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سٍشٖ جذٗذ تشإ شٌاساٖٗ ٍ تع٘٘ي هٌاطق دس هعشع خطش فشًٍشست
(هطالعٔ هَسدٕ :آتخَاى دشت سلواس)
کَ٘اى ًادسٕ ،1عطااهلل ًذٗشٕ ،*2اطغش اطغشٕ هقذم ،3هْذٕ کشد
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 .1داًؾجَٕ دکتزٕ ّ٘ذرٍصئَلَصٕ ،داًؾکذٓ ػلَم طث٘ؼٖ ،داًؾگاُ تثزٗش
 .2داًؾ٘ار ،داًؾکذٓ ػلَم طث٘ؼٖ ،داًؾگاُ تثزٗش
 .3اعتاد ،داًؾکذٓ ػلَم طث٘ؼٖ ،داًؾگاُ تثزٗش
 .4اعتادٗار ،داًؾکذٓ ػلَم ،داًؾگاُ کزدعتاى
(تارٗخ درٗافت 1336/02/23؛ تارٗخ تصَٗة )1336/04/02

چک٘ذُ
فزًٍؾغت سه٘ي پذٗذُإ تٍِجَدآهذُ اس ػَاهل ّ٘ذرٍلَصٗکّٖ٘ ،ذرٍصئَلَصٗکٖ ٍ صئَتکٌ٘کٖ اعت کِ در ت٘ؾتز دؽتتّتإ
اٗزاى هؾَْد اعت .در اٗي پضٍّؼ ،چارچَتٖ جاهغ ( )GARDLIFتزإ ؽٌاعاٖٗ هٌاطك فزًٍؾغت احتوالٖ در ٗک آتختَاى
هؼزفٖ ؽذُ اعت .تزإ ارسٗاتٖ رٍػ ارائِؽذُ ،آتخَاى دؽت علواط اًتخاب ؽذ کِ تا تحزاى فزًٍؾغت سه٘ي هَاجِ اعتت.
پظ اس تْ٘ٔ الِّٗإ رعتزٕ پاراهتزّإ  ٍ GARDLIFرتثِتٌذٕ آًْا ،هذلعاسٕ آع٘ةپذٗزٕ فزًٍؾغتت در آتختَاى دؽتت
علواط اًجام ؽذ ٍ ًمؾٔ آع٘ةپذٗزٕ فزًٍؾغت تِدعت آهذً .تاٗج تِدعتآهذُ اس هتذلعتاسٕ کتاراٖٗ سٗتاد رٍػ جذٗتذ
پ٘ؾٌْادٕ را در پتاًغ٘لٗاتٖ هٌاطك هختلف اس ًظز ٍلَع فزًٍؾغت سه٘ي ًؾاى هٖدّذ .تزاعاط ًتاٗج تِدعتتآهتذُ ت٘ؾتتزٗي
اهکاى ٍلَع فزًٍؾغت هزتَط تِ هٌاطك اطزاف لزُلؾالق (ؽوال ؽزق دؽت عتلواط) اعتت کتِ تتا ًتتاٗج هطالؼتا

لثلتٖ

اًجامؽذُ هطاتمت دارد .تزإ تزرعٖ ه٘شاى تأث٘زپذٗزٕ ّزٗک اس پاراهتزّإ هذل  ،GARDLIFتحل٘ل حغاع٘ت حتذف ًمؾتِ
اجزا ؽذ .ت٘ؾتزٗي تغ٘٘ز در ؽاخص آع٘ةپذٗزٕ تا حذف پاراهتزّإ پوپاص ( ٍ )Dکتارتزٕ ارایتٖ ( )Lتتا ه٘تاًگ٘ي تغ٘٘تزا
تِتزت٘ة  1/5 ٍ 1/62درصذ اتفاق هٖافتذ .پاراهتزّإ هح٘ط آتخَاى ( ٍ )Gیخاهت آتخَاى (ً٘ )Iش تِػلت رتثِّإ سٗاد آًْتا
در لغوت تشرگ آتخَاى حغاع٘ت ٍ تغ٘٘زپذٗزٕ سٗادٕ دارًذ .کناثزتزٗي پاراهتز ،فاصتلِ اس سغتل ( )Fتتا ه٘تاًگ٘ي ؽتاخص
تغ٘٘زپذٗزٕ  0/4درصذ اعت .تا تِکارس٘زٕ رٍػ پ٘ؾٌْادٕ در اٗي تحم٘ك ،هٖتَاى هٌاطك هغتؼذتز اس ًظز فزًٍؾغت سه٘ي را
ؽٌاعاٖٗ کزد تا تا هذٗزٗت صح٘ح اس ٍلَع فزًٍؾغت سه٘ي ٍ تأث٘زا

هخزب آى جلَس٘زٕ ؽَد.

کل٘ذٍاژگاى :آتخَاى ،دؽت علواط ،فزًٍؾغت سه٘ي.GARDLIF ،

* نویػندۀ مػئول

Email: Nadiri@tabrizu.ac.ir
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هقذهِ
1

فسونؿػت ثه حسکتت اتب ر زو ثته یتبیطح غتغن شمتطح ،کته
میتواند ثب ثتسااز انتدا اف تی اهتساش ثبؾتد ،گفتته متیؾتوا.
فسونؿػتتت شمتتطح متتیتوانتتد ثتتس اثتتس فساینتتدابی عجطؼتتی یتتب
فؼبلطتابی انػبنی مبننتد مؼتد کتبزی ،شاشؿتی کتبااتبی
ازگبنطک و افت غغن آة شیسشمطنی ثس اثتس ثسااؾتت ثتیزویته
قوزت گطسا = .<1یطواؽابی ػلهی ازثبزۀ فسونؿػتت شمتطح
نخػتطحثبز از غبل  1725از ثلطیک اندتب ؾتد = .<2ایتبتت
آزیصونب و کبلطفسنطب از آمسیشب ،توکطو و اوغبکب از ضایتح ،ثتبنشوا
از تبیلند ،خبکبزتب از اندونصی ،ابنوی از ویتنتب و مشصیشتو از
مشصیک اش خهله منبعق مهتر از انطتب اػتتند کته ثتب یدیتدۀ
فسونؿػت شمطح مواخهاند = .<3از منبعق مختلفی اش ایسا نطص
یدیدۀ فسونؿػت شمطح ثب ازخبت مختلف از حبل ثتسوش اغتت.
ثنب ثه نظس کبزؾنبغب ثطؿتس فسونؿػتتاتبی ایتسا ثتهالطت
تساکر آثخوا ثس اثس یهپبض ثیزویه اغت = .<4یشتی اش مؿتشالت
مهر از شمطنۀ ثسااؾتت ثتیزویتۀ آة شیسشمطنتی ،افتت مهتتد
غغن آة ،متساکرؾد تیهاب و زغوثبت آثخوا اغتت .تتساکر
آثخوا  2ثس کكوقطبت اطدزواینبمطشی آثخوا تأثطس میگرازا
و غجت کباؽ نفوذیریسی و افت ضسیت ذکطسۀ 3آ میؾتوا.
مؼهوتً ،فسونؿػت شمطح ثالفبقله ثب کسوج غطبل زخ نهیااتد
ثلشه از شمب عوتنیتسی اش ثسااؾتت اتفتبم متیافتتد .مطتصا
فسونؿػت شمطح ثسای اس  10متس افت غغن آة شیسشمطنتی ،اش
یک تب  50غبنتیمتس تغططس میکند .اامنۀ ایح تغططتسات تتبثؼی
اش ازخه و نوع تنؽ وازاؾدش ،ضخبمت و تساکریریسی تیهاب و
مدت شمب افصایؽ تتنؽ اغتت = .<5مغبلؼتبت ازثتبزۀ یدیتدۀ
فسونؿػت از اؾتابی کؿوز منػدر و فساگطس نطػت و ف ظ
از ثخؿی اش اؾتاب ،کته ؾتسایظ حتبا و ثنسانتی ااؾتتهانتد،
مغبلؼبتی اندب ؾتدش اغتت .ثطؿتتس مغبلؼتبت اندتب ؾتدش ثته
ثسزغتتی ػلتت فسونؿػتتت و یطبمتتداتتبی آ یتتع اش واتتوع
یسااکتهاند =6ت  .<8ثب توخه ثه اینشه فسونؿػت تهدیدی خدی
ثسای ثػطبزی اش منبعق انطب و ثهکكوـ اؾتابی کؿتوزمب
منػوة میؾوا ،نطبش ثه ازا ۀ زوؾی خبمغ و ابث اػتهبا ثتسای
ؾنبغبیی ن بط مػتؼد فسونؿػت احػبظ میؾوا .ؾنبغتبیی
ػوام مؤثس ثس فسونؿػت شمطح و ازا ۀ یک چهبزچوة 4ػهلتی
ثسای ثسزغی و تؼططح ن بط منتهت فسونؿػتت ،متیتوانتد از
1. Subsidence
2. Aquifer compaction
3. Storage coefficient
4. Framework

ثسنبمتتهزیتتصیاتتبی متتدیسیتی آثختتوا و خلتتوگطسی اش واتتوع
فسونؿػت و ثه حداا زغتبند تتأثطسات آ کتبزکسا ثػتصایی
ااؾته ثبؾد.
اؾت غلهبظ ثهػنوا ثخؿی اش حوضۀ ازیبچۀ ازومطه ثتب
مؿشالت متؼدای اش خهلته فسونؿػتت شمتطح مواخته اغتت.
ثنسا فسونؿػت شمطح از ثػتطبزی اش ن تبط اؾتت غتلهبظ
ثهویطش منغ ۀ اسشاؿالم مؿشالت فساوانی زا ثتسای غتبششاتبی
احتتدا ؾتتدش ایدتتبا کتتساش اغتتت .ثساغتتبظ مغبلؼتتبت اجلتتی
اندب ؾدش فسونؿػت شمطح از ایح منغ ته  12غتبنتیمتتس از
غبل اغت و ؾنبغبیی ػوام تؿدیدکنندش و کنتسل آ نطبش ثته
مغبلؼبت ااطتق اازا = 7و  .<8از ایتح تن طتق زوؼ خدیتدی
ثسای یطؽثطنتی و متدلغتبشی منتبعق فسونؿػتت احتهتبلی
مؼسفی ؾدش اغت و ثسای ازشیبثی ثهتتس نتتبیح ،آثختوا اؾتت
غلهبظ ثهػنوا مغبلؼۀ موزای انتخبة ؾدش اغت .ثتب اػهتبل
ایح مدل و اخسای زوؼاتبی متدیسیتی منبغتت ،ایتح امشتب
وخوا اازا که منبعق از مؼتسل کغتس فسونؿػتت ثتب ااتت
شیبای ؾنبغبیی و ثسنبمهابی تش ثسای خلوگطسی اش واوع ایتح
یدیدش و ثه حداا زغبند تأثطسات آ ایدتبا ؾتوا .ثتهػتالوش
چبزچوة ػهلی یطؿنهبای از ایگس آثخوا ابی کؿوزمب نطتص
ابث اخساغت.
هَاد ٍ سٍشّا
هعشفٖ هذل GARDLIF

از یک آثخوا فبکتوزابی مختلفی میتوانتد زوی فسونؿػتت
شمتتطح تتتأثطس ثگتترازا .ثتتهعتتوز کلتتی ،فسونؿػتتت متتتأثس اش
فؼبلطتابی انػبنی و یبزامتسابی شمطحؾنبغی اغتت .از متدل
یطؿتتنهبای  GARDLIFاش افتتت یتتبزامتس اطتتدزوض ولوضیشی
اغتتتفباش ؾتتدش اغتتت (اغتتر زوؼ یطؿتتنهبای اش حتتسو اول
یبزامتسابی آ گسفته ؾدش اغت) که ؾبم افت غتبتنۀ غتغن
آة شیسشمطنی ،5منطظ آثخوا  ،6تغریۀ کبلف ،7م تداز تخلطته
یب یهپتبض ،8کتبزثسی ازاضتی ،9ضتخبمت آثختوا  10و فبقتله اش
گػ  11اغت .اعالػبت مسثتوط ثته ایتح یبزامتساتب ثتهقتوزت
تلفط ی تدصیه و تنلط ؾدش و غپع توغظ غطػتر اعالػتبت

)5. Groundwater declination (G
)6. Aquifer media (A
)7. (Net) Recharge (R
)8. Discharge (D
)9. Land use (L
)10. Impact of aquifer thickness (I
)11. (Distance of) Fault (F
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خغسافطبیی 1یسااشؼ میؾوند .زوؼ ازا هؾدش از ایتح یتطواؽ
ثهاکتكبز  GARDLIFنبمطدش متیؾتوا .از زوؼ GARDLIF
ثه اس یبزامتس یک زتجته و یتک وش ثسحػتت ااهطتت یتبزامتس
اکتكبـ اااش میؾوا .زتجۀ یبزامتسابی  GARDLIFثطح یک
تب  10متغطس اغت ،ثهعوزی که یک ثه مؼنتبی کهتتسیح و 10
ثطؿتسیح کغس ثسای فسونؿػت شمطح از نظس گسفته متیؾتوا.
ثب توخه ثه ااهطت نػجی اس یبزامتس نػتجت ثته یتبزامتس ایگتس،
وش ابی یک تب ینح ثسای افت یتبزامتس متدل  GARDLIFاز
نظس گسفته ؾدش اغت .ثه متؤثستسیح یتبزامتس از آغتطتیتریسی
فسونؿػت ،وش ینح و ثه کراثستتسیح آ وش یتک اکتكتبـ
متتییبثتتد (ختتدول  .)1ؾتتبکف متتدل  GARDLIFثساغتتبظ
وش اای ثه مدهوع یبزامتساب منبغجه میؾوا (زاثغۀ .)1
()1

GI  G r G w  A r A w  R r R w 
Dr Dw  Lr L w  I r I w  Fr Fw

از زاثغۀ یباؾدش GI ،ؾبکف آغطتیریسی ،حسو ثتصز
نؿب ااندۀ یبزامتسابی مدل r ،زتجه و  wوشنی اغت که ثه اتس
یبزامتس اکتكبـ اااش میؾوا .ثب منبغجۀ ؾبکف  ،GIنتواحی
مػتؼد فسونؿػت آثخوا ابثت تؿتخطف اغتت .اسچته ایتح
ؾبکف ثصز تس ثبؾد ،ثطتب متیکنتد کته کغتس فسونؿػتت
احتهتتبلی ثطؿتتتس اغتتت .ثبیتتد توختته ااؾتتت کتته ؾتتبکف
ثهاغتآمدش ف ظ یک ازشیبثی نػجی زا ازا ه میکنتد و نتواحی
ثهؾدت منته فسونؿػت زا اش منتبعق کهتتس منتهت ختدا
میغبشا و ابثلطت ازشیبثی مغلق زا ندازا.
جذٍل ٍ .1صىّإ اختظاصٗافتِ تِ پاساهتشّإ هذل
GARDLIF
پاساهتشّإ GARDLIF

ٍصى ًسثٖ

افت غغن آة شیسشمطنی
منطظ آثخوا
م داز تغریۀ کبلف
م داز تخلطۀ آثخوا
کبزثسی ازاضی
ضخبمت آثخوا
فبقله اش گػ

5
4
2
4
5
3
1
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ضخبمتی اش کبا اش حبلت ؾنبوزی میؾوا و وش ثطؿتسی ثته
تیهابی یبیطنی وازا میآوزا و غجت تساکر کبا و فسونؿػتت
شمطح میؾوا .از آثخوا ابی تنت فؿبز نطص یبیطحزفتح غغن
یطصومتسیک ثه کباؽ فؿبز ثبتآوزندۀ آة و افصایؽ فؿبز متؤثس
کبا ثبتی آثخوا و ازنهبیت تساکر و فسونؿػت شمطح مندتس
میؾوا = .<9فسونؿػت از موااؼی میتواند ؾتدید ثبؾتد کته
اثی یهپبض اش اثی ابث اعهطنب آثخوا شیتباتس ثبؾتد و غتغن
آشاا آة یب غغن یطصومتسیک افت کساش ثبؾد = .<10زتجتهاتبی
اکتكتتبـ اااشؾتتدش ثتتسای م تتبایس مختلتتف افتتت غتتغن آة
شیسشمطنتی و ایگتس یبزامتساتب از ختدول  2آوزاش ؾتدش اغتتت.
زتجهابی اکتكبـ اااشؾدش ثه یبزامتساتب ثتهگونتهای انتختبة
ؾدشاند که چهبزچوة ازا هؾدش از ؾسایظ مختلف و از منبعق
مختلف ابثت اختسا ثبؾتد ،یؼنتی ثتب ازنظسگتسفتح زتجتهاتبی
ازا هؾدش از خدول  ،2میتوا تیهابی مستجظ ثتب یبزامتساتبی
 GARDLIFزا ثب توخه ؾسایظ شمطحؾنبغتی و اطتدزولوضیشی
آثخوا مد نظس تهطته کتسا و ثتب اختسای متدل ،یتبنػتط یتبثی
فسونؿػت شمطح زا از منغ ه ثهاغت آوزا.
هح٘ط آتخَاى ()A

منطظ آثخوا ؾبم فضبی کبلی و ؾشػتگیابیی اغتت کته
آة زا از کوا نگه متیاازا و ػجتوز متیااتد .ثنتبثسایح ،متواا
تؿشط ااندۀ آثخوا ثس خسیب ازو آ تأثطس میگترازا =.<9
کباابی زیصاانه ثػطبز ثطؿتس اش مبغهاب و غنگسیصشاب ابثلطتت
تساکر اازند .ثه ایحتستطت ،فسونؿػتگی ؾدید ف ظ از خبابیی
اتفبم میافتد که زغوثبت زغی ضخطهی وخوا ااؾتته و یتب از
تیهابی آثداز ،مطب تیهابی زظ و غطلت وخوا ااؾته ثبؾند
= .<10از کباابی زیصاانه ثهػلتت نفوذیتریسی کتر ،نؿػتت
شمطح ثهتدزیح قوزت میگطسا و مهشح اغتت غتبلاتب ااامته
ااؾته ثبؾد .فسونؿػت شمطح از کباابی آلی ثهػلت ضتسیت
تساکریریسی شیبا ایح نوع مكبلن ثطؿتسیح م تداز زا اازا .افتت
غغن آة شیسشمطنی و مواا تؿشط اانتدۀ آثختوا او یتبزامتس
ثػطبز مهر از فسونؿػت شمطح منػتوة متیؾتوند ،ثنتبثسایح
ثطؿتسیح وش ثه ایح او یبزامتس اکتكبـ اااش ؾد.
هقذاس تغزٗٔ خالض ()R

پاساهتشّإ هذل GARDLIF

افت سطح آب صٗشصهٌٖ٘ ()G

ثخؿی اش نصوتت خوّی یع اش زغطد ثه غتغن شمتطح ثته
ااک کبا نفوذ 2میکند ،ایح آة مهشح اغتت از ااکت

کتتباؽ غتتغن آة از آثختتوا اتتبی آشاا غتتجت کتتبزجؾتتد
)1. Geographic Information System (GIS

2. Infiltration
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شمطح نطص نفوذ ػه ی 1کوا زا ااامه ااتد تتب غتساندب وازا
تیهابی آثداز شیسشمطنی ؾوا و ختص منتبثغ آة شیسشمطنتی
ثهحػبة آید .تغریۀ کبلف م داز آثتی اغتت کته اش غتغن
شمطح نفوذ میکنتد و ثته غتغن ایػتتبثی متیزغتد =.<11
اسچه م داز تغریتۀ آثختوا ثطؿتتس ثبؾتد ،احتهتبل واتوع
فسونؿػت کهتس کوااد ثوا .از زتجهثندی ایح یتبزامتس ،ثته
منبع ی ثب تغریۀ ثطؿتس ،زتجۀ کهتتسی اکتكتبـ متییبثتد
شیسا از چنطح منبع ی امشب واوع فسونؿػت کهتس اغت.
هقذاس تخلِ٘ اص آتخَاى ()D

تغططس از غغن آة شیسشمطنی و یب ؾسایظ زعوثت شیس غغن
شمطح میتواند تأثطسات منطغی نبمغلوثی ثس خب ثگترازا .از
ثطؿتس منبعق انطب اغتخساج مبیؼبت مبنند نفتت و گتبش و یتب
یهپبض ثطؽ اش حد اش آثختوا ثتب فسونؿػتت ازکتوز توخته
شمطح اهساش ثواش اغت = .<12م داز یهپبض اش آثخوا کبزکسا
ػشع تغریۀ آثخوا زا اازا و انتظبز میزوا از منبع ی ثتب
م داز یهپبض ثطؿتس ،فسونؿػت ثطؿتسی زخ ثداد .ثنتبثسایح،
ثسای منبع ی ثب تخلطۀ ثطؿتس ،زتجۀ ثطؿتس و ثتسای منتبع ی
ثب تخلطۀ کهتس ،زتجۀ کهتسی اکتكبـ مییبثد.

ضخاهت آتخَاى ()I

واتتی کتتباؽ غتغن آشاا آة ثطؿتتتس و تیتهاتتبی آثتتداز و
تیتتهاتتبی زیصاانتته ضتتخبمت ثطؿتتتسی ااؾتتته ثبؾتتند،
فسونؿػتگی شمتطح ثطؿتتس کوااتد ثتوا = .<9ثنتبثسایح ،از
خبیی که ضخبمت تیتۀ آثتداز ثطؿتتس اغتت ،امشتب واتوع
فسونؿػت نطتص شیتباتس اغتت و زتجتۀ ثطؿتتسی نػتجت ثته
منبع ی ثب ضخبمت کر کوااد گسفت.
فاطلِ اص گسل ()F

از اخسای مدل  ،GARDLIFمنبعق مختلف ثسحػت فبقتله
اش گػ زتجهثندی ؾدش و ثه منبع ی که از فبقلۀ ثطؿتتس اش
ینح کطلومتس اش گػ اتساز اازنتد ،زتجتۀ  1اااش ؾتدش اغتت،
چتتو از فواقت شیتتبا ،گػت نهتتیتوانتتد از واتتوع یدیتتدۀ
فسونؿػت تأثطس شیبای ااؾته ثبؾد .ثبششاب و زتجهابی مسثوط
ثه یبزامتس فبقله اش گػ از خدول  2آوزاش ؾدش اغت.
از ایح مغبلؼه ،ثسای یبزامتسابی منطظ آثخوا و کبزثسی
ازاضی ثبششای اش زتجهاب زا از نظس گسفته ؾد ،ثته ایتحتستطتت
کبزثس میتواند ثب اغتفباش اش اانؽ کوا ازثبزۀ منغ ۀ مد نظس،
زتجۀ منبغت زا از ثبشۀ تؼططحؾدش انتخبة کند.
2

کاستشٕ اساضٖ ()L

هذل ّنپَشاًٖ ٍصىداس

فسونؿػت شمطح میتواند نتطدۀ فؼبلطتابی انػتبنی مبننتد
مؼد کبزی ،فؼبلطتابی کؿتبوزشی و اغتتخساج منتبثغ آة
شیسشمطنی ثبؾد .ثنبثسایح ،نوع کبزثسی ازاضتی نطتص از واتوع
یدیدۀ فسونؿػت مؤثس کوااد ثوا .ثسای مثتبل ،از منتبع ی
که کؿبوزشی آثی و یهپبض آة شیسشمطنتی اندتب متیگطتسا،
نػجت ثه منبع ی که کؿبوزشی ایر زواج اازا ،امشب واوع
فسونؿػت ثطؿتس اغت و زتجتۀ ثطؿتتسی ثته آ اکتكتبـ
مییبثد .کباابی ثب تساکریریسی شیبا ثؼتد اش اینشته تنتت
تأثطس ثبز اساز میگطسند ثهتدزیح متساکر متیؾتوند و غتغن
شمطح نؿػت میکنتد .ثبزگترازی زوی نهؿتتهاتبی زغتی
اؾجبع ثه کسوج آة و نؿػتت عتوتنیمتدت شمتطح مندتس
کوااد ؾد ،ثنبثسایح از منبعق مػشونی و یب منت احتدا
یک فسواگتبش نػتجت ثته یتک شمتطح ثتبیس احتهتبل واتوع
فسونؿػت ثطؿتس اغت .زتجهابی مسثتوط ثته کتبزثسیاتبی
مختلف شمطح ثسای اخسای متدل  GARDLIFاز ختدول 2
ازا ه ؾدش اغت.

تنلط فضبیی مشبنی ،ؾنبغبیی منبعق مػتؼدی اغت کته
ثتتب مؼطبزاتتبیی اش ازشؼاتتبی اتتس یطشػت ن ؿتتۀ زغتتتسی،
اغتخساج میؾوا .اریوؾبنی وش ااز ،تشنطشی ثسای تجتدی
ازشؼ اااشاب از م طبظ و انداششاتبی مختلتف ثته م طتبظ
واحد ثسای تنلط ابی تسکطجی اغت .ثه عوز مثبل ،او ن ؿۀ
زغتسی که از م طبظ یتک تتب چهتبز عج تهثنتدی مدتدا
ؾتدشانتد ،از نظتس ثگطسیتد (ؾتش  .)1اتس ن ؿتۀ زغتتسی
ازقدی اش نفتوذ زا ثتسای نتطدتۀ ن ؿتۀ زغتتسی کسوختی
اػهبل میکند .از ایح زوؼ ازشؼ یطشػ اتب از او ن ؿتۀ
وزوای ثه ضسیت نفتوذ آ ضتسة ؾتدش و نتتبیح آ ثتسای
تولطد ن ؿۀ کسوخی ثب ار خهغ متیؾتوا .از ؾتش  ،1ثتب
اات از غتلول غتهت چتا ثتبت ازشؼ  2یطشػت وزوای
میؾتوا  )4×0/40(;1/6و  )2×0/60(;1/2و مدهتوع آنهتب
ثساثس  2/8اغت و ثب توخه ثه اینشه ن ؿۀ زغتتسی حبقت اش
مدل اریوؾبنی وش ااز ػدای قنطن اغت ،ثه ػدا  3گسا
میؾوا.

1. Percolation

2. Weighted overlay
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جذٍل  .2تاصُّا ٍ ستثِّإ هشتَط تِ پاساهتشّإ هختلف دس هذل GARDLIF
تغزٗٔ خالض

تخلِ٘ اص آتخَاى

افت سطح آب صٗشصهٌٖ٘

(ساًتٖهتش دس سال)

(ساًتٖهتش دس سال)

زتجه

مندواش

زتجه

مندواش

زتجه

مندواش

زتجه

مندواش

1

0ت 0/02

2

0/02ت 0/05

زظ و غطلت

9

9-4

2

3
4
5
6
7

0/05ت 0/1
0/3 - 0/1
0/6 – 0/3
0/9 – 0/6
0/9ت 1/2

مبغه ثب اندکی غطلت و زظ
مبغهغنگ و کنگلومسا
غنگ آاک کبزغتی
غنگ آذزیح یب اگسگونی
مبغه و گساول ثب غطلت و زظ شیبا

7
5
3
1

14-9
19-14
24-19
> 24

3
4
5
6
7

8

1/5 - 1/2

6-3
-9
10
8-6
5-3
9-7
4-1
9-7
-8
10

زغوثبت آثسفتی اانهازؾت

10

4-0

1

0ت 0/0004
0/0004ت
0/005
0/005ت 0/01
0/01ت 0/5
0/5ت 1
1ت 5
5ت 20

8

20ت 40

9
10

1/5ت 2
>2

9
10

40ت 65
> 65

هح٘ط آتخَاى

(هتش دس سال)

فاطلِ اص گسل (ک٘لَهتش)

کباابی آلی (یطت و مواا توزةااز)

کاستشٕ اساضٖ

ستثِ

هحذٍدُ

ستثِ

10

<1

10-8

8
6
4
2

2-1
3-2
4-3
5-4

8-6
3-1
3-1
3-1

1

>5

8-4
10-8
9-5

هحذٍدُ
منبعق آثطبزی (کؿت منكوتت غبتنه) ،مصازع ثسنح و
چغندزاند
کؿت منكوتت اا هی (ثبؽاب ،مصازع انگوز)
منبعق کؿبوزشی ایر
مساتغ و منبعق خنگلی
شمطحابی ثبیس و منبعق عجطؼی
منبعق ؾهسی ،من احدا غد ،فسواگبشاب ،ثنباز و منبعق
قنؼتی و تدبزی فؼبل
مطبایح نفتی و من اغتخساج نفت و گبش
مؼد کبزی و اغتخساج مواا مؼدنی مبنند شغبل غنگ

شکل  .1چگًَگٖ عولکشد هذل ّنپَشاًٖ ٍصىداس

ضخاهت آتخَاى (هتش)
ستثِ

هحذٍدُ

1

< 25

2
3
4
5

25ت 55
55ت 90
90ت 130
130ت 175

6

175ت 225

7
8
9
10

225ت 280
280ت 340
340ت 405
> 405
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از ایتتح مغبلؼتته اثتتتدا تیتتهاتتبی زغتتتسی مسثتتوط ثتته
یبزامتسابی مختلف مدل  GARDLIFتهطه ؾتد .چگتونگی
تولطد اسیک اش تیهاب از ثختؽ ثنتو و نتتبیح ثتهقتوزت
کبمتت توضتتطن اااش ؾتتدش اغتتت .ثتتسای اندتتب ػهلطتتبت
اریوؾبنی و آمباشکسا ن ؿهاتب ثتسای متدلغتبشی ازشؼ
ن ؿهاب ثبید اوثبزش عج هثندی ؾوا .ثتب اغتتفباش اش م تبایس
اااشؾدش از خدول  2عج هثندی مددا ن ؿهاب از منتطظ
نس افصاز َ Arc GISاندب ؾد و ثب اختسای متدل اتریوؾتبنی
وش ااز ن ؿۀ یطؽثطنی ن بط منته فسونؿػت از آثخوا
اؾت غلهبظ ثهاغت آمد .ؾش  2چگونگی اندب تن طق
و مساح مختلف اختسای متدل یطؿتنهبای  GARDLIFزا
نؿب میااد.

سٍش اسکٌلي 1تشإ هحاسثٔ هقذاس تغزٗٔ خالض

ثساغبظ زوؼ اغشنلح و اهشبزانؽ ثتسای منبغتجۀ مطتصا
تغریتته ،مطتتصا تغططتتسات غتتغن آة ثتتطح اوزۀ تسغتتبلی و
کؿکغبلی منبغجه میؾوا = <13و غپع ثتب اغتتفباش اش
ضسیت ذکطسۀ آثختوا و ثساغتبظ زاثغتۀ  2مطتصا تغریته
منبغجه میؾوا.
()2

h
t

R Sy 

از ایح زاثغه  Rمطتصا تغریته Sy ،آثتدای ویتطش (ضتسیت
ذکطسش) h ،تغططتسات غتغن آة و  tتغططتسات شمتب اغتت.
زوؼ یباؾدش ثس ایح فسل اغتواز اغتت کته تغططتسات از تتساش
آة شیسشمطنی از آثخوا ابی آشاا نبؾی اش تغریه اش غغن اغت
و اهچنطح اطچ یهپبضی اش آثخوا قوزت نهیگطسا =.<13

شکل  .2فلَچاست هشاحل اجشإ هذل GARDLIF

هٌطقٔ هطالعاتٖ

اؾت غلهبظ ثب  538/4کطلومتسمسثغ مػبحت ،از اػتهت
ؾهبل غسة ایسا و ؾتهبل اغتتب آذزثبیدتب غسثتی اتساز
گسفته اغت (ؾش  .)3ایح اؾت ثب تساظاب و تپهابی ثلند
کواػتبنی احبعه ؾدش اغت و ؾوزششازابی ازیبچۀ ازومطته
از اػهت ؾسای آ اساز گسفتهانتد .مهترتتسیح منجتغ آة
غغنی اؾتت غتلهبظ زواکبنتۀ شوتچتبی اغتت کته از
نهبیت ثه ازیبچۀ ازومطته کتتر متیؾتوا .ثساغتبظ نتتبیح
ثهاغتآمدش اش لو چبشابی اکتؿبفی ،او نوع آثختوا آشاا

و تنتتت فؿتتبز از اؾتتت غتتلهبظ وختتوا اازا کتته زوی
اهدیگس اساز گسفتهاند .خهت غبلت خسیب آة شیسشمطنی اش
ؾهبل غسة و غسة منغ ه ثه غهت ازیبچۀ ازومطه (ؾتسم)
اغت و ثطؿتتسیح گساایتب اطتدزولطشی از اػتهت غتسة
اؾتتت از حتتدوا  12از اتتصاز اغتتت .ثساغتتبظ نتتتبیح
ثهاغتآمدش اش ثسزغتیاتبی ض توفطصیشی ،ثطؿتتسیح ػهتق
غنگ کف از مسکص اؾت (ثطؿتس اش  180متتس) و کهتتسیح
آ از اػهت ؾهبل اؾت ثه م داز  25متس اغت.
1. Scanlon
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تشسسٖ دادُّا

از آثخوا اؾت غلهبظ  27حل ه چتبش مؿتبادشای حفتس
ؾدش اغت .تیۀ افت غتغن آة شیسشمطنتی ثتهوغتطلۀ آمتبز
مبابنۀ تساش غغن آة شیسشمطنی از چبشابی مؿبادشای ،کته
توغتتظ غتتبشمب آة منغ تتهای اغتتتب آذزثبیدتتب غسثتتی

91

خهتتغآوزی ؾتتدش اغتتت ،تهطتته ؾتتد .مواؼطتتت چتتبشاتتبی
مؿبادشای از ؾش  4نؿب اااش ؾدش اغتت .تیتۀ مسثتوط
ثه نوع مواا آثخوا ثهوغطلۀ ت حفتبزی مسثتوط ثته چتبش
مؿبادشای حبق ؾدش اغت .از ؾتش  4ت مسثتوط ثته
یشی اش چبشاب ثسای نهونه نؿب اااش ؾدش اغت.

شکل  .3هَقع٘ت هٌطقٔ هطالعِشذُ

شکل  .4هَقع٘ت چاُّإ هشاّذُإ آتخَاى دشت سلواس
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ثساغبظ آمبز غبشمب آة منغ های اغتب آذزثبیدب غسثی
( )1393تؼداا چبشابی ثهسشثساازی (یهپبض) ثجتتؾتدش از ایتح
آثخوا  925حل ه چبش ػهطق و نطههػهطق اغت .تخلطۀ غبتنۀ
ایح چبشاب حدوا  167/66مطلطو متسمشؼت از غبل اغت کته
 91/81ازقد آ ثه ثخؽ کؿتبوزشی اکتكتبـ اازا و ف تظ
 0/37ازقد از ثخؽ قنؼت مكس میؾوا و اػتهت ایگتس
نطص مسثوط ثه مكبز ؾسة اغت .اهچنتطح ،او چؿتهه و 10
زؾته انبت نطص ثب تخلطۀ غبتنه ثهتستطت  0/14و  0/41مطلطو
متسمشؼت وخوا اازند .ثسای ایدتبا تیتهاتبی م تداز یهپتبض و
تغریۀ کبلف اش آمبز مسثتوط چتبشاتبی ثهتسشثتساازی (یهپتبض)
اغتتتفباش ؾتتدش اغتتت .از ثختتؽ ثنتتو و نتتتبیح چگتتونگی
ثهاغتآوزا ایح تیهاب توضطن اااش ؾدش اغت.
اش خهله زوؼ ابی غتغنی ثتسای مغبلؼتۀ آة اتبی
شیسشمطنتتی ،زوؼ اتتبی ض تتوفطصیشی اػتتت ند ،اش ایتتح زاش

متتی تتتوا یبزامتساتتبیی نظطتتس ضتتخبمت ،کكوقتتطبت
اطدزولطشی آثخوا  ،ػهق و خنع غنگ کف و تیه ابی
مختلف آثخوا زا ثه اغت آوزا .مغبلؼتبت ض توالشتسیشی
اؾت غلهبظ ؾبم  240غونداض ض والشتسیشی ثب عتول
 500 ،AB/2متس و  65غتونداض ثتب عتول 1000 ،AB/2
متس از عتول  28یسوفطت اندتب ؾتدش اغتت .ؾتش 5
مواؼطت غونداضابی ض والشتسیک اؾت غلهبظ زا نؿب
می ااد .تیۀ ضخبمت آثختوا ثتب اغتتفباش اش اعالػتبت
حبق اش مغبلؼبت ض وفطصیک حبق ؾدش اغت .مواؼطت
گػ ابی موخوا از منغ ه اش زوی ن ؿۀ شمطح ؾنبغتی
منغ ۀ غلهبظ ثب م طبظ  1/100000که توغظ غبشمب
شمطح ؾنبغی و اکتؿبفبت مؼدنی کؿوز تهطه ؾدش اغت،
تؼططح ؾد و ثه ایح تستطت تیۀ فبقله اش گػ ایدبا ؾد.

شکل  .5هَقع٘ت خطَط تشداشت سًَذاژّإ ژئَالکتشٗک دشت سلواس

تحث ٍ ًتاٗج
تْ٘ٔ ًقشٔ پاساهتشّإ هذل GARDLIF

از ایتتح ثختتؽ زوؼ اختتسای متتدل  ،GARDLIFگتتب ثتتهگتتب
توضطن اااش میؾوا .ثسای تهطۀ ن ؿۀ افت غتغن آة آثختوا
اؾتتت غتتلهبظ ،آمتتبز غتتغن آة شیسشمطنتتی  27حل تته چتتبش
مؿبادشای (ؾش  )4از اوزۀ اؿتغبله ( 1388تتب  )1395اش
غبشمب آة منغ های اغتب آذزثبیدب غسثی تهطه ؾد .م تداز
افت متوغظ غبتنه از اسیک اش چبشابی مؿبادشای عتی ایتح
مدت منبغجه ؾد .غپع ،ثسای تجدی اااشابی افت ن غتهای
از چبشابی یباؾدش ثه غغن ،اش زوؼ ازو یبثی اغتتفباش ؾتد.

ثسای اندب ازو یبثی ،زوؼابی مؼشوظ وشنی فبقتله (،)IDW
کسیدطنگ مؼهولی 1و کسیدطنگ غباش 2ثه کبز گسفته ؾتد .از
نهبیت ،زوؼ  IDWکه کغبی منبغجبتی کهتتسی نػتجت ثته
غبیس زوؼاب ااؾت ثسای ازو یبثی افت متوغظ غبتنه غتغن
آة شیسشمطنی انتخبة ؾد .ثه ایحتستطت ن ؿتۀ اترازشؼ افتت
متوغظ غبتنۀ غغن آة شیسشمطنی تهطه ؾد .از مسحلتۀ ثؼتد،
مغبثق خدول  3کالظثندی و زتجهااتی اندتب ؾتد و ن ؿتۀ
زتجهثندی افت متوغظ غتبتنۀ آة شیسشمطنتی ثتهاغتت آمتد
(ؾش .)6
1. Ordinary kriging
2. Simple kriging
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جذٍل  .3کالستٌذٕ ٍ ستثِّإ هشتَط تِ پاساهتشّإ هذل  GARDLIFدس هٌطقٔ هطالعِشذُ
افت سطح آب (هتش دس سال)
ستثِ
1
2
3
4
5
6
7

هحذٍدُ
0/007ت 0/02
0/02ت 0/05
0/05ت 0/1
0/3 - 0/1
0/6 – 0/3
0/9 – 0/6
0/9ت 1/13

فاطلِ اص گسل (ک٘لَهتش)
هحذٍدُ
ستثِ
0ت 2
9
3–2
6
5-3
3
>5
1

هح٘ط آتخَاى
ستثِ
3
5
7
9

ستثِ
8
5
1

هحذٍدُ
زغوثبت آثسفتی اانهازؾت
مبغه و کنگلومسا
مبغه ثب غطلت و زظ شیبا
غطلت و زظ

تغزٗٔ خالض
(ساًتٖهتش دس سال)
هحذٍدُ
ستثِ
> 24
1
24-18
3
18-12
6
12-8
8
8-4
9

کاستشٕ اساضٖ
هحذٍدُ
منبعق کؿبوزشی آثی
منبعق ؾهسی و مػشونی
منبعق کؿبوزشی ایر و مساتغ

از ایح یطواؽ ثسای منبغجۀ م داز تغریۀ آثختوا  ،اش زوؼ
تغططتتسات حدتتر آة شیسشمطنتتی آثختتوا اغتتتفباش ؾتتدش اغتتت،
ثنبثسایح ثب توخه ثه اینشه اش آثخوا اؾت غتلهبظ یهپتبض اندتب
میگطسا ،ثسای منبغجۀ مطصا تغریه ،زاثغۀ  2ثب اػهبل تغططساتتی
و ثب ازنظسگسفتح مطصا حدر آة یهپبضیبفته ثهکتبز گسفتته ؾتد.
تغططسات غبتنۀ غغن آة از چبشابی مؿتبادشای منغ ته ثتسای
غبل آثی 1394ت( 1395اکتال غتغن آة مهتس  1394و مهتس
 )1395منبغجه ؾد .ثب ضسة کتسا ایتح تغططتسات از ضتسیت
ذکطسۀ آثخوا  ،تغططسات حدر مخص ثتهاغتت متیآیتد .ثتسای
1
اسیک اش چبشابی مؿتبادشای از منغ ته ؾتجشهثنتدی تطػتح
زغر ؾد (ؾش  )7و مدهتوع یهپتبض اش چتبشاتبی وااتغ از اتس
یلیگو  2منبغتجه ؾتد (آمتبز چتبشاتبی یهپتبض اش غتبشمب آة
منغ های اغتب آذزثبیدب غسثی اکر ؾدش اغت).
غپع ،ثب منبغجۀ مػتبحت اتس یلتیگتو و تغططتسات
غغن آة شیسشمطنی ثسای اس چبش مؿبادشای ثتب اغتتفباش اش
زاثغۀ  3مطصا تغریۀ کبلف ثسای اس یلیگو منبغجه ؾد.
مطصا تغریۀ غبتنه و مدهوع یهپبض غبتنه از اس یلیگو ،
ثه چبش مؿبادشای که ثساغبظ آ یلتیگتو تسغتطر ؾتدش
اغت ،تؼهتطر اااش ؾتد و ثتب اغتتفباش اش زوؼ کسیدطنتگ
مؼهولی (ثهالط کغبی منبغجبتی کهتس نػتجت ثته غتبیس
زوؼاب) ازو یبثی ؾد و ن ؿۀ تغریۀ کبلف و م داز یهپتبض
1. Theissen
2. Polygon

ستثِ
1
2
3
4
5

تخلِ٘ اص آتخَاى
(ساًتٖهتش دس سال)
هحذٍدُ
ستثِ
5ت 20
7
20ت 40
8
40ت 65
9
> 65
10

ضخاهت آتخَاى (هتش)
هحذٍدُ
< 25
25ت 55
55ت 90
90ت 130
> 130

ثه اغت آمد .غپع ،ثب اغتفباش اش خدول  3کالظثنتدی و
زتجهثندی اندب ؾد و تیتۀ تغریتۀ کتبلف و م تداز یهپتبض
مدل  GARDLIFتهطه ؾد (ؾش .)6
()3

h 

R  S y 
  Pumping
t 


ثسای تهطتۀ تیتۀ منتطظ آثختوا اؾتت غتلهبظ اش ت
چبشابی اکتؿبفی منغ ته اغتتفباش ؾتدش اغتت .ختنع متواا
تؿشط ااندۀ آثخوا اؾتت غتلهبظ ثطؿتتس اش ؾتح ،مبغته،
غطلت و زظ و یب تسکطجی اش ایحابغت .ثسحػت نػجت ختنع
مواا تؿشط اانتدۀ آثختوا از اسیتک اش چتبشاتب ،مغتبثق ثتب
مؼطبزابی مدل  GARDLIFو ثب توخه ثه خدول  3یتک ازشؼ
ػدای ثطح غه تب نُه ثه اس چبش اکتكبـ اااش ؾد .غپع ،ایتح
اعالػتتبت وازا منتتطظ  Excelؾتتد و ثساغتتبظ مختكتتبت
خغسافطبیی مسثوط ثه آ  ،از منطظ نس افصاز  ArcGISثته یتک
تیۀ ن غهای تجدی ؾد و غپع ثب اغتفباش اش زوؼ کسیدطنگ
مؼهولی ازو یبثی ؾتد و کت منغ ته تؼهتطر اااش ؾتد و ثته
ایحتستطت تیۀ منطظ آثخوا تهطه ؾد .ثخؽ ؾتسای آثختوا
زتجۀ ثطؿتسی زا نػجت ثه ثخؽ غسثی گسفته اغتت چساکته از
آثخوا اؾت غلهبظ اسچه ثه غهت ؾسم میزویتر ،ختنع
زغوثبت زیصتس و ثطؿتس اش نوع غطلت و زظ اػتند (ؾتش .)6
اعالػبت مسثوط ثه ضخبمت زغوثبت آثخوا اش ثسزغی م تبعغ
ض والشتسیک (ؾش  )5ثه اغت آمدش اغت .از نتواحی خنتوة
ؾهسغتب غلهبظ ضخبمت زغوثبت آثسفتی ثه ثطؿتتس اش 150
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متس میزغد .ضتخبمت زغتوثبت آثسفتتی از خنتوة زوغتتبی
یبل وشآغبج و ؾهبل غسة اسشاؿتالم و از زاغتتبی زواکبنته اش
 150تب  200متس متغطتس اغتت و از اػتهت حبؾتطۀ ازیبچتۀ
ازومطه ضخبمت آثسفت ثه کهتسیح حد میزغد .از مسکص اؾت
خنع غنگ کف ػهدتبً زغوثبت اانهزیص اش اجطت متبز و زظ
ثواش و از غسة منغ ه غبشندابی آذزیح و مبز اتبی مطوغتح
خنع غنگ کف زا تؿشط میااتد .ثتب اغتتفباش اش اعالػتبت
ثهاغتآمدش اش م بعغ ض والشتسیک ن ؿۀ ارضتخبمت آثختوا
اؾت غلهبظ تهطه ؾد و ثهوغطلۀ خدول  3و مؼطبزابی متدل
 ،GARDLIFازشؼ ن ؿۀ زغتسی ضخبمت آثخوا عج هثندی
مددا 1ؾد (ؾش  .)6ثسای تهطۀ ن ؿۀ کبزثسی ازاضی اش ن ؿتۀ
کبزثسی مندواۀ مغبلؼبتی غلهبظ اغتفباش ؾتد و زتجتهااتی

(خدول  )3اندب ؾد .مواؼطت گػ ابی موخوا از منغ ته اش
زوی ن ؿتتۀ شمتتطحؾنبغتتی منغ تتۀ غتتلهبظ ثتتب م طتتبظ
 1/100000کته توغتظ غتبشمب شمتطحؾنبغتی و اکتؿتتبفبت
مؼدنی کؿوز تهطه ؾدش اغت ثهاغت آمد و از منطظ نس افصاز
 ،ArcGISثب اغتفباش اش زوؼ فبقلۀ االطدغی 2ن ؿتۀ فبقتله اش
گػ ثهاغت آمد و ن ؿه ثساغتبظ مؼطتبز متدل GARDLIF
(خدول  ،)3زتجهاای ؾد .از ن ؿه فبقله اش گػ ثته منتبعق
نصایک ثه گػ زتجتۀ ثطؿتتسی اکتكتبـ اااش ؾتدش اغتت و
منبع ی که از فبقتلۀ ثطؿتتس اش یتنح کطلتومتس اش گػت اتساز
اازند ،زتجتۀ  1اااش ؾتد .ن ؿتهاتبی مسثتوط ثته زتجتهثنتدی
یبزامتسابی مختلتف آثختوا اؾتت غتلهبظ ثساغتبظ متدل
 GARDLIFاز ؾش  6نؿب اااش ؾدشاند.

شکل  .6ستثِتٌذٕ پاساهتشّإ هختلف  GARDLIFدس آتخَاى دشت سلواس



1. Reclassify
2. Euclidean distance
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شکل  .7پلٖگَىتٌذٕ چاُّإ هشاّذُإ هٌطقٔ هطالعِشذُ
اجشإ هذل ٍ هحاسثٔ اًذٗس آس٘ةپزٗشٕ GARDLIF

دس آتخَاى دشت سلواس

از ایح مسحله مدل  GARDLIFثب توخه ثه وش ابی ازا هؾتدش
از خدول  1اخسا ؾد و اش تلفطق تیهاتب ،ن ؿتۀ آغتطتیتریسی
فسونؿػت منغ ه تهطه ؾد .ثب توخه ثه اینشه تیتهاتبی متوزا
نطبش از مدل  GARDLIFاتس یتک وش کبقتی اازنتد ،ثتسای
تلفطق اااشاب اش تبثغ اریوؾبنی وشنی اش عسیتق منتوی Raster
 calculatorاز منطظ نس افصاز  ArcGISاغتفباش ؾتد .ؾتبکف
آغطتیریسی مدل ثسای آثختوا اؾتت غتلهبظ ثتطح  49تتب
 128ثهاغت آمد .مب ثساغبظ ؾبکف ثهاغتآمدش آثختوا زا
اش نظس آغطتیریسی فسونؿػت ثه ینح نبحطه ثب آغتطتیتریسی

ثػطبزکر ،کتر ،متوغتظ ،شیتبا و ثػتطبزشیبا ت ػتطر کتساشایتر
(ؾش  .)8منبعق ثب آغطتیریسی متوغظ ثطؿتتسیح مػتبحت
آثخوا زا ثه کوا اکتكبـ میااند (خدول  .)4نتتبیح نؿتب
میااد از اعسا زوغتبی اتسشاؿتالم (ؾتهبل ؾتسم اؾتت
غلهبظ) امشب واوع یدیدۀ فسونؿػت ثػطبز شیبا اغت (ؾش
 .)8نتبیح مغبلؼبت اندب ؾدش از اؾت غلهبظ نؿب میااتد
که مطصا فسونؿػتت شمتطح از اعتسا زوغتتبی اتسشاؿتالم
حدوا  12غبنتیمتس از غبل اغتت = .<7متدل یطؿتنهبای از
ایح تن طق نطص ثطؿتسیح م داز آغطتیریسی فسونؿػتت زا از
ایح منغ ه نؿب میااد.

شکل ً )a( .8قشٔ آس٘ةپزٗشٕ راتٖ فشًٍشست دس آتخَاى دشت سلواس تا استفادُ اص هذل پ٘شٌْادٕ ( )b( .)GARDLIFتع٘٘ي
هقذاس فشًٍشست صه٘ي تا استفادُ اص سٍش تذاخلسٌجٖ ساداسٕ []8
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جذٍل  .4اًذٗس  GARDLIFدس آتخَاى دشت سلواس
ٍضع٘ت آتخَاى
آغطتیریسی ثػطبزکر
آغطتیریسی کر
آغطتیریسی متوغظ
آغطتیریسی شیبا
آغطتیریسی ثػطبزشیبا

هساحت ()Km2
49/25
89/84
110/72
99/83
16/04
خهغ365/68 :

هحذٍدٓ GI

49ت 65
65ت 83
83ت 97
97ت 115
115ت 128

تحل٘ل حساس٘ت هذل GARDLIF

اثس اااشابی وزوای مدل از ن ؿۀ نهبیی ثتهاغتتآمتدش اش
اریوؾبنی ثه فبکتوزاتبی شیتبای مبننتد نتوع اتریوؾتبنی
اندب ؾدش ،م داز وش اب ،تؼداا یبزامتساتب و اهچنتطح ػتد
اغؼطت واثػته ثه اس ن ؿه ثػتتگی اازا .از ایتح یتطواؽ
مطصا تأثطسیریسی اسیک اش یبزامتسابی  GARDLIFثتسای
ازشیبثی آغطتیریسی فسونؿػت آثخوا اؾتت غتلهبظ ثتب
اغتفباش اش تنلط حػبغطت حر ن ؿه 1ثسزغی ؾد .اثتدا
یبزامتسابی زتجهثندیؾدۀ  GARDLIFاش نظتس اهجػتتگی
ازشیبثی ؾدند چساکه ػد اهجػتگی ثطح یبزامتسابی متدل
احتهبل کغب زا کباؽ میااتد = .<14از ایتح مسحلته ،ثتب
اغتفباش اش نتس افتصاز  SPSS2اهجػتتگی ثتطح یبزامتساتبی
 GARDLIFثهاغت آمد (خدول  .)5نتبیح نؿب متیااتد
ثطح یبزامتساتبی  GARDLIFاهجػتتگی مههتی مؿتبادش
نهیؾوا .ایح ػد اهجػتگی ثطح یبزامتسابی وزوای مدل،
احتهبل کغب از ن ؿۀ کسوخی مدل زا کباؽ میااد.
جذٍل  .5هاتشٗس ّوثستگٖ پاساهتشّإ هذل GARDLIF
F

I

L

D

R

A

G

الِٗ

1

1
-0/09

1
0/1
-0/02

1
0/36
-0/11
0/06

1
0/64
0/23
-/03
0/008

1
0/27
0/02
0/01
0/17
-0/09

1
-0/24
-0/005
0/17
0/04
-0/002
-0/36

G
A
R
D
L
I
F

از تنلط حػبغتطت حتر ن ؿته ،ازشیتبثی ضتسوزت
ااؾتح یب نداؾتح اغتتفباش اش اسیتک اش یبزامتساتبی متدل
مغسح اغت .از ایح زوؼ از اس مسحله یشی اش یبزامتسابی
مدل حتر ؾتدش و انتدیع آغتطتیتریسی ثتسای اسیتک
1. Map removal sensitivity analysis
)2. Statistical package for social sciences (SPSS

دسطذ هساحت
13/47
24/57
30/28
27/30
4/38
خهغ100 :

ثهقوزت خداگبنه منبغجه میؾتوا .غتپع ،ثتب اغتتفباش اش
زاثغۀ  4مطصا حػبغطت مدل ثهاغتت متیآیتد = .<15ثتب
ث تهکتتبزگطسی ایتتح زوؼ متتیتتتوا متتؤثستسیح یتتبزامتس از
یطؽثطنی منبعق منته فسونؿػت زا ؾنبغبیی کسا.
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 Sمطصا حػبغطت یب ثه ثطتبنی انتدیع تغططسیتریسی زا
نؿب میااد V .و ´ Vثهتستطت ؾبکفابی آغطتیتریسی
ثدو حر ن ؿه و ثب حر ن ؿه N ،و  nثهتستطتت تؼتداا
تیهابی اغتفباش ؾدش از منبغتجۀ  Vو ´ Vاػتتند .نتتبیح
تنلط حػبغطت حر ن ؿۀ مدل  GARDLIFاز آثخوا
اؾت غلهبظ از خدول  6آوزاش ؾدش اغتت .ایتح ختدول
نؿب میااد ثطؿتسیح تغططس از  GIثب حر یتبزامتس  Dثتب
مطبنگطح تغططسات  1/62اتفبم میافتد .ایح موضوع میتواند
ثه ػلتت وش شیتبا ایتح یتبزامتس و اهچنتطح وغتؼت شیتبا
منبعق ثب زتجۀ ثبت ثبؾد .یبزامتساتبی  Aو  Lاتر ثته ػلتت
زتجهابی شیبا ایح یبزامتساب از اػهت اػظر آثخوا اؾتت
غلهبظ حػبغطت و تغططسیریسی شیبای اازند .کراثستتسیح
یبزامتس از آغطتیریسی فسونؿػت ،یتبزامتس  Fثتب مطتبنگطح
اندیع تغططسیریسی  0/2ازقد اغت.
جذٍل ً .6تاٗج آهاسٕ تحل٘ل حساس٘ت حزف ًقشِ
پاساهتش
حزفشذُ
G
A
R
D
L
I
F

اًذٗس تغ٘٘شپزٗشٕ ()S%
اًحشاف
کوتشٗي ت٘شتشٗي
ه٘اًگ٘ي
هع٘اس
حذ
حذ
0/41
0/97
2/15
0
0/23
1/45
2/06
0/42
0/13
0/67
1/72
0
0/58
1/62
3/73
0
0/67
1/5
2/98
0/14
0/17
1/04
2/25
0/32
0/34
0/4
1/18
0
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ًٕت٘جِگ٘ش
تن طق حبضس ثهمنظوز ازا ۀ یک چهبزچوة ػهلی ثسای تؼطتطح
و ؾنبغبیی منبعق احتهبلی فسونؿػت از یک آثختوا اندتب
 یک چهبزچوة کلی و ختبمغ ثتسای ثسزغتی،GARDLIF .ؾد
آغطتیریسی منبعق مختلتف آثختوا نػتجت ثته فسونؿػتت
شمطح اغت که افت یبزامتس مؤثس از واوع فسونؿػت زا ؾتبم
 آثختوا اؾتت، ثسای ثسزغی نتبیح زوؼ یطؿتنهبای.میؾوا
 نتتبیح.غلهبظ ثهػنتوا یتک مغبلؼتۀ متوزای انتختبة ؾتد
مغبلؼبت اجلی ثطؿتسیح م داز فسونؿػت شمتطح زا از اػتهت
 و7= ؾهبل غسة اؾت (منغ ۀ اسشاؿالم) گتصازؼ کتساشانتد
GARDLIF < که ثتب نتتبیح ثتهاغتتآمتدش اش اختسای متدل8
GARDLIF  ثتتطح یبزامتساتتبی وزوای متتدل.مغبث تتت اازن تد
 ایح ػد اهجػتگی ثتطح.اهجػتگی کبقی مؿبادش نهیؾوا
 احتهتبل کغتب از ن ؿتۀ،GARDLIFیبزامتسابی وزوای مدل
 نتتبیح تنلطت حػبغتطت.کسوخی مدل زا کتباؽ متیااتد
حر ن ؿه نؿب میااد مؤثستسیح یبزامتساب از واتوع یدیتدۀ
) وL(  کتبزثسی ازاضتی،)D( فسونؿػت شمطح ثهتستطتت یهپتبض
 ثساغتبظ.) (خنع زغوثبت آثخوا ) اػتندA( منطظ آثخوا
) ثب حر یبزامتس فبقتله اش گػت6 نتبیح ثهاغتآمدش (خدول
، ) ثتهالطت زتجتتۀ کتتر آ از ثطؿتتتس اػتتهتاتتبی آثختتواF(
.کهتتتسیح تغططتتس از ؾتتبکف آغتتطتیتتریسی اتفتتبم متتیافتتتد
 فبقله اش گػت کتراثستتسیح یتبزامتس از متدلغتبشی،ثنبثسایح
 ثب ثتهکتبزگطسی.آغطتیریسی آثخوا اؾت غلهبظ ثواش اغت
) میتوا ن تبطGARDLIF( زوؼ یطؿنهبای از ایح یطواؽ
منته تتس اش نظتس فسونؿػتت شمتطح زا ؾنبغتبیی کتسا و ثتب
 اش واوع فسونؿػتت شمتطح خلتوگطسی، مدیسیت قنطن آثخوا
 زوؾتی ختبمغ اغتت و ایتح،GARDLIF  ثهػتالوش زوؼ،کسا
.ابثلطت زا اازا که از ایگس آثخوا اب نطص اخسا ؾوا
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