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مقدمه
آبهای زیرزمینی یکی از منابع آبی مهم بمرای تمممین تممام
بخشهای زنمدگی بشمر ممام نیازهمای امانگی ،صمنعتی و
کشاورزی بهویژه در مناطق اشک و نیمهاشک هستند [.]1
در مدیریت منابع آب زیرزمینی نظارت پیوسمته بمر اماههما و
پایش تغییرات کمی و کیفی آبهای زیرزمینمی بسمیار مهم
است [ .]2پایش مستمر آبهای زیرزمینمی نیازمنمد اسمتقرار
بهینۀ مجموعهای از ایستگاههای اندازهگیری است [ .]3همد
از طراحی مبکۀ ااههای نمونمهبمرداری (پیزومتمری) ،پمایش
کیفیممت و سممب آب زیرزمینممی بممه منظممور مممدیریتِ کممارا و
بهرهبرداری مؤثر از آبخوان است [ 1و  ]0کمه اروجمی آن در
اندازهگیری سب آب زیرزمینی ،پایش آلودگی و پمیشبینمی
میزان فرونشست زمین مؤثر است [ 0و  .]6ممیوۀ پراکنمدگی
ایستگاههای اندازهگیری در منبقمه راببمۀ مسمتقی بما د مت
برآوردها و در نتیجه ،د ت تصمی گیریها دارد [.]1
عوام متعددی (زمانی و مکانی) بمر تغییمرات سمب آب
زیرزمینممی مؤثرنممد ،از جملممه اصوصممیات هیممدرودینامیکی
آبخوان ،میزان بمار ،،وعمعیت توپموگرافی ،مو عیمت مکمانی
عوام تغذیه و تخلیه [ ،]8کمه موجمب پیدیمده و خیرابمی
مدن سیست آبهای زیمرزمینمی ممیمموند [ 9و  .]12ایمن
پیدیدگی در تخمین و پایش آب زیرزمینی تصممی گیمران را
به افزایش تعداد ااههای پیزومتمری بمرای ممدلسمازی بهتمر
منبقه سوق میدهد .از طرفی ،سامانۀ پایش طراحیمده باید
مدام ارزیابی و اصالح مود تا اهدا نظارتی اود را حفظ کند
[ 1و  .]11بنممابراین ،ایممن دو مممورد موجممب افممزایش هزینممۀ
بردامت اطالعات میمود .بهینهسازی مبکۀ پمایش و تعیمین
نقاط مه در نمونهبرداری به لحاظ کماهش حجم نمونمههما،
صرفهجویی در هزینه ،زمان و افزایش د ت نمونهبرداری بسیار
مهم اسممت [ 2و  .]0طراحممی بهین مۀ مممبکۀ پممایش آبهممای
زیرزمینممی ،گممامی عممروری در تشممری سیسممت آبهممای
زیرزمینی است و میتواند اطالعات کممی و کیفمی مزم بمرای
انجام پژوهش دربارۀ گسترۀ مبالعهمده را فراه بیماورد [ 3و
 .]12در صورت تشمخی نمونمههمای مسمتق و وابسمته در
مبکۀ پایش ،میتوان در نمونهگیریهای بعدی از نمونمههمای
وابسته صمر نظمر کمرد .یمک سیسمت بهینمۀ طراحمیممده،
نمایندهای از کیفیت ناحیۀ مورد پایش است و انتخماب تعمداد
بهینه ناحیۀ پایش و توزیع مکانی آنها بما لحماظ بحم صمرفۀ
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ا تصادی یمک نیماز اساسمی و عمروری در آبمناسمی اسمت
[.]13
هد اصلی در بهینهسازی مبکۀ پایش ،حمذ اطالعمات
زائممد و افزونگممی داده بممه منظممور کمماهش فراوانممی بردامممت
اطالعات است [ 2و  .]10در این زمینه ،رویکردهای مختلفمی
از جملممه زمممینآمممار ،آنتروپممی ،اومممهبنممدی ،رو،هممای
بهینهسمازی و تحلیم همای آمماری ماننمد عمریب تغییمرات،
تغییرات واریانس و تحلی مؤلفمههمای اصملی )PCA( 1بمرای
تعیین ااههای بااهمیت و ارزیابی مبکۀ پایش اسمتفاده ممده
است .در رویکرد زمینآماری کمه بمر اسما مو عیمت مکمانی
ااههما ،بهینمهسمازی صمورت ممیگیمرد عمومما از رو،همای
درونیابی مانند وزندهی معکو فاصله و کریجینگ استفاده
میمود .در این رویکرد تعداد ااههای حذ مده با استفاده از
اطالعات ااههای موجود در همسایگی ااههای حمذ ممده و
همبستگی مکانی موجود بین دادههما ،بمرآورد ممیممود .ایمن
رو،ها با وجود لحاظ کردن مو عیت مکانی ااهها ،نمیتوانند
اطالعات زمانی ااهها 2را لحاظ کنند .در رو ،آنتروپی میزان
بینظمی که هر ااه در مبکه ایجاد میکند ،سنجیده میمود
[ .]11در این رویکرد از نظریۀ آنتروپی استفاده میممود ،کمه
بر اسا آن ،و ایع با احتمال و وع ک  ،اطالعات بیشمتری در
ااتیار تصممی گیمران مرار ممیدهنمد ،بنمابراین اماهی کمه
بینظمی زیادتر ایجاد کرده بامد ،اهمیمت بیشمتری دارد [.]9
در رو ،آنتروپی اگراه اطالعات ااهها به صورت یکجا ممورد
بررسی رار میگیرد ،اما از میزان همبسمتگی مکمانی دادههما
استفاده نمیمود و اروجی رو ،به تعمداد دسمتههمایی کمه
دادهها در آن کالسهبندی میمموند ،وابسمته اسمت [ .]10در
رویکرد اومهبندی ،دادههای مشابه به اندین کال (دسته)
تقسی مده و سپس ،از هر کال نمونهای که نماینمدۀ بقیمه
نقاط باممد ،انتخماب ممیممود [ .]10در ایمن رویکمرد نتمای
بهینهسازی به نظرات کارمناسی و میوۀ دستهبنمدی وابسمته
است [ .]16در رویکمرد بهینمهسمازی از رو ،ممبکۀ عصمبی
مصنوعی [ ]11و رو،های ابتکاری و فراابتکاری مانند ازدحام
ذرات اندهدفه [ ،]13تبرید مبیهسازیممده ،)SA( 3کلمونی
موراه و ژنتیمک [ ]12اسمتفاده ممیممود کمه در آنهما تمابع

1. Principal Component Analysis
 .2منظور دادههای ثبتمده برای یک ااه در زمانهای مختلف
3. Simulated Annealing
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بهینممهمممونده عموممما از رو،هممای اومممهبنممدی [،]11
زمینآمماری و یما آنتروپمی اسمتفاده ممیکننمد [ 1و  .]12در
رویکرد آماری مانند تحلی مؤلفههای اصلی ،آمارۀ دادههما در
یک سمری زممانی ،بما لحماظ اطالعمات اماههمای موجمود در
همسایگی دادهها و بدون لحاظ اطالعات زممینآمماری ماننمد
میزان همبستگی مکانی دادهها بررسی و تحلی ممیممود .در
بممین رویکردهممای یادمممده رو ،خممالبی وجممود نممدارد و
تصمی گیری در اصوص میوۀ بهینمهسمازی ممبکۀ پمایش و
رو ،اسممتفادهمممده بممه ماهیممت مممبکه ،منبقممۀ مبالعمماتی و
کیفیت اطالعمات موجمود بسمتگی دارد [ 3 ،1و  .]16در ایمن
بین ،رو ،زمینآماری مبتنی بمر کریجینمگ و رو ،تحلیم
1
مؤلفههای اصلی به دلی سمادگی و مقیما پمذیری مناسمب
محبوبیمممت زیمممادی دارنمممد [ 18 ،10 ،9 ،1 ،0و  ،]19امممما
همانگونه که بیان مد ،ععفهایی در میوۀ لحماظ اطالعمات
در آنها وجود دارد.
رو PCA ،برای کاهش ابعاد داده و آمکارسازی الگوهای
سادهتر در درون مجموعهای از متغیرها استفاده میممود [22
و  .]21در این رو ،تعداد کمتری از عوام به نام مؤلفههمای
اصلی از میان عوامم اولیمه گمزینش ممیمموند [ .]22همد
 PCAیافتن زیرمجموعهای از واریانسها برای پوممش فضمای
اندبعممدی متغیرهمما اسممت [ .]19در ایممن رو ،متغیرهمما در
مؤلفهها رار میگیرند ،بهطوری که از مؤلفۀ اول به مؤلفههای
بعممدی درصممد واریممانس کمماهش مممییابممد [ ،]18از ایممنرو،
متغیرهایی که در مؤلفههای اول رار میگیرند ،تمثیرگذارترین
هستند [ .]9در رو PCA ،دادههای بردامتمده برای ااهها
در یک بازۀ زمانی مشخ بررسی ممیمموند و در آامر ،همر
ااهی که بیشترین تمثیر در مک گیری مؤلفمههمای اصملی را
دامته بامد ،به عنوان ااه بااهمیمت انتخماب ممیممود [.]18
این رو ،در تعیمین اماههمای مهم در ممبکۀ پمایش کمروم
آبخوان دمت بیرجند [ ،]9منبقمۀ کشمت و صمنعت سملمان
فارسی [ ،]1دمت ارومیه [ ،]22حوعمۀ بماایلیون در ایتالیما
[ ،]16در ایجاد مبکۀ پایش حمسگرهمای ممبکۀ گماز [،]21
حسگرهای پایش آلودگی هوا ،ممبکۀ پمایش میمزان آسمیب
سازهها [ ]23و نظارت بمر ممبکۀ آمماری انمدمتغیمره بمرای
تشممخی ناهنجمماری [ ]19اسممتفاده مممده اسممت .در آاممرین
مرحله از این رو ،برای تعیین تعداد ااههایی کمه ممیتموان
 .1منظور اب پیادهسازی در مناطق مبالعاتی با وسعتهای مختلف
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حذ کرد ،از عریب تغییرات )CV( 2بین سب اولیه و سب
ثانویه استفاده میمود [ .]18اسمتفاده از عمریب تغییمرات در
صورتی اب بول است که فمر ممود عمریب تغییمرات بما
حذ ااههمای خیمر ممؤثر افمزایش یابمد [ .]9بمهطمور کلمی،
اسممتفاده از عممریب تغییممرات بممدون در نظممر گممرفتن میممزان
همبستگی مکانی ااهها و بدون در نظر گرفتن نقمش اماه در
ک منبقه میتواند موجب کاهش کارایی این رو ،مود.
از رو،های زمینآمماری بمرای تحلیم پدیمدههمایی کمه
ماهیت مکانی دارند و فرعیات موانین آممار کالسمیک ماننمد
«تصادفی بودن دادهها صادق نیست» ،اسمتفاده ممیممود .در
این رویکمرد رو،همای درونیمابی ماننمد وزندهمی معکمو
فاصله و کریجینگ برای ایجاد سب پیوسته از اندین نمونمه
با مو عیت مکمانی مشمخ اسمتفاده ممیممود [ 3و  .]12در
تعیین ااههای ماا با رو ،زمینآماری کریجینگ ،فمر
میمود یک ااه از مجموعۀ اماههمای موجمود حمذ ممود،
مقدار ااه حذ مده با توجه به میزان همبستگی مکانی بمین
دادهها ،توسط ااههای همسایگی آن محاسبه ممیممود ،اگمر
مقدار تخمینی د ت کافی را ندامته بامد ،گفته میممود کمه
ااه حذ مده اهمیمت زیمادی دارد [ 0و  .]20ایمن رو ،در
تحقیقات مختلفی برای تعیین اهمیت ااهها در بهینمهسمازی
مبکۀ پایش سب آب زیرزمینی دمت ممهرکرد [ ،]0ممبکۀ
پایش دریااۀ وینیپگ ،کانادا [ ]3و دمت تبریز [ ]20استفاده
مده است .ورودی این رو ،متوسط اطالعات بردامتمده در
یک ماه است و به صورت ه زمان نمیتواند اطالعات انمدین
ماه را در نظر بگیمرد .از طرفمی ،حمذ اماههما در ایمن رو،
مرحلهبهمرحله و یکبهیک انجام مده و بعد از حذ هر اماه
باید کیفیت سب اروجی بررسی مود [ .]26بنمابراین ،ایمراد
اصلی این رو ،،لحاظ نکردن اطالعات سری زمانی دادههما و
زمانبر بودن فرایند اجرای آن است.
در تحقیقاتی مشابه برای لحاظ اطالعات مکمانی و زممانی
اممماههمممای برداممممت آب زیرزمینم می Destandau ،و Zaiter
( )2222رومی مبتنی بر تئموری بیمزی 3و بافمت مکمانی 0بما
هد به حداکثر رساندن ارز ،ا تصادی اطالعات ارائه دادند.
رو ،پیشنهادی آنها برای تشخی سمریع آلمودگی تصمادفی

2. Coefficient of Variation
3. Bayesian
4. Geographical context
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آبهای زیرزمینی مناسب بوده و در آن وععیت کلمی ممبکه
برای پایشهای سالیانۀ سب آب ممد نظمر نبموده اسمت [،]2
بنابراین ابلیت اجرایمی آن در تخممین سمب آب زیرزمینمی
بررسی نشده است .همدنین ،هومنگی ( )1398با اسمتفاده از
بهینهسازی کلونی موراه و رو ،کریجینگ ،ااههای مؤثر در
یک سال را بررسی کرد و رویکردی بمرای انتخماب اماههمای
ماا ارائه داد .در این رویکمرد بمرای رفمع مشمکالت رو،
زمینآماری ،ابتدا اطالعات مکانی هر ماه بمه صمورت جداگانمه
بررسی مد و در نهایت ،مجموع دفعاتی که هر ااه بمه عنموان
ااه مؤثر انتخاب مده ،در تعیین ممبکۀ بهینمه اسمتفاده ممد
[.]20
در دمت سراب بیشمتر آب اسمتفادهممده بمرای ممرب و
کشاورزی از منابع آب زیرزمینی تهیه میمود که موجب مده
طی زمان از سب آبهای زیرزمینی کاسمته ممود و آبخموان
این دمت را با بحمران کم آبمی روبمهرو کنمد .ایمن دممت در
سالهای اایر از نظر استحصال جزء دمتهمای آزاد اسمت و
در همسایگی دمت ممنوعۀ اردبی رار دارد .افمت سمب آب
در سالهای اایر در این دمت ،تصممی گیمران را بمه سممت
پمایش مسمتمر و تمال ،بممرای پیشمگیری از مرار گممرفتن در
وععیت بحرانی سوق داده است .تا کنون طرحی نظماممنمد و
علمی برای اصالح و بهینهسازی مبکۀ پایش کیفی منمابع آب
زیرزمینی دمت با بیش از  60ایستگاه پایش بمالقوه 01 ،اماه
در سفرۀ اول و  11اماه در سمفرۀ دوم ارائمه نشمده اسمت .بما
لحاظ محدودیتها و کمبودها در سب آب زیرزمینمی دممت
سراب و نبود تحقیق در زمینۀ بهینهسمازی ممبکۀ پمایش در
این دمت ،هد اصلی این تحقیق ،ارائۀ رویکردی نوین بمرای
یافتن ااههای بااهمیت در پایش آب زیرزمینی دممت سمراب
با لحاظ اطالعات مکانیم زمانی ااهها است .به اینمنظور ،بعد
از بررسی کیفیت و صحت دادههای سفرۀ اول دمت سراب بما
استفاده از رو ،تحلی مؤلفههای اصلی و رو ،زممینآمماری
1
کریجینگ ،اولویت ااهها با توجه به دادههای زمانی و مکانی
بررسی میمود .در تحقیقات پیشین عموما از دادههای زمانی
ااهها یا دادههمای مکمانی اماههما اسمتفاده ممده و اسمتفادۀ
ه م زمممان از دو رو PCA ،و زم مینآممماری و بهممرهگیممری از
مزایای دو رو ،بررسی نشده است.
 .1منظور دادههای ثبتمده برای ااههای کناری با توجه به مو عیت
مکانی ااهها
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منطقۀ مطالعهشده و دادههای استفادهشده
دمت سراب  -دوزدوزان به وسعت  113022هکتار در محمور
روداانۀ آجیاای و در امتداد مر ی م خربی وا ع مده اسمت
(مک  .)1این دممت ،ممهر سمراب را احاطمه کمرده و داراى
کشتزارها و مراتع وسیع است .سفرۀ آبهای آزاد ایمن دممت
بیشتر از جریان آبی کوهستانهای سمبالن و بز مو ،تمممین
میمود [ .]21این دمت مش درۀ آبرفتی دارد کمه رسموبات
آنها در سمت پاییندست به هم ملحمق ممیمموند و دممت
سراب را به وجود میآورند و مام درۀ کلیمان ،درۀ آخمیمون،
درۀ کرد امیر ،درۀ زارلیک ،درۀ ممیر و انجیمک و درۀ ینگجمه
میموند .این درهها در وا ع محم همای ورود عممدۀ آبهمای
سبحی و زیرزمینمی دممت محسموب ممیمموند و روداانمۀ
آجیامای در پمایینتمرین سمب دممت مرار گرفتمه اسمت.
جهمانبخش اصم و همکماران ( )1388ابممر آسمیبپممذیری
پومش گیاهی در برابر اشکسالیهای احتممالی در منبقمۀ
خرب دمت سراب را بسیار زیاد ارزیابی کردهاند [ .]21در سال
 1312معادل  61/02درصد وسعت دمت سمراب  -دوزدوزان
مورد استفادۀ زراعی رار دامته است 60 .هزار هکتار از اراعی
منبقه به صورت دی و  01هزار هکتار به صورت کشمت آبمی
هستند .وجود  11سد کواک در منبقۀ سراب بما توجمه بمه
وسعت دمت سراب کافی نیسمت و سمدها فقمط  31میلیمون
مترمکعب آب را ذایره میکنند ،در حالی که بیشترین میزان

شکل  .0آبخوان دشت سراب و چاههای پیزومتری موجود
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تممین منابع آبی در منبقه از طریق اماههما و نمات بما 160
میلیون مترمکعب است .این در حالی است که دمت سراب با
موری ااک مواجه بوده که یکی از عوام اصلی آن ،موری و
کاهش آبهای زیرزمینمی بیمان ممده اسمت [ .]28بنمابراین،
اشکسالیهای احتمالی و پایش پیوستۀ سب و کیفیت آب
زیرزمینی طراحی و بهینهسازی مبکۀ نظمارت آب زیرزمینمی
در دمت سراب را مه کرده است.
در این تحقیق اطالعات  68ااه پیزومتمری آبخموان دممت
سراب در  12ماه از سال  1391تهیه ممده و از  09دادۀ سمفرۀ
اول استفاده مد .بعد از تحلی اولیۀ دو ااه به عنوان داده پمرت
مناسایی مد و در نهایت ،از  01اماه نمونمهبمرداری در فراینمد
کاهش ااههمای پیزومتمری اسمتفاده ممد .مو عیمت و مممارۀ
ااههای نمونهبرداریمده در مک  1نمایش داده ممده اسمت.
البته ،تعداد دادههای ثبتمده در هر مماه متفماوت بموده اسمت.
این اطالعات از سامانۀ آمار و گزار ،مرکت مدیریت منمابع آب
ایران دفتر مبالعات پایۀ منابع آب دریافت مده است.
روششناسی
مراح اجرای این تحقیق مبابق مک  2در سه مرحلۀ اصلی
بیان مده که در ادامه هر یک از این مراح تشری میمود.
ورودی

داده های  47چاه آب زیرزمینی سفر او دشت سراب در  12ماه از
سا 1397
ج ت و جو
اکت ا ی داده ها

بررسی توزی داده ها
یا تن داده پر با آنالیز دیک ون
م اسبه داده های جا ا تاده

ت یل مولفه های ا ی
چاه ها

تعیین  12هم ایه ی هر چاه
ان ا  PCAو یا تن ضرای

ماتری

ام ی

تعیین چاه های مو ر با ل ا

دآستانه

م اسبه اهمیت ن بی هر چاه

ای اد سطح پیوسته با
کری ین

ای اد سطح با چاه های
با الویت ن بی با

ای اد سطح با داده های
تما  47چاه موجود

مقای ه دو سطح
آیا طا ابل بو است

یر

ت ییر ترکی
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مر ۀ او  :ج توجوی اکت ا ی دادهها

دادههای بردامتمده در سریهای زمانی متفاوت تحت تمثیر
امممتباهات و اباهممای مختلفممی هسممتند [ ،]12بنممابراین در
ایستگاههای پایش عموما آزمونهمای مختلفمی بمرای تحلیم
اکتشافی و بررسی کیفیت دادهها مانند بررسی ممیوۀ توزیمع،
نوع روند ،میزان وابستگی دادههما بمه هم و بررسمی همگنمی
دادهها انجمام ممیگیمرد [ .]20مناسمایی اباهما و دادههمای
پرت 1برای ارزیابی و بازسازی دادهها ،بمه آن سمبب بااهمیمت
است که وجود این گونه دادهها ممیتواننمد نتمای پمژوهش را
بهویژه در پیشبینی مکانی و زممانی تحمت تممثیر مرار داده و
اعتبممار پممژوهش را داممار تردیممد کنمد .محمیطهممای سیسممت
اطالعات مکانی )GIS( 2در ایمن زمینمه ابزارهمای مناسمبی را
فراه آوردهاند [.]11
در این مرحله ابتدا میوۀ توزیع دادههای هر مماه بررسمی و
دادههای پرت مناسمایی ممیممود .بمرای بررسمی دادۀ پمرت از
آزمون دیکسون استفاده میمود .این آزمون رومی برای یمافتن
نقاط دورافتاده یا پرت در مجموعه دادههای کوامک اسمت کمه
بهطور نرمال توزیع یا از یک جامعۀ نرمال گرفته ممدهانمد .ایمن
نقاط ممکن است نسبت به بقیۀ مقادیر مجموعه دادهها ،بسمیار
بزرگتر یا بسیار کواکتر بامند .دادههای پرت مناساییممده،
بالفاصله حذ نمیموند ،بلکمه نیماز بمه بررسمی کارمناسمی و
د ت بیشتر دارند .در این مرحله همدنین اماههمای مشمترکی
که طمی  12مماه در سمال  1391فعمال بمودهانمد ،مناسمایی و
دادههای جاافتاده 3برای هر اماه محاسمبه ممیممود .دادههمای
جاافتاده یکی از مشکالت رای در دادههای سری زمانی هستند
[ 12و  .]29برای محاسبۀ مقدار دادههمای جاافتماده از تحلیم
حممدا مربعممات جزئمی خیمر تکممراری خیرابمی)NIPALS( 0
استفاده میمود .رو NIPALS ،تجزیهوتحلی مؤلفۀ اصملی را
با مقادیر جاافتاده امکانپذیر میکند .ایمن رو ،روی مجموعمۀ
دادهها اعمال مده و مدل بهدستآمده از آن بمرای پمیشبینمی
مقادیر جاافتاده استفاده میمود [.]32
مر ۀ دو  :ت یل مؤلفههای ا ی ()PCA

چاه ها

در تحلی مؤلفمههمای اصملی اماهی کمه دادههمای آن دارای

بی

روجی
تعیین چاه های با اولویت با

شکل  .2مرا ل اجرای ت قیق

1. Outlier
2. Geospatial Information Systems
3. Missing Data
4. Nonlinear Iterative Partial Least Squares
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همبستگی زیاد و معناداری با مؤلفههای اصلی بامد ،به عنوان
ااه مؤثر و مه معرفی میمود [ .]10اجرای این رو ،بمرای
تعیین ااههای مؤثر در اهار مرحله انجام میگیرد [ 1و :]18
مرحلۀ اول :در این مرحله ااههای وا ع در همسایگی همر
ااه پیزومتمری مناسمایی ممیمموند .آنمالیز  PCAروی یمک
ماتریس اعمال میمود که در آن تعداد سبرها باید بمزرگتمر
یا مساوی تعداد ستونها بامد .در این تحقیق ستونها بیمانگر
ااهها و سمبرها بیمانگر مشماهدات در سمالهما یما مماههمای
متفاوتاند .بنابراین ،تعداد ااههمای وا مع در همسمایگی بایمد
بهگونهای انتخاب موند کمه تعمداد آنهما از تعمداد زممانهمای
بردامت اطالعات بمزرگتمر یما مسماوی باممد [ .]22در ایمن
تحقیق از اطالعات  12ماه ااههای پیزومتمری دممت سمراب
استفاده میمود ،بنابراین ستونهای این ماتریس  12همسایۀ
مجاور هر ااه اواهد بود.
مرحلۀ دوم :در این مرحلمه آنمالیز  PCAبمه منظمور یمافتن
عام های اصلی و وابستگی آنها به دادههمای اماههمای دایم
اجرا میمود .از جمله اروجیهای آنالیز  PCAبردارهای ویمژه،
نمودار درصد واریانس هر مؤلفه ،راببۀ بین هر ااه با مؤلفههای
اصلی است .راببۀ بین هر ااه بما مؤلفمههمای اصملی از عمریب
همبستگی بین مؤلفههای اصملی و دادههمای زمینمی محاسمبه
مده و در مماتریس عماملی 1ارائمه ممیممود [ .]18درایمههمای
ماتریس عاملی سه متغیرها را در مؤلفهها نشان ممیدهمد .همر
اه این مقدار بیشتر بامد ،همبستگی بین ااه و مؤلفۀ اصملی و
در نتیجه ،اهمیت ااه در مک گیری مؤلفههمای اصملی بیشمتر
است [ 9و  .]22این مرحله به تعداد ااههای پیزومتری موجمود
تکرار میمود تا میزان اهمیت هر ااه تعیین مود.
مرحلمۀ سمموم :در ایممن مرحلمه بمما توجممه بمه حممد آسممتانۀ
لحاظمده برای داریههای ماتریس عاملی (سمه همر اماه در
مؤلفههای اصلی) اهمیت ااههای مورد نظر تعیین ممیممود.
اامعی سیوکی و همکاران ( )1022از حد آسمتانۀ ]9[ 2/10
و  Wangو همکاران ( )2218از حد آستانۀ  ]10[ 2/80بمرای
تعیین ااههای مؤثر استفاده کردند ،امما در بیشمتر تحقیقمات
پیشین از حد آستانۀ  2/9استفاده ممده اسمت [ 22 ،18 ،1و
 .]22در این تحقیق ،در هر ماتریس عاملی ،اماهی کمه دارای
همبستگی بیشتر از  2/9با مؤلفههای اصلی باممد ،بمه عنموان
ااه مؤثر انتخاب میمود.
1. Component Matrix

مرحلۀ اهارم :در این مرحله اهمیت نسبی ااهها با لحاظ
نتای  12ماه مشخ میمود .بنمابراین ،نتمای مرحلمۀ سموم
تجمیع میمود و اهمیت نسبی هر ااه با اسمتفاده از فراوانمی
مؤثر هر ااه به دست میآید .برای محاسبۀ اهمیت نسبی همر
ااه مجموع دفعاتی که هر ااه در محاسبات ااههای دیگر به
عنوان ااه ممؤثر ممنااته ممده اسمت ،مممار ،ممده و بمه
مجموع دفعاتی که هر ااه در همسایگی ااههای دیگر ظماهر
مده ،تقسی میمود.
مر ۀ سو  :ای اد سطح پیوسته با روش کری ین

در این مرحله بما اسمتفاده از اروجمی مرحلمۀ بم (اولویمت
نسبی ااهها) مشخ میمود که اند ااه با اولویمت نسمبی
ک را میتوان حذ کرد ،بهگونهای که در د ت سب جدیمد
ایجادمده تغییر زیادی ایجاد نشود .در بیشتر مبالعات پیشین
(ماننممد پممژوهش اامممعی و همکمماران[ )]9در ایممن مرحلممه از
متوسمط عممریب تغییمرات سممب بممرای تعیمین تعممداد نقمماط
حذ مده استفاده مده که بدون توجه بمه مو عیمت و میمزان
همبستگی مکانی دادههما و پهنمۀ ایجمادممده محاسمبه ممده
است .توجه به این نکته میتواند تعیینکنندۀ تعداد اماههمای
ابمم حممذ بامممد کممه بممرای تصمممی گیممری در مبالعممات
پدیدههای جغرافیایی از دادههمای برداممتممده بمه صمورت
نقبهای ،عموما یک سمب پیوسمته بما اسمتفاده از رو،همای
درونیابی ایجاد میمود [ .]0هر اه مبکۀ پایش طراحیمده
بهینه بامد ،سب ایجادممده بمه وا عیمت زمینمی نزدیمکتمر
اواهد بود .بنابراین ،حذ ااههای کم اهمیمت نیمز بایمد تما
حدی انجام مود که در سب پیوستۀ ایجادمده بعد از حمذ
ااهها نسبت به حالت اولیه ،ابای فاحشی ایجاد نشمود .ایمن
مرحله در وا ع نوآوری اصلی این تحقیق است.
در این مرحلمه ،میمزان تغییمرات سمب آب بمه ازای حمذ
ااههای با اولویت نسبی ک محاسبه میمود .بنابراین ،ابتدا بمرای
هر ماه با استفاده از رو،همای درونیمابی و کم مجموعمه نقماط
موجود سبحی پیوسته ایجاد میمود .سپس ،با حذ اماههمای
کمم اهمیممت سممب جدیممدی ایجمماد مممده و میممزان ابمما در
ایستگاههای حذ مده محاسمبه ممیممود .اگمر اامتال مقمدار
برآوردمده از سب جدید بما مقمادیر برداممتممدۀ زمینمی کم
بامد ،نشان میدهد مقدار ایسمتگاه پمایش توسمط ایسمتگاههمای
همسایه اب انمدازهگیمری اسمت و در نتیجمه ،حمذ اماههمای
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ک اهمیت تمیید میمود .در این مرحله به ازای حذ اماههما بما
اولویتهای نسبی مختلف ،متوسط مقدار ابا در ماهها محاسمبه
مده و منحنی ابا ترسی میمود .محاسبۀ اولویت نسبی ااهها
بر اسا اطالعات زمانی در مرحلۀ ب در وا ع کممک ممیکنمد
که سریعتر مجموعه ایستگاههای با ارز ،مکانی تعیین موند.
در ایممن مرحلممه از رو ،زم مینآممماری کریجینممگ بممرای
درونیمابی و ایجماد سمب پیوسممته اسمتفاده ممیمممود .رو،
کریجینگ جزء محبوبترین رو،های درونیابی زمینآمماری
است که در تحقیقات مختلفی برای پهنهبندی اسمتفاده ممده
اسممت [ 1 ،0 ،3و  .]12ایممن رو ،بهتممرین برآوردگممر ابممی
نااریممب اسممت و پ میشفممر نرمممال بممودن دادههمما و وجممود
همبسممتگی مکممانی بممین دادههمما را دارد [ 3و  .]0کریجینممگ
متناسب با پیشفر های اولیه انواع مختلفی از جمله سماده،
معمولی ،ماا و عممومی دارد [ .]31کریجینمگ سماده بمه
عنوان حالت پایۀ کریجینگ مام دو بخش نمی تغییمرنممای

تجربی و واریمانس تغییمر اسمت [ .]13در ایمن مرحلمه بمرای
محاسممبۀ ابمما در نقمماط حممذ مممده از معیممار ابممای جممذر
میممانگین مربعممات ( 1)RMSEدر کریجینممگ سمماده اسممتفاده
میمود .از  RMSEدر تحقیقات مختلفی برای ارزیمابی د مت
مکانی مبکۀ پایش استفاده مده است [ 12و .]31
نتایج و ب ث
در این بخش اروجمی محاسمبات و تحلیم همای انجمامممده
گنجانممده م مده و نتممای تحقیممق بررسممی مممیممموند .بعممد از
جمعآوری دادههای ممورد نیماز ( 09دادۀ سمفره اول آبخموان
دمت سراب) آزمون تعیین دادههای پرت با استفاده از تحلی
دیکسون در افزونۀ  Xlstatدر نرمافزار اکس انجام مد .نتمای
بررسی دادههای پرت برای همر مماه در ممک  3نممایش داده
مده است.
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1. Root Mean Square Error
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بهمن
شکل  .3تعیین دادههای پر با استفاده از ت یل دیک ون

تعداد دادههای بردامتمده در هر ماه متفاوت اسمت و در
ماههای آبان و بهمن کمترین تعداد ااه نمونهبرداری مدهانمد.
این تعداد برای آبانماه 38 ،اندازهگیری و برای بهمنمماه39 ،
اندازهگیری است .همانگونه که از مک های یادمده مشخ
است دو ااه در بیشتر ماهها به عنوان ااه داده پمرت معرفمی
مده است که بعد از بررسی کارمناسی مشخ مد کمه ایمن
دو ااه مربوط به سفرۀ دوم دمت سراب هسمتند و بمهاممتباه
در بممین دادههممای سممفر اول لحمماظ مممدهانممد کممه در ادامممۀ

محاسبات اطالعات این دو ااه حذ مدند .در بقیۀ موارد در
ماههای آبان و اسفند بررسی کارمناسی نشان داد این دادههما
بردامت وا عی زمینی هستند و به عنوان دادۀ پرت نیستند.
ویژگیهای آماری دادههمای اسمتفادهممده بعمد از حمذ
دادههای پرت در جدول  1مشاهده میمود .تعمداد اماههمای
نمونهبرداری در سفرۀ اول دمت سراب 01 ،ایستگاه است کمه
در هر ماه حدا در یک ااه بردامت اطالعات صورت نگرفته
است.

جدو  .0اطال ا آماری دادههای استفادهشده (ا داد بر

متر)

تعداد چاه

کمینه

بی ینه

چارک او

میانه

چارک سو

میانگین

ان راف معیار

روردین
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دی
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بهمن

39

1631/33

1101/62

1660/92

1681/60

1690/10

1681/19

31/12

اسفند

02

1631/38

1101/10

1663/88

1618/36

1690/21

1682/90

32/12

با توجمه بمه اینکمه اماههمایی کمه در رو PCA ،لحماظ
میموند ،بایمد در هممۀ مماههما مقمدار داممته باممند ،بمرای
ااههایی که بردامت اطالعات در ماههای ااصی انجام نشمده
بود بما اسمتفاده از افزونمۀ  xlstatدر اکسم و روNIPALS ،
دادههای جاافتادۀ جدید تولید مدند .در پایان این مرحله01 ،
ااه نمونهبرداری در  12ماه از سال دارای داده مدند.
برای پیادهسازی مرحلۀ دوم ابتدا  12همسایگی هر اماه

در نرمافزار  Matlabمشخ ممده و ماتریسمی  12*12کمه
سبرهای آن مقمادیر برداممتممده در مماههمای مختلمف و
ستونها ااههای موجود در همسایگی هسمتند ،ایجماد ممد.
جدول  2ماتریس تشکی مده برای ااه  1را نشان میدهمد.
ااههای  10 ،13 -12 ،8 ،6 -2و  22اماههمای موجمود در
همسایگی ااه  1هستند.
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جدو  .2ماتری
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ای ادشده برای چاه  0بر اساس هم ایگی ا یدسی چاهها (ا داد بر
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روردین

با اعمال آنالیز  PCAروی تکتک ماتریسهمای ایجمادممده
در مرحلۀ دوم ،سه متغیرها در مؤلفهها محاسبه میمود .ایمن
مرحله در نرمافزار  SPSSاجرا مد .نمونمهای از اروجمی آن در
جدول  3ارائه مده است ،که در آن اعداد بزرگتر یا کوامکتمر
از  2/3به دلی اینکه بدون تمثیر هستند ،نومته نشدهاند .تعمداد
مؤلفههای اصلی در  PCAبرابر با تعداد ااههای استفادهمده در
همسایگی هستند .مؤلفۀ اول  PCAبیشترین واریمانس را دارد و
بهترتیب واریانس در مؤلفههمای بعمدی کماهش اواهمد یافمت.
مقدار بیشینۀ سه متغیرها در مؤلفههای اصلی 1در سه مؤلفمۀ
اول اود را نمایان میسازد .از اینرو ،سه ستون اول ممیتواننمد
مالک اصلی تعیین ااههای مؤثر بر مبکه بامند.
برای محاسبۀ اهمیت نسبی ااهها ،ابتدا تعداد دفعاتی کمه
هر ااه عریب همبستگی بمیش از  2/9بما مؤلفمههمای PCA
دامته بامد ،ممار ،مده و بر تعداد دفعاتی که همر اماه در
همسایگی ااههای دیگر ممار ،مده است ،تقسی میممود.

00

02

متر)
03

21

07

جدول  0اهمیت نسبی هر ااه را نشان میدهد .هر اماه کمه
اهمیت کمتری دامته بامد ،رتبۀ کمتری دارد.
جدو  .3ماتری
شمارۀ چاه
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ام ی ا ل از ا ما روش  PCAبرای چاه 0
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1. Loading Bar
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جدو  .0اهمیت ن بی م اسبهشده برای هر نقطه بر اساس د عا تکرار و د عا مؤ ر بودن
چاه
0
2
3
0
7
6
7
8
9
01
00
02
03
00
07
06
07
08
09
21
20
22
23
20

ضور در
هم ایگی
9
11
11
9
9
12
18
9
12
8
13
10
12
12
13
10
10
10
12
8
10
11
18
16

ضور به نوان چاه
مؤ ر
8
0
12
1
8
1
6
8
0
1
12
12
1
8
8
9
0
1
11
8
0
1
0
9

اهمیت ن بی

چاه

2/89
2/00
2/91
2/18
2/89
2/12
2/33
2/89
2/02
2/88
2/92
2/11
2/08
2/82
2/62
2/62
2/36
2/21
2/92
1
2/29
2/60
2/28
2/06

27
26
27
28
29
31
30
32
33
30
37
36
37
38
39
01
00
02
03
00
07
06
07

همانگونه از جدول  0مشخ اسمت ،اماههمای  22و 1
دارای بیشترین ارز ،نسبی (مقدار  )1بوده و یک اماه دارای
اهمیت نسبی صفر است .ااه  28در آنالیز  PCAدر ماتریسمی
عاملی هیچ ااهی مقمدار بمیش از  2/9نداممتهانمد .بنمابراین،
نشان ممیدهمد کمه در محاسمبات و اطالعمات سمایر اماههما
کمترین نقش را دامته است .دلی این امر میتوانمد مو عیمت
مکانی ااه  28بامد ،ارا که در بخش مرکزی آبخموان تمراک
نقاط بیشتر از سایر بخشها است.
تا این مرحله اولویت نسبی ااهها با توجه به اطالعاتی که
طی یک سال به مبکۀ پایش وارد میکردنمد ،بررسمی ممدند.

ضور در
هم ایگی
9
13
18
13
1
22
21
16
8
11
19
11
12
10
9
13
11
1
9
8
12
8
6

ضور به نوان چاه
مؤ ر
3
1
2
2
1
1
12
1
0
8
12
6
9
0
8
3
1
6
1
1
0
0
3

اهمیت ن بی
2/33
2/00
2/11
2
1
2/30
2/01
2/26
2/63
2/13
2/63
2/00
2/92
2/36
2/89
2/23
2/29
2/86
2/11
2/88
2/02
2/63
2/02

در مرحلمۀ بعممدی مشممخ مممیمممود کمه مقممادیر امماههممای
ک اهمیمت کمه در اولویمت حمذ هسمتند ،توسمط ایسمتگاه
همسایه با اه د تمی ابم انمدازهگیمری اسمت و حمذ ایمن
ایستگاهها اه مقدار ابا در پهنهبندی دادهها ایجاد میکنمد.
مک  0متوسط مقدار ابمای برآوردممده در صمورت حمذ
ایستگاههای نمونهبرداری با اولویتهای ک در کم  12مماه را
نشممان مممیدهممد .بممرای ایجمماد ایممن مممک تعممداد امماههمما بمما
اهمیتهای نسبی مختلف دستهبندی ممده و بمه ازای حمذ
ااهها هر دسته مقدار ابا محاسبه مده است.
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شکل  .0متوسط ت ییرا ای ادشده در ور

بر اسا مک  0با حذ ااههای با اولویت کمتمر از 2/1
(بممازۀ  )2/1کممه  0امماه اسممت 2/1 ،متممر ابمما در امماههممای
حذ مده ایجاد میمود و به این ترتیمب ،بما افمزایش تعمداد
ااههمای حمذ ممده ،ایمن ابما افمزایش پیمدا ممیکنمد .در
تحقیقات پیشین اماههما بما اهمیمت نسمبی متفماوتی حمذ
مدهاند و مقادیر مختلفی بمه عنموان بیشمترین ابمای ابم
بول در سبوح جدید ایجادمده معرفی مده است .کماسی و
گودرزی ( )1022د ت  RMSEای برابر با  2/620متمر بمرای
پهنمهبنمدی نقماط بمدون آممار لحماظ کردنمد [ .]12اامممعی
سیوکی و همکاران ( )1022حد آسمتانۀ  12درصمد ابما در
عریب تغییرات را مالک رار دادند و ااههای با اولویت نسبی
کمتر از  2/0را حذ کردند [ .]9صیادی مهرکی و همکماران
( )1399ااهها با اولویت نسبی کمتر از  2/8را حمذ کردنمد
[ .]1نوری یداری ( )1392ااههای با اولویت نسبی کمتمر از
 2/0که موجب ابای  13درصد میمد را حذ کمرد [.]18
تعداد ااه حذ مده نیز در بهینهسازی ممبکۀ پمایش سمب
آب زیرزمینی در تحقیقات مختلف متفاوت بوده است .مثال در
آبخوان دمت سیالاور  62درصد از ااهها اب حمذ بودنمد
[ .]12در آبخوان دمت مهرکرد 11 ،درصمد []0؛ در آبخموان
دمت دزفول-اندیمشک 22 ،درصد [ ]20و در آبخوان دممت
دهگالن 19 ،درصد [ ]1ااهها اب حمذ معرفمی ممدند .بما
توجه به تحقیقات پیشین ،بیشترین ابای اب بول و تعداد
ااههای حذ مده بر اسا نظرات کارمناسی ،تمراک اولیمۀ
مبکه ،د ت مورد نیاز در منبقه و رو ،استفادهممده تعیمین
میمود .از طرفی ،با توجه به ممک  0در اولویمت نسمبی 2مم
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ذف چاه با اولویت

 2/3مقدار  RMSEتغییر اندانی نمیکند ،یعنی اگر حمداکثر
ابای  2/0 RMSEمتر اب بول بامد ،با حمذ اماههمای
ک اهمیت ابای انمدانی در تخممین سمب آب زیرزمینمی
آبخوان رخ نمیدهد .ولی اگر ااهها با اولویت نسبی بیشمتر از
 2/3حذ موند ،مقدار ابا ( )RMSEزیاد میمود .بنابراین،
در این تحقیق بر اسما نظمرات کارمناسمی و معمادلسمازی
حدود آستانۀ ابای تحقیقات پیشین مقدار ابای  2/0متمر
در ااههای حذ مده اب بول لحاظ مد .در این آسمتانه از
 01حلقه ااه 38 ،حلقه بهعنوان ااه مؤثر مناسمایی ممده و
بقیه ااهها به عنوان ااههای ک اهمیت منااته میموند .بمه
اینترتیب ،با  38حلقمه اماه در منبقمه ممیتموان در و مت و
هزینه صرفهجویی کرد و د ت زیادی در اندازهگیری و رائمت
ااههای مه برای افزایش د مت ممدلسمازی بمه عمم آورد.
بررسی مو عیت مکانی ااههمای حمذ ممده نشمان ممیدهمد
بیشتر این ااهها در مناطقی رار دارند کمه در مجماورت آنهما
تراک ااهها بیشتر است .زیماد بمودن تمراک در اطمرا اماه
حذ مده کمک میکند که سب آب زیرزمینی در آن نقبمه
با توجه به عریب همبستگی مکانی موجمود بمین اماههما ،بما
استفاده از مقادیر ااههای دیگر محاسبه مود .تراک ک نقاط
در بخش جنوب خربی مانع از حذ اماههمای نمونمهبمرداری
مده ،به گونهای که از این بخمش همیچ اماهی حمذ نشمده
است.
مممک  0اروجممی رو ،درونیممابی کریجینممگ در ممماه
فروردین با استفاده از ک نقاط و همدنین ،با فر حمذ 9
ااه با اولویت کمتر از  2/3را نشمان ممیدهمد .مقمدار ابمای
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ایجادمده در مماه فمروردین بمرای ایسمتگاههمای حمذ ممده
 RMSE=2/01mاست که نشان میدهمد بما حمذ  9اماه از
مجموعه ااههای موجود ،در ماه فروردین  01سانتیمتر ابما

سطح ای ادشده با تما نقاط

در نقاط حذ مده ایجاد میمود .بررسی بصری دو سب نیز
نشان میدهد که تغییرات اندانی در مقادیر دو سب وجمود
ندامته است.

سطح ای اد شده بعد از ذف چاههای با اولویت ن بی کمتر از 1/3

شکل  .7سطوح پیوسته ای ادشده در دشت سراب

بر اسا نقاط حذ مده مشاهده میممود کمه بیشمترین
نقاط حذ مده در بخش مرکزی دمت مرار دارد ،منبقمهای
که فاصلۀ مکانی بین دادهها کمتر اسمت .هممانگونمه کمه در
مک  0مشخ است ،توزیع مکانی نشماندادهممده توانسمته
است برآورد مبلوبی را از سب آب زیرزمینی در دمت سراب
دامته بامد که موجب حدا کاهش د ت در مدلسمازی در
نقاط بدون آمار مود .از طر دیگر ،ممبکۀ جدیمد ممیتوانمد
زمینممۀ مناسممبی را بممرای مممدیریت منممابع آب زیرزمینممی،
مدلسازی مکانیم زممانی آبخموان و بمه دنبمال آن ،بررسمی و
پیشبینی جریان آب زیرزمینی را فراه آورد.
نتی هگیری
در طراحی مبکههای پایش ،انتخاب مو عیت مکمانی و زممانی
ایستگاههای بااهمیت به گونهای کمه اطالعمات عمروری و نمه
مازاد را با کمترین هزینه در ااتیار رار دهند ،هممواره ممورد
توجه بوده است .مبکۀ بهینمهممده نسمبت بمه حالمت اولیمه،
مبکهای نا است که بهترین عملکرد را در بین مبکههمای
نا دارد .در بین رو،های استفادهمده بمرای بهینمهسمازی
مبکۀ پایش رو ،ااصی که برتری آن بر دیگر رو،ها اثبات
مده بامد ،وجود ندارد و با توجه به مموارد مختلفمی از جملمه
پدیممدۀ بررسممیمممده ،گسممترۀ منبقممه و حج م دادههممای در
دستر رو ،مناسب انتخاب میمود .در این تحقیمق بمرای

استفاده از مزایای دو رو ،زمینآمماری و  PCAو همدنمین،
کاهش ععفهای این دو رو ،،رویکردی تلفیقی ارائه ممده و
در تخمین سب آب زیرزمینی آبخوان دمت سمراب ،ابلیمت
آن بررسی مد .در رویکرد پیشنهادی اطالعات مکانی و زمانی
ااهها به صورت مؤثر بر فراینمد تعیمین اماههمای تمثیرگمذار
استفاده میمود .به اینمنظور ،ابتدا اهمیت نسبی اماههما در
رو PCA ،بمما لحمماظ اطالعممات زمممانی امماههممای موجممود در
همسممایگی محاسممبه مممده و سممپس ،بمما اسممتفاده از عممریب
همبستگی مکمانی در رو ،زممین آمماری کریجینمگ مقمدار
ابای ایجادمده در مبکه محاسبه میمود.
تحلی اکتشافی دادههای  12ماه از سال  1391در دممت
سراب ،دو ااه با مقادیر پرت را مشخ کرد که موجمب ممد
از ادام مۀ محاسممبات اممارن ممموند .در رو PCA ،اسممتفاده از
اطالعات ااههایی امکانپمذیر اسمت کمه بمه صمورت پیوسمته
بردامت اطالعات در آنها انجام مده بامد .بنابراین ،بمرای همر
ماه دادههای جاافتاده بازتولید مدند .نتای اولیه از پیادهسازی
رو PCA ،اهمیت نسبی ااهها را مشخ کرد که بر اسما
آن ،دو ااه دارای بیشترین اهمیت نسمبی و یمک اماه بمدون
اهمیت محاسبه مدند .در ادامه ،برای تعیین اینکه حذ امه
تعممداد از امماههمما مجمماز اسممت ،از ابممای پهنممهبنممدی رو،
کریجینگ در ااههای بااهمیت نسبی ک بما کمیمت RMSE
استفاده مد .در این مرحله بیشمترین ابمای ابم بمول در
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ااههای حذ مده و بیشترین تعداد ااههمای حمذ ممده بما
.توجه به تحقیقات پیشین و نظرات کارمناسی مشمخ ممد
 از، متر ابا در ااههای حمذ ممده2/0 بر اسا حد آستانۀ
) درصمد81(  اماه38 ، حلقه ااه سفرۀ اول دمت سمراب01
بهعنوان ااههای مؤثر مناسایی مده و بقیۀ ااهها بمه عنموان
 بررسی ااههای حذ ممده.ااههای ک اهمیت منااته مدند
نشان میدهد که بیشتر در مرکز دمت سراب رار دارنمد و از
 رویکمرد پیشمنهادی.حامیۀ آبخوان ااهی حذ نشده اسمت
 و زمممینآممماری را دارد و بمما تلفیممقPCA ،مزایممای دو رو
 را تما حمدی کماهش، عمعفهما همر دو رو،ها،مفاهی رو
 کمه در آنPCA  پیشنهادی با توجه به ماهیمت، رو.میدهد
باید اطالعات ااهها به صورت پیوسمته برداممت ممده باممند
برای دممتهمایی کمه برداممت اطالعمات بمه صمورت مرتمب
 بمرای منماطقی کمه،اندازهگیریمده مفید است؛ اما این رو
. توصیه نمیمود،دادههای جاافتاده در ااهها زیاد است
بممرای تحقیقممات آتممی پیشممنهاد م میمممود تلفیممق سممایر
های بهینهسازی مبکۀ پایش مانند آنتروپی و زمینآممار،رو
 پیشمنهادی ایمن تحقیمق،بررسی مده و اروجی آن بما رو
 پیشنهاد میمود بعمد از تعیمین اولویمت نسمبی.مقایسه مود
های بهینهسازی مانند ژنتیک برای بهینهسمازی،ااهها از رو
 توصمیه ممیممود، همدنین.ایستگاههای پایش استفاده مود
 سال مد نظمر مرار12 دادهها در سری زمانی طومنیتر مانند
 ارائهمده در پدیدههای مختلفمی دیگمری ماننمد،گیرد و رو
.ایستگاههای پایش پارامترهای هوامناسی بررسی مود
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