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چکیذٌ

،سیزسهیٌیّایآب.لذاتِهٌػَرحفعویفیتتاضٌذهیخطهًیوِدرهٌطكخطهٍآبتأهیياسهٌاتؽهْنسیزسهیٌیّایآب

تیٌیپیصهٌػَرتِسیزسهیٌیویفیآبتٌذیپٌِْكّذفاسایيتحمیحائشاّویتاست.ّاآىاطالؼاسپزاوٌصهىاًیٍسهاًی

ًٍسثت(EC(،ضَری)Na(،غلػتیَىسذین)TDSًػیزولاهالحهحلَل)ّاآىویفیّایٍیژگیپزاوٌصهىاًیتزخی

( SARخذبسذین .تاضذهی( تِ اطالؾاتهزتَط اس هٌػَر رٍش05تذیي ٍ ضذ استفادُ دضترفسٌداى ضاّذ چاُ حلمِ

آهارُتاتَخِتِهمذارالذامتِتزسینٍاریَگزامگزدیذ.ّادادَُدىًوپساستزرسیًزهالدیٌگهَردتزرسیلزارگزفت.وزی

RMSEتزایّایرٍشتْتزیي ایيدضتسیزسهیٌیّایآبویفیّایٍیژگیتٌذیپٌِْهیاًیاتی وزیدیٌگٍّایرٍشدر

تٌذیپٌِّْایًمطِووتزRMSEتِؾٌَاىتْتزیيرٍشهیاًیاتیتا-وزیدیٌگرٍشدرًْایتتااستفادُاسوَوزیدیٌگاست.

تْیِگزدیذ.GISدرهحیطسیزسهیٌیآبّایٍیژگی

.ّایسیزسهیٌیویفیتآب،رٍشوزیدیٌگ،یاتیهىاًیدرٍى،تٌذیپٌِْ،RMSEآهار5ُکلیذی َایياشٌ
 

مقذمٍ-الف

دراستفادُهَردآبهٌاتؽتزیيهْندارًذ،هطاتَِّاییٍآبوِدیگزاسوطَرّایتسیاریٍاىایزوطَردرسیزسهیٌیآبهٌاتؽ

وِضذُتاؾثآبفزاٍریّایرٍشدیگزتِهٌاتؽًسثتایيووتزآلَدگیخطزدیگزسَیاسآیٌذهیتطوارضزبٍوطاٍرسی

تاضذ.داضتِرًٍكهٌاتؽایياساستفادُشًیضَدًویاحساسسطحیآبلحاظاسووثَدیوِهٌاطمیحتیدر

اخیزیهاهزّایدِّآبدرتأهیيهٌاتؽپذیزتزیيآسیةٍتزیيهْنیىیاسؾٌَاىتِسیزسهیٌیّایآبضٌاختویفیتٍوویت

غییزاتهىاًیتتیٌیپیصتزایآهاریسهیيهختلفّایرٍشاهزٍسُتِطَرٍسیؿیاس.(0555،ریشٍٍهَسر)تذیْیاستواهالً

سطحیتِهیشاىخیلیونّایآبوِخطهًیوِدرهٌاطكخطهٍ(.1831)صفزیضَدهیاستفادُسیزسهیٌیّایآبویفیت

(0555ریشٍٍهَسر.)تاضٌذهیلاتلدستزسسیزسهیٌیّایآبضَدهیدیذُ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
دردضتتاالرٍداستفادُوزدًذسیزسهیٌییتآبدرتزرسیتغییزاتهىاًیویفآهارسهیي(اسرٍش1830ٍّوىاراى)سادًُػزی

تَاىًویتستگیداردٍتأثیزگذارایهٌطمِدرتزآٍردیههتغیزتًَِؼهتغیزٍؾَاهلآهاریسهیيًتایحًطاىدادوِرٍشهٌاسة

رٍشهٌتخةدریههٌطمِراتِسایزهٌاطكتؿوینداد.

تِایيًتیدِرسیذًذوِرٍشّالزاردادًذ.آىؾٌاصزسٌگیيهَرداستفادُآٍردتزرٍشوزیدیٌگرادر(1443ایستانٍوَپز)

یادضذُ تزآٍرد ًااریةسزبیوٌٌذُتْتزیي )تاضذهیخطی ّوىاراى ٍ تزرسی1443.دیگَستیٌَ هىاًی(تِ ٍ سهاًی تغییزات

ًطاىدادوِرٍشوَوزیدیٌگّاآىیحپزداختٌذًتاسیزسهیٌیّایآبوزیدیٌگٍوَوزیدیٌگدرّایرٍشًیتزاتتِووه

تاؾثافشایصدلتدرتزآٍردغلػتًیتزاتضذُاست.

تزایتزآٍردّاآىتٌگالدشرااسًػزؾٌاصزسٌگیيهَردتزرسیلزاردادًذ.سیزسهیٌیّایآب(آلَدگی0558گاٍسٍّوىاراى)

ستفادُوزدًذ.ریسهخطزاسرٍشوزیدیٌگگسستِایًمطِیتْیِغلػتآرسٌیهٍ

(اسوزیدیٌگسادُتزایتزآٍردتغییزاتسطحآبدروطَرّلٌذاستفادُوزدًذٍآًترارٍضیهٌاسة0552فیٌهٍّوىاراى)

هؿزفیوزدًذ.سیزسهیٌیسطحآبّایًمطِیتْیِتزایپایصٍ

استفادًُوَدًذًتایحایيداًطوٌذاىًطاىداد(دردضتهَدًایایتالیااسدٍرٍشوزیدیٌگٍضثیِساسی0552تاراواٍپاسارال)

.تاضذهیسیزسهیٌیوِرٍشوزیدیٌگرٍضیهٌاسةخْتتزرسیویفیتآب

آتخیاشیحاَسُدرسیزسهیٌایّاایآبویفیّایٍیژگیهىاًیتحلیلٍتزرسیؾٌَاىتاایهطالؿِدر1831ّوىاراىٍسّتاتیاى

ِّایؾاهلدیگزRMSEٍ همایسِتاهؿیيٍآهارسهیيیاتیهیاىّایرٍشاسفادُاستتاسوٌاىدراستاىٍالؽگزهسار ارسیاتیتا

ِ.دارًاذتااالتزدلتایهؿایيّاایتاِرٍشًسثتآهاریسهیيّایرٍشوِرسیذًذًتیدِایي ِتا ِایگًَا ّاایرٍشتایياسوا

تَد.تزخَردارّاؾاهلتزایتیطتزتاالتزدلتیساضؿاؾیتاتؽرٍش،هؿیيّایرٍشهیاىاسٍوزیدیٌگرٍش،آهاریسهیي

مًاديريشَا-ب

معرفیمىطقٍیمًردمطالعٍ-1

ویلَهتزراداراتَدٍُاسضوالغزبتاخٌَبضزقوطیذُضذ00423ٍُسؿتیتزاتزیهَردهطالؿِ)دضترفسٌداى(هحذٍدُ

تیطتزیيارتفاؼدرضوالضزقٍخٌَبدضتلزاریاهیتاضذ.هتزاسسطحدر1225یهطالؿاتیارتفاؼهتَسطهحذٍدُاست.

.دارد
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هَلؿیتهٌطمِیهَردهطالؿٍِپزاوٌصچاُّایًوًَِتزداری1ضىل



ٍهختصاتچاُّااسن1خذٍلضوارُ

یخغزافیاطَلخغزافیاییؾزضاسنچاُیخغزافیاطَلخغزافیاییؾزضاسنچاُ

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 

اتاداسواؾیلیحسیي
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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1اداهِخذٍلضوارُ  

ٍرثِضیخالا
3367088 408466 

اتزاّیویاهللاتذهزین
3405488 348370 

احوذاتاد
3365008 396885 

ٍحذت
3379115 400036 

ِهؿیيپَرو
3367423 392931 

اهللاتادوطاٍرسی
3367085 399559 

هحوَدیِتْزاهی
3378288 407455 

فلىِهشدایی
3365791 403235 

تْزٍسیِؾثذاللْی
3379159 404113 

اوثزاتادّدزی
3374819 407551 

ضْزداری
3359057 408225 

گلذضتداٍراى
3380648 413732 

قؾشیشاتادًَ
3403685 394912 

تزادراىًاصزیِ
3361449 422378 

ووالاتادًَق
3395143 393934 

حماتِایوثَتزخاى
3354232 438887 

هحوذاتادخَاخِاًار
3413597 338272 

رًدثزوثَتزخاى
3352186 439461 

لٌاتسؿادتاتاد
3372490 359784 

گلطيسفیذرٍد
3369436 423720 



ًوًَِچاُضاّذدضترفسٌداى05ْتپیصتیٌیپزاوٌصهىاًیویفیتآبسیزسهیٌیاساطالؾاتهزتَطتِدرایيتحمیكخ

)تْیِضذُاسساسهاىآبهٌطمِایاستاىوزهاى(استفادُگزدیذ.1833درسال

َایمًرداستفادٌريش-2

ًزهالSARتااًدامایيآسهَىفمطهمذارSPSSًزمافشاراسویزًَفدر-اًدامآسهَىًزهالتَدىدادُّاتااستفادُاسوَلوَگزاف

  تَد.تزایًزهالساسیتمیِیپاراهتزّااسرٍشلگاریتنگیزیاستفادُضذ.

اسرٍشسهیيآهاریوزیدیٌگهؿوَلیArcGISتثذیلدادُّایًمطِایتِدادُّایًاحیِایدرهحیطًزمافشار

دضترفسٌداىدرطَلسیزسهیٌیآبّایویفیتیدادُّایِیتْ.یفیآبّایسیزسهیٌیتْیِیًمطِّایپٌِْتٌذیو

(EC,TDS,SAR,NA)دٍرُیآهارییىسالِاسًػز

وتایج-ج

تیطتزیيتدوؽغلػتهزتَطتِ تاتَخِتًِمطِّایتذستآهذُرًٍذتغییزاتآبسیزسهیٌیتمزیثاهطاتِیىذیگزهیتاضذ.

 والغزبٍونارتفاؼهٌطمِهیتاضذ.لسوتّایض

 تزداضتتیرٍیِاسآبّایسیزسهیٌیدرسالّایاخیزتاؾثتطذیذتخزیةهٌاتؽآتیایيدضتضذُاست.
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حفزچاُّایؾویكًٍیوِؾویكتِؾلتخطىسالیّایاخیزهَخةواّصتذریدیهٌاتؽآب،ضَرٍلنیشرؼضذىهشارؼٍ

 چاُّاضذُاست.خطهضذىتسیاریاس

ضذتتیطتزی آتیاریتاغاتپستِتا ٍ ایيالذاهاتدرلسوتغزبٍضوالغزبدضترفسٌداىتِدلیلوطاٍرسیگستزدُ

 صَرتهیگیزد.

هحاسثاتآهاری0خذٍلضوارُ

 EC TDS NA SAR 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



تذستآهذُوًِطاىاسضَرضذىسهیيهخصَصادرخٌَبضزلیEcتیطتزیيهیشاىتغییزاتدرپاراهتزخذٍلتاالتِِتاتَخ

دامضَد.است.ٍتایذتزایتْثَدایيضزایطتزًاهِریشیّایخاهؿیدراداراتآبهٌطمِایٍهٌاتؽطثیؿیاً

درًْایتپیطٌْادهیگزددتزایهطخصوزدىهٌاطمیوِتِضذتتخزیةپیذاوزدُاًذٍاٍلَیتتٌذیهحذٍدُّاییوًِیاس

تِالذاهاتحفاغتیدارًذاسرٍشّایوزیدیٌگًوایٍِوَوزیدیٌگًیشاستفادُگزدد.


 (EC)پٌِْتٌذیویفیت1ًمطِضوارُ
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 (NAذیویفیتپٌِْت2ًٌمطِضوارُ




 SARپٌِْتٌذیویفیت3ًمطِضوارُ
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 TDSتٌذیویفیپ4ًٌِْمطِضوارُ

فُرستمىابع-د
تؿییيضثىِیتْیٌِیپایصآبّایسیزسهیٌیتااستفادُاسرٍشّایسهیيآهاری.پایاىًاهِیوارضٌاسیارضذ1831؛.صفزی،م

،داًطگاُتزتیتهذرس،داًطىذُوطاٍرسی

ویفیتزرسیرٍشّایدرٍىیاتیهىاًیخْتتؿییيتغییزاتهىاًیٍیژگیّای.1832.؛هحوَدی،ش؛م.،سارؾیاى؛ر.دُ،تمیسا

،هدلِیؾلَمٍهٌْذسیآتخیشداریایزاىآبّایسیزسهیٌیدضتارسٌداى

ایویفیآبّایسیزسهیٌیدرحَسُیآتخیشگزهسارتزرسیٍتحلیلهىاًیٍیژگیّ.1831.؛.حیذری،ر؛سزهذیاى،ف؛م.سّتاتیاى،

ٍالؽدراستاىسوٌاىتااستفادُاسرٍشّایهیاىیاتیسهیيآهار

تزرسیدرًطستسهیيدضترفسٌداىٍهطالؿِیآبّایسیزسهیٌیتااستفادُاسسٌدصاسدٍر،.1830،؛رٌّوا،م.هؿافی،ح.؛

ٌِاسهٌاتؽآب،ضْزوزدّوایصهٌطمِایتْزُتزداریتْی

االرٍددراستاىخَسستاىتزرسیتغییزاتهىاًیویفیتآبسیزسهیٌیدضتت.1830،؛.سًذٍویلی،ن.؛.ارضذیاى،ب؛ًػزیسادُ،ف

هٌطمِایتْزُتزداریتْیٌِاسهٌاتؽآب،ضْزوزد،ّوایص
Barca E . and  passarella, G .  2007. Spatial elevation of the  risk  of  grandwater quality  degradation. A 

comparison  between  disjunctive  krijing  and  geostatical  simulation , Environ  monit Assess 

Dagostino , V., Greene ,E .A, Passarella ,B. and Vurro ,G . 1998 spatial  and temporal  study  of  nitrat 

concentration  in  grandwater  by means  of  coregionalization . Envirmental  geology.36:285-295 

Fink , P.A, Brus,D.J., Bierkens, M.F.P.,Hoogland, T, and Vries F. 2004  Mapping  grandwater  dynamics  using  
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