمیبدون کیفیتدرصد از منطقه 17که حالی
هاي شمال و شمال غرب منطقه داراي کیفیت کلی قسمت

.شودبراي شرب دام محسوب میمتوسطیآب 
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Abstract
The quantity and quality of drinking water in rangelands are one of the important factors
in determining rangeland suitability for livestock grazing. Improper water quality will
have adverse effects on livestock health and productivity. This research was aimed to
determine the quality of drinking water for livestock in the winter rangelands of
Khalilabad. The map of drinking water quality for goats was produced using fuzzy
method in GIS software. After sampling of livestock drinking places, TDS, EC, Mg2+

and Na+ were measured. Inverse Distance Weighting (IDW) was used to prepare the
zoning map for each factor. The results of this zonation showed that drinking water
quality in the region ranged between 2 to 84.94 mg / l for sodium, 216.03 to 875.72 mg
/ l for Mg, 2016.37 to 12597.4 for EC, and 245.59 – 5909.19 mg / l for TDS. Fuzzy
method was also used to homogenize the water quality zoning maps. The results
showed that 71 % of area had a median drinking water quality for goats and 17% of the
area had no quality for drinking water. Generally, the north and northwest of the region
had good drinking water quality for goats.

Keywords: Water quality, goat, fuzzy method, Khalilabad.


