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  قروه چهاردولیمنطقه  منابع آب زیرزمینیبینی غلظت آرسنیک ( به منظور پیشGEPریزی بیان ژن )کاربرد برنامه
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 چكیده :

آلودگی منابع آب به آرسنیک در اکثر نقاط جهان و . باشدمیهای مهم انتقال آرسنیک در محیط مطرح هآب به عنوان یکی از را

 گروه علوم زمین دانشگاه تبریز اقدام به 3131شده است. بدین منظور در مهر استان کردستان گزارش در غرب کشور و ه ویژه ایران ب

در آزمایشگاه  و عناصر کمیاب فرعی ،های اصلیآنالیز شیمیایی یون نمود. منابع آب زیرزمینی دشت چهاردولیبرداری از نمونه

. نتایج حاصل، حاکی از انجام گردیدکردستان استان  فاضالب و لوژی گروه علوم زمین دانشگاه تبریز و آزمایشگاه آبژئوهیدرو

-های خطی زمینتوجه به این که تحقیقات قبلی حاکی از مناسب نبودن مدل باباشد. باالی آرسنیک در آب منطقه می هایغلظت

 ژنتیک بیان ریزیمصنوعی همچون برنامههای هوشاینرو مدل بینی غلظت آرسنیک در منطقه مطالعاتی بودند، ازآماری برای پیش

(GEPاستفاده گردید ) ها وجهی نسبت به سایر روشهای طبیعی با دقت قابل تیعت قادر به تخمین پارامترهای پدیدهکه با الهام از طب

عنوان ورودی مدل ها بهنمونهآرسنیک  و سیلیسسدیم، پتاسیم، پارامترهای  از های آرسنیک کل،د. برای تخمین غلظتباشمی

 . نمود استفاده گردید که نتایج مناسبی حاصلریزی بیان ژنتیک برنامه

 

 ، هوش مصنوعی.، کردستان، چهاردولیژنتیک بیان ریزیآرسنیک، برنامه :كليد واژه ها
 

Application of Genetic Expression Programmig (GEP) to predict Arsenic concentration in 

groundwater resources of Chahardoli reajon of Ghorveh 

 
 

 

 

 

 

Abstract: 
Water flow is one of the important ways to transfer arsenic in the environment. Arsenic contamination of water 

resources have been reported in many parts of the world and Iran, especially in the west part of the country and 

the Kurdistan province. Hence, Geolology Department of Tabriz University has attempted to sampling of 

groundwater resources in the Chahardoli Plain on October, 2014. Chemical analysis of major, minor and trace 

elements were performed in Hydrogeology Laboratory of Earth Sciences Department of Tabriz University and 

Water and Wastewater Laboratory of the Kurdistan Province. The results showed the high concentrations of 
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arsenic in the water resources of area. Previous research showed a lack of adequate geostatistical linear models 

for predicting the arsenic concentration in the study area, so artificial intelligence models such as genetic 

programming model inspired by nature with ability to estimate the parameters of the natural phenomena with 

significant accuracy compared to other methods were used. Hydrochemical parameters Including Na, K, SiO2 

and As used as input parameters for GEP model to estimate total arsenic concentration. The genetic expression 

programming model is able to predict Arsenic concentration with acceptable accuracy. 

 

Keywords: Arsenic, Artificial intelligence, Genetic Expression Programming, Chahardoli, Kurdistan. 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 مقدمه :

 کاهش و کنترل جهت اقدام هرگونه الزمه رواین . ازاندهای طبیعی در معرض آلودگی قرار گرفته یا آلوده شدهامروزه اکثر آب

 داشتن اختیار در که بوده سطح در موجود هایآالینده پراکندگی و توزیع نحوه کامل از آنها، آگاهی تأثیرات و آبی هایآالینده

 مختلف انجام آنالیزهای و مطالعه مورد منطقه سطح در یافته توزیع آلودگی سنجش هایطریق ایستگاه صرفاً از اطالعاتی چنین

 . باشدمی پذیرامکان

 عناصر، این میان از شوند.می یافت انسان بدن در حتی و هوا گیاهان، آب، خاک، با غلظت اندک در سنگ،عناصر سنگین 

 (.Dragon, 2006) شودمی محسوب هاآالینده مهمترین از یکی عنوان به طبیعی هایمحیط در باال، بسیار سمیت دلیل به آرسنیک

 زادو زیست( Chiban et al., 2012) زاد، زمین(Bundschuh et al., 2011; Rahmani et al., 2010) زادهای انساندر اثر پدیده که

(Mahimairaja et al., 2005) آلودگی صورت در .گرددمی زیرزمینی و سطحی هایآب آلودگی غلظت آن افزایش یافته و باعث 

 لذا. شد آن گسترش مانع یا و برد بین از را هاآلودگی این تواننمی سادگی به است شناسیزمین از متأثر به شدت که هاآب طبیعی

 خطرناک هایآنومالی وجود صورت در و (Gurung et al., 2005) گیرند قرار بررسی مورد دقت به بایستی هاآلودگی نوع این

 مصرف به دلیل جهان در عده بیشماری جان که چرا گیرد، صورت نظر تجدید آن مصرف چگونگی در باید ها،آب کننده درآلوده

 گیرد.می زیادی قربانیان ساالنه جهان، در آلوده آب مصرف و بوده خطر در آلوده آب

های زیرزمینی استفاده های مختلف مدیریتی آبسازی متفاوتی وجود دارند که از آنها برای آزمایش اثرات استراتژیهای شبیهمدل

های کیفیت آب و هیدرولیک راتژی مدیریت با کمترین هزینه برای تعیین محدودیتتوان در شناسایی استها را میشود. این مدلمی

)اصغری  باشندها میها در زمان و مکان جزوی از این محدودیتزیرزمینی در یک آبخوان به کاربرد برد که تعیین غلظتهای آب

 (GPریزی ژنتیک)سازی از جمله برنامهبینی و شبیهای از علوم کامپیوتری است که قادر به پیشمصنوعی شاخههوش  (.3193مقدم، 

 .(Fallah-Mehdipour et al., 2013) باشدمی

به  GPشود. باشد که در حل مسائل دقیق و پیچیده از آن استفاده میهای الهام گرفته از طبیعت میریزی ژنتیک از جمله روشبرنامه

ریزی ژنتیک همچنین قادر به ارائه رابطه تقریبی بین شناسایی کند. برنامهکند که قادر است متغیرهای موثر را ای عمل میگونه

ریزی های مختلف هوش مصنوعی و برنامهباشد. تا به حال مطالعات مختلفی با استفاده از روشمتغیرهای ورودی و خروجی مدل می
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بینی و برای مطالعه فرایند پیش GPیادی از را به اثبات رسانده است. محققان ز GPهای ژنتیک صورت گرفته است که برتری روش

 تخمین ،(Aytek and Kisi, 2008) ، حمل رسوب رودخانه(Fallah-Mehdipour et al., 2013) سازی سطح آب زیرزمینیشبیه

 ,Guven) روزانه دبی ، تعیین(Rabunal et al., 2007) واحد هیدروگراف ، تعیین(Ustoorikar and Deo, 2008) ناقص هایداده

بینی کوتاه و پیش (Jayawardena et al., 2005) رواناب-بارش فرایند سازی، مدل(Shoaib et al., 2015) بینی جریان، پیش(2009

را در کاربرد  GPسود جستند. بسیاری از مطالعات داخلی نیز دقت کاربرد روش  (Kisi et al., 2011) مدت و بلند مدت دمای هوا

، (3193)قربانی و همکاران،  هوا دمای کمینه و متوسط بیشینه، تخمین( 3193)سلطانی و همکاران،  رواناب-بارش فرایند سازیمدل

 اند.به اثبات رسانده( 3131کار و همکاران، )کاوه آب تراز نوسانات سازی شبیه

 حاضر تحقیق را در پی نداشت، در نتایج مناسب( که 3131)صفری، پیشینآماری مطالعات های خطی و زمینبا توجه به نتایج مدل

 گردیده است. ژنتیک بیان ریزیبرنامههای آرسنیک با استفاده از بینی غلظتاقدام به پیش

◊◊◊◊◊◊◊ 

 : روش تحقیقبحث و 

 : منطقه مطالعاتی .1

 : موقعیت جغرافیایی

 شرقی و 19°31' 12"تا  14° 1٤' 13"های  طولبین  یامحدوده شان داده شده است درن 3منطقه چهاردولی که موقعیت آن در شکل 

مربوط به ارتفاعات رشته کوه ) متر 1111معادل حداکثر ارتفاع این محدوده قرار دارد. شمالی  13° 31' 32"تا  11°31' 12"عرض 

. باشدمیمتر از سطح دریاهای آزاد  3442حداقل ارتفاع در محل خروجی دشت یا مرز شمالی آن حدود  ( وتق زاگرس و کوه تق

های هواشناسی دوسر و بلبان  های ایستگاه بر اساس دادهدارای مورفولوژی نسبتا آرام است. دشت چهاردولی با شیب جنوب به شمال 

 ،بندی آمبرژه براساس سیستم طبقه باشد و متر میمیلی 111( حدود 3133-3193آباد، میزان بارش متوسط ماهانه برای دوره ده ساله )

 می خشک سرد است.یط اقلیی شرامنطقه مطالعاتی دارا

 : زمین شناسی و هیدرولوژی

های ماگمایی و  های این زون نظیر فعالیت سیرجان واقع شده و دارای ویژگی -منطقه مورد مطالعه در بخش کوچکی از زون سنندج  

های تکتونیکی، در هم آمیختگی سازندها به  های وسیع است. در اثر فعالیت اثر حرکات تکتونیکی در پهنه در ها دگرگونی سنگ

 ژوراسیک و کرتاسه مربوط به زمان ریولیت و ریوداسیتشده است. است که گاهی موجب قطع ارتباط آنها با یکدیگر شده  ای  گونه

دار در ارتفاعات شرقی و آهک نومولیتائوسن توف سبزرنگ عات غرب چهاردولی رخنمون دارد. در بخش مرکزی ارتفا

در یک نیز  الیگومیوسن یماسه سنگ و کنگلومرا ی،ولکانیکهای محدوده کوچک قابل مشاهده است. نهشتهچهاردولی در یک 

که نتیجه  باشدمی یپهنه وسیع در ارتفاعات شمال شرق منطقه قابل مشاهده بوده و آخرین مرحله ماگمایی مربوط به اوایل کواترنر

 را فرا گرفته است.کسن  هایی است که از شرق روستای وینسار تا جنوب روستای داش آن بازالت
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 ٤1/19٤و دشت آن حدود  33/339ی رودخانه تلوار واقع شده است. مساحت حوضه آبریز چهاردولی  منطقه چهاردولی در سرشاخه

رودخانه از جمله مى و فصلى ئهاى دا رودخانه حوضه آبریز چهاردولی شاملمحدوده بع آب سطحى اترین من مهم کیلومتر مربع است.

. جهت عمومی جریان باشندمیگاللی میهم و چمنارنجک، چمکسن، چمداشهای چم رودخانه شاملهای آن  شورچای و سرشاخه

زیرزمینی در امتداد  باشد و آب ی میاز مرکز به طرف شمال غرب اعات شرق و غرب به طرف مرکز دشت وزیرزمینی از ارتف آب

در مقاطع ورودی  ( گرادیان هیدرولیکی94شهریور ) زیرزمینی شود. براساس نقشه تراز آب شور از منطقه خارج می رودخانه چم

ینسار و در حد فاصل روستای و ،9/1و حاشیه شرقی دشت در حوالی روستای نارنجک  3/3، دره پلوسرکان 3٤/1مقابل دره گاللی 

 (.3191 )آب منطقه ای استان کردستان، کند در هزار تغییر می 1تا  3در مقطع خروجی دشت، گرادیان بین  و 4/٤آب باریک 

 :های هیدروشیمیایی  داده .2

نمونه از آب شرب  1چشمه و  32چاه،  31نمونه قنات،  ٤ شامل ی آبینمونه 13، 3131به منظور بررسی هیدروشیمیایی منطقه، درمهر 

فرعی وکمیاب تهیه لی اتیلنی برای تجزیه عناصر اصلی، ها در دو ظرف مجزای یک لیتری پ آوری گردید. نمونهروستایی جمع

های  ها در آزمایشگاه هرسانده شد. این نمون 1به نیتریک غلیظ مربوط به عناصر کمیاب با اضافه کردن اسید هاینمونه pHگردید. 

. پارامترهای تجزیه شده شامل ندآبشناسی دانشگاه تبریز و شرکت آب و فاضالب استان کردستان مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفت

    و- ) فرعی ،های اصلی های شیمیایی شامل یون آزمایشگاه و مشخصه گیری شده دراندازه EC و  pHهای فیزیکی مشخصه
و ( -

 ارائه شده است GPورودی مدل خصوصیات آماری پارامترهای  3جدول در است.  (Asو  Fe ،Mn ،Cr ،Cd ،Pb) کمیابعناصر 

با  (94/2( و سیلیس )92/2(، پتاسیم )33/2سدیم ) پارامترهای(  SPSS, V.17به علت دارا بودن باالترین همبستگی پیرسون )که 

 .به عنوان ورودی مدل انتخاب گردیدندآرسنیک 
 

 های هيدروشيمی . خصوصيات آماری داده1جدول 
 کشیدگی شدگی کج واریانس انحراف معیار میانگین ماکزیمم مینیمم واحد پارامتر
Ca2+ meq/L 05/1 05/11 11/3 89/1 80/3 33/3 89/13 
Mg2+ meq/L 59/5 15/3 18/1 13/5 09/5 81/5 01/5 
Na+ meq/L 11/5 31/8 53/1 15/1 88/1 53/5 83/5- 
K+ meq/L 55/5 10/5 53/5 51/5 55/5 18/1 30/5- 

HCO3
- meq/L 55/3 55/18 88/8 51/1 31/8 89/1 11/11 

SO4
2- meq/L 58/5 35/0 13/1 05/1 13/1 89/1 19/3 

Cl- meq/L 55/5 18/3 89/5 39/5 81/5 83/1 51/8 
As µg/L 55/3 55/115 80/03 88/31 80/3831 35/1 15/3 

NO3 mg/L 89/5 39/30 11/11 83/11 13/135 83/1 11/15 
SiO2 mg/L 31/18 39/159 95/88 88/13 91/119 81/5 38/5- 

F- mg/L 51/5 05/1 80/5 11/5 59/5 81/1 91/8 
Mn mg/L 55/5 51/5 55/5 55/5 55/5 33/3 13/11 
Fe mg/L 55/5 51/5 51/5 51/5 55/5 15/1 31/1 
Cr mg/L 55/5 51/5 55/5 55/5 55/5 81/1 13/3 
EC µs/cm 55/193 55/1901 11/031 51/318 89/159189 39/1 11/1 
pH 

 
55/8 15/9 33/1 91/5 39/5 81/1- 59/8 
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 های نمونه برداری .  موقعيت جغرافيایی، راههای دسترسی و مکان1شکل

 :(GEP) ریزی بیان ژنتیکبرنامه .3

های بصورت الگوریتم GPو  GAهمانند که معرفی گردید  3333اولین بار توسط فریرا در سال  (GEP) ریزی بیان ژنتیکبرنامه

کند و آنها را بر اساس برازش انتخاب کرده و بر روی آنها با استفاده از یک یا از افراد مجزا در جمعیت استفاده می وژنتیکی است 

دار با طول های عالمتافراد بصورت ردیف GEPدر  .(Mitchaell., 1999) نمایدچند عملگر ژنتیکی تغییرات ژنتیکی اعمال می

( expression trees) شوند که بصورت غیرخطی و با شکل و اندازه متفاوت بصورت درخت بیان)کروموزوم( رمزگذاری می ثابت

 ،هاسازمان عملکردی و ساختاری ژنشود و این آن کنترل می هر ژن به وسیله سر و دم ساختمان .(Ferreira, 2001گردند)مینمایان 

GEP ای ها در آن اهمیت ندارد. رمزگشایی اطالعات مجموعهکند که حد اصالح کروموزومرا برای ایجاد برنامه معتبر ضمانت می

ها کروموزومکند. کدهای ژنتیکی بسیار ساده بوده و ارتباط تک به تک آنها در بین عالیمی از از کدها و قوانین را آشکار می

 شوند. آشکار می (terminal) هابصورت توابع و پایانه

به وسیله ترکیب  (generation) ای است که ابتدا با تولید کروموزوم و ایجاد جمعیت اولیهریزی ژنتیک به گونهمراحل اجرای برنامه

تعداد مناسبی از  پذیرد.یله تابع برازش صورت میه وسب)ژن( موثر  ارزیابی افراد جمعیت شود.ها و توابع شروع میتصادفی پایانه

ای که معیار انتخاب احتمالی فرد با برازش بهتر به فرد نامرغوب است گردند به گونهجمعیت تولید شده بصورت احتمالی انتخاب می

 (هاها یا کروموزومنقش پروتئین) هاو پایانه( RNAنقش) عملگرهای ریاضیوقتی  ولی صرفا به معنی حذف فرد نامرغوب نیست.

 ها یکی از عملگرهای ژنتیکیاز فرمول شود. در هر بار تولید جمعیت جدیدپذیر میکنند امکان تقلید تکاملی امکانهم عمل میبا

(operators) انتخابی عبور یا تکرار (replication)تقاطع ، (crossover)جهش ، (mutation )کپی یا تولید مثل و (reproduction) 

 شود.شود و مدل به وسیله تابع برازش ارزیابی میشود و جمعیت جدید تولید میروی تعداد مشخصی از جمعیت انتخابی استفاده می

های عددی و متغیرهای کیفی بکار برده شده برای کنترل اجرای )مقادیر مولفه در مراحل بعد پارامترهای کنترل کننده اجرای مدل

بایست تعیین گردد که این معیار متناسب با تکرار فرایند روی فرزندان برای ارائه نتایج رای برنامه میمدل( و معیارهای توقف اج
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)تعداد، تولید جمعیت جدید، مقدار برازش فرمولها( است.هر فرایند جستجو با تولید تصادفی یک سری از درختان  اجرای بهتر برنامه

 ، تورنومنت(roulette wheel) (، چرخ رولelitism) های الیتیسسماستفاده از روش گیرد. درخت با مقادیر تابعی بهتر باصورت می

(tournament )دهیا روش ارزش( یranking method )گردد. عملگرهای دیگر به وسیله انشعابات دیگر تاثیر گذاشته و انتخاب می

  یابد.تکرار یا تابع خطای معین ادامه میشود. این فرایند تا زمان حصول حداکثر تعداد زیر درختان دیگر حاصل می

 جذر میانگین مربعات خطایا و    ضریب تعیین شاخصی برازش و کاهش خطای تخمین بصورت سازتوابع برازش با هدف بیشینه

زش را بینی با اربخش بودن و توانایی مدل برای ایجاد پیشاین معیارها نتیجه .( استفاده شده است1و 3) مطابق روابط     

تعداد کل  nشماره داده و  iمیانگین محاسباتی،  ̅ میانگین مشاهداتی،  ̅ مقادیر محاسباتی،  yمقادیر مشاهداتی،  xد. نکمشخص می

و قادر به ارائه رابطه تقریبی بین متغیرهای  با توجه به این که این روش از دقت باال و کاربرد زیادی برخوردار بوده باشد.ها میداده

 .GeneXproTools(vافزار )ریزی بیان ژنتیک و کاربرد نرمورودی و خروجی است، در این تحقیق سعی شده با استفاده از برنامه

 بینی شود. ، مقادیر غلظت آرسنیک پیش4.0

            
∑    - ̅    - ̅ 
 
   

√∑    - ̅ 
  

   ∑    - ̅ 
  

   

(3) رابطه                                                                    √
∑    -   

  
   

 
(1)رابطه          

 :GEPتخمین آرسنیک با استفاده از مدل  .4

های آموزشی دارای اهمیت باالیی است زیرا انتخاب جمعیت اولیه های ورودی به عنوان دادهدر این روش انتخاب مناسب داده

پارامترهای های منظور آموزش ماهیت حاکم بر پدیده در پیچیدگی، حافظه درگیر و دقت الگوها تاثیرگذار است. دادهتصادفی به 

در مرحله  داده 13های ورودی مورد استفاده قرار گرفت. در این مطالعه تعداد به عنوان دادهو آرسنیک سیلیس  ،سدیم، پتاسیم

ها در مرحله آزمایش وارد گردند. تولید جمعیت اولیه با انتخاب که کمینه و بیشینه داده ای انتخاب گردیدبه گونه آموزش و آزمایش

ثابت در  1و ( number of gene) ژن 1، تعداد 4برابر ( head size) کروموزوم اولیه و با ویژگی اندازه سر یا طول هر راس 12تعداد 

( linking function) برای تابع پیوند )+( عملگر ریاضی جمع کنندهچنین همبرای برنامه انجام گردید. ( constant per gene) هر ژن

ها انتخاب گردید. برای مقایسه نتایج برنامه برای عملگرهای اصلی مختلف از سه مجموعه تابع استفاده شد که نتایج آن بین زیرشاخه

به عنوان توابع اصلی برای برنامه و بهترین  برنامهفرض پیشهای شامل عملگر F3ارائه شده است که مطابق آن تابع  (1جدول) در

بایست (، می1انتخاب گردید. عالوه بر تعیین پارامترهای کنترل کننده اجرای مدل مطابق جدول) دیگرحالت برازش نسبت به توابع 

یابد که با ادامه می 3222برابرمعیار توقف اجرای برنامه تعیین گردد. به این ترتیب برنامه تا زمان رسیدن به تعداد جمیعت مد نظر 

به با دقت باالیی در مرحله آموزش و آزمایش  GPنتایج مدل ارزیابی به نتیجه مناسب رسید.  13و با اندازه برنامه  313حداکثر تولید 

Rبا  ترتیب
در مراحل مربوط به آزمایش و  مدل نمودار مقادیر آرسنیک مشاهداتی و محاسباتی حاصل گردید. 91/2و  31/2 برابر 2

بدست آمد که  (1) پارامترها مطابق شکلبین ورودی و خروجی  وابطر و درخت بیان ژن .باشدقابل مشاهده می  1آموزش در شکل

 است. SiO2و  K ،Naبه ترتیب مربوط به  d2و  d0 ،d1آن پارامترهای  در
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 . مقایسه حاالت مختلف انتخاب عملگرها برنامه2جدول

 آزمایش آموزش مجموعه عملگر ریاضی توابع
R2 RMSE R2 RMSE 

F1 +  -  ×  ÷  0.92 0.064 0.57 0.167 
F2 +   -   ×   ÷   Sqrt, Exp, Ln, x2, x3, 3RT 0.92 0.067 0.51 0.137 
F3 +   -   ×   ÷  Sqrt, Exp, Ln, x2, x3, 3RT, sin, cos, atan 0.93 0.062 0.83 0.15 

 ریزی ژنتيک بکار برده شدهمشخصات پارامترهای برنامه .3جدول

mutation rate 0.044  gene recombination 0.1 
inversion rate 0.1  gene transposition 0.1 
IS  transposition rate 0.1  RNC mutation 0.1 
RIS transposition  rate 0. 1  Dc mutation 0.044 
one poin recombination 0.3  Dc inversion 0.1 
two  poin recombination 0.3  Dc IS transposition 0.1 

        
 آزمایشریزی ژنتيک در مرحله آموزش وبرنامه مقایسه نتایج مشاهداتی و محاسباتی -2شکل

 
 درخت بيان و روابط حاصل شده برای هر زیر درخت -3شکل

◊◊◊◊◊◊◊ 

 گیری :نتیجه

های پیچیده و غیرخطی را های کاربردی و تولید درخت بیان ژن امکان ارزیابی مدلریزی بیان ژن با ویژگیدر این تحقیق برنامه

 تواننماید که بر مبنای آن میهای صریح با دقت باالیی را ارائه میحلریزی ژنتیک راهآورد. همچنین مدل مبتنی بر برنامهفراهم می

های آماری برای برآورد رابطه بین متغیرهای ورودی و خروجی را تعیین کرد. مدل ارائه شده با توجه به عدم پاسخگویی مناسب مدل

 تواند در برآورد دقیقی از مقادیر آرسنیک در منطقه مناسب باشد.مکانی آرسنیک در منطقه مطالعاتی می
◊◊◊◊◊◊◊ 

 منابع فارسی :
 ."گزارش توجیهی تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی دشت چهاردولی " ،3191.، تانای استان کردسآب منطقه

y = 0.9269x + 0.0067 
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 ص.113 ،یزانتشارات دانشگاه تبر ،"یرزمینیز یهااصول شناخت آب "، 3193 ،الف. مقدم،یاصغر

 ،"رواناب-برنامه ریزی ژنتیک و کاربرد آن در مدلسازی فرایند بارش"، 3193 ، د.،زادهفرسادیص.،  دربندی،الف.،  فاخری فرد،ع.، م قربانی، ع.، سلطانی،

 .1، شماره 3/12مجله دانش آب و خاک کشاورزی، جلد 

مجله دانش  ،"های هوش مصنوعیتخمین متوسط، کمینه و بیشینه متوسط هوای شهر تبریز با استفاده از روش" ،3193 ج.،کاظمی، ه.، شیری،ع.،م قربانی،

 .1، شماره 3/12آب و خاک کشاورزی، جلد 

، نشریه مهندسی عمران "ریزی بیان ژنسازی نوسانات تراز آب با استفاده ازبرنامهشبیه"، 3131 الف.، دربندی، ص.، زاده،اشرف ع.،م قربانی، ش.، کار،کاوه

 .1، شماره 11جلد  محیط زیست،و 

دانشگاه  ،کارشناسی ارشد نامهپایان، " ت آرسنیک در منابع آب زیرزمینی منطقه چهاردولی، استان کردستانبررسی آنومالی غلظ" ،3131 ،.، شصفری

 .علوم زمین ، گروهبریزت

◊◊◊◊◊◊◊ 
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