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   چکیده 

آبخوان دشت  ینیرزمیز يدر آبها ونهایکات يپهنه بند يبرا یابیروش درون نیبهتر یابیحاضر به منظور  ارز قیتحق 

مدل  نی+ بهترGSافزار  گرفته شد سپس با استفاده از نرم تمیها لگار از داده يساز است. جهت نرمال رفتهیانجام پذ لیاردب

، Ca2+ ،Mg2+ ،Na+ ،Cl- ،So4آب ( تیفیک يآب و پارامترها عمقها که شامل  داده ییبه ساختار فضا وگرامیوار

Hco3 ،Ec ،TDS  وTHو  یینما ،يکرو يها مدل رینشان داد که بسته به نوع متغ جیبرازش داده شد. نتا باشند ی) م

 یعاعم از چهار روش قط یابیدرون يها روش یبه ذکر است که تمام. الزم باشد یم وگرامیمدل وار نیبهتر نیگاوس

) RBF( یشعاع يا هی) و توابع پاGPI( یجهان يا )، چندجملهLPI( یمحل يا )، چندجملهIDWعکس فاصله ( یده وزن

 یمورد بررس ArcGISافزار  نرم طی) در محCokriging( نگیجی) و کوکرKriging( نگیجیکر يآمار نیو دو روش زم

روش در  نی) بهترC.V( یحذف یاعتبارسنج کیتکن زبا استفاده ا کیهر RMSE يخطا زانیقرار گرفت و با توجه به م

داده  صیوابسته تشخ يرهایمتغ يبرا نگیجیمستقل و روش کوکر يرهایمتغ يعکس فاصله برا یده مجموع روش وزن

  شد.

   

  کریجینگ، کوکریجینگ، آبخوان اردبیل، کاتیوندرونیابی، کلیدي:  گانواژ

   

   مقدمه  - 1

مصارف شرب، صنعت و  يآب برا نیتأم یاز منابع اصل یکی رانیاز کشورها از جمله ا ياریدر بس ینیرزمیآب ز   

قابل طرح بوده است. اگر چه در  یسطح يدر کنار مهار آبها يا نهیمنبع همواره به عنوان گز نیو استفاده از ا باشد یم يکشاورز

منحصر به فرد و  اتیحل مشکل آب وجود دارد، اما توجه به خصوص يبرا یحسط يبه مهار آبها يادیگزارش ز ریاخ يها سال

و  ی(ملک سازد یآب را روشن م نیمنبع در مطالعات تأم نیلزوم توجه به ا یسطح يبا آبها سهیدر مقا ینیرزمیز يآبها يایمزا

محلول در آب،  ییایمیو استفاده روز افزون از مواد ش یمصرف یزندگ جهیدر نت ریاخ يها سال یط نی). همچن1378همکاران، 

 تیفیمختلف اثرگذار بر ک يآبها از نظر پارمترها نیا تیفیک يبند است. و پهنه افتهیبه شدت کاهش  ینیرزمیز يآبها تیفیک

  ).1391پور و همکاران،  ياست (لشگر یانیشا تیمنابع حائز اهم نیا

هاي  نقشه هی. به منظور تهشوند یم ريیگ اندازه ینیمکانهاي مع ایهستند که در مکان  ییها دادهاي  هاي نقطه داده   

از دو   یابی. کلمه درونابندی یم میبه سطح تعم یابیدرون ندیفرآ یاي ط هاي نقطه داده ،یو مطالعه الگوهاي مکان یمکان عیتوز

). 1390و همکاران،  یشده است (مقام لیتشک نیب يبه معنا  inter کردن و شیو پاال راستنیبه معناي پ polier نیکلمه الت

زده  نینقاط مجهول تخم ریشده در نقاط معلوم، مقاد ريیاندازه گ ریاست که در آن با استفاده از مقاد نديیفرآ یمکان یابیدرون

وجود ندارد با استفاده از  یهواشناس ستگاهیکه ا ینقاط ردما را د توان یم یابی. به عنوان مثال، با استفاده از درونشود یم

اطالعات  ستمیهاي س تی). امروزه از قابل1391و همکاران،  يپشت مسار یزد(کاظم نیمجاور آن منطقه تخم هاي ستگاهیا
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 ایو  یسلول يها در قالب شبکه یکیدرولوژیو ه یهواشناس رهايیمتغ یمکان عیبه منظور استخراج توز یابیدر درون ییایجغراف

  ).1389و همکاران،  يشود (صابر یهاي برداري استفاده م مدل

آنها پرداخته خواهد شد.  نیبه مهمتر قیتحق نیوجود دارد که در ا یداده هاي مکان یابیبراي درون یهاي مختلف روش   

ها اقدام به استخراج  دقت روش سهیو بدون مقا شود یروش انتخاب م نیتر شناخته شده ای نیتر متأسفانه در اغلب کارها، ساده

به دقت  یتوجه یو ب یمیعوامل اقل یمکان عیدر انتخاب روش مناسب توز ی. هرگونه کاستگردد یم یمکان عینقشه هاي توز

 یابیروش درون نیبهتر یابیبه منظور ارز قینتحقیشود. لذا ا یتواند، موجب بروز خطا در برآوردهاي طراح یم یابیروشهاي درون

  است. رفتهیانجام پذ ینیرزمیز يدر آبها ونهایکات يپهنه بند يبرا

  یابیدرون یمبان - 2

  می باشد: زیر صورت به گیري اندازه فاقد نقطه یک در خطی درونیابی رابطه عمومی شکل   

  )1رابطه (
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oẐکه    
 ه انداز اي (یا ام مشاهدهiنقطه  وزن Wiمعلوم،  مختصات با گیري اندازه فاقد نقطه در متغیر برآوردي مقدار 

که  نحوي به باشد می اي مشاهده تعداد نقاط n(با مختصات معلوم) و  iنقطه  در متغیر شده مشاهده مقدار Ziشده)،  گیري

i=1, 2, 3, …, n.  

 استوار اصل این بر مجهول مقادیر باشد. برآورد ) میWها ( وزن محاسبه نحوه در درونیابی مختلف هاي روش تفاوت   

 متغیر مقدار با بیشتري گیري (مجهول) قرار دارند، همبستگی اندازه فاقد نقطه همسایگی و اطراف در که معلوم که مقادیر است

باشد (کاسترینگانو و همکاران،  بیشتر نزدیکتر نقاط وزن رود انتظار می لذا و دارند دورتر نقاط به نسبت نقطه مجهول در

2008(.  

  هاي درونیابی انواع روش - 1- 2

روش  هاي محلی. در روش برابر جهانی در روش دارد. مانند وجود درونیابی هاي روش براي متعددي هاي بندي تقسیم   

 که روند) درحالی سطح روش شوند (مانند می داده دخالت مجهول نقاط یا نقطه محاسبات در اي مشاهده نقاط کلیه جهانی

 شود، استفاده می شناخته پنجره یا همسایه عنوان به که یک محدوده، در موجود اي مشاهده نقاط از فقط محلی هاي در روش

 کامل نیاز مورد محدوده کل در درونیابی عملیات تا شوند می داده حرکت ها داده روي مجموعه قدم به قدم ها کنند. پنجره می

  شود.

سطح  دقیق هاي باشد. در روش تقریبی می دقیق و هاي روش به بندي تقسیم درونیابی، هاي روش بندي تقسیم دیگر نوع   

براي  قطعیت عدم مقداري تقریبی هاي روش وزنی). در فاصله عکس روش کند (مانند می عبور اي مشاهده نقاط از شده درونیابی

روند) (سان و  سطح روش نکند (مانند عبور اي مشاهده نقاط از است درونیابی ممکن سطح لذا و شود می گرفته نظر در ها داده

 ).2009همکاران، 

 روش از نمونه معمول شوند. یک می بندي ناگهانی تقسیم تدریجی و دسته دو به ها روش نیز، دیگر دیدگاه یک در   

 هاي روش گیرد. در می صورت شده تدریجی درونیابی سطح در تغییرات که باشد می وزنی متحرك میانگین تدریجی، روش

 گسل وجود شناسی زمین هاي نقشه در مثال عنوان وجود دارد. به درونیابی سطح در شکستگی یا تغییرات ناگهانی ناگهانی،

 باشد تصادفی می قطعی و به ها روش بندي تقسیم دیگر . نوعشود درونیابی متغیر آمدن ناپیوستگی در به وجود باعث تواند می

  .شود می داده توضیح ادامه در بندي نوع دسته این آن، به اهمیت توجه با که
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  هاي درونیابی قطعی روشالف)

شود.  داده می برازش معلوم مختصات ) درZاي ( مشاهده نقاط مجموعه به رویه چند یا یک قطعی هاي روش در   

 و خطا دقیق (بدون مقادیر به عنوان اي مشاهده مقادیر اگر که طوري به باشند تقریبی یا و دقیق توانند، می هاي قطعی درونیاب

 اگر شود. ولی می توصیه درونیابی براي دقیق یک روش از استفاده شود، تلقی گیري نمونه هاي قطعیت) در محل عدم یا

 ریاضی توابع دسته، این در شود. لذا هموار انتخاب روش یک است شود، ممکن گرفته متغیر در نظر براي قطعیت عدم مقداري

 توابع جمله اسپالین از و اي چندجمله هاي شوند. روش استفاده توانند، می معلوم نقاط سطوح درونیابی به برازش براي مختلفی

دهی  وزن هاي گیرند، روش می قرار دسته این در که دیگري هاي روش مهمترین باشند. از می قطعی هاي روش در مورد استفاده

  .)2014باشند (ولی پور و همکاران،  می بندي مثلث و تیسن فاصله، عکس

  هاي درونیابی تصادفی روش ب)

 نظر، مورد مکانی متغیر سري آماري هاي ویژگی پایه بر که شود می گفته ها روش از اي دسته به تصادفی هاي درونیاب   

 و ها نمونه تعداد به منطقه، یک میانگین مکانی تخمین آماري هاي روش باشد. در می استوار معیار انحراف و نظیر میانگین

محور  طراحی هاي روش عنوان به کالسیک برداري نمونه ها در زمینه درونیاب از نوع است. این وابسته نمونه دخالت هر احتمال

 ساده احتماالتی عبارات براساس ها درونیاب نوع این در اي مشاهده هاي داده که وزن است ذکر به شوند. الزم می شناخته

با  بخش یک و قطعی یا ساختاردار بخش یک داراي که فرآیندي عنوان به تواند ) میx(Fآماري (( شوند. یک فرآیند می محاسبه

 بخش حالت آید. در این می دست به شده مشاهده نقاط از استفاده با شود. تابع تعریف است، همبستگی مکانی تصادفی

شود(اویان و کاي،  تعیین مناسب یا غیرخطی خطی تابع یک برازش با است، شده داده نشان f)xبا ( که روند یا ساختاردار

  ). بنابراین2010

)2رابطه (  
                                                                              )()()( xxfxF   

  باشد. تصادفی می جز معرفx( ε(طوري که  به   

)()()(هاي  باقیمانده مکانی همبستگی احتماالتی، هاي روش در    xfxFx نقاط بین واریانس فواصل وسیله به 

 تا آماري هاي روش که گفت توان می گیرد. بنابراین می انجام تخمین واریانس کردن کمینه وسیله به شوند. درونیابی تحلیل می

 از کریجینگ روش مختلف نمایند. انواع می محاسبه نیز را اعتبار تخمین مقدار و نموده ارائه را تخمین» بهترین«حدودي 

  باشند. می هاي آماري روش جمله

  نحوه ارزیابی و انتخاب روش مناسب درونیابی - 2- 2

 مورد پدیده فیزیک و همبستگی مکانی میزان تجربی، واریوگرامی به توجه با درونیابی هاي روش اولیه انتخاب نحوه الف)

 عوامل تحت تاثیر هرچند است، وابسته آن مکانی تغییرات و متغیر طبیعت به اول درجه در درونیابی روش انتخاب :بررسی

هاي  روش از بسیاري مثال عنوان بهاست.  دشوار بسیار روش یک انتخاب براي عام و صریح قانون یک باشد. ارائه نیز می دیگري

 و تیسن چندضلعی ها، روش ترین ترین و عام اند. ساده کار رفته به اي منطقه بارندگی تخمین براي مختلف در منابع درونیابی

  شود. می ترسیم ساده خطی درونیابی یک اغلب براساس همباران همباران هستند. خطوط خطوط

دارند.  نیاز روش کریجینگ در واریوگرام آنالیز نظیر ها، داده مکانی همبستگی ساختار آزمون به ابتدا آماري هاي روش   

 ها روش کاربرد این موضوع این که است مورد نیاز نسبتاً زیادي اي مشاهده نقاط تعداد ها داده مکانی ساختار معموالً در تحلیل

 خود به را زیادي زمان است ممکن مکانی همبستگی آنالیز ها، ایستگاهشبکه  کافی تراکم یک با دیگر طرف کند. از می محدود را

 نامطلوب و گیر وقت روزانه هاي بارندگی نقشه مانند متعدد هاي نقشه تولید براي آماري یک روش از دهد. استفاده اختصاص

نیز  نقطه یک حتی در که داشت نظر در باشد. باید می گیري اندازه دقت درونیابی، روش انتخاب براي مالحظات دیگر از .است
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 مکانی تخمین کوهستانی، نواحی در اي بارندگی منطقه مورد شود. در می انجام دشواري به مناسب، دقت با بارندگی گیري اندازه

  باشد. می تر پیچیده بسیار غیره و برف مهم اروگرافیک، اثرات نامنظم، ثبت ها، ایستگاه کم تراکم به علت

 با و پدیده به فیزیک توجه با ابتدا مناسب روش یک انتخاب براي توان می کلی طور به شده ذکر مطالب به توجه با   

 قبول یا رد را اولیه هاي انتخاب توان واریوگرام می آنالیز از نمود. پس انتخاب را مناسب روش چند ها روش از تئوري آگاهی

 را تر مناسب روش آنها بین از است، شده پرداخته آنها ذیل به در که ارزیابی معیارهاي و ها روش به کمک سپس و نموده

 مقادیر تطابق توان می شده انتخاب روش از استفاده با نظر مورد متغیر توزیع مکانی از تهیه پس نهایت نمود. در انتخاب

  داد. قرار بررسی بیشتر مورد با واقعیت منطقه را برآوردي

 اشاره نیز باال در همانطورکه :نظر مورد پدیده فیزیک به توجه با بررسی مورد هاي روش حذف یا انتخاب چگونگی ب)

 اي پیچیده رفتارهاي متغیرهایی که مورد کمک نماید. در درونیابی روش یک انتخاب در تواند می حدي تا متغیر ماهیت شد،

 روش انتخاب توان دارند می قانونمندتري رفتار که متغیرهایی مورد در گیرد. اما صورت بیشتري دقت با باید روش انتخاب دارند

از  باشد، نیاز نقشه مورد زیادي تعداد تهیه یا و باشد پایین ها ایستگاه تراکم که زمانی انجام داد. همچنین بیشتري اطمینان با را

باشد.  اثر داشته بارندگیمکانی  توزیع روي بر تواند می نیز زمانی شود. مقیاس می اجتناب ریاضی پیچیده درونیابی هاي روش

 مناسب درونیابی روش است ممکن دهند. بنابراین نشان می بیشتري همبستگی بارندگی روزانه مقادیر به نسبت ماهانه مقادیر

 بین حاکم روابط مکانی، توزیع هاي بررسی بسیاري در دیگر نباشد. از طرف دقیق روزانه بارندگی براي ماهانه بارندگی

 عنوان به ارتفاع صرفاً عامل مطالعات، برخی است. در قرار گرفته توجه مورد کمتر متغیرهاي وابسته و مستقل متغیرهاي

 عنوان مؤثرترین عامل به مناطق برخی در ارتفاع ممکن است چند است. هر شده گرفته نظر در مکانی عامل توزیع مؤثرترین

 به ندارد. لذا قوي رابطه همبستگی با ارتفاع بارندگی ساالنه یحت ایران مناطق اغلب در ولی شود، شناخته بارش مکانی توزیع

 منطقه خصوصیات به توجه با باید کنند کمکی استفاده می چند متغیر یا یک از که رگرسیون هاي روش از استفاده رسد می نظر

  صادق باشد. مناطق همه براي تواند نمی و گیرد صورت

 و است اي شناخته شده پدیده ارتفاع دما) با هاي میانگین ویژه هوا (به دماي تغییرات شد، اشاره قبال که طور همان   

 یابد. عامل می کاهش قطب به از استوا نیز جغرافیایی عرض حسب بر دمایی هاي ندارد. نرمال را بارش هاي متغیر پیچیدگی

 نظیر اي ساده هاي روش از توان می دما برآورد مورد باشد. لذا در موثر دما مکانی تغییرات در تواند نیز می جغرافیایی طول

 نظر در نیز را جغرافیایی عرض و طول و باشد متغیره چند تواند می نمود. این رگرسیون متغیره استفاده چند یا تک رگرسیون

یک  مکانی توزیع برآورد روش اولیه انتخاب در اي اندازه تا تواند می آن بر حاکم هاي ماهیت متغیر و پیچیدگی مجموع بگیرد. در

  باشد. راهگشا اقلیمی متغیر

 واریوگرام  آنالیز :ها داده مکانی همبستگی و واریوگرام تحلیل به توجه با درونیابی هاي روش حذف یا انتخاب چگونگیج) 

 مکانیهمبستگی  وجود عدم یا وجود توان به می واریوگرام  بررسی شود. با استفاده مناسب روش شناخت در تواند می نیز

 و نباشد شناسایی قابل ها داده از استفاده با متغیر مکانی است همبستگی برد. ممکن پی آنها در روند وجود همچنین و ها داده

 اینکه یا و باشد صفر بارندگی مقدار منطقه از قسمتی در اگر مثال عنوان نیست. به فراهم هاي آماري روش از استفاده لذا امکان

 هایی روش از امکان استفاده حالت این دهد. در نشان خوبی به را مکانی همبستگی تواند نمی واریوگرام باشد، ها کم تعداد داده

 بررسی مورد را دیگر هاي روش یا و یا رگرسیون و ها اسپالین نظیر دیگري هاي روش توان می ولی وجود ندارد کریجینگ نظیر

 عمومی نظیر کریجینگ پردازند می روند حذف به که کریجینگ روش مشتقات برخی از استفاده روند، وجود صورت در داد. قرار

  گردد. می توصیه خارجی ترند با یا کریجینگ و

 دارد وجود درونیابی هاي روش اعتبارسنجی براي مختلفی هاي روش :مختلف هاي روش اعتبارسنجی معیارهاي معرفی د)

 معموالً تنها که اي، مشاهده نقاط از یک هر براي روش این باشد. در میتقاطعی  روش اعتبارسنجی آنها مهمترین از یکی که

 مقدار تخمین با مقدار سپس و گیرد می انجام نظر درونیابی مورد روش کارگیري به با تخمین باشند، می ابزار مقایسه
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 اعمال و نقاط سایر از ادهبا استف و حذف طور موقت به نقطه ، یکCVدر روش  که ترتیب گردد. بدین می مقایسه اي مشاهده

 بعدي نقطه و شده برگردانده خود به محل نقطه گیرد. سپس این می صورت تخمین نقطه این براي نظر مورد درونیابی روش

 مقادیر ستون و اي مشاهده ستون مقادیر پایان گیرد. در می صورت نقاط برآورد تمام براي ترتیب همین به و گردد می حذف

 مقادیر مقایسه براي مختلفی ). معیارهاي1385شود (محمدي،  می مقایسه خطا معیارهاي مختلف قالب در شده برآورد

 شود: معرفی می آنها ترین از کاربردي نمونه چند زیر در که دارد وجود شده برآورد و اي مشاهده

  شود، می محاسبه زیر صورت به خطا مطلق قدر میانگین - الف    

)                                                3رابطه (

                                                               




1

1

* )()(
1

i
ii xzxz

n
MAE

  
تعداد نقاط با متغیر  :xi ،nاي متغیر در  : مقدار مشاهدهxi ، z(xi): مقدار برآورد شده متغیر در z*(xi)که در آن،    

  اي.  مشاهده

باشد. مقدار این معیار همواره مثبت  دهنده دقت بیشتر روش می تر باشد نشان هر چقدر به صفر نزدیک MAEمقدار 

  است.

  میانگین انحراف خطا: -ب   
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MBE    ایند. باش مین میانگی از انحراف بیانگر و است برآوردي و اي همشاهد مقادیر میانگین بین اختالف حقیقت در 

 معیار ایند. باش یم ها هداد میانگین ازی) منفر (متا کی وت) مثبش (بی برآورد دهنده نانش که باشد منفی یا مثبت تواند یمر مقدا

 درد. باش می اي هدمشاه مقادیر به نسبت شده برآورد مقادیرر متف کاختالده دهن ننشا باشد، ترکنزدی صفر بهر چقد هر نیز

  د.کن یم برآورد دقیق طور به را نظر مورد متغیر یابیندرو مدل باشند،ر صف برابر  MBEوMAE  که شرایطی

 بیانگر باشدر تکنزدی صفر به چقدر هر و شده محاسبه زیر صورت به معیار اینطا: خ مربع میانگین دوم ریشه -ج    

  د.باش یم روشر متي کخطا
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 مقادیرل مقاب در اي هدمشاه مقادیر نمودار مقایسه نوع این دري: برآورد و اي همشاهد مقادیر پراکنش نمودار - د    

 اگرد. باش یم روش تر قدقید برآور نشانگر باشد ترکنزدی درجه 45ط خ به مقادیر پراکنش چقدر هرد. شو یمم رس برآوردي

 اطراف در نقاط پراکندگید. گیرن یم قرار درجه 45ط خ روي دقیقاً نقاط باشد، برآوردي مقادیر برابر کامالً اي همشاهدر مقادی

 مین نشا را منحنی این از نمونه یک) 7-3د. شکل (باش یم اي همشاهدا ب برآوردي مقادیر ترشبی تفاوت دهنده ننشا این خط

 مختلفاي ه شور و نمود محاسبه را برآوردي با اي هدمشاه مقادیر همبستگی ضریب توان یمر نمودا این کردن کمی برايد. ده

  د.نمای شناسایی را برتر روش تواند ینم تنهایی به ضریب این ولید. کر مقایسهم ه با را

  

  فمختل هاي شرو نتایج اعتبار بررسی و یابیندرو روش پارامترهاي سازي هنبهی - 3- 2

 است الزم لذاد. دار زیادي ثیرأت شده برآورد مقادیر روي پارامترها این انتخاب که دارد پارامترهایی یابیندرو روش هر   

 بنابراینید. نما ارائه برآورد در را دقتن بهتری باید یابیندرو روش هر بهینه پارامترهايد. شو بهینه روش هر پارامترهايا ابتد که

 راد) برآور خطاي متریني کداران (آ ترین بمناس و دادهر تغیی را پارامترها از یک هر اعتبارسنجی روش قالبر د توان یم

 که گردد انتخاب روشی است الزم نیز مختلف هاي شور بین از یابیندروش رو یک انتخاب براين همچنید. نمو شناسایی
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 و نمود مقایسه را مختلف هاي شور توان یم مناسب معیار یک و اعتبارسنجی روش از استفادها بد. باش داشته يرتي کمخطا

  .کرد انتخاب را روش خطاترینم ک

  پدیده فیزیک با شده برآورد مکانی توزیع تطابق بررسی چگونگی - 4- 2

 انتخابی با روش نظر مورد متغیر مکانی توزیع نقشه باشد، می خطا داراي کمترین که روشی انتخاب از معموالً پس   

 با متغیر مکانی توزیع که مفهوم به این گیرد، می قرار ارزیابی مورد نیز کارشناسی دیدگاه با نظر مورد گردد. نقشه ترسیم می

 پارامتر هر یا و نسبی رطوبت یا و دما مکانی توزیع که مثال درصورتی عنوان باشد. به داشته همخوانی آن فیزیک و خصوصیات

شود.  داده مکانی تطابق منطقه ارتفاع نقشه با آمده دست به توزیع باید باشد، نظر مد مستقیم دارد، ارتباط با ارتفاع که دیگري

باشد.  حفظ شده آمده دست به توزیع دریا) در رطوبت (مثل منبع به نزدیکی و دوري تأثیر باشد الزم مواردي ممکن است در

 ایجاد که موقعیتی یا و دره گرفتن در قرار یا و بودن جبهه به پشت یا و بودن زا باران جبهه مثل روبه عواملی تأثیر همچنین

 که است راهکارهایی از یکی سازي مناطق قرار داشت. همگن نظر مد را نماید می مثل بارندگی متغیر یک مقدار در سریع تغییر

  گیرد. می آمار انجام زمین هاي روش در روند شناسایی از پس

 باال یا پایین و برآورد با مناطق شناسایی چگونگی - 5- 2

روي  و اي نقاط مشاهده از استفاده با شود. سپس می ترسیم نظر مورد متغیر مکانی توزیع نقشه ابتدا منظور این براي   

 عنوان شود. به می مشخص هستند، قابل قبول خطاي درصد از کمتر یا بیشتر برآوردي داراي که مناطقی نقشه با این گذاري هم

 از کمتر برآورد دهنده نشان این است، واحد 50حدود  برآوردي دارد و مقدار واحد 200برابر  مقداري اي نقطه مشاهده اگر مثال

است،  الزم باشد. لذا می حد از بیش برآورد صورت این در باشد واحد 300فرض  به مقدار برآوردي که درصورتی . باشد می حد

 پراکنش ها که داده یا مواقعی و داشته شدیدي ارتفاعی تغییرات که مناطقی در بیشتر مساله گیرد. این مورد بازبینی قرار برآورد

 نصب مشخصی ارتفاع تا تنها هاي هواشناسی کشور ایستگاه مرتفع مناطق دهد. در می رخ مناسبی ندارند ارتفاعی و مکانی

  نمود. تعیین را برآورد بودن باال دست یا و پایین دست توان ها نمی ایستگاه از باالتر در مناطق باران برآورد هنگام لذا اند، شده

  تخمین خطاي برآورد چگونگی - 6- 2

 آن توانایی روش کریجینگ، قوت نقاط مهمترین از باشد. یکی می متفاوت مختلف هاي روش در تخمین خطاي برآورد   

 معینی مورد هر براي تخمین روش باشد. هر تخمین می اعتماد سطح تعیین توانایی بنابراین و تخمین در محاسبه واریانس

 به است. بنابراین تخمینی مقدار و کمیت واقعی مقدار بین دهنده اختالف انعکاس خطا دارد. این را خود به خطاي مخصوص

 که تخمین است. واریانس تصادفی متغیر یک تفاضل شود. این می گفته تخمین خطاي تخمینی،مقدار  از مقدار واقعی تفاضل

با نماد 
2
E با این واریانس، باشد. مقدار می تخمینی مقدار و حقیقی مقدار بین خطاي واریانس نشانگر شود، می نمایش داده 

آید. محاسبه  می دست به محاسبه هستند، قابل موجود کمکی توابع طریق از خود متوسط واریوگرام، که مقادیر از استفاده

  باشد: زیر می صورت به تخمین واریانس
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 مدل : مقدارh=0 ،i0واریوگرام به ازاي  مدل : مقدارi ،0موقعیت  در داده وزن iها،  داده : تعدادnآن،  در که   

  .jو  iهاي  داده بین واریوگرام مدل : مقدارijموردنظر،  نقطه و داده امینiواریوگرام بین 

 به لذا و آید می به دست اي مشاهده هاي داده مقادیر از خود که است واریوگرام مشخصات تابع شده محاسبه واریانس   

 نقاط پراکندگی نحوه و تخمین نقطه تا ها فاصله نمونه مانند دارد. مشخصاتی ارتباط ها داده واقعی مقدار با طور غیرمستقیم
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 خطاي روي تغییرنما چون طرفی شود. از می منعکس تغییرنما در در نتیجه و مکانی ساختار در تخمین نقطه برداري حول نمونه

  گذارند. می تأثیر تخمین خطاي روي این مشخصات است، لذا مؤثر تخمین

نمود.  برآوردي را محاسبه و اي مشاهده مقادیر اختالف تخمین خطاي آوردن دست به براي توان می ها روش سایر در   

 این شود. ولی می درونیابی مقدار اختالف این ساده روش یک با باشد، نیاز مورد تخمین خطاي مکانی که توزیع در صورتی

 مقدار این کریجینگ مورد در دهد. درحالیکه می در سطح را تقریبی مقدار و باشد می خطا داراي مطمئن خود نقشه به طور

 برآورد دیگر عبارت به و باشد می بزرگتري اعتماد سطح داراي باشد داشته تخمین کمتري که خطاي باشد. روشی می تر دقیق

  دارد. تري دقیق

  معتبر هاي آزمون براساس آن پارامترهاي و مناسب روش انتخاب نحوه - 7- 2

، MBE  ،MAEنظیر مقدار، شده ذکر معیارهاي از ابتدا در روش یک انتخاب براي شد گفته که مطالبی به توجه با   

 رسم از پس بعد مرحله شود. در می انتخابمناسب  روش یک تخمین، واریانس و اي مشاهده و برآوردي همبستگی مقادیر

  باشد. داشته همخوانی نظر مورد منطقه در پارامتر آن واقعی با رفتار تا قرار گرفته بررسی مورد متغیر توزیع مکانی باید نقشه،

  انتخابی روش براساس مکانی توزیع نقشه استخراج چگونگی - 8- 2

 افزار نرم با یک نظر مورد متغیر مکانی توزیع نقشه روش، ترین مناسب انتخاب و مختلف هاي روش ارزیابی از پس   

 هاي سلول از یک هر براي که شود تعریف می شبکه یک مکانی، توزیع نقشه تهیه براي افزارها نرم کلیه گردد. در استخراج می

  شود. می زده تخمین انتخابی روش با مقدار متغیر شبکه این

  افزارهاي درونیابی نرم - 9- 2

 را افزارها منر ایند. دارن وجود آنها مکانی توزیع برآورد و متغیرها مکانی همبستگی ارزیابی براي مختلفی افزارهاي نرم   

 ساختار بررسی به ترشبی که آماري نزمیی تخصص افزارهاي منرد. نمو بندي متقسی کلی دسته دو به عمومی صورته ب توان می

 نمودره اشا جغرافیایی اطالعات سامانه افزارهاي منر به توان یما افزاره منر دیگر ازد. پرداز یم کریجینگ هاي شروع انوا و مکانی

 و آسان يدکاربر داراي که مکانی تحلیل عمومی افزار منر یک عنوان به +GSد. شون یمل شام را یابیندرو مختلفاي ه شور که

 به توجها بد. شو یم پرداخته آن به تفصیل به بعدي بندهاي در و انتخاب باشد، یم پذیر نامکاز نی آن به دسترسیه و بود سریع

 به گیرد، انجام ها هنقش روير ب نیز دیگري هاي لتحلی که است الزم ها هداد توزیع مکانی تحلیل از بعد موارد اغلب در اینکه

  افزار نرم بعدي هاي ثبح در لذاد. ش خواهده توج نیز دارند را آماري نزمی هاي یلتحل انجام امکاناتکه  GISي افزارها منر

ArcGISافزار منر ایند. شو یم معرفی است آساناً نسبت نیز آن با کار و داردا ر آماري نزمیاي ه شور از بسیاري ياه تقابلی که 

  د.دار نیز را یابیندرو هاي ش وری ارزیاب امکان GIS افزارهاي منر بقیه برخالف توانمند

   نتایج  - 3

مشخص  SPSS 16.0افزار  هاي توصیفی حداقل، حداکثر، میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی در بسته نرم آماره

ویلک نشان داد که پارامترها از توزیع نرمال برخوردار -اسمیرنف و شاپیرو- هاي کلموگراف افزار نتایج آزمون شدند. در این نرم

 45استفاده از روش لگاریتمی نرمال شد. مقادیر پارامترهاي کیفی آبخوان اردبیل را  هاي غیر نرمال با نیستند بنابراین داده

) 1ي آمار پارامترهاي کیفی آب زیرزمینی آبخوان دشت اردبیل در جدول ( و خالصه 1390اي و در سال  حلقه چاه مشاهده

  آمده است.

  کاتیونها آماري آنالیز : نتایج1جدول 

 پارامترهاي کیفی  حداقل  حداکثر میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی

98/0 14/1 49/2 14/4 11 1 Ca 

662/0- 056/0- 26/0 54/0 04/1 0 Ca_n 

89/2 68/1 89/1 48/2 9 6/0 Mg 
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

65/0- 222/0 30/0 29/0 95/0 22/0- Mg_n 

08/6 37/2 02/6 15/6 4/30 01/1 Na 

003/0 51/0 34/0 65/0 48/1 0 Na_n 

  اکی واالن بر لیتر بیان شده است. میلی *واحد پارامترها

 Naو  Ca ،Mgهاي مختلف درونیابی را براي پارامترهاي  ) به ترتیب مقادیر میانگین مربعات خطاي روش4تا  2جدول (

با توان  IDW، 3با توان  IDWهاي  به ترتیب روش RMSEدهد. براي این پارامترها بهترین روش درونیابی براساس  نشان می

  است. 2با توان  IDWو  2

دهد که کمترین میزان این پارامتر در نواحی شرق تا میانه و جنوب  ها نشان می بندي به دست آمده کاتیون نقشه پهنه   

  ). 3تا  1باشد (شکل  آبخوان پراکنده است و بیشترین میزان آن نیز در جنوب غربی آبخوان می

  براي کلسیم RMSEس ترین روش میانیابی براسا : انتخاب مناسب2جدول

 هاي درونیابی انواع روش میانگین مربعات خطا

186/0  

183/0  

187/0  

 2توان 

IDW                                      3توان             

 4توان 

204/0  

194/0  

241/0 

 2توان 

GPI                                       3توان  

 4توان 

185/0  

187/0  

218/0 

  2توان 

LPI  )Exponential 3)                توان 

  4توان 

187/0  

186/0  

192/0  

187/0  

21/0  

CRS 
Spline with tension 

Multiquadric                                RBF                                      
Inverse multiquadric 

TPS 

185/0  Kriging 

 --- Cokriging 
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  IDWبندي کلسیم با استفاده از روش  : نقشه پهنه1شکل 

 براي منیزیم RMSEترین روش میانیابی براساس  : انتخاب مناسب3جدول 

 هاي درونیابی انواع روش میانگین مربعات خطا

233/0  

234/0  

24/0  

 2توان 

IDW                                      3توان             

 4توان 

26/0  

263/0  

322/0 

 2توان 

GPI                                       3توان  

 4توان 

246/0  

255/0  

277/0 

  2توان 

LPI  )Exponential 3)                توان 

  4توان 

238/0  

238/0  

250/0  

239/0  

28/0  

CRS 
Spline with tension 

Multiquadric                                RBF                                      
Inverse multiquadric 

TPS 

236/0  Kriging 

 --- Cokriging 

 

 
  IDWبندي منیزیم با استفاده از روش  : نقشه پهنه2شکل 

 براي سدیم RMSEترین روش میانیابی براساس  : انتخاب مناسب4جدول 

 هاي درونیابی انواع روش میانگین مربعات خطا

275/0  

282/0  

295/0  

 2توان 

IDW                                      3توان             

 4توان 
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

302/0  

298/0  

392/0 

 2توان 

GPI                                       3توان  

 4توان 

282/0  

308/0  

409/0 

  2توان 

LPI  )Exponential 3)                توان 

  4توان 

278/0  

277/0  

298/0  

279/0  

337/0  

CRS 
Spline with tension 

Multiquadric                                RBF                                      
Inverse multiquadric 

TPS 

280/0  Kriging 

 --- Cokriging 

 

 
  IDWبندي سدیم با استفاده از روش  نقشه پهنه -3شکل 

  ريیگنتیجه - 6

 و درصد آن بخش کوهستانی 75کیلومتر مربع که حدود  4000اي است بالغ بر  آبریز دشت اردبیل محدودهي  حوضه

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

هاي کوهستانی است که با  پذیرد. این آبخوان یکی از آبخوان می صورت دشت داخل به ها زیرحوضه مشتمل بر کوهستانی بخش

هاي مختلف و خروج آب از  هاي اخیر، افزایش مصرف آب در بخش چندین گسل نیز در ارتباط است. بنابراین بروز خشکسالی

فیت آن نیز گشته ها نه تنها باعث پایین افتادن سطح تراز آب زیرزمینی آبخوان شده است، موجب پایین آمدن کی این گسل

  باشد. است. بنابراین پرداختن به مطالعه آب زیرزمینی در این آبخوان از ضروریات منطقه می
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

 منظور به مداوم و سالم طور به آب منابع مصرف کلی طور به و آبی هاي سیستم اغلب در مدیریت و ریزي برنامه   

 و سنجی باران هاي ایستگاه کم به تعداد توجه با اما دارد، بارندگی بینی پیش به نیاز کشاورزي و مهار سیالبها مخازن، مدیریت

 هاي روش مهمترین از آماري زمین هاي یابد. روش می درونیابی، ضرورت هاي روش از مطالعاتی، استفاده مناطق زیاد وسعت

  .شود می استفاده ها زمینه از بسیاري در اي طور گسترده به امروزه که است درونیابی

هاي درونیابی مطالعات جغرافیایی است که به منظور به دست  از پرکاربردترین موضوعات در استفاده از روشیکی    

رود. درونیابی به دلیل دقت و سرعت باال در تخمین توزیع مکانی  آوردن چگونگی توزیع و پراکنش پارامتر مورد نظر به کار می

هاي  شود که هر کدام معایب و مزایایی دارند. روش هاي مختلفی می امل روشباشد. درونیابی ش ها می یکی از پرکاربردترین روش

)، IDWدهی عکس فاصله ( هاي قطعی وزن آماري کریجینگ و کوکریجینگ و روش هاي زمین درونیابی شامل دو دسته روش

آمار  هاي زمین میان روششود. از  ) میRBFاي شعاعی ( ) و توابع پایهGPIاي جهانی ( )، چندجملهLPIاي محلی ( چندجمله

روش کوکریجینگ به دلیل در نظر گرفتن متغیر ثانویه براي تخمین متغیر مورد بررسی دقت بیشتري نسبت به روش 

  بندي بهتري برخوردار است. دهی عکس فاصله از دقت و پهنه هاي قطعی نیز روش وزن کریجینگ دارد. همچنین از میان روش

، بود. +Ca2+ ،Mg2+ ،Naکاتیون  3بی کیفیت آب زیرزمینی آبخوان اردبیل از نظر نتیجه اولیه این تحقیق ارزیا

هاي مختلف درونیابی انجام شد. با توجه به اینکه براي استفاده از  همچنین بررسی توزیع مکانی این پارامترها با استفاده از روش

ز توزیع نرمال برخوردار باشند بنابراین قبل از هاي مورد بررسی ا آمار کریجینگ و کوکریجینگ باید داده هاي زمین روش

سازي شد و بعد از درونیابی مجدداً به مقادیر اصل برگردانده شد. برازش  ها با استفاده از لگاریتم نرمال درونیابی پارامترها، داده

هاي کروي، نمایی و گاوسین  ها براي برازش واریوگرام، مدل هاي پارامترهاي مورد بررسی نشان داد که بهترین مدل واریوگرام

  بندي هرکدام تهیه شد. هاي برازش واریوگرام، پارامترها درونیابی و نقشه پهنه است. بنابراین بعد از تعیین بهترین مدل

) IDWدهی عکس فاصله ( باشند، روش وزن ها که خود متغیرهاي مستقل می هاي درونیابی، براي کاتیون از بین روش   

 رندیگ یقرار م رهایمتغ گرید ریکه تحت تأث زین ییرهایمتغ يروش مناسب براها نشان داد.  ه بقیه روشدقت بیشتري نسبت ب

  بود. نییپا گرید يها روش به مراتب نسبت به روش نیا RMSE يانتخاب شد که خطا نگیجیروش کوکر
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Evaluating the best interpolation method for zoning cations in 
groundwater 

  

Abstract   
The present study was carried out to evaluate the best interpolation method for zoning 
cations in groundwater of the Ardabil plain aquifer. The logarithm was used to 
normalize the data. Then, using the GS + software, the best variogram model is the 
spatial structure of the data, which includes the water depth and water quality 
parameters (Ca2 +, Mg2 +, Na +, Cl-, So4, Hco3, Ec, TDS and TH). Fit given. The 
results showed that, depending on the variables, the spherical, exponential and Gaussian 
models are the best variogram model. It should be noted that all interpolation methods 
consist of four distinct image resolution (IDW), local polynomial (LPI), global 
polynomial (GPI) and radial foot functions (RBF), and two Kriging and Cokriging ) 
Was evaluated in the ArcGIS software environment and according to the RMSE error 
rate each using the Knockout Validation (CV) technique, the best method for 
determining the total image weighing method for independent variables and the 
cocrigination method for dependent variables was detected. 

   

Keywords: Interpolation, Cation, Ardabil aquifer, Kriging, Cockriging 
 

 


