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 شهر اصفهان در تخمین دمای هوا به منظور مدیریت آبیاری فضای سبز توسعه و ارزیابی مدل
 

 ، دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان*الهام شفیعیون

 مهدی قیصری، استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهانپریا شجاعی، 
 e.shafieiyoun@ag.iut.ac.irپست الکترونیکی:  01977039190تلفن: *

 

 

 چكیده

هدف از این پژوهش توسعه مدل رگرسیون خطی به منظور تخمین بیشینه، متوسط و کمینه دمای هوا در نقاط مختلف شهر 

باشد. پنج ایستگاه های بهار و تابستان بر اساس دمای هوای ایستگاه مبنا به منظور مدیریت آبیاری فضای سبز شهری میاصفهان در فصل

هواشناسی اتوماتیک در پنج نقطه شهر که از نظر نوع پوشش سطح و کاربری اراضی با یکدیگر متفاوت بودند نصب و دمای هوا به 

-های دوره به صورت تصادفی برای برازش مدل انتخاب و ارزیابی مدل با یک سوم دادهدادهگیری شد. دو سوم مدت سه سال اندازه

Rهای آماری ضریب تعیین )شده از شاخصهای توسعه دادههای باقیمانده انجام شد. به منظور ارزیابی مدل
(، ریشه میانگین مربعات 2

درصد  5داری در سطح احتمال ان داد که همبستگی خطی معنی( استفاده شد. نتایج نشMAE( و میانگین خطای مطلق )RMSEخطا )

های تخمین دمای هوا در فاصله های سطح شهر با ایستگاه مبنا وجود دارد. شیب خط تمامی مدلبین دمای هوا در هر یک از ایستگاه

نسبت به مدل تخمین کمینه دمای هوا  های تخمین متوسط و بیشینه دمای هوا دقت برآورد باالتریدار بود. مدلدرصد معنی 15اطمینان 

( و برای هر ایستگاه MAE >55/0< 03/9و  RMSE >3/0<73/9شده از دقت قابل قبولی برخوردار )های توسعه دادهداشتند. مدل

قیق دمای هوا در توان نتیجه گرفت برای دستیابی به مقدار دها نیست. بنابراین میفرد بوده و قابل استفاده برای سایر ایستگاهمنحصر به

 سطح شهر نصب ایستگاه هواشناسی در هر خرد اقلیم بر اساس نوع پوشش سطح و کاربری اراضی ضروری است.

 میانگین خطای مطلق. ،مدیریت آبیاری ،تبخیر تعرق، رگرسیون خطی، فضای سبز شهری :ها كلید واژه

 

 مقدمه -9

و دميای  ثیر نهایی این تغییرات بر اقليیم  أتکرده و  در روند شهرسازی و گسترش آن تغییر زمینمشخصات طبیعی 

های محلی به همراه عواميل مختليف   در مناطق شهری خرد اقلیم .(9) چشمگیر و مشخص است در مقیاس خرد یا محلیهوا 

(. 7و  0دهند )مانند نوع پوشش زمین، سرعت و جهت باد، رطوبت خاک و پوشش گیاهی، دمای هوا را تحت تأثیر قرار می

افيزایش   ، نفوذ پذیری کم سطح و خروج سریع روانياب از شيهر،  ایجاد معابر باریك ،نبوه ساخت و سازهای شهری و بناهاا

، میيزان دریافيت انيرژی،    نسيبی  لذا شرایط آب و هوایی از جمله دما، رطوبيت  .(3و  5، 5)دما را در سطح شهر در پی دارد 

شرایط آب و هوایی در شهر  ،یك شهر یكسان نیست. بر همین اساس بازتاب زمینی، وزش باد و حتی بارش در تمام سطوح

هيوا در   دميای  .(3) مناطق شهری بسيیار بیشيتر از منياطق پیراميونی آن اسيت      دمای. (9متفاوت است )با نواحی پیرامونی آن 

(، 99هيای گیياهی )  (، توزیع گونه90(، تابش خالص )1و  1، 3بسیاری از فرآیندهای مهم زیست محیطی مانند تبخیر تعرق )

 فراوانيی  ( اهمیيت 95آفتيابی )  تابش مدل سازی و (97خاك ) سطح دمای بینی (، پیش90های وارد شده به گیاهان )تنش

 اکوليوژیکی  و های هیدرولوژیکیمدل نیز و اراضی ارزیابی هایمدل ورودی هایمؤلفه از یکی همچنین هوا دارد. دمای
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یيابی  های گونياگون درون توان از روشار و اطالعات هواشناسی در مناطق مختلف میبرای جبران کمبود آم (.95باشد )می

هيای هواشناسيی   ها در برآورد دمای هوا در نيواحی نزدیيک بيه ایسيتگاه    های هواشناسی استفاده کرد. این روشبین ایستگاه

انيد  های هواشناسی توسعه داده شيده هیابی مختلفی به منظور تخمین دادهای درون(. روش91و  93، 93دقت بیشتری دارند )

هيای  باشد. در مدل رگرسیونی از آميار ایسيتگاه  های مذکور، استفاده از رگرسیون می(. یکی از روش00و  09، 00، 91، 3)

هيای هواشناسيی   هواشناسی موجود به عنوان متغیرهای مستقل در برآورد پارامترهای آب و هوایی در مناطق مجاور ایسيتگاه 

تواند برای مناطق با متغیرهای مختلف محیطيی مليل منياطق شيهری     (. مدل رگرسیونی می03و  05، 05 ،07) شودمی استفاده

 .(72شود )است محدود میای که مدل برای آن توسعه داده شدهمدل مناسبی باشد، هر چند کاربرد مدل به منطقه

ثیر نوع پوشش سطح أسطح شهر شدیدًا تحت تدر  نسبی و رطوبتی هوا است که دمانشان داده های قبلیپژوهش

(. ليذا بيرای اطيالع از    72( و امکان پهنه بندی خرداقلیمی شهر اصفهان بر اساس نوع پوشش سطح وجود دارد )72) باشدمی

روند تغییرات زمانی و مکانی دمای هوا در سطح شهر به منظور مدل سازی و پایش تبخیر تعيرق، رشيد گیاهيان و ميدیریت     

هدف از این تحقیق توسيعه و  باشد. پارامترهای هواشناسی در سطح شهر می اطالع ازنیاز به شهری  هایخرداقلیمدر آبیاری 

-های رگرسیونی برای تخمین دمای هوا در سطح شهر اصفهان بر اساس دمای ایستگاه هواشناسی اصيفهان ميی  ارزیابی مدل

 باشد.

 مواد و روشها -0

 منطقه مورد مطالعه -7-1

درجه و  11دقیقه تا  33درجه و  11دقیقه عرض شمالی و  11درجه و  37دقیقه تا  37درجه و  37بین صفهان شهر ا

 و (. آب35) اسيت واقع شيده متری از سطح دریای آزاد  1125کیلومترمربع در ارتفاع  115با مساحت دقیقه طول شرقی  15

 منطقي   تحيت تيأثیر   شيرق  در اقلیم معتدل و خشک،زاگرس و دارای  كوه رشته تأثیر تحت غرب در اصفهانشهر  هوای

 (.31باشد )می و دارای اقلیم نیمه سرد و خشک صفه كوه تحت تأثیر جنوب در و دارای اقلیم گرم و فراخشک و كویری

 های هواشناسیایستگاه -7-7

د و یيک  دمای هوا در پنج نقطه شهر که از نظر کاربری اراضی و نيوع پوشيش سيطح بيا یکيدیگر متفياوت بودني       

هيای هواشناسيی کيه در    هيا در پناهگياه  گیيری (. انيدازه 1گیری شد )جدول اندازهایستگاه هواشناسی اصفهان( ایستگاه مبنا )

های ثبات با فاصله زمانی پنج دقیقه به ميدت سيه سيال از مهرمياه     متری از سطح زمین قرار داشتند توسط دستگاه 2/1ارتفاع 

 در نیيز  ثبيات  دسيتگاه  یيك  شيهر  در سطح شده نصب هایدستگاه توجیه جام شد. برایان 27تا شهریور ماه سال  22سال 

، در شيیراز -جياده اصيفهان   90كیليومتر  شد. ایسيتگاه هواشناسيی اصيفهان در     داده قرار اصفهان هواشناسی ایستگاه پناهگاه

متير بياالتر از سيطح دریيا      9550دقیقه عرض شمالی و ارتفياع   73درجه و  70دقیقه طول شرقی و  50درجه و  59ختصات م

 .قرار دارد

 تجزیه و تحلیل آماری -7-3

 و متوسيط  بیشيینه،  و گیيری میانگین ساعت هر در ایدقیقه پنج هایاز داده دما، ایلحظه تغییرات حذف منظور به

-دل برای فصيل شد. در این پژوهش توسعه م استفاده وتحلیل برای تجزیه ساعتی هایداده اساس بر هوا دمای كمین  روزان 

های دوره به صورت تصادفی برای برازش مدل انتخاب و ارزیابی ميدل بيا یيک    های بهار و تابستان انجام شد. دو سوم داده
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R) 1های آماری ضریب تعیینهای باقیمانده انجام شد. شاخصسوم داده
( و میانگین RMSE) 7(، ریشه میانگین مربعات خطا2

سی و ارزیابی دقت مدل مورد استفاده قرار گرفتند. معیيار آمياری ضيریب تعیيین بيرای      به منظور برر (MAE) 3خطای مطلق

تعیین همبستگی بین مقادیر واقعی و مقادیر برآورد شده و ریشه میانگین مربعات خطا و میانگین خطيای مطليق بيرای تعیيین     

 :(12) روابط زیر محاسبه شد های یاد شده به ترتیب با استفاده ازخطای برآورد شده به کار برده شدند. شاخص

(1) 

 

(7) 

 

(3) 
 

 

 های نصب شدهمتری از ایستگاه 950مساحت نوع پوشش سطوح مختلف تا فاصله مختصات، ارتفاع و  -9جدول 

 متر() ارتفاع عرض )متر( متر() طول  ایستگاه
 سختسطح 

 درصد()

سطح فضای 

 درصد() سبز

 آبسطح 

 درصد()

سطح اراضی 

 درصد() بایر

 سطوح موعمج

 درصد()

9 535575 7399539 9530 70 1/37 0/5 - 900 

0 551073 7390550 9510 3/33 5/77 - - 900 

7 535930 7309553 9530 3/91 9/39 - 0/1 900 

5 535517 7393571 9530 5/33 3/95 - 1/3 900 

5 539917 7397131 9515 1/13 0/90 - - 900 

 900 5/37 - 5/90 05 9550 7511039 533730 مبنا

 

 گیری بندی و نتیجه جمع -7

 برازش مدل -3-1

-( ارائه شده0های برازش داده شده در جدول )مدل (r) 4( و ضریب همبستگیa(، عرض از مبدا )bمقادیر شیب )

تا  10/0های تخمین دمای هوا از شود دامنه تغییرات مقدار ضرایب همبستگی مدلطور که در جدول مشاهده میاست. همان

درصد بيین   5داری در سطح احتمال داری ضریب همبستگی نشان داد که همبستگی خطی معنیباشد. آزمون معنیمی 11/0

هيای  های سطح شهر با ایستگاه مبنا وجود دارد. بیشترین مقدار ضيریب همبسيتگی در ميدل   دمای هوا در هر یک از ایستگاه

و کمترین مقدار ضيریب همبسيتگی در ميدل     5و  5، 7، 9های در ایستگاهتخمین بیشینه و متوسط دمای هوا در فصل بهار و 

مشاهده شد. نتایج نشان داد ضریب همبستگی مدل تخمین  0و  9های تخمین کمینه دمای هوا در فصل تابستان و در ایستگاه

ین بیشینه و متوسط دمای هوا های تخمهای تخمین بیشینه و متوسط دمای هوا بود. بنابراین مدلکمینه دمای هوا کمتر از مدل

                                                           
1- Coefficient of Determination 
2- Root Mean Square Error 

3- Mean Absolute Error 

4- Coefficient of Correlation 
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-با دقت باالتری قادر به برآورد بیشینه و کمینه دمای هوا در سطح شهر بر اساس بیشینه و کمینه دمای هوای ایستگاه مبنا می

 باشند.

های سطح ( بین دمای هوای ایستگاهy=bx+aهای برازش داده شده )عرض از مبدا، شیب و ضریب همبستگی مدل -0جدول 

 های بهار و تابستانایستگاه هواشناسی اصفهان در فصلشهر و 

گاه
ست
ای

 

 تابستان بهار

MAX AVG MIN MAX AVG MIN 

b a r b a r b a r b a r b a r b a r 

1 *22/5 *71/1 *22/5 *22/5 *22/5 *22/5 *25/5 ns11/5- *21/5 *22/5 *33/4 *23/5 *23/5 *47/7 *22/5 *21/5 *43/1- *27/5 

7 *51/1 *55/1 *22/5 *24/5 *27/5 *22/5 *22/5 ns53/5 *22/5 *52/1 *27/1- *21/5 *24/5 *71/1 *23/5 *21/5 *53/7 *27/5 

3 *51/1 *23/5 *22/5 *23/5 ns53/5- *22/5 *21/5 *31/7- *24/5 *22/5 *27/7 *22/5 *27/5 ns42/5 *22/5 *27/5 *13/3- *23/5 

4 *22/5 *55/1 *22/5 *22/5 *25/5 *22/5 *23/5 *57/1 *22/5 *21/5 *17/7 *22/5 *21/5 *25/7 *22/5 *22/5 *22/7 *21/5 

1 *22/5 *11/1 *22/5 *22/5 *37/1 *22/5 *27/5 *31/7 *22/5 *22/5 *47/1 *22/5 *22/5 *27/4 *22/5 *21/5 *75/2 *24/5 

 دار نیست: اختالف معنیns%، 21دار در فاصله اطمینان معنی : اختالف*

 

-ها انجام شد. نتایج نشان داد که شیب خط تمامی مدلداری ضرایب رگرسیون خطی برای تمام مدلآزمون معنی

شيینه، متوسيط و   بيرای بی  9ها بيا عيدد   دار است. بیشترین مقدار اختالف شیب خط مدلدرصد معنی 15ها در فاصله اطمینان 

در فصيل تابسيتان مشياهده شيد. ایين       5در ایسيتگاه   05/0و  9در ایسيتگاه   93/0و  97/0کمینه دمای هوا به ترتیيب برابير بيا    

اسيت. مقيدار   هيا ایجياد شيده   ها تحت تأثیر متفاوت بودن کاربری اراضی و نوع پوشش سطوح مختلف بین ایستگاهاختالف

های بهار و تابستان و مدل کمینيه دميای   در فصل 7ه جز مدل متوسط دمای هوای ایستگاه ها بعرض از مبداء برای تمام مدل

-دار شیب و عرض از مبداء مدلدار بود. تفاوت معنیدرصد معنی 5در فصل بهار در سطح احتمال  0و  9های هوای ایستگاه

هيای توسيعه داده شيده بيرای هير ایسيتگاه       ميدل باشد. به عبيارتی  ها با یکدیگر میها بیان کننده تفاوت دمای هوای ایستگاه

توان نتیجه گرفت بيرای دسيتیابی بيه مقيدار دقیيق      ها نیست. بنابراین میفرد بوده و قابل استفاده برای سایر ایستگاهمنحصر به

نيوع  ویژه برای متوسط و کمینه دمای هوا، نصب ایستگاه هواشناسی در هر خرد اقليیم بير اسياس    دمای هوا در سطح شهر به

 پوشش سطح و کاربری اراضی ضروری است.

 ارزیابی -7-0

-نتایج ارزیابی ميدل  7و  0های ها انجام شد. شکلهای تخمین دمای هوا با استفاده از یک سوم دادهارزیابی مدل

دميای هيوا   های سطح شهر با بیشینه، متوسط و کمینه شده بین بیشینه، متوسط و کمینه دمای هوا در ایستگاههای برازش داده

 دهند.در ایستگاه مبنا را نشان می

درصد  11تا  15دهد از بود. که نشان می 11/0تا  15/0های تخمین دمای هوا از دامنه تغییرات ضرایب تعیین مدل

شود. ضریب تعیین کمینه دمای هيوا  وسیله دمای هوای ایستگاه مبنا تبیین میهای سطح شهر بهتغییرات دمای هوا در ایستگاه

و  5مقدار ضریب تعیین مربوط به مدل تخمین بیشینه دمای هوا در ایسيتگاه   بیشترین کمتر از بیشینه و متوسط دمای هوا بود.

و در فصيل تابسيتان بيود.     7در فصل بهار و کمترین مقدار ضریب تعیین مربوط به مدل تخمین کمینه دمای هوا در ایسيتگاه  

درصد بوده کيه هميین امير باعيش بیشيتر       10و مبنا بیش از  5های از ایستگاهمجموع سطوح سخت و اراضی بایر در هر یک 

اسيت. اخيتالف مقيدار سيطح فضيای سيبز بيین        و مبنا شيده  5های بودن مقدار ضریب تعیین بین بیشینه دمای هوا در ایستگاه
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ا و در نتیجه کمتير شيدن مقيدار    نسبت به ایستگاه مبن 7و مبنا باعش کاهش مقدار کمینه دمای هوا در ایستگاه  7های ایستگاه

 است.ضریب تعیین بین کمینه دمای هوا در این دو ایستگاه شده

های سطح شهر بر اساس بیشینه، متوسط و کمینه های تخمین بیشینه، متوسط و کمینه دما در ایستگاهارزیابی مدل -9شکل  

 دما در ایستگاه مبنا در فصل بهار

 

تخمین متوسط دمای هوا در  مدلکه طوریگراد بود. بهدرجه سانتی 73/9تا  3/0 بین RMSEدامنه تغییرات مقدار 

را  RMSEدر فصيل بهيار بیشيترین مقيدار      5تابستان کمترین و مدل تخمین کمینه دمای هوا در ایسيتگاه   در فصل 5 ایستگاه

بیشيینه   در ميدل تخميین   MAEین مقيدار  کمتربود.  گراددرجه سانتی 03/9تا  55/0بین  MAEدامنه تغییرات مقدار  داشتند.

در فصيل بهيار    7در مدل تخمین کمینه دمای هوا در ایسيتگاه   MAEبهار و بیشترین مقدار  در فصل 5 دمای هوا در ایستگاه

های تخمین متوسط دهد که از نظر خطای کل برآورد مدلها نشان میبین مدل MAEو  RMSEمشاهده شد. مقایسه مقادیر 

 و بیشینه دمای هوا کمترین و مدل تخمین کمینه دمای هوا بیشترین خطای برآورد را داشتند.

های توسعه داده شده برای تخمین دمای هوا در این پژوهش نسيبت بيه   مقدار خطای برآورد شده در ارزیابی مدل

برابير   1خمین مقدار دمای هيوا بيه روش کریجیني    برای ت RMSEنتایج گزارش شده توسط سایر محققان کمتر بود. مقدار 

( بيا اسيتفاده از   77گيراد ) درجيه سيانتی   35/9برابر  GIS( و با استفاده از روش سنجش از دور و 70گراد )درجه سانتی 30/9

 35/9و  77/9، 17/9ای و بر اساس روش آماری برای تخمین دمای بیشینه، متوسط و کمینه به ترتیتب برابر با تصاویر ماهواره

تخمین دمای هوا دامنيه تغییيرات    (. با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی برای75گزارش شده است ) گراددرجه سانتی

MAE  (.75گزارش شده است ) گراددرجه سانتی 30/9تا  10/0از 

                                                           
5- Kiriging 
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س بیشینه، متوسط و کمینه های سطح شهر بر اساهای تخمین بیشینه، متوسط و کمینه دما در ایستگاهارزیابی مدل -0شکل  

 دما در ایستگاه مبنا در فصل تابستان
 

بینيی دميای هيوای    برای پیش +TM/ETMهای ماهواره لندست در تحقیقی از یک مدل رگرسیونی به همراه داده

به  RMSEو  MAEروزانه بر مبنای آمار یک ایستگاه مبنا در شهر ونکوور، کانادا استفاده شد. نتایج نشان داد دامنه تغییرات 

(. مقایسيه نتيایج   90بيود )  گيراد درجيه سيانتی   53/0تا  79/0و از  گراددرجه سانتی 17/9تا  10/9ها از ترتیب برای تمام مدل

 های توسعه داده شده در این تحقیق می باشد.حاصل از این پژوهش با نتایج سایرین نشان دهنده دقت بیشتر مدل

 نتیجه گیری -7-7

های رگرسيیونی بيرای تخميین بیشيینه، متوسيط و کمینيه دميای هيوا در نقياط          ن توسعه مدلدر این پژوهش امکا

مختلف شهر اصفهان بر اساس دمای هوا در ایستگاه هواشناسی اصفهان )ایستگاه مبنا( مورد بررسی و ارزیابی قيرار گرفيت.   

های سطح شهر در هر یک از ایستگاه درصد بین دمای هوا 5داری در سطح احتمال نتایج نشان داد که همبستگی خطی معنی

های تخميین  داری ضرایب رگرسیون خطی نشان داد که شیب خط تمامی مدلبا ایستگاه مبنا وجود دارد. نتایج آزمون معنی

تخميین متوسيط دميای     هایبه ترتیب در مدل RMSEکمترین و بیشترین مقدار دار است. درصد معنی 15در فاصله اطمینان 

 درصيد، در فصيل   3/95درصد و سطح فضای سبز برابير   7/15با مجموع سطوح سخت و اراضی بایر برابر  5 اههوا در ایستگ

درصد  0/90درصد سطوح سخت و  1/13با  5گراد و مدل تخمین کمینه دمای هوا در ایستگاه درجه سانتی 3/0تابستان برابر 

-به ترتیب در مدل MAEکمترین و بیشترین مقدار هده شد. گراد مشادرجه سانتی 73/9سطح فضای سبز در فصل بهار برابر 

 1/01بيا   7و کمینيه دميای هيوا در ایسيتگاه      گيراد درجيه سيانتی   55/0بهار برابر  در فصل 5 بیشینه دمای هوا در ایستگاه های

 گيراد درجيه سيانتی   03/9درصد سطح فضای سيبز در فصيل بهيار برابير      9/39درصد مجموع سطوح سخت و اراضی بایر و 
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های های متوسط و بیشینه دمای هوا کمترین و مدل کمینه دمای هوا بیشترین خطای برآورد را داشتند. مدلمشاهده شد. مدل

فرد است و قابل استفاده های تخمین برای هر ایستگاه منحصر بهشده از دقت قابل قبولی برخوردار و مدلتخمین توسعه داده

توان نتیجه گرفت برای دستیابی به مقدار دقیق دمای هوا در سطح شهر و برنامه ریزی ابراین میها نیست. بنبرای سایر ایستگاه

دقیق آبیاری نصب ایستگاه هواشناسی در هر خرداقلیم بر اساس نوع پوشش سطح و کاربری اراضی ضيروری اسيت. نتيایج    

شيهری   هيای خيرداقلیم در ه ریيزی آبیياری   مدل سازی و پایش تبخیر تعرق، رشيد گیاهيان و برنامي   تواند در این پژوهش می

 و مدیریت آب مورد نیاز فضای سبز و توسعه شهر قابل کاربرد باشد. اصفهان

 تشکر و قدردانی -5

 ریزی، برنامه معاونت از. استشده انجام 3503/19 تحقیقاتی طرح در اصفهان شهرداری حمایت با پژوهش این

 شهری خدمات معاونت اصفهان، شهر سبز فضای وها پارک سازمان اصفهان، شهرداری اطالعات فناوری و پژوهش

 .نماییممی قدردانی و تشکر منتظر دکتر آقای جناب طرح علمی ناظر و اصفهان صنعتی دانشگاه شهرداری،
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