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روشهای مختلفي برای تبديل دادههای نمونهبرداری شده به سطح پيوسته وجود دارد که در يک تقسيمبندی کلي
ميتوان آنها را به روشهای کالسيک ،زمين آماری و روشهايي که از هوش محاسباتي بهره ميبرند ،تقسيم نمود .يکي از
روشهای زمينآماری متداول ،روش کريجينگ است که در آن تخمين بر اساس ساختار فضايي موجود در محيط
موردنظر انجام ميشود و دقت برآورد در آن ،باالتر است .بر خالف بهبود چشمگير دقت نسبت به ساير روشها ،اين روش
نيز دارای معايبي است که از آنها ميتوان به حساسيت اين روش به کيفيت و خطای دادههای ورودی و پراکندگي آنها
اشاره نمود .برای رفع مشکالت ناشي از نااطميناني به دادههای ورودی در روش کريجينگ ميتوان از محاسبات فازی
استفاده نمود که در آن ميتوان نا اطمينانيهای موجود در داده ها را مدل کرده و از اين طريق نتايج تخمين را بهتر نمود.
در اين تحقيق هدف ،ارائهی روشي برای مدل کردن نااطمينانيهای دادههای ورودی با استفاده از محاسبات فازی است .در
اين روش تمام دادههای ورودی با توجه به خطاهای موجود در اندازهگيریها به شکل اعداد فازی ،وارد معادالت کريجينگ
شدهاند .بنابراين همهی معادالت به شکل فازی حل شدهاند .در پايان برای تست نتايج ،از کريجينگ فازی برای تخمين مقدار
سديم در آبخوان زنجان استفاده شده است .نتايج نشاندهندهی بهبود دقت تخمين در اين روش نسبت به روش کريجينگ
معمولي است ،هر چند محاسبات با استفاده از اين روش پيچيدهتر ميشود .همچنين در مطالعهی موردی انجام شده ،ميزان
سديم در آبهای زيرزميني پيرامون نواحي صنعتي و شهرهای بزرگ آبخوان باالتر است.
زمين  -آمار ،محاسبات فازی ،کريجينگ فازی ،واريوگرام فازی ،آلودگي آب.
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Various methods have been used to create continuous surfaces from sampled data. One of the most
common geostatistical methods is Kriging, which provides an accurate estimation based on existing spatial
structure in the sample points. However, Kriging method is sensitive to the errors in the input data, the
dispersion of the sample. The purpose of this research is to develop a new method to handle the uncertainties
resulted from the input data in the Kriging method. In this approach, the existing uncertainties in the input
data are modeled by fuzzy computations, and the variogram variables are calculated in fuzzy mode. To test
the new hybrid method, the sodium contamination values in Zanjan aquifer are used. The results show a
generally improved accuracy in comparison to the ordinary Kriging method. Consideration of all equations
and values in fuzzy raises the complexity of the computation. On the other hand, the integrity problems
associated other researches on fuzzy kriging are resolved.
KEYWORDS
Geostatistics, Fuzzy Computation, Fuzzy Semi-Variogram, Water Pollution.
دارد که ميتوان به اين موارد اشاره نمود :در اين روش ،از
ارتباط مکاني نقاط معلوم و نحوهی پراکندگي آنها حول
بررسي وضعيت آلودگي آبهای زيرزميني همواره اهميت

نقطهی تخمين برای برآورد ميزان کميت در نقطهی مجهول

خاصي دارد زيرا بهداشت و سالمت افراد رابطهی مستقيم با

استفاده ميشود .از طرفي تخمينگر کريجينگ ،يک تخمينگر

اين مسئله دارد .به عنوان مثال در تهيهی آبهای کشاورزی

نااريب و کمترين واريانس است [ .]5در حقيقت اين روش يک

بايد آلودگي آبهای زيرزميني در نظر گرفته شود تا به سالمت

روش آماری است و ميتوان از واريانس تخمين برای مشخص

محصوالت کشاورزی و مصرف کنندگان آسيبي نرساند .اين

نمودن خطای تخمين در يک نقطهی خاص استفاده نمود [.]52

مساله در تهيه آبهای شرب نيز اهميت خاصي دارد .بنابراين

کاربرد روش کريجينگ زماني که دادههای اندازهگيری شده

الزم است ميزان عناصر و مواد محلول در آب در تمام منطقه و

دارای خطا باشند ،محدود ميشود [ .]82برای رفع اين مشکل

نه فقط در نقاط نمونهبرداری شده ،مشخص شود تا به مديران

ميتوان از محاسبات فازی استفاده نمود .که ميتوان عدم

برای تصميمگيری هر چه صحيحتر و کارآتر کمک نمايد.

قطعيت در اطالعات کسب شده را با بازههای غير تصادفي

از آنجاکه ميزان غلظت عناصر و موادی مانند سديم،

فرمولبندی نمود [ . ]9اين عدم قطعيت يعني فقدان يک مرز

منيزيم ،نيترات و غيره در نقاط معدودی از محدودههای

مشخص که عضويت يا عدم عضويت يک عنصر را به مجموعه

مطالعاتي (آبخوانها) اندازهگيری ميشود ،برای بررسي

تميز دهد [ .]2در واقع دادههای مبهم در کريجينگ فازی با

پراکندگي اين مواد در آبهای زيرميني ميتوان از روشهای

استفاده از محاسبات فازی مدل ميشوند [.]51

تخمين استفاده نمود .با استفاده از اين روشها ،مقدار يک کميت

کريجينگ فازی برای اولين بار بهوسيلهی  Bardossyو

در نقاط مجهول با توجه به اندازهگيریهای انجام شده از آن

همکارانش در سال  1191ارائه شد [ .]1اين روش تا امروز در

کميت در نقاط معلوم ،به دست ميآيد .در اندازه گيری

حال پيشرفت و رفع نقص بوده است .از پژوهشهايي که در اين

پديدههای طبيعي و پديدههايي مانند آلودگي آب اندازهگيری

زمينه و با استفاده از اين روش انجام شده ميتوان به موارد

ميزان المان موردنظر بهوسيلهی نمونهبرداری انجام ميشود و

زير اشاره نمود:

با توجه به اينکه نمونهبرداری از تمام نقاط يک سطح از نظر

 -اين روش در تخمين مقادير هدايت الکتريکي آب در يک

زماني و مکاني امکانپذير نيست ،ميزان کميت در ساير نقاط با

آبخوان در منطقهی شمال غرب آلمان به کار گرفته شده است.

توجه به يک سری از مدلهای رياضي موجود تخمين زده

به دليل تغييرپذيری باال و توزيع نامنظم اطالعات نقطهای در اين

ميشود [.]81

منطقه ،مجموعهی دادههای اصلي با استفاده از مقادير فازی

روشهای مختلفي برای تخمين مقدار يک کميت در نقاط

بازسازی شده و نرمافزاری نيز در اين راستا تهيه شده است.

مجهول بر اساس نقاط معلوم وجود دارد که از مهمترين آنها

نتايج اين تحقيق نشان داد که با در نظر گرفتن مقادير

ميتوان به وزندهي معکوس فاصله ،چندجملهایها و کريجينگ

مشاهدهای به صورت فازی ،واريانس تخمين به طور معنيداری

اشاره نمود [ .]52در اين ميان ،روش کريجينگ که يک روش

کاهش مييابد [.]1

زمين  -آماری است ،نسبت به ساير روشها مزايای خاصي

 در سال  ،1111از اين روش برای تخمين عمق يخ درمنطقهای در کشور آلمان استفاده شده است .در اين پژوهش در

کل  931نقطه در منطقه نمونهبرداری شده که  179مورد از آنها

در پايان با توجه به وزنهای فازی بهدست آمده از معادالت،

به عنوان نقاط فازی در نظر گرفته شده و تخمين با استفاده از

مقدار کميت در همهی نقاط مجهول محاسبه شده است .سپس

نرمافزار فازک 1انجام شده است .همانطور که ديده ميشود،

با ايجاد نقشههای مربوطه ،مکانهای آلودگي شناسايي شدهاند.

در اين پژوهش نيز مانند کارهای قبل فقط تعدادی از نقاط و نه

در حقيقت در اينجا بر خالف روشهای قبل ،با توجه به فازی

تمامي آنها به عنوان نقاط فازی در نظر گرفته شدهاند [ .]53اين

بودن همهی اعداد ورودی محاسبات و معادالت نيز فازی شده

موضوع باعث ايجاد مشکالت در تلفيق محاسبات فازی مربوط

و برخالف پيچيدهتر شدن محاسبات ،مشکل تلفيق و مقايسهی

9

اعداد فازی و اعداد قطعي و نيز ناهمگوني دقت ،مانند آنچه در

به اعداد فازی و محاسبات عادی مربوط به اعداد قطعي
ميشود.

فازک وجود داشت ،مطرح نيست.

 در سالهای  9000-9001در يک جزيرهی آتشفشاني درکشور اندونزی برای تخمين تشعشعات متان در مزارع برنج از
کريجينگ فازی استفاده شده است تا آلودگي اين تشعشعات در

اصول محاسبات فازی اولين بار بهوسيلهی لطفيزاده در

جزيره و مناطق خطر شناسايي شوند .در اين تحقيق فقط نيم-

سال  1111به صورت گسترشي از منطق دو مقداری  0و  1به

تغيير نما و عوامل آن به شکل فازی در نظر گرفته شده است و

منطق بينهايت مقداری (ميان  0و  )1ارائه شد [ .]2اصول اين

اعداد قطعي به عنوان دادههای ورودی در نظر گرفته شدهاند

منطق ميتواند در محاسبات و تصميمگيریهای مختلف مورد

[.]88

استفاده قرار گيرد [ ]51و [.]31

 در سال  9003ميالدی در ايالت کاليفرنيای کشور آمريکااز کريجينگ فازی برای تخمين آلودگي هوای ناشي از عنصر
 PM10استفاده شده است .در اين پژوهش از نرم افزارهای

مجموعهی فازی و يا عدد فازی  ،Aبا کمک يک تابع  Faدر
1

بازهی  0و  1که تابع عضويت نام دارد ،بيان ميشود .بنابراين
مجموعهی

A

از

مقادير

()Fa(x

)x,

با

تعريف

يکي از مشکالت اين تحقيق آن است که با اينکه ميزان آلودگي

 A  ( x, Fa ( x) x  X , Fa ( x)  Rبه عنوان يک مجموعهی
فازی بر روی  ( Xمجموعهی  xها) و تابع عضويت ) Fa(xاست

هوا در نقاط نمونهبرداری فازی در نظر گرفته شده است ولي

[ ]2و [.]81

 GIS3برای فازیسازی ميزان آلودگي استفاده شده است [.]83

در به دست آوردن واريوگرام فازی و نيز پيشبيني ميزان

اصلي که برای فازیسازی توابع و روابط قطعي به کار

آلودگي هوا از عملگرهای فازی استفاده نشده و در حقيقت اصل

ميرود اصل گسترش نام دارد [ .]59در حقيقت ،يک تابع متداول

گسترش 4در محاسبات فازی ناديده گرفته شده است.

و مرسوم (قطعي)

V

 f: Uفازی ميشود ،اگر طوری

 -در سال  9009در کشور ايران در تحقيقي روش کريجينگ

گسترش يابد که بر مجموعههای فازی تعريف شده در  Uو V

فازی با روشهای ديگر مانند کريجينگ معمولي و کوکريجينگ

عمل نمايد [ .]2برای سادگي محاسبات در عملگرهای فازی ،فرم
LR1

برای برآورد ماهانه و ساالنهی ميزان بارندگي مورد استفاده

کانوني اعداد فازی به کار ميروند .اين فرمها به

قرار گرفت .در اين کار نيز مانند دو پژوهش اول ،از فرضيات و

فازی کانوني مرسومند .يعني مطابق شکل  ،1نمايش يک عدد

نرمافزار تهيه شده برای کريجينگ فازی استفاده شده است که

فازی توسط تابعي خاص به نام توابع مرجع که قسمتهای چپ

فازک نام دارد .همانطور که گفته شد ،در نرمافزار فازک دادهها

و راست تابع عضويت عدد فازی را تبيين ميکنند ،انجام

به دو صورت اعداد فازی و قطعي وارد محاسبات ميشوند و

ميشود [ ]2و [ ]55و [ .]89در شکل  1يک عدد فازی مثلثي

همهی آنها فازی در نظر گرفته نميشوند .همچنين پژوهش

نمايش داده شده است.

مشابهي در سال  9001برای تهيهی نقشهی فرسايندگي باران

و يا اعداد

مقدار تابع عضويت

در حوزهی درياچهی نمک (حوزهی شور) و جاجرود انجام
شده است [ ]1و [.]3
در اين تحقيق ،برای مدلسازی خطاهای موجود در اندازه-
گيریهای مربوط به آلودگي سديم در محدودهی مطالعاتي
آبخوان زنجانرود از کريجينگ فازی استفاده شده است .همهی

شکل ( -)8تعريف عدد فازی مثلثي []2

اعداد مربوط به نمونهبرداری مقادير اعداد فازی در نظر گرفته

عدد فازی  Aاز نوع  LRاست اگر و فقط اگر داشته باشيم؛

شدهاند و نيز نيمتغييرنما به صورت فازی به دست آمده است.

 mA  x
)  L( W

A

) R( x  m A

WA


,  x  m A

()8

, mA  x  

کهه در آن  ،mAميههانگين و WA, W' Aميهزان عههر

هههای چههپ و

راست عدد فازی  Aرا نشان ميدهند .فرم کلي عدد فازی مانند A

 ،به شکل ) A≡(mA, WA, W'Aو يها ) A≡(AL, AC, ARنمهايش داده

تعداد نقاط معلوم است .علي رغم سهاير روشههای متهداول ،در
9

کريجينگ عالوه بر فاصله ،ساختار فضايي نقهاط معلهوم حهول
نقطهی مجهول نيز در محاسبات وارد ميشود.
به صورت بسيار خالصه مراحل کاری کريجينگ به اين
شرح است [:]52
 -1-3محاسبهی فواصل :محاسبهی دو به دوی فواصل
تمامي نقاط معلوم از يکديگر

ميشود که  WA, ALميزان فازيت عدد در چپ و  W'A, ARميهزان
فازيت عدد در راست و  mA, ACعدد مرکزی که به ازای آن تهابع

 -9-3کالسهبندی فواصل :فواصل ميان نقاط کالسهبندی
ميشوند.

عضويت  1است ( در اصطالح هسته ناميده مهيشهود) را نشهان
ميدهند [ .]2برای سادگي محاسبات ،عمليهات جبهری روی ايهن

 -3-3محاسبهی مقدار واريوگرام :اين مقدار از رابطهی 1
محاسبه ميشود؛

اعداد انجام ميشود .برای مثال ثابت ميشود که اگر دو عهدد A

و  Bرا به صهورت ) A≡(AL, AC, ARو ) B≡(BL, BC, BRداشهته
باشيم ،جمع فازی به صورت رابطهی ( )9تعريف ميشود ]2[ 7و
[:]81
()5

)1 n(h
2
 Z ( x  h)  Z ( x)
2n(h) i 1

()2

 ( h) 

که در آن ) n(hتعداد جفت نمونههای به کار رفته در محاسبه به
) A  B  (mA  mB ,WA  WB ,WA  WB

در برخي موارد نياز داريم مجموعهی فازی  Bرا با نقطهای
مانند * yکه بهترين نمايندهی آن مجموعه باشد ،نشان دهيم .به

ازای هر فاصله مانند  Z(x) ،hمقدار مشاهده شده در موقعيهت x
و ) Z(x+hمتغير مشاهده شده است کهه بهه فاصهلهی  hاز )Z(x

قرار دارد.

اين عمل غيرفازی سازی گويند [ .]82اين موضوع مشابه

 -4-3رسم واريوگرام مربوطه :در واريوگرام ،محور  yها،

محاسبهی مقدار ميانگين يک متغير تصادفي است .غيرفازی-

 (h)γها و محور  xها فواصل  hهستند [ .]5در رسم

سازهای مختلفي تعريف شدهاند که در اينجا به غير فازیساز

واريوگرام به طور معمول فاصلهی زوج نمونهها گروه-

مرکز ثقل اشاره ميشود .اين نوع غيرفازیساز ،نقطهی * yرا

بندی ميشوند که به آنها گام گفته ميشود و  γمربوط

به عنوان مرکز ناحيهای که به وسيلهی تابع تعلق  ،Bپوشش

به هر گام بهدست ميآيد.

داده شده تعريف مينمايد .به اين معنا که:
()3

 -1-3برازش يک مدل به واريوگرام :در برازش مدل به

 y ( y)dy
  ( y)dy
B

واريوگرام ميتوان از مدلهای کروی ،نمايي ،مدلهای

y 

گوسين و غيره ،وابسته به شکل واريوگرام استفاده

B

نمود [ .]85در زمين  -آمار ،مؤلفهی تصادفي واريانس

که اگر  B(y)μرا تابع توزيع احتمال يک متغير تصادفي در نظهر

در اصطالح واريانس قطعهای 1نام دارد و با  C0نشان

بگيريم ،آنگاه غيرفازیساز ،مقهدار ميهانگين متغيهر تصهادفي را

داده ميشود ،مؤلفهی ساختاردار ،واريانس فضايي

ميدهد.

10

نام دارد و با  C1نشان داده ميشود (که مشخص مي-
نمايد تا چه فاصلهای ميان نقاط همبستگي وجود دارد)
و فاصلهای که حداکثر مقدار واريوگرام (نيمتغييرنما) در

کريجينگ يکي از روشهای زمين  -آماری موجود در

11

تخمين ميزان يک کميت است .کريجينگ يک ميانگين وزندار

آن اتفاق ميافتد دامنهی اثر نام دارد و با  aنمايش

است که در آن ميزان کميت در نقاط مجهول از رابطهی  4به

داده ميشود [ ]51و [ .]81به عنوان مثال در مدل نمايي

دست ميآيد [ ]2و [.]51

داريم:
n

()1

) Zˆ ( s0 )   i Z ( si
i 1

کههه در آن )  Zˆ ( s0مقههدار بههرآورد شههده در موقعيههت Z(si) ،s0

مقادير مشهاهده شهده در موقعيهت  iام λi ،مقهادير وزنهها (کهه
مجهول بوده و به عنوان خروجي بايستي محاسهبه شهوند) و n

)) (h)  C0  C1 (1  exp(h / a

()2

 -1-3تخمين مقدار کميت در نقاط مجهول :همانطور که
گفته شد؛ تخمينگر کريجينگ يک تخمينگر نااريب و
کمينهی واريانس است بنابراين اول بايستي عاری عاری
از خطاهای سيستماتيک باشد و دوم واريانس تخمين
آن بايد حداقل باشد.

برای برقراری شرط اول بايد ميانگين خطای تخمين صفر
باشد يعني طبق رابطهی (:)7

استفاده از فازی در کريجينگ آمده است:
 -1-4محاسبهی فواصل :محاسبهی دو به دوی فواصل

E (ZV  ZˆV )  0

()1

که در آن  ZVمقهدار کميهت در يهک نقطههی معلهوم و  ẐVمقهدار
تخميني کميت در همان نقطه اسهت .بهرای برقهراری شهرط دوم

همهی نقاط معلوم از يکديگر.
 -9-4کالسهبندی فواصل :فواصل محاسبه شده ميان نقاط
کالسهبندی ميشوند.

بايد واريانس تخمين را محاسبه نمود و تابع به دست آمده را به

 -3-4محاسبهی مقدار واريوگرام به شکل فازی :برای

حداقل رساند .ترکيب دو معادله از شرايط فوق منجر به حل يک

بهبود تخمين واريوگرام ،ميتوان اعداد بهدست آمده به

مسألهی بهينهسازی ميشود که مهيتهوان آن را بها اسهتفاده از

عنوان عوامل واريوگرام را به صورت اعداد فازی در

ضرايب الگرانژ حهل نمهود .در پايهان نتيجههی حهل ايهن مسهأله

نظر گرفت .در نتيجه ،مراحل کريجينگ معمولي با

معادلهی ( )9خواهد بود:

استفاده از اصل گسترش به محاسبات فازی تغيير

()1

), i  1,2,..., n(h

خواهد کرد .همانطور که ديده شد ،مقدار واريوگرام در

n

) Z ( p)   i  Z ( xi

کريجينگ معمولي از رابطهی  1محاسبه ميشود .در

i 1

با استفاده از رابطهی ( )9مقدار کميت در نقطهی مجههول  pبهه-

کريجينگ فازی نوع سوم با توجه به فازی بودن اعداد

دست ميآيد [ .]58در رابطهی ( Z(p) ،)9مقدار مجهول در نقطه-

) Z(x+h) ،Z(xو تعميم اصل گسترش در آن (h)γ ،فازی

که به صورت )  (hنشان داده شده است ،به صورت

به کهار رفتهه در محاسهبه بهه ازای ههر فاصهله ماننهد  hو )Z(xi

رابطهی ( )9محاسبه خواهد شد:

ی iλ ،pها مقادير وزنهای برآورد شده n ،تعداد جفت نمونههای
مقادير کميت موردنظر در نقاط معلوم است .بنابراين وزنها در
کريجينگ به مدل برازش داده شده 19به دادههای معلوم ،فاصهله
از نقاط معلوم و روابط مکاني 13ميهان نقهاط معلهوم در اطهراف
نقطهی مجهول بستگي دارند.

()1
کههه در آن   ،Өو  عملگرهههای فههازی و


)Z (x

و


)Z ( x  h

اعداد فازی هستند.
 -4-4رسم واريوگرام :از آنجاکه اعداد بهدست آمده در


مرحلهی قبل يعني )  (hها اعداد فازی هستند ،برای
رسم واريوگرام با استفاده از غير فازیسازها ميتوان

برای تخمين مکاني بهتر ميزان يک کميت ،ميتوان از



يک عدد به هر کدام از )  (hها نسبت داد.

محاسبات فازی بر اساس دانش کاربر استفاده نمود [.]2
کريجينگ فازی توسعهای از کريجينگ معمولي است که از

 -4-1برازش يک مدل به واريوگرام :در مرحلهی بعد با

مزايای محاسبات فازی در آن استفاده ميشود .بر اساس انواع

استفاده از روش کمترين مربعات ،يک مدل به

فرضيات مختلف در مورد دادهها و واريوگرام ،سه نوع

واريوگرام بهدست آمده برازش داده ميشود .از آنجا

کريجينگ فازی مطرح ميشود [:]53

که بهدست آوردن دقيق المانهای واريوگرام مانند C0,

و  C1ممکن نيست ،با در نظر گرفتن اين اعداد به

 کريجينگ فازی نوع اول :با استفاده از تلفيق دادههای فازی

صورت اعداد فازی ابهام موجود تا حد زيادی مدل

و قطعي و واريوگرام معمولي
 کريجينگ فازی نوع دوم :با فر

خواهد شد [ .]51به عنوان مثال با در نظر گرفتن

قطعي بودن دادههای

واريوگرام نمايي فازی خواهيم داشت:

ورودی و واريوگرام فازی
 کريجينگ فازی نوع سوم :با استفاده از دادههای فازی و
واريوگرام فازی
در اين تحقيق از کريجينگ فازی نوع سوم استفاده شده
است .همهی مشاهدات ورودی به عنوان اعداد فازی در نظر
گرفته شده و در پايان با واريوگرام فازی بهدست آمده ،ميزان
مقادير مجهول تخمين زده شده اند.

()9




)) (h)  C0  C1  (1  exp( h / a



که در آن  C0و  ، C1اعداد فازی هستند .در اين تحقيق اين اعداد

به صورت اعداد کانوني فازی مثلثي در نظر گرفته شهدهانهد .در

نتيجه مقادير ) (hاعداد فازی خواهند بود.
 -4-1تخمين مقدار کميت در نقاط مجهول :در اينجا نيز
مانند بخش  ،3-1برای تخمين مقادير مجهول با فر

در اينجا برای روشنتر شدن استفاده از محاسبات فازی در

نااريب بودن و کمينه واريانس بودن تخمينگر

کريجينگ با حفظ ساختار قسمت  ،3دليل استفاده و چگونگي

کريجينگ ،دو معادله تشکيل ميشود که از بهينه نمودن

آنها به رابطهی ( )10ميرسيم که با آن مقادير در نقاط
مجهول به دست ميآيند.

شود زيرا فر
n 


) Z ( p)   i  Z ( x i

()81

i 1

کههه در آن


)Z ( p

ابتدا الزم است ،شرط نرمال بودن دادههای ورودی بررسي


مقههدار مجهههول در نقطهههی  i ،pههها مقههادير

وزنهای برآورد شده که به صورت اعداد فازی هستند n ،تعداد
جفت نمونههای به کار رفته در محاسبه به ازای هر فاصله مانند


 Z ( xi ) ،hمقادير کميت موردنظر در نقهاط معلهوم اسهت کهه بهه
صههورت اعههداد فههازی وارد محاسههبات شههدهانههد و  و 
عملگرهای جمع و ضرب فازی هستند.
 -4-7نسبت دادن يک عدد قطعي به کميت برآورد شده:

بر اين است که دادهها تصادفي هستند [ .]52به

اين علت در مرحلهی اول بايد نرمال بودن دادههای ورودی
بررسي شود .اين کار با استفاده از ترسيم هيستوگرام مربوط
به دادهها و نيز پالتهای مربوطه ،امکانپذير است .شکل ()3
هيستوگرام دادهها را نشان ميدهد که نشاندهندهی نرمال
بودن آنها است .گفتني است که در صورت نرمان نبودن دادهها
ميتوان با روشهايي مانند تبديالت لگاريتمي ،تبديل کاکس و
باکس ( )Cox & Boxو غيره آنها را به صورت نرمال درآورد
[.]1

برای بهدست آوردن مقدار نهايي برآورد شده از
روشهای غير فازی سازی استفاده ميشود [.]1
در اين قسمت پس از معرفي محدودهی مطالعاتي ،چگونگي
آمادهسازی دادهها و ورود آنها به مدل پيشنهادی تشريح
خواهد شد.

اين تحقيق در محدودهی مطالعاتي آبخوان زنجان به کار
گرفته شده است .اين آبخوان در شمال غرب کشور ايران واقع

شکل ( :)3هيستوگرام مربوط به ميزان سديم محلول در آب

شده است و شهر زنجان روی اين آبخوان قرار دارد .برای
بررسي کيفيت شيميايي آب در اين سفرهی آب زيرزميني،
ساالنه در مقاطع زماني کمآبي و پرآبي نمونههايي از چاههای
موجود در منطقه برداشت ميشود .دادههای به کار رفته در اين
تحقيق مربوط به فصل کمآبي بوده و در سال  99جمعآوری
شده اند .شکل ( )9نحوهی پراکندگي نقاط نمونهبرداری شده و
نقاط کنترل و همچنين موقعيت محدودهی مطالعاتي را نشان
ميدهد.

تعداد نقاط نمونهبرداری از سديم محلول در آب ،در اين
محدوده  91نقطه بوده که  1نقطه به عنوان نقطهی کنترل در
نظر گرفته شده و بقيه به صورت اعداد فازی وارد محاسبات
شدهاند .در حقيقت برای فازی نمودن مشاهدات ،از مقدار خطای
موجود در آنها استفاده شده است .در مشاهدات مربوط به
نمونهبرداری کميتهای شيميايي آب ،در آبخوانهايي که
ساختار زمينشناسي متعادلي دارند ،مجموع آنيونها و
کاتيونها بايد برابر باشند ولي به دليل وجود خطا در وسايل
آزمايشگاهي و يا خطاهای مشاهداتي به طور معمول اين دو
مقدار با هم برابر نيستند .اين اختالف تا  10درصد ميزان
اندازهگيری قابل قبول است در غير اينصورت مشاهده بايد
تکرار شود .در اين تحقيق ميزان اين اختالف به عنوان خطا در
نظر گرفته شده است .بنابراين در اعداد فازی در نظر گرفته
شده ،هسته مساوی مقدار مشاهداتي و باندهای چپ و راست با

شکل ( :)5محدودهی مطالعاتي و نقاط نمونهبرداری و کنترل

توجه به ميزان خطا در مشاهدات ،تعريف شده است .اعداد
فازی در دو اجرای متفاوت ،يکبار به صورت اعداد فازی مثلثي

برای تخمين مقادير ،ابتدا الزم است بررسي بر روی دادهها
انجام شود .در محاسبات و تخمينهای مربوط به کريجينگ

و بار ديگر به صورت اعداد فازی زنگولهای در نظر گرفته
شدهاند .شکل ( )4يک نمونه از اعداد فازی زنگولهای در نظر

گرفته شده را برای ورود به محاسبات نشان ميدهد.

آمده از روش کمترين مربعات در مرکز عدد فازی قرار داده

سپس با توجه به مراحل کاری شرح داده شده ،از رابطهی

( )1مقدار )  (hبهدست آمده است که يک عدد فازی است .در

شده و با توجه به شکل واريوگرام برای آن بازهی تغيير
مناسبي در نظر گرفته شده است .به عنوان مثال

مرحلهی بعد پس از غير فازیسازی اعداد بهدست آمده،

رابطهی ( )11تعريف شده است.

واريوگرام مربوطه با استفاده از نرمافزار طراحي شده ،رسم
شده است .شکل ( )1واريوگرام مربوطه و مدل برازش داده
شده به آن را نشان ميدهد .تعداد گامها در اين محدوده 110
گام است که طول هرکدام  191در نظر گرفته شده است.


C1

به صورت


  
()88
) C1  (10000,9000,8000)  (C1L , C1C , C1R
 L C  R
که در آن )  (C1 , C1 , C1معرف يک عدد فازی مثلثهي بها بهازهی
11

فازيت  1000در چپ و راست و نيز مرکزيت

C0


C1C

اسهت .بهرای

نيز از بازهی فازيت چپ  90و از راسهت  10در نظهر گرفتهه

شده است .دليل اينکه بازهی راست ،کمتر در نظر شده آن اسهت


که از منفي شدن  C0جلوگيری شود .در اين حالهت شهکل عهدد
فازی غير متقارن خواهد شد.
در مرحلهی بعد ،شبکهای رستری 11به منطقهی مطالعاتي
برازش داده شده و مختصات نقاط مرکزی سلولها 17بهدست
آمده است تا بتوان ميزان آلودگي آب را با استفاده از آن پهنه-
بندی نمود .اين کار در محيط نرمافزارهای سيستم اطالعات
مکاني 19انجام گرفته است.


شکل ( :)1نمونهای از اعداد فازی وارد شده به محاسبات
) (h

سپس با توجه به روابط گفته شده در بخش  ،4-1وزنهای

)Z ( p

 iو در پايان
11
آمده و غير فازی شده است .در اينجا از روش دو بخشي
در هر يک از نقاط مرکزی شبکه بهدست

برای غير فازیسازی استفاده شده است.
گفتني است در اين تحقيق برای مقايسهی نتايج،
باقيماندههای تخمين در دو روش کريجينگ معمولي و کريجينگ
فازی ،اجرا شده است .شکل ( ،)1مقادير تخمين زده شده را با
استفاده از کريجينگ فازی و شکل ( ،)7مقادير تخمين زده شده
را با استفاده از روش کريجينگ معمولي نشان ميدهد.

)h(lags

شکل ( :)2واريوگرام به دست آمده از دادهها

در برازش مدل به واريوگرام از روش کمترين مربعات
استفاده شده است .به اين منظور مدلهای نمايي ،کروی و
گوسين به واريوگرام ،برازش داده شده است .مدل نمايي دارای
کمترين باقيماندهی  RMSE14و در نتيجه بهترين برازش به
دادهها بوده است.
با استفاده از مدل برازش داده شده ،مشخصات واريوگرام

در اين بخش سعي بر آن است تا اثر پارامترهای مختلف بر
روی نتايج مورد بررسي قرار گيرد.
همانطور که گفته شد ،اعداد در دو مدل فازی مثلثي و فازی
زنگولهای وارد محاسبات شدهاند .در حالت کلي تغييرات معني-
داری در باقيماندهها ديده نميشود ولي نتايج اعداد فازی
زنگولهای بهتر است .جدول ( )1مقايسهی  RMSEدر نقاط
کنترل ،در اين دو حالت را نشان ميدهد.

به صورت ( Θ = (a, C0 , C1)= )190 ، 10 ، 1000بهدست آمده
است .همانطور که گفته شد نسبت دادن اين مقادير به صورت
اعداد قطعي به المانهای واريوگرام دقت خوبي ندارد .و اگر

همانطور که گفته شد ،در اين تحقيق سه مدل نمايي ،کروی

بازهای برای تغيير آنها در نظر گرفته شود ،نتايج بهتری به-

و گوسين برای برازش به واريوگرام به کار رفتهاند که جدول

دست خواهد آمد [ .]51در نتيجه  C0,و  C1به صورت اعداد

( )9نتايج آن را نشان ميدهد .در نتيجهی آن مدل نمايي دارای

فازی مثلثي در نظر گرفته شدهاند .به اين ترتيب که عدد بهدست

کمترين باقيمانده در نقاط کنترل است.

پس از انجام محاسبات مربوطه و رسم واريوگرام ،شکل
( )9نمودار باقيماندههای مدل برازش داده شده به واريوگرام را
نشان ميدهد .منظور از باقيمانده ،تفاوت نقاط روی مدل برازش
داده شده (مدلهای نمايي ،کروی و گوسين) و نقاط بهدست

شکل ( :)1باقيماندههای برازش مدل نمايي به واريوگرام

آمده در واريوگرام است .در اين نمودار توزيع تصادفي
باقيماندهها حول صفر نشاندهندهی اين است که در باقيماندهها
مدل خاصي وجود ندارد و آنها حول صفر تصادفي هستند.

نتايج نشان ميدهند که باقيماندهی بهدست آمده از
کريجينگ فازی بهتر از باقيماندهی کريجينگ معمولي است.
جدول ()3نتايج به دست آمده را نشان ميدهد.
جدول  :3مقدار  RMSEبهدست آمده از دو روش کريجينگ معمولي
و کريجينگ فازی برای نقاط کنترل
مقدار

روش

RMSE1

مقدار متوسط انحراف معيار تخمين

1/12

1/82

1/11

1/119

کريجينگ

شکل ( :)2مقادير تخمين زده شده به روش کريجينگ فازی در

معمولي

محدودهی  5کيلومتری نقاط نمونهبرداری

کريجينگ فازی

شده

جدول  :4ميزان باقيماندهها در نقاط کنترل و مقادير برآورد شدهی
انحالل سديم در دو روش کريجينگ فازی و کريجينگ معمولي
کريجينگ فازی

شماره نقطه کنترل

مقدار واقعي

مقدار برآورد

باقيمانده

شماره نقطه کنترل

روش

مقدار RMSE

مقدار متوسط انحراف معيار

مقدار واقعي

جدول  :1مقايسهی اعداد فازی مثلثي و زنگولهای در محاسبات

مقدار برآورد

محدودهی  5کيلومتری نقاط نمونهبرداری شده

باقيمانده

شکل ( :)1مقادير تخمين زده شده به روش کريجينگ معمولي در

کريجينگ معمولي

8

1252

12553

1551

8

1252

12583

1532

5

11592

11513

-1511

5

11592

11581

-1551

3

9859

95588

-1558

3

9859

95551

-1532

1

31

32519

1588

1

31

32595

1511

2

2158

22511

1552

2

2158

22521

1522

تخمين

اعداد فازی مثلثي

1/19

1/121

شعاع جستجو نقش بسيار مهمي در تخمين مقدار کميتها

اعدادفازی زنگولهای

1/11

1/119

در نقاط مجهول دارد .منظور از شعاع جستجو بيشترين

جدول  :5نتايج بهدست آمده از برازش مدلهای مختلف به واريوگرام
مدل گوسين

مدل کروی

مدل نمايي

نوع مدل

1/21

1/21

1/11

مقدار RMSE

فاصلهای است که در آن نقاط معلوم در حول نقطهی مجهول
برای تخمين به کار ميروند .در صورتيکه شعاع جستجو بيش
از حد بزرگ انتخاب شود ،باعث هموار شدن 90سطح پيشبيني
شده ميشود و در صورتيکه اين شعاع کوچک انتخاب شود،
باعث ظاهر شدن تغييرات ناگهاني خواهد شد [ .]55در اين
تحقيق برای يافتن شعاع جستجوی بهينه ،مقادير مختلف برای

آن مورد امتحان قرار گرفته و بهينه مقدار آن به دست آمد.

شکل ( :)81پهنهبندی سديم در آبخوان به همراه اليهی صنايع بزرگ و

شکل ( )1ميزان شعاعهای جستجوی مختلف به همراه RMSE

شهرک صنعتي منطقه

برآورد شده را در دو روش کريجينگ معمولي و کريجينگ


فازی نشان ميدهد .همانطور که ديده ميشود ،شعاع
جستجوی  3000متر به عنوان شعاع بهينه انتخاب شده است.

در صورت استفاده از دادههای نمونهبرداری شده به
صورت اعداد فازی و تغيير عمليات کريجينگ معمولي
به کريجينگ فازی ميزان باقيماندهها کاهش مييابد.



نتايج کريجينگ (معمولي و فازی) به پراکندگي نقاط،
بستگي دارند.



در تخمين کميتها در نقاط مجهول با استفاده از
کريجينگ (معمولي و فازی) ،ميزان برآورد به شدت
تحت اثر مدل برآورد شده به واريوگرام است و از
آنجاکه برازش مدل تا حد زيادی تجربي است ،نتايج
تحت اثر نظر کاربر قرار دارند .در کريجينگ فازی اين

شکل ( :)9مقدار  RMSEبه ازای شعاعهای مختلف جستجو در دو

مشکل تا حد زيادی کاهش مييابد.


روش فازی و معمولي

همانطور که در مورد قبل گفته شد ،برآورد در
کريجينگ وابستگي زيادی به مدل برازش داده شده
به واريوگرام دارد .بنابراين در صورتيکه بتوان از
روشهايي استفاده نمود که دقت برازش باال برود،

در پايان با استفاده از بهترين نتايج تخمين ،مقدار سديم در

نتايج بهتری در تخمين بهدست خواهد آمد.

آبخوان پهنهبندی شده است .در شکل ( )10اليهی پهنهبندی شده



با استفاده از مدل پيشنهادی ،اليهی صنايع بزرگ و نيز شهرک

غلظت سديم در اطراف شهرهای بزرگ و مناطق

صنعتي منطقه نشان داده شده است .شهرک صنعتي و چند

صنعتي اطراف آنها در محدودهی مطالعاتي ،بيشتر از

صنعت بزرگ در محدوده با آلودگي باال قرار دارند که نشان از

ساير مناطق است .دليل آن ميتواند وجود صنايع

اثر اين صنايع بر روی آلودگي آب آبخوان است .از طرفي

بزرگ در اطراف اين شهرها باشد که باعث باال رفتن

بيشتر صنايع بزرگ در محدودهی با ريسک متوسط قرار دارند.

ميزان سديم و در نتيجه آلودگي آب ناشي از اين

همچنين بزرگترين شهر منطقه در محدودهی پرخطر آلودگي

عنصر در اين مناطق شده است.

قرار دارد.
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