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 درونیابی: برآورد هیدروگراف واحد آب زیرزمینی های تکنیکروش تیسن یا 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 چکیده

ٍ دس ًْایت هذیشیت تْیٌِ صیشصهیٌی  تیالى آب حجن هخضى،  تشآٍسد دس ًقطی  هْن ٍ هَثش آب صیشصهیٌی ّیذسٍگشاف ٍاحذ

ّای دسًٍیاتی  سٍشتا ٍجَد  ایشاىدس  گشاف ٍاحذ آب صیشصهیٌیتشای هحاسثِ ّیذسٍ ،دس حال حاضش. داسدهٌاتغ آب یک دضت 

ّیذسٍگشاف ًتایج تشآٍسد دس ایي تحقیق، سؼی تش آى است کِ ضَد.  اص سٍش سٌتی تیسي استفادُ هی ،ػول صیاد سشػتٍ  دقت داسای

ّای دسًٍیاتی پش کاستشد تا دقت  اص سٍش دّی هؼکَس فاغلِ تِ ػٌَاى یکی ٍصىسٍش سٍش تیسي ٍ حاغل اص آب صیشصهیٌی ٍاحذ 

گیالى )تا ضثکِ صًجاى )تا ضثکِ پیضٍهتشی پشاکٌذُ ٍ ًسثتا ًاهٌظن( ٍ  ّای دضت ّذف،ایي ًیل تِ تشای  تا ّن هقایسِ ضَد.تاال، 

دّی قاط کٌتشلی تشای ٍصىً (RMSE) اًگیي هشتؼاتهجزٍس هی پیضٍهتشی هتشاکن ٍ هٌظن( تِ ػٌَاى هغالؼِ هَسدی اًتخاب ضذًذ.

تذست  80/1ٍ  15/1 غَس هتَسظت ٍ دس دضت گیالى 97/14ٍ   04/7 تغَس هتَسظ هؼکَس فاغلِ ٍ تیسي تِ تشتیة دس دضت صًجاى

سٍش ًسثت تِ تشی اص دقت تاال تخػَظ دس ضثکِ پیضٍهتشی ًاهٌظن ٍ پشاکٌذُ دّی هؼکَس فاغلِ  سٍش ٍصى دّذ ًطاى هیکِ  آهذ

حاکی اص آى ّوچٌیي ًتایج  کٌذ. افضایص پیذا هیسٍش دقت ّش دٍ  ،ضثکِ هٌظن ضشایظ ٍجَددس دس ضوي تاضذ.  تیسي تشخَسداس هی

تَاًذ  کٌذ کِ ایي هی تشآٍسد هی یطتشت ،دّی هؼکَس فاغلِ  ٍصىًسثت تِ سٍش   یذسٍگشاف ساّاست کِ ّوَاسُ سٍش تیسي هقادیش 

 .ًوایذهحاسثات حجن رخیشُ ٍ تیالى آب صیشصهیٌی  ٍاسدسا خغای صیادی 
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Abstract: 

 
Preparing groundwater unit hydrograph is an important and effective step in estimation of the storage capacity 

and groundwater budget as well as optimum management of water resources in an aquifer. Now, in Iran, unit 

hydrograph is calculated using classical Thiessen polygon method whereas the interpolation methods with 

higher precision are available. This study compares the results of Thiessen and inverse distance weighting (IDW) 

methods to explore their precision in estimation groundwater unit hydrograph. For this goal, Zanjan plain with 

sparse and disordered piezometric network and Gillan plain with high resolution and dense piezometric network 

are studied. The average of RMSE in controlling points for IDW and Thiessen methods is respectively 7.04 and 

14.97 in Zanjan plain and 1.15 and 1.80 in Gillan plain. Generally, the results indicate that IDW technique has a 

greater precision in comparison with Thiessen polygon method, especially in the spares and disordered 

piezometric network. Furthermore, the precision of both method increases with denser piezometric network.     
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 مقدمه:

سٍیِ اص هٌاتغ آب  اهشٍصُ تغییشات اقلین سخ دادُ دس جْت کاّص تاسش ٍ آب دس دستشس اص یک سَ ٍ اص سَی دیگش تشداضت تی

ّا( کن آب یا خطک ضًَذ. ایي اهش سثة  ّا ٍ دسیاچِ سغحی ٍ صیشصهیٌی سثة ضذُ است تا تسیاسی اص هٌاتغ آب سغحی )سٍدخاًِ

ًیض تیص اص   ّا اتغ آب صیشصهیٌی ضذُ کِ تِ تثغ آى اّویت ایي هٌاتغ ٍ اسائِ ساّکاس دس جْت هذیشیت تْیٌِ آىٍاتستگی تیطتش تِ هٌ

 تاضذ. پیص هذ ًظش هی

تش حجن آب  ی هٌاتغ آب صیشصهیٌی اص اّویت فشاٍاًی تشخَسداس است، تشآٍسد دقیقیکی اص اعالػات الصم کِ تشای هذیشیت تْیٌِ

(. اص عشفی یکی اص هْوتشیي پاساهتشّای هَثش دس تشآٍسد 1387صاسػی ٍ آخًَذ ػلی، تاضذ ) س ّش آتخَاى هیصیشصهیٌی رخیشُ ضذُ د

حجن آب هخضى ٍ حتی تغزیِ یا تخلیِ ساالًِ آتخَاى، تشآٍسد دقیق تشاص آب صیشصهیٌی هتَسظ دس یک آتخَاى است. هؼوَال جْت 

 ,Zereini and Wolfgangضَد ) تیسي استفادُ هی سٍش پلیگَىاحذ، اص تشآٍسد تشاص هتَسظ آب صیشصهیٌی اص سٍش ّیذسٍگشاف ٍ

ی پیضٍهتشی تِ غَست هتشاکن تا ضیة سغح آب صیشصهیٌی هالین است، تِ جَاب (. اها ایي سٍش تیطتش دس هَاسدی کِ ضثک2005ِ

غشف ّضیٌِ ٍ ٍقت تسیاس است، تٌاتشایي تشداسی اص آى هستلضم  ی پیضٍهتشی هتشاکن ٍ دادُسسذ. اص آًجا کِ حفش ضثکِقاتل قثَل هی

تَاًذ دس غشف ٍقت ٍ ّضیٌِ هفیذ ٍاقغ گشدد. اص سَیی دقت دس  تش هی ی دقیقّای دسًٍیاتی تا تَاى تشسین ًقطِ استفادُ اص سٍش

جَد دس تشسین ّیذسٍگشاف ٍاحذ تسیاس حائض اّویت است صیشا ّیذسٍگشاف ٍاحذ دس تشآٍسد تیالى آب ٍ تؼییي حجن رخیشُ آب هَ

ّای هذیشیتی هختلف اص جولِ عشاحی سذّا ٍ تشآٍسد حجن آب هجاص قاتل تشداضت اص سفشُ، ًقص هْوی  یک آتخَاى کِ دس تشًاهِ

ًادسست  ضَد کِ ایي ّای  سیضی تَاًذ سثة اضتثاّات ٍ تشًاهِ کٌذ. اگش دقت تشآٍسد ّیذسٍگشاف ٍاحذ کافی ًثاضذ هی تاصی هی

 تِ تاس آٍسد.جثشاًی غیش قاتل تَاًذ خساسات  هی

سٍش پلیگَى تیسي تؼٌَاى یکی اص ّای هختلفی تشای تخویي هقذاس یک کویت دس ًقاط هجَْل تش اساس ًقاط هؼلَم ٍجَد. سٍش

-ای آى ًقغِ قشاس هیًقاعی کِ دس هساحت هٌغقِ یگشدد کِ دس آى، اسصش یک ًقغِ سا تِ کلیِیاتی هحسَب هیسٍش ّای دسٍى

تشداسی ضذُ، ی ًوًَِتشداسی ًطذُ تا اسصش ًقاط ّوسایِّای ًوًَِاسصش هَقؼیتدس حقیقت دس ایي سٍش،  .ٌّذد گیشًذ، ًسثت هی

ایي سٍش تفاٍت  .(Kanevski and Maignan, 2004) ی یکساًی داسًذ هشصّای پلیگَى اص ًقاط ّوسایِ، فاغلِ .گشددهساٍی هی

ی حّا ٍ کشیجیٌگ داسد. دس سٍش تیسي پلیگَى سغایؼکَس فاغلِ، چٌذجولِدّی هٍصىّای دسًٍیاتی هاًٌذ اساسی تا سایش سٍش

پزیشد حال آًکِ ضایذ پشاکٌذگی ّای اعشاف تأثیش هیضَد ضاهل سغح ٍسیؼی است کِ تٌْا اص ّوسایِکِ تِ هقادیش ًسثت دادُ هی

فاغلِ ٍ کشیجیٌگ ساختاس فضایی ًقاط دّی هؼکَس ّای ٍصىکِ دس سٍشس غَستی. دی ّوسایگی تاضذیک پذیذُ تیص اص گستشُ

. ّوچٌیي ًتایج سٍش تیسي پلیگَى دس هَاسدی (Fisher, 2005)تاضذ تشداسی تا تٌظین ضؼاع تأثیش دس هؼادالت قاتل کٌتشل هیًوًَِ

 .(Illian and Stoyan, 2008)تشی است ای ًاهٌظن ٍ تا فَاغل صیاد است ًسثتاً سغح گسستِتشداسی ًقاط، ضثکِی ًوًَِکِ ضثکِ
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جْت تشآٍسد غلظت آلَدگی آسسٌیک  دّی هؼکَس فاغلٍِصىّای کشیجیٌگ ٍ  تِ هقایسِ دقت سٍش( 2008) گٌگ ٍ ّوکاساى

دس هٌاتغ آب صیشصهیٌی تگضاس پشداختٌذ کِ ًتایج ًطاى داد اگش ػوق چاُ ًوًَِ تشداسی ٍ تشاص تَپَگشافی ًیض هذ ًظش قشاس تگیشیذ، 

( ًطاى دادًذ دس ضشایغی کِ ّوثستگی هکاًی 2013تاضذ. جی ٍ ّوکاساى ) تْتش اص کشیجیٌگ هی لِدّی هؼکَس فاغٍصىسٍش 

دّی ٍصىسٍش  (تشاص آب ٍ پاساهتشّای فیضیکَ ضیویایی )ّا ضؼیف تاضذ، جْت تشسین ًقطِ پاساهتشّای هختلف آب صیشصهیٌی  دادُ

( دس یک هغالؼِ دس استاى خَصستاى سؼی کشدًذ دقت 1387ی )صاسػی ٍ آخًَذػلدّذ.  تْتش اص کشیجیٌگ جَاب هی هؼکَس فاغلِ

ّا  آهاسی سا دس تشآٍسد ّیذسٍگشاف ٍاحذ آب صیشصهیٌی تا ّن هقایسِ کٌٌذ. دس ایي کاس آى ّای صهیي سٍش آهاس کالسیک ٍ سٍش

اًذ تْتش اص دٍ سٍش تَ دس یک ضشایظ خاظ هی دّی هؼکَس فاغلٍِصىّای تیسي، کشیجیٌگ ٍ  ًطاى دادًذ کِ ّش کذام اص سٍش

 دّذ.  دیگش جَاب 

ی ّیذسٍگشاف ٍاحذ آب ی هزکَس تشسسی دقت تشآٍسد تیسي پلیگَى تِ ػٌَاى یک سٍش هشسَم دس هحاسثِّذف اص هغالؼِ

ی ّای تشاص آب صیشصهیٌی دس دٍ دضت یکی تا ضثکِدّی هؼکَس فاغلِ است. تِ ایي هٌظَس دادُصیشصهیٌی ٍ سٍش دسًٍیاتی ٍصى

 ّا ًیض تشسسی ضَد.ای ًِ چٌذاى هٌظن تِ کاس تشدُ ضذُ است تا تأثیش ضکل ٌّذسی ضثکِ تش دقت سٍشٌّذسی ٍ دیگشی تا ضثکِ هٌظن

◊◊◊◊◊◊◊ 

 روش تحقیق

-ّای تِ کاس سفتِ تِ غَست کلی تیاى ضذُ ٍ دس اداهِ ، هشاحل کاسی اًجام تحقیق تطشیح ضذُدس ایي تخص اتتذا سٍش کاس الگَسیتن

 اًذ.

ی خػَغیت یک پذیذُ دس  گیشی هقذاس ٍاقؼی یک پذیذُ است صیشا هطاّذُ ػلت تکاسگیشی تَاتغ دسًٍیاتی، هحذٍدیت اًذاصُ

تشداسی اهکاى دستشسی تِ یک هذل اص پذیذُ ٍجَد  هوکي است. دسغَستیکِ تا ًوًَِ تواهی فضای هغالؼاتی تِ غَست پیَستِ غیش

ّای  تیٌی تِ تواهی فضا ًسثت داد. سٍش تا استفادُ اص اًتشپَالسیَى  یک تاتغ پیصتَاى  هی ،گیشی ضذُ ِ تِ هقادیش اًذاصُتا تَجداسد. 

ّا تستگی داسد  ًیض خػَغیات دادُ هختلفی تشای دسًٍیاتی پیطٌْاد ضذُ است. اًتخاب سٍش هٌاسة، تِ کاستشد هَسد ًظش ٍ

(Billings et al., 2002)دّی هؼکَس فاغلِ، هَسد تشسسی دٍ سٍش تِ کاس سفتِ دس تحقیق یؼٌی تیسي پلیگَى ٍ ٍصى . دس ایي تخص

 گیشًذ. قشاس هی

تٌذی تا استفادُ اص  ًطاى دادُ ضذُ است.دس ایي سٍش اتتذا یک هثلث 1ّا دس ضکل تیسي پلیگَى هشاحل ایجاد :سٍش تیسي پلیگَى

ی هحاعی سِ  تٌذی دایشُ (. دس ایي ًَع هثلث 1دس ضکل  2ی ضَد )هشحلِ اختِ هیاص ًقاط ٍسٍدی س (Delauney)الگَسیتن دلًَی

االهکاى تِ  ّا حتی ضَد هثلث تشداسی ًیست ایي ضشط تاػث هی ی دیگشی اص ًقاط ًوًَِ ی دایشُ، ضاهل ّیچ ًقغِ ی تطکیل دٌّذُ ًقغِ

(. ٍ تِ ّن  1دس ضکل  3ی ّا تشسین ضذُ  )هشحلِثاالضالع ًضدیک ضًَذ. سپس ػوَد هٌػف ّش یک اص اضالع هثل حالت هتساٍی

ی داخلی تشداسی ضذُ دس ًقغِی هقذاس دس ّش پلیگَى، هقذاس ًوًَِ تشای هحاسثِ .ّا تِ دست آیٌذضًَذ تا تیسي پلیگَىهتػل هی

حت قاتل تَجْی تٌْا ضَد ایي سٍش تِ غَست راتی تشای هساضَد. ّواًغَس کِ هالحظِ هیپلیگَى تِ کل پلیگَى ًسثت دادُ هی

 ّا داسًذ.دّذ ّوچٌیي ًتایج حالت گسستِ دس هشصّای پلیگَىیک ػذد ًسثت هی
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تطکیل  -4ّا، تشسین ػوَد هٌػف اضالع هثلث -3تٌذی ٍسًٍَی، تطکلیل هثلث -2تشداسی، ًقاط ًوًَِ -1ّا )هشاحل ایجاد تیسي پلیگَى -1ضکل 

 ّای تیسي(پلیگَى

 

IDW) هؼکَس فاغلِسٍش ٍصى دّی  
گیشی اثشی هحلی ٍ ٍاتستِ تِ فاغلِ تش  ضَد کِ ًقاط ًوًَِ ایي سٍش ٌّگاهی استفادُ هی :(1

ضاى دس یک ضؼاع تأثیش  ّای اعشاف داضتِ تاضٌذ. دس ایي سٍش، ًقاط تش حسة دٍسی ٍ ًضدیکی اص ًقاط ٍاقغ دس ّوسایگی هکاى

ضًَذ. دس ًْایت یک سغح سستشی  ضذُ هقادیش دس ًقاط هجَْل هحاسثِ هی ضًَذ. سپس تا تَجِ تِ ٍصى ًسثت دادُ دّی هی  ٍصى

هَسد استفادُ قشاس  سٍشداس هحاسثِ ضذُ است. دٍ ًَع ضؼاع دس ایي  ّای آى تَسظ هیاًگیي ٍصى ضَد کِ اسصش پیکسل ایجاد هی

ضؼاع هتغیش دس سٍش  .دسًٍیاتی ثاتت است ی تؼشیف ضذُ تشای تا استفادُ اص ضؼاع ثاتت، فاغلِ .ثاتت ٍ ضؼاع هتغیش ؛ ضؼاعگیشد هی

کٌذ کِ ًقاط دسٍى  الصم است تؼذاد ًقاط هَسد ًظش تشای ضشکت دس دسًٍیاتی هطخع ضَد. افضایص ضؼاع تا صهاًی اداهِ پیذا هی

ة است دایشُ تِ تؼذاد هَسد ًظش تشسٌذ. ایي سٍش دس هَاسدی کِ پشاکٌذگی ًقاط دس هٌغقِ هتفاٍت تَدُ ٍ ّوگي ًثاضٌذ هٌاس

(Burrough, 1986 دس ایي تحقیق اص هتذ ضؼاع هتغیش تا تؼذاد .)ّای ًقغِ استفادُ ضذُ است تا الگَسیتن اثش ًقاط سا تیص اص ّوسایِ 10

داس است کِ دس آى ٍصى ًسثت دادُ ضذُ تشای ّش ًقغِ تَاى دٍم هؼکَس راتی هحاسثِ ًوایذ. دس حقیقت ایي سٍش یک هیاًگیي ٍصى

 ِ ػثاست دیگش، فاغلِ است. ت
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1ی ساتغِ                                                                   
 

ی هؼلَم کِ دس ضؼاع جستجَی الگَسیتن ٍصى ّش ًقغِ Wi (x)ی تخویي(،)ًقغِ xی هجَْل هقذاس پذیذُ دس ًقغِ Z(x)کِ دس آى 

 ٍاقغ دس ضؼاع جستجَ است. xiاص تواهی ًقاط هؼلَم   xی تخویيًقغِ یفاغلِ d(x, xi)اط هؼلَم ٍ هقذاس کویت دس ًق Ziقشاس داسد،

ی پیضٍهتشی ًسثتاً ًاهٌظن ٍ ًیض قسوت اػظن استاى گیالى اص هحذٍد ّای تشاص آب صیشصهیٌی دضت صًجاى تا ضثکِ دس ایي هغالؼِ دادُ

دلیل ایي اًتخاب تشسسی تأثیش ًَع ضثکِ ٍ تاضذ، اًتخاب ضذ.  ی هتشاکن ٍ هٌظن هیِ داسای ضثکِضْش سضت تا هٌغقِ سٍدسش ک

 2ّا دس ضکل  تشداسی دس آىی هغالؼاتی ٍ پشاکٌذگی ًقاط ًوًَِایي دٍ هحذٍدُپشاکٌذگی ًقاط دس ًتایج دٍ سٍش تَدُ است. 

                                                 
1
 Inverse Distance Weighting 
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  ًوایص دادُ ضذُ است.

داس، ّیذسٍگشاف ٍاحذ ایي دٍ هحذٍدُ ی ٍصىّای تیسي پلیگَى ٍ دسًٍیاتی هؼکَس فاغلِ ی تؼذ، تا استفادُ اص سٍشدس هشحلِ

ش سٍ ٍ تکاسگیشیّای اعالػات هکاًی ضذُ ٍ تا استفادُ اص آًالیضّای سِ تؼذی ّا ٍاسد سیستنتشسین گشدیذ. تِ ایي هٌظَس اتتذا دادُ

ا استفادُ اص دس اداهِ تدسًٍیاتی اًجام ضذ. ّا ی دادُهاُ سال تشای هجوَػِ 12دّی هؼکَس فاغلِ ٍ سٍش تیسي پلیگَى دس ٍصى

 ی تیسي تِ دست آهذ.ّیذسٍگشاف ٍاحذ آب صیشصهیٌی تشای ضثکِ 2ی ساتغِ

total

i

k

j

jj

Thtotal
Area

lueTheissenVaeaTheissenAr

H

)*(
12

1 1

_

 
 

 2ی ساتغِ                                                                                       

 
 ّای صًجاى ٍ گیالىتاىهَقؼیت هٌاعق هغالؼاتی دس اس -2ضکل 

 

کِ دس آى 
ThtotalH _

ّیذسٍگشاف ٍاحذ آب صیشصهیٌی تشای سٍش تیسي پلیگَى، 
jeaTheissenAr  تیاًگش هساحت ّش پلیگَى

ام ٍ  iسغح هشتَط تِ هاُ  تیسي دس
jlueTheissenVa لیگَى تیسيهیضاى اسصش )تشاص آب( ّواى پ ،Area total  هساحت کل دضت ٍk 

 ّا دس آى سغح است. تؼذاد کل تیسي پلیگَى

ّای سغح دس ّش هاُ جوغ ضذُ هجوَع کل پیکسل، داس ًیض پس اص دسًٍیاتی سغحی ٍصىتشای سٍش دسًٍیاتی هؼکَس فاغلِ

 تِ دست آهذُ است. 3ی ٍ تش هساحت کل هٌغقِ تقسین ضذُ است. تِ ػثاست دیگش ایي هقذاس اص ساتغِ

total

i

k

j

ji

IDWtotal
Area

SPixelValue

H

)(
12

1 1

,

_

 
 

 3ی ساتغِ                                                                                      

کِ دس آى 
IDWtotalH _

 تیاًگش هیضاى اسصش Pixelvalue Si,jدّی هؼکَس فاغلِ، ّیذسٍگشاف ٍاحذ آب صیشصهیٌی تشای سٍش ٍصى 

دس هاُ ضْشیَس تشای دٍ سٍش ای اص ًتایج ًوًَِّا دس آى سغح است. تؼذاد کل پیکسل kام ٍ  iام سغح تشای هاُ  j)تشاص آب( پیکسل 
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 آهذُ است. 4ٍ  3ّای ضکل تشتیة دسصًجاى تِ دضت دضت گیالى ٍ 

 

 
 تشای ضْشیَس هاُ گیالىتشاص آب دس دضت  تِ هٌظَس تشآٍسدٍ تیسي پلیگَى دّی هؼکَس فاغلِ ًتایج حاغل اص سٍش ٍصى -3ضکل 

 
 تشای ضْشیَس هاُ صًجاىتِ هٌظَس تشآٍسد تشاص آب دس دضت ٍ تیسي پلیگَى دّی هؼکَس فاغلِ ًتایج حاغل اص سٍش ٍصى -4ضکل 

 

اًگیي داس، اص سٍش هجزٍس هیی ٍصىّای تیسي پلیگَى ٍ دسًٍیاتی هؼکَس فاغلِ ی هیضاى دقت ّشکذام اص سٍشتشای هحاسثِ

ی کٌتشل تا ًقغِ تِ ػٌَاى ًقغِ 5ّا دس ًقاط کٌتشل تِ کاس سفتِ استفادُ ضذ. تِ ایي تشتیة کِ دس ّش سشی ًوًَِ 2(RMSE) هشتؼات

تشداسی ضذُ تذٍى ًقاط کٌتشل تِ دست آهذ. سپس ّای ًوًَِپشاکٌذگی هٌاسة دس هحذٍدُ اًتخاب ضذُ ٍ ًتایج دٍ سٍش تشای دادُ

 تِ دست آهذ.  4ی قؼی ٍ هقادیش هحاسثِ ضذُ دس ًقاط کٌتشل تا استفادُ اص ساتغِاختالف هقادیش ٍا

                                                 
2
 Root Mean Square Error  
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1

2)(
i

ii VIVORMSE 4ی ساتغِ                                                                                 

 تاضذ.هیهقذاس تشآٍسد ضذُ ٍ تشداسی ضذُ تِ تشتیة هقذاس ًوًَِ VOi  ٍVIiکِ دس آى، 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 نتايج بحث و 

ًتایج تشای ّش دٍ دضت صًجاى ٍ گیالى هَسد آًالیض قشاس گشفت ٍ  RMSEتِ هٌظَس تؼییي دقت ّش دٍ سٍش هزکَس دس تاال اتتذا ًتیجِ 

ٍ   04/7دّی هؼکَس فاغلِ ٍ تیسي تِ تشتیة دس دضت صًجاى قاط کٌتشلی تشای ٍصىً RMSE هیاًگیيحاغل حاکی اص آًٌذ کِ 

 تشای تشآٍسد تشاص آب صیشصهیٌیدّی هؼکَس فاغلِ تغَس کلی سٍش ٍصىتاضذ. تٌاتشایي  هی 80/1ٍ  15/1ٍ دس دضت گیالى  97/14

ًکتِ دٍ دضت هزکَس تیاًگش ایي  RMSEسِ هقای ّوچٌیي .تشخَسداس استًسثت تِ سٍش تیسي کوتشی(  RMSEاص دقت تاالتشی )

  .یاتذ تاضذ، دقت کلی ّش دٍ سٍش افضایص هی تش هی ٍ هٌظنهتشاکن کِ ضثکِ پیضٍهتشی ضشایغی است کِ دس 

( 1، جذٍل )تحقیقّای اسائِ ضذُ دس تخص سٍش  دس اداهِ تشای تؼییي تاثیش ایي دقت تش ّیذسٍگشاف ٍاحذ دضت، تٌاتش سٍش

-آى ًتایج تشآٍسد ّیذسٍگشاف ٍاحذ هاّاًِ تشای ّش دٍ دضت صًجاى ٍ گیالى تا استفادُ اص سٍش تیسي ٍ ٍصى تْیِ ضذُ است کِ دس

دّی هؼکَس فاغلِ کِ اص دقت تیطتشی دس سٍش ٍصىیي هَضَع ّستٌذ کِ اًتایج تیاًگش دّی هؼکَس فاغلِ اسائِ ضذُ است. 

س تشاص آب دس ًقاط کٌتشلی سا کوتش اص هقذاس تشآٍسد ضذُ تَسیلِ تیسي هؼوَال هقذا ، دس ّشدٍ سٍشهحاسثِ تشاص آب تشخَسداس است

تیالى ٍ حجن رخیشُ آتخَاى  ّیذسٍگشاف ٍاحذ دضت ٍ ًیض هحاسثِ تَاًذ دس تشآٍسد ، ایي هَضَع هیالف(5)ضکل  کٌذ هحاسثِ هی

هیٌی هیاًگیي تشآٍسد ضذُ تشای کل دضت تَسیلِ تشای هثال، دس دضت صًجاى اختالف هیضاى تشاص آب صیشص تاضذ. هَثشتسیاس هْن  ٍ 

دس تغییش است. ایي اضافِ تشآٍسدی کِ دس هقذاس تشاص آب  صیشصهیٌی  61/8تا  07/2اص  دّی هؼکَس فاغلِ ٍصىّای تیسي ٍ  سٍش

ی ٍیژُ )تشای ( ٍ هقذاس آتذّکیلَهتش هشتغ 1667 ضَد تا تَجِ تِ هساحت دضت )حذٍد تَسیلِ سٍش هشسَم ٍ سٌتی تیسي اًجام هی

ایي خغا  دس پی داضتِ تاضذ.تشآٍسد حجن رخیشُ هخضى  دسسا  هیلیَى هتش هکؼة 43تا  10تَاًذ سثة خغایی دس حذ  ( هی003/0هثال 

سثة  دقت کنایي تشآٍسد  ضَد کِ ًتیجِ ًْاییآتذّی هجاص سفشُ تیالى آب ٍ ٍاسد هحاسثات هشتَط تِ  ًیضتَاًذ  تِ ًَتِ خَد هی

هٌاتغ آب صیشصهیٌی ٍ حتی کل هٌاتغ آب هذیشیت ای سا تشای  سیضی هٌاسة ٍ تْیٌِ گیشاى غٌؼت آب ًتَاًٌذ تشًاهِ تػوینکِ ضَد  هی

  حَصُ اًجام دٌّذ.

ّا ٍ هیاًگیي هساحت تیسي پلیگَىی ساتغِفاقذ دادُ تَدًذ،  سالّای  هاُ تؼضی اصتشخی اص پیضٍهتشّا دس دس دضت صًجاى، اص آًجا کِ 

 دّذکِ تا افضایص هیًوَداس حاغل تا دقت قاتل قثَلی ًطاى  تشسین ضذ کِ ب(5)دس ضکل اختالف هقادیش ّیذسٍگشاف دس دٍ سٍش 

. ایي اهش ًطاًگش ایي است کِ دس غَست دّذ ی، خغای سٍش تیسي تقشیثا تغَس خغی افضایص ًطاى هتیسيّای  پلیگَىهساحت 

 کٌذ.ی اسائِ هیتسیاس ضؼیفتیسي ًتایج سٍش  ،پیضٍهتشی ًاهٌظن تَدى ضثکِ
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 تاضذ.()تواهی ٍاحذّا تش حسة هتش هی تشداسیهاُ ًوًَِ 12تشای ٍ دضت گیالى هقذاس ّیذسٍگشاف ٍاحذ آب صیشصهیٌی دس دضت صًجاى  -1جذٍل 

 هاُ

 الىدضت گی دضت صًجاى

 حاغل اصهقذاس 

 تیسي پلیگَى

(m) 

ٍصًذّی  حاغل اصهقذاس 

 (m) هؼکَس فاغلِ

اختالف هیاى 

 دٍ سٍش

 حاغل اصهقذاس 

 تیسي پلیگَى

ٍصًذّی  حاغل اصهقذاس 

 هؼکَس فاغلِ

اختالف هیاى دٍ 

 سٍش

8307 1668.16 1659.55 8.61 -10.469 -10.59168967 0.12268967 

8308 1672.33 1669.30 3.03 -10.390755 -10.503687 0.112931996 

8309 1671.32 1668.12 3.21 -10.182579 -10.30391641 0.121337411 

8310 1671.26 1668.11 3.14 -10.40692 -10.53368601 0.12676601 

8311 1671.81 1664.66 7.15 -10.747573 -10.38477775 0.362795251 

8312 1673.72 1671.03 2.70 -10.243606 -10.35451036 0.110904365 

8401 1618.60 1613.64 4.95 -10.42186 -10.56206548 0.140205481 

8402 1670.57 1668.50 2.07 -10.370282 -10.50790737 0.137625367 

8403 1673.92 1670.93 2.99 -10.48588 -10.62157915 0.135699149 

8404 1673.58 1670.55 3.03 -10.58863 -10.726776 0.138146004 

8405 1673.40 1670.66 2.73 -11.000371 -11.13653434 0.136163344 

8406 1672.20 1669.51 2.69 -10.647802 -10.78181077 0.134008774 

 0.09 10.58407836- 10.4962715- 3.86 1663.71233 1667.57148 هیاًگیي

 

 
 تااختالف سٍش تیسي پلیگَى ی ساتغِ( ٍ ب( IDWدّی هؼکَس فاغلِ ) الف( ّیذسٍگشاف ٍاحذ دضت گیالى تا استفادُ اص سٍش تیسي ٍ ٍصىا -5ضکل 

 دس دضت صًجاىتیسي  ایّهساحت پلیگَى فاغلِ دس تشاتش  دّی هؼکَسٍصى

◊◊◊◊◊◊◊ 
 گیری: نتیجه

کِ چِ دس دضت صًجاى تا ضثکِ پیضٍهتشی پشاکٌذُ ٍ ًاهٌظن ٍ چِ دس دضت گیالى تا ضثکِ  ذٌدّ هیتَضَح ًطاى  ایجتً

کٌذ.  آب صیشصهیٌی سا تشآٍسد هی تا دقت تیطتشی ّیذسٍگشاف ٍاحذ دّی هؼکَس فاغلٍِصىپیضٍهتشی هتشاکن ٍ هٌظن، سٍش 
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ّای ایشاى حاکن است، تسیاس تیطتش  س اکثش دضتّوچٌیي خغای سٍش تیسي دس ضشایظ ٍجَد ضثکِ پیضٍهتشی پشاکٌذُ ٍ ًاهٌظن کِ د

هحاسثِ  ٍ ػذم قغؼیت دس خغا هیضاى افضایصسثة تَاًذ  هیاص سٍش سٌتی تیسي تا استفادُ تشآٍسد ّیذسٍگشاف ٍاحذ  ،تٌاتشایي .است

ظ ساالًِ ستشای هثال، سٍش تیسي دس دضت صًجاى تغَس هتَ .ضَدحجن هخضى، تشآسٍد تیالى آب صیشصهیٌی ٍ آتذّی هجاص سفشُ 

اى ٍ آتذّی تا دس ًظش گشفتي هساحت دضت صًج) ذتَاً کٌذ کِ ایي هی سا تیطتش تشآٍسد هیٍاحذ شاف گتشاص ّیذسٍ هتش 86/3حذٍد 

ًتایج ایي تحقیق تٌاتشایي   ضَد. آٍسدهیلیَى هتش هکؼة تیطتش اص ٍاقؼیت تش 19ضَد حجن رخیشُ سفشُ حذٍد سثة  (003/0ٍیژُ هثال 

یکی تش ّیذسٍگشاف ٍاحذ، حجن هخضى، هحاسثِ تیالى  تشای تشآسٍد دقیقهتخػػاى آب  تَاًذ تِ ػٌَاى یک اًگیضُ سثة ضَد تا هی

تِ ػٌَاى  تا دقت تیطتش ّای دسًٍیاتی سٍش ُ اص( استفاد2( تْیِ ضثکِ پیضٍهتشی هٌظن ٍ هتشاکن ٍ )1اص دٍ گضیٌِ صیش سا اًتخاب کٌٌذ )

سسذ  هٌاسة تشای سٍش تیسي. اص آًجا کِ گضیٌِ اٍل هستلضم غشف ّضیٌِ، ٍقت ٍ ًیشٍی کاس تیطتشی است، تٌظش هییک جایگضیي 

 ثوش ثوش ٍاقغ ضَد.ه ذتَاً ّای دسًٍیاتی هی دّذ،  استفادُ اص سٍش ّواًغَس کِ هغالؼِ حاضش ًطاى هی

◊◊◊◊◊◊◊ 
 تقدير و تشکر:
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◊◊◊◊◊◊◊ 
 منابع:

-آهاسی دس تشآٍسد ّیذسٍگشاف ٍاحذ آب صیشصهیٌی، هغالؼِّای صهیيی سٍش آهاس کالسیک ٍ سٍشهقایسِصاسػی، ح.، آخًَذػلی، ع.،م.،  -

صّکطی، داًطگاُ ضْیذ چوشاى،  ّای آتیاسی ٍ، دٍهیي ّوایص هلی هذیشیت ضثک1387ِ، ّای هْن استاى خَصستاىی هَسد: دضت

 اَّاص.
Burrough P, “Geographic Information Systems for Natural Resources Assessment”, Oxford University Press, New 

York, 1986. 

Billings S, Beatson R, Newsam G, “Interpolation of geographical data using continues global surface”, Geophysics, 

2002, 6: 1810-1822 

Fisher, P.F.; Development in spatial data handling, Springer, Germany, 2005 

Illian, J., Stoyan, D.; Statistical analysis and modeling of spatial point patterns, Jhon Wiely and sons, Enhland, 2008. 

Gong, G., Mattevada, S., O'Beryant, S.E, "Comparison of the accuracy of kriging and IDW interpolations in 
estimating groundwater arsenic concentrations in Texas", Environmental Research, 2014, 130: 59-69. 

Jie, Ch., Hanting, Zh., Hui, Q., Jianhua, W., "Selecting Proper Method for Groundwater Interpolation Based on 

Spatial Correlation", ICDMA, 2013: 1191-1195.  

Waller, L.A, Gotway C.A.; Applied Spatial Statistics for public health data, John Wiley and sons, USA, New Jersy, 

2004 
Zereini, F., Wolfgang, J.; Water in the Middle East and in North Africa, 1st Edition, Springer,Germany: Berlin, 2004 

Archive of SID

www.SID.ir

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Chen%20Jie.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Zhang%20Hanting.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Qian%20Hui.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Wu%20Jianhua.QT.&newsearch=true
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

