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1*يرضا قضاٍ
 

 2يسربٌذيذ رهضاًيهج

   ذُيچک

ذاؿتي، كٌقتيهختلف وـبٍسص يّب دس ثخؾ يبص آثيؾ ًيت ٍ افضايؾ روقيافضا  ، ؿشة ٍ ْث

ّب ؿذُ اػت. ّذف اص  دس دؿت يٌيشصهيؾ اص حذ هزبص اص هٌبثـ آة صيثبفج ثشداؿت ث

ي يا يثٌذٍ پٌِْ يٌيش صهيص يّب آة يفيٍ و يشات ووييسًٍذ تغ يثشسػ يي هغبلقِياًزبم ا

 يؼتبثيػغح ا يّب اثتذا آهبس دادُ يي هغبلقِياًزبم ا ي. ثشااػتشات دس دؿت سفؼٌزبى ييتغ

هٌتخت  يّب ثِ فٌَاى چبُ يفيچبُ ثِ كَست و 50دس  ٍ يضٍهتش ثِ كَست وويپ 80دس 

ِ ؿذ يذسٍگشاف دؿت تْي، ّيٌيشصهيػغح آة ص يبًِيًَػبًبت ػبل يثشسػ يثشا .ِ ؿذيتْ

هختلف اص  يّبدس ػبل يٌيشصهيص يّبشات ػغح آةييضاى ثشداؿت ثشتغيش ثبسؽ ٍ هيحأتٍ 

، يفيشات وييتغ يثشسػ يل لشاس گشفت. ثشايِ ٍ تحليهَسد تزض يّوجؼتگ يك ساثغِيعش

ثش اػبع ؼِ ؿذ. يِ ٍ همبيتْ دٍسُ يلىَوغ دس اثتذا ٍ اًتْبيت ثب سٍؽ ٍيفيو يّبًمـِ

ٌگ يزيوش يبثيبًيثِ سٍؽ ه يٌيشصهيص يّب آة يفيٍ و يوو يّب ذ حبكل ؿذُ ًمـِيًتب

ي يذ حبكل اص ايِ ؿذ. ًتبيتْ (GIS) ييبيؼتن اعالفبت رغشافيٍ ثب اػتفبدُ اص ػ يهقوَل
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وِ  يعَس ِهٌغمِ اػت ث يٌيشصهيص يّب ت ٍ ػغح آةيفيافت و يدٌّذُهغبلقِ ًـبى

هتش دس ػبل ثَدُ اػت ٍ  8/0دؿت حذٍد  يٌيش صهيص يّبهتَػظ افت ػبالًِ ػغح آة

 يعَس ِداؿتِ اػت ث يـي( سًٍذ افضا1391-1381هَسد هغبلقِ ) يي افت دس عَل دٍسُيا

دسكذ دس ػبل آخش  48/9دسكذ ثِ  99/8وِ هتَػظ افت ػبالًِ دس ػبل اٍل هغبلقِ اص 

 يدس اساض يٌيشصهيؾ اص حذ اص هٌبثـ آة صيذ حبكل ثشداؿت ثيثشاػبع ًتب ذُ اػت.يسػ

دس هٌغمِ  يٌيشصهيص يّب افت ػغح آة ؾيت ٍ افضايفيوبّؾ و يفبهل اكل يصوـبٍس

 ثبؿذ. يه

ٍ  يشات وويي، تغيؼتبثي، ػغح ايٌيشصهيص يّب، آةي، خـىؼبليثبسًذگ :يذيکلوات کل

 .يفيو

 

 هقذهِ

دس  يبص ثـش اػت ٍلـيهَسد ً يـ اػبػـاص هٌبث يٌيصهشيٍ ص يغحـي ػيشيؿ يّبآة

دس دػتشع لشاس  يب ثِ ساحتيهحذٍد  ثَدُ ٍ  يػغح يّب هٌبعك، هٌبثـ آة يثقض

اهـ َبص ريآة هَسد ً يهٌجـ اكل يٌيشصهيص يّب ل هٌبعك آةيي لجيؼت. دس ايً

رَاهـ  يبدت ٍ سؿذ التليؾ روقي(. ثب افضا320:1381 ،يياػت )ؿوؼب يثـش

ذ يػجت افت ؿذ يٌيشصهيص يّب ِ اص آةيسٍ ياص هٌبعك ثشداؿت ث يبسي، دس ثؼيثـش

وِ آهبس اسائِ ؿذُ دس هٌبثـ  يؿذُ اػت ثِ عَس يٌيشصهيص يّبت آةيفيغح ٍ وػ

سا ًـبى  يٌيشصهيص يّبت آةيفيت ٍ ويٍضـ دؿَاس سًٍذ افت ػبالًِ وو يرْبً

بسد يليه 800-700ي يرْبى، ػبالًِ ث يٌيشصهيحزن هخضى آة ص يوؼش دّذ. يه

: 2007 ،ي)خؼشٍؿبّ شاى اػتيدسكذ آى هتقلك ثِ وـَس ا 1هتشهىقت ثَدُ وِ 

ض اداهِ يً يآت يّبثِ هٌبثـ آة دس ػبل يسػبًتيي سًٍذ، آػي(. ثب تَرِ ثِ اداهِ ا20

ت يي ؽشفيووتش ٍ ّوچٌ يل اػتقذاد آلَدگيثِ دل يٌيشصهيخَاّذ داؿت. آة ص

ه هٌجـ هْن دس هٌبثـ آة هَسد ي ، ثِ فٌَاىيّبي ػغحبد ًؼجت ثِ آةيص يشُيرخ



 

 

 

 

 

اػت ٍ  يٌذي عَالًيٌِ ٍ فشآيبس پشّضيثؼ يٌيشصهيآة ص يتَرِ اػت. سفـ آلَدگ

 جبًيخَاى تمشآة يؿَد وِ سفـ آلَدگيق دادُ هيتـخ يآلَدگ يتش صهبًؾيث

 يقي، ثخؾ ٍػيٍ تَپَگشاف ييبي، رغشافيويظ الليگشدد. ثش اػبع ؿشايشهوىي هيغ

ي يا يبّ يظگيسٍد ٍ اص ٍ يؿوبس هخـه ثِوِيً شاى رضٍ هٌبعك خـه ٍياص وـَس ا

 ػبالًِ ٍ يض ثَدى همذاس ثبسًذگيتقشق دس همبثل ًبچ ش ٍيضاى تجخيبد ثَدى هيهٌبعك ص

 ي هؼئلِ هَرت ؿذُ وِ هٌبثـياػت، ا يبًبت آة ػغحيزِ فذم ٍرَد رشيدس ًت

 ّبيثخؾ ثشاي بصيً هَسد آة ييتأه هٌبثـ ييتشهْن اص يىيفٌَاى  ثِ يٌيشصهيص آة

 ثب ثبؿذ. ثخؾ وـبٍسصي بدي ثشخَسداسيص تياّو اص كٌقت ٍ ؿشة وـبٍسصي،

 يٌيشصهيآة ص هٌبثـ اص آى دسكذ 80 اص ؾيث ثشداؿت ٍ دسكذي95 اختلبف ػْن

 ض،يآهٍ كذق ي)احوذ داسد ّبآثخَاى يفيو ٍ يوو شاتييتغ دس ايًمؾ فوذُ

ـشفتِ ثشاي حفبؽت اص يوِ اهشٍصُ دس وـَسّبي پ يياص ساُ وبسّب يىي(. 275: 2007

شي اص آلَدُ ؿذى يگؾيشي ٍ پيسٍد، رلَگيثِ وبس ه يٌيشصهيص ّبي آةػفشُ

 يّب افت ػغح آة يدس ثشسػ .(12: 1388 ٍ ّوىبساى، يثبؿذ )اوجشيّب هآثخَاى

ي يدؿت هـْذ ثِ ا يثش سٍ ييبيؼتن اعالفبت رغشافيثب اػتفبدُ اص ػ يٌيشصهيص

بفتِ يبّؾ هتش ػغح آة و يػبًت 60ذًذ وِ ثِ عَس هتَػظ ّش ػبلِ يزِ سػيًت

، يػبل ذُ خـهيدس دؿت هـْذ ثِ پذ يٌيشصهيي فَاهل افت آة صيتش اػت. اص هْن

 يّب بد چبُيشوـت ٍ تقذاد صيؾ ػغح صيت، افضايبد روقيِ، اصديسٍ يثشداؿت ث

شات ييسًٍذ تغ ي( دس ثشسػ86: 1390، ٍ ّوىبساى يثشداؿت اؿبسُ ؿذُ اػت. )اوشاه

ي يثِ ا 1379-88 ياسدوبى دس دِّ-ضديدؿت  يٌيشصهيهٌبثـ آة ص يٍ وو يفيو

 يّباص آة يشاكَليِ ٍ غيسٍ ياص ثشداؿت ث يذًذ وِ افت ػغح آة حبويزِ سػيًت

ؿَد )سٌّوب  يذآى هيثبفج تـذ يبپيپ يّب يػبل ي خـهياػت ٍ ّوچٌ يٌيش صهيص

 يٌيشصهيهٌبثـ آة ص يفيٍ و يت وويٍضق يدس ثشسػ (.37: 1391 ٍ ّوىبساى،

ٍ ّن افت، وبّؾ  يفيو يّب ن ًمـِيثب تشػ يشاػبى سضَي اػتبى خيدؿت رَ



 

 

 

 

دس  .(1391 ٍ ّوىبساى، ياًذ )دٍلتي آثخَاى سا ًـبى دادُيت آة ايفيذ ويؿذ

ت يذ روقيؾ ؿذياحشات تَػقِ ؿْش ثش آثخَاى صاّذاى، ًـبى دادًذ افضا يثشسػ

شات ييزبد تغيػبل گزؿتِ ثبفج ا 80 يـ ٍػقت آى دس عيؿْش ٍ گؼتشؽ ػش

ؿْش ؿذُ اػت.  يدس آثخَاى دس هحذٍدُ ي( ثبسصيفيٍ و ي)وو يىيطئَلَطذسٍيّ

آثخَاى،  يتَػقِ ؿْش ثشآثخَاى صاّذاى ثِ كَست آلَدگ يغيؼت هحياحشات ص

ؿْش لبثل  يدس داخل هحذٍدُ يٌيشصهيت آة صيفيش وييػغح آة ٍ تغ يثبالآهذگ

 يّبآة يثـ آلَدگهٌب يبثيدس اسص .(9: 1392 ٍ ّوىبساى، يشاًياػت )ؿ يثٌذدػتِ

 يّبذ آصهَىيتْشاى، وِ ًتب يؿْشداس 14 يدس هٌغمِ يظ ؿْشيدس هح يٌيشصهيص

ًـبى داد  يٍ غشث يرٌَث يّبؼتگبُيذ سا دس ايتشات، ػَلفبت ٍ ولشايؾ ًيافضا يًَيآً

هٌغمِ داًؼت.  يي ثبفت ؿٌيت ٍ ّوچٌيتَاى هشتجظ ثب رْت ؿيوِ فلت سا ه

شات ووي ػغح ايؼتبثي هٌبثـ آة ييسًٍذ تغ يثب ثشسػ( 29: 1393 ،يٍ ثبهش يشي)پ

صيشصهيٌي دؿت ػشربى ثب اػتفبدُ اص صهيي آهبس ٍ ػيؼتن اعالفبت رغشافيبيي ًـبى 

ثشآٍسد فوك  يي سٍؽ ثشايثْتش يٌگ هقوَليزيوش يبثيبًيي سٍؽ هيدادًذ وِ ثْتش

ي يشيآة ؿ يّبثبؿذ ٍ وبّؾ ػغح آة دس ػفشُيه يٌيشصهيصآة يؼتبثيػغح ا

ّب ؿذُ ي ػفشُيت ايفيؿَس ٍ وبّؾ و يّبش رْت آة اص ػوت ػفشُييثبفج تغ

دس هٌبعك خـه  يٌيشصهيآة ص يسخذادّب ي( ثب ثشسػ2: 2004 اػت. )طٍ ٍ دسان،

ًَػبى ػغح  يّب ت آة ػفشُ دس دٍسُيبى داؿتٌذ وِ حشوت ٍ ٍضقيي ثيغشة چ

ؾ اص حذ هزبص اص يث يثشداس ثب صهبى ٍ هىبى ًـبًگش ٍرَد ّوضهبى ثْشُ يٌيشصهيآة ص

وِ  يآة دس هٌغمِ اػت، ثِ عَس يذسٍلَطيـ ّيّوشاُ ثب ٍلب يٌيشصهيهٌبثـ آة ص

خَاّذ گزاؿت  ييش ثؼضايّب تأح آثخَاى يفيو يذاسيٍ وبّؾ پب يي اهش دس افت وويا

 يٌيشصهيت آة صيفيو يبثيثِ اسص يا دس همبلِ .(137: 2008 ٍ ّوىبساى، ي)فتَاً

 يي همبلِ وِ ثش سٍيٍالـ دس ؿوبل ؿشق هَسٍػىَ پشداختٌذ. افب يتش يدؿت آث

دؿت هزوَس هتوشوض ؿذُ  يٌيشصهيآة ص يَلَطيٍ ثبوتش ييبيويؿ -يىيضيت فيفيو



 

 

 

 

 

حبثت وشدُ  يفيو يپبساهتشّب يهىبً ياص آى ٍ ٍاثؼتگ يثشداس ي ثْشُيث يثَد ّوجؼتگ

 .(479: 2014 ،يوٍ وبؽ يثبؿذ )اطدس يه يثحشاً يي ًَاحيت آة دس ايفيثَد وِ و

دس ؿبّشٍد، ؿوبل  ييوبيٍ ؿ يٌيشصهيص يّبدس ػغح آة يشات ووييتغ يدس ثشسػ

شاى ًـبى دادًذ وِ سًٍذ افت ػغح آة صيشصهيٌي ثب تغييشات ثبسًذگي يا يؿشل

ؿَد. افت ػغح هٌزش ثِ تخشيت ويفيت آة صيش صهيٌي ًوي هتَلف ًـذُ ٍ ضشٍستبً

حبلي وِ افضايؾ ؿَسي آة دس  ش اػت دستغزيِ ػفشُ ؿذيذت يآة دس هحذٍدُ

 اًتْبي خغَط رشيبى ثيـتش ثَدُ اػت. 

 يٍرَد داسد وِ ػبالًِ سلو يثشداس حلمِ چبُ ثْشُ 1381 ،دس دؿت سفؼٌزبى

گشدد.  يِ هيي دؿت تخليا يَى هتشهىقت آة اص آثخَاى آثشفتيليه 602حذٍد 

سػذ  يسؿتِ ه 150دؿت سفؼٌزبى ثِ  يي تقذاد لٌَات هَرَد دس هحذٍدُيّوچٌ

 ياسػذ )ػبصهبى آة هٌغمِ يَى هتشهىقت هيليه 70ّب ثِ  ِ آىيوِ همذاس تخل

آثخَاى ثِ فلت ٍلَؿ  يِيِ ٍ فذم تغزيي حزن تخلي(. ثب ٍرَد ا58، 1390وشهبى،

ي يذ سٍثشٍ ؿذُ اػت ّويي دؿت ثب افت ؿذيش ػغح آة دس اياخ يّب يخـىؼبل

ي هٌجـ يا ييبيرْت حفؼ ٍ اح  ـتش ٍ ثٌْگبميث يك ٍ فلويدل يهؼبلِ، لضٍم هغبلقِ

ِ يك حبضش، تْيػبصد. ّذف اص اًزبم تحم يي هٌغمِ سٍؿي هيآة هْن سا دس ا

ٍ  يفيشات وييسًٍذ تغ يذسٍگشاف ٍاحذ آثخَاى، ثشسػيٍ ّ يفيٍ و يووّ يّب ًمـِ

ضاى ثشداؿت ثش يضاى ثبسؽ ٍ هيشات هييًمؾ تغ ي، ثشسػيٌيصهشيص يّبآة يوو

اص لحبػ افت  يهٌبعك ثحشاً ييٍ ؿٌبػب يٌيشصهيهٌبثـ آة ص يفيٍ و يت ووشاييتغ

 ثبؿذ.يآة، ه يٍ آلَدگ يؼتبثيػغح ا

 هَرد هغالعِ  يهٌغقِ

 36/5459ي دؿت ثب ٍػقت يثبؿذ. ا يدؿت سفؼٌزبى ه يهغبلقبت يهحذٍدُ

 30دسرِ ٍ  56مِ تب يدل 30دسرِ ٍ  54 ييبيرغشاف يّب ي عَليلَهتش هشثـ ثيو



 

 

 

 

مِ دس يدل 15دسرِ ٍ  29مِ تب يدل 59دسرِ ٍ  29 ييبيرغشاف يّب مِ ٍ فشميدل

ي يآصاد گؼتشدُ اػت. ا ييبيهتش ثبالتش اص ػغح دس 3421هتش تب  1239 يثبًذ استفبف

ض دسرِ يآثش يػبغٌذ ثَدُ، وِ رضء حَضِ -شيض دساًزيآثش ياص حَضِ يهٌغمِ ثخـ

هٌغمِ ثش اػبع ؿبخق دٍهبستي اص  نيگشدد. الل يشاى هحؼَة هيا يفالت هشوض 1

هتش ٍ يليه 90ت يش ثِ تشتيٍ تجخ يي ثبسًذگيبًگيخـه اػت ٍ ه وِيًَؿ خـه ٍ ً

 اػت.  هتشيليه 12/3359

 
 هَرد هغالعِ يت هٌغقِيهَقع (1) ضکل

، حَضِ يهحذٍدُ ي، ًمـGIS10.1ِافضاس ي پظٍّؾ اثتذا ثب اػتفبدُ اص ًشميدس ا

، ٍ يضٍهتشيپ يّب ، چبُيصّىـ ي، ؿجىِيِ ؿبهل تَپَگشافيٍ پب يسلَه يّب ًمـِ

ذ. يِ گشديهَسد هغبلقِ تْ يهحذٍدُ يثشا يٌيشصهيت ٍ فوك آة صيفيو يّب ًمـِ

دؿت سفؼٌزبى اثتذا  يٌيشصهيهٌبثـ آة ص يفيٍ و يشات ووّييي سًٍذ تغييتق يثشا



 

 

 

 

 

 ُ ػبلِد يه دٍسُي يثشا يضٍهتشيپ يّب چبُ يؼتبثيًَػبى ػغح ا يّب دادُ

ذ ٍ ي، گشدGISافضاس ٍاسد ًشم يػبصٍ ًشهبل يػبص( ثقذ اص ّوگي1381-1391)

، GIS يافضاسّب دس ًشم يٌيشصهيآة ص يّب ل دادُيِ ٍ تحليهشاحل پشداصؽ ٍ تزض

Excel ذسٍگشاف ي، ّيٌيشصهيبًِ ػغح آة صيًَػبًبت ػبل يثشسػ يذ. ثشاياًزبم گشد

  يٌيشصهيص يّبشات ػغح آةييتغ شداؿت ثشضاى ثيش ثبسؽ ٍ هيحأِ ؿذ ٍ  تيدؿت تْ

ل لشاس گشفت. يِ ٍ تحليهَسد تزض يّوجؼتگ يك ساثغِيهختلف اص عش يّبدس ػبل

لىَوغ دس اثتذا يت ثب سٍؽ ٍيفيو يّب، ًمـِيفيشات وييتغ يثشسػ يي ثشايّوچٌ

سفؼٌزبى ثب  يحَضِ يپشاوٌؾ ثبسًذگ يؼِ ؿذ. ًمـِيِ ٍ همبيتْ دٍسُ يٍ اًتْب

-1370) ػبلِ 30يصهبً ي( دس دٍس1ُ )رذٍل ؼتگبُيا 7ػبالًِ  يي ثبسًذگيًگبيه

ثبسؽ  يّوجؼتگ يهؼتخشد ؿذ ٍ اص ساثغِ يبى ثبسًذگي( ٍ ثب اػتفبدُ اص گشاد1390

 .(1 يذ )ساثغِيثبسؽ اػتفبدُ گشد يشات استفبفييتغ ياستفبؿ ثِ هٌؾَس ثشسػ

 y = 0.1698x – 161.54(                        1) يساثغِ

 هَرد استفادُ يستگاُ ّايهطخصات ا (1) جذٍل

 ًام ايستگاُ
عرض 

 جغرافيايي

عَل 

 جغرافيايي
 ارتفاع)هتر(

 هياًگيي بارًذگي

 هتر()هيلي
 ًَع ايستگاُ

 سفؼٌزبى

 ساٍيض

 وجَتشخبى

 آثبد ًَقكبدق

 احوذآثبد

 آثبد سٍوشدفلي

 ثيبم

397517 

347846 

437487 

389925 

368803 

452019 

349935 

6638254 

6639520 

6649639 

6597539 

3371291 

6625702 

6604444 

1521 

2335 

1325 

1435 

1500 

2060 

1465 

107 

287 

136 

136 

93 

191 

82 

 ػيٌَپتيه

 ثبساًؼٌزي

 ثبساًؼٌزي

 ثبساًؼٌزي

 ثبساًؼٌزي

 ثبساًؼٌزي

 ثبساًؼٌزي

 ثِ هيلي ثبسؽ يدٌّذًُـبىy  استفبؿ ثِ هتش ٍ يدٌّذًُـبى x( 1) يدس ساثغِ

ؿَد وِ ثيـتش دؿت سفؼٌزبى اص ( هـبّذُ هي2ثبؿذ. ثب تَرِ ثِ ؿىل)هتش هي



 

 

 

 

 200ّبي ثبالتش اص هتش ثشخَسداس اػت ٍ ثبسًذگيهيلي 100هيضاى ثبسًذگي ووتش اص 

 .افتذهتش دس استفبفبت، وِ ػغح ثؼيبس ووتشي ًؼجت ثِ دؿت داسد اتفبق هيهيلي

 

 رفسٌجاى يحَضِ يپراکٌص بارًذگ (2) ضکل

 يرات کوّييتغ يبررس

چبُ   80فوك آة دس  يش ػبالًِيذسٍگشاف ٍاحذ دؿت سفؼٌزبى همبديسػن ّ يثشا

ظ ي( هحبػجِ ؿذ ٍ دس هح1391-1381ػبلِ ) 10 يصهبً يدٍسُ يضٍهتش ثشايپ

ArcGIS10.1 دػت آهذ. اص تفبضل هتَػظ ِ ؼي ثيهؼبحت احش ّش چبُ ثِ سٍؽ ت

هشثَط ثِ ّش چبُ، تشاص ػغح آة  يٌيشصهيفوك آة ص يصًي ٍيبًگياستفبؿ دؿت ثب ه

ػبلِ  10 يصهبً يدٍسُ ي( دس ع3دػت آهذ. ثب تَرِ ثِ ؿىل )ِ دؿت ث يٌيشصهيص

عَس ِ اػت وِ ث يي هقٌيي ثِ ايهتش افت ػغح آة ٍرَد داؿتِ اػت  ٍ ا 8

 .هتش افت ػغح آة دس دؿت ٍرَد داؿتِ اػت 8/0هتَػظ ػبالًِ حذٍد 



 

 

 

 

 

سال

2308

2310

2312

2314

2316

2318

1380 1382 1384 1386 1388 1390 1392

تراز 

سطح آب 
)متر(

 ذرٍگراف ٍاحذ دضت رفسٌجاىيّ (3)ضکل
 

 
 هَرد هغالعِ يدٍرُ يدر ابتذا ٍ اًتْا يستابيسِ عوق سغح ايهقا (4) ضکل

ؿَد. اي اًزبم هيدس هغبلقبت رغشافيبيي ثشداؿت اعالفبت اغلت ثِ كَست ًمغِ

تقوين دادُ اي ثِ ػغح ثشداسي ًمغِضشٍست داسد اعالفبت حبكل اص ًوًَِ هقوَالً

ّبي دسًٍيبثي ّبيي اسائِ گشدد وِ ايي اهش ثِ ٍػيلِ سٍؽؿَد ٍ ثِ كَست ًمـِ



 

 

 

 

اسائِ  ّبي اعالفبت رغشافيبيي ثِ كَست ًمـِػبهبًِ يگيشد ٍ ثِ ٍػيلِاًزبم هي

ت يي پظٍّؾ ثب تَرِ ثِ هحذٍدي(. دس ا49: 1389 ٍ ّوىبساى، ياوجشي)فل ؿًَذهي

 ذييأچبُ وِ اص ًؾش پشاوٌؾ دس هٌغمِ ت 80شات فوك دس ييضاى تغياعالفبت ٍ صهبى ه

 ن.يلشاس گشفتِ وِ دس اوخش هَاسد ثب افت ػغح آة هَارِ ّؼت يهَسد ثشسػ ،اًذؿذُ

( 4) ؿىل 1391ٍ  1381دس دٍ ػبل  يٌيشصهيفوك آة ص يّب ًمـِ يؼِيثب همب

ؼبحت وِ ه يعَس  ذ ػغح آة دس دؿت ٍرَد داسد ثِيؿَد وِ افت ؿذ يهـبّذُ ه

دسكذ وبّؾ  68دسكذ ثِ  81هتش ثَدُ اص  90تب  30ي يوِ استفبؿ آة ث يهٌبعم

هتش ثَدُ اػت. دس همبثل هؼبحت  30-60ي افت هشثَط ثِ فوك يـتشيبفتِ ٍ ثي

 7/999ثِ  8/683هتش ثَدُ اػت  اص  90-120ي يوِ استفبؿ آة ث يهشثَط ثِ هٌبعم

 3/5هتش  120ـتش اص يفوك ثي هؼبحت هشثَط ثِ يذُ ٍ ّوچٌيلَهتشهشثـ سػيو

 ؾ داؿتِ اػت.يدسكذ افضا

ي حزن ثشداؿت ػبالًِ اص يبًگيي هيث يساثغِ يذ حبكل اص ثشسػيثش اػبع ًتب

 (1391-1381) ػبلِ 10 يه دٍسُي شات تشاص ػغح آة دسييٍ تغ يٌيشصهيص يّبآة

R) يداسيهقٌ يّوجؼتگ
2
 يحبل ي دسي(. ا5 دّذ )ؿىليي دٍ ًـبى هيي اي( سا ث0.6=

 يٌيشصهيشات ػغح تشاص آة صييٍ تغ يي ثبسًذگيبًگيي هيث يداسيهقٌ ياػت وِ ساثغِ

 (.6دُ ػبلِ هـبّذُ ًـذ )ؿىل  يدس دٍسُ

 
 يٌيرزهيساى برداضت ٍ تراز سغح آب زيي هيب يّوبستگ (5) ضکل



 

 

 

 

 

ي يبًگيه يٌيشصهية صػغح تشاص آ يثش سٍ يضاى ثبسًذگيه يگزاساحش يثشسػ يثشا

ٍ تشاص ػغح  يضاى ثبسًذگيي هيدُ ػبلِ هحبػجِ ٍ ث يي دٍ پبساهتش دس دٍسُيػبالًِ ا

 (.6 )ؿىل گشفتِ ؿذ يآة ّوجؼتگ

 
 يٌيرزهيز يٍ تراز سغح آ يساى بارًذگيي هيب يّوبستگ( 6) ضکل

افت تشاص  ياى ثشداؿت ثش سٍضيش هيحأدّذ وِ تيًـبى ه 6 ٍ 5 يّبذ ؿىليًتب

 يضاى ثبسًذگيش هيحأت ـتش اصيث 58/0 يدؿت سفؼٌزبى ثب ّوجؼتگ يٌيشصهيػغح آة ص

 ثَدُ اػت. 04/0 يثب ّوجؼتگ

 يفيرات کييتغ يبررس

ي يا ذ.ـلىَوغ اػتفبدُ ؿيٍ يذـثٌآة اص عجمِ يفيـو يثشسػ يشاـي هغبلقِ ثيدس ا

ذ ٍ ػِ ػبل ثقذ تَػظ ًَسى يائِ گشدوَوغ اسليتَػظ ٍ 1948دس ػبل  يثٌذعجمِ

 اػت. دس يّب اص ًؾش وـبٍسصآة يثٌذهتذاٍل دس عجمِ يل ؿذ ٍ اهشٍصُ سٍؿيتىو

اػتفبدُ  SARن يٍ ًؼجت رزة ػذ يىيت الىتشياص دٍ فبهل ّذا يثٌذي عجمِيا

ل يت تـىيؿًَذ وِ دس ًْبين هيه اص آًْب ثِ چْبس لؼوت تمؼيؿَد ٍ ّشيه

ه ي(، دس 2(. ثب تَرِ ثِ رذٍل )1390 ،ي)هْذٍ دٌّذيت سا هيفيؿبًضدُ والع و

ذ ثِ ـاً لشاس داؿتِ C3S2  ٍC4S2ت يفيـوِ دس والع و يّب بلِ چبُـػ 10 يدٍسُ

 ٍالـ دس والع يّباًذ ٍ دس همبثل تقذاد چبُ دسكذ وبّؾ سٍثشٍ ثَدُ 4ٍ  2ت ثب يتشت



 

 

 

 

C4S4  5/39اػت وِ  يس حبلي دياًذ. ابفتِيؾ يدسكذ افضا 38دسكذ ثِ  33اص 

 يي دثياػت. ّوچٌ 1391ت آة دس ػبل يفيي ويهشثَط ثِ ا يثشداس دسكذ ثْشُ

ّب ثب وبّؾ سٍثشٍ ثَدُ وِ خَد ًـبًگش وبّؾ آة والع يهشثَط ثِ ّوِ يتزوق

ٍ  142 ثِ 257 اص  C4S2ي وبّؾ هشثَط ثِ والعيـتشيثبؿذ ٍ ثيه يٌيشصهيص

C4S3   ّب دس ذُ اػت. الجتِ  وبّؾ تقذاد چبُيِ سػيًتش ثش حبيل 469ثِ  610وِ اص

 اس ثَدُ اػت.زگشيحأت يي وبّؾ دثيت ثش ايفيّش والع و

 يبرداربْرُ يّاچاُ يساى دبيت ٍ هيفيکالس ک (2)جذٍل

 تيفيکالس ک
 يّا تعذاد چاُ

 1381 يبردار بْرُ

 يتجوع يدب

 ِ(يتر بر ثاًي)ل

 يّا تعذاد چاُ

 1391 يبردار بْرُ

 يتجوع يدب

 ِ(يتر بر ثاًي)ل

C3S1 - - 1 9 
C3S2 3 56 3 43 
C4S2 12 257 9 142 
C4S3 32 610 29 469 
C4S4 48 876 48 774 

دؿت سفؼٌزبى ثِ سٍؽ  يٌيشصهيآة ص يفيو يثٌذعجمِ يًمـِ يِيتْ يثشا

چبُ اص ًؾش  50هشثَط ثِ  يفيو يّب گبُ دادُ، دادُيپب يِيتْ يلىَوغ اثتذا ثشايٍ

ؿذ. ػپغ  يثشسػ Excelظ يّب دس هح دادُ يلشاس گشفت ٍ دسػت يشسػهَسد ث يآهبس

لشاس  يهَسد ثشسػ يت ّش چبُ اص ًؾش وـبٍسصيفيلىَوغ ويثب اػتفبدُ اص ًوَداس ٍ

 1391ٍ  1381دٍ ػبل  يهَسد ًؾش ثشا يّب ًمـِ GIS10.1افضاس گشفت ٍ ثب ًشم

 (.7 )ؿىل ذ ؿذيتَل



 

 

 

 

 

 
 هَرد هغالعِ يدٍرُ ير ابتذا ٍ اًتْاد يٌيرزهيت آب زيفيسِ کيهقا (7) ضکل

ٍ  1391ٍ  1381ت آة دس دٍ ػبل يفيدػت آهذُ اص وِ ث يّب ثب تَرِ ثِ ًمـِ

 4/1ٍ  6ت يثِ تشت C3S2  ٍC4S2 يّب ؿَد وِ دس والع ي( هـبّذُ ه3رذٍل )

ؾ هؼبحت هَارِ ؿذُ اػت. يدسكذ افضا C4S4 ،5/4دسكذ ثب وبّؾ هؼبحت ٍ دس 

هتش فوك(، هـبّذُ  30)ووتش اص  يػغح يضٍهتشيپ يّبُ چب يي دس ثشسػيّوچٌ

ل افت يّب ثِ دل ي چبُيدسكذ اص ا 5/15حذٍد  يضيچ 1391تب  1381ؿذ وِ اص ػبل 

(، m200-31ك )يفو يضٍهتشيپ يّب اًذ. دس چبُ ي هٌبعك خـه ؿذُيػغح آة دس ا

بثل دسكذ وبّؾ داؿتِ ٍ دس هم C3S2 ،5/8ت يفيػبلِ والع و 10 يي دٍسُيدس ا

ي هؼئلِ يذُ اػت وِ ايؾ سػيدسكذ افضا 44دسكذ ثِ  34اص  C4S4ت يفيوالع و

ًمبط هبًٌذ ؿوبل  يت آة دس ثشخيفيؾ فوك ثش ويش افضايتأح يدٌّذُخَد ًـبى

 غشة دؿت اػت.



 

 

 

 

 ت آبيفيهساحت عبقات ک( 3) جذٍل

 91سال  81سال  

 هساحت% km2هساحت  هساحت% km2هساحت  تيفيکالس ک

C3S1 - - 33/201 91/4 
C3S2 21/489 93/11 87/237 80/5 
C4S2 77/407 94/9 77/350 55/8 
C4S3 58/1667 66/40 77/1591 81/38 
C4S4 04/1537 47/37 85/1719 93/41 

 يريگجِيًت

دُ  يآهبس يدس عَل دٍسُ يٌيشصهيص يّب ت آةيفيشات ػغح ٍ وييي هغبلقِ تغيدس ا

هَسد هغبلقِ لشاس  ييبيؼتن اعالفبت رغشافيػ ( ثب اػتفبدُ اص1381-1391ػبلِ )

اًزبم ؿذُ دس  يّب يذ ثشسػي، ًتبيٌيشصهيص ييّب شات ػغح آةييگشفت. اص ًؾش تغ

 هتش دس ػبل ثَدُ اػت )ؿىل 8/0 يٌيشصهيي دؿت، هتَػظ افت ػبالًِ ػغح آة صيا

 دس عَل دٍسُ يٌيش صهيص يّبػغح آة يشات هىبًييتغ يذ حبكل اص ثشسػي(. ًتب2

هتش  90 يثبال يّب دس هؼبحت هشثَط ثِ فوك يدسكذ 13ؾ ياص افضا يحبو

 يػغح يّباص چبُ يتقذاد يٌيشصهيص يّبي ثِ فلت افت ػغح آةيثبؿذ. ّوچٌ يه

ثِ  26( اص 0-30) يػغح يّب اًذ ٍ تقذاد چبُهتش خـه ؿذُ 30ثب فوك ووتش اص 

 يش خـىؼبليرضء تأح ضاى افت ثِيي هياًذ وِ ا فذد وبّؾ داؿتِ ٍ خـه ؿذُ 21

 َى هتشيليه 672)حذٍد  يٌيشصهيص يّبِ اص آةيسٍ يتَاًذ هتأحش اص ثشداؿت ث يه

ذ ًـبًگش يي ًتبي(. ّوچ1390ٌ وشهبى، ياهىقت دس ػبل( ثبؿذ )ػبصهبى آة هٌغمِ

ي ثشداؿت ػبالًِ اص هٌبثـ يبًگيي افت تشاص ػغح آة ثب هيث يداسيهقٌ يّوجؼتگ

ي افت تشاص ػغح آة يوِ ساثغِ ث ي( دس حبل5 )ؿىل ثبؿذيه يٌيشصهيآة ص

الجتِ  (.6 )ؿىل ثبؿذيثشخَسداس ه يووتش ياص ّوجؼتگ يضاى ثبسًذگيثب ه يٌيشصهيص



 

 

 

 

 

ه يتَاًذ ثب يه يٌيش صهيص يّبشات ػغح آةييش ثبسؽ ثش تغيحأذ تَرِ داؿت وِ تيثب

 يّبات ػغح آةشييي ثبسؽ ٍ تغيث يساثغِ يثشسػ يبى ؿَد ٍ ثشايًوب يش صهبًيتبخ

ي هغبلقِ ًـبى يذ ايًتب يشد ٍليي هَضَؿ هَسد تَرِ لشاس گيا يؼتيثب يٌيصهشيص

 ييبًگيعَس هِ هذت ٍ ث يدس عَالً يٌيش صهيص يّبِ اص آةيسٍيدّذ وِ ثشداؿت ثيه

 يبپيپ يّب يػبل ت آثخَاى داؿتِ اػت ٍ خـهيفيت ٍ ويثش وو يداستشيش هقٌيحأت

ي هغبلقِ ثب يذ ايظ دؿت سفؼٌزبى ؿذُ اػت. ًتبياؿذى ؿش يض ثبفج ثحشاًيً

اػتبى  يا ت دؿت سفؼٌزبى تَػظ ػبصهبى آة هٌغمِيگضاسؽ هوٌَف يّب بفتِي

 ي( ٍ ثشسػ1390) اسدوبى-ضديٍ ّوىبساى دس دؿت  يذ اوشاهي(، ًتب1390) وشهبى

 ( هغبثمت داسد.1388) دؿت هـْذ يٍ ّوىبساى ثش سٍ ياوجش

 21/489، هؼبحت اص C3S2ت يفيؿت، دس والع ود يفيشات وييتغ يدس ثشسػ

 5/4ؾ يثب افضا C4S4بفتِ ٍ دس همبثل دس والع يلَهتشهشثـ وبّؾ يو 87/237ثِ 

ل يت آة دس ػغح دؿت ثِ دليفين. گؼتشؽ وبّؾ ويا هؼبحت سٍثشٍ ثَدُ يدسكذ

ل يِ دلـآة دؿت ث يالى هٌفـيؾ ثيضاـٍ اف يثشداس ْشُـث يّب قذاد چبُـؾ تيضاـاف

سٌّوب ٍ ّوىبساى  يّب بفتِيثب  يي ثشسػيذ ايثَدُ اػت. ًتب يدسپ يپ يّب يػبل خـه

 ٍ ّوىبساى يٍ فتبًٍ (2004) (، طٍٍ ٍ دسان1391) يي خشاػبى سضَيدس دؿت رَ

فب دس ؿوبل ؿشق هَسٍػىَ هغبثمت داسد. ثب تَرِ ثِ يدؿت تش ي(؛ ثش س2008ٍ)

لشاس داسد ٍ تٌْب هٌبثـ آة  وـَس يّب ي دؿتيتش يٌىِ دؿت سفؼٌزبى رضء ثحشاًيا

 ؾيسًٍذ ثشداؿت ثثبؿٌذ دس كَست اداهِ  يه يٌيشصهيص يّب هَسد اػتفبدُ آة يدائو

خَاّذ  هَارِفشاتش اص ثحشاى  يشوـت ثب اتفبليؾ ػغح صيٍ افضا ياكَلشياص اًذاصُ ٍ غ 

ي يدس ا يٌيشصهيت هٌبثـ آة صيت ٍ وويفيو يوبّؾ سًٍذ ًضٍل يزِ ثشايؿذ. دس ًت

ظ اتخبر ؿَد وِ اص رولِ يتش ٍ هتٌبػت ثب ؿشا يلَ يتيشيهذ يوبسّب ذ ساُيثبدؿت 

ضاى ثشداؿت يٍ ًؾبست ثش ه يشيگيذ، پيرذ يّب يياص وبؿت صه يشيتَاى ثِ رلَگ يه



 

 

 

 

 يّب اص چبُ يشيـّش چبُ، رلَگ يثشداس پشٍاًِ ثْشُ يِ اًذاصُـث يثشداس ثْشُ يّب بُـچ

دس هٌغمِ ٍ اػتفبدُ اص  يبسيدس سٍؽ آث يبػش اػييتش اص ّوِ تغ شهزبص ٍ هْنيغ

 اؿبسُ وشد. يٍ غشلأث يػٌت يّب سٍؽ يثزب يبسيي آثيًَ يّب سٍؽ



 

 

 

 

 

 هٌابع

 يٌيرزهيآب ز يفيک ٍ يرات کوييرًٍذ تغ يبررس ،(1393) يؿبّذوبوب  ٍ ىِي، اتيافضل ـ

، ف 10ض، ػبل پٌزن، ؿوبسُ يآثخ يحَضِت يشيهذ ي، پظٍّـٌبهِبابل-دضت آهل

144-154. 

-آب افت سغح يبررس( 1388ػبدات ) يهذًذ يحو ٍ سضبرشگِ، هحوذ ؛ي، هشتضياوجشـ 

، در آبخَاى دضت هطْذ ييايستن اعالعات جغرافي، با استفادُ از سيٌيرزهيز يّا

، داًـگبُ فلَم 4 يحفبؽت آة ٍ خبن، رلذ ؿبًضدّن، ؿوبسُ يّبپظٍّؾ يهزلِ

 .63-78گشگبى، ف  يقيٍ هٌبثـ عج يوـبٍسص

 ،(1390) ياختلبكهحوذسضب  ٍ ييًظاد، حؼيهلى ؛ااهللحي، رثيفيؿش ؛، هحوذياوشاه ـ

 ياردکاى در دِّ-سديدضت  يٌيرزهيهٌابع آب ز يٍ کو يفيرات کييرًٍذ تغ يبررس

ثْذاؿت  ي، داًـىذ2ٍ3ُ ي، ػبل دّن، ؿوبسُيپظٍّـ يفلو ي، فللٌبه88-1379ِ

 .82-91ضد، في

 يستابيسغح ا يرات کوييرًٍذ تغ يبررس، (1393) يثبهشفضل اثَال ٍ وِي، حليشيپ ـ

 يهغالعِ) ييايستن اعالعات جغرافيي آهار ٍ سيبا استفادُ از زه يٌيرزهيهٌابع آب ز

دس هٌبثـ  ييبياعالفبت رغشاف يػٌزؾ اص دٍس ٍ ػبهبًِ ،(رجاىيدضت س يهَرد

 .29ف، 1 يؿوبسُ ،ػبل پٌزن ،يقيعج

 يابيارز ،(1393) يدَّاسذ يفجذالحوٍ  الِييهمذم، فيسٍح ؛يي، افـيرْبًـبّ ـ

: يهَرد ي)هغالعِ ي آهاريٍ زه GISبا استفادُ از  يٌيرزهيآب ز يفيک يپاراهترّا

-183، ف 2ؿوبسُ  24داًؾ آة ٍ خبن، رلذ يِيًـش آبخَاى دضت ضْربابک(،

197. 

 يباط پاراهترّاارت ،(1394صادُ )يػَدائذ يحو ٍ ، فشّبديًظادوَسو ؛، صّشايخجشـ 

ستن اعالعات يت آب رٍدخاًِ با استفادُ از سيفيٍ ک ياراض يکاربر يٍکتَر



 

 

 

 

 يػٌزؾ اص دٍس ٍ ػبهبًِ ،ٌذُ رٍديزا يرٍدخاًِ يهَرد يهغالعِ ييايجغراف

 .79 ف، 1 يؿوبسُ ،ػبل ؿـن، يقيدس هٌبثـ عج ييبياعالفبت رغشاف

اثرات تَسعِ ضْر بر آبخَاى  يبررس ،(1391) يغفَسهحوذ  ٍپَس، يلـىش ؛، رَاديدٍلت ـ

 شاى.يؼت ايظ صيٍ هح يٍ هٌْذػ يؿٌبػييؾ اًزوي صهيي ّوبي، ّـتوزاّذاى

ت يرات ّذاييرًٍذ تغ يبررس ،(1392) يفوشاًصّشا  ٍ ي، سهضبًقليلىيت يبًتيد ـ

، 1389-99 يّادضت گرگاى در سال يٌيرزهيز يّادر آب يٍ سخت يکيالکتر

ٍ  يداًـگبُ فلَم پضؿى ،1392 هْش-شاىيظ ايثْذاؿت هح يلؾ هيي ّوبيؿبًضدّو

 ض.يتجش يدسهبً يخذهبت ثْذاؿت

  ػجضٍاس يدادسػٍ اثَالمبػن  ًظادسٍؿي، هحوَدتيحج ؛هحوذسضب، لٌجش پَس ؛يسٌّوب، ّبد ـ

 ي، هزلِييدضت جَ يٌيرزهيهٌابع آب ز يفيٍ ک يت کويٍضع يبررس( 1391)

 .31-46، ف 3 ي، ػبل دٍم ؿوبسُياهٌغمِ - يؾ ؿْشيب ٍ آهبيرغشاف

 ف ،ت دضت رفسٌجاىيگسارش هوٌَع ،(1390اػتبى وشهبى ) يا ػبصهبى آة هٌغمِـ 

103. 

ظ هتخلخل، بخص ياى آب در هحيک جريذرٍليّ ،(1381) ، اثَالفضلييبؼؿو ـ

، يٌيشصهيص يّب آة ي، )رلذ دٍم( هٌْذػيٌيرزهيآب ز يّا ذرٍگراف ٍاحذ سفرُيّ

 .560ف، ه تْشاى(يتىٌ يش )پليشوجياه يبسات داًـگبُ كٌقتچبح دٍم، اًتـ

هٌابع  يابيارز ،(1392) يتمَلقجت  ٍ ييشحؼيذ، اهيربٍ ؛ذيپَس، هزفجبع ؛، صّشايشاًيؿ ـ

 ،تْراى يضْردار 14 يدر هٌغقِ يظ ضْريدر هح يٌيرزهيز يّاآب يآلَدگ

 .16-1، ف 24 يؼت، ؿوبسُيظ صياًؼبى ٍ هح يفللٌبهِ

وب يؿٍ  حؼي يخؼشٍ ؛، هحوذيويسح ؛بى، غالهشضبيصّتبث ؛ذهْشداديفش، ػييبـ عجبعج

در  يٌيرزهيز يّات آبيت ٍ کويفيک يٍ هکاً يرات زهاًييتغ يبررس ،(1392ىَ )يً

 يبثبى، ػبل ػَم، ؿوبسُيؼتن ثياوَػ يهٌْذػ يپظٍّـ ي، هزلِ فلودضت گرهسار

 .102-91چْبسم، ف 



 

 

 

 

 

هختلف  يّارٍش يبررس ،(1389) يي ؿزبفيش ٍ حؼياه فش،، هحؼي، ػقبدتياوجشيـ فل

ػٌزؾ اص دٍس ٍ  ،ريخاک بردس ين خاک در هٌغقِيسيهٌ يذ ًقطِيتَل يبرا يابياًيه

 .49 ف، 1 يؿوبسُ، ػبل اٍل ،يقيدس هٌبثـ عج ييبياعالفبت رغشاف يػبهبًِ

ٍ  يکو يابيارز ،(1390ًظاد )يَهشث ٍ ؿْبة فشالي، ويوي؛ اثشاّي، هْذيًللقِ يـ هحوذ

آة ٍ  يهزلِ ساٍُ ٍ اراک(، يّا: آبخَاىيهَرد ي)هغالعِ يٌيرزهيهٌابع آب ز يفيک

 .108-93ف  ،2 يؿوبسُ، 21داًؾ، رلذ
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