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   ذُيچک

 يٝ يض تٟيٚ ٘ يٙيشصٔيٞب ثب ٔٙبثغ آة ص دؿت ٚ استجبط آٖ يٗ ػٛأُ طئٛٔٛسفِٛٛطييحبضش ثب ٞذف ؿٙبخت ٚ تج ي ٔغبِؼٝ

ؼٝ، ؿبُٔ ٔٛسد ٔغبِ ي . ٔٙغمٝٗ ؿذٜ اػتيٗ آثخٛاٖ، تذٚياظ دس يت ٔحيشيؿٙبخت ٚ ٔذ يدس ساػتب يوبسثشد يٞب ٘مـٝ

دس ؿٕبَ غشة  يزبٖ رشاحيض ٞٙذيآثش يٞب شحٛضٝيض دؿت ٘ٛسآثبد اص صيآثش ي حٛضٝ ي آثخٛاٖ دؿت ٘ٛسآثبد دس ٔحذٚدٜ

، رٟت يبثي . اص سٚؽ دسٖٚاػتفبدٜ ؿذٜ اػت يُ آٔبسيٚ تحّ يذا٘ئ يٞب پظٚٞؾ اص سٚؽٗ يدس اثبؿذ.  ياػتبٖ فبسع ٔ

ٗ اؿىبَ ياستجبط ث يشػٖٛ، رٟت ثشسػيپ يص سٚؽ ٕٞجؼتٍا ٚ آثخٛاٖ يٙيشصٔيت ٔٙبثغ آة صيٚضؼ يثشسػ

ٞب  ذ حبصُ اص پظٚٞؾ ٘ـبٖ داد وٝ ٔخشٚعٝ افىٙٝي٘تب ٔٙبثغ آة اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. يٞب پبسأتشثب  يطئٛٔٛسفِٛٛط

اص ٚرٛد سػٛثبت  ي% داس٘ذ وٝ ٘بؿ99دس ػغح  يٙيشصٔيسا ثب ٔٙبثغ آة ص يضاٖ ٕٞجؼتٍيٗ ٔيـتشيث ،يالثيٚ دؿت ػ

ٝ ٔشثٛط ثٝ ٚرٛد ٌؼُ يضاٖ تغزيٗ ٔيٝ آثخٛاٖ دؿت داؿتٝ اػت ٚ وٕتشيدس تغز يش وٝ ٘مؾ ٟٕٔيٚ ٘فٛرپز يآثشفت

 يٝيؿٛ٘ذ ٚ ٔب٘غ اص تغز يخبسد ٔ حٛضٝ اص ٗيشصٔيص كيعش اص آثخٛاٖ ثٝ ذٖيسػ اص لجُ ٘فٛري ٞبي سٚسا٘ذٜ اػت وٝ آة

آثخٛاٖ  يٚ ٔشوض يرٙٛث يٞب دس ثخؾ يىيت اِىتشيادؿت ٘ـبٖ داد وٝ ٞذ يت ٔٙبثغ آثيفيٗ ويؿٛد. ٕٞچٙ يآثخٛاٖ ٔ

 آة دس وُ ٔٙغمٝ حذٚد تٝيذياػٚ  ـتش اػتيث يرٙٛث يٞب وٝ دس ثخؾ يٚ ٔبس٘ يٌچ يُ ٚرٛد ػبص٘ذٞبيدؿت، ثٝ دِ

 ثبؿذ. ئ يٚ خٙخ 7

 .ييبيؼتٓ اعالػبت رغشافي، ػي، آثخٛاٖ ٘ٛسآثبد ٕٔؼٙ يٙيشصٔي، ٔٙبثغ آة صيذسٚطئٛٔٛسفِٛٛطيٞ :كلوات كليذي
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 يٙيشصٔيبص ثٝ آة صي٘ آٖ يٞب ٗ دؿتيتش دس پشثبساٖ ياػت وٝ حت يا ثٝ ٌٛ٘ٝ يٕيظ الّيؿشا ايشاٖدس وـٛس 

ٗ ٔؼأِٝ ٔٛرت يؿٛد. ا يٞب افضٚدٜ ٔ ك دس آٖيػٕ ٕٝيك ٚ ٘يػٕ يٞب ؿٛد ٚ ٞش ػبِٝ ثش تؼذاد چبٜ ياحؼبع ٔ

  ؼت ٔٙبثغ آةيٚض يثشسػ ،ٗيذٜ اػت. ثٙبثشايوـٛس ٌشد يٞب اص دؿت يبسيدس ثؼ يٙيشصٔيافت ػغح آة ص

اص رّٕٝ  يىيطئٛٔٛسفِٛٛط يٞب ثشخٛسداس اػت. فشْ يب٘يت ؿبيٞب اص إٞ ٌزاس ثش آٖ ٗ ػٛأُ احشييٚ تؼ يٙيصٔ شيص

احش ثٍزاس٘ذ ٚ آٖ سا  يٙيشصٔيت آة صيفيت ٚ ويبٖ، وٕيشٜ، رٟت رشيضاٖ رخيتٛا٘ٙذ ثش ٔ يٞؼتٙذ وٝ ٔ يػٛأّ

دس  ٔؤحشػٛأُ  ييت ؿٙبػبي(. ِزا ثب تٛرٝ ثٝ ا1ٕٞ-6: 1389 بٖ،يٚ اػذ يسآٚس٘ذ ) خّفدس وٙتشَ خٛد د

ٚ  يطئٛٔٛسفِٛٛط ي ، الذاْ ثٝ ٔغبِؼٝيٙيشصٔيص يٞب ح اص ٔٙبثغ آةيٗ ٔٙبثغ ٚ ثٝ ٔٙظٛس اػتفبدٜ صحيت ايٚضؼ

 ي ٙٝيدس صٔ يت. ٔغبِؼبؿذٜ اػتآثخٛاٖ دؿت ٘ٛسآثبد  يٙيشصٔئٙبثغ آة ص يٞب ثش سٚ ذٜيٗ پذيش ايتأح

 يدس داخُ ٚ خبسد اص وـٛس ا٘زبْ ؿذٜ اػت وٝ ثٝ اختصبس ثٝ ثشخ يٙيشصٔيٚ ٔٙبثغ آة ص يذسٚطئٛٔٛسفِٛٛطيٞ

 : ؿذٜ اػتاؿبسٜ  دس ريُ ٞب اص آٖ

تمؼيٓ يه ٘بحيٝ  ،تشيٗ ٘مؾ طئٛٔٛسفِٛٛطي دس اسصيبثي ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي ٟٔٓ ٔؼتمذ اػت (،1998) 1ٗيٚسػپب

ِٛٛطيه اػتٞبي ٞيذس ٝث ٚاحذ  يٞب ذٜيپذ ي وبسثشد ػٙزؾ اص دٚس دس ٔغبِؼٝ ي(، ثٝ ثشسػ2002) 2. ساٚٚٚٔٛسف

(، ثب 2010)ٚ ٕٞىبساٖ  3ـشايذ. ٔيٕ٘ب يذ ٔيوأتدس ثخـي اص ٔشاوض ٚ ػٛاحُ ؿشلي ٞٙذٚػتبٖ  يطئٛٔٛسفِٛٛط

ٚ  ياساض يوبسثش ،يؿٙبػٗ يصٔ يٞبٝ ي، الييبيؼتٓ اعالػبت رغشافيػٙزؾ اص دٚس ٚ ػ يٞب اػتفبدٜ اص دادٜ

 ي(، ثٝ ٔغبِؼ2010ٝ) 4ٗ ٕ٘ٛد٘ذ. ٚاسٖييُ ٔٙبثغ آة دس حٛضٝ ثبٞبٔب سا تؼيه، پتب٘ؼئـخصبت طئٛٔٛسفِٛٛط

ٔشتفغ  يٞب دؿت ي ٙٝيشيٓ ديٚ الّ يٚ طئٛٔٛسفِٛٛط يؿٙبػٗ يصٔ يٞب ذٜيپذ يثش سٚ يٙيشصٔيش ٔٙبثغ آة صيتأح

ٚ  يٗ ؿٙبػيصٔ يٙذٞبيش ٔتمبثُ ٕٞٝ فشآيبٍ٘ش تأحيغبِؼٝ، ثٗ ٔيذ حبصُ اص اي٘تب .بالت ٔتحذٜ پشداختيرٙٛة ا

تحت ػٙٛاٖ فؼُ  يميتحم(، 2013) ،5ؿشٚدسثبؿذ.  يظ ٔيآة دس ٔح غيشٜ ٚ تٛصيرخ يثش سٚ يٙيشصٔئٙبثغ آة ص

ٚ  يالثيػ يٞب دؿت وٝ ذيزٝ سػيٗ ٘تيا٘زبْ داد ٚ ثٝ ا يذسٚطئٛٔٛسفِٛٛطيٚ ٞ يبٞيبٖ پٛؿؾ ٌيٚ ا٘فؼبالت ٔ

ٕٞشاٜ  يٚ صٔب٘ ي، ػٕٛدي، رب٘جيعِٛ يارضا يؼٙي؛ يذسٚطئٛٔٛسفِٛٛطيثؼذ ٞ تٛػظ چٟبس يا سٚدخب٘ٝ يٞب ؼتٓيػ

ثب  7ٚوٛٔٛسي حٛضٝ يٙيشصٔيآة ص يبثيُيپتب٘ؼ ي(، ثٝ ثشسػ2015) ٚ ٕٞىبساٖ 6ٍٛعيٙيؿذٜ اػت. دٚٔ

 يٞبوٝ دؿت٘ذ ذيزٝ سػيٗ ٘تيپشداختٙذ ٚ ثٝ ا يُ ػّؼّٝ ٔشاتجي، ػٙزؾ اص دٚس ٚ تحGISّاػتفبدٜ اص 

ٗ يسا داسد. صٔ يٙيشصٔيُ ٔٙبثغ آة صيضاٖ پتب٘ؼيٗ ٔيـتشيؿٕبَ غشة أتذاد سٚدخب٘ٝ وٛٔٛسٚ، ث دس يآثشفت

                                                           
1- Verspain  
2- Rao  
3- Mishra  
4- Warren  
5- Sheroder  
6- Domingos  
7- Comoro 
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ـتش يت ثئٛسد ٔغبِؼٝ اص ِحبػ ٔٙبثغ ثٝ ػّت ؿ ئٙغمٝ يٚ ٔشوض يرٙٛث يٞبثخؾ تپٝ، ٚالغ دس ذٜ اصيپٛؿ

  ثبؿذ.يش ٔيفم يٙيشصٔيوٕتش، آة ص يشيٚ ٘فٛرپز

 طئٛٔٛسفِٛٛطي ي صيشصٔيٙي ثٝ چشخٝ ٞبيآة حبٚيٞبي آثشفتي  ٟ٘ـتٝٞبي ٚيظٌي(، 1373) ييسرب يذٜيثٝ ػم

ٞبي  ٔذَ ٚ ثب اػتفبدٜ اص يٙيشصٔيالٖ آة صيث يٝ ئغبِؼبت خٛد ثٝ ٔٙظٛس تٟ (، دس1379. خذاپٙبٜ )ٔشثٛط اػت

آثخٛاٖ  يٝيتغز ِفٝ طئٛٔٛسفِٛٛطي دسٗ ٔؤيتش وٗ سا ثٝ ػٙٛاٖ ػٕذٜ يٞبي ٔٛرٛد دس غشة سٚدخب٘ٝ ، ٟ٘شيبضيس

 زبديدس ا طئٛٔٛسفِٛٛطي ػٛأُ ٘مؾ يثشسػ دس (،1380) يخبٔؼ ٌشفتٝ اػت. ٘ظش غشة تٟشاٖ دس ياساض

 ثٛدٜ حٛضٝ ٗيا دس آة ي ػفشٜ داساي وٝ اػت ثشخٛسدٜ يآثشفت ٞبي پبدٌب٘ٝ ثٝ ػٙمش،ي حٛضٝ دس آة ٔخبصٖ

 ٚاحذ دس ٌبٚثٙذي ياساض ئصٙٛػ يٝ يتغز ثشاي ئٙبػج يٞب ٔىبٖ (،1382) ٚ ٕٞىبساٖ، ي٘ٛس اػت.

 اعالػبت ؼتٓيػ ٚ دٚس اص ػٙزؾ ٞبي دادٜ اص اػتفبدٜ ثب دس ايٗ ٔغبِؼٝيبفتٙذ.  ٞب افىٙٝ عٝ ٚ ٔخشٚ ػش دؿت

 ؼتٓيػ ٚ دٚس اص ػٙزؾ ٞبي دادٜ كيعش اص ضي(، 1385ٕ٘ٞىبساٖ ) ٚ يوبظٕ اػت، ٌشفتٝ ا٘زبْ ييبيرغشاف

 تيؿ ٚ يذسٌٚشافيٞ يؿجىٝ ،يىيتىتٛ٘ ػٙبصش ٗيث يىي٘ضد استجبط وٝ ا٘ذ دادٜ ٘ـبٖ ييبياعالػبت رغشاف

 ي(، ثب ٔغبِؼ1388ٝ) يٚ رجبس يرٛا٘داسد.  رٛدٚ الس دؿت دس وبسػت آة ٔٙبثغ يثب فشاٚا٘ يتٛپٌٛشاف

 يالثيػ يٞب ذ٘ذ وٝ دؿتيزٝ سػيٗ ٘تيثٝ ا يٙيشصٔئٙبثغ آة ص ييدس ؿٙبػب يؿٙبػ ختيس ٗيصٔ يٞب ؿبخص

 ي(، ثٝ ثشسػ1389بٖ )يٚ اػذ يخّف ٞؼتٙذ. يغٙ يٙيشصٔياص ٘ظش ٔٙبثغ آة ص ياٞشچب يدس أتذاد سٚدخب٘ٝ

 يٞب ذ٘ذ وٝ دؿتيزٝ سػيٗ ٘تيٗ پشداختٙذ ٚ ثٝ ايدؿت ػٟش يٙيشصٔيثش ٔٙبثغ آة ص يطئٛٔٛسفِٛٛط يٞب ذٜيپذ

ثبؿذ.  يٗ ػٛأُ ٔيتش رضء ٟٔٓ ٔٙبثغ آثي يدس تغزيٝٞب،  افىٙٝ ٚ ٔخشٚعٝ يٌزاؿت آة يٞب ، پبدٌب٘ٝيالثيػ

ٔٙبثغ آة رٟت  ي شٜيدس رخ يمّيػّ ش حبديوٛ ي٘مؾ طئٛٔٛسفِٛٛط يثٝ ثشسػ ،(1389صادٜ ٚ ٕٞىبساٖ ) يٛػفي

ٔٙغمٝ، ثب  يطئٛٔٛسفِٛٛط ٞبيٌيٚيظ ذ٘ذيزٝ سػيٗ ٘تيپشداختٙذ ٚ ثٝ ا ٔٙغمٝ يذاس ٔشاوض ػىٛ٘تٍبٞيپب ي تٛػؼٝ

الت يتـىٔغبِؼبت آٖ سا ٘ـبٖ داد وٝ  ٗيٕٞچٙٞبي صيشصٔيٙي ٟٔٓ ٞؼتٙذ. دس تغزيٝ آة ضاٖ ثبسؽيش ثش ٔيتأح

 ،(1390ٚ ٕٞىبساٖ ) يوٙذ. ٞشات يفب ٔيٞب ا ػفشٜ يٝ يدس تغز ي٘مؾ اصّ ، ٌؼتشدٜ يػشٞب ٕٞشاٜ ثب دؿت يآٞى

ثب  عي صٔبٖ دس ذ٘ذ وٝ دؿت آرسؿٟشيزٝ سػيٗ ٘تيثٝ ا يؼتبثيٞٓ اسصؽ ػغح ا يٞب يثب اػتفبدٜ اص ٔٙحٙ

ت ٚ افت يفيٗ آٔذٖ ويياحش پب ايٗ تغييشات دسسٚثشٚ ؿذٜ اػت،  يٙيشصٔيت آة صيفيٚ تٙضَ و يؾ ؿٛسيافضا

 ييٚ ؿٙبػب يٗ اؿىبَ طئٛٔٛسفِٛٛطيث يساثغٝ يثٝ ثشسػ ،(1392) يثبثبٔحٕذ ثٛدٜ اػت. يٙيشصٔيتشاص آة ص

ت، ي، ؿيؿٙبػختيٗ سيذ وٝ ػٛأُ صٔيزٝ سػيتٗ ٘يثٝ اپشداختٙذ ٚ  GISثب اػتفبدٜ اص  يٙيشصٔئٙبثغ آة ص

 بيوػؼيذيٚ  يعبِمب٘ يي. ػالا٘ذ داؿتٝ يٙيشصٔيُ ٔخبصٖ آة صيدس تـى يبديش صيٞب تأح ؿىُ دأٙٝ ٚ عَٛ دأٙٝ

ٔٛسدي  ئغبِؼٝ يٙيشصٔيص آة ػفشٜ ٝيتغز ٚ ُيتـى دس طئٛٔٛسفِٛٛطي ٞبي ٔؤِفٝ ٘مؾ ي(، ثٝ ثشسػ1393)

 ٞبي سػٛة ثب يتشاوٕ دؿت ذسٚطئٛٔٛسفِٛٛطي،يٞ ذ٘ذ وٝ اص ٘ظشيزٝ سػيٗ ٘تيثٝ ا پشداختٙذ ٚ« دؿت رٞبة»
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 اص ذٜيپٛؿ يـيفشػب ٞبي دؿت داس٘ذ. سا ٗيصٔ ثٝ داخُ آة ٘فٛر دس ٘مؾ ٗيـتشيث اي، افىٙٝ ٔخشٚط ٚ يآثشفت

 لشاس تيإٞ ْٛػ يدسرٝ دس ايضٜيٚاس ٔٛاد ثب ٞبي ٘بٔٙظٓ دأٙٝ ٚ دْٚ دسرٝ دس ِحبػ ٗيا اص اي دأٙٝ ٔٛاد

 ثبسؽ اص حبصُ آة ثذِٙذي ياػت اساض ٓيشٔؼتميغ ثٝ عٛس ضي٘ دؿتي ٝيتغز دس ثذِٙذي ياساض داس٘ذ. ٘مؾ

 ٝيحبؿ يافىٙٝ سٚي ٔخشٚط ثٝ شاٖيرٍ  ي سٚدخب٘ٝ تٛػظ ضي٘ ٞب آة ٗيا ٚ وٙٙذ يُ ٔيتجذ يػغح بٖيرش ثٝ سا

 .ؿٛ٘ذ يدادٜ ٔ ٘فٛر آ٘زب دس ٚ يصٞىـ رٞبة دؿت ؿشق

ٔٛسد ٔغبِؼٝ لشاس ٌشفتٝ ٚ ي دؿت ٘ٛسآثبد ٕٔؼٙي ٔحذٚدٜ يىيذسٚطئٛٔٛسفِٛٛطيبت ٞيخصٛص ايٗ ٔمبِٝدس 

ٗ ػٛأُ ييٗ پظٚٞؾ ثب ٞذف ؿٙبخت ٚ تجياػت. ا ؿذٜ يثشسػ يٙيشصٔيص ٞبيثش آة ٞب٘مؾ ٚيظٌيٗ يٕٞچٙ

 يدس ساػتب يوبسثشد يٞب ٚ ٘مـٝ صٛست ٌشفتٝ يٙيشصٔيٞب ثب ٔٙبثغ آة ص دؿت ٚ استجبط آٖ يطئٛٔٛسفِٛٛط

  .ؿذٜ اػت تٟيٝٗ آثخٛاٖ، ياظ دس يت ٔحيشيؿٙبخت ٚ ٔذ

 هَسد هطالعِ يهحذٍدُ ييايت جغشافيهَلع

ػّؼّٝ رجبَ صاٌشع  يغشث رٙٛة يٞب دس دأٙٝٚ رٙٛة وـٛس  ييبيرغشاف ي دس ٔحذٚدٜ ،ٔٛسد ٔغبِؼٝ ي ٔٙغمٝ

، اص عشف يشيف ؿٕبَ ثب  ؿٟشػتبٖ ٔص٘ٛسآثبد اص عش ي لشاس داسد. ٔحذٚدٜ خٛسدٜ آٖٗ يچدس ثخؾ ٚ 

 بٖ دس استجبط اػتيٚ اص ػٕت ؿشق ثب دؿت فّٟ يالتيعشف غشة ثب دؿت ٔبٞٛس ٔ ٝ، اصيرٙٛة ثب دؿت لبئٕ

 17 ،o30تب  55 ،o29ٚ  يعَٛ ؿشل 46، o51تب 15، o51 ييبيرغشاف ي ٔحذٚدٜ . دؿت ٘ٛسآثبد دس(1)ؿىُ 

ٗ ٔحذٚدٜ ٚرٛد داسد، ؿٟش ٘ٛسآثبد يوٝ دس ا ي(. تٟٙب ؿٟش1390٘ظاد،  يٚالغ ؿذٜ اػت )ثبلش يػشض ؿٕبِ

شاص ٔشوض اػتبٖ يؿ يؿٕبَ غشث يّٛٔتشيو 150ب لشاس داسد ٚ دس ياص ػغح دس ئتش 935ثبؿذ، وٝ دس استفبع  ئ

ٔتش  698ٔحذٚدٜ ٚ حذالُ استفبع  يؿشل دس رٙٛة ئتش وٜٛ خب٘ 2684فبسع ٚالغ ؿذٜ اػت. حذاوخش استفبع 

اػتبٖ  يا )ؿشوت آة ٔٙغمٝثبؿذ  يدؿت ٔ يثبتٖٛ ؿٕبَ غشث يسٚػتب يبٖ دس حٛاِيسٚدخب٘ٝ فّٟدس ٔصت 

 (.1388 فبسع،
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 ض دضت ًَسآتاديآتش يت حَضِيهَلع (1) ضکل

 ّاهَاد ٍ سٍش

 يٝيثبؿذ. رٟت تٟ ئ ٞبي وٕي ٚ آٔبسيثب تىيٝ ثش سٚؽ يّيتحّٚ  يذا٘يٗ پظٚٞؾ، ٔيك دس ايسٚؽ تحم

 يتٛپٌٛشاف يٞب حٛضٝ اص ٘مـٝ ئحذٚدٜ يٞب ش ٘مـٝئٛسد ٔغبِؼٝ، ٔشص آثخٛاٖ ٚ ػب يحٛضٝ ٔشص يٞب ٘مـٝ

 يٞب اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. ٘مـٝ يا ش ٔبٞٛاسٜيش ٌٌُٛ اسث ٚ تصبٚيٚ تصبٚ 1:10000 يؿٙبػٗ يٚ ٘مـٝ صٔ 1:50000

 بٖ،ي)فّٟ 1:100000 يؿٙبػٗيصٔ يذاٖ( ٚ ٘مـٝيٝ، ٚ ثبثبٔيٓ، لبئٕيشثيبٖ، ؿي)٘ٛسآثبد، فّٟ 1:50000 يتٛپٌٛشاف

ه ييوبُٔ ٔٛصا يه ٘مـٝيٞب ثٝ صٛست  ٗ ٘مـٝيثبؿذ. رٟت اػتفبدٜ اص ا يذاٖ، وبصسٖٚ ٚ وٜٛ داسا( ٔيػپ

 12 يع يضٚٔتشيپ يٞب آٔبس چبٜ حٛضٝ، اص يٙيشصٔئٙبثغ ص يا٘زبْ ٌشفت. رٟت ثشسػ GIS اص عشيك وشدٖ آٟ٘ب

 ضٚٔتش اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. يپ يٞب ٚ ِٛي چبٜ يثشداس شٜثٟ يٞب ٚ آٔبس چبٜ 1381-1392 يػبَ آٔبس

ٚ  يوٕ يٞب ، اثتذا دادٜ حٛضٝ يٚ استجبط آٖ ثب طئٛٔٛسفِٛٛط يٙيشصٔيص ٞبي آة يرٟت ثشسػ ،كيٗ تحميدس ا

 يٚ د 1382آثبٖ ٔبٜ ػبَ  يآٔبس يٞب بٖ ػبَيذ. ػپغ اص ٔيٝ ٌشديتٟ يثشداس ضٚٔتش ٚ ثٟشٜيپ يٞب چبٜ يفيو

ٚ  1382ػٕك ٚ تشاص ػبَ  ي. ٘مـٝٗ ػٕك آة ا٘تخبة ؿذيـتشيٗ ٚ ثيت ثٝ ػٙٛاٖ وٕتشيشتثٝ ت 1388ٔبٜ 
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دس . ٌشديذٝ يتٟ GISافضاس دس ٘شْ Kriging ك سٚؽيت ٔٙبثغ آة اص عشيفيٞب و ِٛي چبٜ يٚ ٘مـٝ 1388ػبَ 

ت يٚضؼ يرٟت ثشسػ تـىُ ؿذ. Krigingاص سٚؽ  ثب اػتفبدٜدؿت  يثخؾ ٔشوضاص آثخٛاٖ پظٚٞؾ  ايٗ

 يبثي ك دسٖٚي، تشاص ػًٙ وف، ضخبٔت ثخؾ اؿجبع ٚ حزٓ ثخؾ اؿجبع اص عشيٝ يػًٙ وف، ال يطئٛٔٛسفِٛٛط

 يؿٙبػٗيصٔ يٞب ك ٘مـٝيٚ ٌؼُ اص عش يالثيُ، دؿت ػيٞب، ٔؼ افىٙٝ اص ٔخشٚط  فبصّٝ يٞب . ٘مـٌٝشديذٝ يتٟ

 يزبد ساثغٝيا يٝ ؿذ. ثشايٟآٖ ت يبثي فبصّٝ يذ. ػپغ ٘مـٝيٌشد ياػتخشاد ؿذٜ ٚ سلٛٔ 1: 100000

 ي٘مغٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ دس ٔحذٚدٜ ي، تؼذاديٙيشصٔيثب ٔٙبثغ آة ص يٗ اؿىبَ طئٛٔٛسفِٛٛطيث يٕٞجؼتٍ

ٚ  ٌشديذضٚٔتش ا٘تخبة يپ يٞب ٚ چبٜ يثشداسثٟشٜ يٞب آثخٛاٖ ثٝ تؼذاد چبٜ يٞب دس ٔحذٚدٜ ٘مغٝ، ؿذزبد يآثخٛاٖ ا

ثٝ دػت آٚسدٖ سٚاثظ  يٚاسد وشدٜ ٚ ثشا SPSSافضاس دس ٘شْ ٚ،  ArcGISظ يدس ٔح Sample يٙٝيك ٌضياص عش

ي ٔتغيشٞب اص عشيك سٚاثظ آٔبسي ٔٛسد . ساثغٝشػٖٛ اػتفبدٜ ؿذيپ يٞب ثب ٔٙبثغ آة اص ٕٞجؼتٍ شيٗ ٔتغيٗ ايث

 (.2ثشسػي لشاس ٌشفت )ؿىُ 

 جيتحث ٍ ًتا

 حَضِ يٌيشصهيهٌاتع آب ص يتشسس

ٗ ٔؼبحت يثبؿذ وٝ اص ا يّٛٔتش ٔشثغ داسا ٔيو 756ٔؼبدَ  ي٘ٛسآثبد، ٔؼبحت ض دؿتيآثش ي حٛضٝ ي ٔحذٚدٜ

 18آثخٛاٖ حٛضٝ، تؼذاد  ي ٘ٛسآثبد تؼّك داسد ٚ دس ٔحذٚدٜ يآثخٛاٖ آثشفت ي ّٛٔتش ٔشثغ آٖ ثٝ ٔحذٚدٜيو 186

 يطئٛٔٛسفِٛٛطٚ استجبط آٟ٘ب ثب  يٙيشصٔيص يٞب آة يرٟت ثشسػ ،كيٗ تحمي. دس اٚرٛد داسد يا حّمٝ چبٜ ٔـبٞذٜ

 يآٔبس يٞب بٖ ػبَيذ. ػپغ اص ٔيٝ ٌشديتٟ يثشداس ضٚٔتش ٚ ثٟشٜيپ يٞب چبٜ يفيٚ و يوٕ يٞب حٛضٝ، اثتذا دادٜ

( 1ٗ ػٕك آة ا٘تخبة ؿذٜ اػت. رذَٚ )يـتشيٗ ٚ ثيت ثٝ ػٙٛاٖ وٕتشيثٝ تشت 88ٚ آثبٖ ٔبٜ  82ٔبٜ ػبَ  يد

 دس ٔحذٚدٜ يٙيشصٔيضاٖ افت ػغح آة صيُ، حذاوخش ٚ ٔحذال يٞب دس دٚسٜ يٙيشصٔيػٕك آة ص ٔشثٛط، يٞب دادٜ

اص تشاصآة  يحبصُ اص تشاص استفبػ يٞب ( ٘ـبٖ دادٜ وٝ اص وؼش ٕ٘ٛدٖ داد1381ٜ-1392) يػبَ آٔبس 12 يسا ع

 ذ.يآ يحذالُ ٚ حذاوخش ثٝ دػت ٔ يٞب دس دٚسٜ يٙيشصٔي، ػٕك آة صيٙيشصٔيص
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 سآتادآتخَاى دضت ًَ يهحذٍدُ DEM يًمطِ (2) ضکل

 )هتش( آتخَاى دضت يٌيشصهي، عوك ٍ افت اص آب صتشاص يّادادُ (1) جذٍل

 82-88 افت تِ هتش 1382تشاص 1382عوك 11388تشاص 1388عوك ًام چاُ

 -58/26 82/1030 18/15 2/1004 76/41 خٛٔٝ صاس

 -68/11 78/1007 22/4 34/996 66/15 وبسيساصيب٘ٝ

 -6/4 97/974 03/10 1/970 9/14 ؿيشاػپبسي

 -56/4 26/945 14/1 7/945 7/5 ٌچٍشاٖ

 -7/15 94/1000 97/49 14/985 77/65 اػىبٖ ػـبيش

 -89/6 36/928 97/1 47/921 86/8 ػٍٙبٖ

 -95/3 2/900 28/8 25/896 23/12 وٍّبٜ

 -13/13 11/898 08/19 98/884 21/32 ٔبَ ٔحٕٛد

 -76/7 1/873 5/15 05/866 26/23 چٓ ٌُ

 -04/3 86/913 33/12 82/910 37/15 ديٕٝ ٔيُ

 -56/8 75/897 66/17 59/889 82/25 آٍٞٙشي

 -99/13 52/935 34/14 53/921 33/28 ػبِيٛ٘ذ

 -96/10 74/970 68/2 72/959 64/13 أبٔضادٜ

 -92/7 8/945 13/1 88/937 05/9 ربثٝ

 -94/16 28/948 96/3 34/931 9/20 تُ حيذسي

 -52/9 92/1015 85/18 4/1006 37/28 دْ لٙبت

 -26/11 71/1044 79/17 4/1031 02/29 تُ خٙذق

 -13/15 75/1054 59/28 6/1039 72/23 ؿٛس
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 يٌيشصهيت تشاص آب صيٍضع يتشسس

)ٔبٜ  1388ٔبٜ   )ٔبٜ حذالُ( ٚ آثبٖ 1382ٔبٜ   يآثخٛاٖ ٘ٛسآثبد دس د يٙيشصٔيتشاص آة ص ،(3) ثب تٛرٝ ثٝ ؿىُ

 يٝيدس ثخؾ حبؿ يٙيشصٔئزوٛس، حذاوخش تشاص آة ص يٞب اػبع ٘مـٝ ثش حذاوخش( ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت.

 ؿىُ ايٗعجك  وٙذ.ٔيذا يوبٞؾ پ ػغح يشيپزضاٖ ٘فٛرئ ،ٗ ثخؾيدس ا ؿٛد.ٔـبٞذٜ ٔيآثخٛاٖ  يرٙٛث

ٗ يٞبي تشاص، ث يٚ ٔٙحٙ يٙيشصٔيتشاص آة ص يٞب آثخٛاٖ ٚالغ ؿذٜ اػت. ٘مـٝ يدس ثخؾ ؿٕبِ يحذالُ تشاص آث

شات يياص تغ يٗ خغٛط تشاص، اعالػبت خٛثيث ي پٛؿؾ دادٜ اػت. فبصّٝٔحذٚدٜ سا  ٔتش 1055 تش تبٔ 860

ه يوٝ خغٛط تشاص ثٝ ٞٓ ٘ضد آثخٛاٖ يرٙٛث يٞب وٝ دس ثخؾ يدٞذ. ثٝ عٛس يٞب سا ٘ـبٖ ٔ ػفشٜ يشي٘فٛرپز

س خغٛط تشاص د يتٙذ يىيذسِٚيٞت يؿ ثٝ ػّت ايٗ وٝاػت؛  ػغٛح يشي٘ـبٍ٘ش وبٞؾ ٘فٛرپز ايٗ أش ا٘ذ، ؿذٜ

ٗ خغٛط يوٝ فبصّٝ ث يصٔب٘ دس حبِي وٝآٚسد ٔيبٖ دسيآة سا ثب فـبس دس ػفشٜ ثٝ رش ايٗ ؿيت .زبد ؿذٜ اػتيا

ؿٛد دٞذ. ايٗ ؿشايظ دس ثخؾ ٔشوضي آثخٛاٖ ديذٜ ٔيسا ٘ـبٖ ٔي ٔٙبػت  يشيظ ٘فٛرپزي، ؿشاؿٛدصيبد ٔيتشاص 

 يـتش اػت.وٝ حبوي اص ؿشايظ ٔٙبػت رٟت ٘فٛرپزيشي ث

  
 1388ب: تشاص آب صيشصهيٌي دس سال  يًمطِ 1382الف: تشاص آب صيشصهيٌي دسسال 

 تشاص آب صيشصهيٌي يًمطِ (3) ضکل

 يٌيشصهيعوك آب ص يتشسس

ٗ يـتشيٚ ث 82ٗ ػٕك آة ٔشثٛط ثٝ ػبَ يوٕتشدٞذ. دس ايٗ ؿىُ ػٕك آة صيشصٔيٗ سا ٘ـبٖ ٔي ،(4ؿىُ )

 يٙيشصٔيٗ ػٕك ػغح آة صيـتشيث اص ايٗ اػت وٝ حبويٞب،  ٘مـٝ ياػت. ثب ثشسػ 88ػٕك آة ٔشثٛط ثٝ ػبَ 

ٔتش اػت ٚ  65ضاٖ آٖ حذٚد ئحذٚدٜ آثخٛاٖ دؿت ٘ٛسآثبد اػت وٝ ٔ يػبَ ٔشثٛط ثٝ ثخؾ ؿشل 2 يع دس

 

 ب

 الف
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آة  يثؼتش سٚدخب٘ٝ يآثخٛاٖ دؿت ٘ٛسآثبد دس حٛاِ ي، ٔشثٛط ثخؾ ٔشوضيٙيشصٔيٗ ثشخٛسد ػغح آة صيوٕتش

 سػذ. ئتش ٔ 2/0ضاٖ آٖ ثٝ يثبؿذ وٝ ٔ يذ ٔيٚاسٔش

 
 1388عوك آب صيشصهيٌي دسسال  ّن يب: ًمطِ 1382عوك آب صيشصهيٌي دس سال  ّن يالف: ًمطِ

 ي عوك آب صيشصهيٌي دضت هوسٌيًمطِ (4) ضکل

 يٌيشصهيافت آب ص يتشسس

اص  يٙيشصٔيافت آة ص يدٞذ. ٔحبػجٝ ئ ٔٛسد ٔغبِؼٝ سا ٘ـبٖ ي دس حٛضٝ يٙيشصٔي(، افت ػغح آة ص5ؿىُ )

( ثٝ دػت آٔذٜ اػت. ثب تٛرٝ ثٝ 1388) ( اص ػٕك آة دس دٚسٜ حذاوخش1382) وؼش ػٕك آة دس دٚسٜ حذالُ

ؾ يضاٖ افت افضائ ،صاس چبٜ خٛٔٝ ي آثخٛاٖ دس ٔحذٚدٜ يدس ثخؾ رٙٛثتٛاٖ ٌفت وٝ آة ٔيافت  ي ٘مـٝ

 يٞب ػبَ يٙيشصٔيٞٓ ػٕك آة ص يٞب ٜ اػت وٝ ػّت آٖ ثب تٛرٝ ثٝ ٘مـٝٔتش ثٛد -26بفتٝ وٝ ٔمذاس آٖ ثشاثش ي

ػجت افت  يوـبٚسص يٞب تيؾ اص حذ آة رٟت فؼبِيك ٚ ثشداؿت ثيػٕٕٝيك ٚ ٘يػٕ يٞب حفش چبٜ ،88ٚ  82

 يّئ 750حذٚد  1383-1382اػت. ثبسؽ ٔحذٚدٜ دس ػبَ  ثٛدٜحٛضٝ  يٗ ثخؾ اص ٔحذٚدٜيذ دس ايؿذ

حبوٕيت اص  حبويذٜ اػت وٝ ئتش سػيّئ 200ضاٖ ثبسؽ ثٝ حذٚد ئ 1388-1389 ٔتش ثٛد ٚ دس ػبَ

 ثٛدٜ اػت. يٙيشصٔيٚ ثٝ تجغ آٖ وبٞؾ ػغح آة ص يت خـىؼبِيٚضؼ

 يٌيشصهياى آب صيجش

دس آثخٛاٖ دؿت ٘ٛسآثبد اص استفبػبت  يٙيشصٔيصٞبي آةبٖ يرٟت رشتٛاٖ ٌفت وٝ ٔي ،(6) ثب تٛرٝ ثٝ ؿىُ

  آة يدٞذ وٝ سٚدخب٘ٝ ـي٘ـبٖ ٔٞبي صيشصٔيٙي آةٙذ حشوت يفشآ .ثبؿذ يـٔ يغشث ٝ ػٕت ؿٕبَـؿشق ث رٙٛة
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 د.آثخٛاٖ دؿت داس يشٜيدس رخ يحشؤٗ ٔٙغمٝ ٘مؾ ٔيذ دس ائشٚاس

 
 آتخَاى ًَسآتاد يهحذٍدُ يٌيشصهيافت آب صّن يًمطِ (5) ضکل

 
 آتخَاى ًَسآتاد يٌيشصهياى آب صيجْت جش (6ضکل )



 
 
 
 
 

 9:  5731بيار ، 6 يشماره دًمىيذرًژئٌمٌرفٌلٌژي، سال  يفصلنامو

 

 

 دضت يٌيشصهيآب ص  EC  ٍpH يتشسس

وٝ اص  1388 يٞبػبَ يثشداسثٟشٜ يٞباص آٔبس چبٜ ،آثخٛاٖ يىيت اِىتشيٚ ٞذا Hpت يٚضؼ يرٟت ثشسػ

ٝ ؿذٜ يتٟ يبثئٛرٛد ٘مـٝ دسٖٚ يك آٔبسٞبياص عش ٝ ؿذٜ اػتفبدٜ ؿذٜ ٚياػتبٖ تٟ ياؿشوت آة ٔٙغمٝ

دٞذ وٝ غّظت آة دس ئحذٚدٜ سا ٘ـبٖ ٔ يٞبچـٕٝٚ  يثشداسثٟشٜ يٞبچبٜ Hpضاٖ ئ ،(7) اػت. ؿىُ

ت ٘شٔبَ ثبػج ؿذٜ تب يفيٗ ويثبؿذ ٚ ٕٞئ 7ٗ ٔٙبثغ يتٝ ايذيضاٖ اػئحذٚدٜ ٔٙبػت اػت چٖٛ ٔ

 ،(8اػبع ؿىُ ) ك دس ٔحذٚدٜ فشاٞٓ ؿٛد. ثشيػٕٕٝيك ٚ ٘يػٕ يٞبؾ تؼذاد چبٜيٚ افضا يوـبٚسص يٞب تيفؼبِ

ٕ٘ه،  يٞبيٚرٛد وب٘ ثبال ثٛدٖ ُيآثخٛاٖ ثٝ دِ ئحذٚدٜ دس ثخؾ رٙٛث يٙيشصٔيص يٞبآة يىيت اِىتشيٞذا

ٔمذاس  يصسوـبٚ يٞبتيٞٓ ثٝ ػّت ٚرٛد فؼبِ يثبؿذ ٚ دس ثخؾ ٔشوضيٌچ ٔٛرٛد دس ػبص٘ذ ٌچؼبساٖ ٔ

وٝ  يبسيثخت ئحذٚدٜ ثٝ ػّت ٚرٛد ػبص٘ذ وٍّٙٛٔشا يؿٕبِ يبٞٚ دس ثخؾاػت ٔتٛػظ  يىيت اِىتشيٞذا

 . اػتبس وٓ يضاٖ أالح ؿٛس ثؼئ ،ثبؿذيػًٙ ٔٔبػٝ  يحبٚ

 
 يکيت الکتشيّن همذاس ّذا يًمطِ (8) ضکل                            تِ      يذيّن همذاس اس يًمطِ( 7) ضکل                    

 يٌيشصهيٍ هٌاتع آب ص يالتيس يّادضت

اػبػبً  يٗ اساضياذ ٚالغ ؿذٜ اػت. ية ٔشٚاسآ ي ش سٚدخب٘ٝئحذٚدٜ دس ٔؼ يدس ثخؾ ٔشوض يالثيدؿت ػ

 يٝيحبؿ ياساض .ثبؿذ يبد ٔيبٖ صيػبِ يش خٛد عيذ دس اعشاف ٔؼيسٚدخب٘ٝ آة ٔشٚاس ئتٕبد يٌزاس حبصُ سػٛة

 يٞب ، ٔىبٖيىيُ ٘ضدياػت، ثٝ دِ يوـبٚسص يض ثشايخبن حبصّخ يٗ وٝ داسايا ٔؼٕٛالً ػالٜٚ ثش ،ٗ ٔٙبعكيا

داسد. رذَٚ  يسٚ٘ك فشاٚا٘ چٙيٗ ٔىب٘ي دس يصساػ يٞب تيفؼبِ ،ٗ رٟتيثبؿذ. ثٝ ٕٞ يحفش چبٜ ٔ يثشا ئٙبػج



 
 
 
 
 

 ثير ىيذرًژئٌمٌرفٌلٌژي آبخٌان دشت نٌرآباد ممسني بر آبأت  ::

 ...زيرزميني 

 

 

ٞب، ػٕكثب  يالثيدؿت ػ ٞبيٚيظٌي ٗياستجبط ث ،(2) بٖ  چبٜ يٞب ٚ دث تشاص وٝ استجبط ٔؼٙبداس دس ػغح  دٞذٔيٞب سا ـ٘

تشي% ث99  يوٕتش اػت دث يالثيػ  اص دؿتوٝ فبصّٝ  ييثٛدٜ وٝ دس رب يالثيٞب ثب فبصّٝ اص دؿت ػ ٗ تٕبْ پبسٔا

وٕتش اص دؿت ثٝ ػّت ٚرٛد  ي بفتٝ اػت؛ چٖٛ دس فبصّٝي يا ؾ لبثُ ٔالحظٝيافضا يثشداس ثٟشٜ يٞب چبٜ

ضاٖ ئ يثشداسثٟشٜ يٞب ؾ فبصّٝ اص چبٜيؿٛد ٚ ثب افضا يـتش ٔيٞب ث ٝ چبٜيش لذست تغزي٘فٛرپز يسػٛثبت آثشفت

بفتٝ؛ أب ثب يؾ يافضا يٙيشصٔيضاٖ تشاص آة صيّٝ اص دؿت وٕتش ثبؿذ، ٔچٝ فبص ؿٛد ٚ ٞش يٞب وبػتٝ ٔ چبٜ يدث

وٕتش ؿٛد، ػغح آة ٞٓ  يالثيچٝ فبصّٝ اص دؿت ػ ٙىٝ ٞشيساثغٝ ٔؼتمٓ داسد ثٝ خبعش ا يٙيشصٔيػٕك آة ص

 ه ؿذٜ اػت.يٗ ٘ضديوبػتٝ ؿذٜ ٚ ثٝ ػغح صٔ

 يٌيشصهيتا هٌاتع آب ص يالتيدضت س ي( ّوثستگ2جذٍل )

 هٌاتع آب
 يٌيشصهيٍ هٌاتع آب ص يالتياصلِ اص دضت سف

 ية ّوثستگيضش

 ٞبچبٜ يدث
**80/0- 

 -60/0** 1388  تشاص

 -58/0** 1382 تشاص

 62/0** 1388 ػٕك

 63/0** 1382 ػٕك

 دٞذي% سا ثب دٚ ػتبسٜ ٘ـبٖ 99ٔه ػتبسٜ ٚ دس ػغح ي% ٔؼٙبداس اػت ثب 95دس ػغح 

 يٌيشصهيّا ٍ هٌاتع آب صهخشٍطِ افکٌِ

ٚرٛد داسد.  ٞبي ٔتؼذدئخشٚعٝ افىٙٝ ،حٛضٝ يٚ غشث يغشث آثخٛاٖ حٛضٝ دس لؼٕت ؿٕبَ يدس ٔحذٚدٜ

 يٗ فبصّٝ اص ٔخشٚعٝ افىٙٝ ثب دثيث يٕٞجؼتٍ ،(3) رذَٚ دسصذ اػت. 5تب  3ٞب  ٗ ٔخشٚعٝ افىٙٝيت ايؿ

 چٝ فبصّٝ % ٔؼٙبداس اػت. ٞش99ٔؼىٛع دس ػغح  يضاٖ ٕٞجؼتٍيدٞذ وٝ ٔ يٞب سا ٘ـبٖ ٔ تشاصٞب ٚ ػٕك ،ٞب چبٜ

وٝ  ييبثذ. اص آ٘زبي يوبٞؾ ٔ يـتش دثئخشٚعٝ  ث چٝ فبصّٝ اص ـتش ٚ ٞشيث ياص ٔخشٚعٝ افىٙٝ وٕتش ثبؿذ دث

 لشاس داسد؛ پغ ٞش يـتشيدس ػٕك ث يبثذ ٚ ٔٙبثغ آثي يؾ ٔيدأٙٝ لشاس داس٘ذ، تشاص افضا يٞب دس پب ٔخشٚعٝ افىٙٝ

 بثذ.ي يؾ ٔيوٕتش ثبؿذ ػٕك ٚ تشاص افضا ٞب چٝ فبصّٝ اص ٔخشٚعٝ افىٙٝ



 
 
 
 
 

 5:  5731بيار ، 6 يشماره دًمىيذرًژئٌمٌرفٌلٌژي، سال  يفصلنامو

 

 

 يٌيشصهيهخشٍطِ افکٌِ ٍ هٌاتع آب ص (3جذٍل )
 يٌيشصهيّا ٍ هٌاتع آب صفاصلِ اص هخشٍطِ افکٌِ

 ٞبچبٜ يدث
 يت ٕٞجؼتٍيضش

78/0-0** 

 **0-/62 1388تشاص 

 **0-/61 1382 تشاص

 **0-/56 1388 ػٕك

 **0-/53 1382 ػٕك

 .دٞذي% سا ثب دٚ ػتبسٜ ٘ـبٖ 99ٔه ػتبسٜ ٚ دس ػغح ياػت ثب % ٔؼٙبداس 95دس ػغح 

 يٌيش صهيّا ٍ هٌاتع آب صلياستثاط هس

ش يبٖ ٌزؿتٝ، ٔؼيػبِ ياػت وٝ ع ياص اساض ييٞب ٌزؿتٝ، ؿبُٔ لؼٕت يب٘يعغ يٞب دس ٚالغ ثؼتشٞبُ ئؼ

 يش٘ذٜيٞب دس ثشٌ ٗ پٟٙٝيثبؿذ. ا يٞب ٔ وٜٛ يخبسد ؿذٜ اص وٛٞؼتبٖ دس پب يالثيٚ ػ يب٘بت فصّيػجٛس رش

ا٘ذ.  ٔب٘ذٜ يٞب ثش رب دسصذ( وٝ پغ اص حُٕ تٛػظ سٚدخب٘ٝ 15ضٜ وٓ اػت )حذاوخش تب يػٍٙش يٞب خبن

 ،(4) داسد. دس رذَٚ يٙيشصٔئٙبثغ آة ص ي شٜيرخ دس يبدئٛرٛد دس دؿت، ٘مؾ ص ياصّ يٞبُ ئؼ

دس  يٙيشصٔئٙبثغ آة صٞب ثب ُ يٗ ٔؼيث يؼتٍُ ٚ ٔٙبثغ آة سا ٘ـبٖ دادٜ وٝ ٕٞجيٗ فبصّٝ اص ٔؼيث يٕٞجؼتٍ

وبٞؾ  يؾ فبصّٝ دثيٚ ثب افضابثذ ي يؾ ٔيٞب افضا يٞب دثُ يه ؿذٖ ثٝ ٔؼيثبؿذ. ثب ٘ضد ي% ٔؼٙبداس 95ٔػغح 

ه يٓ داس٘ذ. ثب ٘ضدئؼتم يٞب ٕٞجؼتٍ ٔؼىٛع ٚرٛد داسد ٚ ثب تشاصٞب ٚ ػٕك يه ٘ٛع ٕٞجؼتٍيبثذ وٝ ي ئ

 بثذ. ي يؾ ٔيٞب وٓ ٚ ثب دٚس ؿذٖ افضا ػٕك ٞب تشاصٞب ُٚ يؿذٖ ثٝ ٔؼ

 يٌيشصهيّا ٍ هٌاتع آب صلي( هس4) جذٍل

 يٌيشصهيهٌاتع آب ص
 يٌيشصهيّا ٍ هٌاتع آب صليهس فاصلِ اص

 ية هعٌاداسيضش

 *-40/0 ٞبچبٜ يدث

 *44/0 88ػٕك 

 *45/0 82ػٕك

*0/54 88تشاص
 

 *52/0 82تشاص

 دٞذي% سا ثب دٚ ػتبسٜ ٘ـبٖ 99ٔسٜ ٚ دس ػغح ه ػتبي% ٔؼٙبداس اػت ثب 95دس ػغح 
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 يٌيشصهيگسل ٍ هٌاتع آب ص

 ذـسٚسا٘ذٜ وبصسٖٚ وٝ ثب سٚ٘  ؼُـٞب ثب ٌ تشاص  ٞب ٚ ٕكـٞب، ػ چبٜ يٗ دثيث يٕجؼتٍـٞ ،(5ثب تٛرٝ ثٝ رذَٚ )

 ت وٝاص سٚسا٘ذٜ ثٛدٖ آٖ اػ يوٙذ، ٚرٛد ٘ذاسد؛ ػّت آٖ ٘بؿ يدؿت ػجٛس ٔ ياص ٔحذٚدٜ يرٙٛث يؿٕبِ

ٞب ٚ ػٕك  ثب تشاص يؿٛ٘ذ؛ ِٚ يخبسد ٔ حٛضٝ اص ٗيصٔ شيص كيعش اص آثخٛاٖ ثٝ ذٖيسػ اص لجُ ٘فٛري ٞبي آة

  داسد. يٞب دس ٔحذٚدٜ ٕٞجؼتٍ چبٜ

 يٌيشصهيّا ٍ هٌاتع آب ص( گسل5) جذٍل

 يٌيشصهيع آب صيهٌا
 ّافاصلِ اص گسل

 ية هعٌاداسيضش

 38/0 ٞبچبٜ يدث

 *34/0 1382 تشاص

 *33/0 1388 اصتش

 *45/0 1382 ػٕك

 *66/0 1388 ػٕك

 .دٞذي% سا ثب دٚ ػتبسٜ ٘ـبٖ 99ٔه ػتبسٜ ٚ دس ػغح ي% ٔؼٙبداس اػت ثب 95دس ػغح 

 تشاص سٌگ كف آتخَاى

( دس 10وٙذ. ثب تٛرٝ ثٝ ؿىُ ) يـت ٔيٗ عجؼيٚ استفبع ػغح صٔ يٙيشصٔيخٛاٖ اص تشاص آة صـًٙ وف آثـتشاص ػ

 بثذ. ي يوبٞؾ ٔ يٚ ؿٕبِ ئشوض يٞب ـتش ٚ دس لؼٕتياص ثتش يرٙٛث يٞب لؼٕت
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 تشاص سٌگ كف آتخَاى ًَسآتاد ي( ًمط11ِضکل )

 ضخاهت تخص اضثاع يهحاسثِ

ٗ يادٞذ. دس ئختّف آثخٛاٖ ٘ـبٖ ٔ يٞبب وٕتش سا دس ثخؾيـتش يضاٖ آة ثيضخبٔت ثخؾ اؿجبع دس ٚالغ ٔ

ٕٛدٜ ٚ ػپغ تشاص ـؼش ٘ـِٛي و يمـٝـحٛضٝ سا اص ٘ يٝيص پبتشا يًٙ وف، ٘مـٝـتشاص ػ يٝيلؼٕت رٟت تٟ

 ذ.يآيـضخبٔت ثخؾ اؿجبع ثٝ دػت ٔ يمـٝـذٜ ٚ ٘ـحذاوخش ٚ حذالُ اص تشاص ػًٙ وف وٓ ؿ يٞبدٚسٜ

ٗ ضخبٔت دس يـتشيدٞذ وٝ ثيسا ٘ـبٖ ٔ 88ٚ  82 يٞبضخبٔت ثخؾ اؿجبع ػبَ يٞب٘مـٝ ،(11) ؿىُ

اص وبٞؾ  يبفتٝ اػت وٝ ٘بؿيضاٖ ضخبٔت وبٞؾ ئ 88ثٝ عشف ػبَ  82بَ آثخٛاٖ اػت. اص ػ يثخؾ ٔشوض

اص  يٗ ٘بؿيؿذٜ ا ضاٖ ضخبٔت ثخؾ اؿجبع صفشئ 88ثبؿذ. دس ػبَ ئ يٙيشصٔيٚ ص يضاٖ ٔٙبثغ آة ػغحئ

ٗ ضخبٔت ثخؾ يـتشيسٚؿٗ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت دس ٚالغ ث ياثب سً٘ لٟٜٛ ياػت وٝ دس ثخؾ رٙٛث يافت

دؿت ٚالغ ؿذٜ اػت ٚ اص ػٛأُ احشٌزاس  يدس ثخؾ ٔشوض يالثيشاس داسد وٝ دؿت ػل يياؿجبع رب

 .ثبؿذيثش ٔٙبثغ آة ٔ يطئٛٔٛسفِٛٛط

  1388ضخاهت تخص اضثاع  يب: ًمطِ                             1382ضخاهت تخص اضثاع  يالف: ًمطِ

 ضثاعي ضخاهت تخص ا( ًمط11ِضکل )

 حجن تخص اضثاع يهحاسثِ

آيذ ايٗ ٔيضشة ضخبٔت ثخؾ اؿجبع ثب ٔؼبحت آثخٛاٖ ثٝ دػت ك حبصُيزٓ ثخؾ اؿجبع وٝ اص عشح

  يشوضـخؾ ٔـث يحذٚدٜـحزٓ دس ٔٗ ـيا 1388ٚ  1382 يٞبدس ػبَ ذٜ اػت.ـٝ ؿياسا (12)ىُ ـٚيظٌي دس ؿ
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 ثبؿذ.يـتش ٔيث 1388٘ؼجت ثٝ  1382ضاٖ آٖ دس ػبَ يـتش ثٛدٜ ٚ ٔيحٛضٝ ث

 1388حجن تخص اضثاع يب: ًمطِ                                   1382حجن تخص اضثاع يًمطِ الف: 

 ي حجن تخص اضثاعًمطِ (12)ضکل 

  يشيگجِيًت

دس  يغ خب٘يٗ عبلذيثبؿذ، ث يغ ثب سٚ٘ذ رٙٛة غشة ؿٕبَ ؿشق ٔي٘بٚد يدؿت ٘ٛسآثبد وٝ حبصُ پشؿذٌ

بفتٝ يٛضٝ اص ػٕت رٙٛة غشة ثٝ ػٕت ؿٕبَ وبٞؾ ت حيبٖ دس ؿٕبَ لشاس داسد. ؿيغ فّٟيرٙٛة ٚ عبلذ

دؿت  يشيٌ وٝ ػجت ؿىُ يػجت تٝ ٘ـؼت ٔٛاد آثشفت يثٝ ػٕت ؿٕبِ يت اص ثخؾ رٙٛثيوبٞؾ ؿ اػت.

ٔتش  65وٝ حذٚد 88ٔشثٛط ثٝ ػبَ  يٙيشصٔيٗ ثشخٛسد ػغح آة صيـتشيؿٛد. ث ئ ، ٔخشٚعٝ افىٙٝ ٚ...يالثيػ

 يٞب چبٜ يثبؿذ. ثب ثشسػ ي/ ٔتش 2ٔوٝ وٕتش اص  82، ٔشثٛط ثٝ ػبَ ٗ ػٕك ثشخٛسد ػغح ثشخٛسدياػت ٚ وٕتش

ذا وشدٜ اػت ٚ ثش ياص رٙٛة ثٝ ػٕت ؿٕبَ وبٞؾ پ يٙيشصٔئٛسد ٔغبِؼٝ، تشاص آة ص ي ٔحذٚدٜ يضٚٔتشٞبيپ

دؿت ثٝ ػّت  يرٙٛث يٞب دؿت افضٚدٜ ؿذٜ اػت. دس ثخؾ يٚ ؿٕبِ ئشوض يٞب دس ثخؾ يشيپز ضاٖ ٘فٛرئ

شٜ آثخٛاٖ يوٕتش ٚ ثٝ تجغ آٖ اص رخ يشيضاٖ ٘فٛرپزئ يٚ ٌچ ئبس٘ يٗ ٚرٛد ػبص٘ذٞبيتش ٚ ٕٞچٙـياستفبع ث

 وبػتٝ ؿذٜ اػت. 

ٔـخص  1388تب  1382 يآٔبس يٞب ػبَ يدؿت ٘ٛسآثبد ع يٙيشصٔي٘ٛػب٘بت ػغح آة ص يثٝ ٔٙظٛس ثشسػ

 ٔتش تفبٚت وبٔالً 26ؿت ثب ٗ افت دس رٙٛة ديا يدس وُ دؿت افت داؿتٝ؛ ِٚ يٙيشصٔيذ وٝ ػغح آة صيٌشد

 ياوتـبف ي ٞب ٚ اعالػبت حبصُ اص ِٛي چبٜ يؿٙبػٗيت صٔيسا ٘ـبٖ دادٜ اػت. ثب تٛرٝ ثٝ ٚضؼ ئحؼٛػ
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ثبؿذ. ثٝ ػّت ضخبٔت  يّت، سع ٚ ٔبػٝ ٔياص ػ ئخّٛع يٚ ٔشوض يؿٕبِ يٞبٝ يثبفت سػٛثبت دس حبؿ

 ثبؿذ.  يتفبٚت ٔض ثب ٞٓ ٔيٞب ٘ چبٜ يضاٖ آثذٞئتفبٚت سػٛثبت دس دؿت ٔ

شػٖٛ  يپ يك ٕٞجؼتٍياص عش يٙيشصٔيآة صٔٙبثغ پبسأتشٞبي ٔشثٛط ثٝ ثب  يطئٛٔٛسفِٛٛط پبسأتشي ي ساثغٝ

غٝ ٚرٛد داسد ٚ ثيـتشيٗ ـساث خشٚعٝ افىٙٝـيالثي ٔـطئٛٔٛفِٛٛطي، دؿت ػٞبي دٞذ وٝ ثيٗ فشْيـ٘ـبٖ ٔ

ٞب ٚ ٔتغيش ؿٛد ٚ ثيٗ ٌؼُٞب وٕتش ٔئؼيُ ٕٞجؼتٍي ثيٗ پبسأتشٞبي يبد ؿذٜ اػت، ايٗ ٕٞجؼتٍي ثيٗ

تٛاٖ ٔي٘ٛسآثبد  ت آثخٛاٖيثب تٛرٝ ثٝ ٔغبِؼبت صٛست ٌشفتٝ دس ٔٛسد ٚضؼؿٛد. اي ديذٜ ٕ٘ييبد ؿذٜ ساثغٝ

چٝ ضخبٔت ثيـتش  ٞش ٚالغ ؿذٜ اػت يالثيػ دؿت يب٘ئ يٞب ٗ ضخبٔت آثشفت دس ثخؾيـتشيثٌفت وٝ 

 ئحذٚدٜدس  يٚ ػغح يٙيشصٔيص يٞب بٖ آةيرٟت رش ،٘مـٝ يثب ثشسػ ثبؿذ ٘فٛر ٚ رخيش آة ثيـتش اػت.

 دٞذ وٝ ػغح آة صيشصٔيٙي ٘ـبٖ ٔي ٗيشصٔيص يتٛپٌٛشاف ٚٗ يػغح صٔ يتٛپٌٛشاف ي آٖ ثبٚ ساثغٝ آثخٛاٖ،

ٚ  يػشدؿت يدس ٔحذٚدٜ  ٗ ػٕكيـتشيٗ اػت وٝ ثيا يبيٞٓ ػٕك ٌٛ يٞب ه رٟت لشاس داس٘ذ. ٘مـٝيدس 

 ثبؿذ.  يسٚدخب٘ٝ ٔ يثٝ آة ػغح يىيذ وٝ ثٝ ػّت ٘ضديآة ٔشٚاس يسٚدخب٘ٝ يدس حٛاؿ ٗ ػٕكيوٕتش

اػتفبدٜ ؿذ.  (EC) يىيت اِىتشيدؿت ٘ٛسآثبد اص ٘مـٝ ٞذا يٙيشصٔيآة ص يفيت ويٚضؼ يثٝ ٔٙظٛس ثشسػ

ٞب ٚ  ػبص٘ذُ تٙٛع يدس ٔٙبعك ٔختّف دؿت، ثٝ دِ يٙيشصٔيت آة صيفيوٗ اػت وٝ يبٍ٘ش ايث ذ ثٝ دػت آٔذٜ،ي٘تب

اص  يىيت اِىتشٚسيٞذا يسٚ٘ذ ػٕٛٔ ٞب حبوي اص ايٗ اػت وٝ٘تبيذ ثشسػي .ا٘ذ ٔتفبٚت يؿٙبػٗ يصٔ يٞب ػبختبس

ش دس يئبسٖ ػجت تغ يٌچ ي، ػبص٘ذٞب ٔحذٚدٜ يبفتٝ اػت ٚ دس لؼٕت رٙٛثيؾ يػٕت ؿٕبَ ثٝ رٙٛة افضا

ضاٖ آٖ ئ يبسيثٝ ػّت ٚرٛد ػبص٘ذ ثختٔحذٚدٜ  يؿٕبِ يٞب ت ٔٙبثغ آة ٔحذٚدٜ ؿذٜ اػت ٚ دس ثخؾيفيو

 يٞب ثب فشْ يٗ ٔٙبثغ آثيتشاصٞب، ػٕك ػغح آة، ٘ـبٖ داد وٝ ث يٞب ئٙحٙ يثشسػ .بفتٝ اػتيوبٞؾ 

ُ ثٝ ػٙٛاٖ يٗ دِيٚ ثٝ ٕٞ اػتٗ ييپب يت ٕٞجؼتٍيضش ٔيضاٖ يٚرٛد داسد؛ ِٚاستجبط ه يذسٚطئٛٔٛسفِٛٛطيٞ

 . اػتٙبد ٘يؼتلبثُ  ئٙبثغ آث يدس ثشسػ ياصّ يٞب ؿبخص
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