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 چکیده

هزینه و  های مربوط به آن، نه تنها فرآیندی پر استخراج دادهدر مسأله مدیریت آب در کشاورزی پایش مستقیم رطوبت خاک و 

باشد. لذا در این مقاله با هدف پایش تغییرات مکانی  بر است، بلکه در سطوح وسیع با مشکالت عملیاتی متعددی نیز همراه می زمان

(، جرم مخصوص ظاهری SOCهای کیفیت فیزیکی از قبیل کربن آلی ) ( بر مبنای مشخصهAWCرطوبت قابل دسترس خاک )

(BDو درصد توزیع اندازه ذرات خاک سعی بر آن است تا راهکاری مناسب برای مدیریت آب در سیستم )  های مرسوم کشاورزی

هکتار در محدوده مطالعاتی شیروان در استان خراسان  11قند به مساحت  ارائه گردد. بدین منظور، قطعه زمینی تحت کشت چغندر

متر با استفاده از  01   01نمونه مشاهداتی به صورت یک شبکه منظم  111ه شد و خصوصیات مورد نظر در شمالی در نظر گرفت

های به دست آمده از نظر نرمال  های آماری سری داده های استاندارد مورد اندازه گیری قرار گرفتند. در ادامه، به کمک تست روش

سازی واریوگرام  های رایج خطی، کروی، نمایی و هذلولی برای شبیه مدلس های پرت حذف گردیدند. سپ بودن بررسی شده و نمونه

برای بررسی وابستگی مکانی پارامترهای  RSSهر سه خصوصیت خاک مورد ارزیابی قرار گرفتند و مدل با کوچکترین مقدار 

سنجی شامل  های اعتبار ی روشخطی کریجینگ بر مبنا های غیر بینی و تخمین الگوریتم مختلف انتخاب شد. در نهایت، دقت پیش

( و ریشه دوم میانگین RMSE(، ریشه دوم میانگین خطا )ASE(، میانگین خطای استاندارد)Meanبینی ) میانگین خطای پیش

( و دامنه  = 78/1r*باال )  ( بررسی گردید. کربن آلی با رطوبت قابل دسترس خاک، همبستگیRMSESخطای استاندارد )

ابهی داشت. لذا این خصوصیت را به عنوان پارامتری مؤثر در تغییرات مکانی رطوبت قابل دسترس جهت تغییرپذیری مکانی مش

یابی  اجرای راهکارهای مدیریتی در منطقه مورد مطالعه می توان پیشنهاد نمود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که روش درون

برای درصد  1101/1با خطای  Indicator Krigingامتر کربن آلی، برای پار 1120/1با خطای  Probability Krigingمکانی 

 ASEهای آماری  اختالف بین مشخصهبرای رطوبت قابل دسترس، بر مبنای  11123/1با خطای  Disjunctive Krigingرس و 

 باشند. ترین روش ها در تخمین این خصوصیات می ، مطلوب RMSEو 

 بینی، ریشه دوم میانگین خطا خطی کریجینگ، میانگین خطا پیش رطوبت خاک، الگوریتم غیر کلمات کلیدی:



 
 

 مقدمه -1

کمبود ذخائر آب،  از قبیل خسارات زیادیموجب  محیطی،-های زیست ترین پدیده بار نیکی از زیا به عنوان خشکسالیوقوع 

شود. در این میان خشکسالی  می مصرف کننده آب(، ترین عمده عنوانشناسی و تلفات تولیدات کشاورزی )به  تخریب منابع بوم

زنی گیاه، کاهش تراکم بوته در هکتار و تلفات عملکرد نهایی از اهمیت خاصی برخوردار است.  کشاورزی به دلیل تأثیر آن در جوانه

مطلوبی در  زمینی اثرات نا های زیر آباین نوع از خشکسالی تحت تأثیر عواملی نظیر کمبود بارش، کمبود رطوبت خاک و افت سطح 

های  یکی از اجزای مهم مدل رطوبت خاک (.1008)کوگان،  اجتماعی دارد-های کشاورزی، محیط زیست و مسائل اقتصادی زمینه

ی و دهد. )قائم شناسی است که سایر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی را تحت تأثیر قرار می آبشناسی و  آب و هوایی، بوم

آوری اطالعات در سطوح وسیع است،  نیازمند جمع ای ای منطقه پدیدهبه عنوان خشکسالی  از آنجا که پایش (.2110همکاران، 

برای افزایش دامنه  هایی گیری روش کاربه مستلزم  از کارایی باالیی برخوردار نبوده وخاک ای رطوبت  نقطه های گیری اندازهبنابراین 

رطوبت در مقیاس زمانی و مکانی نیاز و تخمین برای پایش  هایی ها و الگوریتم از این رو، به ابزار. باشد ها می هها و کاهش هزین داده

ای،  در مقایسه با محاسبات نقطهاست تا عالوه بر دقت مناسب، امکان کاربرد عملیاتی آن در مناطق مختلف وجود داشته باشد. 

های  روش .تر، دارای برتری هستند گیری آسان لت دقت مکانی و زمانی بهتر و به کارفنون مبتنی بر سیستم اطالعات مکانی به ع

( و 2110سوبیراج، ) و فیزیکی خاک کاربرد زیادی داشته های هیدرولیکی ویژگیپذیری مکانی و زمانی  تغییرآماری در مطالعه  زمین

پذیری  ها، قادر است که تغییر مقادیر کم و زیاد سری داده باشد، در حضور روش مذکور از نوع آماری مرتبه دوم می به دلیل آن که

 (. 2111کراوچنکو، ) با دقت مطلوبی ارزیابی نماید را متغیرو زمانی مکانی 

به ارزیابی خطرات ناشی از  GISآمار و  های زمین با استفاده از روش (2111) و همکاران لیودر خصوص کیفیت آب آبیاری، 

های ذکر شده و به کمک  ، در تحقیقی دیگر با استفاده از روش(2118) و همکاران فلیپوات سنگین در مزارع برنج پرداختند. فلز

ها را به  و این روش مورد ارزیابی قرار دادند رند مورین را واقع در کشور فرانسهخوان گ های فیزیکی، میزان آلودگی نیترات آب مدل

( از 2111) و همکاران ژانگ  همچنین .ایش الگوی تغییرات مکانی آلودگی نیترات پیشنهاد نمودندهایی کارا در پ عنوان مدل

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

ی یا نواحی بزرگ مقیاس با مدیریت یکپارچه ابزاری ا مزرعهکریجینگ معمولی برای پیش بینی مکانی کربن آلی خاک در مقیاس 

( نیز با استفاده از روش کریجینگ معمولی الگوها و توزیع مکانی فسفر و نیتروژن کل خاک را 2113وهمکاران ) لیو. مناسب است

ی شده حاصل، ی درون یابها نقشهی مختلف )کشاورزی، جنگل و چمنزار( بررسی کردند. ها یکاربری و در ا منطقهدر مقیاس 



 
ی ها تیفعال ریتأثالگوهای مکانی مشابهی را نشان دادند. همچنین وابستگی مکانی متوسط برای نیتروژن و فسفر خاک به دلیل 

 نیز اثبات گردید.  ها یژگیومدیریتی بر توزیع مکانی این 

 محمدی و همکاران  ان همدان گلها، در موارد مختلفی استفاده شده است. برای مثال در است در ایران نیز، از این روش

آماری، تغییرات مکانی ضریب رواناب  های مختلف زمین گیری روش با استفاده از قابلیت سیستم اطالعات مکانی و به کار( 2110)

آماری جهت  وش زمینای( بهترین ر که روش کوکریجینگ عمومی )با مدل دایره ها  نشان داد آن ساالنه را بررسی نمودند. نتایج

سازی مکانی  آماری را در مدل های زمین های متعدد، کارایی روش نتایج حاصل از پژوهش. یاشد می تحلیل مکانی رواناب سطحی

اگرچه در اغلب این (. 2113؛ ژو و همکاران، 2112باسو و همکاران، ؛ 2111نژاد و همکاران،  امیریاند) خصوصیات خاک تأیید نموده

پذیری مکانی  بینی الگوی تغییر خطی جهت پیش های غیر خطی خصوصیات خاک و استفاده از روش مطالعات، ماهیت پیچیده و غیر

ی رطوبت خاک به عنوان پارامتری مؤثر در پایش ارزیابی الگوهای تغییرپذیری مکانچندان مورد توجه قرار نگرفته است. از طرفی 

های مدیریتی  و تلفات تولیدات کشاورزی در سیستم اه نهیکاهش هز جهت افزایش بهره وری از منابع وخشکسالی کشاورزی 

این تحقیق با هدف  ،ریزی و مدیریت از این رو با توجه به اهمیت رطوبت خاک در برنامه مرسوم از اهمیت زیادی برخوردار است.

( و SOCکربن آلی ) کیفیت فیزیکی از قبیل های بر مبنای مشخصه (AWC) خاکقابل دسترس پایش تغییرات مکانی رطوبت 

 و واریوگرام بهترین مدل سمی تعیین همچنین دیگرد جراهای مرسوم کشاورزی ا آب در سیستم مطلوب مدیریت ، برایدرصد رس

استفاده از با یابی  ترین روش درون تعیین مناسب برای خصوصیات مورد نظر جهتخطی کریجینگ  های غیر دقت انواع روش

  دید مورد سنجش قرار گرفت.سنجی ج های اعتبار پارامتر

 

 ها مواد و روش -2

نمونه داده رطوبت خاک،  111( بر روی Indicator, Probability, Disjunctiveسازی سه روش کریجینگ ) در این بخش پیاده

های برداشت شده، خصوصیات آماری  کربن آلی و درصد رس مورد بررسی قرار گرفت. بدین صورت که ابتدا با استفاده از آنالیز داده

سازی شده  مدلها استفاده شده است. سپس واریوگرام  سازی داده د. در این مقاله از روش ترسیمی برای نرمالگردیها استخراج  داده

و تخمین خصوصیات خاک از یابی  . در نهایت بهترین الگوریتم جهت درونسازی گردید مختلف کریجینگ پیاده های و الگوریتم

 ((.1د )شکل )آوری شده انتخاب ش جمع های نمونه



 

 

 

 

 های مورد مطالعه منطقه و داده  2-1

 درجه 38 جغرافیایی عرض با شیروان شمال کیلومتری 11 در واقع ای، مزرعه در 1302-03سال زراعی در های مورد استفاده  داده

 ((.2د )شکل )یگرد اجرا دریا سطح از متری 1105 ارتفاع و شرقی یقهدق 00 و درجه 50 جغرافیایی طول و شمالی یقهدق 25 و

 

 

 

 موقعیت منطقه مورد مطالعه ( 2) شکل

 

  ( فلوچارت کار1) شکل

 



 
نمونه مرکب  111هکتار انجام شده است. بر این اساس  11عملیات نمونه برداری در محدوده مورد مطالعه مزرعه با مساحت 

mی ها شبکهزیر نمونه درون  5خاک به روش نمونه برداری سیستماتیک در یک شبکه منظم )
 1-31( از عمق سطحی 1111 2

ی خاک تهیه شده، هوا خشک ها نمونهی آزمایشگاهی، ابتدا ها هیتجزجام ((. برای ان2سانتی متر جمع آوری گردیدند )شکل )

فراوانی نسبی ذرات و  (1030) والکی و بلککربن آلی به روش پارامترهای متری عبور داده شدند. سپس  میلی 2گردیده و از الک 

های  دسترس خاک نیز از نمونهرطوبت قابل گیری شدند.  اندازه (1071جی و باودر، معدنی خاک به روش استاندارد هیدرومتری )

کلوت و با استفاده از دستگاه صفحات فشاری ) وکیلوپاسکال(  1511و  33ی ها مکش)تفاضل رطوبت در  دست نخورده خاک

  .مورد سنجش قرار گرفت( 1071دیرکسون، 

 

 (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 کمتری داده می دورترتر وزن بیشتر و به مشاهدات  تخمین در یک موقعیت مشخص به مشاهدات نزدیک

 اریانس تخمین کمینه گردد.شود که و ای انتخاب می ها به گونه وزن داده

 

 

 (Nonlinear Krigingهای کریجینگ غیرخطی ) روش 2-3-1

ای )در الگوریتم کریجینگ خطی( به متغیر پیوسته  به وجود  الگوریتم کریجینگ غیرخطی از تبدیل غیرخطی نقاط داده

 Prbability Kriging کریجینگ شاخص(،) Indicator Kriging(. در این تحقیق چند روش Deutsch and Journel, 1998آید ) می

 اند. )کریجینگ گسسته( انتخاب شده Disjunctive Kriging)کریجینگ احتماالتی( و 

 

 (Indicator Krigingکریجینگ شاخص )  2-3-1-1



 
احتمال شرطی معرفی کرد. این  عیتوزرا برای تبدیل احتمال اولیه به ثانویه یا  Indicator Kriging( مفهوم 1073) ژورنل

حداقل مربعات تابع توزیع  گر تخمینیک  Indicator Kriging(. 1071ژورنل، مفهوم بعدها به محدوده نابرابری گسترش یافت )

  شود. زیر محاسبه می صورته ب باشد که می zkتجمعی با حد بهینه 

[       ]   {      |            {       |     

باشد. روش مذکور از نقاط همسایه برای تخمین احتمال  می xاطالعات شرطی موجود در همسایگی با مکان  n که در آن 

هایی با  ها به شاخص داده الذکر، (. در برنامه مربوط به الگوریتم فوق2111یینگ، کند ) اینکه داده در حد بهینه باشد، استفاده می

شوند. مزیت  تر از آن صفر در نظر گرفته می . مقادیر نزدیک به آستانه یک و مقادیر پایینشوند ارزش بین صفر و یک تبدیل می

های اصلی مخلوط شود و نابرابری در تخمین کمیت  تواند با نقاط داده آن است که انواع مختلف داده ثانویه می اصلی این روش

 بهینه است.

 

 (Probability Krigingکریجینگ احتماالتی  ) 2-3-1-2

Probability Kriging  فرمی ازCo-Kriging ها )در حدود بهینه  است که از مقدار اصلی به جای شاخص تبدیل مقدار داده

فقط از یک داده شاخص بهینه  Indicator Krigingکه  (. درحالیSullivan, 1984کند ) زده شده( استفاده می مختلف تخمین

متغیر  Probability Krigingهای شاخص را به کار گیرد. در  قادر است که تمامی داده zk0 ،Indicator CoKrigingکند  استفاده می

شوند. این تکنیک  شاخص )متغیر اصلی( و متغیر تبدیل شده یکنواخت )متغیر کمکی( برای تخمین انتقاالت شاخص استفاده می

یک مدل تابع توزیع  Probability Kriging رگ تخمینگذارد. در واقع  ار میدر اختی Indicator Krigingاطالعات بیشتری از عملکرد 

  .است Z(x)تجمعی شرطی از 

[       ]         ∑          [               ∑          [         ]

 

   

 

   

 

 

 

 (Disjunctive Krigingکریجینگ گسسته ) 2-3-1-3

 (1)رابطه 

 (2)رابطه 



 
Disjunctive Kriging ( معرفی گردید. تکنیک مذکور 1083) مترونآماری غیرخطی است که اولین بار توسط  یک روش زمین

های کریجینگ  از روش Disjunctive Krigingکند. روش  استفاده می z(x)برای تخمین هر تابع  رهیدومتغاز یک مدل احتمال 

شود  گر متوسط در نظر گرفته می تر است؛ اما دقت کمتری نسبت به متغیر شرطی دارد. این روش به عنوان تخمین خطی دقیق

ای به  نقاط داده Disjunctive Krigingدر  (.2113؛ ژورنل و هوجیبرگ، a1071 ،b1071؛ آرمسترانگ و مترون، 1081مترون، )

. مدل توزیع گوسی که از جمله (2110الرک و فرگوسن، شوند ) زیع شده دو متغیره ثابت درجه دو فرض میعنوان یک مجموعه تو

گیرد. در این مدل ثابت درجه دو مبین  مورد استفاده قرار می Disjunctive Krigingدر  عمدتاًباشد،  ها می عالئم نرمال بودن داده

گر  یک تعمیم از تخمین Disjunctive Krigingگر  رام محدود شده است. تخمینآن است که تابع کوواریانس وجود داشته و واریوگ

  (.1083مترون، باشد که به صورت زیر قابل محاسبه است ) کریجینگ  می

   
     ∑         

 

   

 

ها  سازی داده برای نرمال Disjunctive Krigingهای روش  ترین فرم ها هستند. رایج توابع غیرخطی از داده    (، 3در رابطه )

 .(2118وبستر و الیور، باشند ) ی هرمیت میا چندجملهاستفاده از توزیع گوسین و 

 

 تخمین واریوگرام  2-4

های واریوگرام و کریجینگ به طور خالصه مورد بررسی قرار گرفته است. جزئیات بیشتر در این زمینه  در  این بخش تکنیک

بین  h( بررسی شده است. واریوگرام یک تابع از لحظه ایستایی در مقابل فاصله جدایی 1071) دیویس( و 1087)هوجیبرگ توسط 

ها در یک نمودار پراکندگی  باشد که نحوه توزیع داده باشد. لحظه ایستایی یک خالصه آمار خیلی مفید می دو نقطه از یک متغیر می

h دهد. نشان می  

                   
 

     
∑       

 

 

   

 

x  وy  مختصات پراکندگی یک متغیر با یک فاصلهh های جفت )فواصل  ای ارتباط دهد. به ازای نقاط داده را نشان می

و موقعیت نقاط است. این تابع واریوگرام یا به  hتوان تشکیل داد. لحظه ایستایی تابعی از فاصله  اقلیدسی( بین  مشاهدات را می

 نام دارد. وگرامیوار یسم، 2به تقسیم شدن بر عدد تر با توجه  طور دقیق

γ      
 

     
∑ [            ]

 

       

 

 (3)رابطه 

 (4)رابطه 



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

مشخصه یا خواص واریوگرام  نیتر مهمباشد.  می xو غیر وابسته به  hدر آمار سنتی، واریوگرام فقط یک تابع از پراکندگی 

ای در نظر گرفته و یک  باشد. برای توصیف این خواص، یک واریوگرام سنتی را تحت فرضیه می Nuggetو اثر  Range ،Sillسنتی 

گیری یا خطای  وضوع خطا اندازهصفر نیست که دلیل این م غالباً    γبه صفر،  hگردد. برای رسیدن  تعیین می    γیا  hتابع 

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

م شود. برای واریوگرا نامیده می Sillماند. این مقدار ثابت از واریوگرام  واریوگرام بعد از یک فاصله خاص متوقف شده و ثابت می

شود. این عمل با استفاده از رگرسیون خطی و بر  باشد، مدلی برای واریوگرام برازش داده می می hسنتی که یک تابع از یک متغیر 

ها برآورد شده روندی خارج از معادله خطی داشته باشند، از یک مدل نظری خروجی  گیرد. اگر داده های خطی انجام می اساس داده

 Spherical)نمایی(،  Exponentialاست از:  عبارتها  اند که بعضی از آن های نظری زیادی پیشنهاد شده مدلتوان استفاده نمود.  می

افزارهای آمار مکانی موجود، قابل  در نرم ماًیمستقها  )خطی( و غیره. تمامی این مدل Linear)گوسی(،  Gussian)کروی(، 

. گرچه با توجه به باشد یماند. در این رابطه اولین قدم در تخمین کریجینگ، ایجاد یک مدل واریوگرام یا مدل کوواریانس  استفاده

 های بسیار پراکنده، اغلب ایجاد یک مدل ریاضی دقیق امری دشوار است. داده

 

 مقایسه و صحت مدل  2-5

سازی  دهی، مدل های وزن ، روشوجو جست متد، به عنوان مقایسه و یا انتخاب بین Cross Validationآمار  در خصوصیات زمین

 trendهای موجود در  (. تمامی داده2111دوچ، گیرد ) سازی مورد استفاده قرار می های شبیه یابی و روش واریوگرام، الگوریتم درون

برای ارزیابی مدل دقت/صحت  Leave-one-out Croos-validationگیرند سپس یک مدل به نام  مشخص مورد استفاده قرار می

گردد و برای تخمین مجدد مقدار آن از واریوگرام  شود. هنگامی که مدل ساخته شد یک نقطه از مجموعه داده حذف می استفاده می

بینی  شوند. صحت خطای پیش مقایسه می بعداًیابی شده و واقعی  (. مدل درون2112وچ، دشود ) های کریجینگ استفاده می و مدل

های نمونه حقیقی در  ، با دادهz(xi)سپس مقدار تخمین زده شده  شود و گیری می تخمین بدست آمده از هر روش کریجینگ اندازه

گیرد. دقت  قرار می بررسی مورد بینی پیش خطا میانگین محاسبه با سیستماتیک خطای شوند. ی مقایسه میاعتبارسنجنقاط 

  شود. بینی محاسبه می یاب با استفاده از میانگین ریشه دوم خطا پیش بینی بدست آمده از درون پیش

     √
 

 
∑{              
 

   

 

 (5)رابطه 

 (6بطه )را



 
  شود. می بینی استاندارد نیز به صورت زیر نمایش داده همچنین میانگین ریشه دوم خطا پیش

      √
 

 
∑ 

    

      
  

 

   

 

 شود. صورت زیر محاسبه می بهانحراف معیار باشد  S( در جاییکه ASEمیانگین خطا استاندارد )

    
 

√ 
 

 

 گیری ضوابط تصمیم  2-6

یابی کریجینگ کارآمد  گیرند. یک روش درون در ادامه ضوابط زیر برای ارزیابی سه الگوریتم کریجینگ مورد استفاده قرار می

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

ها وابسته بوده و الزم است فرآیند  بینی به مقیاس داده یانگین خطای پیشباشد. الزم به ذکر است که م می رمرتبطیغ

( بایستی نزدیک صفر باشد. )پ( الزم است SMبینی استاندارد ) ها انجام گیرد. )ب( میانگین خطای پیش ی بر روی آناستانداردساز

بینی  میانگین ریشه دوم خطا پیش ( عددی کوچک و نزدیک به صفر باشد. )ت(RMSEبینی ) میانگین ریشه دوم خطای پیش

 (.2111رابینسون و مترنیک، ( بایستی به عدد یک باشند )ASE) ( میانگین خطا استانداردRMSESاستاندارد )

 

 نتایج و بحث -3

تواند تعمیم یابد. حجم  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک می ن نتیجه رسیدند که سمی واریوگرام( به ای2113)ژو و ویندورف 

کند و یک  آید و رابطه بین اندازه نمونه و درصد خطای قابل قبول را تعریف می برداری از تعمیم سمی واریوگرام به دست می بهینه نمونه

است تا واریوگرام واقعی به دست آید و به طور دقیق  نمونه الزم 111نماید. حداقل، تعداد  برداری فراهم می راهنما برای طرح نقشه نمونه

ها دارای توزیع نرمال  آمار مانند کریجینگ، وقتی داده های زمین . روش(2118وبستر و الیور، و صحیح ساختار مکانی را نشان دهد )

برتنی و همکاران،  مکباشند ) دگی میهای مربوط به خاک در اکثر موارد نسبت به حالت نرمال دارای کشی هستند، مؤثرترند. اگر چه داده

گووریت و سایتو، ترین روش تبدیل، تبدیل لگاریتمی است ) ها تا حدودی رفع شود. رایج تواند با تبدیل داده . این مشکل می(2112

2111) . 

(7)رابطه 

 
10-2رابطه    

(8)رابطه 

 
10-2رابطه    



 
اده از روش ترسیمی ها را با استف ، ابتدا نرمال بودن دادهها به روش سیستماتیک رداشت نمونههمان گونه که گفته شد، پس از ب

((. 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  گردد. در نمودار مذکور یکی از محورها دارای مقیاس حسابی و دیگری دارای مقیاس لگاریتمی می می

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

  

 ها آنالیز داده  3-1

 (،1075بندی وایلدینگ ) ( ارائه شده است. براساس طبقه1جدول )های توصیفی برای خصوصیات خاک در  خالصه آماره

CVخصوصیات خاک با 
باشد. از این رو مقدار ضریب تغییرات نشان دهنده آن است که  پذیری زیاد می % دارای تغییر35بیش از  

های حاصل از  ودن دادهباشد. از آنجا که بررسی نرمال ب برخوردار می پذیری خوبی اغلب خصوصیات مورد مطالعه از تغییر

های زمین آمار و دستیابی به نتایج مطلوب و صحیح امری ضروری است؛ بر این  های آزمایشگاهی به منظور کاربرد روش گیری اندازه

ی شده خاک مورد بردار نمونهنقاط  .(2115اسماعیلیان، اسمیرنوف استفاده شد ) -ها از آزمون کولموگروف اساس برای ارزیابی داده

و  157/1ها به ترتیب  ، میانگین و انحراف معیار داده2128/1 ممیو ماکز 1311/1نقطه رطوبت با مینیمم  111استفاده شامل 

و میانگین، انحراف معیار و کشیدگی  82/22و ماکزیمم  82/1بود. درصد رس نیز با مینیمم  300/1ها  و کشیدگی داده 12100/1

و میانگین، انحراف معیار و  521/1و ماکزیمم  312/1باشد.  همچنین کربن آلی با مینیمم  می -3122/1و  25/5، 22/15به ترتیب 

ها  ( مشخص است داده0( و شکل )3که در شکل ) طور همانمورد استفاده قرار گرفت.  2171/1و  2008/1، 7832/1کشیدگی 

  دارای توزیع نرمال و روند درجه دو بود.



 
 

CV Kurtosis Skewness Variance Std Err Mean Srd Dev Mean N  

5/30 210/1- 3122/1- 57/28 525/1 25/5 22/15 111 Clay 

01/12 115/1- 300/1 11102/1 11210/1 1210/1 157/1 111 AWC 

33/30 3133/1- 2171/1 17078/1 1200/1 2008/1 7832/1 111 OC 

 

های  ، در بین پارامتر17/1و  78/1( کربن آلی و درصد رس به ترتیب با مقادیر 5توجه به نتایج به دست آمده در جدول )با 

ایجاد خلل و فرج  بر ساختمان خاک موجببا تأثیر  باالترین همبستگی را با رطوبت قابل دسترس خاک داشتند. کربن آلی خاک

علت افزایش خلل و فرج ریز در  چنین مقدار رس به گردد. هم خاک می رطوبتافزایش مقدار  مناسب در خاک شده و در نتیجه به

ای افزایش  خاک موجب افزایش نگهداشت آب در خاک شده و میزان رطوبت قابل استفاده در خاک را به مقدار قابل مالحظه

خصوصیات مذکور است به طوری  ییرات مشابه بین . این ضرایب همبستگی باال بیانگر روند تغ(2110قائمی و همکاران، دهد ) می

تواند بر وضعیت هر یک از این خصوصیات تأثیر مشابهی داشته باشد. از این رو با تعیین  های مدیریتی می که نتایج اجرای راهکار

پایداری ی مدیریتی برای ها یاستراتژتوسعه توان الگوی تغییرات مکانی آن را جهت  خصوصیات مؤثر بر رطوبت خاک می

همبستگی باالیی بین نیز  ( 2111) ژانگ و پنگ. در این راستا، (2113، یائو و همکارانبهتر شناسایی نمود )ی کشاورزی ها ستمیس

ی فیزیکی خاک از قبیل جرم مخصوص ظاهری، بافت خاک و مقدار رطوبت قابل دسترس خاک با کربن آلی خاک ها یژگیو

 داد که بین خصوصیات خاک با همبستگی باال ساختار مکانی مشابهی نیز وجود دارد.ها نشان  . نتایج آنمشاهده کردند

 

OC BD Silt Clay Sand  

7811/1 1501/1- 1531/1- 1711/1 0151/1 AWC 

 

 یاعتبارسنجی و ابی درونها به همراه  ویژگی 3-2

ها برای توصیف این  ها محاسبه شدند و بهترین مدل به منظور تعیین ساختار مکانی خصوصیات مختلف خاک سمی واریوگرام

های  مدل از جمله سمی واریوگرامهای مختلف  انتخاب شدند. در این مطالعه مدل RSSتغییرپذیری مکانی بر مبنای کمترین مقدار 

گیرند.  اغلب در مطالعات محیطی مورد استفاده قرار می مدلقرار گرفتند که این چهار و گوسن مورد مقایسه نمایی ، کروی خطی،

ها  کند مگر اینکه انتخاب آن ها، دقت مدل تغییر فاحشی نمیمشهود است اما با انتخاب هر کدام از مدل ها مدل بین اگرچه تفاوت

  ها آنالیز آماری داده( 1جدول )

 

 ها و رطوبت خاک (  مقادیر همبستگی پارامتر5جدول )



 
و کمترین مجموع مربعات خطا است برای تبیین مدلی را که دارای بیشترین ضریب  .(2111هیولینک و وبستر، ) اشتباه باشد

نتایج این مطالعه نشان داد برای سه پارامتر مورد بررسی،  .(1001ستین و کورستن، کنیم ) های زمین آمار انتخاب میبینیپیش

برای پارامتر درصد رس محاسبه شد.  Sphericalگرام برای دو پارامتر رطوبت و کربن آلی و مدل واریو Exponentialمدل واریوگرام 

های سمی واریوگرام برای خصوصیات خاک مورد مطالعه ارائه شده است. شکل  ( پارامترهای حاصل از مدل0( و )3(، )2در جداول )

= 12.73) (nugget effect) یا اثر قطعه بزرگتریننشان داد که  دهد. نتایج حاصل ها را نشان می ل( نیز شمایی از واریوگرام این مد5)

C0 )OC بیانگر ( 0.00038واریانس تصادفی قوی در یک فاصله کوتاه است و کوچکترین مقدار  =C0 )AWC دهد که  نشان می

( مشابه 2009) که با نتایج یانگ و همکاران واریانس نسبی و حجم نمونه برداری برای آشکار کردن ساختارهای مکانی مناسب است

یک مقدار پیشنهادی براساس بهترین مدل برازش شده درفاصله صفر است که بیان کننده تغییرات تصادفی است این پارامتر  است.

آید.  برداری مشخص کرد به وجود می توان در محدوده نمونه گیری یا نوسان خصوصیاتی که نمی که معموال به دلیل عدم دقت اندازه

و تغییرات برداری، تغییرپذیری در فاصله کوتاه  به دلیل خطای نمونه محدوده مورد مطالعهبر این اساس کلیه خصوصیات خاک در 

 (rangeو دامنه ) برازش شده است ن مقدار سمی واریوگرامیباالتر (Sillآستانه )مقدار  اثر قطعه ای مثبتی را نشان دادند. تصادفی

 دامنهیک به طوری که  رسد. نس متغیر به مقدار نهایی خود میبیانگر فاصله متوسطی است که در طی آن فاصله سمی واریانیز 

همانطور که مشاهده  .(2111وبستر و الیور، ) های کوچکی تشکیل شده است موثر کوچک داللت براین دارد که الگوی توزیع از تکه

پذیری مکانی  کمترین تغییر به ترتیب بیشترین و 275و درصد رس با دامنه مکانی  0شود رطوبت قابل دسترس خاک با دامنه  می

( و دامنه تغییرپذیری مکانی  = 78/1r*باال )  خاک، همبستگی کربن آلی با رطوبت قابل دسترسرا در منطقه مطالعاتی دارند. 

مشابهی داشت. لذا این خصوصیت را به عنوان پارامتری مؤثر در تغییرات مکانی رطوبت قابل دسترس جهت اجرای راهکارهای 

  در منطقه مورد مطالعه می توان پیشنهاد نمود.مدیریتی 

 

RSS R وابستگی مکانی
2 Range Sill Nugget Model 

0028/1 0-E50/2 780/1 0/311 11110/1 11130/1 Spherical 

5111/1 11-E571/5 01/1 8/032 11185/1 11137/1 Exponential 

7511/1 0-E521/1 77/1 13/07 11108/1 1110/1 Linear 

077/1 11-E11/5 71/1 35/055 11170/1 11101/1 Guassian 

 

RSS R وابستگی مکانی
2 Range Sill Nugget Model 

0001/1 5-E320/2 031/1 0/311 1013/1 1811/1 Spherical 

  AWCهای واریوگرام  ( مدل2جدول )

 

 OCهای واریوگرام  مدل (3)جدول 

 



 
0001/1 1-E011/0 051/1 580 1031/1 1815/1 Exponential 

8385/1 0-E118/0 03/1 07 1112/1 1830/1 Linear 

0001/1 5-E35558 70/1 85/315 1113/1 1711/1 Guassian 

 

RSS R وابستگی مکانی
2 Range Sill Nugget Model 

3178/1 125/1 007/1 8/275 23/01 83/12 Spherical 

2838/1 731/1 078/1 7/003 2/00 1/12 Exponential 

0711/1 131 007/1 13/07 05/21 00/12 Linear 

0113/1 235/1 001/1 78/100 37 13/15 Guassian 

 

 

 

بیانگر  <% 25نسبت یعنیاین مقدار کم ، به طوری که به دست می آید Nugget/Sillمکانی بر اساس ضریب وابستگی 

. با این حال در اغلب نشان دهنده وابستگی مکانی ضعیف است >%85وابستگی مکانی متوسط و 85-25وابستگی مکانی قوی، بین 

Rبعضی موارد که مقدار 
%  کمتر باشد، آن وابستگی در حد ضعیف تلقی 25است حتی اگر مقدار نسبت هم از  5/1کمتر از  2

 Clayهای واریوگرام  مدل( 4)جدول 

 

های مورد مطالعه های واریوگرام پارامتر دلم( 5)شکل  

 



 
نتایج نشان داد که  . این پارامتر برای متغیرهای مورد مطالعه در جداول فوق ارائه شده است.(1002انگالند و همکاران، د )شو می

 باشند. خصوصیات خاک مورد مطالعه دارای وابستگی مکانی متوسط می

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

برای درصد رس و   -11133/1با  IKبرای پارامتر کربن آلی،  -1113887/1با میانگین  PKکه روش یابی نشان داد  های درون روش

به منظور مقایسه مقدار باشند.  بینی می رطوبت خاک دارای کمترین مقدار خطای پیشبرای پارامتر  -11135/1با  DKروش 

بینی شده و  استفاده گردید. به طوری که با افزایش میزان اختالف مقدار پیش RMSEبینی شده و مقدار واقعی از پارامتر  پیش

بینی استاندارد مدل واریوگرام برابر یک  خطای پیشبنابراین در صورتی که میانگین  یابد.  نیز افزایش می RMSEمقدار واقعی، 

برای دو پارامتر کربن آلی و رطوبت خاک با  DKبر اساس نتایج حاصل، با واریانس کریجینگ برابر خواهد بود.  RMSEباشد، مقدار 

آلی و رطوبت با مقادیر برای دو پارامتر کربن  IKبرای درصد رس بهترین نتایج را دارند و  0070/1با  PKو  12107/1و  2028/1

برای  ASEو  RMSSمیزان تغییرات ((. 8بدترین نتایج را داشت )شکل ) 2157/0برای درصد رس با  DKو  0172/1و  5100/1

 ASEنزدیک به یک و  RMSS( ارائه شده است. به طوری که الگوریتم با 0( و )7هر سه الگوریتم کریجینگ خطی در شکل )

برای پارامتر کربن آلی با  PKالگوریتم کریجینگ  تری خواهد داشت. با در نظر گرفتن این موضوع، کمتر، نتیجه تخمین واقعی

با  DKرا دارا بودند و  RMSESبهترین  11135/1برای پارامتر رطوبت با  DKبرای درصد رس و  0012/1با  IKو  111212/1

 را نشان دادند. ASEبرای درصد رس بهترین  0552/1با  PKآلی و رطوبت خاک و به ترتیب برای کربن  12125/1و  2727/1



 

 

 

 ی مکانیابی درونهای  مقایسه آنالیز روش 3-3

را برای سه روش کریجینگ و سه پارامتر مورد استفاده نشان  RMSEو  ASE( مقادیر پارامترهای آماری 7( و )8(، )1جدول )

( و DK) 1113/0( تا PK) 0552/1(، درصد رس از PK) 5150/1( تا DK) 2727/1 در بازهبرای کربن آلی  ASEدهد. مقدار  می

( تا DK) 2028/1 برای کربن آلی در محدوده RMSE( و همچنین مقدار IK) 0877/1( تا DK) 12125/1 برای رطوبت خاک از

5100/1 (IK برای درصد رس از ،)0517/1 (IK تا )2157/0 (DKو برای رطوبت ) 12107/1از  خاک (DK تا )0172/1 (IK )

(، برای درصد رس DK) 1100/1( تا PK) 1120/1برای کربن آلی از  RMSEو  ASEکنند. تفاوت بین پارامترهای آماری  تغییر می

تفاوت بین  که یزمانباشد.  ( متغیر میPK) 1127/1( تا DK) 11123/1( و برای رطوبت از DK) 1155/1( تا IK) 1101/1از 

ASE  وRMSE  ی مکانی )کریجینگ( که کمترین ابی درونی مکانی دارای دقت باالیی است. روش ابی درونمقدار کمی باشد روش

 شود. را دارا باشد، بهترین روش در نظر گرفته می RMSEو  ASEی آماری پارامترهامقدار تفاوت بین 



 
 

 

 

 

ASE-RMSE RMSE ASE روش 

1107/1- 5100/1 5151/1 Indicator 

1120/1- 5173/1 5150/1 Probability 

1100/1- 2028/1 2727/1 Disjunctive 

 

ASE-RMSE RMSE ASE روش 

1101/1 0517/1 0550/1 Indicator 

1113/1 0070/1 0552/1 Probability 

1155/1- 2157/0 1113/0 Disjunctive 

 

ASE-RMSE RMSE ASE روش 

1111/1 0172/1 0877/1 Indicator 

1127/1 0150/1 0872/1 Probability 

11123/1- 12107/1 12125/1 Disjunctive 

 

 یریگ جهینت  -4

ها و اراضی از اهمیت خاصی برخوردار است. با  های صحیح مدیریت خاک و مطالعه خصوصیات خاک جهت اعمال روشپایش 

 یکی و شیمیایی خاک منطقه مورد مطالعه صورت گرفت.زبرداری و آنالیز خاک برآوردی از خصوصیات فی استفاده از نمونه

 های درونیابی مکانی کربن آلی ( مقایسه آماری روش6جدول )

 های درونیابی مکانی درصد رس (  مقایسه آماری روش7جدول )

 های درونیابی مکانی رطوبت (  مقایسه آماری روش8جدول )



 
ه پایش رطوبت خاک دارد و دو نقطه ظرفیت مزرعه و پژمردگی دائم ریزی دقیق برای مصرف بهینه آب در کشاورزی نیاز ب برنامه

کربن آلی با رطوبت قابل دسترس ند. ریزی آبیاری اهمیت زیاد دار رنامهنقاطی هستند که میزان رطوبت در آن، از نظر کاربردی در ب

وصیت را به عنوان پارامتری مؤثر در ( و دامنه تغییرپذیری مکانی مشابهی داشت. لذا این خص = 78/1r*باال )  خاک، همبستگی

های  روش. تغییرات مکانی رطوبت قابل دسترس جهت اجرای راهکارهای مدیریتی در منطقه مورد مطالعه می توان پیشنهاد نمود

ها مربوط به نحوه محاسبه  مختلفی برای برآورد متغیرهایی که تغییرات زمانی و مکانی دارند وجود دارد. تفاوت عمده این روش

های  خطی خصوصیات خاک، روش با توجه ماهیت پیچیده و غیردهند.  وزنی است که به نقاط مشاهده شده اطراف نقطه مجهول می

هدف به دست آوردن بهترین روش پذیری مکانی عملکرد قابل قبولی را ارائه کردند.  ی تغییربینی الگو خطی جهت پیش غیر

نشان داد که  های آماری صورت گرفت. نتایج حاصل سنجی به کمک پارامتر ها بوده که با استفاده از اعتبار کریجینگ برای این داده

برای درصد رس  Indicator Krigingبرای پارامتر کربن آلی،  Probability Krigingخطی  دقت برآورد وابستگی مکانی الگوریتم غیر

 برای رطوبت خاک باالست. Disjunctive Krigingو 
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