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گاُ حکین ػثضٍاسی جَی کاسؿٌاػی آب ٍ َّاؿٌاػی داـً  داـً
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 چكيذٌ 
ُ ػیٌَپتیک ٍالغ دس اػتاى اػت ِ چْاس ایؼتگا فادُ گشدیذ. جْت تؼییي فصَل تاسؿی دس اػتاى ّوذاى اص آهاس تاسؽ سٍصًا

ُ هاتشیؼی  ًَِ  m×nػپغ جْت ؿٌاػایی فصَل تاسؿی دس ّش ایؼتگا ِ گ ِ ؿذ. ت ا اص آهاس تاسًذگی تْی ٍّص ِ ػغشّا س ای ک

ِ خَؿِ همادیش تاسؽٍ ػغَى ّا  ُ اص سٍؽ تجضی ِ تا اػتفاد ِ تٌذی تاسؽ دس عی سا تـکیل دادًذ. دس اداه ِ خَؿ ای الذام ت

الذام تِ پٌِْ تٌذی هیضاى تاسؽ  تا  ،. جْت ؿٌاػایی تْتش ًَاحی تاسؿی دس اػتاىهاُ ػال دس ّش ایؼتگاُ گشدیذ ۲۱
ُ اص ًشم افضاس  دس ّش هاُ دس اػتاى ؿذ. ًتایج حاصل اص خَؿِ تٌذی ًـاى داد کِ تیـتشیي همذاس تاسؽ دس  GISاػتفاد

ٍ ؿوااػتاى دس هاُ َتی  ِ لؼوت ّای جٌ ٍ تیـتشیي همادیش تاسؽ ت  ُ لی اػتاى ٍ کوتشیي آى تِ جٌَب ّای ػشد ػال تَد

ًٍذ، ًَطُ ٍ هالیش اػت، تؼلك داسد.  ؿشق اػتاى کِ ایؼتگاُ ّای ًوایٌذُ آًْا تِ تشتیة ًْا

 

 فصَل تاسؿی، هاتشیغ، تجضیِ خَؿِ ای، پٌِْ تٌذی، اػتاى ّوذاىَای کليذی:  ياژٌ

 

 

 

 

 

                                                                 

ـجَ -۲ ٍ َّاؿٌاػ یکاسؿٌاػ یدًا ُ حک یآب  ـگا  یػثضٍاس نیدًا

ُ اصفْاى -۱ ـگا ـجَی کاسؿٌاػی اسؿذ هخاعشات هحیغی دًا  دًا
ـگ-۳ ُ جغشافیا دًا ُ حکین ػثضٍاسیاػتادیاس گشٍ  ا
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 مقذمٍ -1
 کـَس تاسؽ ّای ٍیظگی یدستاسُ فشاٍاًی ّایکٌَى پظٍّؾ تا تَجِ تِ اّویت تاسؽ تشای کـَس خـکی هاًٌذ ایشاى تا

اص  شاىای دس تاسؽ. اػت فشاٍاى هتغیش ٍ ػشکؾ اللیوی ػٌصش ایي دستاسّی ّاًاداًؼتِ ّن ٌَّص حال ایي تا. اػت گشفتِ اًجام

تاسؽ  یت. تفاٍت هکاًکـَس لاتل هالحظِ اػ ییایآى دس گؼتشُ جغشاف شاتییکِ تغ ؿَدیؿوشدُ ه یویػٌاصش الل يیشتشییهتغ

تٌَع هٌـا تاسؽ  گشید یاػت. اص ػَ شییهتغ ایذُیگشدد کِ دس کل پذ-یتاسؽ تاص ه یسفتاس هکاً ؼتیػَ تِ عث کیاص  شاىیدس ا

 ۱00۱: 5گٌگ ٍ َّ )  ٍ صهاى تاسؽ هتفاٍت تاؿذ. یجَ ّای¬ضؽیدس ًماط هختلف کـَس، ػثة ؿذُ تا دس ّش هٌغمِ همذاس س
دس آػیا سا تشسػی کشدُ ٍ هؼتمذًذ تا تمَیت پشفـاس  پشفـاس ػیثشی تا دها ٍ تاسؽ ػشضْای هیاًی ٍ تاال( استثاط تغییشات 

ای، تاسؽ تا اًذاصّای ّای ایـاى ایجاب هیکٌذ کِ چَى دس همیاع لاسُیاتذ.یافتِهی ػیثشی تاسؽ اغلة ًماط اٍساػیا کاّؾ

ؿٌاػایی ًَاحی  تِ سفتاس ایي پشفـاس ًیض تؼتگی داسد. تٌاتشایيٍ ضؼف پشفـاسػیثشی اػت آسایؾ ًَاحی تاسؿی  تاتغ ؿذت
یک للوشٍ هکاًی اػت. تا تَجِ تِ ایي کِ دس  تاسؿی تا اًذاصّای سٍؿٌگش هشص ػولکشد ػاص ٍ کاسّای پذیذآٍسًذّی تاسؽ دس

ی للوشٍ هکاًی ٍ حَصًُمؾ داسًذ ؿٌاػایی ًَاحی تاسؿی ایشاى تِ ؿٌاخت  ایشاى ػاص ٍکاسّای گًَاگًَی دس پیذایؾ تاسؽ

 کٌذ.ایي ػاص ٍ کاسّا کوک هی فؼالیت ّش یک اص

ایؼتگاُ  1۲تاسؽ هاّاًِ   ( تِ سٍؽ تحلیل هؤلفْْای اصلی ٍ تحلیل خَؿْای سٍی ۲991: ۲51دٍهشٍع ٍ ّوکاساى ) 
ؿـْایی اػت کِ تشای ایي پظٍّؾ یکی اص ًخؼتیي کَ ی اصلی ٍ پٌج سطین تاسؽ دس ایشاى ؿٌاػایی کشدّاًذ.هؤلفِ ِکـَس ػ

هاّاًِ  ّایتٌذی دادُکوک سٍؿْایی ًَیي اًجام گشفتِ اػت. تا ایي حال چَى اػاع ایي پٌِْ ؿٌاػایی ًَاحی تاسؿی ایشاى تِ

صهاًی ٍ هکاًی ًؼثت تِ ایي پظٍّؾ کِ  اًذ اص ًظش تفکیکتٌذی ایؼتگاّْا پشداختِتَدُ ٍ تِ جای تکتک ًماط هکاًی تِ عثمِ
ّا تا ّن همایؼِ اػت ٍ تشای تؼییي هشص ًَاحی تاسؿی، تکتک یاختِ ّای سٍصاًِ ٍ تِ هذد هیاًیاتی اًجام ؿذُادُی دتش پایِ

تِ  ّا پیَػتِّا کِ دس فَاصل دٍس اص یکذیگشًذ، یاختِگواى ها آى اػت کِ چَى تشخالف ایؼتگاُ ؿذّاًذ، تفاٍت داسد.

ؿَد.  تاسؿی دلیمتش هـخص هی ّا، هشص ًَاحی تٌذی ایؼتگاُ تِ جای عثمِّا  تٌذی یاختِ یکذیگشًذ تا ایي سٍؽ یؼٌی عثمِ

تٌذی لشاس هیگیشًذ،  صهاًی کِ دادّْای هاّاًِ هثٌای عثمِ تِ ّای سٍصاًِ سا هثٌا لشاس دادّاین ًؼثت اص ػَی دیگش چَى دادُ
ًماعی  ؿًَذ ٍ تٌْالف تا ّن همایؼِ هیچَى دس ایي صَست تفاٍتْای دسٍى هاّاًْیِ ًماط هخت ّوگٌی دسًٍگشٍّی تاالتش هیشٍد

حیذسی ٍ  هؼٌاداس داؿتِ تاؿذ. تاسؽ آًْا دس توام سٍصّای ػال تا یکذیگش ّواًٌذی گیشًذ کِ همذاس گشٍُ لشاس هی دس یک

ٍ تاسؽ سا هْوتشیي ػاهل توایض ًَاحی آب  سعَتت ایؼتگاُ َّاػٌجی کـَس 1۳سٍی  شهتغی 9( تا تحلیل  ۲۳11: 51ػلیجاًی ) 
سا تش هثٌای  شهتغی 9دس صهاى خَد گاهی تِ پیؾ تَدُ اػت ٍ ایـاى ایي  تٌذی عثمِ اًذ. تا ایي ّوِ ایي ٍ َّایی ایشاى داًؼتِ

 ّای( تش ایي تاٍسًذ کِ ًمؾ ػاهاًِ ۲۳11: ۲19ًصیشی ٍ لائوی )  اًذ. ػٌجی کشدُ )تحلیل ػاهلی( اٍلَیت پشداصؽ پیؾ یک

ِ  تاسؽ کشخِ ٍ دص یکؼاى ًیؼت ٍ ّش چٌذ اختالف استفاع ػاهلای ٍ ػَداًی دس ایجاد  هذیتشاًِ اصلی اختالف تاسؽ ًیؼت اها ت

تاسؽ دس ایي هٌاعك ًمؾ داسد. دس ٍالغ ایـاى تِ عَس غیشهؼتمین  ّای تاساًضا دس تَصیغ هکاًی ػثة کٌذ کشدى حشکت ػاهاًِ
 ( کِ ًمؾ الگَّای ۲۳10تی ًظیش پظٍّؾ خؼشٍی ) تحمیما اًذ. هشص ًَاحی تاسؿی سا ًـاى دادُ ًمؾ ًاّوَاسی تش آسایؾ

ؿًَذ چَى چٌاى  ػَدهٌذ ٍالغ هی ًذ. دس هشصتٌذی ًَاحی تاسؿی تؼیاس پیًَذ اص دٍس سا تش تاسؽ تخـْایی اص ایشاى تشسػی کشدّا

 تاسؽ سا ًـاى هیی  هیاى للوشٍ فؼالیت ػاص ٍ کاسّای پذیذآٍسًذُ تاسؿی دس ٍالغ هشص ّن اؿاسُ کشدین ًَاحی کِ پیؾ اص ایي
اًذ ٍ ایي هٌغمِ سا تِ  کشدُ کـَس سا تشسػی ( الگَّای ػیٌَپتیک تاسؿْای غشب ۲۳1۲: ۱10جْاًثخؾ ٍ رٍالفماسی )  دٌّذ.

گضیٌی  ی اص آى جْت اسصؿوٌذ ّؼتٌذ کِ ٍیظگی الًِا هٌغمِ اًذ. ایٌگًَِ هغالؼات ی تاسؿی هتوایض تمؼین کشدُ پٌج ًاحیِ

 ی اللیوی تضسگ، ًَاحی اللیوی تِ تیاى دیگش ًـاى هیذٌّذ کِ ّوَاسُ دس دل یک پٌِْ ػاصًذ. س هیًَاحی اللیوی سا آؿکا

 گیشی آًْا ٍاتؼتِ تِ تاصیگشاى کَچکتش اػت. خشدتشی جا هیگیشًذ کِ ؿکل
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                      اولیه همایش ملی آب، انسان، زمیه                                                   

ن  ا صفه ر ، ا یى 3شهر 1 3 1 

 

 

 مًاد ي ريش َا -2
ػاصهاى اص   اػتفادُ ؿذُ کِ ٍالغ دس اػتاى ّوذاىّای ػیٌَپتیک  ایؼتگاُتاسؽ دس ایي تحمیك اص دادُ ّای سٍصاًِ ی  

 ،Excel ،Spss  ،GISاخز ٍ تا اػتفادُ اص سٍؽ ّای آهاسی تَصیفی ٍ لاتلیت ًشم افضاسّایی چَى َّاؿٌاػی کـَس 
Minitab َؿذ. دس ًْایت الذام تِ اگَى تَجَد آٍسًذُ ًَاحی تاسؿی هختلف ٍ پٌِْ تٌذی آى پشداختِ ًتِ ؿٌاػایی ػَاهل گ

 .گشدیذهشتَط تِ تَصیغ ایي پذیذُ دس ػغح هٌغمِ  تٌذیپٌِْ  ًمـِ ّای تْیِ

 

 
 هَلؼیت جغشافیایی هٌغمِ هَسد هغالؼِ. ۲ؿکل 

 
 . هـخصات ایؼتگاُ ّای هَسد هغالؼ۲ِجذٍل 

 ػشض جغشافیایی عَل جغشافیایی استفاع ایؼتگاُ

 ۳1 5۱ 11 ۳۱ ۲11۲ ّوذاى)فشٍدگاُ(

 ۳5 ۲۱ 11 1۳ ۲719 ًَطُ

 ۳1 ۲5 11 5۲ ۲111 هالیش
ًٍذ  ۳1 09 11 ۱5 ۲710 ًْا

 

 بحث ي وتایج -3

تشای تشسػی فصَل تاسؿی دس ایؼتگاُ ّای َّاؿٌاػی اػتاى، الذام تِ خَؿِ تٌذی فصَل تاسؿی اػتاى ؿذ. تِ گًَِ ای 

( آٍسدُ ؿذُ اػت. تش ایي اػاع دٍسُ ّای Wardدًذسٍگشام حاصل اص تجضیِ خَؿِ تش اػاع سٍؽ ٍاسد) ۳ٍ  ۱کِ دس ؿکل 
کش ؿذُ دس صیش ّش رّای ػثض ٍ دٍسُ ّای تش تا خَؿِ ّای لشهض سًگ هـخص ؿذُ اػت. اػذاد ایؼتگاُ ّا تا خَؿِخـک 

ای هیالدی)طاًَیِ تا دػاهثش( هی تاؿٌذ. تشای کاّؾ حجن همالِ تِ تَضیح یکی اص ایؼتگاُ ّا هی پشداصین. تا تَجِ ّخَؿِ هاُ

ْیِ ؿذُ هـخص گشدیذ کِ تیـتشیي همذاس تاسؽ دس دٍ هاُ طاًَیِ ٍ فَسیِ ٍ پی تِ ًوَداس خَؿِ ای کِ تشای ایؼتگاُ ّوذاى ت
اص آى دس هاّای دػاهثش ٍ هاسع هی تاؿٌذ کِ دٍسُ ّای تا تاسؽ تؼیاس ایؼتگاُ ّؼتٌذ. کن تاساى تشیي هاُ ّا دس ایي ایؼتگاُ 

 ٍ آگَػت اػت. جَالیهی تاؿذ ٍ پغ اص آى هاُ ّای  دػاهثش هشتَط تِ طٍئي ٍ
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 . ًوَداس ؿاخِ دسختی حاصل اص تحلیل خَؿِ ای تِ تشتیة اص ساػت تِ چپ، ایؼتگاُ ّوذاى ٍ هالیش۱ؿکل
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ًٍذٍ  ًَطُ. ًوَداس ؿاخِ دسختی حاصل اص تحلیل خَؿِ ای تِ تشتیة اص ساػت تِ چپ، ایؼتگاُ ۳ؿکل  ًْا

 

تشای  .(۲5تا  1)ؿکل ّای ی اػتاى ؿٌاػایی ؿذًذهاُ ػال ؿذ کِ ًَاحی تاسؿ ۲۱س دس ًْایت الذام تِ پٌِْ تٌذی تاسؽ د

 ( اػتفادُ گشدیذ. GIS( دس هحیظ ًشم افضاس )IDWؿٌاػایی پٌِْ ّای تاسؿی اص سٍؽ )
 57ًْاًٍذ تا هیاًگیي تاسؽ  تا تَجِ تِ ًمـِ ّای تْیِ ؿذُ تشای هاُ ّای طاًَیِ ٍ فَسیِ تیـتشیي همذاس تاسؽ تشای ایؼتگاُ

 هیلیوتش اػت. ۳1س تاسؽ تشای ایؼتگاُ هالیش تَد کِ هیاًگیي تاسؽ دس ایي ایؼتگاُ هیلیوتش ٍ کوتشیي همذا

ُ تؼلك داؿتِ کِ هتَػظ آى  ُ ًَط ِ ایؼتگا ِ تیـتشیي همذاس تاسًذگی ت هیلیوتش تَدُ ٍ پغ اص آى ایؼتگاُ ًْاًٍذ تا  1۳دس هاُ فَسی
 تگاُ هالیش تؼلك داسد.ؼتاسًذگی تِ ایهیلیوتش دس جایگاُ دٍم لشاس داسد. دس ایي هاُ کوتشیي همذاس  1۲
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َی1ِؿکل   . فَسی5ِؿکل      . طًا

 

 
 . آٍسیل1ؿکل     . هاسع7ؿکل 
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ٍئي9ؿکل     . هی1ؿکل  . ط

  

 
 . آگَػت۲۲ؿکل     .جَالی۲0ؿکل
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 . اکتثش۲۳ؿکل     .ػپتاهثش۲۱ؿکل

 

 
 . دػاهثش۲5ؿکل      . ًَاهثش ۲1ؿکل
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 وتيجٍ گيری -4
لشاسگیشی آى دس هؼیش جشیایٌات غشتی، تَصیغ فصلی تاسؽ دس ایي  تا تَجِ تِ هَلؼیت اػتاى ّوذاى دس هٌغمِ صاگشع ٍ

اػتاى تیـتش دس دٍسُ ّای ػشد ػال هی تاؿذ کِ یکی اص خصایص تاسؽ ّای ایشاى اػت. تا تشسػی چْاس ایؼتگاُ ػیٌَپتیک ٍ 
غ هاّاًِ تاسًذگی دس هٌغمِ سٍؿي ؿذ کِ دس ایام هختلف ػال تیـتشیي همادیش تاسًذگی دس تْیِ ًمـِ ّای پٌِْ تٌذی ٍ تَصی

ؿوال ٍ جٌَب غشب اػتاى اػت کِ تِ تشتیة ایؼتگاُ ّای ًَطُ ٍ ًْاًٍذ دس ایي هٌاعك لشاس داسًذ. کوتشیي همذاس تاسؽ 

دس دٍاًضدُ هاُ ػال همادیش کوتشی اص تاسؽ دس دسیافتی دس هٌغمِ هشتَط تِ ایؼتگاُ هالیش تَد کِ ًؼثت ػایش ایؼتگاُ ّا 

. دس ًْایت تشای تشسػی لیك تش صهاى تاسؽ ٍ همذاس آى ًیاص اػت تا تشسػی ّای گؼتشدُ تش جْت تشًاهِ سیضی کٌذدسیافت هی
اى دس ساػتای هذیشیت هصشف آب، هذیشیت دس تخؾ کـاٍسصی ٍ ػایش لؼوت ّا ؿَد تا دس ؿشایظ ػخت ٍ کوثَد تاسًذگی تتَ

 تصویوات دسػت ٍ تجایی گشفت.
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