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چکیده 
هاي مهم در مبحث کشاورزي، استفاده از روش هاي نوین جهت تحلیل هاي مکانی و زمانی داده هاي هواشناسی و از چالش

در این تحقیق به .پیش بینی عددي و به کار گیري این تحلیل ها در مسائل مدیریتی و بهره وري آب کشاورزي استمدل هاي 
این کار با استفاده از . و داده هاي مشاهده اي پرداخته شدMM5بررسی تغییرات درون ساالنه نتایج سري هاي زمانی مدل 

نتایج نشان داد .انجام شدمنطقه شمال شرق ایران و دو متغیر دما و بارندگیبراي MATLABالگوریتم تشابه در محیط نرم افزار 
بین تابستان MM5همواره کم بود، نقشه هاي تشابه تغییرات درون ساالنه بارش مدل MM5تغییرات درون ساالنه دما در مدل که 

و زمستان متفاوت است و پیوستگی مکانی کمتري نسبت به نقشه هاي تغییرات درون ساالنه دما نشان می دهد، که نشان دهنده 
.پیش بینی هاي بهتر مدل در دوره زمانی براي متغیر دما نسبت به بارندگی بود

پیش بینی عدديتغییرات درون ساالنه، تشابه، الگوریتم، مدل : واژه هاي کلیدي

مقدمه 
مدل هاي میان مقیاس به صورت گسترده اي در مطالعات پدیده هاي هواشناسی و اقلیم شناسی براي تولید متغییر هاي 

و 2گرل(MM5میان مقیاس NCAR/Pennstateپنجمین نسل از مدل هواشناسی ).2000، .1سیمن(مختلف به کار می رود 
، چند دهه است که توسعه یافته و در حال حاضر تبدیل به یکی از ضروري ترین مدل دینامیکی میان مقیاس )1994همکاران، 

و 4، ، ژانگ1998، 3کوکس و همکاران(گیردشده است که به طور گسترده در سراسر جهان مورد استفاده و ارزیابی قرار می
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به صورت نقشه هاي مکانی در زمینه هاي فراوانی مورد 5MM5ش بینی عددي مانند نتایج خروجی مدل هاي پی).2006همکاران، 
به عنوان ورودي مدل پیش بینی طوفان گرد و غبار در آفریقاي MM5، از مدل )2004(و همکاران 6استفاده قرار می گیرد، بارنوم

، تغییرات درون MM5، با استفاده از مدل )2006(ن و همکارا7زایچیک. . شمالی، خاور میانه و آسیاي جنوب غربی استفاده کردند
، )1389(آزادي و همکاران . ساالنه و پاسخ هاي خشکی را براي اقلیم و شاخص گیاهی در منطقه خاور میانه شبیه سازي کردند

ایسه کمی از طرفی به مق. را در مناطق مختلف ایران و یک دوره هشت ماهه، مقایسه کردندWRFوMM5خروجی بارش دو مدل 
در حالی که این امر در بهبود دقت . زمانی خروجی مدل ها با داده هاي واقعی کمتر پرداخته شده است-تشابهات و نتاقضات مکانی

مدل و شناخت نقاط ضعف و قوت مدل ها همچنین تفکیک تاثیر عواملی مانند توپوگرافی در مدل سازي بسیار کاربردي و مهم می 
یکی از روش هاي کمی کشف تشابهات بین نقشه هاي دز زمینه مقایسه نقشه هاي مکانی وجود دارد، روش هاي متعددي. باشد

و 8هاي وزن دار توسط هرزلفدروش مقایسه نقشه هاي پراکندگی مکانی با استفاده از پارامتر.مکانی، الگوریتم تشابه می باشد
روش نقشه هاي تشابه را براي مطالعه و مشخص نمودن ) 2006(و همکاران،10دروبوت. توضیح داده شده است) 1990(، 9مریام

در بحث مطالعه تغییرات مکانی متغیر هاي مختلف، تهیه نقشه هاي . مشکل ساز ترین ماه در آنالیز داده هاي زمانی به کار بردند
د دارد اما روش هاي زمین آمار در این مورد روش هاي متعددي وجو. مکانی با دقت قابل قبول از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد

چرا که در این روش ها تغییرات سایر ). 1990، 11گوارتز(در تهیه نقشه هاي تغییرات مکانی، یکی از موفق ترین روش ها می باشد
مین ، از ز)2004(12سوبیانی. در این زمینه تحقیقات فراوانی صورت گرفته است. عوامل مانند توپوگرافی نیز مد نظر قرار می گیرد

در این مطالعه ارتفاع به عنوان . بارندگی براي جنوب غربی عربستان صعودي استفاده کردآمار چند متغیره براي آنالیز و پیش بینی
متغیر کمکی براي روش کو کریجینگ در نظر گرفته شد، و نتایج نشان داد که استفاده از ارتفاع به عنوان داده کمکی تخمین هاي 

براي برآورد بارش واقعی در مناطق با توپوگرافی پیچیده از روش ) 2013(14و ورنر13روگلیس. می بخشدکوکریجینگ را بهبود
ایستگاه همدیدي استان فارس را با استفاده از روش 12، میانگین بارش )1390(ثقفیان و همکاران . هاي زمین آمار استفاده کردند

با توجه به مطالعات انجام یافته و با توجه به . ردندهاي کریجینگ و کوکریجینگ درون یابی کردند و متغیر ثانویه ارتفاع را به کار ب
مکانی و به صورت کمی با اینکه مطالعات محدودي به مقایسه نتایج مدل هاي پیش بینی عددي با داده هاي واقعی به لحاظ زمانی 

اي واقعی، و کشف الگو و داده هMM5تکنیک هاي جدید مقایسه پرداخته اند، هدف از این تحقیق بررسی مکانی زمانی نتایج مدل 
هاي تغییرات درون ساالنه و فصلی بین داده هاي مدل و مجموعه داده هاي واقعی براي متغیر دما و بارندگی، با استفاده از الگوریتم 

. تشابه می باشد

ها مواد و روش
درجه 61درجه غربی تا 55و بین طول ) استان هاي خراسان شمالی، رضوي و جنوبی(منطقه مورد مطالعه شمال شرق ایران 

آب و هواي منطقه مورد مطالعه بسیار متنوع و بیشتر در بازه نیمه .درجه جنوبی قرار دارد38مالی تا درجه ش30شرقی و عرض 
مربوط به دو متغیر دما و ) واقعی(در این مطالعه داده هاي مشاهده اي ). 1381(ن،احمدیان و همکاراخشک تا خشک قرار دارد

مجموعه داده هاي . به صورت ماهانه و ساالنه از سازمان هواشناسی و وزارت نیرو دریافت شد2010- 1990براي دوره بارندگی

٤ Zhang
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٩ Merriam
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١٤-Werner



، ١٥NASAنیز از سایت سازمان هاي 2010-1990، براي دوره MM5ماهانه میانگین بارندگی و دماي مربوط به پیش بینی مدل 

NOAA١٧و١٦NCARبه دلیل فرمت هاي مختلف براي هر مجموعه داده تبدیل فرمت صورت گرفت، به این منظور . تهیه شد
نقشه هاي تحلیل مکانی هر یک از متغیر ArcGisو +GSبا استفاده از نرم افزار . تبدیل شدEASE Gridتمامی داده ها به فرمت 

960النه براي دو متغیر دما و بارندگی تهیه گردید، که در مجموع به صورت ماهانه و سا) سال20(ها در سالهاي مورد مطالعه 
سپس الگوریتم هاي استاندارد سازي و آنالیز ها با برنامه نویسی در نرم افزار . نقشه تحلیل مکانی ورودي الگوریتم تشابه تهیه شد

MATLABافزار برنامه الگوریتم تشابه نیز در نرم . براي هر نقطه شبکه نقشه ها اجرا شدMATLAB نوشته شد و بر روي تمامی
نقشه ها اجرا شد تا تشابهات در بین مجموعه داده ها و نتایج مدل از لحاظ تحلیل مکانی و زمانی کشف شود، و نتایج به صورت 

.رسم شدMATLABنقشه توسط نرم افزار 
روش هاي زمین آمار

هاي در دسترس به طوریکه کمترین انحراف معیار به دست آید در همه روش هاي درون یابی نتایج، از میانگین وزنی داده
تعیین می شود که به صورت تابعی است که نصف 18سرعت تغییرات انحراف نقاط فضایی توسط نیمه تغییر نما. محاسبه می شود

.مجموع مربعات اختالف مقادیر را محاسبه می کند
γ(h) = ( )

∑ [ ( + ℎ)− ( )]( ) (1)
و Xi. تعداد جفت نقاط در طبقه خاصی ار فاصله و جهت می باشدN(h)و hنیمه تغییر نماي تجربی در فواصل مقادیرγ (h)که 

Xi + h مکان هاي نمونه برداري که با فاصلهhاز هم جدا شده اند.Z(Xi) وZ(Xi + h) مقادیر اندازه گیري شده متغیرZ در
در این تحقیق به منظور بررسی اثر توپوگرافی و ارتفاع در مدل سازي از روش هاي چند متغیره .مکان هاي ذکر شده می باشد

منطقه مورد مطالعه، به عنوان DEM19به طوري که در آنها الیه ارتفاع و . براي تهیه نقشه هاي تحلیل مکانی ورودي استفاده شد
.و بارندگی به کار گرفته شدبراي درون یابی متغیر هاي اصلی دما ) کمکی(متغیر ثانویه 

(KED20)کریجینگ با روند خارجی
)امید ریاضی متوسط طوالنی مدت هر پارامتر هواشناسی و هر متغیر به صورت تابع تصادفی که به صورت تابع خطی از ارتفاع (

.یا هر متغیر دیگر در نظر گرفته شده است
[ ( )] =  + ( ) (2)

)COK21(کوکریجینگ
بهترین ..که براي ترکیب یک یا چند متغیر تصادفی به کار می رود. روش کوکریجینگ نسخه اصالح شده روش کریجینگ می باشد

:میتواند از معادله زیر محاسبه شوددر هر مکان Zتخمین خطی مقادیر 
( ) = ∑ ( ) +∑ ( ) (3)

)که  )در Zمقادیر اندازه گیري شده متغیر اولیه ( ) ،i=1,…, n و( ،در Yمقادیر اندازه گیري شده متغیر ثانویه (
( ) ،k=1,…, mریجینگ هستند که باید تنظیم شوندوزن هاي کوکو . می باشد.

١٥-National Aeronautic and Space Administration
١٦-National Oceanic and Atmospheric Administration
١٧-University Corporation for Atmospheric Research
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٢١- Co-Kriging



)proportion - of – range(تعریف نسبت محدوده استاندارد سازي
=براي (مشاهده شده هستند مقادیر بیشینه و کمینه باشند که در متغیر و اگر  1, … تعداد که ,

=براي (هستند مشاهدات ، و )متغیر هاست، مانند ، دما، بارندگی، رطوبت 1, … تعداد مشاهدات روي ، که ,
:تعریف میشود) 4(، پس نسبت محدوده استانداردسازي با معادله )است

  = (4)

=شدههمچنین براي مقادیر استاندارد  ( .اگر یک متغیر اساسا افزایشی باشد. نوشته شد(

الگوریتم تشابه
براي الگوریتم مقایسه جبري نقشه بر اساس محاسبه میانگین هاي وزن داده شده بین مقادیر استاندارد شده هر جفت نقشه، 

تعداد نشان دهنده منطقه نقشه و اگر . می باشد) مشتركزمینهیک شبکههر گرهبرايدر عمل، (نقشه منطقههر نقطه از
,نقشه هاي ورودي، و  .  .  . )نقشه هاي ورودي با , براي هر نقطه . باشددر مکان مقدار استاندارد شده نقشه (

)ماتریس اختالف شبکه  ) )با المان هاي , ) = ( )− ( ، ، ، . گیردشکل می(
= 1, .  .  . )، در منطقه مطالعه تغییر میکندهمانطور که . , به ,حاال ما یک نرم در . شودیک ماتریس تابعی می(

صورت زیر تعریف می کنیم 
( ) = ∑ | ( )|, (5)

=که  ( ). باشدنقشه میتعداد مقایسه هاي مختلف دو به دو در میان ( میانگین اختالف بین نقشه ها در مکان (
)را نشان می دهد و بنابراین  تشابه خوب 2/0مقادیر زیر .کم است اگر نقشه ها مشابه باشند و زیاد است اگر متفاوت باشند(

.تشابه ضعیف را نشان میدهد5/0نقشه یا بیشتر، و مقدار باالي 9در مقایسه 

و بحثنتایج
روش هاي زمین آمار

، از روش هاي زمین آمار چند متغیره MM5با توجه به هدف پژوهش، یعنی در نظر گرفتن توپوگرافی و اثرات ارتفاع در پیش بینی مدل 
در روش هاي زمین امار، انتخاب نیمه تغییر . براي درون یابی و تهیه نقشه هاي مکانی استفاده شد) کوکریجینگ و کریجینگ با روند خارجی(

براي تعیین نیمه تغییر نما از شاخص هاي باقیمانده مجموع مربعات رگرسیون مقادیر واقعی . مترین بخش ها می باشدنما یکی از مه
نزدیک تر 1به r2به صفر و مقدار RSSهر چه مقدار . استفاده شدResidual Sums of Squares( ،r2(در برابر مقادیر مدل 

.)1(جدول ی واریوگرام انتخاب می شودباشد، آن مدل به عنوان بهترین مدل برازش سم

مشخصات نیمه تغییر نماي میانگین ماهانه مجموعه داده ها): 1(جدول 
TimeRSSr2Semivariogeram

models
January0134/0928/0نمایی
February00156/0988/0گوسی
March3-10×193/1981/0گوسی
April3-10×123/1946/0کروي
May3-10×033/1827/0نمایی
June8-10×875/1961/0کروي
July4-10×631/1906/0گوسی



August4-10×133/1799/0گوسی
September3-10×723/1858/0گوسی

October3-10×642/2930/0نمایی
November3-10×033/1927/0نمایی
December000596/0869/0گوسی

Annual00872/0979/0گوسی

الگوریتم تشابه
براي دما MM5تغییرات درون ساالنه خروجی مدل 

) 2010-1990(در طول دوره آماري مورد مطالعه MM5با توجه به نتایج حاصل از الگوریتم تشابه و مقایسه خروجی مدل 
و فصل ) الف -1شکل (و در هر دو نقشه تشابه، فصل سرد همواره کم بودMM5تغییرات درون ساالنه دما در مدل ) 1(شکل 
هستند و 2/0براي فصل سرد زیر Fتمام مقادیر . پایین قابل تشخیص می باشدFاین موضوع با اعداد ) ب -1شکل (گرم 

Fو تمام مقادیر براي فصل گرم تغییرات درون ساالنه حتی کمتر است . را داراست1/0و 05/0بیشترین مساحت منطقه اعداد بین 
همچنین پراکندگی مقادیر تشابه در منطقه مورد مطالعه از . در جاهاي کوچکی از نقشه دیده می شود15/0است و باالي 15/0زیر 

و مقادیر تشابه در شکل بیشترین ) الف-1شکل (با توجه . توزیع یکنواخت تري در فصل سرد نسبت به فصل گرم برخوردار است
النه متغیر دما در قسمت مرکزي منطقه مورد مطالعه و کمترین مقدار آن در قسمت جنوبی منطقه مورد مطالعه تغییرات درون سا

.بود

فصل گرم: فصل سرد، ب : دما ، الف براي متغیرMM5مدل خروجیتغییرات درون ساالنه):1(شکل 

براي بارندگی MM5تغییرات درون ساالنه خروجی مدل 
تغییرات درون ساالنه بارندگی نیز در مدل . نشان می دهدMM5تغییرات درون ساالنه بارندگی را براي مدل ) 2(شکل 

MM5 با مقادیر ) ب -2شکل (و فصل گرم ) الف -2شکل (کم بود و در هر دو نقشه تشابه، فصل سردF این تغییرات قابل
15/0تا 05/0در منطقه مورد مطالعه بیشتر بین Fکه در فصل سرد مقادیر با توجه به شکل مشاهده می شود . مشاهده می باشد

همچنین پراکندگی مقادیر تشابه در منطقه از توزیع . می باشد15/0- 1/0تغییر داشته و اغلب مساحت منطقه مقادیر تشابه بین 
). الف -2شکل (تغییرات درون ساالنه کم بارندگی در فصل هاي سرد سال است یکنواختی برخوردار می باشد که این نشان دهنده

بین تابستان و زمستان متفاوت است و پیوستگی مکانی MM5همچنین نقشه هاي تشابه تغییرات درون ساالنه بارش مدل 
ب نواحی مرکزي منطقه مورد -2با توجه به شکل .نشان می دهد) 1شکل (کمتري نسبت به نقشه هاي تغییرات درون ساالنه دما 

تغییر کرده است و بیانگر این مورد می 4/0تا 15/0در این ناحیه بین Fمطالعه از مقادیر تشابه باالتري برخوردار بوده و مقادیر 

)الف( )ب(



د که دلیل این امر وجو. باشد که تغییرات درون ساالنه بارندگی در فصل هاي گرم سال و در نواحی مرکزي بیشتر بوده است

. باشدمی ارتفاعات و توپوگرافی پیچیده این ناحیه 

فصل گرم: فصل سرد، ب : بارندگی ، الف براي متغیرMM5مدل خروجیتغییرات درون ساالنه):2(شکل 

داده هاي مشاهده اي
تغییرات درون ساالنه داده هاي مشاهده اي براي متغیر دما

می توان دریافت که  تغییرات با توجه به شکل . نشان داده شده است) 3(داده هاي واقعی در شکل نقشه هاي تشابه دما براي
.به چه میزان می باشد و همچنین در کدام مکان ها تغییرات درون ساالنه کم یا زیاد بوده است2010-1980در طول دوره دما

براي دما تشابه باالیی بین مجموعه داده ها ي دما نشان داد، این ) ب - 3شکل (و فصل گرم ) الف - 3شکل (نقشه هاي فصل سرد 
این به این معنی . نشان دهنده تشابه باال در منطقه مورد مطالعه است15/0که . مشخص شد) مقادیر تشابه(Fتشابه با مقادیر 

الف -3شکل (براي فصل هاي سرد .استهاي گرم و سرد سال کم بودهسال براي فصل20است که تغییرات درون ساالنه دما در 
در نواحی ) F>05/0(در نواحی مرکزي منطقه مورد مطالعه می باشد در حالی که مقادیر کمتر ) F<1/0>15/0(باالترین مقادیر ) 

15/0است و باالي 15/0زیر Fبراي فصل گرم تغییرات درون ساالنه حتی کمتر است و اکثر مقادیر . جنوبی به دست آمده است
همچنین پراکندگی مقادیر تشابه در منطقه مورد مطالعه از توزیع یکنواخت تري . در جاهاي کوچکی از شمال نقشه دیده می شود

می توان نتیجه گرفت که پراکندگی توزیع ) 3(و ) 1(با توجه به شکل هاي .در فصل سرد نسبت به فصل گرم برخوردار است

و در نتیجه تغییرات درون ساالنه متغیر اده هاي خروجی دماي مدل می باشدیکنواخت تر از دمکانی تشابه در داده هاي واقعی دما 

.واقعی دما کمتر از تغییرات درون ساالنه نتایج مدل بود

فصل گرم: فصل سرد، ب : دما ، الف براي متغیرداده هاي مشاهده اي تغییرات درون ساالنه ):3(شکل 

)الف(
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بارندگیتغییرات درون ساالنه داده هاي مشاهده اي براي متغیر 
که در با توجه به شکل مشاهده می شود . داده هاي مشاهده اي نشان می دهدتغییرات درون ساالنه بارندگی را براي) 4(شکل 

- 05/0تغییر داشته و اغلب مساحت منطقه مقادیر تشابه بین 1/0تا 00/0در منطقه مورد مطالعه بیشتر بین Fفصل سرد مقادیر 

همچنین پراکندگی مقادیر تشابه در منطقه از توزیع یکنواختی برخوردار می باشد که این نشان دهنده تغییرات درون . می باشد1/0

همچنین نقشه هاي تشابه تغییرات درون ساالنه بارش بین ). الف -4شکل (ساالنه کم بارندگی در فصل هاي سرد سال است 

3شکل (تابستان و زمستان متفاوت است و پیوستگی مکانی کمتري نسبت به نقشه هاي تغییرات درون ساالنه دما نشان می دهد

2/0تا 1/0جنوب و شمال منطقه بین که مقادیر بارندگی براي فصل هاي گرم سال می باشد، مقادیر تشابه در ) ب -4(در شکل ).

داده ها از تغییرات درون ساالنه بیشتري نسبت به و تغییر میکند که نسبت به همین مقادیر در فصل هاي سرد سال بیشتر است 

توزیع ) ب- 2شکل (MM5همچنین با توجه به مقادیر تشابه بارندگی نتایج خروجی مدل . سایر نواحی منطقه برخوردار می باشد

مدل دارد، از اینرو می توان نتیجه گفت Fقادیر تشابه داراي پراکندگی است و از نظر مقدار نیز مقادیر باالتري نسبت به مقادیر م

)ب-4(با توجه به شکل. که تغییرات درون ساالنه بارندگی در داده هاي مشاهده اي فصل گرم بیشتر از داده هاي مدل می باشد

تغییر کرده 35/0تا 2/0در این ناحیه بین Fمطالعه از مقادیر تشابه باالتري برخوردار بوده و مقادیر نواحی مرکزي منطقه مورد

. است و بیانگر این مورد می باشد که تغییرات درون ساالنه بارندگی در فصل هاي گرم سال و در نواحی مرکزي بیشتر بوده است

ب می توان گفت که -4الف و - 4با توجه به شکل . مشاهده اي باشدکه دلیل این امر می تواند وجود خطا در داده هاي 

تغییرات درون ساالنه بارندگی در فصل گرم خیلی بیشتر از فصل هاي سرد بوده است و این می تواند به علت تغییر نوع بارندگی 

. فی پیچیده تري است، باشدو کانوکتیو بودن بارندگی به خصوص در نواحی مرکزي که داراي ارتفاع بلند تر و توپوگرا

فصل گرم: فصل سرد، ب : ، الف بارندگیبراي متغیرداده هاي مشاهده اي تغییرات درون ساالنه ):4(شکل 

نتیجه گیري و پیشنهادات
با داده هاي مشاهده شده ایستگاه هاي هواشناسی MM5در این مطالعه نتایج پیش بینی مدل میان مقیاس و منطقه محدود 

الگوریتم  نقشه . براي دو متغیر دما و بارندگی از نظر زمانی و مکانی با استفاده از الگوریتم تشابه مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت
لعه و ناحیه مرکزي منطقه در مناطق کوچکی از جنوب منطقه مورد مطا. پردازي تشابه چند منطقه مشکل ساز را شناسایی کرد

بین مدل و داده هاي واقعی تشابه کمی وجود هبه دست آمد، که از لحاظ تشابه، دیده شد4/0تا 2/0بین Fمورد مطالعه مقادیر 
بیشترین تغییرات درون ساالنه متغیر دما در قسمت مرکزي .دارد، که این به دلیل تنوع آب و هوایی و تغییرات توپوگرافی است

به طور کلی براي متغیر بارندگی هم در داده . قه مورد مطالعه و کمترین مقدار آن در قسمت جنوبی منطقه مورد مطالعه بودمنط
با توجه به اینکه خود داده . هاي واقعی و هم نتایج مدل، تغییرات درون ساالنه در فصل هاي گرم سال بیشتر از فصل هاي سرد بود

)الف()ب(



ساالنه بود، مدل با دقت قابل قبولی تغییرات درون ساالنه را به خصوص براي متغیر دما پیش بینی هاي واقعی داراي تغییرات درون
با توجه به نتایج به . از لحاظ توزیع مکانی و یکنواختی توزیع، تغییرات دما در مدل نسبت به بارندگی بسیار کمتر بود. کرده بود

وبی منطقه و نواحی با پیچیدگی کمتر پیشنهاد داد و در مناطق با دست آمده، می توان نتایج مدل را براي قسمت هاي جن
زمانی در علوم محیطی و -با توجه به کاربرد بسیار زیاد داده هاي مکانی. توپوگرافی پیچیده سعی در بهبود دقت مدل نمود

مقایسه کمی تشابهات بین نقشه کشاورزي، الگوریتم تشابه می تواند به عنوان روشی براي تحلیل هاي مکانی و زمانی داده ها و
.هاي مختلف و متغیر هاي متنوع به کار گرفته شود
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