
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 
 
 

 1384، دانشگاه تربيت معلم تهران،  مقاالت نهمين همايش انجمن زمين شناسي ايرانمجموعه

 

51 

آناليز آماري پارامترهاي هيدروشيميايي آبخوان آبرفتي دشت زيدون، استان 
 خوزستان

 

حيدر زارعي؛ كارشناس ارشد هيدروژئولوژي دفتر فني مهندسي توسعه سد و نيروگاه سازمان آب و برق 
 )سخنران(خوزستان

 اهوازشناسي دانشگاه شهيد چمران نصراله كالنتري، دانشيار و عضو هيت علمي گروه زمين

 شناسي دانشگاه شهيد چمران اهوازعباس چرچي، عضو هيت علمي گروه زمين
 

 چكيده
بندي نمونه هاي شيمي آب به گروههـاي مشـابه ابـزاري كارامـد بـراي          يك روش طبقه بندي مناسب براي تقسيم      

متغيـره بـا    استفاده از روشهاي گرافيكي در مقايسه با روشهاي چنـد           . توصيف سيستمهاي هيدروژئولوژيكي است   
باشد و كارامدترين روش گروه بندي در اين حالت روشهاي خوشـه            مجموعه اطالعات زياد داراي محدوديت مي     

آورد باشد، اما ره  اي نمي هرچند كه وابستگي آماري لزوماً رابطه علت و معلولي تصديق كننده          . بندي آماري هستند  
اي تواند دررسيدن به فرضـيه    ها است و مي   تحليل كامل داده  اي به عنوان اولين مرحله در تجزيه و         اطالعات فشرده 

هاي مشـخص، از  ها به گروهبندي نمونهدر اين مطالعه براي تقسيم. براي تفسير فرآيندهاي هيدروشيمي موثر باشد   
به نمودار درختي تشا. ها با يكديگر طبق روش تكرار وارد استفاده شدعنوان سنجش تشابه نمونه  فاصله اقليدسي به  

توان به دو دسـته تقسـيم كـرد،         اين چهار گروه را مي    . دهدهاي آب زيرزميني چهار گروه متمايز را نشان مي        نمونه
براي تعيين اختالف بين چهار گروه،      . باشدهاي سوم و چهارم مي    هاي اول و دوم بيشتر از گروه      نسبت تشابه گروه  

دهد كه حداقل ميانگين    ها نشان مي  تفاده شد، نتايج آزمون    ويتني اس  - واليس و من   -از آزمون ناپارامتري كروسكال   
 از  -هـا مشـابه اسـت     كه ميانگين اين پـارامتر در همـه گـروه         - pHاستثناي  يك گروه در مورد تمامي پارامترها به      

 .ها متفاوت استميانگين ديگر گروه
Abstract 
A dexterous classification method for grouping water chemistry smples into similar groups, is a 
significant tool for describing of hydrogeological systems. Applying of graphical methods has 
limitation in comparison with multivariate schemas for large data set and in this condition the most 
important partitioning is statistical clustering techniques.  The statistical affinity is not necessarily 
the legalized cause and effect relationship, but presents the information in compact format as the 
first step in the complete analysis of the data and can assist in establishment of hypothesis for 
interpretation of hydrochemical processes. In the present paper for classification of samples into 
distinct population, the Euclidean distance similarity measurement according to Ward s method 
was used. The dendrogram shows four distinctive groundwater groups and these four groups can 
be divided into two assemblages (Minor group). The similarity of the first and the second groups is 
more than the third and the fourth group. For determination of dissimilarities between the four 
groups nonparametric test of     Kruskal-Wallis and Mann-Whitney methods was used. The result 
of the test indicated, at least the average of one group among the all parameters excluding pH (the 
average is similar in all groups) is different from the others.  
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 همقدم

 مهم در هاي هيدروژئولوژيكي  يكي از حوضه،)دشت زيدون(حوضه هيدروژئولوژيكي رودخانه زهره 
شود و  نيز در اين حوضه مشاهده ميآرتزين، كه عالوه بر آبخوان آزاد، آبخوان باشد ستان خوزستان ميا

راي مصارف گوناگون ها نقش مهمي در تامين آب بعليرغم جاري بودن رودخانه زهره در منطقه، اين آبخوان
، )1( متر از سطح دريا 25 ارتفاع متوسط  و كيلومتر مربع1177حوضه با مساحت تقريبي اين . نمايندايفا مي

 شمالي در جنوب 30˚41´تا  30˚16´عرض جغرافيايي شرقي و 50˚15 ´تا  49˚42´در  طول جغرافيايي 
توان توصيف كرد كه با ميانگين دماي ساالنه را بدين صورت مياقليم منطقه  .شهرستان بهبهان قرار دارد

 54، متوسط رطوبت ساالنه  ميليمتر2500 در حدود)از سطح تشت(ساالنه  تبخيرگراد،  درجه سانتي1/25
 .دباش بياباني مي  ميليمتر، از نوع گرم و نيمه310ميزان بارندگي ساالنه تقريباً و  درصد

گيرد ولي ر مطالعات هيدروژئولوژيكي مورد بررسي قرار ميهر چند كه ارزيابي كمي و كيفي آبخوانها د
هاي منابع آب در اين مقاله برا تقسيم بندي نمونه. شودهاي آماري هيدروشيميايي كمتر توجه ميبه جنبه

ها با يكديگر طبق روش عنوان سنجش تشابه نمونههاي مشخص از فاصله اقليدسي بهزيرزميني به گروه
 از منابع آب 1382جهت نيل به اهداف اين تحقيق در تيرماه و بهمن ماه . ه شده استتكرار وارد استفاد

 نمونه در 6نمونه در تابستان و 9 (2عمقهاي كم، چاه) نمونه در هر دوره7 (1هازيرزميني منطقه شامل چشمه
 ). 1شكل  ( عمل آمدبرداري بهونهنم)  نمونه در زمستان17نمونه در تابستان و 13 (3هاي عميقو چاه )زمستان

 

                                                 
1-Springs 
2- Domestic Wells  
3- Deep Wells  
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كربنات، سولفات و كلر در آزمايشگاه آب سازمان  غلظت عناصري مثل كلسيم، منيزيم، سديم، پتاسيم، بي
ها در محل  ، و درجه حرارت نمونهpH همچنين هدايت الكتريكي، ند وگيري شد آب و برق خوزستان اندازه

براي راحتي .  نشان داده شده است1 انتخابي در جدول يها نتايج آناليز تعدادي از نمونه. شدگيري  اندازه
 Sها استفاده شد؛ پسوند اول با عالمت اختصاري مقايسه و ارائه بهتر نتايج از سه پسوند در نامگذاري نمونه

، DWپسوند دوم با عالمت اختصاري . برداري در فصل تابستان و زمستانترتيب بيانگر نمونه بهWو
DoW و Spاينكه از منابع با توجه به. باشدعمق يا خانگي و چشمه مييانگر چاه عميق، چاه كمترتيب ب به

 .آب مختلف چندين نمونه آب برداشت شده است، بنابراين، پسوند سوم نمايانگر شماره نمونه است
  منابع آب زيرزمينيهاي نمونه برخي از نتايج آناليز شيميايي -1جدول

 شماره نمونه آنيون كاتيون
Ca Mg Na K  مجموع HCO3 SO4 Cl ي خطا مجموع ش

زماي
آ

(%)
 

S-DW-1 6/7  5/3  4/23  1/0  7/34  6/2  3/8  5/23  4/34  36/0  

S-DW-5 1/7  2/4  7/24  1/0  1/36  0/3  3/8  6/24  9/35  36/0  

W-DW-2 3/7  3/3  1/22  1/0  8/32  7/2  0/7  9/22  6/32  37/0  

W-DW-6 5/8  5/4  3/27  1/0  5/40  5/3  4/10  3/26  2/40  32/0  

S-DOW-9 0/10  2/4  4/11  1/0  7/25  2/4  8/11  5/9  5/25  36/0  

W-DOW-2 5/28  0/1  4/1  2/0  1/31  0/1  3/28  6/1  9/30  37/0  

S-Sp-8 6/41  2/40  0/112  7/2  6/196  4/2  5/25  3/168  3/196  08/0  

W-Sp-2 8/6  0/4  6/25  1/0  5/36  5/3  4/8  4/24  3/36  32/0  
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 بحث و بررسي
از . را دارند) … & ,T, PH(گرافيكي مورد استفاده محدوديت تعداد نمونه و پارامتر هاي  اغلب روش

ها را  آزمايش ميزان شباهت در بين گروه ها و هاي گرافيكي قدرت تمايز بين گروه طرفي هيچ يك از روش
همچنين . دهاي آماري قابليت استفاده از تمامي پارامترها را دارن برخالف روشهاي گرافيكي، روش. ندارند

باشد و استفاده از روشهاي گرافيكي در مقايسه با روشهاي چند متغيره با مجموعه اطالعات زياد محدود مي
هاي آب، روش خوشه بندي در اين حالت، كارامدترين روش گروه بندي براي درك و تفسير شيمي نمونه

رابطه علت و معلولي تصديق هرچند كه وابستگي آماري لزوماً ). Güler et al., 2002(آماري است 
هاي آب گرفته شده از باشد، مثالً وجود ارتباط مشخص بين كلسيم و سولفات در نمونهاي نميكننده

ولي ممكن است اين حدس . تواند بيانگر يك منشاء واحد براي هر دو يون باشد، مثل ژيپساي ميرودخانه
اما ). Drever, 1988(كند رابطه را مشخص مياشتباه باشد، زيرا اكسيداسيون پيريت نيز همين نوع 

ها است و اي به عنوان اولين مرحله در تجزيه و تحليل كامل دادهآورد اطالعات فشردهوابستگي آماري ره
 . اي براي تفسير فرآيندهاي هيدروشيمي كمك كننده باشدتواند دررسيدن به فرضيهمي

 و هيستوگرام فراواني 1اسميرنو-امترها از آزمون كلموگرودراين مطالعه در ابتدا براي تعيين توزيع پار
دهد نشان مي) 2شكل (و هيستوگرام فراواني پارامترها ) 2جدول(  K-Sنتايج آزمون. پارامترها استفاده شد

 2 داراي توزيع نامتقارنEC و TDS، همچنين Cl و Ca ،Mg ،Na ،K ،SO4 ،HCO3 هايكه يون
 .كندمال طبعيت مي از توزيع نرpHهستند و تنها 

 

 ، جهت تعيين نوع توزيع متغييرها K-S نتايج آزمون -2جدول

توزيع .Sig متغييرتوزيع .Sig متغيير
Ca 000/0  asymmetrical SO4 000/0  asymmetrical 
Mg 000/0  asymmetrical Cl 000/0  asymmetrical 
Na 001/0  asymmetrical TDS 001/0  asymmetrical 
K 000/0  asymmetrical EC  000/0  asymmetrical 

HCO3 012/0  asymmetrical pH 274/0  Normal 

                                                 
1- Kolmogorov-Smirnows 
2 - Asymmetrical distribution 
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بنابراين، بررسي اينكه . برداري از آب زيرزميني در دو فصل تابستان و زمستان صورت گرفته استنمونه

ير، خيلي مهم هاي ميانگين پارامترهاي مختلف بين دو فصل وجود دارد يا خداري در غلظتآيا اختالف معني
 1ويتني-براي اين منظور، با توجه به اينكه متغيرها داراي توزيع نرمال نيستند، آزمون ناپارامتري من. باشدمي

، مقادير محاسباتي بيش )α=05/0( درصد 5با توجه به قابل قبول بودن خطاي . مورد استفاده قرار گرفته است
داري بين ميانگين دو فصل براي پارامترهاي مورد تالف معني، بيانگر اين است كه هيچ اخ2دارياز سطح معني

دهد بين  ارائه شده است و نشان مي3نتايج اين آزمون در جدول ). Qannam, 2002(مطالعه وجود ندارد 
هاي بر اساس اين نتايج داده. داري وجود ندارد اختالف معنيpHاستثناي غلظت ميانگين تمامي پارامترها، به

برداري براي آناليزهاي آماري عمق و عميق صرف نظر از فصل نمونههاي كمها و چاهم چشمهموجود تما
 .شوندبعدي بكار برده مي

 ، مقايسه بين ميانگين فصل تابستان و زمستانMann-Whitney نتايج آزمون -3جدول
 داراختالف معني .Sig متغير داراختالف معني .Sig متغير
Ca 785/0 وجود ندارد SO4 050/0 وجود ندارد 
Mg 156/0 وجود ندارد Cl 490/0 وجود ندارد 
Na 200/0 وجود ندارد TDS 054/0 وجود ندارد 
K 410/0 وجود ندارد EC 970/0 وجود ندارد 

HCO3 873/0 وجود ندارد pH 035/0 وجود دارد 

                                                 
1 - Mann-Whitney test 
2 - significance level 
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 1آناليز خوشه اي
 Williams.شود ه روز گسترده تر مي بندي آبهاي زيرزميني روز بهاي آماري در رده كاربرد روش

(1982), Guler et al (2002) and Derher (2003) هاي  از آناليز خوشه براي رده بندي داده
توان با مفهوم پيوستگي دروني و انزواي بيروني تعريف كرد به اين  خوشه را مي. اند هيدروشيمي استفاده كرده

هاي  هاي خوشه شبيه يكديگر هستند و در مقابل نمونههاي موجود در يك گروه خيلي  مفهوم كه نمونه
  .شندبا متفاوت كامالً از هم مجزا مي

عنوان به  2هاي مشخص، از روش فاصله اقليدسيها به گروهبندي نمونهدر اين تحقيق براي تقسيم
ضيات فر). Qannam, 2002( استفاده شده است 3ها با يكديگر طبق روش تكرار واردسنجش تشابه نمونه
به همين منظور . (Alther1979) اي شامل واريانس همساني و توزيع نرمال متغيرهاست روش آناليز خوشه

 شود هاي نادرست مي كنند ولي چون در برخي موارد باعث تفسير ها را استاندارد مي قبل از انجام آناليز، داده
(Derher, 2003) هاي آب زيرزميني تشابه نمونه 4 درختينمودار. در اين جا از اين كار خوداري شده است

 . شود ارائه شده است، در اين شكل چهار گروه متمايز ديده مي3در منطقه مورد مطالعه در شكل 
توان در يك دسته و توان به دو دسته مشابه تقسيم كرد، گروه اول و دوم را مياين چهار گروه را مي

هاي سوم هاي اول و دوم بيشتر از گروهنسبت تشابه گروه.  دادهاي سوم و چهارم را در دسته ديگر قرارگروه
-هاي عميق و كمهاي مربوط به چاهها در گروه اول قرار دارند و شامل نمونهبيشتر نمونه. باشدو چهارم مي

هاي عميق در گروه دوم قرار دارند، و گروه سوم هاي آب چاهاكثر نمونه. باشدها ميعمق و همچنين چشمه
 :انداختصار چهار گروه تفسير شدهدر زير به. باشندعمق ميهاي كمهاي آب چاههارم شامل نمونهو چ

-هاي فصل زمستان چاه، نمونه12 و 6، 5، 4، 3هاي عميق هاي فصل تابستان چاهشامل نمونه: گروه اول
-  و تمامي نمونه8 و7 ،4، 3عمق هاي كمهاي فصل تابستان چاه و همچنين نمونه13 و 12، 7، 6هاي عميق 

تر در مقايسه با گروه اين گروه با كيفيت نامناسب. باشد مي8استثناي چشمه شماره ها، بههاي دو فصل چشمه
 .گردددوم مشخص مي

هاي فصل زمستان ، نمونه17 و 16، 15، 10،11، 9، 2، 1هاي عميق هاي فصل تابستان چاهنمونه: گروه دوم
عمق  كمهاي فصل زمستان چاه، و همچنين نمونه17 و 16، 15، 14، 10،11، 9، 8، 5، 4، 3، 2، 1هاي عميق چاه

بهترين كيفيت آب در منطقه مورد .   در اين گروه قرار دارند9عمق شماره  كمهاي دو فصل چاه و نمونه2شماره 
 .باشدهاي  اين گروه ميمطالعه مربوط به نمونه

هاي هاي فصل زمستان چاه، نمونه6، و 5، 2عمق هاي كمل تابستان چاههاي فصاين گروه نمونه: گروه سوم
تر اين گروه با كيفيت نامناسب. شود  را شامل مي8 و همچنين نمونه فصل زمستان چشمه شماره 5 و 4عمق كم

 . گردددر مقايسه با گروه اول و دوم و كيفيت بهتر از گروه چهارم مشخص مي
 
 

                                                 
1 - Cluster analysis 

 .شود  متغير تعريف مي-C بعد در فضا كه با -C فاصله خط مستقيمي بين دو نقطه با - 2
3 - Wards method 
4 - Dendrogram 
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 و نمونه فصل زمستان چاه 1عمق شماره هاي كمهاي دو فصل چاهگروه شامل نمونهاين : گروه چهارم
ترين كيفيت آب در منطقه مورد نامناسب. باشد  مي8 و همچنين نمونه فصل تابستان چشمه شماره 3عمق كم

 . شده است  ارائه4باشد نتايج آمار توصيفي چهار گروه در جدول هاي  اين گروه ميمطالعه مربوط به نمونه
ويتني استفاده شده -واليس و من-براي تعيين اختالف بين چهار گروه، از آزمون ناپارامتري كروسكال

دهد كه واليس نشان مي-نتايج آزمون كروسكال.  ارائه شده است6 و 5نتايج اين دو آزمون در جداول. است
ها ه ميانگين اين پارامتر در همه گروهك- pHاستثناي حداقل ميانگين يك گروه در مورد تمامي پارامترها به

داري ويتني، اختالف معني-با توجه به نتايج آزمون من. ها متفاوت است از ميانگين ديگر گروه-مشابه است
ها در مقايسه با بين ميانگين غلظت يون كلسيم و همچنين پتاسيم گروه اول و دوم وجود ندارد، اما بقيه گروه

 TDSهاي منيزيم، سديم، سولفات، كلر و همچنين ميانگين غلظت يون. اري هستنددهم داراي اختالف معني
كربنات، ميانگين اين در مورد يون بي. داري هستندها با هم متفاوت و داراي اختالف معني تمام گروهECو 

- اختالف معنيها در مقايسه با هم،دار است و در بقيه گروهيون تنها در گروه اول و دوم داراي اختالف معني
توان بطور كلي مي. داري نيستندها داراي اختالف معنييك از گروه، هيچpH در مورد . داري وجود ندارد

باشند، كه با نمودار درختي نيز مطابقت دارد، و هاي سوم و چهارم از گروه اول و دوم متفاوت ميگفت گروه
 .باشدهمچنين اختالف بين گروه اول و دوم كمتر مي

 
  نتايج آمار توصيفي نمونه هاي چهار گروه -4دول ج

Ca Mg Na K HCO3 SO آمار توصيفي
4

Cl TDS EC pH 
 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25تعداد
8/6 2980 2058 6/7 2/7 8/1 0/0 4/8 0/3 1/6 حداقل
4/8 5350 3703 4/8/41 3/4 0/6/5/4/0 حداكثر
8/7 3808 2594 5/7/25 2/3 1/1/0 3/5 9/9 ميانگين ول

وه ا
گر

 
4/3 953 671 4/6 5/8 3/4 9/4 2/6 1/5 5/5 انحراف استاندارد

 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24تعداد
5/7 1684 1252 6/1 4/5 0/1 1/0 4/1 0/1 3/5 حداقل
1/8 3370 2175 3/0/25 2/4 5/6/1 5/6/4 حداكثر

8/7 2771 1813 9/16 2/9 9/2 1/2/0 1/3 8/8 انگينمي دوم
وه 

گر
 

2/0 456 270 2/6 6/4 6/0 3/0 8/5 9/0 4/4 انحراف استاندارد
 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6تعداد
2/7 6950 3997 0/5/43 9/1 5/3/0 4/3 6/8 حداقل
10501/8 5406 6/1/57 9/5 0/4/4/4/1 حداكثر
7/7 7805 4698 9/6/51 0/4 0/7/0 4/8/9 ميانگين سوم

وه 
گر

 

7/0 3200 1833 9/17 5/8 6/1 6/0/2 2/4 0/6 انحراف استاندارد
 4 4 4 4 44444 4تعداد
11732/7 7000 5/3/68 4/2 9/4/0/4/0 حداقل
1/3/112116178/7 6/5 6/2/0/7/2 حداكثر
13366/7 1/1/8696 7/4 6/4/4/7/1 ميانگين ارم

چه
وه 

گر
3/0 2029 1935 0/6/44 5/1 2/8/0/1 6/7 انحراف استاندارد 
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 اي بر روي چهار گروه حاصل از آناليز خوشهKruskal-Wallis نتايج آزمون -5جدول

 هات گروهشباه .Sigمتغيرهاشباهت گروه .Sig متغير
Ca 000/0**SO4 000/0 ** 
Mg 000/0**Cl 000/0 ** 
Na 000/0**TDS 000/0 ** 
K 000/0**EC 000/0 ** 

HCO3 039/0**pH 236/0 * 

 .ها داراي ميانگين مشابه هستندتمام گروه.  * ها استحداقل ميانگين يك گروه، متفاوت از ميانگين ديگر گروه** 

 Mann-Whitneyيسه ميانگين چهار گروه بر اساس آزمون ناپارامتري  مقا-6جدول   
Ca گروه گروه سوم گروه دومMg گروه  گروه سوم گروه دوم

 002/0 023/0 000/0 گروه اول 002/0 005/0 *849/0 گروه اول
 002/0 001/0  گروه دوم 002/0 002/0  گروه دوم
 011/0  گروه 011/0   گروه سوم

Na گروه گروه سوم گروه دوم
م گروه  گروه سوم گروه دوم Kچها

م چها  001/0 000/0 *578/0 گروه اول 002/0 000/0 000/0 گروه اول
 000/0 000/0  گروه دوم 002/0 000/0  گروه دوم
 *068/0  گروه 011/0   گروه سوم
HCO3 گروه گروه سوم گروه دوم

م گروه  ه سومگرو گروه دوم SO4چها
م چها  003/0 007/0 003/0 گروه اول *087/0 *176/0 028/0 گروه اول

 002/0 001/0  گروه دوم *096/0 *134/0  گروه دوم
 033/0  گروه *454/0   گروه سوم

Cl گروه گروه سوم گروه دوم
م گروه  گروه سوم گروه دوم TDSچها

م چها  002/0 000/0 000/0 اولگروه  002/0 000/0 000/0 گروه اول
 002/0 000/0 000/0 گروه دوم 002/0 000/0 000/0 گروه دوم
 011/0  گروه 011/0   گروه سوم

EC گروه گروه سوم گروه دوم
م گروه  گروه سوم گروه دوم pHچها

م چها  *066/0 *349/0 *374/0 گروه اول 002/0 000/0 000/0 گروه اول
 *110/0 *617/0  گروه دوم 002/0 000/0  گروه دوم
 *388/0  گروه 011/0   گروه سوم

 .باشندها ميدار بين ميانگين گروهبقيه مقادير بيانگر اختالف معني.  ها وجود نداردداري بين ميانگين گروههيچ اختالف معني* 
 

 گيرينتيجه
 و Ca ،Mg ،Na ،K ،SO4 ،HCO3هاي  يونK-Sبا توجه به هيستوگرام و نتايج حاصل از آزمون 

Cl همچنين ،TDS و EC داراي توزيع نامتقارن و فقط pHهيچ اختالف . كند از توزيع نرمال طبعيت مي
 .  وجود نداردpHاستثناي داري بين ميانگين دو فصل براي پارامترهاي مورد مطالعه بهمعني

-ه، چهار گروه متمايز را مشخص ميهاي آب زيرزميني در منطقه مورد مطالعنمودار درختي تشابه نمونه

توان در يك دسته و گروه اول و دوم را مي. توان به دو دسته مشابه تقسيم كرداين چهار گروه را مي. كند
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هاي سوم و چهارم از توان گفت گروهبه طور كلي مي. هاي سوم و چهارم را در دسته ديگر قرار دادگروه
 .باشدهمچنين اختالف بين گروه اول و دوم كمتر ميباشند، و گروه اول و دوم متفاوت مي

دهد كه حداقل ميانگين يك گروه در مورد تمامي پارامترها  نشان ميKruskal-Wallisنتايج آزمون 
 .ها متفاوت است از ميانگين ديگر گروه-ها مشابه استكه ميانگين اين پارامتر در همه گروه- pHاستثناي به

 
 :تشكر و قدرداني

ديريت محترم سازمان آب و برق خوزستان، مدير كل محترم امور آب و مديريت محترم مطالعات از م
 .پايه منابع آب كه هزينه انجام اين پروژه را تامين نموده اند، سپاسگزاري مي شود
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