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Assessment of Interpolation Methods in
Estimation of Groundwater Level
(Case study: Sarkhon Plain)
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Abstract

چکیده
آب زیرزمینی از مهمترین منابع تأمین آب میباشد تییدین
.سطح آب زیرزمینی یکی از موارد مهم در م یریت منابع آب است
با استفاده از ر شهای در نیابی میتوان سدطح آب زیرزمیندی را
 در ایددن مطاشیددخ سددخ ر ش.ددین زد. در هددر طهطددخ آب ددوان ت
ددوشی زیددر. اسددالینین یرینینددم میIDW در نیددابی شددام
ائی برای تییین سدطح آب زیرزمیندی دشدت.م لهای یر ی ط
 طتدای مهایسدخ.سرخون استان هرمزگان مورد استفاده قرار گرفت
دوشی یدر ی بدا ریشدخ.ر شها طشان داد یخ ر ش یرینیندم می
) میدداطنین خطددایRMSE =31/2 m میدداطنین مربیدداا خطددا
) بهترین ر ش جهت در نیدابی سدطح آبMAE=8/5m مطلق
 ر ش زن دهی میکوس فاصلخ. زیرزمینی دشت سرخون میباش
 طامناسد تدرینMAE RMSE  بیشترینR2 ترین. با یIDW
 با این حال تفا ا.م ل در نیابی سطح آب در دشت سرخون بود
مینیداری بین طتای بخ دست آم ه از چهدار ر ش مدورد بررسدی
 طتای پهنخبن ی سطح آب زیرزمینی دشت سرخون. مشاه ه طش
وشی یر ی طشان داد یدخ سدطح.با استفاده از ر ش یرینینم می
. آب زیرزمینی در شرق دشت پایینتر از غرب آن میباش

Groundwater is the main source of water and
determination of groundwater level is one of the
most important issues in water resources
engineering. Groundwater level can be
estimated in every point of any aquifer using
interpolation methods. In this study, four
interpolation methods including IDW, SPLINE,
spherical kriging and exponential Kriging were
used for estimating groundwater level of the
Sarkhon plain. This plain is located in
Hormozgan province of Iran. Comparison of the
considered methods showed that the Spherical
Kriging was the best method for interpolating of
groundwater level in the Sarkhon plain with
Root Mean Square Error (RMSE=13.2) and
Mean Absolute Error (MAE=8.5). The IDW
method had the most inaccurate results. This
method had the lowest R2 and highest RMSE and
MAE values in comparison with the other
considered interpolation methods. However, it
wasn’t observed significant difference among
results of the four considered methods. Zoning
was done using the method described in the
Sarkhon plains. It was determined that
Groundwater levels in East of the plain, were
lower than those in the West.
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مقدمه
منابع آب زیرزمینی یکی از مهمترین منابع تأمین آب در
اغل مناطق ایران است .جهت مطاشیخ هی ر شوژی آبهای
زیرزمینی تییین سطح ایستابی یکی از مهمترین پارامترها
میباش  .اصلیترین ر ش مشاه ه سطح آب زیرزمینی حفر
پیز مترهای مطاشیاتی است .اما یکی از مشکنا اصلی فه ان
اطنعاا مشاه اتی در ه.خ طهاط دشت میباش یخ میتوان با
استفاده از سطح آب پیز مترهای منا ر ر شهای در نیابی
سطح آب زیرزمینی در طهطخ موردطظر را ت .ین زد .در نیابی
در اقع تب ی دادههای طهطخای بخ دادههای پهنخای است
عسایره  .)3181تکنیکهای در نیابی بخ د شیوه یلی اطنام
میشود .دستخ ا ل ر شهای قطیی 3طامی ه میشوط یخ در
این ر شها در نیابی بر اساس تییین سطح از طهاط
ط.وطخگیری ش ه بر پایخ شباهتها اطنام میشود .ر شهای
درجخ ه.وارسازی توابع پایخ شیاعی)RBF1
IDW2
ط.وطخهایی از ر شهای قطیی میباشن  .دستخ د م در نیابی
زمینآماری 4است یخ یرینینم طامی ه میشود .این ر ش بر
اساس یژگیهای آماری طهاط ط.وطخگیری ش ه میباش
خاشیی حسین طیا  .)3138طی چن دهخ اخیر داطش
زمینآمار بخطور گسترده در بررسی پیشبینی متغیرهای مکاطی
مورداستفاده قرارگرفتخ است .فنهای در نیابی زمینآماری
ه.بستنی مکاطی طهاط ط.وطخبرداری ش ه را م طظر قرار داده
ت .ین را بر اساس موقییت مکاطی ط.وطخهای اط ازهگیری ش ه
اطنام میدهن خاشیی حسین طیا  .)3138مزیت زمینآمار
آن است یخ میتوان با استفاده از دادههای یک ی.یت در
م تصاا میلوم مه ار ه.ان ی.یت را در طهطخای دینر ت .ین
ه.کاران  .)3138بخطوریلی ر شهای
زد حهیهتجو
در نیابی یکی از مت ا لترین ر شها جهت تییین ارزش طهاط
طامیلوم میباش  .ر شهای در نیابی ازطظر دقت بخطوریلی بخ
د دستخ ر شهای رسا 5ر شهای طارسا 6تهسیم میشوط .
درر ش رسا مهادیر برآ رد ش ه بخ مشاه اا طزدیکتر است
در حاشی یخ ر ش طارسا تهریبی از ارزشها سطحی را برآ رد
1

Deterministic
Inverse Distance Weighted
Radial basis functions
4
Geostatistic
5
Exact
6
Inexact
2
3

میین یخ از طهاط میلوم میگذرد .ط ستین مهاشخ درزمینخ
در نیابی توسط اتر مایر در سال  3333منتشر ش یخ در آن
شز م بخیارگیری میاطنین زطی بخجای میاطنین حسابی
بیانش ه بود .در ض.ن شباهت بین مهادیر ط.وطخها بخعنوان
تابیی از فاصلخ آنها ارزیابی ش یخ این ارتباط پایخ اصلی
زمینآمار را تشکی میده  .پژ هشگران بسیاری از ر شهای
م تلف در نیابی برای تییین سطح آب زیرزمینی استفاده
ط.ودهاط .
در مطاشیخای ش.س طیا پیر مرادیان  )3181طتای
ر شهای در نیابی در محیط  GISرا در پهنخبن ی دادههای
بارط گی استان فارس مورد ارزیابی قراردادط  .طتای این تحهیق
طشان داد یخ ر ش یرینینم مناس ترین ر ش میباش .
ه.کاران  )3188ر ش یرینینم
ساالری جزی
یویرینینم را جهت ت .ین تراز آب زیرزمینی دشت میانآب
در استان خوزستان بخ یار گرفتخ طتینخ گرفتن یخ ر ش
یویرینینم طسبت بخ ر ش یرینینم از دقت باالتری
برخوردار است .اشبتخ این تفا ا از طظر آماری مینیدار طبود.
خسر ی  )3188ع.لکرد ر شهای یرینینم
امی ار
دایرهای ط.ائی گوسی چهار جهی منتظم یر ی را در
تییین م ل بهینخ پایش شاخص بارش استاط ارد ش ه 1در
محیط  GISمورد ارزیابی قرار دادط  .طتای طشان داد یخ م ل
ط.ایی بهترین ع.لکرد را داشتخ است .حهیهتجو ه.کاران
 )3138برای تییین قوع خشکساشی میزان اثر آن بر آب
زیرزمینی استان فارس شاخص درص بهننار بارط گی PNPI
در طهاط م تلف منطهخ محاسبخ یرده پهنخبن ی خشکساشی
با استفاده از طرمافزار  ARC GISاطنام داده است .ایشان از
ر شهای زمینآماری یرینینم می.وشی  OKیرینینم
ساده  SKزیر م لهای یرهای دایرهای ط.ایی گوسی ر ش
عکس فاصله  IDWر ش تابع پایخ شیاعی  RBFاستفاده
یردهاط  .طتای طشان میده یخ ر ش  IDWدارای ی.ترین
 RMSE=24/3متر ی.ترین  ME=3/4متر بوده از دقت
باالتری برخوردار است .طباطبائی غزاشی  )3138دقت هشت
ر ش میانیابی را برای تییین سطح ایستابی د دشت فارسان
سفی دشت در استان چهارمحال ب تیاری موردبررسی قرار
دادط  .طتای مطاشیخ آنها طشان داد یخ ر ش اصنح ش ه شالارد
)Standardized Precipitation Index (SPI
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مناس ترین ر ش میباش  .ط یری ه.کاران  )3131در
دشت بیلوردی از اطواع ر شهای در نیابی شام میکوس
فاصلخ ) (IDWتابع شیاعی ) (RBFت .ینگر عام )(GP
ت .ینگر موضیی ) (LPیرینینم  )Kیوگرینینم
)(CoKدر محیط طرمافزار  Arc Mapبرای پیشبینی مهادیر
طیتراا استفاده یردیم .مهادیر  RMSEط.ودارهای رگرسیون
حاص از در نیابی طشان داد یخ ر ش ت .ینگر موضیی با
تابع چن ج.لخای درجخ  1بهترین ر ش برای در نیابی توزیع
یون طیتراا در دشت بیلوردی است .مؤمنی دمنخ ه.کاران
 )3134در یک مطاشیخای دادههای مربوط بخ  44ط.وطخ چاه
بهرهبرداری دشت گناباد مورد استفاده قرار گرفت .سالس
ر شهای تابع فاصلخ میکوس زندار یرینینم ساده
یرینینم می.وشی یرینینم جهاطی تابع شیاعی ت .ینگر
عام ت .ینگر موضیی بررسی ش  .طتای طشان داد یخ
بخمنظور پهنخبن ی پارامترهای ییفی آب ر شهای یرینینم
بر سایر ر شهای زمینآمار ارجحیت دارط  .دسبارا ه.کاران
 )2882اطنعاا بخدستآم ه از  DEMرا برای برآ رد تراز
سطح آب در آب وانها با استفاده از یرینینم بخ یاربردط .
تنویر حسن سیف االسنم  )2881با استفاده از  GISتراز
سطح آب زیرزمینی پیناجالور  )Pinajpurدر بننندش را
ت .ین زدط  .آنها از ر شهای در نیابی  IDWاسالینن
یرینینم استفاده ط.ودط  .طتای طشان داد یخ ر ش یرینینم
ه.کاران
می.وشی مناس ترین ر ش میباش  .عاب ینی
 )2888از ر ش یرینینم می.وشی بر اساس ر ش
اعتبارسننی حذفی برای دستخبن ی ارتفاع پیز متری در
منطهخ غرب ایاشت تنزاس استفاده ط.ودط  .تهیزاده ه.کاران
 )2888خطوط هم رقوم پارامترهای ،SAR ،EC ،TH ،TDS
 SO4 CLرا در آب زیرزمینی منطهخ اردیان استان یزد با
استفاده از ر شهای م تلف در نیابی بخ ی.ک  GISرسم
ط.ودط  .درطهایت این مهاشخ طشان داد یخ ر ش یویرینینم
میتواط ت .ینی بهتر طسبت بخ سایر ر شها داشتخ باش .
یوسان ه.کاران  )2883بخ مهایسخ سخ ر ش در نیابی
 IDWتوابع پایخ شیاعی یرینینم برای پیشبینی تغییراا
زماطی مکاطی ع.ق آب زیرزمینی در یویر مین یین چین
پرداختن  .مهایسخ مهادیر مشاه ه ش ه با مهادیر در نیابی ش ه
طشان داد یخ ر ش یرینینم می.وشی ر ش بهینخ جهت

نکوآمال و همکاران

در نیابی ع.ق آب زیرزمینی در این دشت میباش  .صاشح ح.
 )2883با استفاده از آطاشیز زمینآماری م لهای در نیابی
یرینینم می.وشی م لهای س.ی اریوگرام یو اریاطس
سطح آب زیرزمینی ش.ال یشور شیبی را با استفاده از دادههای
 35چاه مشاه اتی پهنخبن ی یردط  .طتای طشان داد یخ سطح
آب از ش.ال بخ س.ت جنوب یاهش مییاب ر ش یرینینم
می.وشی از سایر ر شها مناس تر است .موالا آیان تیفون
یای  )2838تغییراا غلظت طیتراا را بر اساس دادههای 333
چاه در شهر قوطیخ  )Konyaدر جنوب ترییخ بخ سیلخ ر ش
یرینینیم یوطیورسال بخ دست آ رط  .طتای طشان داد یخ
غلظت طیتراا در مریز شهر بیشتر است .یام هامتو
ه.کاران  )2833طی تحهیهی بهترین سطح تراز آب زیرزمینی
دشت یاشسباد اقع در ایاشت طیومکزیکو را با ر ش یرینینیم
یوطیورسال مورد ارزیابی قراردادط  .طتای طشان داد یخ اختنف
سطح ت .ین زدهش ه با این ر ش سطح آب مشاه اتی بین
 8/6تا  4/5متر ضری اط.ینان ح د  %38میباش  .مهامی
ه.کاران  )2833ر شهای م تلف در نیابی  IDWاسالنین
یرینینم) را جهت بررسی ییفیت آب زیرزمینی دشت آباده
استان فارس مورد بررسی قرار دادط  .ایشان بخ این طتینخ
رسی ط یخ م ل یرینینم جهت پهنخبن ی ییفیت آب منطهخ
از سایر ر شها مناس تر است .ربخ ه.کاران  )2833در غزه
بنیریش طان ه.کاران  )2833در گنبارگا )Glabagra
هن طیز با استفاده از ه.ین ر ش ییفیت آب زیرزمینی را مورد
بررسی قرار دادط  .در ه.خ این مطاشیاا طتای طشان داد یخ
ر ش یرینینم از دقت باالتری برخوردار است .یامیسکا
گرزیوطا  )2834ت .ین سطح آب زیرزمینی دشت سوسنویکا
در شرق شهستان را توسط د ر ش  RBF IDWمورد بررسی
قرار دادط  .ایشان طتینخ گرفتن یخ ر ش  RBFخطوط تراز
بهتر تواطستخ است سطح آب را
ه.وارتری توشی میین
ت .ین بزط  .خزاز ه.کاران  )2835سطح آب زیرزمین
دشت هایوز در مار یو را توسط سخ ر ش RBF IDW
یرینینم با سخ زیر م ل یرینینم می.وشی  )OKیرینینک
ساده  )SKیرینینم فراگیر  )UKمورد ت .ین قرار داده
است .ایشان طتینخ گرفت یخ بهتر از سایر ر شها تواطستخ از
سطح آب زیرزمینی دشت را برآ رد ط.ای .
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ه ف از اطنام مطاشیخ حاضر ارزیابی یارایی ر شهای
م تلف در نیابی شام  IDWاسالینین یرینینم می.وشی
در زیر م لهای یر ی ط.ائی تییین بهترین ر ش برآ رد
سطح ایستابی آب زیرزمینی برای دشت سرخون استان
هرمزگان میباش .
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه و دادههای مورد استفاده
دشت سرخون با سیت تهریبی  35/1ییلومترمربع در 48
ییلومتری ش.ال بن رعباس در م تصاا ˝ 21˚ 23تا ˝21
˚ 21عرض ش.اشی ˝ 56˚ 38تا ˝ 56˚ 28طول شرقی اقع
ش ه است .این دشت از شرق ش.ال شرقی بخ ر دخاطخ شور

از جنوب بخ ارتفاعاا قادها از غرب بخ یوه گنو مح د
میگردد .ارتفاع متوسط این دشت  3318متر میباش دارای
شی شرقی-غربی است .در دشت سرخون یک ر دخاطخ دائ.ی
 38حلهخ چاه پیز متر جود دارد .ب ش ع .های از آبرفت
دشت سرخون مربوط بخ فرسایش ارتفاعاا گنو میباش  .این
آبرفتها در غرب از قلوهسنم شنهای درشت تشکی ش ه
است یخ بخت ری از غرب بخ شرق ریزداطختر میشوط  .اطنعاا
مورد استفاده در این مطاشیخ شام تراز سطح آب زیرزمینی در
ماههای م تلف سال موقییت م تصاا پیز مترها اطنعاا
مربوط بخ دشت از شریت آب منطهخای استان هرمزگان اخذ
گردی  .موقییت جغرافیایی دشت سرخون پیز مترها در شک
 3طشان داده ش ه است.

شکل  -9موقعیت دشت سرخون و پیزومترهای مورد مطالعه

در این تحهیق از دادههای پیز متری در د ره آماری 28
ساشخ  )3118–3183جهت مطاشیخ سطح ایستابی دشت
سرخون استفاده گردی  .بیشینخ ی.ینخ سطح آب زیرزمینی
در طول سال بخعنوان مبنای محاسباا قرار گرفت .بخ این
منظور تییین ر ط سطح آب دشت در د ره  28ساشخ
هی ر گراف ساالطخ دشت ترسیم گردی شک .)2
ه.انطور یخ در شک  2مشاه ه میشود ح ایثر
ح اق تراز سطح آب دشت بخ ترتی مربوط بخ ماههای خرداد

آبان میباش  .درطتینخ جهت در نیابی از تراز سطح آب در
خرداد آبان بلن م ا استفاده گردی  .بخمنظور بهرهگیری از
آمارهای اشاره ش ه ابت ا طرمال بودن دادههای ماهاطخ سطح آب
برای یلیخ پیز مترها با ر ش یل.وگر ف-اس.یرطوف در طرمافزار
 SPSSمورد بررسی قرار گرفت بخمنظور مینیدار بودن سطوح
ت .ین زدهش ه بین ر شهای م تلف از آزمون  Fاستفاده ش
امی ار خسر ی .)3188
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شکل  -2هیدروگراف بلندمدت تراز آب زیرزمینی دشت سرخون

در این پژ هش سخ ر ش زندهی میکوس )(IDW
در نیابی موضیی 3یرینینم می.وشی  )Kزیر م ل یر ی
ط.ائی استفاده ش ه است .طباطبائی غزاشی  )3138یام
طور زی ه.کاران  )2833طیز از ر شهای یرینینم IDW
 SpLineبخعنوان ر شهای در نیابی آبهای زیرزمینی
استفاده ط.ودهاط .
ر شهای در نیابی از هر طوع یخ باشن میتواطن بخصورا
ش.س طیا
میادشخ خطی یا غیرخطی بیان شوط
پیرمرادی .)3181میادشخ یلی در نیابی بخصورا میادشخ 3
میباش ساالری ه.کاران :)3188

یخ در آن

تی اد ی
مه ار اط ازهگیری ش ه در موقییت
ایستناهها میباش  .ر ش در نیابی یرینینم برای دادههایی
یخ دارای ر ط موضیی تیریفش هاط مناس است .این ر ش با
میزان خطای آن تابع
ی.ترین اریاطس در نیابی میین
یژگیهای تغییر ط.ا میباش ساالری ه.کاران .)3188
یرینینم یک ر ش ت .ین است یخ بر منطق میاطنین
متحرک زندار استوار است .این ت .ینگر بخصورا ذی
تیریف میگردد:
n

)1

N

)3

) Z (So )   I Z ( Si

یخ در آن )  Z (Soمه ار برآ رد ش ه در موقییت So

)  Z ( S Iمه ار برآ رد ش ه در موقییت   I S Iفایتور زطی

ایستناه در موقییت  S Iمیرف طهاط اط ازهگیری ش ه
تی اد ی ایستناهها است .بخطوریلی تفا ا ر شهای
م تلف در نیابی در طحوه برآ رد فایتور زطی میادشخ )3
میباش .
در  IDWفاصلخ مه ار یک ی.یت در طهطخهایی با
م تصاا میلوم با استفاده از مه ار این ی.یت در طهاط دینر
با م تصاا میلوم بخ دست میآی  .فرمول این ر ش در میادشخ
 2آ رده ش ه است:
)2

Z (n) 

SpLine

Zv   i GZvi
i 1

یخ در آن  Zvپارامتر ت .ینی  ⅄iزن ی.یت Ziv
پارامتر میلوم میباش  .ت .ینگر یرینینم یکی از مهمترین
ت .ینگرهای خطی طااری است زیرا ا الً ب ن خطای
سیست.اتیک میباش ثاطی ًا اریاطس ت .ین آن ح اق است
عسایره  .)3181اصول در نیابی بخ ر ش اسالینین بر اساس
ترسیم منحنی صاف بین تی ادی از طهاط میباش  .اسالینین
شام زنهای پیوستخ ش ه بخ سطوح صاف در طهاط مرتبط
است .بخ این صورا یخ یک خط قاب اطیطاف از بین یلیخ زنها
بهترین منحنی صاف توشی میشود .زنها
عبور میین
بخعنوان ضری در میادالا چن ج.لخای جهت در نیابی
دادهها استفاده میشوط  .پریایاطت ه.کاران  )2882دریافتن
یخ ر شهای  IDWاسالینین برای مناطق با سیت یم طتای
بهتری در بردارد برای مناطق بزرگتر ر ش  TINشبکخهای
طامنظم مثلثی) بهتر است .برای بررسی خطاهای هر ر ش در ن

1

1
  Z ( xI ) 
N

مه ار برآ رد ش ه در موقییت n

1
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یابی اطت اب بهترین ر ش در تییین تراز سطح ایستابی از
شیوه اعتبار سننی متهاب استفاده ش  .با استفاده از این
ر ش تراز سطح ایستابی محاسباتی مشاه اتی در پیز مترها
در مهاب هم با برازش خط مستهیم بر آنها محاسبخ ضری
تبیین) (R2میزان دقت هری ام از ر شهای اع.ال ش ه تییین
میشود .ه.چنین جهت مهایسخ م لها از مهادیر ریشخ مربیاا
خطا میاطنین خطای مطلق استفاده میشود .مییارهای
 MAE RMSEبخصورا زیر محاسبخ میشوط :
)4

i

 Xo  X
n
X0  XI

)5

از  8/25باش این متغیر دارای ه.بستنی مکاطی باال اگر این
طسبت بین  8/25تا  8/15باش دارای ه.بستنی مکاطی
متوسط اگر باالتر از  8/15باش دارای ه.بستنی مکاطی
ضییف است شی ه.کاران  .)2886جهت برآ رد طسبت مذیور
از طرمافزار  ArcGISاستفاده گردی .
نتایج و بحث
با توجخ بخ مح دیت در ارائخ طتای یلیخ ماههای م تلف
در این مهاشخ ماههای آبان ی.ترین تراز سطح آب) ماه
خرداد بیشترین تراز سطح آب) مورد بررسی قرار میگیرد.
ج ل  3آمار توصیفی دشت سرخون را برای ماههای خرداد
آبان طشان میده  .اع اد مشاه ه ش ه در ج ل میاطنین
بلن م ا  28سال) این ماهها میباشن  .میاطنین سطح آب در
خردادماه  15/2در آبان ماه  15متر میباش  .بیشینخ سطح
آب برابر با  321/63متر متیلق بخ پیز متر ش.اره  1در ماه
خرداد ی.ینخ آن با مه ار  58/25متر مربوط بخ پیز متر
ش.اره  8در ه.ان ماه میباش .

RMSE 



n

MAE 

یخ در آن  xiسطح آب محاسباتی از در نیابی  xoسطح
آب مشاه اتی  nتی اد چاههای پیز متر میباشن  .هر چخ
مه ار  MAE RMSEی.تر باش م ل از دقت باالتری
برخوردار است.
ه.چنین از طسبت  Nuggetبرای طبهخبن ی ابستنی
Sill

مکاطی استفاده میشود یخ در آن  Nuggetاثر قطیخای

Sill

ح آستاطخ میباش  .اگر طسبت  Nuggetبرای یک متغیر ی.تر
Sill

جدول  -9آمار توصیفی دشت سرخون در ماههای خرداد و آبان
متغیر

تی اد

میاطنین ()m

اطحراف مییار ()m

ح اق ()m

ح ایثر ()m

سطح آب مشاه اتی خرداد ()m

38

15/2

28/81

58/38

321/63

سطح آب مشاه اتی آبان ()m

38

15

28/11

53/44

321/51

جهت در نیابی بهتر سطح ایستابی بخخصوص با ر ش
ن
یرینینم بای آمار پیز مترها طرمال باش  .ه.انطور یخ قب ً
گفتخ ش طرمال بودن آمار در ماههای خرداد آبان با استفاده
از آزمون یل.وگر ف اس.یرطوف  )KSدر طرمافزار  SPSSتائی
گردی ج ل  .)2ه.انگوطخ یخ در ج ل  2مشاه ه میشود
مهادیر آماره آزمون مینیدار بودن  KSبیشتر از  8/85میباش .
میگردد.
تائی
دادهها
طرمال بودن
بنابراین
طسبت  Nuggetطشاندهن ه ه.بستنی مکاطی تراز آب
Sill

زیرزمینی درر ش یرینینم میباش
پیرمرادی .)3181 .در این تحهیق طسبت

ش.سطیا
Nugget
0
Sill

ه.بستنی باالئی را در دشت سرخون طشان میده  .ج ل 1
مهادیر  R2را برای ر شهای م تلف در دشت سرخون طشان
میده  .بر اساس این ج ل ر ش یرینینم می.وشی یر ی
 )K.Sدر هر د ماه خرداد آبان بخ ترتی 8/18 8/13
بیشترین مه ار را دارا میباش  .ی.ترین مهادیر  R2بخ مه ار
8/68مربوط بخ ر ش  IDWمیباش .
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جدول  –2نتایج روش  KSدر تعیین نرمال بودن دادههای دشت سرخون در ماههای خرداد و آبان
آزمون مینیدار بودن KS

متغیر
سطح آب مشاه اتی خرداد

8/483

سطح آب مشاه اتی آبان

8/865

جدول  -3آمارههای ارزیابی چهار مدل استفادهشده در ماههای آبان و خرداد دشت سرخون
ماه

آبان

خرداد

آبان

خرداد

آبان

خرداد

آبان

خرداد

طوع م ل
RMSE

Spline
31/6

Spline
31/2

IDW
38/1

IDW
38/3

K.E
31/3

K.E
31/6

K.S
31/5

K.S
31/2

MAE

38/3

3/6

31/8

31/1

3

8/3

8/5

8/6

R2

8/16

8/11

8/68

8/68

8/16

8/11

8/18

8/13

 IDWجهت در نیابی سطح ایستابی دشت سرخون توصیخ
ط.یشود .طتای طشان میده یخ ر ش یرینینم می.وشی زیر
م ل یر ی  )K.Sدارای ی.ترین مه ار MAE RMSE
بیشترین مه ار  R2میباش  .در ی میتوان ر ش  K.Sرا
بخعنوان مناس ترین ر ش جهت در نیابی سطح ایستابی
دشت سرخون در طظر گرفت .اما ه.انطور یخ در شک های 1
 4مشاه ه میشود ر ش  K.Sدر اغل پیز مترها بخجز
پیز مترهای  )8 1 2 3سطح آب دشت را باالتر از سطح
مشاه اتی ت .ین زده است .میتوان دشی این امر را بخ
پراین گی فاصلخ طامناس پیز مترها ه.چنین درشت بافت
بودن آبرفتها در این ب ش از دشت طسبت داد.
با بررسی آب سطح محاسباتی مشاه اتی میتوان طتینخ
گرفت یخ ت.امی م لها ازج.لخ  K.Sطامناس ترین ت .ین
سطح آب را در پیز متر  1مناس ترین ت .ین درر ش K.S
برای سطح آب پیز متر ش.اره  38میباش  .مطاش فوق در
ج ل  4جهت درک بهتر مشاه ه میگردد.
بخطور یلی سطح آب در غرب دشت در پیز مترهای 2 3
 1باالتر از سایر طهاط دشت است .این مطل در شک های 1
 4بخخوبی مشاه ه میگردد .دشی این امر جهت شرقی غربی
دشت بافت درشت داطخ این ب ش در طهایت تی اد ی.تر
چاههای ت لیخ را میتوان ذیر یرد.

ج ل  1مهادیر  RMSEرا برای چهار ر ش در نیابی
مورداستفاده طشان میده  .ه.انطور یخ در این ج ل مشاه ه
میشود ر ش  K.Sدارای ی.ترین مهادیر  RMSEمیباش .
این مهادیر برای ماههای خرداد آبان بخ ترتی برابر 31/33
 31/43متر میباش  .ر ش  IDWطیز بخعنوان طامناس ترین
ر ش در نیابی در دشت سرخون تییین گردی  .مهادیر RMSE
برای این ر ش در ماههای خرداد آبان بخ ترتی 38/81
 38/1متر بخ دست آم  .ح ایثر اختنف جذر مربیاا خطای
ر ش  IDWبا ر ش  K.Sدر ماه خرداد برابر  4/8متر میباش .
مهادیر میاطنین خطای مطلق  )MAEبرای ر شهای م تلف
در نیابی طیز در ج ل  1طشان دادهش ه است .بر اساس این
ج ل ر ش  K.Sدر ماه آبان دارای ی.ترین میزان خطای
مطلق  )MAE = 8 mاست بنابراین مناس ترین ر ش
میباش  .طباطبائی غزاشی  )3138ش.س طیا پیر مرادیان
 )3181ساالری جزی ه.کاران  )3188یام هامنتو
ه.کاران  )2833یوسا ه.کاران  )2883تئود سیو
التینو پوشوس  )2886طیز ر ش یرینینم می.وشی را بخعنوان
ر ش بهینخ برای پهنخبن ی توصیخ یردهاط  .ر ش  K.Eبا
اختنف  8/4متر بی ازاین ر ش قرار میگیرد .ه.انطور یخ در
این شک مشاه ه میشود بیشترین مهادیر میاطنین خطای
مطلق مربوط بخ ر ش  IDWاست یخ در ماههای خرداد آبان
بخ ترتی برابر  31/12 31/13متر میباش  .بنابراین ر ش
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جدول  -4تراز سطح آب زیرزمینی مشاهداتی و محاسباتی (برحسب متر) با روش  K.Sدر ماههای آبان و خرداد دشت سرخون
ش.اره پیز متر

محاسباتی آبان

مشاه اتی آبان

محاسباتی خرداد

مشاه اتی خرداد

3

31/43

388/43

31/15

383/23

2

331/16

338/18

331/8

338/53

1

83/1

321/51

38/44

321/63

4

83/25

53/65

83/23

63/61

5

83/41

13/33

82/53

13/33

6

55/83

53/83

56/31

52/42

1

53/16

56/63

53/4

56/14

8

58/25

53/44

58/12

58/38

3

64/51

52/14

56/32

53/56

38

55/83

55/83

55/25

55/86

شکل  -3سطح آب مشاهداتی و محاسباتی با روش  K.Sدر ماه خرداد دشت سرخون

شکل  -4سطح آب مشاهداتی و محاسباتی با روش  K.Sدر ماه آبان دشت سرخون
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در من.وع با استناد بخ آزمون اریاطس آزمون  )Fیخ بین
سطوح آب ت .ین زده ش ه توسط سخ م ل مذیور برقرار
گشتخ است تفا ا مینیداری بین سطح آب ایستابی ت .ین
زده ش ه توسط م لهای م تلف مشاه ه ط.یشود ج ل .)5
درطتینخ در پهنخبن ی سطح آب زیرزمینی این منطهخ طوع م ل
اه.یت چن اطی ط ارد بلکخ هرچخ تی اد ایستناههای
ط.وطخبرداری بیشتر شود ت .ین تراز آب بخ اقییت طزدیکتر

نکوآمال و همکاران

است .اما این مطل دقت صحت م ل یرینینم را طهض
ط.یین  .طباطبائی غزاشی  )3138ش.س طیا پیر مرادیان
 )3181ساالری جزی ه.کاران  )3188یام هامنتو
ه.کاران  )2833یوسا ه.کاران  )2883تئود سیو
التینو پوشوس  )2886طیز ر ش یرینینم می.وشی را بخعنوان
ر ش بهینخ برای در نیابی توصیخ یردهاط .

جدول  -5نتایج آزمون واریانس بین سطوح آب تخمین زده شده
سطح آب ت .ین زده ش ه
توسط م لها

من.وع مربیاا

درجخ آزادی

میاطنین مربیاا

F

مینیدار بودن

خرداد

11/5

1

32/53

8/821

8/33

آبان

16/3

1

32/81

8/826

8/33

یشا رزی مریز استان هرمزگان شناختخ میشود .در منا را
این دشت د دشت مهم دینر بخ طامهای ایسین ت ت جود
دارد یخ هر سخ آنها در حوضخ مریزی استان هرمزگان قرار
دارط  .ازشحاظ توپوگرافی شی غاش دشت ییفیت آب
زیرزمینی بسیار شبیخ دشت سرخون میباشن  .شک 3 8
طتای در نیابی سطح ایستابی دشت سرخون بخ ر ش  K.Sزیر
م ل یر ی در ماههای خرداد آبان  3183را در طرمافزار GIS
طشان میده .

با توجخ بخ این مطل یخ اختنف مینیداری بین ر شهای
در نیابی در این دشت جود ط ارد میتوان گفت برای
دشتهایی یخ از شحاظ خصوصیاا توپوگرافی خصوصیاا
آب وان غیره مشابخ میباشن میتوان از یکی ر شهای
در ن یابی جهت ت .ین تراز سطح آب استفاده یرد .اما توصیخ
میشود یخ جهت افزایش دقت بهترین ر ش در دشت موردطظر
ارزیابی گردد .دشت سرخون دارای آب زیرزمینی با شوری
مناس  388میلیموس میباش یخ یکی از مناطق مستی
.

شکل  -5درونیابی سطح ایستابی دشت سرخون به روش  K.Sزیر مدل کروی در ماه خرداد
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شکل  -6درونیابی سطح ایستابی دشت سرخون به روش  K.Sزیر مدل کروی در ماه آبان
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برآ رد سطح ایستابی آب زیرزمینی برای دشت سرخون استان
هرمزگان موردبررسی قرار گرفت .طتای طشان داد یخ ر ش
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مطل دقت صحت م ل یرینینم را طهض ط.یین  .در این
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زیرزمینی را جهت م یریت منابع آب مورد بررسی دقیق قرار
گیرد.
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