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تهیه نقشه آسیب پذیزی آلودگی آبخوان بقیع خزاسان رضوی به دو روش  copو Paprika
با استفاده اس سنجش اس دور وGIS
هحوذػلی صًگٌِ اػذیً ،1ادیا تقائی ًظاد* ،2ؿیشیي غالهپَس ،2ػلی تْـتی قلِ صٍ
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چكيذه
آتخَاًْای کشتٌاتِ دس هقیاع جْاًی اص هْوتشیي هٌاتغ تاهیي کٌٌذُ آب هی تاؿٌذ .اسصیاتی آػیة پزیشی ٍ تْیة ًقـة پٌِْ
تٌذی خغش ،ساّكاسی هْن دس هذیشیت هٌاتغ آب کاسػت تِ ؿواس هی سٍد .گاّی تِ دلیل ًااص تاَدى ضاخاهت خاا  ،جشیااى
هتوشکض دس اپی کاسػت ٍ تغزیِ ًقغِ ای اص عشیق حفشُ ّای تلؼٌذُ ًؼثت تِ آلَدگیْاا آػایة پازیشتش ّؼاتٌذّ .اذ اص ایاي
پظٍّؾ ،تْیة ًقـة آػیة پزیشی آتخَاىِ حَضِ تقیغ ًیـاتَس دس تشاتش اًتـاس آلَدگی تا اػتفادُ اص دٍ ؿاثیِ PaPRIKa ٍCOP
ٍ اسائة ساّكاسّای هذیشیتی تشای حفظ ایي هٌاتغ اػت .فشاػٌجْای هشتَط تِ ّش دٍ سٍؽ هزکَس دس هحیظ ًشم فضاس  GISتؼییي
ٍ تؼذ اص یكؼاى ػاصی هقیاع ٍ تشکیة الیِ ّا فشاػٌجْا تش عثق جذاٍل یک ٍ دٍ تشای اسصؽ گزاسی ؿذًذ ٍ دس ًْایات ًقـاِ
آػیة پزیشی تشای ّش دٍ سٍؽ تذػت آهذ ٍ .دس ًْایت ًتایج هَسد تحلیل ٍ تشسػی قشاس گشفت .تشعثاق ًتاایج تذػات آهاذُ اص
سٍؽ  PaPRIKaهٌغقِ هَسد هغالؼِ اص ًظش هیضاى آػیة پزیشی تِ ػِ سدُ خیلی صیاد ،صیاد ٍ هتَػظ پٌِْتٌذی گشدیذ کِ تاِ
تشتیة  8.9دسكذ 63.8 ،دسكذ ٍ  27.2دسكذ اص هؼاحت هٌغقِ سا دس تشگشفتِ اًاذً .تاایج ًـااى داد کاِ ؿااخق  COPتاشای
هٌغقِ هَسد هغالؼِ تیي  0.5تا  12هتغیش هی تاؿذ .تٌاتشایي هحذٍدُ هَسد هغالؼِ اص ًظش آػیة پازیشی تاِ چْااس سدُ هختلا
پٌِْ تٌذی گشدیذ کِ ػثاستٌذ اص :آػیة پزیشی صیاد ،هتَػظ ،کن ٍ خیلی کن کِ تِ تشتیة  9.8دسكذ50،دسكذ 25.6 ،دسكاذ ٍ
 14.6دسكذ اص هؼاحت هٌغقِ سا دس تش گشفتِ اًذ.
واصههای کليذی :آػیة پزیشی،

حَضِ تقیغ ،کاسػتً ،وایِ ،COPسٍؽ PaPRIKa

 -1داًـیاس گشٍُ طئَهَسفَلَطی ،داًـگاُ حكین ػثضٍاسی ،ػثضٍاس ،ایشاى
 -2دا ًـجَی کاسؿٌاػی اسؿذ ّیذسٍطئَهَسفَلَطی دس تشًاهِ سیضی هحیغی ،داًـگاُ حكین ػثضٍاسی ،ػثضٍاس ،ایشاى
 -3داًـجَی کاسؿٌاػی اسؿذ ّیذسٍطئَهَسفَلَطی دس تشًاهِ سیضی هحیغی ،داًـگاُ فشدٍػی ،هـْذ ،ایشاى
*ًَ -یؼٌذُ هؼٍَل هقالِn.baghaei1990@gmail.com :

24

تهيه نقطه آسية پذیزی آلودگی آتخوان تقيع خزاسان رضوی ته دو روش  copو  Paprikaتا...

مقذمه
ًگْذاسی هحیغْای آتی تخلَف آتْای صیاش صهیٌای
هؼضلی اػت کِ اهشٍصُ تـش تا آى دسگیاش اػات (هظفاشی
صادُ ٍ ػجادی .)1391 ،اؿكال ٍ فشایٌذّای صهیي سیخت-
ؿٌاػی اص هْوتشیي ػَاهال تأثیشگازاس دس ؿاكل گیاشی ٍ
حجن هٌاتغ آب صیشصهیٌی هحؼَب هی ؿًَذ .اص هیاى ایاي
اؿكال ،اؿكال کاسػتیک ٍ ّوچٌیي ػَاهل تكتًَیكی ّاش
هٌغقااِ ًقااؾ هْواای دس ًفَرپاازیشی ٍ تغزیااة آتْااای
صیشصهیٌاای ایفااا هاایکٌٌااذ (کشیـااٌاهَسثی ٍ ػااشیٌیَاع،
ً .)1995فَر آالیٌذُ ّا تِ دسٍى ػااهاًِ آب صیشصهیٌای سا
آػیة پزیشی هی ًاهٌذ .آػیة پزیشی اص ًظش هفْاَهی تاِ
دٍ دػتِ راتی ٍ ٍیظُ تقؼین تٌاذی های ؿاَد (افاشٍصی ٍ
هحوذ صادُ ٍ .)1392 ،ایي آػیة پزیشی هی تَاًذ ٍاتؼاتِ
تااِ تااأثیشا اًؼاااًی ٍ عثیؼاای تاؿاٌذ (ٍستااا ٍ صاپااَساصع،
 .)1994ػاااختاس ػاااهاًِّااای کاسػاات تؼاایاس پیچیااذُ ٍ
ًااّوگي های تاؿاٌذ (هٌجایي 1995،؛ تاکااالٍَیظ1995 ،؛.
فاَسد ٍ ٍیلیلواضٍ ٍ 2007،ایاات  ٍ .)2007،تاا ٍجاَد ایااي
پیچیذگی آلَدگی هی تَاًذ تِ ػشػت تِ آتْای صیشصهیٌای
ٍاسد ؿَد ٍ دس هجااسی کاسػاتی ٍ دس هؼاافتْای عاَالًی
هْاجش ًوایذ (گلذاػاچیش .)2005 ،ػاشػت ًفاَر آب دس
ػاهاًِّای کاسػتی هی تَاًذ تحت تاثیش ٍیظگیّایی ًظیاش
سػَتا پَؿاًٌذُ ایي ػاهاًِّاا تاؿاذ (اًاذسٍ ٍ ّوكااساى،
2009؛ صٍٍاّلااي  .)2004دس هٌاااعق کاسػااتی آب جوااغ
ؿذُ دس حفشُّای تؼتِ کاسػتی یا فشٍ چالِّاا اص ساُ چااُ
ّای فشٍکؾ تغَس هؼتقین تِ هجشاّاای صیشصهیٌای ًفاَر
هی کٌذ (قشتاًی ٍ اًٍق .)1391 ،تِ دلیل ایٌكاِ پاکؼااصی
آتخَاًْای کاسػتی ًؼثت تِ ػایش هٌااتغ هؼاتلضم صهااى ٍ
ّضیٌِ صیادی هی تاؿذ ،حفاظات اص اتخَاًْاای کاسػاتی ٍ
اسصیاتی ایي هٌاتغ تؼیاس هْن ٍحیاتی هی تاؿذ (افشاػیاتیاى
 .)2007،ػالٍُ تش اسصیاتی آػیة پزیشی تْیِ ًقـِ خغاش ٍ
پٌِْ تٌذی هٌغقِ ساّكااسی هْان دس هاذیشیت هٌااتغ آب
کاسػتی هی تاؿذ (ػثاػی ٍ هحوذیً .)1392 ،گْاذاسی ٍ
حفظ آتْای صیشصهیٌی ًِ تٌْا تشای ؿشب اًؼاى هْن اػات
تلكِ تشای حفظ جشیاى پایِ سٍدّا دس ّش هٌغقاِ ضاشٍسی
هی تاؿذ (پیشی ٍ تاهشی .)1393،هذیشیت آتْای صیشصهیٌی
کاسػتیً ،قؾ تؼیاس هْوی تخلَف دس هٌاعق خـاک ٍ
ًیوِ خـک داسد (دیجًَگ  .)2011،هٌاتغ آب صیشصهیٌای،

تِ هذیشیت کوی ٍ کیفی ایي هٌاتغ ًیاصهٌذ اػات .هغالؼاِ
ػاصًذّای کاسػت اص آى جْت کاِ  %20اص هؼااحت کاشُ
صهیي تش سٍی ػاصًذّای کاسػاتی ٍاقاغ ؿاذُ اػات ٍ آب
هَسد ًیاص جوؼیت قاتل تَجْی اص جْاى سا تاهیي هی کٌاذ
حائض اّویت اػت .تذیي تشتیة دس ایي پظٍّؾ اص دٍ سٍؽ
 COP ٍ PaPRIKaدس هحاایظ  GISاػااتفادُ ؿااذُ اػاات.
سٍؽ ٍ PaPRIKaیظگیْای کاسػات سا دس اسصیااتی آػایة
پزیشی آتخَاى دس ًظش هی گیشد کِ ایي خلَكیا ؿااهل
ػاهل( Pالیِ ّای تاالیی هحافظ آتْای صیش صهیٌی) ،ػاهال
ًَ( Rع ػٌگ دس ًاحیِ اؿثاع) ،ػاهل ً( Iفَر ػاغحی)ٍ ،
ػاهاال ٍ( Kaیظگیْااای کاسػاات) هاای تاؿااٌذ (کاااٍٍسی ٍ
ّوكاساى  .)2011 ،سٍؽ  COPتشای اسصیاتی آػیة پزیشی
راتااای آتخَاًْاااایکشتٌاتاااِ دس چْااااسچَب اػاااتاًذاسد
اسٍپایی European COSTAction620اسائِ ؿذُ اػت .ایي
سٍؽ خلَكیا الیِ ّای پَؿاًٌذُ ػاغ آب صیشصهیٌای
(ػاهل ،)Oتجوغ جشیاى آب صیشصهیٌی (ػاهل ٍ )Cتاسؽ تاش
سٍی آتخَاى (ػاهال ،)Pسا تاِ ػٌاَاى فشاػاٌجْای اسصیااتی
آػیة پزیشی راتی آب صیشصهیٌی هَسد اػاتفادُ قاشاس های
دّااذ (تاااقشصادُ ٍ ّوكاااساى .)1389 ،دس ػااالیاى گزؿااتِ
سٍؿْای  PI ٍ EPIKتغَس ٍیظُ تشای اسصیاتی آػیةپازیشی
دس ًَاحی کاسػتی اسائِ ؿذُ اًاذ ،اهاا ًتاایج آًْاا چٌاذاى
سضایت تخؾ ًثاَدُ اػات (گلذاػاچیشٍ .)2005 ،یااع ٍ
ّوكاساى )2005( ،سٍؽ  COPسا تِ هٌظَس اسصیاتی آػایة
پزیشی راتی آتخَاًْای کشتٌاتِ اسائِ دادًذ کاِ ًتاایج قاتال
قثَلی تذػت آٍسدًاذ .کااٍٍسی ٍ ّوكااساى ( )2006سٍؽ
جذیذی تشای اسصیاتی آػایة پازیشی دس هٌااعق کاسػاتی
جٌااَب فشاًؼااِ اسائااِ دادُ ٍ آى سا ً PaPRIKaااام ًْادًااذ.
هاسیي ٍ ّوكااساى ( )2012دٍ سٍؽ Paprika ٍ COPسا دس
هٌاعق اػپاًیا ٍ فشاًؼِ هَسد هقایؼِ قاشاس دادًاذ .آًْاا دس
پی ًتاایج خاَد تاِ هاَثش تاَدى ایاي دٍ سٍؽ ًؼاثت تاِ
سٍؿْای دیگش دس اسصیاتی آتخَاًْای کاسػتی دػت یافتٌاذ.
چالیكاکیغ ٍ ّوكاساى( )2013تِ تشسػی ػاْن سٍؿاْای
طئَفیضیكی دس اکتـا ػاهاًِّای کاسػتی پشداختٌذ .آًْاا
پغ اص اًجاام آصهایـاا طئاَفیضیكی پای تشدًاذ کاِ ایاي
آصهایـا جض سٍؿْای سایج تشای کـ آتخَاًْای کاسػتی
هی تاؿٌذٍ .جِ هـخلِ ایي هقالِ هقایؼِ ایي دٍ سٍؽ دس
اسصیاااتی آػاایة پاازیشی آتخَاًْااای کاسػااتی ًؼااثت تااِ
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سٍؿْای تكاس تشدُ ؿذُ دس پظٍّـْای قثلی هی تاؿاذ کاِ
ًتااایج ًـاااى دٌّااذُی هٌاػااة تااَدى دٍ سٍؽ ٍ COP
 Paprikaتشای اسصیاتی هٌااعق هؼاتؼذ آلاَدگی تاِ ٍیاظُ
آتخَاًْای کاسػتی هی تاؿذ.
منطقه مورد مطالعه
هٌغقِ کاسػتی تقیغ دس ؿاوال غاشب ًیـااتَس قاشاس
داسد .ایي حَضِ تا هؼاحتی حذٍد ّ 6663كتاس دس فاكالِ
 32کیلَهتشی ؿوال غاشب ؿاْش ًیـااتَس تایي هاذاس 36
دسجِ ٍ  52دقیقِ تا  36دسجِ ٍ  61دقیقِ ػشم ؿوالی ٍ
ًل الٌْاس  58دسجِ  65دقیقِ تا  58دسجاِ ٍ  66دقیقاِ
عَل ؿشقی ٍاقغ ؿذُ اػت (ؿاكل  .)1هتَػاظ تاسًاذگی
ػاالًِ هٌغقِ هَسد هغالؼِ تشاتش  247/4هیلی هتش هیتاؿذ
ٍ داسای اقلین ًیوِ خـک هی تاؿذ .ایي حَضِ تاا استفااع
هتَػظ 2020هتش اص ػغ دسیا ،اص صیش حَضِ ّای آتخیاض
کَیش هشکضی ایشاى هی تاؿاذ .اص ًظاش صهایي ؿٌاػای ایاي
حَضِ داسای ػاصًذّای صهیي ؿٌاػی چواي تیاذ ،کـا
سٍد ،هااضدٍساى ٍ ًْـااتِّااای دٍساى چْاااسهی هاایتاؿااذ.
(دسٍیؾ صادُ .)1371،
مواد و روش ها
ّااشدٍ سٍؽ PaPRIKa ٍ copتااشای تؼیاایي آػاایة-
پزیشی ٍ تؼییي آلاَدگی دس آتخَاًْاای کاسػاتی عشاحای
ؿذُ اًذ ٍ .تش پایِ اًَاع هتغیشّاای هثٌای تاش خلَكایا
فیضیكی پٌِْ ّای اؿاثاع ٍ غیاش اؿاثاع قاشاس داسًاذ .سٍؽ
ٍ PaPRIKaیظگیْای کاسػت سا دس اسصیاتی آػایة پازیشی
آتخَاى دس ًظش هی گیشد کِ ایي خلَكیا ؿاهل ػاهل P
(الیِ ّای تاالیی هحافظ آتْای صیش صهیٌی) ،ػاهل ً( Rاَع
ػٌگ دس ًاحیِ اؿثاع) ،ػاهال ً( Iفاَر ػاغحی) ٍ ،ػاهال
ٍ( Kaیظگیْای کاسػت) هی تاؿٌذ (کااٍٍسی ٍ ّوكااساى،
 .)2011کِ ػاهل Pخَد اص چْاس صیش ػاهل (تشاٍایی ػاصًذ)
( Caپَؿؾ خا ) ً( ،Sاحیِ اپی کاسػت) ( ٍ ،Eتشکیثی
اص جٌغ ػاصًذ ،ضخاهت ٍ ؿكؼتگی دس ًاحیِ غیش اؿثاع)
 UZتـااكیل ؿااذُ اػااتً .قـااًِ( Pقـااِ حفاظاات) ،تااِ
حفاظاات آتخااَاى آب تااِ ٍػاایلِی الیااِ ّااای پَؿاااًٌذُ
ػغحی تَجِ داسًذ .ایي الیِ ؿاهل :خا (تافت ٍ ػااخت
ٍ ضخاهت)ً ،احیِ غیش اؿثاع (ضخاهت ،لیتَلَطی ٍ هیاضاى
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ؿكؼتگیْا) ٍ آتخاَاى اپای کاسػاتی ّؼاتٌذً .قـاِ Pدس
سٍؽ  PaPRIKaاص تشکیة صیش ػاهلْای فاَ تذػات های
آیذ .دس ًقـًَِ( Rع ػٌگ) ،لیتَلَطی ٍ هیضاى ؿكؼاتگی
دس ًاحیِ اؿثاع هَسد تَجِ اػت.
ًقـِ ً( Iفَر ػغحی) ،تیاًگش توشکض اًتـاس ًفَر ػغحی ٍ
هیضاى ؿایة اػاتً .قـاِ( Kaتَػاؼِ کاسػات ؿاذگی)
تؼییي کٌٌذُ ظشفیت صّكـای ٍ ؿاثكِ هجااسی کاسػات
اػت کِ تش پایاِ تحلیال آب ًگااس ٍ یاا آصهاَى سدیاتْاای
هلٌَػی قشاس داسد .تشای هحاػثِ ؿاخق آػایة پازیشی،
چْاس ًقـِ یاد ؿذُ تا اػتفادُ اص اػوال ضشایة عثق ساتغِ
صیش تشکیة هیـَد:
PaPRIKa Index= 0.2 P+ 0.2 R+ 0.4 I+ 0.2 Ka
ػاهلْای رکش ؿذُ دس ّش کاذام اص سٍؿاْا دس هحایظ GIS

ایجاد ؿذُ ٍ تؼذ اص یكؼاى ػاصی هقیاع ٍ تشکیة الیِ ّا
هَسد تحلیل ٍ تشسػی قشاس گشفت ٍ ًقـِ ًْایی هشتاَط تاش
اػاع جذٍل هشتَعِ اسصؽ گزاسی ٍ حاكل ؿاذ (جاذٍل
.)1
سٍؽ  COPتخلَكیا حَضِ کاسػتی تَجِ داسد ،الیاِ-
ّای هَسد ًیاص تا تَجِ تِ الگَی سٍؽ  COPایجااد ؿاذًذ
(ٍیاااع .)2006 ،دس ایااي سٍؽ خلَكاایا الیااِ ّااای
پَؿاًٌذُ ػغ آب صیشصهیٌی (ػاهال  ،)Oتوشکاض جشیااى
آب صیشصهیٌااای (ػاهااال  ٍ ،)Cتااااسؽ تاااش سٍی آتخاااَاى
(ػاهل ،)Pسا تِ ػٌَاى فشاػٌجْای اسصیااتی آػایة پازیشی
راتی آب صیشصهیٌی هَسد اػتفادُ قشاس هی دّذ (تااقشصادُ ٍ
ّوكاساى .)1389 ،ػاهالً Oـااى دٌّاذُ ظشفیات خاا
پَؿاًٌذُ آتخَاى (تافت ٍ ضخاهت) ٍ ػٌگ ؿٌاػی ًاحیاِ
غیشاؿثاع (ؿكؼتگی ،ضخاهت ّش الیِ ٍ ؿشایظ هحاذٍدُ)
اػت .تشای ػاهل  ،Cصهیي سیخت ؿٌاػی کاسػت ،ؿیة ٍ
پَؿؾ گیاّی هَسد تَجِ اػت .ػاهل  ،pهتغیشّای هكاًی
ٍ صهاًی تاسؽ سا هَسد تَجِ قشاس های دّاذ کاِ دس اًتقاال
آلَدگی تخلَف دس آتخَاًْای تضسگ ًقؾ ایفا های کٌاذ.
ؿاخق آػیة پزیشی  ،COPاص ضشب ػاهلْای فَ تذػت
هی آیذ (ساتغِ ( )1جذٍل .)2
COP index=C.O.P
ساتغِ ()1
ّش دٍ سٍؽ  PaPRIKa ٍ COPتِ خلَكیا حَضِّای
کاسػتی تَجِ داسد ،الیِ ّای هَسد ًیاص تا تَجِ تاِ الگاَی
سٍؽ  PaPRIKa ٍ COPدس هحیظ ًشم افضاس  GISتؼیایي ٍ
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پغ اص آى توام الیِ ّا تا یكذیگش تشکیة ؿذًذ ٍ دس ًْایت
تا تَجِ تِ جذٍل یک ٍ دٍ اسصؽ گزاسی ؿاذًذً ٍ .قـاِ
آػیة پزیشی تِ ّش دٍ سٍؽ تْیِ گشدیذ (ٍیاع)2006 ،

اتتذا ًقـِ ؿیة هٌغقاِ تْیاِ گشدیاذ ٍ اسصؽ گازاسی تاا
تَجِ تِ آى اًجام ؿذ(ؿكل.)4
عاملKa

تحث
تهيه الیه های روش PaPRIKa
عامل P
تشای تِ دػت آٍسدى ایي ػاهل تایاذ اص  4صیاش ػاهال
 E ٍ UZ،S،CAاػتفادُ کشدً .قـِ هشتَط تاِ ّاش کاذام اص
صیشػاهلْااا دس هحاایظ ًااشم افااضاس  GISتْیااِ ؿااذ ٍ تؼااذ اص
یكؼاى ػاصی تا ّن تلفیق گشدیاذ .دس ایاي ػاهال ،صهایي-
ؿٌاػی هٌغقاِ اّویات صیاادی داسد .ػاٌگْای سخٌواَى
یافتِ دس حَضِ تقیغ تیـتش هشتاَط تاِ دٍساى دٍم صهایي-
ؿٌاػی ّؼتٌذ .ػِ ػاصًذ اكلی دس ایي حَضِ ٍجَد داسد.
ػاصًذچوي تیذ ( )Jchداسای ػٌگ ؿٌاػی آّک سیاض تلاَس
تا هیاى الیِ ّای پلوِ ػٌگ تیشُ سًگ ،ػااصًذ کـا سٍد
( )Jksتاػٌگ ؿٌاػی پلوِ ػٌگ ٍ پلوِ ػٌگ ّای الیای
ٍ هاػِ ػٌگ ًاص ٍ ػاصًذ هضدٍساى ( )Jmتا ػٌگؿٌاػی
آّک ٍ دٍ داسای تافات هتَػاظ خاکؼاتشی ّواشاُ پلواِ
ػٌگ ٍ آّكشعّ ،وچٌیي دس ایي حَضِ ،آتشفت ( )Qalدس
هؼیش سٍد دیذُ هی ؿَد .صهیي سیخت ؿٌاػی کاسػات دس
ػاصًذ هضدٍساى کِ داسای کشتٌا صیادی اػت ،تیـتش دیذُ
هی ؿَد (ؿكل  .)2تا تَجِ تِ جذٍل(  )1صیشػاهلْا اسصؽ-
گزاسی ؿذُ ٍ تلفیق هی گشدًذ.
عامل R
دس ایي ػاهل ًاَع ػاٌگ ٍ هیاضاى ؿكؼاتگی آى دس
ًاحیِ اؿثاع تشسػی هی ؿَد تاا تَجاِ تاِ صهایي ؿٌاػای
هٌغقِ کِ رکشگشدیذ اسصؽ گزاسی تاِ كاَس صیاش اًجاام
هیؿَد (جذٍل ،3ؿكل.)3
عامل I
ػاهل  Iتِ هیضاى ًفَر پزیشی ػاصًذ ّا ٍ ؿایة آًْاا
تؼتگی داسد (جذٍلّ ،)4ش چِ ؿیة کوتش تاؿذ ،کاسػات
تَػؼِی یافتِ ،تؼذاد ًقاط تلغ تیـتش ؿذًُ ،فاَر صیاادتشی
كَس هی گیشد .تشای تاِ دػات آٍسدى ًقـاِی ػاهال I

ایي ػاهل هیضاى کاسػتی ؿذى هٌغقاِ سا ًـااى های-
دّااذ .دس ؿااثیِ  PaPRIKaتااش اػاااع هؼاااحت هٌغقااِ،
هـاّذا ٍ تشسػایْای هیاذاًی اسصؽ گازاسی اًجاام های
ؿَد .کاسػتی ؿذُ پذیذُ ای اػت فشػایـی کِ ػاص ٍ کاس
آى اًحالل ٍ خَسًذگی تَدُ ػٌگْای کشتٌاتِ تاِ ٍػایلِی
اػیذ کشتٌیک هحلَل دس آتْای جااسی ٍ صیشصهیٌای های-
تاؿذ .هؼلواً تَػؼِی کاسػت دس آب ٍ َّای ػاشد تیـاتش
اص آب ٍ َّای گاشم اػات ،چاِ افاضایؾ ،چاِ ،دهاا تاػا
تـذیذ ٍاکٌـْای ؿیویایی ٍ کااّؾ هقاذاس  CO2هحلاَل
دس آب هی گشددّ .شچِ کاسػات تَػاؼِ یافتاِ تاش تاؿاذ،
هیضاى ًفَر آلَدگی تیـتش اػت؛ صیشا ؿكافْا ٍ ػاَساخْای
تلغ گؼتشدُ گشدیذُ ٍ ػثة هی ؿَد کِ هیضاى توااع آب
ًفَری تا ػغ ػٌگ کوتش ٍ ًفَر ػشیؼتش اًجام گیاشد؛ دس
ایي حالت آلَدگی تیـتش ٍ ػشیؼتشی تِ آتخَاى هٌتقل هی
ؿَد .تا تَجِ تِ جذٍل ( )1تِ کل هٌغقِی هاَسد هغالؼاِ
اسصؽ یكؼاى تؼلق هی گیشد.
نقطهی آسية پذیزی تا کار تزد روش PaPRIKa
تشای تْیِی ًقـِی ًْایی دس ًاشم افاضاس  GISتواام
ًقـِ ّای تِ دػت آهذُ دس هشاحال قثال تاا ّان ضاشایة
هَسد ًظش تش عثق جوغ گشدیاذ ٍ ًقـاِی آػایة پازیشی
هغاتق ؿكل  5تْیِ ؿذ.
تهيهی الیه ها تا کارتزد :COP
الیهی تمزکش جزیان(عامل : )Cایاي ػاهال ًـااًگش
هیضاى تاسًذگی اػات کاِ دس حفاشا فشٍسًٍاذُ  ،هتوشکاض
گشدیذُ ٍ اص ًاحیِی غیش اؿثاع پش هی ؿَد (ٍیاع .)2006،
توشکض جشیاى تشای هٌاعق کاسػتی دس قالة دٍ ًوایـاٌاهِ
تؼشی ؿذُ اػت ،کِ تا تَجِ تاِ خلَكایا آب ٍصهایي
سیخاات ؿٌاػ ایّ ٍ ،وچٌاایي صهاایي ؿٌاػاای ػاااختواًی
هٌغقِ ،یكی یا ّش دٍ ًوایـٌاهِ اًتخاب ٍ اجشا های ؿاَد.
جْت اسصیاتی ػاهل ً Cیاص تِ تْیِی دٍ ًقـِی صیش ػاهال

مجلهی مهنذسی مناتع آب  /سال هطتم  /تاتستان 1394

ػغحی ( )Sfؿیة ٍ پَؿؾ گیاّی ) (SVهیتاؿذ تا ًقـِ
ًْایی ػاهل  Cآهادُ گشدد.
عوارض سطحی ) :(Sfفشاػٌج ػَاسم ػغحی آى دػاتِ
اص اؿكال صهیي سیخت ؿٌاػی هختق تِ ػٌگْای کشتٌاتِ
ٍ حضَس یا فقذاى ّش گًَِ الیِ پَؿاًٌذُ ای (ًفَرپازیش یاا
ًفَرًاپزیش) سا کِ تؼییي کٌٌذُی اّویت فشایٌذّای سٍاًاب
ٍ یا ًفَر هی تاؿاذ ،دس ًظاش های گیاشد .ػاَاسم ػاغحی
هٌغقِی کاسػتی تقیغ ،تاا تَجاِ تاِ ٍجاَد خغاَاسُ ّااٍ
ؿكؼتگیْاٍ ٍ ،جاَد الیاِ ّاای پَؿااًٌذُی ًفَرپازیش یاا
ًفَرًاپزیش ٍ ،هغاتق تا هؼیاسّایی کاِ دس ؿاكل ( )1آهاذُ
اًذ ،تِ تخـْای هختلفی تقؼین گشدیذُ ٍ دس ًْایت ًقـِ-
ّای ػَاسم ػغحی ٍ ؿیة -پَؿؾ گیاّی ّوپَؿااًی ٍ
عثقااِ تٌااذی ؿااذُ ٍ ًقـااِی توشکضجشیاااى حاكاال
گشدیذ(ؿكل  )2تا تَجِ تِ ؿكل (ًَ ،)2احی کاِ تاا سًاگ
ػثض هـخق ؿذُ اًذً ،ـاى دٌّذُ ی تأثیش تیـاتش ػاهال
 cتِ ایي هؼٌی کِ دسجِی حفاظت آتخَاى کاسػتی کوتاش
هی گشدد ٍ ،تشػكغ آى ًَاحی کِ تا سًاگ قشهاض هـاخق
ؿذُ اًذ ًـاى دٌّذُی تأثیش کوتش  ٍ ،cدس ًتیجِ حفاظات
آتخَاى کاسػتی تیـتش الصم هی گشدد.
الیه پوضص (عامل  : )Oایي الیِ حفاظات آتخاَاى سا دس
ًظش گشفتِ ٍ تِ ٍػیلِ خلَكیا فیضیكی ٍ ضخاهت الیاِ
ّای تاالی هٌغقاِ غیشاؿاثاع ًوایااى های ؿاَد .دس سٍؽ
 COPفقظ دٍ ػاهل تا ًقؾ آب ٍ صهیي ؿٌاػی تِ هٌظاَس
اسصیاتی ػاهل  oدس ًظش گشفتِ هی ؿَد کاِ ؿااهل خاا
) ٍ (Osػٌگ ؿٌاػی الیِ ّاای ًاحیاِی غیشاؿاثاع )(OL
هی تاؿذ (ٍیاع )2006،
خاک ) : (Osتِ هٌظَس تْیاِی ًقـاِی خاا

هٌغقاِی

هَسد هغالؼِ ،پغ اص اًجام ػولیا هیذاًی هـخق ؿذ کِ
تِ ػلت کَّؼتاًی تَدى ،پَؿاؾ خااکی ضاخین فقاظ دس
ًااَاحی آتشفتاای حَضااِی هااَسد هغالؼااِ ٍ ،دس تؼااتش سٍد
هَجَد تَد ٍ دس دیگش هٌاعق حَضِ پَؿؾ ًاصکی اص خا
دیذُ هی ؿذ ،کِ تؼذ اص تحلیل ٍ ًوًَِ گیاشی ًاَع تافات
هٌغقِ هـخق گشدیذ.
تافت خا دس حَضِ تقیغ اص تاال دػات تاِ ػاوت پااییي
دػت ،اص سیگی تِ هاػاِ ای ٍ ،دس ًْایات خاا تاا تافات
هتَػظ تغییش هی کٌذ .تغَس کلی ،پَؿؾ خاکی هٌغقاِی
هَسد هغالؼِ داسای تافت داسای تافت هتَػظ -الیای های-
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تاؿذ .تؼذ اص هـخق کاشدى ًاَع تافات خاا تاا دس ًظاش
گشفتي ضخاهت خا دس هٌغقِ ،تِ ّاش ًوًَاِ یاک اسصؽ
دادُ ؿذ.
سننن

ضناسننی ) :(Olتااِ هٌظااَس تْیااِ ًقـااِ ػااٌگ

ؿٌاػاای ،تااِ ػااٌگ ؿٌاػاای ّااش الیااِ هَجااَد دس ًاحیااِ
غیشاؿثاع یک اسصؽ دادُ ؿذُ ٍ ،تا تَجِ تاِ ضاخاهت ّاش
الیااِ ،هغاااتق تااا ساتغااِ (( )1کاااستشد ایااي ساتغااِ هاًٌااذ
سٍؽ PIٍ AVIهیتاؿذ) یک ًوایِ تِ دػت هی آیذ ،کاِ
تؼذ اص تْیِی تاًک اعالػاتی دس هحیظ اکؼل ٍ ،تثذیل تاِ
ؿكل قاتل قثَل دس هحیظ  GISدسٍى یاتی ،عثقِ تٌاذی ٍ
اسصؽ گزاسی هی ؿَد .دس هشحلِی تؼذ ،ستثِ فشاػاٌج cn
تشای هٌغقِی هَسد هغالؼِ هـخق های ؿاَد ،کاِ تاشای
هٌغقِی هَسد هغالؼِ ،تِ ػلت آصاد تَدى آتخَاى ،تشاتاش تاا
یک تَدُ ٍ دس ًقـِی هشحلاِ قثال ضاشب های ؿاَد؛ دس
ًتیجًِ ،قـِی ًْایی  olحاكل هی گشدد .دس ًْایتً ،قـِ
ّای خا ٍ ػٌگ ؿٌاػی ّوپَؿاًی ٍ عثقِ تٌذی ؿذًذ
ٍ ًقـِی الیِ ّای پَؿـی حاكل گشدیذّ .واى عَس کاِ
دس ؿااكل( )7هـاااّذُ هاای گااشدد ،قؼااوتْای جٌااَتی ٍ
هشکضی حَضِ ،حفاظت صیادی سا دس تشاتاش آػایة پازیشی
آتخَاى ایجاد هی کٌٌذ (کِ تا سًگ قشهاض ٍ ػاثض هـاخق
ؿذُ اًذ).
الیهی تارش (عامل :)pایي ػاهل ؿااهل هقاذاس تااسؽ ٍ
ؿشایغی اػت کِ ًشخ ًفاَر سا افاضایؾ های دٌّاذ هاًٌاذ:
تٌاٍب ،تَصیغ صهاًی ،هذ ٍ ؿذ تاسؿْای ػیل آػا ،ایي
ػاهل تِ تؼییي تَاًایی تااسؽ تاشای حوال آالیٌاذُ ّاا اص
ػغ تِ آب صیشصهیٌی کوک هی کٌٌاذ(ٍیاع ٍ ّوكااساى
 .)2006،ایي ػاهل تِ دٍ صیاش ػاهال هقاذاس تااسؽ)ٍ (pq
تَصیغ صهاًی تاسؽ ( )piاسصیاتی هی گشدد.
مقذار تارش( : )piهتذاٍلتشیي ٍ دس ػیي حال هٌاػثتشیي
سٍؿاْای هحاػااثِی هقااذاس تاااسؽ ،حَضااِ ای اص عشیااق
تشػینً ،قـِی ّوثاساى هیؼش های گاشدد ،تاذیي هٌظاَس،
اقذام تِ تشػین ًقـِی هضتَس جْت هحاػثِی هقذاس تاسؽ
هٌغقِ هَسد هغالؼِ گشدیذ ،دس ًتیجًِ ،قـِ ای کاِ تواام
حَضِی آتخیاض سا دس تاش گشفتاِ ٍ داسای هقیااع ٍ سقاَم
استفاػی هٌاػة هی تاؿذ (ؿثیِ سقاَهی تااسؽ( )drmکاِ
جْت تشػین تْتش خغَط ّوثااساى الضاهای اػات .تؼاذ اص
تْیِی ؿثیِ سقَهی تاسؽ( )drmهٌغقِی هاَسد هغالؼاِ،
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هزکَس ،عثقِ تٌذی ٍ اسصؽ گزاسی ؿاذ ٍ ًقـاِی هقاذاس
تاسؽ ) (pqتْیِ گشدیذ .هقذاس تاسؽ ) (pqتاشای هٌغقاِی
هَسد هغالؼِ دس سدُی  400-800هیلی هتش دس ػاال قاشاس
داسد کِ داسای اسصؽ  0.3هی تاؿذ(جذٍل .)2
توسیع سمانی تارش( : )piػاهل Piتَصیغ صهاًی تااسؽ سا
دس یک دٍسُی صهااًی هؼایي دس ًظاش گشفتاِ ٍ ،اص ایاي سٍ
ًوایاًگش ؿذ تاسؽ هی تاؿذ (ٍیاع  .)2006،تاِ هٌظاَس
تْیِی ًقـِ ،تَصیغ صهاًی تاسؽ تشای ّاش ایؼاتگاُ تااساى
ػٌجی تش عثق ًوایـٌاهِی ػاَم دس جاذٍل( )1هحاػاثِ
ؿذُ ایي اعالػا آهاس ،تؼذ اص تْیاِی تاًاک اعالػااتی دس
هحیظ اکؼل ،تِ ؿكل قاتل قثاَل دس هحایظ  GISتثاذیل
ؿذُ ،ػپغ تا دسٍى یاتی ٍ عثقاِ تٌاذی ٍ اسصؽ گازاسی،
ًقـِی تَصیغ صهااًی تااسؽ تْیاِ گشدیاذ( .تَصیاغ صهااًی
تاسؽ تشای کل هٌغقِی هَسد هغالؼاِ دس سدُ < 10هیلای
هتش تش سٍص ،کاِ داسای اسصؽ  0/6های تاؿاذ ).دس ًْایات،
ًقـِی هقذاس تاسؽ ،تشای هٌغقِ تْیِ گشدیذ .هیضاى تاسؽ
تشای حَضِی تقیغ دس سدُ خیلی کن قشاس داسد(ؿكل.)8
نقطه آسية پذیزی تا کارتزد :COP
ّواى عَس کِ دس تاال اؿاسُ ؿذ ،دس ایاي تحقیاق ،تاِ
هٌظَس اسصیاتی آػیة پزیشی آتخَاى تقیغ اص ساتغاِ ( )1دس
سٍؽ  COPاػتفادُ ؿذ کِ ایي ًوایاِ تاشای هٌغقاِ تایي
 0.5تا  12تَد ٍ تاِ چْااس عثقاِی آػایة پازیشی صیااد،
هتَػظ ،خیلی کن ٍ کن تقؼاین گشدًاذ .تغاَس کلای 9/7
دسكذ دس هحذٍدُی آػیة پزیشی صیاد ،حاذٍد  50دسكاذ
حَضِ دس هحذٍدُی آػیة پزیشی هتَػظً ،ضدیاک 25/6
دسكاذ حَضاِ داسای آػایة پازیشی کان ٍ  14.6دسكاذ
حَضِ دس هحذٍدُی آػیة پزیشی خیلی کن قشاس داسًذ.
ؿكل(ً )9قـِی آػیة پزیشی آتخَاى تقیاغ سا تاا کااستشد
ً COPـاى هی دّذ .تا تَجِ تِ ایي ؿكلًَ ،احی ؿاوالی
حَضِ ،کِ هٌغثق تش ػااصًذ چواي تیاذ اػات ،تاِ ػلات
پَؿؾ ًاص خا آػایة پازیش تاش اص تقیاِی قؼاوتْای
هٌغقِ تَدُ ٍ ،تخـْای جٌَب حَضِ داسای آػیة پزیشی
خیلی کن؛ ٍ ایي اهش هی تَاًذ تِ دلیل جٌغ پلوِ ػاٌگْا
ٍ ضخاهت خا دس ایي قؼوت تاؿذ.

نتيجه گيزی
دس ایي تحقیاق ،تاا اػاتفادُ اص  ٍ GISػاٌجؾ اص دٍس،
آػیة پزیشی آتخاَاى کاسػاتی تقیاغ تاا کااستشد دٍ سٍؽ
 COP ٍ PaPRIKaاسصیاااتی ؿااذ .ػَاهاال ایااي دٍ سٍؽ دس
هحیظ  GISتْیِ ،اسصؽ گزاسی ،عثقِ تٌذی ٍ ّوپَؿااًی
ؿذًذ؛ دس ًتیجًِ ،قـاِی ًْاایی آػایة پازیشی آتخاَاى
هزکَس حاكل گشدیذ.
تشعثق ًتایج تِ دػت آهاذُ اص سٍؽ  ،PaPRIKaهٌغقاِی
هَسد هغالؼِ اص ًظش هیاضاى آػایة پازیشی تاِ ػاِ سدُی
خیلی صیاد ،صیاد ٍ هتَػظ پٌِْ تٌذی گشدیذ ،کِ تِ تشتیة
 8/9دسكذ 63/8 ،دسكذ ٍ  27/2دسكذ اص هؼاحت هٌغقاِ
سا دس تشگشفتِ اًذ.
ًوایِ ؿاخق  ،COPتشای هٌغقِی هَسد هغالؼِ تایي 0/5
تا  12هتغیش اػت .تٌاتشایي ،هحذٍدُی هَسد هغالؼِ اص ًظش
آػیة پزیشی تِ چْاس سدُی هختل پٌِْ تٌذی گشدیذ کِ
ػثاستٌذ اص :آػیة پزیشی صیاد ،هتَػظ ،کان ٍ خیلای کان
کِ ،تِ تشتیة 9/8دسكاذ 50،دسكاذ25/6 ،دسكاذ ٍ 14/6
دسكذ اص هؼاحت هٌغقِ سا دس تش گشفتِ اًذ.
تغییشا هیضاى آػایة پازیشی تاا صهایي سیخات ؿٌاػای
کاسػت هٌغقِ ٍ ًیض تاا هیاضاى تَػاؼِی کاسػات هٌغقاِ
استثاط هؼتقیوی داسد .چهًَ ،احی تا آػیة پزیشی خیلای
صیاد ٍ صیاد ،دس هٌغقِی هٌغثق تا ًَاحی کاسػاتی تَػاؼِ
یافتِ ٍاقغ ؿذُ اًذً .تایج تِ دػت آهاذُ دس ایاي پاظٍّؾ
قاتل هقایؼِ تا ًتایج تحقیقا كَس گشفتِ دس ایي صهیٌاِ
هی تاؿٌذ ٍ هی تَاى گفت کِ دٍ سٍؽ COP ٍ PaPRIKa
ًتایج قاتل قثَلتشی ًؼثت تِ ػایش سٍؿْای اسصیاتی آػیة-
پزیشی آتخَاًْاای کاسػاتی ػشضاِ های داسًاذ .ؿاكلْای
کاسػتی ،تِ دلیل اًتقال ػشیغ آلَدگیً ،قؾ اًكاسًاپازیشی
دس تاال تَدى هیضاى آػیة پازیشی هٌغقاِ داسًاذ .دس ایاي
ساػتا اقذاها هذیشیتی ،هاًٌذ تؼییي حشین ػَساخْای تلغ
ٍ جلَگیشی اص ٍسٍد ػَاهل آالیٌاذُ ،تخلاَف آلَدگیْاای
ًاؿی اص فؼالیتْای داهپشٍسی ،جلَگیشی اص تخشیة جٌگلْاا
ٍ فشػایؾ خا هٌغقِ ،تشای حفظ ٍیظگیْای آب ٍصهایي
سیخت ؿٌاػی هٌغقِ ٍ ،دس ًْایت ،تؼیایي حاشین آتخاَاى
تااشای اجااشای اقااذاها هااذیشیتی ٍ حفاااظتی اص آتخااَاى،
پیـٌْاد هی ؿَد.
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