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  هواشناسي



  چكيده

سـازي  تـوان بعنـوان ورودي مـدلهاي شـبيه    هـاي آب و هـوا مـي   بيني دقيق الگوهاي سـاعتي داده    از پيش 

اطالعـات ثبـت شـده آب و هـواي حاصـل از             . فرآيندهاي گياه همچـون فتوسـنتز و تعـرق اسـتفاده كـرد            

اثـرات   اهش كـ  درتواند بعنوان راهنماي حفاظت گياه و مديريت مـؤثر           مي  همچنين ايستگاههاي سينوپتيك 

بينـي يخبنـدان در دسـتيابي مـؤثر بـه           پيشگويي دقيق حـداقل دمـا بـراي پـيش          .يخبندان بكار گرفته شود   

هـدف اصـلي از ايـن مطالعـه ارزيـابي      . استراتژيهاي كاهش آسيب رساني به گياهان بـسيار مـؤثر اسـت           

. باشـد  مـي هـا گوپيشگويي حداقل دماي روز با استفاده از دو روش توابـع تريگونومتريـك و تـشخيص ال               

بينـي حـداقل دمـا در روز اول    براي اين پيشگويي چندين سناريو انتخاب شـد كـه عبـارت بودنـد از پـيش      

هاي مشاهده شده يك روز قبـل از روز هـدف، هفـت روز    ارديبهشت و روز اول آبانماه با استفاده از داده   

 ساعتي دشـت مـشهد      3هاي  ده داده هاي مورد استفا  داده. قبل از روز هدف و از ابتداي سال تا روز هدف          

شـبيه  هـاي  داده ارزيابي هر سه مدل با مقايـسه آمـاري  . بوده است1387 تا   1371 سال از سال     16بمدت  

 نتـايج ايـن مطالعـه نـشان داد كـه        . شـد  نجامگيري شده در ايستگاه مشهد ا     هاي اندازه  شده با داده   سازي

 يا كمياب باشـد در بـين دو روش سينوسـي و    چنانچه دسترسي به داده هاي ساعتي به صورت ناقص و        

بـراي  .  روش سينوسي با دقت باال قادر به شبيه سازي داده هاي ساعتي حداقل دما بـود    ،سينوسي نمايي 

پيشگويي حداقل دمايي كه درشبانه روزممكن است رخ دهد نتايج نـشان داد كـه هـر چـه فاصـله زمـاني                       

  . پيشگويي روش تشخيص الگو ها باالتر خواهد بودتاروز مورد نظر براي پيش بيني كمترباشد دقت 
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