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چکیده
میان یابی یکی از مهم ترین تکنیک هایی است که اقلیم شناسان در مطالعات پهنه ای -مکانی از آن بهره می گیرند .روش های میان یابی برحسب مالک های مختلف
قابل تقسیم بندی هستند .هدف از بررسی حاضر سنجش دقت روشهای مختلف میان یابی در برآورد منطقه ای فشار در استان خراسان رضوی و مقایسه با نتایج موجود
حاص ل از روش گرادیان ارتفاع در منطقه می باشد .در این پژوهش فشار اندازه گیری شده در سطح ایستگاه ( )QFEبا استفاده از آمار  13ایستگاه منطقه مطالعاتی
محاسبه گردید و با  10روش در محیط  GISمورد بررسی قرار و در نهایت با روش گرادیان ارتفاع نیز مورد مقایسه قرار گرفت و برای ارزیابی دقت روش ها از
شاخص آماری ریشه میانگین مربعات خطا( )RMSEاستفاده شد .بررسی ها نشان داد که روش همبستگی و  RBFکمترین و روشهای  LPIو  GPIدارای بیشترین
خطا نسبت به سایر روشها می باشند.

واژگان کلیدي :میانیابی  ،فشار ،خراسان رضوی ،هبستگی.GPI ،RBF ،LPI ،

مقدمه

فشار هوا نیرویی است که هوا بر یک واحد از سطح زمین وارد می کند ،از آنجایی که تراکم هوا با ارتفاع کاهش
می یابد ،با افزایش ارتفاع ،فشار هوا نیز کم می شود ،اما تغییر فشار بر حسب ارتفاع چندان منظم نیست .به طور کلی
تا ارتفاع  1500متری سطح زمین ،به ازای هر  100متر افزایش ارتفاع ،فشار هوا حدود  12هکتوپاسکال کم می شود
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و میزان کاهش فشار در طبقات باالتر اتمسفر کندتر است .بدیهی است این وضعیت کلی در اتمسفر متعارف یا
استاندارد وجود دارد و وضعیت خاص هر محل معین به طور مشخص با دیگر محلها فرق می کند( .کاویانی ،علیجانی،
.)1382
مهدیان وهمکاران ( )1379با روشهای میانیابی بارندگی ساالنه حوضه ایران مرکزی را برآورد نمودند و تعیین
کردند که روش  TPSSبا توان  2و با استفاده از ارتفاع به عنوان متغیر کمکی نسبت به بقیه روشها از دقت باالتری
برخوردار است .شهابی فر و همکاران ( )1383از روش زمین آمار برای تعیین نیاز آبی چغندر قند در استان تهران
استفاده کرده و به این نتیجه رسیده اند که روش کوکریجینگ از سایر روش ها مناسب تر بوده است .میثاقی و محمدی
( )1385در پهنه بندی اطالعات بارندگی با استفاده از روش های زمین آماری کالسیک و زمین آمار و مقایسه با شبکه
های عصبی مصنوعی به این نتیجه رسیدند که روش های زمین آماری و تخمین گرهای کریجینگ و کوکریجینگ
برتری داشته اند .عساکره ( )1386با استفاده از روش کریجینگ اقدام به میانیابی بارش ایران نمود و مشخص کرد که
برازش مدل خطی بر نیمه پراش نگار بهترین الگو برای میانیابی بارش است .جعفری و همکاران ( )1387در بررسی
توزیع مکانی برخی از خصوصیات خاک با کاربرد روش های زمین آماری به این نتیجه رسیده اند که روش
کوکریجینگ دقت قابل قبول تری نسبت به سایر روش ها داشته است .معروفی و همکاران ( )1388نیز از روش زمین
آمار برای تخمین هدایت الکتریکی و  PHزه آب های آبراهه ای دشت همدان استفاده کرده اند .نتایج به دست آمده
نشان دادند که روش های چند جمله ای موضعی و فاصله معکوس به ترتیب بهترین الگو برای تخمین هدایت الکتریکی
و  PHدر منطقه می باشند .سرمدیان و تقی زاده ( )1388نیز پس از بررسی کارایی روش های زمین آماری به منظور
پهنه بندی برخی از ویژگی های خاک در منطقه اخترآباد به این نتیجه رسیدندکه روش کوکریجینگ نسبت به سایر
روش ها از ضریب خطای کمتری برخوردار است .مهرشاهی و خسروی ( )1389با روشهای میانیابی توزیع مکانی
بارش ساالنه را مورد بررسی قرار دادند و مشخص نمودند که تابع رگرسیونی کسینوسی برای میانیابی بارش استان
اصفهان مناسب تر است .حاجی هاشمی و همکاران ( )1389در برآورد مکانی مولفه های کیفی آب های زیر زمینی
با استفاده از روش ها ی زمین آمار در دشت گلپایگان به این نتیجه رسیدند که روش کوکریجینگ نسبت به روش
کریجینگ از دقت باالتر و خطای پایین تری برخوردار است .رضایی و همکاران ( )1389در بررسی مکانی برخی
شاخص های کیفی آبهای زیر زمینی استان گیالن با استفاده از زمین آمار پس از بررسی به این نتیجه رسیدند که در
مجموع روش های کریجینگ و معکوس فاصله با توان یک دقت بیشتری در درون یابی این خواص داشته اند.
میرموسوی و همکاران ( )1389از روش زمین آمار جهت تخمین توزیع بارندگی در منطقه اصفهان استفاده کرده وبه
این نتیجه رسیده اند که روش کریجینگ معمولی با مدل دایره ای مناسب ترین روش برای درون یابی مقادیر میانگین
بارندگی در این منطقه می باشد .ذکریاپور و همکاران ( )1390جهت تخمین و درون یابی تخلخل و تراوایی مخازن

نفتی نیز از روش های زمین آماری استفاده کرده و نتایج نشان داده که روش کریجینگ در این مورد دقت باالیی
داشته است عیوضی و مساعدی ( )1390نیز برای پایش و تحلیل مکانی خشکسالی هواشناسی در سطح استان گلستان
از روش های زمین آماری استفاده کرده و نتایج به دست آمده نشان داد که در بررسی روش های درون یابی  ،روش
کریجینگ و  RBFدر دوره های زمانی مختلف در پهنه بندی خشکسالی نتایج بهتری را نشان دادند .در رابطه با
استفاده از روشهای زمین آمار محققان خارجی از جمله(ایناکس و سولدت ،)1999 (4دیلی و مارسیلی ،)2004(5هو

6

و همکاران ( ،)2007مِنگ7و همکاران ( )2007مدن ))2009(8مطالعات زیادی انجام داده اند اما در رابطه با کاربرد
این روشها در برآورد متوسط فشار مطالعات زیادی صورت نگرفته است .هدف از این تحقیق مشخص کردن یک
روش مناسب برای میانیابی میزان فشار متوسط در منطقه مورد مطالعه است که برای انجام این هدف نقشه های توزیع
جغرافیایی متوسط فشار ترسیم و مقایسه های مربوط صورت گرفته است.
 .2مواد و روشها
 .2.1موقعیت منطقه مورد مطالعه

استان خراسان رضوی با وسعتی بالغ بر  142916کیلومتر مربع در فواصل طول جغرافیایی  56درجه و  12دقیقه و
 32ثانیه تا  61درجه و  16دقیقه و  4ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی  33درجه و  3دقیقه و  9ثانیه تا  37درجه و  41دقیقه
و  43ثانیه شمالی واقع شده است .بیشینه ارتفاعی استان  3308متر در شهرستان چناران و کمینه ارتفاعی  231متر در
شهرستان سرخس قرار گرفته است.

4. Einax and Soldt
5. Delay and Marsily
6. Hu et al
7. Meng
8. Madden

شکل شماره ( )1موقعیت منطقه مورد مطالعه
 2-2داده ها :

برای انجام این تحقیق از آمار  13ایستگاه سینوپتیک موجود در استان (جدول  )1طی یک دوره آماری مشترک
 25ساله ( )1986-2010استفاده گردید .داده های متوسط فشار سالیانه (( )QFEبرحسب هکتوپاسکال) این ایستگاهها
از بانک اطالعاتی سازمان هواشناسی کشور استخراج گردید.
جدول شماره ( )1خصوصیات ایستگاه های مورد مطالعه
QFE

ارتفاع

طول جغرافیایی

عرض جغرافیای

ایستگاه

856

1432

59.16

33.71

قائن

913.6

885

57.45

33.9

بشرویه

871.4

1293

58.16

34.01

فردوس

892.7

1056

58.68

34.35

گناباد

890

1109.7

58.46

35.2

کاشمر

908.3

950.4

60.58

35.25

تربت جام

860.5

1450.8

59.21

35.26

تربت حیدریه

905.6

977.6

57.71

36.2

سبزوار

880.3

1213

58.8

36.26

نیشابور

903

999.2

59.63

36.26

مشهد

885.9

1176

59.28

36.48

گلمکان

983.3

235

61.16

36.53

سرخس

870.5

1287

58.5

37.06

قوچان

 .3.2روش هاي میانیابی:

میانیابی بر اساس ارزش تعداد محدودی از نقاط نمونه برداری شده که در سطح محدود مورد مطالعه پراکنده
شدهاند ،ارزش یاخته های الیه رستر خروجی را به کمک یک رابطه ریاضی یا آماری بصورت تخمینی برآورد می
کنداز این قابلیت جهت پیش بینی و تخمین ارزش سایر نقاط مکانی که مقدار آنها نامشخص است نظیر ارتفاع ،میزان
بارش ،دما ،رطوبت ،ساعت آفتابی ،آلودگی و ...میتوان استفاده کرد .در ادامه به برخی از روشهای میانیابی که در
این مقاله از آن استفاده شده اشاره می شود:
الف :میانیابی به روش وزن دهی بر اساس فاصله معکوسIDW9
روش  IDWبا گرفتن میانگین از ارزش نقاط نمونهبرداری شده ،ارزش نهایی یاختههای الیه رستر خروجی را
برآورد می کند .هرچه نقطه نمونهبرداری شده به مرکز یاختهای که قرار است ارزش آن را برآورد نمود نزدیکتر باشد
9. Inverse Distance Weighted

آن نقطه با ضریب تاثیر (وزن) بیشتری در فرایند محاسبه میانگین وزنی ارزش نقاط نمونهبرداری شده مجاور شرکت
خواهد کرد .این روش میانیابی بر این فرض استوار است که پدیدهای (فشار) که در حال تهیه نقشه توزیع مکانی آن
هستید همگام با زیاد شدن فاصله و دور شدن از یک نقطه نمونه برداری شده ،مقدار درصد تاثیر (وزن) آن نقطه در
برآورد ارزش یاخته خروجی کاهش مییابد.
در میانیابی به روش  ،IDWبطور صریح و روشن این فرض که ،چیزهایی که در نزدیکی یکدیگر قرار دارند،
نسبت به چیزهایی که از هم فاصله دارند ،به هم شبیهتر هستند ،در نظر گرفته میشود .برای پیشبینی مقادیر در هر
موقعیتی که اندازهگیری در آنجا صورت نگرفته است ،IDW ،از مقادیر اندازهگیری شده پیرامون موقعیتی که می-
خواهیم پیشبینی انجام دهیم ،استفاده میکند .مقادیر اندازهگیری شدهای که نزدیکترین موقعیت را به محل پیشبینی
دارند تاثیر بیشتری بر مقدار پیشبینی ،نسبت به موقعیتهای دورتر دارند .در این صورت در تکنیک  ،IDWفرض بر
این است که هر نقطه اندازهگیری شده یک تاثیر محلی دارد که با فاصله کاهش مییابد .با این فرض ،نقاط نزدیکتر
در پیشبینی ،وزن بیشتری نسبت به نقاط دورتر خواهند داشت.
فرمول عمومی به صورت زیر است:
Nn

()1

) ( s 0 )   i Z ( S i
i 1

که ( s0 ) :مقدار پیشبینی شده برای موقعیت  S 0است که ما در تالش برای یافتن این مقدار هستیم ،N .تعداد نقاط
نمونهبرداری شده است ( 12ایستگاه) که برای پیشبینی در پیرامون موقعیتی است که میخواهیم در آن نقطه پیشبینی
انجام دهیم ، i .هم وزن اختصاص داده شده برای هر نقطه اندازهگیری شده است که ما از این نقاط در پیشبینی از
آن استفاده خواهیم کرد .همچنین )  ، Z (Siمقدار مشاهده شده در موقعیت  ،Srاست (فشار).
فرمول تعیین وزن به صورت زیر است:
N

()2

i  d j . p /  d j . p
i 1

و
()3

1

N



i

i 1

بطوریکه دیده میشود ،با بزرگتر شدن فاصله ،وزن با فاکتور  ،Dکاهش مییابد .کمیت  ، d i.فاصله بین موقعیت
پیشبینی شوندهی ، S 0 ،و هر موقعیت اندازهگیری شدهی ، Si ،است.

پارامتر توانی  ،Pتاثیرات وزنی مقادیر اندازهگیری شده را در پیشبینی مقدار موقعیتی که پیشبینی در آن انجام
می گیرد را بوجود میآورد .بطوریکه با افزایش فاصله موقعیتهای نمونهبرداری شده و موقعیتی که پیشبینی در آن
صورت می گیرد ،وزن یا تاثیر نقاط اندازهگیری شده در پیشبینی بصورت نمایی کاهش مییابد .وزنهای موقعیت-
های اندازهگیری شده که در پیشبینی استفاده میشود ،مقیاسبندی شدهاند ،بطوریکه مجموع وزنشان برابر با یک
خواهد بود.

شکل شماره ( )2نقشه تهیه شده بر اساس روش IDW

بر اساس نقشه های تهیه شده با روش  ،IDWنقشه ای که فاقد ایستگاه گلمکان بود با مقدار  6/83خطا نتیجه ای
را ارائه داد که به واقعیت (فشار ایستگاه) نزدیک تر بود و ایستگاه سرخس با مقدار  92/23اختالف ،کمترین میزان
انطباق را با واقعیت نشان می دهد .از طرفی ریشه میانگین مربع خطا در بین روشهای ده گانه میانیابی عدد  6/44را نشان
می دهد که در بین این روشها در جایگاه سوم قرار دارد.
نقشه تهیه شده با روش  IDWGeoاز مجموعه روشهای زمین آمار نیز از نظر میزان ریشه میانگین مربع خطا با
مقدار  6/75در بین ده روش از نظر کمترین خطا در رده ششم قرار گرفته است .در این روش نیز ایستگاه گلمکان با
اختالف  6/83کمترین مقدار اختالف را نسبت به فشار واقعی نشان می دهد.

شکل شماره ( )3میانیابی فشار با روشIDW Geo

ب :میانیابی به روش Spline
در روش  Splineارزش یاختهها بر اساس یک تابع ریاضی که میزان خمیدگی و انحناء کلی سطح را به حداقل
میرساند محاسبه می گردد و یک سطح نرم و یکنواخت را ایجاد می نماید که دقیقاً از نظر ارزش از بین نقاط ورودی
عبور می کند.
از نظر مفهومی این کار شبیه کشیدن یک صفحه به روی تعدادی نقطه نمونهبرداری شده ورودی است بطوریکه
مقدار انحناء و خمیدگی کلی سطح ،در وضعیت حداقل مقدار ممکن باشد .در هنگام استفاده از این روش ،یک تابع
ریاضی ،بر تعداد نقاط مشخص شده ورودی در حالی برازش داده میشود که سطح ایجاد شده از آن ،در بین نقاط
نمونه برداری شده ورودی عبور نماید.
از مجموع نقشه های تهیه شده بر اساس روش میانیابی  Splineنقشه ای که فاقد ایستگاه تربت جام بود با 3/01
اختالف مقدار فشار بهتری را نسبت به واقعیت نشان می دهد .ریشه میانگین مربع خطای بدست آمده در این روش با
میزان  6/44در بین روشهای هشت گانه استفاده شده در رده پنجم قرار گرفته که جایگاه مناسبی را نشان نمی دهد.

شکل شماره ( )4نقشه میانیابی به روشSpline

ج :میانیابی به روش Kriging
روشهای میانیابی  Splineو  IDWجز روشهای جبری محسوب می گردند .اما روش میانیابی  Krigingجز
روشهای زمینآمار است که مبتنی بر مدلهای آماری شامل خودهمبستگی می باشند.
فرمول مدل کریگینگ:
)Z(s)=µ+έ(s

() 4

در این فرمول ) S=(X,Yیک ایستگاه هواشناسی است ،یک نمونه از موقعیتهای نمونهبرداری شدهs=(1,5) ،
است و ) ،Z(sمقدار آن در موقعیت است .مثالً  . Z(1,5)=100مدل ،مبتنی بر میانگین ثابت  µبرای دادهها (فاقد
روند) و خطاهای ) έ(sبا وابستگی مکانی است .فرض بر این است که فرایند تصادفی ) έ(sدر اصل ایستا است.
پیشبینی کننده ،بعنوان مجموع وزندار شدهای از دادهها شکل میگیرد.
N

) ( s. ) n   i Z ( Si

()5

i 1



که در آن )  Z (Siمقدار اندازهگیری شده در موقعیت iام است ،مثالً  i ، (1,5)=100وزن مجهول برای مقدار
اندازهگیری شده در موقعیت iام است،
 S0موقعیت پیشبینی است.
این مدل ،مدل پیشبینی کنندهی یکسان و مشابهی با میانیابی  IDWدارد .اما ،در روش میانیابی  ،IDWوزن ، i
فقط به فاصله موقعیت نمونهبرداری شده تا موقعیتی که قرار است پیشبینی صورت گیرد ،وابسته است .در کریجینگ

معمولی ،وزن  ، iبه نیمپراشنگار ،فاصله تا موقعیت پیشبینی و ارتباطهای مکانی مابین مقادیر اندازهگیری شدهی
پیرامون موقعیت پیشبینی ،وابسته میباشد.
زمانیکه برای چندین موقعیت ،پیشبینیها را ایجاد میکنیم ،انتظار میرود برخی از پیشبینیها بیشتر و برخی کمتر
از مقادیر واقعی باشند .میانگین اختالفهای بین مقادیر پیشبینی ایجاد شده نااریب است .برای اطمینان از نااریبی،
مجموع وزن  iها باید مساوی یک باشد .با استفاده از این محدودیت ،باید نااریبی را بازبینی و تائید اعتبار کرد که
تفاوت بین مقادیر واقعی(s0) ،

و پیش بینی کننده  Z (S ) ،
i

i

تا حد ممکن کوچک باشد .یعن ،حداقل کردن

انتظار آماری از طریق فرمول زیر:
2
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که از معادالت کریجینگ بدست آمده است .با حداقلسازی انتظارآماری و با میانگینگیری ،پیشبینی کنندهی
کریجینگ ،تا حد امکان مقداری نزدیک به مقدار مجهول را میدهد .با استفاده از راهحل حداقلسازی که توسط
نااریبی تحمیل شده است ،معادالت کریجینگ را به صورت زیر ارائه میدهد:
  g
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هدف از حل این معادالت ،بدست آوردن همه  iها (وزنها) است ،بنابراین پیشبینی کننده با استفاده از معادله

)   i Z (siمیتواند شکل بگیرد.

در بین  13نقشه تهیه شده با روش  Krigingایستگاه نیشابور با اختالف  0/02بیشترین انطباق مقدار فشار را نشان
داد از طرفی بررسی صورت گرفته برای ریشه میانگین مربع خطاها این روش هشتمین رده میزان خطا را در بین روشهای
ده گانه نشان داد.

شکل شماره ( )5نقشه میانیابی فشار با روش Kriging

د :میانیابی چندجمله ای عام

10

میانیابی چندجملهای عام سطح همواری را برازش میکند که با یک تابع ریاضی (یک چندجملهای) برای نقاط
نمونهبرداری شده ورودی ،تعریف میشود .سطح چند جملهای عام به تدریج تغییر میکند و در دادهها ،الگوی درشت
مقیاس در نظر گرفته میشود.

شکل شماره ( )6نقشه میانیابی فشار استان با روشGPI
1. Global Polynomial Interpolation

در بررسی صورت گرفته در بین نقشه های حاصل از روش  GPIایستگاه مشهد با مقدار  3/69اختالف بهترین
نتیجه را نسبت به واقعیت نشان داد که بر اساس این روش میزان ریشه میانگین مربع خطاها نیز با  8/49نتیجه مناسبی را
برای این پارامتر ارائه نداد.
هـ :میانیابی چندجملهای محلی

11

میانیابی به روش چندجملهای عام ،یک چندجملهای را برای تمام سطح ،برازش میکند .ولی در میانیابی به روش
چند جملهای محلی ،چندین چندجملهای معین در درون هر همسایگی همپوشانی شده برازش میشوند.
در بررسی صورت گرفته در بین نقشه های حاصل از روش  LPIایستگاه سرخس با مقدار  99/96اختالف بدترین
نتیجه را نسبت به واقعیت نشان داد که بر اساس این روش میزان ریشه میانگین مربع خطاها نیز با  8/49بیشینه خطا را در
بین روشها دارد.

شکل شماره ( )7نقشه میانیابی فشار برای استان با روشLPI

و :توابع پایهی شعاعی

12

روشهای توابع پایهی شعاعی ( ،)RBFیک سری از تکنیکهای میانیابی دقیقاند ،به عبارت دیگر ،سطح باید از
میان هر مقدار نمونه اندازهگیری شده ،عبور کند .پنج تابع پایهی متفاوت وجود دارد:
Thin plate spline
Spline with tension
Completely regularized spline
Multiquardric function
1. Local Polynomial Interpolation
1. Radial Basis Functions

Inverse multiquadric spline
هر تابع پایه ،شکل و پیآمد مختلفی در یک سطح میانیابی متفاوت دارد .روشهای  RBFشکلی از شبکههای
عصبی مصنوعی هستندRBF .ها به صورت مفهومی و ادراکی ،شبیه برازش دادن غشاهای الستیکی در میان مقادیر
نمونهی اندازهگیری شده هستند ،حال آنکه انحنای کل سطح ،حداقلسازی شود .تابع پایهی شعاعی انتخاب شده
چگونگی برازش غشای پالستیکی بین مقادیر را تعیین میکند RBF .ها پیشبینی کنندههای دقیقی هستند و با پیش-
بینی کنندههای چندجملهای عام و محلی که هر دو پیشبینیکنندههای نادقیقی هستند و در آنها سطح مستلزم آن نیست
که از میان نقاط اندازهگیری شده بگذرد ،متفاوتاند .زمانیکه  RBFرا با روش  IDWکه پیشبینیکنندهی دقیق
دیگری است ،مقایسه میکنیم IDW ،هرگز مقادیر باالی مقدار اندازهگیری شدهی بیشینه یا زیر مقدار اندازهگیری
شدهی کمینه ،پیشبینی نخواهد کرد(.موحدی ،سلطانیان)1390.
در بین روشهای میانیابی روش  RBFبا مقدار  6/12ریشه میانگین مربع خطا بعد از روش همبستگی بهترین روش
را برای برآورد میزان فشار استان ارائه داده است.

شکل شماره ( )8نقشه میانیابی با روشRBF

ز :میانیابی به روش کرنل

13

میان یابی به روش کرنل یک نوع از روش میانیابی  LPIمرتبه اول است که از بی ثباتی در محاسبات با استفاده از
یک روش مشابه بکار رفته در رگرسیون خط الراسی برای برآورد ضرایب رگرسیونی جلوگیری میکند .برای میانیابی
از روش کرنل خطی رتبه پنجم استفاده کردیم .محاسبه کرنل خطی رتبه پنجم به قرار زیر است:
1. Kernel
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که  rبیانگر یک شعاع با یک مرکز از نقطه  sاست که به جای کرنل استوانهای استفاده میشود .در عمل ،انتخاب
پهنای باند  hاهمیت بیشتری نسبت به انتخاب تابع کرنل دارد.
در بررسی صورت گرفته در بین نقشه های حاصل از روش  Kernelایستگاه مشهد با مقدار  0/43اختالف بهترین
نتیجه را نسبت به واقعیت نشان داد که بر اساس این روش میزان ریشه میانگین مربع خطاها نیز  6/89بوده است.

شکل شماره ( )9نقشه تهیه شده بر اساس روش Kernel

ح :میانیابی افشانده

14

میانیابی افشانده اشاره به راه حل اساسی معادله گرماست که توضیح میدهد که چگونه گرما یا ذرات با گذشت
زمان در یک محیط همگن افشانده میشود .میانیابی در این روش مانند روش میانیابی گوسی از مجموعه کرنل است.
میانیابی به روش افشانده به صورت زیر محاسبه میگردد.
2

() 10

r
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h

e

در بین نقشه های تهیه شده با روش افشانده نقشه فاقد ایستگاه کاشمر با میزان  0/3کمترین اختالف را میزان فشار
اصلی دارد .از طرفی ریشه میانگین خطای بدست آمده در این روش مقدار  6/5را نشان می دهد.

. Diffusion

شکل شماره ( )10نقشه تهیه شده بر اساس روش افشانده

ط :روش گرادیان ارتفاع با فشار
از آنجا که فشار تابعی از ارتفاع محل می باشد ،میتوان گفت به طور مستقیم فشار به ارتفاع نیز وابسته است .جهت
تعیین معادله رگرسیون فشار و ارتفاع از روش رگرسیون خطی و به کمک نرم افزار  Excelمعادالت بدست آمد که
در بخش نتایج به آن اشاره می شود.
اساس این روش بر اساس تغییرات فشار با پارامتر ارتفاع به کمک محاسبه روابط رگرسیونی بین این دو پارامتر
است .جهت انجام این روش الزم است مقدار ضریب همبستگی نیز بین این دو پارامتر تعیین و در صورت معنادار بودن
نقشه آن تهیه گردد.
برای ترسیم نقشه فشار ابتدا رابطه همبستگی فشار ایستگاههای استان با ارتفاع آنها به کمک روابط رگرسیونی به شرح
زیر بدست آمد:

QFE  0.1042 H  1006.6
R  0.9978

به کمک رابطه فوق و نقشه  DEMاستان نقشه فشار منطقه بدست آمد.

شکل شماره ( )11همبستگی ارتفاع و فشار

شکل شماره ( )12نقشه حاصل از همبستگی ارتفاع و فشار

بر اساس نقشه تهیه شده در روش نهایی مقدار خطای ریشه میانگین مربعات  1/07برآورد گردید که در میان
روشهای ده گانه جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است .از طرفی ایستگاه گناباد با اختالف  0/5نسبت به مقدار
واقعی بیشترین واقعیت را در ارائه فشار نشان می دهد.
 .3محاسبه میزان میانگین مربعات خطاي نقشه ها و مقایسه آنها :

جهت مقایسه میزان دقت نقشه های بدست آمده از هر روش ابتدا از بین  13ایستگاه به ترتیب یک ایستگاه حذف
و نقشه فشار به روشها ی فوق تهیه گردید سپس مقدار برآورد شده این ایستگاه از روی نقشه بدست آمد و با داده

واقعی مقایسه شد این کار  13بار (برای هر ایستگاه) و به تعداد روشها ( 10بار ) ،یعنی  130بار انجام شد.از روی داده
های برآورد شده نقشه و مقادیر واقعی و به کمک رابطه زیر مقدار شاخص  RMSEبدست آمد :
2

) ( o  e
i
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n

RMSE 

همانگونه که در جدول شماره ( )2مالحظه می شود از بین روشها ،روش همبستگی پائین ترین میزان خطا و باالترین
خطا مربوط به روشهای  LPIو  GPIمی باشد و نقشه فشار تهیه شده به روش همبستگی نشان می دهد فشار رابطه
بسیار نزدیکی با ارتفاع دارد.
جدول شماره ()2نتایج ارزیابی خطای حاصل از بکارگیری روشهای میانیابی و همبستگی

GPI

IDWGeo

Kriging

Spline

IDW

روشهای میانیابی

8/49

6/75

6/44

6/44

6/73

RMSE

Corre

Diffusion

Kernel

RBF

LPI

روشهای میانیابی

1/07

6/5

6/89

6/12

8/49

RMSE

شکل شماره ( )13نتایج ارزیابی خطای حاصل از بکارگیری روشهای میانیابی و همبستگی
 .4نتیجه گیري

جهت تعیین میزان فشار برای تک تک نقاط استان نیاز به استفاده از روشهای میان یابی است .در این پژوهش از
روشهای میانیابی ده گانه جهت تعیین فشار ساالنه استان استفاده گردید .با توجه به نتایج بدست آمده از بین روشهای
دهه گانه مورد مطالعه ،روش همبستگی با  1/07مقدار خطا دقیق ترین نتیجه را نسبت به واقعیت نشان داد و روش LPI
و  GPIبا مقدار  8/49بیشترین میزان خطا را نسبت به واقعیت بیان می دارد.
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