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 خلاصه

 غیر علت به حدي تا و بوده هزينه پر و گیر وقت خاک رولیکيهید هايويژگي مستقیم گیرياندازه

یدرولیکي خاک ه هايويژگي عوض در. است اعتماد قابل غیر آزمايشگاهي خطاهاي و خاک بودن همگن

 توابع از استفاده با و ظاهري مخصوص جرم خاک، بافت مثل زوديافتي هايداده جايگزيني از تواندمي

در  .باشدها که جديدا مورد توجه قرار گرفته است روش کیريجینگ مياين روش يکي از. آيد بدست انتقالي

 يهاداده، در سطح منطقه يشده است با توجه به دقت اين روش در تخمین متغیر تصادف ياين تحقیق سع

منطقه با استفاده از اين روش به سطح منطقه گسترش يابد و منطقه به  يمربوط به هدايت هیدرولیک

 ينسبت مناطق با هدايت هیدرولیکنتايج نشان داد که تقسیم شود.  يجزا از نظر هدايت هیدرولیکمناطق م

داشته است.  شيافزانسبط به روش تیسن  نگیجيدر محاسبه به روش کر( k 321 ≥ ≤311) متوسط

نسبت به روش تیسن  نگیجيدر روش کر ( k ≤321) کم يهمچنین سطح منطقه با هدايت هیدرولیک

در (  k ≥311)زياد  ي. بنابر اين مساحت اختصاص داده شده به مناطق با هدايت هیدرولیکتداشکاهش 

ر د يبیش از مقدار واقع يلذا بادر نظر گرفتن هدايت هیدرولیک گرديد. نگیجيروش کر ازبیش  سنیروش ت

جاد اي يمشکل زهدار شدن اراضشده و ها از هم افزايش فاصله زهکش سبب ،اين مناطق در روش تیسن

 گردد.

 

  سازيبهینه ،يکیدرولیه تيهدا ،کیريجینگ تیسن،: کلمات کلیدی

 

  مقدمه .1
 

و رطوبت خاک  يکیدرولیه تيهدا لیاز قب ژهيو يداشتن اطلاعات ازمندین زیمنطقه قبل از هر چ کي يزهکش

را در  ریتأث نيشتریب آب و خاک است و يپارامترها نياز مهمتر يکي يکیدرولیه تي. هدا[2](3131 ،ينی)حس باشديم

در مراحل  يکیدرولیه تيهدا نی. تخمدارد يپروژه بزرگ زهکش کي يو اقتصاد يکيزیف هاييژگوي و هازهکش يطراح

 ي( و مرحله طراحکي)فاز  يهیبه مرحله توج توانيمراحل م نياست. از جمله ا يضرور يامر يطرح زهکش کياز  يمهم

بسته به مرحله  رانيکه در ا گردد،يمنطقه م بندياقدام به شبکه يکیدرولیه تيهدا يریگاندازه ي)فاز دو( اشاره کرد. برا

متر به  122×122متر و  3222×3222متر،  2222×2222که  ايمتفاوت است به گونه يرگیابعاد شبکه اندازه يعاتمطال

گذار بر فاصله  ریتأث يجمله پارامترهااز  يکیدرولیه تيهدا. و فار دو است کيشناخت، فاز  يمراحل مطالعات يبرا بیترت

 اي شيسبب افزا يکوچکتر از مقدار واقع ايبزرگتر  رياست. استفاده از مقاد ينیرزميآب ز انيجر يابيارز نیزهکشها و همچن

 شيافزا با دومي و هاآبمناسب جهت خروج زه طيفراهم نکردن شرا لیبه دل ي. که اولشوديکاهش فاصله زهکشها م

هاي تخمین کلاسیک از روش در[5]. (3131 زاده،یخواهند داشت )عل يرا در پ ياديطرح خسارات ز يياجرا يهانهيهز
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جمله روش تیسن در برآورد مقادير متغیر تصادفي وبسط و گسترش آن موقعیت مکاني داده ها و جهت آن, در برآورد 

جهت تخمین به جهت و مکان آن داده هاوابسته نمي مقادير متغیر تصادفي در سطح منطقه مد نظر نبوده و ضريب داده ها 

از ديگر خصوصیات زمین آمار  گیرد.هاي مربوط به آن اين دو فاکتور مورد توجه قرار ميتخمین ودر زمین آمار  باشد ولي

ه ها آن است که مقدار خطاي تخمین را محاسبه نموده و همچنین قادر است مقدار خطاي نمونه برداري و آماده سازي داد

. ها را در اختیار دهدو ارتباط مکاني داده ضاييرا محاسبه کرده و به اين ترتیب شاخصي جهت برآورد استحکام ساختار ف

استفاده در  يشهرکرد را برا ينیرزميآب ز تیفیآمار ک نی، با استفاده از زم[4] (3133)يهرچگان يگیو ب يحشمت

، کل (TDS) ، کل املاح محلول(EC) يکیدرولیه تيهدا هايشاخص قیتحق نيکردند. در ا يبررس ياریآب هايسامانه

پهنه  يبرا يمعمول نگیجياز روش کر نیشده است. همچن يرگیحلقه چاه اندازه 39آب در  pH و (TSS) جامدات معلق

 هااخصاستفاده شد که در تمام ش RMSE ارینشان دادن دقت برآوردها از مع يبرا زنی  واستفاده شده  رهایمتغ يبند

 يبه دست آمده نشان دهنده همخوان جياست. نتا نتخمی خوب دقت دهنده نشان که آمد دست به درصد 12 از کمتر

 يمعمول نگیجيکر نگریو تخم وگراميوار هاياز دقت خوب مدل حاکي که استو نقشه محاسبه شده تمشاهدا يهمبستگ

 .رکرد بودشه ينیرزميآب ز يفیک هايشاخص بنديو پهنه يابیانیدر م

 استان ولاتشهرستان مه يسطح يهاخاک يميو سد ينقشه شور هی، به ته [3] (3132)و همکاران اینحق

 سهيمطالعه مقا نيمحققان هدف خود از ا نيپرداختند. ا يآمار نیو زم يدورسنج يبا استفاده از روشها رضوي خراسان

در منطقه مورد نظر اعلام  يخاک سطح يميو سد يشور نقشه هیته يو سنجش از دور برا آمارنیزم يروشها تیقابل

 جنتاي. استاستفاده شده يمتر 3222 هايمنظم با فاصله ايخاک از روش شبکه بردارينمونه يپژوهش برا ناي در. اندکرده

دقت از  يشده با روش دورسنج هیته هاينسبت به نقشه آمارنیشده به روش زم هیته هايپژوهش نشان داد نقشه نيا

خاکها به  نيشور ا هايعلت است که به خاطر وجود املاح در سطح خاک نيبد زیامر ن نيا لیبودند و دل ربرخوردا يکمتر

 (3133)و همکاران يباران .هستند صیقابل تشخ اي ماهواره ريتصاو يداشتن بازتاب بالا بررو لیها به دلخاک رياز سا يراحت

 نيخاک در منطقه شاوور خوزستان پرداختند. آنان هدف از ا يکیدرولیه تيهدا يمکان راتییتغ لیو تحل هيبه تجز ،   [1]

 بيضر يرگیاندازه قیتحق ناي در. اندذکر کرده يکیدرولیه تيهدا يابيدرون حیصح يالگو کيبه  يابيدست قیتحق

 تینشان داد که خصوص قیحقت نيا جنتاي. است انجام شده يلومتری( ک3×3نقطه به صورت شبکه منظم ) 111در  يآبگذر

 يبرا قیتحق نيکه در ا يمدل نياست و بهتر يمتوسط يمکان يوابستگ يخاک در منطقه طرح دارا يکیدرولیه تيهدا

و  العهبه مط ي، در پژوهش [7] (2232). اسدزاده و همکاران باشديم خطي مدل استبرازش شده يکیدرولیه تيهدا

پرداختند. که  رانيخاک در مناطق شمال ا يونیتبادل کات تیظرف هاينقشه هیدر ته يآمار نیزم ياز روشها يبرخ سهيمقا

. اندذکر کرده لانیاستان گ يدر خاکها يونیتبادل کات تیظرف يابيدرون يروش برا نيبهتر افتنيهدف خود را همان 

آمار مانند  نیمختلف زم هايخاک از روش يونیتبادل کات تیظرف يمکان راتییتغ يابيارز يپژوهش برا ناي در محققان

 براي. انداستفاده کرده نگیجيکر ونیرگرس و يفاز نگیجيکر نگ،یجيکر نگ،یجيمعکوس فاصله، کوکر دهيروش وزن

 و اندکرده دهاستفا (RMSE) مربع خطا نیانگیذکر شده محققان از شاخص م يآمار نیزم يدقت هرکدام از روشها يبررس

 ريبا سا سهيدر مقا نگیجيکر ونیو رگرس يفاز نگیجيمانند کر نگیجيکر نیدوگانه تخم يشاخص روشها ناي به توجه با

 يهاروش ريبهتر از سا نگیجيکر ونرگرسی روش کل در اما است،شده نیتخم يها باعث کاهش محسوس خطاروش

خاک بر  يمکان اترییبه اثر تغ يقی، در تحق [9] (2232)يمیرح .استرا ارائه داده يونیتبادل کات تیظرف نیتخم

عمق  هاينقشه هیته يبرا يطیو مح اي¬هیناح يرهایخود را استفاده از متغ قیرواناب پرداخت. او هدف از تحق سازيمدل

 نيرواناب ذکر کرد. در ا دروگرافیه يو اثرات آن روشها بر رو يمکان هايينبی شیمختلف پ يروشها سهيخاک و مقا

استفاده  نگیجيکر ونیو روش رگرس يمعمول نگیجيکر يهاز عمق خاک از روشا نیتخم نيبهتر افتني يبرا قیتحق

 جنتاي. استداشته يمعمول نگیجياز روش کر تريدقت قابل قبول نگیجيکر ونینشان داده روش رگرس جنتاي که. استشده

 جيبرده شد که نتا به کار LISEM در مدل قیتحق نيرواناب در ا يسازمدل يعمق خاک برا ينبیشیبه دست آمده از پ
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در شدت کم  دارييبه طور معن يمعمول نگیجيو کر نگیجيکر ونیشده با روش رگرس دیتول هايدروگرافینشان داد ه

 زا ،يکیدرولیه تيبرآورد هدا نهیکه در زم يقاتی. در تحقباشنديمتفاوت م گريکديبا  يکم بارندگ هايباران و فاصله

کمتر مورد استفاده قرار گرفته است بنابراين با توجه به تعداد  يکمک ریاست، متغاستفاده شده  يآمار نیزم يهاروش

محدود پژوهش هاي  مشابه انجام شده در داخل و خارج کشور و با توجه به دشواري، وقتگیري و هزينه بر بودن روش 

 ازهیدرولیکي اشباع با استفاده اشباع، هدف از انجام اين پژوهش، تخمین هدايت  يکیدرولیه تيمستقیم اندازه گیري  هدا

 شاخص در سطح منطقه نيا يپهنه بند تيبوده و در نها سنین با روش مرسوم تآ سهيآمار و مقا نیبر زم يمبتن يهاروش

  .ردیگيقرار م يمورد بررس

 

 هامواد و روش .2

کیلومتري جنوب  11اً در فاصله تقريب يهکتار بخشي از اراضي دشت فتحعل 1333 محدوده مورد مطالعه به وسعت

 يو از شمال به روستاي فتحعل باشد يم لیشهرستان اردب يکیلومتري شمال غرب 212شهرستان پارس آباد و  يغرب

 يمحدود م ابیافراس رامی حاج قشلاق به وازجنوب تپهقره قشلاق به ازشرق ،سربند -اعلیبران جاده بهمغان، ازغرب  وشهرک

متر و میلي 6/231سالانه  گياست. اين منطقه با متوسط بارند ریمتغ متر از سطح دريا 211تا 313باشد. ارتفاع اراضي 

 مهین میگراد طبق روش آمبرژه اقلیم نیمه مرطوب معتدل و طبق روش دومارتن اقلدرجه سانتي 9/31دماي متوسط سالانه 

اي )هدايت رآورد مقادير متغیر ناحیهدهد. جهت بيرا نشان م يفتحعل يو زهکش ياریشبه آب ي( نما3خشک دارد. شکل )

را جهت ارزيابي دقت  Cross validation که قابلیت اجراي روش GISاز نرم افزار    قهدر سطح منط هیدرولیکي(

 .مي باشد استفاده شدرا دارا تخمین به روش کیريجینگ 

 

. 
 موقعیت نقاط اندازه گیری هدایت هیدرولیکی در منطق -1شکل 

 حثنتایج و ب  .3

هاي هدايت هاي با توزيع نرمال مي باشد، منحني فراواني دادهازآنجا که جهت برآورد به روش کیريجینگ نیاز به داده

هیدرولیکي در سطح منطقه رسم گرديد. ولي از آنجا که اين توزيع نرمال نبود با استفاده از روش تبديل لگاريتمي داده ها 

نشان دهنده توزيع داده هاي تبديل شده  2ه توزيع نرمال نزديک شدند. شکل ب 32/1و کشیدگي  31/2با داشتن چولگي 

 مي باشد.
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 نمودار فراوانی هدایت هیدرولیکی تبدیل شده -2شکل

 يشد  پس از بررس يها بررسعدم وجود روند در داده اي، وجود GISنقاط به نرم افزار  UTMسپس با دادن مختصات  

به روش  نیباشند لذا در تخميروند م يداراYو Xها در جهات نشان داده شده است داده 1داده ها همانطور که در شکل 

 روند را از داده ها حذف نمود. وموضوع را مد نظر قرار داده  نيا ستيبا يم نگیجيریک

 
 x,yوجود روند در راستای محورهای  -3شکل 

 

جدا از نظر هدايت  به نواحيبندي تیسن در سطح منطقه انجام شد و منطقه پولیگن  GISابتدا با استفاده از نرم افزار 

مشخص شده است و مساحت مربوط به هريک از اين نواحي و متوسط  1هیدرولیکي تقسیم شد. اين نواحي در  شکل

 ده است.ذکر ش 3ولیکي در هر يک از اين نواحي در جدول درهدايت هی

 
 بندی هدایت هیدرولیکی درکل منطقه طرحناحیه -4شکل

مشخص  درجه311و همچنین  32و  11و  صفر هايهمسان بودن منطقه در جهت ریبا رسم واريوگرام جهتي با فرض غ

ان ها يکسباشند و میزان دامنة تأثیر و سقف آنها در جهات مختلف همگن و از يک نوع ميکه اين واريوگرام ديگرد

_ X _ X _ Y _ Y 

_ Z _ Z 
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اي  هاي مدل نمايي میزان اثر قطعهاين واريوگرام درکنند، پیروي مي يباشد و همگني از ساختار فضائي مدل توانمي

 وگراميبه سقف وار يباشد با توجه به اين اعداد از آنجا که نسبت اثر قطعه ا(  مي226/2(  و سقف واريوگرام  )222/2)

آن  ساختارگرفت که نقش مؤلفة ساختاردار  واريوگرام بیش از نقش مؤلفة بي جهیتوان  نتباشد،   مي يم 1/2کوچکتر از 

خاک از جمله درصد  يکيزیف يباشد.  در مرحله بعد از پارامترهادهندة استحکام ساختار فضايي منطقه مياست و اين نشان

 دياستفاده گرد نگیجيوش کوکرکار از ر نيا يمورد نظر استفاده شد، برا نیخاک، جهت  کمک به تخم لتیشن و رس وس

بود که نشان از  316صفر و سقف  يابا اثر قطعه يمدل توان وگراميروش وار نيابرازش داده شده در  وگراميوار نيبهتر

 يتوان وگراميوار نیمنطقه بود. همچن وگراميکامل موئلفه ساختار دار بر مدل وار ریمنطقه و تاث يياستحکام ساختار فضا

 يدر کاهش شبکه نمونه بردار توانيم مقدار نيمتر نشان داد.  که از ا 3333داده ها را تا دامنه  يباط مکانبدست آمده ارت

 يتعداد محدود يریگبا استفاده از اندازه جهیاشباع در سطح منطقه استفاده نمود در نت يکیدرولیه تيجهت برآورد هدا

را در کل  يکیدرولیه تيهدا توانيم  نگ،یجياز ابزار کوکر و بافت خاک در سطح منطقه و استفاده يکیدرولیه تيهدا

در  نی( پراکنش تخم6دهد و درشکل )يبدست آمده را نشان م وگرامي( وار1برآورد نمود. شکل ) يدقت خوب امنطقه ب

ست هاي بدارزيابي میزان اريب بودن يا نبودن تخمین براي .نشان داده شده است يمعمول نگیجيمنطقه به روش کوکر

شود مقدار تخمین زده شده به روش  ( ديده مي9استفاده شد همانطور که درشکل ) متقابل يآمده از روش اعتبار سنج

باشد و اين امر سبب شده است که خط برازش نزديک مي اریگیري شده بسبا مقاديراندازه سهيدر مقا يمعمول نگیجيکوکر

روش مذکور نشان داده  يابينزديک گردد.  همانطور که در ارزدرجه  11 هيبه زاو يداده شده بین مقادير واقعي و تخمین

براورد انجام شده در سطح  زانیم  لت،یدرصد شن و رس و س ریخاک نظ افتيزود يشده است با استفاده از پارامترها

ت. حسیني چگیني شده اس کينزد 3خط برازش داده شده به مقدار  بیش لذاگردد،  يانجام م ييبالا اریمنطقه با دقت بس

با مطالعه تغییرات مکاني هدايت هیدرولیکي خاکهاي جنوب غرب ايران به اين نتیجه رسیدند که   [8] (3331و همکاران )

درصد مي باشد.   62در منطقه ضريب آبگذري خاک داراي همبستگي مکاني متوسطي با نسبت اثر قطعه اي به آستانه بالاي 

با بررسي تغییرات مکاني ضريب آبگذري،  وجود وابستگي مکاني  [6] (3131د و همکاران )نژااين در حالي است که صداقت

 نیب ييارتباط فضا ،يکمک رینشان داد که بدون در نظر گرفتن متغ قیتحق نيا جينتا را در اين زمینه گزارش داده اند.

 يکمک ریکه از متغ ينسبت به حالت يکمتر اریبدست آمده از استحکام بس وگراميکم بوده و وار يکیدرولیه تيهدا ريمقاد

 يبه صفر کاهش م يا هیناح ریمتغ ياثر قطع ها زانیم ،يکمک ریبا در نظر گرفتن متغ کهيطورشود،  دارد بهياستفاده م

نشان داده شده است.  (3)در جدول  نگیجيریو سطوح مورد نظر با استفاده از روش ک يکیدرولیه تيهدا يبندمی. تقسابدي

به  تنسب نگیجيدر محاسبه به روش کر K  ≤ 321≤311متوسط  ينشان داد که نسبت مناطق با هدايت هیدرولیک جينتا

نسبت به  نگیجيدر روش کرK  ≤321کم  يداشته است. همچنین سطح منطقه با هدايت هیدرولیک شيافزا سنیروش ت

در روش   K ≥311زياد  يهدايت هیدرولیکبا  مناطقاين مساحت اختصاص داده شده به روش تیسن کاهش داشت. بنابر

در اين مناطق در روش  يبیش از مقدار واقع ي. لذا بادر نظر گرفتن هدايت هیدرولیکديگرد نگیجيبیش از روش کر سنیت

 گردد.ميايجاد  يها از هم شده و مشکل زهدار شدن اراضتیسن، سبب افزايش فاصله زهکش

Distance, h  10
-4

g   10
-2

0 0.15 0.29 0.44 0.58 0.73 0.87 1.02 1.16

0.93

1.86

2.8

3.73

4.66
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 پراکنش تخمین کوکیریجینگ در سطح منطقه مورد مطالعه به روش کوکیریجینگ معمولی -6شکل

 

 
 یکریجینگ معمولکوجهت ارزیابی روش اعتبار سنجی متقابل  روش -7شکل

 مقادیر متوسط وزنی هدایت هیدرولیکی -1جدول

 هدايت هیدرولیکي

متر بر روز(سانتي )  

 مساحت)هکتار(

ريجینگک تیسن  

323-322  1/3261  1/111  

322-321  1/3226  3/321  

321-311  2/3213  3/3363  

311-312  3/3321  3/3112  

311-366  6/336  1/132  

 1333 1333 مجموع

 گیرینتیجه .4

 املاح و آب انتقال و حرکت در ايهدايت هیدرولیکي يکي از خصوصیات هیدرودينامیک خاکها ست که نقش تعیین کننده

محاسبات  اتيو زهکشي، برآورد هدايت هیدرولیکي اشباع خاک درمنطقه، از ضرور يارآبی هايپروژه در. دارد خاک در

مغان واقع در استان  يدشت فتحعل ياریدر شبکه آب خاکپژوهش هدايت هیدرولیکي اشباع  نيباشد. در ا يم يطراح

نشان  جي. نتابندي گرديددر سطح منطقه پهنه نگیجيکوکر يآمار نیو زم بندي تیسنشبکه هايبا استفاده از روش لیاردب

از دقت با توجه به روش اعتبار سنجي متقابل  اشباع خاک يکیدرولیه تيهدا زانیم نییدر تعکیريجینگ داد که روش 

 ها در اراضي کشاورزي جايگزين روش تیسن گردد. حي فاصله زهکشوده و لازم است در طراببرخوردار  ييبالا

 ع مناب .5

 نیخاک در منطقه شاوور. سوم يکیدرولیه تيهدا يمکان راتییتغ لیو تحل هي. تجز3133پاپن، پ.  ،ا. ،يروزیف انیفرخ ،س. ،يباران .3

 اهواز. ،يو زهکش ياریآب تيريمد يمل شيهما
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Abstract 
 

Direct measurement of soil hydraulic conductivity is time consuming and expensive, and partly 

due to non-homogeneity of soil and laboratory errors are unreliable. Instead of direct 

measurement of soil hydraulic properties can be replaced by simply measurement properties 

such as soil texture, bulk density by using transfer functions. In this study, with consideration of 

this method to estimate random variable in the region, given factors related to hydraulic 

conductivity, using this method is to expand and divide the area into separate areas on basis of 

hydraulic conductivity. expansion of hydraulic conductivity on the surface of the area using the 

Kirging method calculated and is compared to the spreading hydraulic conductivity throughout 

the area using the Thiessen method. After comparing both methods and examining the results 

the measures areas with hydraulic conductivity (133 cmd-1 > K > 125 cmd-1) calculated using 

Kirging method was higher compared to Thiessen method. Therefore, in Thiessen method the 

space allocated to areas with hydraulic conductivity more than (K>133 cmd-1) is more than 

Kirging method. So with consideration of hydraulic conductivity more than the realistic amount 

in these areas using the Thiessen method, this leads to drainage problem of the land caused by 

increasing in the distance of drainage points with each other. 
 
Key words: Thiessen, Kriging, Hydraulic Conductivity, Optimization 

 

 


