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چکيده
در مطالعات طرحهای آبياری و زهکشي برای زهکشهای زيرزميني ،ضرورت دارد اطالعات حاصل از نمونه برداری نقطهای به
سطح شبکه تعميم داده شود .لذا بر اساس دادههای چاهکهای مشاهدهای موجود ،وضعيت دادههای هدايت هيدروليکي ( )Kدر
مناطق مجاور برآورد شود .در اين تحقيق بر اساس دادههای  14عدد چاهک مشاهدهای احداث شده در دشت شاوور در استان
خوزستان ،دادههای نقطهای به روش چاهک (ارنست) ،به سطح شبکه تعميم داده شد و سپس با استفاده از روشهای علمي شامل
انواع روش کريجينگ ،تيسن و ميانيابي وزني ،ميزان دقت روشهای مختلف درونيابي با هم مقايسه شد .با توجه به مختصات
موقعيت جغرافيايي چاهکهای مشاهدهای ،نقشه رقومي ضريب آبگذری محدوده مطالعاتي ،با استفاده از نرم افزار  ،Civil 3Dتهيه
شد .سپس مراحل مدلسازی فضايي در محيط نرم افزاری  Arc Gisو  ArcMapانجام شد .به جهت مقايسه با ساير روشهای آماری از
نرم افزار  +GSاستفاده شد .با ترسيم روشهای ديگر آماری توسط نرم افزار  +GSو  ArcGISو ، ArcMAPروند تغييرات مکاني در
حالت کريجينگ معمولي ،از کمترين خطا برخوردار بود .لذا در اين تحقيق ،برای پهنهبندی و تعميم هدايت هيدروليکي از روش
ميانيابي کريجينگ معمولي استفاده شد .در نهايت ،در اين پژوهش منطقه مورد مطاله در سطح  44544هکتار به روش کرينجينگ
معمولي به سه ناحيه ضريب هدايت هيدروليکي با وسعتهای  4044هکتار کمتر از دو متر بر روز 0444،بين دو تا سه متر بر روز و 4044
هکتار بيشتر از سه متر بر روز پهنهبندی شد  .با توجه به نتايج حاصل شده ،محاسبه فاصله کارگذاری زهکشهای زيرزميني در سه
ناحيه  54،04و  04متر برآورد شد .همانگونه که مالحظه مي شود ،چنانچه در تخمين محدوده گستره طرح جهت ضريب آبگذری ،از
روش غير معتبر و دارای خطا استفاده شود ،چه بسا باعث تشديد هزينه در طرحهای شبکه های زهکشي به سبب خطای برآورد
فاصله کارگذاری زهکشهای زيرزميني شود.
واژههای کليدی :درونیابی فضایی ،زمین آمار ،کریجینگ معمولی و هدایت هیدرولیکی.
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مقدمه
اولین اقدام اساسی براي اصالح و بهسازي اراضی شور و قلیا یا ماندابی و زهدار ،اجراي زهکشی است .از فاکتورهاي مهم
در تعیین فاصله زهکشهاي زیرزمینی ،مطالعات ضریب آبگذري یا هدایت هیدرولیکی میباشد .ضریب آبگذري غالباً رابطه
نزدیکی با بافت ،ساختمان و ترکیبات موجود در خاك دارد .اندازه گیري ضریب آبگذري یا هدایت هیدرولیکی به روشهاي
مختلفی انجام میگیرد که با توجه به وجود سطح ایستابی در نزدیکی سطح زمین از روشهاي مرسوم چاهک (ارنست) و یا
پمپاژ به چاهک کم عمق استفاده میشود .جهت انجام مطالعات زهکشی زیرزمینی ،قبل از هر چیز احتیاج به عملیات
صحرایی و حفاري چاهکهاي مشاهدهاي جهت اندازهگیري ضرایب هیدرودینامیکی خاك ،تعیین بافت خاك و عمق الیه
غیر قابل نفوذ ،خواص شیمیاییآب تحت االرضی ،نوسان هاي سطح ایستابی ،جهت حرکت و گرادیان آبهاي زیرزمینی و
نفوذپذیري سطحی خاك ها میباشد .در این زمینه محققین مختلفی تالش نموده اند که در ادامه به این نتایج اشاره شده
است )2242( Hosseini .تغییرات مکانی و همبستگی هدایت هیدرولیکی را در الیههاي مختلف خاك در جریان آبهاي
زیرزمینی مورد تحلیل قرار دادند و به این نتیجه رسیدن که شبیهسازي سه بعدي میتواند در تخمین هدایت هیدرولیکی
در این خاكها مورد استفاده قرار بگیرد .عالمی و آذري ( )4932براي بررسی تغییرات مکانی هدایت هیدرولیکی خاك و
تهیه نقشههاي هم آبگذري در منطقه جنوب غربی ایران ،چندین روش تخمین زمین آماري را مورد مقایسه قرار دادند.
نتایج تحقیق این محققان نشان داد که مقدار  MADدر سه روش کریجینگ معمولی  ،یونیورسال کریجینگ با روند خطی
و میانگین متحرك وزنی با درجه دو ،از روشهاي دیگر کمتر بوده و بهترتیب برابر با  4/932 ،4/939 ،4/939متر بر روز
میباشد .در بین این سه روش براي تهیه نقشههاي هم آبگذري انتخاب شد Gallichand .و  )2222( Marcotteاز روش
کریجینگ براي برآورد هدایت هیدرولیکی در  90222هکتار از اراضی دلتاي نیل استفاده کردند .نتایج آنها نشان داد که با
استفاده از روش کریجینگ میتوان نقشههاي هم آبگذري تهیه کرد که براي طراحی فاصله زهکشها بسیار مناسب است.
 Robertsonهمکاران( )2221از روشهاي زمین آماري براي تحلیل مقدار آب در دسترس خاك استفاده کردند .نمونههاي
خاك از فواصل منظم  02متري از دو عمق  92و  02سانتی متري در نزدیکی میالن ایتالیا تهیه شد .مقادیر مقدار آب در
دسترس محاسبه شده با کمک روشهاي آماري و زمینآماري مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .براي میانیابی و تهیه
نقشه از نتایج روش ) BLOCK Kriging (BKبکار رفت  .نتایج حاصل ه تغییرات بیشتر مقدار آب در دسترس را در الیه
زیرین نسبت به الیه باالیی نشان داد Gallichand .و  )2222( Marcotteنقشه هممقدار درصد رس خاك زیرسطحی را
براي زهکشی عمقی بخشی از دلتاي نیل با استفاده از روشهاي ژئواستاتیستیکی رسم کردند .در این تحقیق  0روش
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میانیابی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج بدست آمده نشان داد کمترین ( MADمیانگین تفاوت قدر مطلقها) به روش
کوکریجینگ  ، 42/24به روش میانگین متحرك  ،42/49به روش میانگین متحرك وزنی با درجه یک  42/29و به روش
کریجینگ42/24خیلی شبیه روش کوکریجینگ بود ،درحالیکه روش نزدیکترین همسایه داراي  42/11بود .حسنی پاك
( )4932در مورد تغییرات مکانی ویژگیهاي خاك در مقیاسهاي مختلف در سه بستر رودخانه هنارس در سه زمان
مختلف تحقیق کردند .آنها از روش هاي آمار کالسیک براي تفاوت بین بسترها و از زمین آمار براي بیان تغییرات داخل هر
بستر استفاده نمودند .ویژگیهاي مورد مطالعه شامل توزیع اندازه ذرات خاك ،مقدار کربنات کلسیم و کربن آلی خاك بوده
و نتایج نشان داد که تغییرپذیري خصوصیات خاك از بسترهاي جوان تا قدیمی کاهش داشته است و این نمایانگر افزایش
همگنی خاك با گذشت زمان میباشد .همچنین از روشهاي ژئو استاتیستیکی براي یافتن فواصل بهینه نمونه برداري براي
تعیین ویژگیهاي خاك با توجه به تغییرپذیري مکانی آنها در یک مقیاس مناسب استفاده نمود Bhatti .و همکاران
( )2222بر روي تغییرات مکانی تخلخل قابل زهکشی در خاكهاي چمنی تحقیق کردند  .نمونههاي دست نخورده خاك از
 31نقطه یک شبکه  12در  42متري براي تعیین تخلخل قابل زهکشی تهیه شدند .تحلیل آماري انجام شده نشان داد که
داده ها از یک توزیع نرمال تبعیت میکنند و میانگین تغییرات آنها  19/3درصد زیاد و وابستگی مکانی بین مشاهدهها
اندك با  30درصد اثرقطعهاي با میانگین شعاع تاثیر  29متر بود .مدنی( )4932از روشهاي نزدیکترین همسایه ،کریجینگ،
میانگین متحرك وزنی  ،عکس فاصله و  TPSSبراي تحلیل شوري خاك و رسم نقشههاي هم شوري استفاده کردند .این
تحقیق در  42هزار هکتار از اراضی جنوب غرب ایران صورت گرفت .نتایج حاصله حاکی از آن است که دقت همه روشها
بخاطر نسبت بزرگ اثر قطعهاي به آستانه ،پایین بوده و مقدار  MADاز  12تا  32درصد میانگین مقدار اندازه گیري شده
شوري خاك میباشد .روشهاي  TPSSو کریجینگ معمولی دقیقترین روشها بودند در حالیکه روش نزدیکترین همسایه
کمترین دقت را دارا بود )2223( Delhomme .از روشهاي زمین آماري جهت طراحی بهینه شبکه اندازهگیري سطح آب
زیرزمینی استفاده نموده است .این بهینه سازي در دو مرحله صورت گرفته است .در مرحله اول با استفاده از نمودار تایید
متقابل cross validationچاهکهاي مشاهدهاي غیر ضروري تشخیص داده شد و حذف شدند .در مرحله دوم با استفاده از
نقشه توزیع انحراف معیار چاهکهاي مشاهدهاي مطلوب اضافه شدند .مدنی( )4932براي برآورد ضریب هدایت هیدرولیکی
دشت نکاء از روش کریجینگ و روش میانگین متحرك وزنی استفاده کرده است .نتایج نشان میدهد که روش کریجینگ
معمولی نسبت به روش میانگین متحرك وزنی از دقت بیشتري برخوردار بوده و از آن براي تهیه نقشه هدایت هیدرولیکی
استفاده شده است.
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در این تحقیق از نتایج اندازه گیري ضریب آبگذري در محدوده طرح شبکه آبیاري و زهکشی شاوور در استان خوزستان
که با آرایش چاهکهاي مشاهدهاي ،یک کیلومتر در یک کیلومتر که با روش ارنست انجام شده است ،استفاده شد .جهت
تعمیم و تخمین پهنهبندي این ضرایب از روشهاي مختلف محاسباتی و روش زمین آمار استفاده شده است.
مواد و روشها
محدوده مورد مطالعه در این پژوهش  ،بخشی از شبکه آبیاري و زهکشی دشت شاوور  ،در شمال استان خوزستان به
وسعت حدود  42222هکتار می باشد .این تحقیق بمنظور تخمین هدایت هیدرولیکی این محدوده ،پرداخته شده
است.موقعیت منطقه مورد مطالعه در شکل 4آمده است .در مطالعات ضریب آبگذري ،برداشت اطالعات اغلب بصورت
نقطهاي انجام می شود .در این تحقیق از اطالعات برداشتی و اندازه گیري شده در  13نقطه چاهک مشاهدهاي در محدوده
طرح حاضر  ،استفاده شده است .اندازه گیري هدایت هیدرولیکی در نقاط مختلف محدوده طرح به روش چاهک (ارنست) با
حضور سطح ایستابی انجام شد .در (شکل )2نمایی از یک چاهک مشاهدهاي آورده شده است .در ادامه به اجزاي روشهاي
درونیابی فضایی اشاره می شود.

شکل  :4منطقه مورد مطالعه ،شاوور در استان خوزستان

شکل :4نمايي از يک چاهک مشاهدهای مجهز شده در گستره طرح
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روش ميانيابي وزني معکوس فاصله ()IDW
در این روش فرض بر آنست که با افزایش فاصله ،میزان تاثیر پارامترها در برآورد واحد سطح کاهش می یابد .براي پیش
بینی در مکانهایی که دادههاي آنها اندازه گیري نشده است ،از مقادیر اندازه گیري شده پیرامون محل استفاده می شود.
در پیش بینی  ،عامل وزن بر اساس فاصله نقاط از یکدیگر تعیین می شود .بدین ترتیب که به نقاط نزدیک محل نمونه وزن
بیشتر و به نقاط دورتر وزن کم تري اختصاص می یابد .با استفاده از تابع زیر می توان مقادیر مربوط به نقاط مختلف را
بدست آورد:
رابطه :4
 :Ziمقادیر نمونه :di ،فاصله اقلیدسی هر مکان تا نمونه :m ،عامل توان (اصطحکاك نمونه) :n ،تعداد نقاط نمونه
میباشد .نسبت کاهش وزن به مقدار  mبستگی دارد ،اگر مقدار  mبرابر صفر در نظر گرفته شود .در اینصورت کاهش در
وزن با فاصله ایجاد نمیشود .با افزایش مقدار  mوزن براي نقاط دورتر با سرعت کاهش می یابد .اگر مقدار  mخیلی بزرگ
باشد تنها نقاط مشاهده در پیش بینی تاثیر خواهد داشت.
روش ميانيابي کريجينگ
کریجینگ یک روش تخمینی است که بر منطق میانگین متحرك وزن دار استوار میباشد و در مورد آن میتوان گفت
که بهترین تخمینگر خطی نااریب با کمترین پراش تخمین است .این تخمینگر اختالالت ناشی از تمرکز زیاد نقاط
اندازهگیري را بطور خودکار رفع میکند .از مهمترین ویژگی هاي کریجینگ آن است که به ازاي هر تخمین ،تخمین مرتبط
با آن را میتوان محاسبه کرد .در حالیکه در روشهاي کالسیک معموالً چنین نخواهد بود .روشهاي تخمینی کالسیک
نمی توانند ساختار فضایی را در نظر بگیرند .در این روش براي هر یک از ایستگاههاي درون و بیرون یک پهنه بر حسب
فاصله و موقعیت آن وزن آماري مشخص در نظر گرفته میشود .بهگونه اي که پراش تخمین کمینه شود .براي برآورد
مقادیر بر اساس روش کریجینگ روشهاي مختلفی وجود دارد که در ادامه مختصري به آنها اشاره میشود.:
کريجينگ معمولي ()Ordinary Kriging
در ا ین روش براي بیان تغییرات فضایی از واریوگرام استفاده میشود و خطاي مقادیر پیش بینی شده را با توجه به
توزیع فضایی دادههاي پیش بینی شده کمینه میکند .روش عمومی محاسبه کریجینگ معمولی بر اساس رابطه زیر
میباشد:
رابطه : 2
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 : Zمقادیر برآورد شده :Wi ،وزن داده شده به نمونه ها و  :Ziمقادیر نمونه میباشد .وزن ها به درجه همبستگی بین
نقاط نمونه و نقاط برآورد شده بستگی دارد و همیشه جمع آنها برابر یک است .براي محاسبه وزن از معادله ماتریس
استفاده میشود .در زمین آمار مولفه تصادفی پراش را اصطالحاً پراش قطعهاي و مولفه ساختاردار (تابع فاصله و جهت) آن
را پراش فاصلهاي نامند .واریوگرام (پراش نگار) یک گشتاور مرتبه دوم است .در شکل واریوگرام چند نکته وجود دارد .هرچه
فاصله هاي بین جفت نقاط یعنی  hکمتر باشد ،واریوگرام کوچک است .اما با زیاد شدن فاصله هاي بین جفت نقاط،
واریوگرام افزایش می یابد و تا فاصله معینی میزان واریوگرام تا یک سطح آستانه افزایش می یابد و این به مفهوم این است
که بیش از فاصله معین  ،تغییرات مکانی داده ها در محاسبه برآورد نقاط نامعلوم تاثیري ندارد .در دامنه معین ،وقتی که
جفت نمونه ها به هم نزدیکتر باشند تغییرات مکانی کوچکتر است .محدوده محور  xها در واریوگرام با استفاده از
دادههاي ورودي که بوسیله فاصله بین جفت نقاطی که بیشترین فاصله را دارند مشخص میشود .حداکثر فاصله براي جدا
کردن جفت نقاطی که مناسب با تابع ریاضی باشد بوسیله شعاع جستجو تعیین میشود .روش کریجینگ دو راه براي
تخمین سطح دارد :کریجینگ معمولی و کریجینگ عام .کریجینگ معمولی داراي روشهاي کروي ،دایره اي ،نمایی ،گاوس
و خطی میباشد .کریجینگ در این روشها از تابع ریاضی مناسب با نوع سیمی واریوگرام استفاده میکند .تا یک خط یا
منحنی مناسب با دادههاي سیمی واریوگرام برازش دهد .در روش کریجینگ معمولی فرض بر این است که تغییرات فضایی
مستقل از دیگر حاالت است.
واريوگرام دايره ای ()Circular Variogram
این روش واریوگرامی براي محاسبه وزن در روابط بکار می رود.
واريوگرام کروی ()Spherical Variogram
این مدل از مبداء مختصات شروع شده و در نزدیکی مبداء  ،رفتار خطی دارد  .با افزایش  hمنحنی بسرعت به سمت
مقادیر بیشتر ) y(hصعود می کند .آنگاه بتدریج از شیب آن کم می شود و در فاصله معینی که دامنه تاثیر نامیده میشود
به سقف خود میرسد و در همین مقدار باقی میماند.
واريوگرام نمايي ()Exponential Variogram
این مدل نیز مانند مدل کروي از مبداء مختصات شروع شده و در نزدیکی مبداء  ،رفتار خطی دارد ولی آهنگ صعود آن
آرامتر از مدل کروي است و در عمل هیچگاه به حد آستانه اي یا سقف معینی نمیرسد .به این دلیل دامنه تاثیر آن نامعلوم
است .علت پیدایش دادههایی با چنین مدلی می تواند وجود روند در محدوده مورد بررسی باشد و یا اینکه بزرگی قابل
مالحظه دامنه تاثیر نسبت به ابعاد محدوده تحت پوشش نمونه برداري باشد.
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واريوگرام گوسي ()Gaussian Variogram
این مدل از مبداء مختصات گذشته ولی در نزدیکی مبداء بجاي رفتار خطی ،بر خالف ملهاي کروي و نمایی رفتارهاي
سهمی گون دارد .این مدل معرف درجه پیوستگی باالي متغیر ناحیه اي است.
روش ميانيابي چندضلعيهای تيسن ()Thiessen
در این روش کلیه ایستگاههاي داخل منطقه و در صورت وجود ،ایستگاههاي مجاور میتواند مورد استفاده قرار گیرند.
ابتدا ایستگاههاي همجوار بهم متصل میشوند تا تعدادي مثلث ایجاد شود .با رسم عمود منصفهاي اضالع این مثلثها ،
چند ضلعی و یا پلیگونهایی حاصل میشود که هر ایستگاه در داخل یکی از این چند ضلعیها قرار میگیرد .اگر مساحت
مربوط به هر چند ضلعی به ترتیب  ...، A2 ، A1و  Anو مقدار ضریب هدایت هیدرولیکی در ایستگاههاي داخل چند
ضلعی نیز  ...، k2 ، k1و  knباشد در این صورت متوسط ضریب هدایت هیدرولیکی منطقه از فرمول ذیل بدست می آید:
)K=(A1.K1+A2.K2+…+An.Kn)/(A1+A2+….+An

رابطه :9

نتايج و بحث
در ابتدا با بررسی اعداد حاصل از اندازهگیري در چاهکهاي مختلف  ،بر اساس جداول مربوط به تخمین بافت خاك و
ضریب هدایت هیدرولیکی خاکها  ،نقاط اندازه گیري شده پرت شناسایی و حذف شدند .به جهت کاهش خطا در حذف
نقاط پرت از نرم افزار  Civil 3Dاستفاده شد .بدین نحو که منحنی تراز  Kنقاط ترسیم و مشابه شکل 9از صحت اندازه
گیریها اطمینان حاصل شد .در نهایت ارقام جهت محاسبه و تعمیم به گستره طرح نهایی شد .در جدول 4این نتایج و تعداد
 13چاهک مشاهدهاي ارائه شده است.

شکل  :0منحني تراز  Kچاهکها -خروجي نرم افزار Civil 3D

پهنهبندي هدایت هیدرولیکی با استفاده از روشهاي مختلف زمین آمار (مطالعه موردي منطقه شاوور)

11

جهت اجراي روش تیسن در برآورد هدایت هیدرولیکی در سطح منطقه مطالعاتی ،از نرم افزار  ArcGISو ArcMAP

استفاده شد که نتایج این روش جهت  9بازه تعریف شده هدایت هیدرولیکی در (شکل )1و نتایج مساحتهاي تفکیکی در
(جدول  )2آمده است.
جدول  :4نتايج ضريب آبگذری به روش ارنست در گستره طرح

شکل  :1تخمين هدايت هيدروليکي منطقه مطالعاتي -به روش ميانيابي تيسن
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جدول  :4ناحيه بندی ضريب آبگذری در گستره طرح به روش تيسن
K
رديف

()m/day

مساحت تحت پوشش ()ha

(سبز)4

کمتر از 2

1212

(بنفش)2

9-2

9222

(قرمز)9

بیشتر از 9

1222
44022

مجموع مساحت کل

در ادام ه جهت برآورد هدایت هیدرولیکی به روش کرجینگ معمولی ،از نرم افزار  ArcGISو  ArcMAPاستفاده شد
که نتایج این روش جهت  9بازه تعریف شده هدایت هیدرولیکی در (شکل )0و نتایج مساحتهاي تفکیکی در (جدول )9
آمده است.

شکل :5تخمين هدايت هيدروليکي منطقه مطالعاتي -به روش کريجينگ معمولي
جدول  :0ناحيه بندی ضريب آبگذری در گستره طرح به روش کريجينگ معمولي
K
رديف

()m/day

مساحت تحت پوشش ()ha

(سبز)4

کمتر از 2

2922

(نخودي)2

9-2

3322

(سفید)9

بیشتر از 9

4922

مجموع مساحت کل

44022

براي برآورد مقادیر متغیر ناحیهاي (ضریب آبگذري) در سطح منطقه از نرم افزار  +GSکه قابلیت اجراي روش اعتبار
سنجی متقابل را جهت ارزیابی دقت تخمین به روش کریجینگ میباشد ،استفاده شد .با دادن مختصات جغرافیایی نقاطK
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به نرم افزار  +GSاقدام به رسم واریوگرامهاي هدایت هیدرولیکی در جهات  32 ، 10 ، 2و  490درجه شد( .شکل)2
واریوگرامهاي بدست آمده از ساختار فضایی مدل نمایی ( )Exponentialبا اثر قطعه اي  2/223و سقف  2/242پیروي
نمودند .و از آنجاکه نسبت اثر قطعه اي به واریانس کل داده ها کمتر از  2/0شد ،مشخص شد که ساختار فضایی بدست
آمده از استحکام قابل قبولی برخوردار است .سپس با توجه به آنکه مدل بدست آمده در جهات مختلف داراي پارامترهاي
(سقف و دامنه تاثیر) یکسانی بودند ،همگنی منطقه از نطر توزیع دادههاي متغیر تصادفی اثبات شد .لذا جهت بدست آوردن
ساختار واقعی کل م نطقه اینبار اقدام به رسم واریوگرام منطقه بدون در نظر گرفتن جهت براي داده ها ،شد که ساختار
فضایی بدست آمده مجدداً از نوع ساختار فضایی مدل نمایی ( )Exponentialبا اثر قطعهاي  2/423و سقف  2/020پیروي
نمودند .در این حالت نیز ،نسبت اثر قطعه اي به واریانس کل داده ها کمتر از  2/0شد ،مشخص شد که ساختار فضایی
بدست آمده در این حالت هم ،از استحکام قابل قبولی برخوردار است .بنابراین ناحیه بندي به روش کریجینگ معمولی که
در (شکل )0ارائه شده قابل استناد میباشد .در جدول 1با توجه به روشهاي مختلف کریجینگ معمولی در مقایسه با
روشهاي دیگر مشاهده میشود که درصد خطا و انحراف از معیار به روش کریجینگ معمولی کمتر از سایر روشها میباشد.

شکل  :6واريوگرام خروجي مدل نمايي()Exponential

دو فصلنامه تخصصی علوم و مهندسی آب -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز -سال پنجم ،شماره دوازدهم ،تابستان و پاییز 4931

13

جدول  :1مقايسه درصد خطای روشهای کريجينگ معمولي با ساير روشها
روشها

انحراف معيار()Sd

کریجینگ معمولی با واریوگرام کروي

2/922

کریجینگ معمولی با واریوگرام دایره اي

2/920

کریجینگ معمولی با واریوگرام نمائی

2/931

کریجینگ معمولی با واریوگرام گوسی

2/922

کریجینگ معمولی با واریوگرام خطی

2/901

کریجینگ غیرمعمولی با واریوگرام خطی

2/332

کریجینگ غیرمعمولی با واریوگرام درجه2

9/39

میانیابی وزنی معکوس فاصله

2/023

همسایگی معمولی

2/233

با ترسیم روشهاي دیگر آماري توسط نرم افزار  +GSو نرم افزار  ArcGISو  ArcMAPهمانگونه که در تصاویر زیر
ارائه شده است (شکل  )3تا (شکل  ،)41روند تغییرات مکانی در حالت کریجینگ معمولی ،از کمترین خطا برخوردار
میباشد که در این طرح جهت پهنهبندي و تعمیم هدایت هیدرولیکی از روش میانیابی کریجینگ معمولی استفاده شد.

شکل  :0تخمين هدايت هيدروليکي منطقه مطالعاتي -به روش IDW

شکل  :0تخمين هدايت هيدروليکي منطقه مطالعاتي -به روش Natural Neighbor

پهنهبندي هدایت هیدرولیکی با استفاده از روشهاي مختلف زمین آمار (مطالعه موردي منطقه شاوور)

شکل  :4تخمين منطقه مطالعاتي -به روش IDW-INVERSE DISTANCE

شکل :44تخمين منطقه مطالعاتي -به روش IDW-NORMAL DISTANCE

شکل  :44تخمين منطقه مطالعاتي -به روش KRIGING-ORDINARY-EXTERNAL DRIFT

شکل  :44تخمين منطقه مطالعاتي -به روش KRIGING-ORDINARY-POLYNOMIAL TREND
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شکل  :40تخمين منطقه مطالعاتي -به روش KRIGING-SIMPLE-STATIONARY

شکل  :41تخمين منطقه مطالعاتي -به روش SIMULATE

نتيجهگيری
با توجه به انتخاب روش تعمیم هدایت هیدرولیکی چاهکهاي مشاهدهاي ،به گستره طرح ،که در اینجا روش
کریجینگ معمولی بیان شد .و طبق جدول  9به  9ناحیه مجزا از لحاظ مقدار ضریب آبگذري تفکیک شد در ادامه در
جدول  0محاسبه مشخصات لترالهاي زیرزمینی ارائه شده است .همانگونه که مالحظه میشود  ،چنانچه در تخمین
محدوده گستره طرح جهت ضریب آبگذري ،از روش غیر معتبر و داراي خطا استفاده شود ،چه بسا باعث تشدید هزینه در
طرحهاي شبکه هاي زهکشی شود  .لذا جهت هر طرح مطالعاتی بررسی کلیه روشهاي آماري کالسیک و زمین آمار جهت
محاسبه ضریب آبگذري به جهت تعیین فواصل لترالهاي زیرزمینی از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود.
جدول  :5مشخصات لوله های زيرزميني در گستره طرح
K
رديف

(متر در روز)

مساحت تحت

عمق متوسط کارگذاری

پوشش(هکتار)

لترالها (متر)

اندازه قطر لترالهای
زيرزميني (ميليمتر)

فاصله کارگذاری لترالهای
زيرزميني(متر)

(سبز)4

کمتر از 2

2922

4/0

420

02

(بنفش)2

9-2

3322

4/0

420

32

(قرمز)9

بیشتر از 9

4922

4/0

420

32

02

)پهنهبندي هدایت هیدرولیکی با استفاده از روشهاي مختلف زمین آمار (مطالعه موردي منطقه شاوور

منابع
. ص941 ، انتشارات دانشگاه تهران، زمین آمار.)4044( . ع،حسني پاک
.2  ص، تکنولوژي خاك، کریجینگ و مدل سازيهاي تک متغیري یک داده مرتبط.)4044( . ک، و آذری. ک،عالمي
. ص013. انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مبانی زمین آمار.)4044( . ح،مدني
Bhatti, A. U. A. Bakhsh, M and Gurmaniو, A. H. (2000). Spatial variability of Analysis. .pp: 30.
Delhomme, J. P . (2009). Kriging in the hydrosciences. Adv. Water Resources, 1.
Gallichand, J. and Marcotte, D. (2006). Mapping clay content for subsurface drainage in the nile
delta.Geoderma. p: 165.
Hosseini M. (2010). Effect of Landuse Changes on Water Balance and Suspended Sediment Yield
of Taleghan Catchment, Iran. PhD Thesis, University Putra Malaysia.
Robertson, M. P., Peter, C.I and Villet, M. H. (2004). Comparing Models for Predicting Species,
Potential Distribution, A case Study Using Correlative and Mechanistic Predictive Modeling
Techniques, Ecol.Model,164.

