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چکيذُ
افضايؾ روقيت ٍ افضايؾ ًيبص آثي دس ثخؾّبي هختلف وـبٍسصي ،كٌقتي ،ؿشة ٍ ثْذاؿت
ثبفج ثشداؿت ثيؾ اص حذ هزبص اص هٌبثـ آة صيشصهيٌي دس دؿتّب ؿذُ اػتّ .ذف اص
اًزبم ايي هغبلقِي ثشسػي سًٍذ تغييشات ووي ٍ ويفي آةّبي صيش صهيٌي ٍ پٌِْثٌذي ايي
تغييشات دس دؿت سفؼٌزبى اػت .ثشاي اًزبم ايي هغبلقِي اثتذا آهبس دادُّبي ػغح ايؼتبثي
دس  80پيضٍهتش ثِ كَست ووي ٍ دس  50چبُ ثِ كَست ويفي ثِ فٌَاى چبُّبي هٌتخت
تْيِ ؿذ .ثشاي ثشسػي ًَػبًبت ػبليبًِي ػغح آة صيشصهيٌيّ ،يذسٍگشاف دؿت تْيِ ؿذ
ٍ تأحيش ثبسؽ ٍ هيضاى ثشداؿت ثشتغييشات ػغح آةّبي صيشصهيٌي دس ػبلّبي هختلف اص
عشيك ساثغِي ّوجؼتگي هَسد تزضيِ ٍ تحلي ل لشاس گشفت .ثشاي ثشسػي تغييشات ويفي،
ًمـِّبي ويفيت ثب سٍؽ ٍي لىَوغ دس اثتذا ٍ اًتْبي دٍسُ تْيِ ٍ همبيؼِ ؿذ .ثش اػبع
ًتبيذ حبكل ؿذُ ًمـِّبي ووي ٍ ويفي آةّبي صيشصهيٌي ثِ سٍؽ هيبًيبثي وشيزيٌگ
هقوَلي ٍ ثب اػتفبدُ اص ػيؼتن اعالفبت رغشافيبيي ) (GISتْيِ ؿذً .تبيذ حبكل اص ايي

1ـ داًـيبس ٍ فضَء ّيئت فلوي گشٍُ هشتـ ٍآثخيضداسي داًـگبُ وبؿبى ،ايشاى.
2ـ وبسؿٌبع اسؿذ آثخيضداسي ،داًـىذُ هٌبثـ عجيقي ٍ فلَم صهيي ،داًـگبُ وبؿبى ،ايشاى (ًَيؼٌذُ هؼئَل).
E-mail:majid.ram79@yahoo.com

هغبلقِ ًـبىدٌّذُي افت ويفيت ٍ ػغح آةّبي صيشصهيٌي هٌغمِ اػت ثِ عَسي وِ
هتَػظ افت ػبالًِ ػغح آةّبي صيش صهيٌي دؿت حذٍد  0/8هتش دس ػبل ثَدُ اػت ٍ
ايي افت دس عَل دٍسُي هَسد هغبلقِ ( )1391-1381سًٍذ افضايـي داؿتِ اػت ثِ عَسي
وِ هتَػظ افت ػبالًِ دس ػبل اٍل هغبلقِ اص  8/99دسكذ ثِ  9/48دسكذ دس ػبل آخش
سػيذُ اػت .ثشاػبع ًتبيذ حبكل ثشداؿت ثيؾ اص حذ اص هٌبثـ آة صيشصهيٌي دس اساضي
وـبٍسصي فبهل اكلي وبّؾ ويفيت ٍ افضايؾ افت ػغح آةّبي صيشصهيٌي دس هٌغمِ
هيثبؿذ.
کلوات کليذي :ثبسًذگي ،خـىؼبلي ،آةّبي صيشصهيٌي ،ػغح ايؼتبثي ،تغييشات ووي ٍ
ويفي.

هقذهِ
آةّبي ؿيشيي ػـغحي ٍ صيشصهيٌي اص هٌبثــ اػبػي هَسد ًيـبص ثـش اػت ٍلي دس
ثقضي هٌبعك ،هٌبثـ آةّبي ػغحي هحذٍد ثَدُ ٍ يب ثِ ساحتي دس دػتشع لشاس
ًيؼت .دس ايي لجيل هٌبعك آةّبي صيشصهيٌي هٌجـ اكلي آة هَسد ًيبص رَاهـ
ثـشي اػت (ؿوؼبيي .)320:1381 ،ثب افضايؾ روقيت ٍ سؿذ التلبدي رَاهـ
ثـشي ،دس ثؼيبسي اص هٌبعك ثشداؿت ثيسٍيِ اص آةّبي صيشصهيٌي ػجت افت ؿذيذ
ػغح ٍ ويفيت آةّبي صيشصهيٌي ؿذُ اػت ثِ عَسي وِ آهبس اسائِ ؿذُ دس هٌبثـ
رْبًي ٍضـ دؿَاس سًٍذ افت ػبالًِ وويت ٍ ويفيت آةّبي صيشصهيٌي سا ًـبى
هيدّذ .وؼشي حزن هخضى آة صيشصهيٌي رْبى ،ػبالًِ ثيي  800-700هيليبسد
هتشهىقت ثَدُ وِ  1دسكذ آى هتقلك ثِ وـَس ايشاى اػت (خؼشٍؿبّي:2007 ،
 .)20ثب تَرِ ثِ اداهِ ايي سًٍذ ،آػيتسػبًي ثِ هٌبثـ آة دس ػبلّبي آتي ًيض اداهِ
خَاّذ داؿت .آة صيشصهيٌي ثِ دليل اػتقذاد آلَدگي ووتش ٍ ّوچٌيي ؽشفيت
رخيشُي صيبد ًؼجت ثِ آةّبي ػغحي ،ثِ فٌَاى يه هٌجـ هْن دس هٌبثـ آة هَسد

تَرِ اػت .سفـ آلَدگي آة صيشصهيٌي ثؼيبس پشّضيٌِ ٍ فشآي ٌذي عَالًي اػت ٍ
ثيؾتش صهبًي آلَدگي تـخيق دادُ هيؿَد وِ سفـ آلَدگي آةخَاى تمشيجبً
غيشهوىي هيگشدد .ثش اػبع ؿشايظ الليوي ،رغشافيبيي ٍ تَپَگشافي ،ثخؾ ٍػيقي
اص وـَس ايشاى رضٍ هٌبعك خـه ٍ ًيوِخـه ثِؿوبس هيسٍد ٍ اص ٍيظگيّبي ايي
هٌبعك صيبد ثَدى هيضاى تجخيش ٍ تقشق دس همبثل ًبچيض ثَدى همذاس ثبسًذگي ػبالًِ ٍ
دس ًتيزِ فذم ٍرَد رشيبًبت آة ػغحي اػت ،ايي هؼئلِ هَرت ؿذُ وِ هٌبثـ
آة صيشصهيٌي ثِ فٌَاى يىي اص هْنتشيي هٌبثـ تأهيي آة هَسد ًيبص ثشاي ثخؾّبي
وـبٍسصي ،ؿشة ٍ كٌقت اص اّويت صيبدي ثشخَسداس ثبؿذ .ثخؾ وـبٍسصي ثب
اختلبف ػْن 95دسكذي ٍ ثشداؿت ثيؾ اص  80دسكذ آى اص هٌبثـ آة صيشصهيٌي
ًمؾ فوذُاي دس تغييشات ووي ٍ ويفي آثخَاىّب داسد (احوذي ٍ كذقآهيض،
 .)275 :2007يىي اص ساُ وبسّبيي وِ اهشٍصُ دس وـَسّبي پيـشفتِ ثشاي حفبؽت اص
ػفشُّبي آة صيشصهيٌي ثِ وبس هيسٍد ،رلَگيشي ٍ پيؾگيشي اص آلَدُ ؿذى
آثخَاىّب هيثبؿذ (اوجشي ٍ ّوىبساى .)12 :1388 ،دس ثشسػي افت ػغح آةّبي
صيشصهيٌي ثب اػتفبدُ اص ػيؼتن اعالفبت رغشافيبيي ثش سٍي دؿت هـْذ ثِ ايي
ًتيزِ سػيذًذ وِ ثِ عَس هتَػظ ّش ػبلِ  60ػبًتيهتش ػغح آة وبّؾ يبفتِ
اػت .اص هْنتشيي فَاهل افت آة صيشصهيٌي دس دؿت هـْذ ثِ پذيذُ خـهػبلي،
ثشداؿت ثيسٍيِ ،اصديبد روقيت ،افضايؾ ػغح صيشوـت ٍ تقذاد صيبد چبُّبي
ثشداؿت اؿبسُ ؿذُ اػت( .اوشاهي ٍ ّوىبساى )86 :1390 ،دس ثشسػي سًٍذ تغييشات
ويفي ٍ ووي هٌبثـ آة صيشصهيٌي دؿت يضد -اسدوبى دس دِّي  1379-88ثِ ايي
ًتيزِ سػيذًذ وِ افت ػغح آة حبوي اص ثشداؿت ثيسٍيِ ٍ غيشاكَلي اص آةّبي
صيش صهيٌي اػت ٍ ّوچٌيي خـهػبليّبي پيبپي ثبفج تـذيذآى هيؿَد (سٌّوب
ٍ ّوىبساى .)37 :1391 ،دس ثشسػي ٍضقيت ووي ٍ ويفي هٌبثـ آة صيشصهيٌي
دؿت رَيي اػتبى خشاػبى سضَي ثب تشػين ًمـِّبي ويفي ٍ ّن افت ،وبّؾ

ؿذيذ ويفيت آة ايي آثخَاى سا ًـبى دادُاًذ (دٍلتي ٍ ّوىبساى .)1391 ،دس
ثشسػي احشات تَػقِ ؿْش ثش آثخَاى صاّذاىً ،ـبى دادًذ افضايؾ ؿذيذ روقيت
ؿْش ٍ گؼتشؽ ػشيـ ٍػقت آى دس عي  80ػبل گزؿتِ ثبفج ايزبد تغييشات
ّيذسٍطئَلَطيىي (ووي ٍ ويفي) ثبسصي دس آثخَاى دس هحذٍدُي ؿْش ؿذُ اػت.
احشات صيؼت هحيغي تَػقِ ؿْش ثشآثخَاى صاّذاى ثِ كَست آلَدگي آثخَاى،
ثبالآهذگي ػغح آة ٍ تغييش ويفيت آة صيشصهيٌي دس داخل هحذٍدُي ؿْش لبثل
دػتِثٌذي اػت (ؿيشاًي ٍ ّوىبساى .)9 :1392 ،دس اسصيبثي هٌبثـ آلَدگي آةّبي
صيشصهيٌي دس هحيظ ؿْشي دس هٌغمِي  14ؿْشداسي تْشاى ،وِ ًتبيذ آصهَىّبي
آًيًَي افضايؾ ًيتشات ،ػَلفبت ٍ ولشايذ سا دس ايؼتگبُّبي رٌَثي ٍ غشثي ًـبى داد
وِ فلت سا هيتَاى هشتجظ ثب رْت ؿيت ٍ ّوچٌيي ثبفت ؿٌي هٌغمِ داًؼت.
(پيشي ٍ ثبهشي )29 :1393 ،ثب ثشسػي سًٍذ تغييشات ووي ػغح ايؼتبثي هٌبثـ آة
صيشصهيٌي دؿت ػشربى ثب اػتفبدُ اص صهيي آهبس ٍ ػيؼتن اعالفبت رغشافيبيي ًـبى
دادًذ وِ ثْتشيي سٍؽ هيبًيبثي وشيزيٌگ هقوَلي ثْتشيي سٍؽ ثشاي ثشآٍسد فوك
ػغح ايؼتبثي آةصيشصهيٌي هيثبؿذ ٍ وبّؾ ػغح آة دس ػفشُّبي آة ؿيشيي
ثبفج تغييش رْت آة اص ػوت ػفشُّبي ؿَس ٍ وبّؾ ويفيت ايي ػفشُّب ؿذُ
اػت( .طٍ ٍ دسان )2 :2004 ،ثب ثشسػي سخذادّبي آة صيشصهيٌي دس هٌبعك خـه
غشة چيي ثيبى داؿتٌذ وِ حشوت ٍ ٍضقيت آة ػفشُ دس دٍسُّبي ًَػبى ػغح
آة صيشصهيٌي ثب صهبى ٍ هىبى ًـبًگش ٍرَد ّوضهبى ثْشُثشداسي ثيؾ اص حذ هزبص اص
هٌبثـ آة صيشصهيٌي ّوشاُ ثب ٍلبيـ ّيذسٍلَطي آة دس هٌغمِ اػت ،ثِ عَسي وِ
ايي اهش دس افت ووي ٍ وبّؾ پبيذاسي ويفي آثخَاىّب تأحيش ثؼضايي خَاّذ گزاؿت
(فتَاًي ٍ ّوىبساى .)137 :2008 ،دس همبلِاي ثِ اسصيبثي ويفيت آة صيشصهيٌي
دؿت آثي تشيفب ٍالـ دس ؿوبل ؿشق هَسٍػىَ پشداختٌذ .ايي همبلِ وِ ثش سٍي
ويفيت فيضيىي -ؿيويبيي ٍ ثبوتشيَلَطي آة صيشصهيٌي دؿت هزوَس هتوشوض ؿذُ

ثَد ّوجؼتگي ثيي ثْشُثشداسي اص آى ٍ ٍاثؼتگي هىبًي پبساهتشّبي ويفي حبثت وشدُ
ثَد وِ ويفيت آة دس ايي ًَاحي ثحشاًي هيثبؿذ (اطدسي ٍ وبؽوي.)479 :2014 ،
دس ثشسػي تغييشات ووي دس ػغح آةّبي صيشصهيٌي ٍ ؿيوبيي دس ؿبّشٍد ،ؿوبل
ؿشلي اي شاى ًـبى دادًذ وِ سًٍذ افت ػغح آة صيشصهيٌي ثب تغييشات ثبسًذگي
هتَلف ًـذُ ٍ ضشٍستبً هٌزش ثِ تخشيت ويفيت آة صيش صهيٌي ًويؿَد .افت ػغح
آة دس هحذٍدُي تغزيِ ػفشُ ؿذيذتش اػت دس حبلي وِ افضايؾ ؿَسي آة دس
اًتْبي خغَط رشيبى ثيـتش ثَدُ اػت.
دس دؿت سفؼٌزبى 1381 ،حلمِ چبُ ثْشُثشداسي ٍرَد داسد وِ ػبالًِ سلوي
حذٍد  602هيليَى هتشهىقت آة اص آثخَاى آثشفتي ايي دؿت تخليِ هيگشدد.
ّوچٌيي تقذاد لٌَات هَرَد دس هحذٍدُي دؿت سفؼٌزبى ثِ  150سؿتِ هيسػذ
وِ همذاس تخليِ آىّب ثِ  70هيليَى هتشهىقت هيسػذ (ػبصهبى آة هٌغمِاي
وشهبى .)58 ،1390،ثب ٍرَد ايي حزن تخليِ ٍ فذم تغزيِي آثخَاى ثِ فلت ٍلَؿ
خـىؼبليّبي اخيش ػغح آة دس ايي دؿت ثب افت ؿذيذ سٍثشٍ ؿذُ اػت ّويي
هؼبلِ ،لضٍم هغبلقِي دليك ٍ فلوي ثيـتش ٍ ثٌْگبم رْت حفؼ ٍ احيبيي ايي هٌجـ
آة هْن سا دس ايي هٌغمِ سٍؿي هيػبصدّ .ذف اص اًزبم تحميك حبضش ،تْيِ
ًمـِّبي ووّي ٍ ويفي ٍ ّيذسٍگشاف ٍاحذ آثخَاى ،ثشسػي سًٍذ تغييشات ويفي ٍ
ووي آةّبي صيشصهيٌي ،ثشسػي ًمؾ تغييشات هيضاى ثبسؽ ٍ هيضاى ثشداؿت ثش
تغييشات ووي ٍ ويفي هٌبثـ آة صيشصهيٌي ٍ ؿٌبػبيي هٌبعك ثحشاًي اص لحبػ افت
ػغح ايؼتبثي ٍ آلَدگي آة ،هيثبؿذ.
هٌغقِي هَرد هغالعِ
هحذٍدُي هغبلقبتي دؿت سفؼٌزبى هيثبؿذ .ايي دؿت ثب ٍػقت 5459/36
ويلَهتش هشثـ ثيي عَلّبي رغشافيبيي  54دسرِ ٍ  30دليمِ تب  56دسرِ ٍ 30

دليمِ ٍ فشمّبي رغشافيبيي  29دسرِ ٍ  59دليمِ تب  29دسرِ ٍ  15دليمِ دس
ثبًذ استفبفي  1239هتش تب  3421هتش ثبالتش اص ػغح دسيبيي آصاد گؼتشدُ اػت .ايي
هٌغمِ ثخـي اص حَضِي آثشيض دساًزيش -ػبغٌذ ثَدُ ،وِ رضء حَضِي آثشيض دسرِ
 1فالت هشوضي ايشاى هحؼَة هيگشدد .اللين هٌغمِ ثش اػبع ؿبخق دٍهبستي اص
ًَؿ خـه ٍ ًيوِخـه اػت ٍ هيبًگيي ثبسًذگي ٍ تجخيش ثِ تشتيت  90هيليهتش ٍ
 3359/12هيليهتش اػت.

ضکل ( )1هَقعيت هٌغقِي هَرد هغالعِ

دس ايي پظٍّؾ اثتذا ثب اػتفبدُ اص ًشمافضاس ً ،GIS10.1مـِي هحذٍدُي حَضِ،
ًمـِّبي سلَهي ٍ پبيِ ؿبهل تَپَگشافي ،ؿجىِي صّىـي ،چبُّبي پيضٍهتشيٍ ،
ًمـِّبي ويفيت ٍ فوك آة صيشصهيٌي ثشاي هحذٍدُي هَسد هغبلقِ تْيِ گشديذ.
ثشاي تقييي سًٍذ تغييشات ووّي ٍ ويفي هٌبثـ آة صيشصهيٌي دؿت سفؼٌزبى اثتذا

دادُّبي ًَػبى ػغح ايؼتبثي چبُّبي پيضٍهتشي ثشاي يه دٍسُي دُ ػبلِ
( )1391-1381ثقذ اص ّوگيػبصي ٍ ًشهبلػبصي ٍاسد ًشمافضاس  ،GISگشديذ ٍ
هشاحل پشداصؽ ٍ تزضيِ ٍ تحليل دادُّبي آة صيشصهيٌي دس ًشمافضاسّبي ،GIS
 Excelاًزبم گشديذ .ثشاي ثشسػي ًَػبًبت ػبليبًِ ػغح آة صيشصهيٌيّ ،يذسٍگشاف
دؿت تْيِ ؿذ ٍ تأحيش ثبسؽ ٍ هيضاى ثشداؿت ثش تغييشات ػغح آةّبي صيشصهيٌي
دس ػبلّبي هختلف اص عشيك ساثغِي ّوجؼتگي هَسد تزضيِ ٍ تحليل لشاس گشفت.
ّوچٌيي ثشاي ثشسػي تغييشات ويفيً ،مـِّبي ويفيت ثب سٍؽ ٍيلىَوغ دس اثتذا
ٍ اًتْبي دٍسُ تْيِ ٍ همبيؼِ ؿذً .مـِي پشاوٌؾ ثبسًذگي حَضِي سفؼٌزبى ثب
هيبًگيي ثبسًذگي ػبالًِ  7ايؼتگبُ (رذٍل  )1دس دٍسُي صهبًي 30ػبلِ (-1370
 ٍ )1390ثب اػتفبدُ اص گشاديبى ثبسًذگي هؼتخشد ؿذ ٍ اص ساثغِي ّوجؼتگي ثبسؽ
استفبؿ ثِ هٌؾَس ثشسػي تغييشات استفبفي ثبسؽ اػتفبدُ گشديذ (ساثغِي .)1
y = 0.1698x – 161.54

ساثغِي ()1

جذٍل ( )1هطخصات ايستگاُ ّاي هَرد استفادُ
ًام ايستگاُ

سفؼٌزبى
ساٍيض
وجَتشخبى
كبدقآثبد ًَق
احوذآثبد
فليآثبد سٍوشد
ثيبم

عرض

عَل

جغرافيايي

جغرافيايي

397517
347846
437487
389925
368803
452019
349935

6638254
6639520
6649639
6597539
3371291
6625702
6604444

ارتفاع(هتر)

1521
2335
1325
1435
1500
2060
1465

هياًگيي بارًذگي
(هيليهتر)

107
287
136
136
93
191
82

ًَع ايستگاُ

ػيٌَپتيه
ثبساًؼٌزي
ثبساًؼٌزي
ثبساًؼٌزي
ثبساًؼٌزي
ثبساًؼٌزي
ثبساًؼٌزي

دس ساثغِي (ً x )1ـبىدٌّذُي استفبؿ ثِ هتش ٍ ً yـبىدٌّذُي ثبسؽ ثِ هيلي
هتش هيثبؿذ .ثب تَرِ ثِ ؿىل( )2هـبّذُ هيؿَد وِ ثيـتش دؿت سفؼٌزبى اص

هيضاى ثبسًذگي ووتش اص  100هيليهتش ثشخَسداس اػت ٍ ثبسًذگيّبي ثبالتش اص 200
هيليهتش دس استفبفبت ،وِ ػغح ثؼيبس ووتشي ًؼجت ثِ دؿت داسد اتفبق هيافتذ.

ضکل ( )2پراکٌص بارًذگي حَضِي رفسٌجاى

بررسي تغييرات کوّي
ثشاي سػن ّيذسٍگشاف ٍاحذ دؿت سفؼٌزبى همبديش ػبالًِي فوك آة دس  80چبُ
پيضٍهتش ثشاي دٍسُي صهبًي  10ػبلِ ( ) 1391- 1381هحبػجِ ؿذ ٍ دس هحيظ
 ArcGIS10.1هؼبحت احش ّش چبُ ثِ سٍؽ تيؼي ثِ دػت آهذ .اص تفبضل هتَػظ
استفبؿ دؿت ثب هيبًگيي ٍصًي فوك آة صيشصهيٌي هشثَط ثِ ّش چبُ ،تشاص ػغح آة
صيشصهيٌي دؿت ثِ دػت آهذ .ثب تَرِ ثِ ؿىل ( )3دس عي دٍسُي صهبًي  10ػبلِ
 8هتش افت ػغح آة ٍرَد داؿتِ اػت ٍ ايي ثِ ايي هقٌي اػت وِ ثِ عَس
هتَػظ ػبالًِ حذٍد  0/8هتش افت ػغح آة دس دؿت ٍرَد داؿتِ اػت.

2318

 2316تراز
 2314سطح آب
2312
2310
2308
1392

1390

1388

1386سال

1384

1382

(متر)

1380

ضکل(ّ )3يذرٍگراف ٍاحذ دضت رفسٌجاى

ضکل ( )4هقايسِ عوق سغح ايستابي در ابتذا ٍ اًتْاي دٍرُي هَرد هغالعِ

دس هغبلقبت رغشافيبيي ثشداؿت اعالفبت اغلت ثِ كَست ًمغِاي اًزبم هيؿَد.
هقوَالً ضشٍست داسد اعالفبت حبكل اص ًوًَِثشداسي ًمغِاي ثِ ػغح تقوين دادُ
ؿَد ٍ ثِ كَست ًمـِّبيي اسائِ گشدد وِ ايي اهش ثِ ٍػيلِ سٍؽّبي دسًٍيبثي

اًزبم هيگيشد ٍ ثِ ٍػيلِي ػبهبًِّبي اعالفبت رغشافيبيي ثِ كَست ًمـِ اسائِ
هيؿًَذ (فلياوجشي ٍ ّوىبساى .)49 :1389 ،دس ايي پظٍّؾ ثب تَرِ ثِ هحذٍديت
اعالفبت ٍ صهبى هيضاى تغييشات فوك دس  80چبُ وِ اص ًؾش پشاوٌؾ دس هٌغمِ تأييذ
ؿذُاًذ ،هَسد ثشسػي لشاس گشفتِ وِ دس اوخش هَاسد ثب افت ػغح آة هَارِ ّؼتين.
ثب همبيؼِي ًمـِّبي فوك آة صيشصهيٌي دس دٍ ػبل  (1391 ٍ 1381ؿىل )4
هـبّذُ هيؿَد وِ افت ؿذيذ ػغح آة دس دؿت ٍرَد داسد ثِ عَسي وِ هؼبحت
هٌبعمي وِ استفبؿ آة ثيي  30تب  90هتش ثَدُ اص  81دسكذ ثِ  68دسكذ وبّؾ
يبفتِ ٍ ثيـتشيي افت هشثَط ثِ فوك  30-60هتش ثَدُ اػت .دس همبثل هؼبحت
هشثَط ثِ هٌبعمي وِ استفبؿ آة ثيي  90-120هتش ثَدُ اػت اص  683/8ثِ 999/7
ويلَهتشهشثـ سػيذُ ٍ ّوچٌيي هؼبحت هشثَط ثِ فوك ثيـتش اص  120هتش 5/3
دسكذ افضايؾ داؿتِ اػت.
ثش اػبع ًتبيذ حبكل اص ثشسػي ساثغِي ثيي هيبًگيي حزن ثشداؿت ػبالًِ اص
آةّبي صيشصهيٌي ٍ تغييشات تشاص ػغح آة دس يه دٍسُي  10ػبلِ ()1391-1381
ّوجؼتگي هقٌيداسي ( )R2=0.6سا ثيي ايي دٍ ًـبى هيدّذ (ؿىل  .)5ايي دس حبلي
اػت وِ ساثغِي هقٌيداسي ثيي هيبًگيي ثبسًذگي ٍ تغييشات ػغح تشاص آة صيشصهيٌي
دس دٍسُي دُ ػبلِ هـبّذُ ًـذ (ؿىل .)6

ضکل (ّ )5وبستگي بيي هيساى برداضت ٍ تراز سغح آب زيرزهيٌي

ثشاي ثشسػي احشگزاسي هيضاى ثبسًذگي ثش سٍي ػغح تشاص آة صيشصهيٌي هيبًگيي
ػبالًِ ايي دٍ پبساهتش دس دٍسُي دُ ػبلِ هحبػجِ ٍ ثيي هيضاى ثبسًذگي ٍ تشاص ػغح
آة ّوجؼتگي گشفتِ ؿذ (ؿىل .)6

ضکل (ّ )6وبستگي بيي هيساى بارًذگي ٍ تراز سغح آي زيرزهيٌي

ًتبيذ ؿىلّبي ً 6 ٍ 5ـبى هيدّذ وِ تأحيش هيضاى ثشداؿت ثش سٍي افت تشاص
ػغح آة صيشصهيٌي دؿت سفؼٌزبى ثب ّوجؼتگي  0/58ثيـتش اص تأحيش هيضاى ثبسًذگي
ثب ّوجؼتگي  0/04ثَدُ اػت.
بررسي تغييرات کيفي
دس ايي هغبلقِ ثـشاي ثشسػي وـيفي آة اص عجمِثٌـذي ٍيلىَوغ اػتفبدُ ؿـذ .ايي
عجمِثٌذي دس ػبل  1948تَػظ ٍيلوَوغ اسائِ گشديذ ٍ ػِ ػبل ثقذ تَػظ ًَسى
تىويل ؿذ ٍ اهشٍصُ سٍؿي هتذاٍل دس عجمِثٌذي آةّب اص ًؾش وـبٍسصي اػت .دس
ايي عجمِثٌذي اص دٍ فبهل ّذايت الىتشيىي ٍ ًؼجت رزة ػذين  SARاػتفبدُ
هيؿَد ٍ ّشي ه اص آًْب ثِ چْبس لؼوت تمؼين هيؿًَذ وِ دس ًْبيت تـىيل
ؿبًضدُ والع ويفيت سا هيدٌّذ (هْذٍي .)1390 ،ثب تَرِ ثِ رذٍل ( ،)2دس يه
دٍسُي  10ػـبلِ چبُّبي وِ دس والع وـيفيت  C4S2 ٍ C3S2لشاس داؿتِاًـذ ثِ
تشتيت ثب  4 ٍ 2دسكذ وبّؾ سٍثشٍ ثَدُاًذ ٍ دس همبثل تقذاد چبُّبي ٍالـ دس والع

 C4S4اص  33دسكذ ثِ  38دسكذ افضايؾ يبفتِاًذ .ايي دس حبلي اػت وِ 39/5
دسكذ ثْشُثشداسي هشثَط ثِ ايي ويفيت آة دس ػبل  1391اػتّ .وچٌيي دثي
تزوقي هشثَط ثِ ّوِي والعّب ثب وبّؾ سٍثشٍ ثَدُ وِ خَد ًـبًگش وبّؾ آة
صيشصهيٌي هيثبؿذ ٍ ثيـتشيي وبّؾ هشثَط ثِ والع  C4S2اص  257ثِ ٍ 142
 C4S3وِ اص  610ثِ  469ليتش ثش حبًيِ سػيذُ اػت .الجتِ وبّؾ تقذاد چبُّب دس
ّش والع ويفيت ثش ايي وبّؾ دثي تأحيشگزاس ثَدُ اػت.
جذٍل( )2کالس کيفيت ٍ هيساى دبي چاُّاي بْرُبرداري
کالس کيفيت

C3S1
C3S2
C4S2
C4S3
C4S4

تعذاد چاُّاي

دبي تجوعي

تعذاد چاُّاي

دبي تجوعي

بْرُبرداري 1381

(ليتر بر ثاًيِ)

بْرُبرداري 1391

(ليتر بر ثاًيِ)

3
12
32
48

56
257
610
876

1
3
9
29
48

9
43
142
469
774

ثشاي تْيِي ًمـِي عجمِثٌذي ويفي آة صيشصهيٌي دؿت سفؼٌزبى ثِ سٍؽ
ٍيلىَوغ اثتذا ثشاي تْيِي پبيگبُ دادُ ،دادُّبي ويفي هشثَط ثِ  50چبُ اص ًؾش
آهبسي هَسد ثشسػي لشاس گشفت ٍ دسػتي دادُّب دس هحيظ  Excelثشسػي ؿذ .ػپغ
ثب اػتفبدُ اص ًوَداس ٍيلىَوغ ويفيت ّش چبُ اص ًؾش وـبٍسصي هَسد ثشسػي لشاس
گشفت ٍ ثب ًشمافضاس ً GIS10.1مـِّبي هَسد ًؾش ثشاي دٍ ػبل 1391 ٍ 1381
تَليذ ؿذ (ؿىل .)7

ضکل ( )7هقايسِ کيفيت آب زيرزهيٌي در ابتذا ٍ اًتْاي دٍرُي هَرد هغالعِ

ثب تَرِ ثِ ًمـِّبي ثِ دػت آهذُ اص ويفيت آة دس دٍ ػبل ٍ 1391 ٍ 1381
رذٍل ( )3هـبّذُ هيؿَد وِ دس والعّبي  C4S2 ٍ C3S2ثِ تشتيت 1/4 ٍ 6
دسكذ ثب وبّؾ هؼبحت ٍ دس  4/5 ،C4S4دسكذ افضايؾ هؼبحت هَارِ ؿذُ اػت.
ّوچٌيي دس ثشسػي چبُّبي پيضٍهتشي ػغحي (ووتش اص  30هتش فوك) ،هـبّذُ
ؿذ وِ اص ػبل  1381تب  1391چيضي حذٍد  15/5دسكذ اص ايي چبُّب ثِ دليل افت
ػغح آة دس ايي هٌبعك خـه ؿذُاًذ .دس چبُّبي پيضٍهتشي فويك (،)31- 200m
دس ايي دٍسُي  10ػبلِ والع ويفيت  8/5 ،C3S2دسكذ وبّؾ داؿتِ ٍ دس همبثل
والع ويفيت  C4S4اص  34دسكذ ثِ  44دسكذ افضايؾ سػيذُ اػت وِ ايي هؼئلِ
خَد ًـبىدٌّذُي تأحيش افضايؾ فوك ثش ويفيت آة دس ثشخي ًمبط هبًٌذ ؿوبل
غشة دؿت اػت.

جذٍل ( )3هساحت عبقات کيفيت آب
سال 91

سال 81
کالس کيفيت

هساحت km2

هساحت%

هساحت km2

هساحت%

C3S1
C3S2
C4S2
C4S3
C4S4

-

-

489/21
407/77
1667/58
1537/04

11/93
9/94
40/66
37/47

201/33
237/87
350/77
1591/77
1719/85

4/91
5/80
8/55
38/81
41/93

ًتيجِگيري
دس ايي هغبلقِ تغييشات ػغح ٍ ويفيت آةّبي صيشصهيٌي دس عَل دٍسُي آهبسي دُ
ػبلِ ( )1381- 1391ثب اػتفبدُ اص ػيؼتن اعالفبت رغشافيبيي هَسد هغبلقِ لشاس
گشفت .اص ًؾش تغييشات ػغح آةّبيي صيشصهيٌيً ،تبيذ ثشسػيّبي اًزبم ؿذُ دس
ايي دؿت ،هتَػظ افت ػبالًِ ػغح آة صيشصهيٌي  0/8هتش دس ػبل ثَدُ اػت (ؿىل
ً .)2تبيذ حبكل اص ثشسػي تغييشات هىبًي ػغح آةّبي صيش صهيٌي دس عَل دٍسُ
حبوي اص افضايؾ  13دسكذي دس هؼبحت هشثَط ثِ فوكّبي ثبالي  90هتش
هيثبؿذّ .وچٌيي ثِ فلت افت ػغح آةّبي صيشصهيٌي تقذادي اص چبُّبي ػغحي
ثب فوك ووتش اص  30هتش خـه ؿذُاًذ ٍ تقذاد چبُّبي ػغحي ( )0-30اص  26ثِ
 21فذد وبّؾ داؿتِ ٍ خـه ؿذُاًذ وِ ايي هيضاى افت ثِ رضء تأحيش خـىؼبلي
هيتَاًذ هتأحش اص ثشداؿت ثيسٍيِ اص آةّبي صيشصهيٌي (حذٍد  672هيليَى هتش
هىقت دس ػبل) ثبؿذ (ػبصهبى آة هٌغمِاي وشهبىّ .)1390 ،وچٌيي ًتبيذ ًـبًگش
ّوجؼتگي هقٌيداسي ثيي افت تشاص ػغح آة ثب هيبًگيي ثشداؿت ػبالًِ اص هٌبثـ
آة صيشصهيٌي هيثبؿذ (ؿىل  )5دس حبلي وِ ساثغِ ثيي افت تشاص ػغح آة
صيشصهيٌي ثب هيضاى ثبسًذگي اص ّوجؼتگي ووتشي ثشخَسداس هيثبؿذ (ؿىل  .)6الجتِ

ثبيذ تَرِ داؿت وِ تأحيش ثبسؽ ثش تغييشات ػغح آةّبي صيش صهيٌي هيتَاًذ ثب يه
تبخيش صهبًي ًوبيبى ؿَد ٍ ثشاي ثشسػي ساثغِي ثيي ثبسؽ ٍ تغييشات ػغح آةّبي
صيشصهيٌي ثبيؼتي ايي هَضَؿ هَسد تَرِ لشاس گيشد ٍلي ًتبيذ ايي هغبلقِ ًـبى
هيدّذ وِ ثشداؿت ثيسٍيِ اص آةّبي صيش صهيٌي دس عَالًي هذت ٍ ثِ عَس هيبًگيي
تأحيش هقٌيداستشي ثش وويت ٍ ويفيت آثخَاى داؿتِ اػت ٍ خـهػبليّبي پيبپي
ًيض ثبفج ثحشاًي ؿذى ؿشايظ دؿت سفؼٌزبى ؿذُ اػتً .تبيذ ايي هغبلقِ ثب
يبفتِّبي گضاسؽ هوٌَفيت دؿت سفؼٌزبى تَػظ ػبصهبى آة هٌغمِاي اػتبى
وشهبى (ً ،)1390تبيذ اوشاهي ٍ ّوىبساى دس دؿت يضد-اسدوبى ( ٍ )1390ثشسػي
اوجشي ٍ ّوىبساى ثش سٍي دؿت هـْذ ( )1388هغبثمت داسد.
دس ثشسػي تغييشات ويفي دؿت ،دس والع ويفيت  ،C3S2هؼبحت اص 489/21
ثِ  237/87ويلَهتشهشثـ وبّؾ يبفتِ ٍ دس همبثل دس والع  C4S4ثب افضايؾ 4/5
دسكذي هؼبحت سٍثشٍ ثَدُاين .گؼتشؽ وبّؾ ويفيت آة دس ػغح دؿت ثِ دليل
افـضايؾ تـقذاد چبُّبي ثـْشُثشداسي ٍ افـضايؾ ثيـالى هٌفي آة دؿت ثـِ دليل
خـهػبليّبي پيدسپي ثَدُ اػتً .تبيذ ايي ثشسػي ثب يبفتِّبي سٌّوب ٍ ّوىبساى
دس دؿت رَيي خشاػبى سضَي ( ،)1391طٍٍ ٍ دسان ( ٍ )2004فتبًٍي ٍ ّوىبساى
()2008؛ ثش سٍي دؿت تشيفب دس ؿوبل ؿشق هَسٍػىَ هغبثمت داسد .ثب تَرِ ثِ
ايٌىِ دؿت سفؼٌزبى رضء ثحشاًيتشيي دؿتّبي وـَس لشاس داسد ٍ تٌْب هٌبثـ آة
دائوي هَسد اػتفبدُ آةّبي صيشصهيٌي هيثبؿٌذ دس كَست اداهِ سًٍذ ثشداؿت ثيؾ
اص اًذاصُ ٍ غيشاكَلي ٍ افضايؾ ػغح صيشوـت ثب اتفبلي فشاتش اص ثحشاى هَارِ خَاّذ
ؿذ .دس ًتيزِ ثشاي وبّؾ سًٍذ ًضٍلي ويفيت ٍ وويت هٌبثـ آة صيشصهيٌي دس ايي
دؿت ثبيذ ساُوبسّبي هذيشيتي لَيتش ٍ هتٌبػت ثب ؿشايظ اتخبر ؿَد وِ اص رولِ
هيتَاى ثِ رلَگيشي اص وبؿت صهييّبي رذيذ ،پيگيشي ٍ ًؾبست ثش هيضاى ثشداؿت

چـبُّبي ثْشُثشداسي ثـِ اًذاصُي پشٍاًِ ثْشُثشداسي ّش چبُ ،رلَگـيشي اص چبُّبي
غيشهزبص ٍ هْنتش اص ّوِ تغييش اػبػي دس سٍؽ آثيبسي دس هٌغمِ ٍ اػتفبدُ اص
سٍؽّبي ًَيي آثيبسي ثزبي سٍؽّبي ػٌتي ٍ غشلأثي اؿبسُ وشد.
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