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  ي ...هاي آمار مطالعه هيدروژئوشيمي و هيدروژئولوژي آبخوان دشت هرزندات با استفاده از روش                                                         ١١٢

 

  مقدمه
 ينواح ين منابع آب برايتر ياتياز ح ،ينيرزميز يها آب

 يها تيش فعاليافزا يبه تازگخشک است.  مهيخشک و ن
منبع  ينيرزميران باعث شده است که آب زيدر ا يکشاورز

 ن مطالعهي... باشد. ا ، صنعت ويکشاورز يآب برا ياصل
از  يکيکه  آبخوان دشت هرزندات متمرکز شده يرو

که سطح آب  يطوره ب استدر معرض خطر  يها آبخوان
به علت  يطور قابل توجهه ب ،ن آبخوانيدر ا ينيرزميز

ده است کرافت  ينيرزميش از حد از منابع آب زيبرداشت ب
تواند سبب  يت مين روند، عالوه بر کاهش کميکه ادامه ا

ن يبنابرا ؛منطقه شود ينيرزميع آب زت منابيفيکاهش ک
، ينيرزميت منابع آب زيفيک يحفاظت و نظارت رو

ن نرفتن يمحفوظ ماندن و از ب يبران عامل يتر ياساس
ن هدف، يتحقق ا ي. برااستآبخوان دشت هرزندات 

 يندهايو فرآ يکيدروژئولوژيط هيشناخت شرا
 ار دارديبست يستم آبخوان اهميس ييايميدروژئوشيه

ن و همکاران، يحس و ۲۰۰۸، يجانيمقدم و ف ي(اصغر
ر يتحت تأث ييايميدروژئوشيه يندهاي). فرآ۲۰۱۰

ن آب و يزاد (مانند فعل و انفعاالت ب نيزم يفاکتورها
 يها تيزاد (مانند فعال انسان يها تيسنگ) و فعال

گيرند  ) قرار مييخانگ يها ، صنعت و فاضالبيکشاورز
). ۲۰۱۳و همکاران،  يريند و ۲۰۰۸ر و همکاران، ي(کلوت
 يآمار يها کيو تکن يکيگراف يها روش ن مطالعهيدر ا
 ييايميدروژئوشيه يندهايدرک بهتر فرآ يبراره يمتغچند

 يها . روششده استدر آبخوان دشت هرزندات استفاده 
 يندهاير فرآيتفس يبرا يعموم يها ، روشيکيگراف

؛ ۱۹۴۸دورو، ؛ ۱۹۴۴پر، يهستند (پا ييايميدروژئوشيه
 و ۱۹۹۵؛ هانسلو، ۱۹۸۶؛ هم، ۱۹۶۵ود، ي، ل۱۹۵۱ف، ياست

 يپر قابل استفاده براياگرام پايد). ۲۰۰۳شوارتز و ژانگ، 
، يجانيمقدم و ف ي(اصغر است ينيرزميپ آب زين تييتع

 يندهايفرآ ق ارائهياز طر افتهياگرام دورو بسط يد ).٢٠٠٩
جمله  ازآب  ختلفم يها پيمهم از ت ييايميدروشيه

معکوس، انحالل ساده و  يونيض ي، تعويونيض يند تعويفرآ
پر را بهبود ياگرام پايت متفاوت، ديفيبا ک ييها اختالط آب

 ،نگال و گوپتايس و ١٩٨٥ود و هتکوت، يبخشد (ل يم
ز شده را با يآنال يها ف نمونهياگرام استي). د١٩٩٩

 روي آب يتولوژيل ريتأثسه و يهاي استاندارد مقا نمونه
هانسلو، و  ١٩٥١ف، ي(استد کن را آشكار مي ينيرزميز

 يز پارامترهايآنال يبرا يکيگراف يها ). روش١٩٩٥

 يکيزيف يترات و پارامترهايس و نيليمانند س ييايميش
س و يرند (ودوريتوانند مورد استفاده قرار بگ يمانند دما نم

جمله از  چندمتغيره يآمار يها ). روش١٩٩٧همکاران، 
ل يتحل و يصيز تشخيآنال ،يا مرتبه يا ز خوشهيروش آنال

 يکيگراف يها روش يها تيرفع محدود ييتوانا، يعامل
(چن و را دارند  ييايميدروژئوشيه يندهايآر فريتفس يبرا

و  يريند و ۲۰۰۸ر و همکاران، ي؛ کلوت۲۰۰۷همکاران، 
از ، چندمتغيره يآمار يها در روش). ۲۰۱۳همکاران، 

دن منشأ کر يبررس يبراهمواره  يل عامليتحل
استفاده  ينيرزميمختلف آب ز يها پيت ييايميدروژئوشيه
س و يالمبراک و ٢٠٠٠س و همکاران، ي(ودور شود يم

عنوان ه ب يا مرتبه يا ز خوشهيآنال از .)٢٠٠٤همکاران، 
 ييايميدروژئوشيپ هيت يبررس ي، برايبند ک طبقهيتکن

د شو يها استفاده م آنر منشأ يو تفس ينيرزميمنابع آب ز
يد يتأ يبرا ،يصيز تشخيآنالاز ). ٢٠٠٨ر و همکاران، ي(کلوت

 يا ز خوشهيرها که توسط روش آناليمتغ يبند صحت طبقه
س و ي(المبراکشود  يرد، استفاده ميگ يصورت م يا مرتبه

 يآمار يها به طور خالصه روش). ۲۰۰۴همکاران، 
فيزيكو شميايي از  ين پارامترهايتوانند ب يم چندمتغيره

ن ين رابطه بيو دما ارتباط برقرار و همچن EC ،pHقبيل 
 ۱۹۶۷هر، ي(ماتاالس و ر ندکنها را کشف  رها و نمونهيمتغ

  ).۱۹۷۸دالتون و آپچورچ،  و
 آبخوان يکيدروژئولوژيط هيشرا يبررس پژوهش،ن يهدف ا

منابع آب  يآب و منشأها يها پين انواع تييتع هرزندات
 ييايميدروژئوشيه يندهايدن فرآکر، مشخص ينيرزميز

مؤثر بر  ييايميدروژئوشيه ين فاکتورهاييتعو  ياصل
 .استآبخوان  ينيرزميت منابع آب زيفيک
  

  منطقه مورد مطالعه
 يجان شرقياستان آذربا يها از دشت يکي ،دشت هرزندات

دوزال  -جلفا يمحدوده مطالعات ياست که در جنوب غرب
از  ي، قسمتيکيدرولوژيمات هيقرار دارد که از نظر تقس

. مساحت استر حوضه رودخانه ارس يز خزر و زيحوضه آبر
مربع، لومتريک ٣٤٧حدود  يمطالعاتن محدوده يکل ا

مربع و وسعت لومتريک ٧/١٤٦وسعت دشت هرزندات 
. )١(شکل  استلومترمربع يک ٦/٧٨آبخوان دشت هرزندات 

حدود  يرقم ارتفاع يز داراين نقطه حوضه آبريتر مرتفع
ن نقطه يتر م، پستيمتر در ارتفاعات هرزند قد ٢٦٢٣

رقم  يو دارا آهن زال ستگاه راهيا يکيحوضه هم در نزد



                               ١١٣  

آهک و  
رسوبات  

از ماسه سنگ و سنگ 
ل شده است. 
توف، رسوبات 

که  يطور
از نظر  ي
.(  

  
  منطقه مورد مطالعه

دهد که آبخوان دشت هرزندات از نوع 
دشت به  

ل ي، آبخوان محبوس تشک
 يمنابع آب

١٣٩٠-٩١ ،
 يبردار حلقه چاه بهره
دهنه  ٩کم عمق و تعداد 

ق درزه و شکاف، منابع آب 
 ياکتشاف

ش ي، حفر و مورد آزما
تراز  هم ي
 ينيرزميان آب ز

(شکل  است
در هزار در 
در هزار در مناطق 

                               

 يسازندها 
 يرود که دارا

از ماسه سنگ و سنگ 
ل شده است. يدشت هستند، تشک

توف، رسوبات  ي
طوره ب است؛ ي

يت) و رسوبات آذر آوار
).٢(شکل  دارند

منطقه مورد مطالعه

  آبخوان دشت هرزندات
دهد که آبخوان دشت هرزندات از نوع 

 يشمال يها
، آبخوان محبوس تشک

منابع آبکه گسترش آن کم بوده و از نظر 
٩١ يسال آب

حلقه چاه بهره
کم عمق و تعداد 

ق درزه و شکاف، منابع آب 
کنند. تعداد سه حلقه چاه 

، حفر و مورد آزما
يها بر اساس نقشه

ان آب زيد که جهت جر
استبه طرف شمال دشت 

در هزار در  ۱۰تا  
در هزار در مناطق  

                                                                             

 يکه دارا است
رود که دارايکا، سازند شمشک و ج

از ماسه سنگ و سنگ  ييها هيان ال
دشت هستند، تشک

يدارا ،منطقه مورد مطالعه
يک، آهک و رسوبات آبرفت

ت) و رسوبات آذر آواري
دارندت ياهم ار

منطقه مورد مطالعه يشناس

آبخوان دشت هرزندات
دهد که آبخوان دشت هرزندات از نوع 

ها که در قسمت
، آبخوان محبوس تشکيرس

که گسترش آن کم بوده و از نظر 
سال آب يآمار يها

حلقه چاه بهره ١٥هرزندات، 
کم عمق و تعداد  يبردار
ق درزه و شکاف، منابع آب يرشته قنات از طر

کنند. تعداد سه حلقه چاه 
، حفر و مورد آزمايزومتري
بر اساس نقشه). ٣اند (شکل 

د که جهت جر
به طرف شمال دشت 

 ۱/۴ن يب ي
 ۵/۵تا  ۸/۳

                                          

استن تا عهد حاضر 
کا، سازند شمشک و ج

ان اليل سبز رنگ با م
دشت هستند، تشک يآهک در بخش شمال

منطقه مورد مطالعه
ک، آهک و رسوبات آبرفت

يکا (آهک و دولوم
اريبس يريپذ

شناس نينقشه زم - 

آبخوان دشت هرزندات ي
دهد که آبخوان دشت هرزندات از نوع  يها نشان م
که در قسمت استهمگن 

رس يها علت گسترش پهنه
که گسترش آن کم بوده و از نظر 

ها . بر اساس داده
هرزندات،  يدر محدوده مطالعات

بردار حلقه چاه بهره
رشته قنات از طر

کنند. تعداد سه حلقه چاه  يم يمنطقه را زهکش
يحلقه چاه پ

اند (شکل  پمپاژ قرار گرفته
د که جهت جرشمشخص 

به طرف شمال دشت  يه جنوب شرق
يکيدوروليان ه
۸دشت و  

                                                               

ن تا عهد حاضر ي
کا، سازند شمشک و جيال يتيدولوم

ل سبز رنگ با م
آهک در بخش شمال

منطقه مورد مطالعه غالبا
ک، آهک و رسوبات آبرفتيروکالست

کا (آهک و دولوميسازند ال
پذ تخلخل و نفوذ

- ۲شکل 

يدروژئولوژ
ها نشان م يبررس

همگن ريآزاد و غ
علت گسترش پهنه

که گسترش آن کم بوده و از نظر است ده 
. بر اساس دادهاستر 

در محدوده مطالعات
حلقه چاه بهره ١٤ق، ي

رشته قنات از طر ١٠چشمه و 
منطقه را زهکش

حلقه چاه پ ٢٢همراه با 
پمپاژ قرار گرفته

مشخص  يستابيسطح ا
ه جنوب شرقياز حاش

ان هي) و گراد
 يورودمناطق 

١٣٩٥                     

يدون
دولوم

ل سبز رنگ با ميش
آهک در بخش شمال

غالبا
روکالستيپ

سازند ال
تخلخل و نفوذ

 

  
دروژئولوژيه

بررس
آزاد و غ

علت گسترش پهنه
ده ش
ر يفق

در محدوده مطالعات
يعم

چشمه و 
منطقه را زهکش

همراه با 
پمپاژ قرار گرفته

سطح ا
از حاش

) و گراد۴
مناطق 

١٣٩٥زمستان / ٢٣

متر و متوسط ارتفاع دشت 
جلفا و -زيآهن تبر

 يجلفا از داخل دشت امکان دسترس
ر کرده است. مطالعات 
 دهد منطقه مورد

 يارادآمبرژه)، 
استان  يا (سازمان آب منطقه

به استناد خالصه آمار ايستگاه 
ن منطقه در 
گراد و متوسط 
(سازمان آب 

 
  دشت هرزندات

ن يواحد زم
 ،يجان قرار گرفته است (آقانبات

جنوب  -ي
 يو گسل خوردگ

از  يستم درزه و شکاف در برخ
ن يکه گسترش ا

 يده کارست
(سازند  ي

ه است. محدوده 
شامل رسوبات 

٢٣/ پياپي ۴/ شماره 

متر و متوسط ارتفاع دشت 
آهن تبر . عبور راه

جلفا از داخل دشت امکان دسترس
ر کرده است. مطالعات 

دهد منطقه مورد يدشت هرزندات نشان م
آمبرژه)،  ينما م

(سازمان آب منطقه
به استناد خالصه آمار ايستگاه 

ن منطقه در يپهناور و چرچر متوسط درجه حرارت ساالنه ا
گراد و متوسط  يدرجه سانت

(سازمان آب  استمتر 
۱۳۹۰.(  

دشت هرزندات

واحد زم يمنطقه مورد مطالعه که در شمال غرب
جان قرار گرفته است (آقانبات

يشمال غرب ي
و گسل خوردگ ي

ستم درزه و شکاف در برخ
که گسترش ا يا

ده کارستيباعث گسترش پد
يتيومو دول ي

ه است. محدوده شددشت 
شامل رسوبات  ،يشناس

/ شماره ١٠مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

متر و متوسط ارتفاع دشت  ١٣٢٠
. عبور راهاستا 

جلفا از داخل دشت امکان دسترس
ر کرده است. مطالعات يپذ به محدوده مورد مطالعه را امکان

دشت هرزندات نشان م
ميبر اساس اقل

(سازمان آب منطقه م خشک سرد بوده است
به استناد خالصه آمار ايستگاه  ).

پهناور و چرچر متوسط درجه حرارت ساالنه ا
درجه سانت ١٢/

متر  يليم ٢١٩
۱۳۹۰، يجان شرق

دشت هرزندات يارتباط يها

منطقه مورد مطالعه که در شمال غرب
جان قرار گرفته است (آقانبات

يبا راستا ي
ين خوردگي. به علت چ

ستم درزه و شکاف در برخيد رسوبات، گسترش س
ا به گونه ؛سازندها خوب بوده است

باعث گسترش پد ،گر
يآهک ياز سازندها

دشت  يو شمال
شناس نهيهرزندات از نظر چ

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

١٣٢٠در حدود 
ا يمتر از سطح در

جلفا از داخل دشت امکان دسترس -جاده آسفالته مرند
به محدوده مورد مطالعه را امکان

دشت هرزندات نشان م
بر اساس اقل يميمطالعه از نظر اقل

م خشک سرد بوده است
).۱۳۹۰، يجان شرق

پهناور و چرچر متوسط درجه حرارت ساالنه ا
-٤، ١٣٩٠/

٢١٩ساالنه برابر 
جان شرقياستان آذربا

ها نقشه راه -۱

  منطقه ي
منطقه مورد مطالعه که در شمال غرب

جان قرار گرفته است (آقانباتيآذربا -البرز
يروند عموم ي

. به علت چ
د رسوبات، گسترش س
سازندها خوب بوده است

گريستم و عوامل مؤثر د
از سازندها يشدن در برخ

و شمال يکا) در بخش شرق
هرزندات از نظر چ

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

در حدود  يارتفاع
متر از سطح در ١٤٤٥

جاده آسفالته مرند
به محدوده مورد مطالعه را امکان

دشت هرزندات نشان م يدرولوژي
مطالعه از نظر اقل

م خشک سرد بوده استياقل
جان شرقيآذربا

پهناور و چرچر متوسط درجه حرارت ساالنه ا
-٩١ يسال آب

ساالنه برابر  يبارندگ
استان آذربا يا منطقه

۱شکل 

يشناس نيزم
منطقه مورد مطالعه که در شمال غرب

البرز يساخت
يدارا ،)١٣٨٣

. به علت چاست يشرق
د رسوبات، گسترش سيشد

سازندها خوب بوده است
ستم و عوامل مؤثر دي

شدن در برخ
کا) در بخش شرقي

هرزندات از نظر چ يمطالعات

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

ارتفاع
١٤٤٥

جاده آسفالته مرند
به محدوده مورد مطالعه را امکان

يه
مطالعه از نظر اقل

اقل
آذربا

پهناور و چرچر متوسط درجه حرارت ساالنه ا
سال آب

بارندگ
منطقه

  

  
زم

منطقه مورد مطالعه که در شمال غرب
ساخت
١٣٨٣

شرق
شد

سازندها خوب بوده است
يس

شدن در برخ
کا) در بخش شرقيال

مطالعات



  ي ...هاي آمار

 يکل منطقه مورد مطالعه را زهکش
 يرو يدرومتر
در مورد  

ز يل دره د

متفاوت  
-۸۲ يآب

 يفصل خشکسال
مشخص  

آبخوان دشت هرزندات استفاده شد، 
 ۳در شکل 

 يشناس شگاه آب
 يا شگاه سازمان آب منطقه

مورد  يف
ترات يو ن

 ياستاندارد (انجمن سالمت عموم
ت ي، هدا

 (TDS)محلول 
(TH) نسبت ،

هاي آمار مطالعه هيدروژئوشيمي و هيدروژئولوژي آبخوان دشت هرزندات با استفاده از روش

کل منطقه مورد مطالعه را زهکش
درومتريستگاه ه

 يقيگونه آمار دق
ل دره ديشدن آب در مس

  شده ارتفاع منطقه مورد مطالعه

 يمنبع آب ۱۶
آب يها ن سال

فصل خشکسال ي
 يبراها  ن نمونه

آبخوان دشت هرزندات استفاده شد، 
در شکل  ينيرزمي

شگاه آبيها در آزما
شگاه سازمان آب منطقه

فيک ياند. پارامترها
و ن ياصل ي

استاندارد (انجمن سالمت عموم
، هداpHن ياند. عالوه بر ا

محلول  ي
(TH)کل  ي

مطالعه هيدروژئوشيمي و هيدروژئولوژي آبخوان دشت هرزندات با استفاده از روش

کل منطقه مورد مطالعه را زهکش
ستگاه هيگونه ا چ

گونه آمار دق چيل وجود ندارد؛ لذا ه
شدن آب در مس ي

  
شده ارتفاع منطقه مورد مطالعه

۱۶از  ينيرزم
ن ساليها ب ها و قنات

يبرا ۱۳۹۱-
ن نمونهيانجام شد و از ا

آبخوان دشت هرزندات استفاده شد، 
ياز منابع آب ز

ها در آزما نشان داده شده است. نمونه
شگاه سازمان آب منطقهيز و در آزما

اند. پارامترها ز شده
يها ونيها و آن

استاندارد (انجمن سالمت عموم
اند. عالوه بر ا ن شده

يها و مجموع نمک
ياند. سخت شده

مطالعه هيدروژئوشيمي و هيدروژئولوژي آبخوان دشت هرزندات با استفاده از روش

کل منطقه مورد مطالعه را زهکش يسطح
چينکه هيکند. با توجه به ا

ل وجود ندارد؛ لذا ه
يآن و مدت زمان جار

شده ارتفاع منطقه مورد مطالعه

  ها
رزمينمونه آب ز

ها و قنات ها، چشمه
-۹۲ يتا سال آب

انجام شد و از ا
آبخوان دشت هرزندات استفاده شد،  يميدروژئوش

از منابع آب ز يبردار نمونه
نشان داده شده است. نمونه

ز و در آزما
ز شدهيآنال يجان شرق

ها و آن ونينظر آب شامل کات
استاندارد (انجمن سالمت عموم يها روش
ن شدهيي) تع

(EC) و مجموع نمک
شده يريگ  ز اندازه

مطالعه هيدروژئوشيمي و هيدروژئولوژي آبخوان دشت هرزندات با استفاده از روش

سطح يها ز، آب
کند. با توجه به ا

ل وجود ندارد؛ لذا هين مس
آن و مدت زمان جار ي

  وجود ندارد.

شده ارتفاع منطقه مورد مطالعه ينقشه رقوم

ها مواد و روش
نمونه آب ز ۷۷تعداد 

ها، چشمه شامل چاه
تا سال آب ۱۳۸۱

انجام شد و از ا يبردار نمونه
دروژئوشيدن ه

نمونه يها محل
نشان داده شده است. نمونه

ز و در آزمايدانشگاه تبر
جان شرقيآذربا

نظر آب شامل کات
روش باند که هست
) تع۱۹۹۸کا، ي

(EC) يکيالکتر

ز اندازهيها ن نمونه

مطالعه هيدروژئوشيمي و هيدروژئولوژي آبخوان دشت هرزندات با استفاده از روش

ز، آبيد
کند. با توجه به ا

ن مسيا
يدب

وجود ندارد.
  

نقشه رقوم يدشت هرزندات رو
  

مواد و روش
تعداد 

شامل چاه
۱۳۸۱

نمونه
دن هکر

محل
نشان داده شده است. نمونه

دانشگاه تبر
آذربا

نظر آب شامل کات
هست

يآمر
الکتر
نمونه

مطالعه هيدروژئوشيمي و هيدروژئولوژي آبخوان دشت هرزندات با استفاده از روش

-١٣٩٠ه 
 ٣/٢زان يبه م

به بعد  ١٣٨١

  ل دره يمس

دشت هرزندات رو ي

ان آب يتراز سطح آب و جهت جر
۱۳۹۰(  

مطالعه هيدروژئوشيمي و هيدروژئولوژي آبخوان دشت هرزندات با استفاده از روش            

ه سال دهيك دوره 
به م ينيرزم

١٣٨١ن دشت از سال 

مس و وجود ندارد

ينيرزمينقشه منابع آب ز

تراز سطح آب و جهت جر
۱۳۹۰ آبخوان دشت هرزندات (مهر

                                                     

يك دوره در ر است. 
رزميطور متوسط سطح آب ز

ن دشت از سال يرو ا
  ده است.

وجود ندارد يدائم

نقشه منابع آب ز 

  
تراز سطح آب و جهت جر نقشه خطوط هم

آبخوان دشت هرزندات (مهر

                                         

ر است. يدشت متغ
طور متوسط سطح آب ز

رو ا نياز ا ؛متر افت کرده
ده است.شدشت ممنوعه اعالم 

دائم رودخانه منطقه

 -۳شکل 

نقشه خطوط هم
آبخوان دشت هرزندات (مهر يني

١١٤                                             

دشت متغ يخروج
طور متوسط سطح آب ز به ١٣٨٠

متر افت کرده
دشت ممنوعه اعالم 

منطقه نيا در

نقشه خطوط هم -۴شکل 
يرزميز

١١٤

خروج
١٣٨٠

متر افت کرده
دشت ممنوعه اعالم 

در

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شکل 



                               ١١٥  

  
۱۳۹۲  

آب را  ي
ترات، سولفات و کلرور در 
بر اساس حداکثر غلظت قابل 
ها در منابع آب که توسط (سازمان بهداشت 
ش از حد مجاز 

 يکه حد مجاز استاندارد برا
سولفات  

نمونه آب 

 اريانحراف مع

۶۲/۱۴ 

۴۶/۶  
۲۸/۰ 

۱۵/۴ 

۱۶۹/۰ 

۸۱/۱۴  
۶۱/۳ 

۱۹/۷ 

۶/۰ 

۱۸۸۷ 

۱۳۳۷ 

۶۹/۴ 

۴۹/۴۸۰ 

۳۴/۱۲ 

۳۸/۰ 

                               

۱۳۹۲دياگرام پايپر براي فصل خشک سال 

يها نمونه يف
ترات، سولفات و کلرور در 
بر اساس حداکثر غلظت قابل 
ها در منابع آب که توسط (سازمان بهداشت 

ش از حد مجاز يف شده است ب
که حد مجاز استاندارد برا

 يتر و برايواالن بر ل
 .استتر 

نمونه آب  ۷۷ يبرا ي

انحراف مع  نيانگيم

۶۲ ۶/۱۷ 

۷۶/۸ 

۱۱/۰ 

۱۶/۷ 

۱۶۹ ۱۹/۰ 

۸۱ ۲۶/۲۰ 

۹/۵  
۵۱/۷ 

۵۹/۷ 

۳۲۲۴ 

۲۱۳۳  
۹۹/۷ 

۴۹ ۰۴/۶۷۱ 

۳۴ ۰۴/۵۹ 

۳۷/۰ 

                                                                             

دياگرام پايپر براي فصل خشک سال 

فيک يپارامترها
ترات، سولفات و کلرور در ين يها

بر اساس حداکثر غلظت قابل  .افت شده است
ها در منابع آب که توسط (سازمان بهداشت 

ف شده است ب
که حد مجاز استاندارد برا  

يواالن بر ل  ي
تر يواالن بر ل ي

يفيک يپارامترها
 ينيرزم

  نه نهيشيب
۱/۵۲ ۰ 

۸۴/۳۰ ۰ 

۴۴/۱  

۸/۳۰ ۳ 

۹۸۸/۰ /۰ 

۲۲/۸۵ ۲ 

۴۴/۱۹ ۰ 

۸/۲۷ ۰ 

۹  

۷۶۰۰ ۵۱۰ 

۷۴۶۱ ۴۶۹ 

۰۷/۲۲ ۱ 

۳/۱۸۹۴ ۱۱۷ 

۲۳/۸۰ ۳۶ 

۰۹/۳ /۰ 

                                          

دياگرام پايپر براي فصل خشک سال 

پارامترها ير آمار
ها دهد که غلظت

افت شده است
ها در منابع آب که توسط (سازمان بهداشت 

ف شده است بي) تعر۱۹۹۳
 يطور  هاستاندارد بوده ب
ياک يليم ۸/۰
ياک يليم ۱۴/۷

پارامترها ير آمارا
رزميز

نهيکم  واحد

۶۵/۰ (meq/  

۷۱/۰ (meq/L)

۰ (meq/L)

۳/۳ (meq/L)

۰۱۵/ (meq/L)

۴۸/۲ (meq/L)

۸۱/۰ (meq/L)

۷۲/۰ (meq/L)

۳/۶  

۵۱۰ (µs/cm) 

۴۶۹ mg/L 

۷/۱  

۰۵/۱۱۷ (mg/L.CaCo 

۳۶/۳۶  

۰۷۷/ (meq/L) 

                                                               

دياگرام پايپر براي فصل خشک سال  -۶شکل 

ر آمارامقد ۱جدول 
دهد که غلظت ينشان م

افت شده استين منطقه 
ها در منابع آب که توسط (سازمان بهداشت  ونين يقبول ا

۱۹۹۳( يجهان
استاندارد بوده ب

۸باً يترات تقر
۱۴رور و کل ۰

امقد -۱جدول 

واحد  پارامترها

(meq/L) Cl 

(meq/L) SO4 

(meq/L) CO 

(meq/L) HCO 

(meq/L) K+ 

(meq/L) Na 

(meq/L) Mg 

(meq/L) Ca 

- pH  

(µs/cm) EC 

mg/L TDS 

- SAR  

.CaCo3) TH 

- %Na  

(meq/L) NO 

١٣٩٥                     

 
جدول 
نشان م

ن منطقه يا
قبول ا

جهان
استاندارد بوده ب

ترات تقرين
۶/۰
  

جدول 

پارامترها
Cl‾

4‾²

CO3‾²

HCO3‾

+

Na+

Mg+²

Ca+²

pH

EC

TDS

SAR

TH

%Na

NO3‾

  
  

١٣٩٥زمستان / ٢٣

گر يد ياز رو
اند. خطاي 

تمام  يها، محاسبه و اين مقدار برا
زها يج آنال

ز يمانند آنال
 ،يل عاملي

 يفيز کيکارآمد در آنال
مورد استفاده قرار گرفته است 

و  يريند 
 يآمار ي

انجام شده 
پ و ين ت

ر يدن سي
پر، يپا يها
 يآمار يها

 ينيرزميآب ز
تفاوت  ١٣٩٢

ها  ) و به علت کمبود داده
 چندمتغيره

از  يفصل خشکسال
 پژوهش،ن 

 ١٣٩٢سال 

  
۱۳۸۲  

٢٣/ پياپي ۴/ شماره 

از رو (Na)م 
اند. خطاي  شده، محاسبه شده

ها، محاسبه و اين مقدار برا
ج آنالين اساس نتا

مانند آنال چندمتغيره
يو تحل يصي

کارآمد در آنال
مورد استفاده قرار گرفته است 

 و ؛۲۰۰۶؛ دراگون، 
يها ن مطالعه، روش
SpssV.19  انجام شده

ن تييتع ين برا
يکشر يجهت به تصو

ها اگرامي، دي
ها عالوه بر روش

آب ز يها نمونه
١٣٩٢تا سال  

) و به علت کمبود داده
چندمتغيره يآمار يها
فصل خشکسال در

ن يدر ا ،استفاده شده است
سال  يها برا ز نمونه

۱۳۸۲دياگرام پايپر براي فصل خشک سال

/ شماره ١٠مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

م يو درصد سد
شده، محاسبه شده 

ها، محاسبه و اين مقدار برا
ن اساس نتايبر ا .بوده است

چندمتغيره يآمار ي
يز تشخي، آنال

کارآمد در آنال ييها عنوان روش
مورد استفاده قرار گرفته است  

؛ دراگون، ۲۰۰۰
ن مطالعه، روشي). در ا

SpssV.19افزار  ره با استفاده از نرم

(SPSS Inc., 2009) ن براي. همچن
جهت به تصو 

ينيرزميآب ز
عالوه بر روش ،ها ز داده

  اند. کار گرفته شده

نمونه ييايميبات ش
 ١٣٨٢ده سال گذشته، از سال 

) و به علت کمبود داده۶و  ٥
ها ج، از روش

در ده سال گذشته
استفاده شده است

ز نمونهيآنال 

دياگرام پايپر براي فصل خشک سال
 

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

و درصد سد (SAR)م 
  يريگ اندازه

ها، محاسبه و اين مقدار برا باالنس يوني براي نمونه
بوده است% ۵ها کمتر از 

يها . روشاست
، آناليسلسله مراتب

عنوان روش طور گسترده به
 ينيرزميآب ز

۲۰۰۰(هلنا و همکاران، 
). در ا۲۰۱۳

ره با استفاده از نرم
(SPSS Inc., 2009) 

 ينيرزميز ي
آب ز يميدروش

ز دادهيآنال يف و دورو برا
کار گرفته شده ه

 نتايج و بحث
بات شيکه ترک

ده سال گذشته، از سال 
٥ نداشته (شکل

ج، از روشيق نتاير دق
ده سال گذشته ي
استفاده شده است ١٣٩٢تا 
 يبرا يکيگراف

  .است کار گرفته شده

دياگرام پايپر براي فصل خشک سال 

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

م يجذب سد
اندازه يپارامترها

باالنس يوني براي نمونه
ها کمتر از  نمونه

است يرفتنيپذ
سلسله مراتب يا خوشه

طور گسترده به 
آب ز يها داده

(هلنا و همکاران، 
۲۰۱۳همکاران، 

ره با استفاده از نرميمتغ چند
 (SPSS Inc., 2009)است

يها منشأ آب
دروشيه يتکامل

ف و دورو براياست
کار گرفته شدههب چندمتغيره

نتايج و بحث
که ترک يياز آنجا

ده سال گذشته، از سال  ي
نداشته (شکل يچندان

ر دقيجهت تفس
يها نمونه يبرا

تا  ١٣٨٢سال 
گراف يها روش

کار گرفته شده

 -۵شکل 

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

جذب سد
پارامترها

باالنس يوني براي نمونه
نمونه

پذ
خوشه

 به
داده

(هلنا و همکاران، 
همکاران، 

چند
است

منشأ آب
تکامل

است
چندمتغيره

 
نتايج و بحث

از آنجا
يط

چندان
جهت تفس

برا
سال 
روش

کار گرفته شده هب
  



  ي ...هاي آمار

غالب  يها
 استه آب 
 ييها با نمونه

  هستند. 

  
١٣٩٢ 

 ينيرزميپي بردن به منشأ آب ز
نشان داده شده 

) ۱۹۹۵(منشأ متفاوت بر اساس روش هانسلو، 
ص يمنطقه مورد مطالعه تشخ

منطقه  ي
اند: گروه اول 

با  ينيرزم
گروه  هستند.

با منشأ  
گروه سوم 

 يها اختالط آب
ند. گروه چهارم 

 ينيرزميز
ر ياست که تحت تأث

ل منشأ 
  نشان) ۱۳

 يبخش غرب
  نشان) ۱۶

  ند.هست

هاي آمار مطالعه هيدروژئوشيمي و هيدروژئولوژي آبخوان دشت هرزندات با استفاده از روش

ها وني يدارا
ه آب يمنطقه تخل

با نمونه ۹ه يناح
 يکي ،رنديگ ي

١٣٩٢فصل خشک سال 

پي بردن به منشأ آب ز
نشان داده شده  ۸طور که در شکل 

منشأ متفاوت بر اساس روش هانسلو، 
منطقه مورد مطالعه تشخ

ينيرزميز يها
اند: گروه اول  شده يي

رزميز يها آب
هستند.دشت  
 ينيرزميز ي

گروه سوم  ؛باشد يدشت م
اختالط آب دهنده
ند. گروه چهارم هست
ز يها آب دهنده

است که تحت تأث
ل منشأ يا از شيمعکوس قرار گرفته و 

۱۳ و ۱۲، ۱۱
بخش غربن در يآذر
۱۶و  ۱۵، ۱۴

هستدشت  يو شمال

مطالعه هيدروژئوشيمي و هيدروژئولوژي آبخوان دشت هرزندات با استفاده از روش

دارا يآب ،قرار گرفته است
منطقه تخل دهنده م و کلر بوده که نشان

ناح يها ). نمونه
گيپر قرار مياگرام پا

فصل خشک سال  يافته برا

پي بردن به منشأ آب ز
طور که در شکل 

منشأ متفاوت بر اساس روش هانسلو، 
منطقه مورد مطالعه تشخ 
ها نمونه آب 
يير شناساي

آب دهنده  نشان
 يدر ورود ي

يها آب دهنده
دشت م يدولستون غالب در بخش شمال

دهنده  نشان
هستدشت  
دهنده  نشان) 

است که تحت تأث يغرب و شمال
معکوس قرار گرفته و 

۱۱ يها اند. گروه پنجم (نمونه
آذر يها با منشأ سنگ

۱۴ يها . گروه ششم (نمونه
و شمال يآب شور در بخش مرکز

مطالعه هيدروژئوشيمي و هيدروژئولوژي آبخوان دشت هرزندات با استفاده از روش

قرار گرفته است نه
م و کلر بوده که نشان

). نمونه١٩٨٥ود و هتکوت، 
اگرام پايدر د

افته برايدورو بسط 

پي بردن به منشأ آب ز يف براي
طور که در شکل  شود. همان

منشأ متفاوت بر اساس روش هانسلو، 
 ينيرزميمنابع آب ز

 يداده شده است. منشأها
يمورد مطالعه به صورت ز

نشان) ٣و  ٢، 
يو گچ يپس
دهنده  نشان) 

دولستون غالب در بخش شمال
نشان) ۱۰و  

 يدر خروج
) ۹و  ۸، ۵

و شمال يشرق
معکوس قرار گرفته و  

اند. گروه پنجم (نمونه
با منشأ سنگ يي

. گروه ششم (نمونه
آب شور در بخش مرکز

مطالعه هيدروژئوشيمي و هيدروژئولوژي آبخوان دشت هرزندات با استفاده از روش

نهه يکه در ناح
م و کلر بوده که نشاني

ود و هتکوت، 
در د Cکه در زون 

دورو بسط  - ٧شکل 

ياگرام استياز د
شود. همان ياستفاده م

منشأ متفاوت بر اساس روش هانسلو،  شش است،
منابع آب ز ي

داده شده است. منشأها
مورد مطالعه به صورت ز

، ١ يها نه(نمو
پسيمنشأ سازند ژ

) ۶(نمونه  دوم
دولستون غالب در بخش شمال

 ۷ يها (نمونه
در خروج ينيرزم

۵، ۴ يها (نمونه
شرق منطقه شمال

 يونيض ي
اند. گروه پنجم (نمونه گرفته
ييها آب دهنده
. گروه ششم (نمونهاند دشت

آب شور در بخش مرکز دهنده

مطالعه هيدروژئوشيمي و هيدروژئولوژي آبخوان دشت هرزندات با استفاده از روش

که در ناح
يسد

ود و هتکوت، يل(
که در زون 

  

  
از د

استفاده م
است،

يبرا
داده شده است. منشأها

مورد مطالعه به صورت ز
(نمو

منشأ سازند ژ
دوم

دولستون غالب در بخش شمال
(نمونه

رزميز
(نمونه

منطقه شمال
يتعو

گرفته
دهنده
دشت

دهنده
  
  
  

مطالعه هيدروژئوشيمي و هيدروژئولوژي آبخوان دشت هرزندات با استفاده از روش

آبخوان دشت 
ها در  قنات

بر نشان داده شده است. 
 ينيرزميآب ز

 دوشده در نقاط مختلف دشت هرزندات، در 
 يها ونيآن 

 يها ونيم 
 است؛ک زون اختالط 

وجود ندارد 
در  ينيرزم

، Eخالف زون 
د. کرها مشخص 

اند  قرار گرفته
م و يکلرات (سد

 يونيض يا تعو
س و يويدها منشأ گرفته باشند (

 0.5>راگ 

معکوس در منابع آب 
آبخوان دشت هرزندات صورت گرفته است. 

انحالل  دهنده
 يها که نمونه

Na/(Na + Cl 
در  ؛اند ت منشأَ گرفته

  Eکه در گوشه زون
ز يها در زون اختالط متما

معکوس  ي
پر ياگرام پا

 ينيرزميپ آب شور در منابع آب ز

اگرام يدشت هرزندات در د
 يندهايز فرآ
که در  يي
هستند  يي

ود، يها رخ داده است (ل
آن  که در

ندارد ممکن 
 يا معکوس باشد. نمونه

مطالعه هيدروژئوشيمي و هيدروژئولوژي آبخوان دشت هرزندات با استفاده از روش            

 يوني
آبخوان دشت  ينيرزم

قنات ها و پمپاژ، چشمه
نشان داده شده است. 

آب ز يها پ
شده در نقاط مختلف دشت هرزندات، در 

آن ،C ). در زون
م يم و پتاسي

ک زون اختالط 
وجود ندارد  يون غالب

رزميآب ز يها
خالف زون که بر 
ها مشخص  آن ي

قرار گرفته Cکه در زون 
کلرات (سد -از نوع سولفات
ا تعويت و ي

ها منشأ گرفته باشند (

 دهد که ينشان م
معکوس در منابع آب 
آبخوان دشت هرزندات صورت گرفته است. 

دهنده  نشان باشد،
که نمونه ييت توسط آب زيرزميني است. از آنجا

)= 0.5 Na/(Na + Cl

ت منشأَ گرفته
که در گوشه زون 

ها در زون اختالط متما
يونيض ير تعو

اگرام پايد ).۱۹۹۵
پ آب شور در منابع آب ز

دشت هرزندات در د
ز فرآيآنال ي) برا

ييها پالت شده است. نمونه
ييها آب دهنده

ها رخ داده است (ل
که در ۸ه يدر ناح

ندارد ممکن  وجود ي
معکوس باشد. نمونه

                                                     

ي يها و نسبت
رزميآب ز يي

پمپاژ، چشمه يها
نشان داده شده است.  ٦پر رسم و در شکل 

پيپر، تيپا 
شده در نقاط مختلف دشت هرزندات، در 

). در زونEو  Cاند (زون 
م و پتاسيسد يها ون
ک زون اختالط ي دهنده  نشان
ون غالبيا کاتيون ي

ها ن نمونهيشتر
 يزون يعن

يرا برا ين
که در زون  ينيرزم

از نوع سولفات
يممکن است از انحالل هال

ها منشأ گرفته باشند (

نشان م يياي
معکوس در منابع آب  يونيض يتعو

آبخوان دشت هرزندات صورت گرفته است. 
باشد، ٥/٠ن نسبت برابر با 

ت توسط آب زيرزميني است. از آنجا
0.5 =( نسبت يدارا

ت منشأَ گرفتهين از انحالل هال
که در گوشه زون ۱۵نمونه  

ها در زون اختالط متما گر نمونه
ر تعويتواند تحت تأث

۱۹۹۵ل قرار گرفته باشد (هانسلو، 
پ آب شور در منابع آب ز

  .استپ غالب 
دشت هرزندات در د ي

) برا۷بسط داده شده (شکل 
پالت شده است. نمونه

دهنده  نشان ،اند
ها رخ داده است (ل ا انحالل ساده در آن

در ناح ينيرزمي
يون غالبيوکات

معکوس باشد. نمونه يونيض 

                                         

و نسبت يکيگراف
ييايميدروژئوش

ها هرزندات حاصل از چاه
پر رسم و در شکل 

 يکياگرام گراف
شده در نقاط مختلف دشت هرزندات، در 

اند (زون  م شده
ونيسولفات و کلرات و کات

نشان Eند. زون 
يچ آنين زون ه

شتري). ب۲۰۰۵
عني ؛اند قرار گرفته
نيرزميپ آب ز

رزميآب ز يها
از نوع سولفات يپ آب

ممکن است از انحالل هال
ها منشأ گرفته باشند ( آن يا هردو
١٩٦٦.(  

يميدروژئوشي
Na/(Na + Cl تعو ،باشد

آبخوان دشت هرزندات صورت گرفته است. 
ن نسبت برابر با 

ت توسط آب زيرزميني است. از آنجا
دارا Cدر زون 

ن از انحالل هاليبنابرا
 ينيرزميکه آب ز
گر نمونهياز د ،قرار گرفته است

تواند تحت تأث يم ،ن آب
ل قرار گرفته باشد (هانسلو، 

پ آب شور در منابع آب زيدهد که ت
پ غالب يدشت هرزندات ت

ينيرزميآب ز
بسط داده شده (شکل 

پالت شده است. نمونه يياي
اند ه پنجم قرار گرفته

ا انحالل ساده در آن
يهاي آب ز ). نمونه

وکات استون غالب کلر 
ض يکننده تعو است منعکس

١١٦                                             

گراف يزهايآنال
دروژئوشيه يها پ

هرزندات حاصل از چاه
پر رسم و در شکل ياگرام پاي

اگرام گرافياساس د
شده در نقاط مختلف دشت هرزندات، در  يبردار نمونه

م شدهيزون تقس
سولفات و کلرات و کات

ند. زون هستغالب 
ن زون هيدر ا يعن

۲۰۰۵ز، ي(تاد و م
قرار گرفته Cزون 

پ آب زيتوان ت ي
ها شتر نمونه

پ آبيبا ت ي(زون
ممکن است از انحالل هال م))يپتاس

ا هردويمعکوس 
١٩٦٦ست، يوي

يه يها يبررس
Na/(Na + Cl

آبخوان دشت هرزندات صورت گرفته است.  ينيرزم
ن نسبت برابر با يچه اناچن
ت توسط آب زيرزميني است. از آنجايهال
در زون  ۹و  ۸، 

بنابرا ؛ندهست
که آب ز يصورت

قرار گرفته است
ن آبياست و ا

ل قرار گرفته باشد (هانسلو، يا ش
دهد که ت ينشان م

دشت هرزندات ت
آب ز يها نمونه

Durou  بسط داده شده (شکل
يميدروژئوشي

ه پنجم قرار گرفتهيناح
ا انحالل ساده در آنيکه اختالط 

). نمونه۱۹۶۵
ون غالب کلر 
است منعکس

١١٦

آنال
پيت

هرزندات حاصل از چاه
اگرام پايد

اساس د
نمونه

زون تقس
سولفات و کلرات و کات

غالب 
عني

(تاد و م
زون 

يم
شتر نمونهيب

(زون
پتاس

معکوس 
ويد

بررس
)Na/(Na + Cl

رزميز
چن
هال

۷ ،
هست

صورت
قرار گرفته است

است و ا
ا شي

نشان م
دشت هرزندات ت

نمونه
Durou

يه
ناح

که اختالط 
۱۹۶۵

ون غالب کلر ي
است منعکس



                               ١١٧  

ها را دارد؛ در 
هاي گرافيکي اين توانايي را ندارند. در جدول 
ميانگين هر يک از متغيرها در هر خوشه مشخص شده 
هاي محلول 
) و ديگر پارامترهاي هيدروشيميايي در آب 

 )HC5 (

هاي آب 

HCA I 

HC1 

٦٥، ٤٥، ٣١ ،
٥٦، ٧٤، ٦٩ ،
٥٥، ٤٦، ٦٣ ،

٣٢، ٦٢ ،
٢٢، ٤٧،٢٣ ،
٧، ٣، ٤٨ ،
٦، ٢، ١٣  ،
١٢، ١١ ،۶۰ ،

۷۶ 

بندي  هاي گرافيکي و آناليز خوشه
تحت تأثير سازندهاي 

اند و از  دولوميت و سنگ آهک در منطقه مطالعه شده
  ها در منطقه
هاي جوي روي منابع آب اين منطقه، 
اند، تيپ آب 
ات پايين را بوجود 
در مقايسه با ديگر 
، سولفات و کلرات 

هاي  کم و غلظت نيترات در اين خوشه متوسط است، نمونه
، سولفات و 

 هاي کلرات متوسط و غلظت نيترات در آن زياد است. نمونه
، سولفات و 

باشد  کلرات زياد بود و غلظت نيترات در آن خيلي زياد مي
هاي  نيز در مقايسه با نمونه

                               

ها را دارد؛ در  بندي نمونه
هاي گرافيکي اين توانايي را ندارند. در جدول 
ميانگين هر يک از متغيرها در هر خوشه مشخص شده 

هاي محلول  با توجه به اين جدول، غلظت يون
) و ديگر پارامترهاي هيدروشيميايي در آب 

 ۵) به سمت گروه 

هاي آب  پنج خوشه در دياگرام درختي براي نمونه
  ۱۳۸۲-۹۲در فصل خشک سال 

HCA I

HC2 

٥٧، ٢٩ ،
١، ٧٧ ،
٤٢، ٤١ ،
٦٧، ٥٣ ،
٤٩، ٦٤ ،
٧٣، ٢٥ ،
٣٤، ٣٣ ،
٤٠، ١٠ ،
١٧، ٧١ ،
٥٢،  ٢١ ،
٢٠، ٢٨ ،

٣٩ 

٣١
٦٩
٦٣

٦٢
٤٧،٢٣
٤٨
١٣
١١

هاي گرافيکي و آناليز خوشه
تحت تأثير سازندهاي 

دولوميت و سنگ آهک در منطقه مطالعه شده
ها در منطقه طرفي ديگر نيز به علت قرارگرفتن اين نمونه

هاي جوي روي منابع آب اين منطقه، 
اند، تيپ آب  بندي شده

ات پايين را بوجود 
در مقايسه با ديگر 

EC سولفات و کلرات ،
کم و غلظت نيترات در اين خوشه متوسط است، نمونه

TDS ،EC سولفات و ،
کلرات متوسط و غلظت نيترات در آن زياد است. نمونه

TDS ،EC سولفات و ،
کلرات زياد بود و غلظت نيترات در آن خيلي زياد مي
نيز در مقايسه با نمونه

                                                                             

بندي نمونه تأثير غلظت نيترات در طبقه
هاي گرافيکي اين توانايي را ندارند. در جدول 
ميانگين هر يک از متغيرها در هر خوشه مشخص شده 

با توجه به اين جدول، غلظت يون
) و ديگر پارامترهاي هيدروشيميايي در آب 

HC1 به سمت گروه (

پنج خوشه در دياگرام درختي براي نمونه
در فصل خشک سال 

 خوشه

HC3 HC2

٥ ،
١٤ ،
١٥ ،
٥٤ ،
٦١ ،
٦٨ ،
٣٠ ،
٤٣ ،
٤٤ ،
١٨ ،
٢٤ 

٢٩
٧٧
٤١
٥٣
٦٤
٢٥
٣٣
١٠
٧١
٢١
٢٨

هاي گرافيکي و آناليز خوشه
تحت تأثير سازندهاي  HC1هاي کالس 

دولوميت و سنگ آهک در منطقه مطالعه شده
طرفي ديگر نيز به علت قرارگرفتن اين نمونه

هاي جوي روي منابع آب اين منطقه، 
بندي شده هايي که در اين خوشه دسته

ات پايين را بوجود کربناته با غلظت نيتر
در مقايسه با ديگر  HC2هاي کالس 
TDS ،ECها داراي سختي کل، 

کم و غلظت نيترات در اين خوشه متوسط است، نمونه
TDSداراي سختي کل، 

کلرات متوسط و غلظت نيترات در آن زياد است. نمونه
TDSداراي سختي کل، 

کلرات زياد بود و غلظت نيترات در آن خيلي زياد مي
HC5 نيز در مقايسه با نمونه

                                          

تأثير غلظت نيترات در طبقه
هاي گرافيکي اين توانايي را ندارند. در جدول 
ميانگين هر يک از متغيرها در هر خوشه مشخص شده 

با توجه به اين جدول، غلظت يون
) و ديگر پارامترهاي هيدروشيميايي در آب 

HC1( ۱زيرزميني از گروه 

  ابد.

پنج خوشه در دياگرام درختي براي نمونه
در فصل خشک سال زيرزميني 

HCA II 

HC4 

٩، ٤ ،
٥٨، ٥٠ ،
٢٦، ٧٢ ،
٣٦، ٣٥ ،
٥١، ٧٠ ،
١٩، ٥٩ ،
٢٧، ٦٦ ،
٣٨، ٣٧ ،
٧٥، ٨ 

هاي گرافيکي و آناليز خوشه ، روش۳بر اساس جدول 
هاي کالس  اي، نمونه

دولوميت و سنگ آهک در منطقه مطالعه شده
طرفي ديگر نيز به علت قرارگرفتن اين نمونه

هاي جوي روي منابع آب اين منطقه،  تغذيه و تأثير ريزش
هايي که در اين خوشه دسته

کربناته با غلظت نيتر
هاي کالس  اند. نمونه

ها داراي سختي کل، 
کم و غلظت نيترات در اين خوشه متوسط است، نمونه

داراي سختي کل، 
کلرات متوسط و غلظت نيترات در آن زياد است. نمونه

داراي سختي کل، 
کلرات زياد بود و غلظت نيترات در آن خيلي زياد مي

HC5هاي کالس 

                                                               

تأثير غلظت نيترات در طبقه
هاي گرافيکي اين توانايي را ندارند. در جدول  حاليکه روش

ميانگين هر يک از متغيرها در هر خوشه مشخص شده 
با توجه به اين جدول، غلظت يون .است

TDS و ديگر پارامترهاي هيدروشيميايي در آب (
زيرزميني از گروه 

ابد.ي افزايش مي

پنج خوشه در دياگرام درختي براي نمونه -۲جدول 
زيرزميني 

 
HC5 

شماره 
 ها نمونه

١٦ 

بر اساس جدول 
اي، نمونه مرتبه

دولوميت و سنگ آهک در منطقه مطالعه شده
طرفي ديگر نيز به علت قرارگرفتن اين نمونه

تغذيه و تأثير ريزش
هايي که در اين خوشه دسته نمونه

کربناته با غلظت نيتر زيرزميني بي
اند. نمونه آورده

ها داراي سختي کل،  خوشه
کم و غلظت نيترات در اين خوشه متوسط است، نمونه

داراي سختي کل،  HC3 کالس
کلرات متوسط و غلظت نيترات در آن زياد است. نمونه

داراي سختي کل،   HC4کالس
کلرات زياد بود و غلظت نيترات در آن خيلي زياد مي

هاي کالس  و نمونه

١٣٩٥                     

تأثير غلظت نيترات در طبقه
حاليکه روش

ميانگين هر يک از متغيرها در هر خوشه مشخص شده  ۳
است

)TDS

زيرزميني از گروه 
افزايش مي

  
جدول 

 

شماره 
نمونه

  
بر اساس جدول 

مرتبه
دولوميت و سنگ آهک در منطقه مطالعه شده

طرفي ديگر نيز به علت قرارگرفتن اين نمونه
تغذيه و تأثير ريزش

نمونه
زيرزميني بي

آورده
خوشه

کم و غلظت نيترات در اين خوشه متوسط است، نمونه
کالس

کلرات متوسط و غلظت نيترات در آن زياد است. نمونه
کالس

کلرات زياد بود و غلظت نيترات در آن خيلي زياد مي
و نمونه

١٣٩٥زمستان / ٢٣

  

  

  
  ١٣٩٢فصل خشک سال 

در فصل  ،
، ياگرام درخت
 يا ز خوشه

 يرياستفاده شده است. در به کارگ
Ward Linkage يو برا 

Squared 

در اين روش از روي محاسبه مجموع مربعات تفاضل 
اي انجام شد. در نهايت نتايج 
آناليز به صورت نمودار گرافيکي درختي به دست آمد. 
ها به صورت قرار دادي است و با توجه 

 Phenonکردن (

ها) را کم و 
هاي  زياد کرد. بر اساس خط تقسيم تعريف شده، تيپ

منابع آب زيرزميني آبخوان دشت هرزندات به روش 
HC1 ،HC2 ،

شده است. از 
اي، اين است که در اين 
تواند به تنهايي يک خوشه را تشکيل 
اي سلسله مراتبي، توانايي نشان دادن 
                                        
1- Hierarchical Cluster Analysis

٢٣/ پياپي ۴/ شماره 

فصل خشک سال 

،است نشان داده شده
اگرام درختيصورت د

ز خوشهيآنال از ،ي
استفاده شده است. در به کارگ

Ward Linkage

 Squaredها از روش

در اين روش از روي محاسبه مجموع مربعات تفاضل 
اي انجام شد. در نهايت نتايج 
آناليز به صورت نمودار گرافيکي درختي به دست آمد. 
ها به صورت قرار دادي است و با توجه 

کردن (جا  توان با جابه
ها) را کم و  ها (گروه

زياد کرد. بر اساس خط تقسيم تعريف شده، تيپ
منابع آب زيرزميني آبخوان دشت هرزندات به روش 

HC1 اي در پنج خوشه که شامل

شده است. از   بندي هستند، طبقه
اي، اين است که در اين 
تواند به تنهايي يک خوشه را تشکيل 
اي سلسله مراتبي، توانايي نشان دادن 
                                        

Hierarchical Cluster Analysis

/ شماره ١٠مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

  

  

  
فصل خشک سال  يف برا
  
  چندمتغيره
  ١يسلسله مراتب

نشان داده شده ۲
صورت ده ب ۱۳۹۲

ينيرزميز ي
استفاده شده است. در به کارگ

Ward Linkageاز روش 

ها از روش ن گروه
  استفاده شد.

در اين روش از روي محاسبه مجموع مربعات تفاضل 
اي انجام شد. در نهايت نتايج  بندي مرتبه

آناليز به صورت نمودار گرافيکي درختي به دست آمد. 
ها به صورت قرار دادي است و با توجه 

توان با جابه
ها (گروه ) يا خط تقسيم، تعداد خوشه

زياد کرد. بر اساس خط تقسيم تعريف شده، تيپ
منابع آب زيرزميني آبخوان دشت هرزندات به روش 

اي در پنج خوشه که شامل
هستند، طبقه

اي، اين است که در اين  اي مرتبه
تواند به تنهايي يک خوشه را تشکيل 
اي سلسله مراتبي، توانايي نشان دادن 
                                        

Hierarchical Cluster Analysis 

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

ف براياگرام استيد

چندمتغيره يآمار
سلسله مراتب يا

۲طور که در جدول 
۱۳۹۲تا  ۱۳۸۲

يها نمونه از آب
استفاده شده است. در به کارگ ي

از روش  يا مرتبه
ن گروهيتفاوت ب

Euclidean  .استفاده شد
در اين روش از روي محاسبه مجموع مربعات تفاضل 

بندي مرتبه ها، خوشه
آناليز به صورت نمودار گرافيکي درختي به دست آمد. 

ها به صورت قرار دادي است و با توجه  تعيين تعداد گروه
توان با جابه به مقياس مطالعات مي

) يا خط تقسيم، تعداد خوشه
زياد کرد. بر اساس خط تقسيم تعريف شده، تيپ

منابع آب زيرزميني آبخوان دشت هرزندات به روش 
اي در پنج خوشه که شامل بندي مرتبه

هستند، طبقه HC5و  
 وش آناليز خوشه

تواند به تنهايي يک خوشه را تشکيل  روش، يک نمونه مي
اي سلسله مراتبي، توانايي نشان دادن  دهد. آناليز خوشه

                                                 

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

د -٨شکل 

آمار يزهايآنال
ا ز خوشهيآنال

طور که در جدول  همان
۱۳۸۲خشک سال 

نمونه از آب ۷۷ يبرا
يسلسله مراتب

مرتبه يبند خوشه
تفاوت ب يريگ اندازه

Euclidean distance

در اين روش از روي محاسبه مجموع مربعات تفاضل 
ها، خوشه گروه

آناليز به صورت نمودار گرافيکي درختي به دست آمد. 
تعيين تعداد گروه

به مقياس مطالعات مي
Lineيا خط تقسيم، تعداد خوشه (

زياد کرد. بر اساس خط تقسيم تعريف شده، تيپ
منابع آب زيرزميني آبخوان دشت هرزندات به روش 

بندي مرتبه خوشه
HC3 ،HC4 

وش آناليز خوشهمزاياي ر
روش، يک نمونه مي

دهد. آناليز خوشه

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

  

  

آنال
آنال

همان
خشک سال 

برا
سلسله مراتب

خوشه
اندازه

distance

در اين روش از روي محاسبه مجموع مربعات تفاضل 
گروه

آناليز به صورت نمودار گرافيکي درختي به دست آمد. 
تعيين تعداد گروه

به مقياس مطالعات مي
Line

زياد کرد. بر اساس خط تقسيم تعريف شده، تيپ
منابع آب زيرزميني آبخوان دشت هرزندات به روش 

خوشه
HC3

مزاياي ر
روش، يک نمونه مي

دهد. آناليز خوشه



  ي ...هاي آمار مطالعه هيدروژئوشيمي و هيدروژئولوژي آبخوان دشت هرزندات با استفاده از روش                                                         ١١٨

 

، سولفات و TDS ،ECهاي ديگر داراي سختي کل،  خوشه
کلرات خيلي زياد و غلظت نيترات در آن خيلي کم است. 

هاي  که تيپ آب زيرزميني خوشهاين در حالي است 
HC2 ،HC3 ،HC4  وHC5 داراي تيپ آبي سولفات - 

پتاسيم) بوده و بر اساس ميانگين ترکيبات  -کلراته (سديم
هاي مختلف، منشأ پارامترهاي کيفي  شيميايي گروه

ها تا  هاي منابع آب زيرزميني اين خوشه موجود در نمونه
هاي  ه نمونهطوري ک هم بوده است؛ به حدودي شبيه به

ها، تحت تأثير  منابع آب زيرزميني موجود در اين خوشه
وجود شيل، فرآيندهاي تبادل يوني، تبادل يوني معکوس، 
سازندهاي ژيپسي، گچي و نمکي مثل انحالل هاليت قرار 

 -کلراته (سديم -گرفته و تيپ غالب آب زيرزميني سولفات

وجود ه بپتاسيم) را در منابع آب زيرزميني دشت هرزندات 
اي در مقايسه با  بندي مرتبه اند. در روش خوشه آورده
تر و با در نظر گرفتن  بندي جزئي هاي گرافيکي، دسته روش

، pHهاي فيزيکي از قبيل  پارامترهاي بيشتري مانند ويژگي
EC، و پارامترهاي شيميايي مثل  دما و ...NO3‾  و سيليس

اين دو روش در  عدم همخواني و ... انجام گرفته و احتماالً
ها نيز به اين دليل است. بدين ترتيب با  مورد برخي نمونه

توان از پارامترهاي  اي مي بندي مرتبه استفاده از خوشه
تري به دست آورد که  بيشتري استفاده کرد و نتايج دقيق

عموماً نتايج حاصله در تأييد نتايج حاصل از روش تحليل 
  عاملي است.

  
  ميانگين هر يک از متغيرها در هر خوشه -۳جدول 
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 ١گروه  ۵۴ ۳۰۵ ۲/۴ ۸۵۸ ۱۲۷۹ ۹/۷ ٧/٢ ٤٥/٣ ۷ ۱۵/۰ ۳/۵ ١٩/٠ ٤ ١٩/٠ ۹۴/۳

 ٢گروه  ٧/٦٢ ٥/٤٦٩ ٦/٧ ٣/١٥٧٣ ٢٤٨٣ ٤/٧ ٣/٤ ١٣/٥ ٤/١٥ ١٩/٠ ٤/٩ ٠٥/٠ ٥/٤ ٢٢/٠ ١١

 ٣گروه  ٤/٥٧ ٥/٩٨٧ ٧/٨ ٢٩٢٥ ٤٣٠١ ٥/٧ ١١ ٨٥/٨ ٢٦ ٣٧/٠ ٥/٧ ١٣/٠ ٤/١٥ ٥٥/٠ ٨/٢٢

 ٤گروه  ٦٢ ١١٧٨ ٥/١٢ ٣٧٦٩ ٥٨٦٤ ٥/٧ ٥/١٥ ٨ ٣٧ ١٢/٠ ٤/٥ ٠٥/٠ ٥/١٥ ٧٣/٠ ٣٩

 ٥گروه  ٣/٧٤ ٣/١٤٨٩ ٠٧/٢٢ ٧٣/٧٤٦١ ٧٦٠٠ ٣/٧ ٤٥/١٨ ٣٤/١١ ٢٢/٨٥ ٩٩/٠ ٨/٣٠ ٠ ٦٢/٢٥ ١١/٠ ١/٥٢

  
  )Discriminant Analysis( يصيز تشخيآنال

 يبند خوشه يش درستيآزما يبرا ز معموالًين نوع آناليا
صورت  يا مرتبه يبند انجام شده توسط روش خوشه

ن يانجام ا ي). برا۲۰۰۴س و همکاران، يرد (المبراکيگ يم
و  است يا از نوع رسته (D)ر وابسته يک متغياز به يز نيآنال

ر ي. متغباشد مي )۱(مانند معادله  يخط يافتن تابعيهدف 
   وابسته است.رير غيمتغ وابسته مشتمل بر شماره خوشه هر

)۱ (          0 1 1 2 2 P PD=B +B X +B X +………B X  
وابسته و ريغ يرهايمتغ X1; X2;…..; Xpمعادله باال در 

B0; B1;….; Bp ن تابع يهر داده است. ا ينيب تخميضرا
ر يص هر متغيص و تخصيبه ما اجازه تشخ ،دست آمده  هب
قت يدهد و در حق يک گروه خاص را ميوابسته به ريغ

ع اطالعات يکند که باعث تجم يم يفيه کيک نمايد يتول
ن مرحله از يشود. در ا ير ميک متغيدر  ،رهايتمام متغ

ر وابسته يغ يرهايک از متغيهر يها مطالعه، شماره خوشه
در آمد و سپس با استفاده از  يک داده رستريبه صورت 

به  Wilks Lambdaز ياستاندارد شده و روش آنال يها داده

انجام  يصيز تشخين روش، آنالين و کاراتريتر وان معروفعن
را  يمختلف ياست و پارامترها يز طوالنين آناليج ايشد. نتا

آن که همان دقت و  ييج نهاينتا يول ؛شود يشامل م
دهد، در جدول  يشان مانجام شده را ن يبند ميصحت تقس

افزار است) ارائه شده است. بر  نرم يخروج قاًي(که دق ۴
 يح، منطقيانجام شده صح يبند مين جدول، تقسياساس ا

  و بدون اشکال است.
  

  يصيز تشخيآنال ييج نهاينتا -٤جدول 
 Clustering Predicted Group Membership Total 1 2 3 4 5 

Original Count 

1 24 0 0 0 0 24 
2 1 21 1 0 0 23 
3 0 0 11 0 0 11 
4 0 0 0 18 0 18 
5 0 0 0 0 1 1 

% 

1 100.0 .0 .0 .0 .0 100.0 
2 4.3 91.3 4.3 .0 .0 100.0 
3 .0 .0 100.0 .0 .0 100.0 
4 .0 .0 .0 100.0 .0 100.0 
5 .0 .0 .0 .0 100.0 100.0 

a. 97.4% of original grouped cases correctly classified. 
 



  ١١٩                                                                                                  ١٣٩٥زمستان / ٢٣/ پياپي ۴/ شماره ١٠مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

 

  )Factor Analysis( يل عامليتحل
ر ارتباط فاکتورها در يدن تأثکرمشخص  يبرا
ن يت ارتباط بيدشت هرزندات و اهم ييايميدروژئوشيه

ل يها از روش تحل حاصل از داده يرهايفاکتورها و متغ
اد يز يا منفياستفاده شده است. انطباق مثبت و  يعامل

طور ه اد بيز يعامل يها بر اساس بارها رها و عاملين متغيب
ن روش يبر ا. عالوه است -۱ا ي ۱ک به ينزد ينسب

دن کرز يمتما ي) برا۱۹۵۸سر، يمکس (کيوار يچرخش
) از -۱تا  ۱ک به ياد (نزديز يعامل يبا بارها ييرهايمتغ
) اتخاذ صفرک به يکم (نزد يعامل يبا بارها ييرهايمتغ

 ي، عوامليل عامليج حاصل از تحليشده است. بر اساس نتا
 يبراکه  ک، شامل چهار فاکتور بوديشتر از يژه بير وابا مقد

در آبخوان  ييايميدروشيه يندهاير فرآيل و تفسيتحل
% از کل ۹/۸۷ن فاکتورها يدشت هرزندات استفاده شد. ا

ل يج حاصل از تحليشوند. نتا يها را شامل م انس دادهيوار
ب ياز ميان ضرا نشان داده شده است. ۵در جدول  يعامل

نشان داده  چين با خط ۵كه در جدول  يبيهر عامل، ضرا
 آن عامل هستند. براند، نشانگر پارامترهاي مؤثر  شده

ن چهار عامل استخراج شده به روش ياز ب ۴و  ۱فاکتور 
ب يهستند که به ترت يعوامل دهنده  نشان ،يل عامليتحل

  شوند.  يها را شامل م انس کل دادهين وارين و کمتريشتريب
  

  يل عامليج خاصل از تحلينتا -۵جدول 
  ۴ فاکتور  ۳ فاکتور  ۲ فاکتور ۱ فاکتور ريمتغ

Cl‾  ۸۸/۰  ٣٩/٠  ٠٦/٠-  ١٥/٠-  
SO4‾² ٨٨/٠  ٢٤/٠  ١٦/٠  ١٦/٠  
CO3‾² ١٢/٠-  ٠٥/٠-  ٠٦/٠  ٨٩/٠  
HCO3‾ ۰۳/۰  ١١/٠  ٩١/٠  ١٨/٠-  

K+ ١٦/٠  ٠٣/٠  ٩٢/٠  ٠٨/٠  
Na+ ٦٧/٠  ٦٩/٠  ٢٣/٠  ٠٠٣/٠  

Mg+² ٦٩/٠  ١٨/٠-  ٣٦/٠  ٣٣/٠-  
Ca+² ٩٢/٠  ١٩/٠-  ٠٥/٠-  ٠٢/٠-  
pH ٢١/٠-  ١٢/٠  ٢٨/٠-  ٧٢/٠  
EC ٩١/٠  ٣٥/٠  ٠٨/٠  ١٣/٠-  

TDS ٨٨/٠  ٣٨/٠  ٢٢/٠  ٠٥/٠-  
SAR ٣٧/٠  ٩٢/٠  ٠٩/٠  ٠٤/٠  
TH ۹۵/۰  ٢١/٠-  ٠٩/٠  ١٤/٠-  

%Na ١٨/٠-  ٩٤/٠  ٠٢/٠-  ١٣/٠  
NO3‾ ٥٣/٠  ١٩/٠  ١١/٠  ٥٧/٠  

  

شود.  يها را شامل م انس دادهي% از کل وار۴/۴۲، ۱فاکتور 
ن فاکتور مربوط به يمثبت در ا ين بار عامليشتريب

 ECو  TDS ،THم، يم، کلسيزيسولفات، کلر، من يرهايمتغ
ها را  انس دادهي% از کل وار۲/۱۹، ۲. فاکتور است
ن يشتريب +Naو  SAR ،%Na يرهايرد و با متغيگ يمدربر

% از ۷/۱۳ يبرا ۳شود. فاکتور  يمثبت را شامل م يبار عامل
ن بار يشتريو باست ه شدها محاسبه  انس دادهيکل وار

 يها در نمونه ‾HCO3و  +K يرهايمثبت را با متغ يعامل
% از کل ۶/۱۲ يز براين ۴دارد. فاکتور  ينيرزميآب ز

 ين بار عامليشتريو باست ه شدها محاسبه  انس دادهيوار
با توجه  ترات دارد.ي، کربنات و نpH يرهايمثبت را با متغ

برداشت شده در دشت هرزندات،  يها نمونه يبه پراکندگ
 IDW١ ، از روشيبند مختلف پهنه يها ن روشياز ب

ج)  -۹ب)، ( -۹الف)، ( -۹( يها ده است. شکلشاستفاده 
 ٢ياز فاکتوريامت يع مکانيب نقشه توزيد) به ترت - ۹و (

 يابي را به روش درون Arc GIS 9.3افزار  ها توسط نرم لفهؤم
طور که در  دهند. همان يمعکوس فاصله نشان م يده وزن

اد ير زاد، مقدشو يب) مالحظه م -۹الف) و ( -۹شکل (
، يه شرقيدر حاش ۲و  ۱حاصل از فاکتور  ٣يفاکتور
دشت هرزندات وجود دارد که در  يغرب و جنوب يغرب شمال

ل وجود يدله ب يکيدروليت هين هدايکمتر ،هين ناحيا
زمان ه ين ناحيشود. ا يزدانه را شامل ميرسوبات ر

  نشاناد بوده و يدر آن ز ينيرزميز يها آب يماندگار
 يو نمک يو گچ يپسيژ يها هياز ال يريپذ ريتأث دهنده

ن فاکتورها ين با توجه به عناصر مؤثر بر اي، همچناست
ز، ير موجود در رسوبات دانه يها ير انحالل کانيتوان تأث يم

آب از منطقه مورد مطالعه را  يل و مارن و محل خروجيش
که  يطوره ب ؛مدنظر قرار داد ينيرزميت آب زيفيک يرو

م و يسد ياز دشت دارا ين نقاطيا ينيرزميمنابع آب ز
 يه شرقيز در حاشيند. فاکتور سوم نهست ييباال يشور

 ير فاکتوران مقديشتريقره بالغ) ب يدشت (اطراف روستا
ر انحالل يتحت تأث هين منطقه تغذيدهد که ا يرا نشان م

و تماس  ين و آهکيآذر يموجود در سازندها يها يکان
ان آب قرار گرفته و يها با جر ن سنگيشتر ايچه بهر

 است يت آبيفين کيبهتر ين بخش دارايآبخوان در ا
ه يز در دو نقطه (حاشيج). فاکتور چهارم ن -۹(شکل 

ر را ين مقاديشتري) منطقه مورد مطالعه، بيو غرب يشرق
                                                 
1- Inverse distance weighting method (IDW) 
2- Score Factor 
3- High Score Factor 
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و  يبند کالس طبقه ششرا در  ييايميدروژئوشيه
 يا ز خوشهين کرده است. آنالييز تعيها را ن آن يمنشأها

ده کر يبند کالس خوشه پنجها را در  ، نمونهيسلسله مراتب
 يا خوشه زيحاصل از روش آنال ياياست. بر اساس مزا

 يترات رويشد که غلظت ن حاصلجه ين نتيا ،يا مرتبه
ن اساس يو بر ااست زون اختالط مؤثر بوده  يها نمونه
با غلظت  HC4و  HC1توانند در دو گروه  يز ميها ن نمونه

، چهار يل عامليشوند. تحل يبند ميترات تقسياز ن يمختلف
منطقه مورد مطالعه را  يميدروشيفاکتور مؤثر بر ه

دهد  ينشان م يل عاملين تحليده است. همچنکرخص مش
ر ياز تأث يزاد است که حاک نين فاکتور، فاکتور زميتر مهم

 يها پ آبيبر ت يشناس نيزم ياز سازندها ياديز
، فاکتور نيا . با وجوداستمنطقه مورد مطالعه  ينيرزميز

دشت هرزندات مؤثر  ينيرزميت آب زيفيز در کيزاد ن انسان
د ييدر تأ يصيز تشخيدست آمده از آنال  هج بيبوده است. نتا

ز يج حاصل از آناليبود. نتا يا مرتبه يبند دسته ،روش
ن است که يا دهنده  نشان ،در منطقه مورد مطالعه ،ها نمونه
 يکيگراف يها و روش چندمتغيره يز آماريآنال يها روش

د يده مفيچيپ ييايميدروژئوشيه يها داده يبررس يبرا
 يآمار يها نشان داد که روش پژوهشن يند. اهست

منابع  يميدروشيدر مطالعه ه ييباال ييکارا چندمتغيره
با دقت و صحت باال  يجيحصول نتا يدارند و برا يآب

  طور همزمان بهره جست. ن روش بهيتوان از چند مي
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