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اسییت،کییهممکییناسییتاییینجنبییههییایمکییانی

مقدمه
خاممهمترینعاملتعیینکنندةپو شگیاهیاسیت
وپراکنشآنبهیورخکیفیوکمّییبررسیی یده
استودلیلآنایناستکهخامدرنتیجیةعوامیل
اقلیمی،موجوداخزنده،توپوگرافی،وزمیانااییل
دهاست.خامعاملتعییینکننیدةپو یشگییاهی
منطقهوبخشضروریبرایپیشبینیعکیسالعمیل

مدیریتیحیحوپایداردرمرتعاست[ .]7
درادودسیسالقبل،اززمینآماربرایایل

برخیازمشکالخِروشهایقدیمیتهیةنقشةخام
خاص،زمینآمارپیوستگیطبیعی

استفاده د.بهطور 
خییامراتشییخیبمیییدهییدوهمينییینمیییتوانیید
واریانستوادفیدرهنگاممدلسازیمکانیخامرا

درهمبستگیباسایرخووییاخخیامنشیاندهید
].روشهایزمیینآمیاربیرایتولییدنقشیههیای

[۰۰
همترازویژگیهایخاماز بکةنمونیهبیردارینیی 

کارمیرودو،بهطورکلی،اینروشمنادیبرخیی

به
تومیماخمدیریتیاست[،3 .]6
مدلپیشبینیگونههایگییاهیاراضییپسیت

بلژیکباکاربردروشزمینآمارتعییین ید.

فلمیش۰
دراینتحقیقخووییاخخاموآبزیرزمینیی،از
قبیل،pHامالحکلسیم،منی یم،سولفاخ،کلر،نیتراخ،
آمونیوم،فسفاخ،آهن،وپتاسییم،انیدازهگییری ید.
سییپس،بییااسییتفادهازروشهییایزمییینآمییارنقشییة
خووییاخمذکورتهیهگردید[ .]۰
وزمینآماریدرگراسلند

دربررسیآنالی GIS
جنوب رقیایرلنددربردا تنمونهدردورةزمانی
 ۰861و۰886درمقایسةآمارکالسیکوزمیینآمیار
مشخب دکهترکی زمینآماروGISاب ارخیوبی
برایآزمونتغییراخمکانیوزمانیدرعلوممحیطی
1 Flemish

خووییییاخعوامییلمحیطیییدرآمییارکالسیییک،
تفکیکپذیرنبا د[ .]۰

درمنطقیییهایدرجنیییوب یییرباسیییترالیا،

روشهییایمیییانگینمتحییرموزندار،کریجینیی 

معمولی،لگاریتمکریجین معمولیبیرایپییشبینیی
خووییاخخامداسیدیته،هدایتالکتریکی،ومادة
روشهیای
آلیدردوعمق)مقایسهومطالعیه یدو 
کریجین براساسپنجمعیارارزییابیمتقیاطعبیرای
پیشبینیمناس تشخیبداده د[ .]9

پراکنشمکانیافیقهیایخیامبیااسیتفادهاز
روشهایمختلی زمیینآمیاربررسیی  ید ومیدل

کریجین معمولیمناس ترینمدل ناخته د[ .]8
ییییحتروشهیییایکریجینیی معمیییولیو
رگرسیییونکریجینیی بییرایدوکییاربریجنگییلو
کشاورزیمقایسه د.نتایجنشاندادکیهوقتییبیین
ویژگیهایموردمطالعهبامتغیرهایکمکیرابطیهای

قویوجوددارد دضری تعیینبیشیتراز،)۲/6روش
رگرسیییونکریجینی ازیییحتبییا تریدرهییردو
کاربریبرخورداراست،در ییرایینییورخروش
کریجین معمولیبهتراست[ .]۰3
در ورهزارهایکویرمیقانارام،کیهمطالعیة
ااضردرآنانجیام ید،بیهواسیطةتغییراتیینظییر
سبکیخاموتغییرنوعنمکدکاهشنمکطعیامو
اف ایشسولفاخ)در یر منطقیهجامعیة

Nitraria

schoberiاستقراریافتهاست.باتوجهبیهبازدییدهای
یحراییوتحقیقاخپیشین،عوامل ن،سیولفاخ،و
هدایتالکتریکیعواملِمهمِاستقرارگونةموردنظیر
ناخته ید.درایینتحقییق،پیسازایجیاد یبکة
نمونهبرداریدرجامعیةگییاهی،ویژگییهیایخیام

د یین،مقییدارسییولفاخ،وهییدایتالکتریکییی)ازدو
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عمقمختل درآزمایشگاهاندازهگیری ید.سیپس،

ازلحاظزمین ناسیی،

د کل.)۰منطقةموردمطالعه،

ضییمنمقایسییةسییهروش،روشدرونیییابیبهتییرین

درزونایرانمرک یدرآبرفتهایکواترنری،کیهاز

روشبرایپیشبینییخوویییاخخیامدرمنطقیة


رسوباخاخیر است،تشکیلیافتهکهدر مالکیویر

موردمطالعهانتخاب د .

میقانبهیورخیکگودینمایاناست .
متوسییطبییارشوتبخیییرسییالیانةبیسییتسییالة

روششناسی

میلیمتر
هسینوپتیکارامبهترتی ادود ۰۲۲ 

ایستگا

منطقة مورد مطالعه

میلیمتردادودهفتبرابربارندگی)اسیت.
و ۰116 

کویرمیقانارام،همانندسایرکویرها،عارضةمناطق

میکروکلیمایخاصایجاد دهتوسطکیویراخیتال 

خشییکاسییتکییهبییهواسییطةوضییعیتخییاص

سانتیگرادرابینایداقلوایداک ر
دمای 68درجة  

بهطیوری
ژئومورفولوژیکیمنطقهبهوجودآمدهاست، 


درجةارارخمنطقهایجادکردهاست .همينیین،بیر

کهاینمنطقهدرپستتریننقطةاوزةآبخی داخلیی


اسییاسنقشییةبیوکلیماتیییکایییراندبییراسییاسروش

منطقة ارامباارتفاع۰693متیرازسیطحدرییاودر

آمبرژه)،اینمنطقهدراقلیمنیمیهخشیکسیردواقیع

د تیکامالًمسطحدر مال هرستانارامو یمال

می ود .


تییا ییمال ییربکییویرمیقییانواقییعگردیییدهاسییت 


شکل  .1موقعیت منطقة مورد مطالعه (جامعة گیاهی قرهداغ و نقاط نمونهبرداری خاک) در استان اراک و کشور
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نمونهبرداری

دادههیا،ایذ دادههیایپیرخ،و
آنهاست.بررسی 

مطالعاخمیدانیونمونهبرداری،پیس

برایانجامدادن

هایآماریدادههیانیی درایینمرالیه


یینویژگی
تع

ازتفسیییرمقییدماتیعکییسهییایهییواییمنطقییهو

قرارمیگیرد.مرالةدومدربرگیرندةتحلییلسیاختار


جداسازیواادهایمقدماتیخاموپو شگییاهی

هاست.دراینمرالهتوزیعمکانیدادهها


مکانیداده

وتهیةنقشةپو شگیاهیبهافرپروفیلهایخیام

ود.بررسیمکانیدادههیابیااسیتفادهاز


بررسیمی

روشهیای
بهروش بکهبندیاقدامگردیید.کیاربرد 

تغییرنمانشاندهنیدة


گیرد.نیم

یورخمی
نیمتغییرنما 


ویژههنگامیکیههید 


برداری،به

داربراینمونه

نظام

سیرکاهشهمبستگیمکانیبیندونقطهازفضاست

تخمییینمقییدارمتغیییربییااسییتفادهازروشهییای

درزمانیکهفایلةبیناییندونقطیهدرایالزییاد

زمینآماریاسیت،بیهعلیتهمگینتر یدنخطیای


دناسیت.اجی اینییمتغییرنمیاعبیارخانیدازاریر

تخمین،ترجیحدادهمی ود[.]۰۰همينیین،درایین


قطعهای کهدرواقععیر

ازمبیدممنحنییاسیت؛

االتبررسیروندتغییراخسادهتیروامکیانپیذیرتر


دامنةتأریر کهعبارخاستازفایلةمکانییازمیانی

است.منابعمختل تأکیدمیکنندکیهایداقل۰۲۲یی

بیننمونههاکهپیسازآنمتغییرنااییهایدرنقیاط

۰9۲نمونییهبییرایدسییتیییافتنبییهیییکواریییوگرام

مجاورهمتأریرچندانیبریکدیگرندارندومقیداری

دتغییرنما)معتبرازلحاظنتیجه زماست[،9.]۰۲

نسبتاًرابتاسیتکیهتغیییراخآنتویادفیاسیتو

درجامعةگیاهی Nitraria schoberiبهمساات
33۰هکتییار89نقطییهبییرروینقشییهبییافوایییل

۰

۰

3

1

آستانه نامداردکهمعادلباواریانسکلیمتغیرمورد
بررسیاست[ .]9
برایتعیینوابستگیمکیانیازنسیبتآسیتانه 

متریعالمتگذاری د.پسازپیداکردن

 ۰۲۲*۰۲۲

9

نقییاطبییهوسیییلة،GPSدرهییرنقطییهازخییامدر

د ) Cبهاریرقطعیهاید ) Cنسیبتوابسیتگی د)DR

عمییقهییای۰۲ییی۲و۰۲۲ییی۰۲سییانتیمتییریخییام

استفادهمی ودکهفرمولآنبهقرارزیراست :


نمونهبرداری دوخووییاخمیوردمطالعیةآنهیا

بررسییی یید.پییسازانتقییالنمونییههییایخییامو
خشییک ییدنآنهییادرآزمایشییگاه،عوامییلهییدایت
الکتریکی،اسیدیته،وسولفاخبااستفادهازروشهای

مربوطهتعیینگردید .


تجزیه و تحلیل زمینآماری
زمینآمیاریمیورد
اختوارروشهای 


دراینبخشبه
بینیبیانمی ود.در

استفادهومراالتهیةنقشة 
پیش
پیشبینی
کارهایزمینآمارسهمرالهبرایتهیةنقشة 

طیییمییی ییود:مرالیةاول ییاملمطالعیةآمییاریو
نموداریدادههابدوندرنظرگرفتنتوزیعجغرافیایی


1

0

د)۰100

C1
C0 C1

 DR

نسبتوابستگینشیاندهنیدةتناسی سیاختار
نیییمتغییرنمییابییرایدادههاسییت.کمتییرینمقییدارDR
نشاندهندةضعی ترینوابستگیمکانیاست .

مرالةسیوممطالعیةروشهیایزمیینآمیاری
آمارروشهیایبسییارمتنیوعی


بینیاست.زمین

پیش
ایکیردندارد.عمیدهتیرینایینروشهیا
برایمنطقه 

ست.دراینتحقیقروشهیایدرونییابی

کریجین ا
1. semivariogram
2. nugget
3. range
4. sill
5. dependence ratio
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میییانگینمتحییرموزندار،۰کریجینیی معمییولی،۰و

خطایمتوسطبرایمقایسة نتایجمدلپییشبینییبیا

کریجینی سییاده3مقایسییه ییدوبییااسییتفادهازفیین

دادههایمشیاهداتیاسیتفاده ید.معییارRMSEبیر

درونیابیبهترینروشتعییین ید.
ارزیابیمتقاطع 1 

اسییاسخطییایتخمییینوانحییرا معیییاردادههییای

براساسنتایجدومعیارارزیابیمتقاطع ،خووییاخ

مشاهداتی  sاست :
1
2

خامپیشبینی دونقشةآنتهیهگردید .


د)3

برایانتخابمناس تیرینروشدرونییابیاز



2

n

i 1

1
n

RMSE



خطایمتوسطبرایآزمونقابلییتپییشبینیی

میانسیهروشمطیرح یدهازدومعییار ریشیة دوم

میانگین مربعاخخطیا9د)RMSEوخطیایمتوسیط6

مدلاستفاده دهاست :
د)1

د)AEبرایارزیابیمتقاطعاسیتفاده ید.روشهیای

 Z pi

Z oi

مختل درونیابی،م لرگرسیونخطیی،کریجینی ،

هرچهمعیارمربعمیانگینخطاکوچکتربا د


کوکریجین ی ،بییاروشارزیییابیمتقییاطعمقایسییهو

وهمينینهرچهمیانگینخطان دیکبهیفربا د،

ارزیابیمی وند.درایینروشدادههیایمشیاهداتی

یحتپیشبینیبا تراسیت.بیراییناسیاس،روش


د Z) oiبرای  nپروفیلاذ ودوبارهبیاروشهیای

زمینآماریکریجین معمولیبرایتمامخووییاخ


پیشنهادیمتغیر د Z ) piتخمینزدهمی یود .خطیای

آنهیابیه
خامودرهردوعمقRMSEکمتروAE 

برآوردمی ود :

تجربیبامعادلة۰

یییفرن دیییکتییراسییت.بنییابراین،بییرایپیییشبینییی

 Z pi

د)۰

خووییاخخامازروشکریجین معمولیاستفاده

Z oi

د .

ازمعیارهایریشة دوممیانگین مربعاخخطاو

جدول  .1خالصة آماری دادهها در تیپ Nitrarietum schoberi

هدایتالکتریکیدد )-Log(H+

یو ندرلیتر) 
سولفاخدمیلیاک 

 ۲-۰۲Cm

 ۰۲-۰۲۲Cm

 ۲-۰۲Cm

 ۰۲-۰۲۲Cm

 ۲-۰۲Cm

 ۰۲-۰۲۲Cm

دامنةتغییراخ 

۰1/۲۲

6/۲۲

۰3/۰۲

۰۰/۰۲

67/۲۲

99/۲۲

اداقل 

39/۲۲

19/۲۲

۰۲/۲۲

۰7/۲۲

93/۲۲

۰۰7/۲۲

اداک ر 

 98/۲۲

9۰/۲۲

۰3/۰۲

۰9/۰۲

۰9۲/۲۲

۰79/۲۲

میانگین 

11/86

17/8۰

۰9/۲۲

۰۰/۰۲

۰۰1/38

۰1۲/۲9

میانه 

11/9۲

19/۲۲

۰1/9۲

۰۰/۲9

۰۰3/9۲

۰39/9۲

انحرا معیار 

9/71

۰/9۰

3/۲1

۰/79

۰۲/۰8

۰1/17

واریانس 

3۰/8۰

۰/۰8

8/۰6

7/91

1۲7/9۰

۰۲8/۰8

چولگی 

۲/1۲

۲/۲3

۲/67

۲/۲1

۲/۰3

۲/1۲

آمارهها 


نددرید) 



2. Ordinary Kriging
4. cross validation
6 Average Error

1. Inverse Distance Waiting
3. Simple Kriging
5 Root Mean Square Error
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دوعمقمختل درمنطقةموردمطالعهبیااسیتفادهاز

نتایج
دراینتیپ89پروفیلخیامدرمحیلهیایازقبیل
تعیین دهدرمحیطسیامانةاطالعیاخجغرافییاییبیا

فوایلمعینبرایمدلسیازیمکیانیمتغیرهیاافیر
هایآماریویژگیهایخام


ویژگی
گردید.جدول ۰
انمیدهد .

رانش
پییسازتحلیییلآمییاریدادههییا،تغییرنمییای

+

نرماف ار GSتهیه د.واریوگراممناس بهدادههیای
عاملهایمؤرردرهرتیپازبیینمیدلهیایخطیی،

کروی،نمیایی ،وگوسییبیرازشگردییدوبهتیرین
برازشبرایدادههاتعیین ددجیدول.)۰وابسیتگی

مکییانید)DRمییدلواریییوگرامگوسیینبییرایهم یة
پارامترهاقویارزیابی د .

دواریوگرام)مستقیمتجربیبرایویژگیهایخامدر

جدول  .2اجزای مربوط به تغییرنمای (واریوگرام) خصوصیات خاک انتخابشده در تیپ گیاهی Nitraria schoberi
مدل

اثر قطعهای

آستانه

تغییرنما

(درصد)

(درصد)

درید ند )۲-۰۲Cm

گوسن 

 ۰/9

 6۰/99

 ۰۰۰9

درید ند )۰۲-۰۲۲Cm

گوسن 

 ۲/99

 1/۲78

 ۰۰۲9

 ۲/88

سولفاخد )۲-۰۲Cm

گوسن 

 ۰۰

 991/8

 ۰۰71

 ۲/88

 87

سولفاخد )۰۲-۰۲۲Cm

گوسن 

9

 1۰6/8

 ۰۰۰۰

 ۲/88

 89

هدایتالکتریکید )۲-۰۲Cm

گوسن 

 ۲/۰8

 3۰/97

 ۰863

 ۲/87

 88

هدایتالکتریکید )۰۲-۰۲۲Cm گوسن 

 ۲/99

 ۰7/8۰

 ۰1۰9

 ۲/88

 87

خصوصیت

شعاع تأثیر (متر)

ضریب

وابستگی مکانی

تشخیص

(درصد)

 ۲/89

 86
 97


باانتخاببهترینمیدلوارییوگرام،روشهیای

کریجین معمولیمناسی تیرینروشبیرایتعییین

آماریباروشمیانگینمتحرموزندارمقایسیه


زمین

پارامترهایمکانیتیپگیاهیموردمطالعهتشیخیب

دو،بیاتوجیهبیهمعیارهیایAEو،RMSEروش

داده ددجدول .)3

جدول  .3نتایج ارزیابی متقاطع برای سه روش درونیابی مورد مطالعه

روشکریجین معمولی 

روشکریجین ساده 

روشمیانگینمتحرموزندار 


آمارهها


آمارهها


آمارهها


AE

RMSE

AE

RMSE

AE

RMSE

درید ن ۰

۲/۲۲3

۰/8۲۰

۲/۲۲۰

۰/836

-۲/۲۲8

۰/۰9۲

درید ن ۰

-۲/۲۲۰

۲/93۲

۲/۲۲۲1

۲/913

-۲/۲۲1

۲/9۰۲

هدایتالکتریکی ۰

-۲/۲۲۰

۲/81۰

-۲/۲۲3

۲/81۰

-۲/۲۰۰

۰/۲۰6

هدایتالکتریکی ۰

۲/۲۲3

۲/7۰8

-۲/۲۲6

۲/719

-۲/۲۰9

۲/8۰۰

سولفاخ ۰

-۲/۲۲7

1/883

-۲/۲۲8

9/۰76

-۲/۲۰۲

6/۰۲۰

سولفاخ ۰

-۲/۲۲1

3/۰33

-۲/۲۲7

3/۰91

-۲/۲۰

1/۲۰


کلهای،۰،1و6بیهترتیی نییمتغییرنمیای

ویژگیییهییایخییامد یین،هییدایتالکتریکییی،و
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سولفاخ)رادردوعمقمختل نشیانمییدهنید.در

اقییدام ییدد ییکلهییای،3،9و7بییهترتی ی بییرای

نهاییمطالعاخزمینآماریوپیسازانتخیاب

مرالة

نقشههای ن،هدایتالکتریکیی ،وسیولفاخدردو


بهترینروشدرونییابی،بیهتهییة نقشیة پییشبینیی


عمقمختل ) .

خووییاخخامبراساسروشکریجین معمولی


()0-20Cm

()20-100 Cm



شکل  .2واریوگرام برازشدادهشده به درصد شن عمقهای اول و دوم خاک در جامعة گیاهی قرهداغ

شکل  .3نقشة درصد شن عمقهای اول و دوم خاک با استفاده از روش کریجینگ معمولی در جامعة گیاهی قرهداغ
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()0-20 Cm



()20-100 Cm



شکل  .4واریوگرام برازشدادهشده به مقدار هدایت الکتریکی عمقهای اول و دوم خاک در جامعة گیاهی قرهداغ

شکل  .5نقشة هدایت الکتریکی عمقهای اول و دوم خاک با استفاده از روش کریجینگ معمولی در جامعة گیاهی قرهداغ
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()0-20 Cm


()20-100 Cm

شکل  .6واریوگرام برازشدادهشده به مقدار سولفات عمقهای اول و دوم خاک در جامعة گیاهی قرهداغ

شکل  .7نقشة سولفات عمقهای اول و دوم خاک با استفاده از روش کریجینگ معمولی در جامعة گیاهی قرهداغ
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منطقة موردمطالعهازطر دریاچةمیقانبیهسیمت

بحث و نتیجهگیری
تفاوخعمدةمطالعةااضرووجهتمای آنبیاسیایر
بهویژهتحقیقاتیکهدربارة تغییراخمکیانی
مطالعاخ ، 
نمونهبرداریمنظم
خامدرکشورانجامگرفته،نحوة  
آنوارائةرو یاستگیامبیهگیامبیرایمطالعیاخ
زمینآماری ،کهدرایینگونیهتحقیقیاخبسییارمهیم

است .
جامع یةschoberi

Nitrarietum ی یةدورتییراز

برخیتیپهای ورپسندنسیبتبیهدریاچیة میقیان

اسییتکییهدرییید ییندرعمییقاولودومدارای
ساختارمکانیقویودامنة تأریرتقریبیازییاد اسیت.
ایو ًگونةNitraria schoberiیکگونة یندوسیت
کهدرخامهایسبکر دمیکنید.همينیین،

است 
باتوجهبهنقشههایاایلازکریجین ،قسمتهای

ر تیپدارایساختارمکانیقویتیرینسیبتبیه
نقاطمنطقهاست.اینامرکیامالًدرمنطقیهپیذیرفتنی
است،زیرادرجنوبایینتییپاکوتیونیمرکی از
گونههایst HaوscNiوجوددارد.بهعبیارتی ،هیر

چهازاکوتونذکر دهبهطر  مالتییپارکیت

ترمی ود .

میکنیمساختارفضای نخامقوی

بییاتوجییهبییهاینکییهمعیارهییایRMSEوAE
دهد،میتواننتیجهگرفتکه

مقادیرکمّیرانشانم 
ی
دهمیتواند


ولیبراساسمدلبرازش
کریجین معم
برآوردییحیحیانجیامدهید.درایینتحقییقنیی ،
همانندسایرپژوهشها[ ،]9روشکریجین معمولی
درمقایسهباروشکریجین سیادهوروشمییانگین
متحرموزندارتوییه د .

سولفاخدرعمقاولودومنی ساختارمکانی
با ییرادردامنةتأریرهمانندتشکیلمیدهند.تراکم
اینمادهدرجنوبتیپییعنیجاییکهن دیکتیرین
ادبهدریاچة وراستیبیشتراست.بهعبارتی،در

مالو مال ربیمنطقیهتیاایدمعینییسیاختار
مکانیمحکمیازسولفاخوجوددارد .
هدایتالکتریکیدارایساختارمکیانیبیا یی
است،امادامنةتأریرآنکیاهشمیییابیدکیهگوییای
کاهش وریخامازسمتدریاچة وربیهسیمت
تراسیت.بیاتوجیهبیهنقشیة
تیپهایگیاهی مالی 

دسییتآمییده،تییراکمآنهماننییدسییولفاخدر

بییه
یترینقسمتتیپ،یعنین دیکبهتییپstHa
جنوب 
بیشتراست .
تغییرپذیریِویژگییهیایمکیانیخیامدردو
جامعیةعلفی اروبوتییهزاربررسییی یید[.]1دراییین
تحقیقنی مدلواریوگرامگوسیندربرخییعوامیل
مشاهده د.درتحقییق[]1میدلوارییوگرامخطیی
دبرایاسیدیتهوهدایتالکتریکیدرجامعةعلفی ار)
وارییرقطعییهایخییالبدبییرایرطوبییتوآهییکدر
جامعة علف ار)نی مشاهده دکهمدلخطیدادههیا
نشاندهندةوجودرونداست.دراالیکهدرتحقییق

ااضرهمةاینمدلمشاهدهنشدووابستگیمکیانی
قویبرایبهترینمدلبهدستآمد .

درمطالعة[]1فقط ازیکروشزمیینآمیاری
استفادهکردهاند وبهنوعآنبیهطیورمسیتقیم ا یاره
اماازمراالتحقیقمیتواندریافتکهاز

ننمودهاند ،

دهانید.اییندر
روشکریجین معمیولیاسیتفادهکیر 
االیاستکهدرتحقیقااضربهمقایسیة دوروش
زمینآماریوییکروشاسیابیمییانگینمتحیرم

وزندارپرداختهوروشکریجینی معمیولیبهتیرین

روش ناخته د .

درمطالعة[]1ضری تبییند)R۰بیینمقیادیر

بینی دهوواقعیراازیفرتا۲/13برایهردو
پیش 

جامعةموردمطالعهگ ارشکردنید،درایالیکیهدر
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]چولگیهدایتالکتریکیعلف اربیشترازییکو1[

تحقیقااضرنمودارمقادیرواقعیدرمقابیلمقیادیر

استوبرایتبدیل./9درچندمورددیگرب رگتراز

پیییشبینییی ییدهتأییدکننییدةانتخییابمناس ی مییدل

درتحقییق.رویآنهااقدامییورخنگرفتیهاسیت


 .سازیزمینآماریاست

واریوگراموروشمدل

هابهجی هیدایتالکتریکیی
داده 
ااضرچولگیهمة  

بایداز،اگرچولگیدادههان دیکبهیکبا د


۲/1)دارایچولگیکمتریامسیاوی ۲/67عمقاولد

دادههیابیهییورخ
تبدیللگاریتمیاستفادهکیردتیا 

 .بود

ایندراالیاستکیهدرمطالعیة،]۰۰[نرمالدرآید
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