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بهینهسازی تعداد پیزومترها در پیشبینی سطح آبهای زیرزمینی با روشهای
تحلیل عاملی (مطالعه موردی :دشت میناب)
امالبنین بذرافشان* ،1زهرا گرکانی نژاد مشیزی
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تاریخ ارسال1395/11/24:
تاریخ پذیرش1397/05/06:

چکیده
بهدلیل کمبود بارندگی در مناطق خشک و نیمهخشک و در نتیجه محدود بودن منابع آبهاي سطحی در این
مناطق ،مصرف آب در بخش کشاورزي ،صنعت و شرب بهشدت به آب زیرزمینی متکی است .در برداشتهاي صحرایی
مثل نمونهبرداري از عمق آب در چاهها ،تعیین نقاط مهم جهت نمونهبرداري به لحاظ کاهش حجم نمونهها و صرفه-
جویی در هزینه و زمان بسیار مهم است .در این مقاله ،از آنالیز مؤلفههاي اصلی و تحلیل خوشهاي جهت تعیین چاه-
هاي مؤثر براي تعیین تراز سطح ایستابی سفره آب زیرزمینی دشت میناب واقع در استان هرمزگان و حذف چاههاي
کماهمیت استفاده شده است .براي این منظور 38 ،چاه پیزومتري در منطقه مورد مطالعه بررسی گردید و با استفاده از
آنالیز مؤلفههاي اصلی ،اهمیت نسبی هر چاه بین  0تا  1محاسبه گردید .بررسی بهعمل آمده نشان داد با حذف چاه-
هایی که اهمیت نسبی آنها کمتر از  0/7است ،ضریب تغییرات سطح آب زیرزمینی نسبت به حالتی که از تمامی چاه-
ها استفاده میگردید؛ افزایش چندانی نمیکند .با استفاده از تحلیل خوشهاي ،پیزومترها به سه خوشه تقسیمبندي
شدند که از بین خوشهها ،خوشه سه با  12پیزومتر معرف بهتري از پیزومترها بود و کمترین خطا را داشت .درنهایت
تحلیل خوشهاي با خطاي کمتر نسبت به روش  ،PCAمالک نتیجهگیري قرار گرفت.
کلمات کلیدی :تحلیل مؤلفه اصلی ،تحلیل خوشهای ،کمیت آب زیرزمینی ،دشت میناب

 1استادیار ،گروه مهندسی منابع طبیعی ،دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ایران .تلفن تماس-33711049 :
076؛ ( O.bazrafshan@hormozgan.ac.irمسئول مکاتبه)
 2دانشجوي مقطع دکتري ،گروه مهندسی منابع طبیعی ،دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
076-33711049؛ Z.gerkani@gmail.com
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مقدمه
آبهاي زیرزمینی ،بزرگترین ذخیره قابل
دسترس آب شیرین در کره زمین هستند .در مناطقی
از کره زمین که منابع آب سطحی محدود بوده و یا به
راحتی قابل دسترس نیست ،نیاز انسانها به آب را
میتوان از طریق آبهاي زیرزمینی که در همه جا به
طور وسیع و گسترده پخش شدهاند؛ برطرف نمود
(رجائی و پوراصالن .)1394 ،براساس شرایط اقلیمی،
جغرافیایی و توپوگرافی ،بخش وسیعی از کشور جزء
مناطق خشک و نیمهخشک بهشمار میرود و از
ویژگیهاي این مناطق ،زیاد بودن میزان تبخیروتعرق
در مقابل ناچیز بودن مقدار بارندگی سالیانه و در
نتیجه عدم وجود جریانهاي آب سطحی است
(رضیئی1394 ،؛ رهنما و همکاران .)1387 ،بنابراین
آبهاي زیرزمینی بهعنوان تنها منبع مورد اعتماد
مصرف آب در زمینههاي شرب ،کشاورزي و صنعت در
مناطق خشک و نیمهخشک محسوب می شوند
(هوشنگی و همکاران1394 ،؛ قدمپور و شقاقیان،
 .)1390در مناطق کمآب ،مدیریت صحیح این ذخایر
ارزشمند ،شناسایی ،مدلسازي و پیشبینی تراز آب
زیرزمینی در دشتها جهت برنامهریزيهاي بلندمدت
و استفاده بهتر و بهینهتر از پتانسیلهاي آبی موجود
ضرورت بیشتري دارد (رجائی و پوراصالن1394 ،؛
محتشم و همکاران .)1389 ،هدف از طراحی شبکه
چاههاي پیزومتري ،پایش کیفیت و سطح آب
زیرزمینی جهت مدیریت بهرهبرداري از آبخوان است
که در پیشبینی نشست زمین نیز مؤثر است (نوري
قیداري .)1392 ،مدیریت صحیح ،نیازمند شبکه
سنجشی است که قادر به جمعآوري متغیرهاي
هیدرولوژیکی باشد .ارزیابی این شبکه و تعیین تعداد
ایستگاههاي پایش اصلی و فرعی در آن ،گامی مهم در
بهبود کارآیی و به هنگامسازي شبکه پایش است
(هوشنگی و همکاران .)1394 ،از روشهاي بهینه-
سازي شبکه پایش سطح آب زیرزمینی میتوان روش
آنالیز مؤلفههاي اصلی ) (PCAو تحلیل خوشهاي را نام
برد ،PCA .یکی از تکنیکهاي کاهش داده بوده و
براساس شناسایی مؤلفههاي توصیف کننده واریانس

سامانه بوده و در تعیین چاههاي مؤثر در منطقه مورد
مطالعه استفاده شد .هدف از تحلیل خوشهاي نیز ،اوالً
پیدا کردن دستههاي واقعی افراد و ثانیاً کاهش تعداد
دادههاست (نوري قیداري .)1391 ،در این بخش،
بعضی از تحقیقات انجام شده در این زمینه بهطور
مختصر توضیح داده میشود.
 Khanو همکاران ( ،)2008بهمنظور بهینهسازي
شبکههاي نظارت آبهاي زیرزمینی در جنوب حوضه
موريدارلینگ 1،از روش تحلیل مؤلفههاي اصلی
) (PCAاستفاده کردند .نتایج نشان داد تفاوت کلی
سطح آب زیرزمینی بین شبکه اصلی و شبکه بهینه-
سازي شده بعد از فرآیند  ،PCAکمتر از  %20است،
در حالی که تعداد کل پیزومترها در شبکه بهینهسازي
شده %63 ،کاهش یافته است.
 Yakirevichو همکاران ( )2013با استفاده از
نظریه اطالعات به پیشنهاد روشی براي افزایش نظارت
بر شبکههاي زیرزمینی ) (SMNپرداختند .وي با
توجه به نتایج بهینهسازي ،مدل طراحی شده را مهم-
ترین عامل در حداکثرسازي اخذ اطالعات و کاهش
عدم قطعیت در مدلسازي جریان زیرسطحی دانسته-
اند.
نوري و همکاران ( ،)1386براي ارزیابی ایستگاه -
هاي کنترل پارامترهاي کیفی آب رودخانه کارون ،از
روش تحلیل مؤلفههاي اصلی و تحلیل فاکتورهاي
اصلی استفاده کردند .نتایج نشان داد که از مجموع
هشت ایستگاه مورد مطالعه میتوان یک ایستگاه را به-
عنوان ایستگاه فرعی معرفی کرد.
مدرس و همکاران ( ،)1389با استفاده از روش
تحلیل مؤلفههاي اصلی در  12حوزه آبخیز در سطح
کشور ،اقدام به تعیین مؤثرترین عاملها کردند .سپس
بر پایه این عاملها سه منطقه همگن با استفاده از
تحلیل خوشهاي جداسازي شد .نتایج ،نشانگر تأثیر
برتر سه عامل شاخص خشکی دومارتن ،شاخصپوشش
گیاهی و درصد گستره سازندهاي حساس به فرسایش
در میزان تولید رسوب بوده است.

Muri Darling
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سامانی و همکاران ( ،)1390جهت ارزیابی کیفی
آب زیرزمینی دشت اوان از روش آماري تحلیل خوشه-
اي استفاده کردند .با توجه به نتایج حاصل ،سفره آبدار
از لحاظ کیفی به سه منطقه تقسیمبندي شد .در
نهایت بررسی کیفی انجام شده نشان داد که نمونههاي
واقع در گروه اول ،بهترین کیفیت و نمونههاي واقع در
گروه سوم ،بدترین کیفیت را دارا هستند .مهمترین
عوامل مؤثر بر کیفیت آب زیرزمینی در این منطقه،
واکنش بین آب و سازندهاي زمینشناسی و تبادل
یونی معکوس هستند.
رضایی و امیري ( ،)1391در دشت لنجانات
اصفهان با استفاده از تحلیل عاملی به ارزیابی تغییرات
کیفی آب زیرزمینی پرداختهاند و با استفاده از 41
مشخصه انتخابی که داراي همبستگی قوي تا متوسط
بودند ،خوشهبندي دادهها و مشخصهها و همچنین
تجزیه و تحلیلهاي چند متغیره را انجام دادند.
همبستگی منفی قوي بین وزن عامل و مقدار آنتروپی
فلزات سنگین نشان میدهد که منشاء ورود و تغییرات
مشخصههاي عاملهاي  ( 2با  22/4درصد تغییرات بار
عاملی) و  ( 3با  9/1درصد تغییرات بار عاملی) عوامل
طبیعی بوده و فعالیتهاي انسانی کمترین تاثیر را در
این مورد دارد.
نوري قیداري ( ،)1392از آنالیز مؤلفههاي اصلی
جهت تعیین چاههاي مؤثر براي تعیین تراز سطح
ایستابی سفره آب زیرزمینی در دشت قیدار واقع در
استان زنجان استفاده کرد .بررسی به عمل آمده نشان
داد با حذف چاههایی که اهمیت نسبی آنها کمتر از
( 0/5که تعداد آنها نصف کل چاههاست) ،میباشد،
ضریب تغییرات سطح آب زیرزمینی نسبت به حالتی
که از تمامی چاهها استفاده میگردید ،افزایش چندانی
نمیکند و خطاي تعیین تراز سطح آب زیرزمینی،
کمتر از  %13خواهد بود.
بابائی حصار و همکاران ( ،)1395به شناسایی چاه-
هاي مؤثر در تعیین عمق آب زیرزمینی دشت ارومیه
با استفاده از آنالیز مؤلفههاي اصلی پرداختند .نتایج
بدست آمده نشان داد که در آستانه  ،1تعداد  12حلقه
چاه باقی مانده میماند که حدود یک چهارم کل چاه-
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هاي مورد بررسی است و داراي کمترین ضریب
تغییرات در مدلسازي تراز آب زیرزمینی است.
محمودي و همکاران ( ،)1395براي شناسایی
عوامل مؤثر بر کیفیت منابع آب منطقه شیرامین،
منشأیابی آنها و تحلیل هیدروژئوشیمیایی آنها از
روشهاي تحلیل آماري چند متغیره (تحلیل مولفه-
هاي اصلی ) (PCAو تحلیل خوشهاي سلسله مرتبهاي
) ،(HCAگرافیکی و  GISاستفاده کردند .نتایج
حاصل نشان داد استفاده از روشهاي تحلیلهاي
چندمتغیره آماري در شناخت عوامل مؤثر بر کیفیت
آب و خوشهبندي آنها خیلی مؤثر است .همچنین
استفاده از روشهاي گرافیکی و  GISدر درک
فرآیندهاي هیدروژئوشیمیایی و مکانیابی آنها کمک
بهسزایی میکند.
عالوه بر مکان و تعداد ایستگاههاي پایش که نقش
اساسی در تخمین سطح آبهاي زیرزمینی و نمایش
کیفیت آن دارند )،(Sivapragasm et al., 2010
عوامل زمانی و مکانی دیگري مانند خصوصیات
هیدرودینامیکی آبخوان ،میزان بارش ،وضعیت
توپوگرافی ،موقعیت مکانی عوامل تغذیه و تخلیه در
تغییرات سطح آب زیرزمینی مؤثر هستند که موجب
پیچیده و غیرخطی شدن سیستم آبهاي زیرزمینی
میشوند (لشکريپور و همکاران .)1385 ،لذا پیش-
بینی دقیق سطح آبهاي زیرزمینی ،نیازمند افزایش
تعداد چاههاي پیزومتري است .تعیین نقاط مهم در
اندازهگیري به لحاظ کاهش تعداد ،صرفهجویی در
هزینه ،زمان و افزایش دقت نمونهبرداري بسیار مهم
است (نوري قیداري .)1392 ،بررسی مطالعه محققین
در گذشته نشان میدهد ،از روشهاي آماري مختلف
جهت کاهش حجم دادهها در مطالعات کمیت و
کیفیت اب زیرزمینی استفاده نمودهاند ،اما تحقیقی که
به ارزیابی کارایی دو روش  PCAو  HCAدر
بهینهسازي تعداد پیزومترها در دشت میناب بپردازد،
مطالعهاي دیده نشده است .براین اساس ،هدف از
تحقیق حاضر ،بهینهسازي تعداد پیزومترهاي دشت
میناب با رویکرد آماري جهت آنالیزهاي کمی آب
زیرزمینی جهت کاهش وقت و هزینه است.
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منطقه مورد مطالعه
دشت میناب با وسعت  856/95کیلومترمربع در
فاصله  70کیلومتري از شرق بندرعباس واقع گردیده
است .این دشت در محدوده جغرافیایی -57 ̊ 15´ E
´ 56 ̊ 48و  26 ̊ 1´-27 ̊ 27´ Nقرار گرفته است.
حداقل ارتفاع دشت برابر صفر در نزدیکی ساحل

خلیجفارس و حداکثر آن  90متر در نزدیکی روستاي
گوربند است .متوسط وزنی ارتفاع برابر  18/5متر از
سطح دریاست و به طور کلی ،ارتفاع دشت از شرق به
طرف غرب و جنوب غرب کاهش مییابد (آب منطقه-
اي استان هرمزگان.)1392 ،

شکل  :1موقعیت منطقه و پیزومترهای مورد مطالعه

روش تحقیق
در راستاي بهینهسازي شبکه پایش سطح آب
زیرزمینی دشت میناب ،ابتدا سطح آب زیرزمینی با
استفاده از روشهاي درونیابی محاسبه و خطاي هر
نقطه محاسبه شد .سپس با استفاده از آنالیز مؤلفههاي
اصلی و آزمون تحلیل خوشهاي (کالستر) ،تعداد نقاط
بهینه بهدست آمد .در ادامه هر کدام از مراحل شرح
داده میشود.
رزیابی روشهای درونیابی در تخمین سطح آب-
های زیرزمینی
به برآورد ارزشهاي کمی براي نقاط فاقد داده ،به
کمک نقاط مجاور و معلوم درونیابی میگویند .این
فرآیند بهدلیل محدودیت دادههاي نقطهاي و ضرورت
تدوین نقشه از کل یک پهنه ،به منظور تهیه نقشههاي
همارزش انجام میگیرد (عساکره .)1387 ،با توجه به
نقطهاي بودن برداشت اطالعات در مطالعات جغرافیایی
2
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میتوان به کمک درونیابی ،دادهها را به سطح تعمیم
داد (فرجی سبکبار و عزیزي .)1385 ،بعد از جستجو
و آمادهسازي دادهها که شامل یافتن خطا با تحلیل-
هاي ساده آماري ،تحلیل روند دادههاي موجود و
بررسی نحوه توزیع دادههاست ،پیادهسازي مدلهاي
قطعی و یا زمینآماري موجود جهت ایجاد سطح و در
نهایت آنالیز سطوح و تفسیر نتایج انجام میگیرد .با
توجه به این که روشهاي درونیابی در مناطق مختلف
متفاوتاند و با تغییر مکان تغییر میکنند ،نمیتوان
روش منتخب در یک منطقه را به سایر مناطق تعمیم
داد (تقیزاده مهرجردي و همکاران .)1387 ،از جمله
روشهاي پرکاربرد ،روشهاي وزندهی معکوس
) ،(IDWتابع پایه شعاعی ) ،(RBFکریجینگ ساده
) ،(SKکریجینگ عادي ) (OKو کریجینگ عمومی
) (UKهستند ) .(Sun et al., 2009یکی از
روشهاي مقایسه روشهاي درونیابی ،ریشه خطاي
میانگین مربعات ) (RMSEاست.
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که در آن ) ،Z(xiمقدار مشاهداتی و ) 𝑖𝑥(̂𝑍
مقدار برآورد شده است .در این مرحله ،بهترین روش
درونیابی براي سطح مشخص میشود و روشی که
کمترین خطا را داشته باشد ،بهعنوان بهترین روش
براي میانیابی انتخاب میشود .با توجه به نرمال
نبودن دادهها در روشهاي کریجینگ تبدیلهاي لوگ
و باکس -کاکس بر روي دادهها اعمال شد تا پیش
فرض روشهاي کریجینگ که نرمال بودن دادههاست،
برقرار شود ) .(Salah, 2009روشهاي RBF ،IDW
و  Krigingبر روي مقدار متوسط سطح آبهاي
زیرزمینی اعمال شد
روش تحلیل مؤلفههای اصلی )(PCA
 PCAاز روشهاي آماري چندمتغیره است که
میتوان از آن براي کاهش پیچیدگی تحلیل متغیرهاي
اولیه مسأله در مواردي که با حجم زیادي از اطالعات
روبرو هستیم و همچنین براي تفسیر بهتر اطالعات
استفاده نمود ) .(Camdevyren et al., 2005هدف
از تجزیه مؤلفههاي اصلی آن است که واریانس موجود
در دادههاي چند متغیره را به مؤلفههایی تجزیه کند
که اولین مؤلفه تا آنجا که ممکن است علت بیشترین
واریانس موجود در دادهها باشد (فرشادفر .)1384 ،با
اعمال این روش ،متغیرهاي اولیه به مؤلفههاي جدید و
مستقل از یکدیگر (با ضریب همبستگی صفر براي هر
دو مؤلفه) تبدیل میشوند .مؤلفههاي جدید ایجاد
شده ،ترکیب خطی از متغیرهاي اولیه هستند (Lu et
) .al., 2003با استفاده از تکنیک ،ترکیباتی از P
متغیر اولیه ،،Xp ، . . . ،X2 ،X1 ،براي ایجاد  pمؤلفه
مستقل (معادل با تعداد متغیرهاي اولیه مورد
استفاده) ،Zp ،. . . ،Z2 ،Z1 ،ایجاد میشود .عدم
همبستگی بین این مؤلفهها ،یک ویژگی مفید است؛
زیرا عدم همبستگی به این معنی است که مؤلفهها
جنبههاي متفاوتی از متغیرهاي اولیه را نمایان می-
سازند ( شیخاالسالمی1393 ،؛  .)Manly, 1986در
این روش به جاي استفاده مستقیم از متغیرهاي اولیه،
ابتدا آنها را به مؤلفههایی تبدیل کرده و سپس از این
مؤلفهها به جاي متغیرهاي اولیه استفاده میگردد.
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اطالعات متغیرهاي اولیه با کمترین تلفات توسط
مؤلفههاي حاصل ارائه میشود & (Johnson
).Wichern, 1982
در آنالیز مؤلفههاي اصلی باید تعداد متغیرها (چاه -
ها) ،p ،بزرگتر مساوي تعداد تعداد سالهاي آماري
( ،)nباشد ) .(Petersen, 2001در این تحقیق ،آمار
ساالنه سطح آب زیرزمینی  38چاه پیزومتري دشت
میناب از سال  1365تا سال  1394در دسترس است،
لذا تعداد دادهها و یا مشاهدات هر چاه  26مورد است
و براي پایش هر چاه ،از  26چاه مجاور استفاده شده
است .بنابراین ماتریس دادهها ،X ،براي آنالیز
مؤلفههاي اصلی هر چاه یک ماتریس  26×26است.
وقتی ماتریس  Xبراي یک چاه تعریف میگردد از
دادههاي خود چاه استفاده نمیشود ،بلکه تنها از 26
چاه مجاور استفاده میشود .آنالیز مؤلفههاي اصلی
براي تک تک ماتریسهاي  ،Xانجام میشود و ضریب
همبستگی هر چاه با مؤلفههاي اصلی از رابطه 2
1/2

محاسبه میشود𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑍𝑗 , 𝑋𝑖 ) = 𝜆𝑗 𝑎𝑖,𝑗 .
( )2در هر آنالیز مؤلفه اصلی ،اگر ضریب همبستگی
یک چاه با مؤلفههاي اصلی بیش از  0/9باشد ،آن چاه
بهعنوان چاه اصلی یا چاه مؤثر در پایش شناخته می-
شود (نوري قیداري1391 ،؛ & Gurunathan
 .)Ravichandran,1994بعد از مشخص شدن مولفه
هاي اصلی با کمک آزمون  PCAباید اهمیت نسبیهر
یک از چاهها مشخص گردد .براي محاسبه این کمیت،
ابتدا تعداد دفعاتی که هر چاه ،ضریب همبستگی باالي
 0/9با مولفههاي  PCAداشته باشد (نوري قیداري،
 )1392شمارش و بر تعداد دفعاتی که هر چاه در
همسایگی چاههاي دیگر شمارش شده ،تقسیم می-
گردد (رابطه  .)3عدد حاصل بین صفر تایک است که
اهمیت نسبی چاههاي پیزومتري را نشان میدهد .هر
چقدر فراوانی مؤثر شناخته شدن یک چاه باال باشد،
اهمیت نسبی آن چاه باال میرود .اهمیت نسبی هر
چاه در پایش سطح آب زیرزمینی ،از رابطه  3محاسبه
میشود .این نسبت ،اهمیت هر چاه را نسبت به چاه-
هاي دیگر نشان میدهد .پس میتوان جهت صرفه-
جویی در وقت و هزینهها ،چاههاي کماهمیت را در
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پایش سطح آب زیرزمینی آبخوان حذف کرد .حذف
چاههاي کماهمیت تا جایی ادامه پیدا میکند که
متوسط ضریب تغییرات سطح آبخوان زیاد نباشد .براي
این منظور باید بهترتیب چاههایی که داراي اهمیت
نسبی کمتر از  0/3 ،0/2 ،0/1و غیره هستند ،حذف

شوند و خطاي ایجاد شده در سطح بهدست آید (نوري
قیداري .)1391 ،لذا حذف چاههاي کم اهمیت تا
جایی ادامه مییابد تا متوسط ضریب تغییرات سطح
نباشد.
زیاد
آبخوان

مجموع دفعاتی که هر چاه در محاسبات چاههاي دیگر به عنوان موثر شناخته شده
مجموع دفعاتی که هر چاه در همسایگی چاههاي دیگر ظاهر شده

()3

با استفاده از رابطه زیر ،مقدار متوسط عدم قطعیت
یا خطاي پایش به ازاي حذف چاههاي غیرمؤثر قابل
محاسبه است (Gurunathan & Ravichandran,
).1994

× 100

𝐶𝑉𝑚 −𝐶𝑉𝑚0
𝐶𝑉𝑚0

= 𝑟𝑜𝑟𝑟𝑒

() 4

در رابطه فوق CVm ،مقدار متوسط ضریب
تغییرات عمق آب زیرزمینی آبخوان بعد از حذف چاه-
هاي غیرمؤثر بوده و  CVm0مقدار متوسط ضریب
تغییرات عمق آب زیرزمینی آبخوان با وجود همه چاه-
ها میباشد .ضریب تغییرات بعنوان یک شاخص
پراکندگی ،نشاندهنده تغییرات انحراف معیار نسبت
به میانگین است ،هرقدر این شاخص کمتر باشد ،نشان
دهنده کم بودن پراکندگی دادهها حول میانگین است.
تحلیل خوشهای
تحلیل خوشهاي ،یک روش آماري است که مبتنی
بر دادههاي کمی است .با توجه به این که این دادهها
قابل اندازهگیري و محاسبه هستند ،بنابراین نتیجه به-
دست آمده از این روشها ،دقیقتر و از اعتماد بیشتري
برخوردار هستند (خسروي و همکاران .)1394 ،روش-
هاي تجزیه خوشهاي ،عمل طبقهبندي را با استفاده از
فرمولهاي ریاضی انجام میدهد (فرشادفر.)1384 ،
طبقهبندي کردن به تعدادي دستههاي معلوم مربوط
میشود و هدف عملی ،تخصیص مشاهدات جدید به
یکی از این دستههاست .دستهبندي کردن براساس
مشابهتها یا فواصل (عدم شباهتها) انجام میشود
) .(Johnson & Wichem, 2002تجزیه خوشهاي

= اهمیت نسبی هر چاه

اغلب به روشهاي  KMC ،HCAو  FKMانجام می-
گیرد (اصغري مقدم و محبی .)1395 ،در این مطالعه
از روش  HCAبراي گروهبندي نمونههاي آب
زیرزمینی استفاده شده است .از ویژگیهاي مهم این
روش ارائه نمودار گرافیکی دندوگرام است .روش
خوشهاي حداقل واریانس وارداین روش در سال 1963
توسط وارد ) (Wardپیشنهاد شده است (فرشادفر،
 .)1384در این روش در هر مرحله از تحلیل ،ترکیب
هر جفت از نمونهها ممکن است مورد توجه قرار گرفته
و هر دو دستهاي که ادغام آنها سبب افزایش اندازه-
یواریانس به اندازهي کمتري شود ،در یک دسته قرار
میگیرند ،و این موضوع در مراحل بعدي گروهبندي
نیز رعایت میگردد (سامانی.)1390 ،
نتایج
با استفاده از روشهاي درونیابی سعی شد در
ابتدا حالت بهینه براي هر روش محاسبه و سپس با
روشهاي دیگر مورد مقایسه قرار بگیرد .در نهایتروش
چندگانه در تابع پایه شعاعی با  RMSEبرابر با
 0/537بهعنوان بهترین روش تخمین سطح تعیین
شد .بیشترین خطا مربوط به روش وزندهی
معکوس) (IDWبود که در آن میزان خطا0/797 ،
محاسبه شد .روش اسپیالین تنشی در تابع پایه
شعاعی نیز با میزان خطاي  ،/539دومین روش بهینه
بود (جدول .)1مؤلفه اول  ،PCAبیشترین واریانس را
دارد و بهترتیب واریانس در مؤلفههاي بعدي کاهش
مییابد .جدول  ،2نتایج حاصل از اهمیت نسبی هر
چاه را نشان میدهد.
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جدول  :1میزان خطا در هر یک از روشهای میانیابی

روش درون یابی
وزندهی معکوس

نوع توابع

)Nugget (C0

)Sill (C

C0/C0+C

RMSE

-

0/34

1/243

2/1

0/797

اسپیالین کامال منظم

0/098

1/012

8/8

0/545

) ψ(𝑑) = (√𝑑2 + 𝑐2

اسپیالین تنشی

0/034

1/045

3/1

0/539

ψ(d) = √𝑑 + 𝑐2

فرمول تابع
)𝑖𝑆(𝑍 × 𝑖𝜆 ∑ = )𝑜𝑠(𝑍

)(IDW

2

𝑑𝑐

ψ(𝑑) = 𝑙𝑛 ( ) + 𝐸1 (𝑐𝑑)2 + γ
−1

تابع پایه شعاعی
)(RBF

2

2

𝑑𝑐

𝛾 ψ(𝑑) = 𝑙𝑛 ( ) + 𝐼0 (𝑐𝑑) +
2

)𝑑𝑐(ψ(𝑑) = 𝑐2 𝑑2 ln
)𝑖𝑋(𝑧 𝑍(𝑥) = 𝜇 +
)𝑋(´𝜀 𝑍(𝑥) = 𝑚(𝑥 − 𝑥̅ ) +

کریجینگ ساده
)(SK

)𝑋(´𝜀 𝑍(𝑥) = ∆𝜔(𝑥) +
)̅𝑧(𝜀 𝑍(𝑥) = 𝑚(𝑥) +

کریجینگ
عمومی )(UK

)𝑋(´𝜀 𝑍(𝑥) = 𝑚(𝑥) +

چندگانه

0/009

0/245

3/5

0/537

چندگانه معکوس

0/076

0/543

1/2

0/542

اسپیالین صفحه نازک
دایرهاي
گوسی
کروي
نمایی
دایرهاي
گوسی
کروي
نمایی

0/057
0/033
0/138
0/032
0/014
0/007
0/025
0
0/007

0/768
1/407
1/266
1/398
1/424
0/314
0/272
0/293
0/321

6/9
2/2
9/8
2/2
0/97
2/1
8/4
0
2/1

0/556
0/741
0/754
0/742
0/766
0/783
0/790
0/780
0/762

شکل  :2نقشه درونیابی پیزومترها با استفاده از روش چندگانه تابع پایه شعاعی
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جدول  : 2اهمیت نسبی محاسبه شده برای هر نقطه براساس دفعات تکرار و دفعات مؤثر بودن هر چاه در روش PCA

چاه

تکرار

تأثیر

نسبی

چاه

تکرار

تأثیر

نسبی

1

15

3

0/2

21

36

22

0/61

2

16

11

0/68

23

36

23

0/63

3

19

12

0/63

24

26

19

0/73

4

20

12

0/6

25

36

23

0/63

5

22

14

0/63

26

25

18

0/72

6

23

12

0/52

27

14

5

0/35

7

24

14

0/58

28

14

11

0/78

8

23

15

0/65

29

22

11

0/5

9

28

25

0/89

30

14

10

0/71

10

30

14

0/46

31

23

16

0/69

11

36

14

0/38

32

17

18

1/05

12

37

21

0/56

33

21

16

0/76

13

37

21

0/56

37

27

21

0/77

14

35

25

0/71

38

23

17

0/73

15

38

31

0/81

41

16

11

0/68

16

36

0

42

16

2

0/12

17

33

22

0/66

43

22

8

0/36

18

37

21

0/56

45

27

16

0/59

19

37

25

0/67

47

27

21

0/77

0

همانگونه که از شکل  3مشخص است ،به ازاي
حذف چاههایی که داراي اهمیت نسبی کمتر از
0/7هستند متوسط ضریب تغییرات  8/63درصد تغییر
میکند .یعنی با حذف  26چاه ،خطاي برآورد سطح
آب زیرزمینی  8/63درصد نسبت به حالتی که از
تمامی چاهها استفاده میشد ،افزایش مییابد .در
تحقیقی که توسط هوشنگی و همکارانش ()1394
صورت پذیرفت ،چاههایی که اهمیت نسبی کمتر از
 0/3داشتند حذف شدند و میزان ضریب تغییرات 11
درصد تغییر کرد .همچنین در تحقیقی دیگر که توسط

نوري قیداري ( )1391انجام شد ،چاههایی که اهمیت
نسبی کمتر از  0/5داشتند حذف شدند و میزان
ضریب تغییرات 13 ،درصد تغییر کرد .بعد از حذف 26
چاه بهوسیله روش  ،PCAدرونیابی سطح آب
زیرزمینی با استفاده از روش تابع پایه شعاعی چندگانه
انجام شد و میزان  RMSEبراي  12چاه باقی باقی-
مانده 0/539 ،محاسبه گردید ،که این میزان در
مقایسه با  RMSEکه براي تمام چاهها برآورد شد،
تغییر چندانی نکرده است.
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0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
اهمیت چاه پیزومتری
شکل  : 3نمودار خطای ایجاد شده در برآورد سطح آبهای زیرزمینی با حذف چاههای پیزومتری براساس اهمیت نسبی

شکل  :4چاههای حذف شده و باقیمانده در روش PCA

نتایج تحلیل خوشهای
مرحلههاي خوشهبندي و ضریب ادغام براي
پیزومترهاي منطقه ،بهصورت تراکمی در جدول 3
نشان داده شده است .در این جدول ،ردیف اول مراحل
خوشهبندي پیزومترها را نشان میدهد که در 37
مرحله صورت گرفته است .در هر مرحله از خوشه-
بندي ،دو پیزومتري که کمترین فاصله یا تفاوت را
دارند ،با هم ترکیب میشوند و در یک دسته قرار می-
.

گیرند .ستون دوم جدول ،از ترکیب خوشه اول و
خوشه دوم بهوجود آمده که نزدیکی خاصی به هم
دارند .ستون چهارم جدول ،مرحله تکرار ترکیب
پیزومتر خوشه اول آن ردیف را در مرحلههاي ترکیبی
بعدي نشان میدهد .براساس این رقمها مشخص می-
شود که خوشههاي عضو این دسته در کدام یک از
دیگر مراحل خوشهبندي تکرار میشوند
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جدول شماره :3ترکیب تراکمی و مرحلههای خوشهبندی پیزومترها در دشت میناب
تکرار در مرحلههاي بعدي

ضریب ادغام

5
10
6
17
18
18
8
11
20
21
17
19
25
26
23
28
29
21
30
26
31
28
30
34
32
29
33
33
31
35
37
34
35
36
36
37
0

0/005
0/060
0/131
0/235
0/350
0/485
0/630
0/826
1/141
1/476
1/986
2/552
3/261
3/996
4/732
5/549
6/430
7/336
8/332
9/311
10/638
12/155
14/161
16/235
18/695
21/900
25/292
30/492
36/126
42/036
50/945
60/470
74/385
91/017
139/905
365/997
962/000

مرحلههاي خوشهبندي

ترکیب خوشهها
خوشه دوم

خوشه اول

*

37
27
22
11
36
33
13
7
35
38
15
29
12
21
28
32
5
34
24
26
25
31
16
17
8
19
10
30
3
18
20
4
23
14
9
6
2

36
25
20
3
34
20
5
5
26
25
5
18
8
19
9
23
3
20
18
1
20
30
9
14
4
1
6
23
1
9
1
2
6
2
6
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
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فنون بر روي دندوگرام به راست یا چپ میتواند به-
ترتیب کاهش یا افزایش یابد .در خوشههاي  2 ،1و 3
به ترتیب  6 ،20و  12چاه قرار گرفت .در ادامه هر یک
از خوشهها بهوسیله روش میانیابی تابع پایه شعاعی
) (RBFمورد بررسی قرار گرفت و میزان RMSE
براي هر یک از خوشهها برآورد شد (جدول  .)4نتایج
درونیابی خوشه سه که  12چاه در آن قرار دارد،
نشان داد که این خوشه نسبت به دو خوشه دیگر،
داراي کمترین خطا ) (RMSEبود .

در شکل  ، 5دندوگرام پیزومترها ارائه شده است ،با
توجه به شکل دندوگرام و ضریب تشابه ،پیزومترها به
 3خوشه تقسیم شدهاند .تعیین تعداد خوشهها به
صورت قراردادي است و با توجه به مقیاس مطالعات
میتوان با جابهجا کردن خط فنون یا خط تقسیم،
تعداد خوشهها را کم یا زیاد کرد .خط فنون ،یک خط
تصوري است که جهت تعیین خوشهها از طول یک
دندوگرام کشیده میشود .طبق نظر گولر و همکاران
( )2002تعداد خوشهها بهوسیله حرکت دادن خط

شکل :5دندوگرام پیزومترهای دشت میناب به روش تحلیل خوشهای

جدول شماره :4میزان خطا برای هریک از خوشهها
روش درونیابی

تابع پایه شعاعی )(RBF

شماره خوشه

RMSE

1

0/27

2

0/44

3

0/24

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب
91

نتیجهگیری
پرهزینه بودن و زمانبر بودن حفر و نگهداري چاه-
هاي پیزومتري جهت تخمین سطح آبهاي زیرزمینی،
ضرورت بهینه کردن تعداد چاههاي پایش سطح آب
زیرزمینی را میرساند .هدف این تحقیق ،تعیین تعداد
بهینه چاههاي پیزومتري جهت تخمین سطح آبهاي
زیرزمینی در آبخوان دشت میناب است .لذا بعد از اخذ
اطالعات  38چاه پیزومتري در سطح دشت 26 ،چاه
پیزومتري کماهمیت در روش  PCAو روش تحلیل
خوشهاي حذف گردید .با حذف چاهها در روش ،PCA
خطاي برآورد سطح آب زیرزمینی  8/63درصد نسبت
به حالتی که از تمامی چاهها استفاده میشد ،افزایش
یافت .میزان  RMSEدر روش  PCAبرابر با  0/52و در
روش تحلیل خوشهاي  0/24بود .با توجه به این که
میزان خطا در روش تحلیل خوشهاي ،کمتر از روش
 PCAبود بنابراین از اعتبار بیشتري برخوردار است .لذا
در این بررسی مالک نتیجهگیري قرار گرفت .لذا نتایج
حاصل از تحلیل خوشهاي نشان داد که با تعداد چاه-
هاي کمتر نیز میتوان تغییرات سطح آب را پیشبینی
کرد .و با صرف هزینه کمتر در نگهداري و اندازهگیري
چاههاي پیزومتري نیز میتوان تخمین قابل قبولی از
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کمیت آبخوان داشت .براین اساس ،تعداد چاههاي
حذف شده میتواند تابع عواملی چون وسعت منطقه،
تراکم نقاط و نحوه شکلگیري شبکه پایش اولیه،
ضخامت آبخوان و نوع کاربري اراضی باشد
) .(Beveridge et al., 2012نتایج نوري قیداري
( ،)1391هوشنگی و همکاران ( )1392و بابائی حصار و
همکاران ( )1394نیز در بهینهسازي تعداد پیزومترها با
استفاده از آنالیز مولفههاي اصلی ،حاکی از نتایج قابل
قبول روش فوق بوده است .بررسی انجام شده توسط
نوري قیداري ( )1391در دشت قیدار نشان داد با
حذف چاههایی با اهمیت نسبی کمتر از  ،0/5خطاي
تراز سطح آب زیرزمینی کمتر از  13درصد افزایش می-
یابد .این رقم در مطالعه هوشنگی و همکارانش ()1392
در دشت تبریز  14درصد و در بررسی بابائی حصار و
همکاران ( )1394حدود  1/5درصد بود .نتایج حاصل از
تحقیق فوق بیانگر این است که با حذف  26نقطه از
شبکه پایش سطح آب زیرزمینی دشت میناب ،مقدار
خطاي حاصله قابل پذیرش بوده و دقت اندازهگیري
سطح آب در چاههاي پیزومتري باقی مانده به اندازه
همان دقت سطح اولیه است ،عالوه بر اینکه در زمان و
هزینه صرفهجویی میشود.
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Optimization of Piezometeric wells Number for Groundwater Level
Prediction Using Factor Analysis (Case Study: Minab Plain)
Ommolbanin Bazrafshan1, Zahra Gerkani NezhadMoshozi 2

Abstract
The lack of rainfall in arid and semi-arid areas result in the limited availability of surface water
resources in these areas, hence water consumption in the agricultural, industrial and drinking
industries relies heavily on groundwater. In field surveys, such as sampling from deep wells,
determining the critical points for sampling is very important in terms of reducing sample size
and saving costs and time. In this paper, the principal component analysis (PCA) and the
hierarchical clustering have been used to select the effective wells for measuring the static level
of groundwater in the Minab plain in Hormozgan province. For this purpose, 38 piezometric
wells were considered and the relative importance of each well was computed using the PCA by
allocating the values between 0 and 1. The study showed that by removing the wells with the
relative importance less than 0.7, the coefficient of variation of groundwater doesn’t increases
significantly compared to the case of using all wells. Based hierarchical cluster analysis, the
piezometers were divided well into three clusters, which the 3rd cluster with 12 piezometers is
the best representative with the lowest error. Finally, the cluster analysis with the lower error
compared to the PCA was used as the criterion of conclusion

Key words: Principal Component Analysis, Cluster Analysis, Groundwater, Minab
Plain.

1

Assistant Professor, Department of Natural Resources Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources,
University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran. Tel: 076-33711049, Email : O.bazrafshan@hormozgan.ac.ir
(Corresponding Author)
2 Ph. D Candidate, Department of Natural Resources Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources,
University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran. Tel: 076-33711049, Email : Z.gerkani@gmail.com

