ًكطيِ ػلوي رغطافيب ٍ ثطًبهِضيعي ،ؾبل  ،25قوبضُ  ،76فهل تبثؿتبى ،ؾبل ،1400نفحبت159-171

تبضيد زضيبفت1399/06/12:

تبضيد پصيطـ ًْبيي1399/07/21 :
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چکیذٌ
فطًٍكؿت ظهيي زض عي ؾبلّبي گصقتِ ثِ زاليل هرتلف اظ رولِ ضقس ثي ضٍيِ روؼيت ،ثطزاقت ثيف اظ حس هٌبثغ آة ظيطظهيٌي ،ػَاهل
تىتًَيىي ثِ ّوطاُ ػَاهل زيگط ؾجت ثطٍظ هكىالت ٍ هؼضالت فطاٍاى ثِ ظهييّبي وكبٍضظي ،ؾبذتوبىّبي هؿىًَي ،ربزُّب ،ذغَط اًتمبل ًيطٍ
ٍ  ...قسُ اؾت .ايي پسيسُ زض چٌس ؾبل گصقتِ آؾيتّبي فطاٍاى ثِ زقتّبي اؾتبى فبضؼ ثِ ذهَل ؾبذتوبىّبي هؿىًَي ٍ ظهييّبي
وكبٍضظي ٍاضز ًوَزُ اؾت .پبيف هيعاى ًطخ فطًٍكؿت ٍ ًيع پطزاذتي ثِ ػلت يب ػلل تبحيط گصاض آى رْت وٌتطل ٍ هسيطيت ذغط زاضاي اّويت
فطاٍاى اؾت .زض ايي پػٍّف ثِ هٌظَض ثطضؾي ٍضؼيت فطًٍكؿت زضآثرَاى زقت ًَضآثبز هوؿٌي اظ زازُّبي ؾٌتيٌل  1Aزض ثبظُ ظهبًي
( ٍ )1394-1398ضٍـ تساذل ؾٌزي ضازاضي وِ ثب همبيؿِ فبظّبي زٍ تهَيط ضازاضي وِ اظ يه هٌغمِ زض زٍ ظهبى هرتلف اذص قسُ اًس ،لبزض ثِ
تؼييي تغييطات ؾغح ظهيي زض آى ثبظُ ي ظهبًي هي ثبقس زض هحيظ ًطم افطاظ(  5)SNAPاًزبم گطفت .رْت تْيِ ًمكِّبي افت ٍ ؾغح آة
ظيطظهيٌي زض ؾبلّبي حسالل  ٍ 1382حساوخط 1394اظ ضٍـ زضًٍيبثي  IDWاؾتفبزُ قس ٍ ؾپؽ هيبى زٍ پبضاهتط افت آة ظيطهيٌي ٍ فطًٍكؿت
ؾغح زقت ثب اؾتفبزُ اظ هسل  GWR6تحليل فضبيي نَضت پصيطفت ٍ ذطٍري حبنل اظ ايي تحليل ًكبى زاز وِ حساوخط هيعاى  R2زض ثرفّبي
هطوعي آثرَاى  0/79هي ثبقس ٍ زض ثرفّبي رٌَثي ايي همساض وبّف هي يبثسّ .وچٌيي هيعاى همبزيط ثطآٍضز قسُ ثب پيف ثيٌي قسُ ًكبى
هيزّس وِ ٍضؼيت ذغب زض ثرف هطوعي ثيي  0/007تب 0/0006هي ثبقسً .كبى اظ اػتجبض ؾٌزي ثبالي هسل ٍ هيعاى زلت ثبالي ثيي
ذطٍريّبي حبنل اظ زٍ پبضاهتط هي ثبقس.

ياصگان کلیذی :فطًٍكؿت ظهيي ،افت آة ظيطظهيٌي ،تساذل ؾٌزي GWR ،آثرَاى ًَضآثبز هوؿٌي.

مقذمٍ

اهطٍظُ پسيسُ فطًٍكؿت ظهيي يىي اظ هْوتطيي هربعطات غئَهَضفَلَغيىي زض هميبؼ رْبًي اؾت وِ ذؿبضتّبي ٌّگفتي ثط
ؾبذتٍؾبظّبي قْطي ٍ ضٍؾتبيي ،تأؾيؿبت ػوطاى ٍ آثبزي ٍاضز هيوٌس .ثيكتطيي گعاضقبت اظ ؾطاؾط رْبى زض اضتجبط ثب پسيسُ
فطًٍكؿت ظهيي هطثَط ثِ هٌبعك ذكه ٍ ون ثبضاى ثَزُ اؾت .عجك تؼطيف ؾبظهبى ظهييقٌبؾي ايبلت هتحسُ آهطيىب ،پسيسُ فطًٍكؿت
1

 .زاًكزَ زوتطي غئَهَضفَلَغي زاًكگبُ حىين ؾجعٍاضي

 .2اؾتبزيبض زاًكگبُ حىين ؾجعٍاضي (ًَيؿٌسُ هؿئَل)
 .3اؾتبز زاًكگبُ حىين ؾجعٍاضي
 .4اؾتبزيبض زاًكگبُ حىين ؾجعٍاضي
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ظهيي قبهل فطٍضيعـ يب ًكؿت ضٍ ثِ پبييي ؾغح ظهيي اؾت وِ هي تَاًس زاضاي ثطزاض ربثِ ربيي اًسوي ثبقس(ثبتؿَرىؿَى .)1980 ،ايي
پسيسُ ثِ ػلل گًَبگًَي اظ رولِ ػَاهل عجيؼي هبًٌس ظلعلِ ،آتكفكبى ،فؼبليتّبي گؿلي ،فطًٍكؿت ًبقي اظ ثبال آهسى ؾغح زضيب،
اًحالل زض ؾٌگ ،اوؿبيف ،فكطزگي ضؾَثبت آلي ،تَؾؼِ چبلِ زض ظهييّبي وبضؾتي ،يب ًبقي اظ فؼبليتّبي اًؿبًي ،قبهل ثطزاقت ثي
ضٍيِ ؾيبالت اظ ظهيي ًظيط آة ٍ ًفت ٍ گبظ ضٍي هيزّس (ّيلن .)،2000زض چٌس زِّ اذيط ايي پسيسُ ثب ػولىطز ًبهٌبؾت ثكط ،هرهَنب
ثطزاقتْبي ًبنحيح اظ هٌبثغ ؾيبلي ٍ غيط ؾيبلي ظيط ؾغحي ّوچَى آثْبي ظيطظهيٌي؛ هٌبثغ هؼسًي (ػغبيي )1390 ،هٌبثغ ًفت ٍ گبظ ٍ
هتطٍن هبًسى ٍ فطٍ ضيعـ تأؾيؿبت ظيط ظهيٌي ّوچَى لٌَات (حبفظي همسؼ )1389 ،ضًٍس ضٍ ثِ ضقسي ثِ ذَز گطفتِ اؾت .ػوَهبً
هحممبى پسيسُ فطًٍكؿت ضا زض اثؼبز هرتلفي ثطضؾي وطزُ اًس اظ آى رولِ( :ؾبى ٍ ّوىبضاى( ،)1999 1الضؾَى ٍ ّوىبضاى،)2001 2
(پَتطا( ،)2011، 3گبلَي ٍ ّوىبضاى ( ،)2013، 4ضاؾپيٌي ٍ ّوىبضاى( ،)2014، 5فًَت ٍّوىبضاى( ،)20156ليي ٍ ّوىبضاى،)2016 ،7
(اؾويت ٍ ّوىبضاى( ،)20178ذطهي ٍ ّوىبضاى( ،)2019،ضوٌي ٍ ّوىبضاى( ،)1395 ،قبيبى ٍ ّوىبضاى( ،)1395 ،لضبٍي ٍ
ّوىبضاى( ،)1396،قفيؼي ٍ ّوىبضاى )1398اًزبم گطفت .اظ رولِ ًَآٍضيّبي ايي پػٍّف ثطاي ًرؿتيي ثبض اظ تىٌيه تساذل ؾٌزي
ضازاضي رْت ثطضؾي هربعطُ فطًٍكؿت آثرَاى زقت ًَضآثبز اؾتفبزُ قس .اظ رولِ اّساف ايي پػٍّف ،قٌبذت تحليل فضبيي هيعاى
فطًٍكؿت آثرَاى زقت ًَضآثبز ،ثطضؾي هيعاى فطًٍكؿت ؾبالًِ زض ؾغح زقت ،هيعاى افت آةّبي ظيطظهيٌي ،قٌبؾبيي هٌبعك آؾيت
پصيط زض هحسٍزُ آثرَاى هي ثبقس.
محذيدٌ مًرد مطالعٍ

هٌغمِ هَضز هغبلؼِ آثرَاى حَضِ آثطيع ًَضآثبز هوؿٌي زض هحسٍزُ رغطافيبيي قوبل غطة اؾتبى فبضؼ ،زض زاهٌِّبي رٌَةغطثي
ؾلؿلِ رجبل ظاگطؼ چيي ذَضزُ ٍ رٌَة وكَض لطاض زاضز .هحسٍزُ ًَضآثبز اظ قوبل ثب قْطؾتبى ههيطي(هحسٍزُ ضؾتن) ٍ اظ رٌَة ثب
زقت لبئويِ ٍ اظ غطة ثب زقت هبَّض هيالتي ٍ اظ ؾوت قطق ثب زقت فْليبى زض اضتجبط اؾت .زضهحسٍزُ رغطافيبيي  51o، 15/،30//تب
51o،46/،20//عَل قطلي ٍ  29o ،55/،10//تب  30o ،17/،15//ػطو قوبلي ٍالغ اؾت .تٌْب قْطي وِ زض ايي هحسٍزُ ٍرَز زاضز قْط
ًَضآثبز هي ثبقس ،وِ زض اضتفبع  935هتطي اظ ؾغح زضيب لطاض زاضز ٍ زض  150ويلَهتطي قيطاظ هطوع اؾتبى فبضؼ لطاض زاضز .حسٍز 221
ويلَهتط هطثغ اظ هؿبحت حَضِ ضا زقت ٍ  534ويلَهتط هطثغ اظ هؿبحت حَضِ ضا اضتفبػبت زض ثط هيگيطز .حساوخط اضتفبع 2684هتط زض وَُ
ذبًي زض رٌَةقطلي هحسٍزُ ٍ حسالل اضتفبع  698هتط زض ههت ضٍزذبًِ فْليبى زض حَالي ضٍؾتبي ثبتَى قوبل غطثي زقت هي ثبقس.
آثرَاى زض ثرف هطوعي زقت ٍالغ قسُ ٍ حسٍز  186ويلَهتط هطثغ هؿبحت زاضز ٍ زاضاي  18حلمِ چبُ پيعٍهتط هيثبقسقىل(.)1
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ضکل( :)1مًقعیت محذيدٌ آبخًان وًرآباد

دادٌ َا ي ريشَا

ضٍـ ثِ وبضثطزُ زض ايي پػٍّف تحليلي وبضثطزي هي ثبقس .اظ زازُّبي آة ظيطظهيٌي قبهل چبُّبي پيعٍهتط ٍ ثْطُ ثطزاضي رْت
ثطضؾي تغييطات ؾغح آة ظيطظهيٌي ٍ اظ تهبٍيط ؾٌتيٌل  1رْت هحبؾجِ تساذل ؾٌزي ضازاضي اؾتفبزُ گطزيس .اظ هسل  GWRرْت
ثطضؾي اضتجبط ثيي زٍپبضاهتط افت آة ظيطظهيٌي ٍ فطًٍكؿت ٍ ّوچٌيي اػتجبض ؾٌزي آًْب اؾتفبزُ گطزيس .زض ايي تحميك ثِ هٌظَض هحبؾجِ
فطًٍكؿت اظ تهبٍيط هبَّاضُ ؾٌتيٌل ثب فطهت )( (slcته هٌظط) ثب پالضيعاؾيَى  vvرْت هحبؾجِ هيطاى ًطخ
ربثِربيي( )Displacmentاؾتفبزُ هي قًَس .تساذل ؾٌزي ضازاضي ضٍقي ثطاي تطويت تهبٍيط  ،SARگطفتِ قسُ اظ ؾٌزٌسُّبي
ضازاضي ًهت قسُ زض هبَّاضُ ثِ هٌظَض تْيِ ًمكِّبي اضتفبػي ،ربثِ ربيي ٍ تغييطات ؾغح ظهيي ٍ ًيع تؼييي ؾطػت حطوت ّسف اؾت.
زٍ تهَيط  SARپيف ٍ پؽ اظ ايزبز رب ثِ ربيي اظ ؾغح ظهيي گطفتِ هي قَزّ .طگًَِ ربثِ ربيي زض ؾغح ظهيي گطفتِ هي قَز ؾجت
تغييط زض فبنلِ ؾٌزٌسُ هي قَز .هغبلؼبت تساذل ؾٌزي ضازاضي ثِ ووه ًطم افعاض  SNAPاًزبم گطفتِ اؾت .رسٍل( )1هكرهبت
ايٌتطفطٍگطامّبي پطزاظـ قسُ زض هٌغمِ هَضز هغبلؼِ ضا ثب تَرِ ثِ ذظ هجٌب ًكبى هي زّس .ثِ هٌظَض وبّف ًَيع ٍ افعايف ّوجؿتگي
ظهبًي ايٌتطفطٍگطام ّب حتي االهىبى ؾؼي قس ،اظ ظٍد تهبٍيط ضازاضي ثب ثبظُ ظهبًي وَتبُ(حسٍز 45ضٍظ) اؾتفبزُ قَز .تطويت زازُّبي
ضازاضي اظ هساضّبي نؼَزي ٍ ًعٍلي ًيع رْت ثْجَز هسلّبي ضلَهي ظهيي ثب ثِ زؾت آٍضزى ربثزبيي زض رْبت هرتلف ثب اؾتفبزُ اظ
ايٌتطفطٍهتطي هي تَاًس هَضز اؾتفبزُ لطاض گيطز .ثب ػٌبيت ثِ ايٌىِ زض ايي پػٍّف ّسف پبيف هيعاى فطًٍكؿت اؾت ،تٌْب اظ زازُّبي
نؼَزي ثْطُ ثطزاضي قسُ اؾت .ثطايي اؾبؼ اظ تؼساز  8تهَيط هطثَط ثِ زٍضُ ظهبًي ؾبلّبي  1394تب  1398هَضزاؾتفبزُ لطاض گطفت
زض هطحلِ ثؼس ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ تحليل فضبيي ثِ ثطضؾي اضتجبط ثيي فطًٍكؿت ٍ افت آة ظيطظهيٌي پطزاذتِ قس.
ريش تذاخل سىجی راداری

تساذل ؾٌزي تفبضلي ضازاضي تهبٍيط ضازاضي حبنل اظ ضازاضّبي ثب ضٍظًِ هزبظي ) (SARثب زاضا ثَزى لبثليت اًساظُ گيطي عَل ثطزاض
اظ ؾٌزٌسُ تب ؾغح ظهيي ،زض اًساظُ گيطيّبي هطثَط ثِ تْيِ ًمكِ ضلَهي اضتفبػي ثِ عَض گؿتطزُ ثِ وبض هي ضًٍس( گبثطيل ٍ گلسقتبيي،
.)1988
تىٌيه هَضز اؾتفبزُ زض ايي ضٍـ ثِ تىٌيه تساذل ؾٌزي ضازاضي ) (InSARهلمت اؾت .زض تساذل ؾٌزي ضازاضي ،فبظ حبنل اظ زٍ
تهَيط گطفتِ قسُ اظ يه هٌغمِ هؼيي رْت تَليس زاذل ًگبض تساذل زازُ هي قَز .زض ٍالغ ،تساذل ًگبض حبنل ضطة هرتلظ زٍ تهَيط
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ضازاضي اؾت .ايي زٍ تهَيط هوىي اؾت تَؾظ يه ؾىَي َّايي ثب فضبيي وِ زاضاي زٍ آًتي ثب فبنلِ هؼيي (ذظ هجٌب) ثبقس اذص قسُ
ثبقٌس (تساذل ؾٌزي ثب ػجَض هٌفطز) ٍ يب زٍ تهَيط ثب فَانل ظهبًي هرتلف ٍ اظ يه ؾىَي هكبثِ گطفتِ قًَس (ضٍـ تساذل ؾٌزي ثب
ػجَض هىطض) .اذتالف فبظ هَرَز زض زٍ تهَيط ثِ نَضت لجِ يب حبقيِ زض تساذل ًگبض ًوبيف زازُ قسُ وِ ّط حبقيِ يب لجِ هكبّسُ قسُ ثِ
اذتالف فبظي ثِ هيعاى 2هطثَط اؾت .تساذل ًگبض فطاّن قسُ ثِ ضٍـ  InSARلبثليت ًوبيف تغييطات اضتفبػي ٍ ًبّوَاضي ّب ضا زاضز.
زلت تغييطات همبزيط اضتفبػي ) (dzلبثل هحبؾجِ اظ ّط حبقيِ تبثغ ٍيػگيّبي هبَّاضُ هبًٌس عَل ذظ هجٌب) ، (Bnعَل هَد يب ثبًس هَضز
اؾتفبزُ ( ) ،ظاٍيِ ثطذَضز ( ) ٍ عَل ثطزاض هبيل اضتفبع هبَّاضُ تب ظهيي ) (pاؾت.
)  dz = ( p Sin ) / 2Bnتهبٍيط ضازاضي ثب ضٍظًِ هزبظي هتكىل اظ زاهٌِ ٍ فبظ هَد ثطگكتي اظ ؾيگٌبل اضؾبلي ضازاض اؾت .ثط
هجٌبي تحميمبت ٍ هكبّسات ،فبظ حجت قسُ ( )هَد حبٍي اعالػبت ٍ ذهَنيبت ثْتطي ًؿجت ثِ زاهٌِ هَد ) (Apزض تهبٍيط ضازاضي
اؾت (گيگليب ٍ پطيت  )1998ثط اؾبؼ ايي ،هحبؾجة اضتفبع يه ًمغِ حبنل اظ اذتالف زاهٌِ آى r=p-p2اظ عطيك هحبؾجِ اذتالف فبظ
ثيبى قسُ ( (زض تساذل ًگبض ٍ ثِ ووه ضاثغِ ظيط اهىبى پصيط اؾت :
ضاثغِ(:)1

2(-Bsin(a-))*cos

)B2=(

Z(x.y)=H

ضٍـ تساذل ؾٌزي ضازاضي ) (InSARاهىبى تَليس هسلّبي ضلَهي ًبّوَاضيّبي ظهيي ضا فطاّن هي آٍضز وِ زلت اضتفبػي ثْيٌِ
آى ثطاي زازُ  Cثبًس ثب عَل هَد  5/6ؾبًتي حسٍز  5هتط اؾت .ضٍـ تساذل ؾٌزي تفبضلي ضازاضي ) ( D- InSARضا اٍليي ثبض ظثىط ٍ
گلس اقتبيي ( )1989اضائِ وطزًس .ايي انغالح ثِ ضٍـ اًساظُ گيطي پبضُاي پبضاهتطّب اظ لجيل تَپَگطافي ،تغييطات ٍ ربثِ ربيي ؾغحي
ظهيي اظ عطيك تساذل فبظ زٍ يب چٌس تهَيط ضازاضي ثب ضٍظًِ هزبظي ) (SARاذص قسُ اظ هٌغمِ هكبثِ اعالق قسُ اؾت .ايي ضٍـ لبزض
اؾت ثب اؾتفبزُ اظ حسالل ؾِ (زٍ تهَيط  ( DEM+يب تؼساز ثيكتطي اظ تهبٍيط ضازاضي تغييطات ؾغحي ضخ زازُ زض ظهيي ضا زض ثبظُّبي
هتفبٍت ثب زلتّبي هيليوتطي آقىبضؾبظي وٌس .زض ػيي حبل ،ايي زلت تبثغ عَل هَد زازُ هَضز اؾتفبزُ ٍ هؼبزل ًهف آى( )1/2ذَاّس
ثَز .ضٍـ تساذل ؾٌزي ضازاضي زض ظهيٌِ اًساظُ گيطي تغييطات ؾغحي پَؾتِ ظهيي وبضايي زض ذَض تحؿيٌي زاضز .انَل ثٌيبزيي ًحَُ
اًساظُ گيطي ايي تغييطات زض قىل قوبضُ 2ة ًوبيف زازُ قسُ اؾت .زض ايي قىل  Pهؼطف فضبيي هكرم زض ؾغح اؾت وِ زض لبلت
يه پيىؿل تهَيط قسُ اؾت .ؾٌزٌسُ تهَيط ًرؿت ايي فضب ضا زض ظهبى  t0حجت ٍ همساض فبظ آى ضا اًساظُ گيطي هي وٌس  (m).همساض
ًكؿت فبنلِ  Pتب  P1اؾت وِ عي ظهبى هكرهي نَضت گطفتِ اؾت  (Dt).ثطاي اًساظُ گيطي ايي همساض ،ؾٌزٌسُ تهَيطي زٍهي زض
ظهبى  tثب ٌّسؾِاي وبهال قجيِ ثِ تهَيط ًرؿت اذص وطزُ ،همساض فبظ ضا ثط ضٍي آى اًساظُ گيطي هي وٌس ( .)sضٍـ تساذل ؾٌزف
تفبضلي ،تفبضل فبظ m ٍ sضا زض فطم تساذل ًگبض فبظي ًوبيف هي زّس ( .)intزض نَضت حبثت ٍ پبيساض ثَزى ؾغح ،تفبضل فبظ
ايي زٍ تهَيط)ً(SP- MPبقي اظ تغييط هَلؼيت ايي زٍ ؾٌزٌسُ اؾت ٍ همساض آى ثِ ووه ضاثغِ ظيط ثِ زؾت هي آيس
ضاثغِ (:)2
زض اًساظُ گيطي همساض فطًٍكؿت ثِ ووه ايي ضٍـ ،ؾغح ًبپبيساض تهَض قسُ؛ ثِ عَضي وِ ؾغح اظ  Pثِ  P1تٌعل يبفتِ اؾت .تؼييي
همساض ًكؿت زض فبنلِ ظهبًي زٍ تهَيط ) (Dتبثغ اذتالف فبظ زٍ تهَيط ( .(intثِ ّوطاُ فبظ ًبقي اظ احط تَپَگطافي ) ٍ (topفبظ
ًبقي اظ ربثِ ربيي ؾغح )ّ ٍ (movوچٌيي فبظ ًبقي اظ احط اتوفؿط ) (atmذَاّس ثَز( ظيجىط ٍ ّوىبضاى.)1994 ،
ضاثغِ (:)3

=4 PS-PM/=TOP+ ATM

زض ايي ضٍـ ،زض نَضت زض اذتيبض ًساقتي تهَيط ؾَم ،ثِ ووه هسل ضلَهي ظهيي) (DEMتجسيل اضتفبع ثِ فبظ ،يه تساذل ًگبض
ههٌَػي تَليس هي قَز ٍ اظ ايي ضاُ ثِ ووه هؼىَؼ اعالػبت( ،( DEMاحط فبظ ًبقي اظ تَپَگطافي هحبؾجِ ٍ اظ همبزيط اذتالف فبظ
حصف هي قَز .اذتالف فبظ ثبلي هبًسُ ثِ احط ربثِ ربيي ؾغح ٍ اتوؿفط تؼلك زاضز .زض ًْبيت ،ثب ًبزيسُ اًگبقتي احط اتوؿفط زض ربثِ ربيي-
ّبي ثِ هيعاى ثبال (چٌس ؾبًتي هتط) ٍ يب حصف آى ثِ ووه تهبٍيط اپتيىي ،اذتالف فبظ زٍ تساذل ًگبض يؼٌي تساذل ًگبض ههٌَػي ٍ
انلي) فمظ ثيبى وٌٌسُ همبزيط ربثِ ربيي ؾغح (ًكؿت) ذَاّس ثَز.
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جذيل( :)1مطخصات تصايیز راداری مًرد استفادٌ

قوبضُ
1
2
3
4
5
6
7
8

تبضيد تهَيط
2015/08/05
2015/09/20
2016/08/5
2016/09/22
2017/7/19
2017/09/5
2018/08/7
2018/10/18

فطهت تهَيط

حبلت تهَيطثطزاضي

Slc
Slc
Slc
Slc
Slc
Slc
Slc
Slc

IW
IW
IW
IW
IW
IW
IW
IW

گصض تهَيطثطزاضي
نؼَزي
نؼَزي
نؼَزي
نؼَزي
نؼَزي
نؼَزي
نؼَزي
نؼَزي

ذظ هجٌب(هتط)
 -273تب 7
 -181تب 103
 -97تب 181
 -53تب203
 -138تب 149
 -206تب 63
-61تب 198
 -145تب 114

مذل رگزسیًوی يسوی جغزافیایی )(GWR

زض هسلّبي ضگطؾيَى ٍظًي رغطافيبيي ،پٌزطُ رؿتزَ ثب وطًل ٍلتي حبثت فطو هي قَز وِ تَظيغ هكبّسات حَل ًمبط هطرغ زض
گؿتطُ رغطافيبيي هَضز هغبلؼِ يىؿبى ًجبقس زض ايي نَضت اگط تبثؼي يىؿبى ثطاي ٍظى زاض وطزى هكبّسات اعطاف ًمبط هطرغ ثِ وبض
گطفتِ قَز ،ايي احتوبل ٍرَز زاضز وِ ثطاي ثطذي ًمبط زض ؾغح حَظُ ،اظ اعالػبتي ووتط اؾتفبزُ قسُ ٍ زض ًْبيت يه هسلي غيط زليك
ثسؾت آيس .حتي هوىي اؾت ثطاي ثطذي ًمبط وِ تزوغ هكبّسات حَل آى ثيكتط اؾت اظ اعالػبت ظيبز ٍ ًبهطتجظ اؾتفبزُ قَز ٍ ثبظ اظ
زلت هسل وبؾتِ قَز .ثطاي همبثلِ ثب ايي احتوبل زض ضٍـ ضگطؾيَى ٍظًي رغطافيبيي ،پٌْبي ثبًس ثطاي هحبؾجِ تبثغ ٍظى زّي ( )Wuثب
پطاوٌسگي هكبّسات حَل ًمغِ هطرغ تغجيك زازُ هي قَز .ثِ ػجبضت زيگط چٌبًچِ هكبّسات پطاوٌسُ ثبقٌس ،پٌْبي ثبًس ثيكتطي زض ًظط
گطفتِ هي قَز ٍ اگط هكبّسات حَل ًمغِ هطرغ هتطاون ثبقٌس ،پٌْبي ثبًس ووتطي اًتربة هي قَز .زض ٍالغ ضٍـ ضگطؾيَى ٍظًي
رغطافيبيي ّوبى ضٍـ حسالل هطثؼبت هؼوَلي اؾت ثب ايي تفبٍت وِ ثِ هكبّسات ثط اؾبؼ هىبى يب هرتهبت هىبًي آًْب ًؿجت ثِ ًمبط
هطرغ ٍظى زازُ هي قَزّ .ط پبضاهتط يب ضطيت هسل  GWRزاضاي يه ػالهت ٍ همساض هي ثبقس .اگط ػالهت يه ضطيت ،هخجت ثبقس پؽ
افعايف همساض هتغيط هؿتمل ثبػج افعايف هتغيط ٍاثؿتِ ذَاّس قس .اگط ػالهت آى هٌفي ثبقس ،آى هتغيط زاضاي احط وبّكي ضٍي هتغيط
ٍاثؿتِ هي ثبقس .هسل ضگطؾيَى چٌس هتغيطُ ذغي  GWRثِ ثِ نَضت ظيط هي ثبقس
ضاثغِ(:)4

YU= oi(u)+

زض نَضتيىِ هؤلفِ ٍظى هكبّسات زض هؼبزلِ ضگطؾيَى ٍاضز قَز ،ضاثغِ ثطزاض پبضاهتطّب ثب ضطايت ثتب ،ثِ يه ضاثغِ ضگطؾيَى ٍظًي
رغطافيبيي تجسيل هي قَز ٍ هكبّسات ًعزيه ًؿجت ثِ هكبّسات زٍضتط ٍظى ثيكتطي زاضًس تَثلط( )1970ضطايت يب پبضاهتطّبي هسل ثب
ضاثغِ ظيط ترويي ظزُ هي قًَس (تَثلط.)1970
ضاثغِ(:)5

)B (u) = (xT w (u)x)-1 xT w (u

وِ ( W (uهبتطيؽ ٍظى (هبتطيؽ هطثغ) زض هَلؼيت () uهرتهبت هتطيه  XTتطاًْبزُ هبتطيؽ هتغيطّبي هؿتمل ( )Xهي ثبقس.
هبتطيؽ ٍظى تبثغ هرتهبت هتطيه ثب اؾتفبزُ اظ ضاثغِ ًوبيي ظيط لبثل ترويي هي ثبقس:
ضاثغِ ()6

W(u)=e0.5(d(u)/h)2

وِ (ٍ W (uظى رغطافيبيي هكبّسات  :زض هَلؼيت هىبًي ) ،d(uاًساظُ فبنلِ هىبًي ثيي هكبّسات  h ٍ iپٌْبي ثبًس اًتربثي ثط حؿت
هتط هي ثبقس.
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تجشیٍ ي تحلیل

ثب ثطضؾي ٍضؼيت ؾغح آة چبُّبي پيعٍهتط زض عي ؾبلّبي حسالل  ٍ 1382حساوخط 1394زض ثبظُ ظهبًي12ؾبلِ اظ تفبضل زٍ
ؾبل هصوَض ًمكِ افت آة ظيطظهيٌي ثِ زؾت آهسقىل(ً ٍ )2تبيذ ًكبى زاز وِ هيعاى افت ثِ هطاتت افطايف يبفتِ اؾت .زض ثرف رٌَة
قطلي ،هطوعي ٍ رٌَثي آثرَاى ٍالغ زض چبّبي اؾىبى ػكبيط ٍ ذَهِ ظاض ،قَض ٍقْطن نٌؼتي تل هكىي ثيكتطيي هيعاى افت ضا زاقتِ
اؾت وِ همساض افت آى ثطاثط  -22هتط عي ايي ثبظُ ظهبًي ثَزُ اؾت .افعايف افت ؾغح آة زض ايي هٌغمِ ثبػج قسُ وِ تؼسازي اظ چبُّب
وِ ههبضف قطة زاقتِ ذكه ٍ ثب چٌس هتط فبنلِ ثِ حفبضي چبُّبي رسيستطي زض ايي هٌغمِ قسُ اؾت .فؼبليتّبي وكبٍضظي ّن زض
ايي هٌغمِ ًمف ثؿيبض ظيبزي زض افعايف ػوك چبُ ّب ٍ حفطچبُّبي غيط هزبظ زض ؾغح زقت زاضز.

ضکل ( :)2وقطٍ افت آب سیزسمیىی آبخًان وًرآباد

بزرسی سطح آب سیزسمیىی دضت وًرآباد

تغييطات ؾغح آة ظيطظهيٌي ثِ هَلؼيت هحل ًؿجت ثِ هٌبعك تغصيِ ٍ ترليِ ٍ ّن چٌيي همبزيط تغصيِ ٍ ترليِ ي ايي هحلّب ثؿتگي
زاضز ٍ ثِ ّويي زليل ضًٍس تغييطات ؾغح آة ثرفّبي هرتلف آثرَاى ثب يىسيگط هتفبٍت اؾتً .تبيذ حبنل اظ ًمكِّب ٍ ًوَزاضّبي ضًٍس
تغييطات ؾغح آة چبُّبي پيعٍهتطي زض آثرَاى ًَضآثبز ضا هي تَاى ثِ نَضت ظيط ثيبى ًوَز .ثب تَرِ ثِ ايٌىِ ثطضؾي ؾبل ثِ ؾبل ضًٍس
تغييطات ثب تَرِ ثِ ثبضـ ٍ هٌبثغ تغصيِ ٍ ٍضٍزي ٍ ذطٍري آثرَاى هتفبٍت اؾت زض ايٌزب ثِ يه ًتيزِ گيطي ولي اظ زٍضُ آهبضي – 1398
 1382پطزاذتِ هيقَز .قىل (ٍ )3ضؼيت ؾغح آة چبُّبي پيعٍهتط زض ؾغح زقت ضا زض چْبض ؾبل ً 1394-1398كبى هيزّس وِ زضايي ؾبل ّب هيعاى ثطزاقت زض ؾغح آة ثِ هطٍض افعايف يبفتِ اؾت .ثِ گًَِاي وِ چبُ اؾىبى ػكبيطٍ ،الغ زض قطق آثرَاى زض ؾبل-
ّبي اذيط ثِ ػلت ثطزاقت ثيف اظ حس ذكه قسُ اًس  100هتط يب حسٍز  200هتط زٍضتط السام ثِ حفط چبّي زيگط ًوَزُ اًس.
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ضکل( :)3ومًدار سطح آب سیزسمیىی در باسٌ  4سالٍ

بزرسی میشان تخلیٍ ي آبذَی در محذيدٌ آبخًان

زض هٌغمِ آثرَاى ًَضآثبز حسٍز 1140حلمِ چبُ ثْطُ ثطزاضي ٍرَز زاضز وِ اظ ايي تؼساز حسٍز  600حلمِ آى هطثَط ثِ فؼبليتّبي
وكبٍضظي هيثبقس زض ؾغح هٌغمِ ثيكتطيي هيعاى وكت هطثَط ثِ گٌسم ،ثطًذ ٍ نيفي ربت هي ثبقس وِ ًمف ثؿيبض هَحطي زض ترليِ
آثرَاى زاضز قىل(ً ) 4وَزاض هيطاى آة ههطفي زض ؾغح آثرَاى ضا ًكبى هيسّس وِ هيعاى ثطزاقت فؼبليت وكبٍضظي حسٍز هيليَى
 56316189هتط هىؼت زض ؾبل ضٍ ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت ٍ .ووتطيي آى هطثَط ثِ ههبضف ذسهبتي هي ثبقس(ؾبظهبى آة هٌغمِ اة
اؾتبى فبضؼ .)1398،ايي ٍضؼيت ًكبى زٌّسُ ايي اؾت وِ زقت ثب ٍضؼيت ثحطاًي ضٍثِ ضٍ هي ثبقس.

ضکل ( :)4ومًدار میشان بزداضت اس چاٌَای بُزٌ بزداری

محاسبٍ وزخ فزيوطست با استفادٌ اس تذاخل سىجی راداری

زض ايي تحميك ،ثب ضٍـ تساذل ؾٌزي تفبضلي زازُّبي ضازاضي ،هيعاى ٍ زاهٌِ فطًٍكؿت زض آثرَاى زقت ًَضآثبز تجيي قسُ اؾت.
ثِ هٌظَض تَليس ًمكِّبي هؼطف الگَي فضبيي هيعاى ٍ زاهٌِ ًكؿت اظ ظٍد تهَيط ؾٌزٌسُّبي ضازاضي ثِ وبض ضفتِ زض ثبظُ ظهبًي هتفبٍت
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رْت اًزبم ػوليبت تساذل ؾٌزي اؾتفبزُ قس .ثب تَرِ ثِ تغييطپصيطي هيعاى ٍ زاهٌِ ًكؿتً ،بقي اظ ثطزاقت آة ثِ ػٌَاى ػبهل ايزبثي
ٍ ثبضـ ثِ ػٌَاى ػبهل تؼسيل وٌٌسُ ،تهبٍيط زض زٍضُّبي ظهبًي هٌغجك ثط تمَين ظضاػي ٍ فهلّبي ثبضاًي هَضز پطزاظـ لطاض گطفت.
ضذساز چٌيي پسيسُاي ثب تَرِ ثِ ؾبذتبضّبي ظضاػي زض ؾبيط ًمبط ايطاى ،تب حسٍز ظيبزي زض ذَض تأهل اؾت؛ ظيطا انَال زض ايطاى ثِ ؾجت
حبون ثَزى تمَين ظضاػي ذبل آثيبضي زض ثْبض ٍ تبثؿتبى ٍ ّوچٌيي ٍرَز ثبضـ زض ظهؿتبى ٍ اٍايل ثْبض ،اهىبى قبضغ ًؿجي ؾفطُ ٍ تأحيط
گصاضي آى زض هيعاى ًكؿت ثطاي زٍضُّبي ثؼسي اهطي پصيطفتِ ٍ ثِ ًؿجت فطاگيط اؾت .يبفتِ ّب هؤيس ضذساز فطًٍكؿت ثِ عَض هيبًگيي
ؾبليبًِ 4ؾبًتيوتط زض ػطنِاي ثِ هؿبحت  186ويلَهتط هطثغ اؾت .ثب تَرِ ثِ قىل( .)5ثب تْيِ ذطٍري تهبٍيط ضازاضي عي  4ؾبل
آهبضي ًتبيذ ًكبى هي زّس وِ زض ؾبل  1394حساوخط هيعاى ًكت  7ؾبًتيوتط ثَزُ اؾت ٍ زض ؾبل  1395ثِ  8ؾبًتيوتط افعايف يبفتِ ٍ
زض ؾبل 1396ثطاثط ثب  9ؾبًتيوتط ٍ زض ؾبل  1397ثطاثط ثب 10ؾبًتيوتط هي ثبقس.زض پبيبى ثب هحبؾجِ هيبًگيي ايي چْبض ؾبل هيعاى ًكؿت
زض ؾغح آثرَاى ثِ هطاتت افعايف هي يبثس وِ هٌبعك زض ثرفّبي هطوعي ٍ قطلي آثرَاى ثيكتطيي هيعاى ًكؿت ضا زض ؾغح آثرَاى
زاضز وِ زض هٌبعك هؿىًَي ٍ وكبٍضظي هٌغمِ تَؾؼِ يبفتِ اؾت ثِ گًَِاي وِ آحبض ٍ قَاّس ايي ًكؿت ّب زض هٌبظل هؿىًَي ٍ ظهيي-
ّبي وكبٍضظي ًوبيبى اؾت ثب تَرِ ثِ رسٍل( )2زض ثرف تحليل ثِ ثطضؾي ٍضؼيت ًطخ فطًٍكؿت زض هحسٍزُ هَضز هغبلؼِ ثب اؾتفبزُ اظ
تهبٍيط ضازاض زض عي ؾبلّبي هصوَض پطزاذتِ قس ٍ ًكبى هي زّس زضؾبل  1394ثطاثط ثب  8ويلَهتطهطثغ هي ثبقس وِ ًؿجت ثِ ؾبل
 2014هي ثبقس زض ؾبل  1395ثطاثط  34ويلَهتطهطثغ ٍ زض ؾبلِّبي  1397 ٍ 1396ثطاثط  86 ٍ 40ويلَهتط هطثغ هي ثبقس .ثبتَرِ ثِ
ًمكِ ّب هي ثيٌين زض ايي  4ؾبل هتَالي هكبّسُ هي وٌين وِ ّط ؾبلِ ثط هيعاى ًكؿت زض ؾغح زقت افعٍزُ قسُ ٍ ثِ ايي تطتيت
ًكؿت زض ؾغح زقت ثِ ًَػي ذغط آفطيي تجسيل قسُ اؾت.

ضکل ( :)5وقطٍ فزيوطست آبخًان وًرآباد سال 1394تا 1398

اػتجبض ؾٌزي يبفتِّبي تىٌيهّبي ؾٌزف اظ زٍضي فطآيٌسي ضطٍضي اؾت وِ هي ثبيؿت اظ عطيك پيوبيف هيساًي نَضت پصيطز .زض
ايي تحميك ثِ هٌظَض تؼييي اػتجبض يبفتِّبي تىٌيه هَضز اؾتفبزُ ٍ ّن چٌيي روغ آٍضي قَاّس هىبًي اظ حسٍث پسيسُ ًكؿت ػوليبت
پيوبيكي ثِ اًزبم ضؾيس .ثسيي هٌظَض اظ هٌبعك ٍالغ زض هؼطو ًكؿت هؿترطد اظ پطزاظـ زازُّبي SARزض هٌغمِ هكبّسُ هيساًي
اًزبم پصيطفت .ثطضؾيّبي ظهيٌي هَيس ٍرَز تطوْبي ًبقي اظ ًكؿت ظهيي زضهٌبعك هؿىًَي ٍ ظهييّبي وكبٍضظي هي ثبقس .ثط اؾبؼ
ثطضؾيّبي نَضت گطفتِ زض ؾغح زقت ٍرَز تطنّب زض هٌغمِ ًوبزي اظ تَؾؼِ فطًٍكؿت زض زقت هي ثبقس ثِ گًَِاي وِ زض
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ؾبلّبي اذيط ايي آحبض فطًٍكؿت زض ؾغح زقت ذؿبضتّبي ثؿيبضي زض پي زاقتِ اؾت ايي تطنّب ٍ زضظ ٍ قىبف ّب ؾجت ثطٍظ
فطؾبيف ،ؾيالة ّبي فطٍاى زض ؾغح هٌغمِ هي قَز ثِ زليل ايٌىِ ضاّي ثطاي ًفَش آة ثِ زضٍى ظهيي ًيؿت ٍ فضبي ذبلي ثيي شضات
ثِ ػلت ثطزاقتّبي فطٍاى اظ ثيي ضفتِ اؾت .تحليل ٍ اظ ثيي ضفتي ظهييّبي وكبٍضظي هيقَز.)6( .

ضکل( :)6ومایی اس آثار فزيوطست در آبخًان

تحلیل فضایی افت آب سیزسمیىی ي فزيوطست آبخًان وًرآباد

زض قىل(ً )7مكِ پيف ثيٌي ًكؿت ًكبى زازُ قسُ اؾت ثطااؾبؼ پيكگَيي فضبيي حبنل اظ  GWRزض هٌبعك هطوعي آثرَاى
همبزيط فطًٍكؿت ثبال هي ثبقس ٍ هٌبعك رٌَثي هيعاى فطًٍكؿت وبّف يبفتِ اؾت؛ ثِ ػجبضتي افت آة ظيطظهيٌي ثِ ذَثي تَاًؿتِ اؾت
ًكؿت ظهيي ضا تجيي ًوبييس ٍ ًمف ايي ػبهل ضا زض هسل ضگطؾيَى هَظٍى رغطافيبيي ًكبى زّس .هيعاى همبزيط هكبّسُ قسُ ثب همبزيط
پيكي ثيٌي قسُ زاللت ثط ًَع اضتجبط لَي زاضز ثب ايي تفبؾيط اظ رولِ زؾتبٍضزّبي ربلت ضٍـّبي (آهبض فضبيي) زض هسل GWRايي
اؾت وِ هي تَاى ثطاي ّطًمغِ ي ضطيت تؼييي ٍ ًمكِّبي ترويي انلي اظ هسل ضا تْيِ ًوَز .چٌبًچِ زض قىل( )8هكبّسُ هيكَز
همبزيط ثبالي  R2زض لؿوتّبي هطوعي آثرَاى وِ حسٍز  0/53 -0/79هسل حبزث قسُ اؾت ّوچٌيي همبزيط ون  R2زض لؿوتْبي
رٌَثي آثرَاى وِ حسٍز  07%هي ثبقسلطاض گطفتِ اؾتّ .وچٌيي هيعاى زضنس ذغب ثبلي هبًسُ زض ثرف هطوعي ووتطيي همساض حسٍز
 0/0006-0/0007هي ثبقس وِ ًكبى اظ ترويي ذَة هسل زض ثطآٍضز هتغيط ٍاثؿتِ ٍ هتغيط تَضيحي پيف ثيٌي وٌٌسُ اؾت .تَظيغ
فضبي ثبليوبًسُ ذغبّبي هسل  GWRزًٍىتِ ضا ًكبى هيسّس ذطٍريّبي هسل ثِ همبزيط ٍالؼي ًعزيىتط ّؿتٌس .زٍم ايٌىِ ًمكِ حبنل
ًكبى زٌّسُ همبزيط پبييي ذغب زض هحسٍزُ هي ثبقس.

ضکل( :)7الف) :الیٍ مطاَذٌ ضذٌ فزيوطست ي افت ب) :الیٍ پیص بیىی ضذٌ فزيوطست ي افت
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ضکل ( :)8الف) RMSE :جذر میاوگیه مزبع خطا

ب) local R2 :آبخًان وًرآباد

بحث

رْت زضن ثْتط ػلت فطًٍكؿت ظهيي زض آثرَاى ًَضآثبز تغييطات ؾغح آثْبي ظيطظهيٌي زض 18حلمِ چبُ پيعٍهتطيه ٍ هيعاى
فطًٍكؿت ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ تساذل ؾٌزي ضازاضي زض ثبظُ ظهبًي  4ؾبلِ ( )1398-1394هَضز ثطضؾي لطاض گطفتً .تبيذ ثِ زؾت آهسُ
ًكبى زاز وِ ػبهل انلي فطًٍكؿت ظهيي زض آثرَاى ًَضآثبز ،اؾتفبزُ ثيف اظ حس اظ ؾفطُ آة ظيط ظهيٌي هي ثبقس .افت ؾغح آة ظيط
ظهيٌي هي تَاًس ثط احط ػَاهل هرتلفي نَضت ثگيطز .يىي اظ هَحطتطيي ػَاهل افت ؾغح آة ظيطظهيٌي ،ثطزاقت ثيف اظ حس اظ آة
ظيطظهيٌي اؾت وِ ثبػج وبّف فكبض زض اليِّبي ظيطيي هي قَز ٍ ّوچٌيي فكبض ًبقي اظ ٍظى اليِّبي ثباليي هَرت وبّف حزن زض
اليِّبي پبييٌي هي قَز ٍ زض ًتيزِ ًكؿت ٍؾيغ زض ظهيي نَضت هي گيطز .اظ عطف زيگط وبّف ثلٌس هست ؾغح آة ظيطظهيٌي زض احط
ثطزاقت ثي ضٍيِ زض آثرَاىّبي زاضاي اليِّبي ؾيلت ٍ ضؼ ثبػج تحىين اليِ ّب هي قَز .ثٌبثطيي ّطچِ ضؾَثبت ضيعزاًِ تط ثبقس ذغط
فطًٍكؿت ثيكتط هي قَز .زضثرف هطوعي آثرَاى ًَضآثبز ثِ ػلت ٍرَز ضؾَثبت ضؾي ٍ حفط چبُّبي غيط هزبظ ثْطُ ثطزاضي افعايف
يبفتِ اؾت ٍ .چَى پوپبغ ٍ ترليِ ثيف اظ حس اظ چبُ ّب ثرهَل زض ظهييّبي وكبٍضظي (اظ رولِ وكتّبي زاضاي ًيبظ آثي ظيبز قبهل:
ثطًذ ،شضت ٍ نيفي ربت) اتفبق هي افتس ،زضًتيزِ ثبػج هي قَز وِ ذغط فطًٍكؿت زض ايي ظهيي ّب ثِ هطاتت افعايف يبثس .ثب ايي
تفبؾيط ّ طؾبلِ هيعاى فطًٍكؿت زض هٌبعك پط ذغط آثرَاى ضٍ ثِ افعايف اؾت .ايي افعايف ثِ عَض هيبًگيي ّطؾبلِ  4ؾبًتيوتط هي ثبقس.
ثِ هٌظَض زضن ثْتط ايي هَضَع ثب اػوبل تحليل فضبيي ثِ ضٍـ ً GWRتبيذ ثطضؾي ثيي زٍ پبضاهتط فطًٍكؿت ٍ افت ؾغح آة
ظيطظهيٌي ًكبى هي زّس وِ ثب افت هيع اى ؾغح آة ظيطهيٌي هيعاى فطًٍكؿت افعايف هي يبثس ٍ ّوجؿتگي هؿتمين ٍ نؼَزي ثيي ايي
زٍ فبوتَض ٍرَز زاضز .اوخط زقتّبي ايطاى ّن هبًٌس ؾبيط حَضِّبي قٌبذتِ قسُ رْبى اظ رولِ الؼ ٍگبؼ ،هىعيىَؾيتي ،هىعيه
(زيَيؽً ٍ )2009 ،يَاٍضلئبى ٍ ايبالت هتحسُ (زيىؿَى )2006 ،ثب هربعطُ فطًٍكؿت ًبقي اظ ثطزاقت آة ظيطظهيٌي ضٍ ثِ ضٍ هي ثبقٌس.
اظ ايي ضٍ اؾترطاد غيطلبًًَي ٍ وٌتطل ًكسُ آة ظيطظهيٌي حتي هٌبعك غيطوكبٍضظي ضا ًيع تْسيس هي وٌس ٍ زض ًتيزِ هي تَاًس آؾيت
ثؿيبض رسي ثِ ؾغَح ظيطؾبذتي ثِ زليل تغييط ؾغح ظهيي ايزبز قَز .ذؿبضتّبي ايزبز قسُ زض ثرف هؿىًَي ٍ وكبٍضظي ثِ نَضت
زضظ ٍ قىبف ّبيي ٍؾيغ لبثل ضٍيت هيثبقس .ارطاي هسيطيت ثْيٌِ اظ هٌبثغ آة هي تَاًس ثبػج وبّف ذغطات احتوبلي ًبقي اظ
فطًٍكؿت ؾغح ظهيي قَز( .ايطلٌس ٍ ّوىبضاى .)1984 ،زقت ًَضآثبز زض ؾبلّبي اذيط ثِ ػلت ثطزاقتّبي ثيف اظ حس اظ هٌبثغ آة
ظيطظهيٌي ،رع زقتّبي هوٌَػِ اظ لحبػ ثطزاقت آة ظيط ظهيٌي هحؿَة هي قَز ٍ پيكجيٌي هي قَز ايي هحسٍزيت تب ؾبل 2022
ازاهِ زاقتِ ثبقس.
وتیجٍ گیزی

ًكؿت ظهيي پسيسُاي فطاگيط زض ؾغح رْبى اؾت وِ ػوستب زض احط ثْطُ ثطزاضي ثي ضٍيِ اظ هٌبثغ آة ظيطظهيٌي ٍ قست يبفتي افت
ؾغح آىً ،وَز ووي ٍ ويفي لبثل تَرْي زض چٌس زِّ اذيط زاقتِ اؾتً .تبيذ هغبلؼِ ي فطًٍكؿت ظهيي ًكبى زاز وِ ػَاهل هتؼسزي
زض ثطٍظ پسيسُ فطًٍكؿت ظهيي هَحطًس ثطايي اؾبؼ ،ثيكتطيي تبحيط ثط فطًٍكؿت ظهيي هطثَط ثِ آثطفتّبيي اؾت وِ ًفَشپصيطي ثِ
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ًؿجت ذَثي زاضًس ٍ زاضاي همساضي شضات ضيعزاًِ هي ثبقٌس .ؾبظًس ضيعزاًِ ٍ زض ػيي حبل ًفَشپصيط ،زض ثيي عجمبت هرتلف توبهي پبضاهتط
ّب ،ظهيٌِ ؾبظتطيي ػبهل فطًٍكؿت ظهيي زض هٌغمِ ي هَضز هغبلؼِ هي ثبقس ًطخ فطًٍكؿت ثِ نَضت هيبًگيي حسٍز  4ؾبًتي هتط زض
ؾبل هي ثبقس ٍ هيبًگيي  4ؾبلِ  16ؾبًتي هتط هي ثبقس هيبًگيي هؿبحت آثرَاى وِ فطًٍكؿت نَضت گطفتِ اؾت زض عي  4ؾبل
حسٍز  36ويلَهتط هطثغ حسٍز  5زضنس اظ هؿبحت آى ضا قبهل هي قَز هٌبعك ثب توطوع ثبالي چبُ ّب ٍ ثيكتطيي هيعاى افت ٍ ثطزاقت
آة ظيطظهيٌي ٍ توطوع قْطّب ٍ ضٍؾتبّبي هَرَز اؾت .زض ايي هٌبعك ثِ ؾجت تبهيي ًيبظّبي آثي ربهؼِ ؾىًَتگبّي قبهل قْط ًَضآثبز
ٍ هٌبعك اعطاف ٍ ّوچٌيي تبهيي ًيبظّبي آثي ثرف نٌؼت اظ رولِ وبضذبًِ ّب ٍ فؼبليتّبي وكبٍضظي ،زؾت اًساظي ثِ هٌبثغ آثي
ثيكتط ثَزُ ٍ اؾتحهبل آةّبي ظيطظهيٌي ثؿيبض ثبالؾت ثِ ّويي زليل هيعاى افت ثبال ثَزُ اؾت وِ ايي ػَاهل ثب زذبلت اللين ذكه
ايي هٌغمِ ثبػج اؾتؼساز ثبالي ايي هٌبعك زض ثحج فطًٍكؿت قسُ اؾت ٍ رعٍ هٌبعك ثحطاًي قْطؾتبى زض ًمكِ فطًٍكؿت قٌبؾبيي
قسُ اؾتً .تبيذ تساذل ؾٌزي ضازاضي ًكبى هيسّس ًكبى هيزّس وِ ثطزاقت ثي ضٍيِ اظ ؾغح شذبيط ظيطظهيٌي هَرت فطًٍكيٌي ثرف
هطوع ي آثرَاى قسُ ٍ ّوچٌيي ٍرَز لٌَات هتؼسز زض ؾغح آثرَاى ذؿبضت ّبيي ضا ثِ هطاوع هؿىًَي ٍاضز وطزُ اؾت .يىي اظ هٌبعمي
وِ ثيكتطيي هيعاى ذغط فطًٍكت ضا زض زقت زاضز ،زض ثرف قطلي ،هطوعي ٍ رٌَثي هيعاى افت آة ظيطظهيٌي زض هحسٍزُ آثرَاى عي
 14ؾبل آهبضي حسٍز  22هتط زض ّوبى چبُ هصوَض هي ثبقس ٍ ًتبيذ حبنل ضٍـ ً GWRكبى هي زّس هيعاى  local R2زض ثرفّبي
هطوعي آثرَاى وِ حسٍز حساوخط %79هي ثبقس ٍ گَيب اضتجبط ثبالي ثيي فطًٍكؿت ٍ افت آة ظيطظهيٌي هيعاى  Residualثِ زؾت آهسُ
زض ثرف هطوعي ثطاثط ثب  0/0006-0/0007وِ گَيب ضطيت هؼٌب زاضي ثبال زض ايي ثرف اظ هحسٍزُ آثرَاى هي ثبقس .اظ رولِ ضاّىبضّب ٍ
پيكٌْبزات هَحط زض رْت وبّف ذغط فطًٍكؿت زض ايي زقت ،رلَگيطي اظ حفط چبُّبي غيط هزبظ ،احيب لٌبتّبي هتطٍوِ ،ايزبز آثيبضي
لغطُ ايّ ٍ ،وچٌيي اذتهبل گًَِّبي زاضاي ًيبظ آثي ون هي ثبقس.

76 ُ قوبض،ًكطيِ ػلوي رغطافيب ٍ ثطًبهِضيعي
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مىابع
 ّوبيف ظهيي قٌبؾي هٌْسؾي، هكىالت لٌبتّبي لسيوي زض قْط هكْس،)1389(، اػظن،لعي،  هحوس، غفَضي، همسؼ ًبنط، حبفظي
.531-536  نم،ؾبذت گبُّب ٍ اثٌيِّبي فٌي ٍ تبضيري
 چكن اًساظّب ٍ تحَالت، ثطضؾي فطٍ ًكؿت ظهيي،)1395( ، ٍاليتي ؾؼس اهلل، لكىطي پَض غالهطضب، ضضب،ُ حؿيي ظاز، رؼفط، ضوٌي
.21- 38 ،6)24( ، هغبلؼبت رغطافيبيي هٌبعك ذكه، زقت ًيكبثَض:غئَهَضفَلَغي ًبقي اظ آى زض زقتّبي تطا ووي هغبلؼِ هَضزي
.ُ اًتكبضات هبَّاض، فطًٍكؿت ٍ تساذل ؾٌزي ضازاضي،)1398( ،ِ ًزو، قفيؼي،ِ فطظيي ويب ضثبث، ضحوبى، ظًسي
،4 رلس،)1398( ،گعاضـ ثٌْگبم ؾبظي اعلؽ هٌبثغ آة حَضِ آثطيع ضٍزذبًِّبي ٌّسيزبى ٍ رطاحي، ؾبظهبى آة هٌغمِاي اؾتبى فبضؼ
.1-216نم
، ّيسضٍغئَهَضفَلَغي، پٌِْثٌسي فطًٍكؿت ظهيي زض حَضِ آثريع لطُچبي ّوساى،)1395(ُ هٌيػ، يبزگبضي، هزتجي، يوبًي، ؾيبٍـ، قبيبى
.139-158 نم،9 ُقوبض

ٍ  هزلِ ثطًبهِ ضيعي، ثْطهبى-  تؼييي هيعاى ٍ زاهٌِ فطًٍكؿت ثِ ووه تساذل ؾٌزي ضازاضي زض زقت ًَق،)1391(، هحوس، قطيفي ويب
. 3 ُ قوبض، زٍضُ قبًعزّن،آهبيف فضب
 ثطضؾي فطًٍكؿت آثرَاى ًَضآثبز ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ،)1398(، ضحوبى، ظًسي، اثَالمبؾن، اهيطاحوسي، ليال، گلي هرتبضي،ِ ًزو، قفيؼي
، ًكطيِ پػٍّفّبي ووي غئَهَضفَلَغي،تساذل ؾٌزي ضازاضي
. اًتكبضات زاًكگبُ نٌؼتي قبّطٍز،3  رلس، معذن کاری سیزسمیىی،)1390( ، هحوس، ػغبيي
 ثطضؾي تأحيط تغييطات هيعاى ثبضـ ٍ ثطزاقت اظ آةّبي ظيطظهيٌي ثط تغييطات ووي ٍ ويفي،)1396( هزيس، ضهضبًي ؾطثٌسي، ضضب، لضبٍي
.129-111  نم12 ُ قوبض، فهلٌبهِ ّيسضٍغئَهَضفَلَغي،) زقت ضفؿٌزبى:آة آثرَاى (هغبلؼِي هَضزي
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