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  :چکیده

ه پیچیده بوده و متأثر از عوامل مختلف زیادي است. در این پژوهش ارتبـاط  فرآیند تبدیل بارندگی به رواناب در یک منطق

ن و نیز تغییرات مکانی آ فندقلو در منطقه ساز بارانبین نوع استفاده از اراضی و تولید رواناب و رسوب با استفاده از دستگاه شبیه

دبیـل کـه داراي کـاربري    اسـتان ار  فنـدقلو  مین جهت منطقـه هبررسی گردید. به GISافزار آمار و با استفاده از نرماز طریق زمین

متـر   500 × 500مـنظم   نسـبتا  هـاي نقطه و در قالب شـبکه  50ی و جنگلی چسبیده به هم بود انتخاب گردید. در زراعی، مرتع

ه ده از دسـتگا بـرداري روانـاب و رسـوب نیـز بـا اسـتفا      نین نمونهچخورده و نخورده و همبصورت دست برداري خاكمربعی نمونه

) ثبـت گردیـد. سـپس برخـی از     GPSیـاب جهـانی (  و موقعیت نقـاط از طریـق سیسـتم موقعیـت    ساز باران به انجام رسید شبیه

کل، هـدایت هیـدرولیکی   آلی، تخلخل، جرم مخصوص ظاهري و حقیقی، کربن(نظیر رطوبت اولیه خاك کمی و کیفی خصوصیات

در آزمایشـگاه   و آب قابل استفاده) دائم هاي اشباع، ظرفیت زراعی، نقطه پژمردگیرطوبتها و میانگین وزنی قطر خاکدانهاشباع، 

فندقلو اجـرا و   در هر سه کاربري منطقهدقیقه  15ساعت و در مدت متر برمیلی 8/21سازي باران با شدت شبیه گیري شد.اندازه

قل گردید. عالوه بـر آن خصوصـیات درصـد تـاج پوشـش      هاي رواناب و رسوب برداشت و به آزمایشگاه جهت جداسازي منتنمونه

افـزار سیسـتم اطالعـات    گیري شده به محـیط نـرم  هاي اندازهگیري شد. پارامترگیاهی و شیب نقاط نیز در عملیات میدانی اندازه

عکـس فاصـله    دهـی ها به روش کریجینـگ و وزن یابیآماري منتقل شده و درون) براي تعیین پارامترهاي زمینGISجغرافیایی (

)IDW( داري بـر  گیاهی، شـیب، خصوصـیات خـاك و تغییـر کـاربري اراضـی تـأثیر معنـی        انجام شد. نتایج نشان داد که پوشش

هـاي  نماي تجربی حاصـل از تجزیـه مکـانی مؤلفـه    تغییرین نیمچنهممورد مطالعه داشتند.  ر منطقههاي رواناب و رسوب دمؤلفه

روش  ، )RMSE( بدست آمد. مطابق معیـار ریشـه میـانگین مربعـات بـاقی مانـده       خطیو  ويکررواناب و رسوب در این تحقیق 

هـاي روانـاب و رسـوب از دقـت بـاالتري      در تخمـین مؤلفـه   کریجینـگ در مقایسه بـا  )  IDWدهی عکس فاصله (وزن یابیدرون

طقه فندقلو با تغییر کاربري از جنگل بـه  حجم رواناب و غلظت رسوب تولیدي در مننتایج این تحقیق نشان داد که  برخوردار بود.

ترین مقدار میانگین رواناب و رسوب تولیدي در کـاربري زراعـی بـا مقـدار     طوري که بیشیابد. بهو زمین زراعی افزایش میمرتع 

 %5در سـطح احتمـال    چنـین آزمـون همبسـتگی   دست آمد. همهلیتر در متر مربع بگرم در میلی 2/44لیتر و میلی1425عددي 

 - =782/0r( و رسوب تولیـدي )   - = 757/0r( هاي روانابلفهداري بر مؤپوشش گیاهی تأثیر معنی درصد نشان داد که پارامتر

  ) مطابقت دارد.2011هابر و همکاران (یج ویلدارد که با نتا) 

  اراضیفندقلو، کاربري آمار، منطقهساز، زمینرواناب و رسوب، باران :هاواژه کلید
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  ها فهرست جدول
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  هافهرست شکل
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 مقدمه  -1-1

چه این سرمایه ارزشمند حفظ خاك جایگاه مناسبی جهت رشد و نمو گیاه و ایجاد پوشش گیاهی بوده و چنان

ابع طبیعی را به دنبال خواهد داشت. تخریب خاك ناشی از کمبود مواد غذایی، فرسایش خاك و تخریب من نگردد

فرسایش آبی یک مشکل جدي در کاهش کیفیت خاك محسوب شده که بشر براي تأمین غذاي خود به آن وابسته 

برداري بهینه از این تري به حفظ و بهرهاست. با توجه به روند رشد جمعیت و نیاز به مواد غذایی باید توجه بیش

ترین عامل در حفاظت خاك، پوشش گیاهی است چرا که وجود پوشش گیاهی موجب ی به عمل آید. مهمموهبت اله

کاهش گردد که نتیجه آن ین (برگابی) میانرژي جنبشی باران و کاهش رسیدن مستقیم آب به سطح زمکاهش 

رفت رواناب سطحی رباشد. افزایش تراکم پوشش گیاهی نیز در اثر حفظ خاك، از هداحتمال اشباع شدن خاك می

ها رویه دامپوشش گیاهی و فشردگی سطح خاك نیز به علت چراي بی . کاهش )1386(وهابی، کند گیري میجلو

؛ صادقی و همکاران، 1383رحمتی و همکاران، شوند (منجر به افزایش ضریب رواناب و تشدید فرسایش خاك می

، 1مورگانوسیله عوامل فرساینده آب یا باد است (هك بجدا شدن و انتقال ذرات خا شامل . فرسایش خاك )1389

تر از شدت بارندگی باشد، بخشی از بارندگی در سطح خاك جمع هنگامی که شدت نفوذ آب در خاك کم.  )2005

.  )1993، 2لراسآورد (وجود میهدار باشد، بخشی از آن رواناب را بشود و در صورتی که سطح خاك شیبمی

زایی و احتمال که از حاصلخیزي خاك و کیفیت آب کاسته، رسوبسئله محیطی جهانی است فرسایش خاك یک م

؛ 2010و همکاران،  5ویانگ؛ ا2008و همکاران،  4؛ ژو2001و همکاران،  3(بیزونایسدهد ایجاد سیل را افزایش می

خاك نه تنها مضر نیست، بلکه وجود فرسایش  ،و در دراز مدت. از دیدگاه ژئومورفولوژي  )2011و همکاران،  6ویلهابر

تر، فرسایش گردد. ولی در مقیاس زمانی کوتاهها و اراضی مناسب براي کشت و زرع میباعث تشکیل و توسعه دشت

ذا از خاك دارد، فرسایش انسان که نیاز به تولید غگردد. بنابراین براي باعث از بین رفتن خاك و کاهش تولید می

دارد که در اثر  . انسان براي ادامه حیات خود به مواد غذایی نیاز )1390و عبداللهی،  رسان است (اسمعلیخاك آسیب
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کند فرسایش است که همواره براي از بین . عاملی که وجود آب و خاك را تهدید میآیددست میهوجود آب و خاك ب

د توجه قرار گرفته است. همین جهت است که مبارزه با فرسایش در سطح جهان مورکند. بهها عمل میبردن آن

هاي انسان از بین برد ولی فعالیتتوان آن را کامال کلی فرسایش یک پدیده اجتناب ناپذیر بوده و نمیطور هب

   . )1385تواند آن را تشدید نموده و یا کاهش دهد (رفاهی، می

  

  لهبیان مسأ - 1-2

) 2005، 1(مورگانکند را تهدید می جدي منابع آب و خاك طورایش خاك یک مشکل جهانی است که بهفرس

شود. هر چند فرسایش خاك در طول تاریخ و باعث کاهش حاصلخیزي خاك و افزایش غلظت رسوب جریان می

شکل آبادي و همکاران، دلیل کاربري نامناسب اراضی شدت یافته است (هاي اخیر بهد داشته، ولی در دههوجو

1382( .  

دهد، بلکه با تنها خود خاك را از بین برده و یا حاصلخیزي آن را کاهش می باید در نظر داشت که فرسایش نه

ها را آن ر کردن مخازن سدها، ظرفیت ذخیرهشود. هم چنین با پها میها سبب انسداد آنایجاد رسوب مواد در آبراهه

که بر  کشاورزي منطقه وسعهت ترتیب، به برنامهفرسایش بدینکند. ها را کم میدهد و در نتیجه عمر آنکاهش می

  سازد.این تأسیسات بنا شده است لطمه وارد می پایه

برداري از زمین و کاربري اراضی و فرسایش رابطه نزدیکی با طور کلی باید اظهار داشت که نوع بهرهبه

تر ربري زمین، بیش) و در اثر عدم توجه به مسأله قابلیت و تناسب کا2007و همکاران،  2مولینایکدیگر داشته است (

شدت فرسایش و تولید رسوب شوند که این استفاده نادرست، بهرت نامناسب و نامعقول استفاده میصواراضی به

فرسایش خاك شامل جدا شدن و انتقال ذرات  .  )1391نجفی نژاد و همکاران، دهد (هاي آبخیز را افزایش میحوزه

و اثرات محیطی عملیات رواناب فرآیند مهمی است که با هدررفت خاك  باشد. بنابراین تولیدخاك توسط رواناب می

  . )2008و همکاران،  3شریدانباشد (در هدررفت عناصر غذایی مرتبط می سبب دخالت آنکشاورزي به
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، امري ضروري عنوان یکی از فرآیندهاي اصلی فرسایش خاكبررسی میزان رواناب تولیدي به ،در نتیجه

هزینه است بر و پرگیري میزان فرسایش خاك تحت شرایط طبیعی بارندگی، زمانکه اندازهیی باشد. از آنجامی

طور وسیعی در شناخت فرسایش ابزاري در تحقیقات، به عنوانبه 9ساز باران، لذا شبیه )2008و همکاران،  8(شریدان

گیري مکرر در امکان اندازه سازهاباران.  )1389خاك و فرآیندهاي مربوط، مورد استفاده قرار گرفته است (صادقی، 

. باید توجه  )1990، 10کنند (النگهاي مختلف براي تعیین عوامل موثر بر رواناب و فرسایش را فراهم میزمین

وانند شرایط تسازها هرگز نمیباران طوري کههایی مواجه بوده، بهسازها خود با محدودیتداشت که استفاده از باران

اده از هاي موجود، استفرغم چالشاما به . )2008، 11کنند (جردنسازي طور کامل شبیهگی را بهطبیعی بارند

و تولید رسوب در سطح  كفرسایش خاهاي مختلف ذکر شده براي پژوهش در زمینه سازها به دلیل مزایايشبیه

  . )2007، 12ر(سیگباشد جهان رایج می

د کاربرد آنها در علوم هاي اولیه شروع و در مورساز بارانت شبیهسازي بارش و ساخاز اوایل قرن بیستم شبیه 

توجه به این نکته الزم است هاي زیادي انجام شده است. عه فرآیند فرسایش و رواناب پژوهشویژه در مطالطبیعی به

محیطی قابل آسانی و براساس متغیرهاي ها را بهتوان آنل هستند که نمیکه در وقوع فرسایش عوامل متعددي دخی

هاي همین دلیل در بسیاري از پژوهش. به )2007؛ صادقی و همکاران، 1978، 13کامفورستمشاهده تخمین زد (

  سازها شده است.گیري و استفاده از بارانبرآورد فرسایش و تولید رسوب اقدام به بهره

قطرات،  انند توزیع اندازهندسازي شده، مهاي بارندگی طبیعی و همانهاي مهمی بین ویژگیچند تفاوتهر

طور و از نظر برقراري شرایط طبیعی به )2007و همکاران،  14حد و غیره وجود داشته (مینگوقطره، سرعت سرعت 

، ایجاد شرایط رگبار و بارندگی در سطح کوچک قطعه با محدودیت  )2008و همکاران،  ؛ جردن2007 ،15زائکامل (آرن

مفید براي مقایسه و کمی  تواند یک وسیلهندسازي باران می، اما همان )2008، مواجه هستند (شریدان و همکاران

بندي و توان براي درجهکلی از این روش میطور بهشمار آید. آیندهاي رواناب و فرسایش خاك بهکردن فر
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مانندسازي باران، و از نتایج ه) 2007؛ سیگر، 2000، 16باران (لچ فیزیکی بر پایه  - هاي فرسایشی لاعتبارسنجی مد

گیري با توجه به مطالب گفته شده، بهره ) .2000و همکاران، 17گیري کرد (فوستراي بهرههاي مقایسهمنظور هدفبه

سطح جهان  هاي مختلف فرسایش و تولید رسوب درهاي یاد شده براي پژوهش در جنبهدلیل برتريسازها بهاز باران

دست آمده از بارندگی و فرسایش خاك، تابع عوامل مختلفی بوده که طحی بهرواناب س ) .2007، 18رایج است (سیگر

یکی از  ) .2006و همکاران،  19هر یک از این عوامل، ممکن است عامل دیگري را تقویت و یا تضعیف نمایند (بگوریا

اده از اراضی بر استف باشد.متغیرهاي مهم و قابل بررسی در رخداد رواناب و هدررفت خاك، تغییرکاربري اراضی می

آید. تغییر شمار میهاي آبخیز کشور بهر مدیریت حوزهاساس قابلیت و استعداد آنها، یکی از مسائل بسیار مهم د

تواند بر کیفیت آب تأثیرگذار باشد. نقش این عامل از نظر کاهش کاربري اراضی یکی از اقدامات انسانی است که می

گیري انواع آلودگی و کدورت آب از طریق ورود رسوبات ناشی از شکلصورت ایجاد گلهکیفیت فیزیکی آب ب

لی، تخریب آت کربنهاي آبی و بادي جاي تردید ندارد. تغییر در کاربري اراضی مرتع و جنگل سبب هدررففرسایش

ب چنین سبب کاهش نفوذ آري اراضی همگردد. تغییر در کاربساختمان خاك و کاهش هدایت هیدرولیکی خاك می

بنابراین، تدوین یک برنامه مناسب  ) .1387 عباسی،ردد (ذولفقاري و حاجگدر خاك و افزایش رواناب و فرسایش می

هاي کشور الزم و ضروري از کاربري اراضی که ملحوظ با طرح آمایش سرزمین شود، جهت اداره و مدیریت آبخیز

  است.

 لی وسیع و در کنار هم بوده، با در نظر گرفتنهاي زراعی، مرتعی و جنگکه داراي کاربري منطقه فندقلو

هاي مختلف ساز باران، جابجایی تجهیزات، شیب و جهتآب مصرفی دستگاه شبیهمقدار معیارهاي هزینه و زمان، 

  میدانی در این پژوهش انتخاب گردید.هاي آن، پوشش گیاهی و غیره جهت انجام فعالیت

قه نام منطهاي جنگلی شرق استان اردبیل، بهیکی از عرصه منظور براي انجام پژوهش حاضر که دربدین

ساز در زان رواناب و رسوب حاصل از دستگاه بارانساز، میبه انجام رسید، با استفاده از دستگاه بارانجنگلی فندقلو 

طریق مبحث ها از داده چنین بررسی تغییرات مکانیگیري و مورد مقایسه قرار گرفت و همزههاي مختلف انداکاربري

  زمین آمار صورت پذیرفت. 
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  تحقیقسواالت  -1-3

  و رسوب تولیدي دارند؟  بر روانابتأثیري  چه زراعی، مرتعی و جنگلی يهايکاربر - 1

  ؟تأثیر شیب منطقه بر روند تغییرات رواناب و رسوب چگونه است  - 2

تغییرات رواناب و رسوب  میزان هاي مرتعی، زراعی و جنگلیاربريبا افزایش یا کاهش پوشش گیاهی در ک - 3

  ؟ چگونه خواهد بود

  تر خواهد بود؟یک کمو در کدام تربیش (زراعی، مرتعی و جنگلی) رواناب و رسوب در کدام کاربري - 4

  

  فرضیات تحقیق -1-4

  سازي بارش طبیعی را انجام دهد.ساز مورد استفاده قادر است، شبیهباران  - 1فرضیه 

ش گیاهی از جنگل به مرتع و زمین زراعی میزان رواناب و رسوب تولیدي افزایش با کاهش پوش - 2فرضیه 

  یابد.می

  یابد .افزایش می ب تولیديبا افزایش شیب، میزان رواناب و رسو - 3فرضیه 

  

  اهداف تحقیق  -1-5

  رسوب  تولید ) بر رواناب وزراعیو  یمرتع ،یاز جنگل (اعم هاياثر کاربر تعیین - 1

 اردبیل فندقلو یر تغییر کاربري اراضی جنگلی به مرتعی و زراعی بر رواناب و رسوب درمنطقهبررسی تأث - 2

هاي هاي رواناب و رسوب تولیدي در هر یک از کاربريبررسی تغییرات مکانی خصوصیات خاك و مؤلفه - 3

  فندقلو منطقهزراعی، مرتعی و جنگلی 

  

  وینهاي نمفاهیم تحقیق و استفاده از فناوري  -1-6

منظور تحلیل بهچنین ساز و هممنظور ایجاد بارش از دستگاه بارانکه در این پژوهش بهبا توجه به این

عنوان ابزار اصلی مطالعه استفاده شد بنابراین به آمار بهل از بارش از تکنیک زمینهاي رواناب و رسوب حاصداده

  شود: شرح مختصري در مورد آنها پرداخته می



٧ 
 

  آمارینزم  -1-6-1

ها در فواصل وجود آورده که روابط مکانی بین نمونههاي آماري این امکان را بههاي اخیر در تئوريپیشرفت

آمار شناخته اي است، که تحت عنوان زمینتئوري متغیرهاي ناحیه ،تر کمی شود. اساس این پیشرفتکوچک

س و یگذاري شده است (بورگها پایهاریانس نمونهاساس همبستگی وخالف آمار کالسیک، برن تئوري برشود. ایمی

گرهاي وسیعی از تخمین اي از علم آمار کاربردي است که قادر به ارائه مجموعهآمار شاخهزمین ) .1980، 1وبستر

برداري نشده با استفاده از اطالعات حاصل از نقاط منظور برآورد خصوصیت مورد نظر در مکانی که نمونهآماري به

ها را با توان مقادیر عظیمی از دادهمی) GIS( 2یباشد. با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایبرداري شده میهنمون

آماري را هاي زمین، امکان تحلیلGISچنین استفاده از بسیار کم، نگهداري و بازیابی نمود. هم سرعت زیاد و هزینه

هاي گوییپیش هاي درونی هستند که همهآمار مدلزمین ) .2008آمیز، (احمدي و صدق کندبراي کاربر فراهم می

ها آمار علم واریانستوان بیان کرد که زمینواریانس است. این تعریف را با یک جمله کوتاه می آن بر اساس محاسبه

استفاده ي رآماهاي زمینمنظور تخمین متغیرهاي مکانی یک منطقه از روشامروزه به ) .2004، 3است (فرانکوئیس

هاي گرفته شده از یک جامعه گردد. تفاوت اصلی این روش با آمار کالسیک این است که در آمار کالسیک نمونهمی

هاي دهد. اما روشبعدي نمی نمونه گونه اطالعاتی دربارهآماري، مستقل از یکدیگر بوده و وجود یک نمونه هیچ

هاي مختلف نمایند. روشیک متغیر در یک ناحیه را بررسی می آماري، وجود همبستگی مکانی بین مقادیرزمین

آمار به بررسی آن دسته توان گفت زمینطور کلی میدهند. بهآمار بسته به نوع متغیر، دقت متفاوتی را نشان میزمین

صله و جهت قرار ها، فاعبارتی بین مقادیر مختلف آنهستند و یا بهپردازد که داراي ساختار مکانی از متغیرهایی می

ري هر نمونه تا یک حداکثر آمااز دیدگاه زمین ) .1377ضایی وجود دارد (حسنی پاك، ها یک ارتباط فگرفتن آن

آماري، احتمال میزان هاي زمینهاي اطراف خود ارتباط فضایی دارد و در واقع بر طبق فرضیهمعین با نمونه فاصله

با در آماري هاي زمینرود که روشتر است. بنابراین انتظار میبیش ،ترنزدیکهاي تشابه بین مقادیر مربوط به نمونه

تري باشند ها و قابلیت استفاده از روابط بین متغیرها، داراي دقت برآورد بیشنظر گرفتن ساختار مکانی داده

                                                
Burgees and Webster.1  
Geographic Information System .2  
Francois.3 



٨ 
 

تغیر در زمان و مکان هاي مآماري به بررسی پدیدهتوان گفت تحلیل زمینطور خالصه میبه ) .1384زاده، (مهدي

  شود:آماري پرداخته میهاي تخمین زمینبه دو نمونه از روش در زیر ) .2001و همکاران،  20پردازد (جانستونمی

  گر کریجینگتخمین  - 1-6-1-1

کند. برداري شده ارائه میدر محل نمونه گیري شدهبرداري از خاك اطالعات مفیدي از خصوصیات اندازهنمونه

برداري نشده است باشیم، بایستی هایی که نمونهنظر در محلهاي مورددر پی کسب اطالعات از پدیدهچه چنان

 ) .1385ه کار گرفته شوند (محمدي، نظر بهاي موردابزارهاي مناسب جهت تخمین ویژگی مورد مطالعه در محل

هاي کل ها هستند ویژگیمان نمونهگیري جزء که هدست آمده از اندازهههاي باساس دادهعبارت دیگر، بربه

ها را توان آنبندي کلی میهاي مختلفی براي تخمین وجود دارد که در یک تقسیمتخمین بزنیم. روش (مجهول) را

هایی هستند که از آمار روش، کالسیک هايتقسیم کرد. روش هاي کالسیکآماري و روشهاي زمینبه روش

، استفاده از تخمین در آمار کالسیک ترین شیوهمعمول ) .1377پاك، نیند (حسکنبراي تخمین استفاده می کالسیک

است. این تخمین را اصطالحاً  نظرعنوان تخمینی از متغیر موردهاي موجود در منطقه، بهکل نمونههاي میانگین

اساس ساختار فضایی آماري، تخمین برهاي زمیندر صورتی که در روش ) .1377پاك، گویند (حسنیتخمین عام می

توان مقدار یک کمیت در نقاطی با مختصات نامعلوم را با گیرد، که طی آن مینظر صورت می موجود در محیط مورد

) 1385؛ محمدي، 1377پاك، دست آورد (حسنیهاستفاده از مقدار همان کمیت در نقاط دیگري با مختصات معلوم ب

کریجینگ روشی است که براي ) . 1377پاك، گذاري شد (حسنیینگ نامنام کریجآماري بهگر زمیناین تخمین. 

با استفاده از خواص  برداري نشدهاي در مناطق نمونهمتغیرهاي ناحیه )UEBL( 21خطی نااریب تخمین بهینه

) 9861و همکاران،  22؛ ترنگمار1385، ؛ محمدي1377گیرد (حسنی پاك، تغییرنما مورد استفاده قرار میساختاري نیم

عنوان اي بوده و بهورد متغیرهاي ناحیههاي آماري تخمین و برآاصوالً کریجینگ نامی تعمیم یافته براي کل روش .

خواهیم تخمین بزنیم، شناخته اي که مییک تابع خطی از مجموعه مشاهدات توزیع شده واقع در همسایگی نقطه

، در سال  )1377ر توسط دي. جی. کریج (حسنی پاك، روش کریجینگ براي اولین با . )1385شود (محمدي، می

ریزي شده، براي تخمین ذخایر معادن طال ماترون پایه وسیلهاي که عمدتاً بهاي ناحیهتئوري متغیره بر پایه و 1951
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ابع وم محیطی از جمله منبر معادن در دیگر علعالوهمورد استفاده قرار گرفت و از آن زمان تاکنون استفاده از آن 

هاي ترین ویژگیاز مهم ) .1985؛ ترنگمار و همکاران، 1983 ،23صورت روز افزون افزایش یافته است (باروطبیعی به

حسنی ؛ 1369مدنی، توان محاسبه کرد (کریجینگ آن است که به ازاء هر تخمینی، خطاي مرتبط با آن را نیز می

خطاهاي سیستماتیک و در نتیجه اریب بودن نتایج حاصل دیگر، امکان وجود  نکته ) .1385؛  محمدي، 1377پاك، 

ها نااریب هستند آمار، تخمینهاي مشتق شده از آمار کالسیک است. در صورتی که در زمیناز تخمین در روش

پذیر است ولی هاي انجام شده امکانتخمین میانگین خطاي کلیه ، محاسبهمثالً در آمار کالسیک ) .1369دنی، (م

وجود ندارد. ولی در روش کریجینگ امکان محاسبه خطاي  ،که بتوان به توزیع خطاي تخمین دست یافتینامکان ا

روش  ) .1377پاك، گذارد (حسنیدر اختیار می »مثالً یک بلوك«ترین واحد مورد تخمین تخمین را براي کوچک

گردد. براي این منظور از می سازياي مدلاول ساختار مکانی متغیر ناحیه در مرحلهست: کریجینگ داراي دو مرحله ا

برداري نشده ، تخمین متغیرها در نقاط نمونهتغییرنمانیم بعدي با استفاده از شود. در مرحلهیرنما استفاده میتغینیم

داراي  Zشرط استفاده از روش کریجینگ آن است که متغیر  . )1394گر، دوات؛ 1385محمدي، گیرد (انجام می

ل گردد مال باشد. در غیر اینصورت باید از روش کریجینگ غیر خطی استفاده و یا به نحوي توزیع متغیر نرماتوزیع نر

صورت زیر است آن به ها است و رابطهپس شرط استفاده از کریجینگ نرمال بودن داده ) .1384(یزدانی و همکاران، 

  :  )1377(حسنی پاك، 

  )1- 1رابطه (
  

ام  iمقدار نمونه  iZ(X(ام نسبت داده شده است،  iوزن یا اهمیتی که به نمونه  iλمقدارتخمینی،  Zکه در این رابطه 

  است.

  

  واریوگرام  - 1-6-1-2

که اند، در حالیواریوگرام را تغییرنما ترجمه کرده آمار منتشر شده است، واژهزمین در بسیاري از متون که درباره

. تابع  )1369قط اختالف بین مقادیر را بیان کرده و قادر به توضیح مربع اختالف آنها نیست (مدنی، تغییر ف

منظور تشریح پیوستگی مکانی یک متغیر واریوگرام به. آماري استهاي برآورد زمینواریوگرام، ابزار کلیدي در روش
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عنوان تابعی تعریف ذاتی، به ض ثابت بودن فرضیهریوگرام با فر. وا )1986، 1برانتی و وبستر رود (مکبه کار می

اطالعات را در مورد تغییرات فضایی خاك  تواند همهدهد و می) ربط میhرا به گام ( λ(h)شود که نیم واریانس می

کند اي را فراهم میتجزیه و تحلیل ساختار مکانی متغیرهاي ناحیه ،ارائه نماید. واریوگرام یک تابع آماري مخصوص

 منظور بررسی تغییرپذیري است.آمار بهترین ابزارها در زمینیکی از مهم. تغییرنما یا واریوگرام  )1385(محمدي، 

سازي تغییرپذیري است که موجب کاربرد بسیار وسیع ترین ویژگی تغییرنما نسبت به سایر ابزارهاي آماري، سادهمهم

  . )1373ها شده است (مدنی،آن در بسیاري از زمینه

  

  هاي آننما و پارامترتغییرنیم  - 1-6-1-3

آمار است که ترین ابزار در زمینتغییرنما اساسیشود. نیمفاده میتغییرنما استیابی از نیممنظور انجام درونبه

همبستگی مکانی و  تغییرنما کمیتی برداري است که درجهرود. نیمکار میانی یک متغیر بهبراي تشریح ارتباط مک

 ها نشانآن نقطه و با توجه به جهت و فاصله دو گیري شده را برحسب مربع تفاضل مقدارهت بین نقاط اندازهشبا

؛ 1383مهدیان، آن در زیر آورده شده است ( دهند. معادلهنمایش می λ(h)تغییرنما را با عالمت نیم دهد. معموالًمی

   : )1999 ،2گووارتز

                           )2- 1رابطه (
  

مقدار  از یکدیگر قرار دارند،  hکار رفته در محاسبه که در فاصله هاي بهتعداد جفت نمونه N(h)که در آن 

قرار دارد  از  h متغیر موردنظر که به فاصله مقدار مشاهده شده متغیر موردنظر و  مشاهده شده

  د.باشمی

توان دهد و با پارامترهاي استخراج شده از آن میها را نشان میبین فاصله و واریانس داده تغییرنما رابطهنیم

  تغییرات مکانی متغیر را مورد بررسی قرار داد که عبارتند از:

حداقل مقدار  به h= 0شود و در ، کم میhتغییرنما با کاهش از نظر تئوري مقدار نیم : )OC( 3ايالف) اثر قطعه

  تغییرنما صفر کند، مقدار نیمبه سمت صفر میل می hکند. در بسیاري از موارد وقتی می پیدا خود یعنی صفر، تنزل

                                                
McBratney and Webster .1  

2. Goovaerts   
3. Nugget   
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Abstract: 

 Rainfall-Runoff transformation proceses in a region is complex and affected by many different factors. 

In this study, the relationship between runoff and sediment yield with land use type by using of rainfall 

simulator and the spatial variability by using of geostatistics and geographical information system (GIS) 

software were considered in the Fandoghlu region. For this purpose, Fandoghlu Region in Ardabil 

Province that has forest, range and cultivated land was selected. Sampling the disturbed and undisturbed 

were soils done in 50 points with a 500×500 square meter regular ratio grids, as well as, Runoff and 

sediment yield sampling by using of rainfall simulator, too. The position points through Global 

Positioning System (GPS) was recorded. Then some soil properties measured in the laboratory. 

Simulated rainfall intensity of 21.867 mm per minute for 15 minutes was performed, and runoff and 

sediment samples collected and transported to the laboratory. In addition, the percentage of vegetation 

cover and slope characteristics were measured points in the field. The measured parameters were 

transferred to the geographical information system (GIS) software to estimate geostatistical parameters 

and interpolations by kriging and inverse distance weighting (IDW) was performed. Results showed that 

land use, soil characteristics, slope and vegetation cover had a significant effect on runoff and sediment 

yield on the studied region. Also, experimental variograms of runoff and sediment components was 

obtained spherical and linear. Based on the Root Mean Squre Error (RMSE) , Inverse Distance 

Weighted (IDW)  method had higher accuracy than kriging in interpolating runoff and sediment yield 

components. The results of this study showed that runoff volume and sediment concentration in 

Fandoghlu region increased with change land use from forest to rangeland and agriculture. So, the 

highest amount of runoff and sediment yield in agriculture was obtained with 1425 ml and 44.2 g .ml /m-

2. Also, the correlation test at 5% probability level indicated that the vegetation cover percentage had a 

significant effect on runoff components (r = - 0.777) and sediment yield (r = - 0.786) , which is 

consistent with the results of Wildhaber et al. (2011) . 
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