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چکيذُ
ٔغبِؼٝي حبضش ثب ٞذف ؿٙبخت  ٚتجييٗ ػٛأُ طئٛٔٛسفِٛٛطي دؿت  ٚاستجبط آٖٞب ثب ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي ٘ ٚيض تٟيٝي
٘مـٞٝبي وبسثشدي دس ساػتبي ؿٙبخت ٔ ٚذيشيت ٔحيظ دس ايٗ آثخٛاٖ ،تذٚيٗ ؿذ ٜاػتٙٔ .غمٝي ٔٛسد ٔغبِؼ ،ٝؿبُٔ
آثخٛاٖ دؿت ٘ٛسآثبد دس ٔحذٚدٜي حٛضٝي آثشيض دؿت ٘ٛسآثبد اص صيشحٛضٞٝبي آثشيض ٙٞذيزبٖ رشاحي دس ؿٕبَ غشة
اػتبٖ فبسع ٔيثبؿذ .دس ايٗ پظٞٚؾ اص سٚؽٞبي ٔيذا٘ي  ٚتحّيُ آٔبسي اػتفبد ٜؿذ ٜاػت .اص سٚؽ دسٖٚيبثي ،رٟت
ثشسػي ٚضؼيت ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي آثخٛاٖ  ٚاص سٚؽ ٕٞجؼتٍي پيشػ ،ٖٛرٟت ثشسػي استجبط ثيٗ اؿىبَ
طئٛٔٛسفِٛٛطي ثب پبسأتش ٞب ي ٔٙبثغ آة اػتفبد ٜؿذ ٜاػت٘ .تبي ذ حبصُ اص پظٞٚؾ ٘ـبٖ داد ؤ ٝخشٚع ٝافىٞ ٝٙب
 ٚدؿت ػ يالثي ،ثيـتشيٗ ٔيضاٖ ٕٞجؼتٍي سا ثب ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي دس ػغح  %99داس٘ذ و٘ ٝبؿي اص ٚرٛد سػٛثبت
آثشفتي ٘ ٚفٛرپزيش و٘ ٝمؾ ٕٟٔي دس تغزي ٝآثخٛاٖ دؿت داؿت ٝاػت  ٚوٕتشيٗ ٔيضاٖ تغزئ ٝشثٛط ثٚ ٝرٛد ٌؼُ
سٚسا٘ذ ٜاػت و ٝآةٞبي ٘فٛري لجُ اص سػيذٖ ث ٝآثخٛاٖ اص عشيك صيشصٔيٗ اص حٛض ٝخبسد ٔيؿ٘ٛذ ٔ ٚب٘غ اص تغزيٝي
آثخٛاٖ ٔيؿٛدٕٞ .چٙيٗ ويفيت ٔٙبثغ آثي دؿت ٘ـبٖ داد وٞ ٝذايت اِىتشيىي دس ثخؾٞبي رٛٙثي ٔ ٚشوضي آثخٛاٖ
دؿت ،ث ٝدِيُ ٚرٛد ػبص٘ذٞبي ٌچي ٔ ٚبس٘ي و ٝدس ثخؾٞبي رٛٙثي ثيـتش اػت  ٚاػيذيت ٝآة دس وُ ٔٙغم ٝحذٚد
 ٚ 7خٙخي ٔيثبؿذ.
كلوات كليذيٞ :يذسٚطئٛٔٛسفِٛٛطيٙٔ ،بثغ آة صيشصٔيٙي  ،آثخٛاٖ ٘ٛسآثبد ٕٔؼٙي ،ػيؼتٓ اعالػبت رغشافيبيي.

همذهِ
 -1دا٘ـيبس دا٘ـىذٜي رغشافيب  ٚثش٘بٔٝسيضي ٔحيغي دا٘ـٍب ٜػيؼتبٖ  ٚثّٛچؼتبٖ.
 -2وبسؿٙبع اسؿذ ٞيذسٚطئٛٔٛسفِٛٛطي ،دا٘ـٍب ٜػيؼتبٖ  ٚثّٛچؼتبٖ (٘ٛيؼٙذٔ ٜؼئ.)َٛ
 -3وبسؿٙبع اسؿذ ٞيذسٚطئِٛٛطي ،دا٘ـٍب ٜؿٟيذ چٕشاٖ.
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دس وـٛس ايشاٖ ؿشايظ الّيٕي ثٌٝ٘ٛ ٝاي اػت و ٝحتي دس پشثبساٖتشيٗ دؿتٞبي آٖ ٘يبص ث ٝآة صيشصٔيٙي
احؼبع ٔيؿٛد ٞ ٚش ػبِ ٝثش تؼذاد چبٜٞبي ػٕيك ٘ ٚيٕٝػٕيك دس آٖٞب افضٚدٔ ٜيؿٛد .ايٗ ٔؼأِٛٔ ٝرت
افت ػغح آة صيشصٔيٙي دس ثؼيبسي اص دؿتٞبي وـٛس ٌشديذ ٜاػت .ثٙبثشايٗ ،ثشسػي ٚضيؼت ٔٙبثغ آة
صيشصٔيٙي  ٚتؼييٗ ػٛأُ احشٌزاس ثش آٖٞب اص إٞيت ؿبيب٘ي ثشخٛسداس اػت .فشْٞبي طئٛٔٛسفِٛٛطيىي اص رّٕٝ
ػٛأّي ٞؼتٙذ ؤ ٝيتٛا٘ٙذ ثش ٔيضاٖ رخيش ،ٜرٟت رشيبٖ ،وٕيت  ٚويفيت آة صيشصٔيٙي احش ثٍزاس٘ذ  ٚآٖ سا
دس وٙتشَ خٛد دسآٚس٘ذ ( خّفي  ٚاػذيبِٖ .)1-6 :1389 ،زا ثب تٛر ٝث ٝإٞيت ؿٙبػبيي ػٛأُ ٔؤحش دس
ٚضؼيت ايٗ ٔٙبثغ  ٚثٙٔ ٝظٛس اػتفبد ٜصحيح اص ٔٙبثغ آةٞبي صيشصٔيٙي ،الذاْ ثٔ ٝغبِؼٝي طئٛٔٛسفِٛٛطي ٚ
تأحيش ايٗ پذيذٜٞب ثش سٚي ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي آثخٛاٖ دؿت ٘ٛسآثبد ؿذ ٜاػتٔ .غبِؼبتي دس صٔيٝٙي
ٞيذسٚطئٛٔٛسفِٛٛطي ٙٔ ٚبثغ آة صيشصٔيٙي دس داخُ  ٚخبسد اص وـٛس ا٘زبْ ؿذ ٜاػت و ٝث ٝاختصبس ث ٝثشخي
اص آٖٞب دس ريُ اؿبس ٜؿذ ٜاػت:
ٚسػپبيٗٔ ،)1998( 1ؼتمذ اػت ٟٔٓتشيٗ ٘مؾ طئٛٔٛسفِٛٛطي دس اسصيبثي ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي ،تمؼيٓ يه ٘بحيٝ
ثٚ ٝاحذٞبي ٞيذسٛٔٚسفِٛٛطيه اػت .سا ،)2002( 2ٚٚث ٝثشسػي وبسثشد ػٙزؾ اص دٚس دس ٔغبِؼٝي پذيذٜٞبي
طئٛٔٛسفِٛٛطي دس ثخـي اص ٔشاوض  ٚػٛاحُ ؿشلي ٙٞذٚػتبٖ تأويذ ٔيٕ٘بيذٔ .يـشإٞ ٚ 3ىبساٖ ( ،)2010ثب
اػتفبد ٜاص دادٜٞبي ػٙزؾ اص دٚس  ٚػيؼتٓ اعالػبت رغشافيبيي ،اليٞٝبي صٔيٗؿٙبػي ،وبسثشي اساضي ٚ
ٔـخصبت طئٛٔٛسفِٛٛطيه ،پتب٘ؼيُ ٔٙبثغ آة دس حٛض ٝثبٞبٔب سا تؼييٗ ٕ٘ٛد٘ذٚ .اسٖ ،)2010( 4ثٔ ٝغبِؼٝي
تأحيش ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي ثش سٚي پذيذٜٞبي صٔيٗؿٙبػي  ٚطئٛٔٛسفِٛٛطي  ٚالّيٓ ديشيٝٙي دؿتٞبي ٔشتفغ
رٛٙة ايبالت ٔتحذ ٜپشداخت٘ .تبيذ حبصُ اص ايٗ ٔغبِؼ ،ٝثيبٍ٘ش تأحيش ٔتمبثُ  ٕٝٞفشآيٙذٞبي صٔيٗ ؿٙبػي ٚ
ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي ثش سٚي رخيش ٚ ٜتٛصيغ آة دس ٔحيظ ٔيثبؿذ .ؿشٚدس ،)2013( ،5تحميمي تحت ػٛٙاٖ فؼُ
 ٚا٘فؼبالت ٔيبٖ پٛؿؾ ٌيبٞي ٞ ٚيذسٚطئٛٔٛسفِٛٛطي ا٘زبْ داد  ٚث ٝايٗ ٘تيز ٝسػيذ و ٝدؿتٞبي ػيالثي ٚ
ػيؼتٓٞبي سٚدخب٘ٝاي تٛػظ چٟبس ثؼذ ٞيذسٚطئٛٔٛسفِٛٛطي؛ يؼٙي ارضاي عِٛي ،رب٘جي ،ػٕٛدي  ٚصٔب٘ي ٕٞشاٜ
ؿذ ٜاػت .دٔٚيٙيٍٛعٕٞ ٚ 6ىبساٖ ( ،)2015ث ٝثشسػي پتب٘ؼيُيبثي آة صيشصٔيٙي حٛضٝي وٛٔٛس 7ٚثب
اػتفبد ٜاص  ،GISػٙزؾ اص دٚس  ٚتحّيُ ػّؼّٔ ٝشاتجي پشداختٙذ  ٚث ٝايٗ ٘تيز ٝسػيذ٘ذ و ٝدؿتٞبي
آثشفتي دس ؿٕبَ غشة أتذاد سٚدخب٘ ٝوٛٔٛس ،ٚثيـتشيٗ ٔيضاٖ پتب٘ؼيُ ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي سا داسد .صٔيٗ
1- Verspain
2- Rao
3- Mishra
4- Warren
5- Sheroder
6- Domingos
7- Comoro
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پٛؿيذ ٜاص تپٚ ،ٝالغ دس ثخؾٞبي رٛٙثي ٔ ٚشوضي ٔٙغمٝي ٔٛسد ٔغبِؼ ٝاص ِحبػ ٔٙبثغ ث ٝػّت ؿيت ثيـتش
٘ ٚفٛرپزيشي وٕتش ،آة صيشصٔيٙي فميش ٔيثبؿذ.
ث ٝػميذٜي سربيي (ٚ ،)1373يظٌيٞبي ٟ٘ـتٞٝبي آثشفتي حبٚي آةٞبي صيشصٔيٙي ث ٝچشخٝي طئٛٔٛسفِٛٛطي
ٔشثٛط اػت .خذاپٙب ،)1379( ٜدس ٔغبِؼبت خٛد ثٙٔ ٝظٛس تٟيٝي ثيالٖ آة صيشصٔيٙي  ٚثب اػتفبد ٜاص ٔذَٞبي
سيبضيٟ٘ ،شٞبي ٔٛرٛد دس غشة سٚدخب٘ٝي وٗ سا ث ٝػٛٙاٖ ػٕذٜتشيٗ ٔؤِف ٝطئٛٔٛسفِٛٛطي دس تغزيٝي آثخٛاٖ
اساضي غشة تٟشاٖ دس ٘ظش ٌشفت ٝاػت .خبٔؼي ( ،)1380دس ثشسػي ٘مؾ ػٛأُ طئٛٔٛسفِٛٛطي دس ايزبد
ٔخبصٖ آة دس حٛضٝي ػٙمش ،ث ٝپبدٌب٘ٞٝبي آثشفتي ثشخٛسد ٜاػت و ٝداساي ػفشٜي آة دس ايٗ حٛض ٝثٛدٜ
اػتٛ٘ .سي ٕٞ ٚىبسأٖ ،)1382( ،ىبٖٞبي ٔٙبػجي ثشاي تغزيٝي ٔصٛٙػي اساضي ٌبٚثٙذي دس ٚاحذ
دؿتػش ٔ ٚخشٚعٝافىٞٝٙب يبفتٙذ .دس ايٗ ٔغبِؼ ٝثب اػتفبد ٜاص دادٜٞبي ػٙزؾ اص دٚس  ٚػيؼتٓ اعالػبت
رغشافيبيي ا٘زبْ ٌشفت ٝاػت ،وبظٕي ٕٞ ٚىبساٖ (٘ ،)1385يض اص عشيك دادٜٞبي ػٙزؾ اص دٚس  ٚػيؼتٓ
اعالػبت رغشافيبيي ٘ـبٖ دادٜا٘ذ و ٝاستجبط ٘ضديىي ثيٗ ػٙبصش تىت٘ٛيىي ،ؿجىٝي ٞيذسٌٚشافي  ٚؿيت
تٛپٌٛشافي ثب فشاٚا٘ي ٔٙبثغ آة وبسػت دس دؿت الس ٚرٛد داسد .رٛا٘ي  ٚرجبسي ( ،)1388ثب ٔغبِؼٝي
ؿبخصٞبي صٔيٗ سيختؿٙبػي دس ؿٙبػبيي ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي ث ٝايٗ ٘تيز ٝسػيذ٘ذ و ٝدؿتٞبي ػيالثي
دس أتذاد سٚدخب٘ٝي اٞشچبي اص ٘ظش ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي غٙي ٞؼتٙذ .خّفي  ٚاػذيبٖ ( ،)1389ث ٝثشسػي
پذيذٜٞبي طئٛٔٛسفِٛٛطي ثش ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي دؿت ػٟشيٗ پشداختٙذ  ٚث ٝايٗ ٘تيز ٝسػيذ٘ذ و ٝدؿتٞبي
ػيالثي ،پبدٌب٘ٞٝبي آة ٌزاؿتي ٔ ٚخشٚعٝافىٞٝٙب ،دس تغزيٝي ٔٙبثغ آثي رضء ٟٔٓتشيٗ ػٛأُ ٔيثبؿذ.
يٛػفيصادٕٞ ٚ ٜىبساٖ ( ،)1389ث ٝثشسػي ٘مؾ طئٛٔٛسفِٛٛطي وٛيش حبد ػّيمّي دس رخيشٜي ٔٙبثغ آة رٟت
تٛػؼٝي پبيذاس ٔشاوض ػى٘ٛتٍبٞي ٔٙغم ٝپشداختٙذ  ٚث ٝايٗ ٘تيز ٝسػيذ٘ذ ٚيظٌيٞبي طئٛٔٛسفِٛٛطي ٔٙغم ،ٝثب
تأحيش ثش ٔيضاٖ ثبسؽ دس تغزي ٝآةٞبي صيشصٔيٙي ٔٞ ٟٓؼتٙذٕٞ .چٙيٗ ٔغبِؼبت آٖ سا ٘ـبٖ داد و ٝتـىيالت
آٞىي ٕٞشا ٜثب دؿتػشٞبي ٌؼتشد٘ ،ٜمؾ اصّي دس تغزيٝي ػفشٜٞب ايفب ٔيوٙذٞ .شاتي ٕٞ ٚىبساٖ (،)1390
ثب اػتفبد ٜاص ٔٙحٙيٞبي  ٓٞاسصؽ ػغح ايؼتبثي ث ٝايٗ ٘تيز ٝسػيذ٘ذ و ٝدؿت آرسؿٟش دس عي صٔبٖ ثب
افضايؾ ؿٛسي  ٚتٙضَ ويفيت آة صيشصٔيٙي سٚثش ٚؿذ ٜاػت ،ايٗ تغييشات دس احش پبييٗ آٔذٖ ويفيت  ٚافت
تشاص آة صيشصٔيٙي ثٛد ٜاػت .ثبثبٔحٕذي ( ،)1392ث ٝثشسػي ساثغٝي ثيٗ اؿىبَ طئٛٔٛسفِٛٛطي  ٚؿٙبػبيي
ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي ثب اػتفبد ٜاص  GISپشداختٙذ  ٚث ٝايٗ ٘تيز ٝسػيذ و ٝػٛأُ صٔيٗ سيختؿٙبػي ،ؿيت،
ؿىُ دأ ٚ ٝٙع َٛدأٞٝٙب تأحيش صيبدي دس تـىيُ ٔخبصٖ آة صيشصٔيٙي داؿتٝا٘ذ .ػاليي عبِمب٘ي  ٚػؼيذيويب
( ،)1393ث ٝثشسػي ٘مؾ ٔؤِفٞٝبي طئٛٔٛسفِٛٛطي دس تـىيُ  ٚتغزي ٝػفش ٜآة صيشصٔيٙي ٔغبِؼٝي ٔٛسدي
«دؿت رٞبة» پشداختٙذ  ٚث ٝايٗ ٘تيز ٝسػيذ٘ذ و ٝاص ٘ظش ٞيذسٚطئٛٔٛسفِٛٛطي ،دؿت تشاوٕي ثب سػٛةٞبي

95

تأثير ىيذرًژئٌمٌرفٌلٌژي آبخٌان دشت نٌرآباد ممسني بر آب
زيرزميني ...

آثشفتي ٔ ٚخشٚط افىٝٙاي ،ثيـتشيٗ ٘مؾ دس ٘فٛر آة ث ٝداخُ صٔيٗ سا داس٘ذ .دؿتٞبي فشػبيـي پٛؿيذ ٜاص
ٔٛاد دأٝٙاي اص ايٗ ِحبػ دس دسر ٝد ٚ ْٚدأٞٝٙبي ٘بٔٙظٓ ثب ٔٛاد ٚاسيضٜاي دس دسرٝي ػ ْٛإٞيت لشاس
داس٘ذ٘ .مؾ اساضي ثذِٙذي دس تغزيٝي دؿت ٘يض ث ٝعٛس غيشٔؼتميٓ اػت اساضي ثذِٙذي آة حبصُ اص ثبسؽ
سا ث ٝرشيبٖ ػغحي تجذيُ ٔيوٙٙذ  ٚايٗ آةٞب ٘يض تٛػظ سٚدخب٘ٝي رٍيشاٖ ث ٝسٚي ٔخشٚط افىٝٙي حبؿيٝ
ؿشق دؿت رٞبة صٞىـي  ٚدس آ٘زب ٘فٛر دادٔ ٜيؿ٘ٛذ.
دس ايٗ ٔمبِ ٝخصٛصيبت ٞيذسٚطئٛٔٛسفِٛٛطيىي ٔحذٚدٜي دؿت ٘ٛسآثبد ٕٔؼٙي ٔٛسد ٔغبِؼ ٝلشاس ٌشفتٚ ٝ
ٕٞچٙيٗ ٘مؾ ٚيظٌيٞب ثش آةٞبي صيشصٔيٙي ثشسػي ؿذ ٜاػت .ايٗ پظٞٚؾ ثب ٞذف ؿٙبخت  ٚتجييٗ ػٛأُ
طئٛٔٛسفِٛٛطي دؿت  ٚاستجبط آٖٞب ثب ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي صٛست ٌشفت٘ ٚ ٝمـٞٝبي وبسثشدي دس ساػتبي
ؿٙبخت ٔ ٚذيشيت ٔحيظ دس ايٗ آثخٛاٖ ،تٟي ٝؿذ ٜاػت.
هَلعيت جغشافيايي هحذٍدُي هَسد هطالعِ
ٔٙغمٝي ٔٛسد ٔغبِؼ ،ٝدس ٔحذٚدٜي رغشافيبيي رٛٙة وـٛس  ٚدس دأٞٝٙبي رٛٙةغشثي ػّؼّ ٝرجبَ صاٌشع
 ٚدس ثخؾ چ ي ٗ خٛسد ٜآٖ لشاس داسدٔ .حذٚد ٜي ٘ٛسآثبد اص عش ف ؿٕبَ ثب ؿٟشػتبٖ ٔصي ش ي  ،اص عشف
رٛٙة ثب دؿت لبئٕي  ،ٝاص عشف غشة ثب دؿت ٔبٛٞس ٔيالتي  ٚاص ػٕت ؿشق ثب دؿت فّٟيبٖ دس استجبط اػت
(ؿىُ  .)1دؿت ٘ٛسآثبد دس ٔحذٚدٜي رغشافيبيي 51o ،15تب  51o ،46ع َٛؿشلي  29o ،55 ٚتب 30o ،17
ػشض ؿٕبِي ٚالغ ؿذ ٜاػت (ثبلشي٘ظاد .)1390 ،تٟٙب ؿٟشي و ٝدس ايٗ ٔحذٚدٚ ٜرٛد داسد ،ؿٟش ٘ٛسآثبد
ٔيثبؿذ ،و ٝدس استفبع ٔ 935تشي اص ػغح دسيب لشاس داسد  ٚدس  150وئّٛتشي ؿٕبَ غشثي ؿيشاص ٔشوض اػتبٖ
فبسع ٚالغ ؿذ ٜاػت .حذاوخش استفبع ٔ 2684تش و ٜٛخب٘ي دس رٛٙةؿشلي ٔحذٚد ٚ ٜحذالُ استفبع ٔ 698تش
دس ٔصت سٚدخب٘ ٝفّٟيبٖ دس حٛاِي سٚػتبي ثبت ٖٛؿٕبَ غشثي دؿت ٔيثبؿذ (ؿشوت آة ٔٙغمٝاي اػتبٖ
فبسع.)1388 ،
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ضکل ( )1هَلعيت حَضِي آتشيض دضت ًَسآتاد

هَاد ٍ سٍشّا
سٚؽ تحميك دس ايٗ پظٞٚؾٔ ،يذا٘ي  ٚتحّيّي ثب تىي ٝثش سٚؽٞبي وٕي  ٚآٔبسي ٔيثبؿذ .رٟت تٟيٝي
٘مـٞٝبي ٔشص حٛضٝي ٔٛسد ٔغبِؼٔ ،ٝشص آثخٛاٖ  ٚػبيش ٘مـٞٝبي ٔحذٚدٜي حٛض ٝاص ٘مـٞٝبي تٛپٌٛشافي
٘ ٚ 1:50000مـ ٝصٔيٗؿٙبػي  ٚ 1:10000تصبٚيش ٌ ٌُٛاسث  ٚتصبٚيش ٔبٛٞاسٜاي اػتفبد ٜؿذ ٜاػت٘ .مـٞٝبي
تٛپٌٛشافي ٛ٘( 1:50000سآثبد ،فّٟيبٖ ،ؿيشثيٓ ،لبئٕي ٚ ،ٝثبثبٔيذاٖ) ٘ ٚمـٝي صٔيٗؿٙبػي ( 1:100000فّٟيبٖ،
ػپيذاٖ ،وبصس ٚ ٖٚو ٜٛداسا) ٔيثبؿذ .رٟت اػتفبد ٜاص ايٗ ٘مـٞٝب ث ٝصٛست يه ٘مـٝي وبُٔ ٔٛصاييه
وشدٖ آٟ٘ب اص عشيك  GISا٘زبْ ٌشفت .رٟت ثشسػي ٔٙبثغ صيشصٔيٙي حٛض ،ٝاص آٔبس چبٜٞبي پيضٔٚتشي عي 12
ػبَ آٔبسي  ٚ 1381-1392آٔبس چبٜٞبي ثٟشٜثشداسي ِٛ ٚي چبٜٞبي پيضٔٚتش اػتفبد ٜؿذ ٜاػت.
دس ايٗ تحميك ،رٟت ثشسػي آةٞبي صيشصٔيٙي  ٚاستجبط آٖ ثب طئٛٔٛسفِٛٛطي حٛض ،ٝاثتذا دادٜٞبي وٕي ٚ
ويفي چبٜٞبي پيضٔٚتش  ٚثٟشٜثشداسي تٟيٌ ٝشديذ .ػپغ اص ٔيبٖ ػبَٞبي آٔبسي آثبٖ ٔب ٜػبَ  ٚ 1382دي
ٔب 1388 ٜث ٝتشتيت ث ٝػٛٙاٖ وٕتشيٗ  ٚثيـتشيٗ ػٕك آة ا٘تخبة ؿذ٘ .مـٝي ػٕك  ٚتشاص ػبَ ٚ 1382
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ػبَ ٘ ٚ 1388مـٝي ِٛي چبٜٞب ويفيت ٔٙبثغ آة اص عشيك سٚؽ  Krigingدس ٘شْافضاس  GISتٟيٌ ٝشديذ .دس
ايٗ پظٞٚؾ آثخٛاٖ اص ثخؾ ٔشوضي دؿت ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ  Krigingتـىُ ؿذ .رٟت ثشسػي ٚضؼيت
طئٛٔٛسفِٛٛطي ػ ًٙوف ،اليٝي ،تشاص ػ ًٙوف ،ضخبٔت ثخؾ اؿجبع  ٚحزٓ ثخؾ اؿجبع اص عشيك دسٖٚيبثي
تٟيٌ ٝشديذ٘ .مـٞٝبي فبصّ ٝاص ٔخشٚطافىٞٝٙبٔ ،ؼيُ ،دؿت ػيالثي ٌ ٚؼُ اص عشيك ٘مـٞٝبي صٔيٗؿٙبػي
 1: 100000اػتخشاد ؿذ ٚ ٜسلٔٛي ٌشديذ .ػپغ ٘مـٝي فبصّٝيبثي آٖ تٟي ٝؿذ .ثشاي ايزبد ساثغٝي
ٕٞجؼتٍي ثيٗ اؿىبَ طئٛٔٛسفِٛٛطي ثب ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي ،تؼذادي ٘مغ ٝث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛدس ٔحذٚدٜي
آثخٛاٖ ايزبد ؿذ٘ ،مغٞٝب دس ٔحذٚدٜي آثخٛاٖ ث ٝتؼذاد چبٜٞبي ثٟشٜثشداسي  ٚچبٜٞبي پيضٔٚتش ا٘تخبة ٌشديذ ٚ
اص عشيك ٌضيٝٙي  Sampleدس ٔحيظ  ٚ ، ArcGISدس ٘شْافضاس ٚ SPSSاسد وشد ٚ ٜثشاي ث ٝدػت آٚسدٖ سٚاثظ
ثيٗ ايٗ ٔتغيشٞب ثب ٔٙبثغ آة اص ٕٞجؼتٍي پيشػ ٖٛاػتفبد ٜؿذ .ساثغٝي ٔتغيشٞب اص عشيك سٚاثظ آٔبسي ٔٛسد
ثشسػي لشاس ٌشفت (ؿىُ .)2
تحث ٍ ًتايج
تشسسي هٌاتع آب صيشصهيٌي حَضِ

ٔحذٚدٜي حٛضٝي آثشيض دؿت ٘ٛسآثبدٔ ،ؼبحتي ٔؼبدَ  756وئّٛتش ٔشثغ داسا ٔيثبؿذ و ٝاص ايٗ ٔؼبحت
 186وئّٛتش ٔشثغ آٖ ثٔ ٝحذٚدٜي آثخٛاٖ آثشفتي ٘ٛسآثبد تؼّك داسد  ٚدس ٔحذٚدٜي آثخٛاٖ حٛض ،ٝتؼذاد 18
حّم ٝچبٔ ٜـبٞذٜاي ٚرٛد داسد .دس ايٗ تحميك ،رٟت ثشسػي آةٞبي صيشصٔيٙي  ٚاستجبط آٟ٘ب ثب طئٛٔٛسفِٛٛطي
حٛض ،ٝاثتذا دادٜٞبي وٕي  ٚويفي چبٜٞبي پيضٔٚتش  ٚثٟشٜثشداسي تٟيٌ ٝشديذ .ػپغ اص ٔيبٖ ػبَٞبي آٔبسي
دي ٔب ٜػبَ  ٚ 82آثبٖ ٔب 88 ٜث ٝتشتيت ث ٝػٛٙاٖ وٕتشيٗ  ٚثيـتشيٗ ػٕك آة ا٘تخبة ؿذ ٜاػت .رذ)1( َٚ
دادٜٞبي ٔشثٛط ،ػٕك آة صيشصٔيٙي دس دٚسٜٞبي حذالُ ،حذاوخش ٔ ٚيضاٖ افت ػغح آة صيشصٔيٙي دس ٔحذٚدٜ
سا عي  12ػبَ آٔبسي (٘ )1381-1392ـبٖ داد ٜو ٝاص وؼش ٕ٘ٛدٖ دادٜٞبي حبصُ اص تشاص استفبػي اص تشاصآة
صيشصٔيٙي ،ػٕك آة صيشصٔيٙي دس دٚسٜٞبي حذالُ  ٚحذاوخش ث ٝدػت ٔيآيذ.
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ضکل (ً )2مطِي  DEMهحذٍدُي آتخَاى دضت ًَسآتاد
جذٍل ( )1دادُّاي تشاص ،عوك ٍ افت اص آب صيشصهيٌي آتخَاى دضت (هتش)
افت تِ هتش 82-88

تشاص1382

عوك1382

تشاص11388

عوك1388

ًام چاُ

-26/58
-11/68
-4/6
-4/56
-15/7
-6/89
-3/95
-13/13
-7/76
-3/04
-8/56
-13/99
-10/96
-7/92
-16/94
-9/52
-11/26
-15/13

1030/82
1007/78
974/97
945/26
1000/94
928/36
900/2
898/11
873/1
913/86
897/75
935/52
970/74
945/8
948/28
1015/92
1044/71
1054/75

15/18
4/22
10/03
1/14
49/97
1/97
8/28
19/08
15/5
12/33
17/66
14/34
2/68
1/13
3/96
18/85
17/79
28/59

1004/2
996/34
970/1
945/7
985/14
921/47
896/25
884/98
866/05
910/82
889/59
921/53
959/72
937/88
931/34
1006/4
1031/4
1039/6

41/76
15/66
14/9
5/7
65/77
8/86
12/23
32/21
23/26
15/37
25/82
28/33
13/64
9/05
20/9
28/37
29/02
23/72

خ ٝٔٛصاس
ساصيب٘ٝوبسي
ؿيشاػپبسي
ٌچٍشاٖ
اػىبٖ ػـبيش
ػٍٙبٖ
وٍّبٜ
ٔبَ ٔحٕٛد
چٓ ٌُ
دئٕ ٝيُ
آٍٙٞشي
ػبِي٘ٛذ
أبٔضادٜ
ربثٝ
تُ حيذسي
دْ لٙبت
تُ خٙذق
ؿٛس
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تشسسي ٍضعيت تشاص آب صيشصهيٌي
ثب تٛر ٝث ٝؿىُ ( ،)3تشاص آة صيشصٔيٙي آثخٛاٖ ٘ٛسآثبد دس دي ٔبٔ( 1382 ٜب ٜحذالُ)  ٚآثبٖ ٔبٔ( 1388 ٜبٜ
حذاوخش) ٘ـبٖ داد ٜؿذ ٜاػت .ثش اػبع ٘مـٞٝبي ٔزوٛس ،حذاوخش تشاص آة صيشصٔيٙي دس ثخؾ حبؿيٝي
رٛٙثي آثخٛاٖ ٔـبٞذٔ ٜيؿٛد .دس ايٗ ثخؾٔ ،يضاٖ ٘فٛرپزيشي ػغح وبٞؾ پيذا ٔيوٙذ .عجك ايٗ ؿىُ
حذالُ تشاص آثي دس ثخؾ ؿٕبِي آثخٛاٖ ٚالغ ؿذ ٜاػت٘ .مـٞٝبي تشاص آة صيشصٔيٙي ٙٔ ٚحٙيٞبي تشاص ،ثيٗ
ٔ 860تش تب ٔ 1055تش ٔحذٚد ٜسا پٛؿؾ داد ٜاػت .فبصّٝي ثيٗ خغٛط تشاص ،اعالػبت خٛثي اص تغييشات
٘فٛرپزيشي ػفشٜٞب سا ٘ـبٖ ٔيدٞذ .ث ٝعٛسي و ٝدس ثخؾٞبي رٛٙثي آثخٛاٖ و ٝخغٛط تشاص ث٘ ٓٞ ٝضديه
ؿذٜا٘ذ ،ايٗ أش ٘ـبٍ٘ش وبٞؾ ٘فٛرپزيشي ػغٛح اػت؛ ث ٝػّت ايٗ و ٝؿيت ٞيذسِٚيىي تٙذي دس خغٛط تشاص
ايزبد ؿذ ٜاػت .ايٗ ؿيت آة سا ثب فـبس دس ػفش ٜث ٝرشيبٖ دسٔيآٚسد دس حبِي و ٝصٔب٘ي و ٝفبصّ ٝثيٗ خغٛط
تشاص صيبد ٔيؿٛد ،ؿشايظ ٘فٛرپزيشي ٔٙبػت سا ٘ـبٖ ٔيدٞذ .ايٗ ؿشايظ دس ثخؾ ٔشوضي آثخٛاٖ ديذٔ ٜيؿٛد
و ٝحبوي اص ؿشايظ ٔٙبػت رٟت ٘فٛرپزيشي ثيـتش اػت.
الف

ب

الف :تشاص آب صيشصهيٌي دسسال 1382

ًمطِي ب :تشاص آب صيشصهيٌي دس سال 1388

ضکل (ً )3مطِي تشاص آب صيشصهيٌي

تشسسي عوك آب صيشصهيٌي
ؿىُ ( ،)4ػٕك آة صيشصٔيٗ سا ٘ـبٖ ٔيدٞذ .دس ايٗ ؿىُ وٕتشيٗ ػٕك آة ٔشثٛط ث ٝػبَ  ٚ 82ثيـتشيٗ
ػٕك آة ٔشثٛط ث ٝػبَ  88اػت .ثب ثشسػي ٘مـٞٝب ،حبوي اص ايٗ اػت و ٝثيـتشيٗ ػٕك ػغح آة صيشصٔيٙي
دس عي  2ػبَ ٔشثٛط ث ٝثخؾ ؿشلي ٔحذٚد ٜآثخٛاٖ دؿت ٘ٛسآثبد اػت ؤ ٝيضاٖ آٖ حذٚد ٔ 65تش اػت ٚ
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وٕتشيٗ ثشخٛسد ػغح آة صيشصٔيٙئ ،شثٛط ثخؾ ٔشوضي آثخٛاٖ دؿت ٘ٛسآثبد دس حٛاِي ثؼتش سٚدخب٘ٝي آة
ٔشٚاسيذ ٔيثبؿذ ؤ ٝيضاٖ آٖ ثٔ 0/2 ٝتش ٔيسػذ.

الفً :مطِي ّن عوك آب صيشصهيٌي دس سال 1382

بً :مطِي ّن عوك آب صيشصهيٌي دسسال 1388

ضکل (ً )4مطِي عوك آب صيشصهيٌي دضت هوسٌي

تشسسي افت آب صيشصهيٌي
ؿىُ ( ،)5افت ػغح آة صيشصٔيٙي دس حٛضٝي ٔٛسد ٔغبِؼ ٝسا ٘ـبٖ ٔيدٞذٔ .حبػجٝي افت آة صيشصٔيٙي اص
وؼش ػٕك آة دس دٚس ٜحذالُ ( )1382اص ػٕك آة دس دٚس ٜحذاوخش ( )1388ث ٝدػت آٔذ ٜاػت .ثب تٛر ٝثٝ
٘مـٝي افت آة ٔيتٛاٖ ٌفت و ٝدس ثخؾ رٛٙثي آثخٛاٖ دس ٔحذٚدٜي چب ٜخٝٔٛصاسٔ ،يضاٖ افت افضايؾ
يبفت ٝؤ ٝمذاس آٖ ثشاثش ٔ -26تش ثٛد ٜاػت و ٝػّت آٖ ثب تٛر ٝث٘ ٝمـٞٝبي  ٓٞػٕك آة صيشصٔيٙي ػبَٞبي
 ،88 ٚ 82حفش چبٜٞبي ػٕيك ٘ ٚيٕٝػٕيك  ٚثشداؿت ثيؾ اص حذ آة رٟت فؼبِيتٞبي وـبٚسصي ػجت افت
ؿذيذ دس ايٗ ثخؾ اص ٔحذٚدٜي حٛض ٝثٛد ٜاػت .ثبسؽ ٔحذٚد ٜدس ػبَ  1383-1382حذٚد ٔ 750يّي
ٔتش ثٛد  ٚدس ػبَ ٔ 1388-1389يضاٖ ثبسؽ ث ٝحذٚد ٔ 200يّئتش سػيذ ٜاػت و ٝحبوي اص حبوٕيت
ٚضؼيت خـىؼبِي  ٚث ٝتجغ آٖ وبٞؾ ػغح آة صيشصٔيٙي ثٛد ٜاػت.
جشياى آب صيشصهيٌي
ثب تٛر ٝث ٝؿىُ (ٔ ،)6يتٛاٖ ٌفت و ٝرٟت رشيبٖ آةٞبي صيشصٔيٙي دس آثخٛاٖ دؿت ٘ٛسآثبد اص استفبػبت
رٛٙةؿشق ثـ ٝػٕت ؿٕبَغشثي ٔـيثبؿذ .فشآيٙذ حشوت آةٞبي صيشصٔيٙي ٘ـبٖ ٔـيدٞذ و ٝسٚدخب٘ٝي آة

:8
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ٔشٚاسيذ دس ايٗ ٔٙغم٘ ٝمؾ ٔؤحشي دس رخيشٜي آثخٛاٖ دؿت داسد.

ضکل (ً )5مطِي ّنافت آب صيشصهيٌي هحذٍدُي آتخَاى ًَسآتاد

ضکل ( )6جْت جشياى آب صيشصهيٌي آتخَاى ًَسآتاد
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تشسسي  pH ٍ ECآب صيشصهيٌي دضت
رٟت ثشسػي ٚضؼيت ٞ ٚ pHذايت اِىتشيىي آثخٛاٖ ،اص آٔبس چبٜٞبي ثٟشٜثشداسي ػبَٞبي  1388و ٝاص
ؿشوت آة ٔٙغمٝاي اػتبٖ تٟي ٝؿذ ٜاػتفبد ٜؿذ ٚ ٜاص عشيك آٔبسٞبي ٔٛرٛد ٘مـ ٝدسٖٚيبثي تٟي ٝؿذٜ
اػت .ؿىُ (ٔ ،)7يضاٖ  pHچبٜٞبي ثٟشٜثشداسي  ٚچـٕٞٝبي ٔحذٚد ٜسا ٘ـبٖ ٔيدٞذ و ٝغّظت آة دس
ٔحذٚدٙٔ ٜبػت اػت چٔ ٖٛيضاٖ اػيذيت ٝايٗ ٔٙبثغ ٔ 7يثبؿذ ٕٞ ٚيٗ ويفيت ٘شٔبَ ثبػج ؿذ ٜتب
فؼبِيتٞبي وـبٚسصي  ٚافضايؾ تؼذاد چبٜٞبي ػٕيك ٘ ٚيٕٝػٕيك دس ٔحذٚد ٜفشا ٓٞؿٛد .ثش اػبع ؿىُ (،)8
ٞذايت اِىتشيىي آةٞبي صيشصٔيٙي ٔحذٚد ٜدس ثخؾ رٛٙثي آثخٛاٖ ث ٝدِيُ ثبال ثٛدٖ ٚرٛد وب٘يٞبي ٕ٘ه،
ٌچ ٔٛرٛد دس ػبص٘ذ ٌچؼبساٖ ٔيثبؿذ  ٚدس ثخؾ ٔشوضي  ٓٞث ٝػّت ٚرٛد فؼبِيتٞبي وـبٚسصي ٔمذاس
ٞذايت اِىتشيىي ٔتٛػظ اػت  ٚدس ثخؾٞبي ؿٕبِي ٔحذٚد ٜث ٝػّت ٚرٛد ػبص٘ذ ؤٍّٛٙشاي ثختيبسي وٝ
حبٚي ٔبػ ٝػٔ ًٙيثبؿذٔ ،يضاٖ أالح ؿٛس ثؼيبس وٓ اػت.

ضکل (ً )7مطِي ّن همذاس اسيذيتِ

ضکل (ً )8مطِي ّن همذاس ّذايت الکتشيکي

دضتّاي سيالتي ٍ هٌاتع آب صيشصهيٌي
دؿت ػيالثي دس ثخؾ ٔشوضي ٔحذٚد ٜدس ٔؼيش سٚدخب٘ٝي آة ٔشٚاسيذ ٚالغ ؿذ ٜاػت .ايٗ اساضي اػبػبً
حبصُ سػٛةٌزاسي ٔتٕبدي سٚدخب٘ ٝآة ٔشٚاسيذ دس اعشاف ٔؼيش خٛد عي ػبِيبٖ صيبد ٔيثبؿذ .اساضي حبؿيٝي
ايٗ ٔٙبعكٔ ،ؼٕٛالً ػال ٜٚثش ايٗ و ٝداساي خبن حبصّخيض ثشاي وـبٚسصي اػت ،ث ٝدِيُ ٘ضديىئ ،ىبٖٞبي
ٔٙبػجي ثشاي حفش چبٔ ٜيثبؿذ .ثٕٞ ٝيٗ رٟت ،فؼبِيتٞبي صساػي دس چٙيٗ ٔىب٘ي س٘ٚك فشاٚا٘ي داسد .رذَٚ

::
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( ،)2استجبط ثيٗ ٚيظٌيٞبي دؿت ػيالثي ثب تشاصٞب ،ػٕكٞب  ٚدثي چبٜٞب سا ٘ـبٖ ٔيدٞذ و ٝاستجبط ٔؼٙبداس دس ػغح
 %99ثيٗ تٕبْ پبسأتشٞب ثب فبصّ ٝاص دؿت ػيالثي ثٛد ٜو ٝدس ربيي و ٝفبصّ ٝاص دؿت ػيالثي وٕتش اػت دثي
چبٜٞبي ثٟشٜثشداسي افضايؾ لبثُ ٔالحظٝاي يبفت ٝاػت؛ چ ٖٛدس فبصّٝي وٕتش اص دؿت ث ٝػّت ٚرٛد
سػٛثبت آثشفتي ٘فٛرپزيش لذست تغزي ٝچبٜٞب ثيـتش ٔيؿٛد  ٚثب افضايؾ فبصّ ٝاص چبٜٞبي ثٟشٜثشداسي ٔيضاٖ
دثي چبٜٞب وبػتٔ ٝيؿٛد ٞ ٚش چ ٝفبصّ ٝاص دؿت وٕتش ثبؿذٔ ،يضاٖ تشاص آة صيشصٔيٙي افضايؾ يبفتٝ؛ أب ثب
ػٕك آة صيشصٔيٙي ساثغٔ ٝؼتمٓ داسد ث ٝخبعش ايٙىٞ ٝش چ ٝفبصّ ٝاص دؿت ػيالثي وٕتش ؿٛد ،ػغح آة ٓٞ
وبػت ٝؿذ ٚ ٜث ٝػغح صٔيٗ ٘ضديه ؿذ ٜاػت.
جذٍل (ّ )2وثستگي دضت سيالتي تا هٌاتع آب صيشصهيٌي
فاصلِ اص دضت سيالتي ٍ هٌاتع آب صيشصهيٌي
ضشية ّوثستگي

**-0/80
**-0/60
**-0/58
**0/62
**0/63

هٌاتع آب

دثي چبٜٞب
تشاص 1388
تشاص 1382
ػٕك 1388
ػٕك 1382

دس ػغح ٔ %95ؼٙبداس اػت ثب يه ػتبس ٚ ٜدس ػغح  %99سا ثب د ٚػتبس٘ ٜـبٖ ٔيدٞذ
هخشٍطِ افکٌِّا ٍ هٌاتع آب صيشصهيٌي
دس ٔحذٚدٜي آثخٛاٖ حٛض ٝدس لؼٕت ؿٕبَغشثي  ٚغشثي حٛضٔ ،ٝخشٚع ٝافىٞٝٙبي ٔتؼذدي ٚرٛد داسد.
ؿيت ايٗ ٔخشٚع ٝافىٞٝٙب  3تب  5دسصذ اػت .رذٕٞ ،)3( َٚجؼتٍي ثيٗ فبصّ ٝاص ٔخشٚع ٝافى ٝٙثب دثي
چبٜٞب ،تشاصٞب  ٚػٕكٞب سا ٘ـبٖ ٔيدٞذ ؤ ٝيضاٖ ٕٞجؼتٍي ٔؼىٛع دس ػغح ٔ %99ؼٙبداس اػتٞ .ش چ ٝفبصّٝ
اص ٔخشٚع ٝافى ٝٙوٕتش ثبؿذ دثي ثيـتش ٞ ٚش چ ٝفبصّ ٝاص ٔخشٚع ٝثيـتش دثي وبٞؾ ٔييبثذ .اص آ٘زبيي وٝ
ٔخشٚع ٝافىٞٝٙب دس پبي دأ ٝٙلشاس داس٘ذ ،تشاص افضايؾ ٔييبثذ ٙٔ ٚبثغ آثي دس ػٕك ثيـتشي لشاس داسد؛ پغ ٞش
چ ٝفبصّ ٝاص ٔخشٚع ٝافىٞٝٙب وٕتش ثبؿذ ػٕك  ٚتشاص افضايؾ ٔييبثذ.
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جذٍل ( )3هخشٍطِ افکٌِ ٍ هٌاتع آب صيشصهيٌي
فاصلِ اص هخشٍطِ افکٌِّا ٍ هٌاتع آب صيشصهيٌي

ضشيت ٕٞجؼتٍي
**
0-0/78
**
0-/62
**
0-/61
**
0-/56
**
0-/53

دثي چبٜٞب
تشاص 1388
تشاص 1382
ػٕك 1388
ػٕك 1382

دس ػغح ٔ %95ؼٙبداس اػت ثب يه ػتبس ٚ ٜدس ػغح  %99سا ثب د ٚػتبس٘ ٜـبٖ ٔيدٞذ.
استثاط هسيلّا ٍ هٌاتع آب صيش صهيٌي
ٔؼيُٞب دس ٚالغ ثؼتشٞبي عغيب٘ي ٌزؿت ،ٝؿبُٔ لؼٕتٞبيي اص اساضي اػت و ٝعي ػبِيبٖ ٌزؿتٔ ،ٝؼيش
ػجٛس رشيب٘بت فصّي  ٚػيالثي خبسد ؿذ ٜاص وٞٛؼتبٖ دس پبي وٜٞٛب ٔيثبؿذ .ايٗ پٟٞٝٙب دس ثشٌيش٘ذٜي
خبنٞبي ػٍٙشيض ٜوٓ اػت (حذاوخش تب  15دسصذ) و ٝپغ اص حُٕ تٛػظ سٚدخب٘ٞٝب ثش ربي ٔب٘ذٜا٘ذ.
ٔؼيُٞبي اصّي ٔٛرٛد دس دؿت٘ ،مؾ صيبدي دس رخيشٜي ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي داسد .دس رذ،)4( َٚ
ٕٞجؼتٍي ثيٗ فبصّ ٝاص ٔؼيُ ٙٔ ٚبثغ آة سا ٘ـبٖ داد ٜوٕٞ ٝجؼتٍي ثيٗ ٔؼيُٞب ثب ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي دس
ػغح ٔ %95ؼٙبداس ٔيثبؿذ .ثب ٘ضديه ؿذٖ ثٔ ٝؼيُٞب دثيٞب افضايؾ ٔييبثذ  ٚثب افضايؾ فبصّ ٝدثي وبٞؾ
ٔييبثذ و ٝيه ٘ٛع ٕٞجؼتٍي ٔؼىٛع ٚرٛد داسد  ٚثب تشاصٞب  ٚػٕكٞب ٕٞجؼتٍي ٔؼتميٓ داس٘ذ .ثب ٘ضديه
ؿذٖ ثٔ ٝؼيُٞب تشاصٞب  ٚػٕكٞب وٓ  ٚثب دٚس ؿذٖ افضايؾ ٔييبثذ.
جذٍل ( )4هسيلّا ٍ هٌاتع آب صيشصهيٌي
فاصلِ اص هسيلّا ٍ هٌاتع آب صيشصهيٌي
ضشية هعٌاداسي
*

-0/40

*

0/44

*

0/45

54/0

*

*

0/52

هٌاتع آب صيشصهيٌي

دثي چبٜٞب
ػٕك 88
ػٕك82
تشاص88
تشاص82

دس ػغح ٔ %95ؼٙبداس اػت ثب يه ػتبس ٚ ٜدس ػغح  %99سا ثب د ٚػتبس٘ ٜـبٖ ٔيدٞذ
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گسل ٍ هٌاتع آب صيشصهيٌي
ثب تٛر ٝث ٝرذٞ ،)5( َٚـٕجؼتٍي ثيٗ دثي چبٜٞب ،ػـٕكٞب  ٚتشاصٞب ثب ٌـؼُ سٚسا٘ذ ٜوبصس ٖٚو ٝثب س٘ٚـذ
ؿٕبِي رٛٙثي اص ٔحذٚدٜي دؿت ػجٛس ٔيوٙذٚ ،رٛد ٘ذاسد؛ ػّت آٖ ٘بؿي اص سٚسا٘ذ ٜثٛدٖ آٖ اػت وٝ
آةٞبي ٘فٛري لجُ اص سػيذٖ ث ٝآثخٛاٖ اص عشيك صيش صٔيٗ اص حٛض ٝخبسد ٔيؿ٘ٛذ؛ ِٚي ثب تشاصٞب  ٚػٕك
چبٜٞب دس ٔحذٚدٕٞ ٜجؼتٍي داسد.
جذٍل ( )5گسلّا ٍ هٌاتع آب صيشصهيٌي
فاصلِ اص گسلّا
ضشية هعٌاداسي

0/38
0/34
*
0/33
*
0/45
*
0/66
*

هٌايع آب صيشصهيٌي

دثي چبٜٞب
تشاص 1382
تشاص 1388
ػٕك 1382
ػٕك 1388

دس ػغح ٔ %95ؼٙبداس اػت ثب يه ػتبس ٚ ٜدس ػغح  %99سا ثب د ٚػتبس٘ ٜـبٖ ٔيدٞذ.
تشاص سٌگ كف آتخَاى
تشاص ػـ ًٙوف آثـخٛاٖ اص تشاص آة صيشصٔيٙي  ٚاستفبع ػغح صٔيٗ عجؼيت ٔـيوٙذ .ثب تٛر ٝث ٝؿىُ ( )10دس
لؼٕتٞبي رٛٙثي تشاص ثيـتش  ٚدس لؼٕتٞبي ٔشوضي  ٚؿٕبِي وبٞؾ ٔييبثذ.
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ضکل (ً )11مطِي تشاص سٌگ كف آتخَاى ًَسآتاد

هحاسثِي ضخاهت تخص اضثاع
ضخبٔت ثخؾ اؿجبع دس ٚالغ ٔيضاٖ آة ثيـتش يب وٕتش سا دس ثخؾٞبي ٔختّف آثخٛاٖ ٘ـبٖ ٔيدٞذ .دس ايٗ
لؼٕت رٟت تٟيٝي تشاص ػـ ًٙوف٘ ،مـٝي تشاص پبيٝي حٛض ٝسا اص ٘ـمـٝي ِٛي وـؼش ٘ـٕٛد ٚ ٜػپغ تشاص
دٚسٜٞبي حذاوخش  ٚحذالُ اص تشاص ػ ًٙوف وٓ ؿـذ٘ ٚ ٜـمـٝي ضخبٔت ثخؾ اؿجبع ث ٝدػت ٔـيآيذ.
ؿىُ (٘ ،)11مـٞٝبي ضخبٔت ثخؾ اؿجبع ػبَٞبي  88 ٚ 82سا ٘ـبٖ ٔيدٞذ و ٝثيـتشيٗ ضخبٔت دس
ثخؾ ٔشوضي آثخٛاٖ اػت .اص ػبَ  82ث ٝعشف ػبَ ٔ 88يضاٖ ضخبٔت وبٞؾ يبفت ٝاػت و٘ ٝبؿي اص وبٞؾ
ٔيضاٖ ٔٙبثغ آة ػغحي  ٚصيشصٔيٙي ٔيثبؿذ .دس ػبَ ٔ 88يضاٖ ضخبٔت ثخؾ اؿجبع صفش ؿذ ٜايٗ ٘بؿي اص
افتي اػت و ٝدس ثخؾ رٛٙثي ثب سً٘ لٜٟٛاي سٚؿٗ ٘ـبٖ داد ٜؿذ ٜاػت دس ٚالغ ثيـتشيٗ ضخبٔت ثخؾ
اؿجبع ربيي لشاس داسد و ٝدؿت ػيالثي دس ثخؾ ٔشوضي دؿت ٚالغ ؿذ ٜاػت  ٚاص ػٛأُ احشٌزاس
طئٛٔٛسفِٛٛطي ثش ٔٙبثغ آة ٔيثبؿذ.

الفً :مطِي ضخاهت تخص اضثاع 1382

بً :مطِي ضخاهت تخص اضثاع 1388

ضکل (ً )11مطِي ضخاهت تخص اضثاع

هحاسثِي حجن تخص اضثاع
حزٓ ثخؾ اؿجبع و ٝاص عشيك حبصُضشة ضخبٔت ثخؾ اؿجبع ثب ٔؼبحت آثخٛاٖ ث ٝدػت ٔيآيذ ايٗ
ٚيظٌي دس ؿـىُ ( )12اساي ٝؿـذ ٜاػت .دس ػبَٞبي  1388 ٚ 1382ايـٗ حزٓ دس ٔـحذٚدٜي ثـخؾ ٔـشوضي
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حٛض ٝثيـتش ثٛدٔ ٚ ٜيضاٖ آٖ دس ػبَ ٘ 1382ؼجت ث 1388 ٝثيـتش ٔيثبؿذ.

الفً :مطِي حجن تخص اضثاع1382

بً :مطِي حجن تخص اضثاع1388

ضکل (ً )12مطِي حجن تخص اضثاع

ًتيجِگيشي
دؿت ٘ٛسآثبد و ٝحبصُ پشؿذٌي ٘بٚديغ ثب س٘ٚذ رٛٙة غشة ؿٕبَ ؿشق ٔيثبؿذ ،ثيٗ عبلذيغ خب٘ي دس
رٛٙة  ٚعبلذيغ فّٟيبٖ دس ؿٕبَ لشاس داسد .ؿيت حٛض ٝاص ػٕت رٛٙة غشة ث ٝػٕت ؿٕبَ وبٞؾ يبفتٝ
اػت .وبٞؾ ؿيت اص ثخؾ رٛٙثي ث ٝػٕت ؿٕبِي ػجت ت٘ ٝـؼت ٔٛاد آثشفتي و ٝػجت ؿىٌُيشي دؿت
ػيالثئ ،خشٚع ٝافىٔ ...ٚ ٝٙيؿٛد .ثيـتشيٗ ثشخٛسد ػغح آة صيشصٔيٙي ٔشثٛط ث ٝػبَ 88و ٝحذٚد ٔ 65تش
اػت  ٚوٕتشيٗ ػٕك ثشخٛسد ػغح ثشخٛسدٔ ،شثٛط ث ٝػبَ  82و ٝوٕتش اص ٔ /2تش ٔيثبؿذ .ثب ثشسػي چبٜٞبي
پيضٔٚتشٞبي ٔحذٚدٜي ٔٛسد ٔغبِؼ ،ٝتشاص آة صيشصٔيٙي اص رٛٙة ث ٝػٕت ؿٕبَ وبٞؾ پيذا وشد ٜاػت  ٚثش
ٔيضاٖ ٘فٛرپزيشي دس ثخؾٞبي ٔشوضي  ٚؿٕبِي دؿت افضٚد ٜؿذ ٜاػت .دس ثخؾٞبي رٛٙثي دؿت ث ٝػّت
استفبع ثيـتش ٕٞ ٚچٙيٗ ٚرٛد ػبص٘ذٞبي ٔبس٘ي ٌ ٚچي ٔيضاٖ ٘فٛرپزيشي وٕتش  ٚث ٝتجغ آٖ اص رخيش ٜآثخٛاٖ
وبػت ٝؿذ ٜاػت.
ثٙٔ ٝظٛس ثشسػي ٘ٛػب٘بت ػغح آة صيشصٔيٙي دؿت ٘ٛسآثبد عي ػبَٞبي آٔبسي  1382تب ٔ 1388ـخص
ٌشديذ و ٝػغح آة صيشصٔيٙي دس وُ دؿت افت داؿتٝ؛ ِٚي ايٗ افت دس رٛٙة دؿت ثب ٔ 26تش تفبٚت وبٔالً
ٔحؼٛػي سا ٘ـبٖ داد ٜاػت .ثب تٛر ٝثٚ ٝضؼيت صٔيٗؿٙبػي  ٚاعالػبت حبصُ اص ِٛي چبٜٞبي اوتـبفي
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ثبفت سػٛثبت دس حبؿيٞٝبي ؿٕبِي ٔ ٚشوضي ٔخّٛعي اص ػيّت ،سع ٔ ٚبػٔ ٝيثبؿذ .ث ٝػّت ضخبٔت
ٔتفبٚت سػٛثبت دس دؿت ٔيضاٖ آثذٞي چبٜٞب ٘يض ثب ٔ ٓٞتفبٚت ٔيثبؿذ.
ساثغٝي پبسأتشي طئٛٔٛسفِٛٛطي ثب پبسأتشٞبي ٔشثٛط ثٙٔ ٝبثغ آة صيشصٔيٙي اص عشيك ٕٞجؼتٍي پيشػٖٛ
٘ـبٖ ٔـيدٞذ و ٝثيٗ فشْٞبي طئٛٔٛفِٛٛطي ،دؿت ػـيالثي ٔـخشٚع ٝافى ٝٙساثـغٚ ٝرٛد داسد  ٚثيـتشيٗ
ٕٞجؼتٍي ثيٗ پبسأتشٞبي يبد ؿذ ٜاػت ،ايٗ ٕٞجؼتٍي ثيٗ ٔؼيُٞب وٕتش ٔيؿٛد  ٚثيٗ ٌؼُٞب ٔ ٚتغيش
يبد ؿذ ٜساثغٝاي ديذٕ٘ ٜيؿٛد .ثب تٛر ٝثٔ ٝغبِؼبت صٛست ٌشفت ٝدس ٔٛسد ٚضؼيت آثخٛاٖ ٘ٛسآثبد ٔيتٛاٖ
ٌفت و ٝثيـتشيٗ ضخبٔت آثشفت دس ثخؾٞبي ٔيب٘ي دؿت ػيالثي ٚالغ ؿذ ٜاػت ٞش چ ٝضخبٔت ثيـتش
ثبؿذ ٘فٛر  ٚرخيش آة ثيـتش اػت .ثب ثشسػي ٘مـ ،ٝرٟت رشيبٖ آةٞبي صيشصٔيٙي  ٚػغحي دس ٔحذٚدٜي
آثخٛاٖ ٚ ،ساثغٝي آٖ ثب تٛپٌٛشافي ػغح صٔيٗ  ٚتٛپٌٛشافي صيشصٔيٗ ٘ـبٖ ٔيدٞذ و ٝػغح آة صيشصٔيٙي
دس يه رٟت لشاس داس٘ذ٘ .مـٞٝبي  ٓٞػٕك ٌٛيبي ايٗ اػت و ٝثيـتشيٗ ػٕك دس ٔحذٚدٜي دؿتػشي ٚ
وٕتشيٗ ػٕك دس حٛاؿي سٚدخب٘ٝي آة ٔشٚاسيذ و ٝث ٝػّت ٘ضديىي ث ٝآة ػغحي سٚدخب٘ٔ ٝيثبؿذ.
ثٙٔ ٝظٛس ثشسػي ٚضؼيت ويفي آة صيشصٔيٙي دؿت ٘ٛسآثبد اص ٘مـٞ ٝذايت اِىتشيىي ) (ECاػتفبد ٜؿذ.
٘تبيذ ث ٝدػت آٔذ ،ٜثيبٍ٘ش ايٗ اػت و ٝويفيت آة صيشصٔيٙي دس ٔٙبعك ٔختّف دؿت ،ث ٝدِيُ تٛٙع ػبص٘ذٞب ٚ
ػبختبسٞبي صٔيٗؿٙبػي ٔتفبٚتا٘ذ٘ .تبيذ ثشسػيٞب حبوي اص ايٗ اػت و ٝس٘ٚذ ػٕٔٛي ٞذايت اِىتشٚسيىي اص
ػٕت ؿٕبَ ث ٝرٛٙة افضايؾ يبفت ٝاػت  ٚدس لؼٕت رٛٙثي ٔحذٚد ،ٜػبص٘ذٞبي ٌچي ٔبسٖ ػجت تغييش دس
ويفيت ٔٙبثغ آة ٔحذٚد ٜؿذ ٜاػت  ٚدس ثخؾٞبي ؿٕبِي ٔحذٚد ٜث ٝػّت ٚرٛد ػبص٘ذ ثختيبسي ٔيضاٖ آٖ
وبٞؾ يبفت ٝاػت .ثشسػي ٔٙحٙيٞبي تشاصٞب ،ػٕك ػغح آة٘ ،ـبٖ داد و ٝثيٗ ٔٙبثغ آثي ثب فشْٞبي
ٞيذسٚطئٛٔٛسفِٛٛطيه استجبط ٚرٛد داسد؛ ِٚي ٔيضاٖ ضشيت ٕٞجؼتٍي پبييٗ اػت  ٚثٕٞ ٝيٗ دِيُ ث ٝػٛٙاٖ
ؿبخصٞبي اصّي دس ثشسػي ٔٙبثغ آثي لبثُ اػتٙبد ٘يؼت.
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