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 چکیده

برای توسعه کشاورزی پایدار و نیز تشخیص پایداری مدیریت آن و سیستم کاربری  ،خصوصیات خاکآگاهی از تغییرات مکانی 

های موثر بر تغییرپذیری عملکرد در  زمین از اهمیت خاصی برخوردار است. در این میان رطوبت خاک یکی از مهمترین ویژگی

OK (Ordinary Kriging ،)SK (Simple Kriging )های خطی  . لذا در این پژوهش، دقت روشمقیاس مزرعه ای می باشد

( جهت بهبود تخمین رطوبت خاک مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور، رطوبت قابل Universal Kriging) UKو 

ای با مساحت  متر در مزرعه 01   01نمونه دست نخورده به صورت یک شبکه منظم با ابعاد  111( در AWCدسترس خاک )

های رایج  ها به روش ترسیمی، مدل گیری شد. پس از سنجش نرمال بودن داده در شمال شهرستان شیروان اندازه هکتار واقع 11

برای بررسی  RSSسازی واریوگرام مورد ارزیابی قرار گرفتند و مدل با کوچکترین مقدار  خطی، کروی، نمایی و هذلولی برای شبیه

های خطی کریجینگ بر مبنی  بینی و تخمین الگوریتم . در نهایت، دقت پیشوابستگی مکانی پارامترهای مختلف انتخاب گردید

(، ریشه دوم میانگین خطا ASE(، میانگین خطای استاندارد)Meanبینی ) سنجی شامل میانگین خطای پیش های اعتبار روش

(RMSE( و ریشه دوم میانگین خطای استاندارد )RMSESبررسی گردید. نتایج حاصل از این تحقیق )  نشان داد که روش

،  RMSEو  ASEهای آماری  اختالف بین مشخصه(، بر مبنای 11112/1با کمترین مقدار خطا ) OKیابی مکانی  درون

 باشد. ترین روش در تخمین رطوبت خاک منطقه مورد مطالعه می مطلوب

 های خطی کریجینگ مدل سنجی، های اعتبار روش پذیری مکانی، رطوبت خاک، تغییر کلمات کلیدی:

 



 

 مقدمه -1

ریزی دقیق آبیاری در مسأله تأمین آب کشاورزی، نیازمند پایش رطوبت خاک است. برای رسیدن به این مقصود، تعیین  برنامه

باشد. با توجه  رطوبت به عنوان خصوصیتی از خاک، در قالب یک کمیت عددی کلی و بدون در نظر گرفتن تغییرات مکانی آن، کافی نمی

ین مصرف کننده آب شیرین(، تا حد ممکن تر مهمکه راندمان مصرف آن در کشاورزی )به عنوان به مشکالت کمبود آب، الزم است 

وری آب، بایستی مورد آزمایش قرار گیرند. در این راستا یکی از  افزایش یابد. بنابراین راهکارهای مدیریتی مختلفی مانند افزایش بهره

ریزی آبیاری، فرآیند  های برنامه باشد. الزم به ذکر است که در اکثر روش آبیاری می ریزی ی مدیریتی، استفاده از برنامهراهکارهاترین  مهم

یندهایی است که به صورت تدریجی و پیوسته در فرآخاک محصول  ترین مراحل عملیاتی مورد نیاز است. پایش رطوبت خاک از اساسی

ی این تغییرات برای اعمال مدیریت خاص مکانی که پایه و اساس . شناخت کم(1891ترانگمار و همکاران، نمایند ) زمان و مکان تغییر می

سایر  همچون. خصوصیات فیزیکی خاک، (2111؛ وبستر، 1888گوریت، یر است )ناپذ اجتنابباشد، ضروری و  کشاورزی دقیق می

در نظر گرفت و از طریق توان به صورت یک متغیر  خصوصیات آن، ماهیتی پویا و متغیر دارند. لذا خصوصیات با این ماهیت را می

یری برخی از خصوصیات کارگریزی دقیق، به  (. به منظور برنامه1391ها را بررسی نمود )محمدی،  ییرپذیری آنتغهای آماری  روش

های  میانگین عام، کافی نبوده و بر این اساس مدیریت خاص مکان همچونفیزیکی خاک مانند مقدار رطوبت، در قالب کمیتی عددی 

 .(2111اقبال و همکاران، باشد ) پذیر نمی ای از نقاط گسسته امکان رداری، بر مبنای مجموعهب نمونه

گیرند  آمار برای بررسی تغییرات مکانی خصوصیات خاک مورد استفاده قرار می های آماری تحت عنوان زمین ای از روش مجموعه

برداری نشده )با استفاده  رام( و تخمین )کریجینگ( متغیر در نقاط نمونهییرپذیری )واریوگتغیی را برای توصیف الگوی ابزارهاکه در نتیجه 

آماری خطی و  های زمین . لذا تغییرات مکانی را با استفاده از روش(1888گوریت، دهند ) برداری شده( ارائه می های نمونه از اطالعات محل

برتنی،  مکیجه آن به منظور کشاورزی دقیق استفاده کرد )و همچنین از نت (1891ویرا و همکاران، توان بررسی نمود ) می یرخطیغ

آماری قادر است که توزیع مکانی یک خصوصیت را در مناطقی که تعداد نمونه  . کریجینگ به عنوان یک روش تخمین زمین(1888

ات فیزیکی آن است . از آنجا که میزان رطوبت خاک، تابع خصوصی(1881گوریت، باشد، تشریح نماید ) مشاهده شده در دسترس می

، بررسی تغییرات پیوسته و شناخت ساختار تغییرات مکانی آن امری ضروری است بدین ترتیب اعمال مدیریت (2111گرگو و همکاران، )

 متمادی، های سال طی . بدین منظور در(2111جونیور و همکاران، پذیر خواهد بود ) تر در زمینه آبیاری امکان ریزی دقیق بهینه و برنامه

 اساس و بوده به یکدیگر وابسته ها آن از بسیاری حال این با. (2119لی و هیپ، ) شدند معرفی مکانی یابی برای درون مختلفی های تکنیک

 معکوس روش و( Splines) الین پی اس(، Polynomial) ای جمله چند نظیر مواردی شامل مکانیکی های مدل. دارند مشابهی عملکردی

 مذکور های مدل معموالًالزم به ذکر است که . کنند می استفاده قراردادی و تجربی پارامترهای از( Inverse Distance Weight) فاصله

 کلی طور به که، احتمالی-آماری های مدل در. (2111هنگل، ) گیرند نمی نظر در را ها یژگیو تنوع و نبوده مناسب خطا تخمین برای



 
هستند،  Hybrid Models و Namely Kriging ،Environment Correlation ،Bayesian-Based Models، اصلی گروه 0 شامل

 به گرفته و قرار احتمالی-آماری های مدل دسته در که است الگوریتمی کریجینگ شوند. می زده تخمین احتمال نظریه اساس پارامترها بر

 خطا، واریانس از استفاده با این روش. (2111هنگل، ) باشد می توجه مورد مختلف یکاربردها در طبیعی علوم با آن نزدیک ارتباط دلیل

 Universal Krigingو  (2119یانگ و همکاران، ) Ordinary Kriging (OK) .کند می محاسبه تخمینی، مقادیر برای را دقت شاخص

(UK) ( ،1893ابوفراسی و مارینو)  های  زمانی پارامتر-واقعیت در تخمین مکانیها با  تطابق نتایج آنساده تر و به دلیل ماهیت خطی و

( از کریجینگ معمولی 2111) و همکاران ژانگ  در این راستا،اند.  آماری شناخته شده یابی زمین های درون ترین روش خاک، از جمله رایج

جینگ معمولی برای پیش گزارش کردند که کری ها آنبرای پیش بینی مکانی کربن آلی خاک در منطقه خاک سرخ چین استفاده کردند. 

 (2113و همکاران )لیو  ی یا نواحی بزرگ مقیاس با مدیریت یکپارچه ابزاری مناسب است.ا مزرعهبینی مکانی کربن آلی خاک در مقیاس 

( در اراضی کشاورزی ایالت TPو  TNعناصر غذایی خاک )و  OCی زمین آمار برای شناسایی مقیاس تغییر پذیری مکانی ها روشاز 

 ریتأثبه ترتیب تحت  ها یژگیوی کوتاه و بلند این ها دامنهنشان داد که تغییر پذیری با  ها آناستفاده کردند. نتایج  ( چینRizhao)آ ریژو

نیز به منظور مطالعه تغییر پذیری مکانی منابع نیتروژن و کربن خاک  ( 2110و همکاران ) الباسیونی. باشد یمتوپوگرافی و مواد مادری 

ی زمین آمار استفاده کردند. روش کریجینگ معمولی برای ها روش نیتر جیرادر دلتاهای رود نیل از کریجینگ معمولی به عنوان یکی از 

 به کار گرفته شد. ها یژگیواین ی از ا وستهیپی ها نقشهی نمونه برداری شده کربن و نیتروژن به ها دادهتبدیل 

 اند سازی مکانی خصوصیات خاک تأیید نموده آماری را در مدل های زمین های متعدد، کارایی روش نتایج حاصل از پژوهش

 که است آن ها روش این مزیت ترین (. با این حال اصلی2113؛ ژو و همکاران، 2112باسو و همکاران، ؛ 2111نژاد و همکاران،  امیری)

های  یابی، به روش های درون به منظور ارزیابی و مقایسه مدل. سازند پذیر می امکان بینی پیش فرآیند طی را در خطا از میزان تخمینی

میانگین  قدرمطلق(، خطای Mean Bias Error(، خطای اریب میانگین )Cross Validationمتعددی از قبیل تکنیک اعتبار سنجی )

(Mean Absolute Errorو ) ( ریشه دوم میانگین مربعات خطاRoot mean Square Errorمی )  دالی و همکاران، توان اشاره نمود

سنجی آن در تخمین مکانی رطوبت  آماری مطلوب و پارامتر اعتبار با این وجود معرفی روش زمین (.2119؛ علیجانی و همکاران، 2119

است. از این رو با توجه به اهمیت رطوبت خاک در عملکرد محصول، کیفیت  های مختلف چندان مورد توجه قرار نگرفته خاک در پژوهش

تعیین بهترین مدل سمی واریوگرام پذیری آن در مقیاس مکانی و زمانی این تحقیق با هدف  های اقلیمی و تغییر خاک و فرآیند

ای خطی کریجینگ جهت تعیین ه سازی جهت تغییرپذیری مکانی انجام شد. همچنین دقت انواع روش ترین روش مدل ومناسب

 سنجی جدید مورد سنجش قرار گرفت.  های اعتبار یابی برای تهیه نقشه رطوبت خاک با  استفاده از پارامتر ترین روش درون مناسب

 



 

 ها مواد و روش  -2

بر روی  Universal Kriging و Ordinary Kriging, Simple Krigingیابی  سازی سه روش درون پیاده تحقیقدر این 

های برداشت شده، خصوصیات آماری  . بدین صورت که ابتدا با استفاده از آنالیز دادهمورد بررسی قرار گرفترطوبت خاک  دادهنمونه  111

و  Log ،Cox-Boxهای  ها را به کمک روش توان آن داشته باشند می نرمال یرغها توزیع  ها استخراج شد. در این حالت اگر داده داده

سازی نمود. در این مقاله از روش ترسیمی برای بررسی نرمال بودن سری  سازی واریوگرام و کریجینگ نرمال قبل از مدل λتخمین مقدار 

د. در گردب سازی یادهپهای مختلف کریجینگ  سازی شده و الگوریتم . سپس واریوگرام به صورت غیر ایزوتروپیک مدلاستفاده شدها  داده

 ((.1د )شکل )انتخاب شآوری شده و تخمین مجهوالت  های جمع یابی نمونه الگوریتم برای دروننهایت بهترین 

 

 

 

 

 

 

 های مورد استفاده منطقه مطالعاتی و داده 2-1

 31 جغرافیایی عرض با شیروان شمال کیلومتری 11 در واقع ای، مزرعه از 1382-83در سال زراعی های مورد استفاده  داده

اند )شکل  آوری شده جمع دریا سطح از متری 1101 ارتفاع و یقه شرقیدق 08 و درجه 18 جغرافیایی طول و شمالی یقهدق 21 و درجه

(2.)) 

 (  فلوچارت کار1شکل )

 



 

 

 

ی بردار نمونههکتار انجام شده است. بر این اساس به روش  11ای از مزرعه با مساحت  ی در محدودهبردار نمونهعملیات 

 1-31( از عمق سطحی m2 1111ی ها شبکهزیر نمونه درون  1نمونه مرکب خاک به صورت یک شبکه منظم ) 111سیستماتیک، 

ی خاک تهیه شده، هوا خشک گردیده و از ها نمونهیشگاهی، ابتدا ی آزماها هیتجز(. برای انجام 2-2ی گردیدند )شکل آور جمعمتر  یسانت

و  33ی ها مکش)تفاضل رطوبت در  های دست نخورده از نمونه متری عبور داده شدند. سپس رطوبت قابل استفاده گیاه یلیم 2الک 

  د.ی شگیر ( اندازه1891کلوت و دیرکسون، با استفاده از دستگاه صفحات فشاری ) و کیلوپاسکال( 1111

 

 (Krigingکریجینگ ) 2-3

گیرد. در این روش برای  ها را در نظر می باشد که وابستگی تصادفی بین داده های رگرسیون می کریجینگ نوعی از تکنیک

شود. در این حالت وزن  وزن کمتری داده می دورترتر وزن بیشتر و به مشاهدات  تخمین در یک موقعیت مشخص به مشاهدات نزدیک

ها  آماری شرط نرمال بودن داده های زمین شود که واریانس تخمین کمینه گردد. در محاسبات و تخمین ای انتخاب می ها به گونه داده

ها از تابع  ل نبودن آنها بررسی شده و در صورت نرما دهد. لذا الزم است که ابتدا وضعیت نرمال بودن داده اساس کار را تشکیل می

 مناسب تبدیل نرمال استفاده شود.

 

 ( محدوده مطالعاتی2شکل )

 



 
 (Linear Krigingکریجینگ خطی ) 2-3-1

مشاهداتی تعریف شده به نحوی که با  Zدر کریجینگ خطی مقدار ارتفاع در نقطه مجهول به صورت ترکیب خطی از مقادیر 

، معلوم و نامعلومباشد. این الگوریتم بسته به اینکه میانگین ثابت یب و دارای کمترین میانگین توان دوم خطا ناارانتخاب ضرایب تخمین 

 Universal)کریجینگ ساده(،  Simple Kriging)کریجینگ معمولی(،  Ordinary Krigingها باشد به سه روش:  تابعی از موقعیت

Kriging گردد. )کریجینگ عام( تقسیم می 

 

 (Ordinary Krigingکریجینگ معمولی ) 2-3-1-1

Ordinary Kriging  یابی کریجینگ است. در این  ترین روش درون یجراارائه شد  مترونتوسط  1811که اولین بار در سال

 گردد. فرض می نامعلومثابت شود میانگین  روش که با معادله زیر محاسبه می

   
 ( )  ∑    (  )     ∑  ( )  ( )

 

   

 

   

 

و  ها وزنمقادیر    ،Z(x) وابسته به مکان شدهبینی  مقدار پیش x ،m(x)= E{Z(x)}متغیر تصادفی در مکان  Z(x)در این معادله 

m(x) باشند.  مقدار میانگین میOrdinary Kriging  زند.  یرثابت است که در هر مکان مقدار میانگین را تخمین میغیک الگوریتم

چنین الزم به ذکر است که تخمین  باشد. هم همراه می هیهمسای متحرک نقاط وجو جستبا  عمدتاًفرآیند اجرای این الگوریتم 

Ordinary Kriging  به مکان میانگین وابسته بوده و به عنوان جایگزینی برای میانگین ثابت در روشSimple Kriging  محسوب

 مقدار میانگین معلوم است.باشد که در آن  می Ordinary Krigingگردد. در واقع کریجینگ ساده حالت خاصی از  می

 

 (Simple Krigingکریجینگ ساده ) 2-3-1-2

Simple Kriging شود. باشد، به کمک معادله زیر محاسبه می که در آن مقدار میانگین متغیری ثابت تصادفی می 

   
 ( )  ∑    (  )     ∑  ( )  

 

   

 

   

 

 ها در اطراف مقدار ثابت معلومی انجام گیرد. آن Zشود که تغییرات مقادیر  در مناطقی استفاده می معموالًاین روش 

 (2)رابطه 

 (1) رابطه



 
 

 With an External Trend Model (Universal Kriging) کریجینگ عام 2-3-1-3

گردد. اما الزم به  ثابت فرض می وجو جستمقدار میانگین متغیرها در منطقه  Simple Krigingو  Ordinary Krigingدر 

 رندهیدربرگ Universal Krigingباشد.  ی کاربردی، میانگین محلی در محدوده جستجو متغیر میها حالتذکر است که در بعضی 

تغییرات میانگین نسبت به مکان  Universal Krigingیی است که در آن میانگین محلی در محدوده جستجو متغیر است. در ها حالت

 و m(x)به نام  trend مؤلفهترکیبی از  ،Z(x)باشد. تابع تصادفی  از توابع معلوم می نامعلومیک ترکیب خطی  trendنظر گرفته شده و  در

 .شود یمرابطه زیر تعریف  صورت به)با تغییرات تصادفی( است که  R(x)باقیمانده  مؤلفه

 ( )   ( )   ( )      ( )   { ( )}  ∑     ( )

 

   

 

؛ ژونل و هوجیبرگ، 1881گوریت، ) باشند یمیا ضرایب مجهول ثابت  پارامترها   و توابع معلوم مکانی یا تابع پایه ( )  رابطه،که در این 

، یا مدل کریجینگ (1881گوریت، ) trendکریجینگ همراه با  اصطالحاً (1888چیلز و دلفینر، ) Universal Kriging. به روش (2113

 باشد. ( قابل محاسبه می0از طریق رابطه ) Universal Krigingنیز گویند. معادله اصلی  (1889دوچ و ژورنل، اولیه ) trendهمراه با 

   
 ( )  ∑  ( )  (  )

 

   

 

یک از  trend. برای نمایش شود یمدر نظر گرفته  CR(h)متغیر تصادفی ثابت با میانگین صفر و کوواریانس  ،R(x)باقیمانده  مؤلفه

 .(2111لوراند، شود ) کند، استفاده می ی میریجلوگ بینی در نقاط لبه محدوده مطالعاتی پیش رقابلیغی درجه اول که از رفتار ا چندجمله

 

 تخمین واریوگرام 2-4

اند. واریانس  ( بررسی شده1891) دیویس( و 1819) هوجیبرگهای مختلف واریوگرام و کریجینگ به طور کلی توسط  تکنیک

بین  hتفاضل بین مقادیر میدان تصادفی در دو موقعیت را واریوگرام گویند که به عبارتی تابعی از لحظه ایستایی بر حسب فاصله جدایی 

را در یک نمودار ها  ای آماری و بسیار مفید است که نحوه توزیع داده دهد. لحظه ایستایی خالصه دو نقطه از یک متغیر را نشان می

 دهد. نشان می hپراکندگی 

 (3رابطه )

 (4)رابطه 

 (5) رابطه
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x  وy  مختصات پراکندگی یک متغیر با یک فاصلهh های جفت )فواصل اقلیدسی( بین  ای، ارتباط دهد. به ازای نقاط داده را نشان می

تر با توجه  باشد. این تابع واریوگرام یا به طور دقیق و موقعیت نقاط می hاز فاصله  توان تشکیل داد. لحظه ایستایی تابعی مشاهدات را می

 نام دارد. وگرامیوار یسم، 2به تقسیم شدن مقدار آن بر عدد 

γ(   )  
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N(h)  جفت نقاط شناخته شدهz  در فاصلهh باشند و  میZ(xi)  متغیرهای معلوم را در مکانxi دهد. نشان می 

ی پارامترهامشخصات آن  نیتر مهمباشد که  وابسته نمی xبوده و به  hدر آمار سنتی، واریوگرام فقط یک تابع از پراکندگی 

Range ،Sill  و اثرNugget  اولیه در نظر گرفته شده و تابعی از  هیفرضهستند. برای توصیف این خواص، یک واریوگرام سنتی تحتh  به

گیری یا خطای  صفر نیست که دلیل آن وجود خطای اندازه غالباً ( )γمعادل با صفر، مقدار  hگردد. در مقدار  تعیین می ( )γنام 

شود. در عمل ترسیم واریوگرام اغلب روند افزایش واریوگرام  شناخته می Nuggetباشد. این پدیده غیر صفر به عنوان اثر  مشاهداتی می

است، مدلی به  hگویند. برای واریوگرام سنتی که تابعی از متغیر  Sillماند که به آن  شده و ثابت میبعد از یک فاصله خاص متوقف 

گیرد. اگر  های خطی انجام می با استفاده از رگرسیون خطی و بر اساس داده عمدتاًشود که  منظور تخمین واریوگرام برازش داده می

های  توان استفاده نمود. در این رابطه مدل داشته باشند، از یک مدل نظری خروجی میهای برآورد شده روندی خارج از معادله خطی  داده

 Linear)گوسی(،  Gussian)کروی(،  Spherical)نمایی(،  Exponentialاست از:  عبارتها  اند که بعضی از آن نظری زیادی ارائه شده

الزم است که یک مدل واریوگرام یا کوواریانس ایجاد گردد. مدل های مذکور در اولین قدم  سازی مدل )خطی( و غیره. به منظور پیاده

آن را ایزوتروپیک گویند.  اصطالحاًوابسته نباشد،  hباشد. اگر واریوگرام به جهت  کیزوتروپیرایغمذکور ممکن است ایزوتروپیک یا 

های  ائز اهمیت هستند. لذا استفاده از مدلها ح و روابط فیزیکی بین داده ندهایفرآهای غیر ایزوتروپیک به دلیل وجود  واریوگرام

توان نمودار آن را در  واریوگرام می ایزوتروپیک در این زمینه موجب عدم دقت در تخمین خواهد شد. برای بررسی ایزوتروپی در تایع سمی

های مشاهداتی  ود، با توجه به دادهجهات مختلف ترسیم نمود و انطباق یا عدم انطباق هر یک را با دیگری مورد بررسی قرار داد. با این وج

 بسیار پراکنده، اغلب ایجاد یک مدل ریاضی دقیق امری دشوار خواهد بود.

 گیری ضوابط تصمیم 2-5

 (6)رابطه 



 
یابی کریجینگ  یک روش درونبر این اساس . گرفتدر ادامه ضوابط زیر برای ارزیابی سه الگوریتم کریجینگ مورد استفاده قرار 

بینی انجام شده  بینی نزدیک به صفر، بدان معناست که پیش کارآمد بایستی دارای مشخصات زیر باشد: )الف( میانگین خطای پیش

ی بر استانداردسازها وابسته بوده و الزم است فرآیند  بینی به مقیاس داده باشد. الزم به ذکر است که میانگین خطای پیش می رمرتبطیغ

( بایستی نزدیک صفر باشد. )پ( الزم است میانگین ریشه دوم MSEبینی استاندارد ) ها انجام گیرد. )ب( میانگین خطای پیش روی آن

و ( RMSESبینی استاندارد ) پیش ی( عددی کوچک و نزدیک به صفر باشد. )ت( میانگین ریشه دوم خطاRMSEبینی ) خطای پیش

 .(2111رابینسون و مترنیک، ( بایستی به عدد یک باشند )ASE) استاندارد یمیانگین خطا

 

 نتایج و بحث -3

گیرند.  ی مکانی خصوصیات خاک مورد استفاده قرار میریرپذییتغهایی است که برای تحلیل  آمار، نقشه های زمین خروجی روش

برداری بستگی دارد. از  ها و روش نمونه های تولید شده به الگوریتم انتخابی کریجینگ، نوع مدل سمی واریوگرام، توزیع داده کیفیت نقشه

ی مذکور بر پارامترهان موضوع آن است که باشد. دلیل ای های اخذ شده و مقیاس مقایسه هر زوج نقطه حائز اهمیت می طرفی تعداد نمونه

ژورنل و یابد ) ها و جفت نقاط موجود افزایش می کند که دقت نتایج با افزایش تعداد نمونه روی نتایج نهایی تأثیر گذاشته و مشخص می

د نمونه کمتر کاهش یافته و های مکانی با تعدا پذیری الیه . عالوه بر این، قدرت تفکیک(1898؛ آیزاک و اسریواستاوا، 1819هوجیبرگ، 

. (2111اسکال و اوکین، دهد ) برداری نشده، کاهش می برداری تصادفی میزان انحراف در تخمین مقادیر را در مناطق نمونه نمونه

مونه برداری سیستماتیک از نظر دقت امتیازات بیشتری نسبت به ن دهند، نمونه ی خاک که وابستگی مکانی بیشتری را نشان میپارامترها

 .(1893برتنی و وبستر،  مکبرداری تصادفی دارد )

ها را با استفاده از روش ترسیمی  ها به روش سیستماتیک، ابتدا نرمال بودن داده همان گونه که گفته شد، پس از برداشت نمونه

((. الزم به ذکر است که در 0( و شکل)3نماییم )شکل ) ها( بررسی می )ابزاری برای تشخیص توزیع نرمال داده QQ Plotهیستوگرام و 

ها بر حسب حد باالی هر دسته در نموداری دو بعدی ترسیم  ها در نظر گرفته شده و منحنی فراوانی تجمعی آن روش ترسیمی سری داده

باشد. هر چه نمودار ترسیم شده در  ارای مقیاس حسابی و دیگری دارای مقیاس لگاریتمی میگردد. در نمودار مذکور یکی از محورها د می

QQ Plot تر است. ها به نرمال نزدیک تر باشد، توزیع داده به خط صاف نزدیک 



 

 

دد. پس از بررسی ها حذف گر شده داشته باشد بایستی از لیست داده ای فاصله غیر قابل قبول از خط مستقیم ترسیم در صورتی که داده

های  یابی به کمک الگوریتم ها نسبت به هم بررسی شده و پس از ارزیابی واریوگرام عملیات درون ها سپس روند تغییر داده نرمال بودن داده

 گیرد. مختلف انجام می

 

 ها آنالیز داده 3-1

و  119/1، میانگین 2121/1 ممیماکز، 1311/1گیری رطوبت با مینیمم  نقطه اندازه 111ی شده خاک، شامل بردار نمونهنقاط 

بوده و از نظر تجربی  388/1ها  گردد که کشیدگی داده باشد. با بررسی آماری تابع توزیع نرمال مشخص می می 12108/1 اریمعانحراف 

 باشد. ها تابعی درجه دو می تغییرات آن trendمحرز شده و  کامالًها  نرمال بودن داده 3و  2عددی قابل قبول است. با توجه به اشکال 

 

CV Kurtosis Skewness Variance Std Err Mean Srd Dev Mean N  

81/12 111/1- 388/1 11102/1 11210/1 1210/1 119/1 111 AWC 

 

 یاعتبارسنجی و ابی درونها به همراه  ویژگی 3-2

(، مؤلفه پریودیک و مؤلفه trendیرتصادفی )غواریوگرام قادر است تغییرات در مشاهدات را در چهار جزء مؤلفه تصادفی، مؤلفه 

حل مناسب و با دقت کافی نقش اساسی را ایفا  های مذکور علتی مستقل داشته و در انتخاب یک راه ذاتی بررسی نماید. هر یک از مؤلفه

ها دارای دقتی در برآورد تغییر  اند که هر یک از آن های تغییر در واریوگرام تعریف شده به منظور ارزیابی مؤلفه های مختلفی کند. مدل می

 های رطوبت خاک ( آنالیز آماری داده1جدول )

 



 
و  های مختلف واریوگرام . با بررسی مدل(2111لی، ها برازش داده شود ) باشند. لذا الزم است یک مدل معتبر به واریوگرام تجربی داده می

Rماری مانند ی آپارامترهادر نظر گرفتن 
به عنوان روش مناسب برای پارامتر رطوبت خاک انتخاب گردید )جدول  Exponential، مدل 2

(2.)) 

 

RSS R
2 Range Sill Nugget Model 

18-E18/2 910/1 8/311 11118/1 11130/1 Spherical 

11-E191/1 81/1 31/011 11190/1 11101/1 Exponential 

18-E121/1 99/1 13/89 11101/1 1110/1 Linear 

11-E11/1 91/1 1/832 11111/1 11139/1 Guassian 

 

 

 

سنجی آماری  گردد. نتایج اعتبار ها ارزیابی می سازی شده و نتایج آن های منتخب پیاده در مرحله بعد هر یک از الگوریتم

برای پارامتر رطوبت خاک دارای کمترین مقدار خطای  -1112120/1با میانگین خطای  OKروش  یابی نشان داد که  های درون روش

استفاده گردید. به طوری که با  RMSEبینی شده و مقدار واقعی از پارامتر  ظور مقایسه مقدار پیش((. به من1باشد )شکل ) بینی می پیش

یابد. بنابراین در صورتی که میانگین خطای  نیز افزایش می RMSEبینی شده و مقدار واقعی،  افزایش میزان اختالف مقدار پیش

با واریانس کریجینگ برابر خواهد بود. بر اساس نتایج حاصل،  RMSEبینی استاندارد مدل واریوگرام برابر یک باشد، مقدار  پیش

ها در تخمین پارامتر رطوبت  ترین الگوریتم مناسب به ترتیب  بهترین و نا 12081/1و  RMSE 12111/1با مقادیر  UKو  OKهای  روش

( ارائه شده است. 8( و )9طی در شکل )برای هر سه الگوریتم کریجینگ خ ASEو  RMSS((. میزان تغییرات 1باشند )شکل ) خاک می

تری خواهد داشت. با در نظر گرفتن این موضوع،  کمتر، نتیجه تخمین واقعی ASEنزدیک به یک و  RMSSبه طوری که الگوریتم با 

 تری را در برآورد رطوبت خاک نشان داد. نتایج مطلوب =ASE 12111/1و   =8893/1RMSSبا  OKالگوریتم 

 AWCهای واریوگرام  مدل (2جدول )

 

های واریوگرام پارامترهای مورد مطالعه دلم ( 5شکل )  

 



 

 

 

( و UK) 13013/1( تا OK) 12111/1برای رطوبت خاک در بازه  ASEشود، مقدار  ( مشاهده می3طور که در جدول ) همان

های آماری  چنین تفاوت بین مشخصه کنند. هم ( تغییر میUK) 12081/1( تا OK) 12111/1در محدوده  RMSEهمچنین مقدار 

ASE  وRMSE  11112/1برای رطوبت خاک از (OK تا )11811/1 (UKمتغیر می )  اختالف بین  که یزمانباشد. در این حالتASE 

ی ابی درونی مکانی دارای دقت باالیی خواهد بود. بر این اساس، نتایج نشان داد که روش ابی دروننزدیک به صفر باشد، روش  RMSEو 

تخمین رطوبت خاک منطقه مورد مطالعه ترین روش در  ، مطلوبRMSEو  ASEی آماری پارامترهابا حداقل تفاوت بین  OKمکانی 

 است. (2111که مشابه نتایج  )ژانگ و همکاران،  باشد می

  

ASE-RMSE RMSE ASE روش 

11112/1 12111/1 12111/1 Ordinary 

 ی مکانی رطوبتابی درونهای  ( مقایسه آماری روش3) جدول



 
11121/1- 12109/1 12122/1 Simple 

11811/1 12081/1 13013/1 Universal 
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ها و اراضی، از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو  های صحیح مدیریت خاک پایش و مطالعه خصوصیات خاک جهت اعمال روش

ای، اطالعات دقیقی را با  ای و ناحیه های منطقه آمار و بررسی تغییرات مکانی و نقشه مناطق بحرانی در مقیاس های زمین استفاده از روش

دهند. در این  های مدیریتی بهینه و دستیابی به نتایج مطلوب در اختیار قرار می به منظور چگونگی اجرای روش صرف هزینه و زمان کمتر

ی آماری پارامترهای به کمک اعتبارسنجهای رطوبت خاک، مراحل  مطالعه با هدف تعیین بهترین روش خطی کریجینگ برای داده

RMSE ،ASE  وRMSS دهند که الگوریتم خطی  می گردد. نتایج حاصل نشان اجرا میOrdinary Kriging ترین روش  به عنوان رایج

 ذکر شده در سایر مطالعات در برآورد وابستگی مکانی رطوبت خاک از دقت باالیی برخوردار است.
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