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سازی در مکان و زمان مختلف را رفع نمود. فراکتال اخیراً برای ریزمقیاس ه وجود دادهتوان نیاز بمی مقیاس شدهبا استفاده از اطالعات ریز

هاای ریزمقیااس شاده    یاب فرکتال برای تولید دادهگیری شده، مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق از توابع درونهای اندازهداده

-د. همچنین دو نگرش متفاوت در محاسبه فاصله هاسدرف در تعیین نقاا  درون روزانه و سه ساعته ایستگاه سینوپتیک مشهد استفاده ش

های استانداردسازی شده( اساتفاده شاد و   های استانداردسازی نشده، نگرش دوم: با دادهیابی )محاسبه فاصله هاسدرف نگرش اول: با داده

و نگرش اول  01و  5یابی سازی با فاصله درونو  به ریزمقیاسدر نظر گرفته شد. نتایج مرب 05، 01، 5یابی متفاوت سه فاصله نقا  درون

و با توجه به اهمیت زمان اجرای برنامه و اساتفاده از   01و  5یابی تر بودند، به دلیل خطای کم بین نتایج فاصله دروناز دیگر نتایج مناسب

و  47/1-89/1را برای نگرش اول بین  2Rماری مقادیر آماره های آبهترین نتیجه را حاصل کرد. آزمون 01یابیهای کمتر، فاصله درونداده

درجه سانتیگراد و معیار اطالعاتی آکائیک  8/5-77/0و نگرش دوم  01/5 -33/0را برای نگرش اول بین  RMSE، 98/1-89/1نگرش دوم 

AICc  هاای خطاو    دأها و شایب نشاان دادناد و همچناین عار  از مبا      79/3-94/1و نگرش دوم  08/3-55/1را برای نگرش اول بین

نمایی زمانی روزانه و سه داری به ترتیب با صفر و یک ندارند. از نتایج ارائه شده، واضح است ریزمقیاستفاوت معنی %5مدلسازی در سطح 

 .ساعته با دقت و کیفیت قابل قبول انجام شده است و در نهایت نگرش اول نتایج بهتری را نسبت به نگرش دوم ارائه کرده است

 

  سازی بعدهاسازی، فاصله هاسدرف، یکسانریزمقیاس کلیدی: کلمات

 
 

   . مقدمه1
به منظور شناسایی بهتر رفتار حوضه آبریز، دستیابی به اطالعات صحیح متغیرهای هیدرولوژیکی که در زماان و مکاان تغییرپریرناد و باه     

گیاری مناساب در   . دستیابی صحیح به این اطالعات نیازمند انادازه شوند، بسیار سودمند استعنوان متغیرهای تصادفی و پویا شناخته می

باشد. بدین ترتیب برای دستیابی به اطالعات ریز مقیاس در زمان و مکان پریر نمیباشد، که عموماً در عمل امکانمکان و زمان مناسب می

 (. 8) ضروری است نی خصوصیات هیدرولوژیک حوضهزمانی و مکا 0نماییه منظور اعمال مدیریت بهینه در حوضه آبریز، ریزمقیاسو ب

ای از ریاضایات  شااخه  1باشد. هندسه فرکتاالی های مختلف، متفاوت میدر مقیاس ،پارامترهای هواشناسی مانند دمای هوادامنه نوسانات 

هاای  های زمانی کمیتازی سریستوان به مدل( ،که از آن جمله می01دارد )های گسسته و متناوب کاربردهای فراوان است که در میدان

بینی فرسایش در سطحی از جنس آلیاژ (، پیش03های تالطم )(، آنالیز داده4مختلفی مانند الکتروکاردیوگرام، لوگ چاه و نوسانات صوت )

-مقیاس آنها باا داده هایی است که ی فرکتال تولید داده( اشاره کرد. یکی دیگر از کاربردهای هندسه1ها )سازی سیگنال( و مدل09برنج )

 سازی سری زمانی ساعتی (. کاربردی مشخص برای مدل01، 8شود )گیری متفاوت است، که از آن به ریزمقیاس نمایی یاد میهای اندازه

                                                 
1Downscaling 
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لیاد  روزه تو 1دقیقاه از روی بارنادگی    5(  گزارش شده که در آن سری زمانی بارندگی با مقیاس زمانی 8بارندگی در ژاپن توسط پاتیرانا )

های بارندگی که با مقیاس زمانی دو روز ثبت شده بودند توانست به ریزمقیاس نمایی سری سازی دادهشده است. وی همچنین پس از مدل

 زمانی با مقیاس دو ساعت بپردازد. 

ین و تابع فراکتال انجاام  های مختلفی از جمله تابع رگرسیون یک متغیره، تابع رگرسیون چند متغیره، تابع اسپیالنمایی با روشریزمقیاس

های موجاود برخای نقاا  کاه پتانسایل      شود که پس از بررسی داده(. ریزمقیاس نمایی با تابع فراکتال به این صورت انجام می5شود )می

(، کال  0لی )یابی در هندسه فراکتا( انتخاب شده و با کمک توابع درونfixed pointsبهتری برای مدل کردن کل نقا  دارند )نقا  ثابت، 

-باید برای تمامی نقا  پتانسیل، کمترین فاصله بین مجموعه نقا  اندازهیابی میمجموعه را مدل میکنند. جهت تعیین بهترین نقا  درون

(. در ریزمقیاس نمایی زمانی، 0شود )های مختلفی، از جمله اقلیدوسی، برآورد میگیری شده و مدل شده جستجو شود. این فاصله با روش

ها دو بعدی هستند به طوری که یکی از ابعاد زمان و بعد دیگر مربو  به واحدی است که پارامتر مورد نظر )برای مثال درجه حرارت( ادهد

ها بدون بعد آید. در چنین شرایطی به طور معمول دادهشود. در این صورت در فضای اقلیدوسی مشکل ابعادی به وجود میگیری میاندازه

شود. یک کاربرد مشخص در این زمینه، مرباو   سازی هم یاد میبعدسازی یا بیسازی، مقیاسسازی، نرمالاز آن به استانداردشوند که می

شوند. هر نقطه مشخصاتی متفاوت و با ابعااد متفااوت دارد.   هایی همگن افراز میها به خوشهبندی است که در آن مجموعه نقطهبه خوشه

شاود )بارای مثاال    هاا بادون بعاد مای    هاا، تماامی داده  ها بر روی سایر مشخصهکردن یکی از مشخصه غلبهجهت سنجش و جلوگیری از 

های آبریز پرداخته اند(.  بندی هیدرولوژیکی حوضه(، به خوشه3قهرمان و داوری ) ;( 00شاهدی و همکاران ) ;(01شامکوئیان و همکاران )

( که با استفاده از 07(، که فراکتال و کاربردهای آن را توضیح داده، و ولیدی و همکاران )0)با این حال منابع موجود به طور مثال برنسلی 

 اند. ای نکردهها اشارهاند، به مبحث استانداردسازی دادهساعته ریزمقیاس کرده 3یاب فرکتال درجه حرارت روزانه را به توابع درون

شود، در این مقاله به ا موجب عدم توازن در روش های محاسبه ی دو مجموعه ایجاد میبنابراین جدای از این که استاندارد نکردن داده ه

یابی، زمان اجرای برنامه و نیز دقت در ریزمقیاس سازی دمای ایستگاه ساینوپتیک  تاثیر استاندارد سازی داده ها بر روی تعداد نقا  درون

 مشهد پرداخته شده است. 

 

  هامواد و روش. 2

 هاو داده ورد مطالعهمنطقه م -2-1
های ایستگاه سینوپتیک مشهد به صورت روزانه و سه ساعته از سال های ایستگاه سینوپتیک مشهد استفاده شد. دادهدر این تحقیق از داده

، در خراسان رضاوی  مشهد مرکز استان شهربه عنوان دمای روزانه انتخاب شد.  05های دمای ساعت میالدی تهیه و داده 1118تا  1114

 34قاه تاا   دقی 73درجاه و   35 عر  جغرافیایی دقیقه و 39درجه و  91دقیقه تا  05درجه و  58 طول جغرافیایی شمال شرق ایران و در

. است متر 895واقع است. ارتفاع شهر از سطح دریا  هزار مسجد و بینالود های، بین رشته کوهکشف رود دقیقه و در حوضه آبریز 9درجه و 

 4/05و میانگین دمای سااالنه آن   درجه باالی صفر است 73ها در تابستان درجه حرارت . حداکثراست آب و هوای مشهد معتدل و متغیر

 (. 7باشد )سانتیگراد می

 روش مطالعه -2-2
های اصالی )زماان و دماا(    شود، در روش اول از دادهها و پس از آن ریزمقیاس سازی، به دو روش انجام میسازی دادهدر این تحقیق مدل

گیاری شاده محاسابه    زی و اندازهسای بین دو مجموعه مدلیابی انتخاب شده، مدلسازی اولیه انجام شده، فاصلهاستفاده شده، نقا  درون

ها را باه صاورت   سازی صورت گرفته است. در روش دوم در ابتدا دادهسازی نهایی و ریزمقیاسیابی انتخاب و مدلشده، بهترین نقا  درون

ایت ریزمقیاس سازی سازی و در نهیابی و محاسبه فاصله دو مجموعه، مدلاستاندارد تبدیل کرده و پس از آن ادامه روند تعیین نقا  درون

 ( استفاده شده است:0ها از رابطه )داده انجام شده است. برای استانداردسازی

(0) 
 

تارین داده در  تارین و بازرگ  به ترتیب کوچاک  x (max)و  x (min)ام )به حسب مورد، زمان یا دما( و  -iی مقدار داده x(i)که در آن 

به یک و کمترین مقدار آن به صفر تبدیل شده و مقادیر دیگر بین صافر و یاک قارار     قدار دادهباشد. در نتیجه بیشترین مها میسری داده

 گیرند.می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%81_%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%81_%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA
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 محاسبه فاصله دو مجموعه از یکدیگر -2-2-1
ها دهسیستم توابع تکراری برای مدل سازی آن مجموعه از داو با توجه به قضیه کوالج،  ی فرکتالنظریهها با استفاده از در مدل سازی داده

هاای حاصال از   و مجموعه دادهگیری شده اندازههای گردد که اختالف میان مجموعه دادهانتخاب میبه عنوان بهترین سیستم توابع تکرار 

گیری شاده و  های اندازهداده. بدین ترتیب برای محاسبه فاصله دو مجموعه (0) باشدمقدار مدل سازی با آن سیستم توابع تکرار، کمترین 

 از روش فاصله هاسدرف استفاده شده است. های مدل سازی شدهداده

هاای مادل ساازی    و مجموعه داده گیری شدهاندازههای مجموعه دادهبه ترتیبب ) و  برای محاسبه فاصله هاسدرف میان دو مجموعه 

، ابتدا بایاد فاصاله هار    از  برای محاسبه فاصله مجموعه  .(1)رابطه  ، حساب نمودمجموعه  را از شده(، ابتدا باید فاصله مجموعه 

از متریک اقلیدسی یا مَن هَتان(. محاسبه گردد )با استفاده  ( با تک تک اعضا در مجموعه ، ... و ، )مانند  عضو از مجموعه 

شود تعریف می تا مجموعه  ( از مجموعه آنگاه از میان مقادیر به دست آمده، کمترین مقدار به عنوان فاصله نقطه مورد نظر )مانند 

ده و سپس از میان مقادیر حداقل به دست آمده، بیشاترین مقادار باه عناوان     تکرار ش (. این عمل برای سایر نقا  در مجموعه 3)رابطه 

 شود. در نظر گرفته می از  فاصله مجموعه 

نیاز باه    از  جموعه برای محاسبه فاصله م. شوده میپرداخت از مجموعه  به محاسبه فاصله مجموعه ، 7با استفاده از رابطه سپس  

چون در فضای متریک هاسدرف، تابع فاصاله خاصایت جابجاایی نادارد، مقاادیر      گردد. همان روشی که در قسمت فوق بیان شد عمل می

ز میاان دو عادد محاسابه شاده، بیشاترین      ا 5با توجه به رابطه واهد بود. متفاوت خ از  و  از  محاسبه شده میان مجموعه فاصله 

   (.0)باشد بیانگر بیشترین مقدار می . در این رابطه، عملگر دگردمیدو مجموعه بیان میان مقدار به عنوان فاصله 

(1)  
(3) 

 
(7)  
(5)  
 

 الگوریتم جستجو -2-2-2
ولین نقطه در مجموعه داده ها )یعنی روز اول سال( اولین نقطه ی درون یابی و آخرین نقطه در مجموعه ی داده در مدل سازی فرکتالی ا

ها )یعنی روز آخر سال( آخرین نقطه ی درون یابی درنظر گرفته می شود. تعداد نقا  درون یابی دیگر صرفا با روش جستجو صاورت مای   

و نقطه ی درون یابی اول و آخر از نظر محاسباتی بسیار سنگین مای باشاد. باه هماین دلیال      گیرد. با این حال کنترل تمامی نقا  بین د

روز استفاده و تااثیر آن   31تا  5معموال گام زمانی برای بررسی نقا  را بیش تر از یک انتخاب می کنند. در این جا ما از گام های متفاوت 

 درجه حرارت نیز بررسی کردیم. را بر روی مدل سازی فرکتالی و ریزمقیاس نمایی زمانی 

 

 مدلارزیابی صحت  معیار -2-2-3
-باه   ،باشاد که معیاری برای بررسی میزان صحت مدل در ارائه نتایج می ،های آماری از پارامتر ریشه دوم میانگین مربعات خطادر بررسی

. شوداستفاده می( 9( )رابطه Tsimulated)ده و دمای مدل سازی ش( Tobs)گیری شده ر دمای اندازهیداعنوان شاخص واریانس بین مق

سازی شده، به ترتیاب باا یاک و    گیری شده و دمای مدلهمچنین از مقایسه شیب و عر  از مبداً خط رگرسیون بین مقادیر دمای اندازه

 صفر، به عنوان معیاری برای ارزیابی استفاده شده است.

(9) 

 
 AIC هاا اساتفاده شاده اسات.    ( به عنوان یک پارامتر آماری برای مقایسه بین مدل4ابطه )ر (AIC)همچنین از معیار اطالعات آکائیک 

دهد که استفاده از مدل آماری باه چاه میازان    و نشان می هبنا شد نتروپیآ فهومبر اساس م که است نیکویی برازش معیاری برای سنجش

 ها، ا توجه به دادهب .کندبه عبارت دیگر، این معیار تعادلی میان دقت مدل و پیچیدگی آن برقرار می شود.باعث از دست رفتن اطالعات می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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-توان ایان کنند. این معیار را میرا انتخاب می AIC و مدل دارای کمترین کردهرتبه بندی   AIC با توجه به مقدار متفاوت راچند مدل 

 (:9گونه محاسبه کرد )

(4) 
 

 باشند.مانده میمجموع مربعات باقی  :: تعداد پارامترهای ورودی مدل و ها، : تعداد جفت داده در این رابطه

 

 

 

  نتیج و بحث .3
د و تعاداد نقاا    یابی منجر باه تغییار در رونا   ی استانداردسازی و تغییر در گام زمانی برای انتخاب نقا  درونبه طور کلی تغییر در شیوه

را نشاان   1118تاا   1114روند تغییرات دمای روزانه را برای سه سال مختلاف   0های خطا گردید. شکل یابی و همچنین تغییر آمارهدرون

کند. نمودار تغییرات دماا باا کمای اخاتالف بارای      های دما به صورت سیکل سینوسی تغییر میدهند. واضح است که سری زمانی دادهمی

 ی مختلف تقریباً مشابه است. هاسال

 

 
روند تغییرات دمای روزانه مشهد برای سه سال متفاوت -1شکل  

 
یاب فراکتال اقدام به مدلسازی سری زمانی دمای شهر مشهد برای سه ساال  همانطور که بیان شد در این تحقیق با استفاده از توابع درون

هاا بار فاصاله    ه و سه ساعته با دو نگرش استاندارد کردن و استاندارد نکاردن داده و ریزمقیاس سازی زمانی روزان 1118تا  1114میالدی 

یابی صورت گرفته است. همچنین همانطور که بیان شده فاصاله باین نقاا  درون یاابی را باه      هاسدرف دو مجموعه در تعیین نقا  درون

یابی و روند تغییرات آنهاا در دو نگارش بادون اساتاندارد     تعداد نقا  درون 1در نظر گرفته شده است. در شکل  05، 01، 5صورت متغیر 

تعاداد نقاا     0دهاد. در جادول   روز را نشان مای  01و 5و برای دو فاصله درون یابی مختلف  1118سازی و با استانداردسازی برای سال 

ه شده است. در کلیه ی حااالت )ساال و   یابی مختلف آوردیابی برای هر دو نگرش و فواصل درونهای درونیابی و واریانس طول بازهدرون

یابی گردید. کاهش تعداد نقا  درون یابی منجر به سازی منجر به کاهش تعداد نقا  درونیابی( استفاده از استانداردی دروننیز گام فاصله

تعداد کم تری از توابع درون یابی شده که تاثیری مستقیم بر روی کاهش زمان اجرای برنامه ی مدل ساازی فرکتاال مای شاود. کااهش      

ز هم با سعی و خطا تعیاین  اجرای برنامه از موضوعاتی است که هنوز راه حل مشخصی برای آن وجود نداشته و تعداد نقا  درون یابی هنو

می شود. عالوه بر تعداد بازه های درون یابی، چگونگی توزیع نقا  درون یابی هم دارای اهمیت است. به طوری که هرچاه توزیاع مکاانی    

نس طاول باازه   نقا  درون یابی همگن تر باشد منجر به توزیع برابر دقت در ریزمقیاس نمایی می گردد. ما در این جا این توزیع را با واریاا 

-یابی در یک سال را نشاان مای  یابی، تغییرات اختالف فاصله نهایی نقا  درونهای درونهای درون یابی تحلیل کردیم. واریانس طول بازه

 ، واریانس طول بازه های درون یابی در نگرش بدون استانداردسازی نسبت به نگرش با استانداردسازی بیشتر بود.0دهد. با توجه به جدول 
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یابی در نگرش بدون استانداردسازی نسبت به نگرش با استانداردسازی بیشتر است، تغییرات فاصاله  یعنی عالوه بر اینکه تعداد نقا  درون

یاابی در  ، کاهش تعداد نقاا  درون تر است. جزئیات تحقیق و عملکرد دو نگرشیابی هم بیشتر و پراکندگی آن نیز نامنظمبین نقا  درون

 یا منفی نتایج ریزمقیاس سازی در دو بخش جداگانه ریزمقیاس سازی روزانه و سه ساعته بررسی شده است.روند مثبت 

 

 
 الف

 
 ب

ها  برای سال هیابی و روند تغییرات آنها در دو نگرش مختلف استانداردسازی )رنگ آبی( و استاندارد نکردن )رنگ نارنجی( دادتعداد نقاط درون -2شکل
روز 10یابی روز  و ب: فاصله درون 5لف: فاصله درون یابی ا 2002میالدی   

 
 های مختلف استانداردسازییابی در نگرشیابی و واریانس اختالف فاصله نقاط درونتعداد نقاط درون -1جدول

 15فاصله درونیابی 10فاصله درونیابی 5فاصله درونیابی فاصله نگرش

 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 سال

 22 51 14 125 102 20 111 122 112 تعداد نقاط درون یابی بدون استانداردسازی

 21/1 52/1 21/2 4/2 1/4 42/5 55/0 21/0 2/0 یابیهای درونواریانس طول بازه

 42 42 45 12 12 15 21 25 25 تعداد نقاط درون یابی با استانداردسازی

 15/4 41/4 2/1 2/1 5/2 45/4 21/0 24/0 25/0  یابیهای درونواریانس طول بازه

 
 
 

 های روزانهریزمقیاس سازی برای داده -3-1
به ریزمقیاس نمایی زمانی روزانه دمای این سه سال پرداخته شد. شکل  1118تا  1114های میالدی های سالدر این بخش به کمک داده

و بدون یکسان سازی بعاد و ب باا فاصاله     5یابی الف با فاصله درون 1118سال ی ایستگاه مشهد برای ی روزانهسازی شدهدمای شبیه 3

گیاری شاده را   بینی شده به خوبی رفتار دماهای اندازهدهند. در هر دو نگرش دماهای پیشسازی بعد را نشان میو با یکسان 5یابی درون

اناد.  های صحت و دقات مادل آورده شاده   آماره 1و در جدول شماره تقلید کرده اند. پراکنش نقا  تقریبا یکسان به نظر می رسد. از این ر

اند ولی تفاوت چشمگیر تر نشان داده، نگرش بدون استانداردسازی را با کمی اختالف مناسبAICcو  RMSE ،2Rی گرچه هر سه آماره

 باشد. نمی
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 الف

 
 ب

روز و بدون استاندادسازی )الف( و با استانداردسازی )ب (. دمای  5یابی اصله درونبا ف 2002ی سال سازی شدهدمای روزانه شبیه  -4شکل          
 مدل سازی شده با خط ممتد و دمای اندازی گیری شده با نقطه نشان داده شده است

 
توسط فراکتال را با هر  1118ی ایستگاه مشهد برای سال ی روزانهسازی شدهروز تغییر داده و نتایج دمای شبیه 01یابی را به فاصله درون

)مربو  باه فاصاله ی درون    3ارایه کردیم. تقریبا همان رفتار در شکل  7سازی بعد در شکل سازی بعد و با یکساندو نگرش بدون یکسان

تار   ی دقیاق روزه( در این جا نیز وجود دارد و این که تفاوت بین دو نگرش متفاوت استانداردسازی محسوس نمی باشاد. مقایساه   5یابی 

-ها برای فاصاله درون اند. روند تغییر آمارههای صحت و دقت مدل بیان شدهآماره 1انجام شده است. در جدول شماره  1آماری در جدول 

-باشد. با این تفاوت که شبیه سازی با نگرش بدون استانداردسازی برای هر دو فاصاله درون روز می 5یابی روز مشابه فاصله درون 01یابی 

 دهد. ایج بهتری را نسبت به نگرش دوم با استانداردسازی نشان مییابی نت

 

 
 الف

 
 ب

 
روز و بدون استاندادسازی )الف(  و با استاندادسازی )ب(. دمای مدل سازی  10یابی با فاصله درون 2002ی سال سازی شدهدمای روزانه شبیه -1شکل

ان داده شده استشده با خط ممتد و دمای اندازی گیری شده با نقطه نش  
 

برای ایستگاه مشهد را نشان می  1118گیری شده سال سازی شده و اندازهی شبیهی تطبیقی بین دماهای روزانهمقایسه  9و  5های شکل

گیاری  سازی باه نقاا  انادازه   ها نقا  تقریباً بر روی نیمساز ربع اول واقع شده که نشان دهنده نزدیک بودن نقا  شبیهدهد. در این شکل

-داری به ترتیب با صافر و یاک نداشاتند کاه نشاان     تفاوت معنی %5باشد. عر  از مبدأ و شیب این خطو  در دو مدلسازی در سطح می

 یابیسازی با فاصله نقا  درونب که به ترتیب مربو  به استاندارد-9ب و -5باشد. با این حال در دو شکل سازی مناسب میی مدلدهنده
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-مای  01و  5یابی سازی نشده با فاصله نقا  درونالف که به ترتیب مربو  به استاندارد-9الف و -5های نسبت به شکل باشد،می 01و  5 

شود که به رغم نتیجه می 9و  5های و شکل 1و  0باشد. به طور کل از جدول باشد، پراکندگی نقا  نسبت به نیمساز اول کمی بیشتر می

مان اجرای برنامه در نگرش با استانداردسازی، معیارهاای صاحت و دقات مادل در حالات نگارش بادون        یابی و زکاهش تعداد نقا  درون

یابی پنج روزه یابی بهینه، فاصله دروناند. همچنین در تعیین فاصله نقا  دروناستانداردسازی، با اختالفی اندک نتایج بهتری را نشان داده

یاابی منجار باه    دهد، با این حال با توجه به اینکه فاصله بیشتر بین نقا  درونرا نشان می با اندکی اختالف نسبت به ده روز نتایج بهتری

یاابی بهیناه   یابی ده روزه را به عنوان فاصاله درون توان فاصله درونشود، مییابی و کاهش زمان اجرای برنامه میکاهش تعداد نقا  درون

 قلمداد کرد.

 

 
 الف

 

 
 ب

روز و بدون  5یابی با فاصله درون 2002سازی شده در مقیاس زمانی روزانه در سال گیری شده با مقادیر شبیهمای اندازهمقایسه مقادیر د  -5شکل
)ب(استاندادسازی )الف( و با  استاندادسازی   

 

 
 الف

 

 
 ب

یابی با فاصله درون 2002زمانی روزانه در سال سازی شده به روش فراکتال در مقیاس گیری شده با مقادیر شبیهمقایسه مقادیر دمای اندازه -5شکل 
)ب(روز و بدون استاندادسازی )الف(  و با استاندادسازی   10  
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 معیارهای ارزیابی صحت و دقت در مدل فراکتال برای مدل سازی داده های دمای روزانه در ایستگاه مشهد -2جدول
 15یابیفاصله درون 10فاصله درونیابی 5فاصله درونیابی فاصله نگرش

 سال
Year 

2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 

 بدون استانداردسازی
 

 
44/1 12/1 12/1 25/2 25/1 15/2 45/2 22/1 51/2 

 22/0 22/0 22/0 25/0 22/0 24/0 21/0 24/0 22/0 

AICc 55/0 2/0 25/0 51/1 11/1 25/1 21/1 02/2 15/2 

 با استانداردسازی
 

 
11/1 25/1 05/2 51/2 22/4 2/4 5/2 42/4 25/4 

 22/0 22/0 25/0 21/0 22/0 25/0 22/0 24/0 25/0 

AICc 2/0 11/1 11/1 22/1 45/2 55/2 14/2 11/2 21/2 

 
 

 ریزمقیاس سازی سه ساعته -3-2
ه دمای این سه سال پرداخته شاده  به ریزمقیاس نمایی زمانی سه ساعت 1118تا  1114های میالدی های سالدر این بخش به کمک داده

ی ی روزانهسازی شدهدمای شبیه 4سازی سه ساعته هم انجام شده است. شکل سازی روزانه، مدلسازی و ریزمقیاساست. مانند ریزمقیاس

دهند. همچینین سازی بعد را نشان میالف بدون یکسان سازی بعد و ب با یکسان 5یابی و با فاصله درون 1118ایستگاه مشهد برای سال 

یابی هم تکارار  روزه در فواصل دیگر درون 5یابی روز هم انجام شده است. روند مشابه درون 05و  01یابی سازی برای فاصله دروناین مدل

هتری سازی و هر دو نگرش، بازهم نگرش اول بدون استاندارد سازی با کمی اختالف نتایج بشده است. با توجه به مناسب بودن هر دو مدل

 دهد.  را نسبت به نگرش دوم با استاندارد سازی نشان می

 
 الف

 
 ب

روز و الف: بدون استاندادسازی  و ب با استاندادسازی . دمای مدل  5یابی با فاصله درون  2002ی سال سازی شدهدمای سه ساعته شبیه  -2شکل
اده شده استسازی شده با خط ممتد و دمای اندازی گیری شده با نقطه نشان د  

 
برای ایستگاه مشهد انجام شده است.  1118ی شبیه سازی شده و اندازه گیری شده سال ی تطبیقی بین دماهای روزانهمقایسه 9 در شکل

-تفاوت معنی %5در این شکل نقا  تقریباً بر روی نیمساز ربع اول واقع شده ، عر  از مبداً و شیب این خطو  در دو مدلسازی در سطح 

روز هام   05و  01یاابی  شاده در فاصاله درون   سازیگیری شده و مدلری به ترتیب با صفر و یک ندارند. اختالف فاصله بین نقا  اندازهدا

باشد. مانند ریزمقیاس سازی روزانه نقا  در نگرش دوم نسبت به نگرش اول پراکندگی بیشاتری  روز می 5یابی مشابه روند در فاصله درون

 تر، نگرش بدون استانداردسازی را با کمی اختالف مناسبAICcو  RMSE ،2Rی هر سه آماره 1هم مانند جدول  3 دارند. در جدول
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دهند سازی روزانه را نشان میاند. به طور کلی واضح است که نتایج حاصل از ریزمقیاس سازی سه ساعته عینأ نتایج ریز مقیاسنشان داده 

سازی سه ساعته عینأ رخداد ریزمقیااس ساازی روزاناه در مقیااس کاوچکتر      یل نمود که در ریزمقیاستوان چنین تحلو این رویداد را می

دهد، پس طبیعتأ نتایج باید در مقیاس کوچکتر هم تکرار شوند و روناد یکساانی را نشاان دهناد، گرچاه خطاا       )خاصیت فراکتال( رخ می

 یابد.مقداری افزایش می

 

 
 الف

 
 ب

روز الف:  5یابی با فاصله درون 2002سازی شده  در مقیاس زمانی سه ساعته در سال گیری شده با مقادیر شبیهدمای اندازهمقایسه مقادیر  -2شکل
ب: با استاندادسازی  و  بدون استاندادسازی    

 
 هدمعیارهای ارزیابی صحت و دقت در مدل فراکتال برای مدل سازی داده های دمای سه ساعته در ایستگاه مش -4جدول

 15فاصله درونیابی 10فاصله درونیابی 5فاصله درونیابی فاصله نگرش

 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 سال

 بدون استانداردسازی
 

 
52/1 25/1 52/1 22/1 21/1 05/5 1/5 02/5 12/5 

 24/0 22/0 2/0 21/0 25/0 25/0 22/0 21/0 21/0 

AICc 25/2 25/2 25/2 01/4 22/2 02/4 11/4 01/4 12/4 

 با استانداردسازی
 

 
2/1 2/1 22/1 02/5 5/5 22/5 4/5 2/5 2/5 

 22/0 25/0 22/0 22/0 24/0 2/0 21/0 21/0 52/0 

AICc 2/2 4 25/2 02/4 22/4 45/4 15/4 4/4 15/4 

 

 گیری. نتیجه4

مای ایستگاه سینوپتیک مشهد به کمک فراکتال سازی روزانه و سه ساعته سری زمانی ددر این تحقیق به ریزمقیاس

بعدها و نگرش   بدون استاندادسازی یابی )نگرش اول استفاده از دادهبا دو نگرش بر فاصله هاسدرف برای تعیین نقا  درون

، 01، 5ر یابی به صورت متغیبعدها( پرداخته شده است، همچنین فاصله نقا  درون ها با استاندادسازیدوم استفاده از داده

و شاخص اطالعاتی آکائیک  ضریب همبستگی، ریشه دوم میانگین مربعات خطاهای درنظرگرفته شده است. از آماره 05

به طور کلی در هر دو نگرش ریزمقیاس نمایی زمانی روزانه و سه  برای بررسی میزان دقت و صحت مدل استفاده شده است.

یابی در نگرش دوم نسبت به نگرش اول به حدود دو تعداد نقا  درون است. ساعته با دقت و کیفیت بسیار خوب انجام شده

دهند که نگرش اول میبا این حال نتایج نشان سوم کاهش یافته است و به دنبال آن زمان اجرای برنامه کاهش یافته است. 

و نگرش اول از دیگر نتایج  01و  5یابی سازی با فاصله دروندهد. نتایج مربو  به ریزمقیاسسازی بهتری را نشان میمدل

و با توجه به اهمیت  01و  5یابی به دلیل خطای کم بین نتایج فاصله دروندهد، با کمی اختالف نتایج بهتری را نشان می
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های آزمون. کندبهترین نتیجه را حاصل می 01یابی های کمتر در نتیجه فاصله درونزمان اجرای برنامه و استفاده از داده

را برای نگرش  RMSE،  98/1-89/1/. و برای نگرش دوم بین  47-89/1را برای نگرش اول بین  2Rاری مقادیر آماره آم

و  08/3-55/1را برای نگرش اول بین  AICدرجه سانتیگراد و  8/5-77/0و برای نگرش دوم بین  01/5 -33/0اول بین 

 %5ها در سطح های خطو  در مدلسازیاز مبدأها و شیبعر  نشان دادند و همچنین  79/3-94/1برای نگرش دوم بین 

 داری به ترتیب با صفر و یک ندارند. تفاوت معنی
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