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چكیده
تبخیر-تعرق از مؤلفه های مهم چرخه هیدرولوژیک است که تحت تأثیر عوامل مختلف اقلیمی است که این عوامل خود نیز تحت تأثیر تغییر
اقلیم میباشند .در این پژوهش به منظور بررسی روند تغییرات تبخیر-تعرق ناشی از عوامل مؤثر بر آن از آزمون من-کندال و دو روش
رگرسیون چندک و رگرسیون چندک بیزی استفاده شد تا ضمن مقایسه این دو روش در تشخیص روند در چندکهای مختلف سری زمانی
تبخیر-تعرق ،دلیل احتمالی آن نیز مشخص شود .برای اینمنظور از سریهای فصلی دادههای هواشناسی ایستگاه سینوپتیک هاشم آباد-گرگان
در دوره زمانی  3131-3131استفاده شد .آزمون من-کندال فقط برای فصل زمستان روند کاهشی تبخیر را نشان میدهد درحالیکه بررسی
روند تبخیر در چندکهای مختلف نشان داده است که مقادیر پایین از تبخیر در فصلهای بهار و پاییز با شیب قابلتوجهی کاهش اما مقادیر
باالی آن در فصل بهار افزایش یافته است .در فصل تابستان ،تمامی مقادیر تبخیر بهویژه مقادیر باالیی به طور قابلمالحظه افزایش یافته
درحالیکه در فصل زمستان ،بیشترین تغییرات روند مربوط به مقادیر میانی تبخیر بوده که روند کاهشی داشتهاند .نتایج بررسی عوامل مؤثر
برتبخیر نیز نشان میدهد که در تمام مقیاسهای زمانی ،ترتیب بیشترین مؤلفههای مؤثر بر تبخیر به ترتیب مربوط به دما ،رطوبتنسبی،
سرعتباد و ساعتآفتابی بوده است که رطوبتنسبی دارای تأثیر منفی اما مؤلفههای دیگر ،تأثیر مثبت داشتهاند و در چندکهای باالتر ،شدت
این تأثیرات افزایش یافته است و نیز بیشترین تأثیرات ،مربوط به بهار و تابستان و کمترین آن در پاییز و زمستان بوده است .نتایج مقایسهی
مدلهای چندک نیز نشان داده است که روش رگرسیون چندک بیزی نتایج دقیقتر و معتبری نسبت به روش رگرسیون چندک فراوانیگرا
ارائه میدهد و به صورت کلی روشهای رگرسیون چندک برای محاسبهی تغییرات در متغیرهای اقلیمی و نیز بررسی عوامل مؤثر بر روی یک
متغیر اقلیمی خاص بهمنظور مدیریت بهتر در جهت کاهش خسارتهای احتمالی مفید میباشند.

کلید واژهها :تبخیر ،پارامترهای اقلیمی ،رگرسیون چندک ،رگرسیون چندک بیزی ،منکندال.
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مقدمه
تبخیر از سطح آب یک فرآیند محوری سطحی است که
چرخة آب و انرژی زمین را به هم وصل میکند ( Allies,
 )et al., 2020و بسته به شرایط آب و هوایی و در دسترس
بودن آبهای سطحی در هر منطقه متفاوت است و سهم آن
برای تخلیة آبهای سطحی و تغذیههای جوی بر همین
اساس متفاوت است (.)Moazenzadeh et al., 2018
از مؤلفههای اصلی تأثیرگذار بر تبخیر میتوان به پارامترهای
هواشناسی شامل دمای هوا ،ساعت آفتابی ،بارندگی ،رطوبت
نسبی هوا و سرعت باد اشاره کرد .شواهد قابل توجهی در
مورد افزایش میانگین دمای جهانی وجود دارد که بیان میکند
شدت و وسعت مکانی از وقایع گرمایشی معنیدار در حال
افزایش میباشد ( ،)Adnan et al., 2020که باعث
افزایش میزان تبخیر و نیز افزایش تقاضای آبیاری و در نهایت
منجر به بروز خشکسالی در تمام مناطق زراعی اقلیمی
میشود؛ لذا بررسی روند تغییرات تبخیر و عوامل مؤثر بر
افزایش یا کاهش آن یک چالش اساسی در مدیریت منابع
آب حوزههای آبخیز است و مدلسازی آن از اهمیت باالیی
برخوردار میباشد .در بررسی روند تغییرات پارامترهای
هواشناسی عموماً از روشهای ناپارامتری مانند آزمون من-
کنداالستفاده میشود و در این زمینه میتوان به مطالعات
افزایش روند تبخیر و تعرق در ایستگاههای زرینه ،بیجار و
سنندج برای فصلهای تابستان و زمستان (اسدزاده و
همکاران ،)1369 ،افزایش روند دما و ساعت آفتابی در
قوچان (حلبیان و راوریان ،)1369 ،افزایش روند دما و تبخیر
و تعرق در اقلیمهای مختلف ایران (چکاو و همکاران،
 ،)1361افزایش روند پارامترهای دما و کاهش روند رطوبت
نسبی در بیشتر ایستگاههای استان خوزستان و نیز افزایش
روند تبخیر و تعرق در دو ایستگاه بستان و صفیآباد (ترکمان
و همکاران ،)1360 ،افزایش روند دما در فصلهای بهار،
تابستان ،زمستان و نیز در مقیاس ساالنه (سعیدی و همکاران،
 ،)1360افزایش روند دما در ایستگاههای لزوره و رامیان در
شرق حوضة آبریز گرگانرود (سلمانی و همکاران)1360 ،
اشاره نمود .عملکرد این روشها به گونهای است که فقط به
میانه یا مرکز سری دادههای اقلیمی توجه میکنند و در مورد
وجود روند در بخشهای مختلف سری داده ،اطالعاتی
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نخواهند داد؛ برای حل این مشکل روش رگرسیون چندک
فراوانیگرا ( )Koenker and Bassett, 1978پیشنهاد
شد که محدودیتهای روشهای قبل را ندارد و یک روش
آماری با توانایی محاسبه و رسم منحنیهای رگرسیونی
متفاوت و منطبق با نقاط صدکی مختلف میباشد .بدین
ترتیب دهکها و صدکهای دادههای مورد بررسی ،به طور
جداگانه آزمون شده و هرگونه روندی در هر صدک مورد
بررسی قرار میگیرد .اگرچه مطالعات انجام شده در زمینه
بررسی روند پارامترهای اقلیمی با استفاده از روش رگرسیون
چندک در ایران محدود میباشد اما در مقیاس جهانی
مطالعات متعددی انجام شده و نتایج کاربردی و مهم را به
همراه داشته است .گائو و فرانزک Gao and Franzke,
) )2017در بررسی روندهای زمانی و الگوهای مکانی از
تغییر دمای شدید در  3۵2ایستگاه هواشناسی در چین ،در
دورة آماری  16۵9-2813با استفاده از کاربرد رگرسیون
چندک نتیجه گرفتند که برای چندکهای پایینی از میانگین
دمای روزانه و مقدار حداقل ماهانه در ژانویه ،یک روند
افزایشی در بیشتر ایستگاهها وجود دارد .و همچنین برای
چندک های باالتر از میانگین دمای روزانه و حداکثر ماهانه ،
یک روند کاهشی در یک محدوده از دامنة شمال شرقی به
سمت مرکز چین در جوالی قابل رؤیت میباشد .عباس و
همکاران ( )Abbas et al., 2019در بررسی روند
طوالنیمدت سوابق بارندگی در دو منطقهی مختلف از نظر
آب و هوایی دریافتند که روش رگرسیون چندک میتواند
الگوهایی برای شرایط خیلی خشک و خیلی مرطوب ارائه
دهد و تفاوت واضح بین روندها در چندکهای حدی
انتخاب شده ،کاربرد پذیری روش رگرسیون چندک را در
این زمینه نشان میدهد .دون و همکاران ( Dunn et al.,
 )2019به بررسی تغییرات در توزیعهای آماری دماهای
سطحی روزانه و سرعت باد در جهان با استفاده از روش
رگرسیون چندک پرداختند و نتایج بیانگر افزایش در مقادیر
باالی دما در شرق اروپا در طول تابستان و همچنین در شمال
اروپا برای مقادیر کم دما در زمستان میباشد .در آمریکای
شمالی بیشترین تغییرات در مقادیر کمتر دما در عرضهای
جغرافیایی شمالی برای پاییز و زمستان بوده است و نیز
چندکهای دمای نقطهی شبنم در پاییز و زمستان به طور
مشخص در مناطق شمالی اروپا بیشتر تغییر میکند.
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علیرغم تمام فوایدی که این نوع روش رگرسیون چندک

مختلف چندک اجرا کردند .با استفاده از این مدل و به

دارد ،اما منحنیهای چندک در این روش معموالً به طور

واسطهی زمان به عنوان یک متغیر ،تغییرات در بارشهای

مستقل برآورد میشوند؛ لذا تخمینها در چندکهای حدی،

زمستانی کانادا و عدم قطعیت آنها در سطوح چندک مختلف

اطالعات را از تخمینهای در چندکهای نزدیک به انبوه

برآورد شده است .نتایج در برخی از ایستگاهها در شرق

توزیع قرض نمیگیرند .به دلیل برآورد مستقل آنها،

کانادا ،تغییرات توزیعی در بارش زمستانی مانند یک افزایش

منحنیهای چندک میتوانند یکدیگر را قطع کنند که باعث

در چندکهای باالیی و پایینی را نشان دادند .همچنین از

نامعتبر بودن تفسیر توزیع متغیرهای مستقل میشود.

آنجا که توابع چندک در مدل  BSTQRبا مکان و زمان

برای حل مشکالت ناشی از روش رگرسیون چندک

متفاوت است و داده بارش زمانی و مکانی را به دست

فراوانیگرا و دستیابی به برآوردهایی معتبر ،از روشهای

میآورند ،این مدل تغییرات چندک زیادی را در مقایسه با

بیزی در رگرسیون چندک بهره گرفته شده است .روش

رگرسیون کالسیک بدون در نظرگرفتن همبستگیهای زمانی

رگرسیون چندک مکانی بیزی که یک رویکرد نیمه پارامتری

و مکانی به دست میدهد .اورانچیمگ و همکاران

است ،برای اولین بار توسط ریچ و همکاران (Reich et

) (Uranchimeg et al., 2018یک رویکرد سیستماتیک

) al., 2011پیشنهاد شد که از رگرسیون چندک برای

برای بررسی ناپایداری در حداکثر ساالنه سطح دریا

مطالعهی روندها در سطح اوزون تابستان استفاده کردند.

( )annual maximum sea levels, AMSLsرا مورد

رویکرد بیزی در رگرسیون چندک با قرض گرفتن اطالعات

هدف قرار دادند و تخمینهایی از سطوح آب طراحیشده

در سراسر مکان و سطوح چندک برآوردهای بهتر و واقعیتر

برای سازههای ساحلی با استفاده از رگرسیون چندک در یک

را نشان میدهد که نواقص روش رگرسیون چندک

چارچوب بیزی را پیشنهاد دادند .بدین منظورAMSLs ،

فراوانیگرا را میپوشاند؛ به ویژه در بررسی رابطهی

برای  28ایستگاه هر کدام با بیش از  20سال داده ساعتی ثبت

رگرسیونی پارامترهای مختلف بر روی یک متغیر وابسته

شده ،جمعآوری شد و سپس ناپایداری  AMSLsبا تمرکز

خاص ،روش رگرسیون چندک بیزی اطالعات جامع و

بر تغییر در پارامتر مقیاس و مکان از توزیعهای احتمال ،مورد

درستتری را در تمامی سطوح چندک ارائه میکند .مطالعات

بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که اکثر ایستگاهها (3/4

مختلفی در استفاده از روش رگرسیون چندک بیزی در

ایستگاهها) دارای یک الگوی صعودی در توزیع هستند و

بررسی عوامل مؤثر بر پارامترهای مختلف و نیز روند

سطح دریا در همهی چندکها افزایش پیدا کرده است.

تغییرات پارامترها در طول زمان در سطح جهان انجام شده

همچنین در ایستگاههای مختلف ،تغییرات سطح آب در

است .ریچ ) )Reich, 2012یک مدل رگرسیون چندک

چندکهای مختلف ،تغییرات متفاوتی را نسبت به چندک

مکانی-زمانی به عنوان روشی انعطافپذیر و قابل تفسیر برای

میانه نشان داده است.

برآورد تغییرات در چندین مؤلفه از توزیع متغیرهای اقلیمی

از بین مطالعاتی که در زمینة بررسی روند متغیرهای اقلیمی با

ارائه کرد و سپس از دادة دما برای جنوب شرقی ایاالت

استفاده از آزمونهای مرسوم ناپارامتری و روش رگرسیون

متحده از سالهای  1631-2886برای بررسی روندها استفاده

چندک انجام شده است ،چنین بر میآید که روش رگرسیون

نمود .نتایج استفاده از این مدل روندهای زمانی معنیدارتری

چندک بررسی جامعتر و نتایج بهتری را ارائه میدهد .از

نسبت به رگرسیون چندک غیرکالسیک را نشان داده است و

جمعبندی مطالعات انجام شده چنین استنباط میشود که در

همچنین یک روند زمانی کاهشی در بیشتر دامنههای مکانی

داخل کشور مطالعات محدودی براساس روش رگرسیون

برای دمای حداکثر و میانگین ماهانه نشان داده شده است.

چندک فراوانیگرا بر روی متغیرهای اقلیمی صورت گرفته

تان و همکاران ) )Tan et al., 2018به مدلسازی تغییرات

است .همچنین تاکنون مطالعهای براساس روش رگرسیون

توزیع بارش زمستانه در کانادا پرداختند .برای این منظور یک

چندک بیزی در بررسی رابطه و چگونگی تأثیر متغیرهای

چارچوب انعطافپذیر را بر اساس مدل چندک زمانی-مکانی

اقلیمی بر روی تبخیر صورت نگرفته است یا بسیار محدود

بیزی ( )BSTQRبرای شناسایی تغییرات اقلیمی در سطوح

میباشد .لذا در این پژوهش ،به منظور بررسی روند تغییرات
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در سری زمانی تبخیر روزانه و پارامترهای اقلیمی وابسته به
آن ،و نیز بررسی نقش این پارامترهای اقلیمی بر روی تبخیر
از روشهای رگرسیون چندک فراوانیگرا و رگرسیون
چندک بیزی مکانی( )Reich and Smith, 2013بهره
گرفته شد که میزان تأثیر چندکهای مختلف از سری دادة
پارامترهای اقلیمی را بر روی تبخیر بررسی میکند و نیز
رابطة رگرسیونی چند متغیرهی تبخیر با پارامترهای اقلیمی را
به دست میدهد که برای مدلسازی پارامترها از اهمیت به
سزایی برخوردار میباشد.
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مواد و روشها
منطقة مطالعاتی
منطقة مطالعاتی در این پژوهش ایستگاه سینوپتیک هاشمآباد
واقع در شهرستان گرگان میباشد .ارتفاع ایستگاه از سطح
دریا  13متر ،متوسط دمای هوا 11/۵درجه سانتیگراد و
متوسط بارش ساالنه  ۵48میلیمتر میباشد .از لحاظ آب و
هوایی بترتیب در سیستم طبقهبندی اقلیمی دومارتن و آمبرژه
دارای اقلیم مدیترانهای و اقلیم نیمه مرطوب میباشد.

شكل  -0منطقه مطالعاتی

دادههای پژوهش

روشهای مورد بررسی
آزمون ناپارامتری من-کندال ،روش

در این پژوهش ،سریهای زمانی دادههای تبخیر ،دما ،سرعت

در این پژوهش از

باد ،رطوبت نسبی و ساعت آفتابی روزانه در ایستگاه

رگرسیون چندک فراوانیگرا و روش رگرسیون چندک بیزی

سینوپتیک هاشمآباد ،در دورة آماری  3۵ساله موجود بین

برای بررسی روند تغییرات در سری دادههای اقلیمی تبخیر،

سالهای  1393-1361مورد استفاده قرار گرفت .داده های

میانگین دما ،رطوبت نسبی ،ساعت آفتابی و سرعت باد

مورد استفاده در این تحقیق از سازمان هواشناسی استان

استفاده گردید تا دریابیم که متغیرها چه تغییراتی در میانه و

گلستان اخذ شدند .پس از بررسی دادهها ،سری زمانی

نیز در چندکهای مختلف سری زمانی موردنظر داشتهاند و

دادههای روزانة تبخیر ،میانگین دما ،سرعت باد ،رطوبت

سپس به رابطهی بین تبخیر با چندکهای مختلف متغیرهای

نسبی و ساعت آفتابی در مقیاس فصلی تشکیل و آزمون

اقلیمی با استفاده از روشهای رگرسیون پیشنهاد شده در

ناپارامتری منکندال و رگرسیون چندک به منظور بررسی

دورة زمانی موردنظر پرداخته شد.

روند در سری زمانی دادهها اعمال گردید سپس به منظور
بررسی نقش هر یک از پارامترهای اقلیمی بر روی تبخیر از

آزمون تشخیص روند من-کندال

روش رگرسیون چندک بیزی استفاده گردید و نتایج هر یک

آزمون ناپارامتری من ( )Mann, 1945و کندال ؛

از روشها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.

) )Kendall, 1975بر پایة مرتبه دادهها در یک سری زمانی
استوار است .این آزمون برای بررسی تصادفی بودن دادهها
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minimize {∑{i|yi<yp (xi)}(1 − ρ)|yi −

(عدم وجود روند) در مقابل وجود روند در سریهای زمانی
هیدرولوژیکی و هواشناسی مورد استفاده قرار میگیرد.
در واقع در این آزمون هر داده با همة دادههای پس از خود
مقایسه میشود .در این مرحله میتوان به جای استفاده از
مقادیر اصلی دادهها ،از مرتبه دادهها در مجموعه مورد نظر
(سری زمانی) استفاده کرد (قربانی )1363 ،و به منظور حذف

( )2

}|) yp (xi )| + ∑{i|yi>yp (xi)} ρ|yi − yp (xi

که 𝑛  𝑖 = 1,2, … ,و 𝑖𝑥)𝜌( 𝑦𝜌 (𝑥𝑖 ) = 𝛽0 (𝜌) + 𝛽1
میباشد .به عبارتی دیگر ،مقدار مطلق تفاوت بین یک
مشاهده 𝑖𝑦 از چندک 𝜌ام منتاظر ) 𝑖𝑥( 𝑝𝑦 ،وزن )𝜌 (1 −

اثرات ضرایب خود همبستگی معنیدار از سری زمانی،

میگیرد ،اگر مشاهدات زیر خط چندک باشد ،و وزن ρ

آزمون من-کندال اصالح شده توسط حامد و رائو ( Hamed

میگیرد ،اگر مشاهدات باالی خط چندک باشد ( Lee et

 )and Rao, 1998ارائه شده است .توضیحات مربوط به

 .)al., 2013خط برازش داده شده در این روش به گونهای

آزمون منکندال و همچنین منکندال اصالح شده و چگونگی

است که  100 × θدرصد از نقاط زیر آن و مابقی باالی

محاسبات این آزمون در (قربانی و همکاران )1361 ،بیان

خط قرار میگیرند.

شده و محاسبات با استفاده از نرمافزار XLSTAT 2016

تابع چندک شرطی خطی مورد استفاده در این پژوهش ،به

انجام شده است.

فرم رابطه ( )3است:

𝜌𝛽 𝑇 𝑥 = )𝑥|𝑦( 𝜌𝑄

( )3

رگرسیون چندک
رگرسیون چندک یک روش آماری با قابلیت محاسبه و رسم
منحنیهای رگرسیونی متفاوت و منطبق با نقاط صدکی
مختلف میباشد که از مهمترین کاربردهای رگرسیون چندک،
شناسایی شکل متغیر وابسته در سطوح مختلف متغیر مستقل
میباشد .برآورد توابع چندک شرطی یا رگرسیون چندک در
سال  1610توسط کوئنکر و باست ( Koenker and
 )Bassett, 1978بررسی شد.
مدل رگرسیون چندک فراوانیگرا به شکل رابطه ()1
میباشد:
()1

Y(ρ|x) = β0 (ρ) + β1 (ρ)x + ε

که در آن β0 (ρ) ،عرض از مبدأ و ) β1 (ρضریب شیب
میباشد و هر دو بسته به مقدار ρامین چندک مورد بررسی
تغییر میکنند ε .خطا با انتظار صفر و محدودهی مقادیر  ρاز

که  xبرداری از متغیرهای مستقل و 𝜌𝛽 برداری از
پارامترهای مرتبط با رگرسیون چندک ρام میباشد .برای
یک مجموعه از مشاهدات 𝑛 ،(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) , 𝑖 = 1,2, … ,
برآورد پارامترهای 𝜌𝛽 به شکل رابطه ( )4میباشد
(:)Koenker, 2005
( )4

)𝛽 𝑇𝑖𝑥

−

𝑖𝑦( 𝜌𝜌 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛 ∑𝑛𝑖=1

= 𝜌̂𝛽

که تابع )  𝜌𝜌 (.به شکل رابطه ( )۵تعریف میشود
(:)Koenker, 2005

𝑢(𝜌 − 1) 𝑖𝑓 𝑢 < 0
{ = )𝑢( 𝜌𝜌
()۵
}
𝜌𝑢
𝑖𝑓 𝑢 ≥ 0
جزئیات این روش و هچنین برآورد خطاهای استاندارد،

فواصل اطمینان ،آماره  tو معنیداری برای این ضرایب ،در
کوئنکر ( )Koenker, 2005; Koenker, 2006بیان شده
است.

 8تا  1میباشد (.)Lee et al., 2013

رگرسیون چندک بیزی

برای برآورد رگرسیون چندک برخالف مدل رگرسیون خطی

روشهای بیزی برای رگرسیون چندک به منظور برآورد

که بر حداقل کردن مربع باقیماندههای مدل مبتنی است ،در

همزمان منحنیهای چندک مورد استفاده قرار میگیرند و

این روش رگرسیونی از حداقل نمودن مجموع قدرمطلق

مدلهای بیزی قادر به دریافت هر دو اطالعات مکانی و

باقیماندهها استفاده میشود که روش حداقل قدرمطلق

زمانی در برآورد چندکها در حین ارائه مزیتهایی از نظر

باقیماندهها نامیده میشود .بر این اساس ،برآورد رگرسیون

استنباط و ساختار چگالی شرطی میباشند .بنابراین هدف از

چندک ρام ،توسط حداقل کردن رابطه ( )2انجام میشود:

این روش ،مدلسازی تابع چندک از متغیر وابسته  Yبه عنوان
یک تابعی از متغیرهای مستقل ) X = (X1 , X 2 , … , X P
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بررسی روند تغییرات تبخیر و تعیین نقش عوامل مؤثر بر آن با استفاده از روشهای ...

میباشد که  X1=1به عنوان عرض از مبدأ مدل رگرسیون

ریچ و اسمیت ( )Reich and Smith, 2013یک توزیع

بوده و فرض میشود که تمامی متغیرهای مستقل بین ()1 ،1

پیشین برای } 𝑗𝑙𝛼{ =  αپیشنهاد کردهاند؛ که وابستگی تابع

مقیاسبندی شدهاند بهطوریکه ].𝑋𝑗 ∈ [−1,1

چندک را به یک تابع چگالی معتبر ،که به صورت

تابع چندک تعریف شده به عنوان ) q(τ|Xکه  τچندک

) f(y|(X, αتعریف میشود ،تضمین میکند .با داشتن

موردنظر و  Xمتغیرهای مستقل میباشند ،به صورت احتمال

چگالی ،این احتمال به سادگی برآورد چگالیها در طول

زیر بیان میشود(:)Smith and Reich, 2013

مشاهدات میباشد و برای تولید نمونههای پسین،

]Prob[Y < q(τ|X) = τ ∈ [0,1

الگوریتمهای زنجیرة مارکف مونت کارلو ()MCMC

مدل رگرسیون چندک در این روش فرض میکند که 𝜏امین

استفاده میشود .جزئیات این روش در ( Reich et al.,

چندک یک ترکیب خطی از متغیرهای مستقل بوده و به

)2011; Reich and Smith, 2013; Reich, 2012

صورت رابطه ( )1میباشد:

بیان شده است.

()9

( )1

)q(τ|X) = ∑Pj=1 X j βj (τ

) βj (τبه عنوان یک تابع پیوسته در طول سطح چندک 𝜏

نتایج و بحث

میباشد که تأثیر jامین متغیر مستقل در سطح چندک  τرا

نتایج آزمون من-کندال بر روی سری زمانی دادههای

برآورد میکند( Reich and Smith, 2013; Smith and

اقلیمی و تبخیر روزانه

 .)Reich, 2013هر تابع چندک به عنوان یک ترکیب خطی

نتایج آزمون منکندال و شیب خط سن بر روی سری زمانی

از  Lتابع پایه مدل میشود:

∑Ll=1 Bl (τ) αlj

()0

βj (τ) = α0j +

پارامترهای اقلیمی با توجه به جدول  1نشان داده است که در
مقیاس فصلی ،سرعت باد دارای روند معنیدار افزایشی در

که ) Bl (τتابع پایه ثابت و  αljضرایب رگرسیون

فصلهای تابستان ،پاییز و زمستان میباشد و نیز رطوبت

ناشناختهای هستند که شکل تابع چندک را تخمین میزنند.

نسبی در فصل تابستان دارای روند کاهشی معنیدار میباشد؛

توابع پایه به عنوان توابعی از یک تابع چندک پارامتری q0

در حالیکه در فصل زمستان تبخیر و میانگین دما به ترتیب

در نظر گرفته میشوند.

دارای روند کاهشی و افزایشی معنیدار میباشند.

جدول  -0نتایج تحلیل روند فصلی با استفاده از آزمون ناپارامتری منکندال بر روی سریهای زمانی تبخیر ،میانگین دما ،رطوبت نسبی ،ساعت آفتابی و
سرعت باد.

فصل

تبخیر

میانگین دما

رطوبت نسبی

ساعت آفتابی

سرعت باد

بهار

8

8/88814

-8/888۵2

8

8/88816

تابستان

8/8889

8/88811

*-8/8832

8/88841

*8/881

پاییز

-8/88829

8/88810

-8/88892

8/88880

*8/88862

زمستان

*-8/8883

*8/888۵۵

8/88811

8

*8/88801

برازش روشهای رگرسیون چندک بر روی سری زمانی

 8/6۵،است (شکلهای  2و  .)3برازش حاصل از روش

تبخیر روزانه و دادههای اقلیمی

رگرسیون چندک فراوانیگرا بیانژر آن است که شیبها در

نتایج اجرای رگرسیون چندک فراوانیگرا و رگرسیون
چندک بیزی برای سری زمانی دادههای اقلیمی شامل
خطوط رگرسیون چندک برای چندکهای ،8/2 ،8/1 ،8/8۵
 8/6 ،8/0 ،8/1 ،8/9 ،8/۵ ،8/4 ،8/3و  ،8/6۵شیب و عرض
از مبدأ برآورد شده در چندکهای  8/8۵تا  8/6۵با گام
زمانی  8/8۵که شامل چندکهای ... ،8/1۵ ،8/1 ،8/8۵

چندکهای مختلف ،مقادیری متفاوت با شیب رگرسیون
میانگین و میانه داشته و مقادیر باالیی تبخیر با شدت زیادی
نسبت به مقادیر پایین در فصلهای بهار ،تابستان و پاییز
افزایش یافته است (شکل  .)2در فصلهای بهار و پاییز
چندکهای پایینی دارای روند کاهشی و چندکهای باالیی
حدی دارای روند افزایشی در پارامتر تبخیر بودهاند و نیز در
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فصل تابستان تمامی مقادیر تبخیر دارای روند افزایشی با

روند مثبت معنیدار بوده است .در فصل پاییز چندکهای

شیب مثبت بوده که شدت شیب در چندکهای باالیی

پایینی و میانی روند کاهشی با شیب منفی داشتهاند در

بیشتر بوده است .اما در فصل زمستان ،شیب برآورد شده

حالیکه چندک باالیی حدی در فصل زمستان دارای روند

در تمامی چندکها منفی و کاهشی میباشند که شدت آنها

مثبت معنیدار میباشد و بیشترین شیب برآورد شده مربوط

در چندکهای میانی بیشتر بوده است .در مقابل،

به چندک میانه در فصل پاییز ( )-8/86میباشد .برای پارامتر

برازشهای حاصل از روش رگرسیون چندک بیزی (شکل

ساعت آفتابی در مقیاس فصلی نیز تمام چندکها در فصل

 )3نیز از نظر تغییرات همانند روش رگرسیون چندک

تابستان ،چندک باالیی در فصل پاییز و چندک میانی در

فراوانیگرا میباشند؛ اما مقادیر تغییرات یا به عبارتی مقادیر

فصل زمستان دارای روند افزایشی معنیدار با شیب مثبت

شیبهای برآورد شده در چندکهای مختلف همگنتر بوده

بودهاند اما در فصل بهار هیچ روند معنیداری دیده نشده

و از یکنواختی بیشتر برخوردارند که این برآوردها باعث

است .برای پارامتر سرعت باد در مقیاس فصلی ،در فصل

کمتر شدن مقادیر چولگی ،کشیدگی و واریانس در

تابستان در تمام چندکها ،در فصل بهار در چندکهای

فصلهای مختلف شده است .با توجه به فواصل خطوط

پایینی و میانی ،و در فصل پاییز و زمستان در چندکهای

چندک در فصلهای مختلف میتوان بیان کرد که پراکندگی

میانی و باالیی روند افزایشی با شیب مثبت و معنیدار دیده

مقادیر تبخیر در فصل بهار بیشتر و در فصل زمستان کمتر

شده است که بیشترین مقدار شیب قابل توجه در فصل پاییز

میباشد .و توزیع پارامتر تبخیر در فصل بهار دارای چولگی

بوده است .شیبهای برآورد شده در روش رگرسیون

منفی یا چوله به چپ میباشد در حالیکه مقدار چولگی در

چندک بیزی (جدول  )3که میزان تأثیر زمان را بر روی

فصلهای دیگر کمتر میباشد.

تبخیر بیان میکند ،در اغلب موارد از نظر مثبت یا منفی

بررسی روند تغییرات پارامترهای اقلیمی در تمام مقیاسهای

بودن مشابه با شیبهای برآوردی در روش چندک

زمانی (جدول  )2نشان داده است که برای پارامتر میانگین

فراوانیگرا میباشد اما از نظر مقدار شیب متفاوت میباشد

دما در مقیاس فصلی در تمام فصلها مقادیر روند مثبت و

که به دلیل نوع برآوردی است که این روش دارد و بدلیل

افزایشی بوده که بیشترین شیبهای روند معنیدار در فصل

اینکه برای برآورد روند تغییرات از تمامی مقادیر در توزیع

تابستان برای تمام چندکها و در فصلهای دیگر برای

پارامتر کمک میگیرد ،معموالً تخمینهایی هموارتر و

چندکهای باالیی دیده شده است .پارامتر رطوبت نسبی در

یکنواختتر را در چندکهای مختلف برآورد میکند و نیز

مقیاس فصلی نیز در فصل تابستان تمام چندکها روند

تفاوت در شیبهای برآوردی در دو روش میتواند از

معنیدار منفی و کاهشی داشته اما برای فصل بهار ،چندک

تفاوت در مقادیر عرض از مبدأهای برآورد شده در دو

پایینی دارای روند منفی معنیدار و چندک باالیی دارای

روش نیز اثر گیرد.

جدول  -0شیب های چندک و معنیداری آماری آن برای سری زمانی پارامترهای اقلیمی در مقیاس فصلی در دورهی زمانی .0۹۳۹-0۹90
دوره

زمان
بهار
تابستان

فصلی
پاییز
زمستان

تبخیر
1/17

میانگین دما
1/97

1/17

1/7

1/97

1/17

8/830

8/84۵

8/89

8/8۵3

-8/2۵

*

*

*

*

*

8/831

8/8۵9

8/89

8/80۵

8/81

8/811

-8/43

-8/20

*

*

*

*

*

*

*

*

-8/82۵

-8/811

8/812

8/829

8/809

-8/20

-8/86

*

*

*

*

-8/84
*

8

*معنیداری در سطح 1/17

1/7

رطوبت نسبی

-8/881

-8/820
*

-8/81

8/81

8/81۵

1/7
-8/832

*

*

*

8/8۵2

8/8۵4

-8/803

*

*

8

ساعت آفتابی
1/97

سرعت باد

1/17

1/7

1/97

8

8

8/884

-8/19

8/886

8/80

8/812

8/864

*

*

*

*

*

8/892

8

8/82

8/890
*

8/11
*

8

8/84
*

8/81
*
8/886

1/17

1/7

8/86

8/80

*

*
8/812

8/841

*

*

8/ 1

8/ 1

8
8

1/97
8

*

*

8/86۵

8/869

*

*

 00
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شكل  -0نتایج کاربرد روش رگرسیون چندک فراوانیگرا (خطوط شیب چندک ،شیب و عرض از مبدأ) بر روی سری زمانی فصلی
دادههای تبخیر روزانه

شكل  -۹نتایج کاربرد روش رگرسیون چندک بیزی (خطوط شیب چندک ،شیب و عرض از مبدأ) بر روی سری زمانی فصلی دادههای
تبخیر روزانه
جدول  -۹شیب های چندک بیزی برآورد شده برای توزیع سری زمانی پارامترهای اقلیمی در مقیاس فصلی در دورهی زمانی .0۹۳۹-0۹90
دوره

فصلی

زمان

تبخیر

رطوبت نسبی

میانگین دما

سرعت باد

ساعت آفتابی

1/17

1/7

1/97

1/17

1/7

1/97

1/17

1/7

1/97

1/17

1/7

1/97

1/17

1/7

1/97

بهار

-8/12

8/2۵

8/1۵

8/09

1/24

8/69

-4/81

-8/11

1/۵0

8/341

-8/11

8/889

1/29

1/22

8/20

تابستان

8/99

1/ 1

1/14

1/۵9

1/31

1/40

-1/96

-۵/۵۵

-3/40

1/24

8/۵۵

8/882

2/26

2/96

1/21

پاییز

-8/99

-8/3۵

8/11

8/860

8/ ۵

1/۵۵

-4/36

-1/۵0

8/64

-8/884

-8/8883

8/819

8/۵2

1/69

1/60

زمستان

-8/14

-8/43

-8/80

8/ 2

8/64

8/6۵

-3/83

-8/803

1/31

-8/31

1/21

8/833

8/19

1/ 1

-8/۵1

نتایج بررسی پارامترهای اقلیمی مؤثر بر تبخیر با

نتایج به ترتیب در شکلهای  9 ،۵ ،4و  1نشان داده شده

روشهای چندک فراوانیگرا و چندک بیزی

است .در این شکلها ،میزان تأثیر هر پارامتر اقلیمی بر روی

رابطهی تبخیر با پارامترهای اقلیمی دما ،رطوبت نسبی،

تبخیردر چندکهای مختلف و خطوط چندکهای منتخب

ساعت آفتابی و سرعت باد در مقیاس فصلی انجام گردید و

08
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 8/6 ،8/0 ،8/1 ،8/9 ،8/۵ ،8/4 ،8/3 ،8/2 ،8/1 ،8/8۵و

حدی باالیی برای پارامتر دما بوده است .پارامتر رطوبت

 8/6۵نیز برای هر پارامتر نشان داده شده است.

نسبی دارای تأثیر منفی در تمامی چندکها با مقادیر تأثیر

نتایج در فصل بهار
مدل رگرسیون چندک و مدل رگرسیون چندک بیزی از
رابطهی بین تغییرات متغیرهای آب و هوایی بر روی تبخیر
برای همهی مقیاسهای زمانی فصلی برآورد گردید و نتایج
در شکلهای  9 ،۵ ،4و  1ارائه شده است.خطوط رگرسیون
چندک برای چندکهای ،8/۵ ،8/4 ،8/3 ،8/2 ،8/1 ،8/8۵
 8/6۵ ،8/6 ،8/0 ،8/1 ،8/9و نیز مقادیر شیبهای رگرسیون
چندک برای تمامی چندکها و برای هر  4پارامتر اقلیمی
مرتبط با تبخیر در فصل بهار (شکل  4ردیف 1و )2نشان
داده است که مقادیر شیبهای برآوردی برای همهی
متغیرهای مستقل و در چندکهای مختلف ،متفاوت
میباشد .شیبهای منحنیهای چندک در چندکهای باالتر،
بزرگتر از شیبها در چندکهای پایینتر میباشد.
پارامترهای دما ،سرعت باد و ساعت آفتابی دارای شیبهای

مشابه در سراسر چندکها بوده است و با توجه به نمودار
میزان تأثیرات در چندکهای مختلف ،از میان  4پارامتر
اقلیمی مورد نظر ،ضرایب یا اثرات برآورد شده از پارامتر دما
در چندکهای مختلف با درجهی پایینتری از عدم اطمینان
نسبت به  3پارامتر دیگر اندازهگیری میشود .منحنیهای
چندک برای پارامترهای دما و سرعت باد دارای چولگی
منفی میباشند .بنابراین اگر به نتایج حاصل از روش
رگرسیون چندک فراوانیگرا و روش رگرسیون چندک بیزی
نگاه کنیم (شکل  )4با توجه به نمودارهای شیب یا تأثیر در
چندکها در مییابیم که روش بیزی میزان تأثیرات یا روابط
پارامترهای اقلیمی بر روی تبخیر در چندکهای مختلف را
به صورت یکنواختتر برازش میدهد و نیز در این روش،
منحنیهای چندک چولگی و کشیدگی مالیمتری را نسبت
به روش چندک فراوانیگرا نشان میدهد.

مثبت یا دارای تأثیر مثبت بر روی تبخیر به خصوص در

نتایج در فصل تابستان

چندکهای باالیی حدی بوده در حالیکه پارامتر رطوبت

نتایج بررسی روش رگرسیون چندک فراوانیگرا در بررسی

نسبی دارای تأثیر منفی میباشد .محدودههای بین منحنیهای

میزان تأثیر مقادیر پارامترهای اقلیمی بر روی تبخیر در فصل

چندک برای مقادیر باالیی متغیرهای دما ،سرعت باد و

تابستان (شکل  ۵ردیف 1و) 2نشان داده است که در

ساعت آفتابی افزایش یافته است که بیانگر چولگی منفی

رابطهی پارامترهای دما ،ساعت آفتابی و سرعت باد بر روی

توزیع تبخیر نسبت به این  3پارامتر اقلیمی میباشد ،اما برای

تبخیر ،شیب مثبت در تمامی چندکها وجود دارد که شدت

پارامتر رطوبت نسبی ،فاصلهی خطوط چندک در مقادیر

این شیبها به طور قابل مالحظهای بیشتر از شیبهای

باالی این پارامتر کاهش یافته است که نشان میدهد توزیع

برآوردی در فصل بهار میباشد؛ در حالیکه پارامتر رطوبت

تبخیر نسبت به رطوبت نسبی به چوله بودن به سمت راست

نسبی دارای شیب منفی و با شدتهای مشابه با شیبهای

یا چولگی مثبت گرایش دارند .منحنیهای چندک میانگین

دما میباشد .مقادیر شیب در چندکهای مختلف برای هر

پسین از محاسبات زنجیره مارکف مونت کارلو در روش

پارامتر اقلیمی تقریباً نزدیک به یکدیگر بوده که نشان

رگرسیون چندک بیزی در فصل بهار (شکل  4ردیف 3و)4

میدهد میزان تبخیر در تأثیر پذیری از تمامی مقادیر این 3

نشان داده است که اثرات تغییرات آب و هوایی بر روی

پارامتر اقلیمی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و توزیع

تبخیر محدود به میانگین توزیع تبخیر نمیباشد و متغیرهای

تبخیر نسبت به هر  4پارامتر اقلیمی ،چولگی و کشیدگی

آب و هوایی ،اثرات متفاوتی در سرتاسر چندکهای توزیع

کم را نشان میدهد .منحنیهای میانگین پسین در

دارند .پارامترهای دما ،سرعت باد و ساعت آفتابی دارای

چندکهای موردنظر و نیز نمودارهای میزان تأثیر پارامترهای

تأثیر مثبت بر روی تبخیر بوده است؛ میزان این تأثیرات در

اقلیمی بر روی تبخیر با استفاده از روش چندک بیزی (شکل

چندکهای حدی باالیی به طور واضح ،بیشتر از چندکهای

 ۵ردیف 3و  )4نشان داده است که میزان تأثیر هر پارامتر

پایینی میباشد و بیشترین میزان تأثیر مربوط به چندکهای

اقلیمی بر روی تبخیر در چندکهای مختلف ،تقریباً برابر

بررسی روند تغییرات تبخیر و تعیین نقش عوامل مؤثر بر آن با استفاده از روشهای ...
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بوده است و تنها در بعضی موارد ،چندکهای حدی باال و

در دو روش چندک فراوانیگرا و چندک بیزی ،به طور

پایین ،اثرات متفاوتی را برازش کرده است و از بین

واضح میتوان به شیوهی برازش هموارتر همراه با چولگی و

شیبهای برآورد شده برای هر  4پارامتر اقلیمی ،رطوبت

واریانس کمتر در روش رگرسیون چندک بیزی پی برد.

نسبی با بیشترین درجه از عدم اطمینان محاسبه شده است.
همچنین با توجه به نمودارهای شیب و منحنیهای چندک

شكل  -0نتایج بررسی تأثیر پارامترهای اقلیمی بر روی پارامتر تبخیر به همراه چندکها (از  1/99-1/10با گام  )1/10با استفاده از رگرسیون چندک و
رگرسیون چندک بیزی در فصل بهار.

شكل  .7نتایج بررسی تأثیر پارامترهای اقلیمی بر روی پارامتر تبخیر به همراه چندکها (از  1/99-1/10با گام  )1/10با استفاده از رگرسیون چندک و
رگرسیون چندک بیزی در فصل تابستان.

نشریه پژوهشهای اقلیم شناسی سال دوازدهم | شماره چهل و ششم | تابستان  1011

06

نتایج در فصل پاییز

دارای چولگی مثبت میباشد .با این حال خطوط چندک

در فصل پاییز ،شیبهای برآوردی از روش رگرسیون

برآوردی در این روش ،دربعضی موارد یکدیگر را قطع

چندک فراوانیگرا (شکل  9ردیف 1و  )2نشان داده است

کردهاند که از معایب استفاده از روش رگرسیون چندک

که پارامترهای دما و ساعت آفتابی دارای شیب مثبت و

فراوانیگرا میباشد .اما منحنیهای میانگین پسین در روش

پارامتر رطوبت نسبی دارای شیب منفی در تمام چندکها

چندک بیزی و نیز نمودارهای

میزان تأثیر پارامترهای

میباشند در حالیکه پارامتر سرعت باد در چندکهای

اقلیمی بر روی تبخیر (شکل  9ردیف  3و  )4نشان داده

باالیی دارای شیب مثبت و در چندکهای پایینی دارای

است که پارامتر دما بیشترین میزان تأثیر را بر روی تبخیر

شیب منفی میباشد .مقادیر شیبها در چندکهای حدی

به ویژه در چندکهای باالیی حدی داشته است؛ در حالیکه

باالیی بسیار بیشتر از چندکهای دیگر میباشند که نشان

پارامترهای دیگر میزان تأثیر کمتری را برآورد کردهاند ،به

میدهد مقادیر باالی پارامترهای اقلیمی تأثیر بسیار بیشتری

گونهای که پارامترهای رطوبت نسبی و سرعت باد دارای

بر روی تبخیر نسبت به مقادیر پایینی و میانی دارند و نیز

تأثیر منفی در تمامی چندکها ،و پارامتر ساعت آفتابی

مقادیر شیبهای برآوردی برای پارامتر دما در چندکهای

دارای تأثیر مثبت بوده است .محدودههای بین چندکها بر

مختلف ،عدم اطمینان پایینتری را نسبت به پارامترهای

خالف نتایج روش چندک فراوانیگرا در مقادیر مختلف

دیگر محاسبه کرده است .محدودههای بین چندکها در

پارامترهای اقلیمی تغییرات بسیار کمتری را نشان داده است

مقادیر باالی دما و سرعت باد به طور قابل مالحظهای

و بیانگر این امر است که روش چندک بیزی واریانس،

افزایش و برای پارامتر رطوبت نسبی کاهش یافته است و

چولگی و کشیدگیهای بسیار مالیمتری را برازش میدهد؛

بیانگر این است که توزیع تبخیر نسبت به پارامترهای دما و

همچنین امکان قطع شدگی در خطوط چندک متوالی در این

سرعت باد دارای چولگی منفی ،و نسبت به رطوبت نسبی

روش از بین رفته است.

شكل  .۳نتایج بررسی تأثیر پارامترهای اقلیمی بر روی پارامتر تبخیر به همراه چندکها (از  1/99-1/10با گام  )1/10با استفاده از
رگرسیون چندک و رگرسیون چندک بیزی در فصل پاییز.
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نتایج در فصل زمستان

چندک در مقادیر پایین رطوبت نسبی افزایش یافته است و

نتایج بررسی روند در فصل زمستان با استفاده از روش

نشان میدهد که توزیع تبخیر نسبت به رطوبت نسبی دارای

رگرسیون چندک فراوانیگرا (شکل  1ردیف  1و  )2نشان

چولگی مثبت میباشد .در مقابل ،منحنیهای چندک بر

داده است که پارامتر دما دارای شیب مثبت و پارامتر رطوبت

اساس محاسبات روش رگرسیون چندک بیزی نشان داده

نسبی دارای شیب منفی در بررسی رابطه آن با تبخیر بوده

است که تأثیر پارامتر دما در تمام چندکها مثبت و با شیب

است؛ شدت این شیبها در چندکهای باالیی حدی بسیار

مالیمتر میباشد و نیز پارامتر سرعت باد در چندکهای

بیشتر از چندکهای پایینی میباشند ،در حالیکه پارامتر

حدی باالیی دارای تأثیر مثبت قابل توجه میباشد .در

سرعت باد در چندکهای پایینی و میانی دارای شیب منفی

حالیکه پارامتر رطوبت نسبی دارای تأثیر منفی بر روی

بوده و تنها در چندکهای باالیی حدی دارای شیب مثبت

تبخیر بوده است که شدت منفی این تأثیر بر روی

قابل توجه میباشد .پارامتر ساعت آفتابی نیز دارای شیب

چندکهای حدی باالیی بیشتر بوده است .میزان تأثیرهای

منفی مالیم در تمامی چندکها بوده است .فاصله خطوط

برآوردی از روش چندک بیزی و نیز واریانس ،چولگی و

چندک در مقادیر باالیی پارامترهای دما و سرعت باد افزایش

کشیدگی در چندکهای مختلف از متغیرهای آب و هوایی

یافته است که نشان دهندهی چولگی منفی توزیع تبخیر

بر روی پارامتر تبخیر بسیار هموارتر از برآوردهای روش

نسبت به این دو پارامتر میباشد و برعکس ،فاصلهی خطوط

چندک فراوانیگرا میباشد.

شكل  .0نتایج بررسی تأثیر پارامترهای اقلیمی بر روی پارامتر تبخیر به همراه چندکها (از  1/99-1/10با گام  )1/10با استفاده از
رگرسیون چندک و رگرسیون چندک بیزی در فصل زمستان.

با توجه به نتایج حاصل از کاربرد آزمون منکندال و نیز

اقلیمی تبخیر ،میانگین دما ،رطوبت نسبی ،ساعت آفتابی و

روشهای رگرسیون چندک در بررسی متغیرهای اقلیمی

سرعت باد در چندکهای مختلف برای سریهای زمانی

میتوان بیان کرد که روش رگرسیون چندک ،روندهای

فصلی و همچنین درک و فهم درست این الگوهای خاص

افزایشی و کاهشی با شیبهای متفاوتی را برای پارامترهای

نسبت به آزمون منکندال نشان داده است .بیشتر پارامترهای
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اقلیمی دارای روندهای مثبت و افزایشی در چندکهای

چندک قرض میگیرد .اگر مدلی برازش چندکهای عبوری

مختلف بودهاند؛ بیشترین مقادیر شیب مثبت برای

(که خطوط چندک یکدیگر را قطع میکنند) را ممنوع کند،

پارامترهای تبخیر ،میانگین دما ،ساعت آفتابی در چندکهای

در این صورت منحنیهای چندک عبوری باید از اطالعات

باالیی و برای پارامتر سرعت باد در چندکهای پایینی دیده

روی همهی چندکهای ممکن برای برازش منحنیهای

شده است؛ در حالیکه پارامتر رطوبت نسبی در بیشتر

چندک استفاده کند؛ بنابراین رگرسیون چندک مکانی بیزی

مقیاسهای زمانی دارای شیب منفی بوده و تنها در

این برازش را با اقتباس اطالعات در تمامی چندکها

چندکهای باالیی حدی یعنی مقادیر باالی رطوبت نسبی،

میسازد (فراهم میکند) در حالیکه رگرسیون چندک

شیب مثبت دیده شده است .در بررسی رابطهی پارامترهای

فراوانیگرا چنین قابلیتی ندارد .با توجه به نتایج باال میتوان

اقلیمی با تبخیر با استفاده از روشهای رگرسیون چندک،

بیان کرد که رگرسیون چندک مکانی بیزی بر خالف

بیشترین میزان تأثیر مثبت مربوط به میانگین دما ،و

رگرسیون چندک فراوانیگرا به خوبی اجرا میشوند و

بیشترین میزان تأثیر منفی مربوط به رطوبت نسبی بوده

میتوانند مدلی قدرتمند برای ساخت توزیعهای شرطی

است که در چندکهای مختلف میزان تأثیر متفاوتی داشتهاند.

باشد؛ این مزیت مربوط به جنبههای مکانی مدل و توانایی

الف) وجود روند افزایشی در فصلهای بهار ،تابستان و پاییز

مدل در به دست آوردن رفتار متغیرها در چندکهای حدی

برای مقادیر مختلف از میانگین دما و تأثیر مثبت قابل

به صورت واقعیتر میباشد (.) Ramsey, 2020

توجهی که در این زمانها بر روی تبخیر با توجه به شکل 1
دارد ،حاکی از افزایش میزان تبخیر در فصلها میباشد .ب)
وجود روند کاهشی فصل تابستان برای پارامتر رطوبت نسبی
و نیز تأثیر زیادی که بر روی میزان تبخیر در این زمانها
دارند ،میتوانند علت افزایش تبخیر در این دورهها باشند.
ج) برای پارامتر ساعت آفتابی میزان تأثیر بسیار کم بوده
است؛ با این حال وجود روند افزایشی در چندکهای باالیی
از ساعت آفتابی در فصل تابستان ،و تأثیر مثبتی که در این
فصل بر روی تبخیر دارند ،میتوانند موجب افزایش میزان
تبخیر گردد .د) برای پارامتر سرعت باد نیز میزان تأثیر بر
روی تبخیر در چندکهای مختلف ،از ساعت آفتابی بیشتر
و از میانگین دما کمتر میباشد؛ لذا وجود روند افزایشی در
چندکهای میانی و باالیی در فصلهای بهار ،تابستان و
زمستان ،و با توجه به تأثیر مثبت باالیی که بر روی تبخیر در
این زمانها دارند ،میتوانند عاملی برای افزایش تبخیر در
این منطقه باشد .و در مقابل وجود روندهای مثبت افزایشی
برای مقادیر باالی سرعت باد در پاییز ،تأثیر منفیای که در
این زمانها بر روی تبخیر دارد ،میتواند عاملی برای کاهش
تبخیر در این فصل باشد .همچنین کارآیی روشهای
رگرسیون مکانی بیزی به گونهای است که روشهای
دقیقتری در مقایسه با رگرسیون چندک فراوانیگرا ارئه داده
است؛ به این علت که مدل اطالعات را در طول فضا و سطح
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