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 ين نقاط پايش هيدروشيميائييهاي آماري، در تع كاربرد روش

 
 

 3  و  فاطمه مزارعي2كالنتري...  نصرا ، 1محمد حسين رحيمي
 

 
 چكيده

اي به عنوان  هاي آب، به اين نكته بايد اشاره كرد كه نمونه هاي زماني نمونه در آناليزهاي آماري سري
هر نمونه . اي باشد نماينده جمعيت آماري انتخاب شود، كه داراي مشخصات شيميائي سفره آبدار ناحيه

شود تاريخچه هيدروشيميائي يك خط جريان را در طول زمان  آب كه به صورت تصادفي برداشت مي
. اي در نظر گرفته شود هتواند به عنوان يك نمونه ناحي دهد، در صورتيكه با انديشه صحيح مي نشان مي

نظر به اهميت مطالعات زماني هيدروشيميائي دركنترل كيفيت منابع آب، انتخاب تعداد و موقعيت اين 
هاي  در اين تحقيق سعي شده كه از تلفيق روش. نقاط پايشي در يك ناحيه بسيار حائز اهميت است

 .خِران استفاده شودهاي زويرچري و  آماري و گرافيكي براي تعيين اين نقاط در دشت
 
 

Abstract 
In a statistical analysis of a time series of water samples, it should be clear that 

they are representative of the parent population, which is the water chemistry of 
the regional aquifer. Each sample of a temporal series is taken by chance and 
represents the chemical history of a single flow path through time. Therefore it 
can be considered as a regional sample as well. Time series hydrochemical studies 
is very important in controlling water resource quality, so choosing number and 
location  of  monitoring well in region is very important. In this research both 
graphical and statistical method have used to determine hydrochemical 
monitoring wells in Zeviercherry and Kherran plains.   

 
 مقدمه 

هاي زويرچري و خِران انتخاب  هاي زيرزميني دشت برداري كيفي آب يكي از مشكالت اساسي نمونه
هاي زويرچري و خِران كه تا كنون توسط اداره   دشتپايشيهاي  شبكه چاه. باشد  ميپايشينقاط 
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ند نمايانگر توا برداري واقع گشته است به هيچ وجه نمي مطالعات پايه منابع آب خوزستان مورد نمونه
 .سفره آبدار باشد هاي آب موجود در كل رخساره

هاي فراروي بر اساس  هاي زيرزميني، پيش بيني اندازه گيري  كيفي آبكنترل مسأله اساسي در 
جهت  [6]. باشد هاي قديمي مي ، از اندازه گيري(Background samples)اي  هاي زمينه نمونه

هاي زويرچري و  دشتهاي زيرزميني   آب شيميائي-زيكومتغيرهاي فيمشخص نمودن توزيع آماري 
هاي   بر اساس داده اين متغيرها براي طراحي شبكه نمونه برداري جديد، اقدام به تهيه هيستوگرامخِران
با توجه به ). 1شكل(، گرديده است برداشت شده1383 سال زيرزميني كه در بهار  نمونه آب61كيفي

ها در حول مقادير ميانگين  گردد كه پراكندگي اكثر داده  آب مشخص ميهاي عمده هاي آنيون هيستوگرام
 و (Anomalous)هاي ناهنجار  هاي آب كلروره باعث رخداد داده دهد، ولي وجود رخساره رخ مي

هاي زويرچري  دشتهاي زير زميني  هاي عمده آب  يون(Strongly anomalous)شديداً ناهنجار 
هيه هيستوگرام روش مناسبي براي تعيين نقاط پايشي است ولي بايد به هرچند كه ت. شده استو خِران 

اين نكته نيز توجه كرد كه يك نمونه ممكن از لحاظ چند متغير در محدوده زمينه و از لحاظ چند 
به همين دليل در اين . پارامتر ديگر در محدودهاي كمي ناهنجار، ناهنجار  و يا شديداً ناهنجار قرار گيرد

اي شناسايي شده و سپس در بين  هاي مشابه با استفاده از آناليز خوشه ي شده در ابتدا نمونهتحقيق سع
اي كه در محدوده زمينه است به عنوان  هاي مشابه با در نظر گرفتن محيط هيدروژئوشيميائي نمونه نمونه

 . چاه پايشي انتخاب شود
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 هاي عميق اههاي چ  شيميائي نمونه- هيستوگرام متغيرهاي فيزيكو-1شكل 
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 بحث
هاي آماري  تكنيك. شود تر مي  بندي آبهاي زيرزميني روز به روز گسترده هاي آماري در رده كاربرد روش

ها  اين روش. توانند ابزار قدرتمندي براي تحليل دادهاي هيدروشيمي باشند اي مي مانند آناليز خوشه
توان  گيرند و تعيين كنند كه آيا مي ار هاي كيفيت آب مورد استفاده قر تواند  براي بررسي داده مي

 شناسي و آماري معني دار باشند، تقسيم بندي كرد هاي متمايزي كه از لحاظ زمين ها را به گروه نمونه
مورد استفاده محدوديت تعداد ...) هاي پايپر، استيف، شولر و دياگرام(هاي گرافيكي اغلب روش. [8]

هاي گرافيكي قدرت تمايز بين  از طرفي هيچ يك از روش. ندرا دار) … & ,T, PH(نمونه و پارامتر 
هاي آماري  برخالف روشهاي گرافيكي روش. ها را ندارند آزمايش ميزان شباهت در بين گروه ها و گروه

هاي  اغلب روش(اي  هاي آناليز خوشه محدوديتي كه روش .قابليت استفاده از تمامي پارامترها را دارند
ها در  هاي گرافيكي دارند اين است كه اطالعاتي راجع به تركيب شيميائي نمونه نسبت به روش) آماري

كنند اگر چه آناليز خوشه اي روشي بسيار كارامد در طبقه بندي نمونه بر اساس  هر خوشه ارايه نمي
توان به سرعت در تفسير روند و فرايندهاي مربوط  شباهات فيزيكي و شيميائي است ولي نتايج آنرا نمي

شود كه مزايا هر روش باقي بماند و   مشكالت هيدروشيميائي مفيد باشد، تركيب دو روش باعث ميبه
 .[8]هاي هر روش حداقل شود  محدوديت

هاي  توان با مفهوم پيوستگي دروني و انزواي بيروني تعريف كرد به اين مفهوم كه نمونه خوشه را مي
هاي متقاوت كامالً از هم  هاي خوشه مقابل نمونهموجود در يك گروه خيلي شبيه يكديگر هستند و در 

 اي شامل واريانس همساني و توزيع نرمال متغيرهاست  فرضيات روش آناليز خوشه.[7]شند با مجزا مي
كنند ولي چون اين عمل در برخي موارد  ها را استاندارد مي به همين منظور قبل از انجام آناليز، داده. [4]

براي سنجش تشابه  . در اين جا از اين عمل خوداري شده است [5] شود يهاي نادرست م باعث تفسير
 متغير -C بعد در فضا كه با -Cفاصله خط مستقيمي بين دو نقطه با (ها از روش فاصله اقليدسي نمونه

 . ها با يكديگر استفاده شده است آن) شود تعريف مي
 Q-mode hierarchicalاز آنها شامل گيرد كه  برخي  هاي متنوعي صورت مي آناليز خوشه به روش

cluster analysis (HCA)  ،K-means clustering (KMC) و Fuzzy k-means 
clustering (FKM)باشد  مي . 

پارامترهاي . بندي شد رده [8]و روش اتصال وارد  HCAهاي عميق با استفاده از متد   نمونه آب چاه61
كليه پارامترها بر حسب (هاي اصلي و مجموع امالح  يونها،  مورد استفاده براي تقسيم بندي گروه

گيرد   ها به صورت اتوماتيك صورت مي  انتخاب تعداد خوشهHCAدر روش. باشد مي) ميليگرم در ليتر
در شكل . شود ارائه مي) dendrogram( و نتيجه به صورت يك دياگرام گرافيكي به نام دندروگرام

 .ق نشان داده شده استهاي عمي  دندروگرام نمونه آب چاه2
ها و تركيب شيميائي  ها با استفاده از دندروگرام به مقياس مطالعات، تراكم نمونه تعيين تعداد گروه

 8هاي آب زيرزميني به   نمونه2در اينجا به توجه به خط فرضي شكل. ها بستگي دارد هريك از گروه
ائي  دندروگرام نيز از دياگرام استيف براي رفع محدوديت نمايش تركيب شيمي. اند گروه  تقسيم شده
متوسط تركيب شيميائي هرگروه  كه با استفاده از ميانگين تركيب شيميائي اعضاء .  استفاده شده است

براي مقايسه تركيب شيميائي  هريك از .  نشان داده شده است1آن به دست آمده است در جدول
با ). 3شكل(ر، پايپر، درو و بار تهيه شده است هاي گرافيكي، شول  ،دياگرام1ها بر اساس جدول گروه
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ها شناسائي شد كه در زير ها روند تغييرات نسبي غلظت و رخساره بين گروه توجه به جدول و دياگرام
 .نشان داده شده است

 
  روند افزايش مجموع امالح8→7→6→1→4→2→3→5

 سديمهاي كلر و   روند افزايش يون8→6→7→1→2→4→3→5
 هاي سولفات، منيزيم و كلسيم  روندافزايش يون8→7→6→2→1→3→5→4

 5به غير از گروه .  بيشترين غلظت را داراست5 كمترين و گروه 8از لحاظ غلظت گروه تك عضوي 
 نيز 4و2،3هايي مانند  هرچند در گروه. باشند ها داراي رخساره سولفاته كلسيك منيزيك مي كليه نمونه

طور كه در نمودار دندروگرام نمونه  همان. باشد نسبي زياد ميها از لحاظ  محتوي كلر و سديم نمونه
  از لحاظ تركيب شيميائي شباهت 3 و7،8،6 و2،3،4،1هاي   هاي آب زيرزميني مشخص است گروه

 .بيشتري با يكديگر دارند
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  دندروگرام نمونه آب چاه هاي عميق-2شكل  
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  هيدروشيميائي گروه ميانگين پارامترهاي شيميائي در هريك از هشت -1جدول

 

 

  هيدروشيميائي هاي گرافيكي  هريك از هشت گروه نمايش دياگرام-3شكل  
 

هاي زويرچري و خران نشان داده شده   هيدروشيميائي در دشت  پراكندگي مكاني هشت گروه4در شكل
تفاده از تن ها با اس ها و تقسيم بندي زيرگروه   گروه اصلي با عالمت8در اين شكل تقسيم بندي . است

هاي يك گروه تا چه حد از  دهد كه نمونه اين نقشه نشان مي. ها صورت گرفته است  رنگ عالمت
در . كند هائي به انتخاب نقاط پايشي كمك زيادي مي رسم چنين نقشه. مكاني به يكديگر نزديك هستند

 شيميائي گروه  نزديك  ها به ميانگين تركيب انتخاب نقاط پايشي در هرگروه سعي شده كه تركيب نمونه
انتخاب تعداد نقاط پايشي نيز در هرگروه به عواملي مانند تراكم . بوده و پراكندگي ناحيه داشته باشند

 . نمونه ها در گروه و مقياس مطالعات بستگي دارد
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  هيدروشيميائي پراكندگي مكاني هشت گروه-4شكل  
 

  نبايد فراموش كرد ويژگي هايي مانند دوره هاي پايشي از ديگر عواملي مهمي كه در انتخاب چاه
هاي  چشمه. (فعاليت، نوع كشت، وضعيت و نوع موتور پمپ و مسير دسترسي به چاه پايشي است

هاي  برداري شود كه نمونه در نظر نگرفتن موارد فوق باعث مي). پايشي اغلب اين مشكالت را ندارند
 .پايشي به صورت منظم و پيوسته صورت نگيرد

هاي زويرچري و خران انتخاب  حلقه چاه عميق به منظور پايش كيفي اب زيرزميني دشت16هايت در ن
 :شد كه عبارتند از

        [P227,P291&P207] : گروه اول
  [P320, P253 & P264]: گروه دوم
  [P242]: گروه سوم
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 [P165]: چهارم گروه
 [P99]: گروه پنجم
  [P262, P267, P223 & P282]: گروه ششم

 [P116 &P234]: هفتم گروه 
 [P192]: و گروه هشتم

 . نشان داده شده است5ها در شكل موقعيت اين چاه

 هاي زويرچري و خران هاي پايش كيفي دشت   چاه-5شكل  
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 گيري نتيجه

ستيك با اطالع باشد، طراحي تجسسي كه در آن يدرولوژي دترمينـبراي يك هيدروژئولوژيست كه از هي
هر نمونه آب كه به . ها به طور تصادفي انتخاب شوند، به دور از اعتبار خواهد بود ها و چشمه چاه

شود تاريخچه هيدروشيميائي يك خط جريان را در طول زمان نشان  صورت تصادفي برداشت مي
. اي در نظر گرفته شود تواند به عنوان يك نمونه ناحيه دهد، در صورتيكه با انديشه صحيح مي مي

 خصوصيات هيدروشيميائي مشابه برحسب تركيب كاني شناسي، آب و هوا و زمان هاي با نمونه
به .  ماندگاري اغلب داراي تاريخچه هيدرولوژيكي ، نواحي تغذيه و مسيرهاي جريان مشابه هستند

هاي زيرزميني به خوبي طبقه بندي  همين دليل ضروري است كه قبل از انتخاب نقاط پايش كيفي، اب
اي همراه با در نظر گرفتن محيط هيدروژئوشيميائي  هاي آماري مانند آناليز خوشه از روشاستفاده . شوند
 .تواند در شناسائي محل و تعداد نقاط پايش كيفي بسيار مفيد باشد مي
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