Archive of SID

مطالعٍیمًردیدضت

زمیهآماری(

آبَایزیرزمیىیبااستفادٌازريشَای
پُىٍبىذیکیفی 

رفسىجان) 

آرزيرئیسی*،1اعظممًمسایی ،فرضتٍمحمًدی 
3

2

بیابانزدایی 

-1داوطجًیدکتریآبخیسداریداوطگاٌیسد،داوطکذٌمىابعطبیعیي
بیابانزدایی 

داوصآمًختٍکارضىاسیارضذآبخیسداریداوطگاٌیسد،داوطکذٌمىابعطبیعیي

2ي-3



*

 reisi_ar262@yahoo.com

چکیذٌ 
آبّای سیزسهیٌی،
هیتاضٌذ.لذاتِهٌػَرحفعویفیت 
ًیوِخطه  
آبّای سیزسهیٌی اسهٌاتؽهْنتأهیي آبدرهٌطكخطهٍ 

پیصتیٌی
تِهٌػَر  
پٌِْتٌذی ویفیآبسیزسهیٌی  
آىّا حائشاّویتاستّ .ذفاسایيتحمیك 
اطالؼاسپزاوٌصهىاًیٍسهاًی 
آىّا ًػیزولاهالحهحلَل(،)TDSغلػتیَىسذین(،)Naضَری(ًٍ )ECسثت
پزاوٌصهىاًیتزخیٍیژگیّای ویفی 
هیتاضذ .تذیي هٌػَر اس اطالؾات هزتَط تِ   05حلمِ چاُ ضاّذ دضت رفسٌداى استفادُ ضذ ٍ رٍش
خذب سذین (  )SAR
دادُّا الذامتِتزسینٍاریَگزامگزدیذ .تاتَخِتِهمذار آهارُ
وزیدیٌگهَردتزرسیلزارگزفت .پساستزرسیًزهالًوَدى 
رٍشّای وزیدیٌگ ٍ
آبّای سیزسهیٌی در ایي دضت  
پٌِْتٌذی ٍیژگیّای ویفی  
رٍشّای هیاًیاتی تزای  
 RMSEتْتزیي  
پٌِْتٌذی
ًمطِّای 
وَوزیدیٌگاست.درًْایتتااستفادُاسرٍشوزیدیٌگ-تِؾٌَاىتْتزیيرٍشهیاًیاتیتاRMSEووتز 
ٍیژگیّایآبسیزسهیٌیدرهحیطGISتْیِگزدیذ .

ویفیتآبّایسیزسهیٌی .

درٍىیاتیهىاًی،رٍشوزیدیٌگ،
پٌِْتٌذی ،
ياشٌَای کلیذی5آهارُ ،RMSE

الف-مقذمٍ 
هْنتزیيهٌاتؽ آب هَرد استفادُ در
هٌاتؽ آب سیزسهیٌی در وطَر ایزاى ٍ تسیاری اسوطَرّای دیگز وِ آب ٍ َّایی هطاتِ دارًذ ،
رٍشّای فزاٍری آب تاؾث ضذُ وِ

هیآیٌذ اس سَی دیگز خطز آلَدگی ووتز ایي هٌاتؽًسثت تِ دیگز
وطاٍرسی ٍ ضزب تطوار 
ًویضَد ًیش استفادُ اس ایي هٌاتؽ رًٍك داضتِ تاضذ .
حتیدر هٌاطمی وِ ووثَدی اس لحاظ آب سطحی احساس 
دِّّای اخیزیهاهز
آسیةپذیزتزیي هٌاتؽتأهیي آبدر 

هْنتزیي ٍ
تِؾٌَاى یىیاس 
آبّای سیزسهیٌی  
ضٌاختویفیتٍوویت 
پیصتیٌی تغییزاتهىاًی
سهیيآهاری تزای 
رٍشّای هختلف 
واهالً تذیْیاست (ریشٍٍهَسر  .)0555،اهزٍسُتِطَرٍسیؿیاس 
آبّای سطحیتِهیشاىخیلیون
ًیوِخطه وِ 
هیضَد(صفزی .)1831درهٌاطكخطهٍ 
آبّای سیزسهیٌی استفادُ 
ویفیت 
هیتاضٌذ(.ریشٍٍهَسر )0555
آبّایسیزسهیٌیلاتلدستزس 
هیضَد 
دیذُ 
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سهیيآهاردرتزرسیتغییزاتهىاًیویفیتآبسیزسهیٌیدردضتتاالرٍداستفادُوزدًذ
ًػزیسادٍُّوىاراى()1830اسرٍش 
ًویتَاى
هٌطمِایتأثیزگذارتستگیداردٍ 

سهیيآهاریدرتزآٍردیههتغیزتًَِؼهتغیزٍؾَاهل
ًتایحًطاىدادوِرٍشهٌاسة 
رٍشهٌتخةدریههٌطمِراتِسایزهٌاطكتؿوینداد .
لزاردادًذ.آىّاتِایيًتیدِرسیذًذوِرٍش

ایستانٍوَپز()1443رٍشوزیدیٌگرادرتزآٍردؾٌاصزسٌگیيهَرداستفادُ
هیتاضذ.دیگَستیٌَ ٍ ّوىاراى ()1443تِ تزرسی تغییزات سهاًی ٍ هىاًی
وٌٌذُی خطی ًااریة سزب  

یادضذُ تْتزیي تزآٍرد 
آىّا ًطاىدادوِرٍشوَوزیدیٌگ
آبّای سیزسهیٌی پزداختٌذًتایح 
رٍشّای وزیدیٌگٍوَوزیدیٌگدر 
ًیتزاتتِووه 
تاؾثافشایصدلتدرتزآٍردغلػتًیتزاتضذُاست .
آىّا تزایتزآٍرد
آبّای سیزسهیٌی تٌگالدشرااسًػزؾٌاصزسٌگیيهَردتزرسیلزاردادًذ .
گاٍسٍّوىاراى()0558آلَدگی 
ًمطِیریسهخطزاسرٍشوزیدیٌگگسستِاستفادُوزدًذ .
تْیِی 
غلػتآرسٌیهٍ 
فیٌهٍّوىاراى() 0552اسوزیدیٌگسادُتزایتزآٍردتغییزاتسطحآبدروطَرّلٌذاستفادُوزدًذٍآًترارٍضیهٌاسة
ًمطِّایسطحآبسیزسهیٌیهؿزفیوزدًذ .
تْیِی 
تزایپایصٍ 
تاراواٍپاسارال() 0552دردضتهَدًایایتالیااسدٍرٍشوزیدیٌگٍضثیِساسیاستفادًُوَدًذًتایحایيداًطوٌذاىًطاىداد
هیتاضذ .
وِرٍشوزیدیٌگرٍضیهٌاسةخْتتزرسیویفیتآبسیزسهیٌی 
آبّاای سیزسهیٌای درحاَسُی آتخیاش
هطالؿِایتا ؾٌَاى تزرسی ٍ تحلیل هىاًی ٍیژگیّای ویفی 

سّتاتیاى ٍ ّوىاراى  1831در
ؾاهلّای ارسیاتیتاِ
سهیيآهار ٍ هؿیي تا همایسِ ٍ RMSEدیگز 

رٍشّای هیاى یاتی

گزهسار ٍالؽ دراستاى سوٌاى تا استفادُ اس
رٍشّاای
سهیيآهاری ًسثت تاِرٍشّاای هؿایي دلتای تااالتز دارًاذ.تاِ گًَاِای واِ اس تایي 

رٍشّای

ایي ًتیدِ رسیذًذ وِ
رٍشّای هؿیي ،رٍش تاتؽ ضؿاؾی اس دلتی تاالتز تزایتیطتز ؾاهل ّا تزخَردار تَد .
سهیيآهاری ،رٍش وزیدیٌگ ٍ اس هیاى 

ب-مًاديريشَا 
-1معرفیمىطقٍیمًردمطالعٍ 
هحذٍدُیهَردهطالؿِ(دضترفسٌداى) ٍسؿتیتزاتز 00423ویلَهتزراداراتَدٍُاسضوالغزبتاخٌَبضزقوطیذُضذُ
است.ارتفاؼهتَسطهحذٍدُیهطالؿاتی 1225هتزاسسطحدریاهیتاضذ .تیطتزیيارتفاؼدرضوالضزقٍخٌَبدضتلزار
دارد .
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ضىل1هَلؿیتهٌطمِیهَردهطالؿٍِپزاوٌصچاُّایًوًَِتزداری 

خذٍلضوارُ1اسنٍهختصاتچاُّا 
اسنچاُ 
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ؾزضخغزافیایی 

طَلخغزافیای  اسنچاُ 

ؾزضخغزافیایی  طَلخغزافیای 

تاجاتادوٌِْگزاهی 

3370425

402102

احوذآتادفالح 

3433915

361185

دُخذا 

3361827

400469

لٌاتدٍـآتاد 

3425495

368126

ؾلیاتادگٌاُ 

3417781

333632

حسیيآتاداهاهی 

3428136

365675

هیٌَدضتاًار 

3405795

334777

ضوالاحوذیِ 

3424784

371079

اسحكاتاد 

3410304

339324

خْزمصفزیاى 

3421221

377386

رحیناتاد 

3400376

349824

گلذضتؾاتذیٌی 

3414420

380046

رحوتاتادتیاض 

3397432

352678

احوذاتادوالًتزی 

3408708

386984

ضاماتادرفیؿی 

3395065

357260

حسیياتاد 

3405184

384671

ؾلیاتادضیخاتاد 

3378248

370779

حسیياتاداسواؾیلی 

3406786

389969

ًاسیاتادتخطی 

3399368

389691

احوذاتادرسَلیاى 

3391288

399387

رستناتادًَق 

3413655

384897

اسواؾیلاتاد 

3403235

393031

یذاهللاتادًَق 

3418091

373162

لٌاتدُریس 

3413902

331961

هْذیاتاداهیٌیاى 

3364448

418825

خاللیِّدزی 

3409090

338962

ًَتْاراهیٌیاى 

3367000

414767

حسیياتاداهیزی 

3406818

347271

خٌتاسذی 

3372289

414463

سؿادتاتاداًار 

3422557

329219
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اداهِخذٍلضوارُ1

ٍرثِضیخالا 

3367088

408466

اهللاتذهزیناتزاّیوی 

3405488

348370

احوذاتاد 

3365008

396885

ٍحذت 

3379115

400036

پَروِهؿیي 

3367423

392931

اهللاتادوطاٍرسی 

3367085

399559

هحوَدیِتْزاهی 

3378288

407455

فلىِهشدایی 

3365791

403235

تْزٍسیِؾثذاللْی 

3379159

404113

اوثزاتادّدزی 

3374819

407551

ضْزداری 

3359057

408225

گلذضتداٍراى 

3380648

413732

ؾشیشاتادًَق 

3403685

394912

تزادراىًاصزیِ 

3361449

422378

ووالاتادًَق 

3395143

393934

حماتِایوثَتزخاى 

3354232

438887

هحوذاتادخَاخِاًار 

3413597

338272

رًدثزوثَتزخاى 

3352186

439461

لٌاتسؿادتاتاد 

3372490

359784

گلطيسفیذرٍد 

3369436

423720



درایيتحمیكخ ْتپیصتیٌیپزاوٌصهىاًیویفیتآبسیزسهیٌیاساطالؾاتهزتَطتًِ 05وًَِچاُضاّذدضترفسٌداى
درسال(1833تْیِضذُاسساسهاىآبهٌطمِایاستاىوزهاى)استفادُگزدیذ .
-2ريشَایمًرداستفادٌ 
اًدامآسهَىًزهالتَدىدادُّاتااستفادُاسوَلوَگزاف-اسویزًَفدرًزمافشارSPSSتااًدامایيآسهَىفمطهمذارًSARزهال
تَد.تزایًزهالساسیتمیِیپاراهتزّااسرٍشلگاریتنگیزیاستفادُضذ.
تثذیلدادُّایًمطِایتِدادُّایًاحیِایدرهحیطًزمافشارArcGISاسرٍشسهیيآهاریوزیدیٌگهؿوَلی 
تْیِیًمطِّایپٌِْتٌذیویفیآبّایسیزسهیٌی .تْیِ یدادُّایویفیت آبّایسیزسهیٌیدضترفسٌداىدرطَل
دٍرُیآهارییىسالِاسًػز) (EC,TDS,SAR,NA
ج-وتایج 
تاتَخِتًِمطِّایتذستآهذُرًٍذتغییزاتآبسیزسهیٌیتمزیثاهطاتِیىذیگزهیتاضذ.تیطتزیيتدوؽغلػتهزتَطتِ
لسوتّایضوالغزبٍونارتفاؼهٌطمِهیتاضذ.
تزداضتتیرٍیِاسآبّایسیزسهیٌیدرسالّایاخیزتاؾثتطذیذتخزیةهٌاتؽآتیایيدضتضذُاست.
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حفزچاُّایؾویكًٍیوِؾویكتِؾلتخطىسالیّایاخیزهَخةواّصتذریدیهٌاتؽآب،ضَرٍلنیشرؼضذىهشارؼٍ
خطهضذىتسیاریاسچاُّاضذُاست.
ایيالذاهاتدرلسوتغزبٍضوالغزبدضترفسٌداىتِدلیلوطاٍرسیگستزدٍُآتیاریتاغاتپستِتاضذتتیطتزی
صَرتهیگیزد.
خذٍلضوارُ0هحاسثاتآهاری 
SAR

NA

TDS

EC

هحاسثات

12.27

46.9

4315.82

6639.42

هیاًگیي

31.5

180

17875

27500

حذاوثز

3.2

5

667

1026

حذالل

28.3

175

17208

26474

داهٌِتغییزات



تاتَخِ تِ خذٍلتاالتیطتزیيهیشاىتغییزاتدرپاراهتز Ecتذستآهذُوًِطاىاسضَرضذىسهیيهخصَصادرخٌَبضزلی
استٍ.تایذتزایتْثَدایيضزایطتزًاهِریشیّایخاهؿیدراداراتآبهٌطمِایٍهٌاتؽطثیؿیاًدامضَد .
درًْایتپیطٌْادهیگزددتزایهطخصوزدىهٌاطمیوِتِضذتتخزیةپیذاوزدُاًذٍاٍلَیتتٌذیهحذٍدُّاییوًِیاس
تِالذاهاتحفاغتیدارًذاسرٍشّایوزیدیٌگًوایٍِوَوزیدیٌگًیشاستفادُگزدد .


ًمطِضوارُ1پٌِْتٌذیویفیت)(EC
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ًمطِضوارُ2پٌِْتٌذیویفیت)NA




ًمطِضوارُ3پٌِْتٌذیویفیتSAR
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ًمطِضوارُ4پٌِْتٌذیویفیTDS
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