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چکيده
در این تحقیق با استفاده از زنجیره مارکف مرتبه اول اقدام به شبیهسازی مقادیر شوری در نه عمق و ده کالس شوری در
پستهزارهای شهرستان اردکان گردید .با استفاده از ماتریس احتمال انتقال ،توزیع یکنواخت و تابع کرنل اقدام به
شبیهسازی  055555هزار پروفیل گردید .نتایج نشان داد در حالتی که از تابع کرنل برای شبیهسازی استفاده گردید
نسبت به حالتی که از توزیع یکنواخت جهت تولید دادههای مصنوعی استفاده گردید خصوصیات آماری (از قبیل میانگین،
انحراف معیار ،کشیدگی و چولگی) دادههای شبیهسازیشده بیشتر شبیه دادههای مشاهداتی بودند .همچنین در حالتی
که شبیهسازی از عمق به سطح نسبت به حالتی که شبیهسازی از سطح به عمق صورت گرفت عملکرد مدل بهتر
میباشد .بهطورکلی رویکرد شبیهسازی با استفاده از زنجیره مارکف قادر است روابط بین کالسهای مختلف را بهخوبی در
شبیهسازی در نظر بگیرد.
واژههای کليدی :تابع کرنل ،ماتریس احتمال انتقال ،توزیع یکنواخت

مقدمه

3

شوری خاک یکی از معضالت مهم زیستمحیطی است که نهتنها
موجب کاهش میزان عملکرد محصوالت زراعی میشود ،بلکه
موجب تشدید بیابانزایی در عرصههای منابع طبیعی میگردد.
مشکل همیشگی در توسعه خاکهای مناطق خشک و
نیمهخشک تجمع نمکهای محلول است که محصوالت زراعی
در حال رشد را تحت تأثیر قرار میدهد و از میزان محصول
میکاهد و یا حتی در موارد شدید تمام محصول را از بین
میبرد .آگاهی از میزان شوری خاک و تغییرات عمقی آن نقش
مؤثری در مدیریت منابع آبوخاک هر کشور دارد و با استفاده از
اطالعات بهنگام خاک هر منطقه میتوان کمک زیادی به
مطالعه روند شور شدن خاک و کاهش بیابانزایی نمود
(.)Akramkhanov et al, 2011
روشهای مختلفی برای شبیهسازی متغیرهای پیوسته و
گسسته خاکشناسی وجود دارد .خیلی از این روشها از
واریوگرام برای شبیهسازی استفاده میکنند ( Journel and
Isaaks, 1984; Bierkens and Weerts, 1994; Deutsch,
 .)1998بهعنوانمثال ،در دو دهۀ اخیر ،روشهای شبیهسازی

* نویسنده مسئولrtaghizadeh@ardakan.ac.ir :

شرطی زمینآماری (کریجینگ شاخص معمولی) مورداستفاده
قرارگرفته است تا متغیرهای پیوسته (دارای حد) و متغیرهای
گسسته ساده (دوتایی) را شبیهسازی کنند ( Weissmann and
 .)Fogg, 1999; Goovaerts, 1997اگرچه ،برای شبیهسازی
متغیرهای گسسته چندتایی بر پایه دادههای واقعی ،استفاده از
روشهای زمینآماری سنتی دارای محدودیت میباشد
( .)Bogaert, 2002چون این روشها همبستگی بین متغیرهای
کیفی را در نظر نمیگیرند و همچنین اینها روشهای خطی
هستند و ثابت شده است برای اهداف کاربردی دارای نواقصی
میباشند ( .)Goovaerts, 1996به علت اینکه اغلب
شبیهسازیهای خطی تغییرات متغیر هدف را در فواصل کم و
غیرواقعی ایجاد میکنند ( .)Deutsch, 1998در مطالعات اخیر،
جهت شبیهسازی متغیرهای گسسته از داده واقعی از روش
کریجینگ شاخص فرمولی معرفیشده توسط )1983( Journel
استفاده کردهاند ( Kyriakidis and Dungan, 2001; Miller and
 .)Franklin, 2002در این روش نیز باید از ارتباط همبستگی
بین متغیرهای کیفی صرفنظر شود.
در روشهای دیگر شبیهسازی از واریوگرام و
خودهمبستگی جهت مدلسازی ساختار مکانی استفاده نمیشود
بلکه بر اساس احتماالت شرطی و محاسبه ماتریس احتمال
انتقال پایهگذاری شدهاند .مزیت احتماالت شرطی نسبت به

 585تحقيقات آب و خاک ايران ،دورۀ  ،74شمارۀ  ،3پاييز 3395

روشهای دیگر سادگی تفسیر آنها نسبت به واریوگرام است
( .)Li and Zhang, 2005اولین روش که همبستگی بین
متغیرهای کیفی در آنها در نظر گرفته شده است روشهای
زمینآماری شاخص بر پایه ماتریس همبستگی انتقال میباشد
( .)Carle and Fog, 1997در این روش ماتریس همبستگی
انتقال جایگزین واریوگرام در کریجینگ شاخص میشود تا مدل
بتواند بهنوعی همبستگی بین متغیرهای کیفی را در نظر بگیرد.
این روش در زمینشناسی جهت شبیهسازی سهبعدی رخسارهها
استفاده شده است ( .)Marsily et al, 2005حداکثر آنتروپی بیز
پیشنهادشده توسط  )1990( Christakosبهعنوان دومین روش
شبیهسازی میباشد .از این روش جهت مدلسازی و شبیهسازی
دادههای گسسته استفادهشده و آن را دقیقتر از روش
کریجینگ شاخص معرفی کردهاند ( D’Or and Bogaert,
 .)2004محققین بیان داشتند که حداکثر آنتروپی بیز نسبت به
کریجینگ شاخص دارای عدم قطعیت کمتری میباشد .سومین
روش شبیهسازی که همبستگی بین متغیرهای کیفی در آنها
در نظر گرفته شده است ،روش زنجیره مارکف میباشد ( Li et
 .)al, 2004موفقیت این روش توسط پژوهشگران مختلفی تأیید
شده است ( Li and Zhang, 2005; Li, 2006; Elfeki and
.)Dekking, 2001
پسته در استان یزد ازجمله گیاهانی است که به دلیل
آستانه تحمل مناسب به شوری و خشکی سطح وسیعی را در
بین محصوالت باغی استان بخصوص شهرستان اردکان به خود
اختصاص داده است و بهعنوان منبع اصلی درآمد باغداران در
بسیاری از مناطق این استان محسوب میشود .در مناطق
کویری گیاه پسته بهعنوان بادشکن نیز میتواند موردتوجه باشد
و از پیشروی شنهای روان به مناطق مسکونی و مزارع
جلوگیری کند؛ اما امروزه به دلیل کاهش چشمگیر منابع آبی و
بروز خشکسالیهای پیدرپی در گستره وسیعی از این استان،
مشکل شور شدن خاک و کاهش عملکرد پسته بیشازپیش
حس میشود؛ بنابراین الزم است در اولین گام جهت مدیریت
بهینه منابع آبوخاک اطالع از وضعیت میزان شوری خاک با
تعداد محدودی نمونه خاک داشته باشیم .در این پژوهش سعی
شده است تا از روش زنجیره مارکف جهت شبیهسازی عمقی
شوری خاک در باغات پسته اردکان استفاده گردد.

مواد و روشها
منطقه موردمطالعه

این مطالعه در قسمتی از باغات پسته شمال اردکان در استان
یزد انجام شده است (شکل  .)1وسعت منطقه موردمطالعه 62
هکتار میباشد که در بین طولهای جغرافیایی  01درجه و یک

دقیقه تا  01درجه و سه دقیقه شرقی و عرضهای جغرافیایی
 32درجه و  25دقیقه تا  32درجه و  22دقیقه شمالی واقع
شده است .بافت غالب خاک در نقاط مختلف این منطقه لوم
شنی ،لوم رسی و لوم است .منبع آبیاری در این منطقه یک
حلقه چاه عمیق با دبی تقریبی  20لیتر در ثانیه است که در
مجاورت باغات پسته قرار گرفته است .نتایج خصوصیات
شیمیایی آب آبیاری نشان میدهد که هدایت الکتریکی آن
 12/56دسی زیمنس بر متر بوده و نسبت جذب سدیم آب نیز
 33/51است که نشاندهنده شور-سدیمی بودن آب آبیاری در
این منطقه است (.)Rahimian et al, 2014

شکل  -3منطقه موردمطالعه و توزيع مکانی نمونههای برداشتشده از خاک و
قرائتهای دستگاه القاگر الکترومغناطيس

نمونهبرداری

جهت نمونهبرداری بهینه از منطقه موردمطالعه ،در ابتدا با
استفاده از دستگاه القاگر الکترومغناطیس تعداد  202قرائت در
دو حالت عمودی و افق ی انجام گرفت .سپس نقاط با استفاده از
کریجینگ معمولی با واریوگرام محلی به الیههای پیوسته تبدیل
گردید ( .)Taghizadeh-Mehrjardi et al, 2014در مرحله بعد
نقشههای هدایت الکتریکی ظاهری (در دو حالت) بهدستآمده
جهت تعیین نقاط نمونهبرداری از خاک با استفاده از تکنیک
هایپرکیوب استفاده گردید ( Minasney and McBratney,
 .)2006در هر محل مشخصشده توسط تکنیک هایپرکیوب ،از
عمقهای  35-65 ،5-35و  65-35سانتیمتری نمونهبرداری از
خاک انجام گرفت .پس از آمادهسازی نمونهها (خشک شدن و
الککردن) هدایت الکتریکی در عصاره اشباع اندازهگیری شد.
درنهایت شوری خاک در سه عمق نمونهبرداری شده با استفاده
از توابع عمق اسپیالین به نه عمق استاندارد (پروژه جهانی
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خاک) تبدیل گردید ( .)Malone et al, 2009این دادهها جهت
شبیهسازی مورد استفاده قرار گرفت.
شبيهسازی

بهمنظور شبیهسازی حالتهای مختلف انتقال بین کالسهای
مختلف شوری در این تحقیق از زنجیره مارکف مرتبه یک
استفاده گردید .زنجیره مارکف یک فرآیند استوکاستیک مبتنی
بر مدل توزیع تجربی احتماالت انتقال یک سیستم است .در
زنجیره مارکف مرتبه اول حالت سیستم در یک گام زمانی آینده
فقط به وضعیت سیستم در زمان حال (که در این تحقیق
الیههای پایینی و باالی هر الیه است) بستگی دارد نه به
وضعیت سیستم در گامهای زمانی گذشته .فرض کنید X  t 
یک فرآیند تصادفی که دارای حالتهای سیستم منفرد
( S  1, 2,, Kحالتهای مختلف شوری) است ،باشد .برای
زمانهای ( t1  t 2   t n 1  t nکه در این تحقیق منظور از
 tعمقهای مختلف خاک است) احتمال شرطی بصورت رابطه
( )1است (.)Li et al, 1999
رابطهPr X  t n   in |X(t1  i1,,X  t n 1   i n 1  Pr X  t n ) 1 i
n |X  t(n 1   i n 1

تخمین زده شود .اگر  n i, jتعداد انتقاالت از حالت  iبه حالت  jدر
یک توالی از دادههای مشاهداتی (که در این تحقیق مقادیر
مختلف از شوری در عمقهای مختلف پروفیل) باشد تخمین
درست نمایی حداکثر از احتماالت انتقال بهصورت رابطه ()3
است:
(رابطه )3

n ij
 jn ij

Pij 

احتماالت انتقال هر حالت بین صفر و یک متغیر است.
جمع احتماالت انتقال در هر ردیف برابر با یک میشود؛ که
رابطه ریاضی آن بهصورت رابطه ( )1است.
(رابطه )1
 Pij  1
j1

رويکرد شبيهسازی

در این تحقیق برای شبیهسازی بهتر دادهها با بررسی
هیستوگرام تمام دادههای مشاهداتی مقادیر مختلف شوری
اندازهگیری شده به کالسهای مختلف شوری تقسیمبندی
گردیدند .در این قسمت دامنه هر حالت و مرز باال و پایین آن
طوری تعیین گردیدند که حداقل  13تا  25داده در هر کالس
گامX  t n
ی,X 
شورt n
n |X(tدر  i
1  i1 ,
1   i n 1  Pr X  t n   i n |X  t n 1   i n 1
بعدی Prبا در نظر گرفتن اولین عمق
گرفتند.
قرار
احتمال شرطی ، Pr X  t   j|X s   i  Pij s, t 
تعداد حاالت انتقال از اولین عمق به عمق بعدی و به ترتیب به
احتمال انتقال مرتبه  r  t  sاز حالت  iبه حالت  jبرای
عمقهای پایینتر شمارش گردیدند و درنهایت ماتریس احتمال
 0  s  tبا  1  iو  j  kنامیده میشود .با محاسبه تمام
انتقال برای هر عمق بهغیراز عمق اول تشکیل گردید .برای عمق
حالتهای انتقال ،ماتریس احتمال انتقال  Pتشکیل میگردد.
اول فقط تعداد کالسهای شوری و احتماالت هر کالس محاسبه
احتماالت انتقال ،احتماالت وقوع هر یک از حاالت ممکن در
گردید .در گام بعدی برای هر عمق ماتریس احتمال انتقال
مرحله بعد (گام بعد) میباشد که آنها را میتوان بهصورت
تجمعی (که برای هر سطر مقادیر تجمعی هر سطر محاسبه
ماتریس احتمال انتقال نشان داد .برای حالتی که  kوضعیت
میشود) محاسبه شد .پس از محاسبه ماتریس احتمال انتقال
وجود داشته باشد ماتریس احتمال انتقال برای زنجیره مارکف
تجمعی مقادیر تصادفی با استفاده از توزیع یکنواخت تولید
مرتبه اول دارای  k  kالمان میباشد .ماتریس احتمال ماتریسی
گردید .با استفاده از اولین داده تولیدشده و مقادیر تجمعی
است که اوالً یک ماتریس مربعی باشد و ثانیاً هر یک از سطرهای
احتماالت اولین عمق ،کالس شوری اولین عمق تعیین گردید .با
آن تشکیل یک بردار احتمال بدهند .هر سطر ماتریس احتمال
در نظر گرفتن کالس شوری اولین عمق و ماتریس احتمال
یک بردار احتمال میباشد .بردار احتمال برداری است که اوالً
تجمعی دومین عمق عدد تصادفی دوم تولید میگردد .در
مؤلفههای آن غیر منفی و ثانیاً مجموع مو لفهای آن برابر یک
ماتریس احتمال انتقال تجمعی دومین عمق سطر مربوط به
باشد ( .)Wu et al, 2004برای  kحالت ماتریس احتمال انتقال
کالس شوری اولین عمق را در نظر گرفته و دومین عدد تصادفی
مرتبه اول  Pدارای  k  kعضو بهصورت ماتریس ( )2است.
تولیدشده با مقادیر این سطر مقایسه میگردد در این سطر که
p1,2  p1,k 
p 2,2  p 2,k 
.
.
.
(رابطه )2

.
.
.
.
.
.

p k,2  p k,k 
احتمال حالت  tبهوسیله فراوانی نسبی  kحالت میتواند
 p1,1
p
 2,1
.
P
.
.

 p k,1

دارای  kعضو بود ( Kکالس شوری در نظر گرفتهشده که در این
تحقیق تعداد  15کالس در نظر گرفته شد) چنانچه عدد
تولیدشده کوچکتر از عضو  iو بزرگتر از عضو  i-1بود کالس
شوری  iبهعنوان کالس شوری دومین الیه انتخاب گردید .با در
نظر گرفتن این کالس شوری و ماتریس احتمال انتقال تجمعی
سومین الیه ،سومین عدد تصادفی تولید و کالس شوری سومین
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الیه تعیین گردید .برای سایر عمقها نیز به همین ترتیب عمل
میگردد تا اینکه کالسهای شوری عمقهای مختلف یک
پروفیل تولید گردد ،این روند تکرار شد تا درنهایت 055555
پروفیل تولید گردید .در هر عمق برای تبدیل کالس شوری
تولیدشده به مقدار شوری از رابطه ( )0استفاده گردید.
(رابطه )0
V  Vr  Zi (Vl  Vr )
که در آن  Vlو  Vrبه ترتیب مقدار حداکثر و حداقل
هستند که با استفاده از آن مقادیر مشاهداتی شوری به کالس
شوری تبدیل گردیدند و  Z iعدد تصادفی تولیدشده بین صفر و
یک که با استفاده از آن هر کالس شوری در مرحله قبل تولید
تعیین گردید.
ضعف روش قبل در این است که در این روش در هر
کالس از مقادیر اعداد تولیدشده توسط توزیع یکنواخت و رابطه
( )0برای تعیین هر مقدار شوری با استفاده از کالس شوری
تولیدشده استفاده میگردد .در این حالت فرض میشود در هر
کالس شوری مقادیر اندازهگیری شده دارای توزیع یکنواخت
هستند .در عمل این مسئله صادق نمیباشد بهطوریکه اگر
هیستوگرام مقادیر شوری برای هر کالس شوری ترسیم گردند
برخی مقادیر شوری در هر کالس نسبت به مقادیر دیگر شوری
از فراوانی بیشتری برخوردار هستند .برای حل این مسئله سه
راهکار عمده وجود دارد .در راهکار اول به دادههای هر کالس
یک توزیع پارامتریک مثل نرمال ،گاما ،لوگ نرمال و غیره برازش
داده میشود؛ و اعداد تصادفی با استفاده از آن این توزیع تولید
میگردد .در راهکار دوم از هیستوگرام بهطور مستقیم برای
تولید اعداد تصادفی استفاده میشود و راهکار سوم استفاده از
توابع ناپارامتریک برآورد چگالی است .معموالً در برازش توابع
پارامتریک خطاهایی در تخمین پارامترها بخصوص در حالتی که
تعداد دادههای مشاهداتی محدود باشند به وجود میآیند که در
این حالت دادههای تولیدشده نمایندهای از دادههای مشاهداتی
نیستند استفاده از رویکرد دوم نیز دارای مشکالتی از قبیل
مشکل برآورد توزیع تجمعی در نقاط گرهدار ،برونیابی خارج از
دامنه دادههای مشاهداتی و غیره اشاره کرد (.)Sheather, 1992
ایشان در بررسی رویکردهای مختلف تولید داده با استفاده از
هیستوگرام و روشهای ناپارامتریک هسته چگالی مشاهده
کردند روش ناپارامتریک هسته چگالی عملکرد بهتری در تولید
دادههای مصنوعی با توجه به پارامترهای آماری موردنظر نسبت
به روشهای تولید داده بر اساس هیستوگرام داشتند .بدین
منظور در این تحقیق از روش ناپارمتریک هسته چگالی استفاده
گردید .در این روش چگالی هر نقطه  xتوسط رابطه ( )6تعیین
میگردد.

n 1
 x  xi 
fˆ  x   
k
h 
i 1 hn 

(رابطه )6

که در این رابطه  nتعداد دادهها h ،اندازه باند و  kتابع
کرنل میباشند .توابع کرنل گوناگونی وجود دارند متداولترین
تابع کرنل تابع گوسی است (رابطه .)7




(رابطه )7

  x2
exp 
 2
2

1

K  x 

در این روش مهمترین پارامتر مقدار باند بهینه میباشد
چنانچه مقدار عرض باند کوچک باشد برآوردی ناهموار همراه با
واریانس زیاد از چگالی به دست میآید .درحالیکه مقادیر بزرگ
عرض باند منجر به برآوردی بیشازحد هموارشده تابع چگالی
احتمال خواهند شد .بدین منظور روشهای گوناگونی جهت
تخمین مقدار باند بهینه وجود دارد .ازجمله میتوان به
روشهای  ،)1981( Silvermanروش اعتبار سنجی متقابل
حداکثر درست نمایی و روش اعتبار سنجی متقابل کمترین توان
دوم اشاره کرد که روابط آنها برای حالتی که تابع هسته
انتخابشده نرمال باشند به ترتیب بهصورت روابط ( 8الی )15
میباشند (.)Silverman, 1981
h  1.06ˆ n1/5

(رابطه )8
(رابطه )3

 1
 ( xi  x j )2  
n
1 n
1

exp  
log 

1/2
n i 1   n  1 h j i  2 
2h2  




MLCV  h  

(رابطه )15




 2 ( xi  x j )  2

1 n  xi  x j
K 
n i 1 nh j i  h
n



h

n n

 K

1
2

n h i 1 j 1

LSCV  h  

 2

در اینجا ˆ انحراف معیار دادهها K ،پیچش تابع
هستهای با خودش است که برای حالتی تابع هسته نرمال
استاندارد باشد  K  2تابع چگالی احتمال نرمال با واریانس دو
خواهد بود .در این تحقیق با استفاده از این سه روش سه عرض
باند بهینه تعیین گردید و از بین این سه عرض باند با استفاده از
روش گرافیکی و مشاهده هیستوگرام دادههای مشاهداتی عرض
باند نهایی انتخاب و برای تولید داده مصنوعی استفاده گردید .در
این حالت پس از تولید عدد تصادفی توسط توزیع یکنواخت با
انتقال آن به تابع توزیع تصادفی تجمعی بهدستآمده توسط
روشهای ناپارامتریک و سپس ماتریس احتمال انتقال مقدار و
کالس شوری شبیهسازی گردید .در تحقیق Thompson and
 )2014( Waddingtonبرای هر حالت انتقال زنجیره مارکف در
هر عمق یک توزیع احتمال به دادهها برازش داده شد در این
حالت مشکلی که با آن مواجه بودند کم بودن تعداد داده بوده
است .بدین منظور جهت رفع این مشکل در این تحقیق تمام
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دادههای هر کالس در تمام عمقها با همدیگر در نظر گرفته
شدند.

نتايج و بحث
خالصه آماری

خالصه آماری مقادیر هدایت الکتریکی در  3عمق استاندارد در
جدول ( )1نشان داده شده است .با توجه به اینکه منطقه
موردمطالعه در ناحیه خشک واقعشده و همچنین با آب شور
آبیاری میشود ،بهطورکلی مقدار هدایت الکتریکی در خاکهای
منطقه نسبتاً باالست .میانگین مقدار هدایت الکتریکی در الیه
اول برابر با  15/31دسی زیمنس بر متر است که از  0/71تا
 21/32دسی زیمنس بر متر متغیر است .در الیه دوم مقدار
میانگین برابر با  15/26با حداقل  0/33و حداکثر  23/11دسی
زیمنس بر متر است .در عمق سوم مقدار هدایت الکتریکی از
 6/03تا  23/71دسی زیمنس بر متر متغیر است و میانگین آن
برابر با  15/17دسی زیمنس بر متر است .در اعماق چهارم و
پنجم مقدار حداقل میانگین هدایت الکتریکی نسبت به سایر

عمقهای استاندارد مشاهده گردید (به ترتیب  15/57و 15/13
دسی زیمنس بر متر میباشد) .در اعماق ششم و هفتم میانگین
شوری افزایش جزئی مییابد (به ترتیب  15/33و  15/82دسی
زیمنس بر متر) و در اعماق هشتم و نهم دوباره کاهش مییابد
(به ترتیب  15/10و  11/32دسی زیمنس بر متر) .بهطور کل
میتوان گفت که تغییرات شوری نسبت به عمق چندان زیاد
نمیباشد ولی همین تغییرات ناچیز هدایت الکتریکی در اعماق
مختلف آن را مناسب برای ارزیابی روش شبیهسازی زنجیره
مارکف میسازد ( .)Thompson and Waddington, 2014عالوه
بر این ضریب تغییرات باالی متغیر هدایت الکتریکی در همه
اعماق استاندارد معیار دیگری است که آن را برای آزمودن روش
شبیهسازی مناسب میسازد ( .)Li, 2006همچنین در شکل ()2
نمودار جعبهای مربوط به هدایت الکتریکی در  3عمق استاندارد
نشان داده شده است .این شکل بهخوبی نشاندهنده روند
تغییرات هدایت الکتریکی با عمق است .همانطور که در جدول
( )1و شکل ( )2مالحظه میشود چولگی دادههای هدایت
الکتریکی به راست میباشد.

جدول  -3خالصه آماری مقادير هدايت الکتريکی در نه عمق استاندارد

عمق
5-15
15-25
25-35
35-15
15-05
05-65
65-75
75-85
85-35

حداقل حداکثر
0/71
0/33
6/03
7/23
6/56
0/37
0/62
0/30
0/30

21/32
23/11
23/71
26/12
27/16
26/31
26/00
27/51
27/23

میانگین انحراف معیار چولگی افراشتگی چارک اول چارک دوم چارک سوم ضریب تغییرات
15/31
15/26
15/17
15/57
15/13
15/33
15/82
15/10
11/32

1/10
3/82
3/33
3/03
1/53
1/11
1/08
1/70
1/88

1/06
1/61
1/32
2/63
2/07
2/21
1/31
1/78
1/73

2/05
2/70
1/73
8/63
7/23
0/25
3/68
3/13
2/33

7/231
7/338
7/686
7/321
7/317
7/337
8/570
8/506
8/163

3/111
3/186
3/272
8/321
8/606
8/832
3/117
3/713
3/367

شکل  -5نمودار جعبهای مقادير هدايت الکتريکی در نه عمق استاندارد

12/531
11/863
11/703
11/231
15/813
11/322
11/355
12/036
12/781

15/33
37/23
33/36
30/58
15/11
12/76
12/33
12/61
13/10
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نتايج شبيهسازی

در حالت اول اولین عمق بهعنوان پایه قرار گرفت و به سمت
عمقهای پایینتر ماتریس احتمال انتقال محاسبه گردید.
ماتریس احتمال انتقال بهدستآمده بهصورت جدول ()2
میباشند .در این جدول منظور از اعداد  1تا  15کالسهای
مختلف شوری هستند .با توجه به ماتریسهای احتمال انتقال
بهدستآمده مشاهده میشود بسیاری از عناصر ماتریسهای
احتمال انتقال در عمقهای مختلف برابر با صفر میباشند .در
این حالت یک کالس شوری نمیتواند به تمام کالسهای شوری
دیگر انتقال پیدا کند .بهعنوانمثال چنانچه کالس شوری الیه
اول برابر با دو باشد کالس شوری الیه دو برابر با دو یا سه
خواهد بود .البته باید ذکر کرد که ماتریسهای احتمال انتقال بر
اساس تعدادی پروفیل بنا گذاشته شدهاند چنانچه تعداد پروفیل
برداشتی بیشتر باشند ممکن بود حالتهای نادر هم مشاهده
میشدند .چنین مسئلهای را Thompson and Waddington
( )2014در زنجیره مارکف بهدستآمده از حالتهای مختلف
انتقال نوعی پیت مشاهده کردند .همچنین با توجه به جدول
( )2مالحظه میشود که در تمام عمقها پراکنش عناصر غیر
صفر اطراف قطر اصلی هستند این بدان معنی است که اگر در
یک عمق مشخص شوری خاک در یک کالس مشخص قرار
گیرد کالس شوری یک عمق پایینتر یا باالتر تمایل دارد در
همان کالس یا کالس نزدیک به آن کالس شوری قرار گیرد.
بهعنوانمثال با توجه به جدول ( )2اگر در یک پروفیل در اولین
عمق کالس شوری  1وجود داشته باشد برای عمق دو کالس

شوری با احتمال  85درصد برابر با  1و با احتمال  25درصد
برابر با دو خواهد بود .به همین ترتیب اگر مقدار شوری عمق
یک در کالس  2قرار گیرد مقدار شوری عمق دو با احتمال 35
درصد در کالس شوری  2و با احتمال  15درصد در کالس
شوری  3خواهد بود .بهنوعی میتوان گفت این مسئله
نشاندهنده نوعی پیوستگی در تغییرات شوری در منطقه است و
تغییرات آنی و ناپیوستگی در میزان شوری در منطقه
موردمطالعه وجود ندارد .در تمام عمقها بیشترین فراوانی و
بیشترین حاالت انتقال (ستون آخر جدول  )2مربوط به
کالسهای دو تا پنج است .در عمقهای سطحی فراوانی
کالسهای با شوری کم یعنی کالسهای یک و دو نسبت به
عمقهای پایینتر بیشتر بوده است و در عمق پایینتر فراوانی
کالسهای شوری باالتر بیشتر شده است؛ که این مسئله
نشاندهنده این امر است که در کل در این منطقه مقدار شوری
از سطح به عمق افزایش یافته است .در تحقیق Thompson and
 )2014( Waddingtonدر مدلسازی نوع پیت مشاهده کردند در
اعماق مشخص یک روند مشخص در تغییرات پیت وجود دارد.
همچنین هرقدر کالس شوری باالتر شود تمایل به ماندن در
همان کالس شوری بیشتر شده است .بهعنوانمثال در عمق نه
از  13پروفیل مشاهداتی چهار پروفیل آن مربوط به کالس
شوری  15است این در شرایطی است که در این پروفیلها
کالس شوری یک عمق باالتر آن نیز در کالس  15است و تمام
چهار کالس شوری  15در عمق هشتم به کالس شوری  15در
عمق نه انتقال پیداکرده است.

جدول  -5ماتريس احتمال انتقال محاسبهشده

تعداد داده مشاهدهای
در هر کالس
0
15
0
7
7
1
3
1
0
2
1
15
1
3
6
3
1
2

کالس
15

کالس
3

کالس
8

کالس
7

5/05

5/67
5/05

کالس
6

کالس
0

کالس
1

5/11

5/11
5/71

5/15
5/71
5/23

کالس
3
5/15
5/65

کالس
2
5/25
5/35

1/55
5/33

1/55
1/55

5
5/17
5/33
5/05
1/55

5/11
5
5/33
/205

5/22
5/33
5/33
5/20

5/20
5/67
5/05

5/20
5/35
5/70

5/70
5/75

کالس
1
5/85

کالس شوری
کالس 1
کالس 2
کالس 3
کالس 1
کالس 0
کالس 6
کالس 7
کالس 8
کالس 3
کالس 15
کالس 1
کالس 2
کالس 3
کالس 1
کالس 0
کالس 6
کالس 7
کالس 8

عمق خاک

2

3
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تعداد داده مشاهدهای
در هر کالس
0
2
5
15
7
15
6
3
1
6
2
1
5
1
16
11
3
1
1
2
3
1
1
0
10
15
1
1
0
5
3
2
2
1
11
8
6
1
3
3
2
3
3
1
15
15
3
0
3
0
3
3
2
0

کالس
15
5/05

کالس
3
5/25
5/05

کالس
8
5/85

کالس
7

5/33
5/33
5/05

5/05
5/33

کالس
6

5/17
5/33
5/20
5/17

کالس
0

5/15
5/17

کالس
1

5/13
5/15
5/33
5/33

کالس
3

5/65
5/07
5/15
5/33

کالس
2

کالس
1

5/15
5/15

5/20
5/17

5/05

1/55

5/27
5/67
5/05
5/70
5/33
1/55

5/05
5/67

5/20
5/20
5/05

5/70
5/20
5/15
5/33
1/55

5/20
5/15

5/13
5/00
5/33
5/20

5/85
5/63

5/25
5/13
5/18

5/56

5/57
5/25
5/20
5/05

5/27
5/25

5/25
5/65
5/15

5/65
5/57

1/55
5/25

5/25

5/67

5/17

5/33
1/55

5/17
5/05

5/67
5/67

5/33
5/05
5/33

5/20
5/17

5/23
5/63
5/17

5/61
5/13

5/70
5/57

1/55
5/20

1/55

5/35
1/55

5/33
1/55

5/15
5/67

5/67
5/65

5/15
5/33

5/25
5/65

5/05
5/65
5/15

5/33
5/05
5/25

5/67

5/65

1/55
1/55

کالس شوری
کالس 3
کالس 15
کالس 1
کالس 2
کالس 3
کالس 1
کالس 0
کالس 6
کالس 7
کالس 8
کالس 3
کالس 15
کالس 1
کالس 2
کالس 3
کالس 1
کالس 0
کالس 6
کالس 7
کالس 8
کالس 3
کالس 15
کالس 1
کالس 2
کالس 3
کالس 1
کالس 0
کالس 6
کالس 7
کالس 8
کالس 3
کالس 15
کالس 1
کالس 2
کالس 3
کالس 1
کالس 0
کالس 6
کالس 7
کالس 8
کالس 3
کالس 15
کالس 1
کالس 2
کالس 3
کالس 1
کالس 0
کالس 6
کالس 7
کالس 8
کالس 3
کالس 15
کالس 1
کالس 2

عمق خاک

1

0

6

7

8

3
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تعداد داده مشاهدهای
در هر کالس
3
8
6
3
3
0
1
1

کالس
15

کالس
3

5/25
1/55

کالس
8

کالس
7

5/33
5/65

5/33
5/67
5/25

کالس
6

کالس
0

5/17
5/33

5/83
5/33

1/55

در شکل ( )3پارامترهای آماری شامل میانگین ،انحراف
معیار ،ضریب چولگی ،ضریب کشیدگی برای دادههای مشاهداتی
و شبیهسازیشده آورده شدهاند .با توجه به این اشکال مالحظه
میشود در هر دو حاالت که از توزیع یکنواخت و تابع کرنل برای
تولید استفاده گردیده زنجیره مارکف بهخوبی توانسته مقادیر
شوری را طوری شبیهسازی کنند که خصوصیات آماری آن
شبیه دادههای مشاهدهای است .در تمام پارامترهای آماری
مقادیر شبیهسازیشده با استفاده از تابع کرنل بیشتر شبیه
مقادیر مشاهدهای نسبت به حالتی که مقادیر شبیهسازیشده
توسط تابع یکنواخت تولید شده بود ،داشت .دلیل این مسئله را
اینطور میتوان دانست که در تابع ناپارامتریک کرنل شکل تابع
چگالی احتمال و تابع توزیع دادههای مشاهداتی در مدلسازی
لحاظ میگردد .این در حالی است که در توزیع یکنواخت بدون
توجه به شکل تابع توزیع دادههای مشاهداتی برای تمام
پارامترهای شکل تابع یکنواخت در نظر گرفته میشود .در همه
پارامترهای آماری بیشترین اختالف بین مقادیر شبیهسازیشده
و مقادیر مشاهدهای مربوط به الیه اول بوده است بهتدریج با
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افزایش عمق اختالف بین مقادیر مشاهدهای و شبیهسازی کمتر
شده است .به دلیل اینکه تأثیر مقادیر تولیدشده اولیه در الیه
نخست کاهشیافته و همچنین همبستگی بین الیههای در قالب
زنجیره مارکف در فرایند شبیهسازی وارد شده است .در شکل
( )1هیستوگرام فراوانی دادههای مشاهداتی و شبیهسازیشده
برای عمقهای یک ،سه ،شش و هشت آورده شدهاند .با توجه به
این شکلها مالحظه میشود در تمام عمقها مقادیر مشاهداتی و
شبیهسازیشده چوله راست هستند .با مقایسه این شکلها
میتوان دید هرقدر عمق افزاش پیداکرده به دلیل اینکه تأثیر
مقادیر تولیدشده اولیه در الیه نخست کاهشیافته و همچنین
همبستگی بین الیههای در قالب زنجیره مارکف در فرایند
شبیهسازی وارد شده است ،هیستوگرام مشاهداتی و
شبیهسازیشده بیشتر شبیه یکدیگر شدهاند .در این قسمت نیز
هیستوگرام دادههای شبیهسازیشده توسط تابع کرنل شباهت
بیشتری نسبت به هیستوگرام دادههای شبیهسازیشده توسط
توزیع یکنواخت به هیستوگرام مقادیر مشاهدهای داشتند.
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شکل  -7هيستوگرام دادههای مشاهداتی ،دادههای توليدشده توسط توزيع يکنواخت و تابع کرنل

با توجه به نتایج بهدستآمده مشاهده میشود چنانچه
اولین عمق بهعنوان عمق اول انتخاب و شبیهسازی از عمق
سطحی به اعماق پایینتر صورت گیرد عملکرد شبیهسازی به
سمت اعماق پایینتر بهتر شده است .برای بررسی بیشتر اثر
انتخاب جهت شبیهسازی بر روی نتایج بهدستآمده در قسمتی
دیگر از این تحقیق پایینترین عمق را بهعنوان عمق پایه انتخاب
و ماتریس احتمال انتقال از این الیه به الیههای باالتر محاسبه،

درنهایت با تولید اعداد تصادفی توسط دو روش توزیع یکنواخت
و تابع کرنل شبیهسازی مقادیر شوری صورت گرفت که نتایج آن
بهصورت شکل ( )0هستند .با توجه به این شکل مالحظه
میشود برای پارامترهای میانگین و انحراف معیار بهغیراز عمق
 2شبیهسازی از عمقهای پایین به سطح زمین بهتر شده است
و بیشترین اختالف مربوط به آخرین الیه است .به این دلیل که
در اینجا جهت شبیهسازی تغییر کرده و شبیهسازی از عمق آخر
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صورت گرفته است .در دو پارامتر ضریب چولگی و ضریب
کشیدگی بدترین شبیهسازیها مربوط به عمق دو و آخرین الیه
است در سایر عمقها عملکرد مدلها یکسان بوده است .در تمام
پارامترهای آماری نتایج آن در حالتی که از تابع کرنل جهت
شبیهسازی دادهها استفادهشده نسبت به حالتی که از تابع
یکنواخت جهت شبیهسازی دادهها استفادهشده بهتر بوده است.
در حالتی که شبیهسازی از عمق به سطح صورت گرفته نسبت
به حالتی که شبیهسازی از سطح به عمق صورت گرفت عملکرد
کلی مدلها در شبیهسازی بهتر شدهاند .بهطورکلی رویکرد
ارائهشده در این تحقیق بهخصوص در حالت استفاده از تابع
کرنل جهت تولید دادههای مصنوعی قادر بوده بهخوبی مقادیر
کالس شوری را شبیهسازی کند .در تحقیق Zhang and Li

( )2008نیز مدل مارکف دوبعدی با در نظر گرفتن و برازش
دادن واریوگرام انتقالی توانسته بود بهخوبی حالتهای مختلف
کالس خاک را شبیهسازی کند .در تحقیق Thompson and
 )2014( Waddingtonکه از تابع جانسون ()Johnson, 1949
برای شبیهسازی استفادهشده بود زنجیره مارکف توانسته بود
مقادیر وزن مخصوص ظاهری خاک را بهخوبی شبیهسازی کند
اما در شبیهسازی مقدار ماده آلی خاک عملکرد خوبی نداشته
است .این در حالی است که در رویکرد مبتنی بر مدل زنجیره
مارکف دوبل کالسها با احتمال پایین کم برآورد میشود
( .)Elfeki and Dekking, 2001مشابه این مسئله در مدل
زنجیره مارکف سهگانه نیز مشاهده شده است (.)Li et al, 2004

شکل  -5پارامترهای آماری دادههای شبيهسازیشده و مشاهداتی در حالتی که شبيهسازی از پايينترين عمق شروع شود

نتيجهگيری
شناخت خصوصیات خاک زیرسطحی به دلیل تأثیر آن روی
خصوصیات خاک سطحی ،نفوذپذیری ،هدایت هیدرولیکی خاک
و غیره مهم است .تنها اطالعات در مورد خاک زیرسطحی مربوط
به پروفیلهای حفرشده میباشند .به دلیل هزینه باال امکان حفر
پروفیل با تراکم باال وجود ندارد درحالیکه برای به نقشه
درآوردن خاک زیرسطحی نیاز است تا تعداد زیادی پروفیل حفر
گردد .یکی از راههای رفع این مسئله استفاده از رویکرهای
شبیهسازی جهت تولید تعداد زیاد پروفیل با توجه به

خصوصیات پروفیلهای مشاهداتی است .بدین منظور در این
تحقیق با استفاده از روش شبیهسازی مبتنی بر زنجیره مارکف
همراه با نمونهبرداری از توزیع یکنواخت و تابع کرنل اقدام به
شبیهسازی مقادیر شوری خاک در قسمتی از باغات پسته
شهرستان اردکان گردید .پس از تقسیم دادهها به  15کالس
مختلف با استفاده از زنجیره مارکف مقادیر شوری در  3الیه
مختلف شبیهسازی گردید .نتایج حاکی از عملکرد بهتر روش
زنجیره مارکف که دادههای تصادفی آن توسط تابع کرنل تولید
شده بود ،نسبت به حالتی که دادههای تصادفی توسط تابع
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 بهطوریکه در ماتریس.مختلف در زنجیره مارکف دانست
احتمال انتقال عناصر غیر صفر حول قطر اصلی بوده و بهنوعی
هر کالس تمایل داشت به کالس نزدیک به خود انتقال پیدا
 این در حالی است که روشهای شبیهسازی زمین آماری به.کند
دلیل خطی بودن و عدم توانایی در نظر گرفتن روابط بین کالس
 درحالیکه روش استفاده شده.برای شبیهسازی مناسب نیستند
در این تحقیق قادر است روابط بین کالسهای مختلف را به
.خوبی در شبیهسازی در نظر بگیرد

.یکنواخت تولید شده بود در شبیهسازی مقدار شوری خاک بود
در هر دو روش خصوصیات آماری دادههای شبیهسازیشده
 درواقع.مشابه خصوصیات آماری دادههای مشاهداتی بودند
درروش تابع کرنل اعداد تصادفی تولیدشده متناسب با تراکم
دادههای مشاهداتی در هر طبقه است بنابراین بهتر میتواند
 بهطور.دادههایی تولید کند که شبیه دادههای مشاهداتی است
مشابه این مسئله برای حالتی که شبیهسازی از عمق به سطح
صورت میگرفت بهتر شد؛ که این مسئله را بهنوعی میتوان
مرتبط با خصوصیت زنجیره مارکف و همبستگی بین کالسهای
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