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 چكیده

دلیل عدم پوشش باشد. بهریزی منابع آب میرین پارامترها برای برنامهتتوزیع مكانی بارش یكی از مهم

ها ای و یا تخمین بارش در مناطق مابین ایستگاهارش منطقهبرآورد بگیری باران، های اندازهایستگاه

 ،باشد. در این مطالعههای برآورد توزیع مكانی بارش میترین روشآمار یكی از مهمباشد. زمینضروری می

سنجی با طول دوره آماری ایستگاه باران 40 با استفاده از در غرب استان مازندرانتغییرات مكانی بارش 

های کریجینگ، کوکریجینگ، معكوس فاصله وزنی با توان دو تا پنج و توابع پایه سال با روش 23مشترک 

تک . برای این منظور با استفاده از روش اعتبارسنجی حذفی، با حذف تکانجام شده استشعاعی 

روش ها تعیین و با مقادیر برآوردی مقایسه شد. نتایج بیانگر آن بود که ها مقادیر بارش آنایستگاه

بارش سالیانه منطقه مورد مطالعه و برای ترین روش برای تهیه نقشه توزیع مكانی مناسبکوکریجینگ 

کوکریجینگ، معكوس فاصله وزنی  های کریجینگ،روشهای مختلف بارش ماه تهیه نقشه توزیع مكانی

مدل واریوگرام نه ماهانه و ساالبارش های مدل نمایی برای تحلیل دادههمچنین  بودند. ترین روشمناسب

 مناسب تشخیص داده شد.
 ، مازندرانزمین آماریابی، اعتبارسنجی حذفی، بارندگی، توزیع مكانی، درونها: کلید واژه
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Abstract 
Spatial distribution of precipitation is one of the most important parameters for water resources 

planning. Due to lack of rain gauging stations, estimation of regional rainfall or rainfall 

estimation between stations is necessary. Geostatistics is one of the most important methods 

for estimating the spatial distribution of rainfall. In this study, spatial variations of rainfall in 

western Mazandaran province, Iran using 40 rain gauge stations with a common statistical 

period of 23 years were carried out by Kriging, Co-kriging, inverse distance weighting with 

power of two to five and radial basis functions. For this purpose, using cross validation 

method, by removing single stations their rainfall values were determined and compared with 

estimated values. The results showed that Co-kriging was recognized as the most suitable 

method for providing the spatial distribution of annual rainfall in the study area and ordinary 
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kriging, Co-kriging, inverse distance weighting were the most suitable methods for different 

months. Exponential model was identified as the suitable variogram for analyzing monthly and 

annual rainfall data. 

Keywords: Cross validation, Rainfall, Spatial Distribution, Interpolation, Geostatistics, 

Mazandaran 
 

   

 مقدمه

باشد که در صورت وقوع آن، فرآیندهایی مانندد ترین فرآیندهای چرخه هیدرولوژیكی بارندگی میاز مهم       

پیوندد. تغییدرات بارنددگی در وقوع میهای سطحی و زیرزمینی بهی، آلودگی آبسیالب، فرسایش، رسوبگذار

های تخمین بارندگی را سنجی از سوی دیگر، استفاده از مدلهای بارانزمان و مكان از یک سو، کمبود ایستگاه

های ایستگاه های حاصل ازهای متفاوتی برای تحلیل مكانی بارندگی براساس دادهنماید. روشامری ضروری می

باشد و برای متغیرهدایی کده دارای های تحلیل مكانی مییكی از انواع روش 1آمارسنجی وجود دارد. زمینباران

آمار، هر نمونده تدا فاصدله از دیدگاه زمین (.1384)قهرودی توالی، ساختار مكانی باشند کارایی مناسبی دارند 

تر های نزدیکو احتمال میزان تشابه بین مقادیر مربوط به نمونه های اطراف خود در ارتباط استمعینی با نمونه

شدود و ها پرداخته میآمار ابتدا به بررسی وجود یا عدم وجود ساختار مكانی بین دادهباشد. در زمینبیشتر می

 (.1381زند،  یلشنگیرد )ها صورت میدر صورت وجود ساختار مكانی، تحلیل داده

گون های پلیاز جمله روش 2یابیهای مختلف درونبسیاری به مقایسه و ارزیابی روشامروزه محققان        

دهنده اند که نشانو ... پرداخته 5، معكوس فاصله وزنی4، کوکریجینگ3یابی کریجینگهای میانتیسن، روش

(. 2008ن، و همكارا Cheng؛ Goovaerts ،2000باشد )یاز انتخاب روش م یناش یموضوع در کاهش خطا یتاهم

( در حوزه آبخیز ناحیه جنوب آذربایجان غربی به برآورد بارش با 1379زاده یوشانلوئی و همكاران )مهدی

هدف نهایی بررسی تغییرات مكانی بارش، مدل سازی های کریجینگ و میانگین متحرک پرداختند. روش

آگاهی از مناطق دارای بلندمدت بارش،  مدت وهای کوتاهبینییشهای بارش از بعد مكانی برای پتغییرات داده

هدف از این مقاله برآورد مكانی بارندگی در  شود. های بارش فراهمبارش باال و تعمیم بارش به مناطق بدون داده

آمار شامل های زمینترین روش برای تهیه نقشه بارش به ارزیابی روشو پیشنهاد مناسب غرب استان مازندران

، میانگین عكس فاصله وزنی با توان دو تا پنج و 8،کوکریجینگ معمولی7ینگ معمولی، کریج6کریجینگ ساده

 های زمانی ماهانه و ساالنه بررسی شد.در مقیاس 9توابع پایه شعاعی

   

 هامواد و روش

                                                 
1 Geostatiscs 
2 Interpolation 
3 Kriging 
4 CoKriging 
5 Inverse Distance Weighting 
6Simple Kriging   
7 Ordinary Kriging 
8 Ordinary CoKriging 
9 Radial basis function 
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 معرفی منطقه مورد مطالعه 

طول شرقی از  54° 10´تا   50° 34´کیلومتر مربع مساحت بین 4/23756داشتن استان مازنداران با       

واقع شده  در شمال کشور ایران عرض شمالی از خط استوا  36 ° 35´تا  35° 47´ انهار گرینویج ونصف

استان مازندران از شمال به دریای خزر از شرق به استان گلستان، از جنوب به . (1)شكل  است

شود )سالنامه آماری استان های سمنان و تهران و قزوین، از غرب به استان گیالن متصل میاستان

 (. 1388مازندران، 

 

 

 
 های مورد مطالعه در استان مازندران )غرب مازندران(ایستگاه در ایران  و .  موقعیت منطقه1شكل 

ی منحنی نیم است. محاسبه 1ی تغییرات مكانی یک متغیر، روش نیم تغییرنماهای محاسبهیكی از روش      

 (.1999و همكاران،  Biauآمار است )ن عملیات زمینتریتغییرنما از مهم

 یابی:های میانروش

 روش کریجینگ -1

                                                 
1 Semi-variogram 
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و برای باشد میاز جمله بارش  های مكانیهای مناسب و پیشرفته برای تحلیل فضایی دادهیكی از روش

است  1گر خطی نااریبآید و بهترین تخمینبینی ارزش یک فرایند تصادفی در یک محل به حساب میپیش

(Dingman  ،1998و همكاران.)  

 روش کوکریجینگ -2

رود. یابی به کدار مدیدر این روش یک یا چند متغیر ثانوی که با متغیر مورد نظر در ارتباط است، برای درون      

)عسداکره،  تواند دقت برآورد را افزایش دهداین روش بر این فرض استوار است که همبستگی بین متغیرها می

1384) . 

 روش عكس فاصله -3

ثیر عوامل در برآورد واحد سدط  کداهش  أفرض اساسی این روش بر آن است که با افزایش فاصله، میزان ت      

شود که بده نقداط نزدیدک محدل ی نقاط از یكدیگر تعیین میبینی، عامل وزن براساس فاصلهدر پیشبد. یامی

 .(1385 فرجی سبكبار و عزیزی،) یابداختصاص می نمونه، وزن بیشتر و به نقاط دورتر، وزن کمتر

 روش توابع پایه شعاعی -4

هدای آن اسدت شددن تغییدرات از وییگیباشد که هموارسازی یدا نرماین روش بر مبنای حداقل خمیدگی می

(Losser  ،2014و همكاران.) 

 ها و معیار ارزیابیروش

هدای گیدرد. روشمورد بررسی و ارزیابی قرار می 2متقابل یابی براساس روش ارزیابیهای مختلف میانروش      

مجدذور میدانگین مربدع  هایمعیار مطالعهگیری واقعی و برآورد شده وجود دارد که در این مختلفی برای اندازه

  .شداستفاده  5و متوسط خطای انحراف  4میانگین مطلق خطای برآورد ، 3خطا

   

 نتایج و بحث

تا  1369-1370های مورد نظر در محدوده زمانی سال آبی های ایستگاهشخصات آماری دادهدر اولین گام م      

 شود.نشان داده می 1مطالعه شد که نتایج در جدول  1392-1393سال 
 

 . خصوصیات آماری متغیرهای بارندگی ماهانه و ساالنه1جدول 

 (mmاکثر)حد (mmحداقل) انحراف معیار چولگی (mmمیانه) (mmمیانگین ) متغیر

 54/230 71/9 96/67 15/0 27/106 01/104 مهر

 54/241 1/54 92/69 022/0 39/157 82/143 آبان

                                                 
1 Best Linear Unbiased Estimator 
2Cross-Validation  
3 Root Mean Square Error 
4 Mean Absolute Error 
5 Mean Bias Error 
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 246 39 95/54 54/0 1/113 83/115 آذر

 96/131 16/30 45/29 1/0 62/79 83/80 دی

 85/132 12/33 02/29 5/0 65/72 79/72 بهمن

 96/131 16/30 55/29 1/0 62/76 83/80 اسفند

 71/133 58/32 72/25 49/0 81/69 63/72 وردینفر

 85/87 95/21 41/19 -21/0 04/60 39/56 اردیبهشت

 42/71 52/12 26/16 34/0 23/35 44/37 خرداد

 79/88 13/12 71/20 07/0 71/51 47/48 تیر

 62/79 42/9 48/20 34/0 42/36 47/38 مرداد

 46/201 08/19 32/59 014/0 72/113 16/101 شهریور

 3/1559 3/312 78/374 -24/0 8/1021 23/945 سالیانه

هدا تهیده شدد. بدرای ، واریوگرام تجربی این دادهGS+افزار ها در نرمهای بارندگی ایستگاهبا استفاده از داده   

 2های بارش از ترسیم واریوگرام اسدتفاده شدد کده نتدایج در جددول نشان دادن همبستگی مكانی بین داده

 شود.یمشاهده م
 مشخصات نیم تغییرنما بارندگی ماهانه و ساالنه. 2جدول

 2R +C0C/C دامنه تاثیر (C0C+سقف ) (0Cای )اثر قطعه نوع مدل زمان

 5/0 13/0 73000 10341 5170 نمایی مهر

 94/0 71/0 39000 4831 310 نمایی آبان

 5/0 01/0 33000 3187 1593 نمایی آذر

 99/0 88/0 36300 1216 1 نمایی دی

 5/0 12/0 65700 1679 839 نمایی بهمن

 5/0 12/0 33000 1425 712 نمایی اسفند

 72/0 68/0 85100 2/950 270 نمایی فروردین

 5/0 16/0 16300 7/592 3/296 نمایی اردیبهشت

 79/0 78/0 42300 384 7/80 کروی خرداد

 5/0 16/0 79400 1/822 411 نمایی تیر

 5/0 01/0 33000 1/748 374 نمایی مرداد

 99/0 71/0 36300 3105 1 نمایی شهریور

 65/0 99/0 33300 155100 100 نمایی سالیانه

گر وجود ساختار مكانی قوی است که ایدن امدر دلیدل بدر همبسدتگی مكدانی بدارش بیان C0C/C+نسبت       

هدای ی مكدانی ایسدتگاه. ایدن همبسدتگ(1390؛ خدداکرمی و همكداران، 1385و همكاران،  حبشی)باشدمی

با توجه به پارامترهای بدست آمدده بدرای   .باشد.کیلومتر می 300/33هواشناسی در منطقه در مقیاس ساالنه 

باشدد ها را دارا میبهترین همبستگی بین داده 65/0های برازش داده شده واریوگرام نمایی با میزان  واریوگرام

های ترین نیم تغییرنمای تجربی برای دادهنیز مناسب 2شكل  شود.مییابی انتخاب پس بهترین مدل برای درون

 دهد.ساالنه را نشان می
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 . واریوگرام نمایی برازش داده شده بارش ساالنه 2شكل

یک هر ایستگاه انجام گرفت و بددین ترتیدب مقدادیر ایسدتگاه بهبا روش اعتبارسنجی حذفی با حذف یک       

و  میدانگین مطلدق خطدای بدرآوردهای مجذور میانگین مربع خطا، استفاده از روش حذف شده برآورد شد و با

نتدایج  (.1390و همكاران،  )شعبانی گیری شدای اندازههای و مشاهدهمیزان خطای داده انحرافمتوسط خطای 

 نشان داده شده است.  4و  3ول احاصل در جد

 ابی بارندگی سالیانهیهای مختلف میان. نتایج نهایی ارزیابی روش3جدول 

 رتبه  RMSE(mm) MAE(mm) MAB(mm) یابیروش درون

 2 41/2 93/211 15/272 کریجینگ معمولی

 6 39/9 54/256 94/310 کریجینگ ساده

 1 -42/14 64/204 27/258 کوکریجینگ

 8 29/28 97/268 51/327 با توان دو یمعكوس فاصله وزن

 7 43/34 55/257 93/324 توان سهبا  یمعكوس فاصله وزن

 5 26/36 31/249 86/324 توان چهاربا  یمعكوس فاصله وزن

 4 42/35 06/247 49/326 توان پنجبا  یمعكوس فاصله وزن

 3 88/18 02/221 006/284 یشعاع یهتوابع پا

آمار در منطقده مدورد نشان داده شده است، روش مناسب تخمین از طریق زمین 3طور که در جداول همان      

 باشد.مطالعه برای بارش سالیانه، روش کوکریجینگ با کمترین میانگین مطلق خطای برآورد می

 یابی بارندگی ماهانههای مختلف میان. نتایج نهایی ارزیابی روش4جدول 

 رتبه  RMSE(mm) MAE(mm) MAB(mm) یابیروش درون متغیر

 

 

 مهر

 6 93/2 46/49 66/55 کریجینگ معمولی

 8 74/2 22/54 75/59 کریجینگ ساده

 4 43/3 03/45 79/53 کوکریجینگ معمولی

 7 49/7 84/50 23/60 با توان دو یمعكوس فاصله وزن

 5 04/7 76/45 17/59 توان سهبا  یمعكوس فاصله وزن

 2 58/6 8/43 51/58 توان چهاربا  یاصله وزنمعكوس ف

 1 24/6 36/42 89/57 توان پنجبا  یمعكوس فاصله وزن

 3 005/3 01/45 71/53 یشعاع یهتوابع پا

 7 34/2 81/50 33/55 کریجینگ معمولی آبان

 6 32/6 16/50 32/55 کریجینگ ساده

 1 28/3 10/37 26/45 کوکریجینگ معمولی
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 8 85/8 89/50 03/58 با توان دو یوزنمعكوس فاصله 

 5 01/8 87/44 38/56 توان سهبا  یمعكوس فاصله وزن

 3 50/7 17/42 87/55 توان چهاربا  یمعكوس فاصله وزن

 2 17/7 56/40 53/55 توان پنجبا  یمعكوس فاصله وزن

 4 45/0 38/44 47/52 یشعاع یهتوابع پا

 2 56/1 62/27 04/36 کریجینگ معمولی آذر

 8 28/2 82/34 75/43 کریجینگ ساده

 1 58/0 53/24 72/33 کوکریجینگ معمولی

 7 41/2 69/34 3/44 با توان دو یمعكوس فاصله وزن

 6 84/0 95/32 46/42 توان سهبا  یمعكوس فاصله وزن

 5 05/0 13/32 52/41 توان چهاربا  یمعكوس فاصله وزن

 3 -31/0 7/31 76/40 توان پنجبا  یمعكوس فاصله وزن

 4 -8/5 89/31 29/40 یشعاع یهتوابع پا

 6 71/0 11/18 38/20 کریجینگ معمولی دی

 1 79/1 38/16 16/19 کریجینگ ساده

 8 47/2 64/22 26/26 کوکریجینگ معمولی

 7 62/1 34/18 58/21 با توان دو یمعكوس فاصله وزن

 4 28/0 45/17 65/20 توان سهبا  یمعكوس فاصله وزن 

 3 -46/0 24/17 53/20 توان چهاربا  یمعكوس فاصله وزن 

 2 -89/0 22/17 54/20 توان پنجبا  یمعكوس فاصله وزن

 5 -5/1 88/17 89/20 یشعاع یهتوابع پا

 3 23/1 57/16 95/20 کریجینگ معمولی بهمن

 5 31/1 43/17 92/21 کریجینگ ساده

 8 91/2 48/20 45/26 کوکریجینگ معمولی

 6 37/1 08/18 88/22 با توان دو یمعكوس فاصله وزن

 4 5/0 94/16 81/21 توان سهبا  یمعكوس فاصله وزن

 2 14/0 05/16 36/21 توان چهاربا  یمعكوس فاصله وزن

 1 04/0 40/15 04/21 توان پنجبا  یمعكوس فاصله وزن

 7 54/0 79/18 55/22 یشعاع یهتوابع پا

 6 71/0 11/18 38/20 ینگ معمولیکریج اسفند

 1 79/1 38/16 16/19 کریجینگ ساده

 8 47/2 64/22 26/26 کوکریجینگ معمولی

 7 62/1 34/18 58/21 با توان دو یمعكوس فاصله وزن

 4 28/0 45/17 65/20 توان سهبا  یمعكوس فاصله وزن

 3 -47/0 24/17 53/20 توان چهاربا  یمعكوس فاصله وزن

 2 -89/0 22/17 54/20 توان پنجبا  یكوس فاصله وزنمع

 5 -5/1 88/17 9/20 یشعاع یهتوابع پا

 6 -06/0 79/15 06/20 کریجینگ معمولی فروردین

 2 07/1 93/14 29/19 کریجینگ ساده

 1 78/0 12/14 4/19 کوکریجینگ معمولی

 4 57/0 32/15 85/19 با توان دو یمعكوس فاصله وزن

 5 -93/0 70/15 04/20 توان سهبا  یفاصله وزنمعكوس 

 7 -69/1 16/16 83/20 توان چهاربا  یمعكوس فاصله وزن
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 8 -11/2 66/16 54/21 توان پنجبا  یمعكوس فاصله وزن

 3 -35/2 99/14 03/21 یشعاع یهتوابع پا

 3 -1 2/10 1/12 کریجینگ معمولی اردیبهشت

 7 27/0 48/11 28/13 کریجینگ ساده

 1 -96/0 84/9 64/11 کوکریجینگ معمولی

 4 -83/1 87/10 13 با توان دو یمعكوس فاصله وزن

 5 -4/3 20/11 91/12 توان سهبا  یمعكوس فاصله وزن

 6 -16/4 39/11 31/13 توان چهاربا  یمعكوس فاصله وزن

 8 -52/4 63/11 68/13 توان پنجبا  یمعكوس فاصله وزن

 2 -49/0 87/9 56/11 یشعاع یهتوابع پا

 1 02/0 64/6 99/7 کریجینگ معمولی خرداد

 3 79/0 46/7 97/8 کریجینگ ساده

 8 49/1 26/10 84/12 کوکریجینگ معمولی

 6 87/0 77/8 29/10 با توان دو یمعكوس فاصله وزن

 5 14/0 09/8 87/8 توان سهبا  یمعكوس فاصله وزن

 4 -28/0 48/7 3/8 توان چهاربا  یمعكوس فاصله وزن

 2 -53/0 11/7 1/8 توان پنجبا  یمعكوس فاصله وزن

 7 13/0 26/9 51/10 یشعاع یهتوابع پا

 5 26/1 23/11 1/14 کریجینگ معمولی تیر

 8 65/3 09/12 38/15 کریجینگ ساده

 1 2/22 87/10 11/14 کوکریجینگ معمولی

 4 32/2 2/11 95/14 با توان دو یمعكوس فاصله وزن

 3 07/2 16/11 85/14 توان سهبا  یمعكوس فاصله وزن

 6 97/1 68/11 13/15 توان چهاربا  یمعكوس فاصله وزن

 7 95/1 05/12 4/15 توان پنجبا  یمعكوس فاصله وزن

 2 45/1 08/11 92/14 یشعاع یهتوابع پا

 1 01/1 96/9 79/11 کریجینگ معمولی مرداد

 7 66/2 63/11 38/13 کریجینگ ساده

 4 93/1 27/11 8/12 کوکریجینگ معمولی

 8 09/2 97/11 37/13 با توان دو یمعكوس فاصله وزن

 5 35/1 29/11 37/13 توان سهبا  یمعكوس فاصله وزن

 3 88/0 7/10 93/12 توان چهاربا  یمعكوس فاصله وزن

 2 57/0 34/10 73/12 توان پنجبا  یمعكوس فاصله وزن

 6 76/0 49/11 55/13 یشعاع هیتوابع پا

 3 61/2 89/35 56/42 کریجینگ معمولی شهریور

 2 34/2 06/34 41/40 کریجینگ ساده

 1 89/1 05/32 52/38 کوکریجینگ معمولی

 7 77/5 51/41 28/48 با توان دو یمعكوس فاصله وزن

 6 86/4 96/39 76/46 توان سهبا  یمعكوس فاصله وزن

 5 28/4 15/39 16/46 توان چهاربا  یمعكوس فاصله وزن

 4 89/3 38/38 71/45 توان پنجبا  یمعكوس فاصله وزن

 8 85/0 07/43 13/49 یشعاع یهتوابع پا
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آمار در منطقده مدورد نشان داده شده است، روش مناسب تخمین از طریق زمین 4طور که در جداول همان      

جینگ،کوکریجینگ، معكوس فاصله وزنی با کمترین میدانگین مطلدق های کریمطالعه برای بارش ماهیانه، روش

 باشد.خطای برآورد می

   

 نتیجه گیری

 غرب استان مازندرانمنظور برآورد بارندگی متوسط ساالنه یابی بههای دروندر این تحقیق برخی از روش      

معكوس  ،میانگینساده(، کوکریجینگ های مختلف کریجینگ )معمولی،کار گرفته شده است. از بررسی روشبه

در محدوده مورد مطالعه نتایج زیر حاصل شده است. بارندگی  با توان دو تا پنج و تابع پایه شعاعی وزنی فاصله

ی نیم تغییرنمای نمایی، بهترین دقت را دارد و تغییرات بارندگی ساالنه بیشتر از مدل نمایی تبعیت ساالنه

 آمار در منطقه مورد مطالعه برای بارش سالیانه، روش کوکریجینگاز طریق زمینروش مناسب تخمین  .کندمی

 باشد.یم 64/204با میانگین مطلق خطای برآورد 

 
 یجینگبارش ساالنه با استفاده از روش کوکر یعتوز یابی. نقشه درون2شكل 

   

   منابع فارسی
های مناطق جنگلی، علوم کشاورزی آمار در مطالعات خاک، کاربرد زمین1385 .،رحمانی، ر.، محمدی، ج س. م.،حسنی،  ه.،حبشی،  -

 .11-20 (،1)14و منابع طبیعی گرگان، 

بررسی غلظت عناصر سنگین مس روی و آرسننی  خناک بنا ، 1390 . ا.،میرغفاری، ن. ا.، محمدی، ت.، سفیانیان، ع.، خداکرمی، ل -

 کاربرد سنجش از دور و  ،(همدان تلخاب در استان-یز کبودر آهنگ، رزن و خونجینمطالعه موردی: حوزه آبخ) GISو RS استفاده از 

GIS،92-79(، 1)2 در علوم منابع طبیعی. 

 (. استان مازندران.1388سالنامه آماری ) -
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ز روش زمین آمار استفاده امدلینگ فاکتور فرسایندگی باران با ، 1390 .،رحیمی هرآبادی، سعید.، آرخی، ص.، متینفر، ح.، شعبانی، ا -

  طبیعی.در علوم منابع GIS کاربرد سنجش از دور و  ،(آبخیز سد ایالم زهحو :موردی ه)مطالع

در ایران زمین(،  26/12/1376یابی بارش یابی بارش )مطالعه موردی: میان، کاربرد روش کریجینگ در میان1387 .،عساکره، حسین -

 .جغرافیا و توسعه

یابی فضایی )مطالعه منوردی: الگوسنازی بارنندگی حنوزه های درون، ارزیابی میزان دقت روش1385 .،زی، قعزی .،فرجی سبکبار، ح -

 .های جغرافیایی، پژوهش(کارده مشهد

 ، سیستم اطالعات جغرافیایی در محیط سه بعدی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم، تهران.1384 .،تالی، مقهرودی -

های ایران و راهکارهای مقابله با آن، )مطالعه موردی شنش حوهنه در غنرب و شنمال ، بررسی اقلیم خشکسالی1381 .،زند، ملشتی -

 نامه دکتری، دانشگاه اصفهان.پایان ،غرب ایران(

مندت بنرای های طراحی کوتاه برآورد بارش ،1397 .،طاهری، ج.، نجفی، ا.، بروشکه، ا.، سکوتی اسکوئی، ر.، زاده یوشانلوئی، ممهدی -

فرانس ملنی حفاتنت سومین کن ،آماری، )مطالعه موردی: ناحیه جنوب آذربایجان غربی(های زمینهای آبخیز با استفاده از روشحوزه

 خرداد. 30و  29خاک و آبخیزداری، 
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