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 بوده است؟چه مسائل ، مشكالت و يا ضرورتهايي باعث اقدام شما به اين تجربه 

 در ازي  ن موردي هادهيپدي ريگاندازهگيري آنها است. اما برداري و اندازهها نياز به نمونههم در زمان و هم در مكان متغيرند. براي مطالعه پديده هاي طبيعير پديدهتبيش

 ه ا ايس تگاه  در ش ده  گيرياندازه اطالعات اين كندمي ايجاب ضرورت اما. دشومي انجام ايستگاهي يا اينقطه صورت به برداري،نمونه بودن برهزينه ليدلبه آب منابع

داده هاي نقط ه اي ب ه   تعميم هاي مختلف روش  .شود ترسيم جغرافيايي پهنه در آنها توزيع و شوند داده تعميم همطالعمورد  منطقهكل  به اي،منطقه هايتحليل براي

 بدست مي دهند. يو بعضاً غير واقع سطح منطقه ، نتايج متفاوت

 چگونه مسائل را شناسائي و راه حل انتخابي را گزينش نموده ايد؟

پارامتره اي كم ي و كيف ي من ابع آب س طحي و       طبق ه بن دي  و ( ژئواستاتيستيك يا هاي زمين آماري يابدرونو هاي قطعي يابدرون)روشهاي مختلف درون يابي 

 مقايسه و شيوه انتخاب روش برتر با حداقل خطا ارائه گرديد. ايستگاهيگيري  زيرزميني بررسي و صحت نتايج خروجي با اندازه

 مراحل اجراي اين تجربه در سازمان را نام ببريد؟
 

ايستگاه بصورت ) بعنوان مثال رابطه درجه حرارت هر ايستگاه و ارتفاع محل در مورد پارامترهاي هواشناسي ابتدا رابطه همبستگي آنها با ارتفاع محل ايستگاه محاسبه 

پارامتره اي آب   گراديان حرارتي محاسبه مي شود( و سپس اين رابطه بر مدل رقومي ارتفاع منطقه مطالعاتي اعمال تا نقش ه ه اي ه م ارزش تهي ه گ ردد. در م ورد      

ي كه بصورت توصيفي بيان مي شوند )مانند تيپ كربناته در طبقه بندي تيپ زيرزميني نيز از روشهاي زمين آماري براي درون يابي استفاده شده است. برخي پارامترهاي

يل عبارتهاي توص يفي ب ه   آب زيرزميني ، قابليت شرب موقت در مبحث شرب و يا در مصارف كشاورزي عناويني مانند شور اما قابل استفاده در آبياري ( ابتدا شيوه تبد

 استخراج مي گردد.س با درون يابي اين ارقام نقشه پهنه بندي كيفي اعداد و ارقام متناظر هر طبقه ارائه شد و سپ

 )مثال صرفه جویی هزینه،کاهش زمان فرایند و...(چه شواهد و نتايجي اثر بخش بودن تجربه شما را تائيد مي كند.

و قابليتهاي نرم ا مي شود. ضمن اينكه استفاده از پايگاه يكسان در تهيه نقشه هاي موضوعي موجب ايجاد يك وحدت رويه و بهبود فرايند تهيه نقشه هانتخاب روش 
 خواهد شد.موجب افزايش دقت و كاهش زمان  GISافزارهاي 

 خير آيا براي اجراي اين تجربه از مشاوران حقيقي و حقوقي خارج از سازمان خود هم استفاده نموده ايد؟ ذكر نماييد. 

 محدوده زماني و مكان اجرا :

 انجام شده و براي بهنگام سازي نقشه هاي موضوعي منابع آب در سالهاي آتي قابل استفاده مي باشد. 4931دستورالعمل در سال  تدوين: محدوده زماني  

 در سطح استان گلستان بندرگز -بهشهر محدوده  ، مراوه تپه واينچه برون  -محدوده هاي مطالعاتي گرگان ، داشلي برون مكان اجرا : 

  ان اصلي اين تجربه هستند و چه آموزه هايي براي آنها دارد؟چه كساني مخاطب

 مي توانند مخاطبان اصلي اين تجربه باشند كشور تر مطالعات پايه شركت هاي آب منطقه اي ادفو زيرزميني و گروه تلفيق و بيالن بهاي سطحي گروه هاي مطالعات آ

 جد چه نوآوري و تفاوت هايي بوده است كه آن را متمايز مي نمايد؟تجربه شما نسبت به تجارب مشابه در سازمان هاي ديگر ، وا

، امك ان مقايس ه و بررس ي تغيي رات مك اني و زم اني        شيوه بسط داده هاي نقطه اي در سطح يك پهن ه جغرافي ايي  ون بابي و رروش دنوع وحدت رويه در انتخاب 
 پارامترهاي كمي و كيفي منابع آب را فراهم مي نمايد.



 

 اين تجربه به آنها ارائه شده است. "ه قبالمراجعي ك

 براي دفتر مطالعات شركت مديريت منابع آب ايران ارسال شده است.است و  4931اين تجربه مربوط به سال  

   توضيحات : ساير

 
 


