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 خالصه

گیری شده از منابع آبی مختلف )چاه عمیق، چاه نمونه( ECو  TDSهای ماهانه پارامترهای کیفیت آب زیرزمینی )با استفاده از داده مطالعهدر این 

در محدوده  ECو  TDSبندی پارامترهای یابی و پهنه، اقدام به میان1931-1931چاه آرتزین( در استان آذربایجان غربی در دوره آماری  و نیمه عمیق

س وزنی فاصله استفاده گردید. با مقایسه دو روش ذکر شده، های زمین آمار کریجینگ و معکواستان آذربایجان غربی شد. در این راستا از روش

یابی پارامترهای ذکر شده در های نمونه، جهت میانیابی شده و دادههای میانمشخص شد که روش کریجینگ با توجه به همبستگی بیشتر بین داده

و  TDSب روش برتر از بین دو روش زمین آمار، پارامترهای تر از روش معکوس وزنی فاصله است. بعد از انتخاسطح منطقه مورد مطالعه، مناسب

EC یابی شد و نقشه پراکنش مقدار این پارامترها در منطقه بدست موجود در آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه با استفاده از روش کریجینگ میان

یه بوده و به تدریج به سمت مناطق غربی و جنوبی استان از در شمال غرب دریاچه اروم ECو  TDSآمد که نشان دهنده ازدیاد مقدار پارامترهای 

 رسد.شود به طوری که در مناطق مرزی به حداقل مقدار خود میمیزان این پارامترها کاسته می

 

 .یابیمیانکریجینگ، زمین آمار، کلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

ی آمار که در علوم زمین مورد استفاده هستند، از جمله آمار کالسیک و آمار هابه مفهوم آمریکایی خود به کاربرد تمامی روش 1آمار زمیناین 

-تر از مفهوم نظیر آن در کشورهای اروپایی را در بردارد.نخستین تجربهشود این تعریف از زمین آمار مفهومی به مراتب کلی تر و وسیعفضایی اطالق می

سال پیش، با شناسایی مقدماتی الگوهای توزیع  38آن، در محاسبات تخمین ذخیره از حدود های آماری به مفهوم امروزی ها جهت به کار گیری روش

منتشر کرد  1313که در این زمینه با هوپر همکاری داشت، اولین مقاله در این زمینه را در سال  [2]. واترمایر [1] طال در معادن آفریقای جنوبی شروع شد

هایی با چولگی مثبت برازش داده شده بودند. دیگر های توزیع فراوانی به هیستوگرامبود، یکی آنکه منحنیکه از دیدگاه آماری حاوی دو نکته مهم 

داد. دلیل آنکه مبنایی برای رسیدن به یک میانگین قابل قبول برای تعداد محدودی از مقادیر وزن داده شده به روش مربع مقادیر فراوانی، به دست می

ابی آن بود که این مقادیر تنها در حالتی که مد و میانه بر هم منطبق باشند )برخالف توزیع نامتقارن مقادیر طالی مورد مطالعه اصلی او برای میانگین حس

 خاطرنشان کرد که نه تنها مقادیر مورد مطالعه بایستی به روش مربع فراوانی وزن داده شوند بلکه [9]یک دهه بعد تروسکات  .[1] آنها( قابل قبول هستند

دانست که هرگاه هیستوگرام مقادیر طال به صورت لگاریتمی بیان شود از خود باید از خود مقادیر نیز برای وزن دادن استفاده کرد. اگر چه تروسکات می

رداری را برای نخستین بدار یا سیستماتیک در نمونهبود که مدل را ارائه کرد. وی همچنین مسئله خطاهای نظام [4]تقارن نشان خواهد داد ولی این سیشل 

ائه و منتشر بار مطرح ساخت. سیشل فرمول و جدولی را به منظور محاسبه دقیق میانگین محلی متغیرهای لگاریتمی طبیعی و فاصله اطمینان این متغیرها ار

                                                                                                                                                    
1 - Geostatistics 
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زمینه باید لگاریتمی باشد و دیگر آنکه که توسط سیشل پیشنهاد شده بود، جند اشکال عمده داشت، اول این که توزیع احتمال مقادیر  tگر کرد. تخمین

. علیرغم این اشکاالت روش یاد شده در حل مشکالت [1] شودها در نظر گرفته نمیها باید مستقل باشند و باالخره در این روش موقعیت نمونهنمونه

دیگران  [5]راس ان و فینمای توسط تکمیلی گسترده های بعدی گردید. در همین راستا مطالعاتای بر پژوهشبسیاری از معادن موثر واقع شد و مقدمه

 انجام شد. 

دو روش فاصله معکوس وزنی و کریجینگ برای درونیابی داده های سطح ایستابی پیزومترهای دشت میان آب از  [6]رنگزن و همکاران 

دقت از باشد، اما روش فاصله معکوس وزنی ذیرش مید که اگر چه دقت هر دو روش در سطح اطمینان مورد نظر قابل پدننشان دابهره برده و شوشتر 

های زمین آماری مشاهده کردند که نتایج تکنیک کریجینگ با مقایسه نتایج حاصل از اعمال تکنیک [7]پور و همکاران است. فرج بیشتری برخوردار

فاده از روش کریجینگ، برای برآورد مقدارکادمیوم موجود با است [3]تر است. متکان و همکاران کوکریجینگ قابل قبولروش نسبت به نتایج حاصل از 

های سیستم اطالعات جغرافیایی نقشه تخمین توزیع مکانی و سپس با استفاده از قابلیت هدر خاك منطقه مرکزی ایران واقع در استان اصفهان استفاده کرد

یابی سطح آب زیرزمینی محدوده سلماس در استان ، جهت میان[3]اران ناظری تهرودی و همکنمودند. ترسیم  را کادمیوم کل در منطقه مورد مطالعه

سطح آب  [18]تئودوسیو و التینوپولوس یابی کریجینگ استفاده کردند. چاه پیزومتر، روش میان 33های ثبت شده از آذربایجان غربی با استفاده از داده

یابی قابل قبول )ضریب تغییرات( بررسی کردند که صحت میان CVبی و نتایج را با روش یازیرزمینی منطقه آنتیمونتاس یونان را به روش کریجینگ میان

های پراکنش کلر موجو در آب زیرزمینی محدوده آذربایجان غربی، دو روش زمین آمار جهت تهیه نقشه [11]ناظری تهرودی و همکاران بود. 

های واقعی، مدل های مدل شده و دادهبین داده 2R=7643/8 به ازای ضریب همبستگیکریجینک و معکوس وزنی فاصله را مورد ارزیابی قرار دادند و 

 فاصله معکوس وزنی را به عنوان مدل برتر شناسایی کردند. 

موجود در آب زیرزمینی استان آذربایجان غربی است. در این راستا دو  TDSو  ECهای یابی و رسم نقشهبندی، میانپهنه مطالعههدف از این 

و با استفاده از روش برتر، پارامترهای کیفیت آب زیرزمینی در سطح کل  گرفتهوش زمین آمار کریجینگ و معکوس وزنی فاصله، مورد مقایسه قرار ر

 یابی و بررسی خواهد شد. منطقه میان
 

 هامواد و روش .2
 

، واقع شده استت دارد. این استان که در شمال غرب ایران کیلومتر مربع مساح 49668آذربایجان غربی با احتساب دریاچة ارومیه حدود  استان

 9درجه و  44دقیقه عرض شمالی ) از خط استوا( و  46درجه و  93دقیقه تا  53درجه و  95دهد و بین درصد از مساحت کل کشور را تشکیل می 65/2

 ترکیب از ایویژه هایاکوسیستم استان، طبیعی ساختار براساس .ستا گرفته قرار( گرینویچ النهارنصف از)  شرقی دقیقه طول 29درجه و  47دقیقه تا 

 خودنمایی مراتع و هاجنگل شکل به آنها اهم که است آمده وجود به توپوگرافیک مختلف اشکورهای در گیاهی پوشش مختلف سطوح در گیاهان

 محفوظ بعد سال تا را هابرف این ها،کوه قلل و رودمی فرو برف از میضخی قشر زیر در متر 9888 از باالتر نواحی و ارتفاعات زمستان فصل در .کنندمی

در این مطالعه  بارد.دار کافی باران میمق به است، مانده محفوظ شمال تند بادهای از که متری 2888 تا 1888 بین هایدامنه در همچنین. داردمی نگه

باشد. لعه، محدوده غرب، جنوب و جنوب غرب دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی میمنطقه مورد مطاهای پ بندی از اطالعات چاهبهمنظور پهنه

چاه عمیق، چاه شامل گیری شده از منابع آبی مختلف ( نمونهECو  TDSهای ماهانه پارامترهای کیفیت آب زیرزمینی )در این تحقیق با استفاده از داده

 در محدوده استان آذربایجان غربی شد. ECو  TDSبندی پارامترهای یابی و پهنه، اقدام به میان1931-1931آرتزین در دوره آماری و نیمه عمیق، چاه 

  باشد.می 1های مورد استفاده نیز به شرح جدول نمایش داده شده است. داده 1شکل  درهای پیزومتر منطقه مورد مطالعه و محدوده چاه
 منطقه مورد مطالعههای مورد استفاده و مشخصات داده -1جدول 
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 هامحدوده مورد مطالعه و موقعیت چاه – 1شکل 

 

 هاسازی دادهآماده
 

های غیر نرمال با کمک تبدیالت ها بررسی شد و در صورت لزوم دادهآماری، آزمون نرمال بودن دادهگرهای زمینقبل از استفاده از تخمین

 ها مشخص شدند.مچنین مقادیر حداقل، حداکثر و میانگین هر کدام از دادهموجود، نرمال شدند. ه

-چاهآماری، اساس کار بر پایه متغیر مکانی استوار است، باید مختصات نقاطی را که در آن نقاط )مختصات های زمینبا توجه به اینکه در روش

 ینهمچندر آن نقاط را به عنوان اطالعات ورودی در نظر گرفت.  ر مورد آزمایشگیری شده است و همچنین مقدار متغی( متغیر مورد آزمایش اندازهها

مختصات نقاط به صورت سیستم  GS+افزار در نرم .گردیداستفاده  یز( نیااز سطح در یستگاهارتفاع )ارتفاع هر ا یکمک یراز متغ یجینگدر روش کوکر

طول و  ی،مختصات یستمس یندر ادهد. را نشان می هایستگاها یناز فاصله ب تریمناسب نیاکه بشود ( وارد میUTM1جهانی انتقال تصویر مرکاتور ) 

  مورد استفاده مؤثر باشد. هایاز بکار بردن مختصات در مدل یناش یدر کاهش خطا تواندیم ینبنابرا شود،یدر حد متر مشخص م یاییعرض جغراف
 

 تخمین زمین آمار
 

-باشد که به وسیله آنالیز نیمسازی ساختار فضایی متغیر میه است که مرحله اول شامل شناخت و مدلتخمین زمین آماری شامل دو مرحل

ترین ابزار واریوگرام، اساسیگیرد. نیمهای مختلف مانند کریجینگ صورت میباشد و مرحله دوم، تخمین است که به روشقابل بررسی می 2واریوگرام

رود. به عبارت دیگر، کمیتی است برداری که درجه همبستگی مکانی بین نقاط را بر کار میارتباط یک متغیر بهدر زمین آمار است که برای تشریح 

(، آستانه 0Cای یا تصادفی )ی سه پارامتر اثر قطعهبه وسیله دهد وها نشان میی آنحسب مربع تفاضل مقدار دو نقطه و با توجه به جهت و فاصله

(0C+C( و دامنه تاثیر )hتعریف می  )ارائه شده است.  [1]. توضیحات مبسوط در این زمینه توسط مدنی گردد 
  

 (IDW) یاب معکوس وزنی فاصلهروش درون

 

تر به یکدیگر نسبت به نقاط دورتر همبستگی و تشابه بیشتری اند که نقاط نزدیکیابی بر مبنای این فرضیه توسعه یافتههای درونکلیه روش

به  0tدر نقطه  Z(0)بینی  پیش در روش این در دارد. ای ساده بندی است و فرمول فضایی هایداده در کننده بینی پیش ترین ساده روش دارند. این

                                                                                                                                                    
1 - Universal Transverse Marcator 
2 - Semivariogram 



 

 

 دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

 5931شهریور    51و  51

 

 4

شوند. در این روش فرض اساسی بر این است که هایی که فاصله زیاد دارند وزن کم داده میهایی که فاصله کم با این نقطه دارند، وزن زیاد و دادهداده

توان آن را به صورت تابعی با معکوس از فاصله هر نقطه از نقاط همسایه ها با فاصله بین آنها متناسب است که میزان همبستگی و تشابه بین همسایهمی

 .[11]تعریف کرد 
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 .شودپنج در نظر گرفته میتا  یکتوان وزن است که معموال بین   s،pو  0t فاصله بین دو موقعیت  i0hکه در آن 
 

 (Krgیاب کریجینگ )روش درون
 

که یک مهندس معدن آفریقای جنوبی  [12]کریگ گر آمار فضایی است که به افتخار یکی از پیشگامان علم زمین آمار به نام تخمین ترینمهم

شود ه صورت زیر تعریف میدار استوار است و ببوده است، کریجینگ نام گرفت. کریجینگ یک روش تخمین است که بر منطق میانگین متحرك وزن

(3.) 

(2)                                                                                                                                            *

1

1,2,.....,
i

n

V i V
i

Z Z i n 

*  ها،داد ایستگاه، تعnکه در آن 

VZ  ،پارامتر تخمینیi  وزن نمونهiام و
iVZ گر ناکریجینگ یک تخمین .[6]باشد پارامتر معلوم می-

شود، ولى نیز اعمال می  هاى تخمین مانند روش چند ضلعى و عکس مجذور فاصلهنااریبى در دیگر روشاریب با کمترین واریانس تخمین است. شرط 

یب بودن، واریانس تخمین نیز حداقل باشد. از آن جایى که اراى تعیین مى کند که در عین نارا به گونه ویژگى کریجینگ آن است که ضرائب

 (توان توزیع خطا )واریانس تخمینکریجینگ، همراه هر تخمین، مقدار خطاى آن را نیز مى دهد، به این ترتیب عالوه بر محاسبه مقدار متوسط خطا، مى

 .را در کل محدوده مورد بررسى بدست آورد
 

 ها بررسی و صحت سنجی روش
 

آید که در این روش ابتدا مقدار هر بدست می Cross – validateهای زمین آمار با استفاده از روش های رسم شده و دقت روشواریوگرامدقت 

ای که هرگز مقدار آن در دست نبوده است. شود، به گونهشود و سپس مقدار آن از روی واریوگرام تخمین زده میگیری شده، حذف مینقطه اندازه

های تخمینی شود. در نهایت نمودار دادهشود و این کار برای تمام مقادیر معلوم تکرار میقدار واقعی آن نقطه دوباره در جای خود قرار داده میسپس م

 .[3]آید ها بدست میشود و همبستگی بین این دادهای ترسیم و مقایسه میهای مشاهدهدر مقابل داده

 های زمین آمار از دو معیار دیگر، به منظور ارزیابی عملکرد روشCross – validateبا استفاده از روش  (R)عالوه بر بررسی ضریب همبستگی 

و  RMSE(( به شرح زیر استفاده گردید. روشی که کمترین مقدار MAEو میانگین قدرمطلق خطا ) )RMSE( 1بررسی خطا )جذر میانگین مربعات خطا

MAE [12]شود گی را داشته باشد به عنوان روش مطلوب شناخته میو یا بیشترین مقدار ضریب همبست. 

(9)                                                                                                                                                   
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  باشد.ها میتعداد داده nها و هبه ترتیب داده مشاهداتی، داده محاسباتی، میانگین داد nو  iQ،iQ ،Qکه در آن         

                                                                                                                                                    
1 - Root Mean Square Error 
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 نتایج و بحث .3
 

ولفویتس مورد ارزیابی اولیه قرار گرفتند که  -های والدمنطقه مورد مطالعه با استفاده از آزمون ECو  TDSهای متوسط سالیانه پارامترهای داده

محدوده استان آذربایجان غربی با استفاده  ECو  TDSهای یابی، دادهسازی و درونقبل از مدل درصد قابل قبول بود. 5و  1دار نتایج در دو سطح معنی

ارائه  2ها به شرح جدول و مشخصات آماری داده 4و  9 هایها به صورت شکلاز تابع ریشه دوم به شکل مناسبی نرمال شدند. نتایج نرمال سازی داده

 .ه استشد

 های اولیه و نرمال شدهمشخصات آماری داده -2جدول

 ضریب کشیدگی ضریب چولگی واریانس میانگین نوع داده ها امترپار

EC 
 13/31 13/1 13/9219973 13/1931 های اولیهداده

 21/1 112/1 1112/1 32/3 های نرمال شدهداده

TDS 
 19/31 12/3 91/1123379 22/332 های اولیهداده

 22/1 122/1 123/1 29/3 های نرمال شدهداده

 

 
 .ECپارامتر  های نمونهسازی دادهیج نرمالنتا  -3شکل 

 
 .TDSپارامتر  های نمونهسازی دادهنتایج نرمال  -4شکل 

 

موجود در  ECو  TDSهای های پرت از طریق رسم واریانس کلود، دادهو حذف داده ECو  TDSهای نمونه پارامترهای سازی دادهبعد از نرمال

ها، با ها و زهکشها، چشمهچنین قناتهای عمیق، نیمه عمیق و آرتزین و همه با توجه به مختصات جغرافیایی چاهمنابع آب زیرزمینی منطقه مورد مطالع

یابی های میانهای نمونه انتخاب و دادهدرصد داده 18یابی شد. سپس تعداد های زمین آمار کریجینگ و معکوس وزنی فاصله دروناستفاده از روش

مورد بررسی قرار گرفت و  Cross – validateها )نمونه(، استخراج شد و صحت سنجی هر دو روش زمین آمار با توجه به روش ادهی متناظر با این دشده
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 GS+های زمین آمار با استفاده از نرم افزار یابی روشرسم گردید. محاسبات درون 7و  6های یابی شده به شرح شکلهای نمونه و میاننمودار داده

 . صورت گرفت

     
 یابی شده توسط روش کریجینگهای میانهای نمونه و دادهبررسی همبستگی بین داده -6شکل 

    
 یابی شده توسط روش معکوس وزنی فاصلههای میانهای نمونه و دادهبررسی همبستگی بین داده -7شکل 

 

طلق خطا و ضریب رگرسیون هر دوروش محاسبه و به صورت ضریب همبستگی، خطای استاندارد، جذر میانگین مربعات خطا، میانگین قدرم

چنین خطای استاندارد، جذر میانگین مربعات و یابی شده و همهای میانهای نمونه و دادهارائه شد. با توجه به ضریب همبستگی بیشتر بین داده 9جدول 

 میانگین قدرمطلق خطای کمتر، روش کریجینگ به عنوان روش برتر انتخاب شد.

 ها و بررسی همبستگی آنهانتایج برازش مدل -3دول ج

 

 

گیری خطا و همبستگی، به عنوان روش برتر در بین دو روش زمین آمار کریجینگ و معکوس اده از چهار معیار اندازهفستروش کریجینگ با ا

به  3و  3 هایبندی شد. شکلیابی و پهنهمنطقه مورد مطالعه در سطح منطقه میان ECو  TDSوزنی فاصله انتخاب و با استفاده از این روش، پارامترهای 

 یابی شده است.در سطح آذربایجان غربی است که با استفاده از روش کریجینگ میان ECو  TDSبندی و رسم خطوط پارامترهای پهنهبیانگر ترتیب 

. بررسی داردساالنه مناطق مختلف محدوده آذربایجان غربی نشان از افزایش این پارامتر در طول دوره آماری  ECو  TDSبررسی میانگین پارامترهای 

 TDSپارامتر  میانگین ( برای تمام مناطق بدست آمد. برای نمونه نمودارECو  TDSمناطق صورت گرفت و نتایج یکسان )افزایش پارامترهای  برای تمام

 ( ارائه شد.18ساالنه محدوده ارومیه و نمودار تغییرات سطح ایستابی کل منطقه مورد مطالعه به شرح شکل )

 

 2R SE RMSE MAE روش پارامتر

EC 
 91/29 11/173 173/1 333/1 کریجینگ

 23/37 31/192 199/1 319/1 معکوس وزنی فاصله

TDS 
 11/27 72/171 171/1 333/1 کریجینگ

 72/11 93/121 199/1 391/1 معکوس وزنی فاصله
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 یابی شده آب زیرزمینی مدل منطقه مورد مطالعه با استفاده از روش زمین آمار کریجینگنمیا TDSنمای دو بعدی مقدار -8شکل 

 
 یابی شده آب زیرزمینی مدل منطقه مورد مطالعه با استفاده از روش زمین آمار کریجینگمیان ECنمای دو بعدی مقدار -9شکل 

 

 
میه در طی دوره آماری، )سمت چپ( تغییرات سطح ایستابی کل منطقه محدوده ارو TDS)سمت راست( تغییرات میانگین پارامتر  -11شکل 

 مورد مطالعه در دوره آماری
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 نتیجه گیری .5
 

بندی این پارامترها بسیار مفید تواند در پهنهیابی پارامترهای کیفیت آب زیرزمینی و یا سطحی میهای زمین آمار در میاندقت قابل قبول روش

در سطح منطقه با استفاده از  ECو  TDSمنطقه مورد مطالعه، پارامترهای  ECو  TDSهای پارامترهای د از بررسی نرمال بودن دادهباشند. در این تحقیق بع

یابی شده در هر دو روش مورد های میانهای نمونه و دادهیابی شد. همبستگی بین دادهدو روش زمین آمار کریجینگ و معکوس وزنی فاصله درون

(، برتری روش کریجینک را اثبات کردند و ضریب همبستگی SEو   MAE،RMSEهای بررسی خطا )گرفت که نتایج همبستگی و آزمون مقایسه قرار

782/8=2R یابی پارامترهای یابی شده نشان از دقت باالی مدل کریجینگ در میانهای نمونه و میانبین دادهTDS  وEC  منطقه مورد مطالعه است. ناظری

یابی سطح آب زیرزمینی محدوده سلماس استان ن( نیز در تحقیقات خود روش کریجینگ را به عنوان روش برتر جهت میا11همکاران )تهرودی و 

یابی و بررسی پراکنش کلر موجود در آب ( جهت میان27آذربایجان غربی معرف کردند که با نتایج تحقیق مطابقت دارد. ناظری تهرودی و همکاران )

به عنوان روش  712/8دوده دریاچه ارومیه دو روش کریجینگ و معکوس وزنی فاصله، روش معکوس وزنی فاصله را با ضریب همبستگی زیرزمینی مح

های کیفیت آب یک منطقه دانست، توان یک روش زمین آمار را متناسب با دادهبرتر معرفی کردند، نتایج این تحقیق و تحقیق حاضر نشان داد که نمی

یابی های میانیابی پارامتر مورد نظر بهتر است روشهای مورد استفاده در این تحقیق به صورت درصد محاسبه شده بود، ولی قبل از میانداده البته ماهیت

ز در شمال غرب دریاچه ارومیه ا ECو  TDSهای پراکنش سدیم مشخص است، پارامترهای مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند.  همان طور که از نقشه

شود تا جایی که در موجود در آب زیرزمینی کاسته می ECو  TDSسایر نقاط بیشتر است و هر چه از دریاچه فاصله میگیرم، رفته رفته از پارامترهای 

های به سال موجود در آب زیرزمینی منطقه نسبت ECو  TDSرسد. پارامترهای مرزهای غربی و جنوبی استان آذربایجان غربی، به کمترین مقدار خود می

 گذشته افزایش یافته است و این در حالی است که سطح آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه در طی دوره آماری کاهش یافته است. ناظری تهرودی و

ه معرفی کردند. با های دریاچه ارومیه را ناشی از کاهش سطح ایستابی منطقه مورد مطالعهای حوضهها و آنیون( نیز افزایش غلظت کاتیون27همکاران )

موجود در آب زیرزمینی افزایش قابل  ECو  TDSتوجه به وضعیت فعلی دریاچه، میزان تبخیر از سطح و افزایش غلظت نمک دریاچه، پارامترهای 

حدودیت ای که در بر خواهد داشت، متوجهی خواهد داشت و این موضوع خسارات زیست محیطی زیادی را در بر دارد و در نهایت مشکل عمده

 کشت خواهد بود. 
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