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  چکیده

فـاکتور   ،نتخاب روش درون یـابی مناسـب  مینی یکی از مهمترین منابع آب در نواحی خشک و نیمه خشک است. ازآب زیر

مهمی در تحلیل زمین آماري محسوب می شود چون روش هاي مختلف درون یابی می تواند منجر به نتایج نهایی مختلـف  

در تعیـین الگـوي    کریجینیگ و کوکریجینگ روش هاي درون یابیانواع شود. از این رو، هدف این پژوهش، بررسی کارایی 

سپس با اسـتفاده از روش  . جمع آوري شد دشت ماهیدشتاز  چاه 40 ايهدادهدر مجموع  .است تراز آب زیرزمینیمکانی 

  هـاي یابی شـد. ارزیـابی متقابـل و آمـاره    ارز ب زیرزمینیسطح آکوکریجینگ و هاي مختلف درون یابی شامل کریجینگ 

ME، RMSE و R2   سـاده کریجینگ کوطبق نتایج ارزیابی متقابل روش  .به منظور صحت سنجی روش ها استفاده شد 

گرچه تمام روش هاي آزموده شده داراي   .منطقه بودسطح آب زیرزمینی  ) داراي بهترین کارایی براي برآوردگوسی(مدل 

 کریجینگکریجینگ عملکرد بهتري نسبت به کوصحت پیش بینی بودند اما با توجه به شاخص هاي ارزیابی متقابل، روش 

  .داشت

  

  درون یابی، کوکریجینگ، کریجینگزمین آمار،   کلیدي: گانواژ

  

  مقدمه - 1

 آبیاري در چه هاآن از استفاده و گردندمی دنیا محسوب کشورهاي همه در آب تأمین مهم منابع از یکی هاي زیرزمینیآب

 در جغرافیایی نظر از ایران ).89: 1389رضایی و همکاران، ( است افزایش به رو صنعتی و شهري مصارف در و چه کشاورزي

 کشور اعظم قسمت کلی طور به). 1381 علیزاده،( است متر میلی 250 آن بارندگی متوسط که شده واقع جهان از اي منطقه

 در حاضر درحال. شود می تامین زیرزمینی هاي آب منابع از شهرها و صنایع ، روستاها نیاز مورد آب و است آب کم و خشک

 یمی،نژاد وکر هاشمی( است کاهش به رو شدت به زیرزمینی هاي سفره منابع، این از مجازآب حد از بیش برداشت دلیل به کشور
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پذیر  ترین ماده حیاتی است که جایگزینی آن به هیچ صورت دیگري امکان آگاهی به این حقیقت که آب تنها و مهم با ).1385

 سطح از اطمینان قابل و دقیق برآورد اولویت قرارداد. بایستی در کیفی منابع آب کشور را حفاظت کمی و رو این باشد، از نمی

 توانمی پایین هزینه با و آسانی به ایستابی سطح نوسانات از اطالع صورت در و مهم بوده برداريبهره مورد هايآبخوان در ایستابی

در  ایستابی، سطح مکانی توزیع ). برآورد360: 2008همکاران،  و دل خرم یافت (گنجی دست زیرزمینی ذخیره آب تغییرات به

 منابع هايبحث از و بسیاري آبخیزداري هايطرح زیست، محیط هايطرح زیرزمینی، سدهاي مانند مسایل، از اي گسترده طیف

 با ایستابی سطح ارتباط پیچیدگی و مشاهداتی هايکمبود چاه سفره، مختلف نقاط در ایستابی سطح زیاد تغییرات دارد. کاربرد آب

نماید (زارع ابیانه و بیات می چندان دو ایستابی سطح مکانی توزیع برآورد در را هاي کارآمدروش توسعه اهمیت پارامترها، دیگر

). Li and Heap., 2011کنند (هاي مکانی پیوسته نقش مهمی در مدیریت و علوم محیط زیست ایفا میداده ).2: 1392ورکشی، 

-هاي محیطی جمعها نیز سخت و پرهزینه است. دادهآوري آنراحتی در دسترس نیست و اغلب جمعهایی معموالً بهچنین داده

برداري اي هستند. بنابراین نیاز به برآورد مقدار یک ویژگی در نقاط نمونهصورت نقطهآوري شده از مطالعات میدانی اغلب به

مکانی، ابزاري براي برآورد یابی هاي درونهاي مکانی پیوسته وجود دارد. در چنین مواردي، روشمنظور تولید دادهنشده به

 Li andباشند (برداري شده میهاي نقاط نمونهبرداري نشده با استفاده از دادهمقادیر یک متغیر زیست محیطی در مناطق نمونه

Heap., 2011 .(نقاط  در یابیهاي درونو درباره کارایی روش متعددي مربوط به روند تغییرات تراز آب زیرزمینی مطالعات

)، مراتی و 1392)، پیري و بامري (2014توان به مطالعات ختاك و همکاران (. که میف جهان و ایران انجام شده استمختل

هاي صورت جایی که مطالعهاز آن ) اشاره کرد.1397) و نجف پور و همکاران (1397)، قربانی و همکاران (1396همکاران (

توان این نتایج را به سایر نقاط تعمیم داد، نیاز است که الگوي پراکنش مکانی یگرفته در مناطق مختلف نتایج متفاوتی دارد و نم

آماري با هم مقایسه شود تا هاي مختلف زمینتغییرات سطح آبهاي زیرزمینی در مناطق مختلف مورد بررسی قرار گیرد و روش

یابی در بررسی هاي درونوهش، مقایسه روشدست آید. بنابراین هدف از این پژبهترین روش براي هر متغیر در آن منطقه به

  تغییرات سطح آبهاي زیرزمینی می باشد.

 

 مواد و روشها - 2

  موقعیت منطقه مورد مطالعه - 1- 2

 شرکت حلقه چاه اخذ شده از 40هاي و داده آمار از دشت ماهیدشت، زیرزمینی آبهاي کمی پارامتر منظور ارزیابی به

  نشان داده شده است. موقعیت منطقه )1استفاده شده است. که در شکل ( 1394 سال به مربوطکرمانشاه  ايمنطقه آب سهامی

 

  
  جغرافیایی منطقه مورد مطالعه (دشت ماهیدشت کرمانشاه) موقعیت )1شکل (

  هاآنالیز داده - 2- 2
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به دو طریق قطعی و  درونیابیگردد. آمار از روشهاي درونیابی مختلف استفاده میزمین در برآورد توزیع مکانی با رویکرد

آمار (انواع زمین صورتی که روش) در IDW(روش گردد توابع ریاضی استفاده می شود. در روش قطعی تنها ازآمار انجام میزمین

 واریوگرام اي بوده و به توابع ریاضی و آمار وابسته است و از مدلمتغیرات ناحیه کریجینگ و روش کوکریجینگ) بر اساس تئوري

 گیري نشده،هاي ورودي و تخمین مقدار مکانهاي اندازهفضایی داده آمار است براي توصیف پیوستگیکه ابزار اصلی در زمین

-هاي زمین آماري پارامتر کمی محاسبه میدر این پژوهش ابتدا با استفاده از مدل ).1394(مومنی و همکاران،  شوداستفاده می

هاي کریجینگ از انواع روش .استکوکریجینگ  وکریجینگ  روشهايهاي زمین آماري شامل . مدلمقایسه گردیدشود و سپس 

 هاي مربوط داراي توزیعهاي درونیابی الزم است دادهبراي روش اشاره کرد. گسستهو  توان به ساده، معمولیو کوکریجینگ می

بررسی ارتباط مکانی استفاده شد. سپس براي  SPSSفزار ارمن سازي توزیع آنها ازها و نرمالنرمال باشند. براي تعیین توزیع داده

و بهترین مدل تجربی براي پارامتر ترسیم  شد استفاده  +GS ها و همچنین رسم واریوگرام و یا سمی واریوگرام از نرم افزارداده

میزان خطاي  R2) و RMSEخطا ( ) و ریشه دوم میانگین مربعMEگردد. در انتها با استفاده از روش میانگین خطاي برآورد (می

 بندينقشه پهنه و مکانی توزیع انتها درگردد. گیرد و بهترین روش انتخاب میهاي درونیابی  مورد بررسی قرار میهریک از روش

  برآورد شد. ARC GISاستفاده از نرم افزار  با مناسب آن درونیابی روش با

 

  نتایج و بحث  - 3

 یک بودن نرمال براي نرمالیته آزمون جهت Zاز آزمون شده و  SPSSها وارد مرحله اول دادهدر تحقیق،  این انجام در

 تعیین و هاداده فضایی ساختار به مناسب واریوگرام مدل برازش منظور به  نرمالسازي از بعداست.  استفاده شده زمانی سري

 مورد 1394سال  در زیرزمینی آب عمق تغییرات میزان به مربوط هاي داده) ايقطعه اثر سقف، تأثیر، دامنه( آن پارامترهاي

 مجموع حداقل اساس بر و +GS افزار نرم کمک به تغییرنما، مدل ترین مناسب انتخاب .گرفتند قرار واریوگرافی یا ساختاري آنالیز

 کمک به تغییرنما بر تئوري مدل تجربی، تغییرنماهاي آوردن بدست از پس .گرفت صورت) R2( میزان حداکثر و) RSS( مربعات

 به خطی( واریوگرام و سمی واریوگرام هاي مدل بین از آب عمق هاي داده به مناسب تغییرنما و شد داده برازش +GS افزار نرم

 هاي عامل ویا سمی واریوگرام  واریوگرام به شده داده برازش مدل بهترین. گردید برازش )گوسی و نمایی کروي، خطی، سقف،

  .است ) آورده شده2و شکل ( )1( جدول در آن به مربوط

  مدل برازش شده بر تغییرنما و اجزاء تغییرنما )1(جدول 

 آستانه  )C0(اياثر قطعه  )A0( دامنه تاثیر  مدل  سال
(C0+C)  

وابستگی مکانی 

)C0+C( C/  
  R2  کالس وابستگی

 
RSS  

1394 spherical 0/110000  617/0  948/1  683/0  0/10000  841/0  0941/0  

 

  
 مربوط به سطح اب زیر زمینی دشت ماهیدشت در دوره مطالعه سمی واریوگرام )2شکل (
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آورده شده است.  )3(و کریجینگ در جدول کوکریجینگ هاي حاصل از برآورد روشR2 و RMSEو  MEمقادیر سپس 

تر است، که نشان دهنده نزدیکی بیش هاسایر روشنسبت به از نوع گوسی  کوکریجینگ سادهروش  دهنده برترينتایج نشان 

  ).3خر نقشه مکانی به بهترین روش تهیه شده است شکل (و در آ .گیري شده با این روش برآوردي استبرآوردها به مقادیر اندازه
  

  یابی زمین امارهاي مختلف درونسطح آب زیرزمینی در روش RMSEو  MEEمقادیر  )3(جدول 

R2 RMSE ME  سال روش مدل 

  کریجینگ معمولی ايدایره  045/0 916/0 467/0
  

  
  
  
  
  
  

139
4  

 کروي 044/0 912/0 486/0
 نمایی 046/0 899/0 497/0

 گوسی 042/0 910/0 487/0
  ايدایره 047/0 854/0 528/0

  کریجینگ ساده
 
 

 کروي 047/0 855/0 527/0

 نمایی 051/0 /870 523/0

 گوسی 047/0 856/0 525/0

  ايدایره 035/0 853/0 529/0
  کریجینگ گسسته

 کروي 036/0 855/0 527/0 

 نمایی 043/0 871/0 521/0

 گوسی 035/0 856/0 525/0

   ايدایره 025/0 963/0 467/0
کوکریجینگ 

 معمولی

 
 
 
 
 

1394  
 کروي 024/0 966/0 465/0

 نمایی 026/0 964/0 465/0

 گوسی -007/0 865/0 511/0

   ايدایره 020/0 854/0 534/0
 کروي 016/0 854/0 535/0 کوکریجینگ ساده

 نمایی 025/0 857/0 535/0

 گوسی 040/0 848/0 542/0

  ايدایره -025/0 854/0 534/0
کوکریجینگ 

 گسسته
 کروي -021/0 854/0 534/0
 نمایی 012/0 856/0 535/0
 گوسی -042/0 848/0 542/0

  

  
 نقشه پهنه بندي تراز آب زیرزمینی با استفاده از روش کوکریجینگ ساده مدل گوسی )3شکل (

  منابع

 علمی مجله سنندج، شهر زباله دفن محل دست پایین   ، ارزیابی آلودگی شیمیایی منابع آب زیرزمینی مناطق1389رضایی، رضا و همکاران،  .1

 .98-89ص.پانزدهم دوره کردستان، پزشکی علوم دانشگاه

). توسعه و کاربرد مدل هاي عصبی، فازي، الگوریتم ژنتیک و زمین آمار در برآورد توزیع 1392. (زارع ابیانه, حمید و مریم بیات ورکشی .2

 .25-1), 4(20, خاك و آب حفاظت هاي پژوهش مجله مکانی سطح ایستابی.
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هاي مشاهده اي براي تخمین بیالن با روش  ). بهینه سازي شبکه چاه2009( محمدجواد., و منعم, کوروش, محمدي, ناصر گنجی خرم دل, .3

 ).2( 22آب و خاك,  .نوسان دوگانه سطح آب زیرزمینی

  صفحه 808 ،)ع( رضا امام دانشگاه انتشارات. کاربردي هیدرولوژي اصول ،.ا علیزاده، .4

 درطی برخوار- واصفهان آباد نجف هیدرولوژیکی درواحدهاي زیرزمینی هاي آب کیفیت افت بررسی. 1385 ،.ا کریمی، و. ه نژاد، هاشمی .5

 تا 1829 ص شهرکرد، دانشگاه رود، زاینده و کارون هاي حوزه آب منابع از بهینه برداري بهره اي منطقه همایش اولین 83-76 هاي سال

1839. 

 خاك گیاه،آب، سازي مدل المللی بین کنفرانس دومین ، سیرجان دشت زیرزمینی آب سطح تغییرات بررسی. 1392.بامري ا، و. ح پیري، .6

   رفته پیش وفناوري صنعتی تکمیلی تحصیالت دانشگاه وهوا،کرمان،

مجله  .بندي تراز آب زیرزمینی ). ارزیابی روش کریجینگ بیزین تجربی در پهنه1397الناز. ( ،فرنیا .میثم ،جزي ساالري .خلیل، قربانی .7

 .165- 182)، 1(25 هاي حفاظت آب و خاك پژوهش
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Comparison of the Efficiency of Geospatial Methods for 
Investigating Groundwater Level in Mahidshast Plain of 

Kermanshah 
 

Abstract  
Submarine water is one of the most important water sources in dry and semi-arid areas. 
Selection of an appropriate interpolation method is an important factor in the 
geostatistical analysis because different interpolation methods can lead to different end 
results. Therefore, the aim of this study was to investigate the efficiency of various 
Krigingig and Cochraneig interpolation methods in determining the spatial pattern of 
groundwater level. A total of 40 wells were collected from Mahidshat Plain. Then, using 
different interpolation methods, Kriging and Groundwater Cokriging were evaluated. 
Mutual evaluation and MAE, RMSE and R2 statistics were used to validate the methods. 
According to the cross-sectional results, conventional cokriging (Gaussian model) has 
the best performance for estimating groundwater level in the area. Although all tested 
methods had predictive accuracy, according to mutual evaluation indices, the 
cochleining method had a better performance than kriging. 
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