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مدلسازی توزیع مکانی و کاهش سطح تراز
آبهای زیرزمینی دشت تبریز
فريبا اسفندياري درآباد - دانشیار گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
رئوف مصطفيزاده -استادیار گروه منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
الهامه عبادي -دانشجوی دکترای ژئومورفولوژی دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
رضا سعادتي -دانش آموخته کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران

تاریخ دریافت79/61/61 :

تاریخ پذیرش70/61/10 :

چكيده
در دشت تبريز بهعلت شوري زياد آبهاي سطحي که از نگرانيهاي عمده آبياري و کشاورزي پايدار در منطقه مطرح مي باشد
کشاورزان از آبهاي زيرزميني بهعنوان مكمل آبهاي سطحي جهت آبياري مزارع خود استفاده ميکنند .پژوهش حاضر بهمنظور
کاربرد مدلهاي جبري و زمين آماري در پهنهبندي عمق آبهاي زيرزميني دشت تبريز در يک بازه زماني  89ساله (  8911تا ،)8938
با استفاده از دادههاي  98حلقه چاه پيزومتري در سطح دشت به انجام رسيده است .مدلهاي مورد استفاده شامل ،مدل  IDWو
مجموعه روشهاي توابع شعاعي( ،)RBFبه عنوان نماينده روشهاي جبري و مدل کريجينگ به عنوان نماينده روشهاي زمين
آماري ميباشد .از اعتبار سنجي متقاطع ،شاخص هاي خطاي ،ميانگين انحراف خطا( ،)MBEريشه دوم ميانگين مربع خطا()RMSE
و ضريب تعيين جهت انتخاب روش مناسب و اعتبار سنجي مدل هاي مربوطه استفاده شده است .نتايج به دست آمده نشان داد که
براي پهنهبندي عمق آب زيرزميني روش کريجينگ در مقايسه با ساير روشهاي ميانيابي مورد بررسي (مدل  )Gaussianبا خطاي
 RMSEو  MBEبه ترتيب برابر با  83/11و  1/93و  R2برابر با  ، 1/93داراي دقت بااليي بوده و با نقشههاي کاربري اراضي
منطقه ،شبكه آبراهههاي و زمينشناسي محدوده مطالعاتي همخواني بسيار بااليي دارد .بنابراين بهترين روش جهت پهنهبندي عمق
آبهاي زيرزميني دشت تبريز محسوب ميگردد .همچنين مقايسه نقشههاي پهنهبندي مكاني عمق آب زيرزميني در طول دورههاي
زماني مورد بررسي نشان داد که در قسمتهاي جنوب شرقي ،شرقي ،جنوب محدوده مورد مطالعه افزايش در عمق آب زيرزميني
مشاهده شده که البته با توجه به اينكه در اين قسمتها اراضي باغي وجود دارد ميتوان دليل افزايش عمق آب زيرزميني را بهره-
برداري بيرويه از منابع آب زيرزميني دانست.
واژگان کليدي :مدلهای جبری ،مدلهای زمین آماری ،اعتبار سنجی متقاطع ،عمق آبهای زیرزمینی ،دشت تبریز
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مقدمه
برای استفاده بهینه از منابع آب موجود برنامهریزی همه جانبه و آگاهانه الزامی است و این مهم مگر با شناخت دقیق و صحیح کمیت
و کیفیت آب میسر نخواهد شد .در نواحی خشک و نیمه خشک نه فقط کمبود و محدودیت منابع آب مسئلهساز است بلکه تغییرات
شدید و ناگهانی بارندگی ،کمی جریانات سطحی ،امکان برنامهریزی و تنظیم یک سیستم آبیاری و بهرهبرداری از منابع آب را دشوار
و پیچیده نموده است (فراهانی.)1 :6971 ،
کشور ایران با شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک و میانگین بارش ساالنه حدود 151میلیمتر یکی ازکم آبترین کشورهای جهان
محسوب میشود (مسعودیان و کاویانی .)01 :6901،بطوری که اگرمیانگین بارندگی ساالنه درسطح کرهزمین که در حدود 011میلی
متر تخمین زمین زده میشود با متوسط بارندگی ساالنه ایران که در حدود  151میلیمتر است مقایسه شود مالحظه میگردد که
درحال حاضر مقدار بارندگی درکشور ایران از یک سوم میزان متوسط بارندگی جهان کمتر است(علیزاده .)641 :6906،در دشت تبریز
عالوه بر آبهای سطحی حاصل از رودخانه آجیچای ،کومورچای ،سنیخچای ،از منابع آب زیرزمینی نیز برای آبیاری مزارع استفاده
میگردد .بهعلت شوری زیاد آبهای سطحی که از نگرانیهای عمده آبیاری و کشاورزی پایدار در منطقه مطرح میباشد .کشاورزان از
آبهای زیرزمینی بهعنوان مکمل آبهای سطحی جهت آبیاری مزارع خود استفاده میکنند ،بنابراین در این منطقه الزم است که
استراتژیهای الزم جهت استفاده از آبهای سطحی و زیرزمینی جهت رسیدن به کشاورزی پایدار صورت پذیرد .بنابراین بدین منظور
باید مطالعاتی در زمینه تغییرات آبهای زیرزمینی صورت گیرد .در آبخوانهایی که با بهرهبرداری بیش از حد مواجه باشند ،داشتن
یک تخمین جامع ،دقیق و قابل اعتماد از سطح آب زیرزمینی به شدت مورد نیاز میباشد برای دستیابی به چنین پارامترهایی
روشهای مختلفی به کار برده شده است .انتخاب و دقت روشهای مناسب پهنهبندی و تهیه نقشه تغییرات ویژگیهای کمی و کیفی
آبهای زیرزمینی به شرایط منطقه و وجود آمار و دادههای کافی در آن بستگی دارد و انتخاب صحیح آن گامی اساسی و مهم در
مدیریت منابع آبی منطقه بهشمار میرود .از روشهای زمین آمار در زمینههای مختلف ،درسطح جهان توسط محققان متعددی استفاده
شده است که میتوان به موارد زیر اشاره کرد :نیکوالس ،)1119( 6از روش زمین آمار در ارزیابی و بهینهسازی شبکه مشاهدات آب
زیرزمینی در شبهجزیره چالکیدیکی بهره گرفته است .نتایج ایشان نشان داد که کریجینگ یک روش مناسب برای درونیابی نااریب
خطی با حداقل میانگین خطای درونیابی بهشمارمیآید .این مهم محاسبه و برآورد دقیق و قابل اعتماد بودن پراکنش مکانی متغیر
را مقدور می سازد .جانسون هیل 1و همکاران ( ،)1117از روش کریجینگ معمولی برای تهیه نقشههای پهنهبندی مکانی آبهای
آلوده به آرسنیک استفاده نمودند و برای تهیه واریوگرام تجربی و نقشههای پهنهبندی میزان غلظت آرسنیک ،از شبکه نمونهبرداری
نشده ارزیابی صحیحی توسط نقشههای کریجینگ صورت گرفت .ایشان اذعان داشتند که روشهای زمین آماری از قبیل کریجینگ
اطالعات را بر روی ساختارخاص از آلودگی آرسنیک در حوضه اکتشافی با مقیاس کوچک ،درونیابی میکند .کارتر 9و همکاران
( ،)1166به مقایسه مدلهای کریجینگ و کوکریجینگ جهت ارزیابی زمینآماری مخصوصا ظرفیت سیستم آبخوان در حوزه نوراک
پرداختند .چونگ 4و همکاران ( ،)1161در پژوهشی دیگر اقدام به پهنهبندی ارتفاع سفره آب زیرزمینی در مناطق مرتفع با استفاده از
روشهای مختلف میانیابی کردند .واروچاکیس 5و همکاران ( ،)1169به مقایسه روشهای تصادفی و قطعی برای پایش تغییرات
فضایی سطح آبهای زیرزمینی در حوضههایی با داده کم و استفاده از روشهای مختلف جبری و زمینآمار جهت پهنه بندی آبهای
زیرزمینی اقدام کردند.
در کشور ایران هم مطالعات متعددی در زمینه ارزیابی تغییرات آبهای زیرزمینی صورت گرفته که از آن جمله می توان به موارد زیر
اشاره کرد:
حسینعلیزاده و یعقوبی ( ،)6907در تحقیق خود تغییرات مکانی و زمانی سطح سفره آب زیرزمینی را با استفاده از زمین آمار مورد
ارزیابی قرار دادند .آنها به این نتیجه رسیدند که نوسانهای سطح آب زیرزمینی تمامی فصلها دارای روند و ناهمسانگردی است.
افزون بر این ،جهت پهنهبندی فصلهای بهار ،تابستان و پاییز مدل نمایی و برای فصل زمستان مدل کروی بهترین عملکرد را از
1. Nicolas
2. Jason Hill et al
3.Carter et al
4. Chung et al
5.Varouchakis
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خود نشان میدهد .رضایی و همکاران ( ،)6907در بررسی تغییرات مکانی شاخصهای کیفی آبهای زیرزمینی استان گیالن به این
نتیجه رسیدند که از نظر شاخص  SARکیفیت آبهای زیرزمینی استان در مجموع متناسب است ولی از نظر هدایت الکتریکی کیفیت
آبهای زیرزمینی استان خصوصا مناطق مرکزی و مرکزی متمایل به شرق همجوار با دریا پایین بوده و میتواند پایداری تولید برنج
در این مناطق را که از مناطق عمده کاشت برنج میباشد با خطر مواجه کند .سالجقه و همکاران ( ،)6976در بررسی کیفیت آب
زیرزمینی شهر کرج با استفاده از زمینآمار به این نتیجه رسیدند که ازبین روشهای درونیابی استفاده شده در تحقیق روش کریجینگ
نسبت به روشهای دیگر از دقت باالیی برخوردار است .همچنین نقشههای تهیه شده با این روش نشان میدهد که میزان آلودگی
قسمتهای جنوبی و مرکزی منطقه به سمت شمال و نیمه غربی در حال افزایش است .پیری و همکاران ( ،)6971در بررسی تغییرات
کیفیت آب زیرزمینی دشت بسنجان به این نتیجه رسیدند که روشهای زمین آمار برتری قابل توجهی نسبت به روشهای دیگر
دارند .همچنین شوری و نسبت جذبی سدیم در اکثر چاهها باال بوده و مصرف آب این چاهها در درازمدت باعث شور شدن و کاهش
نفوذپذیری خاک میشود .اسفندیاری و همکاران ( ،)6979در پژوهش خود به تخمین توزیع مکانی سطح ایستابی دشت اردبیل با
استفاده از مدل های جبری و زمین آماری پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند که از بین مدلهای مختلف مدل Completely
 Regularized splineکه یکی از مدل های توابع شعاعی محسوب می شود ،نسبت به سایر روشها از دقت باالتری برخوردار
بوده و با نقشههای کاربری اراضی منطقه ،پراکندگی چاههای عمیق و نیمهعمیق و شبکه آبراهههای منطقه همخوانی بسیار باالیی
دارد .بنابراین بهترین روش جهت پهنهبندی عمق آبهای زیرزمینی دشت اردبیل محسوب میگردد .هدف تحقیق حاضر ،تحلیل
تغییرات مکانی سطح تراز آب زیرزمینی در دشت تبریز با کاربرد مدلهای جبری و زمینآماری است.

محدوده مورد مطالعه
دشت تبریز که بخشی از حوضه آبریز آجیچای را شامل میشود در  41درجه و  65دقیقه الی  45درجه و  91دقیقه طول شرقی و
 90درجه و  69دقیقه الی  99درجه و  51دقیقه عرض شمالی واقع شده است .بخش شمال و شرق دشت تبریز به ارتفاعات عون بن
علی ،کوههای مورو و میشو محدود میشود .توده کوهستانی سهند در جنوب و جنوب غربی آن قرار دارد و از سمت غرب تا کناره
دریاچه ارومیه امتداد دارد .ارتفاع این دشت از سطح آبهای آزاد در حدود  6951متر است و شیب دشت از شرق به غرب می باشد
(جهانبخش و کرمی( )11 :6900 ،شکل  .)6آبخوان دشت تبریز متشکل از سه سفره آزاد (اول) ،نیمه تحت فشار(سفره دوم) و تحت
فشار (سوم) است .ضخامت سفره اول در پهنه دشت با ضخامتهای متغیر کمتر از  15متر تا بیش از  11متر دیده میشود .سفره دوم
آبخوان دشت تبریز از حوالی خیابان شریعتی به سمت غرب با ضخامتهای متغیر در زیرسفره اول با حداکثر ضخامت آبرفت مجموع
تا بیش از  75متر در باغ گلستان و کمتر از  91متر در حواشی شهر مشاهده میشود و همچنین سفره سوم در منتها الیه شمال غربی
حوالی میدان آذربایجان و جاده سنتو به سمت مدخل و مرکز دشت تبریز آغاز و گسترش مییابد (شرکت آب منطقهای تبریز:6900 ،
.)1
با اینکه مطالعه موردی پژوهش حاضر دشت تبریز است ولی با توجه به اینکه پراکندگی چاههای مورد مطالعه کل دشت را پوشش
نمیدهد بنابراین قسمتهایی از دشت را که پراکندگی چاهها در آنجا قرار دارد بهعنوان محدوده مطالعاتی انتخاب شده و بررسیها
روی این قسمتها انجام شده است.
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شكل .8موقيعت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه در ايران و استان آذربايجان شرقي

جهت انجام این پژوهش از دادههای  41چاه پیزومتری در سطح محدوده مطالعاتی استفاده شده است (شکل  .)1بازه زمانی استفاده
شده در این پژوهش ،یک بازه  69ساله از سال  6901تا سال  6971می باشد .جهت برطرف کردن نواقص موجود در دادههای
مطالعاتی از روش بازسازی دادهها استفاده شد .روش بازسازی استفاده شده که صرفا برای برطرف کردن نواقص در دادهها استفاده
شد ،روش میانیابی میباشد که توسط نرمافزار ( Neural Powerبرمبنای شبکه عصبی مصنوعی) ،انجام گرفت.

شكل .8نقشه پراکندگي موقعيت فضايي چاههاي پيزومتري مورد مطالعه در سطح دشت تبريز

بعد از بازسازی دادهها با انجام آزمون ران تست از همگن بودن دادهها اطمینان حاصل گردید و آمارههای توصیفی دادهها شامل
ضرایب پراکندگی و پارامتر های گرایش به مرکز توسط نرمافزار  SPSSاستخراج شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (جدول .)6
در این ق سمت پارامترهای آماری از قبیل حداقل و حداکثر عمق چاهها ،دامنه تغییرات ،انحراف از معیار ،میانگین ،واریانس و ضریب
چولگی آنها مورد محاسبببه قرار گرفت .نتایج حاصببل شببده از تحلیل پارامترهای آماری نشببان میدهد که میانگین دادههای مورد
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مطالعه برابر با  11/41متر میبا شد ،حداقل عمق چاهها  6/99متر (چاه غرب قوریگل آرتزین) و حداکثر آن برابر با  691/00متر(چاه
دره هروی) ،بوده و لذا دامنه تغییرات عمق چاهها که تفاوت بین حداقل و حداکثر عمق میباشد برابر با 617/56متر است .انحراف از
معیار دادهها  11/16و چولگی دادهها  1/96میباشد که نشان از چولگی مثبت دادهها دارد.
جدول  .8آماره هاي توصيفي ميانگين 89ساله دادههاي عمق چاههاي پيزومتري مورد مطالعه در دشت تبريز (به متر)
تعداد
دامنه تغییرات
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
ضریب چولگی
41
617/56
6/99
691/00
11/41
11/16
191/91
1/96

از آنجایی که شبکهآبراههها ،زمینشناسی و همچنین کاربری اراضی در یک منطقه در تغذیه و تخلیه آبهای زیرزمینی نقش بسیاری
مهمی دارد بنابراین باید پهنهبندی صورت گرفته با نقشههای شبکه آبراههها ،زمین شناسی و کاربری اراضی محدوده مطالعاتی مورد
مقایسه قرار بگیرد تا از صحت و دقت پهنهبندیهای انجام شد اطمینان حاصل کرده و به تغییرات عمق آبهای زیرزمینی در سطح
محدوده مطالعاتی پی برد.
با توجه به نقشه کاربری اراضی محدوده مطالعاتی ،بیشترین سهم در کاربری اراضی را کشاورزی و باغات به خود اختصاص میدهند
و بیشترین تراکم حلقه چاهها نیز منوط به این بخشها میباشد و میتواند به عنوان یک مخاطره جدی برای منطقه محسوب گردد
(شکل  .)9همچنین با توجه به نقشه شبکه آبرههها (شکل  ،)4از آبراهههای اصلی موجود در محدوده مورد مطالعه میتوان به رودخانه
آجیچای ،باسمنجچای ،زینجنابچای ،مهران رودچای ،سعیدآبادچای اشاره کرد .محل تخلیه تمام رودها ،دریاچه ارومیه است .ولی
بجز رودخانه اصلی آجیچای که جریان آن در فصل بارانی به دریاچه میرسد ،بقیه رودهای دشت مورد مطالعه بهعلت مصارف
کشاورزی ،نفوذ یا تبخیر و تعرق از دسترس خارج شده و به دریاچه ارومیه نمیرسند .با توجه به نقشه شبکه آبراههها و مقایسه آن با
نقشه پهنهبندی مشخص میشود که در اطراف رودخانه آجیچای و زینجنابچای عمق آب زیرزمینی نزدیک به سطح زمین است
که علت آن را میتوان رسوبات تبخیری موجود در منطقه و همچنین تغذیه سفرههای زیرزمینی از رودخانه بیان کرد .و در نهایت از
نقشه زمین شناسی (شکل  )5مشخص است که در بیشترین قسمت محدوه مورد مطالعه جنس سنگهای تشکیل دهتده از نوع
مارن قرمز ،مارن گچی ،ماسه سنگ و کنگلومرا ( )Qft1و همچنین مخروطهای کوهپایهای ،رسوبات تراس درهای ((Plmb1
میباشد که با توجه به جدول مقاومت سنگها ،جزو سنگهای سست به حساب میآیند که البته بشترین پراکندگی چاهها مطالعاتی
نیز در این بخشها میباشند.

شكل .9نقشه کاربري اراضي محدوده مورد مطالعه در دشت تبريز

6
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شكل .9نقشه شبكه آبراهههاي محدوده مورد مطالعه در دشت تبريز

شكل .3نقشه زمين شناسي محدوده مورد مطالعه در دشت تبريز

روش پژوهش
روشهای استفاده شده در این پژوهش به منظور درونیابی دادههای عمق آب زیرزمینی شامل مدلهای جبری و زمین آماری بوده
که توضیحات آنها بشرح زیرمیباشد:
روشهاي جبري ميانهيابي
در روش جبری یک یا چند رویه به مجموعه نقاط مشبباهدهای ( )Zدر مختصببات معلوم برازش داده میشببود .روشهای درونیابی
جبری میتوانند ،دقیق و یا تقریبی باشببند به طوریکه اگر مقادیر مشبباهدهای به عنوان مقادیر دقیق (بدون خطا یا عدم قطعیت) در
محلهای نمونهگیری تلقی شود ،ا ستفاده از یک روش دقیق برای درونیابی تو صیه می شود .ولی اگر مقداری عدم قطعیت برای
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متغیر در نظر گرفته شود ،ممکن ا ست یک روش هموار انتخاب شود لذا در این د سته توابع ریا ضی مختلفی برای برازش سطوح
درونیابی به نقاط معلوم میتوانند اسببتفاده شببوند (اسببفندیاری و همکاران .)66 :6979 ،از جمله این روشها میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
روش عكس فاصله وزني IDW8
یکی از روشهای میانیابی اسببت که در این روش ارزش یک متغیر براسبباس میانگین همسببایهها در محدودههای معین محاسبببه
می شود .به این ترتیب که معکوس فوا صل از نقاط مجهول وزندهی می شوند هرچه فوا صل نقطه مجهول از نقاط معلوم کاهش
یابد وزن ارزش آن نقاط افزایش مییابد و نقاطی که ارزش آنها معلوم ا ست با ا ستفاده از نقاط اطراف یک شعاع م شخص برآورد
می شود ( .)Gildes and Choline, 2004: 120هنگامی که توان صفر است نقش فاصله افزایش یافته و فاصلههای نزدیکتر
وزن باالتری مییابند .در روش عکس فاصببله وزنی معموال از توان یک اسببتفاده میشببود) .)Meyers,1994: 17-28الیههای
حاصل از این روش به شعاع جستجو و تعداد همسایههایی که در تخمین نقاط مجهول دخالت میکنند وابسته ا ست .اگر در دادهها
روندی وجود ندا شته با شد در تمامی جهات وزن یک سان قرار میگیرد .در روش مذکور فا صله نقاط مجهول از دادههای م شاهداتی
اندازهگیری می شود و معکوس فواصل نقاط نسبت به نقطه مجهول محاسبه شده و به توان میرسد و میانگین آن برای مجهول در
نظر گرفته می شود (قهرودی تالی .)111 :6904 ،این وزنها تو سط توان وزندهی کنترل می شود ،بهطوری که توانهای بزرگتر اثر
نقاط دورتر از نقطه مورد تخمین را کاهش میدهند و توان های کوچکتر وزن ها را بهطوری یکنواختی بین نقاط همسبببایه توزیع
میکنند .معادله ( )6چگونگی محاسبه وزنها در این روش را نشان میدهد:

()6
که در آن  : iوزن نقطه نمونه iام  Di ،فاصببله بین نقطه iام و نقطه مجهول  : توان وزن دهی و  : D0شببعاع همسببایگی
میباشد .انتخاب توان در روش  IDWمیتواند توسط روش اعتبارسنجی تقاطعی صورت گیرد .نکتهای که در این روش وجود دارد
این ا ست که به نقاط دارای فا صله یک سان از نقطه مورد تخمین ،وزن یک سان داده می شود و موقعیت و آرایش آنها در نظر گرفته
نمیشود (ثقفیان و همکاران.)00 :1161 ،
روش توابع شعاع محور (RBF)8و تابع Completely Regularized spline

این روش بهعنوان یکی از روشهای توابع شعاعی محسوب میشود که بهدلیل داشتن مقدار خطای کمتر و دقت باال در این پژوهش
از بین روشهای مربوطه انتخاب گردیده است .این روش در نمونههایی مفید خواهد بود که رویه برازش شده بر حسب مقادیر نمونه
برداری شده ،به دقت سطح را نمایش نمیدهد (اسفندیاری و همکاران .)69 :6979،این روش میتواند روی دادههای نویزداری که
بهطور نامنظم در یک منطقه پخش شدهاند اعمال شده و یک درونیابی چندمتغیره هموار روی دادهها انجام دهد .بهعبارت دیگر
روش  RBFتابعی را مییابد که مشابه یک ورقه فلزی نازک است که بهطور همواری خم شده است و مقید به گذشتن از تمامی
دادهها میباشد .در این روش یک تابع (  f) x,yرا می یابد که این تابع نه تنها از تمامی دادههای موجود می گذرد ،بلکه مقدار یک
تابع انحنا را که میزان هموار بودن تابع ( f)x,yرا می سنجد را نیز کمینه میکند .در روش  RBFتابعی که میزان تابع انحنا برای آن
حداقل میشود به شکل عمومی زیر میباشد و تفاوت روشهای  RBFمختلف در نحوه تعریف تابع  )E( RBFدر رابطه ( )1می
باشد:
()1
n

f (x , y )   a j E ( x  x j , y  y j )  b 0  b 1 x  b 2 y
j 1

Inverse Distance Weighting

1.

1. Radial Basis Function
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1

بهطوریکه  .بیانگر طول بردار x ،و  yمتغیرهای مکانی (x j , y j ) ،مختصات مکانی  jامین نقطه مشاهدهای پارامتر zj
و  Eیک  RBFمیباشد a j , b 0 , b 1 , b 2 .ضرایبی هستند که باید تعیین شوند تا تابع  fبه طور صریح مشخص شود .البنه

ابتدا بایستی  ) E ( RBFنیز مشخص شود.
رابطه ( )9نحوه محاسبه روش  Completely Regularized splineرا نشان می دهد:
()9

T (x , y )  a 1 a 2 x  a 3 y
 a 1ضریبی است که از طریق حل کردن معادله خطی سیستم بدست میآید همچنین معادله(: )4
()4

1 r2
r
r
r
R (r ) 
}]) ({ [ln( )  c  1]   2 [k  ( )  c  ln
2 4
2

2
که در آن r ،فاصله بین نقطه و نمونه  2 ،پارامتر وزن k  ،ضریب اصالح شده معادله بسل و  cضریب ثابتی است که برابر
با  1/599165میباشد.
پس از انتخاب  a j , b 0 , b 1 , b 2 ،RBFبهصورت زیر (معادله  5و  )1محاسبه میگردند:
()5
a 1 
a 
 2
) a  .   A 1 ( z  B b
 
. 
a n 
 

b 0 
b  b 1   (B t A 1B )1 B t A 1 Z
b 2 

که در روابط فوق:
()1
Z 1 
Z 
 2
Z  . 
 
. 
Z n 
  n .1

y1 
y 2 
. 

y n  n .3

1 x 1
1 x
B=  2
. .

1 x n

 E 11 E 11 ..E 1n 
 E E ..E 
2n 
A   21.. 22
.

. ...


 E n 1 E n 2 ..E nn  n .n

که در ماتریس  E ij ، Aبه صورت زیر(معادله  )9تعریف میشود:
()9
) E ij  E (x i  x j , y i  y j

که  Eهمان تابع  RBFانتخاب شده می باشد.
در روابط فوق پارامتر  ، ضریب همواری نامیده میشود .این ضریب بهمنظور ایجاد قابلیت همواری تابع درون یاب ) (fبه روابط
 RBFاضافه گردیده است (ثقفیان و همکاران.)07 :1161 ،

روشهاي زمين آماري
روشهای درونیابی زمینآماری به دسببتهای از روشها گفته میشببود که بر پایه ویژگیهای آماری س بری مکانی متغیر مورد نظر،
نظیر میانگین و انحراف معیار اسببتوار میباشببد .در روشهای آماری تخمین میانگین مکانی یک منطقه ،به تعداد نمونهها و احتمال
دخالت هر نمونه وابسته است .الزم بهذکر است وزن دادههای مشاهدهای در این نوع درونیابیها بر اساس عبارات احتماالتی ساده
محاسبه میشوند (اسفندیاری و همکاران.)69 :6979 ،
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روش کريجينگ
شرط استفاده از این تخمینگر این است که متغیر  Zدارای توزیع نرمال باشد و میانگین و واریانس در آن مکان تغییر زیادی نداشته
ندا شته با شد (تدبیری و همکاران .)6979 ،در غیر این صورت یا باید از کریجینگ غیر خطی ا ستفاده کرد و یا اینکه با تبدیلهای
مناسب توزیع متغیر را به نرمال تبدیل کرد .کریجینگ بهترین تخمینگر خطی نااریب است و عاری از خطای سیستماتیک میباشد.
همچنین واریانس تخمین در آن نیز حداقل میباشد .بنابراین:
()0
که در آن  : Z xi مقدار مشاهده شده متعیر در نقطه iام با مختصات معلوم،
()7





E Z x i   Z  x i   0

Z   xi 
n


E Z x i     i Z x i   0
i 1



که در آن  i ،وزن دادههای مشاهدهای میباشد .که مجموع وزنها برابر یک خواهد بود (ایساک و سریواستاوا.)516 ،6707 ،
()61
1

n

i


i 1

بنابراین شرط نااریبی کریجینگ بیانگر آن ا ست که مجموع ضرایب وزنی تخمین باید م ساوی واحد با شد .شرط دیگر در روش
کریجینگ این است که واریانس تخمین باید حداقل باشد .اعمال این شرط به معادله ماتریسی ( )66منتهی میشود:
()66
1

AX  B  X  A .B

که در آن  A،ماتریس (  ijمقدار مدل نیمتغییرنما بین  iو  ،)jماتریس (  0iمقدار مدل نیم تغییر نما بین نقطه مجهول و نقاط
نمونه  :X ،)iماتریس ضرایب (  iوزن نمونه iام برای تخمین نقطه مجهول) میباشد (ثقفیان و همکاران.)71 :1161 ،
معيارهاي اعتبار سنجي
معیارهای مختلفی برای اعتبار سنجی روشهای درون یابی وجود دارد که یکی از مهمترین آنها اعتبار سنجی متقاطع می با شد که
این پژوهش براساس این معیار انجام شده است .دراین روش برای هر یک از نقاط مشاهدهای بهوسیله روشهای درونیابی تخمینی
انجام میشببود و سببپس مقدار تخمین زده شببده با مقدار مشبباهدهای مورد مقایسببه قرار میگیرد مدلی که کمترین مقدار خطا را در
تخمین دا شته با شد بهعنوان بهترین مدل شناخته می شود .روشهای مختلفی برای مقای سه مقادیر م شاهدهای و تخمین زده شده
توسط مدل وجود دارد ،از مهمترین آنها که پژوهش حاضر به وسیله آنها انجام شده میتوان به:
 MAE6-6یا میانگین قدر مطلق خطا که از طریق رابطه زیر محاسبه میشود:
()61
) )  zˆ (x i

Nv

i

 z (x
i 1

1
Nv

MAE 

 MBE1 -1یا میانگین انحراف خطا که از رابطه زیر محاسبه میشود:
()69

)1 .Mean Absolute Error(MAE
)2. Mean Bias Error(MBE

81
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1 Nv
  z (x i )  zˆ (x i ) 
N v i 1
 RMSE6 -9یا ریشببه دوم میانگین مربع خطا ،که هر چقدر کمتر باشببد نشببانگر خطای کمتر مدل بوده که فرمول عمومی
روش فوق بهصورت زیر می باشد:
()64
MBE 

2

Nv

  z (x i )  zˆ (x i ) 
i 1

1
n

RMSE 

که در روابط فوق ، z (x i ) ،مقدرا برآورد شبببده متغیر در  ، zˆ (x i ) ، x iمقدار مشببباهدهای متغیر در  ، n ، x iتعداد نقاط با متغیر
مشاهدهای می باشد (دی پیازا و همکاران.)1166،
معیارهای  MAEو  MBEهر چقدر به صببفر نزدیک تر باشببد نشبباندهنده دقت بیشببتر روش میباشببد ،MAE .همواره مثبت
میبا شد اما  MBEکه اختالف بین میانگین مقادیر م شاهدهای و برآوردی را ن شان میدهد میتواند مثبت و یا منفی با شد که اگر
برآورد بیشتر صورت گرفته باشد مثبت و بر عکس ،منفی خواهد شد .اگر هر دوی این معیارها برابر صفر باشند بیانگر این است که
مدل انتخاب شده پارامتر مورد نظر را دقیق برآورد کرده است (ثقفیان و همکاران.)41 :1161،
 -4نمودار پراکندهگی مقادیر مشاهده ای و برآوردی
در این نوع مقایسه نمودار مقادیر مشاهدهای در مقابل مقادیر برآوردی رسم میشود .هر چقدر پراکنش مقادیر به خط  45درجه نزدیک
تر باشد ،نشانگر برآورد دقیق تر روش میباشد .اگر مقادیر مشاهدهای کامال برابر مقادیر برآوردی باشد ،نقاط دقیقا روی خط  45درجه
قرار میگیرند .پراکندگی نقاط در اطراف این خط نشان دهنده تفاوت بیشتر مقادیر برآوردی با مشاهدهای میباشد .برای کمی کردن
این نمودار میتوان ضریب همبستگی مقادیر مشاهدهای با برآوردی را با هم مقایسه کرد .لیکن این ضریب به تنهایی نمیتواند روش
برتر را شناسایی نماید .از طرف دیگر اگر تجمع نقاط در زیر خط  45درجه باشد و محور  Xها مقادیر مشاهدهای باشد نشان دهنده
این است که روش مقادیر را دست پایین برآورد نموده است و بالعکس ( ثقفیان و همکاران.)41 :1161،

يافتهها و بحث
روش عكس فاصله وزني IDW

جهت کاهش دادن و به حداقل رساندن میزان خطای تخمینی توسط این روش باید مقدار توان فاصله و حداقل و حداکثر تعداد نقاط
هم سایگی بهینه سازی شوند .بهترین توان فا صله جهت پهنهبندی عمق آبهای زیرزمینی د شت تبریز  6انتخاب گردید که تو سط
اعتبارسنجی تقاطعی بهینهترین توان فاصله شناخته شد .از حداقل  5و حداکثر  65نقاط همسایگی که براساس اعتبار سنجی تقاطعی
دارای کمترین خطا بین سایر نقاط بودند و تو سط بی ضوی  4قاچی متقاطع تحت پو شش قرار دا شتند ،جهت پهنهبندی عمق آب
زیرزمینی بصورت ساالنه استفاده گردید .مقدار خطای  RMSEو  MAEاین روش در برآورد عمق آبهای زیرزمینی دشت تبریز به
ترتیب برابر با  11/97و  -1/00می باشد (شکل .)1

)3. Root Mean Square Error(RMSE

مدلسازي توزيع مكاني و کاهش سطح تراز – ...اسفندياري درآباد و همكاران

88

شكل  .6نقشه پهنهبندي ساالنه سطح آبهاي زيرزميني منطقه مورد مطالعه با مدل IDW

روش توابع شعاعي )(RBF

در روش توابع شعاعی از مدلهای پنجگانهی این روش که خانواده اسپیالینها را در بر میگیرد استفاده گردید و در نهایت مدلی
که نسبت به سایر مدلها دارای خطای برآوردی کمتری بود توسط اعتبار سنجی متقاطع انتخاب شد (جدول .)1-4تحلیل نتایج
اعتبارسنجی تقاطعی نشان داد که مدل  Completely Regularized splineدر بین سایر روشها دارای کمترین میزان خطای
تخمین می باشد لذا از این روش جهت پژوهش مورد نظر استفاده گردید .جهت انجام این مدل از تعداد حداقل  5و حداکثر  61نقاط
همسایگی با بیضوی چهار قاچی که نقاط همسایگی را تحت پوشش قرار میدادند برای پهنهبندی عمق آبهای زیرزمینی دشت
تبریز در  69سال استفاده گردید .مقدار خطای تخمینی  RMSEو  MEاین روش به ترتیب برابر با 16/16و  -1/91میباشد(شکل.)9
جدول .8خطاهاي  RMSEو  MEروشهاي  RBFبصورت ساالنه
RMSE
16/16
16/14
16/67
16/91
19/90

ME
-1/91
-1/04
-6/61
-1/01
-1/50

روش
Completely Regularized spline
Spline with tension
Multiquadric
Inverse Multiquadric
Thin plate Spline
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شكل .3نقشه پهنهبندي ساالنه سطح آبهاي زيرزميني منطقه مورد مطالعه با مدل ( RBFمنبع :نويسندگان)8933 ،

روش کريجينگ
شرط استفاده از روش کریجینگ نرمال بودن دادهها است ،لذا بهدلیل نرمال نبودن دادههای مورد استفاده ،از روش Log Normal
جهت نرمالسازی دادهها استفاده شد (شکل .)0تبدیلگر  log normalدر حقیقت نمونهای از تبدیلگر  Box-Coxزمانی که
   aباشد ،است .معادله این تبدیلگر به صورت زیر میباشد :
)) Y (s )  In (Z (s
()65
این تبدیلگر برای  Z (s )  0معتبر است که )  Z (sدادههای مشاهدهای و  Lnلگاریتم طبیعی میباشد.
یکی از پارامترهای مهم جهت پهنهبندی توسط روش کریجینگ نیم تغییرنما و بهینهترین مدل تئوریکی برازش داده شده به آن
میباشد ،که از نیم تغییرنمای بدون جهت بهعنوان نیم تغییرنمای راستاهای مختلف و از مدل تئوریکی  Gaussianکه بهترین
برازش را با نیم تغییرنما داشت و دارای کمترین میزان خطا بین سایر مدل ها بود توسط آنالیز اعتبارسنجی متقاطع استفاده گردید
(جدول ،)9میزان خطاهای مدلهای تئوریکی مختلف استفاده شده در روش کریجینگ را نشان می دهد.
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الف

ب

شكل .1هيستوگرام سطح آبهاي زيرزميني بهصورت ساالنه قبل (الف) و بعد (ب) از تبديل لگاريتمي دادهها

جدول .9مقدار خطاهاي مدلهاي مختلف کريجينگ در درونيابي متوسط سطح آب زيرزميني
مدل

MBE

RMSE

MSE9

RMSS8

ASE8

Gaussian

1/99

67/10

-1/64

6/16

94/06

Exponential
Pentasphrical
Tetraspherical
Spherical
Circular
Rational Quadratic
Hole Effect
K-Besse
J-Bessel
Stable

6/94
6/19
1/01
1/46
1/49
6/69
6/11
1/19
1/19
1/10

11/96
67/01
11/14
11/15
11/19
67/71
11/61
11/57
11/99
67/05

-1/61
-1/15
-1/11
-1/15
-1/10
-1/17
1/15
-1/14
-1/10
-1/14

-1/94
1/71
1/01
1/01
6/14
6/19
1/51
1/75
6/69
1/75

94/16
41/00
90/16
94/70
91/14
97/60
44/51
91/04
17/99
95/99

از مقدر  61گام که از اندازه گیری متو سط فا صله بین تمام نقاط هم سایگی حا صل گردید جهت برازش به نیم تغییرنما ا ستفاده شد.
مقدرا خطای  RMSEو  MEاین روش در پهنهبندی عمق آبهای زیرزمینی دشت تبریز بهترتیب برابر با 67/10و  1/99میباشد
(شکل .)7
11. Average Standard Error
12. Root Mean Square Standardized
13.Mean Standardized
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در جدول ( )4مقادیر خطاها و همبسببتگی بین مقادیر برآوردی و مشبباهده ای در هر یک از روشهای اسببتفاده شببده جهت تخمین
عمق آبهای زیرزمینی دشت تبریز نشان داده شده است.
جدول .9ميزان خطاها و همبستگي بين مقادير برآوردي و مشاهدهاي روشهاي استفاده شده در درونيابي متوسط
سطحآبزيرزميني

روش
IDW
Completely Regularized spline
Kriging

R2
1/94
1/91
1/95

RMSE
11/99
16/67
67/10

MBE
-1/01
-1/97
1/99

با توجه به جدول باال میتوان نتیجه گرفت که مقدار عددی خطاهای  MEو  RMSروش کریجینگ نسببببت به دو روش دیگر
کمترا ست .بنابراین بهعنوان مدل منتخب برگزیده شده و سطح آب زیرزمینی د شت تبریز با این مدل پهنهبندی شده ا ست البته از
بین مدل  61گانه روش کریجینگ ،مدل  Gaussianبه دلیل اینکه دارای کمترین خطا در بین مدلهای دیگر ا ست بنابراین نق شه
پهنهبندی سطح آبهای زیرزمینی ساالنه با این مدل تهیه گردید.

شكل .3نقشه پهنهبندي ساالنه سطح آبهاي زيرزميني منطقه مورد مطالعه با مدل کريجينگ
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شكل  .81نمودار پراکندگي مقادير برآوردي و مشاهدهاي سه روش الف ،IDWب ،Completely :ج:کريجينگ

نتيجهگيري
با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضببر بررسببی تغییرات عمق آبهای زیرزمینی دشببت تبریز با اسببتفاده از روشهای زمین آمار
میباشببد ،بنابراین در پژوهش انجام شببده از مدلهای  IDWو مجموعه روشهای RBFها بهعنوان نماینده مدلهای جبری و از
کریجینگ به عنوان نماینده مدلهای زمینآماری اسببتفاده شببده اسببت .نتایج نشببان داد از بین روشهای اسببتفاده شببده ،روش
کریجینگ با مدل  Guassianتوانست با مقدار خطای  MAE, RMSEکمتر نسبت به بقیه روشها بهترین پهنهبندی را انجام
داده و باالترین دقت را داشبته باشبد .پهنهبندی صبورت گرفته نشبان از پایین بودن عمق آبهای زیرزمینی در بخشهای شبرقی،
جنوبی و قسمتهایی از شمال محدوده مورد مطالعه داشته و باالترین سطح آبهای زیرزمینی هم در بخشهای غربی ،شمالغربی و
قسببمت محدودی از جنوبشببرقی محدوده مطالعاتی متمرکز اسببت .مقایسببه پهنه بندی انجام شببده با نقشببه شبببکه آبراههها،
زمین شنا سی و نق شه کاربری ارا ضی ن شان از دقت باالی پهنهبندی صورت گرفته دارد ،چرا که بیشترین چاههای با عمق زیاد در
بخشهای جنوبی و شرقی محدوده مورد مطالعه بوده و کمترین تمرکز رودخانههای اصلی نیز منوط به این بخشهاست و همچنین
جنس سازندها در این بخشها ن سبت به نیمه غربی محدوده مطالعاتی از نوع سنگهای با مقاومت متو سط میبا شد .و در نهایت
کاربری ارا ضی بخشهایی از این مناطق نیز باغات و ک شاورزی بوده که دلیل موجهی بر افت سطح آبهای زیرزمینی و پایین بودن
عمق آن به دلیل بردا شتهای بیرویه از آبهای زیرزمینی در بخش های ذکر شده میبا شد .نتایج بد ست آمده ن شان داد آبهای
زیرزمینی در بخشهای شرقی و جنوبی محدوده مطالعاتی در وضعیت نامناسبی قرار دارند و در این مناطق با برداشتهای بیشتری
که از آبهای زیرزمینی صورت گرفته ا ست سطح آبهای زیرزمینی افت شدیدی کردهاند .بنابراین ضروریا ست تا در این مناطق
نسبت به حفر حلقه چاهها و بردا شتهای بی رویه از آبهای زیرزمینی اقدامات الزم صورت بگیرد تا در وضعیت آبهای زیرزمینی
این بخش ها بهبودی حا صل گردیده و از ن ش ست شدید سطح آب زیرزمینی جلوگیری به عمل آید .همچنین با توجه به ضرایب
تعیین پایین روشهای ارزیابی شده در پژوهش حاضر میتوان گفت یکی از دالیلی که می تواند منجر به این امر شود پیچیده بودن
آبخوان ارزیابی شده با شد .لذا ا ستفاده از روشهای پیچیده همانند میانیابی با ا ستفاده از روشهای شبکه هوش م صنوعی ،منطق
فازی و سیستم ترکیبی عصبی – فازی میتواند در باال بردن دقت پهنهبندی صورت گرفته مفید فایده باشد
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