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فااکتور   ،نتخاب روش درون ياابی مناسا   مینی يکی از مهمترين منابع آب در نواحی خشک و نیمه خشک است. ازآب زير

مهمی در تحلیل زمین آماری محسوب می شود چون روش های مختلف درون يابی می تواند منجر به نتايج نهايی مختلف 

در تعیاین الگاوی    کريجینیگ و کوکريجینگ روش های درون يابیانواع شود. از اين رو، هدف اين پژوهش، بررسی کارايی 

سپس با استفاده از روش . جمع آوری شد دشت ماهیدشتاز  چاه 44 ایهدادهدر مجموع  .است تراز آب زيرزمینیمکانی 

  هاای يابی شاد. ارزياابی متقابال و آمااره    ارز ب زيرزمینیسطح آکوکريجینگ و های مختلف درون يابی شامل کريجینگ 

ME، RMSE و R
2
 سادهکريجینگ کوطبق نتايج ارزيابی متقابل روش  .به منظور صحت سنجی روش ها استفاده شد   

گرچه تمام روش های آزموده شده دارای   .منطقه بودسطح آب زيرزمینی  ( دارای بهترين کارايی برای برآوردگوسی)مدل 

 کريجینگکريجینگ عملکرد بهتری نسبت به کوصحت پیش بینی بودند اما با توجه به شاخص های ارزيابی متقابل، روش 
 .داشت

 درون يابی، کوکريجینگ، کريجینگزمین آمار،   کلیدی: گانواژ

 مقدمه -1
 آبیاری در چه هاآن از استفاده و گردندمی دنیا محسوب کشورهای همه در آب تأمین مهم منابع از يکی های زيرزمینیآب

 در جغرافیايی نظر از ايران (.31: 1331رضايی و همکاران، ) است افزايش به رو صنعتی و شهری مصارف در و چه کشاورزی

 کشور اعظم قسمت کلی طور به(. 1331 علیزاده،) است متر میلی 254 آن بارندگی متوسط که شده واقع جهان از ای منطقه

 در حاضر درحال. شود می تامین زيرزمینی های آب منابع از شهرها و صنايع ، روستاها نیاز مورد آب و است آب کم و خشک

 يمی،نژاد وکر هاشمی) است کاهش به رو شدت به زيرزمینی های سفره منابع، اين از مجازآب حد از بیش برداشت دلیل به کشور
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پذير  ترين ماده حیاتی است که جايگزينی آن به هیچ صورت ديگری امکان آگاهی به اين حقیقت که آب تنها و مهم با (.1335

 سطح از اطمینان قابل و دقیق برآورد اولويت قرارداد. بايستی در کیفی منابع آب کشور را حفاظت کمی و رو اين باشد، از نمی

 توانمی پايین هزينه با و آسانی به ايستابی سطح نوسانات از اطالع صورت در و مهم بوده برداریبهره مورد هایآبخوان در ايستابی

در  ايستابی، سطح مکانی توزيع (. برآورد364: 2443همکاران،  و دل خرم يافت )گنجی دست زيرزمینی ذخیره آب تغییرات به

 منابع هایبحث از و بسیاری آبخیزداری هایطرح زيست، محیط هایطرح زيرزمینی، سدهای مانند مسايل، از ای گسترده طیف

 با ايستابی سطح ارتباط پیچیدگی و مشاهداتی هایکمبود چاه سفره، مختلف نقاط در ايستابی سطح زياد تغییرات دارد. کاربرد آب

نمايد )زارع ابیانه و بیات می چندان دو ايستابی سطح مکانی توزيع برآورد در را های کارآمدروش توسعه اهمیت پارامترها، ديگر

(. Li and Heap., 2011کنند )های مکانی پیوسته نقش مهمی در مديريت و علوم محیط زيست ايفا میداده (.2: 1312ورکشی، 

-های محیطی جمعها نیز سخت و پرهزينه است. دادهآوری آنراحتی در دسترس نیست و اغل  جمعهايی معموالً بهچنین داده

برداری ای هستند. بنابراين نیاز به برآورد مقدار يک ويژگی در نقاط نمونهصورت نقطهآوری شده از مطالعات میدانی اغل  به

مکانی، ابزاری برای برآورد يابی های درونهای مکانی پیوسته وجود دارد. در چنین مواردی، روشمنظور تولید دادهنشده به

 Li andباشند )برداری شده میهای نقاط نمونهبرداری نشده با استفاده از دادهمقادير يک متغیر زيست محیطی در مناطق نمونه

Heap., 2011 .)نقاط  در يابیهای درونو درباره کارايی روش متعددی مربوط به روند تغییرات تراز آب زيرزمینی مطالعات

(، مراتی و 1312(، پیری و بامری )2414توان به مطالعات ختاک و همکاران ). که میف جهان و ايران انجام شده استمختل

های صورت جايی که مطالعهاز آن ( اشاره کرد.1311( و نجف پور و همکاران )1311(، قربانی و همکاران )1316همکاران )

توان اين نتايج را به ساير نقاط تعمیم داد، نیاز است که الگوی پراکنش مکانی یگرفته در مناطق مختلف نتايج متفاوتی دارد و نم

آماری با هم مقايسه شود تا های مختلف زمینتغییرات سطح آبهای زيرزمینی در مناطق مختلف مورد بررسی قرار گیرد و روش

يابی در بررسی های درونوهش، مقايسه روشدست آيد. بنابراين هدف از اين پژبهترين روش برای هر متغیر در آن منطقه به

 تغییرات سطح آبهای زيرزمینی می باشد.
 

 مواد و روشها -2

 موقعیت منطقه مورد مطالعه -2-1
 شرکت حلقه چاه اخذ شده از 44های و داده آمار از دشت ماهیدشت، زيرزمینی آبهای کمی پارامتر منظور ارزيابی به

 نشان داده شده است. موقعیت منطقه (1استفاده شده است. که در شکل ) 1314 سال به مربوطکرمانشاه  ایمنطقه آب سهامی
 

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

 هاآنالیز داده -2-2
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به دو طريق قطعی و  درونیابیگردد. آمار از روشهای درونیابی مختلف استفاده میزمین در برآورد توزيع مکانی با رويکرد

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

 واريوگرام ای بوده و به توابع رياضی و آمار وابسته است و از مدلمتغیرات ناحیه کريجینگ و روش کوکريجینگ( بر اساس تئوری

 گیری نشده،های ورودی و تخمین مقدار مکانهای اندازهفضايی داده آمار است برای توصیف پیوستگیکه ابزار اصلی در زمین

-های زمین آماری پارامتر کمی محاسبه میدر اين پژوهش ابتدا با استفاده از مدل (.1314)مومنی و همکاران،  شوداستفاده می

های کريجینگ از انواع روش .استکوکريجینگ  وکريجینگ  روشهایهای زمین آماری شامل . مدلمقايسه گرديدشود و سپس 

 های مربوط دارای توزيعهای درونیابی الزم است دادهبرای روش اشاره کرد. گسستهو  توان به ساده، معمولیو کوکريجینگ می

بررسی ارتباط مکانی استفاده شد. سپس برای  SPSSفزار ارمن سازی توزيع آنها ازها و نرمالنرمال باشند. برای تعیین توزيع داده

و بهترين مدل تجربی برای پارامتر ترسیم  شد استفاده  +GS ها و همچنین رسم واريوگرام و يا سمی واريوگرام از نرم افزارداده

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

 بندینقشه پهنه و مکانی توزيع انتها درگردد. گیرد و بهترين روش انتخاب میهای درونیابی  مورد بررسی قرار میهريک از روش

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

 نتایج و بحث  -3
 يک بودن نرمال برای نرمالیته آزمون جهت Zاز آزمون شده و  SPSSها وارد مرحله اول دادهدر تحقیق،  اين انجام در

 تعیین و هاداده فضايی ساختار به مناس  واريوگرام مدل برازش منظور به  نرمالسازی از بعداست.  استفاده شده زمانی سری

 مورد 1314سال  در زيرزمینی آب عمق تغییرات میزان به مربوط های داده( ایقطعه اثر سقف، تأثیر، دامنه) آن پارامترهای

 مجموع حداقل اساس بر و +GS افزار نرم کمک به تغییرنما، مدل ترين مناس  انتخاب .گرفتند قرار واريوگرافی يا ساختاری آنالیز

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

 به خطی) واريوگرام و سمی واريوگرام های مدل بین از آب عمق های داده به مناس  تغییرنما و شد داده برازش +GS افزار نرم

 های عامل ويا سمی واريوگرام  واريوگرام به شده داده برازش مدل بهترين. گرديد برازش (گوسی و نمايی کروی، خطی، سقف،

 .است ( آورده شده2و شکل ) (1) جدول در آن به مربوط
 مدل برازش شده بر تغییرنما و اجزاء تغییرنما (1)جدول 

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

وابستگی مکانی 
(C0+C) C/ 

R کالس وابستگی
2 

 
RSS 

1334 spherical 0/110000  716/0  349/1  793/0  0/10000  941/0  0341/0  
 

 
 مربوط به سطح اب زیر زمینی دشت ماهیدشت در دوره مطالعه سمی واریوگرام (2شکل )
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آورده شده است.  (3)و کريجینگ در جدول کوکريجینگ های حاصل از برآورد روشR2 و RMSEو  MEمقادير سپس 

تر است، که نشان دهنده نزديکی بیش هاساير روشنسبت به از نوع گوسی  کوکريجینگ سادهروش  دهنده برترینتايج نشان 

 (.3خر نقشه مکانی به بهترين روش تهیه شده است شکل )و در آ .گیری شده با اين روش برآوردی استبرآوردها به مقادير اندازه
 

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

2 
RMSE ME سال روش مدل 

 کریجینگ معمولی ایدایره 040/0 317/0 476/0
 

 
 
 
 
 
 

1334 

 کروی 044/0 312/0 497/0

 نمایی 047/0 933/0 436/0

 گوسی 042/0 310/0 496/0

  ایدایره 046/0 904/0 029/0
 کریجینگ ساده

 
 

 کروی 046/0 900/0 026/0

 نمایی 001/0 /960 023/0

 گوسی 046/0 907/0 020/0

  ایدایره 030/0 903/0 023/0
 کریجینگ گسسته

 کروی 037/0 900/0 026/0 

 نمایی 043/0 961/0 021/0

 گوسی 030/0 907/0 020/0

  ایدایره 020/0 373/0 476/0
کوکریجینگ 

 معمولی

 
 
 
 
 

1334 
 کروی 024/0 377/0 470/0

 نمایی 027/0 374/0 470/0

 گوسی -006/0 970/0 011/0

  ایدایره 020/0 904/0 034/0
 کروی 017/0 904/0 030/0 کوکریجینگ ساده

 نمایی 020/0 906/0 030/0

 گوسی 040/0 949/0 042/0

  ایدایره -020/0 904/0 034/0
کوکریجینگ 

 گسسته
 کروی -021/0 904/0 034/0

 نمایی 012/0 907/0 030/0

 گوسی -042/0 949/0 042/0

 

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

 منابع
 علمی مجله سنندج، شهر زباله دفن محل دست پايین  ، ارزيابی آلودگی شیمیايی منابع آب زيرزمینی مناطق1331رضايی، رضا و همکاران،  .1

 .13-31ص.پانزدهم دوره کردستان، پزشکی علوم دانشگاه

(. توسعه و کاربرد مدل های عصبی، فازی، الگوريتم ژنتیک و زمین آمار در برآورد توزيع مکانی 1312. )زارع ابیانه, حمید و مريم بیات ورکشی .2

 .25-1(, 4)24, خاک و آب حفاظت های پژوهش مجله سطح ايستابی.
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های مشاهده ای برای تخمین بیالن با روش  (. بهینه سازی شبکه چاه2441) محمدجواد., و منعم, کوروش, محمدی, ناصر گنجی خرم دل, .3

 (.2) 22آب و خاک,  .نوسان دوگانه سطح آب زيرزمینی

 صفحه 343 ،(ع) رضا امام دانشگاه انتشارات. کاربردی هیدرولوژی اصول ،.ا علیزاده، .4

 درطی برخوار-واصفهان آباد نجف هیدرولوژيکی درواحدهای زيرزمینی های آب کیفیت افت بررسی. 1335 ،.ا کريمی، و. ه نژاد، هاشمی .5

 .1331 تا 1321 ص شهرکرد، دانشگاه رود، زاينده و کارون های حوزه آب منابع از بهینه برداری بهره ای منطقه همايش اولین 33-16 های سال

 خاک گیاه،آب، سازی مدل المللی بین کنفرانس دومین ، سیرجان دشت زيرزمینی آب سطح تغییرات بررسی. 1312.بامری ا، و. ح پیری، .6

  رفته پیش وفناوری صنعتی تکمیلی تحصیالت دانشگاه وهوا،کرمان،

مجله  .بندی تراز آب زيرزمینی (. ارزيابی روش کريجینگ بیزين تجربی در پهنه1311الناز. ) ،فرنیا .میثم ،جزی ساالری .خلیل، قربانی .1

 .165-132(، 1)25 های حفاظت آب و خاک پژوهش

های زمین آمار و سیستم اطالعات جغرافیايی در تحلیل تغییرات  (. ارزيابی روش1311نجف پور, نويده, ترابی پوده, حسن, يونسی, حجت اله. ) .3

 .262-251(, 1)14تحقیقات منابع آب ايران,  مکانی و طبقه بندی کیفیت آب زيرزمینی.
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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 R

2
 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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