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دریاچه اروميه ،واقع در شمال غرب كشور ایران ،دومين دریاچه شور جهان با مساحت  2855كيلومتر
مربع است .این دریاچه در طول ساليان اخير به دالیل زیر در حال خشك شدن است -1 :برداشت بی-
رویه آب از رودخانههاي منتهی به دریاچه براي كشاورزي -5 ،كاهش بارندگی و  -3افزایش تعداد
سدهائی كه بر مسير رودخانههاي دریاچه زده شده است .بنا به گزارشات موجود ،ارتفاع دریاچه در
طول سال  18 ، 383سانتیمتر و ساحل آن به طور متوسط  2-4كيلومتر عقبنشينی داشته است ،كه این
رقم در برخی از نقاط به  12كيلومتر نيز رسيده است .در حال حاضر عمق دریاچه از متوسط  6متر به
 1.3متر رسيده است .اگر روند خشك شدن دریاچه به این شكل ادامه یابد ،انتظار میرود كه در دهه-
هاي آینده به طور كامل خشك شود و پهنه وسيعی از اراضی شور به وسعت  2855كيلومتر مربع
برجاي بماند .با خشك شدن دریاچه ،ميكروكليماي منطقه به احتمال زیاد تحت تاثير قرار خواهد
گرفت ،فرسایش بادي منجر به شور شدن بخش عظيمی از اراضی اطراف دریاچه خواهد شد ،تعداد
زیادي از مردم كه زندگی وابسته به كشاورزي دارند در اثر خشك شدن اراضی كشاورزي بيكار شده و
مشكالت اقتصادي و اجتماعی زیادي ایجاد خواهد شد.
به طور كلی شوري خاكهاي اطراف دریاچه را میتوان به دو دسته تقسيم نمود ،اراضی كه به طور
ذاتی و اوليه شور هستند و اراضی كه به طور ثانویه شور شدهاند .شوري ثانویه ممكن است در اثر
عواملی چون آبياري با آب شور ،باال آمدن سطح آبهاي زیرزمينی و شوري ناشی از رسوبات بادي،
ایجاد شود .در حال حاضر نيز به دليل استفاده از آب شور و با كيفيت پائين در منطقه ،اراضی در حال
شور شدن هستند و تغيير كاربريها به سمت محصوالت مقاوم به شوري صورت میگيرد .اگر این
روند ادامه یابد ،در نهایت این زمينها به اراضی بایر بدل خواهند شد .در حال حاضر ،بخشهائی از
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اراضی واقع در جنوب ،جنوب شرق و غرب دریاچه به دليل قرار گرفتن در جهت بادهاي غالب ،تحت
تاثير رسوبات نمكی بادرفت قرار گرفته و قسمتهائی از باغات این مناطق در حال خشك شدن می-
باشند .اگرچه تاكنون كار علمی دقيقی در تائيد این مطلب صورت نگرفته است ،اما شواهد بازدیدهاي
صحرائی و وجود نمك در اندامهاي هوائی گياهان مثل برگها و نيز تصاویر ماهوارهاي ،تائيد كننده این
مطلب است.
خاكهاي شور و قليایی كه به هر كدام از طرق ذكر شده در باال ایجاد شده باشند ،خصوصيات فيزیكی
و شيميائی ویژهاي دارند و نيازمند مدیریت خاص خود میباشند .به عنوان اولين قدم در مدیریت بهتر
خاكهاي تحت تاثير شوري ،الزم است كه شوري خاك پایش شود تا مشخص گردد كه در چه مناطقی
مشكل شوري وجود دارد ،به چه سمتی شوري در حال گسترش است و سرعت گسترش شوري چقدر
است .آنچه كه مسلم است ،براي انجام این كار ،نياز به نمونه برداريهاي زیاد در منطقه مورد مطالعه
براي ارزیابی تغييرات مكانی شوري و همچنين نمونهبرداري در زمانهاي مختلف براي پایش كردن
تغييرات زمانی شوري است .یكی از مشكالت عدیدهاي كه در این زمينه وجود دارد ،هزینهبر و زمانبر
بودن فرایندهاي نمونهبرداري و آناليزهاي دقيق آزمایشگاهی است .به بيان دیگر انجام آناليزهاي دقيق
آزمایشگاهی در كشور مثل اغلب نقاط دنيا بسيار گران و وقتگير است .از سوي دیگر با وجود تمام
اهتمامی كه فرد نمونهبردار و تجزیه كننده نمونهها ممكن است داشته باشد ،این فرایندها هميشه با
نوعی خطا و عدم قطعيت چه در نمونهبرداريها و چه تجزیههاي آزمایشگاهی همراه هستند كه
متاسفانه اكثر روشهاي پایش متغيرهاي خاك ،از جمله روشهاي كریجينگ كه امروزه به طور گسترده
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استفاده میشوند ،قادر به تعيين آنها نبوده و فرض بر آن گذاشته میشود كه خطائی صورت نگرفته
است.
از سویی دیگر دامنه وسيعی از اطالعات پراكنده در كشور وجود دارد كه اغلب از دقت پائينی
برخوردارند .یكی از منابع اطالعاتی در خصوص خاك ،نقشههاي خاك هستند كه طيف وسيعی از
اطالعات مختلف از جمله نظرات كارشناسی مربوط به تشریح پروفيلها ،اندازهگيريهاي صحرائی و
آناليزهاي آزمایشگاهی متغيرهائی مثل  pH ،ECخاك و غيره در آنها قيد شده است .اما این نقشهها از
یك سري نقاط ضعف برخوردار هستند .یكی از مشكالت این نقشهها این است كه تمام قسمتهاي
مربوط به یك واحد ،همگن و یكسان فرض شده است و تغييرات داخل واحدها مدنظر قرار گرفته
نشده است از سوي دیگر ،مرزهاي مشخص و دقيق بين واحدها در تناقض با اصل تغييرات تدریجی
ماهيت خاك میباشد .بنابراین استفاده از چنين نقشههائی اغلب با نوعی عدم اطمينان همراه است و این
مسئله استفاده از آنها را با مشكل مواجه كرده است و آنها را از منابع قابل دسترس و ارزان اطالعات به
منابع بالاستفاده در زمينه ارزیابی ،تخمين تغييرات مكانی و نقشه برداري متغيرهاي خاك تبدیل كرده
است .با وجود نقایص گفته شده ،نقشههاي پلیگونی همچنان اصلیترین منبع اطالعات دردسترس
خاك در اغلب كشورها میباشند (.)Finke, 2007
عقالنیترین و موثرترین راه دستيابی به اطالعات دقيق در هر نقطه از منطقه مورد مطالعه ،تلفيق داده-
هاي مطمئن ( )hardو نامطمئن ( )softبا یكدیگر است .به طور كالسيك ،روش كریجينگ معمولترین
الگوریتم براي پهنهبندي و آناليز مجموعه دادههاي مكانی است اما متاسفانه چهارچوب تئوریكی این
روش امكان استفاده از دادههاي نامطمئن ،بدون تبدیل آنها با كدهاي شاخص ( Goovaerts and
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 )Journel. 1995و یا الیه الیه كردن ( )Stein et al., 1988را نمیدهد .راه دیگر دخالت دادن این داده-
ها در فرایند تخمين ،استفاده از متوسط بازه است .اما چنين تخمينی ناپخته است و متناسب با ساختار
مكانی و تغييرات داخل كالس خاك نمیباشد .به طور كلی روشهاي كریجينگ از یك سري
محدودیت برخوردارند ،از جمله )1( :تخمينگر كریجينگ تنها در ميان یك سري از تخمينگرهاي
خطی بهترین است )5( ،تنها زمانی قابل استفاده است كه متغيرها از توزیع یكنواخت گوسين 1پيروي
كنند و ( )3كریجينگ قادر به استفاده از اطالعات نامطمئن و دادههاي طبقهبندي شده یا گسسته 5نمی-
باشد (.)Bogaert and D,Or, 2003
روش انتروپی حداكثر اریب ( ،)3BMEكه قادر به تلفيق طيف وسيعی از اطالعات مختلف است ،از
نظرات كارشناسی گرفته تا قوانين فيزیكی و استفاده همزمان دادههاي مطمئن و نامطمئن و نقشههاي با
دقتهاي مختلف (مقياسهاي متفاوت ،كه در كشور زیاد مشاهده میشود) كه توسط افراد متفاوت
ارائه شدهاند ،اخيرا مورد توجه خاكشناسان قرار گرفته است ( .)Douaik et al., 2004با استفاده از
این روش نه تنها میتوان اطالعات موجود در نقشههاي خاك را بهروزرسانی نمود ،بلكه میتوان از
اطالعات موجود در نقشههاي خاك به صورت مؤثرتري استفاده نمود .همچنين در ارتباط با مطالعات
شوري خاكها ،با كمك این روش میتوان از دادههاي نقشههاي خاك موجود در كشور و نيز اندازه-
گيريهاي صحرائی شوري خاك ،به اطالعات ارزشمندي در خصوص تغييرات مكانی شوري خاك
دست یافت.

1

- Gaussian
- Categorical
3
- Bayesian Maximum Entropy
2
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با توجه به آنچه كه در باال گفته شد ،روش انتروپی حداكثر اریب ( )BMEمیتواند یك روش
جایگزین براي تمامی روشهاي مرسوم باشد كه عالوه بر توليد نقشههاي با دقت باال ،زمان و هزینه
انجام مطالعات را نيز كاهش میدهد .با توجه به اینكه این روش تاكنون در كشور شناخته نشده و مورد
استفاده قرار نگرفته است و از سوي دیگر به دليل كاهش هزینهها و صرفهجوئی در انجام مطالعات و
قدرت این روش در استفاده از اطالعات موجود در نقشههاي خاك و سایر مطالعات مرتبط با خاك
براي توليد نقشههاي خاك و یا نقشههاي موضوعی مرتبط با خاك ،انجام این تحقيق میتواند گامی
موثر در ارتقاي متدولوژي و افزایش كيفيت مطالعات خاكشناسی در كشور باشد.

11

فصل دوم
تئوری و فرمول بندی
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 -1-2پارادایم عمومی تخمین مکانی
در مدیریت اطالعات خاك ،همچون بسياري از علوم كاربردي ،مشكل مواجه با تخمين مكانی دادهها
وجود داشته است .در واقع ،براي پيشنهاد و یا اجراي هرنوع مدل در زمينههاي مختلف خاكشناسی ،یا
به دست آوردن نتایج واقعی ،میبایست به جمعآوري اطالعات پرداخت .اما از آنجائی كه نمونهبرداري
و جمعآوري داده ،هزینهبر و وقتگير است ،دانش بهدست آمده درباره محيط طبيعی ،فقط به بخش-
هاي نمونهبرداري شده محدود میشود .بهعالوه ،ابزارهاي اندازهگيري ،هميشه منجر به توليد مقادیر
مطمئن نمیشوند و محققين اغلب با عدم قطعيت در نمونهبرداري مواجهاند .تخمين متغيرهاي مورد
نظر در نقاط بدون نمونه ،باید بتواند خال بين اطالعات موجود منطقهاي و دادههاي مكانی مورد نياز را
پركند.

 -1-1-2تعریف دادههای مطمئن 4و نامطمئن

5

براي اینكه بتوان تخمين موثر و تا حد امكان نزدیك به واقعيتی را انجام داد ،میبایست تمام اطالعات
موجود را با روشی خردمندانه باهم تلفيق كرد .در فرایند تخمين ،منطقیتر به نظر میرسد كه دادههاي
مطمئنتر وزن بيشتري را نسبت به دادههاي با دقت كمتر به خود اختصاص دهند .روش تخمين ایدهال،
باید قادر به تلفيق دادههاي موجود و دادن وزن صحيح به آنها ،متناسب با دقت ،درجه اعتماد و نزدیكی
آن به منطقه تخمين باشد .روش مناسب همچنين میبایست از یك پایه علمی خوب برخوردار باشد.
قبل از هر چيز ،بهتر است به تعریف دقيقتري از دادههاي مطمئن و دادههاي با دقت كم بپردازیم .به
- Hard data
- Soft data
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4
5

طور كلی ،دادهها را میتوان به دو نوع تقسيم كرد كه در اینجا آنها را دادههاي مطمئن ( )hardو
نامطمئن ( )softمیناميم .دادههاي مطمئن ،واژهاي عمومی براي تمام اندازهگيريهائی است كه میتوان
آنها را بدون خطا در نظر گرفت .در نظر گرفتن یك داده به عنوان داده مطمئن ،بدین معنی است كه
خطاي اندازهگيري و دیگر منابع خطا نادیده گرفته شدهاند .مثالی از داده مطمئن ،مقدار شن در یك
نمونه خاك است كه با روش الك اندازهگيري شده است .واژه دادههاي نامطمئن در مورد هر نوع
اطالعات غير دقيقی كه درباره یك متغير وجود دارد ،به كار میرود .براي مشخص كردن اطالعات
توام با ابهام و نامطمئن ،میتوان از توابع احتمال تراكم( 6توابعی كه احتمال اینكه متغير مورد نظر -مثال
 -Xدر یك نقطه از مكان ،مقدار  Aرا به خود بگيرد) استفاده نمود [ .]12براي مثال pHاي كه توسط
كاغذ كولوریمتر خوانده میشود بهتر است به صورت بازهاي از اعداد ارائه شود نه یك مقدار واحد.
گاهی اوقات ممكن است ماهيت متغير مدنظر به گونهاي باشد كه نتوان آن را به طور مستقيم اندازه
گرفت ولی دیگر متغيرهاي مرتبط با آن وجود داشته باشند كه بهطور مستقيم قابل اندازهگيري باشند .در
این حالت ممكن است روابط تجربی یا فيزیكی وجود داشته باشند كه بتوان با كمك آنها ،متغير اندازه-
گيري شده را در یك مجموعهاي از مقادیر ممكن به متغير وابسته (متغير مورد نظر) تبدیل كرد .این
مجموعه مجددا ممكن است دامنهاي از مقادیر یا توابع احتمال تراكمی را به خود بگيرند .مثالی از چنين
موردي ،میتواند استفاده از توابع تبدیل و دادههاي موجود گرانولومتري براي به دست آوردن اطالعات
درباره رطوبت خاك ،باشد.

- Probability Density Functions
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 -2-2چهارچوب عمومی BME
 BMEشامل سه مرحله اساسی است:
مرحله پيشين :3این مرحله شامل یافتن عمومیترین توزیع اوليه مقادیر با استفاده از تمام اطالعات
عمومی در دسترس و غيراختصاصی در رابطه با متغير مورد مطالعه است.
مرحله بينابينی :8در این مرحله اطالعات ویژهي در دسترس به وسيله مجموعه دادههاي مورد مطالعه،
سازماندهی و به روابط ریاضی قابل استفاده ،ترجمه میشوند.
مرحله نهائی :0توزیع اوليه به دست آمده با توجه به اطالعات جمعآوري شده از منطقه مورد مطالعه ،به
شكل قابل استفادهاي تبدیل میشوند.
در خصوص  ،BMEاولين قدم ،از طریق حداكثر كردن انتروپی و مرحله سوم با استفاده از یك
چهارچوب اریب 10براي شرطی 11كردن توزیع اوليه نسبت به دادهها ،به دست میآید (شكل ) .براي هر
دو مرحله اول و سوم یاد شده ،نمونه هاي عملی وجود دارد (.)Christakos et al., 2002
اطالعات مورد استفاده در این دو مرحله را میتوان به دو گروه طبقهبندي كرد :دانش عمومی

15

و

دانش ویژه .13دانش عمومی ( :)KGدربرگيرنده تمام دانش زمينه ،باورهاي مورد قبول و تجارب پيشين
میباشد .همه اینها میتوانند به شكل اظهارات عقالنی و منطقی ،قوانين فيزیكی ،خصوصيات (براي
مثال ميانگين ،تابع كوواریانس) یا حتی نظرات كارشناسی ،ارائه شوند KG .از این جهت به عنوان
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- Prior step
- Meta-prior step
9
- Posterior step
10
- Bayesian
11
- Conditionalization
12
- General knowledge
13
- Specific knowledge
8
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"عمومی" درنظر گرفته میشود كه دربرگيرنده كالس بزرگی از زمينهها و موقعيتها میباشد و به یك
اندازهگيري خاص و ویژه در منطقه مورد مطالعه محدود نمیشود .دانش اختصاصی ( :)KSاز اطالعات
مربوط به یك منطقه خاص تشكيل شده است كه اغلب مجموعه دادههائیاند كه از منطقه مورد مطالعه
جمعآوري شدهاند و شامل دادههاي مطمئن و نامطمئن ،چه به شكل پيوسته و یا طبقهبندي شده ،می-
باشند KG .منجر به ایجاد توزیع اوليه از طریق حداكثر كردن انتروپی میشود در حالی كه  KSامكان
شرطی كردن این توزیع اوليه ،براي تبدیل به توزیع نهائی را فراهم میآورد.

 -1-2-2نظریه انتروپی و اطالعات
اولين قدم در روش  ،BMEشامل یافتن عمومیترین توزیع اوليهاي است كه دربرگيرنده تمام اطالعات
عمومی موجود ( )KGباشد .یكی از راههاي ممكن براي دست یافتن به این مرحله ،رسيدن به توزیعی
است كه انتروپی را تحت محدودیتهاي ، KG 14حداكثر كند .در این بخش ،ابتدا تعریفی از انتروپی
ارائه میشود .سپس ارتباط بين انتروپی و اطالعات ،تشریح میشود و بخصوص اینكه چرا حداكثر
كردن انتروپی توزیع اوليه ،تحت محدودیتهاي  ،KGمنجر به حداكثر كردن اطالعات مورد انتظار در
توزیع اوليه میشود.

- Constraints
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شكل  -1طرح عمومی چهارچوب BME

 -1-1-2-2تعریف انتروپی:
انتروپی 12اولين بار در ترمودیناميك به عنوان تغييرات در بینظمی در یك سيستم شيميائی بسته در
نتيجه انجام یك واكنش ،ارائه شد [ .]12یك قرن بعد ،شانون مفهوم انتروپی را در تئوري اطالعات
خود ،براي بيان درجه عدم قطعيت اوليه در یك سيستم ،بيان كرد [ .]12از آن زمان ،انتروپی در طيف
وسيعی از رشتههاي علمی براي اندازهگيري عدم قطعيت استفاده شده است.
فرمول ریاضی انتروپی براي متغيرهاي تصادفی گسسته به صورت زیر است [:]13
()1
nc

 p log p

i

i

HC  

i 1

- Entropy

16

15

كه در آن Pi ،احتمال اینكه متغير تصادفی  Cمقدار  Ciرا بخود بگيرد ،است .براي متغيرهاي تصادفی
پيوسته ،نماد مجموع ،توسط انتگرال و  Piتوسط مقادیر توابع احتمال تراكم ،تابع ) ، f (zجایگزین شده
است .بنابراین انتروپی به شكل زیر در میآید
()5
z

 f ( z) log f ( z )d

Hz  

Dz

كه در آن  Dzدامنه تغييرات متغير تصادفی  Zمیباشد.
انتروپی دو ویژگی جالب را پردازش میكند كه استفاده از آن را براي كمیكردن درجه عدم قطعيت
مبرم میكند .ویژگی :1
زمانی كه یكی از  nمقدار ممكن هر متغير تصادفی ،احتمال وقوع  1داشته باشد Hy=0 ،است كه این
بيانگر نبود عدم قطعيت درباره مقدار خروجی متغير تصادفی است .ویژگی  :5زمانی كه تمام شرایط
ممكن احتمال وقوع یكسانی داشته باشند ،عدم قطعيت درباره خروجی حداكثر میشود و انتروپی به
حداكثر خود میرسد.
براي یك متغير تصادفی گسسته HC ،بين  HC, min=0و  HC, max=lognمحدود میشود .كه در آن
 nتعداد خروجیهاي ممكن است.
اثبات :در نظر بگيرید

1
n

pi 

و

i

(احتمال وقوع یكسان)
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n

 n log n
1

1

Hc  

i 1

1
1
  n log
n
n
  log1  log n
 log n

و همچنين  HC, max=lognزمانی كه تمام موارد احتمال یكسان براي وقوع داشته باشند .به عنوان
مثال ،در یك توزیع یكنواخت .براي یك متغير تصادفی پيوسته ،حد پائين  HZنيز برابر صفر است.
مقدار مرز باالیی براي  HZهمانند شكل توابع تراكمی احتمالی براي انتروپی حداكثر ،بستگی به
محدودیتهائی دارد كه میبایست برآورده شوند .خالصهاي از برخی گزینههاي معمول براي
محدودیتها همراه با عبارت معادل براي انتروپی و توابع احتمال تراكم حاصل از حداكثر كردن
انتروپی ،در جدول  1-1آورده شده است .توضيحات كامل در این موارد را میتوان در  Golanو
همكاران یافت ].[10
جدول  -1معادالت مربوط به انتروپی با توجه به محدودیت ها
محدودیتها

بيان انتروپی

 f ( z)dz  1



توابع احتمال تراكم نهائی
-

 f ( z)dz  1
] z  [ ; 

) H z   log(  

) Z ~ Uni ( , 

 f ( z)dz  1
] z  [0;

) H z   log(  

E[Z ]  
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)Z ~ Exp (1 / a

 f ( z)dz  1
E[Z ]  0

) H z  (1 / 2) log(2e 2



) Z ~ N (0,  2

Var[Z ]   2

با كمك انتروپی ،ما ابزاري نيرومند براي انتخاب مناسبترین توزیع اوليه ،با توجه به دانش عمومی
موجود ( ،)KGدر دست داریم .در واقع ،مشاهده میشود كه توابع احتمال تراكمهاي تعریف شده ،با
استفاده از تركيب برخی محدودیتها كه در انتروپی اعمال شدهاند ،به وجود آمدند .بنابراین اولين
هدف مرحله اول ،شامل ترجمه دانش عمومی به محدودیتهاي ریاضی است .تا اینجا به تعریف
انتروپی پرداختيم ،حال میتوانيم ارتباط بين اطالعات و انتروپی را با تعدادي عبارت ریاضی ،بيان كنيم.

 -2-1-2-2اطالعات و انتروپی
نظریه اطالعات به طور مستقيم به نظریه انتروپی مرتبط است .در واقع ،اطالعات و احتمال اتفاق به
طور معكوس با یكدیگر مرتبط اند.
()3
1
)( A
p

Info( A) 

كه در آن A ،واژهاي براي بيان متغير تصادفی است .این عبارت بيان میكند كه هرچقدر احتمال وقوع
یك پدیده زیاد باشد ،اطالعات كمتري را شامل میشود .به طور مثال ،بعد از امتحان ،معلم میگوید كه
نمرهي شما بين صفر و  50است .احتمال اینكه معلم درست میگوید بسيار زیاد است (برابر یك) ،اما
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این عبارت اطالعات زیادي را در خصوص شانس شما براي موفقيت دربر ندارد .اگر معلم به شما گفته
بود كه نمره شما بين  16 -15است ،این حرف اطالعات كافی در خصوص موفقيت شما در امتحان
داشت ،حتی اگر این عبارت ،احتمال وقوع اوليه كمتري نسبت به جمله اول داشته باشد.
از آنجائی كه احتماالت ممكن است بسيار كوچك باشند ،استفاده از لگاریتم مناسبتر است [ ]3و
منجر به تعریف ریاضی زیر از اطالعات براي یك متغير تصادفی میشود.
()4
1
)) )   log(P(Y  yi
) P(Y  yi

(Info(Y )  log

توالی مستقيم معادالت  1و  ،5كه همراه با  4استفاده شدهاند؛ آن است كه انتروپی را میتوان به صورت
مقدار مورد انتظار اطالعات براي تمام وقایع ممكن و انحصاري) Ai=(i=1,…,nكه درباره متغيرهاي
تصادفی  Yتعریف میشوند ،بيان كرد
()2
]) HY  E[ Info(Y

این عبارت به عنوان تابع انتروپی نيز شناخته شده است [ .]13با توجه به این تعریف ،حداكثر كردن
انتروپی منجر به حداقل كردن اطالعات اوليه (مورد انتظار) تحت محدودیتهاي برخی اطالعات اوليه
ناشی از دانش عمومی پایه  KGمیشود [ .]4همانطور كه قبال گفته شد ،توزیع انتروپی حداكثر زمانی
كه هيچ نوع اطالعات اوليهاي مدنظر قرار داده نشده باشد ،توزیع یكنواخت است .در این حالت
انتروپی به مقدار جهانی (عمومی) یا حداكثر خود میرسد .زمانی كه برخی از انواع دانش عمومی KG

مدنظر قرار گيرد ،در این حالت انتروپی تحت حدود مورد توافق ،حداكثر میشود .انتروپی حداكثر
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ناحيهاي (یا جزئی) ،كوچكتر از  Hy, maxخواهد بود .با اضافه شدن اطالعات ،اغتشاش توابع تراكمی
احتمالی انتروپی حداكثر ،پوششی میشود بر انتروپی توابع تراكمی احتمالی واقعی ،كه خود ،حداقل
جهانی براي  Hyاست .به دنبال آن ،ما میبایست توزیعی را انتخاب كنيم كه استفاده از اطالعات حاصل
از  KGرا بدون دخالت دادن هيچگونه اطالعات اضافی ،حداكثر كند .این توزیع ،همچنين همراه با
انتروپی حداكثر نيز خواهد بود .در واقع ،اگر اطالعاتی بيش از اطالعات منتقل شده توسط  KGاستفاده
شود ،در این حالت انتروپی حداكثر ناحيهاي ،در مقایسه با انتروپی توزیعی كه فقط با اطالعات KG

حاصل شده است ،كمتر خواهد بود.
عالوه بر آنچه گفته شد ،گوالن و همكاران بيان داشتند كه حداكثر كردن انتروپی ،منجر به حداكثر
رساندن اطالعات از بين رفته میشود [ .]4بيایيد تصور كنيم كه در حال حاضر ،دانش عمومی  KGرا
به طور كامل در نظر گرفته و انتروپی حاصل از آن را محاسبه كردهایم .سپس توزیع انتروپی حداكثر،
آنی خواهد بود كه براي محاسبه آن ،میبایست حداقل ممكن اطالعات اضافی را استفاده كنيم .از این
نقطه نظر ،حداكثر كردن انتروپی ،منجر به حداقل كردن اطالعات اضافی میشود .به عبارت دیگر ،در
ميان تمام توزیعهائی كه در توافق با دانش عمومی  KGهستند ،ما آنی را انتخاب میكنيم كه كمترین
اطالعات اضافی را دربر داشته باشد و در این حالت ،توزیع حداكثر انتروپی بدست می آید.
به عنوان جمع بندي این بحث ،مهمترین نكته این مرحله ،اطمينان از مد نظر قرار گرفتن تمام اطالعات
اوليه و نه بيش از آن ،قبل از تخمين میباشد .یعنی بنابه گفته جينز ( )1982حداكثر كردن انتروپی،
نوعی سياست بيمه كردن است كه ما را در مقابل تخمين جزئيات نادرستی كه براي آنها هيچ سند و
مشاهدهاي وجود ندارد ،حفاظت میكند [ .]13در واقع ،آنچه كه ما با حداكثر كردن انتروپی به دنبال آن
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میگردیم ،پيدا كردن توزیعی است كه با توجه به اطالعات موجود ،بيشترین احتمال وقوع آن باشد.
توزیعهاي با انتروپی باالتر ،بيشتر احتمال وجود دارند چرا كه توسط مسيرهاي بيشتري توليد می شوند.
شرطی كردن اریب

16

بردار متغيرهاي تصادفی ) Ymap=(Yhard, Ysoft, Y0را مدنظر قرار دهيد و Ysoft ،Yhardو  Y0را
به ترتيب مقادیر این متغير تصادفی در نقاط مربوط به اطالعات مطمئن و نامطمئن و مقدار نامشخص
متغير در نقطه تخمين در نظر بگيرید .همچنين اجازه دهيد كه اطالعات موجود را بصورت
)Ydata=(Yhard, Ysoft, Y0تعریف كنيم .دومين قدم در روش  BMEاپيستميك ،13شامل شرطی
كردن توزیع اوليه با استفاده از دانش ویژه  KSاست .در حاليكه  (2000, 2002) Christakosراهحل-
هاي دیگري ارائه مینماید ،ولی راه مرسوم براي این كار ،كاربرد ساده قانون احتمال براي احتماالت
شرطی است.
()6
) PG ( y0  ydata) PG ( ymap

)PG ( ydata
)PG ( ydata

Pk ( y0 )  PG ( y0 | ydata) 

در این معادله ) Pk(.بيان میكند كه توزیع احتمال ،برپایه دانش ویژه  ،KSشرطی شده است ،در حالی
كه مدل احتمالی ) ،PG(.تنها با استفاده از دانش عمومی  KGساخته شده است.
استفاده از واژه اریب ،اخيرا باعث كشمكشهائی در دنياي علم شده است .برخی از آماردانها ادعا می-
كنند كه این نوع استفاده از واژه اریب ،استفاده نادرست از عبارت است ،چرا كه فرمول هيچ اثري از

- Bayesian Conditionalization
- Epistemic
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16
17

شرطی كردن اریب استاندارد 18در خود ندارد .در اریب كالسيك اصولی ،10احتمال نهائی Pn(y0) 50از
طریق به روز كردن احتمال اوليه ) P0(y0با استفاده از شواهد ایجاد شده توسط یك مجموعه دادهها به
صورت زیر ،بدست میآید:
()3
) P0 ( y0 ) P0 ( ydata | y0
)P0 ( ydata

Pn ( y0 ) 

كه درآن ) P0(ydata | y0و ) 0  P0(ydataبه ترتيب همسایگی 51و احتمال مجموعه دادهها 55ناميده
میشوند.
همانطور كه توسط كریستاكوس ذكر شده است ،استفاده از معادله  ،3محدود كنندهتر است ([ .)]13در
واقع ،مجموعه دادهها اغلب تنها بر اساس استفاده از دانش است ،بنابراین موجب حذف هر نوع
اطالعات موجود در قوانين فيزیكی یا نظرات كارشناسی میشود .به عالوه ،اغلب فرض میشود كه
احتمال اوليه ،توزیع گوسين داشته و فرضيات قوي براي محاسبه همسایگی نياز است.
بنابراین كریستاكوس [ ]2پيشنهاد مینماید كه از واژه اریب با مفهوم موثر 53استفاده شود .براي مثال در
زمينه متغيرهاي تصادفی پيوسته ،كریستاكوس و همكاران ] [3عبارت زیر را پيشنهاد میدهند:

18

- Standard Bayesian Conditionalization
- Classic Bayesian Formalism
20
- Posterior
21
- likelihoods
22
- Data set probability
23
- Operational
19
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)f k ( z0 )  f G ( z0 | zdata
) ( z soft

I

()8
كه در آن ،عملگر (اپراتور)
) G ( z data) d S ( z soft

و
خواهيم دید كه

G ( z map ) d S

f

 A1

s

برخی از انواع دانش اختصاصی پایه را نشان میدهد

f

 A= Iنيز ثابت نرمال كننده است و  Iدامنه انتگرال است .در قسمت بعدي

 S  zsoft

زمانی استفاده میشود كه دادههاي نامطمئن موجود به صورت دامنه اي از

اعداد باشند و )  S  FS (zsoftزمانی استفاده میشود كه دادههاي نامطمئن ،به شكل احتمالی ،موجود
باشند.
به نظر میرسد كه تعریف عملی معادله  8انعطاف پذیري بيشتري نسبت به معادله  3داشته باشد كه بر
پایه یك مدل احتمالی ساده است .معادله  8در عوض ،شامل استفاده از  5معادله احتمالی مجزا است كه
بيان كننده وضعيتهاي مختلف دانش است :یكی برپایه ) KG = f(Gو دیگري برپایه  .)  s Ks (viaاین
تعریف ،بنابراین امكان در نظر گرفتن طيف وسيعی از اطالعات عمومی ،مثل گشتاورهاي آماري،
قوانين فيزیكی ،نظرات كارشناسی را میدهد كه در نهایت منجر به توزیع اوليهاي میشود كه ممكن
است شكل پيچيدهاي داشته باشد (اغلب غيرگوسين) .در نهایت ،دادههاي با انواع مختلف میتوانند
مثل دادههاي از نوع مطمئن و نامطمئن با هم تلفيق شوند .به عنوان جمع بندي ،الزم به ذكر است،
همانطور كه اریبگرائی استاندارد 54از فرضيات آماري و مدلها براي استخراج احتمال اوليه استفاده
میكند ،اریبگرائی موثر كه دربرگيرنده مدلهاي فيزیكی و اپيستميك میباشد ،منجر به ایجاد یك
توابع احتمال تراكم نهائی حاوي اطالعات ارزشمند میشود.
- Standard Bayesianism

24

24

 BME -3-2برای متغیرهای پیوسته
همانطور كه در باال دیدیم ،روش  BMEیك روش سه مرحلهاي است .مرحله اول ،منجر به ایجاد توابع
احتمال تراكمهاي اوليه از طریق حداكثر كردن انتروپی میشود كه به طور كامل در بخش  1-3توضيح
داده میشود .قسمت  5-3در رابطه با شرطی كردن اریب (مرحله نهائی) است .بخش  3-3و  4-3به
ترتيب با تخمينهاي احتمالی كه میتوان از توابع احتمال تراكم نهائی استخراج كرده و رابطه بين
 BMEو كریجينگ را ایجاد كرد ،سروكار دارد .در نهایت ،مزایاي  BMEنسبت به كریجينگ در بخش
 2-3تشریح میشوند.

 -1-3-2مرحله اول :حداکثر کردن انتروپی
بردار متغيرهاي تصادفی

) Z map  ( zhard, zsof t , z0

را مد نظر قرار داده و  Zhard, Zsoftو  Z0را به

ترتيب مقادیر در نقاط دادههاي مطمئن ،نامطمئن و مقدار نامعلوم در نقطه تخمين در نظر بگيرید.
همچنين ) fG (zmapرا به عنوان توابع احتمال تراكم چند متغيره براي دانش عمومی  ،KGقبل از اینكه
هر گونه دانش اختصاصی و ویژه  KSاضافه شود ،در نظر داشته باشيد .همانطور كه در بخش گذشته
اشاره شد ،حداكثر كردن انتروپی یك سيستم ،منجر به حداكثر كردن اطالعات مورد انتظار آن میشود،
زمانی كه تمام دادههاي قابل دسترس مورد استفاده قرار گرفته باشند .بنابراین اگر انتروپی به صورت
زیر تعریف شود:

25

()0



H ( f G (Z map ))  E[ InfoG [Z map ]]   f G ( z map ) log f G ( z map )dz map

ما مجبور هستيم كه این عبارت را تحت محدودیتهایی كه در اطالعات اوليه موجود است ،حداكثر
كنيم .این محدودیتها را میتوان به صورت زیر تعریف كرد:
  0......N C

()10
f G ( z map )dz map

) map

 g ( z

E[ g ] 

كه در آن ) gα (zmapتوابع معلوم  zmapاند.
درحالی كه هيچ محدودیت تئوریكی در رده گشتاورهائی كه میتوانند استفاده شوند ،وجود ندارد ،بعد
از این درنظر میگيریم كه دانش عمومی  KGبه محدودیت نرمال شدن و دو گشتاور اول و دوم كاهش
مییابد (ميانگين براي هر متغير و توابع (كراس) كوواریانس) ].[3
محدودیت نرمال شدن به صورت زیر تعریف می شود:
()11
g0 ( Z map )  1  E[ g0 ]  1

و تاكيد میكند كه توابع احتمال تراكم اوليه معتبر است ،به این معنی كه

f G ( zmap )dzmap  1

.

محدودیتهاي مربوط به ميانگينها به صورت زیر مشخص میشوند:
()15
] g ( zk )  Z k  E[ g ]  E[ Z k

26

با  k=0,…,nو n( α =1,…,n+1تعداد اطالعات موجود در همسایگی نقطه تخمينی  X0است).
محدودیتهاي مربوط به واریانس عبارتند از:
()13
] g ( zk )  [Z k  mk ]2  E[ g ]  E[[ Zk  mk ]2

با  k=0,…,nو ) .α=n+2,…,2(n+1در نهایت ،محدودیتهاي مربوط به كوواریانسها:
()14
] g ( zk , zl )  [Z k  mk ][ Zl  ml ]  E[ g ]  E[[ Z k  mk ][ Zl  ml
با  k , l  0,...,n,   2(n  1)  1,...,(n  1)( n  4) / 2وmk,mγ

كه به ترتيب ميانگينهاي

متغيرهاي تصادفی  Zkو  Zlدر نقاط  Xkو  Xlهستند.
با  k , l  0,...,n,   2(n  1)  1,...,(n  1)( n  4) / 2وmk,mγ

كه به ترتيب ميانگينهاي

متغيرهاي تصادفی  Zkو  Zlدر نقاط  Xkو  Xlهستند.
با استفاده از ضریب  ،ααمعادله  ،10تحت محدودیتهاي معادالت  15تا  ،14معادل حداكثر كردن
رابطه زیر است:

()12



L[ f G ( z map )]   f G ( z map ) log f G ( z map )dz map
f G ( z map )dz map
]])  E[ g ( g ( zmap

G ( z map ) log

f

L[ f G ( z map )]  
Nc

map ) f G ( z map )dzmap

 [  g ( z


0

27



كه در آن ،Nc ،مجموع تعداد محدودیت ها است.
با برابر صفر قرار دادن مشتقات جزئی معادله ،و حل دستگاه معادالت نسبت به  ، ααحل حداكثر
انتروپی براي تابع تجمعی احتمالی ( )pdfاوليه به دست میآید ]:[4
()16
N



c
1
(exp
))  g ( zmap
A
 1

f G ( zmap ) 

كه در آن  Aتابع جزئی است كه نقش محدود كننده نرمال را دارد و برابر عبارت زیر است.
()13
A   exp(   g ( zmap ))dzmap
 1

تابع تجمعی احتمالی اوليه

) f G ( zmap )  f G ( z0 , zhard , zsoft

كه از حداكثر كردن انتروپی حاصل

شده است ،نشان میدهد كه چيزي بيشتر از تمام دادههاي اوليه ،مورد توجه قرار گرفته نشدهاند .به طور
كلی ،توابع احتمال تراكم اوليه حاصل از معادله  ،16غيرگوسين است .با این حال ،زمانی كه تنها
ميانگين و تابع كوواریانس دانش عمومی  KGرا تشكيل دهند؛ میتوان نشان داد كه معادله  16منجر به
توزیع گوسين چند متغيره میشود.
 -2-3-2مرحله نهائی :شرطی کردن اریب با دانش اختصاصی Ks

تا این مرحله ،توابع احتمال تراكم اوليه

) f G ( zmap )  f G ( z0 , zhard , z soft

توسط معادله 16

تعيين شد .حال به دنبال بدست آوردن توابع احتمال تراكم نهائی براي متغير  Zدر نقطه تخمينی  X0با
در دست داشتن دادههاي مطمئن و نامطمئن ،هستيم:
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()18
) f K ( z0 )  f G ( z0 | zhard , zsoft

سمت راست معاله فوق نشانگر تابع تجمعی احتمال نهایی شرطی بر اساس دانش عمومی و سمت
چپ معادله نشانگر تابع تجمعی احتمال شرطی شده حاصل از دانش اختصاصی (داده هاي برداشته
شده )Zdata ،است ] .[2با توجه به معادله  ، 6میتوانيم بنویسيم:
()10
) f G ( f G ( z 0 , z hard , z soft
) f G ( z hard , z soft

f k ( z 0 )  f G ( z 0 | z hard , z soft ) 

معادله  10دربرگيرنده اطالعات اختصاصی ،از جمله دادههاي مطمئن و انواع دادههاي نامطمئن در
منطقه مورد مطالعه است .روش محاسبه این توابع احتمال تراكم ،بستگی خواهد داشت به نوع دادههاي
نامطمئن موجود و این چيزي است كه كریستاكوس به آن قانون پردازش دانش میگوید ] .[4همچنين
به آن اصل شرطی كردن اریب نيز اطالق میگردد.
در ميان انواع دادههاي نامطمئن ،ما در اینجا بر روي دو موقعيت تمركز خواهيم كرد :یك ،دادههاي
نامطمئن كه به صورت بازهاي وجود دارند و دوم ،نوع احتمالی .براي هر دو مورد توابع احتمال تراكم
نهائی در زیر ارائه میشد.
 -1-2-3-2توابع احتمال تراکم نهائی با استفاده از دادههای نامطمئن بازهای
تصور میكنيم كه اطالعات نامطمئن ما به طور بازهاي از اعداد موجود است كه به صورت زیر نمایش
داده میشوند:

] Ik  Zk  [k , k

براي  k=1,…,nsو  nsتعداد مكانهاي دادههاي نامطمئن در

29

مجاورت منطقه تخمين میباشد .همچنين ) FG (z0, zhard, zsoftو ) FG (zhard, zsoftبه ترتيب
تابع توزیع تجمعی  cdfعمومی و  cdfمختص دادهها هستند .با درنظر گرفتن آن:
z0  Z 0  z0  z0
zhard  Z hard  zhard  zhard

  Z soft  

كه در آن  αو  ßبه ترتيب وكتورهاي مرزهاي پائين و باالي بازه هستند .معادله  10را میتوان به شكل
زیر نيز نوشت:
()50
) FG ( z0   z 0 , zhard   z h a rd ,  )  FG ( z0 , zhard , 
FG ( zhard   zh a rd ,  )  FG ( zhard ,  ))  z 0

f k ( z0 )  lim

 z0  0
 zhard  0

با در نظر گرفتن  z0  0و zh a r d 0

و استفاده از تعریف استاندارد  ،cdfآخرین تعریف

منجر به حل  BMEبراي دادههاي بازهاي نامطمئن میشود:
()51


( z0 , z hard , z soft ) dz soft

G

f


( z hard , z soft ) dz soft

G



f k ( z0 ) 

 f

كه در آن نماد انتگرال ،معرف یك انتگرال چند متغيره با ابعادي برابر با ابعاد دادههاي نامطمئن در
نقاط در همسایگی نقطه تخمين ،است.
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 -2-2-3-2توابع احتمال تراکم نهائی با استفاده از دادههای نامطمئن از نوع احتمالی
حال فرض كنيم دادههاي نامطمئن در معادله  10از نوع

) f s ( z soft

هستند .براي مثال یك تابع

احتمال تراكم براي هر موقعيت داده در همسایگی نقطه تخمينی وجود دارد .به طور مساوي ،میتوانيم
از تابع توزیع تجمعی آن یعنی ) Fs(zsoftاستفاده كنيم كه منجر به معادله زیر میشود:
()55
1

)) FG ( z0 , zhard , Fs ( z soft
FG ( zhard , Fs ( z soft ))  z 0

f G ( z0 | zhard , Fs ( z soft )) 

با داشتن  Iبه عنوان دامنه تغييرات انتگرال چند متغيره براي توابع احتمال تراكم دادههاي نامطمئن،
داریم:
)) FG ( z0 , zhard , Fs ( zsoft

()53
( z0 , z hard , z soft )dFs ( z soft )d z 0

G

 f



I DZ0

dz softdz0

) dFs ( z soft
dz soft

) f G ( f G ( z0 , z hard , z soft



G

 f



I DZ0

( f G ( z0 , z hard , z soft ) f S dz softdz0



I DZ0

و به طریقی مشابه:
)) FG ( z0 , zhard , Fs ( zsoft

()54
) ( z 0 , z hard , z soft ) dFs ( z soft

G

) ( f G ( z 0 , z hard , z soft

G

f



I

dZ soft

) dFs ( z soft
dz soft

f



I

( f G ( z0 , z hard , z soft ) f S ( Z soft )dZ soft

G

f
DZ0
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با جاگذاري دو معادله  53و  54در معادله  ،55معادله زیر حاصل میشود:
Z soft ) f S ( Z soft )dZ soft

()52

hard ,

Z soft ) f S ( Z soft ) dZ soft

 f (Z , Z
 f (Z

hard ,

G

0

f G ( Z 0 | Z hard , FS ( Z soft )) 

G

معادله باال ،حل  BMEبراي دادههاي نامطمئن از نوع احتمالی است.

 -3-3-2تخمین BME

خالصهاي از روش  BMEدر شكل  1نمایش داده شده است .در طول مرحله اوليه KG ،با پایه دانش
عمومی ،از تمام اطالعات عمومی قابل دسترس در منطقه مطالعه ،تشكيل شده است .براي مثال ،قوانين
فيزیكی ،نظرات كارشناسی ،بيانات عقالنی و گشتاورهاي جهانی .در این مرحله KG ،تنها از دادههاي
مطمئن موجود در تمام منطقه مورد مطالعه و شامل ميانگين  mzو تابع كوواریانس ) Cz(hمیباشد .با
حداكثر كردن انتروپی KG ،داراي توزیع ) (n0+1بعد میشود كه در آن  n0 = n0h+n0sاست و نيز
بعدي دیگر كه توسط متغير تصادفی در نقطه تخمين ایجاد شده است .این توابع احتمال تراكم اوليه،
داراي توزیع گوسين است ،چرا كه تنها گشتاورهاي تا رده دوم دخالت داده میشوند.
در مرحله نهائی ،قانون شرطی كردن اریب براي وارد كردن دانش ویژه ( KSدادههاي مطمئن و
نامطمئن در همسایگی) استفاده میشود .به طور مثال ،دادههاي در همسایگی منطقه تخمين شامل سه
منطقه دادههاي مطمئن ) (Xhk, k=1,2,3است كه در آنها مقدار دقيق اندازهگيري وجود دارد و  3منطقه
با دادههاي نامطمئن ) (Xsk´,k´ =1,2,3كه در آنها بازههائی از مقادیر وجود دارد .این مرحله منجر به
32

توابع احتمال تراكم نهائی در نقطه  X0میشود .چنين روشی هر بار براي هر منطقه تخمين تكرار می-
شود كه در هر مرحله ،منجر به یك توابع احتمال تراكم نهائی میشود .آخرین مرحله قبل از توليد نقشه
نهائی ،گزینه تخمين مرتبط با اهداف ویژه مطالعه است .با استفاده از توابع احتمال تراكمهاي نهائی
مشابه ،امكان توليد نقشههائی كه اطالعات را به گونهاي خالصه كنند كه متناسب با اهداف نهائی
مطالعه باشند ،فراهم میشود

شكل  -5نمایش شماتيك روش  .BMEدر نقشه دادهها ،عالمت * به معنی داده دقيق و  Iدادههاي نامطمئن از نوع
بازهاي است .دادههاي نوع احتمالی در اینجا مدنظر قرار نگرفتهاند [.]8
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مثالهائی از چنين نقشههاي هدفمندي عبارتند از:
 نقشه فراوانترین مقدار با استفاده از تخمين مد.
 نقشه حداقل ميانگين مربعات خطاي تخمين با استفاده از تخمين ميانگين شرطی.
 نقشه حداقل ميانگين مطلق خطاي تخمين ،اگر تخمين با استفاده از ميانه صورت گيرد.
 نقشه كمی كردن عدم قطعيت تخمين با استفاده از مثال تخمين واریانس شرطی.
 نقشه چارك یا صدك
 نقشه سطح معنیداري كه در هر نقطه تخمين ،مرزهاي بازه اطمينان از تخمين را بدهد.

 -4-2کریجینگ و BME
بنابراین  BMEمزایاي زیادي نسبت به روش كریجينگ كالسيك دارد .این روش امكان دسترسی به

توابع احتمال تراكم نهائی )fk (.

پيوسته و تكمتغيره را در هر منطقه تخمين فراهم میكند .این امر

امكان طراحی نقشههاي هدفمند را فراهم میكند ،به این دليل كه روشهاي آماري دقيق 52میتوانند به
آسانی از این توابع احتمال تراكمها ،با استفاده از فرمولهاي مربوطه كه به طور كالسيك در تئوري
احتمال استفاده میشوند ،محاسبه شوند .توليد این خروجیهاي ویژه ،تنها نيازمند فراپردازش 56آن
توابع احتمال تراكم ها میباشد .در چنين شرایطی ،كاهش زیادي در حجم محاسبات حاصل میشود به
این دليل كه توابع احتمال تراكم هاي نهائی میبایست تنها یك بار در هر منطقه تخمين ،برآورد شوند.

- Elaborate statistics
- Post-processing
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در زمان مشابه ،كریجينگ تنها تخمين ميانگين شرطی و واریانس شرطی را فراهم میآورد (به جز
كریجينگ شاخص

53

كه تخمينی تقسيط شده 58از تابع توزیع تجمعی ( 50)cdfرا می دهد) .همانطور كه

میدانيد از این دو گشتاور فقط میتوان توابع احتمال تراكم نهایی گوسی ایجاد نمود در حالی كه توابع
احتمال تراكمهاي نهایی عمدتاً گوسی نيستند.

 -1-4-2کریجینگ به عنوان یک مورد ویژه ازBME

همانطور كه در بخش اول گفته شد BME ،را میتوان نمایندهاي از دیدگاه اپيستميك در نظر گرفت .به
آسانی نيز میتوان نشان داد كه كریجينگ میتواند یك مورد خاص از  BMEباشد ،زمانی كه تنها داده-
هاي دقيق و گشتاورهاي آماري تا رده دوم مدنظر باشد ] [2و ]:[3
اثبات :حل  BMEعمومی منجر به:
()56
) f G ( z0 , zhard , zsoft
) fG ( zhard, zsoft

f K ( z0 )  f G ( z0 | zhard , z soft ) 

ميانگين این توابع احتمال تراكم به صورت زیر محاسبه میشود:
()53
f G ( z 0 | z hard , z soft )dz 0

0

z

Z 0|data 

زمانی كه دادههاي نامطمئن در نظر گرفته نشوند ،معادله به شكل زیر ساده میشود:

27

- Indicator Kriging
- Discretized
29
- Cumulative Distribution Function
28
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()58
f G ( z0 | z hard )dz0

0

z

Z 0|hard 

زمانی كه تنها ميانگين و تابع كوواریانس براي استخراج توابع احتمال تراكم عمومی اوليه استفاده شوند
) fG (Z0 , Zhard, Z soft

 ،توزیع حاصل ،توزیع گوسی چندمتغيره را دارا خواهد بود و ميانگين شرطی به

شكل زیر محاسبه میشود :
) Z 0| hard  Z 0  C0, hardC 1hard, hard ( zhard  Z hard

()50
كه در آن

Z0

براي تخمينگر ميانگين استفاده میشود C0,hard ،و  Chard,hardبه ترتيب ماتریس

كوواریانس بين نقاط تخمينی و دادهها و بين خود دادهها است .معادله  50به تخمينگر معروف

30

SK

مرتبط است كه به صورت ميانگين محيط تصادفی 31بعالوه تخمين  SKبر اساس باقيماندهها است [.]5

 -2-4-2مزایای  BMEنسبت به کریجینگ
با در نظر گرفتن مزایاي هر دو دسته از تخمينگرها BME ،داراي تعدادي مزیت نسبت به خانواده
كریجينگ میباشد:
 BMEاغلب منجر به بهترین تخمين نااریب میشود .زمانی كه دادههاي نامطمئن مدنظر قرار گيرند ،این
تخمين به شكل غيرخطی میباشد .پس  BMEهم براي حالت خطی و هم غيرخطی كاربرد دارد .در
حالی كه كریجينگ تنها در ميان تخمينگرهاي خطی بهترین است و تنها در مورد دادههائی قابل استفاده
است كه از نوع داده دقيق باشند.
- Simple kriging
- Random fields
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31

در  BMEدادههاي نامطمئن كه به صورت بازهاي موجوداند ،توابع احتمال تراكمها یا حتی قوانين
فيزیكی ،به آسانی در تخمين دخالت داده میشوند و برخالف كریجينگ BME ،تنها به گشتاورهاي تا
رده دو محدود نشده است.
 BMEمنجر به ایجاد توابع احتمال تراكمهائی میشود كه به طور عمومی داراي توزیع غيرگوسين است
و تخمين آن بدون هيچگونه محدودیت در خصوص شكل توزیع میباشد و امكان محاسبه آسان طيف
وسيعی از شاخصها را میدهد (ميانگين ،واریانس ،مد ،دامنه اطمينان و غيره) .اما كریجينگ تنها
تخمينی از ميانگين شرطی و واریانس شرطی را میدهد.
 BMEتمایل به استفاده از كریجينگ شاخص براي محاسبه  cdfرا كاهش میدهد .در واقع ،یك cdf
پيوسته به آسانی از توابع احتمال تراكم نتيجه میشود و به مسائل ارتباط رده و تقسيطی اي كه در IK

وجود دارد ،مربوط نمیشود.
با استفاده از دادههاي یكسان ،شبيهسازيهاي 35شرطی و  ،BMEنتایج یكسانی خواهند داشت .با این
حال ،شبيهسازيهاي شرطی بيشتر یك تكنيك است تا روش و تنها بر اساس فوت و فنهاي محاسبات
عددي انجام میگيرد .در حالی كه  ،BMEابتدا قاعده 33انتروپی حداكثر را براي به دست آوردن توابع
احتمال تراكم اوليهاي كه متناسب با دادههاي عمومی اوليه است ،استفاده میكند .سپس از اصل شرطی
كردن اریب براي پردازش دانش اختصاصی جمعآوري شده در منطقه مورد مطالعه ،استفاده میكند .در
نهایت BME ،فرمول تجزیه تحليلی براي توابع احتمال تراكم نهائی فراهم میكند ،در حالی كه شبيه-
سازيهاي هاي شرطی ،تخمينی عددي از آن را ارائه میكنند .به هر حال باید اشاره كرد زمانی كه هيچ

- Simulations
- Formalisim
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راهحل تجزیه تحليلی آسانی وجود نداشته باشد ،اجراي  BMEبا متوسل شدن به تكنيكهاي عددي
مثل شبيه سازي منت كارلو امكان پذیر است.
مواجه با شرایط غيرایستائی در  BMEآسانتر از كریجينگ است .تكنيكهاي مشابه رگرسيونی براي
دست یافتن به باقیماندههاي RF 34هاي ایستا قبل از تخمين ،قابل استفادهاند.
در روش  ،BMEمشكلی از نظر تخمين چندگانه یا تخمين در نقاط مختلف در یكآن یا امكان دخالت
دادن اطالعات نامطمئن در منطقه تخمين وجود ندارد.

- Random Field

38

34

فصل سوم
روش انجام تحقیق
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 -2-3تشریح وضعیت عمومی منطقه

 -1-1-3موقعیت و وسعت
مساحت استان آذربایجان غربی با احتساب دریاچه اروميه  43660كيلومتر مربع میباشد كه برابر با
 5/62درصد مساحت كل كشور است .منطقه مورد مطالعه ،حدود  2000هكتار اراضی واقع در جنوب
دشت اروميه ،حاشيه غربی دریاچه اروميه ،در استان آذربایجان غربی است (شكل  .)5مختصات
جغرافيائی آن بين  42درجه و  2دقيقه تا  42دریجه و  50دقيقه طول شرقی و  33درجه و  12دقيقه تا
 33درجه و  32دقيقه عرض شمالی است .این منطقه داراي زمستانهاي سرد و تابستانهاي نسبتا
معتدل است .متوسط بارش در منطقه حدودا  320ميلی ليتر تخمين زده شده است كه بخش عمده
بارش از فصل پائيز تا اواسط بهار رخ می دهد .متوسط دماي ساليانه برحسب ارتفاع بين  6/2تا 13/2
درجه سانتيگراد متغير است .متوسط تبخير ساالنه از سطح دریاچه بين  1130-000ميلیمتر تخمين زده
شده است .بنا بر مطالعات قبلی موجود در این منطقه ،دامنه شوري خاك از  0/3تا  52دسی زیمنس بر
متر گزارش شده است (سكوتی و همكاران .)1386 ،نقشه خاك قدیمی مربوط به سال  1345و نسخه
بازبينی شده آن ( )1330موجود میباشد.
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شكل - 1منطقه مورد مطالعه در جنوب دشت اروميه

 -5-1-3آب و هوا و رژیم های رطوبتی و حرارتی خاک
منطقه مورد مطالعه جز مناطق استپی سرد است كه داراي زمستان هاي سرد و مرطوب و تابستان هاي
مالیم می باشد .بر اساس اطالعات هواشناسی ایستگاه سينوپتيك اروميه ،متوسط بارندگی در حدود
 363ميلی ليتر و متوسط حداقل سردترین ماه  -2/5درجه سانتی گراد در دي ماه و متوسط حداكثر
گرمترین ماه  35درجه سانتی گراد در مرداد ماه می باشد .با استناد به نقشه رژیم هاي حرارتی و
رطوبتی خاكهاي ایران ،منطقه مورد مطالعه داراي رژیم رطوبتی زریك ( )Xericو رژیم حرارتی مزیك
41

( )Mesicمی باشد كه وضعيت مورفولوژیكی خاك ها و شواهد و بررسی هاي صحرائی نيز موید این
موضوع می باشد.

 -3-1-3زمین شناسی
طبقات زمين شناسی منطقه مورد مطالعه متعلق به دوران سوم زمين شناسی می باشد .قسمت غرب
منطقه جزو دوره اليگوسن بوده ،داراي سنگ هاي كنگلومرا و ماسه است .قسمت جنوب شرقی و
جنوب داراي سنگ هاي آتشفشانی مانند آذریست و سنگ هاي رسوبی توف آلونيه می باشد.
تشكيالت سنگ هاي آهكی سخت و دگرگونی نرم و سخت بطور پراكنده وجود دارد.

 -4-1-3منابع آب
آب مورد نياز جهت زراعت هاي آبی در منطقه اكثرا از رودخانه هاي شهرچاي و باراندوز كه از غرب
به شرق منطقه جریان دارد ،توسط انهار و كانال هاي آبی از دوطرف رودخانه تامين می گردد و
رودخانه هاي كوچك هم كه به دو رودخانه فوق الذكر منتهی می گردند از منابع آب منطقه بهمراه
تعداد زیادي چاه عميق و نيمه عميق می باشند.

 -2-3شرح داده های مربوط به تهیه نقشه شوری
 -1-2-3دادههای مربوط به متغیر هدف ()Ks
الف -استفاده از دادههاي صحرائی به عنوان داده هاي نامطمئن
براي انجام این تحقيق ،نمونهبرداري بر روي شبكهاي با نقاط به فاصله  200متر در حدود  500نقطه
صورت گرفت .انتخاب این نقاط به گونهاي بود كه تمام منطقه مطالعاتی را پوششمی داد .نمونهبرداري-
ها با فواصل معين صورت گرفت ولی در صورت مشاهده تغييرات شدید در فواصل كوتاه ،فاصله
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نمونهبرداري با فواصل كوتاهتر نيز صورت گرفت .نمونهها از دو عمق  50-0سانتی و  40-50سانتی،
یك بار پس از اتمام فصل خشك (مهرماه  )1388و بار دیگر پس از پایان فصل مرطوب (خرداد ماه
 )1380براي درك بهتر تغييرات ساليانه شوري خاك ،تهيه شدند .پس از تعيين نقاط مطالعاتی و ثبت
مختصات جغرافيائی آنها (جدول ضميمه  ECa ،)1در این نقاط در صحرا با ECمتر صحرائی تعيين -
شد .پس از تعيين  ECaدر صحرا ،از آنجائی كه این مقادیر همراه با عدم قطعيت هستند ،ارقام به دست
آمده به وسيله سري دومی از دادهها كه مربوط به آناليزهاي دقيق آزمایشگاهی هستند ( ،)ECeكاليبره
شدند .انتخاب سري دوم نقاط از دو جنبه بسيار حائز اهميت است -1 :این نقاط نمایندگان مناسبی از
منطقه مطالعاتی هستند كه دامنه وسيعی از مقادیر  ECaرا در بر می گيرند و  -5منجر به برآورد مناسبی
از روابط رگرسيونی مربوط به كاليبراسيون  ECa-ECeمیشوند .بعد از كاليبراسيون و تبدیل  ECaبه
 ECeتوسط معادالت رگرسيونی ،مقادیر حاصل بدليل اینكه مقادیر تخمينی هستند ،به عنوان دادههاي
نامطمئن ( )softو مقادیر اندازهگيري شده در آزمایشگاه به عنوان دادههاي مطمئن ( )hardدر نظر گرفته
شدند .از آنجائی كه مقادیر نامطمئن تنها تخمينهائی از یك مدل احتمالی هستند ،با مقداري عدم
قطعيت همراه میباشند .مقادیر  ECeتخمينی و انحراف معيار مربوط به آنها امكان تعریف دادههاي
نامطمئن از نوع بازهاي را به ما میدهد .مجموع دادههاي مطمئن و نامطمئن تشكيل دانش ویژه ( )Ksرا
در فرمول نهائی میدهند .این عمل مجددا طی پائيز  80و پائيز  00مجددا تكرار شد.
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 -2-2-3دادههای مربوط به اطالعات عمومی منطقه مطالعاتی ()KG
بخش دوم دادهها ،دادههاي مربوط به دانش عمومی ( )KGاست .ارزیابی دقيق شوري خاك در یك
منطقه و تغييرات زمانی و مكانی آن ،بدون در نظر گرفتن تمام عواملی كه شوري خاك را در یك منطقه
تحت تاثير قرار میدهند ،ممكن نيست .بلكه الزم است كه تمام الیههاي دخيل در قالب یك فرمول با
هم تركيب شده و در تخمين و توليد نهائی نقشه شوري نقش خود را ایفا كنند .در روش انتروپی
حداكثر اریب این اطالعات در قالب دانش عمومی ( )KGدر تخمين نهائی دخالت داده می شوند.
تعدادي از این الیهها عبارت اند از الیهي مربوط به آبهاي زیرزمينی ،نقشه زمين شناسی ،نقشه
كاربري اراضی و غيره.
در این تحقيق براي انجام تخمين و تهيه نقشه نهائی ،از نرم افزاري به نام )BMElib( BME liberary
استفاده می شود .این نرم افزار توسط دكتر مارك سر از دانشگاه كلرادوي آمریكا توسعه یافته است و
امروزه به طور گستره براي آناليزهاي مربوط به روش انتروپی حداكثر اریب استفاده می
شود( .)Christakos et al., 2002این نرم افزار بر اساس زبان برنامه نویسی Math ( MATLAB

 )Works Inc.1998نوشته شده است.
این نرم افزار امكان ادغام طيف وسيعی از الیه هاي اطالعاتی با مقياس هاي مختلف و دادههاي مطمئن
و نامطمئن (احتمالی و بازه اي) را فراهم آورده است .استفاده از این نرم افزار به كاربر این امكان را
میدهد كه بتواند به دقيقترین نحو ممكن اطالعات پراكنده موجود در منطقه را در هم تلفيق كرده و
نقشهاي با دقت باال و نزدیك به واقعيت را ارائه دهد.
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همانطور كه پيشتر اشاره شد ،روش انتروپی حداكثر اریب داراي دو مرحله حداكثر كردن انتروپی و
شرطی كردن اریب است .در مرحله اول تخمين ،تمام اطالعات عمومی موجود از منطقه كه در قالب
دانش عمومی ( )KGگرد آمده اند ،وارد نرم افزار  BMElibشده و فرایند حداكثر كردن انتروپی كه به
منزله حذف تمامی اطالعات اضافی از منطقه است صورت میگيرد .سپس با ورود دادههاي مطمئن و
نامطمئن مربوط به دانش عمومی ( )Ksكه در این تحقيق شوري خاك است ،فرایند شرطی سازي اریب
اتفاق میافتد و اطالعات عمومی منطقه براي تخمين متغير مورد نظر در منطقه استفاده میشود.
آخرین مرحله قبل از توليد نقشه نهائی ،گزینه تخمين مرتبط با اهداف ویژه مطالعه است .با استفاده از
توابع احتمال تراكمهاي نهائی ،امكان توليد نقشههائی كه اطالعات را به گونهاي خالصه كنند كه
متناسب با اهداف نهائی مطالعه باشند ،فراهم میشود.
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فصل چهارم
نتایج و بحث
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 -1-4گزارش نمونه برداری مرحله اول
منطقه مورد مطالعه در جنوب دشت اروميه قرار دارد .این منطقه ،مساحتی در حدود  2هزار
هكتار از اراضی جنوبی دشت اروميه را به خود اختصاص داده است .تصویري از این منطقه در
شكل  1نشان داده شده است .همانطور كه در شكل 1مشاهده می شود ،منطقه به صورت
مستطيلی انتخاب شده است ،طوري كه اراضی دورتر از حاشيه دریاچه و اراضی شور حاشيه
دریاچه را براي درك بهتر تغييرات مكانی شوري خاك در بر گيرد.
دور اول نمونه برداري در مهر-آبان ماه  1388انجام شد .قبل از شروع نمونه برداري منطقه با
فواصل  200متر به  200متر تقسيم بندي شد (شكل  )1به این ترتيب منطقه به  500نقطه تقسيم
شد كه مختصات آنها وارد دستگاه  GPSشد.
نمونه برداري در صحرا از دو عمق  50-0سانتی متر و  40-50سانتی متري گرفته شدند
(شكل .)5نمونه ها از هركدام از دو عمق ذكر شده به طور جداگانه برداشته شد .نمونه مربوط
به هر عمق در پالستيك حاوي برچسبی كه نشان دهنده شماره و عمق نمونه خاك بود ،ریخته
و بسته بندي گردید (شكل.)3
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شکل -1منطقه مورد مطالعه در جنوب دشت ارومیه و تقسیم بندی آن برای انجام نمونه برداری
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شکل  -2نمونه برداری نقاط از دو عمق ( 20-0ب و د) و  40-20سانتی متری (الف و ج).

شکل  -3نمونه های مربوط به یکی از نقاط که از دو عمق مختلف گرفته شده و به طور جداگانه بسته
بندی شده اند.
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 -1-1-4گزارش تعیین شوری خاک در دو عمق در صحرا
در پایان هر روز نمونه برداري 10 ،گرم خاك از هر كدام از نمونه ها به طور جداگانه با ترازوي
دوكفه اي (شكل )4وزن شد .سپس نمونه وزن شده در داخل لوله سانترفيوژ ریخته شد و 52
سی سی آب مقطر كه از مركز تحقيقات كشاورزي آذربایجان غربی تهيه شده بود ،به لوله
سانترفيوژ اضافه شد (شكل ،2الف) و به مدت یك دقيقه با دست شيك شد .سپس بالفاصله با
دستگاه ECمتر صحرائی (مدل ( )SENSdirect, con200شكل EC ،)6نمونه قرائت گردید
(شكل ،2ب) و در فرم هاي از پيش تعيين شده یادداشت شد .نتایج مربوط به اندازه گيري
صحرائی شوري نمونه ها در جدول ضميمه  5آورده شده است.

شکل  -4ترازوی دو کفه ای که برای اندازه گیری صحرائی نمونه ها مورد استفاده واقع شد.
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شکل  -5شیک نمونه ها در لوله های سانترفیوژ  50سی سی (الف) و قرائت  ECنمونه ها با ECمتر
صحرائی (ب).

شکل  -6تصویری از دستگاه ECمتر صحرائی که برای قرائت شوری در صحرا مورد استفاده واقع شده
است.
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 -2-1-4گزارش انجام آنالیزهای آزمایشگاهی
بعد از اتمام نمونه برداري در صحرا و پس از اینكه  ECتمام نمونه ها قبل از الك شدن به
روش صحرائی قرائت شد ،نمونه ها در معرض هوا قرار داده شدند تا به طور كامل خشك
شوند (شكل ،3ب) .پس از خشك شدن نمونه ها به طور كامل كوبيده شدند (شكل ،3الف) و
از الك 5ميلی متر عبور داده شدند (شكل 3ج و د) .نمونه هاي الك شده در سلفون هاي
جداگانه ریخته شدند و مشخصات هر نمونه روي آن ذكر شد (شكل  .)8نمونه هاي آماده شده
به آزمایشگاه خاك و آب مركز تحقيقات كشاورزي استان آذربایجان غربی منتقل شدند.

شکل  -7مراحل آماده سازی نمونه ها برای انتقال به آزمایشگاه .الف :کوبش نمونه ها ،ب :خشک کردن
نمونه ها در هوا ،ج و د :الک نمونه ها با استفاده از الک  2میلی متر.
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شکل  -8بسته بندی نمونه ها در کیسه های سلفن و شماره گذاری آنها

در آزمایشگاه  ECو  pHنمونه ها در عصاره  1:5.2خاك به آب اندازه گيري شد .براي عصاره
گيري 10 ،گرم از هر نمونه با ترازوي دیجيتالی وزن شد .سپس  52سی سی آب دوبار تقطير
به آن اضافه شد و با دستگاه شيكر به مدت  1ساعت شيك شدند .نمونه هاي شيك شده از
كاغذ صافی عبور داده شدند و در نهایت عصاره آنها در ظرف هاي جداگانه جمع آوري شد.
سپس  ECآنها با دستگاه ECمتر مدل  Jenwayو  pHآنها با دستگاه  pHمتر قرائت شد.
نتایج مربوط به اندازه گيري  ECو  pHنمونه ها در آزمایشگاه در جدول ضميمه  3آورده شده
است.
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 -2-4گزارش نمونه برداری مرحله دوم
با توجه به نتایج به دست آمده در دور اول ،نمونه برداري دور اول نتوانسته بود به طور كامل اراضی
شور حاشيه دریاچه را پوشش دهد .بنابراین در دور دوم نمونه برداري ،حدود  20نقطه مازاد از قسمت
هاي شور گرفته شد .مابقی نقاط ،نقاط مربوط به دور اول نمونه برداري هستند كه در دور دوم (بهار
 )80نيز مجددا گرفته شده اند (شكل  )0كه تعداد كل نمونه هاي گرفته شده را به  520نقطه رساند .كه
مشابه نمونه برداري دور اول نمونه هاي از دو عمق  50-0سانتی و  40-50سانتی متري گرفته شدند.

شكل  .0موقعيت نقاط نمونه برداري شده در دور دوم مطالعه (بهار .)80
در این دور نيز مجددا شوري خاك ابتدا در صحرا با ECمتر صحرایی اندازه گيري شد سپس نمونه ها
خشك شده كوبيده شدند و بعد از الك  5ميلی متر عبور داده شدند .سپس نمونه ها به آزمایشگاه منتقل
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شدند و  ECآنها در عصاره ي  1به  5.2خاك به آب اندازه گيري شد .نتایج مربوط به اندازه گيري
شوري خاك در صحرا و آزمایشگاه در جدول ضميمه  3و  4آورده شده است .شكل  ،10موقعيت نقاط
نمونه برداري شده را در دو زمان مختلف در سيستم جغرافيائی  UTMنشان می دهد .رنگ ها نشان
دهنده مقدار شوري اندازه گيري شده در آزمایشگاه است .

N
E

شکل  .10موقعیت نقاط نمونه برداری .سمت چپ ،پائیز  ،88سمت راست ،بهار  .89اشکال باالئی نشان دهنده ی
خاک سطح االرض و اشکال پائینی ،نشان دهنده خاک تحت االرض هستند .درجات مختلف رنگ ،نشان دهنده
مقدار شوری در هر نقطه بر مقیاس لگاریتمی است.
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رنگ ها هر چه از سمت آبی به قرمز سوق پيدا می كنند به معنی افزایش شوري خاك است .همانطور
كه در شكل  ،10باال-سمت چپ مشاهده می كنيد ،بخش هایی مشاهده می شود كه نمونه برداري
نتوانسته است قسمت هاي شور مجاور دریاچه اروميه را پوشش دهد .با علم به این موضوع ،در بهار
سال  ،80عالوه بر نمونه برداري كامل نقاط مربوط به پایيز  ،88حدود  20نقطه ي مازاد نيز گرفته شد
تا الگوي نمونه برداري حاشيه شور نزدیك به اراضی كشاورزي را پوشش دهد.

 -3-4گزارش نمونه برداری های مراحل بعدی و اتمام نمونه برداری
دور سوم نمونه برداري در پائيز  80صورت گرفت .با توجه به نتایج حاصل از نمونه برداري دور اول و
دوم ،بخشی از منطقه مطالعاتی كه شوري زیر  0.5 dS/mداشتند و نيز با در نظر گرفتن این موضوع
كه فعال این اراضی در خطر شور شدن قرار ندارند ،از نمونه برداري دور سوم حذف شدند .این تصميم
گري حجم زیادي از هزینه ها و زمان نمونه برداري را كاهش داد .در عوض ،مرز بين اراضی
كشاورزي و اراضی شور كه براي اقدامات مدیریتی نياز به توجه ویژه دارند ،با دقت باال نمونه برداري
شدند (شكل .)11
خالصه اي از اطالعات آماري مربوط به نقاط مورد مطالعه در اعماق ،روش ها و زمان هاي مختلف در
جدول  4آورده شده است.
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شکل  .11موقعیت نقاط نمونه برداری در پاییز  .89درجات مختلف رنگ ،نشان دهنده مقدار شوری در هر نقطه
بر مقیاس لگاریتمی است.

نتایج دور اول و دوم همينطور نشان دادند كه بين اندازه گيري شوري خاك در صحرا و آزمایشگاه
همبستگی باالیی وجود دارد .این نتایج هم براي خاك سطحی ( 50-0سانتی متر) و هم براي خاك
زیرسطحی ( 40-50سانتی متري) صادق بود (نمودار  1و نمودار .)5بنابراین در دور سوم نمونه
برداري ،قرائت شوري خاك فقط در صحرا صورت گرفت تا بعدا با كمك دو سري داده ي قبلی،
خطاي تخمين با داده هاي صحرایی محاسبه و در مدل وارد شود.
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جدول  -4خالصه آماری برای خاک سطح و تحت االرض در سه بازه ی زمانی مختلف برای داده های مطمئن و مطمئن.
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نمودار  .1همبستگی بین شوری خاک اندازه گیری شده در صحرا با آزمایشگاه در خاک سطحی ( 20-0سانتی
متری) .دایره های قرمز مربوط به بهار  89و نقاط آبی رنگ مربوط به پاییز  88است.

نمودار  .2همبستگی بین شوری خاک اندازه گیری شده در صحرا با آزمایشگاه در خاک زیر سطحی (40-20
سانتی متری) .دایره های قرمز مربوط به بهار  89و نقاط آبی رنگ مربوط به پاییز  88است.
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روشی كه در صحرا براي اندازه گيري شوري خاك مورد استفاده قرار گرفت روشی همراه با خطا ولی
در عين حال ارزان و سریع بود .با این وجود ،رابطه خطی قوي بين این مقادیر ( ( softو مقادیر واقعی
اندازه گيري شده وجود دارد .البته باید توجه داشت كه وجود چنين رابطه قوي بين داده هاي
آزمایشگاهی و صحرایی به معناي استفاده از این داده ها به جاي اندازه گيري هاي آزمایشگاهی نيست.
بلكه به این معنی است كه با كاليبره كردن این داده ها با داده هاي آزمایشگاهی ،بتوان بهترین استفاده را
از این نوع داده هاي ازران قيمت كرد و نقشه هایی با دقت قابل قبول توليد نمود .شكل  11مختصات
و مقادیر شوري خاك اندازه گيري شده در پایيز  80را نمایش می دهد .در این دور بيشتر حجم نمونه
هاي گرفته شده ،در اطراف مرز تغييرات شدید شوري خاك است تا بتوان در طول زمان چگونگی
جابجائی مرز شوري خاك را به دقت مانيتور كرد و جلوي پيش روي حاشيه شور را به سمت اراضی
كشاورزي كنترل كرد.
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 -4-4ارائه نقشه های تغییرات مکانی شوری برای بازه های زمانی مربوطه
 -1-4-4تعیین مرز تغییرات شدید شوری خاک
پس از اتمام آناليزهاي آزمایشگاهی ،براساس نتایج حاصل ،مرز تغييرات مكانی شوري به طور
اوليه بر روي تصاویر ماهواره اي تعيين شد (شكل  )15تا پایش این مرز در دورهاي بعدي
نمونه برداري با دقت بيشتري انجام شود .در منطقه مورد مطالعه ،در قسمتی كه با خط قرمز
مشخص شده است ،شوري خاك در فاصله  200متر ،تغييرات بسيار شدیدي را نشان می دهد.
به طور مثال ،شوري خاك بين نقطه  00و  100كه در یك ردیف قرار دارند و تنها  200متر از
هم فاصله دارند؛ از حدود  5دسيزیمنس بر متر به حدود  3دسيزیمنس بر متر افزایش داشت.
چنين تغييرات ناگهانی را در تمام منطقه نيز می توان مشاهده كرد .به عبارت دیگر ،تغييرات
شوري در منطقه قبل از خط قرمز بسيار كم بود و منطقه عمال با مشكل شوري مواجه نبود .اما
در قسمتی كه با خط قرمز جدا شده شوري خاك زیاد و منطقه دچار مشكل شوري است.
بنابراین ،در دورهاي بعدي نمونه برداري ،می بایست بررسی هاي دقيق تري در خصوص درك
بهتر علل تغييرات ناگهانی شوري خاك در این فاصله كوتاه و پيشروي آن به سمت اراضی غير
شور كه در نزدیكی این مرز قرار دارند ،صورت خواهد گرفت .اما در گزارش حاضر ،با توجه
به نتایج حاصل از دور اول نمونه برداري ،نتایج و نقشه هاي مربوط به دور اول نمونه برداري
ارائه شده است.
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شکل  -12تعیین مرز تغییرات شوری خاک بر روی تصاویر ماهواره ای بر اساس نتایج حاصل از نمونه
برداری دور اول در منطقه.
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 -2-4-4کالیبراسیون داده های صحرائی با استفاده از داده های آزمایشگاهی
همانطور كه پيشتر در روش كار تحقيق حاضر گفته شد ،یكی از كارهائی كه می بایست در
راستاي این مطالعه انجام شود ،استفاده از داده هاي صحرائی به جاي داده هاي آزمایشگاهی
براي مطالعه تغييرات مكانی شوري خاك بود .تا به این صورت در زمان و هزینه هاي مطالعه
صرفه جوئی شود در عين اینكه اطمينان از دقت نتایج نيز حاصل شود .بدین منظور نتایج
حاصل از آناليزهاي صحرائی با مدل هاي مختلف رگرسيونی برازش داده شدند و از مدل هاي
حاصل در تخمين آزمایشگاهی شوري خاك استفاده شد .نتایج نشان داد كه رابطه معنی داري
بين آناليزهاي صحرائی و آزمایشگاهی شوري خاك وجود دارد (جدول  .)2در ميان مدل هاي
مورد مقایسه ،مدل خطی با كمترین  (Mean Absolute Error ( MAEو MBE
( )Mean Bias Errorبه عنوان بهترین مدل شناخته شد (جدول  .)2بنابراین از معادله مدل
خطی برازش شده در تخمين آزمایشگاهی شوري در دورهاي بعدي نمونه برداري می توان
استفاده كرد و به این وسيله حجم آناليزهاي آزمایشگاهی را به حداقل تقليل داد.
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جدول  -5پارامترهای مربوط به مقایسه مدل های مختلف رگرسیونی در برازش بهترین مدل تخمین شوری
خاک از روی داده های صحرائی.

مدل

توانی

پارامتر آماري

خطی

لگاریتمی

نمائی

0.40 MAE

0.38

1.64

1.66

-0.141 MBE

-0.035

0.65

-1.35

0.04

0.35

0.35

0.08 R
2

 -3-4-4تخمین شوری خاک با استفاده از روش کریجینگ
قبل از تعریف الگریتم هاي مربوط به تغييرات مكانی و زمانی شوري خاك ،براي درك اوليه از
وضعيت شوري خاك در منطقه ،ابتدا تنها با استفاده از داده هاي آزمایشگاهی موجود براي دو بازه
زمانی اول ،نقشه هاي شوري خاك براي هر دو عمق  50-0سانتی متري و  40-50سانتی متري در نرم
افزار  GS+كه نرم افزاري نسبتا ساده براي تخمين كانی است ،تهيه شدند .بدین منظور ابتدا داده هاي
مربوط به شوري خاك مورد تجزیه و تحليل آماري قرار گرفتند و شاخص هاي آماري نظير مقادیر
حداقل ،حداكثر ،ميانگين و چولگی بدست آمدند (جدول  .)6با توجه به این نتایج ،ميانگين شوري در
منطقه  3.88و حداكثر آن بيش از  43دسيزیمنس بر متر به دست آمد .تغييرات شوري در خاك سطح
االرض ( 50-0سانتی متر) ،از زیر  0.5تا باالي  43دسيزیمنس بر متر و در خاك تحت االرض ،از
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حدود  0.5تا باالي  55دسيزیمنس بر متر متغير می باشد .به نظر می رسد كه پائين تر بودن حداكثر
شوري در خاك تحت االرض ،به دليل تجمع نمك در خاك سطحی در نتيجه تبخير و تعرق باشد.

جدول  -6نتایج تجزیه آماری مقادیر شوری نمونه های خاک منطقه

ميانگين

مقدار حداقل

مقدار حداكثر

واریانس

خطاي استاندارد

چولگی

3.88

0.5

43.3

60.36

3.8

5.31

سپس مدل نيم تغيير نما ( )semivariogramتهيه شود كه نتيجه آن در شكل  15نشان داده شده
است .آناليز داده هاي مربوط به این تحقيق نشان داد كه مدل كروي مدل مناسبی براي این نيم تغييرنما
است (جدول .)3

جدول  -7ضرائیب رگرسیونی مدل های مختلف در تعیین مناسب ترین مدل نیم تغییرنمای تجربی

مدل

كروي

نمائی

خطی

گوسی

0.08 R2

0.03

0.65

0.03
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شکل  -12مدل و نیم تغییرنمای تجربی شوری خاک با استفاده از روش کریجینگ.

شکل  -13ارزیابی برآورد شوری خاک با استفاده از روش کریجینگ
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شکل  -14نقشه دوبعدی (شکل باال) و سه بعدی (شکل پائین)تغییرات مکانی شوری خاک منطقه مطالعه با داده
های آزمایشگاهی در عمق  20-0سانتی متری خاک
67

شکل  -15نقشه دوبعدی (شکل باال) و سه بعدی (شکل پائین)تغییرات مکانی شوری خاک منطقه مطالعه با داده
های آزمایشگاهی در عمق  40-20سانتی متری خاک
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شکل  -16نقشه دوبعدی (شکل باال) و سه بعدی (شکل پائین)تغییرات مکانی شوری خاک منطقه مطالعه با داده
های آزمایشگاهی در عمق  40-0سانتی متری خاک (در تهیه این نقشه از متوسط داده های دو عمق استفاده شده
است).
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 -6-4گزارش مدل کردن تغییرات و وارد کردن اطالعات مختلف در مدل
ابتدا شایان ذكر است تمامی محاسبات این بخش در نرم افزار مطلب  5010كد نویسی شده و اجرا
گردیده اند ( .) Math Works Inc. 1999

 -1-5-4پارادایم عمومی تخمین مکانی
در مدیریت اطالعات خاك ،همچون بسياري از علوم كاربردي ،مشكل مواجه با تخمين مكانی دادهها
وجود داشته است .در واقع ،براي پيشنهاد و یا اجراي هرنوع مدل در زمينههاي مختلف خاكشناسی ،یا
به دست آوردن نتایج واقعی ،میبایست به جمعآوري اطالعات پرداخت .اما از آنجائی كه نمونهبرداري
و جمعآوري داده ،هزینهبر و وقتگير است ،دانش بهدست آمده درباره محيط طبيعی ،فقط به بخش-
هاي نمونهبرداري شده محدود میشود .بهعالوه ،ابزارهاي اندازهگيري ،هميشه منجر به توليد مقادیر
مطمئن نمیشوند و محققين اغلب با عدم قطعيت در نمونهبرداري مواجهاند .تخمين متغيرهاي مورد
نظر در نقاط بدون نمونه ،باید بتواند خال بين اطالعات موجود منطقهاي و دادههاي مكانی مورد نياز را
پركند .در نظریه تخمين مكانی فرض بر این است كه در متغيرهاي پيوسته مثل شوري خاك ،دو نقطه
از نظر مختصات جغرافيایی به یكدیگر نزدیك تر باشند ،بيشترین شباهت و هرچه از هم دور شوند،
كمترین شباهت ها یا بيشترین اختالف ها را خواهند داشت .بر این اساس با اندازه گيري یك سري از
نقاط در اطراف نقطه اي كه مقدار متغير مورد نظر در دست رس نيست ،مثال نقطه  xمی توان مقدار x
را با كمك داده هاي اطراف آن تخمين زد .به گونه اي كه نزدیكترین نقاط به  xبيشترین وزن را به
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خود می گيرند و بالعكس .در نهایت از رادیكال مجموع حاصل ضرب وزن ها در مقادیر واقعی ،مقدار
 xتخمين زده می شود .به مدلی كه رابطه بين نقاط اندازه گيري شده را تعریف می كن ،مدل
واریوگرامی گفته می شود .هر واریوگرام شامل سه بخش است :قسمت ناگت كه ناشی از خطاي اندازه
گيري است sill ،بلندترین قسمت واریوگرام در محور عمودي می باشد و  rangeكه معموال 1/3
طول منطقه نمونه برداري شده را در بر می گيرد .مدل هاي مختلفی براي برازش واریوگرام بر روي
داده ها وجود دارند مثل مدل توانی ،كروي و غيره .مدلی كه بيشترین هم خوانی را با داده هاي ما از
خود نشان داد مثل كروي بود كه بعدا به آن می پردازیم.

 -2-5-4استفاده از اطالعات مربوط به آبهای زیرزمینی در تخمین شوری خاک
براي بهبود كيفيت واریوگرام برازش شده روي داده ها ،ما از اطالعات مربوط به آب هاي زیرزمينی
منطقه مطالعاتی استفاده كردیم .این اطالعات براي هفت سال متوالی از  86-80موجود بودند .و شامل
آناليز كامل آب شامل انواع كاتيون ها و آنيون ها بود .ابتدا آناليزهاي زمانی بر روي این داده ها صورت
گرفت تا ببينيم آیا وابستگی زمانی بين پارامترهاي اندازه گيري شده وجود دارد یا نه .نتایج نشان داد كه
حداقل در این هفت سال ،كيفيت آب زیرزمينی تغيير چشم گيري نكرده است .بنابراین ميانگين هفت
سال آناليزهاي آب زیرزمينی گرفته شد .نتایج نشان داد كه تنها  SARآب زیرزمينی نقشی شایسته ي
توجه در بهبود كيفيت واریوگرام شوري خاك دارد .بنابراین از آن به عنوان كووریيت استفاده شد
(شكل  .)13این مدل واریوگرامی مربوط به پائيز  ،88براي تخمين در هر نقطه از شبكه تخمين استفاده
می شود كه در نهایت منجر به توليد نقشه شوري خاك منطقه مطالعاتی می گردد (شكل .)18
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شکل  . 17مدل واریوگرامی برازش شده بر روی داده های شوری آزمایشگاهی خاک پائیز  88با  SARبه عنوان
کوورییت.
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شكل  -18تخمين مكانی شوري خاك بدون استفاده از اطالعات آبهاي زیرزمينی (باال) و با استفاده از اطالعات مربوط
به  SARآب زیرزمينی (پائين) .نقاط قرمز رنگ نشان دهنده موقعيت نقاط سطح االرضی مربوط به پائيز  88هستند كه
در تخمين استفاده شده اند.

73

شکل  . 19مدل واریوگرامی برازش شده بر روی داده های شوری آزمایشگاهی خاک بهار  89با  SARبه عنوان
کوورییت.
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شكل  -50تخمين مكانی شوري خاك بدون استفاده از اطالعات آبهاي زیرزمينی (باال) و با استفاده از اطالعات مربوط
به  SARآب زیرزمينی (پائين) .نقاط قرمز رنگ نشان دهنده موقعيت نقاط سطح االرضی مربوط به بهار  80هستند كه
در تخمين استفاده شده اند.

75

شکل  . 21مدل واریوگرامی برازش شده بر روی داده های شوری آزمایشگاهی خاک پائیز  89با  SARبه عنوان
کوورییت.
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شكل  -51تخمين مكانی شوري خاك بدون استفاده از اطالعات آبهاي زیرزمينی (باال) و با استفاده از اطالعات مربوط
به  SARآب زیرزمينی (پائين) .نقاط قرمز رنگ نشان دهنده موقعيت نقاط سطح االرضی مربوط به پائيز  80هستند كه
در تخمين استفاده شده اند.
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 -6-4گزارش اعتبار سنجی مدل
همانطور كه پيشتر گفته شد در دو دور اول نمونه برداري ،شوري خاك هم در صحرا و هم در
آزمایشگاه اندازه گيري شدند سپس بر اساس رابطه قوي و معنی داري كه بين این دو اندازه گيري
وجود داشت ،در دور سوم نمونه برداري شوري خاك فقط در صحرا اندازه گيري شد .در این قسمت،
ابتدا با استفاده از داده هاي مربوط به دور اول نمونه برداري كاليبراسيون بين داده هاي صحرائی و
آزمایگاهی صورت می گيرد .سپس با استفاده از داده هاي دور دوم ،اعتبار سنجی مدل انجام می شود و
در مرحله ي بعدي ،تخمين براي دور سوم نمونه ها صورت خواهد گرفت.

 -1-6-4ارتباط بین داده های صحرائی و آزمایشگاهی
ارتباط بين داده هاي صحرائی و آزمایشگاهی پيشتر در قسمت  3-4آورده شده است .همانطور كه از
نمودارهاي  1و 5قابل مشاهده است ،ارتباط خطی و معنی داري بين اندازه گيري هاي صحرائی و
آزمایشگاهی وجود دارد .مقدار همبستگی بين داده هاي صحرائی و آزمایشگاهی براي پائيز  88برابر
 0.03و براي بهار  ،80برابر  0.01بود.

 -2-6-4وارد کردن خطای مربوط به استفاده از داده های صحرائی در تخمین
همانطور كه گفته شد از داده هاي سري اول براي تعيين ميزان خطاي ناشی از كاربرد داده هاي
صحرائی استفاده شد .براي این منظور هيستوگرام باقی مانده هاي مربوط به اختالف بين داده هاي
صحرائی و آزمایشگاهی تعيين شد (نمودار  .)3همانطور كه از نمودار  3قابل مشاهده است ،این باقی
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مانده ها توزیع نسبتا نرمالی را نشان می دهند كه این خود بيانگر این موضوع است كه اختالف بين
داده هاي صحرائی و آزمایشگاهی ناشی از خطاي اندازه گيري است نه ناشی از روند خاصی بين باقی
مانده ها (.)residuals

نمودار  -3هيستوگرام باقی مانده ها براي پائيز  .88خط پيوسته مدل  pdfبرازش داده شده بر روي هيستوگرام است.
محور افقی بر مبناي لگاریتمی است.

بعد از محاسبه ي باقی مانده ها ،واریانس باقی مانده ها به عنوان خطاي ناشی از استفاده از داده هاي
صحرائی تعيين شد و سپس با استفاده از این خطا ،داده هاي نامطمئن از نوع احتمالی براي بهار 80
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تعریف شدند .سپس براي بررسی درجه صحت و اعتبار استفاده از داده هاي نامطمئن در تخمين
شوري خاك ،روش هاي كریجينگ ( ،)OKكریجينگ با داده هاي مطمئن و نامطمئن( ،)SHKMEو
كریجينگ با داده هاي نامطمئن ( )SKMEباهم مقایسه شدند .كه خالصه ي این نتایج در جدول 8
آورده شده است.
جدول  -8نتایج مقایسه كمی سه روش در تخمين شوري خاك براي بهار 80

همانطور كه در جدول  8آورده شده است ،استفاده از داده هاي نامطمئن بازه اي ،تخمينی بسيار نزدیك
به داده هاي دقيق آزمایشگاهی داشته است .این نشان می دهد كه روش ارزان و سریع صحرائی ،می
تواند جایگزین استفاده از داده هاي گران قيمت و وقت گير آزمایشگاهی شود .بعد از اعتبار سنجی
دقت استفاده از داده هاي نامطمئن ،از این روش براي تخمين شوري خاك در پائيز  80كه تنها داده
هاي صحرائی موجود بود ،استفاده شد .نقشه هاي مربوط به سه روش مقایسه شده در باال و تخمين
شوري خاك براي پائيز  80در شكال  55آورده شده است.
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شكل  -55باال سمت چپ ،OK ،باال سمت راست ،SKME ،پائين سمت چپ HSKME ،براي بهار  80و پائين
سمت راست SKME ،براي پائيز .80

همانطور كه در باال ذكر شد ،از خطاي مربوط به اندازه گيري صحرائی شوري خاك در پائيز  88براي
تعریف داده هاي نامطمئن احتمالی در بهار و پائيز  80استفاده شد .براي بررسی این موضوع كه آیا
كاليبراسيون داده هاي صحرائی در هر دور نمونه برداري الزم است یا نه ،براي پائيز  ،80تخمين با
استفاده از خطاي پائيز  ،88بهار  80و ميانگين ساليانه مجددا صورت گرفت و نتایج با هم مقایسه شدند
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كه خالصه آن در جدول  0آورده شده است .همانطور كه از این نتایج مشهود است ،اختالف معنی
داري بين ا ین سه روش وجود ندارد و این نشان می دهد كه حداقل در یك بازه زمانی یك ساله ،یكبار
كاليبره كردن داده ها كافی به نظر می رسد.

جدول  -0مقایسه ي كيفی سه زمان مختلف در تعيين خطاي تخمين براي پائيز .80

 -7-4بررسی تغییرات زمانی شوری خاک برای بازه زمانی مورد مطالعه
براي بررسی تغييرات زمانی شوري خاك ،ابتدا زمان ها دو به دو بررسی شدند تا ایده اي كلی در
خصوص تغيير شوري خاك از یك زمان به زمان دیگر به دست بياید .بدین منظور ابتدا نقاطی كه در
دو زمان متوالی نمونه برداري شده بودند مشخص شدند .سپس مقدار مطلق تفاضل مقدار اندازه گيري
شده در هر نقطه به دست آمد .تغييرات شدید در هر نقطه نشان دهنده افزایش یا كاهش شوري خاك
بود .پالت هاي رنگی ( )colorplotsمربوط به این تغييرات در نقاط مشترك بين هر جفت بازه زمانی
در اشكال  52 ،53و  53نمایش داده شده است .در این اشكال ،نقاط با رنگ روشن كه نشان دهنده
تغييرات در حول و حوش مقدار صفر است ،بيانگر تغييرات ناچيز در شوري خاك از یك بازه ي
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زمانی به زمان دیگر است .افزایش رنگ به سمت رنگ قرمز یا اعداد مثبت ،نشان دهنده باال بودن
شوري خاك در زمان اوليه است (مثال در شكل 53كه اختالف بين پائيز  88و بهار  80را نشان می
دهد ،زمان اول ،پائيز  88است) .عكس این مطلب در خصوص حركت به سمت اعداد منفی صادق
است .به نظر می رسد كه افزایش شوري خاك در بهار  80نسبت به پائيز  ،88به دليل باال آمدن سطح
آب زیرزمينی و حركت نمك از پائين به سمت باال است .در نقاطی هم كه شوري خاك كاهش نشان
می دهد دليل آن می تواند شست و شوي نمك از باال به سمت پائين در نقاط با سطح آب زیرمينی
پائين باشد.

شكل  -53مقدار مطلق تفاوت بين پائيز  88و بهار  .80رنگ هاي متمایل به روشن نشان دهنده حداقل تفاوت ها است.
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نمودار  -3هيستوگرام تغييرات شوري خاك بين بازه زمانی  1و 5

شكل  -54تغييرات شوري از زمان  1به زمان 5
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همانطور كه از هيستوگرام نمودار  3پيدا است ،بخش اعظم تراكم داده ها به سمت اعداد منفی است كه
این خود نشان دهنده افزایش شوري خاك از بازه زمانی یك (پائيز  )88به زمان دوم (بهار  )80است.
بنابراین با وجود افزایش بارندگی ها در بهار  ،80یكی از دالیل اصلی افزایش شوري خاك می تواند
باال آمدن سطح آب زیرزمينی و حركت نمك از اعماق پائين تر به سمت الیه هاي سطحی باشد.
با توجه به شكل  52و هيستوگرام  ،4شوري خاك در پائيز  80كاهش اندكی نسبت به پائيز  88نشان
می دهد .به نظر می رسد كه یكی از دالیل این اتفاق ،وقوع بازندگی هاي زود هنگام در پائيز  80باشد
كه باعث حركت نمك به افق هاي پائين تر شده است.

شكل  -52مقدار مطلق تفاوت بين پائيز  88و پائيز  .80رنگ هاي متمایل به روشن نشان دهنده حداقل تفاوت ها است.
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نمودار  -4هيستوگرام تغييرات شوري خاك بين بازه زمانی  1و3

شكل  -56تغييرات شوري از زمان  1به زمان 3
86

وضعيتی مشابه زمان  1و  ،5بين زمان  5و 3نيز دیده شد یعنی نتایج شكل  53و نمودار  2بيانگر این
موضوع هستند كه بين این دو زمان نيز شوري خاك به سمت زمان سوم كاهش نشان داده كه دليلی
مشابه قسمت قبل ،توجيه گر این موضوع می تواند باشد .در زمان سوم بر خالف زمان دوم ،پس از
یك دوره خشكی سه ماهه ي تابستان ،سطح آب زیرزمينی احتماال افت داشته و بارشهاي زود هنگام
اول پائيز باعث باال آمدن سطح آب زیرزمينی نشده و فقط توانسته نمك را از افق هاي سطحی شسته و
به اعماق پائينتر انتقال دهد.

شكل -53مقدار مطلق تفاوت بين بهار  .80و پائيز  .80رنگ هاي متمایل به روشن نشان دهنده حداقل تفاوت ها است.
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نمودار -2هيستوگرام تغييرات شوري خاك بين بازه زمانی  5و.3

شكل  -58تغييرات شوري از زمان  5به .3
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 -8-4بررسی مرز تغییرات شوری خاک در بازه زمانی مورد مطالعه
براي بررسی مرز تغييرات شوري خاك ،ابتدا تخمين شوري در منطقه مورد مطالعه با استفاده از داده
هاي نامطمئن و روش انتروپی حداكثر اریب صورت گرفت (اشكال  .)31-50سپس شوري  dS/m 5به
عنوان مرز تفكيك اراضی شور و غير شور انتخاب شد .نقاط با شوري كمتر از این مقدار صفر و باالتر
از این  1درنظر گرفته شدند .و مرز تقریبی بين اراضی شور و غير شور در هر بازه ي زمانی رسم شد.
سپس هر سه الیه اطالعاتی روي هم قرار گرفتند كه نتایج آن در شكل  35آورده شده است.

شكل  -50نقشه ي تغييرات مكانی شوري خاك بخشی از جنوب دشت اروميه با روش  BMEو داده هاي نامطمئن
احتمالی (پائيز .)1388
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شكل  -30نقشه ي تغييرات مكانی شوري خاك بخشی از جنوب دشت اروميه با روش  BMEو داده هاي نامطمئن
احتمالی (بهار .)1380

شكل  -31نقشه ي تغييرات مكانی شوري خاك بخشی از جنوب دشت اروميه با روش  BMEو داده هاي نامطمئن
احتمالی (پائيز .)1380
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همانطور كه گفته شد  dS/m 5مرز بين راضی شور و غير شور تعيين شد همين امر باعث شد كه خطی
مستقيم بين این اراضی كشيده شود در حالی كه در واقعيت چنين چيزي امكان پذیر نيست .به عبارت
دیگر كشيدن چنين خطی با ماهيت پيوسته شوري خاك همخوانی ندارد .از طرف دیگر ،فاصله بين دو
نمونه برداري متوالی در مرز شوري ،حدود  520متر است و با وجود تخمين شوري نقاط بر روي
شبكه  100متري ،واضح است كه امكان تعيين شوري خاك در تمام نقاط مابينی امكان پذیر نيست و
تعيين مرز دقيق تغييرات شوري خاك حتی با باالترین تراكم نمونه برداري نه عملی است نه ممكن.
بنابراین پرواضح است كه تعيين این مرز با عدم قطعيتی همراه است .بدین منظور تخمين عدم قطعيت
همراه با مرز تغييرات شوري خاك در صحرا براي بهار  80صورت گرفت كه نتيجه آن در شكل 33
آورده شده است .همانطور كه پيداست ،نقاطی كه دورتر از مرز شوري قرار داردند ،یا جزو منطقه شور
هستند (سمت راست) یا غيرشور (سمت چپ) .ولی حدفاصل این دو منطقه ،احتماالت متفاوتی وجود
دارد كه یك نقطه به كدام كالس تعلق دارد .هرچه رنگ ها به سمت آبی حركت می كنند نشان می
دهد كه احتمال اینكه یك نقطه در آن ناحيه به كالس غيرشور تعلق داشته باشد بيشتر است و هرچه
رنگ ها به سمت قرمز پيش می روند احتمال تعلق یك نقطه در آن محدوده به كالس شور بيشتر می
شود.
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شكل  - 35مرز بين اراضی شور و غير شور در زمان هاي مورد مطالعه .باال سمت چپ ،پائيز  ،80باال-سمت راست،
بهار  ،80پائين سمت چپ ،پائيز  ،80پائين سمت راست ،مرز تغييرات در دوره ي زمانی مورد مطالعه.
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شکل  -33عدم قطعیت همراه با تخمین مرز تغییرات شوری خاک در منطقه مطالعاتی.
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 -9-4جمع بندی و نتیجه گیری

این تحقيق به منظور بررسی تغييرات مكانی و زمانی شوري خاك در اراضی حاشيه شرقی دریاچه
اروميه در یك دوره زمانی دوساله بين سالهاي  1300-1388صورت گرفت .مطالعه حاضر در منطقه اي
به مساحت  2000هكتار در جنوب دشت اروميه صورت گرفت .نمونه هاي خاك با فواصل  200متر از
هم از دو عمق  50-0سانتی متري و  40-50سانتی متري عمق خاك گرفته شدند .شوري خاك ابتدا در
صحرا با ECمتر صحرائی اندازه گيري شد سپس نمونه ها به آزمایشگاه منتقل شدند و مجددا شوري
خاكها به روش آزمایشگاهی تعيين گردیدند .نتایج بررسی هاي مقدماتی تغييرات مكانی شوري خاك
دشت اروميه براي پائيز  1388نشان داد كه شوري خاك بين حداقل  0.5دسی زیمنس بر متر و حداكثر
 43.3دسی زیمنس بر متر متغير بود (جدول  .)4این تغييرات در شوري خاك كامال پيوسته و تدریجی
نبود بلكه ناگهان در فاصله  200متر از شوري كمتر از  0.2دسی زیمنس به باالي  2دسی زیمنس
افزایش یافت (شكل  .)15چنين پدیده اي در كل منطقه مطالعاتی به موازات دریاچه مشاهده شد .این
امر نشان می داد كه عاملی به جز عوامل خاك ساز بر فرایند تجمع نمك در خاك تاثير گذار بوده
است .بدین منظور نقشه زمين شناسی منطقه به صورت دیجيتال تهيه شد و سازندهاي موجود در منطقه
مورد بررسی قرار گرفتند .مشاهده شد كه كل منطقه جنوب دشت اروميه از دو سازند اصلی تشكيل
شده است ،سازندهاي غير شور و سازندهاي شور و نمكی .مرز تقریبی این دو سازند با مرزتغييرات
شدید شوري خاك همخوانی نزدیكی نشان داد و این نظریه را قوت داد كه یك انقطاع سنگی در منطقه
اتفاق افتاده است و منجر به تشكيل دو بخش كامال متفاوت از نظر شوري در منطقه شده است .با
توجه به اینكه نمونه برداري دور اول یعنی پائيز  88نتوانسته بود به طور كامل وضعيت شوري در
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منطقه را پوشش بدهد و در بخش هائی از منطقه نمونه برداري قبل از ورود به اراضی شور به اتمام
رسيده بود ،در بهار  ،1380حدود  20نقطه اضافی عالوه بر  500نقطه دور اول در منطقه برداشت
شدند .بخشی از این نمونه ها مربوط به قسمت هاي نمونه برداري نشده بود و بخش دیگر آن ،از
حدفاصل بين اراضی شور و غير شور گرفته شد .هدف از چنين كاري پایش كامل مرز تغييرات شوري
خاك در منطقه بود (شكل  .)0حداقل شوري خاك در بهار  0.12 ،80و حداكثر آن  42دسی زیمنس بر
متر بود .نتایج این دور از نمونه برداري خاك نشان داد كه در نمونه برداري با فواصل  520متر در
امتداد مرز تغييرات شوري نيز همچنان جهشی در مقدار شوري خاك اتفاق افتاد و این امر ،محل وقوع
این تغييرات را به زیر  520متر كاهش داد و اثباتگر این واقعيت بود كه در منطقه انقطاع سنگی اتفاق
افتاده است .مشاهدات صحرائی و حفر پروفيل هاي خاك نشان داد كه چنين مرزي ناشی از رسوبات
برجاي مانده از بستر دریاچه اروميه در دوره هاي پرآبی است .این مرز همچنين گستردگی دریاچه
اروميه در گذشته را نيز نشان می دهد .به عبارت دیگر ،حداكثر مسافتی كه دریاچه اروميه در دوره اي
توانسته گسترش بيابد و رسوبات خود را برجاي بگذارد ،عامل اصلی تعيين كننده این مرز در منطقه
مطالعاتی بوده است .بنابراین یك عامل اوليه مثل رسوبات دریاچه اروميه تعيين كننده شوري خاك در
منطقه بود و دیگر عامل ،حركت هاي سطحی و زیرسطحی آبها كه به طور ثانویه در گسترش شوري
در خاك تاثير می گذارد .در قدم بعدي این تحقيق ،اطالعات به دست آمده از مطالعات صحرائی و
آزمایشگاهی با هم مقایسه شدند و ارتباط خطی معنی داري بين این دو سري از داده ها به دست آمد
(نمودار  1و نمودار  .)5در دور سوم نمونه برداري ،براساس اطالعات به دست آمده از دو سري اول
نمونه برداري ها ،اوال بخشی از منطقه مطالعاتی كه شوري زیر  0.2دسی زیمنس بر متر داشتند به علت
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اینكه در حال حاضر در معرض خطر شور شدن قرار نداشتند از دور نمونه برداري ها حذف شدند.
دوما با توجه به اینكه بين شوري اندازه گيري شده در صحرا كه سریع ،آسان و كم هزینه بود و اندازه
گيري هاي آزمایشگاهی رابطه معنی داري وجود داشت ،در دور سوم تنها شوري خاك در صحرا اندازه
گيري شد .در دور هاي بعدي نمونه برداري نيز این كار ادامه پيدا كرد.
پس از به دست آمدن نتایج شوري خاك از مطالعات آزمایشگاهی ،براي هر دور نمونه برداري و هر
عمق خاك به طور جداگانه ابتدا بهترین مدل واریوگرامی برازش شد و پارامترهاي مدل بدست آمدند
سپس تخمين مكانی بر روي یك شبكه ي  100متري به روش كریجينگ صورت گرفت (اشكال -15
 .)16براي دورهاي بعدي نمونه برداري كه تنها اندازه گيري هاي صحرائی شوري خاك موجود بودند،
از روش انتروپی حداكثر اریب در تخمين مكانی شوري خاك استفاده شد .به این ترتيب كه ابتدا با
توجه به نتایج به دست آمده از كاليبراسيون داده هاي صحرائی و آزمایشگاهی ،خطاي مربوط به اندازه
گيري هاي صحرائی تعيين شد .سپس از این خطا براي تعریف داده هاي نامطمئن صحرائی به صورت
احتمالی استفاده شد و در نهایت از روش انتروپی حداكثر اریب و روش تخمين احتمالی براي تخمين
مكانی شوري خاك استفاده شد .پس از بررسی تغييرات مكانی ،نوبت به بررسی تغييرات زمانی شوري
خاك در بازه زمانی مورد مطالعه رسيد .براي همگن سازي نقشه هاي توليدي ،براي مطالعات زمانی
شوري خاك ،در تمام دور هاي نمونه برداري ،اعم از زمانهایی كه براي آنها داده هاي آزمایشگاهی
موجود بود نيز از داده هاي صحرائی و روش انتروپی حداكثر اریب با استفاده از داده هاي نامطمئن
احتمالی استفاده شد كه نقشه هاي حاصل شده در اشكال  31-50نشان داده شده اند .بررسی هاي
زمانی شوري خاك ،نشان داد كه در طول دوره مطالعه ،وضعيت شوري در اراضی كشاورزي دورتر از
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بستر قدیمی دریاچه اروميه نسبتا پایدار بوده است و تغييرات معنی داري در شوري خاك این اراضی
اتفاق نيفتاده است .اما محل وقوع تغييرات شدید شوري خاك یا همان مرز بين اراضی شور و غيرشور،
جائی بود كه وضعيت شوري خاك از فصلی به فصل دیگر و از زمانی به زمان دیگر متغير بود .گاه
حركت این مرز به سمت اراضی كشاورزي و گاه به سمت دریاچه بود .علت این امر ،مقدار بارندگی و
زمان بارندگی ارزیابی شد .به طوري كه در فصل بهار ،به دنبال یك دوره بارندگی زمستانه كه سطح
آب هاي زیرمينی باال آمده بود ،شوري سطحی خاك افزایش پيدا كرد در حالی كه در طول فصل پائيز،
كه سطح آبهاي زیرزمينی بعد از دوره خشكی تابستان افت كرده ،بارندگی باعث شست و شوي نمك
از سطح خاك شده و باعث كاهش شوري خاك نسبت به فصل بهار شده است .بنابراین با وجود اینكه
در مطالعات اوليه تحقيق وجود یك مرز بين اراضی شور و غيرشور به اثبات رسيد ،اما مطالعات زمانی
شوري خاك نشان داد كه محل وقوع این مرز در طول زمان ثابت نبوده و پيوسته در حال جابجا شدن
می باشد .شواهدي در خصوص حركت دائمی این مرز به سمت اراضی كشاورزي در این دوره دوساله
تحقيق به دست نيامد و بررسی هاي دقيق در دوره هاي زمانی طوالنی مدت مورد نياز است .ولی آنچه
كه مسلم است این است كه چنين مرزي قابليت حركت به سمت اراضی كشاورزي مجاور خود را دارد
و روش هاي غلط مدیریت خاك و آب در منطقه ،می توانند تسهيل كننده این امر باشند .حال كه می
دانيم در فاصله كمتر از  520متر از اراضی كشاورزي ،مرزي وجود دارد كه شوري خاك در آن ناگهان
بيش از  10برا بر می شود ،هرگونه مدیریت خاكی كه به صورت پایدار در منطقه صورت نگيرد عاملی
در تسریع حركت نمك به سمت اراضی كشاورزي و در نهایت ازبين رفتن آنها خواهد شد .به طور
مثال ،یكی از كارهاي مدیریتی غلطی كه در كل منطقه مورد مطالعه و به احتمال قوي در اكثر اراضی
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كشاورزي آذربایجان صورت می گيرد ،وجود پمپ هاي غيرمجاز براي برداشت آبهاي زیرزمينی و
آبياري سطحی خاك است كه با كاهش راندمان آبياري در حد  %30همراه می شود .به این صورت هم
منابع آبهاي زیرزمينی كاهش می یابد و هم فشار حركت آبهاي شور زیرسطحی به سمت اراضی
كشاورزي افزایش می یابد كه در درازمدت منجر به شور شدن خاكها و از بين رفتن باروري خاك می
شود .در قالب این تحقيق 15 ،پارامتر مرتبط با شوري آبهاي زیرزمينی در قالب زمانی  8سال مورد
بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد كه رابطه معنی داري بين شوري آب زیرزمينی و شوري سطحی
خاك وجود دارد گرچه این مقادیر شوري آبهاي زیرزمينی در حال حاضر براي آبياري اراضی
كشاورزي محدود كننده نيستند .همينطور نتایج بررسی هاي زمانی شوري آبهاي زیرزمينی نشان داد كه
روند افزایشی در پارامترهاي شوري آبهاي زیرزمينی وجود ندارد ،این نتایج نتایجی اميدواركننده می
باشند ،اما به طور قطع دليل و توجيهی براي تخریب منابع آبهاي زیرزمينی در منطقه نمی باشد .بنابراین
الزم است كه اقدامات مدیریتی درستی در زمينه حفظ توليد پایدار در منطقه صورت گيرد از جمله،
اصالح روش هاي آبياري اراضی و استفاده از گونه هاي مقاوم به شوري با نيازآبی كمتر.
به عنوان عصاره و ماحصل این تحقیق می توان گفت:
نتایج این تحقيق نشان داد كه مرزي شارپ بين اراضی شور و غير شور در منطقه مطالعاتی وجود دارد
كه نشانگر وجود انقطاع سنگی در منطقه است .با توجه به اطالعات حاصل از مطالعات خاكشناسی
منطقه ،این تغيير شدید ناشی از گستردگی دریاچه اروميه در گذشته است .به عبارت دیگر ،رسوباتی كه
در گذشته توسط دریاچه گذاشته شده است ،عامل اصلی وجود این مرز در منطقه می باشد و باعث به
وجود آمدن اراضی بسيار شور نزدیك به اراضی كشاورزي شده است .وجود چنين اراضی شوري با
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پوشش گياهی ناچيز ،خطري است كه اراضی كشاورزي مجاور دریاچه را تهدید می كند .از نتایج این
تحقيق چنين بر می آید كه اراضی كه در دور سوم نمونه برداري حذف شدند ،در حال حاضر در خطر
شوري قرار ندارند ولی اراضی مجاور مرز شوري ،بسيار مستعد شور شدن می باشند و بررسی و
مانيتور كردن ساليانه چگونگی حركت مرز بين اراضی شور و غير شور از اهميت ویژه اي برخوردار
است .به طور كلی در طول دوره ي دو ساله ي این تحقيق ،تغييرات شوري منطقه خطر ،بسيار پيچيده
و به شدت وابسته به بارندگی و سطح آب هاي زیرزمينی بود و گرچه این دوره دو ساله مطالعه
اطاالعات زیادي را در خصوص وضعيت شوري منطقه و ارضی در معرض خطر به ما داد ،ولی ادامه
این مطالعات در بازه هاي زمانی طوالنی تر براي دست یابی به مدلی براي پيش بينی چگونگی گسترش
شوري در سالهاي آتی نياز است .روش هاي صحرائی كه در این تحقيق مورد بررسی قرار گرفتند نشان
دادند كه چنين روش هائی در كنار كاهش هزینه هاي تحقيق و زمان انجام مطالعات ،تائيري بر روي
دقت نقشه هاي توليدي نداشتند و به مدیران این امكان را می دهند در شرایط كنونی كه بوجه هاي
اختصاصی به بخش تحقيقات بسيار ناچيز است ،كاري درخور اهميت و نيازهاي منطقه اي انجام دهند.
در حال حاضر تمامی دشت هاي اطراف دریاچه اروميه به دليل خشك شدن دریاچه و برجاي ماندن
پهنه وسيعی از اراضی شور در معرض فرسایش ،در خطر شور شدن هستند و نياز است وضعيت
گسترش شوري به سمت این اراضی ارزشمند كشاورزي نيز بررسی شود .با روش هاي كم هزینه
پيشنهادي در این تحقيق می توان در طول زمان وضعيت شوري خاك را در این اراضی نيز مانيتور كرد
كه متاسفانه بوجه و زمان این تحقيق مجال چنين كاري را به نویسندگان این طرح نداد ولی اميد است
قبل اینكه به دليل مدیریت هاي غلط كشاورزي و حركت نمك از سطوح نمكی تشكيل شده در اطراف
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دریاچه به سمت اراضی كشاورزي ،تحقيقات و اقدامات الزم در جهت مدیریت پایدار این اراضی
صورت گيرد.
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