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  مقاله پژوهشی

 
 در تخمین شوری و اسیدیته عمقی خاک ارزیابی روشهای کریجینگ و کوکریجینگ 

 )اراضی منطقه بوکان: مطالعه موردی(
  

  3اقتو عبدالمجید لی 2مهر، سامان نیک1*خالد احمدالی
  

 
  چکیده

، برای تعیین تناسب اراضی با توجه به اهمیت آگاهی از نحوه پراکنش مکانی شوری و اسیدیته در اعماق مختلف  خاک
گیری صحرایی این های اندازهآبشویی در اراضی شور و از طرفی مشکالت و هزینه برایشت و یا تعیین میزان آب  الزم برای کا

با در نظر گرفتن همبستگی مکانی شوری و . رسدها، یافتن راهکار مناسب در تخمین این پارامترها امری ضروری به نظر میداده
. کردجود در دیگر اعماق را برآورد توان اطالعات مویته در اعماق مختلف، با استفاده از اطالعات موجود در یک عمق میاسید

متر  سانتی 60-90و   30-60،  0-30مطالعه حاضر  با هدف بررسی و تعیین پراکنش مکانی شوری و اسیدیته در سه عمق
برای این منظور روش کوکریجینگ برای . ی در منطقه بوکان انجام گرفتخاک به کمک مقادیر این دو پارامتر در خاک سطح

نتایج حاصل از این تخمین با نتایج حاصل از کریجینگ معمولی . تخمین و تهیه نقشه پراکنش پارامترهای مذکور استفاده شد
با در نظر . جینگ نداردنتایج نشان داد که روش کوکریجینگ برتری زیاد محسوسی نسبت به کری. در آن نقاط مقایسه شد

ها یکسان باشد، روش گرفتن پیچیدگی این روش در شرایطی که تعداد نمونه ها برابر باشد و مدلهای برازش داده شده بر داده
  .دشوکریجینگ توصیه می

  
  کریجینگ، کوکریجینگ، شوری، اسیدیته، همبستگی مکانی، منطقه بوکان :های کلیدیواژه
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  مقدمه
مطالعه برروی تغیرات مکانی و زمانی پارامترهای خاک 

شت مناسب نظیر شوری و اسیدیته در تعیین الگوی ک
منطقه، پیش بینی عملکرد محصوالت و مدیریت درست 

بینی خصوصیات طور کلی پیشبه. مزرعه بسیار موثر است
های اند بر اساس نقشهخاک که در مکان و زمان متغیر

ها تغییرات مکانی گیرد که این نقشهخاک صورت می
و برای آنها در یک  گیرندپارامترهای خاک را نادیده می

گیرد و یپ خاک یک مقدار یکسان در نظر مینوع ت
برای  .دهدپراکندگی صحیح این پارامترها را ارائه نمی

گیری نشده از ای  در نقاط اندازههای ناحیهتخمین متغیر
گیری از شود که با بهرهنظریه ژئواستاتیستیک استفاده می

ها در نقاط اندازگیری شده و اطالعات این متغیر
ن قادر به ارائه مجموعه متنوعی از ی مکا درگستره
بندی متغیرهای محیطی های مدلسازی و پهنه تکنیک
در علوم خاک تخمین مقادیر متغیرها در مکان و . است

و یا ) کریجینگ(های همان متغیر زمان با استفاده از داده
معمول ) کوکریجینگ(بکار بردن اطالعات متغیرهای دیگر 

استفاده از تخمینگر در ژئواستاتیستیک با . است
گیری از اطالعات مربوط به هم بستگی کوکریجینگ و بهره

توان تخمین مناسب و ی بین متغیرها، میدوجانبه
گیری از  با بهره) متغیر اصلی(تری از متغیر مورد نظر  دقیق

دست به) متغیرهای ثانویه یا کمکی(مقادیر دیگر متغیرها 
ایطی که متغیر اصلی سودمندی متغیر ثانویه در شر. آورد

گرفته باشد، به تعداد کمتری مورد نمونه برداری قرار 
  . شودبیشتر نمایان می

در بررسی شوری و مطالعات زهکشی و تعیین تناسب 
اراضی برای محصوالت باغی که نمونه برداری از اعماق 

. گیرد صورت می) حداقل تا عمق نفوذ ریشه(مختلف 
ر خاک به مراتب دشوارتر و گیری از اعماق پایین تنمونه
به همین . گیری از اعماق سطحی استبر تر از نمونههزینه

های برداشت شده از اعماق پایینی نیمرخ دلیل تعداد نمونه
در چنین . های سطحی استخاک، معموالً کمتر از نمونه

شرایطی با استفاده از همبستگی بین شوری و اسیدیته در 
های دقیق تری از د به تخمینتواناعماق مختلف خاک، می

شوری و اسیدیته در اعماق پایین تر که دارای تعداد 

احمد و . های برداشتی کمتری هستند، دست یافتنمونه
روشهای مختلف درونیابی را برای ) 1987(دی مارسیلی 

ی کافی نمونه برداری نشده بود از متغیری که به اندازه
گیری بیشتری نمونه روی متغیر کمکی دیگری که به تعداد

از متغیر ) 1994(هودسون و واکرناگل  . شده بود پرداختند
کمکی ارتفاع در بهبود تخمین متغیر درجه حرارت 

به بررسی ) 1987(السلت و همکاران . استفاده کردند
به روشهای کریجینگ و فاصله معکوس  pHتغییرات 

پرداختند و کریجینگ را روش بهتری معرفی کردند 
برای ) 2003(مشابهی توسط باوسن و زیمنگ  مطالعات

خاک در ایالت سائو  pHبندی بررسی تغییرات و پهنه
نتایج . دست آمده برزیل صورت گرفت و نتایج مشابهی ب

نشان داد که استفاده از ) 1993(تحقیقات هولمگرنتال 
مغذی از روی کوکریجینگ در تعیین پراکنش عناصر ریز

آلی و اسیدیته بسیار مناسب متغیرهای کمکی درصد مواد 
با مقایسه روشهای ) 1988(عالمی و همکاران . است

کریجینگ و کوکریجینگ که هدایت الکتریکی متغیر 
اصلی و درصد رس خاک را متغیر کمکی در نظر گرفتند 
. به این نتیجه رسیدند که استفاده از کریجینگ بهتر است

ه از روش نشان دادند که استفاد) 2001(جانگ و همکاران 
های مربوط به متغیر مکانی به کریجینگ وقتی که داده

صورت نرمال پراکنده شده باشد بسیار کارا و سودمند 
با بررسی تغییرات مکانی ) 2004(سو و همکاران . است

خصوصیات خاک به روش کریجینگ نشان دادند که 
. همبستگی مکانی ضعیفی بین درصد مواد آلی وجود دارد

اعالم کردند که متغیرهای زیادی نظیر آنها همچنین 
ناهمگن بودن منطقه، وسعت، تعداد و نحوه پراکنش نقاط 

وو و . ثیر داردأیابی ترداری در انتخاب روش دروننمونه ب
و کربن آلی خاک  pHبا استفاده از ) 2006(همکاران 

میزان روی را در داکوتای شمالی با استفاده از 
دریافتند که کوکریجینگ و . کوکریجینگ برآورد کردند

ولی بین کوکریجینگ، . بسیار موثرتر از کریجینگ بود
ی کوکریجینگ تفاوت کریجینگ و آرایش یافتهنرماللوگ

با بررسی ) 2007(یانل و همکاران . چندانی وجود ندارد
روشهای مختلف ژئواستاتیستیک در برآورد شوری خاک 

های اهدر اراضی شور ساحل شانکیوی چین با تعداد د
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متفاوت، دریافتند که روش کریجینگ و رگرسیون 
کریجینگ را نسبت به روش کریجینگ دقت بیشتری در 

با ) 2008(یثربی و همکاران . برآورد شوری خاک داشتند
استفاده از کریجینگ به بررسی تغییرات مکانی خصوصیات 

، بافت و ساختمان خاک در )مشخصه 13( شیمیایی
نتایج آنها نشان داد که . پرداختند ی باجگاه شیرازمنطقه
ی همبستگی مکانی برای پارامترهای مختلف متفاوت دامنه
) متر 5/49(ی وابستگی مکانی فسفر کمترین دامنه. است

ی متر بیشترین دامنه 94/181و کربنات کلسیم با 
به ) 1381(امینی و همکاران  .وابستگی مکانی را دارد

فاده از متغیر کمکی شوری برآورد  غلظت کلر خاک با است
در منطقه رودشت اصفهان پرداختند وبه این نتیجه 
رسیدند که استفاده از روش کوکریجینگ را در برآورد 

  . غلظت کلر بسیار مناسب بود
این تحقیق با هدف تخمین شوری و اسیدیته عمقی خاک 

های شوری و اسیدیته سطحی خاک که با استفاده از داده
راحتتر است انجام گرفت که از دو روش دسترسی به آنها 

بندی پهنه برایزمین آماری کریجینگ و کوکریجینگ 
د و دو روش مذکور در برآورد این پارامترها شاستفاده 

  .مورد ارزیابی قرار گرفت
  
  

  مواد و روشها
کیلومترمربع  2992این تحقیق در منطقه بوکان با وسعت 

و دشت   انکیلومترمربع  منطقه را دشت بوک 492که 
منطقه مذکور . حاجی آباد تشکیل می دهد انجام گرفت

درجه و  46دقیقه عرض شمالی و  32درجه و  36در بین 
دقیقه طول شرقی واقع شده و متوسط ارتفاع از سطح  13

 33500 دشت بوکان با وسعت .استمتر  1330دریا 
غربی و جنوب دریاچه هکتار در جنوب استان آذربایجان

ترین محدودیتهای اراضی ع شده است که عمدهارومیه واق
. قابل کشت آبی، بافت خاک و توپوگرافی آن است

محصوالت عمده زراعی در کشت آبی گندم، چغندرقند، 
و جو و در کشت دیم ) به همراه اسپرس و شبدر(یونجه 
آباد نیز مساحتی دشت حاجی. است، جو و نخود گندم
دشت بوکان واقع هکتار دارد و در شمال  13800معادل

ترین محدودیت اراضی قابل آبیاری در عمده. ده استش
، ماندابی و شوری این دشت عوامل کیفی خاک، توپوگرافی

ی نحوه  موقعیت منطقه مورد مطالعه و 1شکل . است
بررسی  برای. دهدپراکنش نقاط در آن را نشان می

نقطه از  183تغییرات مکانی شوری و اسیدیته خاک از 
متری نمونه برداری سانتی 60-90و   30-60، 0-30 عمق

ها در تمام ی نمونهانجام شد و شوری واسیدیته همه
  . های مذکور در آزمایشگاه تعیین شد عمق

  
  برداری در آنموقعیت منطقه مورد مطالعه و پراکندگی نقاط نمونه -1شکل 
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ی مکانی متغیر محیطی تحلیل و بررسی پیوستگ برای
موردنظر، از یک تابع واریوگرام کریجینگ و کوکریجینگ 

  ).1385محمدی (به صورت زیر استفاده شد 
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  hنما در فاصلهتغییر مقدار نیم: hγ)(:که در آن
)( hxZ i گیری شده متغیر در موقعیت مقدار اندازه: +

)(مکانی hxi + )( ixZ :گیری شده متغیر مقدار اندازه
)(در موقعیت  ix )(hN :ها به جفت مقایسه تعداد

سه  نماها ازتغییر نیم محدوده مورد مطالعهدر   hی فاصله
ثیر و حد آستانه تشکیل أاع تای، شعپارامتر اثر قطعه

ای  را اثر قطعه h=0مقدار نیم تغییرنما به ازای . اند شده
های تصادفی در که معموالً ناشی از وجود مولفه. گویندمی

متغیر که در واقع به تصادفی بودن فرایند ها بر توزیع 
سازی،  برداری، آمادهگردد و خطاهای نمونه می

نما تغییر، مقدار نیم hبا افزایش . هی و آنالیز استآزمایشگا
رسد که تا فاصله معینی اضافه شده سپس به حد ثابتی می

تغییرنما که ثابت  ثیر و مقدار نیمأاین فاصله را شعاع ت
  .شده را حد آستانه گویند

ترین روش تخمین در زمین آمار ترین و معمولساده
ش برای تخمین کریجینگ معمولی است که در این رو

گیری مقدار یک متغیر در نقطه ای که اطالعات آن اندازه
)(در صورتی که. رودنشده است، به کار می ixZ  مقدار

)(گیری شده متغیر در مکاناندازه ix،0Z  مقدار تخمین
)(زده شده متغییر در نقطه 0x ز  ترکیب خطی زیر استا:  
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   iنقطه در  xوزن داده شده به متغیر :  iλ: که در آن
n :تعداد نقاطی که متغیر در آنها اندازه گیری شده است.  

از تخمینگر کریجینگ خطی این است که  شرط استفاده
در غیر این صورت باید . متغیر دارای توزیع نرمال باشد

داده ها نرمال شوند ویا باید از کریجینگ غیر خطی 
در صورتی که برای تخمین یک متغیر اصلی . استفاده کرد

از یک یا چند متغیر کمکی که با متغیر اصلی هم بستگی 
شود، روش تخمین موسوم به داشته باشند، کمک گرفته 

از نظر تئوری، کوکریجینگ با . کوکریجینگ است
سیستم معادالتی کوکریجینگ را . کریجینگ تفاوتی ندارد

با فرض . می توان به هر تعداد متغیر ثانویه تعمیم داد
2)(وجود فقط یک متغیر مکانی کمکی  ixZ  در کنار

1)(متغیر مکانی اصلی jxZ  مقدار نامعلوم متغیر در نقطه
0x برابر)( 0xZ است که در تخمینگر کوکریجینگ به  ∗

  .صورت زیر تعریف می شود
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 ها برایبه ترتیب تعداد جفت مقایسه nو  m: که در آن
های  عبارتند از وزن j2λوi1λو و اصلی  کمکی رهایمتغی

آماری اختصاص داده شده به این متغیرهای کمکی و 
  .ثانویه

برای ارزیابی تخمینگرهای استفاده شده از تکنیک ارزیابی 
در این روش برای کلیه نقاط . متقابل استفاده شد

ای حذف و با نقطه مشاهدهای در هر مرحله یک  مشاهده
ای آن نقطه برآورد ی نقاط مشاهدهاستفاده از بقیه

های  معیارهای مختلفی برای ارزیابی کارایی روش. شود می
یابی وجود دارد که در این تحقیق از معیارهای آماری میان

و میانگین خطای MBE میانگین خطای انحراف 
ی انحراف استفاده شد که اولی نشان دهنده MAEمطلق

روشی که در آن . استروش و دومی نشانگر دقت هر روش 
کوچک تر باشد، مقادیر محاسبه شده  MAEمیزان 

توسط مدل و مقادیر واقعی به هم نزدیکتر بوده و مدل 
تفاوت بین مقادیر  MBEدر شاخص . خطای کمتری دارد

د شوی محاسبه میسباتی به صورت جبرمشاهداتی و محا
تواند اطالعات مفیدی در مورد بیش یا لذا این شاخص می

مقادیر مثبت . دهدکم برآورد کردن عملکرد مدل ارائه می
MBE دهنده بیش برآورد کردن مدل و مقادیر نشان

معادالت . هستندمنفی آن دال بر کم برآورد کردن آن 
  :محاسبه آنها به شرح زیر است

)4      (                
n

xZxZ
MAE

ii∑ −
=

)()(ˆ
   

)5(  
  

ˆ)(:که در آن
ixZ :زده شده متغیر   مقدار تخمین

)( ixZ : مقدار مشاهده شده متغیرn : تعداد نقاط
  مشاهده 

  

n
xZxZ

MBE ii∑ −
=

))()(ˆ(
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  نتایج و بحث
خصوصیات آماری شوری و اسیدیته در اعماق مختلف در 

 شود همانطوری که مالحظه می. ه استآورده شد 1جدول 

همبستگی باالیی بین مقادیر شوری در اعماق مختلف و 
نیز بین مقادیر اسیدیته در اعماق مختلف وجود دارد که 

  .قابل مالحظه است 2در جدول 
  

 توصیف متغیرهای مورد بررسی -1جدول 
دامنه 
 تغییرات

چولگی  کشیدگی انحراف 
 معیار

ضریب
 (%)تغییرات

 میانگین حداقل ثرحداک
عمق نمونه 

 )cm(برداری 
متغیر مورد 
 بررسی

16/2  86/0  65/0  15/0  76/24  36/2  2/0  63/0  30-0  
 شوری

 
73/2  4/15  76/3  12/0  55/20  93/2  2/0  56/0  60-30  
7/2  57/15  82/3  10/0  23/19  89/2  19/0  54/0  90-60  
97/0  17/3  64/0 -  23/0  03/3  98/7  92/6  59/7  30-0  

یتهاسید  09/1  74/3  88/0 -  23/0  3 04/8  95/6  68/7  60-30  
16/1  75/3  9/0 -  23/0  3 06/8  9/6  69/7  90-60  

  
 ضریب همبستگی بین داده های شوری و اسیدیته در اعماق مختلف - 2جدول 

 پارامتر شوری  اسیدیته 
30- 60 سانتیمتر 30-60 سانتیمتر  سانتیمتر   30-0   عمق سانتیمتر 30-0 

  82/0    86/0 30-60 سانتیمتر    
92/0  78/0   82/0  68/0 سانتیمتر 90-60   

  
ها شرط استفاده از روش کریجینگ این است که داده

های داده های منحنی های فراوانی داده. نرمال باشند
عماق مختلف رسم شد و مشاهده شوری و اسیدیته در ا

شوری  هایکه داده های اسیدیته نرمال بوده ولی داده شد
  ).2شکل (نرمال نبوده که نرمال شدند 

  
مدل مناسب برای برازش بر روی نیم تغییرنمای تجربی با 

)/(توجه میزان نسبت  00 CCC  5/0که باید کمتر از  +
ترین مدل ها مناسب باشد مدل کروی برای وایوگرام

ای، حد رهای اثر قطعهدر ادامه پارامت .تشخیص داده شد

سانتی متری  30تا  0منحنی های فراوانی داده های شوری و اسیدیته در عمق  - 2شکل 

Ln(EC) 
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مطالعه . دشآستانه و دامنه برای واریوگرامها محاسبه 
حاضر با هدف تخمین بهینه پروفیل شوری در سه عمق 
مختلف خاک انجام شد و در این راستا از دو روش 
کریجینگ و کوکریجینگ استفاده شد و در اعماق مختلف 

قرار  برای تخمین شوری و اسیدیته مورد مقایسه و ارزیابی
استفاده از ارتباط مکانی  برایروش کوکریجینگ . گرفتند

بین داده های شوری در اعماق مختلف همچنین ارتباط 

. دشدیته در اعماق مختلف استفاده های اسیمکانی داده
یابی با استفاده از درون برایروشهای به کار رفته 

و ) MBE(معیارهای آماری میانگین خطای انحراف 
. مورد ارزیابی قرار گرفت) MAE(ی مطلق میانگین خطا

کریجینگ و کوکریجینگ    و نتایج حاصل برای دو روش
تا  3و شوری در اعماق مختلف در جداول پارامتر اسیدیته 

  .آورده شده است 5
  

  معیارهای ارزیابی روش کریجینگ در تخمین اسیدیته، شوری در اعماق مختلف - 3 جدول
 ر خاکپارامت )dS/m(شوری اسیدیته

90-60  60-30  30-0  90-60  60-30  30-0  )cm(عمق نمونه برداری  
0046/0  0041/0  0044/0  00026/0  0028/0  003/0-  MBE 
176/0  161/0  169/0  268/0  282/0  22/0  MAE 

  
  معیارهای ارزیابی روش کوکریجینگ در تخمین اسیدیته، شوری در اعماق مختلف -4جدول

 متغیر اصلی cm  60تا  30ری در عمق شو cm  90تا  60شوری در عمق 
و 30تا  0  

60تا  30  
30تا  0  

تا  60و30تا0
90 

90تا  60 30تا  0   
  متغیر کمکی

 ))cm(شوری در عمق (
00078/0  00073/0  0026/0  0028/0  0026/0  MBE 

266/0  267/0  279/0  281/0  281/0  MAE 
 

  سیدیته، شوری در اعماق مختلفمعیارهای ارزیابی روش کوکریجینگ در تخمین ا - 5ول جد
 متغیر اصلی cm 60تا30اسیدیته در عمق cm  90تا  60اسیدیته در عمق 

و 30تا  0  
60تا  30  

30تا  0  
30تا0
  90تا  60و 

90تا  60 30تا  0   
  متغیر کمکی

 ))cm(اسیدیته در عمق (
0041/0  0044/0  0034/0  0037/0  0037/0  MBE 
173/0  174/0  158/0  159/0  159/0  MAE 

  
با مقایسه روش کوکریجینگ در تخمین شوری در عمق 

سانتیمتر از روی شوری خاک یک بار شوری در  60تا  30
 60شوری خاک در عمق  سانتیمتر و بار دوم 30تا  0عمق 

 0متری خاک و بار سوم شوری در هر دو عمق سانتی 90تا 
یر متر هم زمان به عنوان متغسانتی 90تا  60و  30تا 

، با روش کریجینگ از روی معیارهای آماری این کمکی
نتیجه حاصل شد که روش کوکریجینگ علیرغم مبانی 
تئوری بسیار قوی، برتری محسوسی نسبت به روش 

  .کریجینگ معمولی ندارد
 60تا  30همین نتیجه در مورد تخمین اسیدیته در عمق 

سانتی متری خاک از روی روی اسیدیته خاک یک بار 
یدیته خاک سانتیمتر و با دوم اس 30تا  0دیته در عمق اسی

متری خاک و بار سوم اسیدیته در سانتی 90تا  60در عمق 
متر هم زمان به سانتی 90تا  60و  30تا  0دو عمق هر 

عنوان متغیر کمکی و مقایسه با روش کریجینگ حاصل 
  .شد

کوکریجینگ در در مورد تخمین شوری و اسیدیته با روش 
 30تا  0و  30تا  0متر از روی اعماق سانتی 90تا  60عمق 

هر دو هم زمان به عنوان متغیر کمکی و  60تا  30و 
د که در شا روش کریجینگ معمولی مشاهده مقایسه ب

تمام حاالت تفاوت چندانی بین دو روش وجود ندارد هر 
در روش  MAEچند که در تمام حاالت میزان 
  .ستکوکریجینگ کمتر از روش کریجینگ ا
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های متغیر اولیه از نظر تئوری در شرایطی که مقدار نمونه
و ثانویه با هم تقریباً برابر باشند و یا در شرایطی که شکل 
و نوع مدل واریوگرام برازش داده شده شبیه هم باشند، 
نتایج حاصل از دو روش کریجینگ و کوکریجینگ معمولی 

جام شده که این نتایج در تحقیقات ان. یکسان خواهد بود
به )  1378(و محمدی ) 1994(توسط ولتز و گوالرد 

لذا با در نظر گرفتن پیچیدگی های . دست آمده است
روش کوکریجینگ در شرایطی که تعداد نمونه ها یکسان 
باشند، استفاده از روش کریجینگ معمولی نتایجی مشابه 

  .دهدبا کوکریجینگ به دست می
  

   
  در اعماق مختلف در منطقه بوکان) dS/m(کنقشه پراکنش شوری خا -3شکل 

 



  . . . ارزیابی روشهای کریجینگ و کوکریجینگ    62
 

 

 
  متری در منطقه بوکانسانتی )c(  90تا  60و ) b( 60تا  30، )a( 30تا  0نقشه پراکنش اسیدیته خاک در عمق  - 4شکل 

 
توان بیان کرد که گرچه روش با توجه به نتایج حاصله می

کوکریجینگ از نظر مبانی نظری بسیار قوی و قابل توجیه 
در این مطالعه برتری محسوسی نسبت به روش  ولی است،

. تر کریجینگ معمولی نشان نداده استبه مراتب ساده
کوکریجینگ برتری اندکی  این هر چند که روشبنابر

نسبت به روش کریجینگ معمولی در این تحقیق دارد ولی 
به دلیل پیچیدگی محاسباتی روش کوکریجینگ و 

وگرام های دو جانبه، در ن واریکردهمچنین دشواری مدل 
چنین شرایطی استفاده از روش  کریجینگ معمولی در 
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