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مقاله پژوهشی

پهنهبندی اثرات اقلیمی بر ابنیه اداری با تاکید بر فاکتورهای تابشی
(مطالعه موردی :شهر کرمان)
علی یظهری کرمانی ،1دانشجوی دکترای معماری ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران
فرشاد نصرالهی ،استادیار گروه معماری ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران
محمدجواد مهدوی نژاد ،دانشیارگروه معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران

چکیده
پهنه بندی اقلیمی ،یعنی شناسایی پهنه هایی که از آب وهوای یكساان برخوردارناد .باا گساتر
رو های کمّی ،رو های سنتی پهنه بندی جاى خاود را باه رو هااى ناوی نظیار اناوا متادهای
درونیابی دادهاند .ای پژوهش به ارزیابی پهنه بندی اثرات تابشی بر فضاهای اداری شهر کرمان پرداخته
وبر همی اساس از رو

درون یابی کریجینگ معمولی با مدلهای دایرهای ،گاوسی و کاروی اساتفاده

شده و با معیارهای خطا شامل ریشه دوم مربعات خطا ( )RMSو مقدار استاندار شاده آن (،)SRMS
میانگی استاندارد ( ،)Msمیانگی ) )Meanو متوسط مربعات خطا ( )ASEباه ارزیاابی آن پرداختاه
شده است .رو

تحقیق ،توصیفی – تحلیلی بر مبانی تحلیل فضایی با استفاده از سیستم  GISمیباشد.

نتایج به دست آمده از نقشه های پهنهبندی اقلیمی (مبتنی بر فاکتورهای تابشی) در فضاهای اداری نشان
داد که زاویه میل تابش خورشید در اعتدالی بصورت عمودو در انقالبی افقی باوده اسات .لااا تاابش
خورشید در ادارات واقع در شمال شهر بیشتر و در ادارات جنوبی به واسطه وجود کاوههاای پیراماون
کمتر میباشد .بر همی اساس تابش خورشید در جبهههای شمالی و شرقی مااکییمم و در جبهاههاای
غربی و جنوبی مینیمم میباشد .متناسب با ماههای میالدی و بر داشتهای صورت گرفته در اعتدالی و
انقالبی مشخص شد که طیف پراکنش گاوسی و زاویاه میال تاابش عماودی در ادارات شامال شاهر
بیشتری تاثیرات را داشته و نحوه قرارگیری ادارات مشخص میکند که جبهههای شمالی ادارات ،تابش
بیشتری جاب میکنند.
کلمات کلیدی :پهنهبندی اقلیمی ،درون یابی ،رو
 -1نویسنده مسئول:

کریجینگ ،فضاهای اداری ،کرمان
ali.yazhari56@gmail.com
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مقذمٍ
تفىیه ٔٙبطك ٔتفبٚت ثب ٚیظٌیٞبی الّیٕای ٍٕٞا ٖٛدس ٔمیابع جٟاب٘ی ،اص دیشثابص
ٔٛسد تٛج ٝدا٘ـٕٙذاٖ  ٚپظٞٚـٍشاٖ صیبدی ثٛد ٜاػت .الّیٓ ،حبكُ اص تشویات تٕابٔی
عٛأُ جّٛی یه ٔىبٖ دس ثّٙذ ٔذت اػت .ثٙبثشایٗ ثاب اػاتٙبد ثاٙ ٝاذ عٙلاش الّیٕای
ٔحذٚد  ٖٛدٔب ،ثبسؽ ،تجخیش  ٚتبثؾ ث ٝتٟٙبیی لبدس ث ٝثشسػی  ٚؿٙبخت عٕیك الّایٓ
ٞش ٔىبٖ ٘خٛاٞیٓ ثٛد (ٔٙتظشی .)1384،سٚؽٞبی طجم ٝثٙذی الّیٕی ػاٙتی ثاش عٛأاُ
ٔحذٚدی ٔب٘ٙذ ثبسؽ ،دٔب  ٚسطٛثت تبویذ داس٘ذ و ٝدس ثؼیبسی اص ٔاٛاسد ٘بوبسآٔاذ ا٘اذ؛
صیشا دس ثؼیبسی اص ٔٙبطك ٕٔىٗ اػت عٛأُ ٔاٛسد اػاتفبد ٜدس طجما ٝثٙاذی حبوٕیات
٘ذاؿت ٚ ٝعٙبكش الّیٕی دیٍشی ثش ٔٙطمٔ ٝؤثش ثبؿاٙذ (ٔؼاعٛدیبٖ .)1382،آة ٞ ٚاٛای
ٞش ٘بحیٔ ٝشوت اص وّیٝی عٛأُ  ٚعٙبكش آة ٛٞ ٚایی آٖ ٘بحی ٝثٛدٍٙٞ ٚ ٜابْ تمؼایٓ
ثٙذی ثبیذ  ٕٝٞآٟ٘ب دس ٘ظش ٌشفت ٝؿ٘ٛذ (صاثُ عجبػی ٕٞ ٚىابساٖ .)1385 ،دس ایاٗ ثایٗ
اػتفبدٙٔ ٜبػت اص ٘ٛس سٚص ،ثعٛٙاٖ ٔٙجع سایٍبٖ ا٘شطی خٛسؿیذی ،یىی اصٕٞایٗ عٛأاُ
ٔٔ ٟٓیثبؿذ .تٛج ٝث ٝویفیت  ٚوٕیت ٘ٛس سٚص ثاٚ ٝیاظ ٜدس ٔشاحاُ اِٚیا ٝطشاحای ثاٝ
ٔٙظٛس خّك فضبیی ثب ٔلشف ا٘شطی وٓ دسوٙبس ویفیت ثبال ٘ ٚیض تضٕیٗ ػالٔت سٚحی
 ٚجؼٕی وبسثش ،اص إٞیت ثؼیبس صیابدی ثشخاٛسداس اػات .اص آ٘جب یىا ٝرخیاش ٜا٘اشطی
تبثـی دسیبفتی  ٚاػتفبد ٜاص آٖ دس دیٍش ػبعبت سٚص ث ٝایٗ ػبدٌی ٔماذٚس ٕ٘ایثبؿاذ،
ٍٍ٘ٛی حذاوثشی اػتفبد ٜاص ٘ٛس سٚص ٔیثبیؼتی دس ٕٞبٖ ٔشاحُ اِٚی ٝطشاحی ٔاذ٘ظش
طشاحبٖ لشاس ٌیشد (ٔیشی ٚوٕپب٘یٞ .)1393،ذف ایٗ تحمیك ثشسػای ؿاشایط الّیٕای ٚ
پ ٟٝٙثٙذی ؿٟش وشٔابٖ ٔجتٙای ثاش ا٘اشطی تبثـای دس استجاب ثاب تعیایٗ جٟات اػاتمشاس
ػبختٕبٖٞب ،ثبالخق ػبختٕبٖٞبی اداسی ،ثشای وبػتٗ اص ٔـاىالت ٔشثا ٛثا ٝالّایٓ
ٔیثبؿذ؛ و ٝدس جٟت ٘یُ ث ٝایٗ ٞذف اص آٔبس  ٚاطالعبت ایؼتٍبٛٞ ٜاؿٙبػای دس یاه
دٚسٜی آٔبسی ػبِیب٘ٔ ٝـتُٕ ثشتبثؾ ،دٔب ،ثبس٘ذٌی ،سطٛثات ٘ؼاجی  ٚجشیابٖ ثابد ثاٝ
كٛست پبسأتشٞبی حذاوثش ،حذالُ ٔ ٚیبٍ٘یٗ ثٕٞ ٝاشا٘ ٜاشْ افاضاس  GISاػاتفبد ٜؿاذٜ
اػت .ثب تٛج ٝثٞ ٝذف اكّی ،تحمیك دس پی پبػخ ث ٝایٗ ػٛاَ اػت و ٝتبثیش تبثؾ ثاش
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وذاْ فضبٞبی اداسی ثیـتش ثٛد ٚ ٜدس ٔ ٝبٞی اص ػبَ ایٗ تبثیش ٌازاسی ثایؾ اص ػابیش
ٔبٜٞبی ػبَ ٔی ثبؿذ؟
طجم ٝثٙذی الّیٕی ٔجٕٛع ٝلٛاعذیا٘ذ و ٝثش طجك آٖ ٔی تٛاٖ ٔٙبطمی وٚ ٝج ٜٛآة
ٛٞ ٚایی ٔـتشن داس٘ذ سا اص  ٓٞجذا ٕ٘ٛد ٚ ٜدس یه ٌش ٜٚلاشاس داد (ٔٙتظاشی.)1384 ،
دس دٞٝٞبی اخیش ٘یض ٔٛٞجِٛت ،دٔبستٗ ،وٛپٗ ،تٛس٘ت ٚایت ،آٔجشط ٚ ٜاػاتشاِش ثشاػابع
ٙذ ٔتغیش الّیٕی ،طجم ٝثٙذی الّیٕای جٟابٖ سا ثاٌ٘ٛ ٝاٞٝابی ٔتفابٚت ا٘جابْ دادٜا٘اذ
( .)Perry& White,1989دس ایشاٖ ٘یض و ٝػشصٔیٙی ثؼیبس ٔت ٛٙاػت ،ایٗ ٌ٘ٛابٌ٘ٛی دس
تٕبْ ٚیظٌیٞبی جغشافیبیی آٖ ث ٝـٓ ٔیخٛسد (ٔؼعٛدیبٖ .)1382 ،دس ایٗ ثیٗ عبٔاُ
تبثؾ خٛسؿیذ اص إٞیت ٚیظٜای ثشخٛسداس اػت و ٝثاشای ٔطبِعا ٝاثاشات آٖ ضاشٚسی
اػت ٔمذاستبثؾ سػیذ ٜث ٝج ٚ ٛػطح صٔیٗ تعیایٗ ؿاٛد .تبثٙاذٌی ػاطح خٛسؿایذ سا
ٔیتٛاٖ اص سٚی ٔمذاس ا٘شطی دسیبفت ؿذ ٜدس لّٝی خبسجی ج ٛصٔیٗ ثب اػتفبد ٜاص لبٖ٘ٛ
عىغ ٔجزٚس فبكّٔ ٝحبػجٕٛ٘ ٝد ( .) Solar Maximum Mission:1980تحّیُ ٔیضاٖ
تبثؾ سٚصا٘ ٝدس ٞش ٔىبٖ ٘ـبٖ ٔیدٞذ ؤ ٝیضاٖ تبثؾ سٚصا٘ ٝدس سٚصٞبیتش  ٚخـه ثاٝ
طٛس ٔعٙی داسی ٔتفبٚت اػت .تبثؾ ث ٝطٛس ٔجضا اص دٔب ٔذَ ػبصی ٔایؿاٛد ،ثٙابثشایٗ
ٚسٚدیٞبی ایٗ ٔذَ آٔبس سٚصا٘ ٝالّیٕای ؿابُٔ ٔیاضاٖ ثبس٘اذٌی ،دٔاب  ٚتابثؾ اػات ٚ
خشٚجیٞبی ایٗ ٔذَ ؿبُٔ دٔبی وٕی ،ٝٙدٔبی ثیـیٔ ،ٝٙیبٍ٘یٗ دٔابی ٔبٞب٘ا ٚ ٝػابال٘،ٝ
ٔمبدیش ثبسؽ  ٚتبثؾ ٔیثبؿٙذ (.)Mikhai, et al.,2002
ثب تٛج ٝث ٝایٙى ٝافشادٔ ،ذت لبثاُ تاٛجٟی اص ؿاجب٘ ٝسٚص سا دس فضابٞبی ػشپٛؿایٝ
ٔٙجّٕ ٝأبوٗ ٔؼى٘ٛی  ٚدفبتش وابسی ػاپشی ٔایٕ٘بیٙاذِ ،ازا دس طشاحای ایاٗ أابوٗ
ٔیثبیؼتی و ٝعال ٜٚثش سفع ٘یبصٞبی عّٕىشدی  ٚصیجبیی ؿٙبػب٘ ،ٝتبثیشات آٖ ثش ػالٔت
سٚحی  ٚجؼٕی ػبوٙیٗ  ٚثبصدٞی وبسثشیٗ  ٚوبسوٙبٖ ٘یض ٔذ ٘ظش لشاس ٌیشد ( Miri and

 .) Kompani, 2012دس فضبیی وٛ٘ ٝس طجیعی ٔٙجع اكّی سٚؿٙبیی اػت ،ثاب تٛجا ٝثاٝ
٘ ٛوبسثشیٔ ،یضاٖ ٔعیٙی اص سٚؿٙبیی ٔٛسد ٘یابص ٔایثبؿاذ ( Reinhart & Weissman,

 .)2012الصْ ث ٝروش اػت دیذ ث ٝثیش ٖٚؤ ٝعٕٛال ثٕٞ ٝاشا ٜطشاحای ٘اٛس سٚص ٔطاش
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ٔیؿٛد ٘یض دس افضایؾ ؿبداثی  ٚػالٔت سٚا٘ی  ٚجؼإی ػابوٙیٗ اص إٞیات ثؼاضایی
ثشخاٛسداس اػات ( .)Veitch & Galasiu, 2012اص آ٘جاب ی وا ٝدس یاه فضابی اداسی
وبسٞبیی ٔب٘ٙذ خٛا٘ذٖ ٛ٘ ٚؿتٗ ،ثشسٚی وبغز ٚیب اص طشیك وبٔپیٛتش ا٘جابْ ٔایٌیاشدٚ ،
ػبوٙیٗ ٙیٗ فضبٞبیی عٕٔٛب أىبٖ تغییش جب  ٚیب جٟت دیاذ ثشایـابٖ ٔماذٚس ٘یؼات،
ٍٙٞبْ طشاحی ٙیٗ فضبٞبیی ٔی ثبیؼت ث ٝایجبد جٟات ٌیاشی ٔٙبػات  ٚاطٕیٙابٖ اص
دػتشػی ث ٝسٚؿٙبیی وبفی ثشای ا٘جبْ أٛس تٛج ٝوبٔاُ ٔجاز َٚداؿات ( & Tregenza

 .)Wilson, 2011دس ایٗ ساثط ٝجٛدیت ٞشٚاٌٗ  ٚدیٗ ٞشٚاٌٗ ثب ا٘جابْ ثشسػایٞابی
ٔتعذد ثش سٚی وبسوٙبٖ یه ٔجٕٛع ٝاداسی ٔتٛج ٝؿذ٘ذ و ٝاوثش وبسوٙبٖ ٚاثؼتٍیٞابی
ؿذیذی ثِ ٝحبظ سٚحی  ٚسٚا٘ی ثٛ٘ ٝس طجیعی داس٘ذ؛ ثطٛسیى٘ ٝتبیج آصٔبیـابت ٘ـابٖ
ٔیدٞذ وٛ٘ ٝس طجیعی سٚص ثبعث ایجبد حاغ خٛؿابیٙذی ،ػاالٔت ثلاشی  ٚافاضایؾ
حغ تعّك خابطش افاشاد ٘ؼاجت ثا ٝفضابی وابسی ٔایؿاٛد (& Heerwagen, 1986
 .)Heerwageثش طجك ٔطبِعبت أیُ ػِٕٛبٖ  ٚجبٖ فیٍٙبٖ ٘یض عٙلش پٙجش٘ ٚ ٜاٛس سٚص
٘مؾ ثؼضایی دس ایجبد اٍ٘یض ٜدس ٔحیط وبسی داسد .ثشطجك ٔطبِعبت ایـابٖ ،وبسوٙابٖ دس
یه ٔحیط ثذ ٖٚپٙجش٘ ،ٜؼجت ث ٝوبسٔٙذا٘ی و ٝدس ٔحیط وبسؿبٖ ثطٛس ٔؼتمیٓ ثب پٙجشٜ
دس استجب ا٘ذ ،اص سا٘ذٔبٖ وبسی پبییٗتشی ثشخٛسداس٘ذ ٍ٘ ٚشؽ  ٚحغ سضبیتٔٙاذی اص
ؿغُ ثشای وبسٔٙذا٘ی و ٝدس ٔحیط ثؼت ٚ ٝثذ ٖٚپٙجشٔ ٜـغ َٛث ٝفعبِیتا٘اذ ٘ؼاجت ثاٝ
آٟ٘بیی و ٝدس اتبقٞبی داسای پٙجش ٜوبس ٔیوٙٙذ ثٔ ٝشاتت پابییٗتاش اػات ( Solomon,

.)Finnegan &1981
ٔطبِعبت ثؼیبسی دس صٔی ٝٙطجم ٝثٙذی الّایٓ كاٛست ٌشفتا ٝاػات .ثا ٝطاٛس ٔثابَ
اػٕبعیُ ٘ظاد ٕٞ ٚىبساٖ ( ،)1390دس پظٞٚـی اص سٚؽ ٞبی ٘ٛیٗ آٔبسی  GIS ٚثاشای
پ ٟٝٙثٙذی الّیٕی اػتبٖ ػیؼتبٖ  ٚثّ ٛؼتبٖ ثب ٘شْ افضاسٞابی ٔختّاف آٔابسی اػاتفبدٜ
ٕ٘ٛدٜا٘ذ  ٚثب اػتفبد ٜاص سٚؽ خٛؿ ٝثٙذی ،الّیٓ اػتبٖ سا ث٘ 5 ٝبحیا ٝتمؼایٓ ٕ٘ٛد٘اذ.
خؼشٚی  ٚآسٔؾ (٘ ،)1391یض پ ٟٝٙثٙذی الّیٕی اػتبٖ ٔشوضی سا ثاب اػاتفبد ٜاص تحّیاُ
عبّٔی  ٚخٛؿٝای ا٘جابْ داد 7 ٚ ٜپٟٙا ٝالّیٕای ٔتفابٚت سا ؿٙبػابیی وشد٘اذ .خّیّای
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( ،)1383ثشای پ ٟٝٙثٙذی اػتبٖ ٞبی آرسثبیجبٖ ؿشلی  ٚغشثی  ٚاسدثیُ اٍِٛی استفابعی
صٔیٗ سا ث ٝاثعبد ٔ 500× 500تش  ٚپبسأتشٞبی ٔبٞب٘ ٝدٔبی ٛٞا  ٚثبس٘ذٌی سا دس ؿجىٝای
ٔشوت اص ٞفتبد  ٚػ ٝایؼتٍب ٜدس یه دٚس ٜػی ػبِ ٝا٘جبْ داد ٜاػات  ٚثا ٝایاٗ ٘تیجاٝ
سػیذ ٜو ٝالّیٓٞبی خـه  ٚفشاخـه دس ٔحذٚدٜی ٔطبِعبتی ٔٛسد ٘ظش ٚجٛد ٘ذاؿاتٝ
 ٚثخؾ اعظٓ الّیٓٞبی ٔشطٛة آرسثبیجبٖ ،استفبعی (٘اٛاحی ػاشد) ٔایثبؿاذٌ .شأای
ٔطّك ( ،)1385دس پ ٟٝٙثٙذی الّیٕی اػتبٖ ثٛؿٟش ػای ٔتغیاش الّیٕای سا ثاب سٚؽٞابی
ػٙتی  ٚتىٙیهٞبی آٔبسی تحّیُ عبّٔی  ٚتحّیُ خٛؿٝای ٔاٛسد ثشسػای لاشاس دادٚ ٜ
٘ـبٖ داد وٟ ٝبس عبُٔ دس ایجبد ؿشایط الّیٕی ػبال٘ ٝی ٔٙطم٘ ٝمؾ اػبػی داس٘ذ.
آ٘یبدیه ( ،)1987الّیٓ غشة آفشیمب سا ثب اػتفبد ٜاص ٔ 17تغیش الّیٕی  109 ٚایؼاتٍبٜ
ٛٞاؿٙبػی دس دٚسٜی آٔبسی  1931-1971پ ٟٝٙثٙذی وشدٚ .ایات  ٚپاشی (٘ ،)1989یاض
پ ٟٝٙثٙذی الّیٓ ٘ٛاحی اٍّ٘ؼتبٖ ِٚ ٚض سا ثش اػبع دادٜٞبی آٌشٚوّیٕیبیی ا٘جابْ دادٚ ٜ
ٔٙطمٛٔ ٝسد ٔطبِع ٝث 10 ٝالّیٓ ٔتٕبیض تمؼیٓ ٌشدیذ .دس پاظٞٚؾ دیٍاشی ٔمبیؼا ٝثایٗ
سٚؽ طجم ٝثٙذی وٛپٗ  -وبیٍش  ٚسٚؽ طجم ٝثٙاذی آة ٞ ٚاٛایی دسخات سٌشػایٖٛ
ٙذ ٔتغیش )MRT( ٜدس آة ٛٞ ٚای  ٍٕٗٞا٘جبْ ؿذ .ثشسػیٞب ٘ـبٖ داد اٌش  ٝسٚؽ
وٛپٗ  -وبیٍش دس تشػیٓ دٔب  ٚثبسؽ ،دس اكُ ثشای طجم ٝثٙذی آة ٛٞ ٚا طشاحی ٘ـذٜ
 ٚدػتٝثٙذیٞبی ایجبد ؿذ ٜثش اػبع ٌاشٜٞٚابی ٌیابٞی ٞؼاتٙذ ،أاب عّٕىاشد خاٛثی
خلٛكب ثشای دٔب داؿتِٚ ،ٝی سٚؽ اٍِٛسیتٓ ( )MRTث ٝعّت ا٘ذاصٌٜیشیٞبی ثبسؽ ٚ
حؼبػ ایت ثاا ٝتغیی اشات فضاابیی ث ابسؽ دلی اك تااشٙٔ ،بػااتتااش  ٚواابسثشدیتااش اػاات
( .)Canon,2011طجمٝثٙذی آة ٛٞ ٚایی جٟبٖ و ٝثش اػبع طجم ٝثٙذی واٛپٗ -وابیٍش
ا٘جبْ ؿذ دس ٟ٘بیت الّیٓ جٟبٖ سا ثٙٔ 5 ٝطم ٝآة ٛٞ ٚایی تمؼیٓ ٕ٘ٛد  ٚدس ایاٗ سٚؽ
ثشای الّیٓٞب ٔشصٞبی جذاٌب٘ ٝدس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ،أب ثبص  ٓٞسٚؽٞبی ٙذ ٔتغیش٘ ٜتبیج
ثٟتشی حبكُ ٔیٕ٘ٛد (.)Peel, et al.,2006
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مًاد ي ريشَا
محذيدٌ :ؿٟش وشٔبٖ ث ٝعٛٙاٖ ٔشوض اػاتبٖ وشٔابٖ دس 50دسجا 57 ٚ ٝدلیما ٝطاَٛ
ؿشلی  17 ٚدسج 30 ٚ ٝدلیم ٝعشم ؿٕبِی لشاس ٌشفت ٝاػت ٔ 1757ٚتش اص ػطح دسیاب
استفب داسد  ٚدسحبَ حبضاش جٕعیتای ثابِ ثاش ٞ 539اضاس ٘فاش داسد  ٚداسای ٙٔ 4طماٝ
ؿٟشی٘ 13 ،بحیٔ 49 ٚ ٝحّأ ٝای ثبؿاذ .دس ػاطح ؿاٟش وشٔابٖ ،وابسثشیٞابی اداسی
ٔ 213958.410654جٕٔ ٛؼبحت سا دس ثش ٔیٌیش٘ذ.
ريش :تحمیك حبضش ثش ٔجٙبی تحّیُ آٔبسی ،اص ٘ ٛتٛكیفی – تحّیّی  ٚثب اػاتفبدٜ
اص دیتبٞبی الّیٕی تبثؾ دس فضبٞبی اداسی وشٔبٖ ٔیثبؿذ .جٕع آٚسی دیتبٞب ثب اػاتفبدٜ
اص دػتٍب ٜدیتابالٌش دس جٟابت ٔختّاف ػابختٕبٖٞابی اداسی دس ا٘مالثایٗ  ٚاعتاذاِیٗ
(طا٘ٛی ٚ ٝآٚسیُ – جاٛالی  ٚػاپتبٔجش) تٟیا ٝؿاذ ٚ ٜثاب اػاتفبد ٜاص ػیؼاتٓ اطالعابت
جغشافیبیی ٛٔ GISسد ثشسػی لشاس ٌشفت ٚ ٝثاشای تجضیا ٚ ٝتحّیاُ دیتبٞابی ٔٛجاٛد اص
سٚؽ دس٘ٚیبثی  Krigingدس داخُ ٔحیط  GISاػتفبد ٜؿذٜاػت.

تُیٍ وقطٍ پُىٍ بىذی اقلیمی :دس ؿٙبخت عٛأُ ٔاؤثش  ٚدس ٘تیجا ،ٝتابثیش ٌازاسی
ثشپ ٟٝٙثٙذی اثٙی ،ٝضشٚسی ٔیثبؿذ .اِٚیٗ ٌبْ دس تٟیٝی ٘مـٝی پٟٙا ٝثٙاذی الّیٕای دس
ٔٙطمٝی ٔطبِعبتی ،تٟیٝی دیتبٞبی الّیٕی  ٚػپغ تٟیٝی ٘مـٝی عٛأُ ٔاؤثش ثاش الّایٓ
فضبٞبی اداسی ٔیثبؿذ .ث ٝایٗ ٔٙظٛس ثب اػتفبد ٜاص دیتبٞبی ػابصٔبٖ ٛٞاؿٙبػای ،پذیاذٜ
تبثـی دس فضبٞبی اداسی دس ػطح ؿٟش وشٔبٖ ثشسػای ؿاذ ٚ ٜاص آ٘جاب وا ٝثؼایبسی اص
تبثیشات ث ٝدِیُ اثعبد وٓ یب ظبٞشی ٔـبث ٝثب دأٞٝٙبی ٔجبٚس ،دس عىغٞبی ٛٞایی لبثُ
تـخیق ٘یؼتٙذِ ،زا ثشای تىٕیُ اطالعبتٔ ،حذٚد ٜلبثُ دػتشع ٔٛسد ثبصدیذ ٔیاذا٘ی
لشاس ٌشفت ٚ ٝثب اػتفبد ٜاص دػتٍبٜٞب ٘ٛسػٙجی ،دیتبٞب دس جٟبت ٔختّف اثٙیا ٝاػاتخشا
 ٚدس لبِت سٚؽ دس٘ٚیبثی  ٚ Krigingػیؼاتٓ ٔ Arc GIS 10.1اٛسد تجضیا ٚ ٝتحّیاُ
لشاسٌشفت.
فاکتًرَای مًثر در پُىٍ بىذی تابطی :دس ایٗ تحمیك ثشای پ ٟٝٙثٙذی اثشات تبثـای
دس فضبٞبی اداسی عٛأُ تبثیشٌزاس ؿبُٔ ٔمبدیش وٕی ٝٙتبثؾ خٛسؿیذ ٔ ٚمابدیش ثیـایٝٙ
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تاابثؾ خٛسؿاایذ دس ٔاابٞ ٜاابی طا٘ٛی ا ٚ ٝآٚسی اُ – جااٛالی  ٚػااپتبٔجش ٔااٛسد ثشسػاای
لشاسٌشفت٘ .مـٞٝب ثب اػتفبد ٜاص ػیؼتٓ  ARC GISتٟیا ٚ ٝثاشای پٟٙا ٝثٙاذی دس سٚؽ
دس ٖٚیبثی  Krigingاػتفبد ٜؿذ ٜاػت.
جذيل  -8فاکتًرَای مًثر در پُىٍ بىذی تابطی در فضاَای اداری ضُر کرمان
صٔبٖ

استفب

ظٟش خٛسؿیذی

طّٛ

ٔحّی

6:11PM

12:53:55

7:37AM

ٌشیٛٙیچ

13:41

8:23:55

3:07

صاٚیٔ ٝیُ (دسج)ٝ

ٔعبدِ ٝصٔبٖ(دلیم)ٝ

-19:51

-11:71

تُیٍ وقطٍ پُىٍ بىذی اقلیمی
ريش دريویابی  :Krigingوشیجیٔ ًٙعِٕٛی اص جّٕ ٝثشآٚسدوٙٙذٜٞبی صٔیٗ آٔبسی
اػت و ٝثشای ثشآٚسد عّٕىشد تٛصیع فضبیی وبسثشیٞب ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔیٌیشد .ثٝ
طٛس وّی فشایٙذ ثشآٚسد صٔیٗ آٔبسی ؿبُٔ دٔ ٚشحّ ٝتحّیُ ٚاسیٌٛشاْ ٔ ٚشحّ ٝاػتفبدٜ
اص ثشآٚسد وشیجی ًٙثشای ثشآٚسد ٔتغیش ٔٛسد ٘ظش دس ٘مب

فبلذ ا٘ذاصٌٜیشی ٔیثبؿذ.

تحّیُ ٚاسیٌٛشاْ ،یىی اص سٚؽٞبی تٛكیف تغییشات ٔىب٘ی یه ٔتغیش ٘بحیٝای ثٝ
ؿٕبس ٔیآیذٔ .حبػج ٚ ٝتفؼیش ٔٙحٙی ٚاسیٌٛشاْ (٘یٓ تغییش ٕ٘ب) اص ٟٔٓتشیٗ عّٕیبت
صٔیٗ آٔبس ٔیثبؿذ و ٝاص طشیك ٔعبدِ ٝصیش ث ٝدػت ٔیآیذ.
) (

)

(

) ( ∑

) (

) (

) ( ٔ :مذاس ٚاسیٌٛشاْ ثشای جفت ٘مبطی و ٝث ٝفبكّ h ٝاص  ٓٞلشاس داس٘ذ؛
) :N(hتعذاد ص٘ ٚمبطی و ٝدس یه أتذاد ٔعیٗ ٚ ،دس فبكّٝای ث ٝا٘ذاص h ٜاص  ٓٞلشاس
داس٘ذ؛
)ٔ :Z(xiمذاس ٔـبٞذ ٜؿذٔ ٠تغیش  Zدس ٔٛلعیت xi
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)ٔ :Z(xi+hمذاس ٔـبٞذ ٜؿذٔ ٠تغیش  Zدس ٔٛلعیت xi+h

ٕٟٔتشیٗ وبسثشد ٚاسیٌٛشاْ اػتفبد ٜاص اطالعبت آٖ دس اٍِاٛسیتٓٞابی ثاشآٚسد صٔایٗ
آٔبسی اػت .أب لجُ اص وبسثشد آٟ٘ب دس ثشآٚسد ،الصْ اػت ٔٙبػتتشیٗ ٔذَ تئٛسی ؿابُٔ
ٔذَٞبی وشٚیٌٛ ،ػی یب ٕ٘بیی سا ثش آٖٞب ثشاصؽ داد .ثشای ثشآٚسد ٔتغیش ٔٛسد ٘ظاش دس
٘مط ٝفبلذ آٔبس ،اص یىی اص ثشآٚسدوٙٙذٜٞبی صٔیٗ آٔبسی تحت عٛٙاٖ وشیجیٔ ًٙعٕاِٛی
اػتفبدٔ ٜیؿٛد .ثٙبثشایٗ ٔعبدِ ٝصیش ،ثشآٚسدوٙٙذ ٜوشیجیٔ ًٙعِٕٛی سا ث ٝكاٛست یاه
جٕع خطی ٚصٖ داس ٘ـبٖ ٔیدٞذ وٞ ٝذف یبفتٗ ٚصٖٞبی آٔابسی ٕ٘٘ٛاٞٝاب اػات ثاٝ
طٛسی و ٝعال ٜٚثش ٘ب اسیت ثٛدٖ ثشآٚسدٚ ،اسیب٘غ ثشآٚسد ٘یض حذالُ ٌشدد.
) (

∑λ

) (

دس ایٗ ساثط Z (xo) ٝثشآٚسد آٔبسی اص ٔتغیش ٔٛسد ٘ظش ٚ λٚصٖ آٔبسی اختلبف
داد ٜؿذ ٜث i ٕٝ٘ٛ٘ ٝاػت m .تعذاد ٕ٘ٞٝ٘ٛبی لشاس ٌشفت ٝدس ٕٞؼبیٍی ٘مطٛٔ ٝسد ٘ظش
ٔیثبؿذ .دػتٍبٔ ٜعبدالتی صیش و ٝثب حُ آٟ٘ب ،ضشیتٞبی ٚص٘ی ٔ λعّٔ ْٛیؿ٘ٛذ
عجبستٙذ اص:
)

(

)

( ∑λ
∑λ

و) ٝ

( γثیبٍ٘ش ٚاسیٌٛشاْ ٔشثٛ

ثٕٞٝ٘ٛ٘ ٝب ) ٚ

(ٚ γاسیٌٛشاْ ٔشث ٛثٝ

٘مطٛٔ ٝسد ثشآٚسد ٕٞٝ٘ٛ٘ ٚبی ٚالع دس ٕٞؼبیٍی آٖ ٘مط μ ٚ ٝضشیت الٌشا٘ظ اػت.
اِٚیٗ ٌبْ دس اػتفبد ٜاص سٚؽٞبی صٔیٗ آٔبسی ثشسػی ٚجٛد ػبختبس ٔىب٘ی دس ثایٗ
دادٜٞب تٛػط آ٘بِیض ٚاسیٌٛشاْ ٔیثبؿذ .ؿاش

اػاتفبد ٜاص ایاٗ آ٘ابِیض ٘شٔابَ ثاٛدٖ دادٜ

ٞبػت .ثش ایٗ اػبع ث ٝعّت عذْ تجعیت دادٜٞبی ثشخی ٔتغیشٞبی ا٘ذاصٌ ٜیشی ؿذ ٜاص
تٛصیع فشاٚا٘ی ٘شٔبَ دادٜٞب ثب تجذیُ ٍِبسیتٕی ٘شٔبَ ؿاذٜا٘اذ  ٚػاپغ اٍِاٛی تٛصیاع
فضبیی  ٚدسج ٝپیٛػتٍی ٔىب٘ی ٔتغیشٞب ثب اػتفبد ٜاص ٘یٓ تغییشٕ٘ب اسصیبثی ؿذ٘ذ .پغ اص
سػٓ ٚاسیٌٛشاْ  ٚثشاصؽ ٔذَ ٔٙبػت ،عّٕیبت ٔیبٖ یابثی ثاٚ ٝػایّ ٝسٚؽ وشیجیٙاً
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ٔعِٕٛی ا٘جبْ ؿذٜاػتٔ .مبیؼٔ ٝمبدیش ٚالعی ثشآٚسد ؿذ ٜاص طشیك ٔحبػجٔ ٝاالنٞابی
پشاوٙذٌی ؿبُٔ ٔیبٍ٘یٗ خطبٔ ، (ME)1یبٍ٘یٗ لذس ٔطّك خطب ، (MAE)2جزس ٔیابٍ٘یٗ
ٔشثعبت خطبٕٞ ٚ )RMSE) 3جؼتٍی ثایٗ آٖ ٞاب ( )Rكاٛست ٌشفات ME .اص طشیاك
ساثط ٝصیش ٔحبػجٔ ٝیٌشدد:
) (

) (̂ ∑

و ٝدس آٖ )ٔ ̂ (xiمذاس ٔـبٞذ ٜؿذ ٜدس ٘مط i ٝاْ (ٔ Z(xiمذاس ثشآٚسد ؿذ ٜدس ٘مطi ٝ

اْ  n ٚتعذاد ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب ٔی ثبؿذٔ .یبٍ٘یٗ خطبی ٔطّك) ،(MAEثیبٍ٘ش خطبی ثشآٚسد
اػت و ٝاص ساثط ٝصیش ٔحبػجٌ ٝشدیذ.
) (

) (̂ ∑

جزس ٔیبٍ٘یٗ ٔشثعبت خطب ) )RMSEثیبٖ وٙٙذ ٠تٛا٘ب ی ٔذَ دس ثشآٚسد ٔتغیش ٚاثؼتٝ
اػتٔ .مذاس  RMSEاص ساثط ٝصیش ث ٝدػت ٔیآیذ:
) (

) (̂ ∑ √

وتایج ي بحث
وتایج حاصل از مذل درين یابی ٘ :Krigingخؼتیٗ ٌبْ ٔٙطمای دس ثشسػای ساثطاٝ
ٔیبٖ دٔٚتغیش ،تشػیٓ دادٜٞب ث ٝكٛست ٘مطٝای دس یه دػتٍبٔ ٜختلبت ٔتعبٔاذ اػات.
ٕ٘ٛداس حبكُ اص ایٗ دػتٍب ٜثٕٛ٘ ٝداس پشاوٙؾ ٍ٘بس ٔعشٚف اػت .وـاف ساثطا ٝثایٗ
ٔتغیشٞب ٍٍ٘ٛ ٚی تأثیشپزیشی اص یىذیٍش یىی اص اٞذاف ایٗ ٔذَ اػات .ثا ٝطٛسیىاٝ
ٔتغیش ثٛدٖ ایٗ عٛأُ ثبعث تغییش عبُٔ ٚاثؼتٔ ٝیؿٛد .ثب اطاال اص ساثطا ٝثایٗ ٔتغیاش
ٚاثؼتٔ ٚ ٝتغیش ٔؼتمُٔ ،یتٛاٖ اص ایٗ ساثطٔ ٚ ٝذَ ثٙٔ ٝظٛس اػتٙجب دس ٔٛسد ٍٍ٘ٛی
تأثیشٌزاسی ٔتغیشٞبی ٔؼاتمُ ٔ ٚمبیؼا ٝعّٕىاشد ایاٗ ٔتغیشٞاب سٚی ٔتغیاش ٚاثؼاتٚ ٝ
1

Mean Error
Mean Absolute Error
3
Root Mean Square Error
2

30

کايشَای جغرافیایی مىاطق بیاباوی ،سال َفتم ،ضمارٌ ايل ،بُار ي تابستان 8931

ٕٞچٙیٗ پیؾ ثیٙی ٔتغیش ٚاثؼت ٝثب ٔعّ ْٛثٛدٖ ٔمبدیش ٔتغیشٞابی ٔؼاتمُ اػاتفبد ٜواشد
(ؿىُٞبی .)22،19،16،13،10،7،4،1ػپغ یه ٔاذَ ٔٙبػات ثاب تٛجا ٝثأ ٝعیبسٞابی
اسصیبثی خطب (جذا )5،4،3،2 َٚاص ثیٗ ٔذَٞبی ػبختبس فضبیی دایشٜای ،وشٚیٕ٘ ،بیی ٚ
ٌبٚػی ا٘تخبة ؿذ ٜاػت.
کمیىٍ اورژی تابطی در اوقالبیهٔ :طبثك ؿىُ صیش ،ؿذت تبثؾ خٛسؿیذ ثاش ٔجٙابی
وٕتشیٗ ٔمبدیش دس ٔب ٜآٚسیُ  ٚثش حؼت ٘ح ٜٛاػاتمشاس اداسات  ٚصاٚیأ ٝیاُ تابثؾ دس
اداسات ثخؾ ؿٕبِی ؿٟش دس ججٟٞٝبی ؿإبِی  ٚدس اداسات ٚالاع دس جٙاٛة ؿاٟش دس
ججٟٞٝبی ؿشلی آٟ٘ب ثیـتش ٔیثبؿذ.

ضکل  –8گراف پراکىص کمیىٍ اورژی تابطی بر ادارات مىتخب در ماٌ آيریل

ضکل – 7ویم پراش وگار (دایرٌ ای ،کريی ،گايسی) کمیىٍ اورژی تابطی ادارات در مذل
کریجیىگ معمًلی آيریل

پُىٍبىذی اثرات اقلیمی بر ابىیٍ اداری با تاکیذ بر فاکتًرَای تابطی

32

ضکل  –9برازش خط رگرسیًن برای مقادیر کمیىٍ ياقعی ي برآيردٌ ضذٌ مکانَای ادارای
ماٌ آيریل

ٔطبثك ؿىُ صیش ،ؿذت تبثؾ خٛسؿیذ ثش ٔجٙبی وٕتشیٗ ٔمبدیش دس ٔب ٜطا٘ٛی٘ ٝیض ثاش
حؼت ٘ح ٜٛاػتمشاس اداسات  ٚصاٚیٔ ٝیُ تبثؾ خٛسؿیذ دس اداسات ثخؾ ؿإبِی ؿاٟش
دس ججٟٞٝبی ؿٕبِی  ٚغشثی  ٚدس اداسات ثخؾ ٔشوضی ؿٟش دس ججٟٞٝبی جٛٙثی ثیـتش
ٔیثبؿذ.

ضکل  –9گراف پراکىص کمیىٍ اورژی تابطی بر ادارات مىتخب در ماٌ ژاوًیٍ

31

کايشَای جغرافیایی مىاطق بیاباوی ،سال َفتم ،ضمارٌ ايل ،بُار ي تابستان 8931

ضکل  – 9ویم پراش وگار(دایرٌای ،کريی ،گايسی) کمیىٍ اورژی تابطی ادارات در مذل
کریجیىگ معمًلی ژاوًیٍ

ضکل  – 0برازش خط رگرسیًن برای مقادیر کمیىٍ ياقعی ي برآيردٌ ضذٌ مکانَای ادارای
ماٌ ژاوًیٍ

٘تبیج وٕی سٚؽٞبی ٔتفابٚت دسٖٚیابثی ثاشای ٔتغیشٞابی اداسی وٕیٙا ٝتابثؾ دس
ا٘مالثیٗ دس جذ 2 َٚداد ٜؿذ ٜاػت .دس ثیٗ ا٘ٛا ٌ٘ٛبٌ ٖٛثشآٚسد ٌشدٞبی وشیجیٙاً،
اص وشیجیٔ ًٙعِٕٛی و ٝسایجتش ٞؼت ثب ٘یٓ پشاؽ ٍ٘بسٞبی دایاشٜای ،واشٚیٌ ،بٚػای
اػتفبد ٜؿذٜاػت٘ .تبیج ایٗ ثشاصؽٞب ثب آٔبسٜٞبی تـخیلی ؿابُٔ سیـا ٝدٔ ْٚشثعابت
خطب (ٔ ٚ )RMSمذاس اػتب٘ذاسد ؿذ ٜآٖ (ٔ ،)SRMSیابٍ٘یٗ اػاتب٘ذاسد (ٔ ،)Msیابٍ٘یٗ
)ٔ ٚ )Meanتٛػط ٔشثعبت خطب ( )ASEاسصیابثی ؿاذ ٜاػات٘ .تابیج كاحت ػاٙجی،

33

پُىٍبىذی اثرات اقلیمی بر ابىیٍ اداری با تاکیذ بر فاکتًرَای تابطی

آؿىبس ػبخت و ٝسٚؽ دس ٖٚیبثی وشیجیٔ ًٙعِٕٛی ثب ٔاذَ ٘ایٓ پاشاؽ ٍ٘بسٌبٚػای
(داسای آػتب٘ )ٝث ٝثٟتشیٗ ؿىُ اٍِٛی تٛصیع فضبیی وابسثشی اداسی سا دس ؿاٟش وشٔابٖ
تجییٗ ٔی وٙذ.
جذيل  -7وتایج ارزیابی ريش برآيردگر کریجیىگ معمًلی با ویم پراش وگارَای متفايت
برای کمیىٍ تابص در اوقالبیه
٘یٓ پشاؽ ٍ٘بس

Mean

دایش ٜای

25 /6148

3 /158725 324 /658 -0 /0425

وشٚی

25 /8954

3 /125632 324 /752 -0 /0436

Y=245671x+354215 1752 /125

ٌبٚػی

18 /4526

2 /024156 244 / 898 -0/0341

Y=214525 x+125324 1536 /452

Ms

ASE

SRMS

RMS

ٔعبدِ ٝخط سٌشػیٖٛ

1645 /54

Y=11253x+124536

بیطیىٍ اورژی تابطی در اوقالبیه :دس ادأ٘ ٝتبیج ٚاسیٌٛشاْ تحمیكٔ ،طبثك ؿىُ صیش،
ؿذت تبثؾ خٛسؿیذ ثش ٔجٙبی ثیـی ٝٙا٘شطی تبثـی دس ٔب ٜآٚسیُ ٘یاض ثاش حؼات ٘حاٜٛ
اػتمشاس اداسات  ٚصاٚیٔ ٝیُ تبثؾ خٛسؿیذ دس اداسات ٚالاع دس ثخاؾ ؿاشلی ؿاٟش دس
ججٞ ٟٝبی ؿشلی  ٚجٛٙثی  ٚدس اداسات ؿٕبِی ؿٟش دس ججٞ ٟٝبی جٛٙثی اداسات ثیـتش
ٔیثبؿذ.

ضکل  – 2گراف پراکىص بیطیىٍ اورژی تابطی بر ادارات مىتخب در ماٌ آيریل

866
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ضکل  – 1ویم پراش وگار (دایرٌای ،کريی ،گايسی) بیطیىٍ اورژی تابطی ادارات در مذل
کریجیىگ معمًلی آيریل

ضکل  – 3برازش خط رگرسیًن برای مقادیر بیطیىٍ ياقعی ي برآيردٌ ضذٌ مکانَای
ادارای ماٌ آيریل

ثشاػبع یبفتٞ ٝبی ث ٝدػت آٔذ ٜدس تحمیك ،ؿذت تبثؾ خٛسؿیذ ثش ٔجٙبی ثیـیٝٙ
ا٘شطی تبثـی دس ٔب ٜطا٘ٛی٘ ٝیض ثش حؼت ٘ح ٜٛاػتمشاس اداسات  ٚصاٚیٔ ٝیُ تبثؾ
خٛسؿیذ دس اداسات ٚالع دس ثخؾ جٛٙثی ؿٟش دس ججٞ ٟٝبی ؿٕبِی  ٚجٛٙثی ثیـتش
ٔیثبؿذ.

پُىٍبىذی اثرات اقلیمی بر ابىیٍ اداری با تاکیذ بر فاکتًرَای تابطی

868

ضکل  –86گراف پراکىص بیطیىٍ اورژی تابطی بر ادارات مىتخب در ماٌ ژاوًیٍ

ضکل  –88ویم پراش وگار (دایرٌای ،کريی ،گايسی) بیطیىٍ اورژی تابطی ادارات در مذل
کریجیىگ معمًلی ژاوًیٍ

ضکل  – 87برازش خط رگرسیًن برای مقادیر بیطیىٍ ياقعی ي برآيردٌ ضذٌ مکانَای
ادارای ماٌ ژاوًیٍ
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867

٘تبیج وٕی سٚؽ ٞبی ٔتفبٚت دس ٖٚیبثی ثاشای ٔتغیشٞابی اداسی ثیـاج ٝٙتابثؾ دس
ا٘مالثیٗ دس جذ 3 َٚداد ٜؿذٜاػت .دس ثیٗ ا٘ٛا ٌ٘ٛبٌ ٖٛثشآٚسد ٌشدٞابی وشیجیٙاً
اص وشیجیٔ ًٙعِٕٛی و ٝسایجتش ٞؼت ثب ٘یٓ پشاؽ ٍ٘بسٞبی دایاشٜای ،واشٚیٌ ،بٚػای
اػتفبد ٜؿذٜاػت٘ .تبیج ایٗ ثشاصؽٞب ثب آٔبسٜٞبی تـخیلی ؿابُٔ سیـا ٝدٔ ْٚشثعابت
خطب( ٔ ٚ )RMSمذاس اػتب٘ذاس ؿاذ ٜآٖ (ٔ ،)SRMSیابٍ٘یٗ اػاتب٘ذاسد (ٔ ،)Msیابٍ٘یٗ
)ٔ ٚ )Meanتٛػط ٔشثعبت خطب ( )ASEاسصیبثی ؿذ ٜاػت٘ .تبیج كحتػٙجی ،آؿىبس
ػبخت و ٝسٚؽ دسٖٚیبثی وشیجیٔ ًٙعِٕٛی ثب ٔاذَ ٘ایٓ پاشاؽ ٍ٘بسٌبٚػای (داسای
آػتب٘ )ٝث ٝثٟتشیٗ ؿىُ اٍِٛی تٛصیع فضابیی وابسثشی اداسی سا دس ؿاٟش وشٔابٖ تجیایٗ
ٔیوٙذ.
جذيل  -9وتایج ارزیابی ريش برآيردگر کریجیىگ معمًلی با ویم پراش وگارَای متفايت
برای درين یابی بیطبىٍ اوقالبیه
٘یٓ پشاؽ ٍ٘بس

Mean

Ms

ASE

SRMS

RMS

ٔعبدِ ٝخط سٌشػیٖٛ

دایش ٜای

3 /1024

-0 /00452

345 /357

542 /667 1 /3456

Y=31142x +32514

وشٚی

1 /3457

0 /007852

475 /578

2/4587

547 /785

Y=45263x +214562

ٌبٚػی

3/6875

-0/003654

564/687

1/2145

569/567

Y=35478x +324512

کمیىٍ اورژی تابطی در اعتذالیه :ثشاػبع یبفتٞٝبی ث ٝدػت آٔذ ٜتابثؾ وٕیٙا ٝدس
اعتذاِیٗ ،ؿذت تبثؾ خٛسؿیذ ثش ٔجٙبی وٕی ٝٙا٘شطی تبثـی دس ٔب ٜػاپتبٔجش ثاش حؼات
٘ح ٜٛاػتمشاس اداست  ٚصاٚیٔ ٝیُ تبثؾ خٛسؿیذ دس اداسات ثخؾ جٛٙثی  ٚؿشلی ؿاٟش
دس ججٟٞٝبی جٛٙثی  ٚغشثی ثیـتش ٔیثبؿذ.

ضکل  –89گراف پراکىص کمیىٍ اورژی تابطی بر ادارات مىتخب در ماٌ سپتامبر

پُىٍبىذی اثرات اقلیمی بر ابىیٍ اداری با تاکیذ بر فاکتًرَای تابطی

869

ضکل  –89ویم پراش وگار (دایرٌای ،کريی ،گايسی) کمیىٍ اورژی تابطی ادارات در مذل
کریجیىگ معمًلی سپتامبر

ضکل  –89برازش خط رگرسیًن برای مقادیر کمیىٍ ياقعی ي برآيردٌ ضذٌ مکانَای
ادارای ماٌ سپتامبر

ثشاػبع یبفتٞٝبی ثذػت آٔاذ ٜتابثؾ وٕیٙا ٝدساعتاذاِیٗ ،ؿاذت تابثؾ خٛسؿایذ
ثشٔجٙبی وٕی ٝٙا٘شطی تبثـی دس ٔب ٜجٛالیٔ ،طبثك ؿىُ صیش ،دس اداسات ٚالاع دس ثخاؾ
جٛٙثی  ٚؿٕبِی ؿٟش ثب ٔمبدیش ضعیفتش  ٚدس ججٟٞٝبی ؿٕبِی اداسات ثش حؼت ٘حاٜٛ
اػتمشاس اداسات  ٚصاٚیٔ ٝیُ تبثؾ خٛسؿیذ ثیـتش ٔیثبؿذ.

869
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ضکل  –80گراف پراکىص کمیىٍ اورژی تابطی بر ادارات مىتخب در ماٌ جًالی

ضکل  – 82ویم پراش وگار (دایرٌای ،کريی ،گايسی) کمیىٍ اورژی تابطی ادارات در مذل
کریجیىگ معمًلی جًالی

ضکل  – 81برازش خط رگرسیًن برای مقادیر کمیىٍ ياقعی ي برآيردٌ ضذٌ مکان َای
ادارای ماٌ جًالی

869

پُىٍبىذی اثرات اقلیمی بر ابىیٍ اداری با تاکیذ بر فاکتًرَای تابطی

٘تبیج وٕی سٚؽٞبی ٔتفبٚت دس ٖٚیبثی ثشای ٔتغیشٞبی اداسی وٕی ٝٙاعتذاِیٗ دس
جذ 4 َٚداد ٜؿذ ٜاػت .دس ثیٗ ا٘ٛا ٌ٘ٛبٌ ٖٛثشآٚسد ٌشدٞبی وشیجی ًٙاص وشیجیًٙ
ٔعِٕٛی و ٝسایجتش ٞؼت ثب ٘یٓ پشاؽ ٍ٘بسٞبی دایشٜای ،وشٚیٌ ،بٚػی اػتفبد ٜؿذٜ
اػت٘ .تبیج ایٗ ثشاصؽٞب ثب آٔبسٜٞبی تـخیلی ؿبُٔ سیـ ٝدٔ ْٚشثعبت خطب ()RMS
ٔ ٚمذاس اػتب٘ذاس ؿذ ٜآٖ (ٔ ،)SRMSیبٍ٘یٗ اػتب٘ذاسد (ٔ ،)Msیبٍ٘یٗ )ٚ )Mean
ٔتٛػط ٔشثعبت خطب ( )ASEاسصیبثی ؿذٜاػت٘ .تبیج كحت ػٙجی ،آؿىبس ػبخت وٝ
سٚؽ دس ٖٚیبثی وشیجیٔ ًٙعِٕٛی ثب ٔذَ ٘یٓ پشاؽ ٍ٘بس ٌبٚػی (داسای آػتب٘ )ٝثٝ
ثٟتشیٗ ؿىُ اٍِٛی تٛصیع فضبیی وبسثشی اداسی سا دس ؿٟش وشٔبٖ تجییٗ ٔیوٙذ.
جذيل  -9وتایج ريش برآيردگر کریجیىگ معمًلی با ویم پراش وگارَای متفايت برای
درين یابی کمیىٍ اعتذالیه
٘یٓ پشاؽ ٍ٘بس

ٔعبدِ ٝخط سٌشػیٖٛ

Mean
14/1452

RMS
SRMS
ASE
Ms
652/5819 2/2547 574/4785 0/02415

Y=542356x +542635

وشٚی

19/2458

456/9852 1/03587

2/2658

475/3574

Y=345785x +344785

ٌبٚػی

21/7569

357/4523 1/04512

3/2478

658/4528

Y=698526x +245896

دایش ٜای

بیطیىٍ اورژی تابطی در اعتذالیه :ثشاػبع یبفتٞٝبی ث ٝدػت آٔذ ٜتبثؾ ثیـای ٝٙدس
اعتذاِیٗ ،ؿذت تبثؾ خٛسؿیذ ثش ٔجٙبی ثیـی ٝٙا٘شطی تبثـی دس ٔب ٜػاپتبٔجشٕٞ ،اب٘طٛس
و ٝدس ؿىُ صیش ٘یض ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد ،ثش حؼت ٘ح ٜٛاػاتمشاس ثٙاب  ٚصاٚیأ ٝیاُ تابثؾ
خٛسؿیذ ،دس اداسات ٚالع دس ثخؾ ؿٕبِی  ٚؿشلی ؿٟش دس ججٟٞٝبی ؿإبِی  ٚغشثای
ثیـتش ٔیثبؿذ.

860
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ضکل  – 83گراف پراکىص بیطیىٍ اورژی تابطی بر ادارات مىتخب در ماٌ سپتامبر

ضکل – 76ویم پراش وگار (دایرٌای ،کريی ،گايسی) بیطیىٍ اورژی تابطی ادارات در مذل
کریجیىگ معمًلی سپتامبر

ضکل  – 78برازش خط رگرسیًن برای مقادیر بیطیىٍ ياقعی ي برآيردٌ ضذٌ مکان َای
ادارای ماٌ سپتامبر

پُىٍبىذی اثرات اقلیمی بر ابىیٍ اداری با تاکیذ بر فاکتًرَای تابطی

862

ثشاػبع یبفتٞٝبی ثذػت آٔذ ٜتبثؾ ثیـی ٝٙدس اعتذاِیٗ ،ؿذت تابثؾ خٛسؿایذ ثاش
ٔجٙبی ثیـی ٝٙا٘شطی تبثـی دس ٔاب ٜجاٛالیٕٞ ،اب٘طٛس وا ٝدس ؿاىُ صیاش ٘یاض ٔـابٞذٜ
ٔیؿٛد ،دس اداسات ٚالع دس ثخؾ غشثی  ٚؿشلی ؿٟش دس ججٟٞٝابی ؿإبِی  ٚجٙاٛثی
اداسات ثش حؼت ٘ح ٜٛاػتمشاس ثٙب  ٚصاٚیٔ ٝیُ تبثؾ خٛسؿیذ ثیـتش ٔیثبؿذ.

ضکل  – 77گراف پراکىص بیطیىٍ اورژی تابطی بر ادارات مىتخب در ماٌ جًالی

ضکل  –79ویم پراش وگار (دایرٌای ،کريی ،گايسی) بیطیىٍ اورژی تابطی ادارات در مذل
کریجیىگ معمًلی جًالی
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861

ضکل – 79برازش خط رگرسیًن برای مقادیر بیطیىٍ ياقعی ي برآيردٌ ضذٌ مکانَای
ادارای ماٌ جًالی

٘تبیج وٕی سٚؽٞبی ٔتفبٚت دس ٖٚیبثی ثشای ٔتغیشٞبی ثیـی ٝٙاعتذاِیٗ دس جاذَٚ
 5داد ٜؿذ ٜاػت .دس ثیٗ ا٘ٛا ٌ٘ٛبٌ ٖٛثشآٚسدٌشدٞبی وشیجی ًٙاصوشیجیٔ ًٙعٕاِٛی
و ٝسایجتشٞؼت ثب٘یٓ پشاؽ ٍ٘بسٞبی دایشٜای ،وشٚیٌ ،بٚػی اػتفبد ٜؿذٜاػات٘ .تابیج
ایٗ ثشاصؽٞب ثب آٔبسٜٞبی تـخیلی ؿبُٔ سیـا ٝدٔ ْٚشثعابت خطاب (ٔ ٚ )RMSماذاس
اػااتب٘ذاس ؿااذ ٜآٖ (ٔ ،)SRMSیاابٍ٘یٗ اػااتب٘ذاسد (ٔ ،)Msیاابٍ٘یٗ )ٔٚ )Meanتٛػااط
ٔشثعبت خطب ( )ASEاسصیبثی ؿاذ ٜاػات٘ .تبیج،آؿاىبس ػابخت وا ٝسٚؽ دسٖٚیابثی
وشیجیٔ ًٙعِٕٛی ثبٔذَ ٘یٓ پشاؽ ٍ٘بسٌبٚػی (داسای آػتب٘ )ٝث ٝثٟتشیٗ ؿاىُ اٍِاٛی
تٛصیع فضبیی وبسثشی اداسی سا دسوشٔبٖ تجییٗ ٔیوٙذ.
جذيل  -9وتایج ريش برآيردگر کریجیىگ معمًلی با ویم پراش وگارَای متفايت برای
درين یابی بیطیىٍ اعتذالیه
٘یٓ پشاؽ ٍ٘بس

Mean

Ms

ASE

SRMS

RMS

ٔعبدِ ٝخط سٌشػیٖٛ

دایش ٜای

4/1478

0/0047

452/452

2/5412

547/7854

Y=24785x +32452

وشٚی

2/2589

0/0048

254/368

1/4526

562/2415

Y=54235x +24785

ٌبٚػی

4/5687

1/0045

478/752

3/6745

526/3547

Y=45698x +35421
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٘تبیج ایٗ ٔمبیؼبت ،ث٘ ٝشْ افضاسٚ Arc GISاسد ؿذ٘ .تبیج ث ٝدػت آٔذ٘ ٜـبٖ داد وٝ
ٔمبیؼ ٝعٛأُ ث ٝدسػتی كٛست ٌشفت ٝاػت  ٚثب ٔحبػج ٝوشدٖ ٚصٖ ٞش یه اص عٛأاُ
ثٚ ٝػیّ ٝایٗ ٘شْ افضاس ،عٛأُ اِٛٚیت ثٙذی ؿذ٘ذ.
وتیجٍگیری
ٔجٕٛع ٝسٚؽٞبیی و ٝثشای پی سیضی واشدٖ ٕ٘ابیؾ تلاٛیشی دادٜٞابی فضابیی،
ٔـبٞذ ٜا٘ذاصٚ ،ٜاثؼتٍی فضبیی یب ٘بٍٕ٘ٛٞی فضبیی ث ٝوبس ٔایسٚد ،ثاب عٙاٛاٖ تحّیاُ
اوتـبفی دادٜٞبی فضبیی ؿٙبختٔ ٝیؿٛد .ایٗ تحّیُ ٔجٕٛعٝای اص سٚؽٞبیی اػت وٝ
تٛصیعٞبی فضبیی سا تٛكیف ٔیوٙذ ٕ٘ ٚبیؾ ٔیدٞذ ٕٞ ٚچٙایٗ ٔىابٖٞاب ،اٍِٞٛابی
فضبیی ،پی٘ٛذ فضبیی  ٚتجٕع سا وا ٝداسای كاٛستٞابی ٔتفابٚت ٘ابٍٕ٘ٛٞی فضابیی
ٞؼتٙذ ،ثشسػی ٔیوٙذ .ایٗ تحمیك ثب ٞذف ثشسػی ؿشایط الّیٕای  ٚپٟٙا ٝثٙاذی ؿاٟش
وشٔبٖ دس ساثط ٝثب تعییٗ جٟت اػتمشاس ػبختٕبٖٞب دس طشاحی ثبالخق ػابختٕبٖٞابی
اداسی ثب تأویذ ثش ا٘شطی تبثـی ،تالؿی ثشای وبػتٗ ٔـىالت ٔشثا ٛثا ٝالّایٓ ٔاشتجط
اػت؛ و ٝدس جٟت ٘یُ ث ٝایٗ ٞذف اص آٔابس  ٚاطالعابت ایؼاتٍبٛٞ ٜاؿٙبػای دس یاه
دٚسٜی آٔبسی ػبِیب٘ٔ ٝـتُٕ ثشتبثؾ ،دٔب ،ثبس٘اذٌی ،سطٛثات ٘ؼاجی  ... ٚثا ٝكاٛست
پبسأتشٞبی حذاوثش ،حذالُ ٔ ٚیبٍ٘یٗ ثٕٞ ٝشا٘ ٜشْ افضاس  GISاػتفبد ٜؿذٜاػت .اػاتبٖ
وشٔبٖ عّی سغٓ ایٗ و ٝدس ػیؼتٓٞبی ثضسي الّیٕی ث ٝطٛس یىپبس  ٝتحت تأثیش ؿاشایط
ػیٛٙپتیىی ٚاحذ لشاس ٔیٌیشد ،أب ث ٝخبطش ٌ٘ٛبٌ٘ٛی عٛأُ ٔحّی الّیٕی ٔ ٚخلٛكاب
ت ٛٙتٛپٌٛشافی دس پ ٟٝٙی ٌؼتشدٜی اػتبٖ ،ثبعث ؿذ ٜو ٝاص خاشد ٜالّایٓٞاب ٘ ٚاٛاحی
الّیٕی ٔتفبٚتی ثشخٛسداس ثبؿذ .ثذیٗ ٔٙظٛس ثب اػتفبد ٜاص سٚؽٞبی ٘اٛیٗ آٔابسی ٔب٘ٙاذ
دس ٖٚیبثیٞبی  ،Kriging ٚ IDWو٘ ٝتبیج لبثُ اطٕیٙبٖتشی ٘ؼجت ث ٝسٚؽٞبی ػاٙتی
داس٘ذ ،پشاوٙذٌی عٙبكش الّیٕی دس پ ٟٝٙاػتبٖ ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٌشفات وا ٝدس آٖ ػاعی
ؿذ ٜاػت ثب ثشسػی جٟت ٌیشیٞبی ٔختّف  ٚػطح دسیبفت تبثؾ ٔتفابٚت فضابٞبی
اداسی ٕ٘ ٝ٘ٛدس ؿٟش وشٔابٖٔ ،حبػاجبت الصْ ثاٙٔ ٝظاٛس تعیایٗ پٟٙا ٝثٙاذی تبثـای دس
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ؿٟشوشٔبٖ  ٚجٟتٌیشی ثٟی ٝٙثشسػی  ٚاسا  ٝؿٛد ؤ ٝشاحُ ا٘جبْ وبس سا لذْ ث ٝلذْ ثٝ
ٔٙظٛس ایجبد ثٙبیی ثب سٚؿٙبیی طجیعی ٔفیذ ٔ ٚطّٛةٕٛٞ ،اس ٔیػبصد  ٚأیاذ اػات واٝ
ث ٝوٕه آٖ ثتٛاٖ دس ٔشاحُ اِٚی ٝپشٚػ ٝطشاحی ث ٝطشاحبٖ ٟٙٔ ٚذػبٖ دس تعییٗ ؿاىُ
 ٚجٟت اػتمشاس ثٙب یبسی سػب٘یذ٘ .تبیج كحت ػٙجی ،آؿىبس ػبخت و٘ ٝتابیج تحمیاك
ث ٝدػت آٔذ ٜاص ٘مـٞٝبی ٟ٘بیی تِٛیذ ؿذ ٜثشای پٟٝٙثٙذی الّیٕی (فبوتٛسٞابی تبثـای)
دس فضبٞبی اداسی ٘ـبٖ داد و ٝصاٚیٔ ٝیُ تبثؾ خٛسؿیذ دس اعتاذاِیٗ ثلاٛست عٕاٛد
ثٛد ٚ ٜدس ا٘مالثیٗ افمیِ ،زا تبثؾ خٛسؿذ دس اداساتی و ٝدس ؿٕبَ ؿٟش ثٛد ٜثیـتش  ٚدس
اداسات ثخؾ جٛٙثی ثٚ ٝاػطٚ ٝجٛد وٜٞٛبی جٛٙة ؿٟش وٕتاش ٔایثبؿاذ .ثاش ٕٞایٗ
اػبع تبثؾ خٛسؿیذ دس ججٟٞٝبی ؿإبِی  ٚؿاشلی ٔابوضیٕٓ دسججٟاٞٝابی غشثای ٚ
جٛٙثی ٔیٙیٕٓ ٔیثبؿذ.
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