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چکیذٌ:
دؿت وٟٛسػتاٖ یىی اص ٔٙاطك ٔ ٚ ٟٓوٓ آب اػتاٖ ٞشٔضٌاٖ ٔی تاؿذ و ٝدس  011ویّٔٛتشی ؿٟش تٙذس ػثاع ٚالغ ؿذ ٜاػت.
ایٗ دؿت و ٝداسای ٔحذٚدیت ٔٙاتغ آب وـاٚسصی  ٚؿشب اػت ٔٛسد تٟاجٓ آتٟای ِة ؿٛس ٘یض لشاس ٌشفت ٝاػت .دس ػ ٝد ٝٞاخیش
تا تٛج ٝت ٝافضایؾ جٕؼیت ٔٙطمٌ ،ٝؼتشؽ اساضی صیش وـت  ٚتىاسٌیشی ػأا٘ٞ ٝای پٕپاط  ،تشداؿت آب اص ٔٙاتغ ٔحذٚد آب
ؿیشیٗ تٌٝ٘ٛ ٝای اػت و ٝحّمٔ ٝحاكش ٜآب ؿیشیٗ دس آتخٛاٖ دؿت سا ت ًٙتش ٕ٘ٛد ٜاػت تذیٟی اػت و ٝتذا ْٚچٙیٗ س٘ٚذی
ٔٙجش ت ٝؿٛس ؿذٖ وأُ آتخٛاٖ دؿت  ٚتشٚص ٔـىالت جذی التلادی – اجتٕاػی دس ٔٙطم ٝخٛاٞذ ٌشدیذ .اص ایٗ سٔ ٚذیشیت
اػتشاتظیه س٘ٚذ تغییشات ویفی آب دس دؿت وٟٛسػتاٖ تش ٔثٙای ٘تایج ٔطاِؼات ٔشتٛط ٝاص إٞیت تؼضایی تشخٛسداس اػت.
دس ایٗ ٔماِ ٝضٕٗ تشسػی پیـشفت ؿٛسی آب دس آتخٛاٖ دؿت وٟٛسػتاٖ ،ساٞىاسٞای تٟیٔ ٝٙماتّ ٝتا آٖ اسائٔ ٝی ٌشدد٘ .تایج
ٔطاِؼات ٞیذسٚطئٛؿیٕیایی ٘ـاٖ ٔی دٙٞذ و ٝػفش ٜآب صیش صیشصٔیٙی اػت ٔزوٛس اص ػ ٝجٟت ؿٕاَ ،ؿشق  ٚجٛٙب ٔٛسد ٞجْٛ
جشیاٟ٘ای ؿٛس تٛد ٚ ٜتٟٙا اصػٕت غشب تٔ ٝیضاٖ ٔحذٚدی تا آب ؿیشیٗ تغزیٔ ٝی ؿٛد.
تشسػی آٔاسی  ٚاطالػات ٔشتٛط تٚ ٝضؼیت ویفی آب  ٚتشػیٓ ٘مـٞ ٝای ٔٙحٙی ٞای ٘ Cl ٚ EC ٓٞـاٖ ٔی دٞذ ؤ ٝمذاس
 ECتخؾ ؿشلی آٖ اص ٔشص ٔ 01111یىشٟٛٔٚع تش ػا٘تی ٔتش ٌزؿتٕٞ ٚ ٝچٙیٗ غّظت  Clدس ایٗ تخؾ اص دؿت وٟٛسػتاٖ
تیؾ اص ٔ 0111یّیٍشْ دس ِیتش ٔی تاؿذ٘ ،مـٞ ٝای ٔزوٛس تیاٍ٘ش پیـشٚی آب ؿٛس اص تخؾ ؿشلی ت ٝػٕت غشب ٔی تاؿذ.
ٕٞچٙیٗ تجضی ٝتحّیُ ٘تایج آصٔایـات ٔشتٛط ت ٚ ٝپاسأتشٞای ؿیٕیایی ٘ظیش ، TDSػختی ٚ pH ،غّظت ػٙاكشی ٕٞچٖٛ
وّؼیٓ ٙٔ ،یضیٓ  ٚػذیٓ  ٚسػٓ ٕ٘ٛداسٞای ٚیّٛوغ  ٚؿِٛش جٟت طثم ٝتٙذی آب اص ٘ظش وـاٚسصی  ٚؿشب ٘یض ا٘جاْ پزیشفت.
دس ٟ٘ایت ساٞىاسٞای ٕٔىٗ حفاظت اص آب ؿیشیٗ ٔٛجٛد  ٚجٌّٛیشی اص ٞج ْٛآب ؿٛس ت ٝآتخٛاٖ پیـٟٙاد ٔی ٌشدد.
کلمبت کلیذی :آب صیشصٔیٙیٔ،طاِؼات ویفی،ؿٛسی ،دؿت وٟٛسػتاٖ
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 -7مقذمٍ:
 -7 -7ايضبع کلی جغرافیبیی:
دؿت وٟٛسػتاٖ یىی اص دؿتٟای ٔ ٟٓاػتاٖ ٞشٔضٌاٖ اػت و ٝدس فاكّ ٝحذٚد  001ویّٔٛتشی غشب تٙذسػثاع  ٚدس ٔختلات
خغشافیایی  27 o ,07تا  27 o ,16ػشم ؿٕاِی  55o ,25 ٚتا  55o ,45ط َٛؿشلی لشاس ٌشفت ٝاػتٛٞ .ای ٌشْ ،تاال تٛدٖ
سطٛتت ٘ؼثی ٛٞا ،وٓ تٛدٖ ٔیضاٖ تاس٘ذٌی ػاال٘ ٚ ٝپاییٗ پتا٘ؼیُ تثخیش صیاد ،اص ٚیظیٍیٟای وّی الّیٕی ٔٙطم ٝوٟٛسػتاٖ ٔی
تاؿذ.
الّیٓ ٔٙطم ٝوٟٛسػتاٖ اص ٘ظش جغشافیایی اص ٘ٛع خـه ٔی تاؿذ ؤ ٝتٛػط تاس٘ذٌی ػاال٘ ٝآٖ تش اػاع أاس ایؼتٍاٟٞای دطٌاٖ ٚ
سٚیذس دس ٔٙاطك ٔشتفغ  ٚدؿت ٔٙطم ٝت ٝتشتیة ٔ 099/5 ٚ 051/4یّیٕتش اػت.
ٔتٛػط دٔای ػاال٘ٙٔ ٝطم ٝتش اػاع ایؼتٍاٞ ٜای دطٌاٖ  ٚسٚیذس دس ٔٙاطك ٔشتفغ  ٚ 06/0دس ٔٙاطك دؿتی وٟٛسػتاٖ 07/4
دسج ٝػا٘تیٍشاد ٔی تاؿذ .تثخیش ٔتٛػط ػاال٘ٙٔ ٝطم ٝوٟٛسػتاٖ ت ٝوٕه آٔاس  ٚاطالػات تثخیش تـته والع  Aتٔ ٝیضاٖ
ٔ 0800/5یّیٕتش دس ٔٙاطك ٔشتفغ ٔ 0697/7 ٚیّیٕتش دس ٔٙاطك دؿت ٔی تاؿذ.
ٔتٛػط سطٛتت ٘ؼثی ٔٙطم ٝتا اػتفاد ٜاص أاس ایؼتٍاٟٞای دطٌاٖ  ٚسٚیذس دس ٔٙاطك ٔشتفغ  56/0دسكذ  ٚدس ٔٙاطك دؿت 79/0
دسكذ ٔی تاؿذ و٘ ٝـا٘ذٙٞذ ٜتاال تٛدٖ ٔیضاٖ سطٛتت ٘ؼثی ٛٞا دس تٕأی ط َٛػاَ دس ٔٙطم ٝوٟٛسػتاٖ اػت و ٝایٗ ٔـخلٝ
ت ٝػّت ٘ضدیىی ایٗ ٔٙطم ٝت ٝدسیا اػت.
تا تشسػی آٔاس  ٚاطالػات تاد ػٙجی سٚصا٘ ٝایؼتٍا ٜػیٛٙپتیه تٙذسػثاع ،ؿذیذتشیٗ ػشػت ٚصؽ تاد دس ٔمیاع ػاال٘018 ٝ
ویّٔٛتش تش ػاػت دس ٔ 01تشی ػطح صٔیٗ ٔ ٚتٛػط ػشػت ػشػت تاد  00ویّٔٛتش تش ػاػت ٌضاسؽ ؿذ ٜاػت  ٚجٟت جشیاٖ تاد
غاِة دس ٔٙطم ٝجٛٙتی ٔی تاؿذ.
 -2-7مىببغ آة دشت کًُرستبن:
ٚػؼت حٛض ٝآتشیض ٔؼتمُ دؿت ٘ضدیه ت 750 ٝویّٔٛتش ٔشتغ اػت ،أا دس ٚالغ د ٚسٚدخا٘ ٝتضسي سػ ٚ َٛحشا تا حٛصٞ ٜای
آتشیضی تٚ ٝػؼت  0106 ٚ 4951ویّٔٛتش ٔشتغ ٘یض ٔٙاتغ آب ػطحی خٛد سا ت ٝدؿت وٟٛسػتاٖ ٚاسد  ٚحٛص ٜآتشیض دؿت
وٟٛسػتاٖ سا ت ٝحذٚد  6701ویّٔٛتش ٔشتغ استماء ٔی دٞذ.
اِف) ٔٙاتغ اتٟای ػطحی
 -0سٚدخا٘ ٝوُ
ایٗ سٚدخا٘ ٝاص استفاػات ؿٕاَ ؿٟش ػتاٖ داساب ٔٙـا ٔی ٌیشد،اص ٔٙتٟی اِی ٝتخؾ ؿٕاِی ؿشلی دؿت وٟٛسػتاٖ دس ساػتائی
ؿٕاَ ت ٝجٛٙب جشیاٖ داؿت ٚ ٝاص جٛٙب ؿشلی دؿت اص ٔٙطم ٝخاسج  ٚت ٝخّیج فاسع ٔی سیضد .ایٗ سٚدخا٘ ٝاص ِحاظ وٕیت ٔٙاتغ
آب ،پش اب تشیٗ سٚدخا٘ٞ ٝشٔضٌاٖ ٔحؼٛب ٔی ؿٛدِ ،یىٗ ت ٝدِیُ ٚجٛد ٌٙثذٞای ٕ٘ىی ٔتؼذد دس حٛص ٜآتشیض خٛد اص ویفیت
ؿیٕیایی تؼاس ؿٛسی تشخٛسداس اػت .تطٛسیىٞ ٝذایت اوتشیىی آب جشیاٖ ایٗ سٚدخا٘ ٝدس ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای آصٔایؾ ؿذ٘ ٜضریه تٝ
ٔ 50111یىشٟٛٔٚع تش ػا٘تیٕتش  ٚوّش ٔٛجٛد دس اٖ ٘ضدیه تٔ 511 ٝیّی اویٛاال٘ت دس ِیتش اػت .ایٗ سٚدخا٘ ٝیىی اصٔٙاتغ تغزیٝ
وٙٙذ ٜاتخٛاٖ دؿت وٟٛسػتاٖ دس تخؾ ؿشلی ٔی تاؿذ .تاثیش ٔخشتی تش ٔٙاتغ آب صیشصٔیٙی داسد.
 -0سٚدخا٘ ٝسػَٛ
اص استفاػات ؿٕاَ غشب تؼته ٔٙـا ٔی ٌیشد ٚ ،اص جٛٙب غشب ت ٝدؿت وٟٛسػتاٖ ٚاسد  ٚاص ٔٙتٟی اِی ٝجٛٙب ؿشلی دؿت
وٟٛسػتاٖ ت ٝسٚدخا٘ ٝوُ ٔتلُ ٔی ؿٛد .ایٗ سٚدخا٘ ٝدس تذ ٚتـىیُ ت ٝسٚدخاٌ٘ٛ ٝد ٚ ،ٜدس تخـٟای ٔیا٘ی ت ٝسٚدخا٘ ٝؿٛس
ٔـٟٛس اػت  ٚاص جشیاٖ دائٕی  ٚپای ٝتشخٛسداس اػتٞ .ذایت اِىتشیىی آب ایٗ سٚدخا٘ ٝتا حذٚد ٔ 05111یىشٟٛٔٚع تش ػاتیٕتش
ٔتغیش تٛد ٚ ٜوّش ٔٛجٛد دس اٖ ٘ضدیه ٔ 511یّی اویٛاال٘ت دس ِیتشاػت  .ایٗ سٚدخا٘ ٝحجٓ لاتُ ٔالحظ ٝای اص آب ؿٛس سا
تخلٛف دس تخـٟای جٛٙتی ٔ ٚشوضی دؿت ت ٝوٟٛسػتاٖ تضسیك ٔی ٕ٘ایذ.

 -0سٚدخا٘ ٝحشا
ایٗ سٚدخا٘ ٝاص تخؾ ؿٕاِ ی ت ٝدؿت وٟٛسػتاٖ ٚاسد ؿذ ٚ ٚ ٜدس حٛاِی ٔشوض دؿت ت ٝسٚدخا٘ ٝسػٔ َٛی پی٘ٛذد .تٛپٌٛشافی ٔؼیش
تؼتش سٚدخا٘ ٝحشا دس دؿت وٟٛسػتاٖ ت ٝكٛستی اػت و ٝایٗ سٚدخا٘ ٝت ٝآتشاٟٞای ٔتؼذدی تمؼیٓ ٔی ٌشدد  ٚایٗ أش ػثة ٔی
ؿٛد و ٝدس تغزی ٝتخؾ ؿٕاِی دؿت وٟٛسػتاٖ ٘مغ لاتُ ٔالحظ ٝای داؿت ٝتاؿذ .تش اػاع ٘تایج آصٔایـٍاٞیٞ ،ذایت اِىتشیىی
جشیاٖ پایٔ 08011 ٝیىشٟٛٔٚع تش ػا٘تیٕتش اػت اسلاْ ٞذایت اِىتشیىی آب تا افضایؾ دتی ػٛسی ت ٝتذسیج واٞؾ یافت ٝتطٛسیىٝ
تا جشیاٖ حذٚد ٔ 1/5تشٔىؼة دس ثا٘یٞ ،ٝذایت اِىتشیىی ت ٚ 04651 ٝتا جشیاٖ حذٚد ٔ 0تشٔىؼة ثا٘ی ٝتٔ 9150 ٝیىشٟٛٔٚع تش
ػا٘تیٕتش واٞؾ ٔی یاتذ.
دس دؿت وٟٛسػتاٖ آتشاٞ ٝٞأ ،ؼیّٟا  ٚسٚدخا٘ٞ ٝای فلّی ٔتؼذدی ٚجٛد داسد ؤٟ ٝتشیٗ اٟ٘ا سٚدخا٘ ٝؿیة سٚاٖ ٔی تاؿذ  .ایٗ
سٚدخا٘ ٝاص غشب ٚاسد دؿت وٟٛسػتاٖ ٔی ؿٛد  ٚاص ا٘جا و ٝجشیاٟ٘ای ػطحی ٘اؿی اص تاس٘ذٌی دس حٛص ٜآتشیض ایٗ سٚدخا٘ ٝدس
تٕاع تا تـىیالت صٔیٗ ؿٙاػی ؿٛس لشاس ٕ٘ی ٌیشد ،ویفیت ؿیٕیایی آب آ ٖ تشای ٔلاسف ؿشب  ٚوـاٚسصی فالذ ٞش ٌٝ٘ٛ
ٔحذٚدیت ٔی تاؿذٞ .ذایت اوتشیىی آٖ اص  451تا ٔ 611یىشٟٛٔٚع تش ػا٘تیٕتش ٔ ٚیضاٖ وّش سا تیٗ  0تا ٔ 0یّی اوی ٚاال٘ت دس
ِیتش ٔی تاؿذ ِزا ایٗ سٚدخا٘ ٝیىی اس ٕٟٔتشیٗ ػٛأُ تغزی ٝوٙٙذ ٜآتخٛاٖ آب ؿیشیٗ دؿت وٟٛسػتاٖ اػت.
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 -8-7زمیه شىبسی:
تـىیالت ٞشٔض و ٝاص لذیٕیتشیٗ سػٛتات سخ ٖٕٛٙیافت ٝدس ٔٙطمٞ ٝؼتٙذ ،دس تخؾ جٛٙب ؿشلی دؿت وٟٛسػتاٖ تیش ٖٚصدٌی
داؿتٕٟٔ ٚ ٝتشیٗ ػأُ افضایؾ أالح تٙٔ ٝایغ آب  ٚخان ایٗ تخؾ اص دؿت ٔی تاؿذ .ػاص٘ذٞای آٞىی آػٕاسی و ٝدس لؼٕت
صیشیٗ تـىیالت ٔٙطم ٝسا تـىیُ ٔی دٙٞذ دس ٔٙتٟی اِی ٝؿٕاَ ؿشلی ٕٞ ٚچٙیٗ لُّ استفاػات ؿٕاِی دؿت وٟٛسػتاٖ سخٖٕٛٙ
داؿت ٚ ٝدس تغییشویفیت ؿیٕیایی ٔٙاتغ آب دستٕاع تا خٛد ،تاثیش لاتُ ٔالحظ ٝای ٘ذاس٘ذ ٕٞچٙیٗ ػاص٘ذٞای ٌش ٜٚفاسع وٝ
تیـتشیٗ ٌؼتشؽ  ٚسخ ٖٕٛٙسا دس ػشتاػش استفاػات ؿٕاِی  ٚجٛٙتی داسا ٔی تاؿذ  ٚتـىیالتی تثخیشی تـٕاس ٔی آیٙذ ،حاٚی
ٔمذاسی صیادی أالح لاتُ حُ دس آب ٔی تاؿذ تٙاتشایٗ تاثیش لاتُ ٔالحظ ٝای دس تخشیة ویفیت ؿیٕیایی ٔٙاتغ آب دس تٕاع تا
خٛد داس٘ذ.
اص دیٍش تـىیالت ٔٙطم ٝو ٝاص ٔاسٖ ٔ ٚاػ ٝتـىیُ ؿذ ٜا٘ذ  ٚػشتاػش حاؿی ٝاستفاػات تخؾ ؿٕاِی ،غشتی  ٚجٛٙتی دؿت
وٟٛسػتاٖ سا ت ٝخٛد اختلاف داد ٜا٘ذ ،ػاص٘ذٞای ؤٍٛٙشائی ٔی تاؿذ و ٝت ٝدِیُ ٚجٛد خٕیش ٜآٞىی آٖ غیش لاتُ ٘فٛر اػت ٚ
ػٕال ت ٝػٛٙاٖ ػ ًٙوف ٔطشح ٔی تاؿذ .ایٗ تـىیالت فالذ أالح دس آب تٛد ٚ ٜتٙاتشایٗ ٞیچ تاثیش ػٛیی تش ویفیت ؿیٕیایی آب
دس تٕایغ تا خٛد ٘ذاسد .سػٛتات ػلش حاضش و ٝتٕأی ػطح دؿت سا پٛؿا٘ذ ٚ ٜتٛد٘ ٜفٛر پزیش سا تـىیُ ٔی دٙٞذ ،ت ٝدِیُ
ٔٛلؼیت ٔىا٘ی آٟ٘ا( ٘ضدیىی ت ٝاسا ضی پؼت ػٛاحّی)  ٚآب ٛٞ ٚای ٌشْٔ ،مادیش ٔتٙاٞی ٕ٘ه سا دس خٛد رخیش ٜوشد ٜاػت  ٚؿٛسٜ
صاسٞای ٚػیؼی سا تـىیُ دٙٞذ.

 -2مًاد ي ريشُب:
دس ایٗ ٔماِ ٝتاصدیذ ٔیذا٘ی ،جٕغ آٚسی أاس  ٚاطالػات اص ػاصٔاٟ٘ای ریشتط ٕٞ ٚچٙیٗ ٘تایج آصٔایـات فیضیىٛؿیٕیایی ٛٔ ،سد
اػتفاد ٚ ٜتجضی ٚ ٝتحّیُ لشاس ٌشفت ٚ ٝتا اػتفاد ٜاص ػأا٘ ٝاطالػات ٔىا٘ی ٘ GISمـٞ ٝای  ٚ ECوّش ٔٙطم ٝتٟیٌ ٝشدیذ ٚ
ٕٞچٙیٗ تا اػتفاد ٜاص ٘شْ افضاس ٕٛ٘ Demo of the GWW softwareداسٞای ؿِٛش ٚ ٚیّىٛوغ ٘یض سػٓ ؿذ.

 -8وتبیج:
 -7-8ريوذ حفبری ي بُرٌ برداری از مىببغ آبُبی زیرزمیىی:

ٔی ٌیشد
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كٛستof
تٟش ٜتشداسی اص ٔٙاتغ آب صیشصٔیٙی جٟت ٔلاسف ؿشب  ٚوـاٚسصی  ٚكٙؼت اص طشیك چاٟٞای ٘یٕ ٝػٕیك  ٚػٕیكSID
و ٝتا تٛج ٝت ٝآٔاس تذػت آٔذ ٜػاَ حفش تیؾ اص  91دسكذ چاٟٞا ٔشٚط ت ٝػاِٟای لثُ اص  71تٛد ٚ ٜدس ػاِٟای تؼذ افضایؾ
چٙذا٘ی دس تؼذاد چا ٚ ٜتشداؿت اص ٔٙاتغ آب صیشصٔیٙی ٔـاٞذٕ٘ ٜی ٌشدد  ٚتخؾ اػظٓ آٖ دس ػاِٟای تؼذ ٔ 71شتٛط تٔ ٝلاسف
ؿشب  ٚكٙؼت تٛد ٜاػت .دس ٕ٘ٛداس ؿٕاس 0 ٜس٘ٚذ افضایؾ تؼذاد چا ٚ ٜتخّی ٝاص ٔٙاتغ آتٟای صیشصٔیٙی اسائٌ ٝشدیذ ٜاػت.
30 0

20

تؼذاد تجٕؼی
تخّی ٝتجٕؼی

18

250

تخلیٍ تجمؼی چبَُب
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83-86
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59-62

8
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56-59
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50

53-56

12

100

50 -53

14

1 50

تؼذاد تجمؼی چبَُب

16

20 0

شکل ( :)7تؼذاد چبَُبی حفر شذٌ ي تخلیٍ در دشت کًُرستبن در رابطٍ بب
زمبن

ٕ٘ٛداس ٘ 0ـاٖ ٔی دٞذ و ٝاص ػاَ  60ت ٝتؼذ تؼذاد چا ٟٞای حفش ؿذ ٜتا ٕ٘ٛداس تخّی ٝػاِیإ٘ٞ ٝخٛا٘ی داسد ِ ٚی لثُ اص ایٗ ػاَ
ٔیضاٖ تخّی ٝچاٟٞای دؿت ػیش كؼٛدی داؿت ٝاػت  ٚاص س٘ٚذ ٕٞخٛا٘ی تشداؿت تا س٘ٚذ تؼذاد چاٟٞا حفش ؿذ ٜخاسج ؿذ ٜاػت.
َ -2-8یذريشیمی آبخًان:
جٟت تشسػی ویفی ػفش ٜآب صیشصٔیٙی دؿت وٟٛسػتاٖ ٘ ٚیض تاثیش ػاص٘ذٞای صٔیٗ ؿٙاػی ٔٛجٛد تش ػفش ٜآب صیشصٔیٙی الذاْ تٝ
تشداؿت اص ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای آب اص ٔٙاتغ ا٘تخاتی  ٚتٟی٘ ٝمـٞ ٝای ٞیذسٚطئٛؿیٕیایی ٔٙطمٌ ٝشدیذ ٘ ٚیض دیاٌشأٟای آب اص ٘ظش ؿشب (
دیاٌشاْ ؿِٛش )  ٚاص ٘ظش وـاٚسصی ( دیاٌشاْ ٚیّٛوغ) ٘یض ٔٛسد تشسػی لشاس ٌشفت.
تا تٛج ٝت٘ ٝمـٞ ٝذایت اِىتشیىی  ٚوّش ؿىُ ( ٚ )0ؿىُ ( )0تٟتشیٗ ٘احی ٝاص ِحاظ ویفیت آب صیشصٔیٙی دس تخؾ ؿٕاِغشتی
دؿت ٚالغ ؿذ ٜاػت  ٚتا ٔمذاس ٞذایت اِىتشیىی  ٚوّش ت ٝتشتیة تشاتش ٔ 0051یىشٟٛٔ ٚع تش ػا٘تیٕتش ٔ 051 ٚیّیٍشْ تش ِیتش
ٔـخق ٌشدیذ ٚ ٜتمشیثا ٔٙطثك تش جٟت حشوت ٔؼیُ ؿیة سٚاٖ ٔی تاؿذ .ایٗ ٔؼیُ و ٝاص ؿٕاَ غشب ت ٝایٗ دؿت ٚاسد ؿذٜ
ٔی ٌشدد فالذ دتی پای ٝتٛد ٜاػت  ٚاص ویفیت ٔطّٛتی تشخٛسداس اػت  ٚدس ٘تیجٙٔ ٝاتغ صیشصٔیٙی ٚالغ دس اتتذای ٔؼیش سٚدخا٘ٝ
ٔطّٛتتشیٗ تخؾ آتخٛاٖ سا تـىیُ ٔی دٞذٕٞ .چٙیٗ جشیا٘ات پای ٝد ٚسٚدخا٘ ٝحشا  ٚسػ َٛو ٝاص ػٛأُ اكّی آِٛد ٜػاصی ویفیت
ؿیٕیایی ٔٙایغ آب صیشصٔیٙی دؿت تحؼاب ٔی آیذ تاػث افضایؾ ٔمادیش ٔٙحٙی ٞای ٞذایت اوتشیىی  ٚوّش ت ٝػٕت ؿشق  ٚتٝ
تشتیة تا سلٙٔ ْٛحٙی ٔ 0111یىشٟٛٔٚع تش ػا٘تیٕتش ٔ 4111 ٚیّیٍشْ تش ِیتش ٔی ٌشد٘ذ اص طشفی دس اثش افضایؾ تٟش ٜتشداسی
ػاال٘ٔ ٝمذاس ٞذایت اِىتشیىی  ٚوّش اٖ افضایؾ یافت ٝو ٝدس ٘مـ ٝؿٕاس ٚ ٜؿٕاس ٜوأال ٔـٟٛد ٔی تاؿذ  .ایٗ تغییشات تاٍ٘ش
پیـشٚی جث ٟٝآب ؿٛس ت ٝطشف آب ؿیشیٗ ٔی تاؿذ و ٝلطؼا ٘تیج ٝاضاف ٝتشداؿت اس آتخٛاٖ ٔی تاؿذ.
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شکل( : )2وقشٍ ريوذ تغییرات کلر آة زیرزمیىی در دشت کًُرستبن

ومًدار( : )8وقشٍ ريوذ تغییرات َذایت الکتریکی آة زیرزمیىی در دشت کًُرستبن

 -8-8طبقٍ بىذی آة از وظر کشبيرزی ي شرة:
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٘ظش ت ٝایٙى ٝدس أش وـاٚسصی د ٚفاوتٛس ٞذایت اِىتشیىی ٘ ٚؼثت جزب ػذیٓ (  )S.A.Rحائض إٞیت تٛد ،ٜتشسػی ویفیت
ؿیٕیایی آتٟا تا اػتفاد ٜاص دیاٌشاْ ِٚىٛوغ كٛست ٌشفت ( .ؿىُ)4

شکل( : )4ومًدار يیلکًکس

دس ایٗ دؿت تا تٛج ٝت ٝؿىُ  4آتٟای داسی ؿٛسی وٓ ٘ ٚیض ٔتٛػط تا خطش ػذیٓ وٓ تا خیّی صیاد ٔٙطثك تش ٌضاسؽ ٍ٘شدیذٜ
اػت ( ٘ٛاحی ِٚ ) C2-S1-4 ٚ C1-S1-4یىٗ دس ٘ٛاحی ؿٕاَ غشتی ٙٔ ٚتٟی اِی ٝغشتی دؿت تذِیُ تاثیش ٔطّٛب فلّی ؿیة سٚاٖ
آتٟای تا ؿٛسی صیاد  ٚخطش ػذیٓ وٓ تا ٔتٛػط ٔـاٞذٔ ٜی ؿٛدٛ٘( .احی  ) C3-S1-2دس ٘ٛاحی جٛٙتی  ٚجٛٙب غشتی دؿت
تذِیُ تاثیش سٚدخا٘ ٝؿٛس آتٟای تا ؿٛسی خیّی صیاد  ٚخطش ػذیٓ ٔتٛػط تا صیاد دیذٔ ٜی ؿٛدٛ٘( .احی ) C4-S2-3
تا تٛج ٝت ٝدیاٌشأٟای طثم ٝتٙذی آب اص ٘ظش لثّیت ؿشب آتٟای صیشصٔیٙی دؿت ت ٝػ ٝدػت ٝتمؼیٓ ٔی ؿٛد .آتٟای ٘احی ٝؿٕاَ
 ٚغشتی دؿت اص ٘ظش ؿشب لثُ لث َٛتا ٘أٙاػة دیٍشاْ ؿِٛش لشاس داسد اص طشفی آتٟای ٘احی ٝؿٕاِی ٔ ٚشوضی ت ٝدِیُ اثشات ػٛء
سٚدخا٘ ٝؿٛس  ٚسٚدخا٘ ٝحشا دس ٔٙطم ٝتذ ٕٞ ٚچٙیٗ آتٟای صیشصٔیٙی ؿشلی دؿت ٘یض غیش لاتُ ؿشب دس دیاٌشاْ ؿِٛش لشاس دادٔ ٜی
ؿٛد.
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شکل( )5ي ()6
شًلر

دس ٕ٘ٛداس  01س٘ٚذ پیـشفت ؿٛسی آب طی ٕ٘ ٝ٘ٛتشداسی اص ػاَ ِ 77غایت  88اسائ ٝؿذ ٜاػت .تطشیىٔ ٝالحظٔ ٝی ؿٛد دس ایٗ
ٕ٘ٛداس س٘ٚذ پیـشفت آب ؿٛس دس دؿت ٔزوٛس س٘ٚذ افضایـی داؿت ٝاػت ٔ ٚیضاٖ ؿٛسی دس ػاَ ٘ 88ؼثت ت ٝػاَ  70لاتُ
ٔالحظ ٚ ٝتأُ اػت .ایٗ افضایؾ ت ٝػّت تشداؿت تیؾ اص حذ ٔ ،ىؾ اص الیٞ ٝای ؿٛس  ٚخـىؼاِیٟای اخیش كٛست ٌشفت ٝاػت.
70 0 0

650 0

60 0 0

میبوگیه شًری

550 0

50 0 0

450 0

1 388/2

1 386/8

1 385/8

1 384/9

1 383/8

1 382/8

1 381 /7

1 380 /5

1 379/2

1 377/1 0

1 375/8

1 373/6

شکل ( : )71کمًگراف مؼرف کیفی آبخًان دشت کًُرستبن

1 372/8

تبریخ و مًوٍ برداری

40 0 0
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 -4وتیجٍ گیری
آتخٛاٖ آب ؿیشیٗ دؿت وٟٛسػتاٖ ت ٝؿذت ٔٛسد تٟش ٜتشداسی لشاس ٔی ٌیشد  ٚػاختاس صٔیٙی ؿٙاػی ٛٔ ٚلؼیت ایٗ دؿت تٌٝ٘ٛ ٝ
ایؼت وٛٔ ٝسد ٞج ْٛت ٝؿذت ؿٛس ؿٕاِی  ،ؿشلی  ٚجٛٙتی تٛد ٚ ٜتٟٙا اص غشب دؿت تٔ ٝیضاٖ ٔحذٚدی تٛػط آب ؿیشیٗ تغزیٝ
ٔی ؿٛد.
تا تٛج ٝتٚ ٝضؼیت دؿت وٟٛسػتاٖ  ٚإٞیتی و ٝایٗ ٔٙطم ٝداسد حشاػت  ٚاسائ ٝساٞىاسٞای تّٙذ ٔذت ٔی تٛا٘ذ جٟت جٌّٛیشی
اص پیـشٚی آب ؿٛس تٙٔ ٝطم ٝآب ؿیشیٗ آتخٛاٖ دؿت وٟٛسػتاٖ ٔفیذ ٚالغ ؿٛد .اصساٞىاسٞای ٔٔ ٟٓی تٛاٖ ٔطاِؼ ٚ ٝاجشای
طشحٟٟای جٌّٛیشی اص ٚسٚد جشیاٟ٘ای ؿٛس تٙٔ ٝطم ٝآب ؿیشیٗ آتخٛاٖ دؿت وٟٛسػتاٖ ،جٌّٛیشی اص تغزی ٝتٛػط جشیاٟ٘ای پایٝ
ؿٛس سٚدخا٘ ٝحشا ،جٌّٛیشی اص تغزی ٝآتخٛاٖ تٛػط جشیاٟ٘ای پای ٝؿٛس سٚدخا٘ ٝسػ ٚ َٛا٘تماَ آب ؿیشیٗ اص حٛصٞ ٜای ٔجاٚس تٝ
دؿت سا ٘اْ تشد.

 -5مىببغ:
 -0تذِیا٘غ لّی وٙذی ،ي ،.افٙذی.0081 ،.ٖ،پایاٖ ٘أ ٝواسؿٙاػی اسؿذ تشسػی س٘ٚذ پیـشٚی آب ؿٛس دس آتخٛاٖ دؿت
وٟٛسػتاٖ  ٚتٛكی ٝساٟٞای ػّٕی جٌّٛیشی اص آٖ ،دا٘ـٍا ٜكٙؼت آب  ٚتشق
 -0ؿشوت آب  ٚفاضالب ٔٙطم ٝای ٞشٔضٌاٖ ٌ،ضاسؽ ٔطاِؼات ػاال٘ٙٔ ٝات ٝآب ٞای صیشصٔیٙی  ٚػطحی 0088 ،
 -0حؼیپٛس،ػّی ،.تشسػی أىاٖ ٔذیشیت ٔٙاتغ صیؼت ٔحیطی ػطحی جٟت تٟش ٜتشداسی پایذاس اص آتٟای صیشصٔیٙی ،فلّٙأ ٝآب ٚ
ٔحیط صیؼت ؿٕاس67 ٜ
4- Haw,M., Cocklin,C., Mercer,D., “A inch of salt: landowner perception and adjustment to the
salinity hazard in Victoria, Australia.” Journal of Rural studies, 2000(16), 155-169

