المجلة العراقية للعلوم اإلحصائية (2024 )26
ص ص][00-20

تقدير دالة الفاريوكرام لمعممية العشوائية المكانية مع التطبيق
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الممخص:

فييس سيييا تطبيقييات اإلحصييا المكييانس وصاصي فييس منيتيي التقييدير عو التنبي عيين مت ييير مكييانس

لظاىرة مكاني معين تكون دال الفاريوكرام عو دال الت اير الذاتس مين المعمميات الميمي تيداً فيس حسيابات
ىذا التنب  .وفس معظم التطبيقات تكون دال الفياريوكرام ىيس ااسياس فيس التنبي عنيد عيدم اصتييار فر يي

ااسييتق ارري  .فييس ىييذا البحييث اييدرت دال ي الفيياريوكرام لمعممي ي العة يواسي المكاني ي بواسييط طريق ي المربعييات
الص رى الموزون  .واعتبر مقدر دال الفاريوكرام الذي ااترحو ابل الباحث ( )Matheron, 1963لمت ير
عةواسس مكانس نفترض لو توزيع كاوسيان عو عي توزيعا معروفا آصر.
حصمنا عمى الصيي

النياسيي لمقيدر المربعيات الصي رى الموزوني لدالي الفياريوكرام بةيكل معادلي

غي يير تامي ي حي ييث ت ييم تصي ي يرىا والحص ييول عم ييى الح ييل الني يياسس لمق ييدر معمم ييات دالي ي الف يياريوكرام النظريي ي

بواسط صوارزمي نيوتن رافسون التك ارري .

تييم تطبي ي المقييدر عمييى متمييوعتين ميين البيانييات الحقيقي ي

المتموع ي ااولييى ميين داصييل القطيير

والمتموعي الاانيي ميين صيارج القطيير وحصيمنا عمييى نتياسا مةيتع لم ايي

البحث برمتت بواسط نظامس ماتالب ومابل.

زن تمييع الصوارزميييات فيس ىييذا

كمماااات مفتاحياااة :اإلحصييا المكييانس الفيياريوكرام تقييدير المربعييات الص ي رى الموزون ي

مكاني

بيانييات

صوارزمي نيوتن رافسون التك ارري .
An estimation of Variogram function with application
Abstract

In the context of application of the spatial statistics in the methodology of
estimation or prediction of a regionalized variable of certain spatial
phenomenon, the Variogram function (or spatial auto covariance function, is
the most important function in the computation of this prediction. In most
applications the vairogram
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function is the basic parameter when there is no test of stationarity. In
this research the estimation is worked out by weighted least squares method.
The estimator of virogram which suggested by (Matheron, 1963) is considered
as a random variable with assumption of Gaussian distribution or another
known distribution.
The final version of the estimator from weighted least square method is
obtained.
This version is minimized using iterative Newton-Raphson algorithm, the
estimator is applied to two sets of real data, one is from Iraq and the other from
abroad.
The results obtained are very encouraging, all algorithms are
programmed by Matlab and Maple systems.
Key Words: spatial statistics-variogram, weighted least squares, iterative Newton-Raphson, Spatial data.

Introduction

 -1المقدمة

زن تقدير الفاريوكرام وتوفيقو من المراحل الحاسم والعصيب فس التقدير عو التنب المكيانس وذلي

بسبب انو عند زت ار التنب المكانس لمحصول عمى التنب فس موااع مطموب التنب عنيا فس ظاىرة مكاني
اد تكون معادن عو مياىا توفي عو نباتات عو تموث بيس عو عوبس مر ي فإن تقدير دال الفاريوكرام يتب
عن يتري بطريق معتنى بيا من ناحي عال صطأ فس التقدير واا ستكون نتاسا التنب غير دايق وا يمكين

ااعتماد عمييا.
تعتب يير العمميي ي العةي يواسي (عو التص ييادفي ) المكانيي ي } {Z(x); xDحي ييث عن d>1 DCRd
منطق اابت فس ف ا ااميدس بفرض زن ىذه العممي تحق فر ي ااستق ارري األساسي Hypothesis

 of intrinsic stationarityبحيث:

 xD
)…..(1
) x, (x+h) D …..(2

E(Z(x))= µ
)Var (Z(x+h)-Z(x)) = 2 (h
^

حييث عن ) 2(hدالي الفياريوكرام وبفيرض عن  (h)  2ىيو مقيدر الفياريوكرام لمسياف (عو ز ازحي )

 hمعيني ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ويعتم ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييد ى ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييذا المق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييدر عم ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييى عيني ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي المة ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياىدات المعمومي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي

}) {z(x1), z(x2),…z(xnم يين العمميي ي المكانيي ي }) {z(xوالمت ي يير ) Z(xى ييو المت ي يير المك ييانس (عو
المييواعس) اييد يكييون ببعييدين ( x=)u,vعو باالا ي عبعيياد ( x=)u,v,wحيييث تماييل  w,v,u,اإلحييداايات و

) Z(xiالمة يياىدات وان  i=1,2,…,nتع ييرف ) (hف ييس عدبي ييات اإلحص ييا المك ييانس بة ييبو (عو نص ييف)

الف يياريوكرام variogarm

 Semiاحت ييوى ى ييذا البح ييث عم ييى المقدمي ي ل ييبعض المف يياىيم األساس ييي ف ييس
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اإلحصييا المكانس اماييال ااسييتعراض المرتعييس ,صييياغ مسييأل التقييدير ,التانييب التطبيقييس ,ااسييتنتاتات
والتوصيات.

فر يينا العمميي المكانيي }) {Z(xمسييتقرة وموحييدة الصيوا

 Isotropicعي زن ) 2(hاعتمييدت

فقط عمى المساف  hبين الموااع  xiيعرف المقدر الكالسيكس لمفاريوكرام بالصي

األتي :

)1 N ( h
 ( z( xi  h  z( xi ))2
N (h) i1

)…..(3

^

2  (h) 

عنظير ) (Diggle and Ribeiro, 2007), (Shabenberger and Gotway, 2005وىيذه

المص ي ييادر اعتم ي ييدت عم ي ييى المص ي ييدر األساس ي ييس )1963

 (Matheron,حي ي ييث عن ) N(hع ي ييدد عزاوج

المةاىدات التس تبعد بع يا عن البعض بالمساف h
)…..(4

hij  h  (ui  u j ) 2  (vi  v j ) 2

عو
)…..(5

hij  (ui  u j )2  (vi  v j )2  (wi  w j )2

وكما ىو مالحظ من تعريف الفاريوكرام ىو دال بدال المساف  hوتمال مقياس عدم التةابو فيس

حسيياب ااعتميياد المكييانس  Spatial dependenceلموااييع المةيياىدات لمعمميي العةيواسي المكانيي حيييث
تكيون ايمي الفيياريوكرام صي يرة بييين المةيياىدات المتةييابي والتييس تبعييد عيين بع يييا بالمسيياف  hوميين تيي

عصي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييرى تكي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييون ايمتي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييو كبي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يرة زذا كاني ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييت المةي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياىدات غيي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يير متةي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييابي
ويييزداد ىييذا ااصييتالف كممييا زادت المسيياف بييين المةيياىدات ولييو رسييم الانيياسس } {(h),hسيييظير كمييا فييس

الةكل ()1

)C(0

)Sill=C(0

h

الشكل ( )1نموذج شبو الفاريوكرام
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وىذا الةكل يمال رسم ةبو فاريوكرام نموذتس حيث ااعتماد المكانس اوي (عي ام عدم التةيابو)

بين الموااع القريب من بع يا وي عف ااعتماد المكانس (عي يزداد عيدم التةيابو) كمميا زادت المسياف h
التس تفصل بين المةاىدات زلى عن يصل ااعتماد المكانس زلى ارتفاع حيث يسيتقر ارتفياع المنحنيس عنيد

المسي يياف  hالتي ييس تسي يياوي المي ييدى واارتفييياع يسي يياوي التبي يياين عو ميييا يسي ييمى بالسي ييل  Sillفي ييس مصي ييطمحات
اإلحصا المكانس.

واآلن زذا رتعنا زلى اياس مقدار التةابو والذي يعرف بدال الت اير الذاتس ويقدر بواسط المقدر
)……(6

)N ( h
1
c(h) 
z( xi ) z( xi  h)  µ 2

)N (h
i 1

ويالحظ عن الت اير الذاتس يكون كبي اًر عندما تكون المةاىدات متةيابي (التةيابو يكيون موتبيا عو

سالبا) ويالحظ عن التةابو يكون كبي اًر بين المةاىدات القريب من بع يا ويكون اميالً كمما عزادت المساف

بين المةاىدات وكما مو ح فس الةكل( )2حيث عن الت اير اليذاتس دالي بدالي المسياف  hوىيو بال يبط

عكيس رسيم ةيبو الفياريوكرام وكميا مو يح فيس الةيكل ( )3عنظير((Genton and )Haining, 2004
)Guyon, 2010
)C(h

h
a
الشكل ( )2نموذج التغاير الذاتي

0
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h
المدى

a

0

الشكل ( )3العالقة بين )(hو )c(h
وميين المعييروف عن اسييتق ارري الت يياير  Stationarity of covarianceت ي دي زلييى اسييتق ارري

التباين والفاريوكرام .والعالاات التالي وا ح من ىذه الفر ي
)xD…..(7

Var [z(x)]= E [(z(x)-µ)2]=C(0)=2

)1 E [(z(x+h)-z(x))2]=C(0)-c(h
2

)xD…..(8

=)(h

عنظر ((Cressie, 1993
زن العالاي ( )2تو ييح عنييو عنييد فر ييي ااسييتق ارري ميين المرتبي الااني ي فييأن الت يياير والفيياريوكرام

دالتييين متكييافستين لتمييييز اارتبيياط الييذاتس بييين المت ييرين ) Z(x+hو) Z (xالمييذين يبعييدان عيين بع يييما

البعض بالمساف  hونستطيع اي اً تعريف دال اارتباط Correlogram
)…..(9

) (h)  C (h)  1   (h

)C (0

)C (0

فر ي ي ييي ااسي ي ييتق ارري في ي ييس الرتب ي ي ي الااني ي ي ي نفتي ي ييرض وتي ي ييود الت ي ي يياير ومي ي يين اي ي ييم التبي ي يياين المحي ي ييدد

) .Var (Z(x)) = C(0عن وتييود دالي الفياريوكرام تمايل فر يي ع يعف مين وتيود الت ياير وعمييو فييأن
فر ي ااستق ارري من الرتب الااني تي دي زليى الفر يي األساسيي ولكين العكيس غيير صيحيح عي بمعنيى
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اصيير عن الفر ييي األساسييي التييس تعييرف الوسييط  µوالفيياريوكرام ( )hفقييط وا تي دي زلييى ااسييتق ارري ميين

الرتب ي ي الااني ي ي ولي ييذل تظيي يير عىمي ي ي اسي ييتصدام الفي يياريوكرام في ييس العممي ي ي العة ي يواسي المكاني ي ي دون اصتبي ييار
ااستق ارري .
 -2اليدف:
ييدف البحث زلى عرض تقدير دال الفاريوكرام بطريق المربعات الصي رى الموزوني ميع التطبيي
عمى بيانات من صارج القطر واصرى من داصل القطر.
 -3االستعراض المرجعي

Literature review

مقدر الفاريوكرام الكالسيكس الذي ااترحو ) G.Matheron (1963والمعرف بالمعادل ( )3الذي
يعتبر عداة اياسي فس تقدير الفاريوكرام لكنو يعتبر مقد ار بسيطا ومالسما

من مسافات محددة ويكون

بةكل عام فس المنطق ايد الدراس ف ال عن ذل فأنو يتأار بالقيم الةاذة  Outliersوليذا تعرض زلى

انتقاد من ابل باحاين كايرين ماالً (Cressie and Glonek, 1984) (Cressie and Hawkins,

)1980الذين ااترحوا صي ا حصين مقابل معالت القيم الةاذة والمعرف فس الصي تين الحصينتين
التاليتين

1
2

)N ( h
)2 (h)  ( 1  ( z( xi  h)  z( xi ) )4 / (0.457+0.494/N(h)) ….(10
n(h) i1
1

)2~(h)  (med{ z( x  h)  z( x) 2 }4 / B(h

)….(11
حيث عن | |.يمال القيم المطمق
Correction
صي

حصين

.Bias

ااترح

كل

{ med }.وسيط المتتابع { B)h( }.تصحيحات التحيز
من

)Delfiner(1980

زا عن صي تيما تةابيت بالتحاذي مع صي

توالت

بحوث

المقدرات

التس

بواسط

طريق

المربعات

الص رى

اعتبرت

عف ل

من

and

Armstorong

المعادل

( )10وبعدىا

الصي

معادل ( )3فماالً) (Genton, 1998b), (Genton, 1998aوتد مقدر حصين وتوفي
المعمم

وصي

وا ح

لبني

الكالسيكي

الفاريوكرام
الت اير

) (Reilly and Gelman, 2007ااترحا تقدير الفاريوكرام الكالسيكس الموزون لمبيانات العنقودي

)(Kim and Park, 2012

)(Sourav et al. 2012

)et al., 2008), (Walter et al., 2007

(Bachmaier, 2007),

 (Chunfengالذين ااترحوا مقدرات لمفاريوكرام بواسط
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تقدير المربعات الص رى التك ارري وتقدير المربعات الص رى الموزون وعي اً طراس ا معممي فس تقدير

الفاريوكرام.

ف ييس ى ييذا البح ييث نس ييتصدم طريقي ي المربع ييات الصي ي رى الموزوني ي التك ارريي ي وايت يياد الح ييل باس ييتصدام
صوارزميي نيييوتن-رافسييون التك ارري ي وصييواً زلييى الحييل التقيياربس بسييرع وىييذا مييا سيييتم تو يييحو فييس الفق يرة

التالي ليذا البحث.

 -4صياغة مسألة التقدير

Formulation of Estimation Problem

نفييرض عن }) Z={z(x1),z(x2),….z(xnتماييل عين ي ميين المةيياىدات المالحظ ي عنييد الموااييع

المابتي ي  x1, x2,….xnلمعمميي ي العةي يواسي المكانيي ي والمس ييتقرة م يين الرتبي ي الاانيي ي }) .{z(xنف ييرض عن
) 2(h;θدال الفاريوكرام نظري وصالح ونرييد توفيقييا لمفياريوكرام الكالسييكس لييذه العمميي ونعتميد عميى

المعمم  θالتس تمايل متتيو المعمميات المتيولي ') θ=( θ1, θ2, θ3كميا عن  θCRkوتمايل  متيال
المعمم ي  θوتماييل  θ1تييأاير النكييت ( )Naggetو θ2

ييعف اسييتم ارري الظيياىرة المكاني ي عو الصطييأ فييس

القياس وىس تز من التباين عي عن:
θ2=C(0)-θ1
عما التز المتبقس من السل ( )sillفيمكن كتابتو بالصي

ااتي :
C(0)= θ1+θ2

 θ3تمال المدى لمظاىرة المكاني ايد الدراس والمدى يمال المساف التس تحدد وتود فعالي الظاىرة
المكانيي والمسيياف التييس تزيييد عيين المييدى تبييدع الظيياىرة المكانيي بالتالةييس ويسييتقر رسييم الفيياريوكرام ليسيياوي

ارتفاعو السل عو التباين كما يالحظ فس الةكل (.)4

تأاير النكت

h
المدى

الشكل ( )4يوضح ظاىرة الا Nugget Effect
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زن طريقي ي المربع ييات الصي ي رى ااعتياديي ي ( OLS)Ordinary least squaresى ييس تق ييدير
^

المعمم  θوافرض عنيا تكتب بالصورة  بحيث:
)…..(12

^

n

S ( )   (2  (h( j))  2 (h( j); )) 2
j 1

عص ر ما يمكن حييث عن ) S(θيمايل متميوع مربعيات البيوااس عو الصطيأ بيين الفياريوكرام الحقيقيس
النظري والفاريوكرام العممس التقديري .وعندما يكون
)…..(13
^

^

^

^

2   (2  (h1),....,  (hn))

^

حيث عن  2 يرمز لممتتو من المت يرات العةواسي ) i= 1, 2, …n, 2  (hiبمصفوف تباين

~
عندسيذ لمحصييول عمييى المقيدر 

^

Var(2  )  

).....(14
نسييتصدم طريقي المربعيات الصي رى المعممي

 least squares) GLSالمتمام بتص ير المقدار

(Generalized

)Q(θ)= g  (θ)  1 g (θ

).....(15
حيث عن

^

^

)g ( )  (2 (h1)  2 (h1; ),....,2 (hn )  2 (hn , )) …..(16

^ ~
وبين  و 

توتد مرحم وسطي ىس طريق المربعات الص رى الموزون والتس تن

المقدر * نحصل عميو بتص ير المقدار

عميى عن

) W ( )  g ( )V  1g (

)…..(17
حيث عن:

^
^
^
)V  diag{var( 2  (h1), var( 2  (h2 )),.... var( 2  (hn ))} …..(18

^

مصفوف اطري باصفار فس كل المدصالت عدا تباين ) 2 (hi

^

)) i=1,2,….n (2  (hi

Varعمى القطر الرسيسس.

واآلن نعييود زلييى المقييدر الكالسيييكس معادل ي ( )1.3عفييرض زن }) {Z(xىييس كاوسيييان (طبيعييس)

وكما ىو معموم زن عي توفي صطس من مت ير كاوسيان ىو عي اً كاوسيان زذن
)…..(19
وحسب الفر ي األساسي

)( z( x  h)  z( x))  N(0,1
))var( z( x  h)  z( x
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)var(Z(x+h)-Z(x))=E[(Z(x+h)-Z(x)]2=2(h
من ( )19ينتا

( z( x  h)  z( x)) 2   2
)(1
)2 (h

زذن

)( z( x  h))  z( x)) 2  2 (h)(21

حيث عن ) (21

تمال مت ي ار يتوزع توزيع مربع كياي بدرتي حريي تسياوي  1ويمكين كتابي اارتبياط

بين المت يرين  (z(y+h2)-z(y))2 , (z(x+h1)-z(x))2واإلزاح  h1و  h2بالصي
)…..(20

األتي :

]Corr [(z(x+h1)-z(x))2,(z(y+h2-z(y))2

)= [(Corr((z(x+h1)-z(x)) , (z(y+h2)-z(y))]2 …..(21
المبرىناااة ( :)1زذا كييان  x1و  x2مت ي يرين عة يواسيين بحيييث عن )x2N(0, σ22) x1N(0, σ12
 Corr (x1, x2) = ρفإن .Corr (x12, x22) = ρ2

برىنت ىذه المبرىن بواسط نظام  Mapleوالبرىان موتود لدى الباحث.
2

2

=]Corr [z(x+h1-z(x))2,(z(y+h2-z(y))2
نالحظ زن المعادل ( )20ت دي زلى ( )21من المبرىن فس تحميل المت يرات المتعددة التس تين

عم ييى عن ييو زذا ك ييان  X1و  X2ليم ييا توزي ييع طبيع ييس مة ييتر بحي ييث E(X1)=0

 E(X2)=0,و 

=)Corr(x1,x1فإن  Corr=( x 22 , x 12 )=  2عي عن
)…….(22

Corr=( x 22 , x 12 )= [Corr(x1,x1)]2

عنظر ).(Cressie, 1993
المبرىنة (:)2
نفييرض عن }) {Z(xعممي ي عة يواسي مكاني ي مسييتقرة ميين الرتب ي الااني ي وان z(xi) i=1,2,...,n

مةاىدات عند الموااع  x1,x2,…,xnفإن:

)Cov (z(xi)-z(xk), z(xj)-z(xk)=(xi-xk)+(xj-xk)-(xi-xj), ijk …..(23
حيث عن ( h=(xi-xjيمال المساف بين الموااع و ) (.ةبو الفاريوكرام.
البرىان:
]2(xi-xj)=E[(z(xi)-z(xj))2

تقدير دالة الفاريوكرام لمعممية العشوائية المكانية مع التطبيق
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]=E[(z(xi)-z(xk)+z(xk)-z(xj)2
]=E[(z(xi)-z(xk)-[z(xj)-z(xk)])2
})=E{[(z(xi)-z(xn)2+(z(xj)-z(xk))2-2(z(xi)-z(xk) (z(xj)-z(xk
]))=E[(z(xi)-z(xk)2]+E[(z(xj)-z(xk))2]-2E[(z(xi)-z(xk))(z(xj)-z(xk
))=2(xi-xk)+ 2(xj-xk)-2Cov((z(xi)-z(xk)), z(xj)-z(xk
)Cov((z(xi-z(xk)),(z(xj)-z(xk))=(xi-xk)+ (xi-xk)- (xi-xj
اآلن من المعادل ()22
[Corr{z(x+h1)-z(x),(z(y+h2)-z(y)}]2
2

))Cov(z(x + h1) - z(x), (z(y + h 2 ) - z(y
1
2

1
2

)) (2 (h1)) (2 (h2

=

زن الطرف األيسر لممعادل ااتي ىو ]Corr [z(x+h1-z(x))2,(z(y+h2-z(y))2
2

) ( x  y  h1)   ( x  y  h2 )   ( x  y  h1  h2 )   ( x  y
1

1

(2 (h1)) 2 (2 (h2 )) 2
^

=

^

من ىذه التعابير فإن ))  Var(2 (hiو ) )  Cov(2  (hi ),2  (h jممكن حسابيما
^

والحصول عمى المصفوف  Vوبعد مال م نموذج الفاريوكرام النظري الذي اد يكون كرويا عو آسيا عو

كاوسيان ن ع المعممات  مكان القيم التس نحصل عمييا من رسم الفاريوكرام لنحصل عمى النموذج

المالسم بدال  عي ( )h;ومن صالل  Vيمكن الحصول عمى ( .V)ومن تعريف معيار المربعات
الص رى المعمم فس الةكل التربيعس:
^

^

)) G = (2 (h)  2 (h; ))V 1(2 (h)  2 (h;
حيث عن:
^

^

) V = diag(Var(2  (h1),...Var(2  (hn
)…..(24

^

^

n

G = {var( 2 (h j ))}1(2 (h j  2 (h; )) 2
i 1

وذل بسبب عن  Vمصفوف اطري وتعنس عن الت اير يساوي صف ار ومن ام فإن اارتباط
عندسذ يمكن عن نحصل:

Corr(z(xi+h)-z(xi)),(z(yi+h)-z(yi)=0
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(2 (hi , )) 2
Var(2 (h j )) 
) N (h j
^

)…..(25

عنظر ((Cressie, 1993) , (Chiles and Delfiner, 1999
عوض ( )25فس ( )24ينتا:

^

)  (h j
() G =  N (h j
1) 2
)  (h;
i 1
n

)…..(26
حيث تم الحصول عمى الصي
(Cressie,

)1993

التس

اعتمدىا

( )25من صالل افت ار ات تعود الى الباحث
)1999

Delfiner,

and
^

) (Surav, 2012زذن لعدد اابت من المةاىدات  nوتقدير الفاريوكرام )  (h j

(Chiles

وكذل

فإن تقدير المربعات

الص رى الموزون التقريبس ممكن الحصول عميو من تص ير  Gبالنسب زلى  ومن تص ير المقدار G
بواسط عصذ المةتق ا يمكننا الحصول عمى معادل تام التس من الممكن تحميميا لمحصول عمى *

وفس ىذه الحال نستصدم صوارزمي نيوتن-رافسون لمحصول عمى المقدر * وىذا سيو ح فس التانب
التطبيقس.

الجانب التطبيقي في البحث:
يت من التانب العممس تقدير الفاريوكرام لبيانات حقيقي اصذت من المواع ) (xiوبقيم )Z(xi
حيث عن  i= 1, 2, …nولمتموعتين ااولى بيانات من داصل القطر لمياه آابار التوفي فس ا ا
سنتار /محافظ نينوى /الع ار

انظر (المحسن  )1985وىس ارتفاع منسوب المياه من مس بسر فس

منطق التنقيب والتس تا ذكرىا فس الممح

عواً عما متموع البيانات الااني فيس بيانات من صارج

القطر لرماد الفحم  Coal ashتم الحصول عمييا من مصدرىا األصمس (Gomaz and Hazen,

) 1970والتس عوردىا ) (Cressi, 1993فس تدول ( )19من بحاو المذكور انفا اصذت متموع تزسي

من بيانات التدول ااصير لمحصول عمى ةبك منتظم  Regular gridوالتس ذكرت اانياً بالممح

وىس تمال بيانات لقياس النسب المسوي لتراكيز رماد الفحم فس مقاطع بنسمفانيا  Pennsylvaniaفس

الوايات المتحدة األمريكي .

ومن صالل بيانات مياه اآلبار سوف نحسب نتاسا دوال ةبو الفاريوكرام لالزاحات h=1,2,…9

ولالتتاىات األربع بدال الزاوي  بحيث =0, =45, =90°, =145المو ح فس التدول
(:)1

تقدير دالة الفاريوكرام لمعممية العشوائية المكانية مع التطبيق
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الجدول ( )1نتائج دوال شبو الفاريوكرام لبيانات مستوى المياه الجوفية في سنجار/نينوى
THETA=0
THETA=45
THETA=90
THETA=135
)(,h

)n(h

H

)(,h

)n(h

h

)(,h

)n(h

h

)(,h

)n(h

h

0.4323
0.8169
1.4531
2.4596
3.8374
5.1838
5.8328
7.8200
5.1200

81
64
49
36
25
16
9
4
1

1.4142
2.8284
4.2426
5.6569
7.0711
8.4853
9.8995
11.3137
12.7279

0.2061
0.3848
0.6687
1.0153
1.3860
1.8482
2.1633
2.7473
3.0660

90
80
70
60
50
40
30
20
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0.1946
0.4384
0.6006
0.7556
0.9482
1.2278
1.3139
1.3788
1.6200

81
64
49
36
25
16
9
4
1

1.4142
2.8284
4.2426
5.6569
7.0711
8.4853
9.8995
11.3137
12.7279

0.2615
0.5168
0.7582
1.0228
1.2842
1.7019
2.0888
2.3148
2.7225

90
80
70
60
50
40
30
20
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

نالحييظ ميين التييدول ( )1عنييو تييم حس يياب دال ي ةييبو الفيياريوكرام حسييب المعادل ي ( )3لالتتاى ييات

األربع ي ي ي ي الميم ي ي ي ي لمبوصي ي ي ييم وىي ي ي ييذه ااتتاىي ي ي ييات ةي ي ي ييمال -تني ي ي ييوب ةي ي ي ييمال ةي ي ي يير  -تني ي ي ييوب غي ي ي ييرب
ةر -غرب وةمال غرب -تنوب ةر والتس تمال الزوايا المذكورة انفا وىذا مو ح فس الةكل (.)5
θ=0°
θ=135°

θ=45°

θ = 90°

الشكل ( )5يمثل الزوايا األربعة المستخدمة في حساب دالة شبو الفاريوكرام
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8

( =0معين عزر )

7

( =45مربع عص ر)
( =90مامث مقموب عحمر)

6

( =135مامث عصفر)
5
)g(h

4
3
2
1

9

8

7

6

5
h

4

3

2

1

0

الشكل رقم ( )6شبة الفاريوكرام في الزوايا األربعة والذي يبين تماثل شبو الفاريوكرام مما يدل عمى
خاصية موحد الخواص Isotropic

نالحظ من الةكل ( )6زن رسم ةبو الفاريوكرام لمزوايا =135 =90 =45 =0
تتتمع معاً فس حزم متةابك مع بع يا وىذا يفسر عن ةبو الفاريوكرام ليذه البيانات يكون موحد

الصوا

 Isotropicعي ا يعتمد عمى ااتتاه.

ولمحصول عمى نموذج ةبو الفاريوكرام واحد نتد معدل ةبو الفاريوكرام من

ىذه الدوال األربع

ومنو نحصل عمى ةبو فاريوكرام واحد يمال ااعتمادي

 Spatial dependenceليذه البيانات وكما مو ح فس التدول ( )2والةكل (.)7
جدول ( )2نتائج متوسط شبو الفاريوكرام
)(h
0.23381
0.31346
0.54081
0.62762
0.71346
1.01904
1.02684
1.33510

H
1
1.4142
2
2.8284
3
4
4.2426
5

المكاني

][33
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1.60757
1.77506
2.12608
2.39280
2.53100
3.20578
2.89425
3.57333
4.59937
3.37000
زن التدول( )2يو ح توفي

5.6568
6
7
7.0710
8
8.4852
9
9.8994
11.3136
12.7278

معدل الفاريوكرام التس استصرتت من نتاسا برناما صمم ليذا

ال رض بواسط نظام ماتالب كما نالحظ عن ايم  hفس التدولين ( )1و ( )2لم تت ير وانما رتبت

تصاعدياً فس التدول رام ( )2وكما مو ح ععاله.

Plot of Avareg of Variogram
5
4.5
4
3.5
3

)g(h

2.5
2
1.5
1
0.5

14

12

10

6

8

4

2

0

0

h

الشكل ( )7يمثل منحني معدل شبو الفاريوكرام
وبيينفس الطريقي التييس تناولنييا فييييا البيانييات داصييل القطر(بيانييات المتموعي األولييى) سييوف نتنيياول

البيانات صارج القطر(بيانات المتموع الااني ) والتس تم ذكرىا اانياً فس الممح الصا

بالبرناما.

اآلن سييوف نحسييب نتيياسا دوال ةييبو الفيياريوكرام لمبيانييات المييذكورة ععيياله ل ازحييات h=1,2,…7

بدال الزاوي  θحيث  =0, =45, =90°, =135وحسب التدول رام (.)3

المجمة العراقية لمعموم اإلحصائية (2014 )26

الجدول ( )3نتائج دوال شبو الفاريوكرام لبيانات خارج القطر
THETA=45
THETA=90
THETA=135
H
)n(h) (,h) h n(h) (,h
h
)n(h) (,h
1.4142 49 0.6948 1 56 0.8484 1.4142 49 0.7505
2.8284 36 0.9362 2 48 0.7683 2.8284 36 0.7276
4.2426 25 0.6802 3 40 0.7744 4.2426 25 0.4603
5.6569 16 0.8203 4 32 0.9676 5.6569 16 0.9656
7.0711 9 1.3210 5 24 0.5896 7.0711 9 1.0829
8.4853 4 0.4722 6 16 0.5123 8.4853 4 0.8697
9.8995 1 2.4865 7 8 0.4914 9.8995 1 1.7485
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THETA=0
)n(h) (,h
56 0.7324
48 0.7225
40 0.8442
32 1.1242
24 1.2462
16 1.0593
8 2.2613

زن التدول ( )4يو ح توفيي معيدل الفياريوكرام لبيانيات صيارج القطير حييث حصيمنا عميى النتياسا
من برناما بواسط نظام ماتالب عي اً.

الجدول ( )4نتائج متوسط شبو الفاريوكرام
h
)(h
1.000
0.7904
1.4142
0.7226
2.000
0.7454
2.8284
0.8319
3
0.8093
4
1.0459
4.2426
0.5703
5
0.9179
5.6568
0.8930
6.000
0.7858
7.000
1.3764
7.0710
1.2019
8.4852
0.6710
9.8994
2.1175

h
1
2
3
4
5
6
7
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الة ييكل ( )8يماي ييل ةيييبو الفييياريوكرام في ييس ااتتاىي ييات األربع ي ي وكمي ييا و ي ييحنا سي ييابقاً عمي ييى بياني ييات

المتموع األولى زن كالً من الةيكمين ( )6و ( )8يو يح تماايل ةيبو الفياريوكرام مميا ييدل عميى صاصيي

موحد الصوا

انظر (.)Krige, 1976

2.5

2

1.5
)g(h

( =0معين عزر )

1

( =45مربع عص ر)
0.5

( =90مامث مقموب عحمر)
( =135مامث عصفر)

7

5

6

3

4
h

1

2

0

الشكل ( )8شبو الفاريوكرام في الزوايا األربعة والذي يبين تماثل شبو الفاريوكرام مما يدل عمى خاصية موحد الخواص
Isotropic
Plot of Avareg of Variogram
2.4
2.2
2
1.8
1.6

)g(h

1.4
1.2
1
0.8
0.6

10

9

8

7

5

6

4

3

2

1

0.4

h

الشكل ( )9يمثل منحني معدل شبو الفاريوكرام
اآلن سنسييتصدم صوارزميي نيييوتن رافسيون ألتييل الحصييول عمييى تقييدير لمصييي

()not exact

ااتيي غييير التامي

^

)…. (27

)  (h j
{) Q   N (h j
 1}2
)  (h j ;
j 1
N
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ألتل تطبي الطريق ععاله يتب عن نةت المعادل ( )27مةتق تزسي عولى واانيي عي Q, Q

بالنسب لي  1,2,3حيث عن:

  (1, 2 ,3 )
وكان ذل ببرناما صيا

اسيتصدم نظيام  Matlabوبيالنموذتين الكيروي واآلسيس بيالقيم اابتداسيي

الت ي ي ي ي ي ييس حص ي ي ي ي ي ييمنا عميي ي ي ي ي ي ييا م ي ي ي ي ي يين رس ي ي ي ي ي ييم الف ي ي ي ي ي يياريوكرام ف ي ي ي ي ي ييس ك ي ي ي ي ي ييال متم ي ي ي ي ي ييوعتس البيان ي ي ي ي ي ييات (عوليي ي ي ي ي ي ي )
لي  1,2,3من بيانات داصل القطر:
ومن بيانات صارج القطر

03=12.7

02=3.1

01=0.2

03=9.8

02=1.3

01=0.7

حيث عن النموذج الكروي ( )Spherical Variogramيمكن كتابتو كما يأتس:
3
1
]  (h)  1   2[ (h /3 )  (h /3 )3
2
2
عما النموذج اآلسس ( )Exponential Variogramفيكون بالصي ااتي :
]) (h)  1   2[1 exp(h / a
واد حصمنا عمى النتاسا المطموب بتكرار الطريق المذكور انفا عمماً عننا بإت ار التك اررات لم

نحصل عمى التقارب بةكل سريع زا بعد عصذ فس الصوارزمي وكما يأتس:

( )k 1  ( )k  Q-k1qk
حيث عن  )(k+1تقدير  عند التكرار k+1

 )(kتقدير  عند التكرار  qk kمتتو المةتق

األولى بالنسب لممعمم  لي  Gفس المعادل ( )26عند التكرار  kو  Qkمصفوف المةتقات الااني
لممعادل  Gبالنسب الى المعمم  و  Qتعرف بأسم مصفوف الييسيان Hessian Matrix
D  Q  diagQ
لو فر نا:
زذن:
( )  ( )  D 1q
k

k

k 1

وتسمى  بمعمم ليفنبير  -ماركردن  Levenberg- Marquardt parameterعنظر (ااسيم
محمود .)2005
اآلسس.

وا ييد ت ييم التوص ييل زل ييى الق يييم المطموبي ي عن ييد التكي يرار  100وايمي ي   =500األف ييل ف ييس النم ييوذج

تقدير دالة الفاريوكرام لمعممية العشوائية المكانية مع التطبيق
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^

^

^

3  12.493

1  0.184 ,  2  3.19 ,

عما فس النموذج الكروي فقد تم الوصول زلى األف ل عند التكرار  100وايم =2000
^

3  13.055

^

^

1  0.275 ,  2  2.879 ,

عمييا ميين متموع ي البيانييات الااني ي فكانييت التقييديرات األف ييل بييالنموذج اآلسييس عنييد التك يرار 100
وايم =3000
^

3  10.0727

^

^

1  0.767 ,  2  1.207 ,

واألف ل من النموذج الكروي ىو عند التكرار  100وايم =3000
^

3  10.139

^

^

1  0.678 ,  2  1.551,

ولكننا لم نكتف بحصولنا عمى نتاسا علمذكور انفا حيث عمدنا الى حساب تودة توفي
الفاريوكرام بواسط

مقدر المربعات الص رى الموزون

( )Mean Squares errorوالذي يحسب من القانون ااتس:

بواسط

متوسط مربع الصطأ MSE

^

)…….(28
من صالل برناما صا

^

^

( (hi )   (hi ; )) 2
MSE= 
n
i1
n

ععد صصيصاً ليذا ال رض بواسط نظام مياتالب تيم الحصيول عميى عايل

نسب صطأ بين القيم الحقيقي والقيم التقديري لبيانات داصل القطر باستصدام النموذج الكروي بقيم

MSE=5.5010
والةكل ( )10يو ح ذل .
عما باستصدام النموذج األسس فقد كانت ايم عال نسب صطأ ىس
MSE=15.6562
عي عن النتاسا التس ععطاىا النموذج األول عف ل من النموذج الاانس.
كان لبيانات صارج القطر عال نسب صطأ باستصدام النموذج األسس حيث كانت بقيم
MSE=2.1556
وىذا مو ح بالةكل ()11
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وكانت نسب الصطأ الناتت من استصدام النموذج الكروي بقيم
MSE=8.2511
مم ييا ي ييدل عم ييى عن النم ييوذج األول ععط ييى نت يياسا عف ييل م يين النم ييوذج الا ييانس لمتموعي ي البيان ييات
الااني .
لقد تم عصذ متموعتين من البيانات األولى من داصل القطر والااني من صارج القطر وذل بسبب
زن البيانات المكاني فس الصارج تتميز بداتيا من ناحي الموااع واإلحداايات عما البيانات المكاني داصل

القطر فإننا نة فس داتيا من حيث المواع واإلحداايات وإلزال ىذا الة فإننا عترينا التقدير عمى كمييما
واو حت النتاسا زن البيانات داصل القطر كانت اي ا دايق .
Plot of spherical
3.5
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التقديرية

3

2.5

)g(h

2

1.5

1

12

14

8

10

4

6

0

2

0.5

الشكل ( )10أفضل تقدير من النموذج الكروي لبيانات المجموعة األولى
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Plot of exponential
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االستنتاجات:

 .2رسم الفاريوكرام لكال متموعتس البيانات يتف
المو ح بالةكل ( )1والةكل (.)4

تقريباً مع الرسم النموذتس لدال الفاريوكرام

 .2اعتبرنا ااتتاىات األربع  =135 =90 =45 =0وذل من عتل الحصول عمى
معدل الفاريوكرام الذي يعتبر مماال دايقا لمبيانات المكاني وىو عف ل من حساب فاريوكرام

واحد.

 .2اعطت طريق المربعات الص رى الموزون مقد ار مرتحا وبأال صطأ ممكن ومعامل الوزن فس
ىذا المقدر يمال عدد عزواج البيانات التس تبعد بع يا عن البعض بالمساف .h

 .4استصدمت طريق نيوتن_رافسن التك ارري من عتل الحصول عمى المقدر النياسس بعد اعتبار القيم
التس حصمنا عمييا من ةكل الفاريوكرام (القيم اابتداسي ).

 .0الوصول زلى التقارب  convergenceلم يكن سريعاً بعد تحديد معيار التواف
وىذا عدى زلى ااستعان بمعمم ليفنبير -ماركردنLevenperg-Marquardt parameter

من عتل الوصول زلى التقارب فس التكرار .100

 .6اارنا بين الفاريوكرام الكالسيكس والفاريوكرام الناتا من مقدر المربعات الص رى بواسط معيار
متوسط مربع الصطأ وكذل بواسط رسم دال الفاريوكرام فس ةكل واحد يظير مدى تقارب دال

الفاريوكرام .
التوصيات:
 .1استصدام الفاريوكرام المقدر بطريق المربعات الص رى الموزون فس التنب يعطس بةكل عكيد
نتاسا دايق وم بوط يمكن ااعتماد عمييا.

 .2يمكن تطبي طريق التقدير عمى بيانات زراعي عو تموث بيس عمى عن تكون ىذه البيانات دايق
من ناحي المواع ومعرف بواسط ااحداايات.

 .3الفاريوكرام المقدر بواسط ىذه الطريق يمكن استصدامو فس كل عنواع الكريكين والتنب ماالً

الكريكين ااعتيادي  Ordinary Krigingالتنب الةامل  Universal Krigingالكريكين

الم ةر . Indicator Kriging
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. البرناما بنظام ماتالب: الممح
clear;clc
%format long
%بياناث داخم انقطر
x=[6.2 7.5 7.2 7.1 6.0 5.9 5.8 5.7 5.5 5.2;7.4 7.4 6.2 6.2 6.0
5.9 5.8 5.4 5.2 3.9;6.2 6.2 6.2 6.1 6.1 6.0 5.6 5.1 3.9
3.7;6.2 7.3 7.3 6.2 6.0 5.7 5.6 5.1 3.8 3.7;7.3 6.2 6.2 6.1
5.9 5.6 5.3 5.2 3.8 3.6;6.1 6.2 6.1 5.8 5.6 5.5 5.2 3.8 3.6
3.5;6.1 3.9 5.8 5.6 5.6 5.2 3.8 3.8 3.6 3.3;3.6 3.5 5.6 5.4
5.2 5.0 3.9 3.7 3.5 3.2;3.4 3.5 5.4 5.2 5.1 3.9 3.8 3.5 3.4
3.1;3.4 3.2 5.3 5.2 3.9 3.8 3.7 3.4 3.4 3.0];
p=1950;
%بياناث خارج انقطر
% x=[9.97,9.70,9.84,10.29,9.84,10.01,9.01,7.68;
%
9.93,10.27,10.21,11.09,10.63,8.82,10.18,9.34;
%
11.65,8.96,9.88,8.90,10.18,9.34,10.56,9.06;
%
9.46,9.35,9.78,10.38,9.79,8.91,9.22,11.43;
%
12.50,9.63,10.82,10.12,9.40,9.48,10.99,9.92;
%
11.05,10.11,11.46,10.41,8.45,8.90,8.07,7.96;
%
9.41,9.37,11.21,9.93,10.70,9.27,9.28,10.13;
%
9.91,10.17,10.55,11.61,9.16,10.04,11.19,8.10]
%p=1970;
disp('========================================================
==========================================')
a=size(x)
sui=a(1,1)-1;
suj=a(1,2)-1
%%%%%%%%%%%%%%%%
% xx=mean(mean(x));
% y=x-xx;
% x=y;
s=zeros(4,sui);
n=zeros(4,sui);
%m=min(sui,suj);
for ih=1:sui
%zero deg
k=suj;
for i=1:sui+1
for j=1:k
if (i>sui+1 || j>suj+1 || j+ih >suj+1)
break;
end
s(1,ih)=s(1,ih)+(x(i,j)-x(i,j+ih))^2;
n(1,ih)=n(1,ih)+1;
end
end

[44]
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if n(1,ih) ==0
s(1,ih)=0
else
s(1,ih)=s(1,ih)/(2*n(1,ih));
end
%90 deg
for i=1:k
for j=1:suj+1
if (i>sui+1 || j>suj+1 || i+ih >sui+1)
break;
end
s(3,ih)=s(3,ih)+(x(i,j)-x(i+ih,j))^2;
n(3,ih)=n(3,ih)+1;
end
end
if n(3,ih) ==0
s(3,ih)=0
else
s(3,ih)=s(3,ih)/(2*n(3,ih));
end
%45 degree
for i=1:k
for j=1:k
if (i>sui+1 || j>suj+1 ||i+ih>sui+1|| j+ih >suj+1)
break;
end
s(2,ih)=s(2,ih)+(x(i+ih,j)-x(i,j+ih))^2;
n(2,ih)=n(2,ih)+1;
end
end
if n(2,ih) ==0
s(2,ih)=0
else
s(2,ih)=s(2,ih)/(2*n(2,ih));
end
%135 degree
for i=1:k
for j=1:k
if (i>sui+1 || j>suj+1 ||i+ih>sui+1|| j+ih >suj+1)
break;
end
s(4,ih)=s(4,ih)+(x(i,j)-x(i+ih,ih+j))^2;
n(4,ih)=n(4,ih)+1;
end
end
if n(4,ih) ==0
s(4,ih)=0
else
s(4,ih)=s(4,ih)/(2*n(4,ih));
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end
end
disp('
Table of Variogram for complete data
set')
disp('
.....................................................')
disp('
THETA=0
|
THETA=45
|
THETA=90
|')
disp('
h
n(h)
g(h,0)|
h
n(h)
g(h,45)|
h
n(h)
g(h,90)|')
disp('
............................|..............................|..
..........................|.....')
figure
subplot(2,2,1)
plot(1:sui,s(1,:),'rd-','LineWidth',2,...
'MarkerEdgeColor','k',...
'MarkerFaceColor','b')
xlabel('h')
ylabel('g(h)')
title('Plot of (Theta=0)')
hold on
subplot(2,2,2)
plot(1:sui,s(2,:),'rs-','LineWidth',2,...
'MarkerEdgeColor','k',...
'MarkerFaceColor','g')
xlabel('h')
ylabel('g(h)')
title('Plot of (Theta=45)')
hold on
subplot(2,2,3)
plot(1:sui,s(3,:),'rv-','LineWidth',2,...
'MarkerEdgeColor','k',...
'MarkerFaceColor','r')
xlabel('h')
ylabel('g(h)')
title('Plot of (Theta=90)')
hold on
disp('........................................................
..............................................')
disp('
THETA=135
')
disp('
h
n(h)
g(h,135)|
')
disp('..............................................')
subplot(2,2,4)
plot(1:sui,s(4,:),'r^-','LineWidth',2,...
'MarkerEdgeColor','k',...
'MarkerFaceColor','y')
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xlabel('h')
ylabel('g(h)')
title('Plot of (Theta=135)')
hold on
figure(2)

plot(1:sui,s(1,:),'rd-','LineWidth',2,...
'MarkerEdgeColor','k',...
'MarkerFaceColor','b')
xlabel('h')
ylabel('g(h)')
hold on
plot(1:sui,s(2,:),'rs-','LineWidth',2,...
'MarkerEdgeColor','k',...
'MarkerFaceColor','g')
xlabel('h')
ylabel('g(h)')
hold on
plot(1:sui,s(3,:),'rv-','LineWidth',2,...
'MarkerEdgeColor','k',...
'MarkerFaceColor','r')
xlabel('h')
ylabel('g(h)')
hold on
plot(1:sui,s(4,:),'r^-','LineWidth',2,...
'MarkerEdgeColor','k',...
'MarkerFaceColor','y')
xlabel('h')
ylabel('g(h)')
hold on

disp('========================================================
==========================================')
disp('
Avareg of Variogram
')
disp('
h
v(h)
')
disp('..............................................')
%حساب متوسط شبه انفاريو كرام
figure(3)
for i=1:sui
r(i)=1.4142*i;
v(i)=(s(1,i)+s(3,i))/2;
vv(i)=(s(2,i)+s(4,i))/2;
%disp([i' v';r' vv'])
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end
for i=1:sui
v090(i,1)=i;
v4535(i,1)=r(i);
v090(i,2)=v(i);
v4535(i,2)=vv(i);
v090(i,3)=n(1,i);
v4535(i,3)=n(2,i);
end
vvv=[v090 ;v4535];
%sorting matrix
for i=1:sui*2-1
mi=vvv(i,1);
kk=i;
for j=i+1:sui*2
if vvv(j,1)< mi
mi=vvv(j,1);
kk=j;
end
end
w=vvv(i,:);
vvv(i,:)=vvv(kk,:);
vvv(kk,:)=w;
end
tt=vvv;
plot(vvv(:,1),vvv(:,2),'rs-','LineWidth',2,...
'MarkerEdgeColor','k',...
'MarkerFaceColor','r')
xlabel('h')
ylabel('g(h)')
title('Plot of Avareg of Variogram')
hold on
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
bmax=max(vvv(:,2));
bmin=min(vvv(:,2));
b=bmax-bmin;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%حساب انمشتقت
if p==1950
%غانم
th10=0.23;th20= 3.1362;th30=12.728
%th10=0.2;th20=3.3;th30=10
elseif p==1970
%غادة
th10=0.7904;th20=1.3271;th30=9.8994;
%th10=0.79;th20=1.5;th30=7; %500,1000
%th10=0.79;th20=1.51;th30=9.7 %1000;
end
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%if q=1 spherical q=2 exponential
q=input('input 1 if spherical;;input 2 if exponential')
if q==1
%اننموذج انكروي
ff2='1/z';
ff3='x';
ff4='y'
ff2=diff(int(ff2));
ff3=diff(int(ff3));
ff4=diff(int(ff4));
ff=0;
for i=1:sui*2
ff22=0;
ff33=0;
ff22=tt(i,1)*ff2;
ff33=ff3+ff4*(3/2*ff22-0.5*ff22^3);
ff=ff+tt(i,3)*((tt(i,2)/ff33)-1)^2;
end
elseif q==2
%اننموذج االسي
ff1='1';
ff2='1/z';
ff3='x';
ff4='y'
ff1=diff(int(ff1));
ff2=diff(int(ff2));
ff3=diff(int(ff3));
ff4=diff(int(ff4));
ff=0;
for i=1:sui*2
ff22=0;
ff33=0;
ff22=-tt(i,1)*ff2;
ff22=exp(ff22);
ff33=ff3+ff4*(ff1-ff22);
ff=ff+tt(i,3)*((tt(i,2)/ff33)-1)^2;
end
end
%first direvidiv
a=diff(ff,'x',1);
b=diff(ff,'y',1);
c=diff(ff,'z',1);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%secend direvidiv with
a1=diff(a,'x');
a2=diff(a,'y');
a3=diff(a,'z');
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
b1=diff(b,'x');
b2=diff(b,'y');
b3=diff(b,'z');
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
c1=diff(c,'x');
c2=diff(c,'y');
c3=diff(c,'z');
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
th00(1,1)=th10;
th00(1,2)=th20;
th00(1,3)=th30;
th100=[th10; th20; th30];
%ادخال قيمت نمدا
yy=input('input the vale of lamda');
for i=1:100
dd=[f11(th10,th20,th30) f12(th10,th20,th30)
f13(th10,th20,th30);...
f21(th10,th20,th30) f22(th10,th20,th30)
f23(th10,th20,th30);...
f31(th10,th20,th30) f32(th10,th20,th30)
f33(th10,th20,th30)]+...
yy*[f11(th10,th20,th30) 0 0;...
0 f22(th10,th20,th30) 0;...
0 0 f33(th10,th20,th30)];
th11=th100-(inv(dd)*...
([f1(th10,th20,th30);f2(th10,th20,th30);f3(th10,th20,th30)]));
th10=th11(1,1);
th20=th11(2,1);
th30=th11(3,1);
th100=th11;
th00(i+1,:)=th11';
th1100(i,1)=sum(abs(th00(1,:)-th00(i+1,:)));
end
k=i+1;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%انرسم
if q==1
%رسم اننموذج انكروي
for i=1:sui*2
sss(i)=th00(1,1)+th00(1,2)*((3/2)*tt(i,1)/th00(1,3)0.5*(tt(i,1)/th00(1,3))^3);
sss1(i)=th00(k,1)+th00(k,2)*((3/2)*tt(i,1)/th00(k,3)0.5*(tt(i,1)/th00(k,3))^3);
end
figure(4)
plot(vvv(:,1),sss,'r',vvv(:,1),sss1,'g','LineWidth',2,...
'MarkerEdgeColor','k',...
'MarkerFaceColor','r')
xlabel('h')
ylabel('g(h)')
title('Plot of spherical ')
hold on
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elseif q==2
%رسم اننموذج االسي
for i=1:sui*2
sss(i)=th00(1,1)+th00(1,2)*(1-exp(tt(i,1)/th00(1,3)));
sss1(i)=th00(k,1)+th00(k,2)*(1-exp(tt(i,1)/th00(k,3)));
end
figure(4)
plot(vvv(:,1),sss,'r',vvv(:,1),sss1,'g','LineWidth',2,...
'MarkerEdgeColor','k',...
'MarkerFaceColor','r')
xlabel('h')
ylabel('g(h)')
title('Plot of exponential')
hold on
end
mse=0;
for i=1:sui*2
mse=mse+(vvv(i,2)-sss1(i))^2;
end
mse=mse/(su1*2);

