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اصفهان اه دانش ، ریاض علوم ده دانش آمار، ١گروه

یهشت شهید اه دانش ، ریاض علوم ده دانش آمار، ٢گروه

و زیست محیط ، عموم سالمت نظير علوم از بسياری در توجه مورد موضوعات از محيط فرایندهای پایش یده: چ

ونگ چ که آن جا از است. سنجش موقعيت های تعيين زمينه، اين در مهم مسائل از ی است. هوايی و آب تغييرات

به گونه ای موقعیت ها این است الزم دارد؛ آن ها اعتبار و تحلیل ها نتایج، بر به سزایی تاثیر نمونه گيری موقعيت های انتخاب

بهینه ای تحلیل های بتوان تا به دست آید اطالعات میزان بیشترین آن ها، در آمده به دست مشاهدات اساس بر که شوند انتخاب

است. فضایی آمار در پرکاربرد و اساس موضوعات از است معروف بهينه  فضایی ه شب طرح به که مساله این کرد. ارائه

اين برای شود. گرفته به کار ه شب طراح در علم شیوه ای باید کارایی، حداکثر با پژوهش ی انجام ضرورت به توجه با

م شود. تعیین آن اساس بر نهايی طرح و شده انتخاب بهینگ معیار به عنوان مناسبی تابع مطالعه اهداف به توجه با منظور

م شود. بررس اختصار به متفاوت اهداف برای فضایی ه شب طراح مختلف ردهای روی حاضر مطالعه در

فضايی. همبستگ فضايی، ويی پيش ، بهينگ معيار ه، شب طراح فضايی، داده های کلیدی: واژه های

.62H11 ،62M30 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

زمینه، این در اساس موضوعات از ی است. برخوردار ویژه ای اهمیت از مطالعات همه در داده ها جمع آوری شیوه

، هواشناس کشاورزی، نظیر محیط مطالعات روزافزون افزایش با و اخیر سال های در است. بهینه نمونه گیری طرح تعیین

این جمع آوری برای جدیدی شیوه های ران پژوهش مواجهیم، فضایی داده های با آن ها در که مطالعات کل به طور و اقلیم شناس

.(٢٠١٠ ، اران هم و (گلفند کرد تقسیم مدل پایه و احتمال پایه هندسه پایه، رهیافت سه به م توان را روش ها این کردند. ارائه داده ها

دهند پوشش را مطالعه مورد فضای کل که م شوند انتخاب گونه ای به نمونه ای موقعیت های هندسه پایه، رهیافت در
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٢ فضایی پوشاننده طرح و مربع و مثلث ه های شب مانند منظم ه ای مشب طرح های .(١٩۶٠ ، اران هم و دالینوس )

که کردند عنوان (١٩٩٧) اران هم و کاکس دسته اند. این از (١٩٩٨ ، ا نیچ و رویل ١٩٩٨؛ ، سالتزمن و ا (نیچ

برای مناسب ردی روی را طرح ها این (٢٠٠۵) مولر دارند. کاربرد مطالعات اهداف از بسیاری برای هندسه مبنا طرح های

کرد. معرف مطالعه تحت فرایند ساختار کشف

احتمال پایه رهیافت م توان باشد، نسبت یا کل مجموع میانگین، مانند هدف جامعه پارامترهای برآورد مطالعه، هدف اگر

، احتمال نمونه گیری در آورد. به دست احتمال نمونه ی از معلوم دقت با را جامعه پارامترهای برآورد و گرفت به کار را

برای پایه ای و معلوم واحدها انتخاب احتمال شود، انجام درست به اگر و م شوند انتخاب تصادف به نمونه گیری واحدهای

طبقه بندی با نمونه گیری ، تصادف نمونه گیری به م توان دیدگاه این با نمونه گیری روش های انواع از بود. خواهد آماری استنباط

ببینید. را (٢٠٠٧) اران هم و دوبی بیشتر مطالعه برای کرد. اشاره متغیر احتمال با نمونه گیری و

قیمت بررس در مثال عنوان به هستند. مطالعه اهداف از مهم بخش فضایی تحلیل های پژوهش ها، از بسیاری در

در است. ر پژوهش نظر مد نیز ن مس قیمت تغییرات فضایی وی ال شناسایی ن، مس قیمت میانگین برآورد بر عالوه ن مس

کمیت پذیری تغییر از تصادف مدل اساس بر استنباط رد، روی این در م شود. گرفته به كار مدل پايه رد روي مواردی چنين

غیر نمونه گیری های رایج ترین از ی است. احتمال غیر نمونه گیری واحدها، انتخاب روش و م پذیرد صورت مطالعه مورد

معین هدف که شوند انتخاب چنان نمونه گیری واحدهای م شود سع نمونه گیری این در است. قصدی نمونه گیری ، احتمال

سازند. برآورده نحو بهترین به را

است. محیط فرایند های سنجش ه های شب جمله از پایش ه های شب طراح مدل پايه، طرح های کاربردهای عمده از

باید و ندارند وجود قبل از نمونه ای موقعیت های آینده نگر، طرح های در باشند. گذشته نگر یا آینده نگر است ن مم طرح ها این

اطالعات و دارند وجود نمونه گیری برای موقعیت هایی قبل از گذشته نگر طرح های در اما شوند. تعیین جدید موقعیت های

بر مواردی چنین در است. نمونه گیری موقعیت های کاهش یا افزایش مطالعه هدف حالت این در است. دسترس در آن ها از

طرح انتخاب مطالعه، هدف و م شود استفاده محیط فرایندهای توصیف برای آماری مدل ی از مدل مبنا رد روی اساس

است. پارامترها برآورد یا نامعلوم موقعیت های در ویی پیش برای بهینه

با شده انجام مطالعات دوم، بخش در م پردازد. فضایی بهینه ه شب طراح در مختلف رهیافت های مرور به مقاله این

در مطالعه مورد کمیت ویی پیش برای بهینه ه های شب سوم بخش در و م شود ارائه تصادف میدان پارامترهای برآورد هدف

م شوند. بررس مشاهده فاقد ان های م

پارامترها برآورد برای بهینه ه شب طرح ٢

مدل بندی برای است، d ≥ ١ و D ∈ Rd آن در که Z(·) = {Z(s); s ∈ D} تصادف میدان ی از فضایی آمار در

م شوند. تعریف زیر به صورت به ترتیب تصادف میدان کوواریانس و میانگین توابع م شود. استفاده داده ها

µ(s) = E(Z(s)); s ∈ D

C(s, s′) = Cov(Z(s), Z(s′)); s, s′ ∈ D

معلوم مولفه های از p× ١ بردار ی f(s) = (f١ (s) , · · · , fp (s))′ آن در که ،µ(s) = f ′(s)β م شود فرض اغلب

که C (s, s′) = σ٢ρ (s, s′; θ) م شود فرض هم چنین است. رگرسیون پارامترهای بردار β = (β١, · · · , βp) ∈ Rp و

کوواریانس تابع فرم فرض، این طبق است. θ پارامتر با میدان همبستگ تابع ρ (·, ·, θ) و تصادف میدان واریانس σ٢ آن در

است: مطرح تصادف میدان با ارتباط در اساس سوال دو دارد. بستگ θ مانند پارامترها از برداری به و معلوم
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م شود. تعیین ونه چ روند یا میانگین تابع برآورد برای بهینه طرح .١
است. بهینه طرح چه کوواریانس، تابع پارامترهای برآورد برای .٢

رگرسیون مدل رهیافت میانگین: تابع پارامترهای برآورد ٢. ١

با خط رگرسیون مدل ی توسط معلوم کوواریانس تابع با همسانگرد تصادف میدان تقریب رهیافت، این اصل ایده

م سازد. فراهم را فضایی ه شب طراح در محدب بهینه سازی نظریه از استفاده ان ام تقریب این است. تصادف ضرایب

در تقریب این از استفاده اما کردند. ارائه تصادف میدان از تقریبی کارهونن‐لو بسط از استفاده با (١٩٨٩) مولر و فدرو

پیلز و اسپوک یافت. مسائل این حل برای اعتمادی قابل عددی وریتم های ال نم توان کل حالت در و است پیچیده عمل

مواجه چالش با عمل در نیز روش این کردند. پیشنهاد تصادف میدان قطبی طیف نمایش اساس بر ری دی تقریب (٢٠٠٨)

بنابراین است. نامعلوم عموما نیز همبستگ ساختار و ندارند را همسانگردی ویژگ محیط فرایندهای بیشتر زیرا است

الت مش با عمل در اما م کند فراهم را آزمایش ها طرح نظریه به دسترس ه، شب طراح در رگرسیون مدل رهیافت اگرچه

ببینید. را (٢٠١١) اسپوک و (٢٠٠٧) مولر بیشتر مطالعه برای است. روبه رو متعددی

کوواریانس تابع پارامترهای برآورد ٢. ٢

میدان مقادیر بین اختالف واریانس م شود. استفاده تغییرنگار از داده ها فضایی وابستگ میزان بیان برای فضایی آمار در

م شود. تعریف زیر به صورت و شده نامیده تغییرنگار s+ h و s موقعیت دو در تصادف

٢γ (h) = V ar (Z (s+ h)− Z (s))

مبتن (١٩٩١) موریس و (١٩٨٧) مایرز و واری ،(١٩٨۴) روسو مطالعات جمله از پایش ه های شب از بسیاری طراح

پارامترهای دوم توان های کمترین برآوردگرهای کوواریانس ماتریس دترمینان (١٩٩٩) زیمرمن و مولر است. تغییرنگار بر

طرح های نامعلوم، پارامترهای به معیار این وابستگ ل مش حل برای و گرفته درنظر بهینگ معیار عنوان به را تغییرنگار

کارایی فضایی پوشاننده و منظم ه ای مشب طرح های به نسبت حاصل، ه شب دادند نشان آن ها کردند. پیشنهاد را دنباله ای

است. مواجه جدی محدودیت با روش این داد نشان (١٩٩٩) استاین وجود این با دارد. بهتری

اریتم ل آن ها است. برقرار نظم شرایط دادند نشان و گرفته درنظر گاوس را تصادف میدان (٢٠٠۵) استاین و ژو

وابسته نامعلوم پارامترهای به نیز معیار این که آن جا از و کردند معرف بهینگ معیار عنوان به را فیشر اطالع ماتریس دترمینان

با (٢٠٠۶) زیمرمن دادند. پیشنهاد را بیزی و مین ماکس ، موضع بهینه طرح های رهیافت سه ل مش این حل برای است،

برآوردهای به دستیابی برای گرفت نتیجه و داد انجام شبیه سازی مطالعات (٢٠٠۵) استاین و ژو بهینگ معیار از استفاده

طرح های از بیشتر بسیار باید ه شب در هم به نزدی نمونه گیری موقعیت های تعداد کوواریانس، تابع پارامترهای از دقیق

باید بهینه ه شب بنابراین باشد. نیز هم از دور موقعیت های از مناسبی تعداد شامل باید ه شب هم چنین باشد. تصادف یا منظم

باشد. منظم فواصل با خوشه هایی به صورت

ویی پیش هدف با بهینه ه شب طراح ٣

مشاهدات بردار اساس بر s٠ موقعیت در تصادف میدان نامعلوم مقدار ویی پیش فضایی، تحلیل های اصل اهداف از ی

بخش اصل ایده است. گرفته صورت هدف این با ه شب طراح برای زیادی مطالعات ویی، پیش اهمیت دلیل به است.

اساس بر Z(s٠) ویی پیش برای را کمینه واریانس با خط نااریب وی پیش که است یدن کری روش مطالعات این از
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است. زیر به صورت به ترتیب آن واریانس و عام کری وی پیش م دهد. ارائه Z = (Z(s١), · · · , Z(sn))

Ẑ (s٠) = λ′Z

σ٢ (s٠) = σ٢ − λ′c+ x′m

X ،m =
(
X ′Σ−١X

)−١ (
x′ −X ′Σ−١c

)
،λ =

(
c+X

(
X ′Σ−١X

)−١ (
x′ −X ′Σ−١c

))
Σ−١ آن در که

.(١٩٩٣ ، (کرس است s٠ موقعیت در کم متغیرهای بردار x و sn و · · · و s١ موقعیت های در کم متغیرهای ماتریس

معلوم فرض با بهینه ه های شب مطالعات از رده ای کوواریانس، تابع پارامترهای به فضایی ویی پیش وابستگ به توجه با

ریتر و (١٩٩٣) کابانیز و سو ، (١٩٨١) اران هم و م براتن پژوهش های شده اند. طراح کوواریانس تابع بودن

واریانس بیشینه و ٣ یدن کری واریانس متوسط مطالعات، این در پرکاربرد بهینگ معیار دو است. دست این از (١٩٩۶)

است: ۴ یدن کری
AKV =

∫
D σ

٢ (s٠)w (s٠) ds٠

MKV = sup
D

{
σ٢ (s٠)w (s٠) , s٠ ∈ D

}
را یدن کری واریانس متوسط کمینه (٢٠٠٧) هیولینک و بروس است. s٠ موقعیت برای شده تعیین وزن w (s٠) آن در که

ساختار پارامترهای به معیارها این کردند. طراح زیرزمین آب های پایش برای ه ای شب و کرده معرف بهینگ معیار عنوان به

این عمل کاربردهای بیشتر در اما باشد، معلوم ساختار این که برد به کار را آن ها م توان مسائل در و وابسته اند همبستگ

شوند. تعدیل نحوی به باید معیارها ویی، پیش قطعیت عدم تاثیر کردن لحاظ برای مواردی چنین در نیست. برقرار فرض

نامعلوم همبستگ ساختار و گاوس تصادف میدان که کردند بررس حالت در را ه شب طراح (٢٠٠۶) استاین و ژو

ویی پیش برای کالسی رهیافت ی شیوه این کردند. استفاده مدل پارامترهای برآورد در ۵ ذاری جای روش از آن ها است.

AKV معیار پارامترها، برآورد خطای کردن لحاظ برای ادامه در است. شده پیشنهاد زیادی محققان توسط که است فضایی

SO٢ آالینده پایش ه شب بهینگ معیار این از استفاده با همچنین کردند. معرف ۶ EA نام به جدیدی معیار و داده تعمیم را

استفاده با (٢٠٠۶) زیمرمن دادند. کاهش ایستگاه ۵٠ به ١٠١ از را سنجش ایستگاه های تعداد و نموده بازطراح را

بهینگ معیار ی یدن، کری ویی پیش واریانس برای (١٩٩٢) کرس و زیمرمن و (١٩٩٢) جس و هارویل تقریب از

افزایش در را معیار این رد عمل و ارائه ٧ تجربی یدن کری نام به نامعلوم همبستگ ساختار با تصادف میدان ویی پیش برای

کرد. بررس اسیدی باران های پایش ه شب ایستگاه های

مشاهده فاقد ان های م در ویی پیش یا مدل پارامترهای برآورد حتمیت عدم کاهش موجب شده، معرف بهینگ معیارهای

مورد کمیت اندازه گیری با مرتبط حتمیت عدم این ها، بر عالوه که دارد وجود معیاری آیا است مطرح سوال این حال م شود.

کند؟ کنترل نیز را مطالعه

آنتروپی بهینگ معیار ٣. ١

هدف دو آنتروپی، نمود. مدل بندی م توان آنتروپی از استفاده با را بررس مورد متغیر اندازه گیری با مرتبط حتمیت عدم

بردار آنتروپی م کند. تامین نیز را ویی پیش و کوواریانس تابع پارامترهای برآورد با مرتبط حتمیت عدم کنترل یعن ر دی

م شود. Hتعریف (Z) = E (−logf (z)) صورت به است f توزیع دارای که Z = (Z (s١) , · · · , Z (sn)) تصادف

3Average Kriging Variance
4Maximum Kriging Variance
5Plug-in
6Estimation Adjusted
7Emprical Kriging
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،(١٩٨۴) زیدک و کسلتون پژوهش های برم گردد. (١٩۵۶) لیندل به آزمایش ها طرح در آنتروپی از استفاده ایده

بیشترین به منجر که داد توسعه را آنتروپی ماکسیمم طرح دیدگاه (٢٠٠٠) اران هم و زیدک و (١٩٩٣) اران هم و گاترپ

با را بهینه طرح آنتروپی، نظریه از استفاده با (٢٠٠٧) اران هم و فوئنتس شد. مشاهده فاقد بالقوه ایستگاه های از اطالع

ه شب کاهش مطالعات در دادند. ارائه موجود ایستگاه های نصف به هوا آالینده های اندازه گیری ایستگاه های کاهش هدف

است موقعیت هایی در مشاهدات بردار Z٢ که کرد افراز Z = (Z١, Z٢) به صورت را Z مطالعه مورد متغیر بردار م توان

خواهیم آنتروپی ویژگ های به توجه با شود، داده نمایش H (Z١, Z٢) با Z کل آنتروپی اگر شوند. حذف است قرار که

داشت:

H (Z١, Z٢) = H (Z١ |Z٢ ) +H (Z٢) .

که است بهینه طرح بنابراین Hاست. (Z١ |Z٢ ) کاهش با Hمعادل (Z٢) افزایش است، Hثابت (Z١, Z٢) که آن جا از

باشد، گاوس تصادف میدان اگر شود. ماکسیمم Z٢ توزیع آنتروپی معادل به طور یا مینیمم Z١ |Z٢ توزیع آنتروپی آن در

است. معادل آن کوواریانس ماتریس دترمینان اریتم ل کردن ماکسیمم با Z٢ آنتروپی کردن ماکسیمم

به صورت م توان را Z کل آنتروپی باشد، موقعیت ها تعداد افزایش مطالعه هدف اگر

H (Z) = H (Z١, Z٢) = H (Z٢ |Z١ ) +H (Z١)

ثابت H (Z١) ، کنون موقعیت های بودن ثابت به توجه با است. جدید موقعیت های در مشاهدات بردار Z٢ که داد نشان

log
∣∣Σz٢|z١

∣∣ ماکسیمم با معادل گاوس تصادف میدان در که شود ماکسیمم Z٢ |Z١ توزیع آنتروپی باید بنابراین است.

یا ذاری جای رهیافت مساله این با مواجهه در و وابسته اند نامعلوم پارامترهای به معیارها این که است ذکر به الزم است.

م رود. کار به بیزی

(٢٠١۵) زیمرمن و ل کرده اند. ارائه حوزه این گسترش برای جدیدی روش های محققان پژوهش ها، در بهینه ه شب تاثیر به توجه با

میدان ویی پیش و همبستگ ساختار برآورد برای و مطالعه را گاوس چندمتغیره  ی فضایی مشاهدات برای ه شب طراح

همبستگ میزان به نسبت را طرح ها این استواری و کرده طراح را بهینه ه شب نامعلوم، و معلوم همبستگ ساختار با تصادف

داده های ویی پیش برای بهینه ه شب طراح آنتروپی، بهینگ معیار از استفاده با (٢٠١۶) ریواز کردند. بررس فضایی

معیار ی یدن، کری ویی پیش روش تعمیم با (٢٠١٧) اران هم و وادوکس کرد. بررس را ناگاوس چندمتغیره فضایی

ویی، پیش هدف با ه شب طراح برای (٢٠١٩) اران هم و بیات کردند. معرف نامانا فرایندهای ه شب طراح برای بهینگ

است. کاراتر آنتروپی اساس بر شده طراح ه شب دادند نشان و کرده بررس را آنتروپی و عام یدن کری بر مبتن معیار دو

آنها تحقیقات دادند. ارائه حتمیت عدم کاهش برای جدیدی معیار زیان، تابع از استفاده با (٢٠٢٠) اران هم و سنارانته

بسیار رد عمل م روند، به کار ویی پیش یا پارامترها برآورد برای که معیارهایی با مقایسه در جدید معیار این که م دهد نشان

دارد. بهتری

نتیجه گیری و بحث

بسیاری اهمیت فرایندها پایش برای بهینه ه شب طراح نمونه ای، موقعیت های وی ال به آماری تحلیل های وابستگ به توجه با

و م شوند طراح ویی پیش و کوواریانس میانگین، تابع پارامترهای برآورد نظیر مختلف اهداف با پایش ه های شب دارد.

معیارهای و زمینه این در شده انجام مطالعات مقاله، این در م گیرد. انجام مطالعه هدف با متناسب نیز بهینگ معیار انتخاب

ه ها شب این که است آن پایش ه های شب مورد در مهم نکته ی گرفت. قرار بررس مورد اهداف از ی هر با مناسب بهینگ

به ندرت عمل در که چیزی شوند. بازطراح لزوم صورت در و شده بازبین دوره ای به صورت باید طراح ونگ چ از فارغ

م افتد. اتفاق
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