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 چکيده
خٛاف سا دس عَٛ صٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٗ يتٛاٖ ا ٕي٘، ػُٕ وشدٜ يٚ صٔب٘ يبع ٔىب٘يدس ٔم يٙيشصٔيص يٞب آةبت يخلٛكاص آ٘جب وٝ 

 يآٔبسه دٚسٜ يدؿت وشٔبٖ دس  يٙيشصٔيػغح آة ص يٚ صٔب٘ يشات ٔىب٘ييتغ يٛس ثشسػظثٝ ٔٙك يٗ تحميا ثٙبثشايٗ .ثبثت فشم وشد

ٔٛجٛد ػغح آة  ئٙبثغ آٔبساثتذا ٗ ساػتب، يادس  .ا٘جبْ ؿذ يآٔبس صٔيٗ ٌش تخٕيٗٗ سٚؽ يوٕه ثٟتش( ث1375ٝ-85ػبِٝ )دٜ

ٚ آٔبس  ت ٚ كحتيفيوٙتشَ وپغ اص . ٝ ؿذيتٟ يثب٘ه اعالػبت ٚ آٚسي جٕغ ،(اي ٔـبٞذٜ حّمٝ چبٜ 67ؿبُٔ ) دؿت يٙيشصٔيص

،  (OK-LOG)، ِٛي وشيجيًٙ (OK)ؿبُٔ سٚؽ وشيجيًٙ يبثي ٔيبٖي ٔختّف سٚؿٟباص  ،آٟ٘بٚ ٘شٔبَ ثٛدٖ  يٙبٖ اص ٍٕٞٙياعٕ

ا٘تخبة  ثؼذ ٚ اػتفبدٜ ؿذ 5تب  هيي ٞب اٖثب تٛ  (IDW)ٚؽ ػىغ فبكّٝٚ س  (OK-CO)وٛوشيجيًٙ ثب اػتفبدٜ اص ٔتغيش وٕىي

دٚسٜ ٔغبِؼٝ  يدس اثتذا ٚ ا٘تٟب ئىب٘ ثٙذي پٟٙٝ يٞب ٘مـٝآٔذ. ػپغ ثؼُٕ MAE, MBEبس يثب اػتفبدٜ اص دٚ ٔؼ يبثي ٔيبٖٗ سٚؽ يثٟتش

ػٙٛاٖ ٝث يٌشاْ ٔذَ ٌٛػٛيج ٘ـبٖ داد وٝ ٚاسي٘تب .ٓ ؿذيتشػ Arc-GIS 9.1 يافضاس ٘شْظ يدس ٔحػفشٜ  افت ٘مـٝ ٞٓ تبًيٚ ٟ٘بٝ يتٟ

دس  4دٚسٜ ٚ ػىغ فبكّٝ ثٝ تٛاٖ  يدس اثتذا 5ٚ سٚؽ ػىغ فبكّٝ ثٝ تٛاٖ  ٞب دادٜ ييٗ ٔذَ ثشاصؽ ؿذٜ ثٝ ػبختبس فضبيثٟتش

ػغح آة صيشصٔيٙي دس افت  اص حىبيت ،ثٙذي پٟٙٝاص  آٔذٜثذػتج يثبؿذ. ٘تب ٔيػغح آة  ػبُٔ يبثيبٖيٗ سٚؽ ٔيدٚسٜ ثٟتش يا٘تٟب

ٚ خشٚجي  (62ٚ  17چبٜ  ٔؤثشدأٙٝ )خشٚجي ؿٕبِي دؿت دس  ٔتش 32ٔؼبدَ  افت ٗيا حذاوثشوٝ عٛسيثٝ .داسد ٘مبط دؿت ثيـتش

دس  ،ٔتش 7حذاوثش ٔؼبدَ دس ٔحذٚدٜ ؿٟش وشٔبٖ،  آة آٔذٌي ثبالاص  حىبيتج يٗ ٘تبيٕٞچٙ ( اػت.8چبٜ  ٔؤثشدأٙٝ ) دؿت يغشث

   .داؿت دس صٖٚ آة ثشٌـت ؿٟشي ٚ فبضالة ؿٟش وشٔبٖ آٟ٘بػّت ٚالغ ؿذٖ ثٝ ،(52ٚ 53)ؿٕبسٜ  ٞب چبٜاص  يشخث ٔؤثشدأٙٝ 

 

 .، دؿت وشٔبٖآٔبس صٔيٗ، يٙيشصٔي، ػغح آة صيشات ٔىب٘ييتغ :ٕذ٘کل ّإٍاژُ

 

 قدمهم
، ثضسٌترشيٗ رخيرشٜ آة   ٞب يخچبَ آة صيشصٔيٙي ثؼذ اص

ٛجرٝ اػرت ورٝ آة    ؿٛد. لبثُ ت ٔيؿيشيٗ صٔيٗ ٔحؼٛة 

ٗ سا ئٛجرٛد ورشٜ صٔر    يٞرب  آةدسكرذ   6فمظ  يٙيشصٔيص

% 98ض يبس ٘ربچ يٗ حجرٓ ثؼر  يوٝ ا حبَ آٖ ،دٞذ ٔيُ يتـى

 وٙررذ ٔرري تررئيٗٗ لبثررُ اػررتفبدٜ ثـررش سا   يشيآة ؿرر
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(Todd, 2005) .ي دا٘ـٕٙذاٖ، دس ٘يٕرٝ  ٞب ثشاػبع اسصيبثي

تغييشات آة ٚ ٞٛايي ٔمرذاس رخربيش    ُيدِثٝ  21دْٚ لشٖ 

يبثذ ٚ وـرٛسٞبي صيربدي    ٔيدسكذ وبٞؾ  23ٟبٖ آثي ج

 Appelo) وٕجٛد آة ؿيشيٗ ٔٛاجٝ خٛاٞٙذ ؿرذ  ثب ٔـىُ

& Postma, 2005) . 

اص جٟبٖ ٚالغ ؿذٜ  اي ٔٙغمٝدس  ييبيشاٖ اص ٘ظش جغشافيا

ٛ ير ) ٔتشيّئ 253آٖ يٝ ٔتٛػظ ثبس٘ذٌو ػرظ  ه ػرْٛ ٔت

(. ثرٝ عرٛس   1381 )ػّيرضادٜ،  اػتػبال٘ٝ جٟبٖ(  يثبس٘ذٌ

آة  آة اػت ٚٗ وـٛس، خـه ٚ وٓياػظٓ الؼٕت  يوّ

 يٞرب  آةغ ٚ ؿرٟشٞب اص ٔٙربثغ   يبص سٚػرتبٞب، كرٙب  ير ٔٛسد ٘

بد يص يوٝ ثبس٘ذٌ يدس ٔٙبعم يؿٛد. حت ٔي تئيٗ يٙيشصٔيص

ججرشاٖ وٕجرٛد    يٚجٛد داسد ثشا ياػت ٚ ٔٙبثغ آة ػغح

ؿٛد. دس حبَ حبضرش،   ٔياػتفبدٜ  يٙيشصٔيص يٞب آةآة اص 

ؾ اص حررذ ٔجرربص آة اص يثشداؿررت ثرر ُيرردِدس وـررٛس ثررٝ 

ب دس ير ٞرب خـره ٚ    اص لٙربت  يبسي، ثؼيٙيشصٔيص يٞب ػفشٜ

 يٟبثشداؿرت  ُير دِثٝ يٙيشصٔياػت. ٔٙبثغ آة ص يحبَ ٘بثٛد

ٝ ثرٝ ؿرذت سٚ ثرٝ وربٞؾ اػرت. وربٞؾ حجرٓ        ير سٚيث

ٛ  يٞب تيػٛ ٚ فؼبِهياص  يٙيشصٔيص يٞب آة  يا٘ؼبٖ اص ػر

ٚ  يٙر يشصٔيص يٞرب  آةت ٔٙربثغ  ير فئٛجت وبٞؾ و ش،ٍيد

ٚ  ٘رظاد  ٕيٌرشدد )ٞبؿر   ٔيثب ٌزؿت صٔبٖ  يت اساضيتخش

دؿررت وشٔرربٖ جررضق ٔٙرربعك خـرره ٚ  (.1385 ،يٕرريوش

 يظ ٔغّرٛث ياص ؿرشا   ٕري يٚ اص ِحبػ الّ اػتشاٖ يا يشيوٛ

لبثرُ   يٚ سٚدخب٘رٝ ٚ ٔٙربثغ آة ػرغح    ؼرت يثشخٛسداس ٘

 يتٟٙب ٔٙجغ آثر  ثٙبثشايٗٗ دؿت ٚجٛد ٘ذاسد. يدس ا ياػتٕبد

ٗ دؿت ػرفشٜ  يدس ا يٕبد جٟت ؿشة ٚ وـبٚسصٔٛسد اػت

اص آة تٟٙب  يٗ دؿت ٔؼبئُ ٘بؿياػت. دس ا يٙيشصٔيآة ص

 يغ صٔب٘يـتش ثٝ تٛصيثّىٝ ث ،ؼتيػّت وٕجٛد ٔٙبثغ آة ٘ثٝ

ٌرشدد. اص آ٘جرب ورٝ آٔربس      ٔري ٘بٔٛصٖٚ آٖ ٔشثٛط  يٚ ٔىب٘

 يٟرب ػبّٔ يغ ٔىرب٘ ير ه لبدس ثٝ دس٘ظرش ٌرشفتٗ تٛص  يوالػ

اص  ثٙرربثشايٗ ،٘جررٛدٜ يٙرريشصٔيص يبٞرر آةت يررت ٚ وٕيررفيو

ؿٛد.  ٔيٗ ٞذف اػتفبدٜ يا يثشا يىيػٙٛاٖ تىٙثٝ آٔبس صٔيٗ

 يؾ ثرشا يٓ لرشٖ پر  يٗ ثربس حرذٚد ٘ر   ياِٚ يه ثشايٗ تىٙيا

 يجٙرٛث  يمرب يغ عال دس ٔؼربدٖ آفش يتٛص ياٍِٛٞب ييؿٙبػب

، يج آغربص ؿرذ )ٔرذ٘   يه ٟٔٙذع ٔؼذٖ ثٝ ٘بْ ورش يتٛػظ 

٘رذاسد،   ي، لذٔت چٙذا٘سآٔب صٔيٗه يٞش چٙذ تىٙ (.1373

ٗ ٔختّف  يسٚؿٟبتٛػؼٝ أب  ثبػر  ؿرذٜ ترب     يآٔربس  صٔري

دس ساثغرٝ   ،يٙيشصٔيػغح آة ص ساجغ ثٝاص ٔغبِؼبت  يثشخ

 يبثير اسص يٌبٞ يٚ حت يآٔبس صٔيٗ يسٚؿٟبؼٝ ا٘ٛاع يثب ٔمب

 يثشداس)وٝ ٔشثٛط ثٝ ٘مبط ٕ٘ٛ٘ٝ اي ٔـبٞذٜ يٞب چبٜؿجىٝ 

 Dick) ( ا٘جبْ ؿرٛد ٞؼتٙذ يٙيشصٔيآة ص ٕيو يفبوتٛسٞب

& Gerand, 2006 ٕٞىربساٖ،  يثربل ي؛ 1381ٔ ،ي؛ كرفش ٚ 

1381 ٖ . ٔغبِؼرربت ٔتؼررذد  (1386 ،؛ ٔـررؼُ ٚ ٕٞىرربسا

 يٙر يشصٔيآة ص  ٕري وشات يير تغ ئٙظٛس ثشسػض ثٝي٘ يٍشيد

 ,.Kelin et al ه ا٘جربْ ؿرذٜ اػرت؛   ير ٗ تىٙير تٛػرظ ا 

ٗ ه ير خٛد ثب تىٙ ٔغبِؼٝدس ، (2005) ٙرً  يجيوش آٔربس  صٔري

 يثرشا سا  يٙر يشصٔيٕٞترشاص ػرغح آة ص   يٞرب  ٘مـٝ ئؼِٕٛ

افرت ػرفشٜ    آٟ٘رب  يٞرب  بفتٝي. وشد٘ذٝ يتٟٗ يؿٕبَ دؿت چ

 1993ؼٝ ثب ػربَ  يدس ٔمبسا ٔتش  6ضاٖ يثٝ ٔ يٙيشصٔيآة ص

 تريثيش ارػبٖ داؿرتٙذ ورٝ دأٙرٝ     آٟ٘بٗ يدٞذ. ٕٞچٙ ٔي٘ـبٖ 

ٝ  يٙيشصٔيػغح آة ص ّٛٔتش)ثرب  يو 93/21ت ٔؼربدَ  ير تشتثر

 & Vijay يمر يدس تحمثبؿرذ.   ٔري  (ييٕ٘رب  ٌٛشاْيذَ ٚاسٔ

Remadevi (2006)، ٕػرغح آة  ي٘ـبٖ داد٘ذ وٝ دس تخ ٗ

٘ؼجت ثٝ سٚؽ فبكّٝ ٔؼىٛع  ًٙيجيوشسٚؽ  يٙيشصٔيص

دؿت وبؿبٖ  ٔغبِؼٝ( دس 1378) يتشاث داسد. يدلت ثبالتش

 يدس عر  يؼرتبث يورٝ ٔتٛػرظ ػرغح ا    ذيجرٝ سػر  يٗ ٘تيثٝ ا

 .فررت داؿررتٔتررش ا 16حررذٚد  1376 تررب 1344 يٟبػرربِ

 يفيٚ و  ٕيات وشييتغ ٔغبِؼٝ( دس 1385ػجضٚاس ) يدادسػ

 يٙر يشصٔيش ػرغح آة ص ييتغخغٛط ٞٓ، يٙيشصٔئٙبثغ آة ص



 62 تررسٖ تغ٘٘رات هکاًٖ ٍ زهاًٖ سطح...

ٓ يتشػsurfer  يافضاس ٘شْ ظيًٙ ٚ دس ٔحيجيثب سٚؽ وشسا 

ك خٛد ثب اػتفبدٜ ي( دس تحم1386ٔـؼُ ٚ ٕٞىبساٖ ) وشد.

اسان ؿرذٜ دؿرت    يشيٌسلْٛ ػغح آة ا٘ذاصٜ يٞب اص دادٜ

ػبَ ٔختّف )ٔشعرٛة، ٔتٛػرظ ٚ    3 ي٘مغٝ ٚ ثشا 46دس 

ٗ  يدس ثشسػر خـه(  ٌٛشاْ ير ٔرذَ ٚاس خرٛد   يآٔربس  صٔري

 ٞرب  ٗ دادٜيا يٌٛشاْ ثشايٗ ٔذَ ٚاسيػٙٛاٖ ثٟتشٝسا ث يٌٛػ

 وشد٘ذ. ئؼشف

اص ٔرذَ   يٚ ٘بآٌبٞ يبثي٘بٔٙبػت دسٖٚ يسٚؿٟباػتفبدٜ اص 

دس  يحيح٘بكرر يٞررب تٛا٘ررذ ثررشآٚسدئرر ٔٙبػررت  ٔيٌٛشاير ٚاس

 يسٚؿرٟب وٕره  ثٝ ئٛسد ثشسػ يٟبػبّٔ ثٙذي پٟٙٝ يٞب ٘مـٝ

ٗ أرش ٔٙجرش ثرٝ    ير ثرٝ د٘جربَ داؿرتٝ ثبؿرذ ورٝ ا      يآٔربس  صٔيٗ

ٖ  تٟبيخؼبس ٚ  يٌرزاس  بػرت ي، ػتيشيدس ٔرذ  يشي٘بپرز ججرشا

ٗ خٛاٞذ ؿرذ.   ٟبيضيس ثش٘بٔٝ الرذاْ ثرٝ    كير ٗ تحمير دس ا ثٙربثشاي

دؿرت   يٙر يشصٔيػرغح آة ص  يٚ صٔب٘ يشات ٔىب٘ييتغ يثشسػ

ٝ  (1375-85ػربِٝ )  دٜ يآٔربس ه دٚسٜ يوشٔبٖ دس  وٕره  ثر

 ٗ ساػتب ٔذَيوٝ دس ا ؿذ يآٔبس صٔيٗ ٌش تخٕيٗٗ سٚؽ يثٟتش

ػرغح آة   يٞرب  دادٜ ييثرٝ ػربختبس فضرب   ٔٙبػرت   ٌٛشاْيٚاس

 .ؿٛد ٔيٗ ييتؼض ي٘ٔشثٛعٝ ٔذَ( ػبّٟٔبي  شاٜٕٞٝث) يٙيشصٔيص

 

 مواد و روشها
ثيٗ  4936وذ ٔحذٚدٜ ٔغبِؼبتي دؿت وشٔبٖ ثب  

دسجٝ ٚ  57دليمٝ تب  18دسجٝ ٚ  56ٞبي جغشافيبيي  عَٛ

 47دسجٝ ٚ  29ٞبي جغشفيبيي  دليمٝ ؿشلي ٚ ػشم 37

دليمٝ ؿٕبِي لشاس داسد. وٝ ثخـي اص  31دسجٝ ٚ  33دليمٝ تب 

غشة دؿت ِٛت حٛصٜ آثشيض ٔشوضي ايشاٖ اػت ٚ دس جٙٛة

غ ويّٛٔتشٔشث 5423ٚالغ ؿذٜ اػت.  ٚػؼت ايٗ دؿت 

ويّٛٔتش ٔشثغ آٖ سا ػغٛح آثشفتي ٚ  3233ثبؿذ وٝ  ٔي

اي ويّٛٔتشٔشثغ ديٍش سا ٘ٛاحي وٛٞؼتب٘ي ٚ وٛٞپبيٝ 2223

ٔٛلؼيت ٔٙغمٝ ٔغبِؼبتي سا ٘ـبٖ  1دٞذ. ؿىُ  تـىيُ ٔي

 دٞذ. ٔي

آٚسي  ثشاي ا٘جبْ ايٗ تحميك، دس اثتذا الذاْ ثٝ جٕغ

اد ٔٙبثغ آٔبسي ٔٛجٛد ػغح آة صيشصٔيٙي دؿت، ثٝ تؼذ

اي، تٟيٝ ثب٘ه اعالػبتي ٚ ا٘تخبة  حّمٝ چبٜ ٔـبٞذٜ 67

( 1384-85تب  1374-75پبيٝ صٔب٘ي ٔـتشن )ػبَ آثي 

ؿذ. پغ اص وٙتشَ ويفيت ٚ كحت آٔبس، آصٖٔٛ ٍٕٞٙي 

( ٚ آصٖٔٛ ٘شٔبِيتٝ 1381)ٟٔذٚي،  1ثب سٚؽ آصٖٔٛ تٛاِي

دِيُ چٍِٛي ا٘جبْ ؿذ. ثٝ  SPSSافضاسي دس ٔحيظ ٘شْ

ٌيشي ٘ؼجت بي غيش٘شٔبَ اص سٚؿٟبي ٍِبسيتٓٞ ٔثجت دادٜ

 (. 1378ٞب الذاْ ؿذ )ٟٔذٚي،  ثٝ ٘شٔبَ وشدٖ دادٜ

پغ اص ثشاصؽ ٔذَ ٚاسيٌٛشاْ ٔٙبػت ثٝ ػبختبس فضبيي 

ٞب ٚ تؼييٗ ػبّٟٔبي آٖ دس اثتذا ٚ ا٘تٟبي دٚسٜ آٔبسي،  دادٜ

آٔبسي ؿبُٔ سٚؽ  ٞبي ٔختّف صٔيٗ ٔمبيؼٝ تىٙيه

، وٛوشيجيًٙ  (OK-LO)جيًٙ، ِٛي وشي (OK)وشيجيًٙ

ٚ سٚؽ ػىغ   (OK-CO)ثب اػتفبدٜ اص ٔتغيش وٕىي

يبثي، ثب جٟت دسٖٚ ،5ٞبي يه تب  ثب تٛاٖ  (IDW)فبكّٝ

آٔبسي ا٘جبْ ؿذ. الصْ ثٝ روش اػت  افضاس صٔيٗ اػتفبدٜ اص ٘شْ

آٔبس اػت وٝ  وٝ ٔٙحٙي ٚاسيٌٛشاْ اص ٟٕٔتشيٗ ػّٕيبت صٔيٗ

 بػجٝ اػت؛اص عشيك ٔؼبدِٝ صيش لبثُ ٔح
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 وٝ دس آٖ:

(h)γ:  ّٝٔمذاس ٚاسيٌٛشاْ ثشاي جفت ٘مبعي وٝ ثٝ فبك

h .اص ٞٓ لشاس داس٘ذ 

n(h)ٕٝ٘ٛ٘ اصاق يه ٞبي ثىبس سفتٝ ثٝ : تؼذاد جفت

 h فبكّٝ ٔـخق ٔب٘ٙذ

Z(x) ٝٔتغيش ٔـبٞذٜ ؿذٜ دس ٘مغ :x 

                                                 
1- Run Test 
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Z(x+h) :ّٝٔمذاس ٔـبٞذٜ ؿذٜ ٔتغيشي وٝ ثٝ فبك h  اصx .لشاس داسد 

 
 

اػت وٝ ؿبُٔ  يػٝ ٔـخلٝ اكّ يٌٛشاْ داسايٚاس

 (C0) يا ٚ اثش لغؼٝ (R) تيثيش، ؿؼبع (C1+C0)آػتب٘ٝ 

 . (1377  )حؼٙي پبن، اػت

ٚ ا٘تخبة  يبثي ٔيبٖ يسٚؿٟبدلت  يثشسػ يثشا

ٚجٛد داسد  ئختّف يٞب سٚؽ يبثي ٔيبٖٗ سٚؽ يثٟتش

 يه اػتجبسػٙجيتىٙ بٟسٚؿٗ يٗ اياص ٟٕٔتش يىي وٝ

ٗ اػبع اػت وٝ ٞش يه ثش ايٗ تىٙيثبؿذ. ا ٔي يحزف

عٛس ٔٛلت حزف ؿذٜ ٚ ثٝ اي ٔـبٞذٜه ٘مغٝ يثبس 

ٌشدد.  ٔيثشآٚسد  ي٘مبط ٔجبٚس، ٔمذاس يآٖ اص سٚ يثشا

خٛد ثشٌشدا٘ذٜ ؿذٜ ٚ  يػپغ ٔمذاس حزف ؿذٜ ثٝ جب

ٗ ثشآٚسد كٛست يضا اٝ ٘مبط ؿجىٝ ثلٛست ٔجيثم يثشا

ت ثب يتٛاٖ دس ٟ٘ب ٔيٗ دٚ ٔمذاس يثب داؿتٗ ا. شديٌ ٔي

  ش ٔـبٞذٜ ؿذٜ ٚ ثشآٚسد ؿذٜ، ا٘حشافيتٛجٝ ثٝ ٔمبد

(MBE)
(MAE)دلت ٚ 1

آٚسد، سا ثذػت دس ٞش سٚؽ 2

    ٌشدد: ٔيش ٔحبػجٝ ياص سٚاثظ ص وٝ

                                                 
1-Mean Bias Error                     

 

 

 

 هَقع٘ت جغراف٘اٖٗ هٌطقِ هَرد هطالعِ -9شکل 
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Z
*
(xi) :ش ٔٛسد ٘ظش؛ئمذاس ثشآٚسد ؿذٜ ٔتغ  

Z(xi): ٜش ٔٛسد ٘ظش؛يؿذٜ ٔتغ يشئٌمذاس ا٘ذاص     

      n ٜ؛ٞب : تؼذاد داد 

     MAEٔ :دلت(؛ ٗ ٔغّك خغبيبٍ٘ي( 

     MBEٔ :ا٘حشاف. يٗ خغبيبٍ٘ي 
 

، ٔؼيبسي ٔٙبػت ثشاي ثشآٚسد دلت ٚ ػبُٔوٝ ايٗ دٚ 

 (. Issak & Srivastava, 1989ا٘حشاف تخٕيٗ اػت )

ٔشثٛط ثٝ ػغح  يبثي ٔيبٖٗ سٚؽ يپغ اص ا٘تخبة ثٟتش

 يدس اثتذا ٚ ا٘تٟب ئىب٘ ثٙذي پٟٙٝ يٞب ، ٘مـٝيٙيشصٔيآة ص

ٓ يتشػ +GS يافضاس ٘شْظ ئغبِؼٝ دس ٔحٔٛسد  يآٔبسدٚسٜ 

حبكُ اص  ئىب٘ ثٙذي پٟٙٝ يٞب ٙىٝ ٘مـٝيؿذ. ثب تٛجٝ ثٝ ا

ُ، ا٘جبْ يٝ ٚ تحّيلبثُ تجض يآٔبس صٔيٗ افضاس ٘شْٗ يا

 ٞب ٘مـٝ يض لذست ٕٞپٛؿب٘يٚ ٘ يبت ٔحبػجبتيػّٕ

وٝ  يافضاس ٘شْدس  ٞب ٗ ٘مـٝيالصْ ثٛد ا ثٙبثشايٗثبؿذ.  ٕي٘

 ٞب ٘مـٝ يض ػُٕ ٕٞپٛؿب٘يُ ٚ ٘يٝ ٚ تحّيتجضلذست 

ٗ ٔٙظٛس ثب اػتفبدٜ اص ي. ثذٌشدد ٟيٝ، تٚجٛد داؿتٝ ثبؿذ

ٚ  ٔذَ آٖ دس يٟبػبّٔٚ  يئذَ ٔٙبػت ػبختبس فضب

ٗ ؿذٜ ييتؼ +GS افضاس ٘شْ)وٝ دس  يبثيبٖيٗ سٚؽ ٔيثٟتش

ػغح  ػبُٔ ئىب٘ ثٙذي پٟٙٝثٛد( ٘ؼجت ثٝ سػٓ ٘مـٝ 

 .ؿذالذاْ  ArcGIS 9.1 افضاس ٘شْظ يدؿت دس ٔح يٙيشصٔيص

آة  افت٘مـٝ ٞٓٗ دٚ ٘مـٝ، ياص تفبضُ ا تيٟ٘بدس

 دؿت ثذػت آٔذ. يٙيشصٔيص

                                                                             
2- Mean Absolute Error  
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 ٕآهار ْٕاک از سالٗ سة ترازش شذُ سطح آب در ّرَگرام هٌاٗهشخصات ٍار -9جذٍل 

   واًذُ٘هجوَع هرتعات تاق
RSS 

 

 ٖثستگّ
r2 

 )درصذ(

ساختار  ٕذارٗپا

  ٖٗفضا
C/C0+C 

 )درصذ(

  تأث٘ر داهٌِ 

R 

 )هتر(

  آستاًِ
C0+C 
 )هترهرتع(

 ٕااثر قطعِ

C0 
 )هترهرتع(

 هذل

 َگرامٍٗار
 سال

334E+383/3 997/3 993/3 77533 21423 163 ٗ1375 ٌٛػ 
333E+348/2 997/3 98/3 72133 21983 443 ٗ1385 ٌٛػ 

 

 
 

 9911 سال در ٌٖ٘رزهَٗگرام سطح آب زٍٗار -2 شکل

 
 

 9921 سال در ٌٖ٘رزهَٗگرام سطح آب زٍٗار -9 شکل
 

 نتايج
ٞب ٚ اعٕيٙبٖ اص ٘شٔبَ ثٛدٖ  پغ اص آ٘بِيض تجشثي دادٜ

ٚ دس كٛست ِضْٚ  SPSSافضاس آٔبسي  آٟ٘ب ثب اػتفبدٜ اص ٘شْ

ٞب الذاْ ثٝ ثشاصؽ ٚاسيٌٛشاْ  الذاْ ثٝ ٘شٔبَ وشدٖ دادٜ

آٔذٜ دس ٔٙبػت ٚ تؼييٗ ػبّٟٔبي آٖ ؿذ وٝ ٘تبيج ثذػت

 .اسائٝ ؿذٜ اػت 3ٚ  2ٚ ؿىّٟبي  1جذَٚ 
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ٚ  MAEش ياص ٔمبد ،يحزف يه اػتجبسػٙجيوٕه تىٙثٝ

MBE اػتفبدٜ  يبثي ٔيبٖٔختّف  يسٚؿٟب يبثيجٟت اسص

 اسائٝ ؿذٜ اػت. 2دس جذَٚ  آٔذٜثذػتج يبؿذ وٝ ٘ت

 

 

  ٕدر دٍرُ آهار ٌٖ٘رزهٗسطح آب ز ٗاتٖ ه٘اى ٕرٍشْاک از ّٗر MAE ٍMBE  رٗهقاد -2جذٍل 

رٍش 

 ٗاتٖ ه٘اى

9911 سال 9921 سال   

ه٘اًگ٘ي 

ٕ ّا ًوًَِ

 إ هشاّذُ

ه٘اًگ٘ي 

 تخوٌٖ٘
MBE MAE 

ه٘اًگ٘ي 

ٕ ّا ًوًَِ

 إ هشاّذُ

ه٘اًگ٘ي 

 تخوٌٖ٘
MBE MAE 

kriging 334/1734 316/1734 31784/3- 14239/18 983/1693 932/1693 38355/3- 75136/24 

idw-1 334/1734 81/1735 475733/1 12939/17 983/1693 276/1696 292672/2 93855/22 

idw-2 334/1734 845/1734 513563/3 35113/15 983/1693 324/1695 341125/1 21369/21 

idw-3 334/1734 559/1734 225422/3 22311/14 983/1693 375/1695 391922/1 69736/23 

idw-4 334/1734 532/1734 167859/3 35358/14 983/1693 314/1695 699699/6 0961/26 

idw-5 334/1734 457/1734 922222/6 6091/94 983/1693 94/1694 957234/3 78773/23 

cokriging 334/1734 879/1733 45512/3- 93125/14 983/1693 573/1693 43988/3- 86528/23 

 

ٖ پغ اص ا٘تخبة سٚؽ ٔٙبػت  ثرب اػرتفبدٜ اص    يربثي  ٔيرب

ٝ  يٞب ٝ ٘مـٝي، جٟت تٟ+GS افضاس ٘شْ اص  ئىرب٘  ثٙرذي  پٟٙر

ج ٔشثرٛط ثرٝ   يورٝ ٘ترب  اػتفبدٜ ؿرذ   Arc GIS 9.1 افضاس ٘شْ

ُ  دس 1375ػربَ   يٙيشصٔيشات ػغح آة صيي٘مـٝ تغ  ؿرى

دس  1385ػرربَ  يٙرريشصٔيشات ػررغح آة صييرر، ٘مـررٝ تغ4

ورٝ  افرت ػرفشٜ(    )٘مـٝ ٞٓٗ دٚ ٘مـٝ يٚ تفبضُ ا 5ؿىُ 

ٜ اسائرٝ ؿرذ   6 ؿىُ ثبؿذ دس ٔي يصٔب٘ ثٙذي پٟٙٝٔشثٛط ثٝ 

ٔرٛسد   يضٚٔتشيپ يٞب چبٜت يالصْ ثٝ روش اػت ٔٛلؼ .اػت

 ؾ دادٜ ؿذٜ اػت.يٕ٘ب ٞب ٗ ٘مـٝيض دس ائغبِؼٝ ٘
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 9911تٌذٕ هکاًٖ سطح آب زٗرزهٌٖ٘ )هتر( دشت کرهاى در سال پٌِْ -4شکل 
 

 9921تٌذٕ هکاًٖ سطح آب زٗرزهٌٖ٘ )هتر( دشت کرهاى در سال پٌِْ -1شکل  
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 بحث
ٔشثٛط ثٝ ػغح  يٌٛشافيض ٚاسياص آ٘بِ آٔذٜثذػتج ي٘تب

دٞٙذٜ ٘ـبٖ يدٚسٜ آٔبس ياثتذا ٚ ا٘تٟب دس يٙيشصٔيآة ص

ٌٛشاْ ثشاصؽ ؿذٜ ثٝ يٗ ٔذَ ٚاسيػجتشٗ اػت وٝ ٔٙبيا

ٗ يثبؿذ وٝ ا ٔي ئذَ ٌٛػ ٞب ٗ دادٜيا ييػبختبس فضب

 يسفتبس يٚ وشٚ ييٕ٘ب يبٞ ٔذَ ثش خالف ٔذَ

( دس 1381) يكفش يٞب بفتٝيٗ ٟٔٓ ثب يا، ٌٖٛ داسد  ٕيػٟ

( دس دؿت 1386ٔـؼُ ٚ ٕٞىبساٖ ) دؿت چٕچٕبَ ٚ

تٛاٖ دسجٝ  ٔيٗ ٔغبثمت سا يُ ايداؿت. دِ يياسان ٕٞؼٛ

دا٘ؼت.  يٙيشصٔيػغح آة ص ػبُٔ يثبال يٛػتٍيپ

ٗ يا تيثيش٘ـبٖ داد وٝ ؿؼبع  آٔذٜثذػتج يٗ ٘تبيٕٞچٙ

ٔتش دس  72133ضاٖ يثٝ ٔ 75ٔتش دس ػبَ  77533اص  ػبُٔ

ٗ يا تيثيشدأٙٝ  يدٞٙذٜ سٚ٘ذ ٘ضِٚذٜ وٝ ٘ـبٖيسػ 85ػبَ 

 ٗيدؿت اػت. ٕٞچٙ يضٚٔتشيپ يٞب چبٜدس ٔحذٚدٜ  ػبُٔ

دس  21983ثٝ  75دس ػبَ  21423ض اص يمذاس آػتب٘ٝ ٘ٔ

 ذٜ اػت.يسػ 85ػبَ 

ٔختّف  يسٚؿٟب يبثياص اسص آٔذٜثذػت يٞب بفتٝي

دس ٔٛسد  يحزف يه اػتجبسػٙجياص تىٙ ثب اػتفبدٜ يبثيبٖئ

٘ـبٖ داد وٝ سٚؽ ػىغ فبكّٝ  يٙيشصٔيػغح آة ص ػبُٔ

دٚسٜ  يدس ا٘تٟب 4ٗ سٚؽ ثب تٛاٖ يٚ ا اثتذا دس 5ثب تٛاٖ 

ٗ يثبؿذ. ٕٞچٙ ٔي يبثيبٖيٗ سٚؽ ٔيػٙٛاٖ ثٟتشٝث يآٔبس

ش يًٙ ثب اػتفبدٜ اص ٔتغيجي٘ـبٖ داد وٝ سٚؽ وٛوش ٟبيثشسػ

دٞذ ٚ اص دلت  ٔيسا اسائٝ  يج لبثُ لجِٛي٘تب H يوٕى

مبت ٔـؼُ يٗ ٟٔٓ ثب تحميوٝ ا ثشخٛسداس اػت ييثبال ٘ؼجتبً

ٔشثٛط ثٝ  يٞب فتٝبي. ( ٔغبثمت داؿت1386ٚ ٕٞىبساٖ )

شت ئغب Vijay & Remadevi (2006)ج يٗ ثخؾ ثب ٘تبيا

ظ حبوٓ ثش يُ ٔتفبٚت ثٛدٖ ؿشايدِثٝ داؿت وٝ احتٕبالً

 ٗ دٚ ٔٙغمٝ اػت.يا

 

 

   

 افت )هتر( آب زٗرزهٌٖ٘ دشت کرهاىًقشِ ّن -0شکل 
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 ئىب٘ ثٙذي پٟٙٝ يٞب ٘مـٝ ياص ثشسػ آٔذٜثذػتج ي٘تب

٘ـبٖ داد وٝ دس ثخؾ ؿشق ٚ  دؿت يٙيشصٔيػغح آة ص

ثبال  يٙيشصٔية صػغح آ(، دؿت ي)ٚسٚدجٙٛة ؿشق 

ٗ ػغح تشاص آة دس ٔحذٚدٜ يـتشيوٝ ثيعٛسٝث ،ثبؿذ ٔي

ج ثٝ يثبؿذ. ثتذس ٔي 66 ٚ 65 يٞب ضٚٔتشيپ تيثيشؿؼبع 

ض يٝ ؿٕبَ دؿت ٚ ٘يدؿت دس ٘بح يػٕت خشٚج

 يٙيشصٔيدؿت ؿبٞذ وبٞؾ ػغح آة ص يغشث يخشٚج

دس  يٙيشصٔيضاٖ ػغح آة صيٗ ٔيوٝ وٕتشيعٛسٝث ،ٓيٞؼت

دؿت  يغشث يدس خشٚج 54 ٚ 9، 8 يٞب ٚٔتشضئحذٚدٜ پ

 يدس خشٚج 62ٚ  17 يٞب ضٚٔتشيض دس ٔحذٚدٜ پيٚ ٘

 يٙيشصٔيتشاص آة ص يٞب ؼٝ ٘مـٝي. ٔمبثبؿذ ٔيدؿت  يؿٕبِ

 افت ؿبٞذ دٞذ وٝ ثٝ ٔشٚس ٔي٘ـبٖ  يدس عَٛ دٚسٜ آٔبس

 ،ٓيثبؿ ٔيدس ػغح آثخٛاٖ دؿت  يٙيشصٔيػغح تشاص آة ص

ظٜ دس ٔٙغمٝ يٕٚٝبْ ٘مبط دؿت ثٗ افت دس تيوٝ ايعٛسٝث

 62 يٞب ضٚٔتشيپ ٔؤثشثخلٛف دس دأٙٝ ) يؿٕبِ يخشٚج

 ش اػت. يدؿت چـٍٕ يغشث يٚ خشٚج (17ٚ 

 يدٚسٜ آٔبس ياثتذا ٚ ا٘تٟب ثٙذي پٟٙٝ يٞب ؼٝ ٘مـٝئمب

 يٙيشصٔيذ ػغح تشاص آة صيسٚ٘ذ افت ؿذ وٝ دٞذ ٔي٘ـبٖ 

 ػغحػظ ٔتٛوٝ يعٛسٝث ،دس ػغح دؿت لبثُ تٛجٝ اػت

دس ٔتش  4/1869دؿت اص  يدس ٚسٚد يٙيشصٔيآة ص تشاص

 ٚ ٔتش( 9/3)افت  85ٔتش دس ػبَ  5/1865ثٝ  75ػبَ 

 دؿت اص يؿٕبِ يخشٚجدس دؿت  يخشٚج يدس ٘ٛاح

 يٚ دس خشٚج ٔتش( 32)افت  ٔتش 1631ثٝ ٔتش  1663

)افت  ٔتش 1/1577ثٝ  4/1594دؿت اص  يغشث

ػت وٝ افت ػغح آة الصْ ثٝ روش ا .سػذ ٔي ٔتش(28/17

 يشيض ثغٛس چـٍٕيدؿت ٘ يٞب ش لؼٕتيدس ػب يٙيشصٔيص

دؿت، ٔتٛػظ  ئشوض يوٝ دس ٘ٛاحيعٛسٝؿٛد. ث ٔيذٜ يد

ٔتش  3/1721ٔتش ثٝ  9/1731اص  يٙيشصٔيػغح تشاص آة ص

ت ثٝ ٔٛاسد روش ؿذٜ يثب ػٙب سػذ. ٔئتش(  5/13)افت 

سٚ٘ذ ٗ دؿت ثب يدس ا يٙيشصٔيافت تشاص آة ص يثغٛس وّ

جٝ ٌشفت وٝ يتٛاٖ ٘ت ٔيثٙبثشايٗ  ادأٝ داسد. يسٚ ثٝ سؿذ

دؿت دس دسجٝ اَٚ ثٝ  يش آثيػٟٓ ػٕذٜ وبٞؾ رخب

اضبفٝ  ؛ ٚ دس دسجٝ دْٚ ثٝٔشثٛط اػت يػٛأُ ا٘ؼب٘

سٚ٘ذ سٚ ثٝ سؿذ وٝ ، يٙيشصٔيثشداؿت ٚ افت ػغح آة ص

ؾ ثشداؿت يٚ ثٝ د٘جبَ آٖ افضا يثشداسثٟشٜ يٞب چبٜتؼذاد 

ػغح  ػجت افت ٔؼتٕش يٙيشصٔيٝ اص ػفشٜ آة صيٚ تخّ

ٔٛسد ٔغبِؼٝ ؿذٜ اػت. اِجتٝ  يدس دٚسٜ آٔبس يٙيشصٔيآة ص

ذ ثش ػّت ؿذٜ ٚ اص يٗ ساػتب ٔضيش دس اياخ يبٟيخـىؼبِ

اص  يٙيشصٔيٝ ٔٙبثغ آة صيضاٖ تغزيػٛ ثبػ  وبٞؾ ٔهي

ٍش ثبػ  ٞجْٛ ا٘ؼبٖ يد يؿذٜ ٚ اص ػٛ ئٙبثغ آة ػغح

ج يٗ ٘تبيؿذٜ اػت. ا يٙيشصٔياص ٔٙبثغ آة ص يثشداسثٝ ثٟشٜ

جٝ ي( دس دؿت لٓ، وت1381ُ پٛس )يثب ٔغبِؼبت خّ

( 1384پٛس )يه ثٓ، ِـىشي( دس آثخٛاٖ آة ثبس1382)

( دس دؿت 1386ٚ ٕٞىبساٖ ) ييدس دؿت ٔـٟذ، ٔال

( دس دؿت اسان ٔغبثمت 1386) يكبدلٚ ٗ، يٚسأ

-تيذٜ ٚ آػتٛاٖ ثٝ ؿىٙٙ ٔيٗ ٔغبثمت سا يُ ايداؿت. دِ

خـه ثٝ ٕٝئٙبعك خـه ٚ ٘ يٞب ؼتٓيش ثٛدٖ اوٛػيپز

صا )اصجّٕٝ ش ػٛأُ تٙؾيٚ ػب يا٘ؼب٘ يٞب تيفؼبِ

ٔٙظٛس ٔتؼبدَ ٕ٘ٛدٖ ٗ ساػتب ثٝيدس ا ( سثظ داد.يخـىؼبِ

ثشداؿت ثذٖٚ ٌشدد وٝ اص ٞش ٌٛ٘ٝ اضبفٝ ٔيـٟٙبد ئخضٖ پ

 دؿت جذاً يخشٚج يبٟظٜ دس ثخـيٚٝذات الصْ ثيتٕٟ

 يثشداسادأٝ ٚضغ ثٟشٜوٝ عٛسيثٝ. ذيثؼُٕ آ يشيٌّٛج

دس پي وـبٚسصاٖ ٔٙغمٝ  يسا ثشا يفشاٚا٘ تٟبيخؼبس يفؼّ

 خٛاٞذ داؿت. 

دٞذ  ٔيدؿت ٘ـبٖ  يٙيشصٔيافت آة ص٘مـٝ ٞٓ يشسػث

ضاٖ افت يٗ ٔيـتشيث ئٛسد ثشسػ يوٝ دس عَٛ دٚسٜ آٔبس

بٜ چ ٔؤثشدؿت دس دأٙٝ  يؿٕبِ يدس خشٚج يٙيشصٔيآة ص

 اي ٔـبٞذٜچبٜ  ٔؤثشض دس دأٙٝ يٚ ٘ 62ٚ  17 اي ٔـبٞذٜ
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ض يدؿت ٘ يش ثخـٟبئتش اػت. دس ػب 43ٔؼبدَ حذاوثش 7

ٕٝ ي٘اص  يؼيػغح ٚػظٜ دس يٚٝضاٖ افت لبثُ ٔالحظٝ ثئ

دؿت  يغشث يخشٚج ٔتش ٚ 16حذاوثش افت  دؿت، يغشث

ش يٚ دس ػب ٔتش 32 حذاوثش 8 اي ٔـبٞذٜچبٜ  تيثيشدس دأٙٝ 

ٔـبٞذٜ  ٔتش 24دؿت، افت حذاوثش  يغشث يمبط خشٚج٘

 يٙيشصٔيآة ص يٚسٚد ضيٚ ٘ ئشوض يؿٛد. دس ثخـٟب ٔي

ش ثخـٟب حبوٓ اػت ي٘ؼجت ثٝ ػب يت ثٟتشيٚضؼ ،دؿت

دس  ٔتش اػت ٚ 8حذٚد  يضاٖ افت ٔـبٞذاتئ ٚ حذاوثش

ش ثخـٟب ي٘ؼجت ثٝ ػب يدؿت افت ٔتٛػغ يٕٝ ؿشلي٘

 ٓ.يداس

 حىبيت يٙيشصٔيٓ افت آة ص٘مـٝ ٞ يٗ ثشسػيٕٞچٙ

ٚ  53 اي ٔـبٞذٜ يٞب چبٜ ٔؤثشآة دس دأٙٝ  آٔذٌي ثبالاص 

 يٞب چبٜ ٔؤثشٔتش ٚ دس دأٙٝ  7ضاٖ يحذاوثش ثٝ ٔ 52

. داسدٔتش  2ضاٖ ياوثش ثٝ ٔذح 23، ٚ 55، 47 اي ٔـبٞذٜ

شات ػغح آة ييسٚ٘ذ تغ 55ٚ  52، 47،53 يٞب فيدس سد

تٟٙب افت ػغح آة ٘ٝ اي ٔـبٞذٜ يٞب چبٜش يثؼىغ ػب

دس  ٞب چبٜٗ يثّىٝ ثؼىغ، ػغح آة ا ،ؿٛد ٕئـبٞذٜ ٘

دس صٖٚ آة ثشٌـت  آٟ٘بعَٛ صٔبٖ ثٝ ػّت ٚالغ ؿذٖ 

ض داؿتٝ ٚ ػغح آة يؿٟش وشٔبٖ خفبضالة ٚ  يؿٟش

 يالصْ اػت دس ؿؼبػ ثٙبثشايٗداسد.  يتٛجٟلبثُ آٔذٌي ثبال

 ػغح يشيٌچبٜ جٟت ا٘ذاصٜ ياص ٔشوض ؿٟش وشٔبٖ تؼذاد

ٗ يأؼتٕش ٚ ٔبٞب٘ٝ  يشيٌ آة دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿٛد. ا٘ذاصٜ

 يٚ ثشسػ ييبيٕيٝ وبُٔ ؿيٚ تجض يثشداسٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب چبٜ

دس  آيٙذٜتٛا٘ذ دس ٔغبِؼبت  ٔيٗ يٚ فّضات ػٍٙ ٞب ٙذٜيآال

ٔختّف وبسػبص  يٞب ٚ عشح يفيٚ و  ٕيو يٞب ٝ ٔذَيتٟ

ٖ تبوٙٛ يضٚٔتشيثبؿذ. الصْ ثٝ روش اػت ثب ٌؼتشؽ ؿجىٝ پ

 دس ػغح دؿت ٚجٛد داسد. ئٙبػج ؿجىٝ ٘ؼجتبً

ؿٛد ورٝ دس ٔغبِؼربت ٔشثرٛط ثرٝ      ٔيـٟٙبد يٗ پيٕٞچٙ

ٞ  يثجب يٙيشصٔئٙبثغ آة ص ٚاحرذ   ذسٌٚشافير اػرتفبدٜ اص 

ٝ اص ٘مـرٝ   ورُ دؿرت   يثرشا  ػرغح آة   ئىرب٘  ثٙرذي  پٟٙر

اػرررتفبدٜ اص  صيرررشا ،دؿرررت اػرررتفبدٜ ؿرررٛد يٙررريشصٔيص

ب٘ي ػررغح آة، دس اسصيرربثي تغييرشات ٔىرر  ٞررب ٞيرذسٌٚشاف 

 ورٝ ٕٔىرٗ اػرت   دسكرٛستي  .ثبؿرذ  ٔري ٔؼشف وُ دؿت 

دس ثشخري ٔٙربعك دؿرت اص     يٙر يشصٔيشات ػغح آة صييتغ

 ييٞرب  ي٘ىرشدٜ ٚ آ٘ٛٔربِ   يشٚير حبوٓ ثش دؿت پ يسٚ٘ذ وّ

 يآة دس ٔحذٚدٜ ؿرٟش وشٔربٖ( دس ثشخر    ي)ٔب٘ٙذ ثبالآٔذٌ

 ذٜ ؿٛد.ي٘مبط دؿت د

آة  افت ثيؾ اص حذوٝ تٛاٖ ٘تيجٝ ٌشفت دس وُ ٔي

 عي دٚسٜ ،ػغح دؿت اي اص لؼٕت ػٕذٜدس صيشصٔيٙي 

ٔغبِؼٝ، ٕ٘بيبٍ٘ش ٚاثؼتٍي ثيؾ اص حذ لغت  آٔبسي ٔٛسد

وـبٚسصي ٔٙغمٝ ٔغبِؼبتي ثٝ ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي اػت. 

ٚ كٙؼتي )وٝ دس  ٞبي ؿٟشي ةٞب ٚ پؼب فبضالةٔذيشيت 

ػغح ػفشٜ  آة دس ٟبيي اص دؿت ثبػ  ثبالآٔذٌيثخـ

تٟٙب اص دٜ اص آٟ٘ب دس ثخؾ وـبٚسصي، ٘ٝا٘ذ( ٚ اػتفب ؿذٜ

ٚ ٚاثؼتٍي وـبٚسصي ٔٙغمٝ ػفشٜ  ػغح سٚ٘ذ ؿذيذ افت

ثّىٝ اص  ،ثٝ ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي جٌّٛيشي خٛاٞذ وشد

ٔـىالت ٚ خغشات ٘بؿي اص ثبالآٔذٌي آة ثشاي ػبوٙبٖ 

   ٔٙغمٝ ؿٟشي وشٔبٖ ٘يض خٛاٞذ وبػت.
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Abstract 
Due to the variation of ground water properties in temporal and spatial scale, these properties 

can not be assumed constant over time and space. This research was conducted to assess spatial 

and temporal variations of ground water table in Kerman plain during a 10-year period (1375-

1385) by using the best geostatistical estimator. Firstly, available statistical resources related to 

the ground water table of this plain (including 67 wells) were collected.  After controlling for 

quality, accuracy and normality of the data, different interpolation techniques were used 

including kriging (with and without logarithm), cokriging, inverse distance (with exponents of 1 

to 5). The best technique was selected based upon MAE and MBE criteria and provided spatial 

zonation maps in the beginning and end of the period. Spatial zonning maps were prepared at 

the beginning and end of the study and ultimately, iso-falling map was provided in Arc GIS 9.1 

package. Our findings showed that Gaussian variogram model was the best for spatial structure 

of these data and inverse distance method with exponents of 5 and 4 were the best interpolation 

methods in the beginning and end of the period, respectively. Zonation maps showed a falling 

trend of the ground water level in majority of the plain. Maximum falling data (32 meters), was 

recorded respectively for the northern outlet of the plain with an effective range of 17 and 62 

pizometers and western outlet with an effective range of 8 pizometers. Also, the results showed 

an upward trend of water, as 7 meters, in effective range of some wells with 50 and 52 

pizometers in Kerman city due to being located in sewage and waste water zone of the city.  
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