
 

The Investigation of the Effects of the Regional Development in the 

Form of Change in Land Use on the Groundwater Aquifer Level (A 

Case Study: Damghan Watershed) 

Peyman Akbarzadeh
1
| Shima Nikoo

2  

1. Department of Combating Desertification, Faculty of Desert Studies, Semnan University, Semnan, Iran. E-mail: 

P_akbarzadeh@semnan.ac.ir 

2. Corresponding Author, Department of Combating Desertification, Faculty of Desert Studies, Semnan University, 

Semnan, Iran. E-mail: shimanikoo@semnan.ac.ir 

Article Info ABSTRACT 
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Groundwater resources are the second largest freshwater source in the world 

after the polar glaciers. The study of groundwater fluctuations has significant 

importance in the planning and sustainable management of each region. The 

purpose of this study is to investigate the spatial and temporal changes in 

groundwater levels in Damghan watershed concerning land-use changes. This 

study is conducted using geostatistical methods and remote sensing and 

routing of changes using R software in the statistical period of 1994-2020. 

Groundwater table data were collected for 1760 wells including deep wells, 

semi-deep wells, and main wells of qanats. After controlling the accuracy and 

quality of data and checking the data normality, interpolation was performed. 

The Kriging method was used for interpolation and Inverse Distance 

Weighting, and changes were routed using R software. Land-use changes for 

2000, 2010, 2015, and 2020 were studied using remote sensing and their 

relationship with groundwater level changes was analyzed. The results show 

that the groundwater level has decreased in most parts of the basin, including 

the east, north, and southwest. In these areas, the groundwater level has 

decreased by 14.7 m, over 26 years, which means an average of 56 cm per 

year. Also, the most land-use changes have occurred in these areas in that the 

area of gardens has increased by 10016.37 hectares, urban areas have 

increased by 637.02 hectares, barren lands have increased by 76907.4 

hectares, and surface water resources -due to the construction of the dam - 

have increased by 453.15 hectares, and rangelands have increased by 

30337.58 hectares, forests have decreased by 48325.86 hectares and 

agricultural lands have decreased by 90350.47 hectares for the time interval 

between 2000 to 2020. 
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 آب سفرهایستابی  سطح بر اراضی کاربری تغییر شکل به ای منطقه توسعه اثر بررسی

 (دامغان آبخیز حوضه: موردی مطالعه) زیرزمینی

1پیمان اکبرزاده
 2شیما نیکو |
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 چکیده اطالعات مقاله

. رونید  میی شیمار   قطبی، دومین منبع آب شییرین موویود در ونیان بیه     های یخچالمنابع آب زیرزمینی پس از  مقاله پژوهشینوع مقاله: 

. و مدیریت پایدار هر منطقه از اهمیت فراوانی برخیوردار اسیت   ریزی برنامهبررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی در 

هدف از این مطالعه بررسی تغییرات مکانی و زمیانی سیطح آب زیرزمینیی هوآیه آبخییز دامغیان در ارتبیا  بیا         

افیزار   زدور و روندیابی تغییرات با اسیتفاده از نیر   ا آمار، سنجش های زمین تغییرات کاربری اراآی با استفاده از روش

R  1۳۷۱صورت میانگین برای هیر دوره االعایات    های سطح ایستابی به است. داده 1۷۳۱-1۷۳2در دوره آماری 

آوری گردید. پس از کنتیرل کیفییت، صیوت و بررسیی نرمیال       امیق، مادرچاه قنوات ومع هلقه چاه امیق، نیمه

رونیدیابی تغیییرات    Rافزار  یابی گردید و با استفاده از نر  میان IDWده از روش کریجینگ و ها با استفا بودن داده

بیا   2۱2۱و  2۱1۲، 2۱۱۱،2۱1۱، 1۳۳۷هیای   صورت گرفت و در نناییت تغیییرات کیاربری اراآیی بیرای سیال      

رات سیطح منیابع آب   ازدور مورد بررسی قرار گرفت و رابطه آن با تغیی استفاده از تصاویر ماهواره لندست و سنجش

قرار گرفیت. نتیاین نشیان داد کیه سیطح ایسیتابی آب        وتولیل آمار مورد تجزیه زیرزمینی با استفاده از روش زمین

های هوآه ازومله قسمت شرق، شمال، ونوب غرب کیاهش داشیته در ایین منیاالق      در بیشتر قسمت زیرزمینی

داده اسیت،   افت سطح آب زیرزمینیی ر   متر ۳/1۱ل سا 2۷متری و در الی  سانتی ۲۷الور میانگین  که ساالنه به

مسیاهت اراآیی بیاغی     ای کیه  گونیه  بیشترین تغییرات کاربری اراآی نیز در این منیاالق اتفیاق افتیاده اسیت بیه     

هکتیار   ۱/۳۷۳۱۳هکتار افزایش، اراآی بدون پوشیش ببیایر     ۱2/۷۷۳هکتار افزایش، مناالق شنری  ۷۳/1۱۱1۷

هکتیار کیاهش، ونگیل     ۲۱/۷۱۷۷۳مراتیع   هکتار افزایش، 1۲/۱۲۷از اهداث سد افزایش، منابع آب سطح ناشی 

 است. داشته 2۱2۱تا  1۳۳۷از سال  کاهش ۱۳/۳۷۲۱هکتار کاهش و اراآی کشاورزی  ۱۷/۱۱۷2۲

 تاریخچة مقاله:

 2۱/12/1۱۱۱ :افتیدر خیتار

 ۱۱/۱2/1۱۱1تاریخ بازنگری: 

 11/۱2/1۱۱1: رشیپذ خیتار

 ۱۱/۱۲/1۱۱1دسترسی آنالین: 

 :ها کلیدواژه
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 مقدمه
ووامع بشری مووب تشدید فشار و  روزافزون نیازهای تأمینآن لزو   تبع بهزندگی و ومعیت، بنبود سطح  رویة بیرشد 

سال گذشیته، پوشیش    ۲۱۱. در الی (Geist, 2006: 16)  &Lambin از منابع البیعی شده است برداری بنرهافزایش 

انسیانی   هیای  فعالییت در اثیر   گسیترد   تدچیار تغیییرات و تویوال    در دسترس ووامیع بشیری   و منابع آبی سطح زمین

کیاهش مییزان   بتخریب مراتع و ...  و اوامل اقلیمی از منابع آبی،  رویه بی برداری بنره، توسعه مناالق شنر، زدایی ونگلب

  .1۷۳۳سیل و ...  شده است بمجرد و همکاران، ، بارندگی، تغییرات اقلیمی

 رونید  میی  شیمار  بیه  ونیان  در موویود  شییرین  آب منبیع  دومیین  قطبیی،  های یخچال از پس زیرزمینی آب منابع 

(Kachhwala, 1985) .از منطقیه  هیر  آب منیابع  پایدار مدیریت و ریزی برنامه در زیرزمینی آب سطح تغییرات بررسی 

 آب از روییه  بیی  برداشیت  سیبب  سیطوی  آب منابع کمبود . 1۷۳۱ همکاران، و بنمنشب است برخوردار ای ویژه اهمیت

 & Lamichhane) اسیت  شیده  زیرزمینیی  آب هیای  سیفره  سیطح  شیدید  افیت  و ونان نقا  از بسیاری در زیرزمینی

Narendra Man, 2019) .با البیعی ذخایر این و شده بیشتر منابع این از رویه بی برداشت ومعیت روزافزون افزایش با 

 و کمییت  و بیود  میثثر  زیرزمینیی  آب منابع روی بر اراآی کاربری تغییرات الرفی از و است گردیده مواوه ودی تندید

  .  1۷۳۳ همکاران، و امادالدینب است داده قرار تأثیر توت را زیرزمینی های آب کیفیت

ناشیی از فعالییت    ای گلخانیه  گازهیای  انتشار منبع ترین منم فسیلی های سوختمصرف  از پس اراآی تغییر کاربری 

 تغیییرات کیاربری  . (Zhang et al., 2016) تغییرات مویطی است رخداد دالیل امده از یکی و رود میانسانی به شمار 

بیر   داری معنیی  منفیی  اثیرات  زیرزمینیی  و سیطوی  آب منیابع  میداو  از  اسیتفاده  خیا،،  ازهد بیش برداری بنره اراآی،

 در، تیأثیرات  نیازمنید  منطقیه  یی   در البیعی منابع پایدار مدیریت .(Vito et al., 2003) گذارده است زیست مویط

، و همکیاران  لنیصران؛ Scanlon, et al., 2005ب است منطقه آن های آب چرخه هیدرولوژیکی روی بر کاربری تغییرات

تغییرات بررسی ریزی بلندمدت، نیاز به و برنامه های البیعی و مصنوای بنتر اکوسیستم پایدار و برای مدیریت و ؛ 1۷۳۷

 .(Kwanele & Njoya, 2017) پایش این تغییرات است الور همینکاربری اراآی در آینده و 

 و ارزییابی  هییات،  تجدیید ب زیسیت  موییط  میدیریت  بوی   در زمین سطح پوشش و اراآی کاربری تغییرات بررسی 

 یی   انیوان  به الرفی از و شود می گرفته کار به سرزمین توان و ها قابلیت شناخت و البیعی منابع ، ... و سرزمین آمایش

 و قربیانی ب آینید  میی  هسیاب  بیه  توسیعه  هیای  برنامیه  خصیو   در اساسی های سیاست تدوین برای االعااتی منم منبع

مایوتیا  زنیدگی ایجیاد     منظیور تیأمین   تغییرات در کاربری اراآی توسیط انسیان بیه    به الور معمول  .1۷۱۳ همکاران،

درون آن مجمواه ایجاد  مجمواه اوامل زنده لهیوس اراآی بدون دخالت انسان و به پوشش تغییر در که ی، درهالشود یم

 . (Lanfredi et al., 2015) شود یم

بیه الیور   ، امیا  شیود  یشامل می  متفاوتی را یاندازها ها و چشم منم، اغلب روش ندیفرااین دو  شناسایی روند تغییر در 

اگیر در ونیت کیاهش پتانسییل تولیید       روند این تغییراتو  شود یبه آن پرداخته م در قالب ی  روش مشتر، معمول

یکیی از   انیوان  بیه تغییرات کاربری اراآیی   .(Prince et al., 2009) تخریب اراآی منجر شود به تواند یاراآی باشد، م

 هیای  ویژگیاز  ای گستردهغییرات کاربری اراآی بر الیف . تباشد میونانی  زیست مویطاوامل منم و مثثر، بر تغییرات 

تأثیرگیذار   و ... وهیوایی  آب هیای  سیامانه ، زیرزمینیی آب منابع  و کیفیت آب کمیت و و منابع البیعی مانند زیست مویط

 بنتیر  در، اسیاس  و پاییه  نوع تغییرات، این دقیق و موقع به تشخیص بنابراین ؛(Sundarakumar et al, 2012) است

 منیابع  از تیر  مناسیب  اسیتفاده  و بنتیر  میدیریت  نتیجیه  در و باشید  می البیعی های پدیده و انسان میان تعامعت و روابط

  .(Lu et al., 2004) کند می فراهم را البیعی

 باشید  میی های بررسی مدیریت منیابع البیعیی و بیازنگری تغیییرات مویطیی       ترین ونبه کاربری اراآی یکی از منم 

توسعه روزافیزون   ،ی و باغداریکشاورز رشدآن  تبع بهاز الرفی تغییرات کاربری اراآی و   .1۷۳2بمظاهری و همکاران، 

 ازیی ن شی، افیزا شیغل  جیاد یا به باتووه تیآن وذب ومع تبع بهو  یمراکز صنعت شیافزا ت،یومع شیافزا ،یتیمراکز ومع



 3 (...حوضه: موردی مطالعه) زیرزمینی آب ایستابی سفره سطح بر اراضی کاربری تغییر شکل به ایمنطقه توسعه اثر بررسی
 

  .1۷۳۱باکبیرزاده و همکیاران،    اسیت شیده   زیرزمینیی به منابع آب  ازهد بیشو فشار  نیسرزم بیو ... مووب تخر یآب

بیر هیم    تواننید  میی هسیتند و   زیرزمینیدر ارتبا  با منابع آب  یاراآ یو کاربر یاهیموآوع که پوشش گ نیا به باتووه

 داریی پا تیریو مید  رییزی  برنامیه در  نیز ینیرزمیسطح آب ز راتییتغ یبررس  ؛۷۱: 1۷۳۱ ،ازیزیانباشند ب اثرگذار گرید

در  ایی از مناالق دن ارییدر بس ینیرزمیسطح آب ز وستهیکاهش پ، استبرخوردار  یفراوان تیمنابع آب هر منطقه از اهم

کاهش  نیاست. ا شده بزرگ اسیدر مق ینیرزمیآب ز ریامر باا  کاهش ذخا نیاست. ا شده مشاهده ریدو  قرن اخ مهین

    .1۷۳۱و همکاران،  بنمنشب باشد می هیکاهش تغذ ای از اندازه بیش  برداری بنرهاز دو اامل  یناش ریذخا

 با. دارد آرورت بنینه آن مدیریت و زیرزمینی آب های سفره وآعیت از شناخت منظور به آب تراز تغییرات از آگاهی

 .(Kumar et al., 2019) نمیود  اسیتفاده  آب منیابع  میدیریت  در آن از تیوان  میی  زیرزمینیی  آب سیطح  نوسان ارزیابی

بررسیی   زیرزمینیی  هیای  آبتغییرات کاربری اراآیی را بیر روی تیراز     ، موققان مختلف تأثیرشده بررسیمنابع  به باتووه

 هیای  آبمختلف تأثیرات بسیار زیادی بیر روی سیطح تیراز     های کاربریکه  دهد مینتاین این توقیقات نشان  و اند کرده

باصیغری   شیود  میی زیرزمینیی   هیای  آبمصیرف متفیاوتی از    مختلف باا  های کاربریبه این دلیل که ؛ زیرزمینی دارند

 آب ودر زمینیه بررسیی تغیییرات کیاربری اراآیی       سیطح ونیان  در  زییادی مطالعات  . 1۱۱۱سراسکانرود و همکاران، 

 است. شده اشاره ها آن بعضی به ذیل در که گرفته صورت ها آنبین  رابطةو  زیرزمینی

  کیه از بررسیی تغیییرات کیاربری اراآیی در شینر گردشیگری شیاندیز         1۷۳۳همکیاران ب نتاین توقیق الیاهری و   

 و شیده  سیاخته  یهیا  مویدوده  یهیا  یکیاربر  مساهت 1۷۳۱ و 1۷۱۱،1۷۳۳ یها سال الی در که نشان داد آمده دست به

 اسیت  شیده  کاسیته  مراتیع  و کشیاورزی  یهیا  نیزمی  و باغیات  یها یکاربر مساهت از و افتهی شیافزا شدت به بایر اراآی

 بیایر  اراآیی  ،% 12۷ب شیده  سیاخته  یها مودوده ، %۷۷کشاورزی ب یها نیزم و باغات مساهت در آینده نیز که یالور به

 .کرد خواهد تغییر%  ۳۷ب مراتع و%  ۳۳ب

 و میارکوف  ای زنجییره با استفاده از مدل  یاراآ یکاربر راتییتغ سازی مدل  در مطالعه توت انوان 1۷۳۳ب افیفی 

 وسیعت  کیه  منطقه بیوده  در مووود کاربری پویاترین آبی کشاورزیشنر شیراز نشان داد روند تغییرات  در LCM مدل

رشید   %۳/12هکتیار هیدود    ۱۷۷۳کیه   الوری به است، داشته پی در را صعودی روندی 2۱1۲ تا 1۳۱۲ الی اراآی این

 ۳۳/۲۳1۷۱روند نزولیی بیوده کیه موویب کیاهش       2۱1۲تا  1۳۱۲نیز الی  داشته اما روند تغییرات کاربری اراآی بایر

ییی  زدا ونگیل افزایش  نشان از برزیل در شمال شرق Javier et al (2018) نتاین توقیق .هکتار از این البقه شده است

ی شیدیدی  سیال  خشی  تخریب به دلییل   الور نیهمبرای تولید چوب و زغال باا  لخت شدن سطح خا، شده است و 

 بر این منطقه هاکم شده است. 2۱11است که از سال 

 میورد  نپال در کاتماندو دره در را زیرزمینی های آب بر اراآی کاربری تغییرات اثر توقیقی نارندرامن و المیچنان در 

 از اراآی کاربری تغییرات ارزیابی برای مطالعه این در. (Narendra Man & Lamichhane, 2019) قراردادند بررسی

 گذشیته،  دهیه  الیول  در که داد نشان نتاین و قرارداد بررسی مورد ،2۱1۱ تا 2۱1۱ های سال لندست ای ماهواره تصاویر

 سیطح  کیاهش  و تغذییه  درصدی ۷ کاهش همچنین و منطقه کردن نفوذ غیرقابل باا  انسان توسط شده ساخته کاربری

 . است شده منطقه در زیرزمینی های آب

 سیال  2۱ یالی تیاالب شیادگان   در   توت انوان تولیلی بر تغییرات کاربری 1۱۱۱نتاین توقیق رافعی و همکاران ب 

 1۳۳۳ سالنسبت به  تاالب وسعتو  است شده کاسته شور اراآی سنم از بررسی مورد سال 2۱ الیکه  اخیر نشان داد

 الرییق  از توونی قابلی فشار داد، نشان در این توقیق گرفته صورت بررسیو  دهد می نشان مساهت کاهش %1۷ هدود

 همکیاران  و نیامادالید  توقییق  نتاین .است نشده وارد شادگان تاالبی اراآی بر اخیر سال 2۱ الی اراآی کاربری تغییر

 مساهت افزایش از نشان ،اند پرداخته ینیرزمیز آب تراز افت روی بر اراآی کاربری تغییرات روند بررسی به که  1۷۳۳ب

 بیه  توویه  بیا . باشید  یمی  دییم  کشیاورزی  اراآیی  کیاربری  البقیه  مسیاهت  کاهش و آبی کشاورزی اراآی کاربری البقه

 بیرف  بارش خصوصاً ها یبارندگ میزان کاهش به توان یم آبخوان آب سطح کاهش امده دالیل از آمده امل به یها یبررس
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 الیی  خصوصیاً  زیرزمینیی  یهیا  آب هیی رو یبی  اسیتخرا   و منطقه امیق یها چاه تعداد افزایش و آبخوان تغذیه کاهش و

  .کرد اشاره اخیر یها سال

دشت  زیرزمینیی بر روی افت آب آبه بررسی اثر تغییرات کاربری ارا  1۷۳۷فرامرزی و همکاران بدر همین راستا  

نشان از همبستگی مثبت بین افزایش اراآی دیم، اراآی آبی، ونگل دست کاشیت و بیا    ها آندهلران پرداختند و نتاین 

بیرای   زیرزمینیی آب  هیای  سیفره از  ازهید  بییش به الت برداشیت   تواند میو این  است زیرزمینیآب  ابیتافت سطح ایس

کیه بیه     1۷۳۳همکیاران ب نتاین توقییق هقیی زاده و    باشد. سالی خش  تأثیر ننایتدر و مصارف کشاورزی، شرب و ...

نشیان از   2۱1۱تا  2۱۱۱از استان لرستان در بازه زمانی  منطقةدر  زیرزمینیبر افت آب  بررسی تغییرات کاربری اراآی

  است.تغییرات کاربری اراآی  با دررابطهمتر افت تراز آب  ۷کاهش 

نشیان از کیاهش    نییز  دشت بیستون کرمانشاه در 1۷۳۱ -1۷۳۱در بازه زمانی   1۷۳۳توقیقات نیکزاد و همکاران ب 

اثر تغییر کاربری  در توقیقینیز  Mishra & Kumar (2015) است در این منطقه زیرزمینیمتری افت سطح آب  22

افیزایش   کیه  نتاین توقیق نشان داد قرارداد یمورد بررسدر هند  Haridwar آب زیرزمینی در منطقهمنابع اراآی را بر 

مووب افیزایش   و گیاهی فسیلی یها سوختصنعتی به همراه تقاآای  یها تیومعیت، فعال هیرو یبافزایش  وقوع سیل،

بیه  پوشش گییاهی   سطح و کاهش مناالق مسکونیافزایش  آن تبع بهگردیده و سرات تغییر در الگوهای کاربری اراآی 

در   2۱1۳هاشیمی ب  وامینیی  در همیین راسیتا    اثیر گذاشیته اسیت.   آب زیرزمینی منابع کاهش سطح بر مستقیم  الور

 قراردادند یمورد بررساز استان کردستان  یا منطقهدر آب زیرزمینی  منابع تغییر کاربری اراآی بر تغذیه اتاثر توقیقی

 به الیور نشان داد با کاهش اراآی مرتعی و افزایش سطح زیر کشت موصوالت زراای، سطح آب زیرزمینی  آننتاین که 

سوابق فیوق هیدف مقالیه هاآیر بررسیی اثیر        به باتووه است. افتهی کاهشمتر  ۳ بر بالغ 2۱۱۱تا  1۳۳۱متوسط از سال 

 تغییرات سطح ایستابی سفره آب زیرزمینی در هوآه آبریز دامغان است.

 ها روش و مواد

 موردمطالعهمنطقه 

اسیت.   استان سمنانهای  این پژوهش شنرستان دامغان است. شنرستان دامغان یکی از شنرستان موردمطالعهموقعیت 

باشد و شامل دو بخش مرکزی و امیرآباد است. ومعیت این شنرسیتان بیر اسیاس سرشیماری      یم دامغانمرکز آن شنر 

داخیل   یهیا  اارآه ینتر منمو  باشد نفر بوده است. هوآه دامغان دارای اقلیمی خش  می ۱۷۱۱۱، برابر با 1۷۳۲سال 

شیب امومی در این شنرستان از سمت شمال بیه ونیوب    .باشد یم، شنر کعته قلی یالهوآه شنر دامغان، کویر ها  

شود تیا ویایی کیه میرز ونیوبی       شویم ارتفاع کاسته می یابد و هرچه به قسمت ونوبی این هوآه نزدی  می کاهش می

  تداد تقریبی شمال به ونوب است.های کویری قرار دارد و وریان رودخانه در ام هوآه در دشت

منطقه موردمطالعه هوآه دامغان، شنرستان دامغان شامل سه زیر هوآیه دامغیان رود، هوآیه غیرب دامغیان رود       

مسیاهت   1در ویدول   . 1باشد بشیکل   هکتار می ۲۳۱22۱بامیرآباد  و هوآه شرق دامغان رود که مساهت آن برابر با 

بنیدی   دسیتورالعمل تقسییم   ییة پابیر  باشد کیه بیه تفکیی  آورده شیده اسیت.       ن میآبخیز دامغا های، هوآه زیر هوآه

شیود بتقسییمات تمیاب، وزارت نییرو،      های زیر تقسیم میی  آبخیز دامغان به زیر هوآه هوآةهای ایران بتماب ،  هوآه

1۷۳۳.  

 (1۹۱۱تقسیمات تماب، وزارت نیرو، )بر اساس . تقسیمات حوضه آبخیز 1جدول 

 مساحت به هکتار اختصاری زیر حوضهنام  کد

 ۲/2۳۲۱۳۳ غرب دامغان بامیرآباد  ۱۳۳11۷

 ۲/12۷1۳۱ شرق دامغان ۱۳۳2۲1

 1۳21۲۷ دامغان رود ۱۳۳۱1۳

 ۲۳۱22۱ ومع

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
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 ها . موقعیت منطقه مورد مطالعاتی در سطح کشور و موقعیت قرارگیری استان سمنان و شهرستان1شکل 

سیال   2۳در الیی   ینی یرزمیزتغییرات کاربری اراآی در ارتبا  با سطح منیابع آب   یآشکارسازهدف اساسی این پژوهش  

و  سیت یز طیموی دامغان بشنرستان دامغان ، برای در، الل اصلی که منجر بیه تغیییرات    هوآه  در 2۱2۱ -1۳۳۷گذشته ب

بری اراآی و تغییرات سطح منیابع  رکا . در این راستا برای بررسی وآعیت تغییراتباشد یم ینیرزمیزتغییرات سطح منابع آب 

 . 2 ودولبشود  استفاده می ۱و  ۳، ۲ لندستهای  از تصاویر ماهوارهآبخیز دامغان  هوآهدر  ینیرزمیزآب 

اسیت.   شیده  تفکیی  مختلیف   های کاربری ۳و به  اخذ شدهده ناین سنج 1های داده پایگاهاز  TIF قالب صورت بهاین تصاویر  

، مساهت ساالنه هر البقیه بیرای هیر البقیه از     هوآهکاربری زمین برای  های البقهاز این  هرکدا بعد از تفکی  برای هر دوره 

  به دست آمد. الز  به ذکر است که کلییه  2۱2۱ تا 1۳۳۷آن ب ساله2۳مواسبه شد و روند تغییرات  هوآهکدهای کاربری در 

 ۱۷۲ و ردییف  1۷۷و  1۷2 مسییر  بیا مشخصیات بیه ترتییب    آبخیز دامغان در دو بلو، تصیویری   هوآهتصاویر لندست برای 

 سیازی  موزاییی  اخیذ و   2۱2۱-2۱۱۱الی دوره آماری  هوآهبرای  شده گفته، بنابراین دو بلو، تصویری شود میپوشش داده 

 شد است.

 8و  ۷، ۵. اطالعات تصاویر ماهواره لندست 2جدول 

 نوع سنجنده نوع داده تاریخ درصد پوشش ابر قدرت تفکیک ماهواره تعداد باند نوع سنجنده

 TIF OLI 2۷/۲/2۱1۲ ۱ متر ۷۱ تا 1۲ 11 ۱لندست 

 TIF OLI ۳/۲/2۱2۱ ۱ متر ۷۱ تا 1۲ 11 ۱لندست 

TIF ETM 2۱/۲/2۱1۱ ۱ متر ۷۱ ۱ ۳لندست 
+ 

 ETM و TIF TM 1۷/۲/2۱۱ ۱ متر ۷۱ ۳ ۲لندست 

 ETM و TIF TM 22/۲/1۳۳۷ ۱ متر ۷۱ ۳ ۲لندست 

، گرفتنید  قیرار  ارزییابی  میورد  های ماهواره تصاویر بندی البقه دقت و بعد از تصویح هندسی و اتمسفری صوت پژوهش این در
                                                                                                                                                                          
1. https://earthexplorer.usgs.gov/ 
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 موویود  هیای  میاهواره  تصاویر از استفاده میدانی، املیات بر اساس 2۱2۱ سال به مربو  تصاویر یسنج صوتونت  های نمونه

 یسینج  صیوت ونیت   هیای  نمونیه  تنییة  منظیور  بهی قرار گرفت؛ سنج صوتمورد  اراآی کاربری نقشةگوگل ارث  افزار نر در 

 1:2۲۱۱۱۱ نقشیة نیز از تصاویر گول ارث و االعاات زمینی مربیو  بیه    1۳۳۷ و 2۱۱۱، 2۱1۲ ،2۱1۱ سال به تصاویر مربو 

آبخییزی کیه در داخیل منطقیه موردمطالعیه دارای مطالعیات        هوآیه  12پوشش گیاهی هاصل از مطالعات تفصیلی اوراییی  

باشد بنره گرفته شد باداره منندسی و مطالعات، اداره کل منیابع البیعیی و    هکتار می 12۲۲۱۲٫۷اورایی با مساهت  - یتفصیل

و شیکل   ۷بویدول   شد بنره گرفتهی در تصاویر سنج صوتاز این مطالعات برای  یتدرننا و  1۷۳۳آبخیزداری استان سمنان، 

2 . 

 eCognitionو GoogleEarth، ARCGIS10-3 یافزارهییا نییر  از تصییاویر اییین سییازی یرقییوم و پییردازش منظییور بییه

Developer افزار نر  در تصاویر پردازش شد. استفاده eCognition  ب افزارهیا  نیر   سیایر  بیرخعفenvi، erdas و idrisi   کیه 

 اسیت  قیادر  تصیاویر،  یبنید  قطعیه  بیا . پیذیرد  یمی  صیورت  یااشی  اساس بر هستند، تصاویر دهنده یلتشک های یکسلپ بر مبتنی

 انجیا   یمعنیادارتر  شیکلی  بیه  بیا را  تصیاویر  شزداپر و گرفته نظر در قطعه ی  قالب در را ووار هم های یکسلپ از یا مجمواه

 خیود  هداقل به را تصاویر یبند قطعه منظور به یسینو برنامه به نیاز پیشرفته، بسیار ابزارهایی دارابودن با مذکور افزار نر  ،دهد یم

 ایین  واقیع  بیه  دهید،  انجیا   سیاده  تصویر ی  از را تریمعنادار ییها لیتول تواند یم. ( Rana & Kharel, 2019) است رسانده

 تیوان  یمی  را eCognition کنید،  اسیتخرا   یا میاهواره  ییا  وغرافییایی  تصویر ی  از را مفید و معنادار االعااتی تواند یم برنامه

   .(Harciníková & Stankova, 2014) آورد شمار به تصاویر یبند قطعه یا و یبند البقه زمینه در افزار نر  بنترین انوان به

بنیره گرفتیه    GISو  +GS افیزار  نیر  از و  آمار نیزماز روش   1۷۳۱-1۷۳2ب ینیرزمیزسطح آب  یها نقشهتنیه  منظور به 

بیرای دقیت     1۷۳۳اسیتان سیمنان،    یا منطقیه باداره آب  چاه در سطح استانهلقه  1۳۷۱شد در ابتدا با استفاده از االعاات 

 تیی درننا و بیرش داده شید   موردمطالعیه س منطقیه  اسیتان تنییه سیپ    کل برای ینیرزمیزآب  یها سفرهسطح  در ابتدا بیشتر

 قیرار گرفیت اسیت.    لیوتول هیتجز هوزه مورددر سطح  قیام مهینامیق و  هلقه چاه 2۷ بر اساس موردمطالعه هوآهاالعاات 

و  هیا  دادهگردید. پس از برازش، میدل وارییوگرا  مناسیب بیه سیاختار فضیایی        آزمونبا آمار توصیفی  ها دادهنرمال بودن توزیع 

اکیس   دهیی  وزنقطعی  یابی میانروش  ازومله آمار زمینمختلف  های روشآن در ابتدا و انتنای دوره آماری،  های ااملتعیین 

 هیای  نقشیه  (OK; Ordinary Kriging) نیگ یجیکر یمعمیول  و روش (IDW; Inverse Distance Weighted) فاصیله 

از تفاآل ایین دو نقشیه،    و شدترسیم  ArcGIS افزار نر در مویط  موردمطالعهآماری  مکانی در ابتدا و انتنای دوره بندی پننه

رونید تغیییرات منیابع آب     R افیزار  نیر  بیا اسیتفاده از    و به دسیت آمید   آبخیز هوآهسطح آب زیرزمینی  تغییراتنقشه کمی 

 مشخص شد. زیرزمینی

 (1۹۱۱ ،اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان)اجرایی  - یهای دارای مطالعات تفصیل حوضه. اطالعات ۹ جدول

 کد تماب مساحت به هکتار شهرستان سال پایان مطالعه مطالعهسال شروع  مشاور حوضهنام  ردیف

1/۳۱۱۳ شنر یمند ۳۲ ۳۷ اداره مطالعات فوالد موله 1  ۱۳۳1۷1 

۲۱/1۷۱۷۷ دامغان ۱۲ ۱۷ وزنا اگره 2  ۱۳۳1۷1 

۱۱/1۷۳2 دامغان ۱۷ ۱1 نتپا آهوانو ۷  ۱۳۳11۱ 

1۷/۳1۲۷ دامغان ۱۷ ۱1 نتپا کعته ۱  ۱۳۳121-۱۳۳122  

2۳/۳۷21 دامغان ۱۷ ۱1 نتپا شوراب ۲  ۱۳۳12۷ 

2۷/۷۷11 دامغان ۱۷ ۱1 نتپا نمکه ۷  ۱۳۳12۱ 

۳1/11۱۲۷ دامغان ۳۲ ۳۲ مدیریت آبخیزدار دیبا  ۳  ۱۳۳12۷ 

2۳/۲۷۳2 دامغان ۱2 ۳۱ خدمات منندسی وناد گیوتنگه ۱  ۱۳۳2۲-۱۳۳2۷  

۱۱/1۲۳۳۱ دامغان ۱۳ ۱۷ توس پردازان یدها بق الاق ۳  ۱۳۳۱121-۱۳۳۱12  

۱۳۳22۷-۱۳۳222 11۱11 سمنان ۳1 ۳۱ کشت آوران مبین آبخوری 1۱  

۲۳/1۲1۳۳ دامغان ۳1 ۳۱ پارس پیاب وزن 11  ۱۳۳۱122 

۳۳/1۷1۷۳ دامغان ۳۳ ۳۲ دانشگاه سمنان آستانه 12  ۱۳۳۱12۲ 

۷/12۲۲۱۲ ومع  
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 های دارای مطالعات تفصیلی اجرایی داخل منطقه مورد مطالعاتی حوضه. موقعیت 2 شکل

 در مناسیبی  پیراکنش  از آموزشیی  های نمونه تا سعی شد در سطح ارصه و تصاویر ها نمونه برداشت دری سنج صوتونت  

داشته باشند که برای ایین کیار    تصویر سراسر در مناسب پراکندگی و دقیق موقعیت با استفاده که باشند تصویر برخوردار سطح

 سیال  تصیویر  تیاری   نزدی  بودن به دلیل مناالق این که این اهتمال ؛شدانتخاب  1تصادفی نقا  صورت به از ای وی افزار نر از 

مییزان آیریب کاپیای      زمینیی  هقیایق ب شیده  شیناخته  مرویع  های داده بودن دردسترسو  میدانی بازدیدهای تاری  به 2۱2۱

   .باشد میباالتری را دارا 

. اسیت  شده مواسبه ۱ ودول در 2۱2۱تا  2۱۱۱ سال اراآی کاربری های رده از ی  هر برای 1آریب کاپا از الریق رابطه  

 2۱1۲اسیت، بیرای سیال     ۳۱/۱ و ۳۲/۱به ترتیب برابیر بیا    Kaapa آریب و 2کلی دقتشامل  2۱2۱ارزیابی صوت در سال 

و  ۳2/۱بیه ترتییب برابیر     کاپا آریب و کلی دقت 2۱1۱است، برای سال  ۳1/۱و  ۳۷/۱به ترتیب برابر  کاپا آریب و کلی دقت

 و کلیی  دقیت  1۳۳۷و بیرای سیال    اسیت  ۱۳/۱و  ۳۱/۱به ترتیب برابیر   کاپا آریب و کلی دقت 2۱۱۱برای سال  ،است ۳۱/۱

 تصیاویر  بنیدی  البقیه  بیرای  توانید  میی  درنتیجیه  ۱۲/۱ از باالتر دقت که ازآنجایی؛ است ۱۷/۱و  ۱۳/۱به ترتیب برابر  کاپا آریب

 شیده  بندی البقه مناسبی بادقت 2۱2۱تا  1۳۳۷ سال اراآی کاربری نقشة که گرفت نتیجه توان می و باشد مناسب ای ماهواره

 کیرد  بییان  تیوان  می کل در و شد تأییدقرار گرفت و  بررسی موردنیز برای هر دوره نیز  ۱تولیدکنندهو دقت  ۷و دقت کاربر است

  .۱بودول  اند شده تنیه قبولی قابل و باال بادقت هاآر مطالعة اراآی کاربری های نقشه که

 : آریب کاپا1رابطه 

 

                                                                                                                                                                          
1- Cryat random point 

2- Overall Accuracy 

3- Commission Error 

4- Ommission Error 
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 اراضی  کاربری بندی طبقه. ماتریس خطا ۴جدول 

 2۲2۲ی نقشه کاربری اراضی سال سنج صحت

 سال %۷۲/۱۴=  ضریب کاپا %۱1/۱۵=  دقت کلی

 جنگل مرتع بریرنوع کا
 یآبمنابع 

 سد()
 باغ

اراضی بدون 

 پوشش )بایر(

اراضی 

 کشاورزی

مناطق 

 شهری
 مجموع

دقت 

 کاربر

2۱2۱ 

 ۲۲/۳۷ 11۷ ۱ 2 ۱ ۱ ۱ 2 112 مرتع

 ۳۷/۳۳ ۳۳ ۱ ۱ ۱ 2 ۱ ۳۲ ۱ ونگل

 ۷۷/۳۳ ۷۱ ۱ ۱ 1 ۱ ۷۳ ۱ ۱ منابع آبی بسد 

 ۷۷/۳۷ ۷۱ ۱ ۱ ۱ ۲۱ ۱ 2 ۱ باغ

اراآی بدون 

 پوشش ببایر 
۷ ۱ 1 ۱ ۲۳ ۱ ۱ ۷۲ ۳۷/۳۱ 

 ۳۲ 2۱ ۱ 1۳ ۱ ۱ ۱ ۱ 1 اراآی کشاورزی

 ۲۲/۳۲ ۱۲ ۱۷ ۱ 2 ۱ ۱ ۱ ۱ مناالق شنری

 - ۱۱1 ۱۲ 21 ۷2 ۷۱ ۷۱ ۳۳ 11۷ مجموع

 - - ۲۲/۳۲ ۱۳/۳۱ 1۷/۳۲ ۷۷/۳۷ ۷۷/۳۳ ۳۷/۳۲ ۲۲/۳۷ یدکنندهتولدقت 

 2۲1۵ی نقشه کاربری اراضی سال سنج صحت

 سال %۷۴/۱1 = دقت کلی %0۲/۱۹ = دقت کلی

 جنگل مرتع رینوع کارب
 یآبمنابع 

 سد()
 باغ

اراضی بدون 

 پوشش )بایر(

اراضی 

 کشاورزی

مناطق 

 شهری
 مجموع

دقت 

 کاربر

2۱1۲ 

 ۱2/۳۱ 11۷ ۱ ۷ ۱ ۱ ۱ ۷ 11۱ مرتع

 ۱۱/۳۱ ۳۳ ۱ 1 ۱ ۱ ۱ ۳2 ۱ ونگل

 ۳۷/۳۱ ۷۱ ۱ ۱ 2 ۱ ۷۷ ۱ ۱ منابع آبی بسد 

 ۷۷/۳۷ ۷۱ ۱ 1 ۱ ۲۷ ۱ ۷ ۱ باغ

اراآی بدون 

 پوشش ببایر 
۱ ۱ 1 ۱ ۲۷ ۱ 1 ۷۱ ۷2/۳۱ 

 ۳۲ ۷2 ۱ 1۳ ۱ ۱ ۱ ۱ 1 اراآی کشاورزی

 11/۳1 2۱ ۱1 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ مناالق شنری

 ۱۷۱ ۱۲ ۱2 2۱ ۷2 ۷۱ ۷۳ ۳۱ 11۲ مجموع

   ۷1/۳۳ 1۷/۳۳ ۷2/۳۱ ۷۷/۳۷ 2۳/۳۳ ۱۳/۳۷ ۷۲/۳۲ یدکنندهتولدقت 

 2۲1۲سنجی نقشه کاربری اراضی سال  صحت

 سال %12/۱۲ = ضریب کاپا %۵۹/۱2 = دقت کلی

 جنگل مرتع بریرنوع کا
 یآبمنابع 

 سد()
 باغ

اراضی بدون 

 پوشش )بایر(

اراضی 

 کشاورزی

مناطق 

 شهری
 مجموع

دقت 

 کاربر

2۱1۱ 

 1۱/۳۷ 11۷ ۱ ۷ 1 ۱ - ۱ 1۱۱ مرتع

 ۱1/۳۷ ۳۳ ۱ ۱ ۱ ۷ - ۳1 ۱ ونگل

 - - - - - - - - - منابع آبی بسد 

 ۷۷/۳1 ۷۱ ۱ 1 ۱ ۲۲ - ۱ ۱ باغ

اراآی بدون 

 پوشش ببایر 
۷ ۱ - ۱ ۲۱ ۱ ۷ ۷۱ ۷2/۳۱ 

 ۱۲ 2۱ ۱ 1۳ ۱ ۱ - ۱ ۷ اراآی کشاورزی

 ۲۲/۳۲ ۱۲ ۱۷ ۱ 2 ۱ - ۱ ۱ مناالق شنری

 ۱۱2 ۱۱2 ۱۷ 21 ۷1 ۷1 - ۳۳ 11۱ مجموع

 - - ۱۳/۳۷ ۳۲/۱۱ ۱۱/۳۲ 1۷/۳۱ - ۳1/۳1 ۳۷/۳۱ یدکنندهتولدقت 
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 .۴ادامة جدول 
 2۲۲۲ی نقشه کاربری اراضی سال سنج صحت

 سال %۴۲/8۷ = ضریب کاپا %۴۵/۱۲ = دقت کلی

 جنگل مرتع بریرنوع کا
 یآبمنابع 

 سد()
 باغ

اراضی بدون 
 پوشش )بایر(

اراضی 
 کشاورزی

مناطق 
 شهری

 مجموع
دقت 
 کاربر

2۱۱۱ 

 ۳۷۷/۳۷ 11۷ ۱ 2 ۱ ۱ - ۲ 1۱۳ مرتع
 ۳۷/۳۳ ۳۳ ۱ ۱ ۱ 2 - ۳۲ ۱ ونگل

 - - - - - - - - - منابع آبی بسد 
 ۷۷/۱۷ ۷۱ ۱ 2 1 ۲۱ - ۷ 1 باغ

اراآی بدون 
 پوشش ببایر 

1 ۱ - ۱ ۲۲ ۱ ۱ ۷۱ ۷۷/۳1 

 ۷۲ 2۱ ۱ 1۷ ۷ 1 - ۱ ۷ اراآی کشاورزی
 ۱۱/۱۱ ۱۲ ۷۱ 1 ۲ ۱ - ۱ 1 مناالق شنری

 - ۷۳۱ ۱2 1۱ ۷۱ ۲۷ - 1۱۷ 11۲ مجموع
 - - ۱۳/۳۱ 22/۳2 ۳۷/۱۲ ۷۱/۳۱ - ۷2/۱۳ ۳۱/۳۱ یدکنندهتولدقت 

 نتایج
آب منیابع   و کیفییت آب  کمیت و و منابع البیعی مانند زیست مویط های ویژگیاز  ای گستردهغییرات کاربری اراآی بر الیف ت

 در، اسیاس  و پاییه  نوع تغیییرات،  این دقیق و موقع به تشخیص بنابراین، تأثیرگذار است و ... وهوایی آب های سامانه، زیرزمینی
 را البیعیی  منیابع  از تیر  مناسب استفاده و بنتر مدیریت نتیجه در و است البیعی های پدیده و انسان میان تعامعت و روابط بنتر

نتاین بررسی تغییرات کیاربری اراآیی    دهد میآبخیز دامغان را نشان  هوآهتغییرات کاربری اراآی در  ۷ شکل. کند می فراهم
آبخیز دامغان نشان از کاهش سطح اراآی ونگلی، مراتع، کشیاورزی و افیزایش اراآیی بیاغی، اراآیی بیایر و بیدون         هوآهدر 

 .باشد میپوشش گیاهی، مناالق شنری و منابع آبی بسدها  

 

 
 2۲2۲تا  1۱۱۹. روند تغییرات کاربری اراضی در حوضه آبخیز دامغان از سال ۹شکل 
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 . ۹ شکلادامة 

، 2۱2۱تیا   1۳۳۷از سیال   هوآیه نسبت بیه مسیاهت کیل     موردمطالعهدر الول دوره زمانی تغییرات اراآی مرتعی  

و   ۲ویدول  ب پییدا کیرده  هکتیار کیاهش    ۲۱/۷۱۷۷۳مسیاهت   با  هوآهبنسبت به مساهت کل  %11/۲ بر بالغاددی 

کاهش مساهت ایین     است.یافته کاهشنزولی ب روند ی  2۱2۱تا  1۳۳۷روند تغییرات مراتعی از سال  ۱شکل  به باتووه

به اوامل مختلفی نسبت داد از ومله کاهش میانگین بارندگی و با گذر زمیان و   توان مینوع از کاربری را در الول زمان 

اراآیی   گسیترش ق شنری، ال، افزایش تعداد دا ، تغییر کاربری مراتع ونت توسعه مناهوآهافزایش ومعیت در سطح 

 در منطقه نسبت داد. بی باهداث سد باغی و توسعه منابع آ

 هیای  ونگلانبوه و نیمه انبوه از ومله  های ونگلمساهت  ،موردمطالعهدر الول دوره زمانی  تغییرات اراآی ونگلی 
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بنسب بیه مسیاهت کیل     %1۷/۱ بر بالغاددی  2۱2۱تا  1۳۳۷بونگل بادله دامغان  از سال  برگ پنن های ونگلارس و 

نزولیی را از سیال    رونید  یی  است و روند تغییرات اراآیی ونگلیی را    یافته کاهشهکتار  ۱۷/۱۱۷2۲با مساهت   هوآه

در  و منیاالق شینری   با گذر زمان و افزایش ومعیت روستانشیینان  . ۲ودول و  ۱شکل ب دهد مینشان  2۱2۱ تا 1۳۳۷

این منطقه و مناالق االراف و همچنین کمبود امکانات رفاهی مووود، ساکنین این مناالق برای رفیع نیازهیای مختلیف    

در ایین منیاالق   سوخت بگیاز، نفیت و ...    مووود در این منطقه پرداختند، زیرا کمبود  های ونگلخود به قطع درختان 

، همچنین اید  سیوخت مناسیب و گرانیی     کنند مینر   پنجهو دستمشکعتی است که مرد  این روستاها با آن  ازومله

البیعی نظییر هییز  بپردازنید. از     های سوختبه استفاده از  ناچار بهنفت باا  شده است که بسیاری از مرد  این منطقه 

باای  خشیکیدگی بخیش ااظیم      درختیان ونگلیی   هیای  بیماریاز ومله ارس واش و سایر  ها بیماریسوی دیگر شیوع 

تغییرات کاربری اراآی به اراآی ونگلی، کشاورزی، توسعه شده است و همچنین  آبخیز دامغان هوآهارس  های ونگل

، ارسانبوه این منطقیه را کیه شیامل درختیان      انبوه و نیمه های ونگلزمان  مناالق روستایی و شنری، معادن و مرتعی

 .اند شدهپراکنده و مراتع تبدیل  های لونگاراآی کشاورزی و باغی تبدیل و در ننایت به به  استزرش  و ... 

 از هوآیه  کیل  مسیاهت  به نسبت، موردمطالعه زمانی دوره الول در تغییرات منابع آب سطوی ناشی از اهداث سد
 کرده پیدا افزایش هکتار 1۲/۱۲۷ مساهت با  هوآه کل مساهت به نسبتب %۱۱/۱ بر بالغ اددی ،2۱2۱ تا 1۳۳۷ سال

 صیعودی  رونید  ی  2۱2۱ تا 1۳۳۷ سال منابع آب سطوی باهداث سد  از تغییرات روند ۱ شکل به باتووه و  ۲بودول 
و  هوآیه و گسترش مناالق شنری و توسعه باغات و اراآی آبیی در  با گذر زمان و افزایش ومعیت  .است  یافته افزایشب

ه کی  داشیت  وا آن بردر منطقه تنش شدیدی را در منطقه به ووود آورد و مسئولین استان را  زیرزمینیکاهش سطح آب 
هکتار  12۲مساهتی هدود  و آبگیری در آن سال 2۱1۷ند که با اهداث سد در سال یااقدا  به اهداث سد در منطقه نم

هکتار افیزایش یافیت اسیت کیه      1۲/۱۲۷مساهت دریاچه سد به  2۱2۱از منطقه را دریاچه سد تشکیل داده و در سال 
 .شود میآب شرب و کشاورزی بنره گرفته  تأمین ونت ازآن

 از هوآیه  کیل  مساهت به نسبت اراآی باغی مساهت درصد موردمطالعه زمانی دوره الول در تغییرات اراآی باغی
 پییدا  افیزایش  هکتیار  ۷۳/1۱۱1۷ مساهت با  هوآه کل مساهت به نسبتب %۷۳/1 بر بالغ اددی ،2۱2۱ تا 1۳۳۷ سال
 صیعودی  رونید  یی   2۱2۱ تیا  1۳۳۷ سیال  از اراآیی بیاغی   تغیییرات  رونید   1ب نمیودار  بیه  باتوویه  و  ۲بویدول   کرده

سیاکنین   در منطقه و کاهش میزان بارندگی در منطقه باای  شیده  با گذر زمان و افزایش ومعیت  .است  یافته افزایشب
 هوآیه سیطح باغیات    شیدت  بیه داشته باشند و  تمایل بیشتری به توسعه اراآی باغی نسبت به اراآی کشاورزی هوآه

 باشید  میی سال گذشته مسیاهت اراآیی بیاغی کیه اغلیب باغیات پسیته و زیتیون          2۳که الی  ای گونه بهگسترش یافت 
 بیه  باتوویه  زیرزمینیمنابع آب  برداری هبنراست و این میزان افزایش اراآی باغی میزان  یافته افزایشهکتار  ۷۳/1۱۱1۷

گسیترش داده   شیدت  بهرا  باارزشاز این منابع آبی  برداری بنرهبودن  هزینه کمآسان، کیفیت مناسب و  بودن دردسترس
 ووود دارد. مجوزدارچاه امیق  ۳۷ هوآهکه فقط در داخل  ای گونه بهاست 
مساهت اراآیی بیدون پوشیش ببیایر  از سیال       موردمطالعه تغییرات اراآی بدون پوشش ببایر  در الول دوره زمانی 

هکتیار افیزایش را نشیان     ۱/۳۷۳۱۳  بیا مسیاهت   هوآهبنسبت به مساهت کل  %۳۱/12 بر بالغاددی  2۱2۱تا  1۳۳۷
نشیان   2۱2۱تیا   1۳۳۷صیعودی از سیال    رونید  ی  را  تغییرات اراآی بدون پوشش ببایر ۱شکل و   ۲ودول ب دهد می
امکان کشیاورزی دییم دیگیر وویود نیدارد و تننیا از الرییق آبییاری          هوآهبه دلیل کاهش میزان بارندگی در  .دهد می

اراآی توانیای   گونه اینکشاورزی ممکن است و اکثر اراآی دیم رها گردید و به دلیل تخریب شدید و کاهش توان تولید 
 هیای  آبو از الرف اراآی کشاورزی در اثر آبیاری با  اند هدرآمداراآی باید  صورت بهبازیابی خود را ندارند لذا این اراآی 

کشتی را ندارند لذا این اراآی بیه اراآیی    گونه هیچقابلیت  امعًکه  یافته افزایش قدری به ها آنمیزان امعح  مرور بهشور 
بیابیانی   هیای  ارصیه  تخریب و به کامعً ۱و  ۷دا  مراتع دروه  ازهد بیشو از الرفی با چرای  اند شده تبدیلبدون پوشش 

 افزایش یابد. هوآههکتار در سطح  ۱/۳۷۳۱۳و این اوامل باا  شده است سطح اراآی بایر  اند شده تبدیل
اددی  2۱2۱تا  1۳۳۷مساهت اراآی کشاورزی از سال  موردمطالعهدر الول دوره زمانی  تغییرات اراآی کشاورزی 
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تغیییرات   ۱ شیکل و  دهید  میهکتار کاهش را نشان  ۱۳/۳۷۲۱  با مساهت هوآهبنسبت به مساهت کل  %۲۳/1 بر بالغ
کیه در   شود میمشاهده  ۲در ودول  دهد مینشان  2۱2۱تا  1۳۳۷از سال نزولی بکاهشی   روند ی اراآی کشاورزی را 

و اراآیی بیایر   و وای خود را تقریبیاً بیه مراتیع     یافته کاهشهکتار  ۷2/۳۱۲۲اراآی کشاورزی مساهت  ها سالالی این 
دانست، و شور شدن اراآی  دار شیب های دامنهووود اکثر اراآی کشاورزی این منطقه بر  توان میدادند، الت این امر را 

 مرورزمیان  بیه شسیته شیده و    آسیانی  به نیز زیرا با گذر زمان و کاهش مساهت اراآی ونگلی، مواد هاصلخیز این اراآی

بیه   رهاشیده . اگرچه اراآیی  اند داده و اراآی بایر و وای خود را به مراتع اند رهاشدهو  داده ازدستبازده و کارایی خود را 
دلیل کاهش بازدهی زمین، این اراآی قابلیت بازگشیت   سمت افزایش پوشش گیاهی سطوی پیش خواهد رفت، ولی به

 .به شرایط مرتع اولیه را نخواهند داشت
مسیاهت منیاالق مسیکونی از سیال      موردمطالعیه در الول دوره زمیانی   ۲ودول  به باتووه تغییرات مناالق مسکونی 

هکتیار افیزایش را نشیان     ۱2/۷۷۳  بیا مسیاهت   هوآیه بنسبت به مسیاهت کیل    %11/۱ بر بالغاددی  2۱2۱تا  1۳۳۷
نشیان   2۱2۱تیا   1۳۳۷صیعودی بافزایشیی  از سیال     رونید  یی  تغییرات وسعت مناالق مسیکونی را   ۱شکل و  دهد می
 هکتیار  ۱/۷۷۲و بیه مییزان    گرفتیه  قیرار مطالعیاتی دسیتخوش تغییراتیی     دور مناالق مسیکونی نییز در الیی     .دهد می

رشد ومعیت و افزایش تقاآیا بیرای سیکونتگاه، بیا گیذر زمیان        به باتووهکه  دهد میاست این نتیجه نشان  یافته افزایش
 ه است.اتفاق افتاد ساخت انسانتبدیل اراآی البیعی و اراآی کشاورزی به مناالق 

 آبخیز دامغان حوضهدر  2۲2۲تا  2۲۲۲تغییرات کاربری از سال  .۵جدول 

 نوع کاربری ردیف

 سال

1۱۱۹ 2۲۲۲ 2۲1۲ 2۲1۵ 2۲2۲ 

 درصد مساحت درصد مساحت درصد مساحت درصد مساحت درصد مساحت

 ۳۷/۲2 ۷1۱۳۱۷ ۲۳/۲۱ ۷2۱۷۳۱ ۱1/۲۷ ۷۷2۱۱۱ 1۱/۲۲ ۷2۳۷۱۷ ۱۳/۲۱ ۷۱۲۱۱۱ مراتع 1

 ۲۱/2 ۱/1۲۷۲۲ ۳۳/۷ ۲/۱۱2۱۷ ۱/۷ ۷/۱۱۱1۱ ۷۳/۳ ۳/۲۲۳۳۷ ۳2/1۱ ۷/۷2۷۱1 ونگل 2

 ۱۱/۱ 1۲/۱۲۷ ۱2/۱ ۱1/12۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ منابع آب بسد  ۷

 ۱/2 ۳/1۷۷۷۷ 2۱/2 ۷/1۷2۳۱ ۱۱/1 ۱/111۱۷ ۷۱/1 ۱/1۱۱۱۳ 11/1 ۷۱/۷۷1۳ باغ ۱

۲ 
اراآی بدون 

 پوشش
1۷۲۲2۱ ۱۲/2۳ 1۱۳۷۳۱ ۲۱/۷1 2۱1۱2۱ ۳/۷۷ 2۱۳۱۷۱ 1۱/۷۲ 2۱2۱2۳ ۱/۱۱ 

 ۲/۱ ۱۷/2۳۳2 ۳۳/۱ ۲1/۲۱۲۷ 22/1 21/۳2۲1 ۱2/2 1/12۱2۱ ۱۳/2 ۳/12۷22 کشاورزی ۷

 2۱/۱ ۱۳/1۷۳۳ 21/۱ ۷2/12۱۷ 1۳/۱ 22/11۷۳ 1۱/۱ ۱۳/1۱۱۱ 1۱/۱ ۱۳/1۱۱2 مناالق شنری ۳

 1۱۱ ۲۳۱22۱ 1۱۱ ۲۳۱22۱ 1۱۱ ۲۳۱22۱ 1۱۱ ۲۳۱22۱ 1۱۱ ۲۳۱22۱ ومع 
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 .۴شکل ادامة 

، ۲۱/۷۱۷۷۳مرتعیی، ونگلیی، کشیاورزی بیه ترتییب      نشیان از آن اسیت کیه اراآیی      روند تغییرات کاربری اراآیبررسی  

نزولی همراه اسیت امیا کیاربری اراآیی بیاغی،       روند ی  با یافته کاهش 2۱2۱تا  1۳۳۷هکتار از سال  ۱۳/۳۷۲۱ و ۱۷/۱۱۷2۲

و  ۱/۳۷۳۱۳، 1۲/۱۲۷، ۷۳/1۱۱1۷بیه ترتییب    یمنابع آب سطوی بناشی از اهداث سد ، اراآی بدون پوشش و مناالق شینر 

 . ۲شکل  و ۷بودول  صعودی است روند ی و دارای  یافته افزایشهکتار در بازه زمانی مذکور  ۱2/۷۷۳

نمایند. ونت ورییان آب   امیق در سطح استان منابع آب زیرزمینی را تخلیه می هلقه چاه امیق و نیمه 1۳۷۱در مجموع  

باشد. موقعیت وغرافیای منطقه موردمطالعه و قرارگییری   به شیب منطقه از شمال هوآه به ونوب هوآه می زیرزمینی باتووه

میت پژوهش و ارزیابی تیراز آب زیرزمینیی در هوآیه آبخییز     آن در کنار هاشیه کویر مرکزی و منابع آب زیرزمینی شور به اه

هیای   هرکیت آب  های با آب شیرین در باالدست تأثیر بسییاری در  افزاید. این تغییرات و پایین آمدن سطح آب سفره دامغان می

نتخیب در ویدول   های م گذارد. مشخصات ایستگاه وای می های زیرزمینی به زیرزمینی داشته و تغییرات فراوانی در کیفیت آب

 دهد. بررسی نشان می تغییرات سطح آب زیرزمینی هر چاه را الی دوره مورد ۳آمده است و همچنین شکل  ۳
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 آبخیز دامغان حوضهدر  2۲2۲تا  1۱۱۹روند تغییرات کاربری از سال  .0جدول 

 نوع کاربری ردیف

 تغییرات 

تغییرات از سال 

 2۲۲۲ تا 1۱۱۹

تغییرات از سال 

 2۲1۲ تا 2۲۲۲

تغییرات از سال 

 2۲1۵ تا 2۲1۲

تغییرات از سال 

 2۲2۲به  2۲1۵

تغییرات از سال 

 2۲2۲به  1۱۱۹

 مساحت )هکتار( مساحت )هکتار( مساحت )هکتار( مساحت )هکتار( مساحت )هکتار(

 -۲۱/۷۱۷۷۳ -۱۷/۳۷۱۷ -11/۱۱۲۱ ۷2/۲1۷۲ -۷۷/1۳۷۷1 مراتع 1

 -۱۷/۱۱۷2۲ -۱۷/2۱۱۳1 -1۳/1۳2 -2۱/1۲۷۳۲ -۱2/۳۱۱۳ ونگل 2

۷ 

منابع آب سطوی 

بناشی از اهداث 

 سد 

۱ ۱ ۱1/12۲ 1۱/۷2۱ 1۲/۱۲۷ 

 ۷۳/1۱۱1۷ 1۷/۷۷۷۲ 1۱/21۲۲ ۱۳/11۷۱ ۱1/۷۷۳2 باغ ۱

 ۱/۳۷۳۱۳ 2/۷۷۷۲۳ ۳/۳۷۱۱ ۲/1۷۳۲۳ 221۲۱ اراآی بدون پوشش ۲

 -۱۳/۳۷۲۱ -۱۱/2۱۱1 -۳/1۷۳۳ -۱۱/۱۳۳۷ -۱۲/2۳۱ کشاورزی ۷

 ۱2/۷۷۳ 1۳/۱۷۷ 1/1۱۳ 1۷/۳۲ ۷2/1 مناالق شنری ۳

 
 2۲2۲تا  1۱۱۹آبخیز دامغان از سال  حوضهنمودار تغییرات کاربری اراضی  .۵شکل 

بیرای   امییق  نیمیه چاه امیق،  1۳۷۱ با استفاده از االعااتروش کریجینگ و کروی  از دو یابی درونمیانگین برای  الور به 

بیرای   بیاال  بادقیت  زیرزمینیی سیطح آب   ییابی  درون های نقشه وسال بنره گرفت شده  2۳الی  1۷۳۱تا  1۷۳2ز سال دوره ا ۳

تولیل و بررسی قرار گرفت نتاین نشیان از   مورد هوزهمووود در  امیق نیمهچاه امیق و  2۷سپس  شده استخرا  سطح استان

در  زیرزمینیی نشیان از کیاهش شیدید منیابع آب      R افزار نر با  روندیابی . ۳و  ۷بشکل  دارد زیرزمینیکاهش شدید سطح آب 

تغیییرات   ازوملیه است که بیشترین تغییرات کاربری اراآیی   هوآهشمال شرق، ونوب غرب، شمال و ونوب قسمت شرق و 

تنییه   امییق  نیمیه امیق و  های چاهاین باغات از الریق  موردنیازکاربری اراآی باغی که نیاز آبی باالی دارند و بخش اصلی آب 

دارد و در قسیمت شیمال غربیی     گییری  چشیم و توسیعه   شیده  واقع هوآهاز  ها بخشو از الرف مناالق شنری در این  دشو می

و منیاالق ومعیتیی در ایین     داده ر است در این مناالق کمتیرین تغیییر کیاربری اراآیی      داده ر  زیرزمینیافزایش سطح آب 

ووود نیدارد یعنیی ایین     ای منطقهآمار آب  به باتووهطقه قسمت واقع نشده از الرفی االعاات در خصو  ووود چاه در این من

  .۱بشکل  استچاه  هرگونهفاقد  منطقه
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 IDW با استفاده از روش زیرزمینیآب  ایستابی سفره . تغییرات سطح0شکل 

 
 آب زیرزمینی با استفاده از روش کریجینگ ایستابی سفره . تغییرات سطح۷شکل 
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 R افزار نرمبا استفاده از  دامغان آبخیز حوضهدر  زیرزمینیآب ایستابی سفره . نقشه روند تغییرات میزان سطح 8شکل 

و مدیریت پایدار منیابع آب هیر منطقیه از اهمییت فراوانیی برخیوردار        ریزی برنامهررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی در ب 

ایین امیر باای      ست.ا شده مشاهدهدو  قرن اخیر کاهش پیوسته سطح آب زیرزمینی در بسیاری از مناالق دنیا در نیمه . است

 بیرداری  بنیره این کاهش ذخایر ناشی از دو اامیل  .  ۱بشکل  شده است از منطقه کاهش ذخایر آب زیرزمینی در مقیاس بزرگ

 الیور  بیه ، اسیتفاده از آب زیرزمینیی   آبخیز دامغیان  هوآهدر  اخیر های سالدر ، در منطقه استیا کاهش تغذیه  اندازه از بیش

 بیه  هوآههلقه چاه امیق در  2۷با بررسی االعاات  است. یافته افزایشنیازهای کشاورزی، شرب و صنعت  تأمینپیوسته برای 

 الیور  بیه و  یافتیه  کیاهش  سیال  2۳الیی  در سیال در   ۳/1۱هیدود   آبخیز دامغان هوآهمتوسیط تیراز آب زیرزمینیی در  الور

بویدول   است داده ر  هوآهدر  زیرزمینیسطح آب  کاهش هوزهدر این  زیرزمینیسطح آب  متر سانتی ۲۷/۱میانگین ساالنه 

متوسیط در بررسیی    الیور  بیه  و ؛دهید  میمورد بررسی در توقیق را نشان  های دورهسطح آب چاه را الی  تغییرات ۳شکل .  ۳

است و  داده ر  زیرزمینیمتر کاهش تراز آب  ۷۱/12 میانگین الور به در سطح استان نیز الی این دوره بررسی موردچاه  1۳۷۱

 است. سمنان سطح استانسال  2۳ میانگیناز  رتمتر بیش ۷۷/2 هوآهدر این  زیرزمینیسطح آب  افت که دهد میاین نشان 

 
 1۹۱8تا  1۹۷۲حوضه آبخیز دامغان از سال  . نمودار تغییرات سطح ایستابی سفره آب زیرزمینی در۱شکل 
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 1۹۱8 -1۹۷2آبخیز دامغان از سال  حوضهدر  زیرزمینیآب ایستابی سفره تغییرات سطح  .۷جدول 

 اسم منطقه چاه ردیف
آب ایستابی سفره تغییرات سطح 

 1۹۱8-1۹۷2از سال زیرزمینی 

محدوده 

 آبخیز حوضه
Zon X Y 

 ۷۳۱22۳۲ 2۷۱۲2۱ ۱۱ دامغان -۱۱/۷۱ قوشه 2 شمارهاکتشافی  1

 ۷۳۱۷۳۱۱ 2۷۱۱22 ۱۱ دامغان -۷۳/۲ واده امروان به قوشه 2

 ۷۳۳۷۳۲۳ 2۱2۱۱۲ ۱۱ دامغان -۱۳/۱ صید آباد ۷

 ۷۳۱۷۱۲۷ 2۱۷۳۳۷ ۱۱ دامغان -۳۳/1۲ امیرآبادامروان به  ۱

 ۷۳۱2۷2۱ 2۱۱۷۳1 ۱۱ دامغان -۳۲/1۳ امروان ۲

 ۷۳۳۳۳۱۷ 2۱۲1۱۱ ۱۱ دامغان -۷/۱ بخش آباد ۷

 ۷۳۳۱۳۳۷ 2۱۳۷۲۱ ۱۱ دامغان -۳۳/2۱ ایستگاه امروان ۳

 ۷۳۳۱۳۳۳ 2۱۳۳22 ۱۱ دامغان -1۷/۳ آباد ابراهیم ۱

 ۷۳۱۷۲1۲ 2۲۱۱۲۱ ۱۱ دامغان -۳۷/۳ واده شریفیه ۳

 ۷۳۳۱۱۱۳ 2۲1۱۱۱ ۱۱ دامغان -2۳/1۱ واده الیان به امروان 1۱
 ۱۱۱۱۱۳1 2۲2۱۷۱ ۱۱ دامغان -۷2/۷ الی چشمهواده  11

 ۷۳۳۳۷2۱ 2۲۷۱1۱ ۱۱ دامغان -۱1/۷۱ آباد قاسمشرق  12

 ۷۳۱۳۳2۱ 2۲۷2۱۳ ۱۱ دامغان -۱۷/۳ کشکو 1۷

 ۷۳۱۷۱۲۳ 2۲۷1۱۲ ۱۱ دامغان -۱2/11 سلطانیه 1۱

 ۷۳۳۱122 2۲۷2۳2 ۱۱ دامغان -۷۷/2۲ هسن آبادو 1۲

 ۱۱11۲2۱ 2۲۱۱۳۱ ۱۱ دامغان -۲۱/۷ آب پخش ودید 1۷

 ۷۳۳۳۷۳۲ 2۲۳۷۲2 ۱۱ دامغان -۱۲/۷2 باقرآبادواده  1۳

 ۷۳۱۱۲۳۷ 2۷۱۱2۳ ۱۱ دامغان -۱1/11 آباد شریفشمال  1۱

 ۷۳۱۱۱۱۳ 2۷2۱۷۱ ۱۱ دامغان -۲/12 مجیدآباد 1۳

 ۷۳۳۷۱۲۱ 2۷۲1۳2 ۱۱ دامغان -۷۷/1۲ بنا آباد 2۱

 ۱۱1111۳ 2۷۱۳۳۱ ۱۱ دامغان -۷۷/2۷ شمال غرب بق 21

 ۱۱۱12۱۷ 2۳12۳۱ ۱۱ دامغان -۷۷/۳ آباد موسی 22

 ۱۱۱۳۷1۱ 2۳22۲۲ ۱۱ دامغان -۷۳/۱ نقی الیها   آباد هسین 2۷

 ۱۱۱۱۷۷2 2۳۳1۲۷ ۱۱ دامغان -۱۷/۱ شمال غرب وعفرآباد 2۱

 ۱۱۱۳۱۳۳ 2۱22۷۱ ۱۱ دامغان -۷۳/۷ ونوب همزه خان 2۲

 ۱۱1۱۳۱۱ 2۱۱۳۳۳ ۱۱ دامغان -۷۳/۷۱ آباد شمال غرب تعیم 2۷

 ۳/1۱ آبخیز دامغان هوآهدر  زیرزمینیمیانگین تغییر تراز سطح آب 

از افزایشی یا کاهشی بیودن   نظر صرفدهد که تغییرات سطح هر ی  از کاربری  نتاین هاصل از توقیق نشان می درمجموع 
و با ایجیاد   داشته است با روند مشخصی اثر منفی آندر کاهش سطح  ،از منابع آب زیرزمینی برداری بنرهبا افزایش میزان  ها آن

 داشیته  روند کاهشیی  زیرزمینی های آبسطح ایستابی  تبع بهو  افزایش ها چاهامق  موردمطالعه تغییر کاربری اراآی در منطقه
  .1۱شکل ب است

 
 آب زیرزمینی در منطقه دامغان ایستابی سفره سطحاراضی با  های کاربری. نمودار رابطه بین درصد تغییرات سطح 1۲شکل 
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 بحث
 آن بیا  همیراه  مخیاالرات  و اقلییم  تغیییر  ونیانی  رخداد های مور، و دالیل ترین امده از یکی امروزه ها زمین کاربری تغییرات

 زییر سیطح   گسترش صورت به ها زمین کاربری تغییرات اصلی الگوی ونان سطح در الورکلی به  .Zhang et al., 2016ب است

الیرف   از و تجیاری  و صینعتی  هیای  شینر،  گسترش مسکونی، و شنری های پننه افزایش باغی، و کشاورزی های زمین کشت

 Amos et؛ Zhao et al., 2006) اسیت  آعیف و متوسط مراتع به مرغوب مراتع ، تبدیلها ونگل و مراتع سطح کاهش دیگر

al., 2021).   

، مراتع و افزایش سطح باغیات، منیاالق شینری و اراآیی بیایر و ...      ها ونگلنیز نشان از کاهش سطح  هاآر نتاین پژوهش 

بیشیترین سیطح    موردمطالعیه  دور نتیجه گرفت که در الیی   توان میکاربری  های نقشه مقایسةنتاین هاصل از  به باتووهاست. 

مراتیع   ،بکاهش سیطح   و انبوه انبوه نیمه های ونگل  اراآی بایر بافزایش سطحکاربری چنار تغییرات کاربری اراآی مربو  به 

از تغییرات اقلیمیی، نیوع    متأثر تواند میتغییر منابع آب زیرزمینی  امدتاً .باشد میو اراآی باغی بافزایش سطح   سطح  کاهشب

و در  بعفاصیله  زیرزمینیی  آب منیابع  کیه  ازآنجیایی  مختلف اراآی باشید.  های کاربریلب از این منابع در قا برداری بنرهو شدت 

 هوآیه تغییرات کاربری اراآیی در   ،گیرند نمی قرار بارندگی نوسانات ویژه به وهوایی آب تغییرات تأثیر توتزمانی کوتاه  های بازه

 .  دهد میسال نشان  2۱را در الی  منفی تأثیر زیرزمینیآب  بر میزان سطح منابع، آبخیز دامغان

بیا   نتیجه مشابنی را در ارتبا  بیا کیاهش سیطح آب زیرزمینیی    ، در دشت ارومیه نیز  1۷۳۱بو همکاران  بنمنشتوقیق  

، نشیان   1۱۱۱کانرود و همکیاران ب اسی همچنین اصیغری سر  .نشان داداز این منابع  برداری بنرهتغییر کاربری و درنتیجه شدت 

زیرزمینی در اراآیی کشیاورزی در الیی     های آبدادند که کاهش سطح مراتع و افزایش سطح و به دنبال آن شدت برداشت از 

 تغییرات کیاربری اراآیی  این موآوع که  به باتووهمنجر به افت چشمگیر تراز آب زیرزمینی شده است.  1۷۷۷-1۷۳۱ های سال

نسییبت بییه    دبایی  اسیت  یافتیه  کیاهش  شیدت  به نیز زیرزمینیسطح منابع آب از الرفی  و در منطقه اتفاق افتاده است شدت به

در  1۷۳۱نمود که در راستایی نتیاین توقییق اکبیرزاده و همکیاران در سیال      زیرزمینی اقدا   های آبکنتیرل برداشت از منابع 

 .از منابع آب زیرزمینی مطرح کردند برداری بنرهنظارت بر  منظور بهکه آرورت ایجاد پلیس آب را  شنرستان سرخه است

 گیری نتیجه
 زیرزمینیی آن تغییرات سیطح منیابع آب    تبع بهتغییرات کاربری اراآی و  سال 2۳الی  الورکلی به دادهان نتاین این پژوهش نش

و سیطح منیابع آب    انسانی است که موویب تغیییرات بسییاری در پوشیش زمیین      های فعالیتگسترش  اتفاق افتاد و اامل آن

آبخییز   هوآیه در  زیرزمینیی  هیای  آبمووب کاهش شدید تیراز سیطح    و متأسفانه بروز چنین تغییراتی ه استشد زیرزمینی

متر سیطح   ۳/1۱سال  2۳است و الی بازه  یافته کاهش زیرزمینیتراز آب  متر سانتی ۲۷/۱ ساالنه که الوری بهدامغان شده است 

 است.   یافته کاهش هوآهدر این  زیرزمینیآب 

تغیییرات   بیا  دررابطیه  موردمطالعیه منطقییه   زیرزمینیاز این پژوهش روند تغییرات سیطح آب  آمده دست بهنتاین  به باتووه

مییه یابیید،   ابییه شییکل کنییونی اد    موردمطالعیه از منیابع آب زیرزمینییی در منطقییه     بیرداری  بنیره . اگر استی اراآی ربرکا

و  زیسیت  موییط بیر   نیز اثرات منفی توانند می نیزن در منطقه شکل بگیرد. اعوه بر ای تواند میاوتماای و اقتصادی  های بوران

 تیوان  میی  درننایتز شود. از بعیای البیعی مانند سیل نی ناشی خسارات وسبب افزایش خطرات  بگذارد ومنابع البیعی منطقه 

در  زیرزمینیی و سیطح منیابع آب    در پوشش زمین گرفته صورتکاربری اراآی و بررسی تغییرات  های نقشه تنیةبیان کرد که 

، تعش در ونت میدیریت پاییدار منیابع البیعیی و اامیال      زیست مویطزمانی و مکانی گوناگون سبب افزایش شناخت  مقایسة

 .شود می در ونت توسعه پایدار مدیریتی های برنامه

 منابع

 اداره: . سیمنان اورایی آبخیزداری اسیتان سیمنان   - گزارش مطالعات تفصیلی . 1۷۳۳اداره کل منابع البیعی و آبخیزداری استان سمنان ب

 .سمنان استان آبخیزداری و البیعی منابع کل
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 زیرزمینیی  هیای  آب سیطح  بیا  آن ارتبا  و اراآی کاربری تغییرات بررسی . 1۱۱۱ب النا  ابادی، اهسان؛ قلعه، صیاد؛ ،سراسکانرود اصغری

 .۱۷-1۱۷،  1ب 12 ،البیعی منابع در وغرافیایی االعاات سامانه و ازدور سنجش . اردبیل دشت: موردی مطالعهب

در  ینی یرزمیمنظیور نظیارت بیر منیابع آب ز     آب بیه  سیپل جادیآرورت ا ی . بررس1۷۳۱ب مایش ،کوین ؛مومدرآای، زدانی ؛مانیپ ،اکبرزاده

 .1۱2-۱۳ ، ۱ب ۳ ،طیمو یداریو پا ایوغرافشنرستان سرخه سمنان.  آباد یو صوف نیوو ن،یا یروستاها

 نشیریه .  ارومییه  دشیت : میوردی  مطالعیه ب زیرزمینی آب تراز تغییرات روند بررسی . 1۷۳۱ب رقیه؛ رآایی، هسین صمدی، وواد؛ بنمنش،
 .۷۳-۱۱ ، ۱ب 22، وخا، آب هفاظت های پژوهش

 میوردی  مطالعیه ب زیرزمینیی  آب تیراز  افت روی بر اراآی کاربری تغییرات اثر . 1۷۳۳ب آزاده ارشیا، هیدر، الی نصراللنی، الی؛ زاده، هقی

 .۱-1  ،2۷ب ۷ ،آبخیزداری توسعه و تروین مجله . لرستان استان چغلوند منطقه

 تیاالب  اراآیی  کیاربری /پوشیش  تغیییرات  بیر  تولیلی . 1۱۱۱ب مسعود کریمی، زاده باقر مندی؛ بصیری، زند افشین؛ کار، دانه اسما؛ رافعی،

 .1۷-1، 1ب1 ،ازدور و سامانه االعاات وغرافیایی در منابع البیعی نشریه سنجشاخیر.  دو دهه در شادگان المللی بین

 بیا  اراآیی  کیاربری  تغیییرات  بینیی  پییش  و بررسی . 1۷۳۳ب الی برات خاکپور، الی؛ امید خوارزمی، مومدرهیم؛ فروزان؛ رهنما، الاهری،

-1۱2،  ۲۱ب 1۷، توسعه و وغرافیا فصلنامه . 1۷۳۱-1۷۳۳ های سال الیب شاندیز شنر زمانة چند ای ماهواره های داده از استفاده

12۳. 

 معیر. دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه . پایانهمدان معیر دشت زیرزمینی آب منابع کمیت بر اراآی کاربری تأثیر . 1۷۳۱ب سجاد ازیزیان،

: شینر  یمورد لعهمطاLCM  و مدل مارکوف ای زنجیرهبا استفاده از مدل  یاراآ یکاربر راتییتغ سازی مدل  .1۷۳۳افیفی، مومدابراهیم ب

 .1۲۱-1۱1 ، ۲۷ب 2۱، ییایالو  وغراف یکاربرد قاتیتوق هینشر. رازیش

 آب زیرزمینیی  تیراز  افیت  روی اراآیی  کیاربری  تغییرات روند تاثیر بررسی  .1۷۳۳امادالدین، سمیه؛ شیدایی مجد، نسرین؛ آرخی، صالح ب

 .1۱2-12۲ ، 2۲ب ۳، مجله مخاالرات مویطی.  کرمانشاه دشت ماهی: مطالعاتی مودودهب

 دشیت  میوردی  مطالعیه ب زیرزمینیی  آب تراز افت روی اراآی کاربری تغییرات اثر . 1۷۳۷ب کامران کریمی، ثریا؛ یعقوبی، مرزبان؛ فرامرزی،

 .۲۲-۷۱  ،2ب 1 ،خش  مناالق در آب مدیریت مجله . ایع  دهلران

 آبخییز  هوآیه  اراآیی  کاربری روند تغییرات ارزیابی.  1۷۱۳ب فاالمه اکبری، همیدرآا؛ کوهبنانی، اکبر؛ الینظری سامانی،  مندی؛ قربانی،

-۱2۳، زاهیدان: دانشیگاه سیسیتان و بلوچسیتان،     اسع  وغرافیادانان ونان المللی بین کنگره چنارمین مقاالت مجمواه. الالقان

۱22. 

 بیا  روز و شیب  در کرمانشاه شنر گرمایی وزیره فصلی و دورهای تغییرات بررسی.  1۷۳۳ب سیروس هاشمی، منتاب؛ ناصریه، فیروز؛ مجرد،

 .۱۱۷-۱۳1  ،2ب ۱۱، فضا و زمین فیزی  فصلنامه ای. ماهواره تصاویر از استفاده

 بیا  اراآیی  کیاربری  زمیانی  تغیییرات  پایش . 1۷۳2ب اردوان کمالی، مومدهسن؛ آبادی، مسیح منرداد؛ اسفندیاری، مومودرآا؛ مظاهری،

 ازدور سینجش  نشریه . کرمان استان ویرفت،: موردی مطالعهب وغرافیایی االعاات سیستم و ازدور سنجش های تکنی  از استفاده
 .۷۳-2۲  ،2ب ۱،  البیعی منابع الو  در GIS و ازدور سنجش کاربردب البیعی منابع در وغرافیایی االعاات سامانه و

 بیر  زمیین  پوشیش / اراآیی  کیاربری  تغیییرات  رونید  تأثیر  . بررسی1۷۳۷زاده، سارا؛ خسروی، هسن ب ولیالنی، مومد؛ ممبنی، مریم؛  نصر

پژوهشیی   فصیلنامه المیی  غیرب .   گییعن  دشیت : میوردی  مطالعیه ب ای میاهواره  تصاویر از استفاده با زیرزمینی، آب منابع وآعیت
 .۳۷-۱۱ ، ۳1ب 2۷، االعاات وغرافیایی

 اسیتان  بیسیتون  دشیت  آبخیوان  ایسیتابی  سیطح  مکیانی  و زمیانی  تغییرات برآورد . 1۷۳۳ب همیدرآا مرادی، خلیل؛ ولیلی، مینا؛ نیکزاد،

 .۳۳-۳۳  ،۱ب ۱ ،آب و آبیاری منندسی مجله آمار. زمین های روش با کرمانشاه

 ای استان سمنان. ، اداره آب منطقهتقسیمات تماب . 1۷۳۳ب وزارت نیرو
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