دانشگاه صنعتي اصفھان

آمار مھندسی پيشرفته

انواع داده ھا در امار

تکليف شماره ٢

 -١مقدمه

آب زيرزميني ،يك ذخيره مھم آب براي كاربردھاي مختلف به شمار مي رود .متاسفانه براي دھه ھا و شايد قرن ھا به
دليل دفع نامناسب زايدات جامد و مايع در محيط زيست بخشي از آب ھاي زيرزميني آلوده شده اند.
به ھنگام بررسي و پايش كيفيت آب ھاي زيرزميني تشخيص موارد زير مي تواند مطرح باشد:
 −آيا آب زيرزميني تحت تاثير فعاليت ھاي آلوده كننده بالقوه و بار آلودگي ورودي از سطح زمين قرار دارد؟
 −وضعيت موجود و روند تغييرات كيفيت آب زيرزميني چگونه است؟
 −آالينده ھا تا چه عمقي در زيرزمين و محدوده اي در سطح آبخوان گسترش يافته اند؟
 −آيا كيفيت آب براي كاربري ھاي تعيين شده مناسب است؟

-١-١پايش کيفيت آب
فرايند برنامه ريزي شده نمونه برداري ،سنجش ويژگي ھاي كيفي نمونه ھا و ثبت نتايج يا ارسال آنھا يا )ھر دو( است
كه اغلب باھدف تاييد ارزيابي كيفيت آب براي مقاصد مشخص مي باشد .
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 .مھم ترين اھداف پايش عبارتند از:
 −بررسي وضعيت پايه آب
 −بررسي كيفيت آب زيرزميني براي كاربري ھاي مختلف )براي مثال شرب(
 −به دست آوردن اطالعاتي در خصوص فرايندھاي ھيدروژئولوژيكي منطقه
 −ارزيابي تاثير منابع آالينده بر كيفيت آب زيرزميني
 −بررسي روندھاي كوتاه مدت يا بلند مدت كيفيت آب زيرزميني

پايش وضعيت پايه )(Baseline Monitoring
ھدف اصلي اين پايش شناسايي شرايط پايه در سيستم آب است به عبارتي سطوح اوليه متغيرھاوپارامترھا در منبع آب
مشخص مي شود.اين پايش به منظور شناخت شرايط كيفيت آب در يك محدوده جغرافيايي معين انجام مي شود ،به
ھمين دليل بيش از آن كه يك پايش كامل باشد يك فھرست برداري يا ارزيابي از وضع موجود است ،زيرا تغييرات را

در طول زمان نشان نمي دھد .اين پايش اغلب در دشت ھايي انجام مي شود كه اطالعات كيفي در مورد آن وجود
ندارد و تاكنون نمونه برداري و سنجش در آن انجام نشده است.

پايش اثر)(Impact Monitoring
ارزيابي تاثير فعاليت ھاي مختلف بر كيفيت آب و بررسي روند تاثيرپذيري محيط در اثر ورود آالينده ھا ناشي از
فعاليت ھاي انساني و وقايع طبيعي ھدف اين پايش مي باشد .پايش اثر به دو صورت كوتاه مدت و بلند مدت انجام مي
شود .پايش اثر كوتاه مدت اغلب مواقعي انجام مي شود كه حادثه اي ناشي از فعاليت ھاي انساني يا وقايع طبيعي رخ
مي دھد و ممكن است بر كيفيت آب اثر گذارد .پايش اثر بلند مدت ،براي ارزيابي اثر فعاليت ھاي انساني يا طبيعي در
يك دشت يا آبخوان انجام مي شود .در صورتي كه ھدف جراي پايش بررسي اثرات يك طرح توسعه باشد ،بھتر است
پيش از اجراي طرح توسعه برنامه پايش وضعيت پايه انجام شود تا داده ھاي مورد نياز براي ارزيابي اثر فعاليت در
زمان اجراي پروژه و پس از آن توليد شود.

پايش روند)(Trend Monitoring
پايش روند براي تشخيص تغييرات احتمالي كيفيت آب در طول زمان تحت تاثير عوامل مختلف ،انجام مي شود .اندازه
گيري ھا به طور مستمر و با فاصله زماني مشخص انجام مي شود تا محدوده و روند تغييرات يك پارامتر در طول
زمان اغلب  ١٠ساله يا بيشتر  ،مشخص شود .براي اطمينان از تشخيص صحيح روندھا ،الزم است برنامه پايش
كمترين تغيير را در طول زمان داشته باشد و عناصر يا اجزاي برنامه مانند محل ايستگاه ھا ،تناوب نمونه برداري،
زمان نمونه برداري ،رو شھاي نمونه برداري و آناليز و تجزيه و تحليل آنھا ثابت باشد.

پايش سازگاري)(Compliance Monitoring
ھدف پايش سازگاري اطمينان از انطباق كيفيت آب با الزامات قانوني يا نيازمندي ھاي كاربران آب مي باشد .پايش
سازگاري شامل شش مرحله مي باشد:
مراقبت يا نظارت منطقه،بازرسي ،بررسي ،بررسي سوابق ،جمع آوري اطالعات موردنظر ،اصالح پايش سازگاري

-٢-١بررسی  ۴مدل داده
-١در يک مقطع زمانی تعدادی داده مورد بررسی قرار گيرد.
پايش وضعيت پايه جھت مديريت و ارزيابي منبع آب زيرزميني ھر ناحيه پارامتر ھای شاخص حوزه عمل سه
بخش عمده مصرف کننده به منظور امکان سنجی طرح ھای توسعه انجام گيرد .در واقع در يک سطح گسترده يک
نمونه با تعداد باال اندازه گيری شود و شرايط آبخوان جھت تفکيک مکانی ھای مناسب ،خوشه بندی شود.
-٢در طی زمان داده ھا مورد بررسی قرار گيرد.
از ميان نمونه ھای قبلی پس از تعيين شرايط مناسب مکانی فعاليت ھر يک از بخش ھای مصرف کننده آب به منظور
بررسی پايش اثر فعاليت ھای اين گروه ھا تعداد مناسبی از اين نمونه ھا به عنوان ايستگاه پايش طی ھر ماه اندازه
گيری در آن ھا صورت پذيرد.با توجه به ھزينه قابل توجه اين نمونه برداری ھا معموال دو فصل از سال)پرآب و
کمآب( اين اندازه گيری صورت می گيرد.
 -٣داده ھای مقطعی تکرار شونده

جھت دامنه يابی وگسترش آلودگی در سطح آبخوان آب زير زمينی انجام نمونه برداری از تعداد مشخصی منبع
مصرف کننده آب به صورت تصادفی در ھر ۵سال با توجه به سرعت کم حرکت آب در محيط متخلخل انجام شود.
-۴داد ه ھای پانلی)طولی( برای مواردی که مسائل را نمیتوان صرفا ً بهصورت سری زمانی يا برشھای مقطعی
بررسی کرد ،بھره گرفت .پس از غربالگری اوليه وانجام پايش روند تغييرات آب زيرزمينی نياز به بازنگری
برنامه پايش است .به اين منظور از داده ھای طولی استفاده می شود.
بعضی از مواد آالينده به ميزان کم در کيفيت آب تاثير گذار ھستند جھت بررسی اين آالينده ھا از واحد ھای صنعتی
در طول زمان نمونه برداری می شود و تغييری در مکان داده ھا رخ نمی دھد.

