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  خالصه 
تواند در ها میبرداري اصولی از آنروند که شناخت صحیح و بهرهترین منابع آبی به شمار میترین و ارزانهاي زیرزمینی یکی از مهممنابع آب

منظور در این تحقیق به بررسی وضعیت منابع سزایی داشته باشد. بدین توسعه پایدار یک منطقه، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، نقش به
از ابزار سیستم هاي زمانی و مکانی  مدیریت دادهشده و جهت هاي زیرزمینی دشت ارومیه و نوسانات سطح آب زیرزمینی این منطقه پرداخته آب

اي رابطهها و برازش داده 1390تا  1383 هاي آبیهاي زیرزمینی در سال. با بررسی تغییرات آبگردید) جهت استفاده GISاطالعات جغرافیایی (
هاي هدف بیالن در مجموع کل سال .نیز به دست آمد دشت براي حالت تعادلمیزان بارش بهینه و  ارائه شد بین بارندگی و میزان خروجی از دشت

هاي زیرزمینی در محدوده مورد مطالعه شوري باالي آب ،CEپارامتر در انتها با توجه به مقدار  .به دست آمدمیلیون مترمکعب  2/396آبی، منفی 
  د.گردمیبینی هاي آتی پیشبراي سال

 
 )، کریجینگGISهاي زیرزمینی، دشت ارومیه، سیستم اطالعات جغرافیایی (آبکلمات کلیدي:               

 
 

   مقدمه  .1
 

هاي آب. ریزي صحیح منابع آب را به امري کامال حیاتی مبدل ساخته استبرنامههاي اخیر نیاز به شناخت، مدیریت و بحران جهانی کمبود آب طی دهه
عنوان منبع  و فراوانی بیشتر نسبت به دیگر منابع آب شیرین به پذیري کمتر در مقابل خشکسالیلحاظ گستردگی و ماندگاري بیشتر، آسیب اززیرزمینی 

براي  هاآباین رویه بشر از استفاده بیاما متاسفانه  ؛روندصنعت،کشاورزي و شرب به شمار میهاي مختلف مهم و با ارزش در تأمین آب مورد نیاز بخش
  . ]1[را در پی خواهد داشتبار فراوانی اثرات جانبی زیان که این کاهش، مصارف مختلف سبب شده است که حجم این منابع روز به روز کاهش یابد

براي منابع تجدیدپذیر آب زیرزمینی در یک منطقه، کمی نمودن این منابع از اهمیت زیادي به منظور داشتن یک رویکرد توسعه پایدار   
هاي بیش از حد برداريهایی که با بهرهباشد. در آبخوانهاي مهم براي تحقق توسعه پایدار، محاسبه بیالن آب زیرزمینی میبرخوردار است. یکی از گام

افزایش دما و تا دو سال اخیر  .]2[قیق و قابل اطمینان از بیالن آب زیرزمینی از اهمیت زیادي برخوردار است باشند داشتن یک تخمین جامع، دمواجه می
- هبه تبع آن تبخیر، روند کاهش سطح دریاچه ارومیه را تشدید کرده و موجب پایین آمدن کیفیت آب، شوري آب و غیر قابل برداشت شدن آن در چا

 گرفتههاي زیرزمینی استان آذربایجان غربی مورد بهره برداري قرار درصد پتانسیل آب 90بالغ بر  یشرایطچنین یگر، در . از طرف دبودهاي دریاچه شده 
لذا با توجه به اهمیت منابع آب  .]3[بود هاي زیر زمینی روبرو میلیون مترمکعب و افت مستمر سطح آب 44و شش دشت عمده استان با کسري مخزن 

بینی تغییرات تراز سطح آب و شوري آب زیرزمینی دشت برداري از آن این تحقیق با هدف بررسی نوسانات سطح آب و پیشبهره زیرزمینی در مدیریت
در ادامه به چند نمونه از کارهاي انجام یافته مرتبط با این تحقیق  ارومیه با استفاده از روش آماري کریجینگ در بازه زمانی مشخص به انجام رسیده است.

  شود.اي میهاشار
دهی یابی به روش کریجینگ و وزن) به ارزیابی درون1381هاي مکانی بارش و خشکسالی در ایران، قهرودي تالی (در ارتباط با تهیه نقشه

 .]4[ از یکدیگر داردها برداري و فاصله آنها در استان کرمان پرداختند؛ نتایج نشان داد که کریجینگ وابستگی زیادي به تعداد نقطه نمونهعکس فاصله
گیري باران در استان خوزستان را هاي اندازههاي بارش در محدوده ایستگاهیابی بر روي دادههاي درون) انواع مختلف روش1385رضائی و همکاران (

، ذبیحی و همکاران همان 1390و در سال  ]5[یابی، روش کریجینگ ساده بوده است مورد بررسی قرار داده و نشان دادند که بهترین روش جهت درون
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) سه روش کریجینگ ساده، معمولی یونیورسال و 1387. در تحقیق دیگري، محمدي و همکاران (]6[ نتیجه را در خصوص روش کریجینگ بیان نمودند
ه دست آمده نشان داد که روش کریجینگ ساده، توابع شعاعی را براي تخمین توزیع بارندگی ساالنه در استان همدان، مورد بررسی قرار دادند که نتایج ب

، GISکه ترکیب روش کریجینگ و نرم افزار  ند) نشان داد1387سامانی و یاري ( محمد ولیاز سویی دیگر، نتایج  .]7[ باالترین دقت را داشته است
  . ]8[ باشدابزار قدرتمندي براي پردازش و تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی و زمانی شوري آب زیرزمینی می

 
 

  هامواد و روش  .2
 
  محدوده مورد مطالعه 2-1

عرض شمالی، در شمال غرب ایران قرار گرفته  38°، 30'تا  35°، 40'طول شرقی و  44°، 07'ي ارومیه بین مختصات جغرافیایی ي آبریز دریاچهحوضه
هاي شمالی، غربی و جنوبی کوه سهند احاطه شده است. مساحت دامنهي جنوبی کوه سبالن و نیز هاي زاگرس و دامنهکوهاست و با بخش شمالی رشته

درصد بقیه را  1/11ها و ها و کوهپایهآن را دشتدرصد  3/24درصد آن را مناطق کوهستانی و  6/64کیلومتر مربع است که حدود  51/876این حوضه 
) موقعیت این حوضه را در سطح 1ت دریاچه ارومیه جریان دارند. شکل (هاي واقع در حوضه، به سمدهد. کلیه رودخانهي ارومیه تشکیل میدریاچه

ي متري از سطح دریا، به صورت دشتی گسترده و محیط بر دریاچه 2000الی  1280 ارتفاعي مطالعاتی در دهد. بخش مهمی از محدودهکشور نشان می
 ارومیه قرار گرفته است. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ارومیه دشت جغرافیایی موقعیت -1شکل 
  

  آماريهاي زمینروش 2-2
ها و هاي آبی و به طور کلی مصارف منابع آب به طور سالم و مداوم به منظور مدیریت مخازن، مهار سیالبریزي و مدیریت در اغلب سیستمبرنامه

- هاي درونزیاد منطقه مطالعاتی، استفاده از روشسنجی و وسعت هاي بارانبینی بارندگی دارد، اما با توجه به تعداد کم ایستگاهکشاورزي نیاز به پیش

-ها استفاده میاي در بسیاري از زمینهیابی است که امروزه به طور گستردههاي درونترین روشهاي زمین آماري از مهمروش .]9[یابدیابی، ضرورت می

  .Krigingو روش   Spline)، روشIDW( ١هافاصلهدهی بر اساس عکس یابی عبارتند از:  روش وزنهاي موجود درونو انواع روش؛ شود
- شوند؛ علت این نامگذاري مینام 2یابی جبريها تحت عنوان روش دروندهی عکس فاصلهوزن یابیدرونو روش   Splineیابیروش درون

برداري شده و یا مبتنی بر ارزش نقاط نمونههاي خروجی به طور مستقیم بر اساس مقدار ها ارزش سلولها این است که در آنگذاري براي این روش
یابی هاي دروندسته دیگري از روش .]10[باشندکننده میزان یکنواختی و نرمی سطح حاصل شده از آن میهاي ریاضی مشخص هستند که تعیینفرمول

امکان یک رابطه آماري بین مقادیر - 3همبستگیهاي آماري شامل خود ) که مبتنی بر مدلKrigingهاي زمین آماري هستند (نظیر روش شامل روش
از یک نظر  Krigingیابی باشند. روش درونمی -ها در سطح محدوده مورد مطالعه وجود داردبرداري شده ورودي و پراکنش و موقعیت آننقاط نمونه

                                                                                                                                              
1 Inverse Distance Weighted 
2 Deterministic 
3 Auto-correlation 
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دهد تا هایی را میشده انتخاب شده مجاور، وزن برداريهاي نقاط نمونهاست که براي تعیین ارزش هر سلول خروجی، به ارزش  IDWشبیه به روش
شود عبارتست از حاصل جمع ها استفاده مییابی فوق از آنمقدار ارزش هر سلول را به این طریق برآورد نماید. فرمول کلی که در هر دو روش درون

  :گردد، که به صورت رابطه زیر بیان میبرداري شده وروديدهی شده، نقاط نمونههاي وزنارزش
 Z(S0) = 	 λi × 	Z(Si)																																																																																																																																																				(1) 

برداري شده ورودي است که در یک وزن نامعلوم (متغییر براي هر مقدار نمونه λiام،  iبرداري شده در موقعیتمقدار نمونه Z(Si)که در آن 
- باشند. بررسی مطالعات انجام شده نشان میبرداري شده میتعداد نقاط نمونه  Nموقعیت سلول در حال برآورد و محاسبه و S0باشد)، ام میiموقعیت 

ها آن گیري و نحوه آرایشهاي منطقه مورد مطالعه، تراکم نقاط اندازهیر و همچنین ویژگییابی بسته به نوع متغیهاي دروندهد که به طور کلی روش
. لذا الزم است که براي هر منطقه و هر متغیر، ]11[اي دیگر تعمیم دادتوان نتایج یک منطقه را به راحتی به منطقهنمی لیکنند ودقت متفاوتی را ارائه می

براي هاي جداگانه انجام گرفته تا یک روش مناسب براي منطقه مورد نظر و پارامتر مورد بررسی حاصل گردد. بر این اساس در این تحقیق بررسی
  استفاده شد. GISدر محیط  آماري کریجینگاز روش زمین محدوده مورد نظر

 
 
  بحث  .3
 
  هاي زیرزمینیرابطه بین بارندگی و میزان خروجی از آب 3-1
 274/297که به ترتیب با تخلیه ساالنه  باشندمی حلقه چاه نیمه عمیق 17032حلقه چاه عمیق و  933 بالغ بر 1378 -1379هاي شهرستان ارومیه در سال چاه

عوامل فشار بر . یکی دیگر از دنگیربرداري قرار میمترمکعب مورد بهرهمیلیون  544/515مجموع  درمترمکعب و میلیون  270/218میلیون مترمکعب و 
هاي اخیر و کمبود شدید آب در همچنین وقوع خشکسالی ؛باشدهزار حلقه چاه غیرمجاز در این دشت می 24هاي دشت ارومیه وجود بیش از آبخوان

ث افت سطح آب هاي زیرزمینی و به تبع آن باعها موجب افزایش برداشت از آبهاي سطحی به آبخوانمنابع آب سطحی، عالوه بر کاهش نفوذ از آب
  .]12[ها شده استدر آبخوان

بررسی نوسانات سطح آب نسبت به سال قبل خود پرداخته به ، ابتدا 1390تا  1383هاي آبی هاي زیرزمینی در سالبراي بررسی تغییرات آب
هاي با داشتن نقشه تراز در ماه کهنقشه هم تخلخل ساخته شد،   GISدر  ARC MAPبا استفاده از ،شد. با توجه به نقاط مشاهداتی تخلخل مفید

به دست را هاي مختلف هر سال آبی ماهمختلف هر سال آبی، اگر نقشه تراز آب در تخلخل مفید ضرب گردد میزان تغییرات حجم آب زیرزمینی را در 
ترین سطح آب وأل در فصل بهار و پایینباشد و باالترین سطح آب معمترین سال این دوره میبارشکم 87دهد که سال خواهد داد. نتایج نشان می

) و با استفاده از نرم افزار 1هاي جدول (باشد. با توجه به دادهمتر میمیلی 339افتد ونیز میانگین بارش در این هشت سال زیرزمینی در زمستان اتفاق می
MATLAB ) دست آمد.هاي زیرزمینی دشت به ) بین بارندگی و میزان خروجی از آب2رابطه شماره  

  
 رابطه بین بارندگی و میزان خروجی از دشت -1جدول 

 سال آبی 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390

7816/4  3309/4  5652/4  9511/5  6850/3  5565/4  5470/5  7649/4  108×y 

8330/4  4828/4  5470/5  1023/6  8700/3  7629/4  2269/5  3953/4  108×F1 

0514/0-  1519/0-  9818/0-  1512/0-  1850/0-  2064/0-  3201/0  3696/0  108×y-y 

 

 F1 = 1×108 − 0.0088×X + 7.7393×108      )٢(  

 880‚000متر افزایش بارندگی به اندازه باشد؛ با توجه به فرمول فوق به ازاي هر میلیمی 90تا  83میزان بارش از سال آبی  Xکه در آن مقادیر 
خوبی  )R2( آید که داراي ضریب تبیین) به دست می1ها نمودار (با توجه به برازش داده افتد وزیرزمینی اتفاق میهاي مترمکعب کاهش تخلیه از آب

  باشد. می 893/0برابر 
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  یرواناب خروج-ي بارشها برازش داده -1نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  صورت تجمعیبه  1390تا  1383هاي میزان حجم آب جابجا شده دشت ارومیه طی سال -2نمودار

  

هاي آبی تهیه و الیه تخلخل مفید به تفکیک ماه 90تا  83هاي ابتدا جداول میزان حجم آب ورودي و حجم آب خروجی از دشت براي سال
ود در سازي از آوردن جداول مربوطه خودداري شد)؛ با استفاده از ابزار موجدشت با استفاده از روش زمین آماري کریجینگ محاسبه شد (جهت خالصه

(تراز آب زیرزمینی  ×توان دو الیه رستري را از هم کم کرد و یا به هم ضرب کرد؛ به طور مثال: تخلخل مفید  می GISاز مجموعه   Arcmapنرم افزار
  ).1390تراز آب زیرزمینی فروردین سال آبی  - 1390اسفند سال آبی 

دهنده این است که سطح آب نسبت به ماه قبل شود؛ مقادیر منفی نشان ساخته میاز رابطه باال یک الیه رستري داراي مقادیر منفی و مثبت 
پس مقادیر خروجی از مقادیر ورودي کسر گردید که حاصل کار به صورت کاهش داشته و اصطالحا آب از دشت خارج شده است و برعکس. س

شاهد استخراج آب دشت  در کلهاي خرداد تا شهریور در حد فاصل ماهه به نمودار مشخص است که جشده است. با تو) نشان داده2تجمعی در نمودار (
باشد که میلیون مترمکعب می 2/396هاي هدف بیالن آبی، منفی ایم و بیشترین مقدار آن در بین ماه خرداد به تیر رخ داده است. در مجموع کل سالبوده

  بسیار تامل برانگیز است.
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  تغییرات سطح  متوسط آب زیرزمینی -3 نمودار

  

هاي دهد چند درصد از سطح دشت در سال آبی مورد نظر بین بازهتنظیم شده است، نشان می  GIS) که بر اساس نتایج حاصل از3نمودار (
تراز متوسط آب باشد. می 4تا  2بیشترین درصد، مربوط به بازه  مشخص استگونه که که هماناند، قرار داردبندي شدهمختلف که بر حسب متر کالس

باشد. با استفاده از اختالف تراز متوسط آب زیرزمینی و دریاچه  متر می 95/1274غربی برابر  اي آذربایجان هاي شرکت آب منطقه دریاچه بر اساس داده
تراز آب زیرزمینی در این نقاط از متوسط تراز آب دریاچه  کمتر بودندهنده  نشانهاي منفی در الیه رستري ساخته شده  ارزش که الیه رستري ساخته شد

با توجه به این نمودار واضح است که  .مورد نظر مشاهده کرد هايتغییرات ساالنه را در بازه در آن توان می ) تهیه شد که4نمودار (اساس این بر  باشد.می
هاي زیرزمینی دشت خطرناك باشد که در حالت کلی تا حدي زیاد بوده و اگر مهار نگردد براي آبمتر می 20تا  10بیشترین درصد نسبی مربوط به بازه 

  خواهد بود.

  

  

  

  

  

  

  

  

  تغییرات آب زیرزمینی در هر سال آبی نسبت به تراز آب متوسط دریاچه -4 نمودار
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  میزان بارش بهینه دشت 3-2
دست بیاوریم که میزان حجم آب ورودي و خروجی یکی باشد. براي ه میزان بارش بهینه را طوري ب GISدست آمده از ه بایستی از روي اطالعات ب 

) 5ها، نمودار (نسبت تفاضل حجم آب خروجی به آب ورودي دشت براي هشت سال هدف و میزان بارش مربوطه همان سال استفاده ازاین کار با انجام 
  دهد.میبه دست  944/0) خوبی برابر R2) را که داراي ضریب تبیین (3دله (ها معادادهبرازش از طرفی  وآید به دست می

Y1 = 2 × 106 x − 6 × 108         )3(  

بین حجم آب  این صورت است که بوده و درمتر میزان بارش بهینه میلی 368 این شود. کهمی 368برابر  x برابر صفر شود، مقدار Y1در این معادله  اگر
   .خواهد شدتعادل برقرار دشت ورودي و خروجی 

 

 

 

 

  

  
  

  حجم تفاضلی-ي بارشها برازش داده -5نمودار 
  

  هاي مختلف با توجه به آزمایشات مختلفبررسی میزان خطر شوري در سال 3-3
باشد. با توجه به اینکه  میها ند امکان پیشروي آب شور دریاچه به این آبکهاي زیرزمینی دشت ارومیه را تهدید مییکی دیگر از خطراتی که آب

این است که بدانیم در هر سال چقدر به  گردد سوالی که مطرح میشود  باعث حرکت آب از تراز آب بیشتر به تراز آب کمتر می ،ختالف تراز آبا
 1هدایت الکتریکیي تعریفی براي در ادامه، براي آشنایی با پارامتر شور .شود ها اضافه میبه دلیل مصرف بیش از حد از آب ییها زمین چنینمساحت 

معرف قدرت یونی یک محلول براي و  بودهدهنده میزان امالح هادي موجود در آب هدایت الکتریکی آب نشان: باشدآمده است که بدین قرار می
است. قابلیت هدایت الکتریکی را با واحد  )آب هاي موجود درها و آنیونمقدار کاتیون( آب و این خود تابعی از قدرت یونی باشدمیانتقال جریان برق 

با توجه به این که هدایت الکتریکی رابطه . کنندمی بیان )µ mho/cm( مترو یا میکرومو بر سانتی )µSiemens/cm( مترمیکروزیمنس بر سانتی
بر این اساس  .]13[اهمیت زیادي برخوردار استگیري آن به منظور کنترل کیفیت آب از هاي محلول در آب دارد لذا اندازهو نمک TDS مستقیمی با
  گردد:هاي زیر تعریف میکالس

  خطر شوري خیلی زیاد.  < 2250خطر شوري زیاد و کالس  750-2250خطر شوري متوسط، کالس  250-750خطر شوري کم، کالس  0-250کالس 

در بازه مورد نظر به  نسبت سطح ،آندر  موجوداعداد که  دهدمی را ارائه باالبندي هاي زیرزمینی را بر اساس کالس) میزان تغییرات آب2جدول شماره (
قرار دارد که  2250تا  750در کالس  CEدر مجموع بیشترین مقدار پارامتر طور که از این جدول پیداست همان دهد.کل سطح دشت را نشان می
  باشد.هاي زیرزمینی در محدوده مورد مطالعه میحکایت از شوري باالي آب

  

                                                                                                                                              
1 Electrical Conductivity (EC) 
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  CE بر اساس پارامتر 1390تا  1381هاي هاي زیرزمینی سالتغییرات آب -2جدول 

 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 مجموع
  سال آبی
 کالس

55/472 14/57  37/67  18/45  06/25  26/39  44/56  18/50  3/39  5/43  06/49  750-250  

05/509 44/40  13/30  52/52  86/69  18/60  19/43  22/45  4/60  29/56  78/50  2250-750  

4/18 42/2  5/2  3/2  08/5  5/0  36/0  57/4  3/0  21/0  16/0  2250 >  

  

  
  گیرينتیجه  .4
  

هاي هاي سالیانه تبدیل گردید. دادهآوري و آمار مذکور پس از تجزیه و تحلیل به دادههاي زیر زمینی دشت ارومیه جمعآمار و اطالعات سطح آب
بهره  GISآماري کریجینگ در محیط ز روش زمینامورد بررسی قرار گرفته و  1390الی  1383هاي حلقه چاه در بازه زمانی سال 78مربوط به تعداد 

با توجه به محاسبات  سطح آب زیرزمینی دشت ارومیه تهیه گردید.هاي همآماري به دست آمده، نقشهیابی زمینبرده شد؛ بر اساس مدل ریاضی درون
متر نزوالت جوي میلی 368زمینی نسبت به میزان ورودي و خروجی دشت در تعادل باشد بایستی حدود شد براي اینکه حجم آب زیرانجام شده مشاهده 

به  توجهبا ( حدوده بیشتر استبه حوضه آبریز منتهی به دشت ارومیه داشته باشیم و با توجه به اینکه این میزان نزوالت جوي از حد متوسط بارش این م
باشد. در نتیجه لذا این احتمال که به این میزان بارندگی در یک سال آبی داشته باشیم کم می )باشدمتر میمیلی 341میانگین بارندگی  ،آمار دراز مدت

از چرخه در محدوده جلوگیري کرده و از آن  اي آبهظتوان با ارائه و اجراي راهکارهاي مدیریتی از افت سطح سفره و خروج مقدار قابل مالحمی
  برداري نمود.بهره

  
 

  مراجع  .5
 

) مطالعه GIS(هاي زیرزمینی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی بررسی افت سطح آب” )1388( .ح ،مدنی سادات و . ر.م ،، جرگه.اکبري م .1
 .1388: 16)4(63-78 )(علوم کشاورزي و منابع طبیعیهاي حفاظت آب و خاك مجله پژوهش “.موردي: آبخوان دشت مشهد

اي براي تخمین بیالن با روش نوسان دوگانه سطح آب هاي مشاهدهسازي شبکه چاهبهینه” )1387( دل، ن.، محمدي، ك. و منعم، م. ج.گنجی خرم .2
 .369-358. .صفحات 2.شماره 22مجله آب و خاك (علوم و صنایع کشاورزي.جلد “زیرزمینی.

 .و اطالعات امور مطالعات منابع آبآرشیو آمار  )1393( اي آذربایجان غربی،آب منطقهسازمان  .3

 .108-95، ص 43شماره  جغرافیایی، هايپژوهش “کریجینگ روش به یابیدرون ارزیابی”) 1381قهرودي تالی، م. ( .4

 عمران. مهندسی المللی بین کنگره هفتمین “.بارش هايداده روي بر یابیدرون مختلف انواع مقایسه” )1385(سعدي، م. ح. و  مسگري، ج.، رضائی، .5

آماري (مطالعه موردي هاي زمینبررسی توزیع مکانی بارش ساالنه با استفاده از روش” )1390(ص.  آبروش،و شعبانی، م.  ،.، سلیمانی، ك.ع ذیبحی، .6
 .101-112،زمستان،ص 78هاي جغرافیاي طبیعی، شماره پژوهش “استان قم).

استفاده از  با همدان دراستان بارندگی توزیع تخمین براي آمارزمین روش بهترین تعیین” )1387( و محمدي، ك. ،معروفی، ص. ،محمدي، گ. .7
GIS.“ آب. منابع مدیریت کنفرانس سومین 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

  ، قزوین(ره)المللی امام خمینی دانشگاه بین، فنی و مهندسیدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایران پانزدهمین
  1395آذر   25و  24

 

 8

هفتمین کنفرانس  “.کریجینگ روش از استفاده با زیرزمینی آب شوري مکانی و زمانی تغییرات بررسی” )1387(، ر. یاري، ج. و محمد ولی سامانی .8
  .هیدرولیک ایران

آمار (مطالعه هاي زیرزمینی با استفاده از زمینمطالعه تغییرات مکانی شوري آب” )1387(. ، احیدري ح. و ، خزایی،، ش.محمودي، ر. تقی زاده، .9
 .3856محیط زیست، دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست. ص ص دومین همایش تخصصی مهندسی  “رفسنجان). موردي:

10. Iguzquiza, E. P., (1998) “Comparison of geo-statistical methods for estimating the area average 
climatological rainfall mean using data on precipitation and topography.” Inter. J. Climat. 8(9) :1031-1047.  

 .19 -26: 4، شماره1مجله حفاظت منابع آب و خاك، سال  “تغییرات زمانی و مکانی شوري آب زیرزمینی دشت ارومیه.”) 1391( .ر ،اسکوئی .11

نامه پایان “.GISهاي زیرزمینی حوضه غرب دریاچه ارومیه (دشت ارومیه) با استفاده از دهی سفره آببررسی ظرفیت آب” )1390جوانبخت، ا. ( .12
   کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.

رسوبات معلق  ینیبشیدر پ کیژنت يزیرعصبی تطبیقی و برنامه-هاي عصبی مصنوعی، فازيهاي شبکهمقایسه روش” )1393صامت، ك. ( .13
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد مراغه.پایان “.سد ماکو) زیحوضه آبر يها (مطالعه موردرودخانه
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