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 هیدروژئوشیمی آبخوان  تاثیر تغییرات سطح ایستابی بر ارزیابی

  و خوشه بندی تحلیل عاملیبا کمک  دشت قائم شهر

 

  مقیمی همایون

 

 
 

 .ایران عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور،

 

 

 

 
برای تشخیص فرایندهای کنترل کننده و تعیین منشاء یونهای موجود در آب زیرزمینی : چکيده

برداری که مربوط به میانگین دو دوره حداقل و حداکثر سطح ایستابی از سال چاه بهره 02از 

ارامتر که شامل؛ پ 02برداری می باشد، نمونه برداری شده است. در این نمونه 0931 تا 0932

در محل و آزمایشگاه تعیین و دیگر پارامترها از  pH,TDS,EC اصلی و نیترات همراه با هاییون

افزار نرمهای اشباع از اند. در این مطالعه برای تعیین نمایهطریق روابط شیمیایی محاسبه شده

Phreeqc افزار و از نرمSPSS  در این آبخوان نوع است. استفاده شده ایو خوشه عاملیتحلیل در

بوده و در نتیجه تکامل هیدروژئوشیمیایی سدیم کلراید کربنات و بیغالب کلسیم و سدیم آب 

، استبطور همگن و خنثی در کل محدوده مطالعاتی پراکنده  pH. در حالیکه شکل نگرفته است

ج تحلیل عاملی نتایکنند. های شیمیایی ایفا میتبادل یونی و عکس آن نقش مهمی در واکنش

عامل با  و در حداکثر پنج %8/83چهار عامل با در میانگین حداقل سطح ایستابی  ،نشان داد

(متغیرهای R)روشبندیوشهدر تحلیل خکنند.زیرزمینی را کنترل میتغییرات کیفی آب 57/39%

د روشهای موربا . براساس تحلیل دهندنشان میهماهنگی مناسبی با تحلیل عاملی شیمیایی 

اصلی در شکل گیری و کنترل وضعیت ژئوشیمیایی آبخوان نقش دارند. این دو ، دو عامل استفاده

 -بین آب تعاملعوامل طبیعی شامل؛ هستند. طبیعی و غیر طبیعی عامل اصلی شامل عوامل 

شامل پساب انواع  :رایندهای غیرطبیعیفاست. از سطح ایستابی و تبخیر سنگ، نفوذ آب شور 

باشد. این رویه میهای بیبرداشت و شهریفاضالب های صنعتی و پساب های یایی؛ کودهای شیم

 دهند. ب زیرزمینی شکل میآعوامل ترکیب شیمیایی را در جهت جریان 

 .یونی تعویض ترکیبی، نمودارهایتحلیل عاملی، تحلیل خوشه ای،  :يديکل واژگان

 

 
 مقدمه

-که آب. پس از اینه استریع جمعیت نیاز به منابع آب شیرین را افزایش داداز اوایل قرن بیستم تا کنون رشد بسیار س

تواند تاثیر مستقیمی بر های زیرزمینی به عنوان منابع تجدید پذیر و از اجزای اکوسیستم محسوب شد، تهدید این منابع می

 این و هستند پیچیده معموالً یهیدروژئولوژیک و شناسی زمین فرایندهای .[WHO]های انسانی و طبیعت بگذاردٌفعالیت

 گیریهای اندازه. [0981]کالنتری و دیگران، شودمی ترنمایان هاگیریاندازه از بسیاری در یکنواخت غیر هایتوزیع با پیچیدگی
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 از استفاده با. سازند آشکار را حاکم اصلی فرایندهای وضوح به توانندنمی معموالً شیمیایی ویا فیزیکی فرایندهای مکانی و زمانی

 Suk, et]کرد آشکار ویا تفسیر ، هاداده بندیطبقه و  کاهش با را حاکم اصلی فرایندهای شود،می سعی متغبره چند آنالیزهای

al, 1999] .ترسیم یونها، غلظت تحلیل و تجزیه کمک با توان-می زیرزمینی، آب کیفیت یکننده کنترل عوامل شناسایی جهت 

 آماری متغیره چند روشهای از که عاملی تحلیل روش و اشباع هایشاخص تعیین کیفی، مدلهای بردن ربکا ترکیبی، نمودارهای

 Khazaei, et]هستند استفاده قابل زیرزمینی آبهای به مرتبط هایپدیده از بسیاری در عاملی هایتحلیل. نمود استفاده است،

al, 2006.] 

 پيشين مطالعات

از روش تحلیل عاملی  )خوزستان(دیر -هیدروژئوشیمی آبخوان ساحلی آبدانررسی برای ب(، 0988محمدی و همکاران)

 از تبخیر، نفوذمشخص شده است. این سه عامل شامل؛ سه فرایند اصلی اند. در این مطالعه از روش تحلیل عاملی کردهاستفاده 

اقتصادی محدوده -مین شناسی و اجتماعیباشد. با توجه به شرایط هیدرواقلیم، زمیآبهای آهکی و آب برگشتی از کشاورزی 

، (0932رضایی) .باشدمیکیفیت آبخوان  یوامل اصلی کنترل کنندهتوان گفت که این سه عامل از مهمترین عمطالعاتی می

کرده عوامل کنترل کننده شوری آبخوان آبرفتی دشت مند)استان بوشهر( را با روش تحلیل عاملی و نمودارهای ترکیبی بررسی 

انحالل کانیهای سولفاته)سازندهای گروه فارس(، انحالل  اصلی است. این عوامل شامل؛ سه عاملگویای تاثیرگذاری  ؛یجانت است.

از مهمترین عوامل کنترل که  است انحالل گاز کربنیک در آبخوان باهمراه با نفوذ آب دریا  (گنبد نمکی شرق دشتد)هالی

ی مطالعه)هندوستان( پوری های ساحلی شهر آبخوان(، در 0202)مُهاپاترا  .دشونمحسوب میآب زیرزمینی کیفیت ی کننده

با روش خوشه بندی انجام داد. با این روش متغیرها را در چهار گروه طبقه  های مانسوناز بارانو بعد در قبل  هیدروژئوشیمیایی

عامل در تعویض یونی، رقیق شدن محلول کانی و  چهار و بعد از آن دوهای مانسون بندی کرد و نشان داد که در قبل از باران

های بسیار مناسبی در تعیین سازو کار ژئوشیمی آبخوانخوشه بندی روش روش  نتایج نشان داد، دارند.تجزیه مواد آلی نفش 

در  ه کیمج محدوده های زیرزمینیبندی عوامل تاثیر گذار در آببا روش خوشه(، 0229هون کیم و دیگران) .باشدمیساحلی 

ایی آب زیرزمینی با روش خوشه بندی یشیم-ترکیبات فیزیکو نشان داد کهاین بررسی قرار داد. نتیجه مطالعه جنوبی را مورد کره

چهار گروه طبقه بندی کرده و عملکرد عوامل اصلی تاثیرگذار را در سه گروه که شامل کودهای شیمیایی، احیاء و نفوذ آب در 

های طراحی شده برای انجام طبقه بندی با توجه به یه و تحلیل خوشه به مجموعه ای از تکنیکتجز .نمودشور است، مشخص 

-های صورت گرفته نام داده شده است. بنابراین این نوع طبقه بندی کم و بیش همگن و متمایز از گروهمشاهدات و گروه بندی

 .[Subyani, et al, 2010]های دیگر است

در  (9ایو خوشه  0، تجزیه به مولفه های اصلی0تحلیل عاملیروشهای آماری چند متغیره)برد در این مقاله، کارهدف کلی 

در محدوده مطالعاتی دشت قائم  عوامل تاثیرگذار تشخیصهای زیرزمینی و تجزیه و تحلیل شیمی آببرای کنار روشهای معمول 

بوده تا بتوان یک الگوی بلکه کمک به روشهای معمول  ،آنها نیستجایگزین کردن استفاده از این روشها به معنی باشد. شهر می

 مناسب برای مدیریت بهره برداری و حفاظت از منابع آب محدوده مطالعاتی تعیین کرد.

 در این تحقیق را می توان بصورت زیر طبقه بندی کرد:  بطور کلی، نحوه استفاده و اهداف مورد نظر 

 ی با روشهای آماری.( رده بندی کیفی آب و نقاط نمونه بردار0

 و واکنشهای صورت گرفته در این محدوده.  (متغیرها و توزیع مکانی چاهها)ها( تشکیل و توصیف جوامع آماری داده0

نمودار پایپر، گیبس و نمودارهای )روشهای معمولآن در مقایسه با ارزیابی و تفسیر  ،از روشهای آماری نحوه استفاده( 9

 .در مطالعات هیدروژئوشیمیایی محدوده مطالعاتی ینان از کاربرد روشهای آماریو حصول میزان اطم ترکیبی(

 

                                                           
1  Factor Analysis(FA)  
2 Principal Component Analysis(PCA) 
3 Cluster Analysis(CA) 
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 موقعيت جغرافيایی، افليمی و زمين شناسی

با محدود می شود. حوضه آبریز قائمشهر و از جنوب با رشته کوههای البرز  خزرمحدوده مطالعاتی از شمال با دریای 

در استان مازندران واقع شده  شمالی عرض º91  -15′ تا  º97 -11´ شرقی و طول º79 -09′ تا  º70-97´موقعیت جغرافیایی 

 .[0شکل]قرار داردکیلومترمربع و در ارتفاعات دامنه شمالی البرز  7/397است. مساحت کل دشت 

 
ت قائم زمین شناسی، مکان نمونه برداری از چاه ها و جهت جریان آب زیرزمینی محدوده دش ،موقعیت جغرافیایینقشه  :0شکل

 شهر

ای که از فروافتادگی تدریجی دریا شکل های آبرفتی ساحلی دریای خزر، همانند کاسهدشت قائم شهر مانند دیگر آبخوان

این دشت در انتهای جنوبی و شمالی دارای ضخامت کم و در بخش میانی دارای  .[0981و همکاران،  قره محمدلو]گرفته است

همزمان با عقب نشینی . ]0971صداقت، [است از طریق مطالعات ژئوفیزیکی بدست آمده باشد که متر می 072الی  022عمق 

دریا جبهه آب شیرین از ارتفاعات سعی در شستشو و عقب راندن آب شور کرده ولی اینکار بطور کامل انجام نگرفته و در جای 

اند. بدلیل آبخوانهای شور تشکیل شدهجای آبرفت محدوده های آب شور بجای مانده و از طریق رسوبات پوشانده و سپس 

خروجی نامناسب میانی تا های زیرزمینی در محدودهبرداشتهای بی رویه، تعادل آب شور و شیرین بهم خورده و کیفیت منابع آب

 مساحتاکثر شود. ولی جنوبی رسوباتی از پالئوزوئیک تا کواترنر مشاهده میارتفاعات  دراز لحاظ زمین شناسی  شده است.

. در دندهژوراسیک، کرتاسه و ائوسن تشکیل میرسوبات آهکی، مارنی، دولومیتی و ماسه سنگی را آبریز در ارتفاعات حوضه 

ریز تشکیل  دانهمحدوده دشت از جنوب به شمال شامل رسوبات مخروط افکنه و در بخش میانی به سمت ساحل، از رسوبات 

از خاکسترهای آتشفشانی که با نام  یسیلت و الیه نازک ،رسهای سخت نشده ،شوند. در سطح دشت این رسوبات شامل ماسهمی

که از رس، مارن، ماسه سخت نشده، کنگلومرا  رسوبات جدید خزر)کواترنر( تعریف می شوند. در زیر این رسوبات، سازند آپشوران

افکنه ها و رسوبات خزر جدید از خروط . م[0شکل]گرفته استکواترنر قرار  -و الیه نازک از خاکسترهای آتشفشانی با سن پلیو

-نظر هیدروژئولوژی به عنوان نفوذپذیر و تشکیالت آپشوران نیمه نفوذپذیر تعریف می شوند. این طبقه بندی بر اساس الگ چاه

است.  های پمپاژ و مطالعات ژئوفیزیکی انجام گرفتههای اکتشافی و آنالیز دانه بندی)جورشدگی، شکل، اندازه و تخلخل(، آزمون

 تا تغذیهاز  سطح زمینو توپوگرافی متأثر از مورفولوژی آب زیرزمینی منحنی های تراز  ،شوددیده می 0 همانگونه که در شکل

باشد، رقوم متر می 05منفی  خزراز آنجائیکه میانگین تراز دریای . اندشکل گرفتهتخلیه )مناطق شمالی و همجوار با ساحل دریا( 
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متر متغیر بوده و از جنوب به شمال کاهش می یابد. جهت  -07تا   12یرزمینی در محدوده مطالعاتی بین منحنی های تراز آب ز

شرایط اقلیمی حاکم بر  .[0شکل]ی باشدعمومی جریان آب زیرزمینی در این دشت از جنوب به سمت شمال و شمال شرقی م

بوده و بر این اساس  C0/05لی متر و درجه حرارت  می 592بارندگی ساالنه با توجه به میانگین  محدوده دشت قائم شهر

 باشد.دارای اقلیم کوهستانی و مرطوب میمحدوده مطالعاتی 

 مواد و روش ها

های آبخوان استفاده شده در این تحقیق از اطالعات زمین شناسی، هیدروژئولوژی و هیدروژئوشیمی جهت بررسی ویژگی

جمع آوری و براساس میانگین حداقل و  0939-31تا  0983-32های آبی ه در سالچا 20های آب از نمونهآنالیز آمار است. 

. دشت قائم شهر با توجه به شرایط زمین شناسی و قرار گرفتن آن در بین مورد بررسی قرار گرفته استحداکثر سطح ایستابی 

ای را از نظر فرایندهای شیمیایی رایط ویژههای البرز) جنوب( و همجواری آن با دریای خزر)شمال(، شارتفاعات دامنه شمالی کوه

محدوده مطالعاتی از جنوب به تر، دقیقی برای مطالعه. [0شکل]دشت ایجاد کرده است ر کیفیت آبخوان آزاد ساحلیبو موثر 

اساس و مکان چاه ها نیز بر همین )تخلیه( تقسیم شده  شمال)تغذیه به تخلیه( به سه بخش کوهپایه)تغذیه(، میانی و ساحلی

گیری غلظت کاتیون های آب شامل اندازهآنالیز نمونهتقسیم بندی و در مطالعات از غرب به شرق مورد بررسی قرار گرفته است. 

تهیه شده  [0931]ای استان مازندران، که آمار آن از سازمان آب منطقهباشدمی pHو  T.D.S ؛و آنیونهای اصلی و موادی مانند

ضرایب اشباع با استفاده  ،Aqion,Ver.6.0.2با نرم افزار قلیائیت  و پارامترهایی مانند؛ سختیه است. ارائه شد 0بصورت جدول و 

؛ سختی کلسیم THو متن،  ها در جدولمحاسبه شده است.  AqQaو نوع آب از نرم افزار  Phreeqc,Ver.2.18نرم افزار از 

ضریب  ؛anhSIضریب اشباع ژیپس، ؛gSIضریب اشباع هالید، ؛ halSI، (mg/kg)کلسیم کربنات؛ قلیائیت Alk.، (mg/l)کربنات

ضریب اشباع  ؛mSI ،ضریب اشباع دولومیت ؛dSI، ضریب اشباع آراگونیت ؛araSIضریب اشباع کلسیت، ؛ cSI ،اشباع آنهیدرید

 .اندتعریف شدهمنیزیت 

حداکثر حداقل و در  قائم شهر محدوده دشت در آب زیرزمینیمشخصات آماری آنالیز شیمیایی منابع انتخابی  :0 جدول

سازمان آب منطقه ای (] meq/Lبرحسب  هایون،  mg/Lبر حسب  THو  TDS) 0932-31های برای سالسطح ایستابی 

  [0931مازندران،
P TDS EC pH Na K Mg Ca NO3 SO4 Cl HCO3 Error (%) 

 (4901-09حداقل سطح ایستابی )

Min 7/731 301 0/5 0 23/2 0/0 0/7 27/2 5/2 7/0 8/1 0/2 

Max 9/0070 9912 8/5 7/07 50/2 15/1 8/07 9/5 07/1 7/09 1/03 0/0 

Mean 1/0022 0191 98/5 7/1 01/2 38/0 99/5 11/2 57/0 50/7 1/8 1/2 

STD 190 103 09/2 5/1 09/2 50/2 9/0 75/0 85/2 81/9 09/9  
CV 98/2 95/2 20/2 5/2 30/2 91/2 90/2 7/0 70/2 0/2 95/2 

  (4901-09حداکثر سطح ایستابی)
Min 9/101 1/377 0/5 0 23/2 05/0 35/1 27/2 1/2 8/0 8/1 0/2 

Max 7/0807 0517 1/5 7/09 09/2 15/9 01 8/2 0/9 3/00 8/09 3/2 

Mean 0231 7/0179 98/5 1/7 00/2 7/0 05/8 08/2 59/0 91/7 15/8 1/2 

STD 8/128 7/733 01/2 5/9 20/2 5/2 97/0 00/2 55/2 71/9 01/0  
CV 95/2 95/2 20/2 11/2 0/2 08/2 03/2 58/2 11/2 11/2 01/2 
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در حداقل و  منابع انتخابی در محدوده دشت قائم شهرشیمیایی محاسبه شده پارامترهای مشخصات آماری  :0ادامه جدول

کلسیم  mg/kgلکالینیتی بر حسب و آ کلسیم کربنات  mg/Lبر حسب  TH) 0932-31های برای سالحداکثر سطح ایستابی 

  [0931سازمان آب منطقه ای مازندران،] ( SI، ضرایب اشباع؛کربنات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از مناسب بودن داده ها برای انجام می توان  0ی جدول های داده بر رو (KMO)اولکین -میر -آزمون کایسربا انجام 

 7/2-73/2باشد داده ها برای تحلیل عاملی مناسب نیستند. اگر بین  7/2کمتر از  KMOتحلیل عاملی مطمئن شد. اگر مقدار 

باشد برای  3/2 خیلی خوب و مساوی یا بیش از 8/2-83/2در حد خوب،  5/2-53/2متوسط،  1/2-13/2ضعیف ، بین باشد، 

های محدوده برای داده KMOمحاسبه شده  ریدامق[. 0983زارع چاهوکی، ]تحلیل عاملی در حد عالی قابل استفاده هستند

-31تا  0983-32)سالهای آبیآبی چهار سالدر مدت های حداقل و حداکثر شهر برای میانگین دورهآبخوان ساحلی دشت قائم

لذا این داده  .می باشد 551/2و  177/2ضرایب برای داده های حداقل و حداکثر به ترتیب  .شده استارائه  0 ( در جدول0939

استفاده کرد. آزمون بارتلت انجام شده نیز فرض یکه بودن از آن می توان در حد متوسط تا خوب بوده که ای تحلیل عاملی رها ب

ها تائید شده و صحت ودن ماتریس، همبسته بودن دادهدهد. با رد فرض یکه بها را نشان میماتریس ضرایب همبستگی داده

 شود.      ها برای تحلیل عاملی نیز تائید میداده

 [0983]زارع چاهوکی، و تست بارتلت KMOارزیابی کفایت داده های شیمیایی محدوده مطالعاتی با روش  :0 جدول

از کفایت داده  KMOآزمون 

 ها برای تحلیل عاملی

( 0932-31) حداقل سطح ایستابی (0932-31حداکثر سطح ایستابی)       

177/2                                           551/2   
               0/951                                        5/901            تقریب مجذور کای

آزمون کرویت   15                                            77                       درجه آزادی

 بارتلت

           صفر                                       صفر       سطح معناداری

و در حد  (E) %7در تمام نمونه ها کمتر از که آزمابش و تعیین میزان خطای  [0]جدولهااز تائید صحت دادهپس 

مقادیر همبستگی  .[9]جدولمحاسبه شده استشیمیایی بین پارامترهای رسون پیهمبستگی ضرایب  [0]جدولبودهاستاندارد 

 7/2متوسط معنی دار و کمتر از  7/9تا  5/9به معنی همبستگی قوی، بین   7/9 در تغییر است. معموال مقادیر بیش از ± 0بین 

ی رابطهتعیین باشد. رامترها میمقادیر منفی به معنای همبستگی معکوس بین پا شود.به عنوان همبستگی ضعیف تعریف می

ای می تواند در تجزیه و تحلیل واکنشهای شیمیایی بین یونها و ضرایب اشباع از طریق همبستگی، تحلیل عاملی و خوشه

 محدوده مطالعاتی کمک کند. 

P TH Alk. SIhal SIgup SIanh SIcal SIara. SIdol SImeg 

 (4901-09حداقل سطح ایستابی )

Min 9/919 001 13/5- 35/0- 03/0- 10/0 18/0 51/0 79/2 

Max 1/0201 375 1/7- 01/0- 7/0- 10/0 11/0 58/1 10/0 

Mean 3/117 1/128 91/1- 1/0- 81/0- 31/0 53/0 10/9 3/2 

STD 1/015 3/012 17/2 00/2 00/2 00/2 00/2 19/2 01/2 

CV 90/2 93/2 0/2- 09/2- 00/2- 0/2 00/2 09/2 01/2 

 (4901-09حداکثر سطح ایستابی)

Min 917 0/050 50/5- 21/0- 01/0- 50/0 75/0 01/9 58/2 

Max 530 159 71/7- 07/0- 15/0- 15/0 99/0 77/1 7/0 

Mean 792 0/100 19/1- 10/0- 81/0- 28/0 39/0 8/9 01/0 

STD 009 021 10/2 09/2 09/2 03/2 03/2 98/2 0/2 

CV 09/2 07/2 23/2- 01/2- 00/2- 0/2 0/2 0/2 05/2 
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میانگین ای برهمبستگی پیرسون بین پارامترهای مختلف کیفی آب زیرزمینی دشت قائم شهر  اطالعات مربوط به :9 جدول

 ( P:parameter, Min; minimum, Max; maximum, WT; water table)0939-31تا  0983-32آبی  هایسال

P 

(Min WT) TDS pH Na K Mg Ca NO3 SO4 Cl HCO3 

TH Alk SIhal SIg SIanh SIc SIara SId SIm P 

(Max WT) 

TDS 0 01/2  9/04 9/77 9/77 9/71 10/2  9/77 9/04 9/77 9/79 9/79 9/77 9/77 9/77 9/78 9/78 9/71 9/77 TDS 

pH 28/2  0 05/2  20/2  27/2  20/2  25/2  20/2  00/2  00/2-  25/2-  01/2-  05/2  20/2-  20/2-  20/2  20/2  21/2  27/2  pH 

Na 9/70 21/2  0 9/77 9/58 9/74 0/2  9/7 9/08 9/79 9/5 9/77 9/08 9/79 9/79 9/75 9/75 9/77 9/75 Na 

K 09/2-  25/2  0/2-  0 11/2  9/7 9/59 9/7 9/57 9/54 9/77 9/54 9/57 9/77 9/77 9/77 9/77 9/71 9/78 K 

Mg 9/74 0/2-  1/2  25/2-  0 7/2  09/2  9/57 9/57 9/59 9/77 18/2  9/57 9/7 9/7 9/58 9/58 9/79 9/77 Mg 

Ca 9/77 0/2-  99/2  25/2  9/77 0 9/77 9/71 9/75 9/71 9/70 9/77 9/57 9/79 9/79 9/04 9/04 9/79 9/77 Ca 

NO3 21/2  0/2-  20/2-  28/2-  29/2  08/2-  0 95/2  01/2  98/2  9/58 08/2  05/2  17/2  17/2  9/51 9/59 10/2  07/2  NO3 

SO4 9/77 20/2  9/71 0/2-  07/2  91/2  01/2-  0 9/71 13/2  9/77 9/54 9/7 9/07 9/07 9/74 9/74 9/75 9/79 SO4 

Cl 9/77 21/2  9/05 01/2-  93/2  98/2  29/2-  9/7 0 9/74 9/54 9/74 9/0 9/74 9/74 9/57 9/57 9/57 9/57 Cl 

HCO3 9/78 20/2-  11/2  20/2-  9/77 9/71 27/2-  99/2-  01/2  0 9/57 9/07 9/78 9/59 9/59 9/7 9/50 9/57 9/58 HCO3 

TH 9/7 21/2-  97/2  29/2  9/08 9/00 09/2-  93/2  91/2  9/77 0 13/2  15/2  9/74 9/74 9/70 9/77 9/7 9/79 TH 

Alk 9/71 20/2-  11/2  20/2-  9/77 9/78 21/2-  05/2  91/2  9/00 9/75 0 9/77 9/58 9/58 9/57 9/57 9/57 9/5 Alk 

SIhal 9/77 27/2  9/05 05/2-  10/2  90/2  27/2  9/77 9/08 10/2  91/2  19/2  0 9/79 9/79 9/59 9/51 9/50 9/50 SIhal 

SIg 9/59 21/2  9/55 20/2-  97/2  9/51 91/2  9/04 9/79 01/2  9/54 05/2  9/58 0 4.9 9/77 9/77 9/70 9/75 SIg 

SIanh 9/57 25/2  9/51 229/2-  99/2  9/59 97/2-  9/04 9/79 07/2  9/5 01/2  9/54 9/00 0 9/77 9/77 9/70 9/75 SIanh 

SIc 9/74 27/2  9/2  00/2  9/74 9/7 25/2-  20/2  0/2  9/05 9/78 9/05 9/2  07/2  01/2  0 4.9 9/05 9/74 SIc 

SIara 9/78 27/2  90/2  00/2  9/74 9/7 21/2-  20/2  0/2  9/07 9/78 9/05 9/2  07/2  01/2  4.9 0 9/05 9/74 SIara 

SId 9/74 220/2  90/2  23/2  9/79 9/79 29/2  20/2-  0/2  9/01 9/77 9/01 99/2  21/2  27/2  9/07 9/07 0 9/05 SId 

SIm 9/7 27/2-  90/2  27/2  9/79 9/75 00/2  27/2-  0/2  9/0 9/74 9/0 97/2  221/2-  228/2-  9/08 9/09 9/07 0 SIm 

نشان دادن ارتباطات  وها : این دو روش در ساده کردن و سازماندهی مجموعه بسیار زیادی از دادهايتحليل عاملی و خوشه

در این گونه روشها  .پیچیده بین تعداد زیادی از صفات مانند متغیرهای شیمیایی و نقاط نمونه برداری کاربرد بسیار وسیعی دارند

ها و براساس مشاهدات، عاملکه تا حدی هموژن و متمایز است، داده ها طبقه بندی می شوند.   با ایجاد عامل ها و گروه بندی

کنش و واکنش بین متغیرهای که  R یا تحلیل توان دو نوع تحلیل را شناسایی کرد: اولی روشهای صورت گرفته میبندیگروه

-بیشتر در ارتباط با کنش و واکنش بین مکان نمونهکه  .Qیا تحلیل  و دومی روشکنند کیفی مختلفی که در آب نقش ایفا می

نواقص آماری موجود در این تحقیق با توجه به شرایط محدوده مطالعاتی و مورد استفاده قرار می گیرند. های محدوده مطالعاتی 

تفاده شده است. در این یل آماری اسلو از آنها در تجزیه و تحفقط چهار سال آبی بطور کامل جمع آوری  ،در نقاط نمونه برداری

روش  برای تعیین فواصل ازچاهها تعیین شده است. شیمیایی نمونه متغیرهای فواصل خوشه بندی   R تحلیلمطالعه با کاربرد 

چاهها ارائه داده است،  یوارد و فاصله اقلیدسی استفاده شده که در مقایسه با دیگر روشها بدلیل نتایج منطقی که بین متغیرها

بندی آنها جهت گروه بندی منابع آب و تشخیص فرایندهای ها و طبقهدر این مقاله از روشهای مذکور با کاهش داده د.انتخاب ش

 شهر استفاده شده است. بر سفره ساحلی دشت قائمحاکم مهم در هیدروژئوشیمیایی و کیفیت 
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 نتایج و دست آوردها

کیفیت آبهای زیرزمینی دشت قائمشهر، جهت تشخیص سهم  با توجه به پیچیده بودن بررسی و شناخت عوامل موثر بر

هریک از عوامل از روش تحلیل عاملی استفاده و جدول همبستگی متغیرها تهیه شده است. بررسی ماتریس همبستگی داده ها 

اکثر داده ها که با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده اند نیز نشان می دهد که در هر دو دوره حداقل و حداکثر 

میانگین  .[9جدول]ضعیف است که دارای همبستگی بسیار   pHبا یکدیگر همبستگی قوی تا متوسط معنی داری دارند، بجز 

pH های می تواند ناشی از وجود گونه مسالهباشد، این می 1/5 سطح ایستابی تقریبا در محدوده مطالعاتی در حداقل و حداکثر

که باعث خنثی و همگن  [Hounslow, 1995]باشددر آب زیرزمینی محلول ( و دی اکسید کربنکربنات)بی کربنات، کربنات 

بطور کلی همبستگی پارامترهای  .شده استکل محدوده مطالعاتی واکنشهای شیمیایی در تعادل کننده منقش و  pHشدن 

بین پارامترهای مختلف تحلیل  با وجود همبستگی های متفاوتحداکثر سطح ایستابی بیش از حداقل سطح ایستابی است. 

تحلیل عاملی همراه با خوشه بندی در تعیین عوامل موثر در واکنش های شیمیایی ی آنها انجام گرفته است. عاملی براساس همه

مورد استفاده قرار  0932-31برای حداقل و حداکثر سطح ایستابی با کمک میانگین نمونه های مورد آزمایش در سال های 

یا ضریب تاثیرگذاری هر  بار عاملیتعیین و  ها با روش تجزیه به مولفه های اصلی. در روش تحلیل عاملی، عاملگرفته است

-هرچه مقدار این ضریب باال باشد تاثیرگذاری آن نیز افزایش می پارامتر با روش چرخش واریمکس انجام گرفته است.

در عامل ها میزان تاثیرگذاری و خوشه بندی ارائه شده است.  روش تحلیل عاملینتایج اطالعات  1در جدول  [.1]جدولیابد

در شده است. مشخص تفکیک به به ترتیب از بیشترین تا کمترین  واکنش های شیمیایی برای حداقل و حداکثر سطح ایستابی

زیرزمینی د موجود در آبها و موای یونبرای حداقل و حداکثر سطح ایستابی و رابطه Rبا روش خوشه بندی نمودار  0شکل 

 بصورت دندروگرام ارائه شده است. 

 :.Fac)عامل (0932-31تحلیل عاملی در حداقل و حداکثر سطح ایستابی)اطالعات نتایج خوشه بندی و  : 1 جدول

Factor; ( 
Fac-5 

(%7.26) 
Fac-4 

(%12.7) 
Fac-3 

(%18.91) 
Fac-2 

(%27.03) 
Fac-1(Max W.T) 

(%27.85) 
pH NO3, 

Ca 
SO4,SIg, 

SIanh 
SIm,SId, SIc, 

SIara, Mg,K,TH 
Cl, Alk, HCO3 

SIhal, Na, EC, TDS 

 Fac-4 

(%5.9) 

Fac-3 

(%14.03) 

Fac-2 

(%27.4) 

Fac-1(Min W.T.) 

(%42.47) 

 pH SIg,SIanh, 
SO4 (-NO3) 

SIhal, Na,Cl, EC 

,TDS,SO4 

SIc, SIara, SId, 

HCO3, Alk, SIm, Mg, 

TH, Ca 

( که به عنوان عامل شوری و قلیائیت %87/05)با  0-شود عاملیده مید 0-شکل و در 7 و 1های در جدولهمانگونه که 

با این تفاوت که ضرایب یا بارهای عاملی پارامترها به ترتیب . هستند هماهنگدقیقا  0-0و  0-0با خوشه بندی  و شودتعریف می

 0-0( با خوشه %29/05عامل دوم) .داردکمترین تاثیر را  TDSیشترین و یعنی کلراید ب ،از بیشترین به کمترین مرتب شده است

تجمع  0-0و  0-0بندی ( در خوشه%01/1( با عامل پنجم)%5/00و عامل چهارم) 0-0( با خوشه %30/08و همینطور عامل سوم)

با دیگر را ، کمترین همبستگی pHبا توجه به اینکه  .دارندها کمترین تاثیر را در آب زیرزمینی عاملدو این اند که  یافته

واکنشهای شیمیایی آب  دردر تغییر است(  0/5تا  1/5بین  pHاز طرف دیگر به دلیل خنثی بودن آن)مقدار و  داردپارامترها 

 -نیز عامل [9شکل]نشان می دهد. در حداقل سطح ایستابیرا کمترین تاثیر در حداقل و حداکثر سطح ایستابی زیرزمینی 

کامال هماهنگ  0-0و  0-0های شود با خوشهه به عنوان عامل اشباع و انحالل کربنات و دولومیت تعریف می( ک%15/10)یک

و  0-0( با خوشه %29/01( و سوم)%1/05عامل دوم) بوده و تفاوت حداکثر با حداقل تنها در تغییر مکانی شوری با انحالل است.

 . [0و شکل 1]جدولشودنمک و ژیپس تعریف می ی انحاللهماهنگ بوده و به عنوان عامل و خوشه 0-0
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 -سطح ایستابی در محدوده دشت قائم شهر)راست( و حداقل)چپ(برای حداکثر  R-modeخوشه ای  دندروگرام :0شکل

 (0932-31جویبار)

قادیر زیادی سولفات و های انسانی و اضافه شدن منشت از آبخوان شور و  آلودگی از فعالیت ،ناشی از نفوذ آب شور دریا این عامل

 شود. نیترات از طریق کودهای)سولفاته و ازته( کشاورزی به آبخوان ناشی می

و در حداقل سطح  %57/39که  اصلیمی شود در حداکثر سطح ایستابی پنج عامل دیده  1در جدولهمانگونه که 

 . ی آب زیرزمینی را کنترل می کنندتغییرات کیفبوده و در کیفیت آبخوان موثر  %8/83با  اصلیایستابی چهار عامل 

های یک و دو تقریبا تاثیر یکسان و مساوی را در تغییرات کیفی نشان می دهند در حداکثر سطح ایستابی عامل

که نشان دهنده عوامل طبیعی )نفوذ شوری و  Cl, Alk.,HCO3, SIhal, Na, TDS. عامل یک شامل؛ (%29/05و 87/05)

در آب زیرزمینی  CO2که مرتبط با واکنشهای شیمیایی گونه های محلول بی کربنات، کربنات و  اشباع آن، تبخیر و قلیائیت

 باشد. است( می

عامل دوم همانند عامل یک طبیعی بوده و شامل  ضرایب اشباع کربناتی که از انحالل رسوبات آهکی، دولومیتی و مارنی 

ب زیرزمینی)منیزیم دار( با رسوبات رسی پتاسیم دار)مانند ایلیت( در و اشباع آن ناشی می شود و تعویض یونی که براثر تماس آ

تواند ناشی از تعویض یونی و رسوب)اشباع کلسیت و گیرد. در این دو عامل نبود کلسیم  میمحدوده میانی تا تخلیه شکل می

 باشد.  (Ca-Mg-Cl)ی آن در تشکیل نوع آب اختالطیسپس رسوبگذاری( یا استفاده

اشباع ژیپس،  ؛تاثیر را در واکنشهای شیمیایی آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی دارد شامل %30/08که عامل سوم 

آنهیدرید و یون سولفات است. با توجه به اینکه در محدوده رسوبات ژیپسی وجود ندارد و درصد قابل توجهی را نشان می دهد 

حد از کودهای سولفاته پتاس در منطقه دانست. زیرا با توجه به باال توان آن را ناشی فعالیت های کشاورزی و استفاده بیش از می

باال این کودها بصورت با دبی بودن سطح ایستابی در محدوده های میانی به سمت تخلیه و میانگین بارش و جریان های سطحی 

 محلول از طریق نفوذ با آبهای زیرزمینی مخلوط می شوند.        

ناشی از فعالیت های انسانی است و شامل؛ کلسیم و نیترات می باشد. با توجه به  5/00ر با درصد تاثی عامل چهارم

های در محدوده مطالعاتی و عدم وجود شبکه سازی(های لبنی و باطری)وجود کارخانهگسترش شهرنشینی و صنعتی شدن

ه آبخوان نفوذ می کند. بعالوه بدلیل آوری فاضالب)شهری، روستایی و صنعتی( این مواد زائد از طریق چاههای جذبی بجمع

  د. نشومستقیم وارد آبهای سطحی و زیرزمینی میبطور استفاده از کودهای ازته مقادیر زیادی نیترات از طریق نفوذ و 

-دارد. وجود گونهآب زیرزمینی وجود دارد و کمترین تاثیر را در واکنشهای شیمیایی  pHفقط ( %01/1) عامل پنجمدر 

آب طبیعی را کنترل می کنند. با توجه به این که نوع آبها در اکثر نقاط   pH ت از مهمترین واکنشگرهایی هستند کههای کربنا

( کل محدوده مطالعاتی در جهت جریان آب زیرزمینی در حد خنثی توسعه در تغییر است 1/5تا  0/5) pHبی کربناتی است، 

 می یابد. 
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یک  -عاملاز تغییرات کیفی آب زیرزمینی را کنترل می کنند.   %8/83 در حداقل سطح ایستابی چهار عامل اصلی

می باشد. عامل دولومیت  و انحالل کربنات ،اشباع ؛عنوان عاملکند و به مهمترین درصد تغییرات کیفی را کنترل می( 15/10%)

عوامل طبیعی شکل گرفته ولی عامل عامل یک بعنوان تاثیر  .شودتعریف میشوری، اشباع هالید و تبخیر به عنوان  (%1/05)دو

افت  ،یهوررا شامل می شود. در واقع با توجه به کاهش ریزشها و برداشتهای بی و انسانی دو مجموعه ای از تاثیر عوامل طبیعی

از طرف دیگر از بخشهای میانی به سمت و  یابدمیمیزان انحالل کاهش این مساله  . در نتیجهسبب می شودرا سطح ایستابی 

شوری افزایش باعث نفوذ آب شور)آبخوان شور و آب شور دریا(  همراه با  و آنتبخیر از خلیه بدلیل باال بودن سطح ایستابی ت

 . شودمی

نهیدرید، ژیپس، سولفات و نیترات) با عالمت آاشباع شامل؛  دهدمی شکلواکنشهای شیمیایی را  %29/01که  عامل سوم

های طبیعی)ورود سدیم کلراید از آبخوان شور و آب دریا و اشباع آن(  و ز فعالیتمتاثر ا می باشد. این عاملمنفی( 

به آبخوان و ازته کودهای سولفاته  طریق وروداز  و نیترات)با عالمت منفی( یون سولفات .استانسانی)سولفات، ژیپس و نیترات( 

به میزان استفاده از کودهای سولفاته بوده و اشباع آن احتماال وابسته  یون نیتراتمنفی بودن البته شود. و اشباع آن ناشی می

 ی معکوسی با یکدیگر دارند. افزایش یکی از آنها سبب کاهش دیگری خواهد شد. رابطه

های ترکیبی نمودارو  [1شکل]، گیبس[9شکل]پایپر هاینمودار در راستای بررسی نتایج تحلیل عاملی و خوشه بندی از

 شده است.  و استفاده لعاتی ترسیمتعویض یونی برای محدوده مطا

 
 0932-31حداقل سطح ایستابی  -نمودار پایپر برای خوشه بندی کیفیت دشت قائم شهر در حداکثر:  9شکل

 
  0932-31نمودار گیبس برای خوشه بندی کیفیت شیمیایی دشت قائم شهر در حداکثر و حداقل سطح ایستابی  :1شکل 
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ها از ضلع دهد که در مثلث کاتیونی خوشهی خوشه بندی محدوده مطالعاتی نشان میراب[Piper, 1944] نمودار پایپر

ها در میدان کلسیم و غالب نبودن هیچکدام از یونها قرار البته بیشتر خوشه. [9شکل]کنندحرکت میمنیزیم به سمت سدیم 

ایی و تعویض یونی بین کلسیم و منیزیم گیرند و تنها یک خوشه در میدان سدیم می باشد که این نشان دهنده واکنش شیممی

باشد ( می، نفوذ آب شور دریا و آبخوانهای شوررسوبات آهکی و دولومیتی با محلول های غنی از سدیم )پالژیوکالزهای سدیم دار

افزایش گردد. سپس در مسیر جریان آب زیرزمینی با میاختالطی از یونها ایجاد  ،و در نتیجه در میدان غالب نبودن هیچ یون

کربنات به سمت کلر یابد. در مثلث آنیونی با شیب کمتر از مثلث کاتیونی از بینوع آب به سمت سدیم جریان می میزان سدیم

 .کندمی تغییر نوع آب

که همان کلسیم بی  IVها در محدوده نوع یک و های کاتیونی و آنیونی در لوزی پایپر اکثر خوشهبا توجه به مثلث

گیرند. در راستای جریان آب زیرزمینی این آبها با تعویض یونی در محدوده بی کربنات قرار می -منیزیم -سیمکربنات ویا کل

-ها جای خود را به آبشوند. از بخش میانی به سمت تخلیه محدوده مطالعاتی این نوع آبها دیده میچهار یا همان اختالط آب

-دهد عواملی مانند بهره برداری بی رویه، تبخیر از سطح ایستابی و نفوذ آبدهند. این مساله نشان میهای سدیم کلرایدی می

هایی با مشخصات سدیم کلرایدی تشکیل شود. همانطور که در شود آببر میزان آب تغذیه فائق آمده و باعث می رهای شو

ایستابی نیز در حوالی  های حداقل سطحدر محدوده سدیم کلرایدی و دیگر نمونه Min(1-1)خوشه  ،شوددیده می 1شکل

های حداکثر در محدوده چهار قرار های حداکثر همگی در محدوده یک و فقط یکی از نمونهاند. نمونهمحدوده چهار قرار گرفته

گرفته است. در واقع روند ژئوشیمیایی  آب زیرزمینی در جهت جریان در حداکثر و حداقل سطح ایستابی به ترتیب از محدوده 

 ,Moghimi, et al]دباشمی Na-Cl) →(Ca-Mg-HCO3و از یک به دو (Ca-Mg-HCO3→Ca-Mg-Cl)یک به چهار

در  حداکثر سطح ایستابیحداقل و های خوشهبطور کلی  [Gibbs, 1970][1]شکلگیبس و کاتیونی در نمودار آنیونی .[2015

های این بدان معنی است که در صورت برداشت آب و مرز پائینی تبخیر و تبلور قرار دارند. –مرز باالیی تعامل هوازدگی سنگ 

-تواند خوشهمتوازن)از آبهای سطحی و زیرزمینی( از آبخوان دشت قائم شهر افزایش تغذیه و کاهش غلظت را سبب شده که می

آب سوق دهد. در صورت نامتوازن بودن برداشتها باعث کاهش سطح  -های تبخیر و تبلور را به سمت تعامل هوازدگی سنگ

نوع آب  ه بندیمقایسه طبق 7-در جدولستابی و نفوذ آب شور از دریای خزر و آبخوان های شور و افزایش غلظت خواهد شد. ای

-با توجه به تقسیم بندی دشت)تغذیه، میانی و تخلیه( و نحوه قرار گیری چاه در مسیر جریان آب زیرزمینی ارائه شده است.

در جهت جریان آب زیرزمینی از جنوب به در چاه ها از غرب به شرق و ت نوع آب چنین نتیجه گرفتوان میشرقی(،  -ها)غربی

، (Ca-Mg-HCO3)آبهای کلسیم، منیزیم بی کربنات ،از تغذیه به تخلیهبدین ترتیب شمال شرقی شکل گرفته و  و شمال

خوشه بندی در براساس تحلیل عاملی و . [7]جدولتشکیل شده است (Na-Cl)و سدیم کلرایدی (Ca-Mg-Cl)اختالطی

درصد عوامل موثر بر کیفیت آبخوان، عوامل طبیعی  12( بیش از 1و 9( و حداکثر سطح ایستابی)عامل9و  0-حداقل)عامل

 هستند.

-31طبقه بندی نوع آب زیرزمینی با استفاده از خوشه بندی محدوده مطالعاتی برای حداقل و حداکثر سطح ایستابی) 7-جدول

0932) 

 

-ECبی . با کمک نمودارهای ترکیاستتعویض یونی یکی از مهمترین فرایندهای هیدروژئوشیمیایی آبهای زیرزمینی 

Na/Cl  وNa-Cl  به(Ca+Mg)-(SO4+HCO3) [7]شکلتوان از وجود فرایند تبادل یونی یا عکس آن مطلع شدمی . 

 (0931-32)سال خوشه ها نوع آب

Na-Cl(Na-K-Cl-SO4) 

Ca-HCO3(Ca-Mg-HCO3) 

(0-0(،)0-0) 
(0-0(،)0-0) 

 حداقل

Ca-Mg-Cl 

Ca-Mg-HCO3(Ca-HCO3) 

Ca-Mg-HCO3(Ca-HCO3) 

(0-0(،)0-0) 
(0-0) 
(0-0) 

 حداکثر
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 0932-31حداکثر سطح ایستابی  -نمودار تعویض و عکس تعویض یونی خوشه بندی دشت قائم شهر در حداقل :7شکل

 – 0و  0 – 0، حداقل 0 – 0 حداکثر هایده، خوشهترسیم ش EC-Na/Clکه بین پارامترهای  7شکل در نمودار ترکیبی

و تعویض یونی حاکم است. بقیه خوشه ها در باالی خط یک قرار گرفته و عکس تعویض یونی حاکم  خط یک واقع شده زیردر  0

 Na-Clنمودار  ند.ها تحت تاثیر منشاء دوگانه)تبادل یونی یا انحالل کانی یا محلول سدیم دار( قرار دارنمونه بوده و بدین ترتیب

و  0-0، 0-0های حداقلخوشهدهد نشان میقرار دارند و  0:0اکثر خوشه ها بر روی خط  (SO4+HCO3)-(Ca+Mg)به 

و تجمع یافته  -0روی خط دارای شیب بقیه در + قرار گرفته است. 0روی خط تعویض یونی و عکس در محدوده  0-0حداکثر

) بجز خوشه 0:0بر روی خط شیب  هاخوشهنحوه قرار گیری با توجه به شود. هده میفرایند تبادل یونی در آب زیرزمینی مشا

تواند با تغییرات ژئوشیمیایی و واکنش های صورت گرفته در مسیر جریان آب زیرزمینی تعادل آن می( 0-0و  0-0های حداکثر 

با توجه به شرایط محدوده مطالعاتی بخشی از  که وابسته به میزان تغذیه و بهره برداری است به سرعت تغییر یابد. در نتیجه

خانجات صنعتی و لبنی( وارد آب ر)کا کلسیم و منیزیم از رسوبات کربناتی)طبیعی( و بخشی دیگر از فعالیت های انسانی

ب و بخشی نیز از نفوذ آ شوند. از طرف دیگر سولفات از طریق فعالیت های انسانی مانند کودهای سولفات پتاسمی زیرزمینی 

در محدوده تغذیه تا ابتدای بخش در مسیر جریان آب زیرزمینی  بدین ترتیب شوند.وارد آب زیرزمینی می )فعالیت طبیعی(دریا

دریا( بیشترین آب شورشور و  خوانهایآبآب شور از با محلول های سدیم کلرایدی)نفوذ  دولومیتی آهکی ورسوبات میانی وجود 

با وجود رسوبات رسی سدیم دار میانی تا تخلیه  یهای انتهایر بخشگیرد. ولی دت مییونی صورواکنش را داشته و تعویض 

 گیرد.انجام میواکنش داده و عکس تعویض یونی آبهای بی کربناتی 

 
 نتایج

روشهای کمک های آماری مانند تحلیل عاملی و خوشه بندی با روش ازهدف از این تحقیق بررسی امکان استفاده 

یمیایی در تجزیه و تحلیل ژئوشیمیایی آب های زیرزمینی است. داده های مورد استفاده از میانگین آماری معمول هیدروژئوش

برای حداکثر و حداقل سطح ایستابی استفاده شده است. داده ها پس از بررسی آماری  0939-31تا  0983-32چهار سال آبی 

بدست آمده دقیقا هماهنگی مناسبی با پارامترهای موجود و  یهادر تحلیل عاملی، عاملنرمال و کفایت آنها تایید شده است. 

نیز در اکثر موارد هماهنگ و هم خوان بوده و همدیگر را  همبستگیمیزان اثرات آن در آب زیرزمینی داشته و مقایسه آن با 

ه برداری بیش از حد از این عوامل ناشی از بهر .کنند. این مساله در همبستگی پیرسون بخوبی قابل مشاهده استتکمیل می

آبخوان و افت سطح ایستابی باعث ورود آب شور به آبخوان ساحلی می شود. در حالیکه عوامل غیر طبیعی ناشی از فعالیت های 

، های شهری و روستایی، استفاده از کودهای ازته و سولفات پتاس و کارخانجات مختلفی از قبیل لبنیانسانی از ورود فاضالب

شوند. این مواد بدلیل باال بودن سطح ایستابی بعضا بطور مستقیم وارد آب زیرزمینی میشود. ناشی می نظایر آنو  زیباطری سا

همانطور که در همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی دیده می شود در حداقل سطح ایستابی نیترات با اکثر پارامترها رابطه منفی 

داکثر سطح ایستابی کودی استفاده نمی شود. ولی در حداکثر سطح ایستابی و ضعیفی دارد، زیرا در حد فاصل حداقل تا ح

نیترات بیشترین همبستگی با کلسیم و پتاسیم داشته و با دیگر پارامترها نیز رابطه ضعیف و مثبتی دارد. این نیز بدلیل افزایش 
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ود( و در کنار آن استفاده رو به افزایش انواع شهای کلسیم و تعویض یونی با پتاسیم ناشی میتغذیه)ورود مقادیر زیادی از یون

  . شودکودها مخصوصا ازته باعث ورود نیترات بطور مستقیم ویا با ترکیبات مختلف به آب زیرزمینی می

عوامل  ؛هایی که در محدوده مطالعاتی در حداکثر و حداقل سطح ایستابی موثر هستند شاملعامل ،در تحلیل عاملی

نتایجی که از های شیمیایی بین سازندها و آب زیرزمینی، نفوذ آب شور و نفوذ آب دریا را نشان می دهد. طبیعی مانند واکنش 

بدست آمده  هستند،  نمودار پایپر، گیبس و نمودار ترکیبی تعویض یونیکه شامل  روشهای معمول مورد استفاده در این تحقیق

را در این روشها نیز تاثیر سازندهای زمین شناسی، ورود آب شور از دهد. زیهماهنگی بسیار خوبی با روشهای آماری نشان می

این مطالعه کند. را تائید می شرقو شمال در مسیر جریان آب زیرزمینی از جنوب به شمال آبخوانهای شور و نفوذ آب شور دریا 

معمول در هیدروژئوشیمی بطور های های آماری)تحلیل عاملی و خوشه بندی( در راستای کمک و تکمیل روشنشان داد، روش

 فقط در انتخاب و نحوه استفاده از روشهای آماری باید دقت الزم را انجام داد.گسترده قابل استفاده است. 
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