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 خالصٍ

ٝ  در اطالؾبت ٚجٛد ٘یبسٔٙذ آٟ٘ب ویفیت ارتمبی ٚ حفع ٚ آثی ٔٙبثؽ ثٟیٙٝ ٔذیزیت  ٔٛلؿیهت،  سٔیٙه

 تغییهز  حبضهز  حبَ در ثبؽذ. ٔی ٔؿیٗ جغزافیبیی ٔٙطمٝ یه در آة فبوتٛرٞبی ؽیٕیبیی پزاوٙؼ ٚ ٔمذار

ثبؽذ.  ٔی خؾه اراضی در ثخقٛؿ وؾٛر وؾبٚرسی تٛعؿٝ راٜ در خطزی ثشري سیزسٔیٙی ٞبیآة ویفیت

ؽٛد. ٞذف ایهٗ پهضٚٞؼ ثزرعهی    ٞب ٚ تغییزات آٖ أزی ٟٔٓ ٔحغٛة ٔیثٙبثزایٗ آٌبٞی اس ویفیت ایٗ آة

ٞبی سیزسٔیٙی دؽت اردثیُ ثٛدٜ اعت. ثٝ ٔٙػٛر ا٘جبْ ایٗ پهضٚٞؼ  تغییزات ٔىب٘ی ٔجٕٛؼ أالح جبٔذ آة

حّمهٝ اهبٜ پیشٚٔتهزی     77ٞهبی  ی ثب اعتفبدٜ اس تجشیٝ ؽیٕیبیی آةٞبی سیزسٔیٙآة TDSٞبی ویفی دادٜ

ْ ٞبی سٔیٗٚ ثزرعی Spssافشاری ٞبی آٔبری ثب ثغتٝ ٘زْثذعت آٔذٜ اعت. پظ اس ثزرعی افهشار  آٔبری ثب ٘هز

ARCGIS10       تٟیٝ ٘یٓ تغییزٕ٘بی ٔٙبعت ٚ تؿییٗ پبرأتزٞهبی آٖ، ٔهذَ وزیجیٙهً ٔؿٕهِٛی جٟهت ٚ

-ح جبٔذ آةالثٙذی ٔجٕٛؼ أوبر ٌزفتٝ ؽذ. در ٟ٘بیت ٘مؾٝ پٟٙٝر ٘مبط ٔجَٟٛ ثٝتخٕیٗ ٔمبدیز ؽٛری د

ٞهبی سیزسٔیٙهی ٔحهذٚدٜ    آة TDSٞبی سیزسٔیٙی دؽت اردثیُ ثب دیبٌزاْ ؽِٛز تٟیٝ ؽذ. ٘تبیج ٘ؾبٖ داد 

ثذٖٚ ٔؾىُ، در ؽٕبَ، جٙٛة ٚ ٔزوش ٔؾىُ وٓ تب ٔتٛعه  ٚ   ٔٛرد ٔطبِؿٝ در ؽٕبَ غزثی ٚ جٙٛة ؽزلی

 ثبؽذ.در لغٕت ٞبیی اس ؽٕبَ ؽزق ٚ جٙٛة غزثی دارای ٔؾىُ ؽذیذ ٔی فم 

 

 ، ویفیتTDSٞبی سیزسٔیٙی، اردثیُ،سٔیٗ آٔبر، آةوّٕبت وّیذی: 

 

 

 مقدمٍ

ْ  تزیٗ حیبتی اس یىی ؾٙٛاٖ ثٝ آثی ٔٙبثؽ وٕجٛد.خبوی اعت وزٜ در ٔٛجٛد ٔٛاد تزیٗ حیبتی اس یىی آة  ٞهب، س٘هذٌی   اٞهز

ٝ  ثهی  اعت. افشایؼ دادٜ لزار تٟذیذ ٔٛرد ٔب وؾٛر وؾٛرٞب،اسجّٕٝ اس ثغیبری در را جب٘ٛراٖ ٚ ا٘غبٖ،ٌیبٞبٖ  جٕؿیهت،  رٚیه

 ٔٙهبثؽ  ثٝ ٘بپذیزی ججزاٖ خغبرات آٔذٖ ٚارد عجت آثخٛاٖ ٞب اس ثی رٚیٝ ثٟزٜ ثزداری ٚ عطحی ٞبی آة ٔٙبثؽ ٔحذٚدیت

ٝ  آة وٕیهت  ثحث در تٟٙب آة ثحزاٖ اعت. اِجتٝ ؽذٜ سیزسٔیٙی آة ٔٙبثؽ جّٕٝ اس وؾٛر طجیؿی ٝ  ؽهٛد،  ٕ٘هی  خالفه  ثّىه

 ٔیبٖ تؿبدَ ایجبد در ایثبسدار٘ذٜ ؾبُٔ ثٝ آة ازخٝ در ا٘غبٖ دخبِت ٘یش ٚ ٌغتزدٜ ٞبی آِٛدٌی ثذِیُ آة ویفیت وبٞؼ

 (.6) اعت ؽذٜ تجذیُ ٔحّی ٚ ّٔی ای، ٔٙطمٝ ٞبی ٔمیبط در آة تمبضبی ٚ ؾزضٝ
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خقٛؿ در اراضهی خؾهه اعهت     خطزی ثشري ثٝ افشایؼ أالح جبٔذ ٔٙبثؽ آةٚ ٞبی سیزسٔیٙی تغییز ویفیت آة

ٞهبی  .  ٘مؾٝاعتثزداری فحیح اس ٔٙبثؽ آة  ٞبی سیزسٔیٙی ٌبْ ٟٕٔی در ثٟزٜٞبی آةتغییزات ٚیضٌیٞبی (. تٟیٝ ٘مؾ3ٝ)

ٞهبی  اس آة ثهزداری   ٟهزٜ ٌیزی ٚ ٔهذیزیت اعهتفبدٜ ٚ ث  تقٕیٓ ی سیزسٔیٙی ٘مؼ ٟٕٔی در فزایٙذٞبٞبی آةتغییزات ٚیضٌی

 ثزخی ٔىب٘ی تحّیُ ثٝ ارعٙجبٖ یشد در دؽت ای ٔطبِؿٝ در (،2008ٕٞىبراٖ ) ٚ ٟٔزجزدی تمی سادٜ (.2) داردسیزسٔیٙی 

 پزداختٙذ.  IDWاس جّٕٝ ؽٛری ثب اعتفبدٜ اس عٝ رٚػ وزیجیًٙ، وٛوزیجیًٙ ٚ  سیزسٔیٙی ٞبی آة ٞبی ویفی ٚیضٌی اس

 

 جٟت ٔٙبعت رٚػ ؾٙٛاٖ ثٝ ٟ٘بیت در ٚ داؽتٝ ثزتزی دیٍز رٚػ دٚ ثز وزیجیًٙ رٚػ وٝ داد ٘ؾبٖ ٘تبیج ارسیبثی

تزیٗ ٔؿیبرٞبی ویفهی در طجمهٝ ثٙهذی آة     یىی اس ٟٔٓ ؽذ. ا٘تخبة ٔٙطمٝ ٞبی سیزسٔیٙی آة ویفی ٞبی ٚیضٌی ٘مؾٝ تٟیٝ

-ٖ ثز ثٛدٖ اس ِحبظ ؾّٕی أزی دؽٛار ٔیثبؽذ. ا٘ذاسٜ ٌیزی ایٗ ٔؿیبر ثب تٛجٝ ثٝ ٞشیٙٝ ثز ٚ سٔبٔجٕٛؼ أالح جبٔذ آٖ ٔی

ٞهبی ٔیهبٖ یهبثی    رعهذ. رٚػ رٚ یبفتٗ راٞىبر ٔٙبعت ثزای تخٕیٗ تٛسیؽ ٔىب٘ی ایٗ ٔؿیبر ضزٚری ثٝ ٘ػهز ٔهی   ثبؽذ، اس ایٗ

تٛا٘ٙذ ثٝ ؾٙٛاٖ راٞىبری ٔٙبعت ثزای تخٕیٗ ٔٙبطك فبلذ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛرد اعتفبدٜ لزار ٌیز٘ذ. ثب تٛجٝ ثهٝ ایٙىهٝ در ٔٙطمهٝ     ٔی

اردثیُ آة ٞبی سیز سٔیٙی ثٝ ؾٙٛاٖ یىی اس ٔٙبثؽ ٟٔٓ ٔٛرد اعتفبدٜ ثزای ٔقبرف ؽهزة ٚ وؾهبٚرسی ٔهی ثبؽهذ ٚ ثزعهی      

پبرأتزٞبی ٔختّف ویفیت آة اس جّٕٝ ٔجٕٛؼ أالح جبٔذ ضزٚری ثٝ ٘ػز ٔهی رعهذ. ٞهذف ایهٗ پهضٚٞؼ،  پٟٙهٝ ثٙهذی        

 ثبؽذ.یُ تٛع  رٚػ سٔیٗ آٔبری وزیجیًٙ ٔیٞبی سیزسٔیٙی دؽت اردثتغییزات ٔىب٘ی ٔجٕٛؼ أالح جبٔذ آة

 

 َامًاديريش

ویّٛٔتز ٔزثهؽ اعهت وهٝ در وهبٖ٘ٛ جغزافیهبیی       900ٔٙطمٝ ٔٛرد ٔطبِؿٝ در ایٗ پضٚٞؼ، دؽت اردثیُ ثب ٔغبحتی ثبِغ ثز 

 48 دلیمهٝ تهب   55درجهٝ ٚ   47دلیمٝ ؾهزك ؽهٕبِی ٚ    27درجٝ ٚ  38دلیمٝ تب  3درجٝ ٚ  38ثیٗ ٔذارات  اعتبٖ اردثیُ ٚ

 ؽذٜ پیشٚٔتزی اعتفبدٜ حّمٝ اب77ٜؽیٕیبیی تجشیٝ ٘تبیج اس تحمیك ایٗ دلیمٝ طَٛ ؽزلی ٚالؽ ؽذٜ اعت. در 20درجٝ ٚ 

ٞهبی سیزسٔیٙهی دؽهت اردثیهُ     اعتفبدٜ در ایٗ پضٚٞؼ، وٝ ٔزثٛط ثٝ جّٕٝ ٔجٕٛؼ أالح جبٔهذ آة  ٔٛرد ٞبی دادٜ اعت.

ٔمذار جّٕٝ ٔجٕهٛؼ أهالح جبٔهذ آة ثهز      .اعت ؽذٜ تٟیٝ ای اردثیُٔٙطمٝ ؽزوت ثزداری،اسٕٞزاٜ ثب ٔختقبت ٘مبط ٕ٘ٛ٘ٝ

افشاری ثب اعتفبدٜ اس ثغتٝ ٘زْ ٞبی آٔبر والعیهٞب، تحت ثزرعیٌیزی ؽذٜ اعت. اثتذا دادٜحغت ٌزْ ثز ویٌّٛزْ آة ا٘ذاسٜ

SPSS ٚ ٞب ثب اعتفبدٜ اس آسٔهٖٛ  تٛسیؽ دادٜٞب تؿییٗ ؽذ٘ذ ٚ عپظ ٘زٔبَ ثٛدٖ ثزخی پبرأتزٞبی تٛفیفی دادٜ لزار ٌزفتٙذ

ٝ  ٞهب الهذاْ ؽهذ.   عبسی دادٜ آعٕیزٚ٘ٛف ثزرعی ؽذ ٚ ثب اعتفبدٜ اس رٚػ تجذیُ ٍِبریتٕی، ٘غجت ثٝ ٘زٔبَ-وٌِٛٛٔٛزٚف  ثه

-ؽذ. پهظ اس آٔهبدٜ   ARC GIS 10افشار ٞب ٚارد ٔحی  ٘زٌْیزی آٖٞب ثٝ ٕٞزاٜ ٔختقبت ٘مبط ا٘ذاسٜیبثی، دادٜ ٔٙػٛر ٔیبٖ

ا٘جهبْ ٌزفهت. ثهب تٛجهٝ ثهٝ       ARC GIS 10افشار آٔبری در ٔحی  ٘زْٞبی سٔیٗافشار، ثزرعیٚ تؿزیف ٔمبدیز ثزای ٘زْ عبسی

ٞب ثب رٚػ ٍِبریتٓ ٌیهزی ٚجهٛد داؽهت، اس    ٚ ٕٞچٙیٗ أىبٖ ٘زٔبَ وزدٖ آٖ ٞبی ایٗ پضٚٞؼ دارای رٚ٘ذ ٘جٛدٜایٙىٝ دادٜ

ٓ رٚػ وزیجیًٙ ٔؿِٕٛی اعتفبدٜ ؽذ. ثٝ ٔٙػٛر ا٘ تغییزٕ٘هب  جبْ ٔیب٘یبثی ثٝ رٚػ وزیجیًٙ ٔؿِٕٛی، ٔذَ ٔٙبعت ثزای ٘هی

ٞهب ثزرعهی ؽهذٜ ٚ در    ا٘تخبة ٚ پبرأتزٞبی ٔزثٛط ثٝ آٖ ثٝ ٘حٛ ٔٙبعت تؿییٗ ؽذ، ٕٞچٙیٗ ٚجٛد ٘بٕٞغهبٍ٘زدی در دادٜ 

بة ٌزدیهذ. وّیهٝ ایهٗ    ٞهب ا٘تخه  ٔیب٘یبثی ِحبظ ؽذ. عپظ تؿذاد ٘مبط ٕٞغبیٍی ٚ تؿذاد عىتٛر ٔٙبعت ثزای ٔیب٘یهبثی دادٜ 

 (.1دٞٙذٜ وٕتزیٗ ٔیشاٖ خطبعت ثٝ دعت آیذ. )، وٝ ٘ؾبRMSٖپبرأتزٞب ثٝ ٘حٛی ا٘تخبة ؽذ وٝ وٕتزیٗ ٔمذار 

 

 وتايج ي بحث

ٞبی آٔهبری ٔتغیهز   ( ثزخی اس ؽبخـ1ٞبی آٔبری ٔتغیز ٔٛرد ٘ػز تؿییٗ ؽذ٘ذ. جذَٚ )ٞبی آٔبری، ؽبخـپظ اس ثزرعی

 .دٞذ٘ؾبٖ ٔیؽٛری آة سیزسٔیٙی را 
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 َاي آماري متغير جملٍ مجمًع امالح جامد آب زيرزميىي( برخي از شاخص1جديل )

 اٍِٛی وؾیذٌی ٔیب٘ٝ حذاوثز لُاحذ ا٘حزاف ٔؿیبر ٔتٛع 

9/838 74/669 192 3647 973 23/4 921/1 

 

 دٞذ.٘ؾبٖ ٔیٞب آعٕیزٚ٘ٛف را لجُ ٚ ثؿذ اس ٘زٔبَ عبسی دادٜ -( ٘تبیج آسٖٔٛ وٌِٛٛٔٛزٚف2جذَٚ )

 

 

 

 

 

 

َ  ٞبی پظ اس تٟیٝ ٘یٓ تغییز ٕ٘بی تجزثی ثب اعتفبدٜ اس ٔذَ ثهٝ دِیهُ دارا    J - Bessel تئٛری ٔتؿذد در ٟ٘بیهت ٔهذ

وٕتز ٘غجت ثٝ عبیز ٔذَ ٞب ٔٙبعجتزیٗ ٔذَ تئٛری ثزای ٘یٓ تغییز ٕ٘بی تجزثی ؽهٙبختٝ ؽهذ. ؽهىُ      RMSثٛدٖ خطبی 

 دٞذ.ٞبی سیزسٔیٙی را ٘ؾبٖ ٔیآة TDSٞبی ثٝ دادٜ J - Bessel( حبفُ اس ثزاسػ ٔذَ 1)

 

 

 َاي زيرزميىيَاي شًري آببٍ دادٌ J – Besselتغييروماي حاصل از برازش مدل ( ويم1شكل )

 

دٞذ. ثزرعی عبختبر ٔىب٘ی دادٜ ٞبی ٘یٓ تغییهز ٕ٘هبی حبفهُ    ( پبرأتزٞبی رٚػ وزیجیًٙ ٔؿِٕٛی را ٘ؾبٖ ٔی3جذَٚ )

 ٘ؾبٍ٘ز عبختبر ٔىب٘ی لٛی ثٛدٜ وٝ خٛد ٘مؼ ثٝ عشایی در ثبال ثزدٖ دلت ثز آٚرد دارد.

 

 ( پارامترَاي ريش کريجيىگ معمًلي3جديل )

 ٔتغیز
-ٔذَ ٘یٓ

 تغییزٕ٘ب

 عمف

)g/kg( 

ایاثز لطؿٝ  

)g/kg  (  

٘بٕٞغبٍ٘زدی ساٚیٝ

()درجٝ  

تؿذاد ٘مبط 

 ٕٞغبیٍی
 RMS تؿذاد عىتٛر

TDS J-Bessel 32/0 18/0 2/5  8 6 71/34 

 

ٞبی سیزسٔیٙی دؽت آة TDS( ٘مؾٝ پٟٙٝ ثٙذی 3ٞبی سیزسٔیٙی تٟیٝ ؽذٜ اعت. ؽىُ )آة TDSیبثی در ادأٝ ٘مؾٝ ٔیبٖ

 دٞذ.اردثیُ را ثٝ رٚػ وزیجیًٙ ٔؿِٕٛی ٘ؾبٖ ٔی

 

 

 

 

 آسميريوًف -( وتيجٍ آزمًن کًلًمًگريف2جديل )

 Asymp. Sig. (2-tailed) Kolmogorov-Smirnov Z ٔتغیز

 007/0 000 ٞبی سیزسٔیٙیآة TDSٞبی دادٜ

 75/0 84/0 ٞبی سیزسٔیٙیآة TDSٞبی ٍِبریتٓ دادٜ
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 َاي زيرزميىي دشت اردبيل بٍ ريش کريجيىگ معمًليآب TDS( وقشٍ پُىٍ بىدي 2شكل )

 

ٞبی سیزسٔیٙی ٚ پٟٙٝ ثٙذی آٖ ثز  آة TDSٞبی  سٔیٗ آٔبری وزیجیًٙ ثزای تٟیٝ ٘مؾٝ  در ایٗ پضٚٞؼ رٚػ

ٞبی سیزسٔیٙی آة TDSؽٛد وٝ ٘تبیج ٘ؾبٖ داد  ( ٔالحػٝ ٔی2اعتفبدٜ ؽذ. ثب تٛجٝ ثٝ ؽىُ ) 1053اعبط اعتب٘ذارد 

ٕبَ، جٙٛة ٚ ٔزوش ٔؾىُ وٓ تب ٔتٛع  ٚ فم  ثذٖٚ ٔؾىُ، در ؽ ٔحذٚدٜ ٔٛرد ٔطبِؿٝ در ؽٕبَ غزثی ٚ جٙٛة ؽزلی

ٞبی  ٞبی اخیز ثزداؽت ثی رٚیٝ آة در عبَ ثبؽذ.در لغٕت ٞبیی اس ؽٕبَ ؽزق ٚ جٙٛة غزثی دارای ٔؾىُ ؽذیذ ٔی

سیزسٔیٙی ثٝ دِیُ وبٞؼ ثبر٘ذٌی ثبؾث تخزیت ٔٙبثؽ آثی ایٗ دؽت ؽذٜ اعت. حفز ابٜ ٞبی ؾٕیك ٚ ٘یٕٝ ؾٕیك ٚ 

ٞبی جٙٛثی ایٗ  ٞب در لغٕت ٞبی اخیز حتی ثبؾث خؾه ؽذٖ ثغیبری اس ابٜ ة ثٝ ؾّت خؾه عبِیثزداؽت غیز ٔجبس آ

 تٛاٖ اس ادأٝ ایٗ رٚ٘ذ جٌّٛیزی ٕ٘ٛد.دؽت ؽذٜ اعت وٝ در فٛرت ا٘تمبَ آة ثٝ دؽت اردثیُ ٔی

 

 وتيجٍ گيري ي پيشىُادات   

ٞب در سٔیٙٝ ٔٛلؿیهت، ٔمهذار ٚ پهزاوٙؼ ؾٛأهُ      جٛد دادٜٞب ٘یبسٔٙذ ٚ  ٔذیزیت ثٟیٙٝ ٔٙبثؽ آثی ٚحفع ٚ ارتمبی ویفیت آٖ

( 2002ثبؽذ. ٔمبیغٝ ٘تیجٝ حبفُ اس ایٗ پضٚٞؼ ثب ٘تبیج تحمیمبت احٕذ ) ؽیٕیبیی آة دریه ٔٙطمٝ جغزافیبیی ٔؿیٗ ٔی

ٞهبی   آةعبسی تغییزات ویفی یبثی وزیجیًٙ در ٔذَ٘ؾبٍ٘ز تٛا٘بیی رٚػ ٔیبٖ  (،2008ٕٞىبراٖ ) ٚ ٟٔزجزدی ٚ تمی سادٜ

ؽهٛد   ثبؽذ. پیؾهٟٙبد ٔهی  ٔی ٔٙبثؽ ثٟیٙٝ ٞبی سیزسٔیٙی، ٌبْ ٟٕٔی در ٔذیزیتٞبی ویفیت آةتٟیٝ ٘مؾٝ سیزسٔیٙی اعت.

ثزای ٔؾخـ وزدٖ اِٚٛیت ٔٙبطمی وٝ ٘یبس ثٝ الذأبت حفبغتی دار٘ذ اس رٚػ وزیجیًٙ ؽبخـ اعتفبدٜ ؽٛد. در فهٛرت  

ٞهبی فهبسی ثهٝ ٕٞهزاٜ     ٞبی ٘ٛیٗ ٔب٘ٙذ وبرثزد رٚػ٘ٙذ وٛوزیجیًٙ یب رٚػٞبیی ٔبتٛاٖ اس رٚػٞبی وٕىی ٔیٚجٛد دادٜ

ٝ    .ٞب ٚجٛد دارد اعتفبدٜ وزد ٞبی سٔیٗ آٔبری وٝ احتٕبَ ثبال رفتٗ دلت ثزآٚردٞب در آٖا٘ٛاؼ تخٕیٗ ای ثب تٛجهٝ ثهٝ ٔٙطمه

ؽهٛد  ج حبفُ اس آٖ پیؾٟٙبد ٔهی ثٛدٖ تحمیك حبضز ٚ ؾذْ أىبٖ تؿٕیٓ آٖ ثٝ ٔٙبطك دیٍز ٚ ثب در ٘ػز ٌزفتٗ  ٔشیت ٘تبی

تحمیك ٔؾبثٝ در عبیز ٔٙبطك ٘یش فٛرت ٌیزد. ٕٞچٙیٗ ِشْٚ ثز٘بٔٝ ریشی عیغتٕی ثٝ ٔٙػٛر ثزلزاری ارتجبط ٔغتٕز ثهیٗ  

ٞبی ٞبی ٔغئَٛ در أز تبٔیٗ آة ؽزة ٚ ثٟذاؽت ثبؾث اعتفبدٜ ثٟیٙٝ اس ٘تبیج تحمیمبت ٘ػزی در فؿبِیتٞب ٚ عبسٔبٖٟ٘بد

 ٌزدد.ٞب ٔیٌبٖؾّٕی ایٗ ار
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