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چکيده
هدایت هیدرولیکی اشباع خاک یکی از پارامترهای اساسی در پروژههای زهکشی است .بنابراین ،شناخت الگوی توزیع
مکانی هدایت هیدرولیکی ضروری است .از طرفی ،دستیافتن به چنین اطالعاتی نیازمند اندازهگیریهای متعدد هدایت
هیدرولیکی و صرف وقت و هزینة بسیار است .انواع روشهای کریجینگ میتوانند برای برآورد و پهنهبندی هدایت
هیدرولیکی خاک به کار روند .با این حال ،مقادیر برآوردشده همواره با درصدی خطا همراه است .برخالف کریجینگ،
روشهای شبیهسازی زمینآماری قادرند به موضوعات پیشرفتة دیگر ،مانند ارزیابی عدم قطعیت تخمین و استفاده از آن
در فرایندهای تصمیمگیری ،بپردازند .در این تحقیق ،روش شبیهسازی متوالی گوسی ( )SGSو روش غیر پارامتری
شبیهسازی متوالی شاخص ( )SISبرای مدلکردن عدم قطعیت تخمین هدایت هیدرولیکی خاک ،در منطقة خیرآباد
استان خوزستان ،به کار رفت 200 .نقشة هدایت هیدرولیکی با احتمال وقوع یکسان به کمک روشهای شبیهسازی تولید
شد .نتایج نشان داد نقشههای شبیهسازیشده ،برخالف نقشة کریجینگ ،میتوانند هیستوگرام و نیمتغییرنمای دادههای
اولیه را به طور رضایتبخش بازتولید کنند .در زمینة عدم قطعیت ،نتایج این تحقیق نشان داد واریانس کریجینگ مستقل
از مقادیر دادههاست .بنابراین ،محدودیت زیادی در استفاده از آن وجود دارد .نمودارهای صحت و نمودارهای عرض فاصلة
احتمال نشان داد مدل عدم قطعیت بهدستآمده با روش  SGSدقیقتر از مدل بهدستآمده با روش  SISاست؛ هرچند
شاخص نکویی روش  )0/88( SGSاندکی کمتر از روش  )0/94( SISبه دست آمد.
کليدواژگان :شبیهسازی متوالی زمینآماری ،عدم قطعیت ،نقشة احتمال ،هدایت هیدرولیکی.

مقدمه

*

تأثیر تغییر مکان بر خصوصیات فیزیکی خاک ،از جمله هدایت
هیدرولیکی اشباع ،طبیعی است .شناخت این تغییرات برای
پیشبینی جریان آب و امالح در خاک و طراحی پروژههای
زهکشی ضرورت دارد .هدایت هیدرولیکی اشباع خاک از
پارامترهای اساسی در تعیین فاصلة مناسب زهکشها ،نیز ،از
پارامترهای کلیدی در بسیاری از مدلهای هیدرولوژیکی و
انتقال آالیندههایی است که مبنای فیزیکی دارند ( Gupta et al.,
 .)2006از سوی دیگر ،بهدستآوردن دانش دقیق و جامع در
زمینة الگوی توزیع مکانی هدایت هیدرولیکی خاک به
اندازهگیریهای متعدد نیاز دارد که در عمل بسیار مشکل و
مستلزم صرف وقت و هزینة بسیار است .با دراختیارداشتن تعداد
محدود و پراکنش مناسب اندازهگیریهای آزمایشگاهی یا
مزرعهای از یک متغیر ناحیهای ،میتوان با استفاده از روشهای
مناسب میانیابی ،مانند روشهای زمینآماری ،آن متغیر را
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پهنهبندی کرد (

;Hosseini et al., 1993; Moustafa, 2000

 .)Delbari et al., 2004; Gupta et al., 2006علم زمینآمار
مجموعهای از ابزارهای قوی و مناسب را برای تشخیص تغییرات
مکانی و تخمین مقادیر نامعلوم ،بر اساس اندازهگیریهای
موجود ،فراهم میکند .در روشهای میانیابی زمینآماری،
همبستگی مکانی بین مشاهدات ،که عموماً به وسیلة
نیمتغییرنما مدل میشود ،در نظر گرفته میشود ( Journel and
 .)Huijbregts, 1978; Isaaks and Srivastava, 1989روشهای
زمینآماری ،به منزلة روشهای مؤثر در تخمین متغیرهای
ناحیهای ،از قبیل خصوصیات فیزیکوشیمیایی و هیدرولیکی
خاک ،پیشنهاد شدهاند (.)Webster and Oliver, 2001
متداولترین روش میانیابی زمینآماری روش کریجینگ
معمولی 1است که به آن «بهترین تخمینگر خطی نااریب» 2هم
میگویند ( .)Journel and Huijbregts, 1978روش کریجینگ را
 (2006) Gupta et al.برای بررسی تغییرات مکانی هدایت
1. Ordinary kriging
2. Best Linear Unbiased Estimator
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هیدرولیکی خاک در مقیاس مزرعهای در امتداد شیب زمین و
عمود بر آن استفاده کردند .در همة روشهای میانیابی همواره
مقداری عدم قطعیت 1در تخمین هدایت هیدرولیکی خاک وارد
میشود .این عدم قطعیت نباید نادیده گرفته شود .زیرا بر
تصمیمگیریهای بعدی ،مانند منطقهبندی سطح مورد مطالعه
بر اساس مقدار هدایت هیدرولیکی اشباع خاک برای تعیین
فواصل زهکشها ،تأثیر میگذارد .یکی از مزایای کریجینگ
معمولی این است که عالوه بر مقدار تخمینزدهشدة یک کمّیّت
واریانس تخمین را نیز ارائه میکند ( Isaaks and Srivastava,
 .)1989با فرض نرمالبودن توزیع خطای تخمین ،هر مقدار
برآوردشدة متغیر میتواند با واریانس خطای تخمین مرتبط با
آن ترکیب شود تا یک بازه اطمینان در هر نقطة
نمونهبرداریشده به دست آید ( .)Goovaerts, 1997با این حال،
واریانس تخمین کریجینگ مستقل از مقادیر دادههاست .در
واقع ،تابعی از آرایش نمونهها و مشخصات مدل نیمتغییرنماست.
بنابراین ،به جز در شرایط یکنواختبودن واریانس 2دادهها و
نرمالبودن توزیع فراوانی خطاها ،واریانس کریجینگ نمیتواند
معیاری معتبر برای مدلکردن عدم قطعیت تخمین باشد
(.)Goovaerts, 1997
3
شبیهسازی تصادفی زمینآماری  ،برخالف کریجینگ،
نهتنها مقادیر نامعلوم را پیشبینی میکند ،بلکه به موضوعات
پیشرفتة دیگر ،مانند ارزیابی عدم قطعیت تخمین از طریق
برآورد تابع توزیع تجمعی شرطی )ccdf( 4برآوردشده در هر
نقطة مورد نظر و استفاده از آن در تصمیمگیریها ،نیز میپردازد
( .)Goovaerts, 1997گفتنی است ،اگرچه واریانس تخمین
همراه شبیهسازیها تقریباً دوبرابر واریانس کریجینگ است
( ،)Heuvelink and Webster, 2001تخمین بهینه هدف اصلی
روشهای شبیهسازی نیست .هدف اصلی از کاربرد این روشها
برآورد و ارزیابی عدم قطعیت است .روشهای شبیهسازی
زمینآماری در سالهای گذشته برای پیشبینی و ارزیابی عدم
قطعیت در مطالعات زیستمحیطی ( Englund, 1993; Rossi et
 )al., 1993; Schnabel et al., 2004; Juang et al., 2004به کار
رفته و اخیراً در علوم خاک ( ;Pachepsky and Acock, 1998
;Goovaerts, 2001; Castrignano and Buttafuoco, 2004
;Bourennane et al., 2007; Delbari et al., 2009 and 2010
 )Afrasiab and Delbari, 2013استفاده میشود .بین این

روشها ،شبیهسازی متوالی گوسی )SGS( 5راحتترین و از نظر
1. Uncertainty
2. Homocedacity of the variance
3. Geostatistical stochastic simulation
4. Conditional cumulative distribution function
5. Sequential Gaussian simulation

تحلیلی سادهترین الگوریتم برای تعیین cdfهای شرطی است
( .)Deutsch and Journel, 1998در نقشههای تهیهشده به روش
 ،SGSپیوستگی مکانی مقادیر انتهایی (بسیار بزرگ یا بسیار
کوچک) به طور قابل مالحظهای کاهش مییابد .بنابراین ،در
مواردی که بازتولید بههمپیوستگی مقادیر کم یا زیاد مهم است،
استفاده از این روش مناسب نیست (.)Goovaerts, 1999
استفاده از شبیهسازی متوالی شاخص ،)SIS( 6که متداولترین
شبیهسازی غیر پارامتری است ،در این موارد مناسب است
( .)Goovaerts, 1997; Deutsch and Journel, 1998با وجود
این ،روش  SISدر مقایسه با روش  SGSبه محاسبات بیشتری
نیاز دارد ( (1996) Eggleston et al. .)Goovaerts, 1997و
 (2004) Jang and Liuاز روشهای شبیهسازی شرطی برای
بازتولید پراکنش مکانی هدایت هیدرولیکی استفاده کردند .در
هر دو تحقیق روش  SGSبه منزلة روشی مناسب برای بررسی
تغییرات مکانی هدایت هیدرولیکی و تولید نقشههای منطقیتر
برای تفسیر و بررسی خصوصیات هیدرولیکی آبخوان پیشنهاد
شد.
در این تحقیق قابلیت کاربرد روشهای شبیهسازی
تصادفی شرطی 7در تخمین و بهویژه برای ارزیابی عدم قطعیت
توزیع مکانی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک بررسی شد .بدین
منظور امکان کاربرد روش شبیهسازی متوالی گوسی ( )SGSو
روش شبیهسازی متوالی شاخص ( )SISدر ارزیابی احتمال
کمتربودن هدایت هیدرولیکی اشباع خاک از یک حد آستانة
مشخص بررسی شد .همچنین توانایی دو روش  SGSو  SISدر
مدلکردن میزان عدم قطعیت تخمین با روش سنتی کریجینگ
معمولی مقایسه شد.

مواد و روشها
معرفی منطقة مطالعهشده

این تحقیق در اراضی دشت خیرآباد واقع در استان خوزستان
انجام گرفت (شکل  .) 1این منطقه از نظر موقعیت جغرافیایی در
 49درجه و  40دقیقه تا  50درجه و  16دقیقة طول شرقی و
 30درجه و  18دقیقه تا  30درجه و  45دقیقة عرض شمالی
واقع است و  6698هکتار مساحت دارد .میانگین درجة حرارت
سالیانه  25/5درجة سانتیگراد و میانگین بارندگی سالیانه 263
میلیمتر است .بر اساس اقلیمنمای آمبرژه ،اقلیم منطقة مورد
نظر بیابانی گرم متوسط است .الگوی کشت دشت خیرآباد گندم،
جو ،کنجد ،برنج ،هندوانه ،خربزه ،گوجهفرنگی ،خیار ،و  ...است.
6. Sequential indicator simulation
7. Conditional stochastic simulation
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از نظر زمینشناسی ،اراضی مطالعهشده تحت تأثیر فعالیت
رودخانة خیرآباد و بهخصوص رودخانة زهره شکل گرفته و این
رودخانه مجموعهای از رسوبات این نواحی را در منطقه بر جای
گذاشته است .در بخش عمدة مسیر عبور رودخانهها سنگهای
رسوبی ،از قبیل سنگهای آهکی ،وجود دارد .در منطقة
مطالعهشده ،بهخصوص در محدودة رودخانة زهره ،شوری و
قلیاییت قابل مالحظهای مشاهده میشود که علت آن ،عالوه بر
شرایط اقلیمی منطقه ،منشأ ژئولوژیکی سنگهای حاوی
رسوبات تبخیری است (.)Anounymous, 2005
هدایت هیدرولیکی اشباع خاک منطقة مطالعهشده در

 120چاهک مشاهدهای به روش پرمامتر گلف اندازهگیری شد.
شکل  1موقعیت نقاط اندازهگیری هدایت هیدرولیکی اشباع
خاک را نشان میدهد .برای ارزیابی بهتر روشهای استفادهشده
یکسوم (چهل عدد) از اندازهگیریها از همان ابتدا برای
اعتبارسنجی کنار گذاشته شد (شکل  .)1بررسی تغییرات مکانی
و مدلکردن نیمتغییرنما با استفاده از دوسوم (هشتاد عدد)
دادهها انجام گرفت .سپس ،از پارامترهای نیمتغییرنما در
روشهای تخمین و شبیهسازی زمینآماری ،که در ادامه به آنها
پرداخته میشود ،برای پیشبینی مقادیر هدایت هیدرولیکی در
چهل نقطة حذفشده استفاده شد.

شکل  .1موقعيت منطقة مطالعهشده و نقاط اندازهگيری هدايت هيدروليکی اشباع خاک

کریجینگ باشد .کریجینگ معمولی ،عالوه بر تخمین ،واریانس
تخمین را نیز طبق رابطة  2ارائه میدهد:

تخمين زمينآماری
کريجينگ معمولی

n

تخمینگر کریجینگ معمولی ،که شامل یک میانگینگیری
متحرک وزنی خطی از مشاهدات موجود در همسایگی نقطة
برآوردشده است ،به صورت رابطة  1تعریف میشود ( Journel
:)and Huijbregts, 1978
n

(رابطة )1

) Z  (u )   i Z (u i
i 1

)  Z ( uمقدار برآوردشدة متغیر در نقطة

Z(ui ) ،u

(رابطة )2

(u )   (u ,u )   i  (u ,u i )  
i 1

2
OK



)  (u,uمیانگین مقادیر نیمتغییرنما در موقعیت مورد
تخمین   (u,ui) ،uمیانگین مقدار نیمتغییرنما بین موقعیت
مورد تخمین  uو iامین نقطة نمونهبرداریشده ،و  ضریب
الگرانژین برای بهحداقلرساندن واریانس کریجینگ است.
واریانس تخمین معیاری از عدم قطعیت تخمین در نقطة مورد
نظر است.

مقدار مشاهدهشدة متغیر در نقطة  ،uiو  iوزن آماری است که
به مقدار متغیر  Zدر نقطة  uiنسبت داده میشود .از آنجا که این

شبيهسازی متوالی زمينآماری

تخمینگر یک تخمینگر نااریب است ،اوزان  iباید به گونهای
تعیین شوند که جمع جبری آنها برابر واحد و حداقل واریانس

شبیهسازی تصادفی برخالف کریجینگ ،که فقط یک نقشه از
تخمینهای بهینة متغیر مورد نظر فراهم میکند ،فرایندی است
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که در آن مجموعهای از نقشههای با احتمال وقوع یکسان از
توزیع مکانی متغیر مورد نظر تولید میشود .شبیهسازی تصادفی
ممکن است شرطی یا غیر شرطی باشد .اگر نقشة تولیدشده
شامل دادههای مشاهدهشده در محلهای نمونهبرداری نیز باشد،
به این شبیهسازی شبیهسازیِ شرطی میگویند .شبیهسازی
تصادفی شرطی اولین بار برای برطرفکردن خاصیت
1
هموارسازی کریجینگ طراحی شد ( Deutsch and Journel,
 .)1998هموارسازی کریجینگ باعث میشود مقادیر کم زیاد و
مقادیر زیاد کم برآورد شود .در واقع ،روشهای مبتنی بر
شبیهسازی هم بر اساس تغییرات مکانی مقادیر واقعی و هم بر
اساس تغییرات مقادیر برآوردشده پایهگذاری شدهاند .برخالف
آن ،روشهای مبتنی بر کریجینگ فقط تغییرات مکانی مقادیر
مشاهدهشده در نقاط نمونهبرداری را در نظر میگیرد و از
تغییرات مقادیر تخمینزدهشده در نقاط نمونهبردارینشده
صرفنظر میکند .شبیهسازی تصادفی برخالف کریجینگ ،که
هدف آن بهحداقلرساندن واریانس تخمین است ،آمارههای
نمونه (هیستوگرام و مدل نیمتغییرنما) را بازتولید و دادههای
واقعی را در محلهای نمونهبرداریشده حفظ میکند .بنابراین،
نقشة شبیهسازیشده توزیع مکانی متغیر مورد نظر را واقعیتر از
نقشة کریجشده نشان میدهد .عالوه بر این ،تعداد زیادی نقشة
شبیهسازیشده میتوانند با یکدیگر مدلی تشکیل دهند از عدم
قطعیت تخمین از طریق محاسبة یک تابع توزیع تجمعی شرطی
( )ccdfاز متغیر در هر نقطة نمونهبردارینشده قبل از اینکه
مقدار نامعلوم متغیر در آن نقطه برآورد شود ( Deutsch and
 .)Journel, 1998, Goovaerts, 1997عالوه بر آن ،مجموعة
نقشههای شبیهسازیشده میتواند معیاری کمّی و بصری از عدم
قطعیت مکانی 2فراهم کند ( .)Delbari et al., 2009مثالً ،نواری
از مقادیر کوچک یا بزرگ اگر در بیشتر نقشههای تولیدشده
مشاهده شود ،قطعی و اگر فقط در تعداد محدودی از نقشهها
دیده شود ،غیر قطعی در نظر گرفته میشود ( Goovaerts,
.)1997
شبیهسازیهای زمینآماری را میتوان به روشهای
مختلف انجام داد .تفاوت این روشها در نوع مدل تابع تصادفی
(گوسین چندگانه یا غیر پارامتری) ،میزان و نوع اطالعات
استفادهشده و نیازهای کامپیوتری متفاوت است.
شبيهسازی متوالی گوسی

شبیهسازی متوالی گوسی یکی از الگوریتمهای اصلی شبیهسازی
1. Smoothing
2 . Spatial uncertainty

متوالی است که در آن مجموعة ccdfها به وسیلة معادالت
گوسین چندگانه تعیین میشوند .مراحل شبیهسازی ،پس از
ایجاد شبکهای منظم از نقاط در منطقة مورد مطالعه و
نرمالکردن دادهها ،شامل موارد زیر است (:)Goovaerts, 1997
 .1تعریف یک مسیر تصادفی که از هر گره شبکه فقط و
فقط یک بار عبور کند؛
 .2استفاده از روش کریجینگ ساده و پارامترهای نیمتغییرنمای

اعداد نرمالشده برای تخمین پارامترهای (میانگین و واریانس)
 ccdfگوسین متغیر  Zدر نقطة  uاز شبکه .بدین ترتیب ،تابع
)F(u; zn

توزیع تجمعی شرطی در هر نقطه مانند  uیعنی
تعیین میشود n .شامل تعداد مشخصی از دادههای نرمالشدة
اولیه و مقادیر شبیهسازیشدة قبلی در همسایگی نقطة  uاست؛

 .3استخراج یک مقدار شبیهسازیشده هدایت هیدرولیکی
خاک از منحنی  ccdfتخمینزدهشده و افزودن آن به مجموعة
دادههای شرطی؛
 .4تکرار مراحل  2و  3تا زمانی که همة گرههای شبکه
شبیهسازی شوند؛
 .5تبدیل دوبارة مقادیر نرمال شبیهسازیشده به مقادیر واقعی.

این مراحل اولین نقشه را ،که فقط یک تصویر از تصاویرِ
با احتمال وقوع یکسان از توزیع مکانی هدایت هیدرولیکی خاک
است ،تشکیل میدهد .برای تولید نقشههای بیشتر ،این مراحل
باید با مسیرهای تصادفی مختلف ،که از همة گرهها عبور
میکند ،تکرار شود .در حقیقت ،یگانه اختالف نقشههای
تولیدشده اعداد تصادفی شروع 3برای مولد اعداد تصادفی است
که موجب تولید نقشههای شبیهسازی متفاوت میشود و در
استخراج تصادفی یک مقدار هدایت هیدرولیکی خاک از تابع
 ،ccdfکه هر مقدار شبیهسازیشده را تشکیل میدهد ،تأثیر
میگذارد .بنابراین ،در هر نقشه به یک نقطة معین ممکن است
اعداد مختلف اختصاص داده شود .با وجود این ،این نقشههای
شبیهسازیشده دارای احتمال وقوع یکساناند؛ زیرا هر نقشة
شبیهسازیشده اساساً اعداد واقعی را در نقاط نمونهبرداریشده و
نیز آمارههای اصلی دادهها راـ مانند میانگین ،حداقل ،حداکثر،
واریانسـ بازتولید میکند .با عنایت به این موضوع ،برای هر
نقطة فاقد آمار ،با استفاده از تعداد زیادی نقشة شبیهسازیشده،
 ccdfتقریبی هدایت هیدرولیکی به دست میآید .پس ،احتمال
بیشترنبودن مقدار هدایت هیدرولیکی اشباع خاک از یک حد
بحرانی ،در یک نقطة نمونهبردارینشده ،میتواند از  ccdfمربوط
به آن نقطه تعیین شود .این احتمال با محاسبة درصد نقشههایی
3. Random number seeds
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که در آنها مقدار هدایت هیدرولیکی خاک از یک آستانة معلوم
تجاوز نمیکند به دست میآید .نقشة احتمال بیشتر یا کمتر
بودن از یک حد آستانة معلوم در ارزیابی ریسک فرایندهای
تصمیمگیری و مدیریتی کاربرد باالیی دارد .در بسیاری از موارد
تخمین مقدار بهینة مقادیر اندازهگیرینشدة متغیر نیز مورد نیاز
است .یکی از این تخمینها تخمین نوع  )E - type( Eاست که
همان مقدار قابل انتظار (میانگین)  ccdfاست و به منزلة متوسط
نقشههای متعدد شبیهسازیشده محاسبه میشود .نقشة
واریانس شرطی متناظر با این نقشه ،که گسترة  ccdfرا در هر
نقطة نمونهبردارینشده نشان میدهد ،نیز به روشی مشابه قابل
محاسبه است.

احتمال مورد نظر شود مستعد زهدارشدن و سایر نقاط غیر
مستعد زهدارشدن در نظر گرفته میشود .حد آستانة 0/5m/day
با توجه به حدود ارائهشده از سوی نشریات و ارگانهای مختلف
انتخاب شد ( .)Anounymous, 1996در واقع ،فرض بر این است
که یک مقدار کم هدایت هیدرولیکی اشباع خاک ،که باعث
کاهش سهولت حرکت آب در خاک میشود ،بهتدریج به
زهدارشدن منطقة مورد نظر منجر خواهد شد؛ بهخصوص زمانی
که طراحی زهکشهای زیرزمینی با فواصل کم زهکشها مقرون
به صرفه نیست .بزرگترین مشکل این روش تعیین مقدار
مناسب آستانة احتمال است .این مسئله مسئلهای سیاسی و
سلیقهای است (.)Goovaerts, 1997

شبيهسازی متوالی شاخص

ارزيابی مدل عدم قطعيت

روش شبیهسازی متوالی شاخص ( )SISیک رقیب غیر پارامتری
 SGSبرای تولید مدل احتماالتی عدم قطعیت است SIS .یکی
دیگر از الگوریتمهای اصلی شبیهسازی متوالی است که در آن
مجموعة ccdfهای شرطی مستقیم و با فرمولبندی شاخص
تعیین میشود .در روش  SISابتدا محدودة تغییرات دادههای
هدایت هیدرولیکی اشباع خاک به ( )K+1کالس بر اساس  kحد
آستانة معلوم  zkتقسیم میشود .سپس بر اساس رابطة  3هر
مقدار مشاهدهشدة هدایت هیدرولیکی اشباع خاک ) Z(uiبه
بردار  1یا  ،0با توجه به اینکه مقدار مشاهدهشده به ترتیب کمتر
یا بیشتر از حد آستانة معلوم است ،تبدیل میشود:
(رابطة )3
1
if
Z
z
(u
)


i
k
I (u i ; z k )  
k  1, , K
0 otherwise

هر یک از الگوریتمهای شبیهسازی یک مدل احتماالتی از عدم
قطعیت مقادیر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک به صورت
مجموعهای از نقشههای شبیهسازیشده ارائه میدهد .با وجود
این ،قبل از اینکه عدم قطعیت تخمین بتواند در ارزیابی ریسک
و تصمیمگیریها به کار رود باید دقت مدل ارزیابی شود.
1
در هر نقطة دلخواه  uیک سری بازة قرینة  -pاحتمال با
نشاندادن حدود پایین و باالی آن توسط چندکهای  (1-p)/2و
 (1+p)/2از تابع توزیع تجمعی برآوردشده در آن نقطه ( ;F(u

) I(ui;zkمتغیر شاخص در نقطة  uiبه ازای حد آستانه

zk

است.
تصميمگيری در شرايط عدم قطعيت

در بسیاری موارد مهندسان طراح ناچارند تصمیمهای مهمی
بگیرند؛ مانند تعیین مناطق مستعد زهدارشدن .اغلب این
تصمیمها با عدم قطعیت همراهاند؛ زیرا تخمین خصوصیات مورد
نیاز در تعیین مناطق زهدار ،از جمله هدایت هیدرولیکی اشباع
خاک ،با هر روشی که باشد ،همیشه با خطا همراه است .بنابراین
ارزیابی عدم قطعیت تخمین مقدار هدایت هیدرولیکی اشباع
خاک بسیار مهم است .این کار به روشهای مختلف ،با فرض
یک مدل  ،ccdfامکانپذیر است .یکی از روشهای متداول ،که
در این پژوهش استفاده شده ،این است که همة نقاطی که در
آنها احتمال عدم تجاوز مقدار هدایت هیدرولیکی اشباع خاک
از حدی مشخصـ مثالً 0/5 m/dayـ بیشتر از یک آستانة

) )znمیتوان تعریف کرد؛ مثالً ،بازة احتمال )p=0.5( 0/5
محدود به چندکهای پایین ]) [1- F(u; 0.25nو باالی

[1-

]) F(u; 0.75nتابع توزیع فراوانی تجمعی است .بنابراین ،مدل
عدم قطعیت برآوردشده برای هر مقدار واقعی  zدر صورتی دقیق
است که بازة احتمال برآوردشده برای هر احتمال  pمقدار واقعی
متغیر را در بر بگیرد ( .)Goovaerts, 1999 and 2001با
موجودبودن تعدادی دادة مستقل هدایت هیدرولیکی اشباع
خاک ) (Nv=40و  Z (uj), j=1,…., Nvبه منزلة دادههای
اعتبارسنجی و ccdfهای متناظر با آنها ( ) ،) F (u j ; z nکه بر
اساس اطالعات نقاط پیشبینی (شکل  )1با استفاده از
الگوریتمهای شبیهسازی به دست آمده ،میتوان کسری از
مقادیر واقعی را ،که در بازة قرینة  -pاحتمال قرار میگیرد
( )  ،)  ( pبا رابطة  4محاسبه کرد (:)Goovaerts, 2001
(رابطة )4
Nv
1
 (p) 
  (u j , p ) p  01, 
N v j 1
)  (u j , pبا رابطة  5به دست میآید:
1. P-probability interval
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(رابطة )5
) (1 p
2

(رابطه )7
F 1 u j,

) z (u j

) (1 p
2

if F 1 u j ,

1

otherwise

0

) (u j , p

نمودار پراکنش کسرهای محاسبهشده در مقابل مجموعهای از

احتماالت  ،pکه «نمودار صحت» 1نامیده میشود ،میتواند برای
ارزیابی بصری دقت یک مدل احتماالتی به کار رود .در یک
تخمین خوب ،بیشتر نقاط باید باالی خط  45درجه قرار گیرد؛
یعنی برای اکثر احتماالت  pباید . ( p ) p
 )1997( Deutschپیشنهاد کرد برای ارزیابی میزان
نزدیکی کسرهای تخمینزدهشده و تئوری میتوان از معیار
خوببودن (نکویی برازش)  )G [0,1]( Gاستفاده کرد:
(رابطة )6

G  1   3a ( p ) 2  ( p )  p  dp
0

) ˆF 1 (u ; ( 1 p )/2 ) ˆF 1 (u ; ( 1 p )/2
j
j

Nv
1
) (u j ; p
Nv ( p) j 1

) W( p

نرمافزارهای استفادهشده
Pallant,

برای تحلیل آماری دادهها از نرمافزار ( SPSS
 ،)2010برای محاسبة نیمتغییرنماهای تجربی و مدلکردن آنها
از نرمافزار  ،)Robertson, 2000( GSو برای محاسبه و ترسیم
نقشههای تخمین و نقشههای واریانس تخمین از نرمافزارهای
 )Deutsch and Journel, 1998( GSLIBو Remy, ( S – GeMS
 )2004استفاده شد.

يافتهها و بحث

1

با شرط:

1 if  ( p )  p
a( p )  
0 otherwise .
همانطور که در رابطة  6دیده میشود ،زمانی که
 ، ( p ) pیعنی دقت پایین است ،اهمیت انحرافات دو برابر
میشود؛ زیرا  3a ( p)  2برابر با  2میشود به جای ( 1در
مواردی که دقت باالست به دست میآید) .اگرچه برای یک مدل
احتماالتی دقیق مقدار واقعی باید به وسیلة بازة احتماالتی بر
اساس یک احتمال  pمورد انتظار پوشش داده شود ،این بازه باید
تا جایی که ممکن است باریک باشد تا عدم قطعیت را در مورد
آن مقدار کاهش دهد ( .)Goovaerts, 1999یک شاخص کمّی از
دامنة تغییرات  ccdfواریانس است .بر اساس گوارتس (،)1999
آمارة  Uکه به صورت میانگین واریانس  Nv=40توزیع فراوانی
مقادیر شبیهسازیشده در هر نقطه (نقاط اعتبارسنجی) تعریف
میشود باید تا حد امکان کوچک باشد .با این حال ،آمارة U
گسترة تغییرات ناحیهای  ccdfرا نشان میدهد و اطالعی از
صحت و سقم مدل عدم قطعیت موضعی فراهم نمیکند
( .)Goovaerts, 1999مشخصة دیگر مدلهای احتماالتی ،که
نسبت به آمارة  Uاطالعات بیشتری فراهم میکند ،نمودار عرض
متوسط بازههای احتماالتی 2است که شامل مقادیر واقعی برای
یک سری از بازههای احتماالتی  pاست .عرض متوسط ) W ( pبا
داشتن یک احتمال  pبا رابطة  7محاسبه میشود ( Goovaerts,
:)2001
1. Accuracy plot
2. Probability intervals average width

تحليل آماری دادههای هدايت هيدروليکی اشباع خاک

مشخصات آماری و هیستوگرام دادههای پیشبینی و
اعتبارسنجی هدایت هیدرولیکی خاک به ترتیب در جدول  1و
شکل  2میآید .هر دو سری از دادهها آمارهها و توزیع فراوانی
مشابهی را نشان میدهند .با توجه به جدول  ،1هدایت
هیدرولیکی ضریب تغییراتِ بهنسبت باالیی (حدود  80درصد)
در سطح منطقه دارد .آزمون کلموگرف اسمینرف نشان داد
توزیع دادههای هدایت هیدرولیکی اشباع خاک نرمال نیست؛
بلکه دادهها از یک توزیع لوگ نرمال تبعیت میکنند .برای
بهکارگیری روش  ،SGSدادههای خام توسط یک تابع تبدیل
استاندارد نرمال به مقادیر نرمال تبدیل شدند .همانطور که
انتظار میرفت ،دادههای تبدیلیافته دارای توزیع نرمال با
میانگین  0و واریانس حدود  1بودند.
تحليل زمينآماری دادههای هدايت هيدروليکی اشباع خاک
بررسی همبستگی مکانی دادههای هدايت هيدروليکی اشباع
خاک

به منظور تشخیص خودهمبستگی مکانی دادههای هدایت
هیدرولیکی اشباع خاک ،نیمتغییرنمای تجربی هدایت
هیدرولیکی محاسبه شد .از آنجا که اندازهگیری هدایت
هیدرولیکی خاک بیشتر در امتداد رودخانه انجام گرفت و در
جهات دیگر اطالعاتی موجود نیست ،از رفتار نیمتغییرنما در
جهات مختلف صرفنظر شد و فقط نیمتغییرنمای یکجهتة
هدایت هیدرولیکی محاسبه و مدل شد .مدل کروی ،به منزلة
بهترین مدل تئوری نیمتغییرنما ،که برازش خوبی با دادههای
تجربی نیمتغییرنما نشان داد ،انتخاب شد .بهترین مدل به طور
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عمده بر اساس مقایسة ضریب همبستگی ) (R2و مجموع مربعات
باقیمانده ) ،(RSSکه در نرمافزار  GS+به صورت توابع
پیشفرض محاسبه میشود ،انتخاب میشود .شکل  3الف
نیمتغییرنمای تجربی و مدل برازششده به آن را برای مقدار
هدایت هیدرولیکی اشباع خاک نشان میدهد .نیمتغییرنمای
تجربی نشان میدهد دادههای هدایت هیدرولیکی اشباع خاک
همبستگی مکانی نسبتاً باالیی با اثر قطعهای 0/071)m/day(2
دارند .همچنین نیمتغییرنما در یک فاصلة تأثیر حدود 18500

متر به یک حد ثابت (آستانه)0/435 )m/day(2میرسد.
نیمتغییرنمای تجربی محاسبهشده برای دادههای نرمالشده نیز
از یک مدل کروی با اثر قطعهای برابر ( 0/324 )m/day(2شکل
 3ب) پیروی میکند .نیمتغییرنما دارای آستانة واحد است؛ که
فرضیة ایستابی مرتبة دوم را تصدیق میکند .عالوه بر آن ،فاصلة
(شعاع) تأثیر برای دادههای نرمالشده تقریباً برابر شعاع تأثیر
دادههای خام است.

جدول  .1خالصة آماری دادههای هدايت هيدروليکی اشباع خاک مربوط به پيشبينی و اعتبارسنجی مدل
متغیر

تعداد

حداقل
()m/day

حداکثر
()m/day

میانگین
()m/day

انحراف معیار
()m/day

واریانس
)m/day(2

ضریب
تغییرات ()%

چولگی

کشیدگی

دادههای پیشبینی

80

0/23

3/74

0/88

0/68

0/47

77

1/91

4/07

دادههای اعتبارسنجی

40

0/21

3/19

0/92

0/74

0/55

80

1/51

1/51

(الف)

(ب)

شکل  .2هيستوگرام دادههای هدايت هيدروليکی اشباع خاک
الف) دادههای پيشبينی؛ ب) دادههای اعتبارسنجی
(الف)

(ب)

شکل  .3نيمتغييرنمای تجربی (نقاط) و بهترين مدل تئوری برازششده (خط ممتد) برای الف) دادههای خام و ب) دادههای نرمالشدة هدايت هيدروليکی اشباع

پيشبينی و ارزيابی عدم قطعيت مقدار هدايت هيدروليکی اشباع
خاک

تخمین و شبیهسازی احتماالتی مقادیر هدایت هیدرولیکی
اشباع خاک روی یک شبکة منظم ،که کل سطح منطقة
مطالعهشده را میپوشاند ،انجام گرفت .نقشههای تخمین

کریجینگ معمولی و واریانس تخمین متناظر با آن به ترتیب در
شکلهای 4الف و  4ب میآید .نقشهها نشان میدهد روش
کریجینگ معمولی بهوضوح باعث هموارسازی تغییرات هدایت
هیدرولیکی اشباع خاک میشود .مقادیر کوچک بزرگتر و
مقادیر بزرگ کوچکتر تخمین زده میشوند.
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(ب)

(الف)

m/day

(m/day)2

N

شکل  .4نقشههای الف) تخمين  OKو ب) واريانس تخمين متناظر آن

از طرف دیگر ،بر اساس شکل  4ب واریانس کریجینگ در
نقاط نمونهبرداریشده و جاهایی که دادهها به هم نزدیکترند
کمترین مقدار را دارد؛ که نشاندهندة کمتربودن عدم قطعیت
تخمین در این نواحی است .مقادیر بیشتر عدم قطعیت مربوط
به محلهایی است که با فاصلهای دورتر از هم قرار گرفتهاند و
همچنین محلهایی که هیچ دادهای در آنجا موجود نیست؛ مثل
شرق منطقة مطالعهشده .این نشان میدهد که واریانس تخمین
کریجینگ فقط به موقعیت و آرایش دادهها و نه مقدار آنها
بستگی دارد .بنابراین ،نمیتواند معیاری قابل اعتماد برای ارائة
میزان عدم قطعیت تخمین باشد .برای شبیهسازی هدایت
هیدرولیکی اشباع خاک روش  ،SGSبا استفاده از تخمینگر
کریجینگ ساده و مدل نیمتغییرنمای ارقام نرمالشده (شکل 3
ب) ،به کار رفت 200 .نقشه با احتمال وقوع یکسان برای توزیع
مکانی مقدار هدایت هیدرولیکی اشباع خاک توسط SGS
شبیهسازی شد .هر یک از نقشهها به منزلة یک حالت
تحققیافته ،ولی نامعلوم ،از الگوی پراکنش مکانی هدایت
هیدرولیکی اشباع خاک در سطح منطقه در نظر گرفته میشود.
سه نقشه که به طور تصادفی از بین نقشههای  1تا  200انتخاب
شد ،در شکل  5میآید .این نقشهها الگوی توزیع مکانی هدایت
هیدرولیکی اشباع خاک را واقعیتر از نقشهای نشان میدهند که
به روش کریجینگ معمولی (شکل  4الف) تهیه شد .با وجود
این ،قبل از اینکه نقشههای تولیدشده بتوانند در تحلیل ریسک
و تصمیمگیریهای بعدی به کار روند ،توزیع یکمتغیره و مدل
نیمتغییرنمای هدایت هیدرولیکی اشباع خاک باید به کمک این
نقشهها در یک محدودة آماری مناسب بازتولید شود (شکلهای
 6و  .)7هدف کریجینگ بازتولید خالصة آماری و شکل
همبستگی مکانی دادههای خام نیست ،بلکه تخمین مقدار

هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با حداقل واریانس خطای
تخمین است .با وجود این ،آمارهها و نیمتغییرنمای بازتولیدشده
به کمک روش کریجینگ برای مقایسه با روش  SGSدر
شکلهای  6و  7میآید .این شکلها بار دیگر خاصیت
هموارسازی روش کریجینگ معمولی را در هیستوگرام

بازتولیدشده ،با داشتن واریانس  0/29 )m/day(2در مقایسه با
واریانس اعداد واقعی ،یعنی  ،0/47 )m/day(2نشان میدهد .در

مقابل ،هر سه تصویر شبیهسازیشده هیستوگرام اعداد واقعی را
بهتر از روش کریجینگ بازتولید میکند .از طرف دیگر ،بازتولید
نیمتغییرنمای دادههای هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با روش
کریجینگ (شکل  7الف) نیز چندان خوب نیست؛ زیرا
نیمتغییرنمای تولیدشده اثر قطعهای بسیار کوچکتری نسبت به
نیمتغییرنمای اولیه دارد؛ که موجب برآورد کمتر تغییرات
کوچکمقیاس هدایت هیدرولیکی اشباع خاک میشود .در
مقابل ،مقادیر شبیهسازیشده مدل نیمتغییرنما را خیلی بهتر
بازتولید میکند (شکل  7ب) .با وجود این ،اختالفات بسیار
کوچکی بین آمارههای دادههای اصلی و تصاویر شبیهسازی
1
وجود دارد که به آنها «انحرافات» میگویند ( Goovaerts,
 .)1997اهمیت این اختالفات به وسیلة فاکتورهای مختلف
کنترل میشود .این فاکتورها عبارتاند از نوع روش شبیهسازی
استفادهشده ،تعداد دادههای شرطی بهکاررفته در شبیهسازی،
پارامترهای مدل نیمتغییرنماـ مانند اثر قطعهای و شعاع تأثیرـ ،و
همچنین اندازة شبکة استفادهشده برای شبیهسازی؛ مثالً،
روشهای شبیهسازی متوالی ،مانند  ،SGSهیستوگرام و مدل
نیمتغییرنمای نمونه را به طور متوسط میان تعداد بسیار زیادی
1. Fluctuations
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تخمین میزان عدم قطعیت همزمان مکانی ،یعنی عدم قطعیتی
که همزمان در چندین محل وجود دارد.
 200تصویر شبیهسازیشده مقدار هدایت هیدرولیکی
اشباع خاک ،با روش  ،SGSپسپردازش شدند تا نقشههای
تخمین نوع  )E-type( Eو همچنین واریانس شرطی متناظر با
آن تولید شود (شکل  9الف و  9ب) .نقشة تخمین نوع ،E
همانطور که انتظار میرفت ،شبیه نقشة حاصل از کریجینگ
بود و نشان داد مقادیر زیاد و کم هدایت هیدرولیکی خاک اکثراً
به ترتیب در نیمة باالیی و پایینی اراضی مطالعهشده قرار
میگیرند .نقشة واریانس شرطی (شکل  9ب) نشان میدهد،
برخالف واریانس کریجینگ (شکل  4ب) ،واریانس شرطی با
مقادیر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک ارتباط دارد .مقادیر
بیشتر عدم قطعیت ( ccdfپهنتر) به طور عمده در مناطق بدون
آمار یا دارای نمونههایی با فاصلة بیشتر از یکدیگر و نیز در
مناطقی که مقادیرِ باالی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک دارد،
بیشتر در نیمة باالیی محدودة مطالعهشده ،دیده میشود .این
مناطق برای اندازهگیری هدایت هیدرولیکی در فواصل نزدیکتر
در مطالعات آتی اولویت دارند .از طرف دیگر ،مقادیر کمتر عدم
قطعیت در مناطقی با نمونههای متراکمتر و همچنین در
محلهایی با مقادیر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک کوچک،
بیشتر در نیمة پایینی منطقه ،دیده میشود.

تصاویر شبیهسازیشده بازتولید میکند .همانطور که در شکل
 7ب دیده میشود ،بازتولید مدل نیمتغییرنما به طور متوسط
پذیرفتنی است .همچنین ،هر چه تعداد دادههایی که  ccdfبر
اساس آنها مدل شده است ،یعنی دادههای شرطی ،کمتر باشد،
شباهت بین آمارههای نمونة واقعی و تصویر شبیهسازیشده
کمتر است .آزمون دیگر این است که بازتولید خالصة آماری
دادههای هدایت هیدرولیکی خاک در مجموعهای از تصاویر
تولیدشده بررسی شود .هر تصویر شبیهسازیشده یک میانگین و
واریانس کلی دارد .برای مجموع تصاویر ایجادشده متوسط
میانگینها و واریانسها باید به ترتیب برابر میانگین و واریانس
نمونة واقعی بشود .در شکل  8هیستوگرام میانگین و واریانس
 200نقشة شبیهسازیشده ترسیم میشود .متوسط میانگینها

 0/935m/dayو متوسط واریانسها 0/518 )m/day(2است .این
در حالی است که میانگین و واریانس دادههای واقعی به ترتیب

 0/88m/dayو  0/47 )m/day(2است .این نشان میدهد بازتولید
خالصة آماری دادهها نیز رضایتبخش است .نتایج نشان میدهد
در مطالعات محیطی ،بهویژه زمانی که حفظ تغییرات مکانی
مقادیر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک به منظور تعیین مناطق
مستعد یا غیر مستعد زهدارشدن الزم است ،روش شبیهسازی
باید بر روش کریجینگ ترجیح داده شود .شبیهسازی همچنین
میتواند از طریق اختالفات موجود بین چندین تصویر
شبیهسازیشده ( )Goovaerts, 1997ابزاری فراهم کند برای
Real # 89

17

Real #

4m/day
3
2
1

Real # 165

شکل  .5سه نقشة شبيهسازیشده از پراکنش مقدار هدايت هيدروليکی توليدشده با روش .SGS
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Real # 17
تعداد دادهها= 200
میانگین= 0/874
واریانس= 0/483
حداقل= 0/23
حداکثر= 3/74

OK

تعداد دادهها= 200
میانگین= 0/944
واریانس= 0/28
حداقل= 0/35
حداکثر= 2/61

Real # 165
تعداد دادهها= 200
میانگین= 0/890
واریانس= 0/41
حداقل= 0/23
حداکثر= 3/74

Real # 89
تعداد دادهها= 200
میانگین= 1
واریانس= 0/590
حداقل= 0/23
حداکثر= 3/74

شکل  .6هيستوگرام نقشة هدايت هيدروليکی خاک توليدشده با روش

تخمين  OKو SGS

)الف(

)ب(
Standardized semivariogram

Standardized semivariogram

)Distance (m

)Distance (m

شکل  .7الف) نيم تغييرنمای استانداردشدة هدايت هيدروليکی اشباع خاک برآوردشده با روش  OKو ب) دَه نقشة شبيهسازیشده با

روش SGS

همراه مدل نيمتغييرنمای استانداردشدة دادههای خام .خطچينها نيمتغييرنمای برآوردشده و خط ممتد مدل نيمتغييرنما را نشان میدهد.
تعداد دادهها= 200
میانگین= 0/935
واریانس= 0/003
حداقل= 0/77
حداکثر= 1/08

)الف(

تعداد دادهها= 200
میانگین= 0/518
واریانس= 0/006
حداقل= 0/28

)ب(

حداکثر= 0/74

شکل  .8هيستوگرام الف)ميانگينها و ب) واريانسها مربوط به  200نقشة شبيهسازیشدة مقدار هدايت هيدروليکی اشباع خاک
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)ب(

)الف(
)(m/day

241

)(m/day
2

شکل  .9نقشههای الف) تخمين نوع  Eو ب) واريانس متناظر با آن

پهنهبندی احتمال عدم تجاوز مقدار هدايت هيدروليکی اشباع
خاک از يک آستانة مشخص

یکی از اهداف اصلی این تحقیق ارزیابی این احتمال است که
مقدار هدایت هیدرولیکی اشباع خاک از یک حد آستانة
مشخص ،که در آن حد زونبندی اراضی مورد مطالعه از نظر
فاصلة بین زهکشها تغییر کند ،تجاوز نکند .چنین احتمالی با
استفاده از نقشههای شبیهسازیشده ،که احتمال وقوع یکسان
دارند ،و با محاسبة درصدی از نقشههای تولیدشده ،که در آن
مقدار هدایت هیدرولیکی اشباع خاک از حد آستانة تعیینشده
تجاوز نکند ،به دست میآید .احتماالت محاسبهشده به روش
 SGSبرای حد بحرانی  0/5m/dayهدایت هیدرولیکی اشباع
خاک در شکل  10الف ترسیم میشود .نقشة  10الف نشان
میدهد مناطقِ با مقدار هدایت هیدرولیکی اشباع خاک زیر
 0/5m/dayبه احتمال زیاد (احتمال بیش از  90درصد) در نیمة
پایینی سطح مطالعهشده ،که آنجا مقادیر مشاهدهشدة هدایت
هیدرولیکی اشباع خاک نیز کم است ،دیده میشود .در مقابل،
چنین اتفاقی بعید است در جنوب شرقی و نیمة باالیی منطقة
مطالعهشده رخ دهد (شکل  10الف) .از طرفی ،احتماالت شرطی
میتواند با سایر روشها ،مانند  ،SISنیز به دست آید .در این
روش ،دادههای هدایت هیدرولیکی خاک ابتدا به مقادیر شاخص
(کد  1یا  )0با استفاده از نه حد مشخص ،که بر اساس نهدهک
توزیع فراوانی دادههای واقعی هدایت هیدرولیکی خاک انتخاب
شدهاند ،تبدیل میشوند .سپس ،نیمتغییرنماهای شاخص متناظر
محاسبه و بهترین مدل بر آنها برازش میشود .پارامترهای
نیمتغییرنماهای شاخص در جدول  2میآید .با استفاده از این
پارامترها 200 ،نقشة شبیهسازیشدة هدایت هیدرولیکی خاک
به وسیلة روش  SISتولید و پسپردازش شد تا نقشة احتماالتی
عدم افزایش هدایت هیدرولیکی خاک از حد  0/5m/dayتولید

شود (شکل  10ب) .از مقایسة این نقشه و نقشة تولیدشده با
روش ( SGSشکل  10الف) این نتیجه به دست میآید که هر دو
روش پارامتری و غیر پارامتری نقشههای احتمال با شکل توزیع
مقادیر هدایت هیدرولیکی خاک مشابه تولید میکنند؛ ولی
درصد مناطقی که در آنها احتمال بیشتربودن مقدار هدایت
هیدرولیکی خاک از حد  0/5m/dayبزرگتر از آستانة احتمال
مفروض ( )0/40باشد ،در هر دو روش متفاوت است .با وجود
این ،قبل از هرگونه تصمیمگیری بر اساس نقشههای ریسک
تولیدشده ،کیفیت مدلهای عدم قطعیت باید ارزیابی شود .با
استفاده از چهل دادة مشاهدهای هدایت هیدرولیکی اشباع ،که
برای ارزیابی مدلها کنار گذاشته شده بودند ،نمودارهای صحت
و آمارههای نکویی برای هر دو روش شبیهسازی محاسبه شد که
در شکل  11میآید .در روش  SGSبیشتر نقاط باالی خط 45
درجه قرار گرفتند که نشاندهندة صحت این مدل است .با وجود
این ،اختالف نقاط از خط  45درجه برای روش  SISکمتر از
روش  SGSاست .بنابراین ،بیشترین مقدار شاخص نکویی ()G
برای روش  SISبه دست آمد .نهتنها مقدار واقعی هدایت
هیدرولیکی خاک باید در محدودة حدود احتمال طبق احتمال
مورد انتظار  pباشد ،بلکه این حدود (فاصله) باید تا جایی که
ممکن است باریک باشد تا میزان عدم قطعیت را برای آن مقدار
کاهش دهد .برای آزمون این مطلب ،آمارة  ،Uیعنی متوسط
واریانس  ccdf 40تخمینزدهشده برای هر روش ،محاسبه شد
که مقادیر آن برای  SGSو  SISبه ترتیب  0/3و  0/37است .با
این حال ،آمارة  Uچندان قوی نیست و فقط پخشیدگی کلی
ccdfها را تعیین میکند .برای برطرفکردن این مشکل ،نمودار
عرض فاصلة احتماالتی ،همانطور که پیشتر توضیح داده شده،
تولید شد .شکل  10ب نشان میدهد برای  SGSفواصل
احتماالتی باریکترند .به طور خالصه ،بر اساس همة معیارهای
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متضمن بازتولید هیستوگرام دادههای هدایت هیدرولیکی خاک،
مشابه آنچه روش  SGSانجام میدهد ،نیست.

عملکرد ،به نظر میرسد در مدلکردن میزان عدم قطعیت
موضعی مدل پارامتری  SGSمناسبتر از  SISعمل میکند .از
طرفی  SISبه پارامترها و زمان عملیاتی بیشتری نیاز دارد و
)الف(

)ب(

شکل  .10نقشة احتمال عدم تجاوز هدايت هيدروليکی اشباع خاک از حد  0/5متر بر روز توليدشده به روش الف)  SGSو ب) SIS

جدول  .2مشخصات نيمتغييرنماهای شاخص دادههای هدايت هيدروليکی خاک

درصد فراوانی

ساختار مدل

اثر قطعهای (m/day)2

آستانه (m/day)2

دامنة تأثیر

10
20
30
40
50
60
70
80
90

خطی
خطی
نمایی
کروی
کروی
کروی
کروی
کروی
کروی

0/098
0/165
0/111
0/079
0/087
0/082
0/052
0/049
0/025

0/098
0/165
0/223
0/293
0/292
0/280
0/227
0/249
0/121

17300
17300
7200
14500
15500
18200
17000
39600
38800

(الف)

)(m

(ب)

Proportion in this width

Probability interval, P

Width of probability

)(G = 0.88
)(G = 0.94

Probability interval, P

شکل  .11الف) نمودار صحت و شاخص نکويی ( )Gو ب) عرض بازة احتمال در مقابل احتمال  pبرای هر دو روش شبيهسازی

دلبری و افراسياب :شبيه سازی تصادفی زمين آماری هدايت هيدروليکی 243 ...

کاربرد نقشة ريسک (احتمال) در طراحی زهکش

ارزیابی ریسک اینکه مقدار هدایت هیدرولیکی اشباع خاک از
حد آستانهای تجاوز نکند که ممکن است باعث زهدارشدن جدّی
خاک شود بسیار مهم است؛ بهخصوص در طراحی سیستمهای
زهکشی و تصمیمگیریهای مهم ،مانند تعیین مناطق مستعد یا
غیر مستعد زهدارشدن که نیاز به بررسی و مدیریت بهتر دارند.
البته مسلم است برای تعیین مناطق نیازمند زهکشی عوامل
مختلفی مانند خصوصیات الیهبندی خاک ،عمق الیة غیر قابل
نفوذ ،اطالعات مربوط به نوسانات سطح ایستابی ،و کیفیت آب
زیرزمینی در منطقه نیز به طور همزمان باید بررسی شوند .با
وجود این ،در صورت یکسانبودن شرایط خاک و آب ،رسم
نقشههای احتمال هدایت هیدرولیکی میتواند در اولویتبندی
مناطق مشکلدار و در نتیجه بهینهسازی سرمایهگذاری در این
بخش بسیار سودمند باشد .در این زمینه ،نقشة احتمال
رسمشده در شکل  10نشان میدهد که بخش زیادی از اراضی
واقع در نیمة پایینی منطقة مطالعهشده به احتمال زیاد دارای
هدایت هیدرولیکی کمتر از  0/5 m/dayهستند .بنابراین ،از
لحاظ سهولت حرکت آب در خاک در کالس ضعیف قرار
میگیرند .این مناطق برای طراحی زهکشی یا طراحی زهکشها
با فواصل کمتر ،در صورت نیاز ،اولویت دارند .با انتخاب آستانة
احتمال  0/43و بر اساس نقشة  10الف ،اراضی منطقة
مطالعهشده به دو بخش مستعد و غیر مستعد زهدارشدن تقسیم
شد (شکل  .)12انتخاب آستانة احتمال مناسب در بسیاری موارد
تصمیمی سیاسی و سلیقهای و با اعمال نظر شخصی همراه است
که از موضوع زمینآمار خارج است .بر اساس منابع موجود
( )Goovaerts, 1997; Delbaeri et al., 2010در این تحقیق،
احتمال زهدارشدن مارجینال ( )0/4برای تعیین و شناسایی
مناطق مستعد زهدارشدن انتخاب شد .این احتمال برابر با
کسری از تعداد مشاهدات هدایت هیدرولیکی اشباع خاک است
که مقدار هدایت هیدرولیکی آنها زیر حد تعیینشده (m/day
 )0/5است و از روی هیستوگرام دادهها (شکل  )2محاسبه شده
است.

نتيجهگيری

در این تحقیق به پیشبینی الگوی پراکنش مکانی مقادیر هدایت
هیدرولیکی اشباع خاک و ارزیابی عدم قطعیت مقادیر
تخمینزدهشده در منطقة خیرآباد خوزستان پرداخته شد .برای
این منظور روشهای شبیهسازی احتماالتی زمینآماری به کار
رفت و نتایج با نتایج حاصل از روش سنتی کریجینگ معمولی
مقایسه شد .نتایج نشان داد برخالف روش کریجینگ معمولی،
که فقط یک نقشه ،بر اساس نیل به حداقل واریانس تخمین،
تولید میشود ،روش شبیهسازی متوالی چندین نقشه با احتمال
وقوع یکسان تولید میکند که هر یک میتواند بهتنهایی به
منزلة حالتی تحققیافته از الگوی توزیع مکانی هدایت
هیدرولیکی اشباع خاک در سطح منطقة مورد مطالعه محسوب
شود .در زمینة عدم قطعیت ،نتایج بهدستآمده در این تحقیق
نشان داد واریانس کریجینگ تغییرات کمتری نسبت به واریانس
شرطی حاصل از روشهای شبیهسازی دارد و از طرفی میتوان
ارتباطی بین واریانس شرطی و مقادیر دادههای هدایت
هیدرولیکی خاک یافت .واریانس کریجینگ مستقل از مقادیر
دادههاست .بنابراین ،محدودیت زیادی در استفاده از آن وجود
دارد .عملکرد روش شبیهسازی متوالی گوسی ( )SGSدر
مدلکردن عدم قطعیت موضعی مقادیر هدایت هیدرولیکی
اشباع خاک با روش غیر پارامتری شبیهسازی متوالی شاخص
( )SISمقایسه شد .نتایج بهدستآمده بر اساس نمودارهای
صحت و نمودارهای عرض فاصلة احتمال نشان داد مدل عدم
قطعیت بهدستآمده توسط  SGSدقیقتر از مدل بهدستآمده
توسط روش  SISاست .از طرفی ،نقشة احتمال تولیدشده
میتواند در فرایندهای تصمیمگیری ،مانند مشخصکردن نواحی
مستعد زهدارشدن ،به کار رود .نقشههای هدایت هیدرولیکی
بهدستآمده در این تحقیق میتوانند به مثابة ورودی در
مدلهای شبیهسازی حرکت آب و آالیندهها در خاک برای
مطالعة سناریوهای مختلف مدیریت و اصالح اراضی به کار روند.
خاصیت هموارسازی کریجینگ اجازة بازتولید تغییرات
کوچکمقیاس خصوصیات خاک را نمیدهد .بنابراین ،نقشههای
شبیهسازیشده میتوانند به جای نقشههای کریجینگ ،برای

غيرمستعد
مستعد

محفوظ نگهداشتن تغییرات واقعی متغیرها ،استفاده شوند .عالوه
بر آن ،با اجرای مدل مورد نظر توسط تعداد زیادی نقشة
شبیهسازیشده از متغیرهای ورودی میتوان میزان عدم قطعیت
متغیر خروجی مدل را ،که از دانش ناقص بشر دربارة ورودیها

شکل  .12طبقهبندی اراضی مطالعهشده به مناطق مستعد و غير مستعد بر
اساس نقشة احتمال هدايت هيدروليکی (شکل  10الف)

سرچشمه میگیرد ،ارزیابی کرد.

1394  تابستان،2  شمارة،46  دورة،تحقيقات آب و خاک ايران

244

REFERENCES
Anounymous. (1996). Soil layering instructions for
drainage studies. The deputy of technical affairs.
Research and technical standards office, 153.
Anounymous. (2005). Irrigation and drainage studies
report of Kheiabad plain; preliminary stage.
Dezab advisor engineering company.
Afrasiab, P. and Delbari, M. (2013). Assessing the risk
of soil vulnerability to wind erosion through
conditional simulation of soil water content in
Sistan plain, Iran. Environmental Earth Sciences,
70(6), 2895-2905.
Bourennane, H., King, D., Couturier, A., Nicoullaud,
B., Mary, B., and Richard, G. (2007). Uncertainty
assessment of soil water content spatial patterns
using geostatistical simulations: An empirical
comparison of a simulation accounting for single
attribute and a simulation accounting for
secondary information. Ecological Modelling,
205, 323-335.
Castrignano, A. and Buttafuoco, G. (2004).
Geostatistical stochastic simulation of soil water
content in a forested area of south Italy.
Biosystems Engineering, 87, 257-266.
Delbari, M., Afrasiab, P., and Loiskandl, W. (2009).
Using sequential Gaussian simulation to assess
the field-scale spatial uncertainty of soil water
content. Catena, 79, 163-169.
Delbari, M., Khayat Kholghy, M., and Mahdian, M. H.
(2004). Evaluation of geostatistical methods for
estimating soil hydraulic conductivity in Shib-Ab
and Posht-Ab Payeen in Sistan plain. Iranian
Journal of Agricultural Sciences, 35(1), 1-12 (in
Farsi).
Delbari, M., Loiskandl, W., and Afrasiab, P. (2010).
Uncertainty assessment of soil organic carbon
content spatial distribution using geostatistical
stochastic simulation. Australian Journal of Soil
Research, 48, 27-35.
Deutsch, C. V. (1997). Direct assessment of local
accuracy and precision. In: Baafi, E.Y.,
Schofield,
N.
A.
(Eds.),
Geostatistics
Wollongong ’96. Kluwer Academic Publishing,
Dordrecht, pp. 115-125.
Deutsch, C. V. and Journel, A. G. (1998). GSLIB:
Geostatistical Software Library and User’s
Guide. Second Edition, Oxford University Press,
New York, 369 p.
Eggleston, J. R., Rojstaczer, S. A., and Peirce, J. J.
(1996). Identification of Hydraulic Conductivity
Structure in Sand and Gravel Aquifers: Cape Cod
Data Set. Water Resources Research, 32(5),
1209-1222.
Englund, E. J. (1993). Stochastic simulation:
environmental applications. In Goodchild, M. F., B.
O. Parks, and L. T. Steyaert, (Eds.). Environmental
modeling with GIS. Oxford Press, New York, 432437.
Goovaerts, P. (1997). Geostatistics for natural resources
evaluation. Oxford University Press, New York,
483 p.

Goovaerts, P. (1999). Impact of the simulation
algorithm, magnitude of ergodic fluctuations and
number of realizations on the spaces of
uncertainty of flow properties. Stochastic
Environmental Research and Risk Assessment,
13, 161-182.
Goovaerts, P. (2001). Geostatistical modeling of
uncertainty in soil science. Geoderma, 103, 3-26.
Gupta, N., Rudra, R. P., and Parkin, G. (2006).
Analysis of spatial variability of hydraulic
conductivity at field scale. Canadian Biosystems
Engineering, 48, 1.55: 1.62.
Heuvelink, G. B. M. and Webster, R. (2001). Modeling
soil variation: past, present and future. Geoderma,
100, 269-301.
Hosseini, E., Gallichand, J., and Caron, J. (1993).
Comparison of several interpolators for
smoothing hydraulic conductivity data in South
West Iran. Transactions of the ASAE 36(6),
1687-1693.
Isaaks, E. H. and Srivastava, R. M. (1989). An
introduction to applied geostatistics. Oxford
University Press, New York, 561 p.
Journel, A. G. and Huijbregts, C. J. (1978). Mining
geostatistics. Academic Press, New York, 600 p.
Jang, Ch-Sh. and Liu, Ch-W. (2004). Geostatistical
analysis and conditional simulation for estimating
the spatial variability of hydraulic conductivity in
the Choushui River alluvial fan, Taiwan. Hydrol.
Process. 18, 1333-1350.
Juang, K. W., Chen, Y. S., and Lee, D. Y. (2004).
Using sequential indicator simulation to assess
the uncertainty of delineating heavy-metal
contaminated soils. Environmental Pollution,
127, 229-238.
Moustafa, M. M. (2000). A geostatistical approach to
optimize the determination of saturated hydraulic
conductivity for large-scale subsurface drainage
design in Egypt. Agricultural Water Management
42, 291-312.
Pachepsky, Y. and Acock, B. (1998). Stochastic
imaging of soil parameters to assess variability
and uncertainty of crop yield responses.
Geoderma, 85, 213-229.
Pallant, J. (2010). SPSS Survival Manual: A Step by
Step Guide to Data Analysis Using SPSS. Open
University Press, 361 p.
Remy, N. (2004). S-GeMS: Geostatistical Earth
Modeling Software: User’s Manual.
Robertson, G. P. (2000). GS+: Geostatistics for the
environment sciences. GS+ User´s Guide Version
5: Plainwell, Gamma design software, 200 p.
Rossi, R. E., Borth, P. W., and Tollefson, J. J. (1993).
Stochastic
simulation
for
characterizing
ecological spatial patterns and appraising risk.
Ecological Applications, 3, 719-735.
Webster, R. and Oliver, M. A. (2001). Geostatistics for
Environmental Scientists. London, UK: John
Willey and Sons Ltd.

