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 مقدمه

 یر اراضا   تخزیا   و ساززمن   پوشا   نابووی   و زوال روند

 وقاو   حابل  یر سازت   وا   زمان   ۀکز سطح از زیبی  منبطق

 اس  وشز  جوامع وزا  جد  زخط و معضل یک  ای  و اس 

 انسابن   هب  فعبلن  از نبش  تخزی  آثبر اخنز قزن ننم تب .[1]

( زیسای  ) حنابت   منابوع  یب و نبوی مشهوی طبنع  یر چندان

 کابروز   زتغننا  .[2] کزی نم  جد  دیدهت را انسبن ننبز موری

 سنبسا    مبنناد  زیابی   توامال  میقبوال  اثاز  ۀنینج یر زمن 

 و اسا   محان   و انسابن   رفیابر  فزهنا،   اقیصابی   مدیزی  

  اسا   مهام  وسنبر کبروز  تغننزات رخدای چگونگ  از آگبه 

 واب  وشاز  تماب   و وزخوری و  مزووط فزایندهب  اینک  یلنل و 

 تغننااز محاان   وااز ا  گساایزی  اثاازات توانااد ماا  طبنعاا 

 آرایا   و اناداز   ونویئوشانمنبی    هنادرولوییک   هاب   چزخ 

 .[3] یوگااار  ا  گونا   تناو   و جنگال  مبنناد  طبنع  هب  ووم

 اکوسنسایم  سالمی  حفظ وز گنبه  پوش  و اراض  کبروز 

 توامال  تغننازات  وا   نساب   و اسا   اثزگااار  وسانبر  طبنع 

 و  هب آن از ک  اس  یلنل همن  و   اند حسب  وسنبر محنط 

 و منطقاا  شاازای  شاانبخ  واازا  اصاا   هااب  مؤلفاا  تنااوان 

 حابل  یر. [4] گنزناد  ما   وهاز   محنطا   تغننازات  شنبسبی 

 از یکاا   اراضاا  کاابروز  هااب  نقشاا  از گنااز  وهااز   حبضااز

 ریز  وزنبم  وزا  ننبز موری هب  یای  تولند یر اص   هب  مؤلف 

 سزاساز  یر گنابه   پوشا   اس   کوچک و وزرگ سطوح یر

 از  وان   چازا   ساززمن    ضعنف مدیزی  ثنزأت تح  جهبن

 هاب   گونا   افازای    خبک و  آب یر امالح منزان افزای   حد

 هااب  اکوسنساایم تخزیاا  و زوال آن ۀنینجاا و وااوی  مهاابجم

 انسابن   جواماع  یسیزس  منزان  آن ینببل و  و اس  طبنع 

 کابه    یهاد  ما   ارائ  هب آن و  طبنع  منبوع ک  خدمبت  و 

 گاشا   واب  و مخی اف  یالیال  و  اراض   روز کب. [5] یبود م 

 تحاول  و تغنناز  یچابر   طبنعا  و انسابن   توامال  اثز زو زمبن

 قازار  ثنزأتا  تحا   را اکوسنسیم تم کزی و شزای  ک  شوی م 

 و وننا   پان    آشکبرسابز   ک  اس  یلنل همن  و   یهد م 

زیابی    اهمن  اکوسنسیم یک یر ایجبیشد  تغننزات مزاقب 

 از زماان  پوشاا  کاابروز  هااب  نقشاا   طزفاا  از. [6] یاری

 وا   طبنعا   منبوع ی مدیز وحث یر اطالتبت  منبوع تزی  مهم

  وان   وازیار   وهز  اراض   کبروز  تغننزات .[7] روی م  شمبر

 زیززمننا   و سطح  آب منبوع از مداوم ۀاسیفبی خبک  حد از

 زرسا  و. [8] یاری زیسا    محان   واز  یار  بمعنا  منف  اثزات

 و وسان    تناوان   و  زیززمنن  آب منبوع وز انسبن  هب  فعبلن 

 اتمابل  و تاأثنز  تحا   منابطق  خنصتشا  وزا  کبرآمد اوزار 

 منابطق  ایا   آب کنفنا   حفاظ  جه  حفبظی  هب  فعبلن 

 تغننازات  نزخ و کبروز  طبقبت زیبو ار. [9] اس  توج  موری

 آب منابوع  واب  آن همبسیگ  سززمن  پوش / اراض  کبروز 

 یر موجاوی  محنطا   مشاکالت  صاحنح  یرک وزا  زیززمنن 

 و اراضاا   کاابروز تغنناازات. [10] اساا  ضاازور  منطقاا 

 کبه  وبتث تنهب ن  زیززمنن  آب منبوع از روی  و  وزیار  وهز 

 شاد   ارزشامند  منبوع ای  کنفن  تخزی  سب  و ک   کمن 

 اراضا   کابروز   تغننز اثزات وزرس  و مطبلع   یرنینج  .اس 

 صاحنح  مادیزی   وا   تواند م  زیززمنن  آب منبوع کنفن  وز

 زیززمنن  هب  آب .[11] دکن کمک آو  منبوع ای  از اسیفبی 

 آب تاأمن   یر مهما   نق  ک  هسیند آب منبوع تزی  مهم از

 و خشاک  منابطق  یر شزب و کشبورز  هب  فعبلن  ننبز موری

 از یکاا   آب مناابوع کنفناا  از آگاابه . یارنااد خشااک ننماا 

 منابوع  ۀتوساع  و ریاز   وزنبم  مدیزی   یر مهم هب  ننبزمند 

 وا   توجا   واب  .[14-12] اسا   هاب  آن کنیزل و حفبظ  و آب

 مهام  توامل و ارزشمند ذخبیز ءجز زیززمنن  آب منبوع اینک 

 کسا   نینجا   یر  روی م  شمبر و  کشور هز پبیدار ۀتوسع یر

 ۀنقش ۀتهن  همچنن  و اس  ضزور  آن وب راوط  یر اطالتبت

 هاب   آب هاب   ویژگا   تغننازات  ننز و اراض  کبروز  تغننزات

 ای  از صحنح وزیار  وهز  یر س اسب گبم  تواند م  زیززمنن 

 یناد افز یر مهما   نقا   و وبشاد  خادایای   و وابارز   منبوع

 ایفاب  را هاب  آن از وزیار  وهز  و اسیفبی  مدیزی   گنز  تصمنم

 گونابگون   سانی   هاب   رو  اینک  وجوی وب .[16و  15] دکن

 آب مناابوع وااز اراضاا  کاابروز  تغننااز اثاازات ارزیاابو  واازا 

 اماب   یاری وجوی منبوع ای  کنفن  وضعن  وزرس  و زیززمنن 

 سنج  از گنز  وهز  امب  ننس  صزف  و   هزین  و زمبن نظز از

 تعادای  کبه  وب زیبی  حد تب اس  توانسی  آمبر زمن  و یور از

 هاب  رو  سابیز  وا   نساب   تز یقنق وزآوری ۀارائ و وزیار  نمون 

 ز کابرو  تغننازات  وزرسا   وحاث  یر .[19-17] وبشد صزف  و  

 یاشای   یلنال  وا   یور از  سانج    هب یای  از اسیفبی  اراض 

 راییاو  طنفا    تفکناک  تاوان  واوین   هنگابم  و  مبنند امکبنبت 

 هاب   سابل  یر تکازار  وسانع   پوشا   وابال   مکابن   و میزیک

 و زمابن   تغننازات  وزرسا   جها   را  وبالی پیبنسنل مخی ف 

 پازیاز   امکابن  یای  رقاوم   شاکل  و اراضا   کبروز  مکبن 

 ساز   هاب   یای . [20] اسا   ضازور    یارناد  کا   سنسیم 

 اطالتبت نو  تزی  کبروزی  و وهیزی  ا  مبهوار  تصبویز زمبن 

 زوا  گنبه  پوش  و اراض  کبروز  تغننزات روند وزرس  وزا 
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 (انسابن  ) غنزطبنعا   و( اق نما   توامال ) طبنعا   توامل اثز

 آب مناابوع وزرساا  وحااث یر  طزفاا  از .[22و  21] هساایند

 ۀتهنا  و وناد   پهنا  وزا   منبس  رو  انیخبب ننز زیززمنن 

 اسبسا   گبم  زیززمنن  هب  آب کنف  ویژگ  تغننزات ۀنقش

و  16] روی ما   شامبر  و  منطق  آو  منبوع مدیزی  یر مهم و

 وا   [24] همکبران و گزیین  صفو   خصوص همن  یر. [23

 وازا   منبساب   یقا   کزیجنن، رو  ک  رسندند نینج  ای 

 Marengo .ی یار زیززمنن  آب منبوع کم  و کنف  وند  ن په

 وناد   پهنا   یر کزیجننا،  رو  یقا   ننز [25] همکبران و

 زهیبونابن  .اند کزی  ندأیت را زیززمنن  آب منبوع کنف  و کم 

 رساندند  نینجا   ایا   و  خوی تحقنق یر ننز [26] همکبران و

  وازا  یزنشا و یقیا   از  تشاعب  وعتب و کوکزیجنن، رو  ک 

 از ماب  کشاور  یر اینک  و  توج  وب .ووی وزخوریار هب تبمل ونشیز

 شازب  آب تاأمن   منبوع تزی  مهم زیززمنن  آب منبوع سو یک

 وخا   یر مصازف   آب از زیابی   وخا    همچنن  و هسیند

 زیززمننا   آب منابوع  از خشاک  منابطق  یر ویژ  و  کشبورز 

 مننا  زیزز آب هب  سفز  اف   ییگز سو  از و شوی م  تأمن 

 توامال  تازی   مهام  از هب آب ای  کنفن  کبه  آن ینببل و  و

 کم  و کنف  کبه  ت ل وزرس   روی م  شمبر و  زای  ونبوبن

 و توامال  ایا   شنبسابی  . رساد  م  نظز و  ضزور  منبوع ای 

 و منبسا   مادیزی   یر تواناد  ما   هاب  آن از یاک  هز اثز یرک

. وبشاد  ؤثزم زیززمنن  هب  آب کنف  و کم  اف  از ج وگنز 

 منابوع  کنفن  وز کبروز  تغننز اثز حبضز پژوه  یر ونبوزای  

 قازار  وزرسا   ماوری  یامغابن  آوخناز  ضاۀ حو یر زیززمنن  آب

 . گزف

 تحقیق ۀپیشین

Chen (2002) تغنناازات تااأثنز وزرساا  واا  تحقنقاا  یر 

 ونبوابن   ۀمنطقا  یر زیززمننا   آب منابوع  وز اراض  کبروز 

 آب ساطح  یای نشابن  یشبنا پژوه  نیبیج .پزیاخ  سبن،

 گسایز   وا   را آن ت ا   ک  اس  یاشی  کبه  زیززمنن 

  راسیب همن  یر .[27] یای نسب  صنعی  و شهز  منبطق

 نق  ارزیبو  هدف وب( 1396) حس  محموی پژوه  نیبیج

 ضاۀ حو یر زیززمنن  آب کنفن  تغننزات وز اراض  کبروز 

 زیززمننا   آب کنفنا   یر ک   تغننزات  یایند نشبن الجبن

 کابروز   تغننازات  واب  ارتببط یر  افیبی  اتفبق  ضحو ای  یر

 زنن (2017و همکبران ) Prăvălie .[28] اس  نبوی  اراض 

واب    رومابن   را یر جناوب غزوا    اراضا   یا تخز  نحسبس

 .یایناد  قازار   وزرسا  ماوری  و GIS  هاب  کنتکناسیفبی  از 

 وریما  ۀمنطقا  از یرصاد  70یای نشابن   هبن پژوه  آ جینیب

و   نا نززمیزآب   نا فنک   فشبر کشابورز  لنو  یل مطبلع 

  تباع  و وا   گزفی  قزار  وحزان  یکم یر شزا  بهنپوش  گ

و تحاول   زننا یچابر تغ   ننززمیزآب   نفنک  کبروز زننتغ

( 2012) همکبران و طبهب  راسیب همن  یر. [29] اس  شد 

 مح ا   زیززمنن  آب منبوع مدیزی  وزرس  و  تحقنق  یر

 مادیزی   یای نشابن  هب پزیاخیند. نیبیج پژوه  آن یم  یر

 وازیار   وهز  ثنزأت تح  شدت و  یم  یر زیززمنن  هب  آب

 همان   یر .[30] اسا   ووی  کشبورز  هب  فعبلن  ۀروی و 

  کاابروز زنناااثااز تغ  قاانتحق یرMishra  (2015 )  راساایب

 Haridwar ۀمنطقاایر   ناانززمیآب ز مناابوعرا وااز   اراضاا

 قنا تحق جینیاب  .یای قازار   وزرسا  ماوری یر هناد   1دواریهبر

 ۀیا رو  وا   یافازا  ل نسا  وقاو    یافازا  یای نشبنیبیشد  

  هب سوخ   و  همزا  تقبضب  صنعی  هب  نفعبل   نجمع

  یر الگوهاب  زننا سزت  تغ  یموج  افزا  بهنو گ   نفس

و   مسکون منبطق  یافزا  آن تبع  و  و د ش  اراض  کبروز

کابه    واز  منمسایق  طاور   و   هبنکبه  سطح پوش  گ

  کبشا  .[31] اسا   گااشی  اثز  ننززمیآب ز منبوعسطح 

 تناوان  تحا    قا نتحق یر زنا ن( 1397) همکبران و  زنوز

 و   ننززمیز آب  فنک  پبرامیزهب  وزخ زاتننتغ  وزرس»

  یا ا وا   «مزناد  شهزسیبن زنآوخ ضۀحو یر آمبر  نزم رو 

, SO  TDS SAR ,EC وننا آن زیمقابی  ک  اند د نرس ج ننی

Cl شازق و   غزو جه  یر 1388 تب 1384  هب سبل  نو  

  نش وب 1391 سبل یر و یاشیند  نبمحسوس  شیافزا روند

 جها   یر توامال   یا ا   و از طزف بفیندی  یافزا شیز نو

 شامبل  قسم  یر 1391 تب 1384 سبل از  جنووو   شمبل

 جناوب  یر و کابه   زنآوخ ضۀحو ۀبننم یر   یافزا  ضحو

  یا ا زاتننتغ روند اس . بفی ی  یافزا یووبر  زنآوخ ضۀوح

 شهزسیبن زنآوخ ضۀحو  ننززمیز آب یر  فنک پبرامیزهب 

 زاتننا از تغ  نبشا   انسابن   هاب   نا فعبل زنتاأث  تح  مزند

 .[32] هسیند گسیز  روسیب و ...   اراض  کبروز

 یر( 1399) ن نااوان اسااد  و تنمااور  تحقنااق نیاابیج

 نشبن زیززمنن  آب کنفن  وز اراض  کبروز  ثنزأت خصوص

 و اس  زیززمنن  هب  آب کنفن  وز اراض  کبروز  ثنزأت از

 وا   را روی حب ا   آوخناز  ضاۀ حو یر اراضا   کبروز  مدیزی 

                                                            
 هبریدوار .1
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 زیززمننا   هاب   آب کنفنا   مدیزی  وزا  راهکبر  تنوان

 تحقناق  نیابیج   راسایب  همان   یر. [33] اسا   کزی  تنوان

Chitsazan تغنناازات وزرسا   واا  کا  ( 2019) همکابران  و 

 اسا   آن ونابنگز   اند پزیاخی  هب  زیززمنن  آب یر ننیزات

 توامال اا   انسابن  هاب    فعبلنا   اثاز  زوا  ننیازات  منزان ک 

 کا   ییگاز  تحقناق  یر. [34] اسا   یبفی  افزای  ینویننک

 از اساایفبی  وااب کاا  (2019) همکاابران و Bouteraa توساا 

هاب    آب کنفنا   یای نشابن   شد انجبم آمبر زمن هب   رو 

 تغننازات  جم ا   از انسابن  هاب    فعبلنا   اثاز  زو زیززمنن 

 .[35] اس  شد  تحول و تغننز یچبر اراض  کبروز 

 ها روش و مواد

اس .  سمنبن اسیبن  هب از شهزسیبن یک یامغبن  شهزسیبن

 و مزکاز   وخا   یو شابمل  کا   اس  یامغبنمزکز آن شهز 

 سزشمبر  اسب  وز شهزسیبن ای  جمعن . شوی م  امنزآوبی

 یامغابن  ضاۀ حونفز ووی  اسا .   هزار 86 وب وزاوز  1395 سبل

 وا   شمبل سم  از تموم  شن  اس  خشک  نم اق   یارا

  ضا حو ای  جنوو  قسم  و  هزچ  و یبود م  کبه  جنوب

کا  مازز    ی تب جاب  شوی  ارتفب  کبسی  م   ازشویم م  نزییک

 یابن قازار یاری و جز  یز کاو   هاب    یر یشا  ضا حو  جنوو

ۀ منطقا  وا  جناوب اسا .   شمبل  یب رویخبن  یر امیدای تقز

 سا   شابمل  یامغابن  شهزسایبن  یامغابن   ضۀحو شد  مطبلع 

 و( امنزآوابی ) روی یامغابن  غازب  ضاۀ حو روی  یامغبن ضۀزیزحو

 594228 واب  وزاواز  آن مسابح   کا   روی یامغبن شزق ضۀحو

 هاب    ضا زیزحو مسبح  1 جدول یر(. 1 شکل) اس  هکیبر

 هاز  ناک تفک وا   کا   یهاد  ما   نشبن را یامغبن آوخنز ضۀحو

 وناد   نمتقس یسیورالعمل ۀپبی وز. اس  شد  آوری   ضزیزحو

 واا  یامغاابن آوخنااز ضااۀحو)تماابب(   یاازانا  هااب  ضااحو

 .[36] شوی  م نمتقس یزز هب   ضزیزحو

 دامغان آبخیز ضۀحو تقسیمات. 1 جدول

 هکتار به مساحت ضهزیرحو اختصاری نام کد

 5/295897 (نزآوبی)ام یامغبن غزب 477113

 5/126174 یامغبن شزق 477251

 172156 روی یامغبن 477419

 594228 جمع

 1399 ننزو  وزارت تمبب  تقسنمبت: منبع

 
 ها شهرستان و سمنان استان قرارگیری موقعیت و کشور سطح در مطالعاتی مورد ۀمنطق موقعیت. 1 شکل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
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 زاتننااتغ  آشکبرساابز  پااژوه   یااا  اسبساا هاادف

  نا نززمیز آب منابوع   نا فنک واب  ارتببط یر  اراض  کبروز

 یامغابن  ضاۀ حو یر( 2020 -2003) گاشی  سبل 18  ط

 وا   منجاز  کا    اصا   ت ل یرک  وزا  (یامغبن شهزسیبن)

 آب مناابوع  فاانک زاتننااتغ و ساا یز   نمحاا زاتننااتغ

  نوضااع  وزرساا  واازا  راساایب  یااا یر. اساا   ناانززمیز

 آب مناابوع  فاانک زاتننااتغ و  اراضاا  کاابروز زاتننااتغ

 هاب   مابهوار   تصابویز  از یامغبن زنآوخ ضۀحو یر  ننززمیز

 تصابویز  ای (. 2 جدول) شوی م  اسیفبی  8 و 7  5 لندس 

 اخاا  سانجند   ای  1هب  یای  پبیگب  از TIF فبیل صورت  و 

 از وعاد . اس  شد   تفکنک مخی ف هب  کبروز  7 و  و شد 

 کابروز   هاب   طبقا   ایا   از یک هز یور  هز وزا  تفکنک

 طبق  هز وزا  طبق  هز ۀسبالن مسبح    ضحو وزا  زمن 

 تغننازات  روناد  و شد محبسب   ضحو یر کبروز  کدهب  از

یرخااور . آمااد یساا  واا ( 2020 تااب 2003) آن ۀساابل 18

 آوخناز  ضاۀ حو وزا  لندس  تصبویز ۀک ن ک  اس  یبیآور 

 مسانز  تزتنا   و  مشخصبت وب تصویز  و وک یو یر یامغبن

 ونابوزای   شاوی   ما   ای ی پوش  035 رییف و 163 و 162

 آمابر   ۀیور طا    ضحو وزا  شد  گفی  تصویز  و وک یو

 .اس   شد سبز  موزاینک و اخا 2000-2020

 8 و 7 ،5 لندست ۀماهوار تصاویر اطالعات. 2 جدول

 سنجنده نوع داده نوع تاریخ ابر پوشش درصد تفکیک قدرت ماهواره باند تعداد سنجنده نوع

 TIF OLI 26/5/2015 0 یزم 30 تب 15 11 8 لندس 

 TIF OLI 7/5/2020 0 میز 30 تب 15 11 8 لندس 

 +TIF ETM 28/5/2010 0 میز 30 8 7 لندس 

 ETM و TIF TM 14/5/2003 0 میز 30 7 5 لندس 

 

 1اتمسفز  و هندس  تصحنحبت از وعد پژوه  ای  یر

 ارزیابو   موری هب  مبهوار  تصبویز وند  طبق  یق  و صح 

 سانج   صاح    مزواوط وا    هاب  نمون  . سپس ندگزفی قزار

 از اسایفبی   منادان    تم نابت  اسب  وز 2020 سبل تصبویز

 ۀنقشا  ارث گوگال  افازار  نازم  یر موجوی هب  مبهوار  تصبویز

 منظاور   وا   .گزفا   قزار سنج  صح  موری اراض  کبروز 

 هاب   سابل  تصابویز  سنج  صح مزووط و   هب  نمون  ۀتهن

 و ارث گاول  تصابویز  از ننز 2003 و 2000  2015  2010

 گنبه  پوش  1:250000 ۀنقش و  مزووط زمنن  اطالتبت

 کا   آوخنز  ضۀحو 12 اجزای  تفصن   مطبلعبت از حبصل

 اجزایا   ا تفصن   مطبلعبت یارا  شد  مطبلع  ۀمنطق یاخل

 ۀایار) شاد  گزفی  وهز  اس   هکیبر 6/125545مسبح  وب 

 نازیار  و آوخ نع ع طبمنبو کل ۀایارو مطبلعبت   مهندس 

  مطبلعابت وازا   یا  از ا ی نهب ( و یر1399اسیبن سمنبن  

 شاکل  و 3 جدول) شد گزفی  وهز  تصبویز یر سنج  صح 

 از تصاابویز  ایاا  ساابز   رقااوم  و پاازیاز   جهاا  (.2

 eCognition و GoogleEarth  ARCGIS10-3  افزارهب نزم

Developer  ر افاازا ناازم یر تصاابویز پاازیاز . شااد اساایفبی

eCognition افزارهااب  ناازم ساابیزخااالف   واا(envi  erdas و 

idrisi ) تصابویز  ۀیهناد  نلتشاک  هاب   نکسلپ وز مبین  ک 

                                                            
1. https://earthexplorer.usgs.gov/ 

  وناد  قطعا   واب . پاایزی   ما  صورت اشنب اسب  وز هسیند 

 یر راجوار  هم هب  نکسلپ از  ا مجموت  اس  قبیر تصبویز 

 شاکل  و  را تصبویز پزیاز  و یزنگ نظز یر قطع  یک قبل 

 اوزارهبی   شییا وب یبیشد افزار  نزم .یهد  انجبم  عنبیارتزم

  وناد  منظور قطعا    و  یس نو وزنبم  و  ننبز پنشزفی   وسنبر

 تواناد   ما . [37] اسا   رسابند   خاوی  حاداقل  و  را تصبویز

 یهاد   انجابم  سابی   زیتصو کی از را  معنبیارتز  هب لنتح 

 از را دنا مف و یارمعناب   اطالتابت  تواند  م وزنبم   یاواقع  و 

 .کنااد اساایخزا   ا ماابهوار  بیاا ی بنااجغزاف زیتصااو کیاا

eCognition ۀننزم یرافزار  نزم  یوهیزتنوان   و  توان  م را 

 .[38] آوری شامبر  وا   زیتصابو   وناد  قطع  بی و  وند طبق 

 از یور  هاز  وازا   میوسا   طاور   و  تحقنق ای  انجبم وزا 

 و یابو   منابن  وازا   اسیبن سطح یر چب  ح ق  1760 تعدای

 اسایخزا   و زیززمننا   آب کنفنا   هاب   نقش  یقنق ۀتهن

 چاب   ح قا   58 اطالتابت  از و (یابو   منبن) آمبر زمن  ۀنقش

 منازان  وزرسا   و تح نال  منظور  و   ضحو یاخل یر تمنق

 اثازات  کابه   منظاور   و . شد گزفی  وهز  کنفن  تغننزات

 جها   ناق تم هاب   چب  از فق ( وبرندگ ) اق نم  تغننزات

 تاب  شد   اسیفبی  زیززمنن  هب  آب کنفن  تغننزات تح نل

 ممکا   حاداقل  وا   اق نما   توامل از نبش  تغننزات منزان

 آب از 1398 تااب 1382 آماابر  ۀیور یر اطالتاابت .زساادو
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 واوین  نزمبل]. 31[ دش آور  جمع سمنبن اسیبن ا  منطق 

 وزرسا   از پاس . دشا  تسا   توصانف   آمبر وب هب یای  توزیع

 رو  یو از و تعناان  منبساا  ماادل مخی ااف  هااب  لمااد

 IDW; Inverse) فبصا    تکاس  یها   توان قطع  یبو  منبن

Distance Weighted) کزیجنناا، معمااول  رو  و (OK; 

Ordinary Kriging ) و اویدا یر مکبن  وند  پهن  هب  نقش 

 افاازار ناازم محاان  یر مطبلعاا  مااوری آماابر  ۀیور انیهااب 

ArcGIS و GS+ از  یرنهبیا  . شاد  گزفی  وهز  10,3 ۀنسخ 

 تغنناازات کماا  ۀنقشاا  شااد  تهناا  هااب  نقشاا  تفبضاال

   کا یالکیز  یشابمل هادا   ی بنمنشا   نا فنک  پبرامیزهب

  کزونابت   وا ساولفبت    ی  یدنک از  اسا   اماالح   ۀمبناد   وبق

 ضاۀ حو زیززمننا   آب میو ساد  منپیبسا  م نک سا  م یزنمن

 R افازار  نازم  از اسایفبی   واب   نهبی یر و آمد یس  و  آوخنز

 .شد مشخص زیززمنن  آب منبوع کنفن  تغننزات روند

 (1399 سمنان، استان آبخیزداری و طبیعی منابع کل ۀادار) اجرایی -تفصیلی مطالعات دارای های هضحو اطالعات. 3 جدول

 مشاور ضهحو نام ردیف
 شروع سال

 مطالعه

 پایان سال

 مطالعه
 تماب کد هکتار به مساحت شهرستان

1/7047 شهز  مهد 75 73 مطبلعبت ۀایار مح   یفوال 1  477131 

54/16063 یامغبن 85 83 وزنب اگز  2  477131 

04/1672 یامغبن 86 81 نیپب آهوانو 3  477114 

16/9156 یامغبن 86 81 نیپب کالت  4  477121-477122  

27/9621 یامغبن 86 81 نیپب شوراب 5  477123 

26/6311 یامغبن 86 81 نیپب نمک  6  477124 

91/11056 یامغبن 75 75 آوخنزیار مدیزی  ییبب  7  477126 

 گنوتنگ  8
 مهندس  خدمبت

 جهبی
29/5692 یامغبن 82 78  47725-47726  

44/15798 یامغبن 87 86 تو  پزیازان اید  طبق وق 9  4774121-477412  

477223-477222 11811 سمنبن 91 90 مبن  آوران کش  آوخور  10  

59/15177 یامغبن 91 90 پنبب پبر  نجز 11  4774122 

97/16137 یامغبن 99 95 سمنبن یانشگب  آسیبن  12  4774125 

6/125545 جمع  

 

 مطالعاتی مورد ۀمنطق داخل اجرایی تفصیلی مطالعات دارای های هضحو موقعیت. 2 شکل
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 ساطح  یر هاب  نمونا   وزیاشا   یر سانج   صاح   جه 

 پازاکن   از آموزش  هب  مون ن تب شد سع  تصبویز و تزص 

 یقنق موقعن  ک  وبشند وزخوریار تصویز سطح یر منبسب 

 کا   وبشاند  یاشای   تصاویز  سزاساز  یر منبس  پزاکندگ  و

 1نقابط  تصابیف   صاورت   و  ا  ج  افزار نزم از کبر ای  وزا 

 نزییاک  یلنال  وا   منابطق  ایا   اینک  احیمبل شد؛ انیخبب

 منادان   وبزییدهب  ریختب و  2020 سبل تصویز تبریخ ووین

 حقابیق ) شاد   شنبخی  مزجع هب  یای  ووین یسیز  یر و

 از کبپاب  ضزی . ی یار را وبالتز  کبپب  ضزی  منزان (زمنن 

 اراضا   کابروز   هاب   کال  از یک هز وزا  1 ۀراوط طزیق

 .اس  شد   محبسب  5 جدول یر 2020 تب 2000 سبل
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 ها یافته

 یر ءگزا ش  و احیمبل حداکثز الگورییم از حبضز پژوه  یر

 یر تصابویز . اسا   شاد    گزفیا   وهز  eCognition افزار نزم

  envi) افزارهاب  نازم  سابیز  خاالف   وا  eCognition افزار نزم

erdas و idrisi ) هاااب  پنکسااال واااز مبینااا  فقااا  کااا 

 اسب  وز هم و اشنب اسب  وز هسیند  تصبویز ۀیهند تشکنل

 وناد   قطعا   واب . پایزی م  صورت احیمبل ثزحداک الگورییم

 را جاوار  هم هب  پنکسل از ا  مجموت  هسینم قبیر تصبویز 

 وا   ار تصابویز   زیاپز و یمزنگو نظز یر قطع  یک قبل  یر

 اسایخزاج   تصبویز  نهبی  یر و یهنم انجبم معنبیار شک  

  واا و اساا  خااوو  وساانبر یقاا  یارا  اراضاا  کاابروز 

 از نشایز  و یقا   واب  مخی اف  اضا  ار پوشا    وسان    ی ا

 اراضا   کابروز   ۀنقش تزتن  و  3 شکل. شدند جدا یکدیگز

 را مانالی   2020 و 2015  2010  2003 هاب   سبل وزا 

 وازا   اراضا   کابروز   مسابح   وزرسا   یر .یهد م  نشبن

 اسا   آن ونابنگز  2020 و 2015  2010  2003 هب  سبل

 یر اضا  ار کابروز   تغننازات  (هکیابر ) ساطح  ونشیزی  ک 

 مزووط پژوه   یر وزرس  موری ۀیور چهبر هز وزا   ضحو

 اسا  ( وبیز) گنبه  پوش  ودون اراض  و مزاتع کبروز  و 

 2003 سابل  یر اراضا   کابروز   تغننزات سطح کمیزی  و

 وابغ   اراضا   و( شهز ) مسکون  اراض  کبروز  و  مزووط

                                                            
1. Cryat random point 

 یر کا   اسا   کال  مسابح   نسب  یرصد 74/1 و 18/0 وب

 واب ( شاهز  ) مساکون   و کشبورز  کبروز  و  2020 سبل

 فق   ضحو یر  2003 سبل یر طزف  از .اس  28/0 و 5/0

 کبروز  2020 و 2015 سبل یر ک  یاش  وجوی کبروز  6

 ساد  احداث از نبش  سطح  آب منبوع» تنوان تح  جدید

 .اسا   شد  ایجبی انسبن یخبل  اثز زو «(مصنوت  یریبچ )

 و کشابورز   اراضا   ساطح  یهاد  ما   نشبن 4 جدول نیبیج

 یرصاد  78/69 و یرصاد  85/71 وب زتن ت و  جنگ   اراض 

 را اراضا   کابروز   تغننزات یرصد ی ونشیز و یبفی   کبه 

 خاوی  وا   یامغابن  آوخناز  ضاۀ حو یر 2003 سبل و  نسب 

 ۀتوساع  وبغ   اراض  کبروز  طزف  از و یهند م  اخیصبص

 یرصد 62/55 یرصد  63/60 وب وبیز اراض  و شهز  منبطق

 نساب   را ونشیز  مسبح  سطح  افزای  یرصد 25/26 و

 کمیازی   مزاتاع  و اند یای  اخیصبص خوی و  2003 سبل و 

 خوی و  یرصد 46/4 وب 2003 سبل و   نسب را سطح تغننز

 وادون  اراضا   یرصاد   25/26 رشاد  .اس  یای  اخیصبص

 ونبوابن   منبطق سطح افزای  از نشبن( وبیز) گنبه  پوش 

 .اسا   یای   رخ  ضا حو ایا   یر زایا   ونبوبن  یرواقع و اس 

 سابل  وا   نساب   ننز سد احداث از نبش  سطح  آب منبوع

 مسابح   هکیبر 15/453 و یاشی  یرصد 100 رشد 2003

 کشابورز   اراضا   و جنگال  مزاتع  سطح .اس  آن ۀیریبچ

 هکیااابر 62/7588 و 66/35457  66/14689 تزتنااا  وااا 

 پوشا   ودون اراض  ز  شه منبطق  هب وبغ سطح و کبه 

 نهبیا   یر ساد  احاداث  از نبش  سطح  آب منبوع و( وبیز)

 15/453 و 13/50404  26/600  44/6278 تزتنااا  وااا 

 سبل اراض  کبروز  ۀنقش وزرس  .اس  یبفی   افزای  هکیبر

 وخ  یر تغننزات ونشیزی  یهد م  نشبن 2020 تب 2003

 مزکاز  و غازب  جناوب  شازق   جناوب  جنوب  شزق  شمبل

 هاب   سابل  یر  ضحو ا  نقش  از وخ  ای  یر اس   ضحو

 و تغننز یچبر اراض  کبروز  2020 و 2015 2010  2003

 (.3 شکل) اس  شد  ا  گسیزی  تحول

 وزرس  طزیق از اراض  کبروز  اسیخزاج  هب  نقش  یق 

 کابروز   هاب   کاال   از یک هز وزا  ک   یق  و کبپب ضزی 

. اس  شد   محبسب  5 جدول یر 2020 تب 2003 سبل اراض 

 ضازی   و 2ک ا   یقا   شابمل  2020 سبل یر صح  ارزیبو 

 2015 سابل  وازا   اس   94/0 و 95/0 وب اوزوز تزتن  و  3کبپب

                                                            
2. Overall Accuracy 
3. Kaapa 
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 اسا    91/0 و 93/0 وزاواز  تزتنا   و  کبپب ضزی  و ک   یق 

 92/0 وزاوز تزتن  و  کبپب ضزی  و ک   یق  2010 سبل وزا 

 کبپاب  ضازی   و ک ا   یقا   2003 سبل وزا  و اس  90/0 و

 از یزنشا و یقا   ک   آنجب از اس ؛ 88/0 و 89/0 وزاوز تزتن  و 

 اراضا   کبروز  ۀنقش ک  گزف  نینج  توان م  ینج یرن 85/0

 .اس  شد  وند  طبق  منبسب  یق  وب 2020 تب 2003 سبل

 دامغان ضۀحو در اراضی کاربری تغییرات و طبقات درصد مساحت،. 4 جدول

 کاربری نام

 تتغییرا میزان دوره 2020 سال 2015 سال 2010 سال 2003 سال

هکتار
 

درصد
 

ت
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به 

 

ت
ساح

م
 

ل
ک

 

هکتار
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ت
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به 

 

ت
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م
 

ل
ک

 

هکتار
 

درصد
 

ت
سب

ن
به 

 

ت
ساح

م
 

ل
ک

 

هکتار
 

درصد
 

ت
سب

ن
به 

 

ت
ساح

م
 

ل
ک

 

درصد
 

ت
تغییرا

از 
 

2003
تا 

 
2020

 

ت
تغییرا

 
ی

کاربر
 

ی
اراض

از 
 

2003
-

2020
 (

هکتار
) 

 -66/14689 -46/4 96/52 4/314706 59/54 324390 01/56 332848 43/55 08/329396 مزاتع

 -66/35457 -78/69 58/2 44/15355 77/6 40246 8/6 40419 55/8 1/50813 جنگل

 آب منبوع

 (سد) سطح 
0 0 0 0 01/125 02/0 14/453 08/0 100 15/453 

 44/6278 63/60 8/2 71/16633 24/2 13299 88/1 11143 74/1 27/10355 وبغ

 ودون اراض 

 پوش 
27/19202 31/32 201428 90/33 209068 18/35 4/242427 8/40 25/26 13/50404 

 -62/7588 -85/71 5/0 43/2972 99/0 5853//5 22/1 2/7251 78/1 05/10561 کشبورز 

 منبطق

 شهز 
23/1079 18/0 2/1139 19/0 3/1246 21/0 49/1679 28/0 62/55 26/600 

 - - 100 594228 100 594228 100 594228 100 594228 جمع

 

 

 
 2020 تا 2003 سال از اراضی کاربری ۀنقش .3 شکل



 445  ...زیرزمینی آب کیفیت بر اراضی کاربری تغییر اثر: یکونو  کبرزادها

 اراضی کاربری بندی طبقه یخطا ماتریس. 5 جدول

 درصد دقت و کاپا ضریب میزان سال ردیف

 2020 سبل اراض  کبروز  ۀنقش سنج  صح  1
 91/95 ک   یق 

 70/94 کبپب ضزی 

 2015 سبل اراض  کبروز  ۀنقش ج سن صح  2
 60/93 ک   یق 

 74/91 کبپب ضزی 

 2010 سبل اراض  کبروز  ۀنقش سنج  صح  3
 53/92 ک   یق 

 12/90 کبپب ضزی 

 2003سبل   اراض کبروز  ۀنقش سنج  صح  4
 50/89 ک   یق 

 70/88 کبپب ضزی 

 
 ۀضحو در زیرزمینی آب منابع کیفیت پارامترهای بررسی

 1398-1382 سال از دامغان آبخیز

 الکتریکی هدایت -

 ماوری  هاب   نمونا   یر یکا  الکیز ی هادا  تغننزات ۀگسیز

 ماو   منکزو 11250 تب 675 ون  1382 سبل یر مطبلع 

 منکازو  6510 تاب  840 ون  1386 سبل یر  میز سبنی  وز

 6850 تاب  1120 ون  1390 سبل یر  میز سبنی  وز مو 

 تاب  1080 ون  1394 سبل یر  زمی سبنی  وز مو  منکزو

 وان   1398 سبل یر و میز سبنی  وز مو  منکزو 11480

 ونشیزی  .اس  میز سبنی  وز مو  منکزو 9550 تب 1240

 ماوری   هاب  نمون  یر الکیزیک  هدای  تغننزات کمیزی  و

 مزواوط  تزتن  و  1382 سبل یر( تمنق هب  چب ) مطبلع 

 سابل  یر .اسا   ی واو  چهابری   چاب   و 2 آوبی زری  چب  و 

 یر کیزیکا  لا هدای  تغننزات کمیزی  و ونشیزی  1386

 مزواوط  تزتن  و ( تمنق هب  چب ) مطبلع  موری  هب نمون 

 سابل  یر .واوی  چهابری   چب  و یوس  مهمبن شمبل چب  و 

 یر الکیزیکا   هدای  تغننزات کمیزی  و ونشیزی  1390

 مزواوط  تزتن  و ( تمنق هب  چب ) مطبلع  موری  هب نمون 

 و ونشیزی  1394 سبل یر .اس  چهبری  و لبقااوو چب  و 

 ماوری   هاب  نمونا   یر الکیزیکا   هدای  تغننزات کمیزی 

 آوبی زری  چب  و  مزووط تزتن  و ( تمنق هب  چب ) مطبلع 

 و ونشاایزی  1398 ساابل یر و اساا  چهاابری  چااب  و 1

 ماوری   هاب  نمونا   یر الکیزیکا   هدای  تغننزات کمیزی 

 شامبل  چاب   وا   مزووط تزتن  و ( تمنق هب  چب )  مطبلع

 منازان  تغننازات  وزرس  .اس  ووی  چهبری  و 1 آوبی زری 

 تغننازات  کازو   و کزیجننا،  رو  و  یک الکیز ی هدا

را نشابن    ضا حو هاب   وخا   ونشیز یر الکیزیک  ای هد

 .اسا   اراضا   کابروز   تغننازات  وب ارتببط یر ک  یهد م 

 رو  وا    ضا حو یر زیززمنن  آب منبوع تغننزات وزرس 

 هادای   افازای   یهنادۀ  نشابن  رو  یو هز یر یبو  یرون

 جناوب   شازق   یر  ضا حو هاب   وخا   ونشایز  الکیزیک 

 آنجب یر ک  وخش  جز و   ضحو .اس  غزب و شزق شمبل 

 هکیابر  453 تقزیببً مسبح  و  یریبچ  و شد   احداث سد

 نطباق م  ضحو یر اراض  کبروز  تغننزات وز  شد  ایجبی

 هادای   منازان  روندیبو  وزرس . (5 و 4 هب  شکل) اس 

 آن از نشابن   ضا حو یر R افزار نزم از اسیفبی  وب الکیزیک 

 منازان   ضا حو مسابح   از یرصاد  6/88 از ون  ک  یاری

 مسابح   از یرصد 4/11 و یبفی   افزای  الکیزیک  هدای 

 هاادای  افاازای  یهناادۀ نشاابن و یبفیاا   کاابه   ضااحو

 (.6 شاکل ) اسا   هب  ضحو هب  وخ  ونشیز یر الکیزیک 

 ماوری  هاب   سابل  یر الکیزیکا   هادای   منابنگن   وزرس 

 تزتن  و  (1398 و 1394  1390  1386 1382) مطبلع 

 و 48/2874  55/2804  66/2538  07/2779 وااب وزاوااز

 وزرسا   و اسا   میاز  سابنی   واز  ماو   منکزو 88/2823

 یر کیزیکا  لا هادای   منزان صعوی  روند  وزآیند نمویار

 منازان  .(7 شاکل ) یهاد  را نشبن م  یامغبن آوخنز ضۀحو

 مناازان واا  1398 - 1382 ساابل از الکیزیکاا  هاادای 

 اسا   یبفیا    افازای   میاز  سابنی   وز مو  منکزو 81/44

 (.6 جدول)
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 (IDW وشر) الکتریکی هدایت میزان تغییرات. 5 شکل (کریجینگ روش) الکتریکی هدایت میزان تغییرات. 4 شکل

  
 از استفاده با یکیالکتر تیهدا میزان تغییرات روند ۀنقش. 6 شکل

 R افزار نرم

 1398-1382از  یکیالکتر تیهدا ییراتتغ یند. نمودار برآ7 شکل

 محلول امالح -

 از نبشا   تواناد  ما   آب یر مح اول  امالح غ ظ   ک   طور  و 

  هاب  پسابب  و خابنگ   هب  فبضالب ۀتخ ن مبنند انسبن  منبوع

 وبشاد  هاب  سابزند   انحاالل  ازجم ا    طبنعا  توامل کشبورز 

 ۀگسیز (.2011  2جهبن  وهداش  سبزمبن ؛1995  1هومسالو)

 سابل  یر مطبلعا   ماوری  هاب   نمون  یر امالح مح ول تغننزات

 1386 سابل  یر  لنیاز  وز گزم من   7530 تب 450 ون  1382

 وان   1390 سابل  یر  لنیاز  واز  گزم من   4330 تب 935 ون 

 تاب  965 ون  1394 سبل یر  لنیز وز گزم من   5600 تب 957

 5280 تاب  989 ون  1398 سبل یر و لنیز وز گزم من   7620

 غ ظا   تغننازات  کمیازی   و ونشیزی  .اس  لنیز وز گزم من  

 یر( تمناق  هب  چب ) مطبلع  موری  هب نمون  یر مح ول امالح

 چهبری  چب  و 2 آوبی زری  چب  و  مزووط تزتن  و  1382 سبل

 غ ظ  تغننزات کمیزی  و ونشیزی  1386 سبل یر .اس  ووی 

( تمناق  هاب   چاب  ) مطبلعا   موری  هب نمون  یر مح ول امالح

 آوابی  تان   چب  و یوس  مهمبن شمبل چب  و  مزووط تزتن  و 

                                                            
1. Hounslow, A 
2. World health organization 

 امالح غ ظ  تغننزات کمیزی  و ونشیزی  1390 سبل یر .ووی

 تزتنا   و ( تمنق هب   چب) مطبلع  موری  هب نمون  یر مح ول

 1394 سابل  یر .اسا   آوابی  تن  و 2 آوبی زری  چب  و  مزووط

 یر مح ااول امااالح غ ظاا  تغنناازات کمیاازی  و ونشاایزی 

 وا   مزواوط  تزتن  و ( تمنق هب  چب ) مطبلع  موری  هب نمون 

 1398 ساابل یر .اساا  آواابی تاان  چااب  و 1 آواابی زریاا  چااب 

 یر مح ااول حامااال غ ظاا  تغنناازات کمیاازی  و ونشاایزی 

 وا   مزواوط  تزتن  و ( تمنق هب  چب ) مطبلع  موری  هب نمون 

 تغننزات وزرس  .اس  ووی  آوبی تن  و 2 آوبی زری  شمبل چب 

 تغننازات  کازو   و کزیجننا،  رو  وا   امالح مح اول  منزان

را   ضا حو هاب   وخا   ونشایز  یر مح ول امالح غ ظ  منزان

 .اسا   اراضا   روز کب تغننزات وب ارتببط یر ک  یهد نشبن م 

 یر زیززمننا   آب منبوع مح ول امالح غ ظ  تغننزات وزرس 

 افزای  یهندۀ نشبن رو  یو هز یر یبو  یرون رو  و   ضحو

 جنوب  یر  ضحو هب  وخ  اکثز امالح غ ظ  منزان تغننزات

  آن شازق  یر  وخشا   جز و   ضحو .اس  غزب و شزق شمبل 

 مزاکاز  منطقا   ایا   یر چاون   کزی پندا کبه  امالح مح ول

 و ناداری  وجاوی  خبصا   جمعنیا   مزاکاز  طور همن  و شهز 
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 .هسایند  وابیز  اراض  ونشیز و شوی م  انجبم محدوی کشبورز 

 زیززمننا   هاب   آب یر مح اول  امالح غ ظ  منزان  یرنینج 

 و  یبفی هم کبه  و ک   نکزی  پندا افزای  تنهب ن  منطق  ای 

 کبروز  تغننزات وب  کزی  اپند افزای  ک  منبطق  یر تغننزات

 وزرسا   (.9 و 8 هاب   شاکل ) اسا   منطبق  ضحو یر اراض 

 از اسایفبی   واب  آب یر مح اول  اماالح  غ ظا   منزان روندیبو 

 از یرصاد  46/82 از وان   یهد م  نشبن  ضحو یر R افزار نزم

 آب منابوع  یر مح اول  اماالح  غ ظا   منازان   ضحو مسبح 

 مسابح   از یرصاد  54/17 و اسا   یبفیا    افازای   زیززمنن 

 یر مح اول  اماالح  غ ظ  افزای  و اس  یبفی   کبه  ض حو

را نشابن   هاب   ضا حو هاب   وخا   اکثز یر زیززمنن  آب منبوع

 یر مح اول  امالح غ ظ  منبنگن  وزرس  (.10 شکل)یهد  م 

  1386 1382) مطبلع  موری هب  سبل یر زیززمنن  آب منبوع

  52/1845 بوااا وزاواااز تزتنااا  وااا  (1398 و 1394  1390

 واز  گازم  من   40/1949 و 02/1993  31/1959  79/1727

 صاعوی   روناد  یهندۀ نشبن وزآیند نمویار وزرس  و اس  لنیز

 ضاۀ حو یر زیززمنن  آب منبوع یر مح ول امالح غ ظ  منزان

 از مح ول امالح غ ظ  منزان .(11 شکل) اس  یامغبن آوخنز

  افزای  لنیز وز گزم من   88/103 حدوی 1398 - 1382 سبل

 (.6 جدول) اس  یبفی 

  

 (IDW وشر) محلول امالح غلظت میزان تغییرات. 9 شکل (کریجینگ روش) محلول امالح غلظت میزان تغییرات. 8 شکل

  

 از استفاده با محلول امالح میزان تغییرات روند ۀنقش. 10 شکل

 R افزار نرم

 1398-1382 از لولمح امالح ییراتتغ یندبرآ نمودار. 11 شکل

 اسیدیته -

 گابز  حضاور   شنبسا   سن، تبوع ونشیز طبنع  هب آب ۀاسندیی

 آننون و آب یر شد  حل جو  گبزهب  ییگز و کزو  اکسند ی 

 گاارناد  ما   ثنزأتا  آب ۀاساندیی  نازان م نناز  مح ول کبتنون و

 ندیی اسا  تغننزات ۀگسیز (.1396 همکبران  و محموی رحمبن)

  2/8 تاب  70/6 وان   1382 سبل یر ع مطبل موری هب  نمون  یر

  5/8 تاب  4/6 ون  1390 سبل یر  7 تب 4/8 ون  1386 سبل یر

 تاب  7 وان   1398 سابل  یر و 4/8 تب 57/6 ون  1394 سبل یر

 مطبلعاا  مااوری  هااب نموناا  یر اسااندیی  تغنناازات .اساا  8/8

 هاب   چاب   و  مزووط ونشیزی  1382 سبل یر( تمنق هب  چب )

 کمیزی  و( 2/8) آوبی مببرک و قبیرآوبی شمبل  یوبقزآوب  احمدآوبی

 سابل  یر اسا    ووی  (7/6) آوبی مببرک و لبقااوو چب  یو مزووط

  هاب  نمونا   یر اساندیی   تغننازات  کمیزی  و ونشیزی  1386

 شازق  چاب   وا   مزووط تزتن  و ( تمنق هب  چب ) مطبلع  موری
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 و  ونشایزی  1390 سابل  یر .ووی 3 آوبی حسن  چب  و 1 یامغبن

 هاب   چب ) شد  مطبلع   هب نمون  یر اسندیی  تغننزات کمیزی 

 .اس ووی   1 آوبی زری  و سبحبن چب  و  مزووط تزتن  و ( تمنق

 سبحبن   احمدآوبی هب  چب  و  مزووط ونشیزی  1394 سبل یر

 چاب   وا   مزواوط  کمیزی  و (4/8) آوبی مببرک و قبیرآوبی شمبل

 تغننزات 1398 سبل یر . اس ووی ( 57/6) یوس  مهمبن غزب

 ونشایزی  ( تمنق هب  چب ) مطبلع  موری  هب نمون  یر اسندیی 

 کمیازی   و (8/8) آوابی  ص ح غزب و سبحبن هب  چب  و  مزووط

 اساندیی   منازان  تغننزات وزرس  .اس  ووی  (7) 3 آوبی حسن 

 منازان  تغننازات  یهنادۀ  نشابن  کازو   و کزیجننا،  رو  وا  

 واب  ارتبابط  یر کا   اسا    ضحو  هب وخ ونشیز  یر اسندیی 

 آب منابوع  تغننازات  وزرسا   .اسا   اراضا   کابروز   تغننزات

 رو  یو هااز یر یاابو  یرون رو  واا   ضااحو یر زیززمنناا 

 زیززمننا   آب منابوع  واوین  ق نبی  منزان افزای یهندۀ  نشبن

 و غزب شمبل شمبل  جنوب   غزب یر  ضحو هب  وخ  ونشیز

 شمبل قسم  یر ک   ضوح از وخش  جز و  اس   شزق جنوب

را  اساندیی   منازان  کبه  ک  شد   واقع  ضحو شزق و شزق 

 منابطق  ایا   یر اس  یلنل ای  و  قسم  ای  و یهد نشبن م 

از منبوع   وزیار وهز  نزاننداری و م جویو نز گ چشم کشبورز 

 امب .هسیند وبیز اراض  ونشیزو  کمیز اس  نبروس یززمنن زآب 

  وازیار  وهز  اثز زوکزی  نداپ ی افزا نزانک  م هب وخ  یزیر سب

 موجا    کشابورز   وازا  یززمننا  زاز منابوع آب   حد از  ن و

 ن از سطح زم هب نونآنامالح  یزو سب یم و امالح سد ی شو آب

 افزای  را اسندیی  توانسی  یززمنن زآب   هب سفز  و  وبنفوذ و

 راضا  ا کبروز  تغننزات وز اسندیی  ننزاتتغ  نهبی  یر و یهد

 .(13 و 12 هاب   شاکل ) اسا   منطباق  یای   رخ  ضحو یر ک 

 یر R افازار  نازم  از اسایفبی   واب  اسندیی  منزان روندیبو  وزرس 

  ضا حو مسابح   از یرصد 7/92 از ون  یهد م  نشبن  ضحو

 مسابح   از یرصاد  3/7 و اسا   یبفیا   افزای  اسندیی  منزان

 هاب    وخا  اکثاز  یر pH افازای    و اس  یبفی   کبه   ضحو

  اسندیی  منبنگن  وزرس  (.14 شکل) یهد را نشبن م  هب  ضحو

 مطبلعااا  ماااوری هاااب  سااابل یر زیززمننااا  آب منااابوع یر

 وااب وزاوااز تزتناا  واا  (1398 و 1394  1390  1386 1382)

 وزآیناد  نمویار وزرس  و اس  7/7 و 66/7  64/7  67/7  61/7

 یر نن زیززم آب منبوع یر اسندیی  غ ظ  منزان صعوی  روند

 منازان  (.15 شاکل ) یهاد  را نشابن ما    یامغابن  آوخنز ضۀحو

 یبفیا   افزای  09/0 منزان و  1398 - 1382 سبل از اسندیی 

 (.6 جدول) اس 

  
 IDW روش از استفاده با اسیدیته میزان تغییرات .13 شکل کریجینگ روش از استفاده با اسیدیته میزان تغییرات. 12 شکل
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 سدیم -

 و اسا   سادیم  آب کنفنا   واز  مؤثز مهم هب  کبتنون از یک 

 سابل  یر مطبلعا   ماوری  هاب   نمون  یر میسد تغننزات ۀگسیز

 ون  1386 سبل یر  واالن اک  من   5/52 تب 9/2 ون  1382

 39 تاب  6 وان   1390 سابل  یر  واالن اک  من   7/43 تب 9/4

 اک  من   28/43 تب 2/7 ون  1394 سبل یر  واالن اک  من  

 واالن اکا   من ا   4/55 تاب  54/5 ون  1398 سبل یر و واالن

 هاب   چاب  ) مطبلعا   ماوری   هب نمون  یر سدیم تغننزات .اس 

 قبیرآوبی شمبل چب  و  ووطمز ونشیزی  1382 سبل یر( تمنق

 واوی  ( 9/2) یوسا   مهمابن  غازب  مزووط کمیزی  و( 5/52)

 یر سادیم  تغننازات  کمیزی  و ونشیزی  1386 سبل یر .اس 

 وا   مزواوط  تزتن  و ( تمنق هب  چب ) مطبلع  موری  هب نمون 

 و ونشیزی  1390 سبل یر .ووی وزم چب  و یوس  بنممه شمبل

 هاب   چب ) مطبلع  موری  هب ون نم یر سدیم تغننزات کمیزی 

 امنزآوابی  و قبیرآوابی  شازق  هب  چب  و  مزووط تزتن  و ( تمنق

 و  مزووطتغننزات سدیم  نشیزی و 1394 سبل یر .اس ووی  

 چهابری   چب  و  مزووط آن کمیزی  و( 28/43) مجندآوبی چب 

  هب نمون  یر سدیم تغننزات 1398 سبل یر .اس  ووی ( 2/7)

 شامبل  چب  و  مزووط ونشیزی ( تمنق هب  چب ) مطبلع  موری

 .اسا   واوی  ( 5/7) چهابری   کمیزی  و( 4/55) یوس  بنممه

  کازو   و کزیجننا،  رو  وا   یمسد منزان تغننزات وزرس 

را نشابن    ضا حو هاب   وخا   اکثاز  یر سدیم منزان تغننزات

 وزرس  .اس  اراض  کبروز  تغننزات وب ارتببط یر ک  یهد م 

 یر یبو  یرون رو  و   ضحو یر زیززمنن  آب منبوع تغننزات

 هاب   وخا   اکثاز  یر سادیم  افزای  یهندۀ نشبن رو  یو هز

  اسا    ضا حو  غزوا  جنوب شمبل  جنوب   غزب یر  ضحو

 ای  و شد   واقع آن شزق قسم  یر ک   ضحو از وخش  جز و 

 جمعنیا   مزاکاز  کمیزی  و کشبورز  منزان کمیزی  منبطق

 پندا کبه  منبطق ای  یر سدیم منزان  یلنل همن  و  .ند یار

 اینکا   وا   توج  وب  ضحو یر اراض  کبروز  تغننزات وب و کزی 

  یای  رخ منطقا   ایا   یر اراضا   کبروز  تغننز منزان کمیزی 

 منازان  رونادیبو   وزرس  (.17 و 16 هب  شکل) اس  منطبق

 از ون  یهد م  نشبن  ضحو یر R افزار نزم از اسیفبی  وب سدیم

 و یبفیا   افازای   سادیم  منزان  ضحو مسبح  یرصد 19/86

 افزای  از نشبن و یبفی   کبه   ضحو مسبح  یرصد 81/13

 (.18 شکل) اس  هب  ضحو هب  وخ  ونشیز یر یمسد

 یر زیززمنناا  آب مناابوع یر ساادیم مناابنگن  وزرساا 

 و 1394  1390  1386 1382) مطبلعاا  مااوری هااب  ساابل

 و 24/18  06/15  75/13  88/13 وب وزاوز تزتن  و  (1398

 روناد  وزآیند نمویار وزرس  و اس  واالن اک  من   02/17

 یر زیززمنناا  آب مناابوع یر Na غ ظاا  مناازان صااعوی 

 منازان  (.19 شاکل ) یهاد  را نشبن م  یامغبن آوخنز ضۀحو

 اکا   من ا   58/3 منازان  و  1398 - 1382 سبل از سدیم

 (.6 جدول) اس  یبفی   افزای  میز سبنی  وز واالن

  
 IDW روش از استفاده با سدیم میزان تغییرات. 17 شکل کریجینگ روش از استفاده با سدیم میزان تغییرات. 16 شکل
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 (Ca) کلسیم -

 کنفنا   وز مؤثز و هب  کبتنون وزرس  یر مهم تنبصز از یک 

 یر  منک سا  تغننازات  ۀگسایز  و اس  ک سنم  زیززمنن  آب

 من ا   24 تب 3/0 ون  1382 سبل یر مطبلع  موری هب  نمون 

 اکاا  من اا  2/16 تااب 1/1 واان  1386 ساابل یر  واالن اکاا 

 یر  واالن اکا   من ا   16 تاب  4/0 ون  1390 سبل یر  واالن

 سابل  یر و واالن اکا   من ا   6/27 تاب  6/0 ون  1394 سبل

 تغننازات  .اسا   واالن اکا   من ا   2/18 تاب  2/0 ون  1398

 سابل  یر( تمنق هب  چب ) مطبلع  موری  هب نمون  یر ک سنم

 کمیاازی  و (24) قووالبااا چااب  واا  مزوااوط ونشاایزی  1382

 ننااز 1386 ساابل یر .اساا  وااوی ( 3/0) چهاابری  مزوااوط

 ماوری   هاب  نمونا   یر ک سانم  نازات تغن کمیزی  و ونشیزی 

 و اووالباق  چاب   وا   مزواوط  تزتن  و ( تمنق هب  چب ) مطبلع 

 کمیاازی  و ونشاایزی  1390 ساابل یر .وااوی چهاابری  چااب 

( تمناق  هب  چب ) مطبلع  موری  هب نمون  یر ک سنم تغننزات

واوی    چهابری   و قبیرآوابی  شازق  هب  چب  و  مزووط تزتن  و 

 وا   مزواوط  تغننازان ک سانم   زی ونشی 1394 سبل یر .اس 

 چاب   وا   مزواوط آن  کمیازی   و( 6/27) 1 یامغبن شزق چب 

 یر ک سانم  تغننزات ننز 1398 سبل یر و ووی ( 6/0) چهبری 

 وا   مزووط ونشیزی ( تمنق هب  چب ) مطبلع  موری  هب نمون 

( 2/0) چهابری   چاب   کمیازی   و( 2/18) 1 یامغبن شزق چب 

 کزیجنن، رو  و  ک سنم منزان تغننزات وزرس  .اس  ووی 

را   ضا حو هب  وخ  ونشیز یر ک سنم منزان کبه  کزو  و

 یر زیززمننا   آب منابوع  تغننازات  وزرسا   .یهاد  نشبن ما  

 یهناادۀ نشاابن رو  یو هااز یر یاابو  یرون رو  واا   ضااحو

 غازب   شازق   یر  ضحو هب  وخ  ونشیز یر ک سنم کبه 

 از خشا  و جاز  وا    اسا    ضحو غزو  جنوب شمبل  جنوب 

 منازان  کا   آن شازق  جناوب  یر کاوچک   قسم  یر  ضحو

 وزرسا   .(21 و 20 هاب   شاکل ) اسا   یبفی  افزای  ک سنم

  ضا حو یر R افازار  نازم  از اسایفبی   وب ک سنم منزان روندیبو 

 منازان   ضا حو مسبح  یرصد 54/98 از ون  یهد م  نشبن

  افازای    ضا حو مسبح  یرصد 46/1 و یبفی   کبه  ک سنم

را  هاب   ضحو هب  وخ  ونشیز یر ک سنم کبه  و اس  یبفی 

 منابوع  یر ک سنم منبنگن  وزرس  (.22 شکل) یهد نشبن م 

  1386 1382) مطبلعاا  مااوری هااب  ساابل یر زیززمنناا  آب

  25/6  55/7 وااب وزاوااز تزتناا  واا ( 1398 و 1394  1390

 نماویار  وزرس  و اس  واالن اک  من   30/5 و 52/5  31/6

 آب مناابوع یر منک ساا غ ظاا  مناازان نزولاا  رونااد وزآینااد

 شاکل ) یهاد  را نشبن ما   یامغبن آوخنز ضۀحو یر زیززمنن 

 25/2 منازان  وا   1398 - 1382 سبل از ک سنم منزان (.23

 (.6 جدول) اس  یبفی   کبه  میز سبنی  وز واالن اک  من  
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 (Mg) منیزیم -

 مننازیم   زیززمننا   آب کنفنا   واز  مؤثز هب  کبتنون از یک 

 یر مطبلعا   ماوری  هب  نمون  ری نزممن تغننزات ۀگسیز و اس 

 ساابل یر  واالن اکاا  من اا  2/18 تااب 2/0 واان  1382 ساابل

 ون  1390 سبل یر  واالن اک  من   2/14 تب 2/2 ون  1386

 تااب 6/1 واان  1394 ساابل یر  واالن اکاا  من اا  15 تااب 4/1

 7/23 تاب  3/1 وان   1398 سبل یر و واالن اک  من   15/17

 ماوری   هاب  نمونا   یر مننازیم  تغننزات .اس  واالن اک  من  

 وا   مزواوط  ونشیزی  1382 سبل یر( تمنق هب  چب ) مطبلع 

 واوی  ( 2/0) چهابری  و   مزووط کمیزی  و( 2/18) اووالبق چب 

 مننزیم تغننزات کمیزی  و ونشیزی  ننز 1386 سبل یر .اس 

 مزواوط  تزتنا   و ( تمنق هب  چب ) مطبلع  موری  هب نمون  یر

 1390 سبل یر .ووی امنزآوبی چب  و 2 مغبنیا شزق هب  چب  و 

 ماوری   هاب  نمونا   یر مننازیم  تغننازات  کمیازی   و ونشیزی 

 شازق  هاب     چاب  و  مزووط تزتن  و ( تمنق هب  چب ) مطبلع 

 ونشاایزی  1394 ساابل یر .اساا وااوی   چهاابری  و 1 یامغاابن

 و( 15/17) یوسا   مهمابن  غزب چب  و  مزووط مننزیم منزان

 سابل  یر و واوی  ( 6/1) چهابری   چاب   وا   مزووطآن  کمیزی 

 مطبلعاا  مااوری  هااب نموناا  یر منناازیم تغنناازات ننااز 1398

 1 یامغابن  شازق  چاب   وا   مزواوط  ونشیزی ( تمنق هب  چب )

 وزرسا   .اسا   واوی  ( 3/1) چهابری   چاب   کمیزی  و( 7/23)

 افازای    کازو   و کزیجنن، رو  و  مننزیم منزان تغننزات

را نشابن    ضا حو هاب   وخا   یزونشا  یر کابتنون  ایا   منزان

 وا    ضا حو یر زیززمننا   آب منبوع تغننزات وزرس  یهد. م 

 مننازیم  افازای   یهندۀ نشبن رو  یو هز یر یبو  یرون رو 

 شامبل   جناوب   غازب   شزق  یر  ضحو هب  وخ  ونشیز یر

 قسام   یر آن از وخشا   جاز  وا    اسا    ضحو غزو  جنوب

 کابه   ممننازی  منازان  کا    ضحو شزق جنوب یر کوچک 

 یر مننازیم  منبنگن  وزرس  (.25 و 24 هب  شکل) اس  یبفی 

  1386 1382) مطبلع  موری هب  سبل یر زیززمنن  آب منبوع

  28/6  33/5  96/5 وب وزاوز تزتن  و ( 1398 و 1394  1390

 وزآیناد  نماویار  وزرس  و اس  واالن اک  من   29/6 و 37/6

 آب منابوع  یر نزیمنم غ ظ  منزان صعوی  روند یهندۀ نشبن

 منازان  (.26 شاکل ) اسا   یامغبن آوخنز ضۀحو یر زیززمنن 

 واالن اکا   من   32/0 حدوی 1398 - 1382 سبل از مننزیم

 (.6 جدول) اس  یبفی   افزای  میز سبنی  وز
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 سولفاتـ 

 اس  سولفبت  زیززمنن  آب کنفن  وز مؤثز هب  آننون از یک 

 مطبلعا   ماوری  هب  نمون  یر میسولفبت سد تغننزات ۀگسیز و

 سابل  یر  واالن اکا   من ا   9/35 تب 1/1 ون  1382 سبل یر

 ون  1390 سبل یر  واالن اک  من   7/22 تب 3/1 ون  1386

 تاب  41/2 وان   1394 سابل  یر  واالن اکا   من ا   5/24 تب 2

 66/31 تاب  4/2 ون  1398 سبل یر و واالن اک  من   83/43

 ماوری   هاب  نمونا   یر سولفبت تغننزات .اس  واالن اک  من  

مقادار آن   ونشایزی   1382 سبل یر( تمنق هب  چب ) مطبلع 

 چاب   مزواوط  آن کمیزی  و( 2/18) 2 آوبی  زری چب  و  مزووط

 کمیزی  و ونشیزی  ننز 1386 سبل یر .اس  ووی ( 1/1) زون

( تمناق  هب  چب ) مطبلع  موری  هب نمون  یر سولفبت تغننزات

 یر .واوی  2 یامغابن  غزب چب  و لبقااوو چب  و  مزووط تزتن  و 

 یر سااولفبت تغنناازات کمیاازی  و ونشاایزی  1390 ساابل

 وا   مزواوط  تزتن  و ( تمنق هب  چب ) مطبلع  موری  هب نمون 

 یر .اسا  واوی    (2) امنزآوبی و (5/24) قبیرآوبی شزق هب  چب 

 شازق  چاب   وا   مزواوط  سولفبت منزان ونشیزی  1394 سبل

 و وبقزآوابی  چب  یو و  مزووطآن  کمیزی  و (83/43) 1 یامغبن

 تغننازات  نناز  1398 سابل  یر .اسا   واوی  ( 41/2) آوبی تبدل

 ونشیزی ( تمنق هب  چب ) مطبلع  موری  هب نمون  یر سولفبت

 چهبری  چب  کمیزی  و( 66/31) 1 یامغبن شزق چب  و  مزووط

 رو  وا   ساولفبت  منازان  تغننازات  وزرس  .اس  ووی ( 4/2)

 یر آنناون  ایا   منزان افزای  یهندۀ نشبن کزو  و کزیجنن،

 بآ منابوع  تغننازات  وزرسا   .اسا    ضا حو هب  وخ  ونشیز

 رو  یو هااز یر یاابو  یرون رو  واا   ضااحو یر زیززمنناا 

 غزب  یر  ضحو از هب  وخ  یر سولفبت افزای  یهندۀ نشبن

 وخا   یر و اسا   یامغابن  آوخنز ضۀحو غزب شمبل و شمبل

 آن   شازق  جناوب  و جناوب  شازق   یر  ضا حو از ننز وزرگ 

 (.28 و 27 هاب   شاکل ) اسا   یبفیا   کابه   سولفبت منزان

 یر R افازار  نازم  از اسایفبی   وب سولفبت منزان و روندیب وزرس 

 مسابح   یرصاد  81/56 از وان   کا   یهاد  م  نشبن  ضحو

 مسابح   یرصد 19/43 و یبفی   افزای  سولفبت منزان  ضحو

 یرساولفبت   منزان افزای  از نشبن ای  و یبفی   کبه   ضحو

 (.29 شاکل ) اس  یامغبن آوخنز ضۀحو از ونشیز  هب  وخ 

 هاب   سبل یر زیززمنن  آب منبوع یر سولفبت  منبنگن وزرس 

( 1398 و 1394  1390  1386 1382) مطبلعاااا  مااااوری

 نواال اک  من   16/7 و 8/7  2/8  93/6  5/7 وب وزاوز تزتن  و 

 صاعوی   نسابیبً  روناد  از نشابن  وزآیناد  نمویار وزرس  و اس 

 ضۀحو یر زیززمنن  آب منبوع یر میسولفبت سد غ ظ  منزان

 سابل  از سدیم سولفبت منزان (.30 شکل) اس  مغبنیا آوخنز

 میز سبنی  وز واالن اک  من   34/0 منزان و  1398 - 1382

 (.6 جدول) اس  یبفی   کبه 

  
  IDW روش از استفاده با سولفات میزان تغییرات. 28 شکل (کریجینگ وشر) سولفات میزان تغییرات. 27 شکل

  
 1398-1382 از سولفات تغییرات برآیند نمودار. 30 شکل R افزار نرم از استفاده با سولفات میزان تغییرات روند. 29 شکل
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 (Cl) کلر -
 ک از   زیززمننا   آب کنفنا   وز مؤثز مهم هب  آننون از یک 

 یر مطبلعا   ماوری  هاب   نمونا   یرک از   تغننزات ۀگسیز .اس 

 سابل  یر  واالن اکا   من ا   5/37 تاب  1/0 وان   1382 سبل

 1390 سابل  یر  واالن اکا   من ا   6/35 تب 5/5 ون  1386

 8/5 وان   1394 سبل یر  واالن اک  من   4/41 تب 9/4 ون 

 تاب  53/6 وان   1398 سابل  یر و واالن اکا   من   07/49 تب

 موری  هب نمون  یر ک ز تغننزات .اس  واالن اک  من   6/44

 وا   مزووط ونشیزی  1382 سبل یر( تمنق هب  چب ) مطبلع 

( 1/0) چهابری   چاب   مزواوط  کمیازی   و( 5/37) البقاوو چب 

 تغننازات  کمیازی   و ونشیزی  ننز 1386 سبل یر .اس  ووی 

 تزتنا   وا  ( تمناق  هاب   چب ) مطبلع  موری  هب نمون  یر ک ز

 یوسا   مهمابن  شامبل  چب  و (6/35) شزیفن  چب  و  مزووط

 ک از  تغننزات کمیزی  و ونشیزی  1390 سبل یر .ووی( 5/5)

 مزواوط  تزتن  و ( تمنق هب  چب ) مطبلع  موری  هب  نمون یر

 یر .اس ( 9/4) یوس  مهمبن شمبل و( 4/41) اووالبق چب  و 

 مجنادآوبی  چاب   وا   مزواوط  ک ز منزان ونشیزی  1394 سبل

 یوسا   مهمابن  شامبل  چاب   وا   مزووط کمیزی  و( 07/49)

  هاب  نمونا   یر ک ز تغننزات ننز 1398 سبل یر و ووی ( 8/5)

 شازق  چب  و  مزووط ونشیزی ( تمنق هب  چب ) مطبلع  موری

 یوسا   مهمابن  شامبل  چاب  آن  کمیزی  و( 6/44) مجندآوبی

 رو  وا   ک از  منازان  تغننازات  وزرسا   .اسا   ووی ( 53/6)

 یر آنناون  ای  منزان افزای  یهندۀ نشبن کزو  و کزیجنن،

 آب منابوع  تغننازات  وزرسا   .اسا    ضحو هب  وخ  ونشیز

 نشبن رو  یو هز یر یبو  یرون رو  و   ضحو یر زیززمنن 

 و شامبل  غازب   یر  ضا حو از هاب   وخا   یر ک ز افزای  از

 وزرگ  وخ  یر ننز و اس  یامغبن آوخنز ضۀحو غزب شمبل

 وخشا   و شازق   جنوب و جنوب شزق  قسم  یر  ضحو از

 هاب   شاکل ) اس  یبفی   کبه  ک ز منزان آن غزو  شمبل از

 افازار  نزم از اسیفبی  وب ک ز منزان روندیبو  وزرس  (.32 و 31

R یرصااد 45/68 از واان  یر یهااد ماا  نشاابن  ضااحو یر 

 یرصاد  55/31 و یبفیا    افازای   ک از  منزان  ضحو مسبح 

 افازای   یهنادۀ  نشابن  ایا   و یبفیا    کبه   ضحو مسبح 

 یامغابن  آوخناز  ضاۀ حو از ونشایز   هب  وخ  یر ک ز منزان

 آب مناابوع یر ک ااز مناابنگن  وزرساا  (.33 شااکل) اساا 

  1390  1386 1382) مطبلعا   موری هب  سبل یر زیززمنن 

  56/15  46/14  91/14 واب  وزاواز  تزتن  و ( 1398 و 1394

 وزآیناد  نماویار  وزرس  و اس  واالن اک  من   92/15 و 16

 آب منابوع  یر Cl غ ظا   منازان  صاعوی   روند یهندۀ نشبن

 منازان  (.34 شاکل ) اس  یامغبن آوخنز ضۀحو یر زیززمنن 

 واالن اکا   من   01/1 منزان و  1398 - 1382 سبل از ک ز

 (.6 جدول) اس  یبفی   افزای  میز سبنی  وز

  
 IDW روش از استفاده با کلر میزان تغییرات. 32 شکل کریجینگ روش از استفاده با کلر میزان تغییرات. 31 شکل

  
 1398-1382از  کلر ییراتتغ یند. نمودار برآ34 شکل R افزار نرم از تفادهاس با کلر میزان تغییرات روند. 33 شکل
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HCO3) کربنات بی -
-) 

  زیززمنناا  آب کنفناا  وااز گاااارتأثنز هااب  آننااون از یکاا 

 هاب   نمونا   یر کزونبت و  تغننزات گسیزۀ و اس  کزونبت و 

  واالن اکا   من   8 تب 2/1 ون  1382 سبل یر مطبلع  موری

 سابل  یر  واالن اکا   من ا   6/5 تاب  4/1 ون  1386 سبل یر

 وان   1394 سابل  یر  واالن اکا   من   7 تب 7/1 ون  1390

 9/11 تب 2 ون  1398 سبل یر و واالن اک  من   9/9 تب 4/2

 موری  هب نمون  یر کزونبت و  تغننزات .اس  واالن اک  من  

 وا   مزووط ونشیزی  1382 سبل یر( تمنق هب  چب ) مطبلع 

 2 قوشا   چاب   مزووط کمیزی  و( 8) یوس  مهمبن غزب چب 

 کمیازی   و ونشایزی   نناز  1386 سابل  یر .اس  ووی ( 2/1)

 هاب   چاب  ) مطبلعا   ماوری   هاب  نمون  یر کزونبت و  تغننزات

 چاب   یو و( 6/5) آوابی  امان   چاب   وا   مزووط تزتن  و ( تمنق

 1390 ساابل یر .وااوی( 4/1) 1 آواابی تباادل و وبقزآواابی شاامبل

 ماوری   هاب  نمون  یر کزونبت و  تغننزات کمیزی  و ی ونشیز

 غازب  چاب   وا   مزواوط  تزتنا   وا  ( تمناق  هب  چب ) مطبلع 

 1394 سابل  یر .اسا  ( 7/1) زون چاب   و( 7) یوس  مهمبن

 و( 9/9) اووالباق  چاب   وا   مزواوط  کزونبت و  منزان ونشیزی 

 سبل یر .اس  ووی ( 4/2) 1 قوش  چب  و  مزووط آن کمیزی 

 مطبلعا   ماوری   هاب  نمونا   یر کزونبت و  تغننزات نزن 1398

 کمیازی   و (9/11) چب  و  مزووط ونشیزی ( تمنق هب  چب )

 مناازان تغنناازات وزرساا  .اساا  وااوی ( 2) سااندآوبی چااب 

 افازای   یهنادۀ  نشبن کزو  و کزیجنن، رو  و  کزونبت و 

 وزرسا   .اسا   حوض  هب  وخ  ونشیز یر آننون ای  منزان

 یابو   یرون رو  وا   حوضا   یر زیززمنن  آب عمنبو تغننزات

 یر کزوناابت واا  افاازای  یهناادۀ نشاابن  رو  یو هااز یر

 و شازق   غزب شمبل و شمبل غزب  یر حوض  از  یهب وخ 

 وزرگ  وخ  یر ننز و اس  یامغبن آوخنز حوضۀ شزق شمبل

 غزوا   جناوب  و جناوب  شازق   جناوب  قسم  یر حوض  از

 و 35 هاب   شکل) اس   یبفی  کبه  کزونبت و  منزان حوض 

 یر زیززمننا   آب منابوع  یر کزونبت و  منبنگن  وزرس  (.36

 و 1394  1390  1386 1382) مطبلعاا  مااوری هااب  ساابل

 07/4  41/4  53/3  07/3  6/3 وااب وزاوااز تزتناا  واا ( 1398

 یهنادۀ  نشابن  وزآیناد  نمویار وزرس  و اس  نواال اک  من  

 آب مناابوع یر کزوناابت  واا غ ظاا  مناازان صااعوی  رونااد

 منازان  (.37 شاکل ) اس  یامغبن آوخنز حوضۀ یر زیززمنن 

 اک  من   46/0 منزان و  1398 - 1382 سبل از کزونبت و 

 (.6 جدول) اس  یبفی   افزای  میز سبنی  وز نواال

  
 IDW روش از استفاده با کربنات بی میزان تغییرات. 36 شکل (کریجینگ روش) کربنات بی میزان تغییرات. 35 شکل

 

 1398-1382از  کربنات یب ییراتتغ یند. نمودار برآ37 شکل
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 1398-1382 از زیرزمینی آب کیفیت تغییرات. 6 جدول

 سال
 میسد

(mEq) 

 میزیمن

(mEq) 

 میکلس

(mEq) 

 سولفات

(mEq) 

 کلر

(mEq) 

 کربنات یب

(mEq) 
 تهیدیاس

 تیهدا

 یکیالکتر

(µmho/cm) 

امالح  غلطت

 محلول

(Mg/l) 

1382 3/14 96/5 55/7 5/7 91/14 6/3 61/7 07/2779 52/1845 

1386 75/13 33/5 25/6 93/6 46/14 07/3 67/7 66/2538 79/1727 

1390 06/15 28/6 31/6 2/8 56/15 53/3 64/7 66/2804 31/1959 

1394 74/16 37/6 52/5 8/7 16 41/4 66/7 48/2874 02/1993 

1398 88/17 29/6 3/5 16/7 92/15 07/4 7/7 88/2823 40/1949 

 زاتننتغ

 سبل  18
58/3 32/0 25/2- 34/0 01/1 46/0 09/0 81/44 88/103 

 

 حاداقل  و  وبرندگ  منبنگن  تغننزات اثزات اینک  وزا 

 رونااد تعناان  واازا  تمنااق چااب  58 فقاا   رساابند  شااوی

 ماوری   ضا حو یر زیززمننا   آب منابوع  کنفا   خصوصنبت

 و تمناق  ننم  هب  چب  و  گزف قزار وتح نل تجزی  و وزرس 

 وزیار  وهز  وب یای نشبن نیبیج. مش خبر  مطبلع  از تمق کم

 جابت   صانف   و هب وبغ آب تأمن  منظور  و  هب چب  از روی  و 

 ایا   آب از  زیابی  حجام  سبالن ...  و صنعی  مزاکز شزب 

 ۀتغایا  منازان  از ونشایز  ایا   کا   شاوی  ما   اسیخزا  چب 

 آب اماالح  منازان   یلنال  همن  و  و اس  منطق  هب  چب 

  طزفا   از .یاری صاعوی   روناد   یاک  و اسا   یبفی  افزای 

 و ساولفبت  مننزیم  کزونبت  و  مننزیم  سدیم  امالح منزان

 واوی   افزایشا   و یاشای   صعوی  روند  ضحو سطح یر ک ز

 نزولا   روند  یک یارا   ضحو یر ک سنم منزان تنهب و اس 

 آب الکیزیکاا  هاادای  مناازان. اساا  هماازا  کاابه  وااب و

 88/2823 واا  07/2779 از یامغاابن ضااۀحو یر زیززمنناا 

  طزفا   از .اسا   کازی   تغنناز  میاز  سابنی   وز مو  منکزو

 حاد  از وابالتز  هاب  چاب   ونشایز  یر الکیزیکا   هادای   منزان

 غ ظ   خصوص همن  یر و اس  کشبورز  وزا  اسیبنداری

 وا   52/1845 از یاشای   افزایشا   روناد  نناز  مح ول امالح

  ییگاز  طازف  از   اسا . رسند لنیز وز گزم من   40/1949

 روند مواری ونشیز یر ننز هب کبتنون و هب آننون منزان افزای 

 ساطح  هاب   چاب   یر تنبصاز  ایا   منازان  و یاشی  صعوی 

 هاب  آب ایا   واب  آونبر  و اس  اسیبنداری حد از وبالتز  ضحو

 بی اسایف  قبول غنز و شور کشبورز  اراض  خبک  شد وبتث

  ضا حو یر کشابورز   اراضا   منازان   یلنل همن  و  .شوی

 واب  و یبفیا    کابه   2003 سابل  وا   نساب   یرصد 29/75

 تاوان  ییگز اراض  گون  ای  شور کشبورز  اراض  رهبسبز 

 یارا  یاب  و گنابه   پوش  هزگون  فبقد و ندارند را وبزیبو 

 اراضا   منازان   یلنل همن  و  .هسیند فقنز وسنبر پوش 

 از. اسا   یبفیا    افزای   ضحو سطح یر یرصد 18/29 وبیز

 را یرصاد   48/72 کبه  جنگ   اراض  تخزی  وب  طزف 

 واب  و یهاد  ما   اخیصابص  خاوی  و  2020 تب 2003 سبل از

 هاب  آوخوان ۀتغای و نفوذپایز  منزان جنگ   اراض  کبه 

 کابه   و ساطح  افا   وبتاث   یرنهبیا   و یبواد  م  کبه 

  خصاوص  همان   یر و شاد   زیززمننا   آب منبوع کنفن 

 29/75  2003 سابل  وا   نساب   کا   وبغ  اراض  گسیز 

 از آب ایا   کا   اسا   آب تأمن  ننبزمند یاشی  رشد یرصد

 شادن  شاور  از ج اوگنز   وزا  و شوی م  تأمن  چب  طزیق

 شسی  امالح تب گنزند م  وهز  غزقبب سنسیم از اراض  ای 

 توامال  از یک  موری ای  و یشو خبر  ریش  سطح از و شوی

 ای  یر زیززمنن  آب منبوع سطح و کنفن  کبه  یر مهم

  صزف اراض  کبروز  انوا  تغننزات  یرمجمو . اس   ضحو

 یر هاب  کابروز   از یک هز مسبح  کبه  یب افزای  از نظز

 و وزرسا   موری کبتنون و هب آننون تغننز راسیب  یر منطق 

 منطق  یر  زیززمنن آب منبوع کنفن  تغننز  ییگز ونبن   و 

 (.38 شکل) اس 
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 دامغان آبخیز ضۀحو در زیرزمینی های آب کیفی فاکتورهای و اراضی کاربری تغییرات درصد ۀرابط نمودار. 38 شکل

 گیری نتیجه و بحث

 آوخناز  ضاۀ حو یر اراضا   کابروز   مخی اف  اناوا   تغننزات

 واب  کا   مانالی   2020 تاب  2003 هاب   سبل یر ک  یامغبن

 وزرسا   ماوری  ووی  شد   تهن  ا  مبهوار  زتصبوی زا اسیفبی 

 اراضا   کابروز   اسایخزاج   ۀنقشا  4 ۀمقبیس و  گزف قزار

 جم ا   از اراض  کبروز  طبقبت از وزخ  مسبح  یای نشبن

 و( وابیز ) پوشا   ودون اراض  شهز   منبطق وبغ   اراض 

 تاب  2003 سابل  از ساد  احاداث  از نبشا   ساطح  آب منبوع

 یرصااد 100 و 25/26  62/55  63/60 تزتناا  واا  2020

 یر اراضا   کابروز   مسابح   کابه   و اس  یبفی   افزای 

 جنگ ا    اراضا   کشابورز    اراضا   هاب   کبروز  خصوص

 و یای   رخ یرصد 46/4 و 78/69  85/71 وب ن زتت و  مزاتع

 ضاۀ حو یر اراضا   کابروز   ۀگسایزی  تغننزات از نشبن ای 

 از صال حب نیابیج  مشابو   حبصال  نیبیج. اس  یامغبن آوخنز

 [7] تفنف  و [15] همکبران و آوبی  شزیف رفنع تحقنقبت

 واا  توجاا  وااب آب مناابوع ماادیزی  الگااو  زیاازا  اساا 

 منابطق  یر ویاژ   و  روی  و  هب  وزیار  وهز  و هب خشکسبل 

 تمابم   و واوی   مشابو   منبطق ای  تمبم  یر کشور خشک

 جنگ ا   و مزتعا   کشابورز    اراضا   کابه   شبهد هب آن

 آوخنااز ضااۀحو یر زیززمنناا  هااب  آب  طزفاا  از. نمهساای

 و  و اس  مواج  سطح اف  وب میز سبنی  56 سبالن  یامغبن

 نناز  وابارز   آوا   منابوع  ایا   کنف  خصوصنبت  آن ینببل

 شاد   تحول و تغننز یچبر یامغبن آوخنز ضۀحو یر شدت و 

 اساکندر   تحقنقابت  نیبیج راسیب  یر ننز نیبیج  ای. اس 

 اسا   (1392) وابمز   و پنز  و (1398) همکبران و یامن 

 تغننز وب ننز تحقنقبت ای  انجبم منبطق یر زیزا ؛[16و  11] 

 زیززمننا   آب منابوع  کنف  و کم  خصوصنبت یر کبروز 

 مهام  یالیل از. اس  پنوسی  وقو  و  توجه  قبول تغننزات 

 زیززمننا   آب منابوع  از رویا   وا   وزیار  وهز  تغننزات ای 

 و صنعی  مصبرف و شزب وبغببن   رز  کشبو مصبرف وزا 

 همکابران  و اکبززای  تحقنق نیبیج  راسیب همن  یر .اس ... 

 یر زیززمننا   آب منبوع از روی  و  وزیار  وهز  ننز( 1398)

 جابت  صنف  و هب وبغ گسیز  و سزخ  شهزسیبن از منطق 

 ایا   یر زیززمننا   آب سطح کبه  مهم توامل از یک  را

 مزاکاز  ۀتوساع  و رشاد  واب   طزفا   از .اسا   یانسی  منطق 

  آن تبااع  واا  .اساا  یبفیاا   توسااع  یرصااد 86/60 شااهز 

 منازان   یرنینجا   .  اسا  کازی  پنادا  افازای   هم جمعن 

 گسایز   را  ضحو ای  یر زیززمنن  هب  آب از وزیار  وهز 

 یکا   .[40] اس  یای  افزای  ننز را شهز  پسبب منزان و

 مطبلعا   ماوری  ۀنطقا م ساطح  یر سادیم  افازای   یالیل از

 وازا   کاوی  حاد  از وان   مصازف  و خابک  امالح شوی  آب

 آبهاب    الیا   وا   نفوذ وب ک  اس  خبک تولند توان جبزات

 روناد  هاب  زیززمننا    آب اماالح  و سدیم منزان زیززمنن 

 راسیب همن  یر وزرس  موری ۀیور ط  اس . یاشی  افزای 

 انجاابم( 1394) همکاابران و قنااوات  توساا  کاا  تحقنقاا 

 و مسکون  منبطق افزای  وب سدیم غ ظ  یای نشبن  گزف 

 منابطق  فبضاالب  نفاوذ   آن ینبابل  وا   و کشابورز   اراض 

 اسا   یبفیا    افازای   کشبورز  هب  پسبب وروی و مسکون 

 فننک ز  (2018) همکبران و ک سیننو تحقنقبت نیبیج .[41]

 یای  نشابن  ( 2014 ) همکبران و یویک (2016) همکبران و
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 کابروز   تغنناز  ایجبی طزیق از انسبن هب   فعبلن  ک  اس 

 وگااری زیبی  ثنزأت زیززمنن  آب کنفن  وز توانسی  اراض 

 و انسابن  هاب    فعبلنا   کازی  ونبن توان م  ک   حبل  یر و

 کنفا   تغننازات  واز  اصا    تبمال  اراضا   کبروز  تغننزات

 حبضاز  تحقناق  نیابیج  و [44-42] اس  هب  زیززمنن  آب

 تبمل را یامغبن آوخنز ضۀحو یر اراض  کبروز  زاتتغنن ننز

  ضا حو ساطح  هب  زیززمننا   آب یر کنف  تغننزات اص  

 وازا   مدیزی  کبر را  یک اراض  کبروز  مدیزی  .یاند م 

 یر هاب  زیززمننا    آب کنف  و کم  تغننزات از ج وگنز 

 نناز  خصاوص  همان   یر .اس  یامغبن آوخنز ضۀحو سطح

 کاابروز  ماادیزی  ننااز( 1399) نن نااوا اسااد  و تنمااور 

هاب    آب کما   و کنفا   تغننزات وب مقبو   راهکبر را اراض 

  .[33] اند ی کز تنوان روی حب   آوخنز ضۀحو یر زیززمنن 

 از اراض  کبروز  تغننزات خصوص یر پژوه  ای  نیبیج

 اراضاا  کاابروز  تغنناازات از نشاابن 2020 تااب 2003 ساابل

 شهز  منبطق ک   ا ون گ و   اس  منطق  سطح یر گسیزی 

 وا   ک  اس  یاشی  گنز  چشم وسنبر گسیز  وبغ  اراض  و

 ینبابل  وا   را هاب  زیززمننا    آب از روی  و  ۀاسیفبی  آن تبع

 حبصال  کشبورز هب   پسبب تولند افزای  و  منجز ک  یاری

 شاو  و شسا   و عی نصا  و شاهز  هب   فبضالب زهکش   از

 و شوی م  بورز کش وخ  یر مصزف  کویهب  و خبک امالح

 پبرامیزهاب   افازای    هب  زیززمنن  آبهب   سفز  و  نفوذ وب

 غناز  آلاویگ   منابوع  وبرزتزی . اس  یاشی  همزا  و  را کنف 

 شاو  و  سا ش و کویهاب  کشابورز    شنمنبی  موای ا   نقط 

 واری آوا   منابوع  وا   ک  اس  مزار  آونبر  اثز زو خبک امالح

 کنفن  میغنزهب  ونشیز نووی همسو  ک   طور و . ندشو م 

 یامغابن  آوخناز  ضۀحو یر اراض  کبروز  تغننزات روند وب آب

 کنفنا   واز  اراضا   کابروز   تغننزات توج  قبول ثنزأت ونبنگز

 سابل  18 ط  ک   طور  و  .اس   ضحو زیززمنن  آب منبوع

 و اراضا   کابروز   غننازات ت یامغبن آوخنز ضۀحو یر گاشی 

 اتفابق  زیززمننا   آب منبوع ف کن و کم  تغننزات  آن تبع و 

 هاب   فعبلنا   گسایز    آن اصا   هب   تبمل از یک  و افیبی

 یر گسایزی   تغننازات  موجا   کا   اسا   منطقا   یر انسبن 

 گسایز   واب   طزفا   از اسا .  شاد   منطقا   اراض  کبروز 

 منطقاا   یر وبغاادار  رونااق مسااکون   مناابطق و شااهزهب

 شادت  وا   آب وا   بزننا ....  و صانعی  هاب    شاهزک  گسیز 

 از حد از  ون  وزیار  وهز  موج  نهبی  یر ک  یبفی  افزای 

 شاد   زمابن  طا   آب من أتا  منظاور  و  زیززمنن  آب منبوع

 تغنناازات موجاا   تغننزاتاا  چناان  واازوز میأساافبن . اساا 

 هادای   منازان  مح اول   اماالح  غ ظا   منزان وز ا  گسیزی 

 هاب   آب یر مح اول  هاب   کابتنون  و آننون منزان  الکیزیک 

 توجا   وب. اس  شد  مطبلع  موری ۀمنطق سطح یر یززمنن ز

 کنفا   تغننازات  روناد   پژوه  ای  از آمد  یس  و  نیبیج و 

 تغننزات وب راوط  یر مطبلع  موری ۀمنطق زیززمنن  آب منبوع

 ایجابی  وب ک   ا گون  و   اس  تکس ۀراوط یک یارا  وز رکب

 زیززمنن  هب  آب کنفن   زمبن ط   اراض  کبروز  تغننزات

 هااب  آب امااالح افاازای  و یبفیاا  کاابه   ضااحو سااطح یر

 یر و شاد    ضا حو ای  یر اراض  شدن شور وبتث زیززمنن 

 موجا   کا   اسا   گزفیا   صاورت  اراضا   رهبسابز   نهبی 

 منطقا   یر وبیز اراض  گسیز  و  ضحو سطح یر زای  ونبوبن

 منطقا   یر زیززمنن  آب منبوع از وزیار  وهز  اگز. اس  شد 

 اجیمبت  هب  وحزان یبود  ایام  کنون  شکل و  مطبلع  ریمو

  ایا   واز  تاالو  . وگنازی  شکل منطق  یر تواند م  اقیصبی  و

 منطق  طبنع  منبوع و زیس   محن  وز منف  اثزات تواند م 

خسابر  و خطازات  افازای   ساب    نهبیا   یر و وبشد یاشی 

 ن  شا هب   وفبنت  سنل مبنند طبنع  والیب  از نبش   هب ت

 .شوی م  منطق  سطح یر نمک  ریزگزیهب  انیشبر
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