
                               

 ايران سواحلی نواحیروزانه در  نسبی رطوبتي برآورد متوسط الگو 31

 

  قهرمان بیژن ،  پژند رضائی حجت ،  نژاد ثنایی حسین ، فرزندي محبوبه
 

 .گیری سیستماتیک، نمونهایرانی سواحلمناطق نسبی روزانه، الگوی رگرسیونی، رطوبت: کلید واژه

 

 دهچكی

و  -(گرینهوی   51و  9، 3)معدل سهه سها ت اسهتاندارد     -دو الگوی قدیمی. محاسبه رطوبت نسبی روزانه به تقریب از الگوهایی به دست می آید
هدف این . مرسوم تراند (گرینوی  51رطوبت نسبی سا ت 31/0و  3رطوبت نسبی سا ت51/0مجموع )الگوی معرفی شده توسط دانشگاه آرگون 

رهای بارش روزانه، دمهای  متغیهای استاندارد محلی ایران و برآورد رطوبت نسبی روزانه از روی رطوبت سا تالگوهای دقیق تر برای مقاله ارائه 
 دد است که پس از غربهال و ووشهه    15این ناحیه  مورد استفاده های همدیدایستگاه. ی استسواحلحداقل، حداکثر و میانگین روزانه در مناطق 

-رطوبت( غیروطی)هدف ارائه الگوهای وطی  .اندبه دست آمده (ایستگاه 989) ایستگاه های همدید ایران کلیه (رازی میانه محورروش اف) بندی

گیهری  طهر  نمونهه  . است (وزر، ولیج فارس و دریای  مان)در مناطق ساحلی  و ساالنه (الگو 59) های مختلفنسبی روزانه به تفکیک برای ماه
 .دسهت آمهد  بهپس از غربال  نوان نمونه برای هر ماه روز داده سا تی به 3100نتیجه . کار رفتی انتخاب نمونه مناسب بهبرا سیستماتیک دوری
و الگوی برتر برای هرمهاه و  شد های مختلف آماری و آسیب شناسی روی الگوها انجام آزمون .داده شدبرازش  نمونه انتخابی الگوهای مختلف بر
واسهنجی و  . اسهت ( و سهاالنه  می، اکتبهر  های ماه) 991/0 تا( مارس ماه) 998/0بین  این الگوها تعیین تمامضریب. (الگو 53) سال به دست آمد
. اسهت  (MSE)وطها  معیهار مقایسهه میهانگین مربه     . داردجدید با الگوهای مرسوم قدیمی نشان از دقت بیشتر الگوهای  فوقمقایسه الگوهای 

MSE نشان از دقت باالی الگوههای جدیهد    این. الگوی آرگون و نصف الگوی قدیمی است 5/0ها و ساالنه تقریبا اهالگوهای جدید برای کلیه م
 .ارائه شده دارد

 

 مقدمه - 
های کشاورزی، سدسازی، هیدرولوژی، شهرسازی، تعیین تبخیر از سهط   و پژوهش هرطوبت نسبی یکی از متغیرهای مهم جًو است که در مطالع

( adRH)روزانهه  واقعهی  معدل . هفتگی، ماهانه و ساالنه رطوبت نسبی مورد نیاز استمتوسط اغلب . رودکار میبه... ر و تعرق وآزاد آب و تبخی

بایهد بها    adRHمقهدار واقعهی   . می شود موارد فوقبنابراین افزایش دقت در برآورد روزانه سبب افزایش دقت در . استپایه محاسبه این موارد 

زیرا منحنی رطوبت نسبی روزانه در  ،این مقدار همیشه قابل محاسبه نیست. انتگرال گیری از زیر سط  منحنی رطوبت نسبی روزانه به دست آید

روش مرسوم و قدیمی . نامیممی dRHاین برآورد را. شودمیadRHبه همین دلیل برآورد آن محاسبه و جانشین. همه ایستگاه ها وجود ندارد

 نهوان  بهه این رابطهه  . (5رابطه)است  (5330،59330،58330) محلی ایران استاندارد گیری از رطوبت نسبی سه سا ت معدل dRH محاسبهبرای 

 . [9و5] شودنیرو استفاده می یک دستورالعمل استاندارد جهانی در سازمان هواشناسی ایران و وزارت

30183012306 330330330 :::d RH/RH/RH/RH  (5        )                                                                    
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 sanaeian@gmail.com، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد -  

 hrpazhand@yahoo.com، مربی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد  - 3
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 همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه هاي دریایی دهمین
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 . شودوجود دارد که سبب بزرگی وطای محاسبه توسط این رابطه می( 5)هایی در رابطه نقطه ضعف
لذا اسهتفاده از  . و رفتار غیروطی داردووبی بر منحنی رطوبت نسبی روزانه دارد و این منحنی چوله است نشان داد که تاب  بتا برازش ( 5991)یائو 

 . [3] وطا آمیز است و استفاده از ضرایب مساوی برای محاسبه متوسط روزانه دقیق نیست( 5)رابطه استاندارد شده 

. [1] پیشهنهاد کهرد   (dRH)محاسهبه  برای ( 5) نوان جانشین رابطه بهرا ( 9) رابطه اورگوندانشگاه ایالتی  های فضایی درسازمان تحلیل اقلیم

نسهبی  فقط به رطوبت (dRH)دهد که نشان می (9) رابطه. [1] (با مقدار واقعی اوتالف دارد)های مختلف کمی اریب است برای ماه این رابطه

 . است 15RHبرابر  9تقریبا 3RHشود که اثر همچنین مشاهده می. وابسته است( 15RH،و بعدازظهر3RH، صب)گرینوی   51و 3سا ت 

afternoonmorningd RH/RH/RH 350650    (9                                )                                                             

 . وابسته استنیز های مختلف سال شرایط اقلیمی و به ماهروزانه بهنسبیهای رطوبتمنحنی

ت های سا تی نتیجه گرفته اساین پژوهشگر با تحلیل داده. های مختلف ارائه داده استبر حسب ماه dRHجدولی برای تصحی   (5959) دی

ایهن تحقیهق در   . را از روی دو مشاهده سا تی روزانه محاسبه کرده است dRHنامبرده. به ماه و مختصات جغرافیایی وابسته است dRHکه

 .[1]انجام شده است  ایستگاه 919با داده های  امریکا و در چند منطقه

حاصهل از  dRHاو اظهار داشت که. مقایسه کرد adRHایستگاهی با  سنجرطوبت های با دادهدر چند نقطه امریکا را dRH،(5955)بالنک 

  [.5] بستگی دارد نیز افیاییاین تفاوت به موقعیت جغر. تفاوت داردadRHگیرد باهایی که فقط بعضی از سا ات روز را در نظر میروش

را محاسهبه   dRHشهر امریکا که اقلیمی از وشک تا مرطوب را شامل مهی شهوند را تحلیهل و     5رطوبت نسبی سا تی  (5951)کوارت و واکو 

. اسهت adRHدقیهق نیسهت و بیشهتر از     ،آیهد دسهت مهی  ههای صب  و بعد از ظهر به که از معدل قرائتdRHاظهار داشتند که  هاآن. کردند

که  ها نشان دادنتیجه تحلیل آن. است (5رابطه) نیز بیشتر از معدل کمینه و بیشینه رطوبت نسبی روزانهadRHها متوجه شدند که همچنین آن

 .[9] میانگین روزانه به ماه مورد نظر نیز بستگی دارد
 .ای صورت نگرفته استدهد که تا کنون برای افزایش دقت محاسبه رطوبت نسبی روزانه در ایران مطالعهتحقیقات نشان می

ههدف مقالهه حاضهر    . به ماه و اقلیم نیز وابسته است یست،از روی سه سا ت استاندارد دقیق نdRHکه برآورد دهدمیهای قبل نشان پژوهش

دما و بارش روزانه در این روابهط   پارامترهای از روی رطوبت سا ات مختلف روز، همچنین اضافه کردنdRHمحاسبهه روابط جدیدی برای ارائ

روش . ه اسهت ارائهه شهد   سواحلیهای مختلف سال در اقلیم افزون براین اقلیم و ماه را نیز در روابط دوالت داده و روابطی مناسب برای ماه. است
 . برای انتخاب نمونه مناسب استفاده شده است 1گیری سیستماتیکنمونه

 
 روش انجام تحقیق  - 

 و داده ها منطقه مورد مطالعه - - 

این کشهور بهین دو   . در قاره آسیا و در قسمت غربی فالت ایران واق  شده است  کیلومترمرب  در نیم کره شمالی، 5518000کشور ایران با وسعت 

نصف النهار 


و 11


شرقی و دو مدار   51


و 91


 15تعهداد   هدد اسهت کهه     989همدیهد ایهران    هایایستگاهتعداد . [8] شمالی قرار دارد  10
بروی دارای آمار ناقص یا کوتاه  .[8] اندقرار دارد و در این تحقیق استفاده شده  ریای  مانسواحل دریای وزر، ولیج فارس و دایستگاه در ناحیه 

نسبی، دمهای حهداقل، حهداکثر و متوسهط      آمار سا تی رطوبت. اندسال آمار کامل در این پژوهش انتخاب شده50هایی با حداقل ایستگاه .هستند
  .[9] ها در اوتیار استستگاهنسبی روزانه این ایروزانه و رطوبتروزانه، بارش

 
 متوسط واقعی رطوبت نسبی روزانه  - - 

مقدار دقیق این متوسط از انتگرال سط  . [3] است]b,a[با دامنه t(f(روزیک تاب  غیروطی و نامتقارن مانند نسبی در طول شبانهرفتار رطوبت
 . آید دست می هب( 3)زیرمنحنی مطابق رابطة 
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5- Systematic Sampling 



سها ته  های دردسترس سهداده. ده استمحاسبه ش( قائده سیمسون)حل انتگرال فوق برای محاسبة رطوبت نسبی متوسط روزانه به روش  ددی 

i(fRH(. [55و  50]اسهت  ( 1)بنابراین تقریب سیمسون انتگرال فوق مطابق رابطه. هستند i     رطوبهت نسهبی سها تi  طهول   91ام و  هدد
 .است( دامنه تاب )شبانروز 
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 الگوهاي رگرسیون چندمتغیري  - - 

بینهی کننهده    ای از مقادیر متغیرهای پیش از مجمو ه( وابسته)بینی مقادیر یک یا چند متغیر پاسخ  تحلیل رگرسیونی یک روش آماری برای پیش 

Tبرآورد و نتایج استنباط پارامترهای  رگرسیون وطی  . است( مستقل)
p ],...,,[    . کند فراهم می( 1)ی را در الگو 21

nnpnnnppnnn Z)x,...,x(Zx...xxY  1211 (1                                                                    )  

nZ ،در این الگو متغیرتصادفیnY  نمایش پاسخ در حالتn  ام باN,...,,n 21  تشهکیل  ( وطها )عهی و تصهادفی   است که از دو قسهمت قط
)x,...,x(یعنی)مولفه قطعی . شود می npn1 )  به پهارامتر    ( گهو پهیش )و متغیرههای مسهتقلnpx ،P,...,,p 21،   مولفهه  . بسهتگی دارد

صهورت ماتریسهی   . نشان دهنده ترانهاده ماتریس است Tباالنویس . کند بیان میاواللی است که انحراف پاسخ را در آن حالت  تصادفی یا وطا، 
 .[53و  59]است که معموال از نماد ماتریسی استفاده می شود ( 5)رگرسیون وطی چند متغیره مطابق رابطه 

ZXY  (5                                                                   )                                                                        
، واریهانس وطاهها ثابهت اسهت     (]Z[E)معهدل وطاهها صهفر اسهت     . شهود های پایه زیر برای برازش الگوی رگرسیونی پذیرفته میفرض

(I)Z(Var
2 .)هها را در  بنابراین بایهد برقهراری ایهن فهرض    . [51]صورت نرمال توزی  شده است اسخ بهمتغیرپ. اندوطاها دوبه دو مستقل

 . افزون براین آزمون همخطی و داده پرت نیز باید انجام شود. ها آزمون کردهنگام تحلیل داده
 

 نرم افزارهاي مورد استفاده - - 

رسم ” ArcView“افزار بندی ایران با نرمنقشه ووشه(. www.r-project.org)است بندی استفاده شدهبرای ووشه "R.12.1"افزارنرم 
 .استبرای الگوبندی رطوبت نسبی روزانه استفاده شده SPSS.18نرم افزار . ارائه شده است و

 

 بحث و نتیجه گیري - 

 خوشه سواحلی- - 
 رطوبت نسبی و دامنه تغییرات دمای ساالنه، ارتفاع ایستگاه همدید ایران با شش متغیر دما، بارش، تبخیر ،519بندیووشه( 5390)فرزندی 

های مناسب مانند  رض آزمون. [51]داد بندی دومارتن، ایوانف و تورنت وایت با روش افرازی میانه محور  انجام ایستگاه و سه نمایه اقلیم
 سواحلی ووشه اولینسه ووشه تقسیم که  بهایران . گرفته شدبندی به کار سیلهوت، همگنی و همنوایی گشتاورهای وطی برای قبول ووشه

 . گیری کندنسبی سا تی، دمای سا تی و بارش روزانه را اندازهتواند رطوبتایستگاه همدید است که می 15ووشه سواحلی شامل. (5شکل ) است



 

 مشخص شده مثلثبا  سواحلیخوشه . اي خوشه بندي ایران به سه ناحیهنمایش نموداري نقطه  - شكل 

 نمونه گیري- - 

روش سیستماتیک دوری در این تحقیق با توجه بهه  . [55] به ناچار از نمونه گیری استفاده شده است. ایستگاه بسیار زیاد است 15های حجم داده

ای نیهل بهه   برنامه نویسی بهر های نرم افزاری و بسته. صورت گرفته است Rهای نرم افزاری بسته باانتخاب شده که حجم نمونه و حجم جامعه 
تعهداد   .انتخهاب شهده اسهت    سهواحلی گیهری سیسهتماتیک دوری بهرای ووشهه     روش نمونهایستگاه به 8تعداد . استفاده شده است هدف دلخواه

ههای رطوبهت   روز داده1000های مختلف تقسیم و سهم هر مهاه حهدود   روز رطوبت نسبی سا تی به  نوان نمونه انتخاب شد که بین ماه18000
 . آمده است( 5)ها در جدول ، موقعیت جغرافیایی و ارتفاع این ایستگاهنام. به دست آمدنسبی سا تی 

 
 های همدید تحلیل شدهمشخصات ایستگاه -1جدول

 نام ایستگاه آستارا بوشهر رامسر بندرلنگه کیش گنبدکاووس مراوه تپه زابل

 (متر)ارتفاع- 8  8/04- 4    /7 4    /  64  82 / 

3031  4537  5137  0526  3526  4536  8928  5238  عرض جغرافیایی 

8461  7555  0155  8953  3854  0450  3850  2548  طول جغرافیایی 

 سال تاسیس 286   20  200  266  276  220   22  262 

 

 تحلیل رگرسیون - - 

 نوان و  وامل دیگر به (متغیرپاسخ) dRHدست آوردن رابطه رگرسیونی بینهدف به. اب شدی الگوبندی انتخوطی چندمتغیره برارگرسیون

نسبی متوسط رطوبت ،(3RH،9RH،15RH)گرینوی   51و  9، 3 نسبی سا اتاند از رطوبت بارت ی پیشگومتغیرها. پیشگوست متغیرهای

متر میلیبه( RAIN)روزانه  و بارش گرادسانتیبه ( minT،maxT،meanT) روزانهمتوسط و حداقل، حداکثر متغیر دمای ، سه(YRH) روز قبل

 کاراین که ها انجام غربال دادهابتدا . حساب شده است( 1)سا تی مطابق رابطه هایاز روی داده گیری سیمسون وبا انتگرال adRH. است

دست آوردن الگو برای هر ماه چون هدف به. هاستکل داده% 51های مشکوک حذف شده حدود تعداد داده. ها شدمنجر به حذف تعدادی از داده
روز برای -داده 3100حدود. های هر ماه برازش داده شودتا الگوهای مناسب بر داده برای هرماه تفکیک شدندهای قابل قبول دادهاست، لذا 

الگوهای . هاست این غربال برای انجام رگرسیون الزم و پشتوانه ووبی برای نتایج حاصل از تحلیل داده. هرماه در تحلیل شرکت داده شدند

به و ساالنه ختلف های مماهمربوط به های  داده به روش گام به گام بر Spss.18 افزاربا نرم( وطی پذیر)وطی وغیروطی مختلف رگرسیونی
 .  اندآمده ( 9) های مهم در جدولبه همراه آماره است که نتایج نهایی سیزده الگوی برتر ساالنه و ماهانه. شد برازش دادهطور مجزا 

 
 

 



 آماره هاي اصلی  به همراه سواحلیالگوهاي نهایی ماهانه و ساالنه متوسط رطوبت نسبی روزانه در اقلیم  - جدول

 AdjR2 Std Err. Durbin-Watson VIF F P-valu ایی متوسط رطوبت نسبی روزانهالگوی نه ماه

Jan 
Yd RH/RH/RH/RH//RH 03040250280353 1593   0.990 1.40 1.893 <3.5 1.009E5 .000 

Feb 
Yd RH/RH/RH/RH//RH 03042024027063 1593   0.992 1.39 1.927 <3.7 1.030E5 .000 

Mar 

Y

maxd

RH/

T/RH/RH/RH//RH

050

02040250250714 1593




 0.978 2.52 1.794 <4.7 3.966E4 .000 

Apr 

RAIN/RH/T/

T/RH/RH/RH//RH

Ymin

maxd

030050070

1204023028085 1593




 0.994 1.42 1.854 <8.1 8.873E4 .000 

May 

RAIN/T/

RH/RH/RH/RH//RH

mx

Yd

020070

08038023027085 1593




 0.995 1.43 1.819 <7.5 1.199E5 .000 

Jun 

RAIN/T/RH/

T/RH/RH/RH//RH

maxY

maxd

0201010

050360230280057 1593




 0.982 2.44 1.675 <6.9 4.003E4 .000 

Jul 

mean

Yd

T/

RH/RH/RH/RH//RH

120

103702103055 1593




 0.993 1.45 1.835 <8.2 1.121E5 .000 

Aug 

RAIN/T/

RH/RH/RH/RH//RH

mean

Yd

010020

1037023030621 1593




 0.994 1.40 1.748 <9.6 1.034E5 .000 

Sep 

Y

meand

RH/

T/RH/RH/RH//RH

040

040430240280240 1593




 0.995 1.38 1.790 <7.3 1.437E5 .000 

Oct 
Yd RH/RH/RH/RH//RH 04043023028051 1593   0.995 1.36 1.779 <7.2 1.924E5 .000 

Nov 

min

Yd

T/

RH/RH/RH/RH//RH

020

04043024027081 1593




 0.993 1.39 1.833 <5.2 1.189E5 .000 

Dec 
Yd RH/RH/RH/RH//RH 0404025028072 1593   0.991 1.41 1.914 <3.6 1.067E5 .000 

Annual 

)RH(Log/

T/RH/RH/RH//RH

Y

mind

0184

020390250270769 1593




 0.995 1.41 1.797 <5.9 1.650E6 .000 



 
 نهوان  بهه زیهر   شهر  بهه   آن منتخب تحلیل الگویبه طور تصادفی انتخاب و  ریلوآماه الگو پرحجم است، به همین دلیل  53چون نتایج تحلیل 

-Adj)تعیین و اصهال  شهد    ضرایب. اندارائه شده( 1)و ( 9)نمودارهای  و( 5)تا ( 3) های این ماه در جداولنتایج تحلیل داده. شودنمونه ارائه می

R2 ) د  است که نشهان دهنه  991/0مساوی (جدول هفتمردیف ) تعیین اصال  شده مربوط به الگوی پذیرفته شدهضریب .آمده است( 3)درجدول
نیهز   (199/5) مقدار کم انحراف استاندارد بهرآورد . شود تغییرات متغیرپاسخ توسط متغیرهای پیشگو بیان نمی% 5/0زیرا فقط. قدرت ووب الگوست

ضرورت وجود متغیرهای پیشهگو در الگوسهت   دهند  نشاننیز ( 1جدول)مقادیر موجود در داول جدول تحلیل واریانس . مؤید قوی بودن الگوست
الگهو در  ضهرایب . است( تقریبا صفر وطای با مقداراحتمال ،=88930F آمار  مقدار)نو ی مترادف با آزمون معنی داری ضریب تعیین است  که به
. احتمال مربوط آمده است که نشان از حضورقوی متغیرهای پیشگوی شرکت کننده در الگو دارداستاندارد آنها و مقادیرهمراه وطایبه( 1) جدول

 . (1ستون آور جدول )هستند50دهند، زیرا کمتر ازوطی متغیرهای پیشگو را نشان می دم هم( 5 امل تورم واریانس) VIFایهآماره
 

 ریلآوي ماه هاضریب تعیین الگو - جدول
Model R R Square Adj. R Square Std. Error Durbin-Watson 

950/0 0 0

981/0 0 0

999/0 0 0

999/0 0 0

999/0 0 0

999/0 0

999/0 0 0

 
 ریلوآتجزیه واریانس الگوهاي مختلف براي ماه  - جدول

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 Regression 88930 000/0

Residual 

Total 

 

 آپریلو اندازة احتمال الگوي ماه  tجدول ضرایب الگو، آمارة  -0جدول 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

 (Constant) 0 0

RH15 0 0 0 0 0

RH3 0 0 0 0 0

RH9 0 0 0 0 0

SIM_Y 0 0 0 0 0

TMAX 0 0 0

TMIN 0 0 0 0

RAIN 0 0 0

 

پرت داده. دهدها را نشان میماندهرفتار باقی( 5)جدول. ی شوندباید بررساساس قبول الگوست که ها ماندهپایه دروصوص باقیهایبرقراری فرض
]/,/[ ها بازهماندهدامنه این باقی(. 5ردیف نهم جدول)است  9های حذف شده استیودنتایزماندهمعیار، باقی. شودمشاهده نمی 292272 است .

 .هاستماندهنیز نشان از رفتار ووب باقی( ردیف دوازدهم)گون مقادیر اهرم .در دامنه مناسبی قرار دارد( 5ردیف یازدهم جدول)فاصله کوک 
 ینمودار مستطیلی و چندک( 3)شکل .  دهدهم نشان میها را نسبت بهپراکنش متغیرهای ورودی درالگو و رفتار آننمودار ماتریسی( 9)شکل
های حذف شده استیودنتایز درمقابل مانده نمودار پراکنش باقی( 1)شکل . دارد ها از توزی  نرمالماندههاست که نشان از پیروی باقیماندهباقی

                                                
6 - Variance Inflection Factor 

7 - Studentized 



 یاز به تبدیل الگوواریانس پایاست و ن بنابراین. دهد که پراکندگی نقاط دریک نوارمستطیلی افقی قرار دارداین نمودار نشان می. متغیرپاسخ است
   .شوداحساس نمی یا موارد پایایی واریانس

 

 آپریلخصات باقیمانده هاي الگوي ماه مش -6جدول

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 

Std. Predicted Value 

Standard Error of Predicted Value 

Adjusted Predicted Value 

Residual 

Std. Residual 

Stud. Residual 

Deleted Residual 

Stud. Deleted Residual 

Mahal. Distance 

Cook's Distance 

Centered Leverage Value 

 

 
 آپریلنمودار پراکنش ماتریسی رفتارمتغیرهاي ورودي الگو در برابر یكدیگر براي ماه  - شكل

 

 

 

 آپریلهاي استانداردشده ماه  مانده باقی( چپ)و چندکی ( راست)نمودار مستطیلی  - شكل



 

 ( SIM_T)در مقابل رطوبت نسبی روزانه به روش سیمسون  ریلوآهاي استانداردشده شده ماه  مانده نمودارپراکنش باقی - شكل 

 

 .نوشت( 9)صورت رابطه به( 3)با توجه به جدول  ریلآپنسبی روزانه را برای ماه توان الگوی رطوبتاینک می

RAIN/RH/T/T/RH/RH/RH//RH Yminmaxd 0300500701204023028085 1593   (7               )  
 بیشتر است که اهمیت 9/5و  1/5 ترتیب برابربه9RHو3RHضرایببه15RHنسبت ضریب -5. شودالگو استنباط میزیر از این موارد

15RH( 9رابطه)الگوی ارائه شده توسط دانشگاه آرگون  -9. این اهمیت درکلیه الگوهای ماهانه و ساالنه برقرار است. دهد را درالگو نشان می

بدون ( 9)و ( 5)رابطه الگوهای  -3. درتناقض است( 9)با نتایج رابطه  وضوعاین م .دارد( 3سا ت )نسبی صب  تاکید براهمیت بیشتر رطوبت
این موضوع از نظر فیزیکی . کنداین مطلب را قویا رد می( 9)درحالیکه الگوی . تواند صفر شودنسبی روزانه مییعنی رطوبت.  رض از مبدا هستند

 .شودصفر نمیدر نواحی سواحلی نسبی زیرا هیچگاه رطوبت. شودنیز تایید می
های جدول  داده. استانجام شده در این مقاله ارائه شده یالگو 53 با( 9رابطه)آرگون والگوی( 5رابطه)ی قدیمواسنجی و مقایسه الگوهای مرسوم

به  MSE3و  MSE1 ،MSE2 مقادیر. معیار کارایی سه الگوست (MSE)میانگین مرب  وطا . دهدنشان می الگو 53برای را این مقایسة ( 9)
دهد که نشان می( 9)جدول . ی مقاله حاضر استالگو 53 و( 9رابطه)، الگوی آرگون (5رابطه)ترتیب میانگین مرب  وطا برای الگوی قدیمی 

MSE  کمترین وطارا دارد الگوسیزده. MSE  الگوی آرگون و نصف الگوی قدیمی است که نشان از  5/0تقریبا  الگو 53الگوهای جدید برای
 . .وود را نشان می دهند ی ارائه شده در این مقاله برتریبنابراین الگوها .دقت باالی الگوهای جدید ارائه شده دارد

 
 MSEمقایسه معدل رطوبت نسبی به روش هاي معمول و روش پیشنهاد شده در این مقاله با محاسبه  -7جدول

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

2/32/32/39/24/38/24/32/34/35/37/35/31/3MSE1 

6/222/211/192/176/162/146/163/229/225/259/242/238/22MSE2 

9/1 2/2 9/13/27/12/21/23/21/21/22/29/19/1MSE3 

 

 گیرينتیجه - 
مانند دما و  دیگر واملهای سا تی رطوبت و  از روی داده سواحلینسبی روزانه برای منطقه هدف مقاله حاضر ارائه الگوهای محاسبه رطوبت

.  دد است 15های این ووشه همدید و به تعداد ایستگاه. میانه محور به دست آمده است به روش ووشه بندی افرازیاین ناحیه . بارش است
های سا تی ایستگاه با روش سیستماتیک انتخاب و داده 8ها حجم زیادی دارد، لذا یک نمونه به حجم سا تی این ایستگاه نسبی چون رطوبت
تبیین و  با رگرسیون چندگانه وطی و غیروطی نهساالهمچنین  ماه ویی برای هر الگوهاهای مختلف تفکیک و های ماهداده .شدآن استخراج 

ل نشان داد غربا. ها انجام شددادهتعیین الگو بعد از غربال . به روش گام به گام استو  Spss.18 مورد استفاده افزارنرم(. 9جدول)ارائه شدند 
یک (. 9جدول )سیزده الگوی مجزا برای دوازده ماه و ساالنه در پایان به دست آمد . اندمشکوک و نادرست سواحلیهای ووشه از داده% 51که 
افزایش  برایتبدیالتی  (.1تا 9 هایو شکل 5تا  3جدول)و مراحل الگوبندی آن به  نوان نمونه تشری  شد ( ریلوآماه )به تصادف انتخاب ماه 

ها به رطوبت نسبی روزانه در اکثر ماه که دهدنشان می( 9)جدول . انجام شدها بعضی از ماه درو روی بعضی از متغیرهای پیشگو نیز قدرت الگو 



رگون آ مقایسه و واسنجی الگوهای ارائه شده دراین مقاله با الگوهای مرسوم قدیمی و. بستگی دارد( RHY)لگاریتم رطوبت نسبی روز قبل 
وجود  رض از مبدا را تایید  الگوها تمام. (9جدول ) نشان از دقت بیشتر الگوهای ارائه شده در این مقاله دارد MSEبا معیار مقایسه ( 9و5رابطه )

بی سا ت افزون براین رطوبت نس. امکان پذیر نیستدر اقلیم سواحلی نسبی صفر  مال زیرا رطوبت. معقول است فیزیکی نیز کند که از نظرمی
با توجه به موارد ( 9) الگوهای جدول .این موارد با الگوهای مرسوم و آرگون مغایرت دارد. بیشترین تاثیر را در برآورد رطوبت نسبی روزانه دارد 51

ن و نصف الگوی الگوی آرگو 5/0ها و ساالنه تقریبا الگوهای جدید برای کلیه ماه MSE. شودایران پیشنهاد می سواحلیذکر شده برای مناطق 
کارگیری این الگوها توان با بهنسبی را میوطاهای برآورد رطوبتبنابراین . قدیمی است که نشان از دقت باالی الگوهای جدید ارائه شده دارد

 . جای الگوهای قدیمی و مرسوم کاهش دادبه
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