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  چكیده

های استاندارد و رطوبت ساعتبه کمک داده های رطوبت نسبی روزانه  برآوردالگوی 

ثر و ميانگين روزانه در مناطق پارامترهای بارش روزانه، دمای حداقل، حداک

 ایستگاه 843. ابتدا خوشه بندی بيابانی و نيمه بيابانی موضوع بحث این مقاله است

عامل هوا و اقليم شناسی در دسترس )دما، بارش، تبخير، رطوبت  ششایران با همدید 

بندی و سه نمایه اقليم (ایستگاه نسبی، دامنه تغييرات دمای ساالنه، ارتفاع

در خوشه بيابانی و  ایستگاه 08تعداد وایت انجام شد. رتن، ایوانف و تورنتدوما

گيری طرح نمونهقرار گرفت. افرازی ميانه محور  خوشه بندی روشبه نيمه بيابانی 

الگوهای مختلف رگرسيونی  برای انتخاب نمونه مناسب به کار رفت. سيستماتيک دوری

و ساالنه انه ماهمقياس الگوهای برتر در برازش و  نمونه انتخابی خطی و غيرخطی بر

شدند. مقایسه الگوهای ارائه شده دراین مقاله با الگوهای مرسوم قدیمی نشان  مشخص

 خطا است. دارد. معيار مقایسه ميانگين مربعجدید از دقت بيشتر الگوهای 

 

ابانی بيمناطق بندی،خوشه، نسبی روزانهرطوبتمتوسط الگوی رگرسيونی،  :کلمات کلیدی

 .گيری سيستماتيک، نمونهو نيمه بيابانی



                                                                      الگوي برآورد

                                       رطوبت متوسط روزانه در اقليم بيابانی و نيمه بيابانی ایران

 محبوبه فرزندی و همکاران
 

 مقدمه

رطوبت نسبي یكي از متغيرهاي 

 و همهم جو است كه در مطالع

های كشاورزي، سدسازي، پژوهش

هيدرولوژی، شهرسازي، تعيين 

تبخير از سطح آزاد آب و تبخير 

رود. اغلب کار میو تعرق و... به

هفتگي، ماهانه و ساالنه متوسط 

سبی مورد نياز است. رطوبت ن

پایه محاسبه این معدل روزانه 

است. بنابراین افزایش موارد 

دقت در برآورد روزانه سبب 

می  موارد فوقافزایش دقت در 

. روش مرسوم و قدیمی براي شود

برآورد ميانگين رطوبت نسبی 

گيري از رطوبت نسبی معدل روزانه

 محلی ایران استانداردسه ساعت 

. (8)رابطهاست  (0198381198380:98)

عنوان یک بهاین رابطه 

دستورالعمل استاندارد جهانی در 

سازمان هواشناسی ایران و وزارت 

 شود. نيرو استفاده مي

(8) 30183012306 330330330 ::: RH/RH/RH/HR                                                

( 8هایی در رابطه )نقطه ضعف

وجود دارد که سبب بزرگی خطای 

 شود. ه توسط این رابطه میمحاسب

( نشان داد که 8374یائو )

تابع بتا برازش خوبی بر منحنی 

رطوبت نسبی روزانه دارد و این 

و رفتار غيرخطی منحنی چوله است 

دارد. لذا استفاده از رابطه 

( خطا آميز 8استاندارد شده )

است و استفاده از ضرایب مساوی 

برای محاسبه متوسط روزانه دقيق 

های سازمان تحليل اقليم .نيست

 اورگونفضایی دردانشگاه ایالتی 

عنوان به( را برای 1رابطه )

محاسبه ( برای 8جانشين رابطه )

نسبی روزانه متوسط رطوبت

براي  . این رابطهپيشنهاد کرد

هاي مختلف کمی اریب است )با ماه

مقدار واقعي اختالف دارد(. 

دهد که متوسط نشان می (1) رابطه

نسبی ساعت فقط به رطوبت روزانه

گرینویچ )صبح و  81و  9

ست. همچنين بعدازظهر( وابسته ا

نسبی رطوبت شود که اثرمشاهده می

برابر رطوبت نسبی  1صبح تقریبا 

 بعدازظهر است. 

(1) afternoonmorning RH/RH/HR 350650                                                                     

-روزانه بهنسبيرطوبت هایمنحني
هاي شرایط اقليمي و به ماه

 مختلف سال وابسته است. 

واکوو دیوید کوارت و آرنولد 

اظهار داشتند که ميانگين رطوبت 

-نسبی روزانه که از معدل قرائت

دسوت های صبح و بعد از ظهور بوه

آید دقيوق نيسوت و بيشوتر از می

سوواعته اسووت.  14معوودل واقعووی 

شدند که این  ها متوجههمچنين آن

معدل نيز بيشتر از معدل کمينوه 

و بيشينه رطوبوت نسوبی روزانوه 

ها شهر شويکاگو را محول است. آن

پژوهش خود قرار دادنود و بيوان 

کردند که ميوانگين روزانوه بوه 

 ماه مورد نظر نيز بستگی دارد.

ميووانگين رطوبووت   (8387) دی

ماهانه را محاسبه و نتيجه  نسبی

بوه مواه،  که این ميانگين گرفت

فصل و مختصات جغرافيایی وابسته 

است و خطا آميز است. ایون خطوا 

در برخووی از نقوواد و در برخووی 

ها جوداول و مناطق منفی است. آن

نمودارهایی برای تصحيح محاسوبه 

ميانگين رطوبت نسبی روزانوه در 

 .امریکا ارائه دادند

( ميوانگين رطوبوت 8308بالنک )

نسوبی ایسوتگاهی را بوا رطوبوت 

سوواعته در چنوود نقطووه  14بی نسوو

امریکا مقایسه کورد. او اظهوار 

-داشت که ميانگين حاصول از روش
هایی که فقط بعضی از ساعات روز 

گيوورد بوا معوودل را در نظور موی

ساعته تفاوت دارد. این 14واقعی 

تفاوت به محول بررسوی )موقعيوت 

 .جغرافيایی( بستگی دارد

تحقيقات نشان می دهد که توا 

یش دقوت محاسوبه کنون برای افزا

رطوبت نسوبی روزانوه در ایوران 

 مطالعه ای صورت نگرفته است.

دهد که های قبل نشان میپژوهش

برآورد رطوبت نسبی از روی سه 

و  بودهساعت استاندارد دقيق ن

به ماه و اقليم نيز وابسته 

است. هدف مقاله حاضر ارائه 

روابط جدیدی برای برآورد رطوبت 

وبت نسبی روزانه از روی رط

ساعات مختلف روز، همچنين اضافه 

دما و بارش  پارامترهای کردن



                                                             نيوارمجله علمي و فني 

                                                                                 فصلنامه( )دو 8931بهار و تابستان  -08، 08 شماره

                                  57 

روزانه در این روابط است. 

افزون براین اقليم و ماه را 

نيز در روابط دخالت داده و 

های روابطی مناسب برای ماه

بيابانی و مختلف سال در اقليم 

ارائه شده است. نيمه بيابانی 

ایران با روش افرازبندی ميانه 

بندی و متغير( خوشه 3)با محور 

به سه خوشه تفکيک شده است. 

مقاله حاضر روابط را برای خوشه 

نظر دربيابانی بيابانی و نيمه

گيری گرفته است. روش نمونه

سيستماتيک برای انتخاب نمونه 

 مناسب استفاده شده است. 

 

 

 

 

 هامواد و روش

 هامنطقه مورد مطالعه و داده

 8040888كشور ایران بوا وسوعت 

 كيلومترمربع در نيم كره شمالي،

در قاره آسيا و در قسومت غربوي 

فالت ایران واقع شده اسوت. ایون 

کشووور بووين دو نصووف النهووار
44 

و
04   شرقي و دو مودار

11 و
48  

عوووداد ت. شووومالي قووورار دارد

 103ایوران همدیود  هوایایستگاه

عدد است کوه برخوی دارای آموار 

-ایستگاه .ناقص یا کوتاه هستند

سال آمار کامل 88هایی با حداقل 

انود. در این پژوهش انتخاب شوده

ایستگاه با طول  843 هاتعداد آن

. آمار سواعتی استسال  11متوسط 

نسووبی، دمووای حووداقل،  رطوبووت

-ارشحداکثر و متوسط روزانه، بو
نسبی روزانه این روزانه و رطوبت

 هووا در اختيووار اسووت.ایسووتگاه

ایسووتگاه در ناحيووه  08تعووداد 

بيابانی و نيمه بيابوانی قورار 

و در این تحقيوق اسوتفاده دارد 

 .شده است

 

 خوشه بندی افرازی میانه محور

بندی افرازی روش خوشه     

هواشناسی  ميانه محور در آب و

 -انهتوصيه شده است. روش مي

محور، ميانه هرخوشه را به 

-اش در نظر میعنوان نماینده

گيرد. چون ميانه یک برآوردگر 

لذا برای بيان  ،استوار است

حساسيت کمتری  های پرتداده

 دارد. 

بندی با قبول یا رد خوشه    

شود. های آماری انجام میآزمون

اند. مهمترین ها متنوعاین آزمون

فنتيک، کو آنها: ضریب همبستگی

سيلهوت، ناهمگنی و عرض

ای گشتاوری خطی ناحيه ناهمنوایی

 . است

های هر خوشه باید از نظر داده

شوند.  همگنی و همنوایی بررسی

روش گشتاوری خطی یک از 

 ای تعيين همگنیهکارامدترین روش

 .همنوایی است و

 

 توسط واقعی رطوبت نسبی روزانه م

نسبی در طول رفتار رطوبت

زیك تابع غيرخطي و روشبانه

با  t(f(نامتقارن مانند

است. مقدار دقيق این ]b,a[دامنه

متوسط از انتگرال سطح زیرمنحني 

 آید. دست مي( به9مطابق رابطة )

 

 (9    )                              


b

a
ave dt)t(f

ab

1
T

-

  

سبة حل انتگرال فوق برای محا

رطوبت نسبی متوسط روزانه به 

روش عددي )قائده سيمسون( 

های محاسبه شده است. داده

ساعته هستند. دردسترس سه

بنابراین تقریب سيمسون انتگرال 

. (1)( است 4فوق مطابق رابطه)

)i(fRHi  رطوبت نسبی ساعتi ام و

طول شبانروز )دامنه  14عدد 

 تابع( است.

(4)          

})(2

)(4{
24

1

2418126

2115930

RHRHRHRH
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 الگوهاي رگرسیون چندمتغیري 

تحليل رگرسيوني یك روش     

بيني مقادیر یك آماري براي پيش

یا چند متغير پاسخ )وابسته( از 

اي از مقادیر متغيرهاي مجموعه

بيني كننده )مستقل( است. پيش

برآورد و نتایج رگرسيون خطي  

استنباد پارامترهاي 
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 محبوبه فرزندی و همکاران
T

p ]β,...,β,β[=β ( 1را در الگوي ) 21

                    (1) كند. فراهم مي

nnppnnn Z+xβ+...+xβ+xβ=Y 211
 

                                             

nnpn Z+β)x,...,x(= 1
  

nZ ،در این الگو متغيرتصادفي

nY  نمایش پاسخ در حالتn  ام

N,...,,=nبا  است که از دو  21

قسمت قطعي و تصادفي )خطا( 

 یعنيشود. مولفه قطعي )تشكيل مي

β)x,...,x( npn1 به پارامتر )β  و

، npxگو( متغيرهاي مستقل )پيش

P,...,,=p بستگي دارد. مولفه  ،21

اخاللي است كه ، تصادفي یا خطا

انحراف پاسخ را در آن حالت 

نشان  Tكند. باالنویس بيان مي

دهنده ترانهاده ماتریس است. 

صورت ماتریسی رگرسيون خطی چند 

( است که 0متغيره مطابق رابطه )

از نماد ماتریسی استفاده معموال 

 .می شود

(0)                                                  

Z+βX=Y 

های پایه زیر برای برازش فرض

شود. الگوی رگرسيونی پذیرفته می

(، =]Z[Eمعدل خطاها صفر است )

واریانس خطاها ثابت است 

(Iσ=)Z(Var
2

(. خطاها دوبه دو 

صورت اند. متغيرپاسخ بهمستقل

بنابراین  .نرمال توزیع شده است

ها را در این فرضباید برقراری 

ها آزمون کرد. هنگام تحليل داده

افزون براین آزمون همخطی و 

 داده پرت نيز باید انجام شود. 

 

 نرم افزارهای مورد استفاده

-" برای خوشهR.12.1افزار"نرم 

-www.rاست )بندی استفاده شده

project.orgبندی ایران (. نقشه خوشه

 رسم و” ArcView“افزار با نرم

ه شده است. نرم افزار ارائ

SPSS.18  برای الگوبندی رطوبت

 است. نسبی روزانه استفاده شده

 

 نتايج  و بحث

 خوشه بندی

ایستگاه  843 بندیخوشه    

همدید ایران با شش متغير دما، 

بارش، تبخير، رطوبت نسبی و 

دامنه تغييرات دمای ساالنه، 

ایستگاه و سه نمایه  ارتفاع

ایوانف و  ارتن،اقليم بندی دوم

افرازی  روش تورنت وایت با

. انجام شده است ميانه محور 

های مناسب مانند عرض آزمون

سيلهوت، همگنی و همنوایی 

برای قبول خوشه  گشتاورهای خطی

ایران  بندی به کار رفته است.

که یکی از  تقسيم خوشهسه  به

خوشه ها بيابانی و نيمه 

پراکندگی  (8)شکل بيابانی است. 

( 9شه را با دایره )خوشه این خو

اطالعات کلی سه  دهد.نشان می

( آمده است. 8خوشه در جدول )

 سوم ميانگين عرض سيلهوت ناحيه

 های ناهمگنیآمارهاست.  48/8

(1H برای هر سه خوشه در جدول )

( آمده است که نشان از همگنی 1)

سه خوشه دارد. آماره ناهمنوایی 

(iD برای خوشه ) محاسبه سوم نيز

دو این آماره نشان داد که د. ش

 باایستگاه گناباد و ميانه 

و   844/1اندازه ناهمنوایی 

ناهمنوا از ناحيه سوم  194/9

 ند.حذف شدبوده و 

 

اطالعات کلی سه خوشه   (8شماره ) جدول

 انتخابی

 حجم 

بيشتر

ین 

 فاصله

متوسط 

 فاصله
 تفکيک قطر

عرض 

سيله

 وت

خوش

ه 

 اول
44 444

34



23

4

44



3



خوش

ه 

 دوم


÷ 

42

3

32



42

2
2

3



خوش

ه 

 سوم
4 2244

43


2

4



 

معيارهای همگنی  (1شماره ) جدول

واليس برای سه خوشه پذیرفته -هاسکينگ

 شده

 H1 V1 

خوشه 

 اول
2

خوشه 

 دوم
433
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خوشه 

 سوم
42

 

 
ای خوشه بندی ایران به سه ناحيه. خوشه کوهستانی با نمایش نموداری نقطه -8ل شک

 شش ضلعی مشخص شده
 

 

 

 نمونه گیری

روش سيستماتيك دوري در این 

تحقيق با توجه به حجم نمونه و 

هاي نرم کمک بستهحجم جامعه به

صورت گرفته است. براي  Rافزاري 

-ایم كه بستهاینكار ناچار بوده

م افزاري را نيز تا  نيل هاي نر

به هدف دلخواه تغيير دهيم. 

ایستگاه به روش نمونه  0تعداد 

گيری سيستماتيک دوری برای خوشه 

بيابانی و نيمه بيابانی انتخاب 

های و تحليل رگرسيون روی داده

انجام شده ها ساعتی این ایستگاه

ها شامل: این ایستگاه است.

اردستان ایرانشهر، بيرجند، 

 ن، سبزوار و فسا است.زاهدا

 

 تحلیل رگرسیون

خطي چندمتغيره رگرسيون      

براي الگوبندي انتخاب شده است. 

دست آوردن رابطه هدف به

رگرسيونی بين متوسط واقعی 

-( بهTRHرطوبت نسبی روزانه )

عنوان متغيرپاسخ و عوامل دیگر 

عنوان متغيرهای  پيشگوست. به

اند ترتيب عبارت ا بهاین متغيره

نسبی از رطوبت

گرینویچ و متوسط 933381ساعات

ترتيب  نسبی روز قبل که بهرطوبت

 YRHو3RH،9RH،15RH با نمادهای

اند. همچنين چهار شده نشان داده

ر، حداقل، حداکث متغير دمای

گراد( و  )سانتی روزانه متوسط

متر  ميلی روزانه به بارش

و  minT،maxT،meanT)بانمادهای 

RAIN نيز دراین تحليل استفاده )

 نسبی واقعیاند. متوسط رطوبتشده

گيری سيمسون روزانه با انتگرال

تی مطابق ساعهایواز روی داده

درصد حساب شده به ( 4رابطه )

 است. 

ها انجام غربال دادهابتدا 

منجر به حذف  کارشد. این 

ها شد. تعداد تعدادی از داده

های مشکوک حذف شده حدود داده

چون هدف به  هاست.کل داده 81%

دست آوردن الگو برای هر ماه 

های قابل قبول دادهاست، لذا 

ا ت برای هرماه تفکيک شدند

های هر الگوهای مناسب بر داده

 9188. حدودماه برازش داده شود

ماه در تحليل  روز برای هر-داده

این غربال شرکت داده شدند. 

برای انجام رگرسيون الزم و 

پشتوانه خوبی براي نتایج حاصل 

هاست. الگوهاي از تحليل داده

خطی  غير خطی ومختلف رگرسيونی

 Spss.18 افزاربا نرم( خطی پذیر)

ی هاداده بربه روش گام به گام 



                                                                      الگوي برآورد

                                       رطوبت متوسط روزانه در اقليم بيابانی و نيمه بيابانی ایران

 محبوبه فرزندی و همکاران
 و ساالنههای مختلف ماهمربود به 

 شد. برازش دادهبه طور مجزا 

برتر  یالگو دهنتایج نهایی سيز

به همراه  ساالنه و ماهانه

( آمده 9) در جدول های مهمآماره

 است.

 

یک ماه به طور تصادفی انتخاب 

برای  های آن ( و دادهدسامبر)

عنوان نمونه  شرح الگوی برتر به

شوند. نتایج تحليل ارائه می

( 4) های این ماه در جداولداده

( 4( و )1( ونمودارهای )7تا )

تعيين و اند. ضرایبارائه شده

( 4( درجدول )Adj-R2اصالح شدة )

تعيين اصالح شده آمده است ضریب

مربود به الگوی پذیرفته 

 )ردیف هشتم جدول(شده

است كه نشان دهندة 334/8اویمس

قدرت خوب الگوست. زیرا 

تغييرات متغيرپاسخ  %89/8فقط

توسط متغيرهای پيشگو بيان 

شود. مقدار كم انحراف نمي

استاندارد برآورد نيز مؤید قوي 

بودن الگوست. مقادیر موجود در 

 داخل جدول تحليل واریانس )جدول

دهندة قدرت الگوست. ( نشان1

)با  =09718F آمارة مقدار

تقریبا صفر(  خطای مقداراحتمال

)فقط نتایج الگوی پذیرفته است. 

آمده  0و 1 شده در این جدول

( 0) الگو در جدولضرایب است(.

استاندارد آنها و همراه خطاي به

احتمال مربود آمده است  مقادیر

قوی متغيرهای  که نشان از حضور

پيشگوی شرکت کننده در الگو 

)عامل تورم  VIFهایدارد. آماره

خطی متغيرهای عدم همواریانس( 

دهند، زیرا پيشگو را نشان می

 هستند. 88 کمتر از
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آماره های اصلی الگوهای نهایی ماهانه و ساالنه متوسط رطوبت  (9جدول شماره ) 

 نسبی روزانه در اقليم بيابانی و نيمه بيابانی

 ماه
 AdjR2 الگوی نهايی متوسط رطوبت نسبی روزانه

Std 

Err. 

Durbin

-

Watson 

VIF F P-value 

Jan 

maxmin

1593

08/007/0)(91/2

4/022/0296/0314/4

TTRHLn

RHRHRHRH

Y

T



  
2 4 433 < /4   

Feb 

RAINRHLogTLogT

RHRHRHRH

Y

T

04/0(85/02)(09/208/0

4/024/029/063/11

)minmax

1593



  
4 4 4 <43 44 

Mar 

RAINTRHLogT

RHRHRHRH

Y

T

02/009/0)(93/1112/0

41/023/03/084/01

minmax

1593



  
3 4 4 < 34 

Apr 

Y

T

RHTT

RHRHRHRH

05/003/008/0

41/026/029/083/3

minmax

1593



  
4 44 444 <4  

May 

RAINTRH

RHRHRHRH

Y

T

46/002/004/0

41/025/0316/076/1

min

1593




 

3 43 43 <42 32 

Jun 

RAINRH

TRHRHRHRH

Y

T

69/003/0

03/043/027/03/092/1 min1593



  
4 423 43 <2 23 

Jul 

maxmin

1593

02/003/037/0)(71/0

41/032/028/047/0

TTRAINRHLog

RHRHRHRH

Y

T



  
 424 443 <4 223 

Aug 

RAINRHLog

RHRHRHRH

Y

T

98/0)(52/0

41/029/029/031/0 1593



  
4 424 422 <3 23 

Sep 

maxmin

1593

003/003/0)(47/0

37/03/031/028/0

TTRHLog

RHRHRHRH

Y

T



  
4 42 4 <42 23 

Oct 

RAINTTRHLogRAIN

RHRHRHRH

Y

T

53/002/003/0)(15/1

36/238/028/03/074/1

maxmin

1593



  
3 43 4 < 24 

Nov 

RAINTTRAINRH

RHRHRHRH

Y

T

24/0006/003/008/1

04/039/027/029/092/2

maxmin

1593



  
4 44 443 <4 34 

Dec 

RAINTLnTLnRAIN

RHLogRHRHRHRH YT

03/0)40(67/4)40(93/128/0

)(72/239/023/03/024/6

maxmin

1593



  
4 44 4 < 32 

Anu 

max

93

005/005/036/0)(

3/1154/026/03/04/1

TRAINRAINRHLog

RHRHRHRH

Y

T



  
4 43 42 < 4/  424 

 

 

 
  

ی ماه دسامبرهاضریب تعيين الگو (4شماره ) جدول  

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

4 4   2 

2    244 

3  3 3 44 

4  3 3 44 

  4 4 44 

  4 4 43 

  4 4 444 

  4 4 4443 4

 

 تجزیه واریانس الگوهای مختلف برای ماه سپتامبر (1شماره ) جدول

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 444223  44242432 

Residual 24 324 2244  

Total 4443 324   

 و اندازة احتمال الگوی ماه دسامبر tجدول ضرایب الگو، آمارة  (0شماره )جدول 
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Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) 23 43  4   

RH15 3 3 43 4324  4 

RH3 34 3 324 42  24 423

RH9 23 3 243 4  44 

LNSIM_Y 222 44  4424  24 4

LNTMAX 4 22 2 4  234 4324

LNTMIN 434 34 44   343 34

SQRTRAIN 22  44 3  434 34

RAIN 32 44  23 4 4 3

 
 

پایه درخصوص  هایبرقراری فرض

بررسی باید ها ماندهباقی

-( رفتار باقی7) شوند. جدول

دهد. ها را نشان میمانده

ها ماندهپرت در باقی داده

-وجود ندارد. معيار، باقی

های حذف شده مانده

)ردیف نهم  است استيودنتایز

-این باقی (. دامنه7جدول
]/,/[ ها بازهمانده 432232 

)ردیف  صله کوکاست. فا

( در دامنه 7 یازدهم جدول

مناسبی قرار دارد. مقادیر 

)ردیف دوازدهم  مرکزی اهرم

( نيز نشان از رفتار 7 جدول

 هاست.مانده خوب باقی

 

 مشخصات باقيمانده های الگوی ماه دسامبر (7شماره ) جدول

 
Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 
N 

Predicted Value 
423 42 2 43 32

Std. Predicted Value 
24 243  4 32

Standard Error of Predicted Value 
32 4 3 3 32

Adjusted Predicted Value 
44 24 2 43 32

Residual 
33324 3234  442 32

Std. Residual 
222 242   32

Stud. Residual 
222 242  4 32

Deleted Residual 
3343 334 42 4432 32

Stud. Deleted Residual 
223 242  4 32

Mahal. Distance 
4 423  42 32

Cook's Distance 
 34  4 32

Centered Leverage Value 
 44 2  32

 

- ( نمودار ماتریسی1) شکل

الگو  پراکنش متغيرهای ورودی در

هم ها را نسبت بهو رفتار آن

( نمودار 9شکل )دهد.  نشان می
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هاست ماندهباقی یمستطيلی و چندک

ها ماندهکه نشان از پيروی باقی

( 4از توزیع نرمال دارد. شکل )

های ماندهنمودار پراكنش باقي

مقابل  حذف شده استيودنتایز در

پاسخ است. این نمودار  متغير

دهد که پراکندگی نقاد نشان می

مستطيلی افقی قرار  یک نوار در

دارد. بنابراین تثبيت واریانس 

و نياز به تبدیل در الگو احساس 

 شود.نمی

   

 
نمودار پراکنش ماتریسی رفتارمتغيرهای ورودی الگو در برابر  (1شماره ) شکل

 یکدیگر برای ماه دسامبر

 

 
هاي استانداردشده ماندهنمودار مستطيلي )راست( و چندکی )چپ( باقي (9شماره ) شکل

 ماه دسامبر

 

 
 رهاي استانداردشده شده ماه دسامبماندهنمودارپراکنش باقي (4شماره ) شکل

 

نسبی ی رطوبتتوان الگومی اینک

با  بردسام را برای ماه روزانه

صورت رابطه به (9)توجه به جدول 

 ( نوشت. 7)
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 (7)                             

RAINTLnTLnRAIN

RHLogRHRHRHRH YT

03/0)40(67/4)40(93/128/0

)(72/239/023/03/024/6

maxmin

1593



        

الگو استنباد  زیر از این موارد

- به 15RH نسبت ضریب -8شود. می

 ابربر ترتيببه9RH و3RH یباضر

 است كه اهميت بيشتر 7/8و  9/8

15RHدهد.الگو نشان مي را در 

کليه الگوهای  دراین اهميت 

 -1 و ساالنه برقرار است.ماهانه 
الگوی ارائه شده توسط دانشگاه 

( تاکيد براهميت 3 آرگون )رابطه

( 9نسبی صبح )ساعت شتر رطوبتبي

نتایج  این مطلب بادارد که 

 -9 تناقض است. در( 7رابطه )

بدون  (1) ( و8الگوهای رابطه )

عرض از مبدا هستند. یعنی 

تواند صفر نسبی روزانه میرطوبت

( این 7حاليکه الگوی ) شود. در

این  کند.مطلب را قویا رد می

موضوع از نظر فيزیکی نيز تایيد 

نسبی زیرا هيچگاه رطوبت .ودشمی

 شود.صفر نمی

واسنجی و مقایسه  همچنين

( 8 قدیمی )رابطه الگوهای مرسوم

( با 1 آرگون )رابطهالگوی و

الگوهای ارائه شده انجام 

 ( این0) هاي جدولدادهشدهاست. 

-را برای کليه ماهمقایسة عملي 
دهد. ساالنه نشان میالگوی ها و 

معيار  (MSEخطا ) ميانگين مربع

ه مقادیرکارایی سه الگوست. 

1MSE، 2MSE  3وMSE  به ترتيب

الگوی  برایميانگين مربع خطا 

 ، الگوی آرگون(8)رابطه قدیمی

 ی مقاله حاضرهاو الگو (1)رابطه

( 0)جدول ( است. 9)الگوهای جدول

خطای مربعدهد که ميانگيننشان می

( کمترین خطارا 9)الگوهای جدول

ارائه  یهاالگو دارد. بنابراین

 دارد. در این مقاله برتری شده

 

مقایسه معدل رطوبت نسبی به روش های معمول و روش پيشنهاد شده  -(0شماره ) جدول

 MSEدر این مقاله با محاسبه 

Annual Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan ماه 

1/1  9/9  9/4  7/1  0/8  7/8  7/8  0/8  9/1  7/9  1/4  0/9  3/9  MSE1 

7/18  14 
1/

18 

4/

84 
88 0/0  8/3  1/0  

4/

81 

1/

91 

0/

98 

0/

98 

0/

13 
MSE2 

3/8  1/1  9/1  8/1  7/8  4/8  1/8  1/8  3/8  4/1  1/1  1/1  4/1  MSE3 

 
 گیرینتیجه

 ارائه حاضر مقاله هدف 

نسبی  محاسبه رطوبت الگوهای

بيابانی روزانه برای منطقه 

-روی داده از و نيمه بيابانی

 عوامل طوبت وهای ساعتی ر

مانند دما و بارش است.  دیگر

به روش خوشه بندی این ناحيه 

دست  ميانه محور به افرازی

های این آمده است. ایستگاه

 08خوشه همدید و به تعداد 

عدد است. چون رطوبت ساعتی 

ها حجم زیادی این ایستگاه

دارد، لذا یک نمونه به حجم 

ایستگاه با روش سيستماتيک  0

های ساعتی آن ادهانتخاب و د

های ماه داده استخراج گردید.

یی الگوهاهای مختلف تفکيک و 

 نهساالهمچنين  ماه وبرای هر 

تبيين و ارائه شدند 

مورد  افزار(. نرم9)جدول

به روش گام و  Spss.18 استفاده

تعيين الگو بعد به گام است. 

. ها انجام شددادهاز غربال 

از  %81غربال نشان داد که 

های خوشه بيابانی و داده

نيمه بيابانی مشکوک و 

به تصادف ماه یک اند. نادرست

انتخاب )ماه دسامبر( و 

مراحل الگوبندی آن به عنوان 

 7تا  4 )جدولنمونه تشریح شد 

خالصه  (.4 تا 1 هایو شکل

ها و الگوی الگوهای سایر ماه

( آمده 9ساالنه نيز در جدول )
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روی بعضی نيز تبدیالتی است. 

بعضی  متغيرهای پيشگو دراز 

قدرت برای افزایش ها از ماه

. جدول انجام شده استالگو 

رطوبت  که دهد( نشان می9)

ها نسبی روزانه در اکثر ماه

به لگاریتم رطوبت نسبی روز 

( بستگی دارد. YRHقبل )

مقایسه و واسنجی الگوهای 

ارائه شده دراین مقاله با 

 الگوهای مرسوم قدیمی و

( با 1 و 8طه آرگون )راب

نشان از  MSEمعيار مقایسه 

دقت بيشتر الگوهای ارائه 

 شده در این مقاله دارد

وجود  الگوها تمام. (0)جدول 

کند عرض از مبدا را تایيد می

معقول  فيزیکی نيز که از نظر

نسبی صفر است. زیرا رطوبت

عمال امکان پذیر نيست. افزون 

 81براین رطوبت نسبی ساعت 

ر را در برآورد بيشترین تاثي

رطوبت نسبی روزانه دارد. 

این موارد با الگوهای مرسوم 

 و آرگون مغایرت دارد.

( با توجه 9) جدول الگوهای

به موارد ذکر شده برای 

مناطق بيابانی و نيمه 

-بيابانی ایران پيشنهاد می

 شود. خطاهای برآورد رطوبت

-توان با بهنسبی را می
جای کارگيری این الگوها به

وهای قدیمی و مرسوم کاهش الگ

 داد. 
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