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 چكيده

ماي آماري آناليز چند متغيره روشه منؤروش و واقعي از اطالعات كيفيت  در اين.ابع آب زير زميني مي باشدثري در ارائه يك دسته بندي ساده

اي مطالعه در. استفاده شده استسمنان كيفيت آب زيرزميني دشت آماري به منظور بررسياز روش چند متغيره آناليز خوشه  حوزه آبريز سمنان

دو. گسترده شده است45/35و10/35و عرض شمالي50/52-53/52محدوده جغرافيايي طول شرقي  محدوده مطالعاتي به نام هاي اين حوزه شامل

و محدوده مطالعاتي سرخه با وسعت 2204محدوده مطالعاتي سمنان با وسعت  هدف از انجام اين آناليز كيلومتر مربع مي باشد1644 كيلومتر مربع

و آماري معني دار هستند، مي باشد از.بررسي تقسيم بندي نمونه ها به گروههاي متمايزي كه از لحاظ زمين شناسي  در اين جا براي تجزيه خوشه اي

توان دوم فاصله اقليدوسي به عنوان سنجش تشابه نمونه ها با يكديگر طبق روش تكرار وارد استفاده شد كه به دو صورت تحليل خوشه اي متغيرها

)R-Mode (و تحليل خوشه اي مشاهدات)Q-Mode (ي. انجام گرفت و نمونه ها به سه در نتيجه اين آناليز ارتباط متغير ها با كديگر تعيين شد

.گروه كه از لحاظ كيفي به يكديگر نزديكتر مي باشند تقسيم شدند

اي: كليديكلمات ، هيدروشيمي، آب زيرزمينيسمنان دشت،روشهاي آماري چند متغيره، تحليل خوشه

 مقدمه.1

م و عوامل ازؤشناخت منشأ امالح هر چند كه ارزيابي كمي وكيفي. مسائل مهم مرتبط با منابع آب زيرزميني مي باشدثر بر تغييرات آن يكي

، كه كمتر ويژه اي در بررسي هاي كيفي داردآن نيز اهميت آبخوانها در مطالعات هيدروژئولوژيكي بيشتر مورد توجه است اما مطالعه جنبه هاي آماري 

ب. مورد توجه قرار مي گيرد آدر بررسيهاي هيدروشيمي و بررسي همزمان اين متغيرها از روشهاي ناليز چند متغيره استفاده دليل وجود متغييرهاي مختلف

ه.مي شود و پارامتر را دارد از طرفي يچ يك از روشهاي گرافيكي قدرت تمييز بين اغلب روشهاي گرافيكي مورد استفاده محدوديت تعداد نمونه

را، روشهاي آمارياي گرافيكي برخالف روشه.ا را ندارندبين گروههدرو آزمايش ميزان شباهت گروهها و نمونه ها قابليت استفاده از تمامي پارامترها

اي. دارند  به نمونه39 در اين مطالعه.استفاده مي شوددر اين مقاله جهت نيل به اين هدف از روش آناليز خوشه ، شامل قنات، چشمه، 1388پاييز مربوط

وچاه عميق مي آرتزين، نيمه عميق .گيرد مورد بررسي قرار

:دشتزمين شناسيو موقعيت جغرافيايي

اين حوزه شامل دو محدوده. گسترده شده است45/35و10/35و عرض شمالي50/52-53/52حوزه آبريز سمنان در محدوده جغرافيايي طول شرقي

م2204مطالعاتي به نام هاي محدوده مطالعاتي سمنان با وسعت  و محدوده مطالعاتي سرخه با وسعت كيلومتر در حوزه. كيلومتر مربع مي باشد1644ربع

، صوفي آباد(آبريز سمنان سه دشت اصلي  و دشت بيابانكي ، السجرد ، دشت سرخه و(و در دو دشت فرعي) دشت مركزي سمنان به نامهاي چليم
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و در قسمتهايي از نقاط پاييني دشت وجود دو سفره سفره آب زيرزميني در دشتهاي اصلي از نوع نيمه. وجود دارد) درجزين سفره نيمه( محصور بوده

و صوفي.و سفره محصور در پايين تر محرز گرديده است) محصور يا نشتي و بيابانك و السجرد بطور كلي آبخوان دشتهاي مركزي سمنان ،سرخه

و تبادل مي باش و در حوالي مخروط. ند آباد بصورت يك سيكل هيدروژئولوژي با هم در ارتباط و غالباَ در شمال دشتها عمق آبرفت در دشتهاي اصلي

و به مرور كه به انتهاي جنوبي دشتها مي رسيم به كمتر از يكصد متر محدود مي گردد 300افكنه ها بيش از  با. متر سنگ كف در دشت مركزي سمنان

و  و در دشت توجه به مطالعات صورت گرفته كنگومراي بختياري در شمال و گچ و السجرد از نوع مارن و در دشت سرخه تشكيالت نئوژن در جنوب

و تشكيالت تبخيري دوران سوم مي باشد  و صوفي آباد مارن ميوسن ، وسعت دشت 6/384وسعت دشت مركزي سمنان حدود. بيابانك  كيلومتر مربع

و صوفي آباد2/207سرخه السجرد و وسعت دشت بيابانك . كيلومتر مربع مي باشد 125 حدود كيلومتر مربع

و بررسي.2  بحث

درراآنروش آماري آناليز خوشه اي در رده بندي آبهاي زيرزميني براي تحليل داده هاي هيدروشيمي ابزار قدرتمندي مي باشد كه استفاده از

مي.روز به روز گسترده تر كرده استاين علم دن تجزيه كالستر مي توااوالّ. مند بودن تجزيه كالستر ارائه دادتوان براي نشان دادن ارزشداليل زيادي را

 تجزيه كالستر مي تواند براي كاهش داده ها مفيد باشد از طرف ديگر تجزيه كالستر ممكن است، ثانياّكردن گروههاي واقعي كارا باشددر پيدا

دگروههاي غير قابل انتظاري را ايجاد نمايد به عنوان.، بيانگر روابط جديدي خواهد بود كه بايد مورد بررسي قرار گيرندر اين صورت نتيجه حاصل،

و آماري معني دار باشند تقسيم مي شوند متمايزي كه از لحاظ زمين شناسي داده هاي هيدروشيمي به گروههايمثال در اين روش  .، هيدروژئولوژيكي

خومحدوديتهايي كه كه روشهاي آناليز  الگوريتمهاي زيادي براي تجزيه كالستر وجود دارند ولي هيچكدام از آنها به عنوان بهترين شه اي دارند اينست

 نظر هر محقق نقش معموالّ. نتايج يكساني را براي مجموعه معيني از داده ها به بار نمي آوردسفانه الگوريتمهاي مختلف الزاماّأمت. روش پذيرفته نشده اند

مي. مي را در ارزيابي نتايج حاصل از هر روش خاص بازي ميكندمهنسبتاّ اگرچه آناليز.آيد در برخي موارد مشكالتي به علت شكل كالسترها به وجود

با به طور مستقيم در تفسيرهاي كيفي بكار برد بلكه نتايج آن بايسترا نمي توان خوشه اي روشي بسيار كار آمد در طبقه بندي مي باشد ولي نتايج آن ي

و بررسيهاي زمين شناسي همراه شود .ديگر روشها از جمله روشهاي گرافيكي

 hierarchical clusterهمانگونه كه گفته شد آناليز خوشه اي طبق الگوريتمهاي متنوعي انجام مي پذيرد كه برخي از آنها عبارتند از

analysis(HACA) ،K-means clustering(KMC) ،Fuzzy K-means clustering(FKMC) .اي برايدر اين مقاله تجزيه خوشه

توان دوم فاصله اقليدوسي براي سنجش تشابه نمونه ها با يكديگر طبق روش با HCAالگوريتم به گروههاي مشخص از هيدروشيميايينمونه هاي 

و توزيع نرمال متغيرها است. استفاده شده استتكرار وارد ،به همين منظور قبل از انجام آناليز.فرضيات روش آناليز خوشه اي شامل واريانس همساني

و سپس استاندارد مي .كنيم داده ها را نرمال

:تحليل خوشه اي

اي-R-Mode Cluster Analysis (2(رها تحليل خوشه اي متغي-1. در اينجا تحليل خوشه اي را به دو صورت انجام ميدهيم  تحليل خوشه

) Q-Mode Cluster Analysis(مشاهدات

:تحليل خوشه اي متغيرها-1

و يا فاصلهدر اين روش متغيرها و روابط ميان آنها بر اساس سطح شباهت ميي كيفيت دسته بندي شده كه.گردد ارائه  شماره در شكلهمانگونه

و  pHوCa،Mg،Cl،Na،So4،HCO3 وگرام به دو شاخه اصلي تقسيم شده كه در شاخه اول پارامتر هايمشاهده مي شود دند)1(

 يك  TDSوECرابطه بين.يدا ميكندپهاي شاخه اول ارتباطو سپس با فاصله بيشتري به پارامتر با كمترين فاصله  TDSوEC در شاخه دوم

.باشدمي TDS=0,65 EC-0,01رابطه خطي به صورت



 همايش ملي آب با رويكرد آب پاك
و برق 1389 اسفند12و 11 )پورشهيد عباس(، دانشگاه صنعت آب

:تحليل خوشه اي مشاهدات-2

و حداقل تشابه برون خوشه اي انجام مي گيرد تو در اينجا تعيين تعداد.دسته بندي گروهها با توجه به حداكثر تشابه درون خوشه اي جه گروهها با

و تركيب شيميايي آنها انجام گرفته استبه مقياس مطالعات ان.، تراكم نمونه ها هابعد از در39، به طور كلي جام آناليز خوشه اي روي نمونه سه نمونه

، جاي گرفته اند3 نمونه در شاخه16و2 نمونه در شاخه5و1 نمونه در شاخه18 كه از اين ميان)2شكل( دسته بندي شدند3و2و1شاخه اصلي

 پرا كندگي.با توجه به جدول روندهاي كلي زير در خوشه ها مشاهده مي شود. نشان داده شده است)1(، در جدولمتوسط تركيب شيميايي هر شاخه

. نشان داده شده استزيرگروه در شكل3اين

TDS :3وECروند كاهش 1 2

Na:3وCa،Mgروند كاهش كاتيونهاي 1 2

HCO3:3-و --cl،SO4-يونهايآنروند كاهش 1 2

 نتيجه گيري.3
و نحوه توزيع آنها در دشت سمنان با توجه به آناليز خوشه ، مي توان اينگونه دريافت كه نمونه هاي)3شكل(اي انجام شده بر روي نمونه ها

و از لحاظ زمين. عمدتا در نواحي شمالي دشت تمركز يافته اند3خوشه الاين مناطق عمدتا داراي آب با كيفيت مناسب و شناسي داراي آهكهاي ر

و جنوبي2و1شاخه هاي). به صورت شفاف مشخص شده است3اين منطقه در شكل(سنگهاي دوره دوم مي باشد  داراي تمركز در قسمت مركزي

و نمك مي باشد و عمدتا حاوي رسوبات تبخيري گچ 3اين منطقه در شكل(دشت مي باشند كه اين قسمت از لحاظ زمين شناسي مربوط به دوران سوم

مي). شفاف مشخص شده استبه صورت بنابراين با توجه به نوع پراكنش نمونه. باشداين قسمت از دشت عمدتا داراي آب با كيفيت متوسط تا نامناسب

 
mg/lµ-

mho 
mg/l 

PH TDS ECHco٣-SO٤-- CL- Na+ Mg++Ca++
٧�٥٢٩٥٢٤٦٢١٢�٠٣١٦�٦١٣٠�٨٦١٥�٢٢١٣�٢٧١٧�٦٦cluster١
٧�٣٥١٨٢٨١٠٠١�٩٣٠�٨٥٣�٥٣٣�٦٢١٢٧�٨cluster٢
٧�٧١٣٣٢٢٢٦٢٢�٧٩�٥١٢�٨٨�٤٢٧�١٧�٦٥cluster٣

دندوگرام حاصل از تحليل خوشه اي متغير.1ل شك  

هاميانگين پارامترهاي شيميايي در هر يك از خوشه.1جدول
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و نمونه هاي شاخه2و1هاي هر شاخه مي توان اينگونه اظهار نظر كرد كه شاخه  داراي كيفيت3 نمونه هاي با كيفيت كم تا متوسط را نشان مي دهد

و تاكيد مي شود. ناسب تري مي باشندم همانگونه كه مشاهده مي شود شاخه. اين مطلب با توجه به ميزان فاصله نمايش داده شده در دندوگرام نيز تائيد

ش2و1هاي  و در نهايت اين دو و اين امر حاكي از شباهت موجود بين اين دو شاخه است اخه با فاصله در فاصله نزديكتري به يكديگر متصل مي گردند

و اين امر با تمركز2و1بدين معني كه حتي مي توان شاخه. متصل مي گردند3بيشتري به شاخه   را از لحاظ كيفي تا اندازه اي به يكديگر شبيه دانست

و جنوبي دشت با وجود مشابهت وضع كيفي اين ناحيه تاييد مي گردد قا. اين دو شاخه در قسمت مركزي بل ذكر است كه در برخي اما اين نكته نيز

 مشخص است3به عنوان مثال در ناحيه جنوبي دشت در برخي مناطق نمونه هاي متعلق به شاخه. مناطق نمونه هاي با كيفيت متفاوت نيز مشاهده مي شود

و همچنين تاثيرات اين امر عمدتا به دليل متفاوت بود. ديده مي شود1و يا در ناحيه شمالي در مناطقي نمونه هاي متعلق به شاخه ن عمق نمونه گرفته شده

و قابل توجيه است در برخي موارد دو نمونه با فاصله كم به دليل متفاوت بودن عمق، تغييرات. سازندي بر روي كيفيت آب مي باشد كه اين امر بديهي

و اين امر موجب دسته بندي متفاوت دو نمونه در دو شاخه مخت در نهايت اين مهم قابل ذكر است كه اين. لف شده استبارزي در كيفيت نشان مي دهند

و در اين روش عامل ديگري دخالت داده نشده است بنابراين در مواردي نيز ممكن است تفسير نتايج اينگونه. دسته بندي اساسا به لحاظ آماري مي باشد

و يا . در برخي موارد فاقد توجيه باشدآناليزها بسيار پيچيده

ها.2شكل دندوگرام حاصل از تحليل خوشه اي نمونه
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