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   چکیده 

و  RSSبر مبناي  یتجرب وگرامیوار لیو تحل هیمدل براي تجز نیتر و انتخاب مناسب یحاضر به منظور بررس قیتحق 

است.  رفتهیانجام پذ لیآبخوان دشت اردب ینیرزمیز يها آب یفیک يهامتغیرمناسب  وگرامیوار يو مشخصات آمار لیتحل

هر  یتجرب يها وگرامیمنتقل شده و وار GS+افزار  نرم طیمح هو مشخص شدن نرمال بودن، ب يساز ها بعد از نرمال داده

 جی. نتادیانتخاب گرد RSSحداقل مقدار  يبر مبنا وگرامیمتناسب بودن وار يمدل برا نیها محاسبه و بهترمتغیراز  کی

و  هبود يمدل، کرو نی؛ مناسبترEC_Na؛  SAR_Na؛ Hco3؛ Naو  Ca ،Mg يهامتغیر ينشان داد که برا قیتحق

 زین TH_Caو  Cl يهامتغیر ي. براباشد یم نیمدل گاوس نیتر مناسب زین TDS_Ecو  So4 يهامتغیر يبرا يبرا

با اشتفاده  ینیرزمیآب ز یفیک يهامتغیر یمکان یوابستگ يبند طبقه یبررس جیداده شد. نتا صیمناسب تشخ ییمدل نما

 یمورد بررس يهامتغیر ینشان داد که در تمام یفیک يهامتغیربه  بوطمر يها وگرامیبه سقف در وار يا از نسبت اثر قطعه

  هستند. يقو یساختار مکان يدارا نیدرصد بود و بنابرا 75از  شترینسبت ب نیا Hco3به جز 

  هاي زیرزمینی آبآبخوان دشت اردبیل، مدل واریوگرام، کیفیت واژگان کلیدي: 

   

   مقدمه  - 1

ابزارها در  نیتر یاز اساس یکیو  شود یاستفاده م وگرامیاز وار يا هیناح ریمتغ کی یساختار مکان حیتشربه منظور 

شده برحسب فاصله دو نقطه است و چون از محاسبه  يریگ اندازه يها داده نیب یمکان یو نشانگر همبستگ باشد یم آمار نیزم

  ).1390و همکاران،  یوکیس ی(خاشع ندیگو یم یتجرب وگرامیبه آن وار معموالً دیآ یشده به دست م يریگ اندازه يها داده

به هم نسبت به نقاط دور  کینقاط نزد ياست که تشابه برا يطور عیتوز نیمع ییبا ساختار فضا يا هیناح ریمتغ کی يبرا

در نقاط  يا هیناح ریکه از آن به بعد متغ میرس یم يها به حد نمونه نیب یمکان ای یفاصله زمان شیاست. لذا با افزا شتریاز هم ب

فاصله  نیکه به ا کند ینم دایپ يدار یمعن رییتغ وگرامیفاصله مقدار وار شیندارد و با افزا یچندان ریبرهم تأث گریکدیاطراف 

ممکن  ییها بیو بعد از فراز و نش افتهی شیافزا وگرامیر وارفاصله مقدا شیها با افزا داده یی. در ساختار فضاندیگو یم ریدامنه تأث

  ).1389و همکاران،  یی(رضا شود یگفته م وگرامیکند که به آن سقف وار لیحد ثابت م کیاست به 

 ییستایا صیتشخ يها از روش یکی يآمار نیزم يها و روش یمکان يها دارند. در داده یفراوان يکاربردها ها وگرامیوار 

نرسد و ثابت  ینیبه سقف مع  وگرامیصورت که اگر وار نی). به ا1390و همکاران،  ی(مقام باشد یم وگرامیوار زیها آنال داده

 انگریب تواند یبود، م یشیو داراي روند افزا دینرس ینیبه آستانه مع وگرامیمثال اگر وار انندارند. به عنو ییستایها ا نگردد داده

تواند  یم زین نیداشته باشد که ا یعمل نموده و حالت موج یتناوب یتجرب وگرامییها باشد. گاهاً ممکن است وار روند در داده

ها مشخص  عدم آن را در داده ای ییستایوجود ا توان یم ییوگرامیوار زی. لذا با انجام آنالدیها نما داده ییستایشبهه در ا جادیا
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روند و تناوب را ابتدا حذف نموده و به برآورد داده ها در نقاط  توان یوجود دارد که م ییها روش ارآم نینمود. البته در زم

  ).1385 ،يمجهول پرداخت (محمد

وجود  صیو تشخ وگرامیوار زیوجود دارد. پس از آنال یهاي مختلف ها روش نمودن داده ستایبراي ا آمار نیدر زم نیهمچن

 باشد یمنطقه به واحدهاي همگن م میانجام داد، تقس توان یها م نمودن داده ستایکه براي ا ییاز کارها یکیها  روند در داده

و  نیباشد (ام یکاف زیها ن بوده و تعداد داده عیکه منطقه وس ردیصورت گ یگامهن تواند یعمل م نی). ا1387 ،ی(شعبان

مجدد و برآورد موجود باشد (آحمد،  هاي یبررس يبرا ی). به طوري که در هر واحد همگن تعداد نقطه کاف1381همکاارن، 

). 2013همکاران،  رآویراهگشا باشد (فر تواند یها به همراه مقدار آنها م داده تینمودار از موقع کی هیکار ته نی). براي ا2002

عنوان مدل روند  به n تا کیاست که روند از داده ها حذف شود. لذا معموال از توابع درجه  نیکه وجود دارد، ا گريیروش د

  .شود یماستفاده  یعموم نگیجیعمل در روش کر نی. اشود یها حذف م و مقدار تابع روند از اصل داده شود یها استفاده م داده

 وگرامییکه وار یها است؛ داده هاي مکان داده یمکان یوستگیعدم پ ای یوستگیپ صیتشخ ها، وگرامیوار يکارکردها گرید از

و  ی(فتوآن باشند یم یمکان یداراي همبستگ رسد، یو به مقدار آستانه م ابدی یم شیبه طور منظم افزا فاصله شیآن با افزا

  ).2008همکاران، 

 ،ي(محمد شود یمبدأ مختصات مشخص م یکیدر نزد وگرامیاز رفتار وار ریهر متغ یوستگیپ زانیم گریاز طرف د   

در  وگرامیوار گونه یدارد. رفتار سهم یمکان ریمتغ یوستگیمبدأ داللت بر وجود پ یکیدر نزد وگرامیکم وار بی). ش1385

باال است. هرچه  یمکان یوستگیپ انگریب زیباشد، ن ریپذ بار مشتق ودر مبدأ د وگرامیمبدأ مختصات به طوري که وار یکینزد

که  وگرامیاست. بخش پرش وار شتریب عیدر فضاي توز یمکان ریمتغ یوستگیباشد ناپ شتریدر مبدأ مختصات ب وگرامیوار بیش

قسمت از  نیا بیش قدردارد. هر  طیمح یناهمگن ایو  یتا حدودي داللت بر درجه همگن باشد، یم وگرامیوار یانیقسمت م

 ریحالت، دامنه تأث نیاست در ا یهی. بدرسد یتر است و در فاصله کمتري به سقف م ناهمگن طیباشد، مح شتریب یمنحن

فواصل  دیبا یطیمح نیبرداري از چن در فاصله کمتري وجود خواهد داشت در نمونه یمکان یوستگیپ جهیکوچکتر و در نت

   .کردرا کوچک انتخاب  يبردار نمونه

استخراج کرد که از آن جمله  وگرامیاز وار توان یرا م شتريیاطالعات ب ،یمکان یوستگیپ صیعالوه بر تشخ   

را  وگرامی. همانطورکه گفته شد وارباشد یم یدر منطقه مطالعات ریمتغ راتییتغ یو همگن یمورد بررس ریمتغ يگرد ناهمسان

در جهات مختلف تفاوت وجود  وگرامیسقف وار ایو  ریدامنه تاث درکه  یکرد. درصورت میمختلف ترس يدر راستاها توان یم

است که  ییها یشود، ناهمگن یم راتییتغ نیشود. آنچه که باعث بروز ا یاطالق م يگرد داشته باشد، اصطالحاً به آن ناهمسان

به وجود  توان  یم گریکدی اآنها ب سهیدر امتدادهاي مختلف و مقا وگرامیبا رسم وار نیدر جهات مختلف وجود دارد. بنابرا

 یحاضر به منظور بررس قیتحق وگرام،یمختلف وار ي). با توجه به کارکردها2010 ،یو کئ انیبرد(او یگردي پ ناهمسان

  است. رفتهیانجام پذ لیآبخوان دشت اردب ینیرزمیز يها آب یفیک يهامتغیر یابیبراي  درون وگرامیوار يها مدل نیتر مناسب

  

  1تابع واریوگرام - 2

دهد.  از بین توابع مختلف براي خالصه کردن پیوستگی مکانی تابع واریوگرام بیشترین کاربرد را به خود اختصاص می   

  رابطه واریوگرام به صورت زیر است:
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تعداد زوج نقاطی که به  h(nاز هم قرار دارند، ( hمقدار واریوگرام براي جفت نقاطی که به فاصله h)(که در آن،    

 xiاز  hاي متغیر در فاصله  مقدار مشاهده xi+h(Zو ( iدر موقعیت  xاي متغیر  مقدار مشاهده Z)xiاز هم قرار دارند، ( hفاصله 

  است.

 به h مقابل در دارند قرار یکدیگر از hمعلوم  فاصله به که نقاطی زوج تفاضل مربع مجموع ترسیم با واریوگرام نمودار   

 از: عبارتند واریوگرام  مهم خصوصیات .دهد می نشان را واریوگرام  یک از اي ) نمونه1آید. (شکل  دست می

 یابد می معموالً افزایش واریوگرام مقدار یابد، می افزایش نقاط جفت بین فاصله که تأثیر: هنگامی شعاع یا دامنه - الف    

 نقاط زوج مقادیر بین تفاضل میانگین مجذور در افزایشی هیچ نقاط زوج بین جداکننده فاصله در افزایش وجود که با جایی تا

یا  کند، دامنه می میل ثابت مقدار این به واریوگرام آن در اي که رسد. فاصله می ثابت مقدار یک به واریوگرام و شود ایجاد نمی

  .نامند می تأثیر شعاع

 .تأثیر دامنه فاصله در واریوگرام ثابت مقدار از است آستانه: عبارت - ب    

 و برداري خطاي نمونه نظیر عامل چندین باشد، صفر برابر باید h=0براي  واریوگرام مقدار چه اي: اگر قطعه اثر - ج    

برابر  یکدیگر با کامالً دارند، قرار از یکدیگر فاصله کوچکی در که هایی نمونه مقادیر که شود می باعث مقیاس تغییرات کوچک

 اي نامیده قطعه اثر مختصات مبدأ در واریوگرام عمودي شود. پرش واریوگرام می مبدا از عرض ایجاد باعث واقعیت نباشند. این

  .شود می بیان درصد حسب بر و نسبی هاي قطع اثر عنوان تحت به آستانه اي قطعه اثر شود. نسبت می

میانگین  که عنوان واریوگرامیی به توان می را راستا بدون واریوگرام دارد. یک قرار نیز hراستاي  تأثیر تحت واریوگرام   

 را ها داده پیوستگی خوبی به نتواند راستا بدون که واریوگرامی گرفت. زمانی نظر در است، مختلف راستاهاي در واریوگرامها

 مطالعات از برخی کرد. در ترسیم گردي ناهمسان الگوي کشف منظور به را مختلف واریوگرامی راستاهاي توان می نشان دهد،

 هوا شدت آلودگی مطالعه در مثال عنوان است. به دسترس در گردي ناهمسان محورهاي مورد در اولیه تخصصی، اطالعات

 واریوگرام محاسبات براي جهت انتخاب راستاها روش آید. چند دست به غالب باد راستاي دانش از است اطالعات ممکن برخی

 این اولیه، اطالعات وجود عدم صورت در گردي، شناسایی ناهمسان منظور به دیدگاه دارد. یک وجود اطالعات کمکی بدون

 و دیگر روش شود. یک استخراج سطح این از گرد ناهمسان راستاي و شود واریوگرام ترسیم سطح از تمام تصویر یک که است

از  استفاده با آستانه مقدار یا و دامنه در گردي شود. ناهمسان محاسبه مختلف راستاهاي در که واریوگرام است این رایج بسیار

  ).1باشد (شکل  می تشخیص شده قابل ترسیم هاي واریوگرام

  
  : فاصله بین جفت نقاط1شکل 

  

این  به ایستاییباشد.  ها می بودن داده ایستا آماري زمین هاي روش از استفاده براي اساسی شرایط از یکی دیگر طرف از   

اگر  دارد، مختلفی درجات تغییر نکند. ایستایی دیگر نقطه به نقطه یک از تصادفی توزیع تابع یک هايمتغیر که است مفهوم

گویند.  اول می درجه ایستایی آن به باشد، یکسان نظر مورد سطح محدوده در تصادفی تابع هر واریوگرام  و واریانس میانگین

 معموال که بود خواهد دوم درجه نوع از ایستایی باشد، یکسان محدوده سطح در تصادفی واریانس تابع و میانگین که درصورتی
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 هاي داده امکان درونیابی که دارند وجود هم آماري زمین هاي روش دارد. البته طبیعت در تري بیش مصداق این نوع ایستایی

  .کنند می ایجاد غیر ایستا را

  

  هاي واریوگرام مدل - 3

 اصلی پایه هاي شود. مدل داده می برازش آن به ریاضی مدل ) یک1رابطه ( براساس تجربی واریوگرامی محاسبه از پس   

نیستند.  شرایطی چنین داراي که آنهایی و کنند میل می ثابت حد یک به که شوند: آنهایی می تقسیم نوع دو به واریوگرام اي

به  آستانه مقدار به انتقالی هاي مدل شود. برخی می شناخته »انتقالی هاي مدل«عنوان  با اغلب اول، نوع واریوگرامی هاي مدل

 نوع هاي واریوگرامی شود. مدل می اختیار آستانه درصد 95فاصله  معموالً در دامنه ها، مدل این کنند. در میل می مماسی صورت

 عدم روند یا وجود صورت در ها یابند. این مدل افزایش می ، همچنانhمیزان  افزایش با و رسند نمی ثابت مقدار یک دوم به

  شوند: می بندي زیر تقسیم شرح به واریوگرام  هاي شوند. مدل می ایستایی پدیدار

  اي: قطعه اثر الف) مدل

 انتقالی مدل از یک استفاده با توان می را ناپیوستگی دارند. چنین ناپیوستگی مبدأ در واریوگرام، هاي مدل از بسیاري   

 نمود. چنین سازي شبیه دهد، می خود اختصاص به را واحد مقدار موارد سایر در و است صفر آن مقدار h=0که در  ناپیوسته

  صورت است: بدین آن معادله و نامند می اي اثر قطعه مدل را مدلی

  )2رابطه (
  

 در  Coثابت  مقدار یک به عنوان اما رود کار نمی به اصلی مدل یک عنوان به اي قطعه اثر مدل آمار، زمین علوم در   

  .گیرد می قرار استفاده مورد معادله واریوگرام

  است: صورت این به آن معادله که باشد واریوگرام مدل ترین رایج شاید کروي کروي: مدل ب) مدل

  )3رابطه (

  
رفتار  مبدأ در نزدیکی یعنی نقاط زوج بین کم فواصل ازاي به مدل باشد این می تأثیر شعاع یا دامنه aاینجا  در که   

 مماس کروي، مدل برسد. در آستانه به مقدارa شعاع  در اینکه تا یابد می کاهش آن شیب بزرگتر، هاي فاصله در دارد. اما خطی

  .کند برخورد می آستانه مقدار با تأثیر شعاع سوم دو حدود در در مبدأ

  است: رایج انتقالی هاي مدل از دیگر یکی نمایی نمایی:  مدل مدلج) 

  )4رابطه (










a

h
h

3
exp1)(  

 درصد 95به  مقدار واریوگرام که است اي فاصله تأثیر شعاع کند. بنابراین می میل آستانه به جانبی طور به مدل این   

 می عمل خطی صورت به مبدأ، به نزدیک بسیار کوچک هاي فاصله در نمایی مدل کروي، مدل رسیده باشد. همانند آستانه

 فاصله در مبدا در مماس مدل این ). در2گردد (شکل  می مسطح به تدریج سپس و یابد می سرعت افزایش به کند، اگرچه

  کند. می قطع را تأثیر، حد آستانه شعاع پنجم یک حدود

 صورت بدین آن معادله و رود می کار به پیوسته هاي پدیده براي که است انتقالی مدل یک گوسی، گوسی: مدل د)مدل

  است:

  )5رابطه (








 )

3
exp(1)(

2

2

a

h
h  
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 مدل همانند گوسی باشد. مدل رسیده خود درصد 95مقدار  به آستانه آن در که است اي فاصله یا دامنه  aمتغیر   

 عطف نقطه یک و مبدا نزدیکی در آن گونه سهمی حرکت گوسی، مدل مشخص رسد. ویژگی می آستانه به طور جانبی به نمایی

  ).2است (شکل 

  است: صورت این به آن ). معادله2باشد (شکل  می آستانه فاقد زیرا آید، نمی حساب به انتقالی مدل خطی:  یک هـ) مدل

hh  )6رابطه ( )(  

  
  هاي ریاضی تئوریک واریوگرام : نمایش انواع مدل2شکل 

  انتخاب مدل تئوریک واریوگرام - 4

 پدیده دارد. اگر نزدیک مبدا در تجربی واریوگرامی حرکت به بستگی واریوگرام تئوریک هاي مدل از یک هر انتخاب   

 شرایطی، چنین بود. در خواهد مبدا در نزدیک گونه سهمی حرکت داراي تجربی واریوگرامی باشد، پیوسته نظر کامال مورد

 مدل هم و کروي مدل هم باشد، داشته خطی مبدأ حرکت نزدیکی تجربی در واریوگرامی اگر .است گوسی مناسب معموالً مدل

کند.  ایجاد واریوگرام مدل اولیه نقاط تا مبدا از مستقیم خط یک تواند می ها مدل این از خواهد بود. اغلب یکی مناسب نمایی

 این در کند پنجم دامنه قطع فاصله یک در را آستانه دهد، می پوشش را واریوگرام اولیه نقاط از مبدا که مستقیم اگر یک خط

 این در کند، قطع را دامنه دوسوم در حدود فاصله خط این دارد. اگر کروي مدل یک به بهتري نسبت کاربرد نمایی مدل حالت

 شود. اثر می انتخاب تجربی واریوگرامی اوج نقطه از راحتی به هاي انتقالی، مدل a متغیریا  دارد. دامنه ترجیح کروي مدل حالت

 هامتغیر تعیین سایر آستانه، داشتن شود. با شناسائی y محور نزدیکی در تجربی از رفتار اولیه واریوگرام ي تواند می نیز اي قطعه

 در که کرد استفاده تئوریکیمنحنی  از واریوگرام باید انتخاب در دیگر عبارت گیرد. به انجام تواند خطا می و آزمون روش از یک

  ارائه کند. نظر مورد از متغیر تري دقیق درونیابی پایانی مرحله

  

  روش اجراي تحقیق  - 5

طول شرقی  48̊  37΄ 30̋تا   48̊  06΄اي بین   کیلومتر مربع در محدوده 01/1095آبخوان دشت اردبیل با مساحت    

آبخوان دشت اردبیل از طریق . واقع شده است 39و در زون عرض شمالی در استان اردبیل   38̊  32΄تا   38̊  03΄ و

چاي،  هاي مهم نظیر بالخلوچاي، قوري هاي مشرف به دشت و رودخانه ي ورودي آب زیرزمینی رواناب زیرحوضه هاي تغذیه جبهه

ها  ي آن چاي که همه چاي و موسی چاي، خنی قرود، قشال چاي، پیرحوارچاي، پیله چاي، عنبران چاي، رشیدعلی هیرچاي، نمین

  ).1شود (شکل  سو تغذیه می اي قره ي فصلی و سرشاخه گردند و همچنین چندین رودخانه سو متصل می ي اصلی قره به رودخانه

درصد آن بخش کوهستانی و  75مربع که حدود  لومتریک 4000است بالغ بر  يا محدوده لیدشت اردب زیآبر ي حوضه   

هاي سطحی وارده از  زیرزمینی و پس از آن نفوذ جریان يها انیآبخوان دشت از طریق جر ي مابقی آن دشت است. عمده تغذیه

فرآیندهاي تکتونیکی حاکم در سازندهاي  .پذیرد می ورتها به داخل دشت ص بخش کوهستانی مشتمل بر زیرحوضه

ها در  گسل ي آن در حاشیه ي سنگ در بخش کوهستانی و ادامه زایش تراوائی در توده=آبریز موجب اف ي حوضهشناسی  زمین



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 
 

6 

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

سازي در آبخوان و انتقال جریان آن را به خوبی  هاي سطحی، ذخیره نفوذ جریان يشوند و شرایط را برا سیستم آبرفتی می

  ).1387 ل،یاستان اردب يا ساخته است (شرکت آب منطقه همفرا

 
  : موقعیت جغرافیایی آبخوان دشت اردبیل در استان و کشور3شکل 

  

 در که است آماري نزمی آنالیز برنامه اولین +GSاستفاده شده است.  +GSها از نرم افزار  در این تحقیق براي واریوگرام

سازي  ها بعد از نرمال به منظور برازش واریوگرام و انتخاب مدل مناسب؛ داده د. ش ارائه شخصی کامپیوترهاي براي 1988ل سا

هاي تجربی هر یک از متغیرها محاسبه و بهترین  منتقل شده و واریوگرام +GSافزار  و مشخص شدن نرمال بودن، به محیط نرم

  انتخاب گردید. RSSمدل براي متناسب بودن واریوگرام بر مبناي حداقل مقدار 

(شامل  اي استان هاي موجود در آبخوان دشت اردبیل از شرکت آب منطقه از دریافت آمار و اطالعات مربوط به چاه پس   

و روش  بیترت )ها و عمق چاه TDS_Ecو  Ec_Na؛ SAR_Na؛ Hco3، TH_Caو  So4؛ Cl؛ Na؛ Mg؛ Ca یفیک يرهایمتغ

  عمل است: ریز بیپژوهش به ترت نیکار در ا

آمار  يکه دارا يا حلقه چاه مشاهده 32کار   نیا يبرا : آبخوان يا مشاهده يها سطح آب در چاه ي و کنترل آمار ماهانه یبررس - 

 يبند سنیت ي شبکه نیمرتب شد. همچن MS Excel ي برنامه طیها در مح بودند، انتخاب و آمار آن يا وستهیمنظم و پ

 ،(GPS) ییایجغراف ابی تیها با دستگاه موقع آن تیصحت موقع یو بررس یدانیم دی، بعد از بازدیانتخاب يا مشاهده يها چاه

  .دیگرد ي هیته ArcGIS طیدر مح

و  يا مشاهده يها چاه راتییها با روند تغ آن ي سهیآبخوان و مقا یهواشناس يها ستگاهیا يجو يها زشیر ي ماهانه عیتوز یبررس - 

  .آنها یهمبستگ زانیم یبررس

  .SPSS طیدر مح ،یابیدرون اتیعمل يبرا ي که نیاز به نرمال سازي داشتند،رهایآمار هرکدام از متغ يساز نرمال - 

  .+GS افزار با استفاده از نرم یابیدرون يمناسب براواریوگرامی و انتخاب مدل  ریهر متغ يها وگرامیبرازش وار - 

  

  و انتخاب مدل مناسب وگرامیبرازش وارنتایج  - 5

ی براي پارامترهاي کیفی مورد بررسی در تجرب وگرامیوار لیو تحل هیبراي تجزمدل نتایج مربوط به انتخاب مناسبترین 

  ) ارائه شده است.2ها در جدول ( نتایج تجزیه و تحلیل واریوگرام و )1( جدول
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 RSSمبناي  بر تجربی واریوگرام تحلیل و تجزیه براي مدل ترین مناسب انتخاب -1جدول 

 مدل
  پارمترهاي کیفی

  کروي  نمایی  گاوسین

9.737E-04 1.159E-03 9.283E-04 Ca  
1.525E-03 1.796E-03 1.508E-03 Mg  
3.993E-03 4.581E-03 3.940E-03 Na  
2.591E-03 1.068E.03 2.290E-03 Cl  

0.0232 0.0264 0.0233 So4  
1.233E-04 1.279E-04 1.197E-04 Hco3  

0.0418 0.0558 0.0419  TH_Ca 
1.748E-03 1.934E-03 1.738E-03 SAR_Ca 
8.798E-04 1.067E-03 8.769E-04 EC_Na 
1.918E-03 2.332E-03 1.921E-03 TDS_Ec 

  هاي زیرزمینی آبخوان هاي کیفی آبمتغیر: مشخصات آماري واریوگرام مناسب 2جدول 

  مدل  هاي کیفیمتغیر
اي  اثر قطعه

)Co(  

سقف 

)Co+C(  

تأثیر شعاع 

)Ao(  

نسبت 

Co/Co+C 
  )R2ضریب تبیین (

Ca  0.84 7.87 22.650 0.0826 0.0065  کروي 

Mg  0.811 11.01 18.720 0.1026 0.0113 کروي 

Na  0.694 0.41 14.590 0.121 0.0005 کروي 

Cl  0.622 8.89 4.010 0.09 0.008 نمایی 

So4  0.791 19.21 9.410 0.354 0.068 گاوسین 

Hco3  0.577 35.63 21.06 0.02192 0.00781  کروي 

TH_Ca 0.827 12.47 8.12  0.521 0.065  نمایی 

SAR_Na  0.658 6.39 13.810 0.0814 0.0052  کروي 

EC_Na 0.650 17.96 21.020 0.054 0.0097  کروي 

TDS_Ec 0.753  16.03 8.530 0.0898 0.0144  گاوسین 

  برحسب درصد و شعاع تأثیر به کیلومتر بیان شده است. Co/Co+C* ستون نسبت              

هاي کیفی آب متغیربندي وابستگی مکانی  تواند به عنوان یک معیار براي طبقه اي به سقف می نسبت اثر قطعه   

رد. درصد باشد به معنی این است که متغیر وابستگی مکانی قوي دا 25زیرزمینی در نظر گرفته شود. اگر این نسبت کمتر از 

درصد باشد متغیر وابستگی بسیار  75درصد باشد، وابستگی مکانی متوسط و اگر بیشتر از  75تا  25اگر این نسبت بین 

  ساختار مکانی قوي دارند. Hco3ها به جز متغیر) تمامی 2دهد. بنابراین با توجه به جدول ( ضعیفی را نشان می

  ) نشان داده شده است.5و  4در شکل (کیفی  متغیرهاي انتخاب شده براي هر  واریوگرام   
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 لیدر آبخوان اردب Hco3و  So4؛ Cl؛ Na؛ Mg؛ Caهاي کیفی متغیرواریوگرام برازش شده  -4شکل 

 
  لیدر آبخوان اردب TDS_Ecو  Ec_Na؛ SAR_Na؛ TH_Caهاي کیفی متغیرواریوگرام برازش شده  -5شکل 
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  ريیگنتیجه - 6

و  RSSبر مبناي  یتجرب وگرامیوار لیو تحل هیمدل براي تجز نیتر انتخاب مناسبتحقیق حاضر به منظور بررسی و 

   دشت اردبیل انجام پذیرفته است. آبخوان ینیرزمیز يها آب یفیک يهامتغیرمناسب  وگرامیوار يمشخصات آمارتحلیل و 

مورد نظر  دهیمبدا دارد. اگر پد کیدر نزد یتجرب وگرامییبه حرکت وار یبستگ وگرامیوار کیهاي تئور از مدل کیانتخاب هر 

معموالً مدل  ،یطیشرا نیمبدا خواهد بود. در چن کیگونه در نزد یداراي حرکت سهم یتجرب وگرامییباشد، وار وستهیکامال پ

 ییداشته باشد، هم مدل کروي و هم مدل نما یمبدأ حرکت خط یکیدر نزد یجربت وگرامییمناسب است. اگر وار یگوس

 کیکند. اگر  جادیا وگرامیمدل وار هیاز مبدا تا نقاط اول میخط مستق کی تواند یها م مدل نیاز ا یکیمناسب خواهد بود. اغلب 

حالت  نیپنجم دامنه قطع کند در ا کی اصلهآستانه را در ف دهد، یرا پوشش م وگرامیوار هیکه از مبدا نقاط اول میخط مستق

حالت  نیخط در حدود فاصله دوسوم دامنه را قطع کند، در ا نیمدل کروي دارد. اگر ا کیبه نسبت  يکاربرد بهتر ییمدل نما

؛ EC_Na؛  SAR_Na؛ Hco3؛ Naو  Ca ،Mgهاي متغیرنتایج تحقیق نشان داد که براي . دارد حیمدل کروي ترج

که این نتیجه  باشد ترین مدل گاوسین می نیز مناسب TDS_Ecو  So4هاي متغیرمناسبترین مدل، کروي بوده و براي براي 

در مورد مناسبترین مدل براي متغیرهاي کیفی با نتایج مطالعه خاشعی سیوکی و همکاران همسو بوده و آنها نیز براي بیشتر 

سب تشخیص نیز مدل نمایی منا TH_Caو  Clهاي متغیر. براي اند. متغیرهاي کیفی مناسبترین مدل را کروي به دست آورده

 یمکان یوابستگ يبند طبقهنتایج بررسی  به نتیجه مشابهی دست یافت. TDSو  pH) نیز در مورد 1387شعبانی ( داده شد.

هاي کیفی نشان داد متغیرهاي مربوط به  در واریوگرام به سقف يا نسبت اثر قطعه ی با اشتفاده ازنیرزمیآب ز یفیک يهامتغیر

ي قو یساختار مکانبود و بنابراین داراي  صدم 25از  کمتراین نسبت  Hco3هاي مورد بررسی به جز متغیرکه در تمامی 

) این نسبت را براي مقایسه کریجیگ و کو کریجینگ در مورد غلظت کلر محلول در خاك 1381امین و همکاران (هستند. 

  محاسبه و به نتیجه مشابهی دست یافته بودند.

  منابع مورد استفاده

در برآورد غلظـت کلـر محلـول در خـاك، مجلـه علـوم        نگیجیو کوکر نگیجیکر سهی، مقا1381پور، ن.  انیح.، فتح ،یم.، خادم ،نیام .1

  .741- 748، ص 4، شماره 33جلد  ران،یا يکشاورز

هـاي   بـا اسـتفاده از روش   شـابور یدشت ن ینیرزمیهاي ز آب یفیبندي ک ، پهنه1390محبوبه.  ،يا.، سرباز ا،ین نیع.، حس ،یوکیس یخاشع .2

  .باهنر کرمان دیدانشگاه شه ر،یو کاهش تبخ ياریآب يسراسر ناریسم نیازدهمیآبهاي نامتعارف،  ییو شناسا آمار نیزم
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Evaluation of the most suitable variogram models for 
interpolation of groundwater quality parameters 

  
Abstract   
The present study was carried out to investigate and select the most suitable model for 
analyzing the experimental variogram based on RSS and analyzing the characteristics of 
the appropriate variogram. The qualitative parameters of the groundwater of the aquifer 
in Ardebil Plain was done. The data was transferred to the GS + software after 
normalization and normalization, and the experimental variograms of each of the 
parameters were calculated and the best model for the fitting of the variogram was 
selected based on the minimum amount of RSS. The results showed that for Ca, Mg and 
Na, Hco3; SAR_Na; EC_Na, the most suitable model is spherical and is also the most 
suitable Gaussian model for the So4 and TDS_Ec parameters. For the parameters Cl and 
TH_Ca, a proper exponential model was also found. The results of the study of spatial 
dependency classification of groundwater quality parameters using the cutoff to roof 
ratio in variograms related to qualitative parameters showed that in all of the analyzed 
parameters, except for Hco3, this ratio was more than 75% and therefore has a strong 
spatial structure. 

   

Keywords: Interpolation, Variogram, Ardabil aquifer, Spherical model 
 

 
 


