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چکيده
آبهاي زيرزميني براي بسياري از جوامع مهمترين منبع تأمين آب آشاميدني است .کيفيت آب
به طور مستقيم سالمت مصرفکنندگان را تحت تأثير قرار ميدهد ،به همين دليل بررسي
کيفيت آب و عوامل مؤثر بر آن ضروري است .هدف از اين مطالعه ارزيابي کيفيت آب زيرزميني
شهرستان مالرد استان تهران با استفاده از تحليلهاي آماري چند متغيره است .بدين منظور
دادههاي  59پارامتر کيفي در  95حلقه چاه آب شرب طي سالهاي  5933تا  5930انتخاب
گرديد و بر اساس تحليل خوشهاي سلسله مراتبي چاههاي آب شرب شهرستان مالرد به سه
طبقه کيفي تقسيم بندي گرديد .همچنين به منظور شناخت مهمترين پارامترهاي کيفيت آب
در هر منطقهي همگن از تحليل عاملي بر اساس روش تحليل مؤلفههاي اصلي استفاده شد.
نتاج نشان دادکه کيفيت آب در خوشه سوم (مناطق مرکزي و غربي) از مطلوبيت پايينتري
برخوردار است و در هر خوشهي کيفي  9عامل به عنوان مهمترين پارامترهاي تغيير کيفيت آب
با مجموع واريانس  39/0 ،30/3و  33/3به ترتيب در خوشـهي همگن  0،5و  9تغييرات کيفيت
آب آن خوشه را توجـيه ميکنند .عاملهاي به دست آمده از تحليلهاي عاملي نشان ميدهد
که پارامترهاي موثر بر تغييرات کيفيت آب به طور عمده با سازندهاي تبخيري ،استفاده از
5ـ دانشيار گروه جغرافياي طبيعي ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران ،ايران (نويسنده مسئول).
E-mail: k-nosrati@sbu.ac.ir
0ـ کارشناسي ارشد هيدروژئومورفولوژي ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران ،ايران.
9ـ دبير کميته تحقيقات شرکت آب و فاضالب روستايي استان تهران ،ايران.
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کودهاي شيميايي و حاصلخيزکنندهها ،فاضالبهاي خانگي و دفع غيراصولي فضوالت
پرورشگاههاي دام و طيور مرتبط ميباشد.
کلمات کليدي :کيفيت آبهاي زير زميني ،مدلهاي آماري ،تحليل عاملي ،طبقهبندي خوشهاي،
شهرستان مالرد.

مقدمه
آب زيرزميني يکي از مهمترين منابع آب شيرين مورد نياز انسان بخصوص در مناطق
خشک ميباشد که بهرهبرداري از اين منابع براي مصارفي نظير کشاورزي ،شرب ،صنعت
و ...توسعه زيادي يافته است (صداقت .)5939 ،امروزه آمارها حاکي از آن است که در
دهههاي اخير به دليل محدوديتهاي محيط طبيعي و برداشتهاي نابهنجار از منابع
آب زيرزميني عالوه بر بحران کمبود آب ،با مسئله چگونگي حفاظت از کيفيت اين منابع
نيز مواجه هستيم .از اين رو با توجه به افت سطح سفرههاي آب زيرزميني و کاهش
استانداردها تعريف شده براي اين منابع ،مديريت بهينه آن از ملزمات بوده و اين امر
تحقق نمييابد مگر با بکارگيري و استفاده از مدلها و تکنيکهاي مختلف .از جمله
روشهاي مورد استفاده در زمينه ارزيابي تغييرات مکاني و زماني کيفيت و کميت آب
زيرزميني تکنيکهاي آماري تکمتغيره و يا چندمتغيره ميباشد (طلوعي اشلقي و
صفاکيش .)5933 ،تاکنون مطالعات متعددي در ارتباط با کيفيت آب زيرزميني در ايران
و جهان انجام گرفته است ،که به بخشي از آنها اشاره ميکنيم.
عبادتي و همکاران ( ،)5930در مقاله اي به بررسي روند و علل تغييرات  ECدر
منابع آبي زيرزميني شهرستان مالرد پرداختهاند و به اين نتيجه رسيدند که روند
تغييرات اکثر پارامترها در روستاهاي بخش اخترآباد شهرستان مالرد از غرب منطقه به
سمت شرق افزايش يافته است که در اين ميان افزايش هدايت الکتريکي ( )ECکه خود
تابعي از افزايش امالح موجود در آبهاي زيرزميني است ،به وضوح مشهود ميباشد.
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جيانگ و همکاران ،)0153( 5ميزان دما ،هدايت الکتريکي و  pHآب زيرزميني را به
همراه آناليزهاي ميکروبيال و هيدروشيميايي در يک دره تراف کارستي در شمال غرب
چين مورد بررسي قرار دادند که هدف از آن شناخت تأثيرات زيست محيطي حوضهي
آبريز منطقهي شهري روي منابع آب زيرزميني بوده است .دينگ و همکاران،)0151( 0
در مقاله خود به اين نتيجه رسيدند که وجود خور در مدخل رود سالوم در کشور سنگال
عامل اصل تغيير کيفيت آب بوده که موجب نفوذ آب شور دريا در سفرههاي آب
زيرزميني منطقه شده است .همچنين وينک و همکاران ،)0151( 9در تحقيق خود تأثير
سينتيک کاهشي بر روي فلزات سنگين و رهاسازي آرسنيک به داخل آب زيرزميني را
مورد بررسي قرار دادهاند .ناراني و همکاران ،)0151( 0در مقالهاي به بررسي و تعيين
مقدار کمي تأثير جنگلزدايي بر روي کيفيت آب زيرزميني در شمال کالنتان ،مالزي
بين سالهاي  5333تا  0150پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که مـقدار نيترات
ساليانه به ميزان  3/5درصد افزايش داشته است .نصرتي و ايکهاوت ،)0150( 1در
پژوهش خود با استفاده از تحليلهاي آماري چندمتغيره به ارزيابي کيفيت آب زيرزميني
با استفاده از تکنيکهاي آماري چندگانه در دشت هشتگرد پرداختند و به اين نتيجه
رسيدند که عوامل اصلي مؤثر بر کيفيت آب زيرزميني مرتبط با آاليندههاي طبيعي،
فاضالبهاي خانگي ،مواد صنعتي و کشاورزي موجود در دشت هشتگرد بوده است.
شهرستان مالرد واقع در غرب استان تهران به دليل قرار گرفتن در اقليم خشک و نيمه
خشک با برداشتهاي بيرويه و حفر چاههاي غير مجاز در سالهاي اخير با افت سطح و
کاهش کيفيت منابع آب زيرزميني مواجه بوده است .از اين رو توجه به ويژگيهاي کمي
و کيفي اين ذخاير از اهميت بسزايي برخوردار ميباشد .بدين منظور در پژوهش حاضر
به تحليل و طبقهبندي کيفيت آبهاي زيرزميني شهرستان مالرد جهت شناسايي ميزان
1- Jiang et al.,
2- Dieng et al.,
3- Vink et al.,
4- Narany et al.,
5- Nosrati and Eeckhaut
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کيفيت آب شرب بخشهاي مختلف ،مقايسه آنها با يکديگر و در نهايت پهنهبندي و
خوشهبندي کيفيت آب شرب چاهها با استفاده از روشهاي آماري چندمتغيره پرداخته
شده است.
مواد و روشها
منطقهي مورد مطالعه

شهرستان مالرد در  09کيلومتري غرب استان تهران و در فاصلهي  11.01تا 15.11
طول شرقي و  91.03تا  09.91عرض شمالي قرار گرفته است که وسعت آن برابر با
 311کيلومتر مربع ميباشد (قاسمي .)5931 ،همچنين بر اساس اقليم نماي دو مارتن و
ضعيت اقليمي نيمهشرقي شهرستان در حد نيمهخشک و اقليم غربي آن در حد خشک
ارزيابي شده است (شرکت آب و فاضالب روستايي تهران.)5930 ،
شهرستان مالرد از نظر زمينشناسي داراي تنوع سازند بوده که سن آن از دوران
ائوسن تا عهد حاضر متغير است .به طور کلي چاههايي که در اين محدوده قرار دارند بر
روي سه واحد زمينشناسي به شرح ذيل حفر شدهاند:
-5پادگانههاي آبرفتي کم ارتفاع و جوان دوران کواترنري ( :)Q2اکثر چاههاي موجود
در شرق شهرستان بر روي اين سازند قرار دارند.
-0سنگهاي آذر آواري ،توف و آهک ماسهاي دورا ائوسن ( : )E2چاههاي سهگانه
گمرگان بعالوه چاه چاقو بر روي اين واحد زمينشناسي حفر شده است
-9پادگانه آبرفتي با ارتفاع بلند و قديمي دوران کواترنري ( :)Q1چهار چاه دهستان
گويبالغ در غربيتـرين بخش شهرستان مالرد بر روي اين سازند زمينشناسي قرار
گرفتهاند (زحمتکش.)5933 ،
شهرستان مالرد از نظر کاربري اراضي شامل  1تيپ طبقاتي مختلف ميباشد که
تمامي چاه هاي موجود در شرق شهرستان مالرد بر روي اراضي روستايي و زراعي قرار
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داشته و چاه هاي محفوره در غرب اين شهرستان بر روي اراضي فاقد پوشش گياهي و
فقير حفر شـده است .شکل چاههاي شـهرستان مالرد را از نظر کاربري اراضي نشان
ميدهد .شکل ( )0موقعيت مکاني چاههاي آب شرب شهرستان مالرد را بر حسب نوع
کاربري اراضي.

شکل ( )1موقعيت مکاني چاههاي آب شرب بر حسب سازندهاي زمينشناسي

روش کار
به منظور تحليل و طبقهبندي کيفيت آبهاي زيرزميني شهرستان مالرد-تهران دادههاي
کيفي مناب ع آب شرب اين شهرستان از شرکت آب و فاضالب روستايي جمعآوري شد.
اطالعات حاصله شامل پارامترهاي کيفي  95حلقه چاه آب شرب در طي سالهاي
 5933-5930بوده که براي 59پارامتر فيزيکي و شيميايي (از قبيل هدايت الکتريکي،
کل جامدات محلول ،نيترات ،بيکربنات ،کلرور ،سولفات ،کلسيم ،منيزيم ،سديم ،پتاسيم،
سختي کل ،فلوئور و  )pHمورد آناليز قرار گرفت .در اين پژوهش از نرمافزار  SPSSبراي
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نمايش نتيجه تحليل خوشهاي ،تحليل عاملي و تحليل واريانس يکطرفه استفاده شد
که پس از انجام تحليلهاي آماري به وسيله نـرمافزار  Arc GISو بر اساس درونيابي
بـه روش  idwمنـطقهي مورد مـطالعه پهنهبندي گرديد .همچنين پس از ثبت موقعيت
مکاني هر يک از چاهها به وسيله  GPSوضعيت کاربري اراضي و زمينشناسي نيز مورد
بررسي قرار گرفت.

شکل ( )2موقعيت مکاني چاههاي آب شرب بر حسب نوع کاربري اراضي

تحليل خوشهاي سلسه مراتبي

در اين پژوهش به منظور قرار دادن چاههاي آب شرب در گروههاي مختلف از تحليل
خوشهاي سلسله مراتبي استفاده گرديد .بر اين اساس چاههاي آب شرب شهرستان
مالرد براساس خصوصيات کيفي و با توجه به شباهت و فاصلهي اقليدسي بين طبقات به
سه خوشه طبقهبندي شد و نمودار درختي آن ترسيم گرديد .همچنين به منظور پهنه
بندي اين شهرستان بر اساس وضعيت کيفي چاهها ،ابتدا در نرمافزار  Arc GISهر خوشه
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به صورت يک اليه سطح 5تبديل شد و پس از وزندهي ،به سه منطقهي کيفي طبقه-
بندي گرديد .در انتها به منظور استنتاج معنيداري تفاوت بين خوشهها از تحليل آزمون
واريانس يکطرفه 0استفاده شد که بر طبق آن ميزان مطلوب بودن کيفيت آبهاي
زيرزميني در خوشههاي مختلف مشخص و هر يک بر اساس عوامل تأثيرگذار (کاربري
اراضي و زمينشناسي) مورد تحليل قرار گرفتند.
تحليل عاملي

به منظور تفکيک فرايندهاي مختلف و تشخيص مهمترين پارامترهاي اثرگذار بر کيفيت
آب زيرزميني شهرستان مالرد در هر خوشه از تحليل عاملي استفاده گرديد .به طور
کلي تحليل عاملي در کاهش دادهها مورد استفاده قرار ميگيرد تا مجموعه دادهها که
شامل تعداد زيادي متغي ر است به تعداد مناسب و معقول کاهش يابد .بر اين اساس براي
تعيين شايستگي دادهها قبل از انجام تحليل عاملي به وسيله نرمافزار  SPSSاز آزمون
کفايت 9و کرويت استفاده گرديد .پس از سنجش کفايت و کرويت دادهها در ابتدا تعداد
عاملها و يا مؤلفههاي اصلي کيفيت آب زيرزميني با توجه به مقادير ويژه بيش از يک
تعيين شد .همچنين براي تشخيص بهتر تعداد مؤلفهها بر اساس رابطهي بين عاملها و
مقادير آنها يک نمودار ترسيم گرديد که بر طبق آن پس از شکستگي محور نمودار
تعداد مؤلفههاي اصلي معين ميشود .با تعيين درصد تجمعي واريانسها مشخص شد
که هر مؤلفه اصلي چند درصد از تغييرات کيفيت آب زيرزميني را توجيه مينمايد .در
انتها ميزان همبستگي مثبت يا منفي بين متغيرها و يا پارامترهاي کيفي آب زيرزميني
در مؤلفههاي اصلي و به تفکيک هر خوشه سنجيده شدکه بر طبق آن متغيرهايي که بار
عاملي آنها بيش از  1/1بود به عنوان مهمترين پارامتر کيفي آب در آن مؤلفه شناسايي
گرديد.

1- Polygon
2- One-way ANOVA
3- KMO
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بحث و نتايج
با توجه به شکل ( )9به منظور طبقهبندي يا خوشهبندي کيفي چاههاي آب شرب
شهرستان مالرد تمامي چاههاي مورد مطالعه در اين شهرستان به  9خوشه کيفي
تقسيم گرديد که بر طبق آن  51چاه در خوشهي اول 50 ،چاه در خوشهي دوم و  3چاه
در خوشهي سوم جاي گرفتند .شکل پهنهبندي کيفي چاههاي شهرستان مالرد را
برحسب تحليل خوشهاي نشان ميدهد.
نتايج کيفيت چاهها در خوشههاي مختلف

برحسب طبقهبندي انجام گرفته از کيفيت چاههاي آب شرب شهرستان مالرد مشخص
گرديد ،چاههايي که در خوشهي اول جاي گرفته است با مساحتي بالغ بر 31
کيلومترمربع در شرقيترين نقطه شهرستان واقع شدهاند و تمام پارامترهاي کيفي مورد
مطالعه در اين خوشه به جز پارامتر  pHبه صورت معناداري در پايينترين ميزان خود
نسبت به دو خوشهي ديگر قرار دارند ،اما خوشهي دوم از وسعت بيشتري نسبت به
خوشهي اول برخوردار ميباشد و داراي مساحتي در حدود 051کيلومتر مربع است
(شکل  9و .)0
مناطقي که از نظر همگني دادههاي کيفي در اين خوشه واقع شدهاند در دو بخش
اصلي قابل رويت ميباشند - :حدفاصل خوشهي اول و سوم  -0در انتهاي غربي
شهرستان مالرد و در مرز سياسي اخترآباد .براساس آناليزهاي انجام شده و باتوجه به
جدول ( )5مشخص شد که وضعيت کيفي اين ناحيه با يک رابطهي معنادار نسبت به
خوشهي اول از وضعيت کيفي نامطلوب و نسبت به خوشهي سوم وضع مطلوبي را دارا
است اين مسئله نسبت به تمامي پارامترهاي کيفي به جز  pHصادق است.
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خوشه9
سوم

خوشه9
سوم

خوشه9
سوم

شکل ( )3طبقهبندي کيفي چاههاي آب شرب شهرستان مالرد

با تفکيک چاههاي شهرستان مالرد از نظر وضعيت کيفي مشخص گرديد که  3چاه در
محدودهي خوشهي سوم قرار گرفتند .اين منطقه که از وسعت بيشتري نسبت به دو
خوشهي ديگر برخوردار است داراي مساحتي بالغ بر  111کيلومتر مربع ميباشد (شکل
 .)9باتوجه به جدول ( )5مشخص گرديد که وضعيت کيفي آب اين محدوده با يک
رابطه معنادار در تمامي پارامترهاي کيفي بهجز  pHداراي غلظت بااليي بوده و کيفيت
آب زيرزميني اين خوشه نسبت به خوشهي اول و سوم از وضعيت نامناسبتري
برخوردار است.
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جدول ( )1نتايج کيفيت چاههاي آب شرب شهرستان مالرد بر حسب خوشهبندي
متغير

معنيداري

pH
EC
TDS
سختي کل
فلوئور
سولفات
کلرور
بيکربنات
نيترات
کلسيم
منيزيم
سديم
پتاسيم

5/3
* ≥1/110
* ≥1/110
* 1/113
* ≥1/110
* ≥1/110
* ≥1/110
* ≥1/110
* 1/151
* 1/111
* 1/113
* ≥1/110
* ≥1/110

ميانگين خوشهي اول ميانگين خوشهي دوم ميانگين خوشهي سوم

1/1
019
010
515
1/55
11
03
501
51
00
00
01
5/0

1/3
333
103
530
1/01
503
13
091
05
01
01
501
0/5

1/3
0910
5933
915
1/33
131
533
011
99
10
91
931
0/0

* در سطح  %59داراي اختالف معنيدار ميباشد.

شکل ( )4نقشهي پهنهبندي کيفي آبهاي زيرزميني برحسب طبقهبندي خوشهاي
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نتايج تحليل عاملي کيفيت آب زيرزميني

براي تعيين مؤلفههاي اصلي در خوشه اول طبق جدول ) سه مؤلفه که داراي مقادير
ويژه بيشتر از  5بودهاند ،تعيين گرديد .همچنين شکل ( )1نيز نشاندهندهي شکستگي
محور نمودار از مؤلفه سوم به بعد است که به معناي تعيين سه مؤلفه اصلي براي
پارامترهاي کيفي خوشه اول ميباشد .از اين رو مشخص گرديد عامل اول با 11درصد
وارايانس داراي بيشترين سهم تغييرات در خوشه اول بوده و عامل دوم و سوم نيز به
تـرتيب با واريانس  01و  50درصد پس از مؤلـفه اول بر کـيفيت آب اين خوشه موثر
مـيباشند .به طور کلي  9مؤلفه انتخاب شـده در مجموع 30درصد واريانس را تـوجيه
ميکند که به معناي آن است که هر سه مؤلفه شامل مهمترين عوامل مؤثر بر کيفيت
آب زيرزميني در خوشه اول ميباشند.
در مؤلفهي اول  3عامل با همبستگي مثبت و قوي بيشترين تأثير را بر کيفيت
چاههاي آب شرب خوشه اول در شهرستان مالرد گذاشتهاند زيرا بار عاملي تعيين شده
براي  3عامل کيفي باالتر از  1/1گزارش شده است .در کل اين مؤلفه نشان ميدهد که
عاملهايي از قبيل نيترات ،pH ،کلر بيشتر تحت تأثير فعاليت کشاورزي نظير استفاده از
حاصلخيز کنندهها ،کودها و آبياري و فاضالبهاي مناطق مسکوني قرار داشته و داراي
غلظت بااليي نسبت به مناطق ديگر هستند .همچنين وجود سازندهاي آبرفتي و رسوبي
به دليل دارا بودن رس و سيلت موجب جذب کلسيم و منيزيم در آب گرديده و به طبع
ميزان سختي کل آب زيرزميني را نيز تحت تأثير قرار داده است.
در مؤ لفه دوم بيکربنات داراي بيشترين بار عاملي مثبت ( )1/31ميباشد که علت
اصلي سازند تبخيري (آهکي و نمکي) موجود در رسوبات خاک خوشه اول ميباشد.
همچنين ميزان پتاسيم نيز داراي بار مثبت بوده ( )1/1يکي از عواملي که ميتواند
ميزان پتاسيم را افزايش دهد وجود مناطق فعال کشاورزي ميباشد .زيرا گياهان آن را
جذب کرده و پس از تجزيه گياه دوباره پتاسيم به محيط برميگردد.
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در مؤلف ه سوم ميزان فلوئور با بار عاملي  1/33داراي رابطهي منفي قوي با سديم
ميباشد که نشاندهندهي حاکميت محيط بازي نسبت به اسيدي است .همچنين ميزان
سديم با بار عاملي  1/1داراي همبستگي مثبت تقريباً باال ميباشد .از عواملي که باعث
افزايش سديم گرديده است ميتوان به باالبودن سنگ کف و ضخامت کم اليههاي
آبرفت در برخي از مناطق خوشه اول اشاره کرد که اين عوامل موجب کموسعت شدن
قاعدهي مخروط افت در چاههاي منطقه و رخداد ماسهدهي شده است و همين مسئله
افزايش امالح و سديم را در پي دارد.
در خوشهي دوم جهت اطمينان از مناسب بودن دادهها براي انجام تحليل عاملي از
آزمون کرويت بارتلت استفاده گرديد که نتايج نشاندهندهي کفايت دادهها جهت انجام
تحليل عاملي ميباشد.
شکل ( )1تغييرات مقادير ويژه را در ارتباط با عاملها نشان ميدهد .از اين رو
مشخص گرديد که از عامل سوم به بعد محور نمودار شکستگي پيدا کرده و تغييرات
مقادير ويژه کم ميشود ،بر طبق اين موضوع ميتوان سه عامل را به عنوان عوامل مهم که
بيشترين نقش را در تبيين واريانس دارند استخراج کرد .همچنين جدول ( )0نيز مقادير
ويژه و واريانس متناظر با عاملها را نشان ميدهد که بر اساس آن سه مؤلفه که داراي
مقادير ويژه بيش از  5بودند مشخص گرديد .عامل اول با  91درصد وارايانس داراي
بيشترين سهم تغييرات در خوشهي دوم بوده و عامل دوم و سوم نيز به ترتيب با واريانس
 95و  51درصد پس از مؤلفه اول بر کيفيت آب اين خوشه مؤثر ميباشند.

شکل ( )9رابطهي بين عاملها و مقادير ويژه در خوشهي اول
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جدول ( )2نمرههاي عاملي خوشهها کيفي
خوشه اول
متغير
pH
EC
TDS
TH
F
CL
SO42
HCO3
NO3
Ca2
Mg
Na
K

مقدار ويژه
%واريانس
%تجمعي

خوشه دوم

عامل

عامل

عامل

اول

دوم

سوم

1/1
1/3
1/3
1/3
1
1/3
1/3
1
1/3
1/3
1/3
1
1/1
1/3
11
11

-1/0
1
1
1/0
1/0
-1/1
1
1/3
1/0
1/9
1
-1/1
1/1
0/1
01
31

1/0
1/5
1
1
-1/3
-1/5
1
1
-1/5
1
-1/0
1/1
1/5
5/1
50
30

عامل اول عامل دوم

-1/3
-1/0
-1/5
1/1
1/9
-1/3
1/0
1/3
1/1
1/1
1/0
-1/1
1
0/1
91
91

1/0
1/3
1/3
-1/0
1/1
1
1/3
1/5
1/5
-1/0
-1/9
1/1
1
0/5
95
11

خوشه سوم
عامل
سوم

-1/5
1
-1/5
1/0
-1/1
1
1
-1/11
1/0
1/9
1/1
-1/9
-1/1
5/3
51
39

عامل اول

1/0
1/3
1/3
-1/9
1/1
1/0
1/3
-1/5
1/5
-1/0
-1/0
1/3
-1/0
0/3
93
93

عامل

عامل

دوم

سوم

-1/0
1/5
1/19
1/3
-1/0
1/0
1
1/10
1/1
1/3
1/1
-1/0
-1/1
9/0
01
11

-1/1
1/5
-1/5
1/0
1/0
1/3
-1/0
1/3
1/0
1/5
1/1
-1/0
1/0
9/11
09
33

مؤلفه اول داراي اکثريت سهم پراکنش دادهها نسبت به دو مؤلفه ديگر است که
نشان از تأثيرگذاري باالي عاملهاي آن بر کيفيت آب زيرزميني خوشهي دوم دارد .در
اين مؤلفه  0عامل داراي همبستگي قوي با بار عاملي باالي  1/1بوده که عبارتند از کلر،
بيکربنات ،کلسيم و  pHکه اين عوامل را ميتوان به عنوان مهمترين پارامترهاي توجيه-
کنندهي تغييرات کيفيت آب زيرزميني معرفي کرد .به طور کلي در اين مؤلفه به دليل
همبستگي مثبت ميان کلسيم و بيکربنات از يک سو و باال بودن نسبي سختي کل با بار
عاملي 1/135و همبستگي منفي کلر از سوي ديگر ميتوان گفت که سختي موقت آب از
ويژگيهاي کيفي آب زيرزميني اين خوشه محسوب ميشود .از داليل اصلي افزايش
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سختي آب زيرزميني تماس آب با آبرفتهاي رسوبي (آهکي و نمکي) و انحال آن توسط
اسيد کربنيک آب ميباشد.
در مؤلفه دوم پارامترهاي سولفات ،سديم ،فلوئور ،هدايت الکتريکي و کل جامدات
محلول داراي همبستگي قوي و مثبت ميباشند .در حقيقت به دليل شوري خاک ،وجود
برخي اراضي کشاورزي و فعاليتهاي زراعي و قرارگيري چاههاي خوشهي دوم در مسير
جريان غربي -شرقي آبخانه تهران کرج ميزان امالح موجود در آب افزايش يافته و اين
امر سبب افزايش  TDSو  ECآب چاههاي اين محدوده گرديده است .به طور کلي
افزايش ميزان سولفات و سدي م آب با باال بودن مقدار کل مواد جامد محلول و قابليت
هدايت الکتريکي آب رابطه مستقيمي دارد .از سوي ديـگر وجود کاني فلورين در
نـهشتههاي رسوبي نيز سبب شـده است که فلوئور بـه عنوان يک عامل مهم کيفي در
آبهاي زيرزميني محدودهي خوشهي دوم شناخته شود .در مؤلفهي سوم باالترين
همبستگي مرتبط به پتاسيم با بار عاملي  -1/15بوده که نشاندهندهي همبستگي
منفي و قوي اين پارامتر ميباشد .پارامتر منيزم نيز داراي همبستگي مثبت و نسبتاً قوي
با بار عاملي  1/131است .در حقيت ميتوان گفت رابطهي معکوس منيزيم و پتاسيم در
مؤلفه سوم بيانگر وجود سختي آب در اثر وجود يون منيزيم ميباشد.بر اساس جدول
( )0مشخص شد که باالترين ميزان اشتراک در هر سه مؤلفه مربوط به پارامترهايي نظير
سديم ،کلسيم و سختي کل است و کمترين ميزان اشتراک مربوط به پارامتر نيترات
بوده زيرا اين پارامتر تنها در مؤلفه اول داراي بيشترين بار عاملي بوده است.

شکل ( )6رابطه بين عاملها و مقادير ويژه در خوشهي دوم
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در خوشهي سوم نيز جهت اطمينان از مناسب بودن دادهها براي انجام تحليل عاملي
از آزمون کرويت بارتلت استفاده گرديد که نتايج نشان داد که ميزان کفايت دادهها در
جهت انجام تحليل عاملي مناسب ميباشد .شکل ( )1تغييرات مقادير ويژه را در ارتباط
با عاملها نشان ميدهد .اين نمودار به منظور کاهش مؤلفهها و تعيين مهمترين پارامتر
کيفيت آب در منطقه بکار مـيرود .همچنين جـدول ( )0نيز مقادير ويژه و واريانس
متناظر با عاملها را نشان ميدهد که بر اساس آن سه مؤلفه با مقادير ويژه بيش از 5
مشخص شد .بر طبق اين موضوع عامل اول با  93درصد وارايانس داراي بيشترين سهم
تغييرات در خوشه سوم بوده و عامل دوم و سوم نيز به ترتيب با واريانس  01و 09
درصد پس از مؤلفهي اول بر کيفيت آب اين خوشه موثر ميباشند .بر اساس واريانس
تجمعي که از  9مؤلفه به دست آمده است معلوم گرديد که  %33از پراکندگي پارامترهاي
کيفي آب زيرزميني شهرستان مالرد توسط اين سه مؤلفه توجيهپذير ميباشند .اين امر
به معناي آن است که هر سه مؤلفه شامل مهم ترين پارامترها يا عاملهاي مؤثر بر
کيفيت آب زيرزميني در خوشه سوم هستند.
همانطور که اشاره شد مؤلفه اول با توجيه  93درصد از واريانس داراي اکثريت سهم
پراکنش دادهها نسبت به دو مؤلفه ديگر است .در اين مؤلفهي  0پارامتر کيفي با بار
عاملي بيش از  1/13داراي همبستگي مثبت و قوي بوده که به عنوان مهم ترين
پارامترهاي اثر گذار در مؤلفه اول شناخته ميشوند .اين پارامترها عبارتند از :هدايت
الکتريکي ،کل جامدات محلول ،سولفات ،فلوئور و سديم .در مؤلفهي دوم پارامترهاي
کلسيم و سختي کل با بار عاملي بيش از  1/3داراي همبستگي قوي و مثبت بوده و
ميزان منيزيم نيز با بار عاملي  1/11داراي همبستگي خوب ميباشد .از اين رو ميتوان
گفت که از ويژگيهاي ديگر کيفيت آب در خوشهي سوم سختي آن بوده که همبستگي
منفي و قوي پتاسيم با بار عاملي  1/13مويد اين موضوع ميباشد زيرا با جايگزيني يون
پتاسيم و سديم با کلسيم و منيزيم از سختي آب کاسته ميشود .از سوي ديگر نيترات با
بار عاملي  1/11داراي همبستگي مثبت و نسبتاً خوب را داراست که نشان از سختي
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دائم آب در اين منطقه دارد .به طور کلي به علت حفر چاههاي اين محدوده بر روي
سازند آذرآواري ،توف و آهک ماسهاي ( )E2و وجود فعاليتهاي انساني و تراکم مراکز
صنعتي– مسکوني بخصوص در شرق خوشهي سوم ،سختي آب به عنوان يکي از مهم-
ترين پارامترهاي کيفي آب زيرزميني در اين خوشه ميباشد .در مؤلفهي سوم ميزان pH
آب نسبت به دو مؤلفه ديگر (در خوشهي سوم) از همبستگي قوي و منفي برخوردار
بوده که بيانگر اسيدي بودن آب در اين پهنه ميباشد .از اين رو با توجه به همبستگي
مثبت کلر و بيکربنات با بار عاملي  1/3ميتوان گفت فرايند انحالل در اين منطقه فعال
است .بر اساس جدول ( )0مشخص شـد که ميزان اشـتراک در هر سه مؤلفه براي
عاملهاي کيفي باال بوده است .کمترين ميزان اشتراک مربوط به پارامتر نيترات بوده
زيرا اين پارامتر تنها در مؤلفهي دوم داراي بيشترين بار عاملي ميباشد.

شکل ( )7رابطهي بين عاملها و مقادير ويژه در خوشهي سوم

نتيجهگيري
شهرستان مالرد يکي از شهرستانهاي واقع در غرب استان تهران ميباشد که به علت
مجاورت آن باکوير مرکزي و پايين بودن پتانسيل منطقه و همچنين وجود مراکز
صـنعتي و مسکوني از لحاظ تأمين آب شـرب و بهداشـتي از اهميت بااليـي برخوردار
ميباشد از اين رو به منظور پهنهبندي کيفي چاههاي آب شرب شهرستان مالرد و
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شناخت مهم ترين پارامترهاي کيفيت آب در هر منطقهي همگن از تحليل خوشهاي
سلسه مراتي و تحليل عاملي بر اساس روش تحليل مؤلفههاي اصلي استفاده شد.
براساس تحليل خوشهاي چاههاي آب شرب شهرستان مالرد در سه طبقهي کيفي
تقسيمبندي گرديد و مشخص شد که با حرکت از خوشهي اول به سمت خوشهي سوم
ميزان غلظت تمامي پارامترهاي کيفي به جز  pHبه صورت معنادار افزايش مييابد .در
خوشهي اول که شامل مناطق شرقي شهرستان مالرد است به دليل وجود کاربري
کشاورزي و نيز بنابر برخي عوامل طبيعي نظير آبدهي باالي چاهها ،عمق زياد اليههاي
رسوبي ،نبود شکستگيهاي گسلي ،آب زيرزميني از کيفيت مطلوب تري برخوردار است.
در خوشهي دوم به دليل باال بودن سنگ کف از عمق اليههاي رسوبي کاسته و در نتيجه
خودپااليي زمين نير کاهش مييابد .چاههاي اين خوشه نيز به دليل نزديکي به ابتداي
آبخانه تهران-کرج آبدهي کمتري دارند .در چاههاي آب شرب شمار  0،5و  0روستاي
گويبالغ وجود رسوبات آتشفشاني ارتفاعات اطراف باعث افزايش غلظت بيکربنات و
سولفات آب گشته است .از سوي ديگر شهرکهاي مسکوني و برداشتهاي بيرويه از
آبهاي زيرزميني کاهش کيفيت آب را به همراه دارد .خوشهي سوم شامل قسمت
عمدهاي از بخش مرکزي شهرستان مالرد بوده که چاههاي آن به دو منطقهي غرب و
شرق رودخانهي شور قابل تقسيم است .در غرب رودخانهي شور به دليل پرورش دام و
طيور غلظت پارامترهاي آنتروپوژنيک آب نظير نيترات افزايش يافته است .همچنين
شرايط ويژه زمينشناسي و آبدهي کم چاههاي اين منطقه نيز غلظت پارامترهاي کيفي
را موجب شده است .از طرفي در شرق رودخانهي شور وجود شهرکهاي صنعتي،
مسکوني و نيز عوامل طبيعي کاهش کيفيت آب زيرزميني را به دنبال دارد.
نتايج تحليل عاملي در اين پژوهش نشان داد که خوشه اول  30درصد از تغييرات
کيفي آب زيرزميني را توجيه ميکند .که بر طبق آن عوامل اول ،دوم و سوم به ترتيب
 %01 ،%11و  %50را به خود اختصاص دادهاند .عامل اول شامل پارامترهاي نيترات،pH ،
کلر ،هدايت الکتريکي ،کل جامدات محلول ،سختي کل ،سولفات ،کلسيم و منيزيم با
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همبستگي مثبت و قوي به عنوان اثرگذارترين مؤلفه در اين خوشه تغييرات کيفي آب را
تحت تأثير خود دارد که علت آن از يک سو اراضي کشاورزي ،استفاده از کودها و
حاصلخيزکنندهها بوده و از سوي ديگر وجود رسوبات آبرفتي نظير سيلت ،رس و ...نيز
موجب تأثير گذاري پارامترهاي فوق گرديده است .در خوشه دوم تحليل عاملي بيانگر
آن است که سه مؤلفه کيفي  31درصد از تغييرات آب زيرزميني اين شهرستان را
توجيه ميکند که بر طبق آن عامل اول  91درصد ،عامل دوم  95درصد و عامل سوم
 51درصد است از سهم تغييرات کيفي آب زيرزميني اين خوشه را به خود اختصاص
دادهاند .در عامل اول کلر و  pHداراي همبستگي منفي و قوي و کلسيم و بيکربنات از
همبستگي مثبت و قوي برخوردارند .زيرا تماس آب زيرزميني با آبرفتهاي رسوبي و
انحالل آن توسط اسيدکربنيک سبب افزايش کلسيم و بيکربنات آب ميگردد .همچنين
استفاده از اکسيد کلسيم در ساختمانسازي و صنايع ،افزايش کلسيم آب زيرزميني را به
همراه دارد .عامل دوم نيز با  1درصد اختالف نسبت به عامل اول نقش بسزايي در تغيير
کيفيت آب زيرزميني اين خوشه دارد .پارامترهاي سولفات ،سديم ،فلوئور ،هدايت
الکتريکي و کل جامدات محلول در اين عامل داراي همبستگي مثبت و قوي هستند که
داليل آن عبارتند از :شوري خاک ،وجود اراضي کشاورزي و زراعي و قرارگيري چاههاي
خوشهي دوم در مسير جريانهاي غربي -شرقي آبخانه تهران -کرج.
در خوشهي سوم نتايج حاصل از تحليل عاملي نشان داد که سه مؤلفهي کيفي 33
درصد از تغييرات آب زيرزميني شهرستان مالرد را تحت تأثير خود دارد که بر طبق آن
عامل اول  93درصد ،عامل دوم  01درصد و عامل سوم  09درصد است از سهم تغييرات
کيفي آب زيرزميني اين خوشه را به خود اختصاص دادهاند .در عامل اول به عنوان
اثرگذارترين مؤلفه پارامترهاي کيفي هدايت الکتريکي ،کل جامدات محلول ،سولفات،
فلوئور و سديم داراي همبستگي مثبت و قوي ميباشند.
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