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چکیده
تبخیر و تعرق مرجع پارامتری اساسی در تعیین برنامه آبیاری است که دانستن مقدار آن در هر مکان برای برآورد نیاز آبی،
پروژهها و طراحی سیستم های آبیاری از مهم ترین عوامل در مدیریت منابع آب و از ضروریات هر طرح آبیاری و زهکشی به شمار
می رود که به دلیل تغییرات مکانی آن باید از روش های درون یابی برای تخمین آن در سطح منطقه ای بهره گرفت .استفاده از روش
های زمین آمار یکی از راه های تخمین تبخیر و تعرق در نقاط فاقد ایستگاه می باشد .هدف این پژوهش تعیین مناسب ترین روش
زمین آماری برای تخمین مکانی تبخیر وتعرق مرجع و پهنه بندی آن در حوضه آبریز بختگان است که برای این کار نیاز به ارزیابی
روشهای زمین آماری میباشد .بدین منظور در این پژوهش از اطالعات روزانه ثبت شده در  69ایستگاه سینوپتیک در داخل و
اطراف حوضه آبریز بختگان در طی یک دوره سال آبی  0946تا  0949استفاده شده است .با استفاده از نرم افزار -calculator1ET

میزان تبخیر و تعرق مرجع روزانه در هریک از ایستگاه ها به روش فائو-پنمن -مانتیث بهدست آمد .مقادیر  ETبهدست آمده
باتوجه به مختصات جغرافیایی ایستگاه های سینوپتیک با استفاده از نرم افزار  ARC-GISفراخوانی گردید .به منظور برآورد مکانی
 ETاز روشهای مختلف زمین آمار از جمله روش وزن دهی عکس فاصله ( )IDWبا توان های مختلف ،روش کریجینگ معمولی و
کوکریجینگ با مدل های واریوگرامی کروی ،نمایی و گوسی استفاده گردید .جهت انتخاب مناسبترین روش درون یابی از سه معیار
ریشه میانگین مجموع مربعات خطا ( ،)RMSEمیانگین خطای مطلق ( )MAEو میانگین خطای انحراف ( )MBEبرای ارزیابی روش
های زمین آمار استفاده گردید .نتایج نشان داد که در میان سه روش زمین آماری استفاده شده جهت تخمین تبخیر و تعرق منطقهای
روش کوکریجینگ دارای کمترین معیارهای خطا  MAE ، RMSEو MBEبهترتیب برابر با  1/9092 ،1/2499و  -1/0099بود و به

عنوان روش مناسب جهت برآورد تبخیر وتعرق منطقه ای انتخاب شد.
واژههای کلیدی :زمین آمار ،پهنه بندی ،تبخیر و تعرق مرجع و حوضه بختگان.
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مقدمه
تبخیر و تعرق ) (ETیکی از مهمترین اجزای چرخهی هیدرولوژیک و یک عامل مهم در تعیین نیاز آبی می باشد که
توزیع مکانی و برآورد دقیق آن برای بسیاری از مطالعات نظیر بیالن آب ،طراحی و مدیریت سیستمهای آبیاری ،شبیه
سازی تولید گیاهی ،برنامه ریزی آبیاری و مدیریت منابع آب اهمیـت بسـیاری دارد.
روشهـای متعددی برای محاسبه  EToوجود دارد که در اکثر آنها از اندازهگیری نقطـهای در ایسـتگاه هـا بـرای
برآورد  EToاستفاده شده است که نتایج آنها تنها برای مناطق با وسعت کم کاربرد دارد .با توجـه به اینکه بیشتر مطالعات
در مقیاس منطقه ای وسیع صورت می گیرند ،تعمیم ایـن اطالعـات از حالـت نقطه ای به منطقه ای ضرورت مییابد .با
توسعه روشهای مختلف درونیـابی ،امکـان بـرآورد مکانی  EToمنطقهای در سطوح گسترده فراهم شده است .در
روشهای معمـول تهیـه نقشـههـای  ،0ETمقـادیر  0ETبـا استفاده از دادههای هواشناسی و سینوپتیک در موقعیت
ایستگاهها محاسبه شـده و سﭙﺲ درونیابی میشوند .از جمله مطالعات متعددی که در این مورد توسط پژوهشگران
مختلف انجام گرفته است که در این تحقیق به برخی از آنها اشاره شده است.
 Hashemiو همکاران ( )4558از داده های  6ایستگاه هواشناسی در یکی از دشت های کلرادو به منظور تخمین تبخیر
و تعرق منطقه ای استفاده کردند .در این بررسی روش بالنی کریدل فائو برای محاسبه  0ETو از روش وزن دهی عکﺲ
فاصله برای میان یابی بهره گرفتند Gong .و همکاران ( ) 2009در پزوهش خود تغییر پذیری مکانی و روند زمانی تبخیر و
تعرق مرجع محاسبه شده به روش پنمن مانتیث را مورد بررسی قرار دادند .آنها روش کریجینگ معمولی را که بیشترین
دقت را د ر اعتبارسنجی دارا بود را برای درون یابی انتخاب نمودند و نقشه مکانی و زمانی تبخیر وتعرق را استخراج کردند.
 Mardikisو همکاران ( ) 2009در مطالعاتی که در یونان برای پیش بینی مکانی میانگین روزانه تبخیر و تعرق مرجع به
دست آمده از معادله پنمن مانتیث انجام دادند ،ن تایج آنها نشان داد که روش باقیمانده کریجینگ از دقت باالتری برخوردار
بوده است Vanderlinden .و همکاران ( )2008براساس پژوهشی که در اندلﺲ اسﭙانیا انجام دادند از میان روشهای زمین
آماری روش کریجینگ ساده را به عنوان مناسبترین روش پهنه بندی  EToبیان کردند Alsamamr .و همکاران ()2005
پژوهشی در خصوص تحلیل مقایسهای روش های کریجینگ معمولی و باقیمانده برای نقشه برداری میانگین ماهانه تابش
خورشیدی در جنوب اسﭙانیا با استفاده از نرم افزار  ARCGISانجام دادند که در بهترین حالت روش کریجینگ معمولی در
تمام ماه های سال ضریب تبیین بهتری از خود نشان داده بود .نظری فر و همکاران ( )4986در تحقیقی برای بررسی
تغییرات منطقه ای تبخیرو تعرق پتانسیل در استان همدان ،روش کریجینگ در مقیاس ماهانه و روش وزن دهی عکﺲ
فاصله در مقیاس ساالنه را پیشنهاد کردند .شعبانی ( )4988در پژوهشی شدت های زمین آمار را در پهنه بندی های
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خشکسالی ارزیابی کرده است .نتایج پزوهش ایشان نشان داد که با استفاده از معیارهای ارزیابی ،روش کریجینگ را به
عنوان مناسبترین روش جهت تهیه نقشه شدت خشکسالی بیان نموده است .زارﻉ ابیانه و همکاران ( )4985بر اساس
مطالعه ای که انجام دادند روش پنمن مانتیﺲ در  96درصد از 54ایستگاه هواشناسی استفاده شده در آن تحقیق بهترین
روش برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل می باشد .میرموسوی و همکاران ( )4985بمنظور تعیین بهترین روش زمین آمار جهت
تخمین توزیع بارندگی در استان اصفهان تحقیقی انجام دادند و نتایج آنها نشان داد که روش های کریجینگ معمولی ،ساده
 ،توابع پایه شعاعی و یونیورسال به ترتیب دقت های باالتری را در منطقه مورد مطالعه از خود نشان دادند و روش
کریجینگ معمولی با مدل دایرهای مناسب ترین روش برای درون یابی اطالعات مقادیر بارندگی ساالنه بود .کریمی جعفری
و اسالمیان ( ) 4950در پژوهشی از روش های زمین آمار ازجمله وزن دهی عکﺲ فاصله ( )IDWوکریجینگ برای تخمین
تبخیر و تعرق مرجع استفاده کردند .نتایج آنها نشان داد که مقادیر معیارهای میانگین خطای مطلق ( ،)MAEمیانگین
خطای اریب ( )MBEو شاخﺺ تطابق ( )Dبرای روش وزن دهی عکﺲ فاصله بهترتیب 0/7546 ،0/0095و 0/4922
بودکه نشان دهنده مناسب بودن این روش نسبت به روشهای دیگر بود .گنجــی زاده و همکاران ( )4952در تحقیقی برای
تهیـه نقشـه تبخیـروتعرق مرجع در استان گلستان از روشهای زمـین آمـاری استفاده کردند .با بررسی آنها روش
کریجینــگ بــه عنــوان بهتــرین روش انتخاب شد .کمالی پاشاکالیی و همکاران ( )4951در پژوهشی با اسـتفاده از
دادههـای هواشناسـی و درونیابی ،نقشههـای  0ETرا به دو روش مورد مقایسه قرار دادند .در روش اول مقدار استفاده از
دادههای اقلیمی آن ایستگاهها به روش هـارگریوز -سـامانی محاسبه و سﭙﺲ درونیابیکردند ،در روش دوم ابتـدا اجـزای
معادله هارگریوز سامانی درونیابی و سﭙﺲ با اسـتفاده از نقشـه های آنها در محـیط  GISبـراساس معادلـه هارگریوز
سامانی نقشه 0ETرا به دست آوردند .نتایج آن ها با مقایسه مقادیر  0ETحاصل از هر دو روش با مقادیر محاسبه شده آن
در موقعیت ایستگاه های شاهد نشان داد که اختالف این دو روش معنیدار نبوده ،لذا استفاده از هر دو روش مذکور
تغییری در دقت نقشه های  0ETایجاد نمیکند .هم چنین از جمله پژوهش های ،وفاخواه و همکاران ( )4988با مقایسه
روشهای مختلف زمینآماری در برآورد تبخیر -تعرق پتانسیل در حوزه آبخیز دریاچـه نمـک ،جـامعی و حجـام ()4987
در برآورد منطقهای تبخیرو تعرق مرجـع در استان خوزسـتان Geerts ،و همکاران ( )2006بـا اسـتفاده از روش
کریجینـگ تهیه نقشههای تبخیر و تعرق برای تولیـد محصـول کینوا در آلتیﭙالنو در بولیوی و  Daleziosو همکاران
( )2002به آنالیز مکانی تبخیر-تعرق در سراسر یونان با استفاده از روش کریجینـگ را نام برد .در زمین آمار می توان بین
مقادیر یک کمیت ،فاصله و جهت قرار گرفتن نمونه ها نسبت به یکدیگر ارتباﻁ برقرار کرد .بنابراین در این روش ابتدا به
بررسی وجود یا عدم وجود ساختار مکانی بین داده ها پرداخته می شود و در صورت وجود ساختار مکانی تحلیل داده ها
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انجام میشود .بنابراین تخمین زمین آماری شامل دو مرحله است :مرحله اول شناخت و مدلسازی ساختار فﻀایی متغیر
است که بوسیله تحلیل واریوگرام قابل بررسی است و مرحله دوم تخمین متغیر مورد نظر توسط توابع زمین آماری از جمله
کریجینگ و کوکریجینگ میباشد(.)Davis et al.,4587
نتایج پژوهش های اشاره شده نشان داد که روش های درون یابی نتایج متفاوتی در مناطق مختلف داشته است ،براین
اساس هدف پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی روش های مختلف زمین آماری از جمله روشهای وزن دهی عکﺲ فاصله،
کریجینگ و کوکریجینگ و تعیین مناسب ترین روش زمین آماری برای تخمین مکانی تبخیر وتعرق مرجع و پهنه بندی
آن در حوضه آبریز بختگان است.
مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه در این تحقیق ،حوضه آبریز بختگان واقع در شمال ،مرکز و جنوب شرقی استان فارس میباشد.
این حوضه با مساحت  27989کیلومترمربع در محدوده  94درجه  12دقیقه تا  91درجه  94دقیقه طول شرقی و 25
درجه تا  94درجه  41دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است .موقعیت منطقه و ایستگاه های مورد مطالعه در شکل  4ارائه
شده است .مشخصات جغرافیایی ایستگاه های هواشناسی سینوپتیک در جدول 4آمده است.

شکل  :0موقعیت منطقه و ایستگاه های سینوپتیک در محدوده مطالعاتی

اطالعات مورد استفاده
داده های ایستگاه های سینوپتیک بدست آمده پﺲ از حذف و بازسازی داده ها آمار یک دوره سال آبی (-4959
 )4952به عنوان دوره آماری مشترک برای تمام ایستگاه ها ی سنوپتیک موجود در محدوده مطالعاتی و خارج از محدوده
مطالعاتی (برای افزایش دقت تخمین های زمین آماری) در نظر گرفته شد.
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جدول  :0مشخصات ایستگاه های سینوپتیک در محدوده مطالعه
نام ایستگاه

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

ارتفاع ازسطح دریا )متر(

آباده
سﭙیدان
ارسنجان
استهبان
اقلید
ایزد خواست
بوانات
تخت جمشید
جهرم
داراب
درودزن
زرقان
زرین دشت
شیراز
صفاشهر
فراشبند
فسا
فیروز آباد
کازرون
الر
المرد
ممسنی
نیریز
قیروکارزین

94/456
90/291
25/996
25/410
90/865
94/990
90/176
25/520
28/189
28/850
90/489
25/778
28/969
25/911
90/954
28/849
28/855
28/886
25/607
27/670
27/961
90/075
25/487
28/178

92/642
92/007
99/257
91/018
92/676
92/428
99/605
92/885
99/947
91/256
92/169
92/701
91/125
92/609
92/496
92/445
99/745
92/992
94/669
91/979
99/209
94/911
91/992
99/095

2090
2204
4709
4650
2900
2488
2294
4609
4082
4058
4690
4956
4025
4181
2294
782
4288
4962
860
752
109
572
4692
716

مشخصات ایستگاههای مورد استفاده در محدوده مطالعاتی در جدول  4ارائه شده است .سﭙﺲ با استفاده نرم افزار
 -calculator0ETمیزان تبخیر و تعرق مرجع روزانه بدست آمد .نرم افزار مذکور توانایی به کارگیری طیف وسیعی از داده
های هواشناسی را به عنوان ورودی برای محاسبه  ،EToبه روش فائو پنمن مانتیث را درخود دارد .این روش به عنوان روش
استاندارد برای محاسبه تبخیر ت عرق مرجع با استفاده از داده های هواشناسی بیان می شود .که معادله آن به صورت زیر می
باشد.
رابطه :4

که در آن :T :میانگین دمای روزانه هوا برحسب درجه سانتیگراد :ea ،فشار بخارواقعی برحسب کیلو ژول  :es ،فشار
بخار اشباﻉ برحسب کیلو ژول: es-ea ،کمبود فشار بخار اشباﻉ :Δ ،شیب منحنی فشار بخار برحسب کیلوپاسکال بر درجه
سانتی گراد :γ ،ضریب ثابت سایکرومتری برحسب کیلوپاسکال بر درجه سانتیگراد می باشد .دادههای مورد استفاده در
ایستگاه ها جهت برآورد تبخیر و تعرق مرجع شامل حداکثر و حداقل دما ،میانگین سرعت باد ،حداقل و حداکثر رطوبت
نسبی و میانگین ساعات آفتابی بودند و سﭙﺲ تبخیر و تعرق مرجع با معادله فائو پنمن مانتیث از طریق نرم افزار محاسبه
شد.
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بررسی نرمال بودن و روند داده ها
توزﻉ نرمال یا گوسی یکی از توزیع های است که بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است .اکثر روشهای آماری فرض
نرمال بودن توزیع داده ها را در نظر میگیرند .لذا داشتن دادههایی که توزیع نرمال دارند ،مجوز استفاده از روش های مورد
نظر است .توزیع نرمال نشاندهنده میزان پراکندگی دادهها و در نتیجه گستردگی منحنی توزیع نرمال است و چولگی صفر
و کشیدگی  9مشخﺺ می شود (حسنی پاک .)4977 ،همچنین برای یک درون یابی بهینه باید به وجود یا عدم وجود روند
در داده ها بررسی شود و در صورت وجود از داد ها حذف شود .هدف از آزمون روند این اسـت کـه وجـود و یـا عـدم وجود
سیر صعودی یا نزولی در سـری داده هـا بررسـی گردد .با ترسیم نمودار های آنالیز روند ،وجود روند در داده ها بررسی می
شود و قبل از ترسیم واریوگرام باید از عدم وجود روند در داده ها اطمینان داشته باشیم .به همین دلیل باید حذف روند را
از سری داده ها صو رت گیرد تا خط روند آنها به صورت افقی و بدون شیب و یا شیب آن ناچیز باشد .بررسی نرمال بودن و
روند داده ها با استفاده از اکستنشن زمین آمار در نرم افزار سیستم اطالعات جغرافیایی انجام شده است.
تخمین مکانی تبخیر وتعرق مرجع با روش های زمین آماری
برای بررسی روشهای زمین آمار ،میانگین دادههای تبخیرتعرق مرجع بدست آمده از داده های هواشناسی ایستگاه
های مذکور به همراه مشخصات جغرافیایی ایستگاه ها (طول و عرض جغرافیایی) ،در محیط اکسل وارد شد و از طریق نرم
افزار  ARC-GISفراخوانی گردید .این نرم افزار توانایی محاسبه روشهای مختلف زمین آمار را دارا میباشد .در این
پژوهش از روش های کریجینگ معمولی و کوکریجینگ با مدلهای واریوگرامی کروی ،نمایی و گوسی و روش وزن دهی
عکﺲ فاصله با توانهای  9 ،2و  1و توان بهینه استفاده شده است در ادامه مختصری درمورد هرکدام از روش های میان
یابی توضیحاتی ارائه شده است.
روش کریجینگ
در این پژوهش از روش کریجینگ معمولی استفاده شده است .میان یابی به روش کریجینگ وابسته به مدل واریوگرام
تئوری برازش داده شده بر واریوگرام تجربی است .در روش کریجینگ از روش کریجینگ معمولی با همسایگی و تعداد گام
های مختلف و مدل های واریوگرم کروی ،نمایی و گوسی استفاده شده است.
روش کوکریجینگ
اساس روش کوکریجینگ بر همبستگی بین متغیر های مختلف است .در این روش برای درونیابی متغیر اصلی از یک
یا چند متغیر کمکی استفاده می شود که دارای تغییرات مشابه اند .در این پزوهش از متغیر ارتفاﻉ ایستگاه های سینوپتیک
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به عنوان متغیر کمکی استفاده شد .سه مدل واریوگرام کروی ،نمایی و گوسی با تعداد نقاﻁ همسایگی و گام های مختلف
بررسی شد و مدلی که کمترین معیار خطا را داشت به عنوان مدل مناسب برگزیده شد.
روش وزن دهی عکس فاصله
میان یابی به روش وزن دهی عکﺲ فاصله براین اصل استوار است که نقاﻁ با فاصله کمتر از هم ،نسبت به نقاﻁ دارای
فاصله بیشتر ،دارای مقدار متغیر نزدیک به هم میباشند در این روش برای هر یک از نقاﻁ اندازهگیری ،وزنی براساس
فاصله بین آن نقطه تا موقعیت نقطه مجهول در نظر می گیرند .سﭙﺲ این وزنها توسط توان وزن دهی کنترل می شود ،به
طوری که توان های بزرگتر اثر نقاﻁ دورتر از نقطه مورد تخمین را کاهش داده و توان های کوچکتر وزن ها را به طور
یکنواختتری بین نقاﻁ همجوار توزیع میکنند .البته باید توجه داشت که این روش بدون توجه به موقعیت و آرایش نقاﻁ،
فقط فاصله آنها را در نظر می گیرد ،یعنی نقاظی که دارای فاصله یکسانی از نقطه تخمین هستند دارای وزن یکسانی
میباشند (سرمدیان .)4988 ،مقدار فاکتور وزنی با استفاده از فرمول زیر محاسبه میشود:
رابطه :2

 :وزن ایستگاه  iام،

 :فاصله ایستگاه  iام تا نقطه مجهول و

 :توان وزن دهی هستند .در این پژوهش از

توانهای  1،9،2و توان بهینه استفاده شد و ریشه میانگین مربعات خطا نیز به کمک نرم افزار به دست آمد .و با مقایسه
ریشه میانگین مربعات خطا و معیار های دیگر خطا برای حاالتی که کمترین معیار خطا را داشتند نقشه پهنه بندی تبخیر
وتعرق ترسیم شد.
معیار های ارزیابی روش های درون یابی
تکنیکهای میانیابی که بتوانند مقادیر یک نقطه اندازهگیری شده را با دقت باالیی تخمین بزنند به عنوان
تخمینگرهای قابل قبول شناخته می شوند .به منظور تعیین دقت ،روش های مختلف می بایست مورد بررسی و ارزیابی
قرار گیرند .یکی از روش های مناسب ارزیابی ،روش اعتبارسنجی تقاطعی ( )cross validationاست .در این روش با حذف
هریک از نقاﻁ اندازه گیری شده (ایستگاه های سینوپتیک) ،که معموال تنها ابزار مقایسه می باشند ،عملیات میان یابی
مجددا انجام می گیرد و تفاوت مقدار برآورد شده و مقدار واقعی به عنوان معیاری از خطا محاسبه میشود .به همین ترتیب
برای تمام نقاﻁ برآورد صورت میگیرد و خطای حاصل برای کلیه نقاﻁ به دست میآید .درنرم افزار  Arc Gisاین کار
توسط نرم افزار انجام میگیرد.
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برای ارزیابی میزان دقت و انتخاب روش مناسب ،معیارهای مختلفی مانند ریشه میانگین مربعات خطا (،)RMSE
میانگین خطای مطلق ( )MAEو میانگین خطای انحراف ( ،)MBEاستفاده از روش های مقایسه آماری نظیر وارایانﺲ،
ضریب همبستگی ،کای مربع و مانند ان وجود دارد .در این تحقیق از سه معیار میانگین خطای مطلق ،میانگین خطای
انحراف و ریشه میانگین مربعات خطا استفاده شده است .نحوه محاسبه این معیار ها در (روابط  2الی  )1آمده است.
رابطه :2
رابطه :9
رابطه :1

که در روابط فوق

 :مقدار برآورد شده پارامتر مورد نظر،

 :مقدار مشاهده شده پارامتر مورد نظر و  : nتعداد

داده های مشاهداتی می باشد .در واقع  MAEمعرف دقت روش و مقدار متوسط خطاست که هر چه به صفر نزدیکتر باشد،
بهتر است MBE ،نشانگر میانگین انحراف معیار مقدار برآوردی از مقدار مشاهده است و هر چه کمتر باشد بهتر است و
درحالت ایده آل بایستی مساوی صفر باشد .در عمل هیچ گاه مقدار این دو آماره صفر نخواهد شد .ریشه میانگین مربعات
خطا هرچه دارای مقدار کمتر باشد دقت روش درون یابی باالتر میباشد.
نتایج و بحث
نتایج بررسی نرمال بودن و روند داده ها
آزمون نرمال بود ن با استفاده از اکستنشن زمین آمار با فعال نمودن نمودار هیستوگرام داده ها امکان نمایش توزیع
دادهها ایجاد شد ،که در این پنجره با مشخﺺ نمودن الیه مورد نظر (ایستگاه های سینوپتیک) برای مشاهده و انتخاب
متغیر مربوطه (تبخیروتعرق) می توان هیستوگرام آن را مشاهده و بررسی نمود (شکل  .)2مهمترین ویژگی توزیع این است
که نمودار درمرکز هیستوگرام دارای تقارن باشد و در صورت یکسان بودن تقریبی میانگین و میانه ،این امر حاصل می گردد
که دارای یک برآمدگی در مرکز بوده و متقارن می باشد که بیانگر نرمال بودن توزیع داده ها می باشد ( جدول  .)2هم
چنین باتوجه به این که چولگی نزدیک به صفر و کشیدگی کمتر از  ،9نتایج حاکی از نرمال بودن داده ها می باشد .به نحو
دیگر براساس نمودار  q-qplotنیز می توان نشان داد که داده ها نرمال و حول خط  19درجه می باشد که نتایج آن ها در
(شکل  )9ارائه شده است.
با ترس یم نمودار سری داده های تبخیر و تعرق مرجع ،وجود روند در داده ها بررسی می شود .پﺲ از رسم نمودار
مقادیر تبخیر و تعرق مرجع در تمام ایستگاه ها و با برازش دادن خط روند از مقادیر اندازه گیری شده ،نزولی یا صعودی
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بودن خط روند سری داده ها را مشخﺺ می کنیم (شکل  .)1در نمودار خط روند برازش داده شده و معادله خط نمایش
داده شده است که با توجه به نمودار و خط روند داده ها مشخﺺ می شود که داده ها دارای یک روند طبیعی و به صورت
یک خط افقی دارای شیب نزدیک به صفر یا ناچیز می باشند که نتایج حاکی از عدم وجود روند در دادهها می باشد.

شکل  : 6نمودار هیستوکرام داده های تبخیر و تعرق مرجع
جدول  :6نتایج آماری بررسی نرمال بودن داد ه ها
داده های تبخیر و تعرق مرجع ایستگاه های سینوپتیک
حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

میانه

9/879

6/157

9/071

0/626

0/99

2/85

9/019

شکل:9

نمودار  q-qplotبرای داد های تبخیر و تعرق
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شکل  :9نمودار بررسی روند در داده های تبخیر وتعرق مرجع در ایستگاه های سینوپتیک

نتایج روش های میان یابی برای داده های تبخیر و تعرق مرجع
باتوجه به (جدول  )9معیار های خطا برای داد های تب خیر و تعرق و برای روش های مختلف به صورت زیر است.
کمترین مقدار ریشه میانگین مربعات خطا در روش وزن دهی عکﺲ فاصله با مقدار توان بهینه  0/6880و با توجه به
اعتبارسنجی تقاطعی مقادبر برآورد شده تبخیر و تعرق از مقادیر مشاهده ای در هریک از ایستگاهها مقدار میانگین خطای
مطلق و میانگین خطای انحراف برای این روش به ترتیب  0/9968و  -0/0795می باشد .در جدول  9توان بهینه برابر یک
میباشد .در نتیجه می توان بیان کرد که در میان توان های مختلف،روش وزن دهی عکﺲ فاصله با توان بهینه دارای
خطای کمتر و در نتیجه برآورد مکانی بهتری داشته است .در شکل  9نقشه پهنه بندی برای روش مورد نطر ترسیم شده
است.
جدول  :9نتایج روش وزن دهی عکس فاصله برای داده های تبخیر و تعرق مرجع ایستگاههای سینوپتیک
روش میان یابی

وزن دهی عکﺲ فاصله

توان

تعداد همسایگی

)RMSE (mm/day

)MAE (mm/day

)MBE(mm/day

2

6

0/7468

0/9659

-0/4444

9

5

0/724

0/9697

-0/4199

1

42

0/7927

0/9847

-0/4671

توان بهینه

5

0/688

0/9968

-0/0795
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به همین صورت طبق نتایج به دست آمده از جدول  1کمترین مقدار ریشه میانگین مربعات خطا در روش کریجینگ و
کوکریجینگ برای مدل واریوگرام نمایی بهترتیب  0/6697و  0/6579می باشد .هم چنین مقادیر معیار های میانگین
خطای مطلق و خطای انحراف برای روش کریجینگ برابر با  -0/0185 ، 0/9927و در روش کوکریجینگ به ترتیب برابر با
 0/9416و  -0/0755می باشد.
جدول  :9نتایج روش مختلف میان یابی برای داده های تبخیر وتعرق مرجع ایستگاه های سینوپتیک
روش درونیابی
کریجینگ معمولی

کوکریجینگ

مدل واریوگرام

تعداد گامها

تعداد نقاط همسایگی

کروی
نمایی
گوسی

7
49
7

5
5
6

کروی

)MAE (mm/day) RMSE (mm/day
0/9927
0/6697
0/9927
0/6697
0/9699
0/7446

MBE
-0/0185
-0/0185
-0/0999

7

5

0/7498

0/9947

-0/4442

نمایی

5

5

0/6579

0/9416

-0/0755

گوسی

5

49

0/7054

0/1581

-0/4499

با توجه به نتایج ،تخمین با روش کریجینگ و کوکریجینگ با مدل نمایی تفاوت زیادی با هم ندارند و تقریبا نزدیک به
هم هستند ولی با توجه به انتخاب بهترین روش براساس معیارهای آماری در روش های مختلف زمین آمار ،مقدار خطای
مطلق در روش کوکریجینگ کمترین مقدار را دارد .هرچه مقدار خطای مطلق به صفر نزدیک تر باشد نشان دهنده این
است که مقادیر تخ مین زده شده نزدیک تر به مقدار واقعی هستند .هم چنین مقدار میانگین خطای انحراف نیز باید در
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حالت ایده آل مساوی صفر باشد مقادیر مثبت یا منفی به ترتیب نشان دهنده برآورد بیشتر یا کمتر از مقدار واقعی می
باشد .در شکل  9نمودار های تبخیر و تعرق مرجع اندازه گیری شده در ایستگاه های سینوپتیک و مقادیر تخمین زده شده
با روش زمین آمار کوکریجینگ براساس مقادیر اندازه گیری نشان داده شده است.

شکل  :2نمودار مقادیر اندازه گیری شده تبخیر و تعرق مرجع و مقادیر تخمین زده شده با روش کوکریجینگ

شکل  :9نقشه تخمبن تبخیر و تعرق مرجع با روش کوکریجینگ برای ایستگاه های سینوپتیک
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همانطور که در جدول 9و  1مشخﺺ است روش میان یابی کوکریجینگ با مدل واریوگرام نمایی با تعداد  5گام و 5
همسایگی کمترین معیارهای خطا را دارد .نقشه پهنه بندی تبخیر و تعرق برای روشی که کمترین معیار های خطا را دارد
در شکل  1ارائه شده است.
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