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تع٘٘ي هْنترٗي عَاهل هؤثر تر تخل٘ٔ آب زٗرزهٌٖ٘ زٗردرٗاٖٗ تِ سَاحل خل٘ج فارس تا استفادُ
از رگرسَ٘ى چٌذهتغ٘رُ
هحسي فرزٗي ،*1علٖاکثر ًظرٕ ساهاًٖ ،2هحوذرضا ه٘رزاٖٗ قرُلر ،1هحسي آره٘ي
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 .1اظتادٗار داًؽکذٓ هٌابغ طب٘ؼٖ ،داًؽگاُ ٗاظَج
 .2داًؽ٘ار ،داًؽکذٓ هٌابغ طب٘ؼٖ ،داًؽگاُ تْراى ،کرج
(تارٗخ درٗافت 1330/00/01؛ تارٗخ تصَٗب )1330/03/13

چک٘ذُ
ّذف از پصٍّػ حاضر ،تؼ٘٘ي هْنترٗي ؼاخصّإ شئَهَرفَهترٕ ٍ ٍٗصگیّٖیإ ظیاختارٕ هیؤثر بیر تخل٘یٔ جرٗیاى ب
زٗرزهٌٖ٘ زٗردرٗاٖٗ در ظَاحل خل٘ج فارض اظت .بِ اٗي هٌظَر ،ابتذا ًقؽٔ  23ػاهل احتوالٖ هؤثر در ظِ ؼؼاع ( 10بیافر ،)1
( 20بافر ( 30 ٍ )2بافر  )3ک٘لَهترٕ از ظاحل بِ ظوت خؽیکٖ ؼیاهل ًقؽیِّیإ ظیٌ ؼٌاظیٖ ،تیراکن خایَارُ ٍ گعیل،
پٌِْبٌذٕ بارًذگٖ ٍ دها ،پَؼػ گ٘اّٖ ،تراکن ببراِّ ،ؼ٘ب ،طبقات ارتفاع ،فراٍاًٖ ٍ پراکٌػ چؽوِّا ٍ ّوچٌ٘ي اًحٌاّیإ
پرٍف٘ل ،طَل ،هقاغ ػرضٖ ،ػوَهٖ ،صفحِإ ،هواظٖ ،کل ٍ ًعبت ظاح ،زبرٕ تَپَگرافٖ ،اًذازٓ قیذرت بیردار ،هَقؼ٘یت
تَپَگرافٖ ،رطَبت تَپَگرافٖ در هح٘ط ًرمافسارّإ  SAGA GIS 2.1.0 ٍ Arc GIS10.3.1 ،ENVI 5.3تِْ٘ ؼیذًذ .ظیسط،
با اظتفادُ از رٍغ تحل٘ل رگرظَ٘ى چٌذهتغ٘رُ ،هْنترٗي ػَاهل هؤثر ٍ ظْن ّر ٗک از بًْا در حضَر ًیَاحٖ تخل٘یٔ جرٗیاى
ب

زٗرزهٌٖ٘ زٗردرٗاٖٗ تؼ٘٘ي ؼذً .تاٗج ًؽاى داد اًحٌإ صفحِإ ٍ پرٍف٘ل هْنترٗي اًحٌاّاٖٗ ّعتٌذ کِ ًتاٗج ٍ هقیادٗرٕ

هتضاد با ّن دارًذ .ؼاخصّإ هؤثر بر حضَر ًَاحٖ تخل٘ٔ جرٗاى ب

زٗرزهٌٖ٘ زٗردرٗیاٖٗ در فصیل ظیرد ػبیارتاًیذ از:

تؼذاد چؽؤ بافر  ،3 ٍ 2خ٘عٖ تَپَگرافٖ بافر  ،3تراکن ببرأّ بافر  ،3 ٍ 1تراکن گعل بیافر  ٍ 2ظیاح ببخیَاى بیافر  ٍ 1در
فصل گرم ػبارتاًذ از :تؼذاد چؽؤ بافر  ،3 ٍ 2خ٘عٖ تَپَگرافٖ بافر  ،1اًحٌإ هقاغ ػرضٖ بیافر  ،2اًحٌیإ کیل بیافر ،2
ؼاخص دها در بافر  ،3تراکن گعل بافر  ٍ 3ظاح ببخَاى بافر  .1بِطَر کلٖ ،هٖتَاى ًقؽٔ ؼاخصّإ تؼذاد چؽوِ ،خ٘عیٖ
تَپَگرافٖ ،اًحٌإ هقاغ ػرضٖ ،اًحٌإ کل ،ؼاخص دها ،تراکن گعل ٍ ظاح ببخَاى برإ کل ظَاحل خل٘ج فیارض را هبٌیا
قرار داد ٍ ًقؽٔ ًَاحٖ دارإ پتاًع٘ل حضَر چؽؤ زٗردرٗاٖٗ را ترظ٘ن کرد.
کل٘ذٍاشگاى :تخل٘ٔ ب

* نویػندۀ مػئول

زٗرزهٌٖ٘ زٗردرٗاٖٗ ،خل٘ج فارض ،شئَهَرفَهترٍٕٗ ،صگّٖإ ظاختارٕ.
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هقذهِ
هس خا که بتوهو س غها به ته زیها مسته غه  ،ببهها
شیسشمینه قازه نیص ت طهوز مػهسمیب ته زآس ببهها بش
آ ز مهؾوند؛ غفسههها بززهصین نیهص مههزو ننهد ز وو له
ز شیههس پوغههسۀ قههازه ز نمهها
زخههوز زههوخ ه ش غهها
زخنموسیاوسۀ بن ا تا زیاها آ قیانوظها خسیهاس یاتنهد [ .]1ز
آ قههغ ،زههس آؼ بز د آ ز ػههین ههال مههد آد بب شیسشمینههه ز
خاهایه ک غفسۀ بب شیسشمینهه رس یهاس هیهدزآیینه نػهثه
مثث تا غطح زیها ز آ ته لهوز هیهدزآیینه ته پینهسۀ
ببها غطحه مست غ  ،زخ مه هد ک ز ین ای ته
بس زوبیههۀ شیس زیههایه بب شیسشمینههه ؾههیسین یهها FSGD1
مهرویند .همچنین ،آقسه تاشچسخهانه بب زیها که ته زآس
خؿنه نفوذ کس ه غ  ،زخ هد ت بس زوبیهۀ شیس زیهایه بب
شیسشمینه تاشچسخاس یا  RSGD2رفس مهؾهو  .یهن آ زفها
ز آ ای ناؾه ش خصز آ مد ( )TDRآ نیص خهسف چاهایه
بب زیا آ بب شیسشمینهه ( )DDRزخ مهه ههد [ .]2ته طهوز
کبه ،زوبیۀ بب شیسشمینه شیس زیایه )SGD(3هسرونه خسیهاس
شیسغطحه بب غ ک ش طس خؿنه ت طس زیها آخهو
ز ؛ تناتس ین زمسیثاً زمامه مناطق غها به ز مؼهسچ چنهین
خسیانه قس ز زند []3؛ ین خسیاس مهزو ند زا ػمهق شیها (44
مسس ) بب غو نیص آخو ؾس تاؾد [.]4
زوبیۀ بب شیسشمینه یا چؿهم هها شیس زیهایه ته ییه
ؾو ز ز زشیاته آ زک بس ،تس غالها مسما ش نظهس
ػبمه موز زوخ قس ز ناسوس تهو  ،آیهه مهسآشه یهن زآینهس
زغییس کس ه غ  .کنوس تدآس غسفا ه ش ند شهریس مههزهو س
پیؿاویه کس ک خسیهاسهها  SGDاؾهیۀ غهو که ش
ز ضه غا به ت طس زیا ز خسیاس هػهسند ،ز نهو ه تها
نفوذپههریس شیهها (کازغه ) ،نههاهمو ز ههها مسزفههغ نص یه
غا  ،نو ه تدآس غیػسبها زآ خان خوب زوغؼ یاوس
(تسخه ش خص یس تصزگ) آ منهاطمه تها میهص س شیها زغریهۀ بب
شیسشمینه ( ازۀ مسطوب) وصآسزهس خو ههد تهو [ .]1ته طهوز
کبههه ،نههو ه تهها تیؿههسسین سمههال تههسآش  SGDز مهههزههو س
ت لوز شیس خفل کس [:]5
 .1غو کازغسی ؛ ش خمب ؾهن هها نحفیهه آ
مداز هػسند ک مهزو ننهد زثها ل بب غهطحه آ
1. Fresh Submarine Groundwater Discharge
2. Recirculated Submarine Groundwater Discharge
3. Submarine Groundwater Discharge

بب شیسشمینه ز وص یؽ هند؛ تس مثهال ،تهسبآز
ؾده غ ک  75زلد خسیاس بب ؾیسین آزآ
ت زیا مدیسس ن ش زوبیۀ بتوو سها کازغسه ت
غ مهبید [.]6
 .2کانالها زآ خان قدیمه آ خدیهد؛ ته طهوز مثهال
چین تند الی مهزو ند مداز بته ز ؾن هد.
 .3غفسهها بب شیسشمینه زح وؿاز؛
 .4غفسهها بب شیسشمینه شمینرسمایه (ضئوزسمال)؛
 .5خطو غا به ک کوهػسانه هػسند یها رػهسسؼ
خرز آ مد آغیؼه زند؛
 .6زاالبها.
ؾاخصها ضئوموزوومسس ( ش خمب نو ع نحنا ،نػث
غطح ،آضؼی شهنؿه ،قهدز تهس ز آ )...آ آیطرهههها
غاخساز هس منطم تس آضهؼی هیهدزآیوضی بس منطمه
زأثیس تػص یه ز  .تناتس ین ،تا زؼیهین آ زبفیهق ههس یه ش
یههن ػو م ه مهههزههو س پسانػههی بب شیسشمینههه آ بتههدهه
چؿم ها هس منطم ز تا ق قات قثویه تسبآز کس .
پ٘طٌ٘ٔ تحق٘ق
وههسشین آ همنههاز نؽ [ ]7نههو ه سمههایه زوبیههۀ بب
خبهیح وهازظ ز غهساس
شیسشمینه شیس زیایه ته غهو
توؾ س ز تا غسفا ه ش نمؿهۀ ناهندهاز مهایه غهساند ز
زؼیین کس ند .نسایح مطایؼۀ بن ا ،سمال ضوز ین خسیاس
خبهیح
ز ز غهطحه مؼها ل  22ههص ز هنسهاز ز غهو
وازظ غساس توؾ س نؿاس مه هد.
کفنسس آ همناز نؽ [ ]8م بزهسین ػو مه مهثثس تهس
ظ ههوز چؿههم ههها وضههۀ بتویههص ؾه یهره ش خمبه
چین ؾناغه ،آیطرههها غهاخساز (چهینخهوز رههها،
رػ ها ،ؾنػساههها) آ زوپهورس وه ز تها غهسفا ه ش GIS
تسزغه کس ند .نسایح ت غ بمهده ش پهطآهؽ بن ها ززثها
نص یهه تههین موقؼیهه زخنمههوس چؿههم ههها آ والههبۀ
ؾنػساهها ز تیاس مههکنهد ،ته طهوز که محه آقهوع
چؿم ها تا ؾنػساههها نطثها خهوته ز  .ز پهطآهؽ
یا ؾده به بغماز ت ػنو س م بزهسین غهاشند بب ز ز
منطم مؼسوه ؾده غ  .خدز آ همناز نؽ [ ]9زوغهؼۀ
کازغ ز زاقدیع پیوس آ قغ ز خنوب غسب یهس س ز تها
غسفا ه ش پاز مسسها غنگؾناغه ،ؾیة ،پوؾؽ ریاهه،
زس کب رػ ها ،والب ش رػ ها ،زس کب خطهو زه ،والهب ش
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خطو زه ،تازؼ آ ما تسزغهه کس نهد .نسهایح پهطآهؽ بن ها
نؿاس تیؿسس چؿم ها تها بتهدهه شیها ز محهدآ ۀ تها
پسانػی شیا کازغ ؾدره قس ز زند.
ق ههسآ آ همنههاز نؽ [ ]10وسآچای ه ههها ،خطههو زهههها آ
چؿم ها ز ت ػنو س نمایهاسکننهدههها غیػهسب خسیهاس بب
شیسشمینه ،ت زسزیهة تهس ؾناغهایه منهاطق زغریه  ،منهاطق
میانه آ زوبیۀ منطمۀ کازغسه پسبآ-تیػسوس ته کهاز رسوسنهد.
یؿاس ت ین نسید زغیدند ک بتوهو س کازغهسه موخهو ز
منطم ت آ غطۀ وسآچای ها زغری مهؾو آ زوغط کانالهها
زوغؼ یاوسه که همچهوس زآ خانه هها شیسشمینهه ػمه
مهکنند ،بب ز ت چؿم ها نسمال مه هند .همۀ چؿم هها
مطایؼ ؾده ،زآ خطو زهها منطم قس ز زند.
شزآؼ آ همنههاز نؽ [ ]11تهها غههسفا ه ش زؼیههین نمههؽ
الی ها طفػازه ییسویوض  ،زس کب خطو زههها ،ؾهیة ،تهازؼ،
ززفاع ،پوؾؽ ریاهه آ زس کب بتس هه هها ز زوغهؼۀ کازغه ،
نمؿۀ پسانػی مناتغ بب شیسشمینه زاقهدیع کثیسکهوه غهساس
وضهۀ
یفد ز ز یه کس نهد .نسهایح پهطآهؽ بن ها نؿهاس
چؿم ها پسبب منطم هموو نه مطبوته تا زوغهؼۀ کازغه
ز آ مناطق ز ؾنػساه ز غاشندها بهنهه ش خمبه
ز مسش غاشندها قس ز رسوس نهد.
بغماز آ غسآک آ زا دآ
بن ا همچنین تاآز زند ک م بزهسین ػامه مهثثس تهس زوغهؼۀ
کازغ ز زاقدیع کثیسکوه ،غنگؾناغهه غه آ تهس یهصآد
ػمال زمامه پاز مسسها ز مهدل ن هایه ته غه بمهده زأکیهد
مهکنند .تاالکس یا آ کاییموزا [ ]12پاز مسسها هیهدزآیوضینه آ
ضئوموزوویوضینه ز شمینهۀ پسانػهی منهاتغ بب شیسشمینهه ز
غاشندها غهو کؿهوز هنهد ز تسزغهه کس نهد .ز مطایؼهۀ
یا ؾده ػو مبه همچهوس غهنگؾناغهه ،خطهو زه ،شهنؿهه،
یندوسدها ،کازتس ز ضه آ ؾیة مد نظهس تهو ه غه  .زمهامه
ػو م تس غاظ آشس کفظتند ؾده آ ز محیط  GISغهاد
ؾدند .بن ا تا تیاس همیه پاز مسسهها ضئوموزوویهوض آ یهصآد
مطایؼهه زآ منههاتغ بب شیسشمینههه ز غههاشندها غههو ،
مهههروینههد ک ه نمؿ هۀ یدا ؾههده م ههزو نههد پای ه آ غههاظ
تسنام زیص تس زوغؼۀ تیؿسس ببهها شیسشمینهه ز منطمه
تاؾهههد .آینونومایهههدیع آ همنهههاز نؽ [ ]13پسانػهههی بب
شیسشمینه نا یۀ زیسنهاآظ یونهاس ز تها زسکیهة  GISآ  RSتهس
مثنا هف ؾاخص تازؼ ،زغریۀ تایموه ،غنگؾناغه ،زهس کب
خطو زه ،ؾهیة ،زهس کب شهنؿهه آ ػمهق غهطح یػهساته بب
شیسشمینه زشیاته کس ند آ نسیده رسوسنهد زغهوتا بتسوسهه آ

167

توؿههه ش غههاشند بهنههه (مسمههس) تیؿههسسین پسانػههی بب
شیسشمینه ز زنهد .بن ها مؼسمدنهد که غهسفا ه ش یهن زآؼ
ن زن ا محدآ ۀ آخو بب شیسشمینه ز نؿاس مه هد ،تبن قا ز
غ نو ه تا کیفیه خهوب بب شیسشمینهه ز نیهص مؿهوص
کند .تس هیب-تازیع آ مد [ ]14ت منظهوز زؼیهین شآسهها
پسانػی بب شیسشمینهه وضهۀ بتویهص آ ههاال هندآغهساس،
مثثسزسین الی ها طفػهازه ؾهام کهازتس ز ضهه ،ػمهق آ
تاو ه خههاک ،تازنههدره ،ؾههیة ،زههس کب شهنؿههه ،خطههو زه آ
ضئوموزوویوض ز ز محهیط نهسد وهص ز  GISتها ینهدیاس غهاد
کس ند .آشس هه هس ی ش ػو م  ،تس غهاظ آیطرهه آ ز تطهۀ
زآنه هس ی ش الی ها طفػهازه تها بب شیسشمینهه زؼیهین
ؾده آ نمؿۀ ن ایه ز ئ ؾد .نسایح پطآهؽ بن ا نؿاس مهه ههد
ومط  15زلد ش منطم پسانػهی تهاال بب شیسشمینهه ز .
موز غههینگ آ همنههاز نؽ [ ]15نههو ه ز پسانػههی بب
شیسشمینه شیس وضهۀ غهامیح ز هندآغهساس ز تها غهسفا ه ش
ؾاخصهها ضئوموزوویهوض  ،ؾهیة ،کهازتس ز ضهه ،زهس کب
خطو زه ،زس کب بتس ه آ خاک زؼیین کس ند .نسایح پطآهؽ بن ها
دآ  75زلد ش ک نا یۀ مطایؼ ؾده ،پسانػهی
نؿاس
بب شیسشمینه مسوغط زا خوب ز ز .
چن آ همناز نؽ [ ]16نمؿۀ پسانػی ضهوز چؿهمۀ
بب شیسشمینه ز تا غسفا ه ش زآؼ آشس ؾو هد ،زرسغهیوس
الخػسی آ زخ ػمبنس تهس  14ػامه مهثثس ؾهام
خ  ،ززفاع ،ؾیة ،نحنها لهفح  ،نحنها پسآویه ،
ؾاخص قدز بتس ه  ،ؾاخص زطوت زوپهورس وه (،)TWI
ؾهاخص نسمهال زغهوب ،غهنگؾناغهه ،NDVI ،کههازتس
ز ضه ،خاک ،والب ش خا ه آ بتس ه ز ی کس ند .پهطآهؽ
زخ ػمبنس ز ممایػ تا آ مهدل یاهس،
بن ا نؿاس
نسایح ت سس ز ئ مه هد.
زآینههس لههبه ز زحمیههق اضههس ،زؼیههین م ههبزههسین
پاز مسسها ضئوموزوومسس آ آیطرهههها غهاخساز مهثثس ز
زؼیین پسانػی ضوز مح زوبیهۀ خسیهاس بب شیسشمینهه ز
غههو خبههیح وههازظ تهها غههسفا ه ش زحبیهه زرسغههیوس
چندمسغیسه غ .
هَاد ٍ رٍشّا
هٌطقٔ هطالعِضذُ

منطمۀ مطایؼ ؾده توؿه ش وضۀ چ از زآ خانهۀ منهد ،به ،
کَ -م س س آ شهسه غ ک ت خبیح وازظ منس ه مهؾو  .ین
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ضکل  .1هحذٍدٓ هطالعِضذُ در سطح کطَر ٍ حَضِّإ هٌتْٖ تِ خل٘ج فارس

وض ها ش چندین شیس وض زؿهنی ؾهده نهد آ آغهؼ
تػیاز شیا ز نیص ز تس مهریسنهد .تها زوخه ته همیه
سمایه شیس وض ها نص ی ت غها خبهیح وهازظ ز
تههسآش آ ظ ههوز چؿههم ههها شیس زیههایه غهها به آ نیههص
محدآ ی ها مستو ت شماس ،هصین آ زحبی نسد وهص ز ،
ش هس ی ش چ از وضۀ یا ؾده ،نص ی زسین شیس وض هها
خبیح وازظ ز محهدآ ۀ مطایؼه ؾهده نسوهاب
ت غو
ؾده آ تس زدصی آ زحبی بماز آ تسزغههها یا ؾهده
ز زآؼ زحمیق ،زفنی ؾد (ؾن .)1
رٍش تحق٘ق
تْ٘ٔ ًقطٔ ضاخعّا

آیطرهها آ ؾهاخصهها شمینهه ،ضئوموزوهومسس آ غهاخساز
مانند نمؿ ها غنگؾناغهه ،زهس کب خطهو زههها ،پ نه تنهد
تازندره ،پ نه تنهد مها ،ؾهاخص پوؾهؽ ریهاهه (،)NDVI
زس کب بتس ه  ،ؾیة ،طثما ززفاع ،وس آ نه آ پس کنؽ چؿهم هها
آ ضئوموزوههومسس ( نحناههها پسآوی ه  ،ط هول ،ممطههغ ػسضههه،
ػمههومه ،لههفح  ،مماغههه ،کهه آ نػههث غههطح ،شتههس
زوپورس وه ،نهد شۀ قهدز تهس ز ،موقؼیه زوپهورس وه ،خیػهه
زوپههورس وه) تهها غههسفا ه ش نههسد وص زههها Arc ،ENVI 5.3
 GIS10.3.1آ  SAGA1 GIS 2.1.0محاغهث آ نمؿهۀ بس ز یه
ؾد.

1. System for Automated Geoscientific Analyses

استخراج دادُّإ هَرد ً٘از ٍ تحل٘ل آهارٕ

ت ه منظههوز زدصی ه آ زحبی ه بمههاز آ زؼیههین م ههبزههسین
ؾاخصها مثثس تس ضهوز سمهایه  ،SGDآخهو نثهوه
هها خسنابناپریس غ  .ش ینزآ ،پع ش ز یۀ نمؿ ها
مستو ت آیطرهها غاخساز  ،ؾاخصها ضئوموزوومسس
آ هیدزآ قبیب محدآ ۀ مطایؼ ؾده ،هها موز نیاش تس
آزآ ت زدصی آ زحبی بماز ت زسزیة شیس غسوس ج ؾد:
 .1نمؿ هۀ ههد ق غههطح مؿههسسک ناهندههاز مههایه
غساند ز (( )STAؾن  ]7[ )2مثنا قس ز ه ؾهده
آ تا غهسفا ه ش نهسد وهص ز  ،ARC GIS 10.3.1نمها
مسکص هس ی ش ین ها ناهنداز زؼیین ؾد.
 .2غطح نمؿۀ ناهنداز تها غهسفا ه ش غهسوز Fishnet
ت لوز ؾثن تا مستؼا ی کیبومسس بما ه ؾد.
 .3هس ی ش نما ناهندهاز که ز ینهه ش مستؼها
ؾههثن آ قههغ ؾههده تههو  ،ت ه ػنههو س نمط هۀ ؾههاخص
ناهنداز نسواب ؾد .ؾایاس یا بآز غه ش بندها
ک ز هس مستهغ ،ممنهن غه چنهدین ناهندهاز
مؿاهده ؾهو  ،ش مدمهوع نمها ناهندهاز ز ههس
مستغ ،ومط ی نمط مد نظس قس ز رسو  .ز ن ایه ،
زؼد  197نمط تا والبۀ د کثس ی کیبومسس ز
نو ه ضوز ،ت ػنو س نمها ضهوز  SGDز که
غساس توؾ س ؾناغایه آ زؼیین ؾهد؛ که ش
غو
 80زلد ین زؼد تس بموشؼ آ  20زلد تهس
لح غنده مدل زرسغیونه ز نظس رسوس ؾد.
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ضکل ً .2قطٔ هراکس ًَاحٖ ًاٌّجار دهاٖٗ ٍ تافر  31 ٍ 21 ،11ک٘لَهترٕ

 .4ش هس ی ش نما زؼیهینؾهده ،تاوسهها  20 ،10آ 30
کیبومسس ت طس خؿنه ز ی ؾد (ؾن .)3
 .5تها غهسفا ه ش غهسوز ،Zonal Statistics as Table
آیطرهها غاخساز  ،مما یس میاناین ؾاخصهها
ضئوموزوومسس آ هیدزآ قبیمه هس ی ش تاوسها تس
هس نمطۀ ناهنداز ،ت لهوز یه خهدآل تها نثهو ه
هها ز محیط  Excelبما ه ؾد.
ز ن ای  ،ت منظوز تسزغه آ زؼیین هس رون ز تطه تها
نهو ه سمههایه ضههوز  ،SGDممهد ز ػههد ناهندههاز
مایه غساند ز نو ه مؿوصؾده طه وته هها غهس
( )STA1آ رههسد ( ]7[ )STA2تهه ػنههو س مسغیههس آ تػههس
نسواب ؾده آ غایس مسغیسها ت ػنهو س مسغیهس مػهسم آ ز
نسد وص ز  IBM SPSS Statistics 24ؾد .غپع ،تا محاغهثۀ
ضههس یة هههس مسغیههس مههثثس تهها غههسفا ه ش زآؼ زحبیهه
زرسغیونه رادت راد ،1ز تطۀ زرسغهیونه چنهدمسغیسه ز ئه
ؾد .همچنین ،زشیاته ػمبنهس زرسغهیوس چنهدمسغیسه تها
محاغههثۀ پاز مسسههها میههاناین مستؼهها خطهها ( )RMSEآ
ضسیة زؼیین ( )R2تسزغه ؾد.
ًتاٗج
ؾن  2نمؿۀ تاوسها  20 ،10آ  30کیبومسس ز ش مس کص
1. Stepwise

نو ه ناهنداز نؿاس مه هد .نمؿۀ نو ه سمایه زوبیهۀ
غهساس توؾه س
بب شیسشمینه شیس زیایه ( )SGDت غو
تس غاظ زؼیین د ق غطح مؿسسک تین ناهندهاز هها
مؿاهدهؾده طه آ غال  2015آ  2016زوغهط وهسشین آ
همناز نؽ [ ]7زؼیین ؾده غ .
ؾههن  3نمؿههۀ غههاشندها شمههینؾناغههه منطمههۀ
مطایؼ ؾده ز همس ه تها آغهؼ آ غهنگؾناغهه بس ز تهس
مثنا نمؿ ها شمهینؾناغهه  1:250000ؾهسک مبهه
نف نؿاس مه هد .خدآل  ،1غاشندها شمهینؾناغهه تهس
غهاظ آغهؼ  ،غهنگؾناغهه ،همیه کازغهسهؾهدس آ
ت زسزیة غن مؿوص ؾده غ .
ؾههن  4نمؿ هۀ ؾههاخصههها ضئوموزوههومسس ؾههام
نحناها پسآوی  ،طویه ،ممطغ ػسضه ،ػمومه ،لفح ،
مماغه ،ک آ نیص نػث غهطح ،شتهس زوپهورس وه ،نهد شۀ
قدز تس ز ،موقؼیه زوپهورس وه آ خیػهه زوپهورس وه ز
نؿاس مهه ههد .ؾهن  5نمؿهۀ طثمها ززفهاػه ،غهطح
بتوههو س ،ؾههاخص پوؾههؽ ریههاهه ( ،)NDVIوس آ نههه آ
پس کنؽ چؿم ها ،زس کب خطو زهها ،پ نه تنهد تازنهدره،
ؾیة ،زس کب بتس ه  ،پ ن تند ما ز ته نمهایؽ رر ؾهس
غ .
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جذٍل  .1سازًذّإ زه٘يضٌاسٖ ترگرفتِ از ًقطٔ زه٘يضٌاسٖ  1:251111ضرکت هلٖ ًفت اٗراى
سي
دٍراى

عالهت

دٍرُ

دٍر

کو زسنس

-

Q

پبیػسوغن

Bk

میوغن-پبیػسوغن

Lbm

میوغن-پبیػسوغن

Aj

میوغن

Mn

غنوشآئی
زسغیس

کسزاغ

میوغن
میوغن
ییاومیوغن

As

ئوغن -ییاوغن

As-Ja

پایئوغن-میوغن
پایئوغن
پایئوغن

Ja
Pd-Gu

کامپانین

Gu

غانسونین

Il-Sv

بیثین -کامپانین
بیثین-زوزآنین
بیثین-غنومانین

Bgp
Kz

بپسین -بیثین

Dr

Grm
Gs

Pd

Sv

مصآشآئی

ضآز غی
پایئوشآئی
جوع

کامثسین

بپسین -بیثین

Gv

بپسین -بیثین

Da-Gv

نئوکومین -بپسین

Dr-Fa

نئوکومین -بیثین

Kgp

زیسونین

Hi-Sm

-

Hz

سٌگضٌاسٖ
ن ؿس ها ػ د اضس-
خاکها کو زسنس
کنابومس  ،کنابومس
مازنه ماغ
غیب غنگ ،مازس
ماغ غنگ ،مازس،
غیب غنگ
مازس خاکػسس تا
میاسالی ها به
زغه
به
مازس ،نیدزی آ نم
به زشه ز
به  -آیومی
به  -آیومی
ؾی بهنه آ مازس
ؾی آ مازس
مازس ،ؾی آ به
ناشک الی
غنگ به ناشک الی
خاکػسس
به زغه
به زغه
ؾی
به زو ه
خاکػسس زا ق وه
ؾی خاکػسس تا میاس
الی ها بهنه
غنگ به آ به
آیومیسه ضویب
غنگ به آیومی
به  ،به
ؾیبه،به آیومیسه
نیدزی  ،به
آیومیسه آ آیومی
زغوتا زثویس آ
رنثد نمنه

ًام سازًذ

هساحت

پتاًس٘ل

ّکتار()ha

درغذ

کو زسنس

1541321

44/7

توسیاز

310104

9

توؽ ی ثس
(بغاخاز )

61677

1/8

بغاخاز

529102

15/3

میؿاس

181170

5/3

کارستٖضذى

*

به روز
رچػاز س
بغماز
بغماز -
خ سد
خ سد
پاتده
پاتده -روزپه

68973
298814
14420

2
8/7
0/4

*

179170

5/2

*

22131
3493
19287

0/6
0/1
0/6

*

روزپه

47098

1/4

یفد -غسآک

6410

0/2

*

رسآه تناػساس
غسآک
کط مه

108245
5108
2472

3/1
0/1
0/1

*
*

زیاس

5813

0/2

*

ردآ س

249

0/01

زیاس-ردآ س

846

0/02

*

زیاس-و بیاس

4430

0/1

*

رسآه خامه

33671

1

*

هیث-غوزم

1121

0/03

*

غس هسمص

4481

0/1

3449616

% 111

% 13
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ضکل ً .3قطٔ سازًذّإ زه٘يضٌاسٖ هٌطقٔ هطالعِضذُ

ضکل ً .4قطٔ ضاخعّإ شئَهَرفَهترٕ (اًحٌاّإ پرٍف٘ل ،طَل ،هقطع عرضٖ ،عوَهٖ ،غفحِإ ،هواسٖ ،کل ٍ ًسثت سطح ،زترٕ
تَپَگرافٖ ،اًذازٓ قذرت تردار ،هَقع٘ت تَپَگرافٖ ،خ٘سٖ تَپَگرافٖ)
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ضکل ً .5قطِّإ الف) طثقات ارتفاعٖ ،ب) سطح آتخَاى ،ج) ضاخع پَضص گ٘اّٖ ( ،)NDVIد) فراٍاًٖ ٍ پراکٌص چطوِّا ،ر)
تراکن خطَارُّا ،ر) پٌِْتٌذٕ تارًذگٖ ،ز) ض٘ة ،س) تراکن آتراِّ ،ش) پٌِْتٌذٕ دها
جذٍل  .2ضرٗة تع٘٘ي رگرسَ٘ى خطٖ چٌذهتغ٘رٓ  STA1تا استفادُ از رٍش گامتِگام
هذل
STA1

R
0/577

R Square
0/333

Adjusted R Square
0/303

Std. Error of the Estimate
1/04

Durbin- Watson
1/565

جذٍل  .3ضراٗة رگرسَ٘ى خطٖ چٌذهتغ٘رٓ  STA1تا استفادُ از رٍش گامتِگام
هتغ٘رّإ

ضرٗة غ٘راستاًذارد

هذل

B

زؼد چؿم 2
زؼد چؿم 3

26/08
-14/211
-1/505
3/75
-4/403
-18/135
0/009
2/776

TWI3

زس کب بتس ه 1
زس کب بتس ه 3
زس کب رػ 2
غطح بتوو س 1
ممد ز ثات

خطإ
استاًذارد
5/162
7/947
0/349
1/571
1/01
5/812
0/002
10/611

ضرٗة استاًذارد
تتا
0/596
-0/260
-0/553
0/260
-0/450
-0/430
0/475
-

ّوثستگٖ
t

هعٌادارٕ

هرتثٔ
غفر

5/053
-1/788
-4/31
2/387
-4/36
-3/12
5/523
0/262

0
0/076
0
0/018
0
0/002
0
0/794

0/210
0/066
-0/156
0/164
-0/049
0/052
0/203
-

ّنخطٖ آهارٕ

جسئٖ

ً٘وِجسئٖ

تلَراًس

VIF

0/372
-0/140
-0/323
0/186
-0/327
-0/24
0/401
-

0/327
-0/116
-0/279
0/155
-0/283
-0/202
0/358
-

0/302
0/119
0/255
0/354
0/394
0/221
0/567
-

3/31
5/021
3/92
2/83
2/54
4/52
1/76
-
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)STA1 = 26.08 (SP2) - 14.211 (SP3) - 1.505 (TWI3
+ 3.75 (SD1) -4.403 (SD3) - 18.135 (FD2) + 0.009
(AQ1) + 2.776

خدآل  2ضسیة زؼیین زرسغیوس خطه ز تس ممهد ز
ػهد  STA1نؿههاس مهه هههد .همههاسطهوز که مؿههاهده
مهؾو  ،ممد ز ضسیة زؼیهین ( )R2شیها نیػه ( )0/33آ
نمهزو س ززثا چند نه ز تس ؾاخصها تسزغه ؾده آ
نو ه سمایه ضوز چؿم ها شیس زیهایه مستهوز ؾهد
ک خو مهزو ند نؿهاس هنهدۀ لهح آ طمینهاس کهب ز
ق زرسغیوس تاؾد .ممایػهۀ میهص س  )1/4( RMSEتهین
هها بموشؾه آ بشمایؿه زفاآ تیؿسس ز نػهث ته
 STA2ز مدل زرسغیونه نؿاس مهه ههد .خهدآل  3نیهص
ضس یة زرسغیونه بس ز نؿاس مه هد.
تنههاتس ین ،ز تطههۀ زرسغههیونه  STA1تهها مسغیسههها
تسزغهؾده ت لوز شیس خو هد تو :

خدآل  4ضسیة زؼیهین زرسغهیوس خطهه ز تهس ممهد ز
ػد  STA2نؿاس مه هد .هماسطوز ک مؿهاهده مههؾهو ،
ممد ز ضسیة زؼیین ( )R2زخوز زوخ غ ( )0/888آ ززثها
خوب ؾهاخصهها تسزغههؾهده تها نهو ه سمهایه ضهوز
چؿم ها شیس زیهایه ز نؿهاس مهه ههد که خهو مههزو نهد
نؿاس هندۀ لح آ طمیناس تػیاز خوب ز قه زرسغهیوس
تاؾد .ممایػۀ میص س  )0/152( RMSEتین هها بموشؾهه آ
بشمایؿه نیص نؿاس هندۀ ػسثاز ز تسبآز مدل غه  .خهدآل 5
نیص ضس یة زرسغیونه بس ز نؿاس مه هد.

جذٍل  .4ضرٗة تع٘٘ي رگرسَ٘ى خطٖ چٌذهتغ٘رٓ  STA2تا استفادُ از رٍش گامتِگام
هذل

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

Durbin- Watson

STA2

0/888

0/789

0/778

0/946

1/678

جذٍل  .5ضراٗة رگرسَ٘ى خطٖ چٌذهتغ٘رٓ  STA2تا استفادُ از رٍش گامتِگام
هتغ٘رّإ

ضرٗة غ٘راستاًذارد

هذل

B

زؼد چؿم 2
زؼد چؿم 3

-0/165
0/09
-0/736

TWI1

نحنا ػسضه
2
نحنا ک 2
ؾاخص ما 3
زس کب رػ 3
غطح بتوو س 1
ممد ز ثات

خطإ
استاًذارد
0/085
0/024
0/217

ّوثستگٖ

ضرٗة استاًذارد

t

تتا
-0/172
0/349
-0/170

هعٌادارٕ

هرتثٔ
غفر

-1/94
3/71
-3/384

0/054
0
0/001

0/135
0/227
0/253

ّنخطٖ آهارٕ

جسئٖ

ً٘وِجسئٖ

تلَراًس

VIF

-0/153
0/283
-0/26

-0/071
0/136
-0/124

0/171
0/151
0/531

5/85
6/62
1/88

96/056

22/74

0/5

4/224

0

0/001

0/319

0/154

0/095

10/487

-132/475
1/754
15/071
0/009
-33/575

42/54
0/096
4/95
0/002
3/033

-0/379
0/894
0/199
0/311
-

-3/114
18/266
3/048
6/009
-11/07

0/002
0
0/003
0
0

-0/042
0/76
-0/264
0/425
-

-0/24
0/824
0/236
0/431
-

-0/114
0/668
0/111
0/220
-

0/09
0/558
0/313
0/498
-

11/077
1/792
3/195
2/008
-

تنههاتس ین ،ز تطههۀ زرسغههیونه  STA2تهها مسغیسههها
تسزغهؾده ت لوز شیس خو هد تو :
)STA2 = - 0.165 (SP2) + 0.09 (SP3) - 0.736 (TWI1
+ 96.056 (CC2) + 132.475 (TC2) + 1.754 (TI3) +
15.071 (FD3) + 0.009 (AQ1) - 33.575

تحث ٍ ًت٘جِگ٘رٕ
زحمیما ز غطح خ اس ز شمینهۀ خسیهاس بب شیسشمینهه
شیس زیایه ( ) SGDزخوز زوخ غ [ ]17آ ش آ خنثهۀ
کویوضی آ هیدزآیوضی همی وس آ نهه ز [18هه .]23

غفسههها بب شیسشمینهه نهو ه غها به آ آیطرهههها
هیدزآضئویوضی بن ا ،م بزسین ػامه مهثثس ز زوبیهۀ بب
شیسشمینه ت غو آ زیاهاغ .
م بزسین ػو م غاغه مهد نظهس تهس زؼیهین زوشیهغ
منانه کفظها موسبف پسانػی بب شیسشمینه ،تهس پایهۀ
آ دها هیدزآضئوموزوویوضی غ ؛ ش خمبۀ یهن ػو مه
مهزو س آیطره ینهدوسدهها موسبهف ،آضهؼی شهنؿهه،
آیطرهههههها غههاخساز (غههنگؾناغههه آ خطههو زره) آ
ضئوموزوومسس ز ناد تس .
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ز پههطآهؽ اضههس ،تهها تسزغههه آ ممایػ هۀ ؾههاخصههها
ضئوموزوههومسس تهها ینههدیاس مهههزههو س زیاوهه کهه نسههایح
ت غ بمده ش محاغثۀ تػیاز ش ین ؾاخصها ت آیطه نمؿهۀ
بن ا ،زفنی مؿات ه ش ز ضه ز ئ مه هند .م بزسین نحناها
ش میاس نو ع ضئوموزوومسس بس (طویه ،ممطغ ػسضه ،ػمهومه
آ )...نحنا لفح آ پسآوی هػسند که نسهایح آ ممها یس
مسضا تا هب زند .ؾاخص  TRIزأثیسپریس شیها ش ؾهیة
منطم ز  .غهایس ؾهاخصهها ش خمبه  VRM ،TPIآ TWI
ت خوته مهزو نند آیطره ضئوموزوومسس موهسص ههس نمطه ز
تا زوخ ت زؼسیف مؿوصؾده تس بس ؾهاخص تیهاس کننهد
کهه تهها نسههایح نمیثههه آ همنههاز نؽ [ 24آ  ]25آ چههن آ
همناز نؽ [ ]16مطاتم ز .
ت منظوز زؼیین ؾاخصها مثثس تهس ضهوز سمهایه
نو ه ز  ،SGDش زرسغیوس چندمسغیسه غسفا ه ؾهد.
ت ین لوز ک ممد ز ػهد ( STA1ناهندهاز مهایه
غههساند ز ز وتهه غههس ) آ ( STA2ناهندههاز مههایه
غساند ز ز وت رسد) ت طوز خد رانه ته ػنهو س مسغیهس
آ تػس آ غایس ؾاخصها ز هس غ تهاوس ته ػنهو س مسغیهس
مػسم آ ز مدل ؾد.
ؾاخصها مثثس تس  STA1ز زرسغهیوس چنهدمسغیسه
ػثاز ند ش :زؼد چؿمۀ تهاوس  2آ  ،3زطوته زوپهورس وه
تاوس  ،3زس کب بتس هۀ تاوس  1آ  ،3زس کب رػ تاوس  2آ غطح
بتوو س تاوس  .1هس چند ک ضسیة زؼیین ( )R2=0.333یهن
مدل شیا نیػ  ،چندین ؾهاخص زأثیسرهر ز تهس  STA1ز
مؿات  STA2زؿویص ه آ ؾاخص زس کب بتس هه ز ته
خف مدل زرسغیوس چندمسغیسۀ  ،STA2نیص مثثس نػس
غ ه  STA1 .ممههد ز ػههد ؾههاخص ناهندههاز مههایه
غساند ز ز وت غس غه  .تهازؼ منطمه نیهص ز یهن
وت زفا مه وسد ،تناتس ین مهزو س رف ک بتس هه هها
منس ه ت نو ه غا به ز وت غس (تازؼ) نمؽ زوبیۀ
خسیاسها غطحه آ موقسه ال ش تازندره ز ت خهوته
یفهها کههس ه آ موخههة یدهها ناهندههاز مههایه ز نههو ه
غا به ؾده ند .ت یهنزسزیهة ،ز نهو ه تها زهس کب شیها
بتس ه زا والبۀ  10کیبومسس  ،د کثس یدا ناهندهاز ز
وت غس مؿاهده مهؾو  .ین ز ایه غ ک چنانچه
والبۀ زس کب بتس ه ز زا والبۀ  30کیبهومسس ش غها
(تاوس  )3ز نظس تایهسیب ،نمهؽ ؾهاخص بتس هه مؼنهوظ
مهؾو  .ؾاید تسو س یی ین ای ز ز زتال بتس ه ها آ
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زوبیۀ خسیاسها غطحه ت لوز مسمسکهص (زآ خانه
نػ  .ت تیاس یاس ،بتس ه ها ززثۀ  1آ  2ک مػسمیب ت
زوبی خسیاس زند ،زأثیس شیا تس یدا ناهنداز
غو
مایه ز وته غهس مههرر زنهد .آخهو چؿهم هها نیهص
مهزو ند کازکس مؿات بتس ه ز ز ضوز نهو ه ناهندهاز
ؾس تاؾد.
ؾاخصها مثثس تس  STA2ز زرسغهیوس چنهدمسغیسه
ػثاز ند ش :زؼد چؿمۀ تهاوس  2آ  ،3خیػهه زوپهورس وه
تاوس  ،1نحنا ممطغ ػسضه تهاوس  ،2نحنها که تهاوس ،2
ؾاخص ما ز تاوس  ،3زس کب رػ تاوس  3آ غهطح بتوهو س
تاوس  .1ضسیة زؼیین ین مدل ( )R2=0.888شیا غ که
قدز شیا زرسغیوس چندمسغیسه ز زؿویص ؾاخصها
مثثس تس ناهنداز مایه غساند ز ز وته رهسد ز نؿهاس
مه ههد .همهاسطهوز که رفسه ؾهد ،وته رهسد منطمهۀ
مطایؼ ؾده زمسیثاً تدآس تازؼ غ  ،تنهاتس ین خسیهاسهها
موقسه غطحه ک زوغط بتس ه هها زوبیه مههؾهوند نیهص
آخو ند ز  .ش ینزآ ،ؾاخص زهس کب بتس هه هها ز STA2
زأثیس نوو هد ؾ  .نمؽ زؼد چؿم ها ز نیص مهزهو س
زا دآ مؿات زس کب بتس ه نػه ؛ همچنهین کهازکس
زؼد چؿم ز مهزو س مؿات کازکس غاشندها کازغهسه
نػ (تا زوخ ت همثػساه شیا ) .زأثیس ؾاخص خیػهه
زوپورس وه ز  STA2مؼنوظ غ ت طوز ک تا وهص یؽ
ممد ز خیػه زوپورس وه ز نو ه غها به ،ممهد ز ػهد
 STA2نیص کاهؽ مهیاتد ک زوخیه منطمهه تهس وهص یؽ
زوبیۀ شیسغطحه ت زیا ز ز ؛ تس  STA1نیهص همهین
ز
ای لا غ  .ؾاخص م ب یاس ک زأثیس شیا
ممد ز ػد  STAهب ز وت رسد آ ههب ز وته غهس
ز تا زوخ ت ضسیة تػهیاز کهب یهن ؾهاخص ز مهدل
زرسغیوس چندمسغیسه ( )0/009آ زمسیثاً خنثهتو س بس (ن
مثث آ ن منفه) ،ؾاخص غطح بتوو س غه که ؾهاید
ضهوز  SGDز محهدآ ۀ ناهندهاز مهایه،
تسو س رف
ناؾه ش زوبیۀ بتوو س ت نو ه غا به غ .
تهه طههوز کبههه ،منؿههأ زوبیههۀ خسیههاس بب شیسشمینههه
شیس زیایه ت غو  ،بتوو سها غا به غه  .ش یهنزآ،
زمامه ػو م مثثس تس پسانػی بب شیسشمینه مههزو نهد ته
ػنههو س ی ه ؾههاخص مػههسم آ مههثثس ز زؼیههین نههو ه
پسانػی ضوز چؿم ها شیس زیایه ز نظس رسوس ؾهو .
تناتس ین ،مهزو س تا پ ن تند مما یس ػهد آ نمؿه هها
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