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 به نام خدا

 SPSSنحوه بازسازی داده های اقلیمی با نرم افزار 

 

شاید شما نیز  در هنگام کار کردن با داده های اقلیمی، با مشکالتی رو به رو بودید که یکی از مهمترین آنها کمبود یا         

قلیمی سر و کار دارند، کسانی که با مدل های مختلف ا نبود آمار و داده در یک دوره زمانی یا در یک ماه یا سال می باشد.

چنانچه می خواهند تحلیل واقع بینانه ای از شرایط اقلیمی منطقه داشته باشند و به ویژه اگر این تحلیل یک بررسی تطبیقی و 

. مثال دوره آمارهای اقلیمی آنها یکسان و مشابه باشدمقایسه ای بین محدوده های زمانی و مکانی باشد، نیاز به این دارند که 

شاخص اقلیم گردشگری یا اولگی یا ترجونگ یا هر تحلیل اقلیمی را برای ماههای مختلف و  می خواهید  کنید شمافرض 

در این حالت شما باید دوره های آماری  .برای ایستگاه های مختلف یک منطقه انجام داده و نتایج آنها را باهم مقایسه کنید

سال آمار باشد و  02توان مقایسه واقعی انجام داد. مثال همه انها باید دارای یکسانی برای همه ایستگاه ها داشته باشید تا ب

باشند )به عنوان مثال(. یعنی نمی توان تعداد سالها را برای مناطق، متفاوت گرفت و حتی نمی  022تا  0892همه آنها از 

 توان دوره های زمانی را تغییر داد. باید همه یکسان باشد.

ممکن است در یک دوره ن آمارها توسط ابزارهای هواشناسی و نهادهای مربوطه جمع آوری می گردد، اما از آنجاییکه ای

 زمانی خاصی به هر دلیلی آمار مربوط به آن ماه یا سال گرفته نشده یا ثبت نگردیده باشد و به اصطالح دارای گپ باشد.

دید آن موجود نباشد. بنابراین ممکن است برخی و آمارهای گذشته و جحتی ممکن است یک ایستگاهی تازه تاسیس باشد 

 یعنی: .در این حالت بهترین راه بازسازی داده هاستاز سالها یا ماهها دارای آمار نباشند و اطالعات آن موجود نباشد. 

. یعنی دکه مجهول هستند را از داده های ایستگاه مجاور آن که معلوم می باشد. اخذ می کنی ایستگاهیاطالعات و داده های 

بر اساس داده های معلوم ایستگاه مجاور، شما عدد ایستگاه مجهول خود را به دست می آورید. روشهای بازسازی داده ها 

 می باشد. SPSSمتعدد است اما یکی از ساده ترین و شاید بهترین آنها، بازسازی به روش نرم افزاری و با نرم افزار 

 روش کار:

اولین و مهمترین بخش کار، تعیین ایستگاهی است که مشابهت اقلیمی با ایستگاهی که می  در هر روش بازسازی داده ها،

تعیین این ایستگاه  خواهید داده هایش را بازسازی کنید، داشته باشد و از طرفی داده های آن معلوم باشد و دارای گپ نباشد.

ن ایستگاه که داده های آن معلوم است، باید هم به روش نظری و هم به روش کمی امکان پذیر است. به روش نظری، ای



 

 

فاصله فیزیکی زیادی نداشته و در واقع ایستگاه مجاور ایستگاه مجهول باشد. از طرفی شرایط اقلیمی آن ایستگاه با ایستگاه 

ساحلی مورد نظر تقریبا مشابهت داشته باشد. مثال نمی توان از یک ایستگاه کوهستانی برای بازسازی داده های ایستگاه 

استفاده کرد. باید هم مجاورت فیزیکی داشته و هم مشابهت اقلیمی. برای مناطقی مثل خزر که از شرایط توپوگرافیکی 

 .کفایت می کندیکسانی برخوردار است، مجاورت فیزیکی تا حدودی 

ستگی، ایستگاه پایه را تعیین برای تعیین ایستگاه پایه راه های مختلفی است ولی خود نرم افزار می تواند از طریق تحلیل همب

وارد نرم افزار  و خود آمار خود ایستگاه مجهول را در اینجا ابتدا ما آمار ایستگاهی را در مجاور ایستگاه مجهول استکند. 

ی دو ایستگاه را محاسبه کرده و چنانچه همبستگی بین آنها باید از مقدار می کنیم و سپس برنامه میزان همبستگی بین داده ها

معین بود، فرایند بازسازی داده ها از این ایستگاه آغاز می شود ولی در صورت عدم همبستگی الزم، باید ایستگاه دیگر 

 جهت محاسبه همبستگی انتخاب گردد.

 حال با یک مثال روش کار را دنبال می کنیم:

می باشد که در سواحل استان گیالن قرار  پرنددر اینجا ایستگاه مورد نظر ما برای بازسازی داده ها، ایستگاه کلیماتولوژی 

 تا به حال بدین صورت است: 0880امار و داده های این ایستگاه از سال  دارد.

 



 

 

به طور  0222تا  0222، 0881سال  عالمت ستاره به معنای اینست که ایستگاه پرند در ان ماه ها یا سالها فاقد داده می باشد.

 دارای آمار نمی باشند.  0882و  0221سالهای  کامل فاقد آمار و چند ماه نیز در

اینست که با یک ایستگاه مجاور که داده های معلوم دارد، این گپ ها را اصالح کرد.  داد حال کاری که باید انجام

ه رشت نزدیکترین ایستگاه از نظر فیزیکی به پرند، ایستگاه سینوپتیکی رشت می باشد. حال باید دقیقا آمار و داده های ایستگا

 ،ن با داده های پرند محاسبه شده و در صورت داشتن همبستگیآرا جمع کرده و میزان همبستگی  0222تا  0880از سال 

 فرایند بازسازی داده ها انجام گردد. آمار و داده های ایستگاه رشت در یک فایل اکسلی به صورت زیر است:

  

 جمع کنیم.  Excelفایل  پس باید آمار و داده های هر دو ایستگاه را در یک

 

 

 

 

 



 

 

 ا باز می کنیم:ر SPSSحال نرم افزار 

 

و در محیط اصلی نرم افزار در  نام ماهها و سالها را وارد نکنید( -)فقط آمارها؛ آمار و داده های ایستگاه رشت را کپی کرده 

 کنید. pasteاولین خانه 

 variableن بنویسید. برای این کار در بخش پایین سمت چپ، گزینه حاال باید در خود نرم افزار نام ماهها را برای هر ستو 

view .را کلیک کنید 



 

 

 

. نرم افزار به فرمت نام حساس استنام هر ماه را وارد کنید. توجه داشته باشید که  nameحاال در بخش بعدی و در ستون 

نمی دهد. بنابراین شما تنها نام ماه ها را وارد کنید تا  مثال نام تکراری قبول نکرده و اجازه فاصله دادن یا عدد خالی و ... را

 در هنگام بازسازی مشخص کننده باشد. با کلیک بر روی هر خانه، نام هر ماه را بنویسید.

 



 

 

اصلی  هحال همین فرایند را برای ایستگاه مجهول پرند انجام دهید. آمار آنرا )حتی آن هایی که ندارند( کپی کرده و در صفح

کنید و بعد از آن درست همانند باال برای هر ماه پرند  pasteفزار درست در ادامه داده های رشت بدون هیچ فاصله ای نرم ا

رشت دادید، می توانید جلوی  و توجه داشته باشید نام تکراری قابل قبول نیست و چون نام هر ماه را به یک نام تعیین کنید

ده نشود یا اینکه می توانید نام ماههای رشت را کامل و نام ماه های پرند را بنویسید تا اخطار دا 0هر ماه پرند عدد 

 اختصاری وارد کنید.

 

 مرحله بعدی، تعیین همبستگی بین داده های دو ایستگاه رشت و پرند می باشد.

 را کلیک می کنیم.   bivariateو  زیرگزینه  Correlate، گزینه Analyzeاز منوی 



 

 

 

در پنجره باز شده، سمت چپ ماههایی که برای هر دو ایستگاه وارد کردیم، نشان داده شده است. هر ماهی را که می 

اضافه می کنیم.  variableخواهیم همبستگیشان را مشخص کنیم انتخاب می کنیم و با کلیک بر روی فلش مربوطه به کادر 

 روی همه ماههای هر دو ایستگاه را انتخاب می کنیم و با کلیک ،شداما از آنجاییکه هدف ما محاسبه کلی همبستگی می با

 فلش آنرا به کادر اضافه می کنیم تا همبستگی کلی بین دو ایستگاه محاسبه شود.

 



 

 

نتایج همبستگی در پنجره جدیدی به نمایش در می آید. در اینجا نتایج  OKافزودن همه ماهها با کلیک بر روی پس از 

 00ماه رشت با همه  00اتریسی بزرگ به نمایش در می آید و شما می توانید نتایج همبستگی بین همه همبستگی در یک م

 ماه پرند را مقایسه کنید.

کمتر باشد. همبستگی مثبت نبوده و نباید آمارها از این ایستگاه  2/2اگر چنانچه میزان همبستگی بین یک ماه با ماه دیگر از 

 مناسب بوده و به معنای اینست که بازسازی داده ها امکان پذیر است.باالتر از آن  .بازسازی شود

 

نقطه تالقی ماه های رشت با پرند، عدد همبستگی را نشان می دهد. عدد همبستگی با  همانطور که در تصویر باال می بینید

نست که دو ایستگاه دارای می باشد و این به معنای ای 9/2یا  8/2دایره قرمز مشخص شده است. همبستگی در بین ماهها 

همبستگی مناسبی بوده و می توانیم بازسازی داده های پرند از ایستگاه رشت را انجام دهیم. در تصویر زیر همبستگی بین 

 ماههای دو ایستگاه بهتر مشخص شده است:



 

 

 

 

 حال به سراغ بازسازی داده های می رویم:

 را کلیک کنید. curve estimationو زیرگزینه  Regressionگزینه  Analyzeاز منوی 

 



 

 

 

در پنجره باز شده، در سمت چپ ماههای ایستگاه پرند و مشاهده می شوند. این بار شما باید ماههای مجهولی که می 

مربوط به ماههای ایستگاه وابسته  Dependent(s)کادر خواهید از طریق ماههای معلوم بازسازی کنید را انتخاب کنید. 

در اینجا شما ماهی را که می خواهید داده آنرا بازسازی کنید، از کادر سمت چپ انتخاب و با کلیک بر  اشد.یعنی پرند می ب

را وارد می کنیم.  jan0روی فلش به کادر گفته شده اضافه کنید. این فرایند به صورت ماه به ماه صورت می گیرد. مثال ماه 

را  ه های مجهول از آن بازسازی شوند )یعنی ماه ایستگاه رشت(آن ماهی که قرار است ما independentدر کادر سپس 

 را وارد می کنیم. janبا همان روش وارد کادر می کنیم. مثال در اینجا ماه 

 

 

را تیک بزنید و  predicted valuesباالی سمت راست صفحه را کلیک کنید و در پنجره باز شده، گزینه   saveگزینه 

OK .کنید 



 

 

  

ساله  02فرایند بازسازی این ماه به پایان می رسد. داده های ماه ژانویه برای کل دوره آماری  OKروی گزینه بر  با کلیک

سال، ماه ژانویه پرند دارای گچ داشت، می توان از طریق داده های به دست آمده  02بازسازی شد یعنی اگر در هر کی از 

 بازسازی کرد. 

 داده های ایستگاه های رشت و پرند که در اول کار وارد کردیم، ظاهر می شود. داده های بازسازی شده درست در ادامه

 

 



 

 

 حال می توانید از این داده ها برای ماههایی که آمار و داده نداشته، استفاده کنید.

در بخش ماههای شما می توانید فرایند بازسازی را برای سایر ماهها نیز انجام دهید. تنها کافیست در پنجره بازسازی داده ها، 

 مجهول و معلوم، به جای ژانویه، ماه مورد نظر را وارد کنید تا فریند بازسازی برای آن ماه نیز انجام شود. 

می  نیز از راههای دیگر والبته فرایند بازسازی داده ها روشهای متعددی دارد و این نرم افزار یکی از این روشهای مهم بود. 

 د.توان داده ها را بازسازی کر

 



 

 

 منتظر نظرات شما در سایت هستیم.

از طریق تلگرام ارتباط برقرار کنید و منتظر  41991911190همچنین می توانید با شماره تلگرام 

 نظرات شما هستیم.

اگر آموزش مفید بود حتما اعالم بفرمایید تا ادامه دهیم. ضمناً آموزش هایی که عالقمندید در 

 صی علوم مهندسی آب قرار گیرد را حتما بیان بفرمایید.سایت و کانال تلگرام انجمن تخص

 24442444114111شماره پیامک سایت:  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 : گرامی دوستان با سخنی

 اموختگان، دانش آگاهی بیشتر چه هر کردن گسترده انجمن تخصصی علوم مهندسی آب آرمان

 می مند عالقه افراد به ها آموزش  بهترین هارائ و ایران در دانشگاهی اساتید و دانشجویان پژوهشگران،

 . باشد

 کنون تا ای هزینه هیچ به و است ها آموزش ارائه قرمز خط انجمن تخصصی علوم مهندسی آب در کیفیت 

 و شده بررسی ها ساعت سایت مطالب تمام. است نکرده ها آموزش ایفله ارائه و تولید فدای را کیفیت

 .گیرد قرار عالقمندان اختیار در یخوب محتواب تا شود می ویرایش

 میگیرد، قرار سایت در غیررایگان طور به که موضوعات از برخی آموزش که برسد روزی که داریم تمایل ما

. نیست ما خواست و تمایل چیز همه اما. باشند گرامی مخاطبین اختیار در رایگان کامالا  صورت به بتوانند

 این از استفاده قابل در بخواهیم دانشجویان از ما که شوند می ثباع ما، به تحمیلی باالی های هزینه

. گردد اضافه شده ارائه آموزش چند به هم دیگر آموزش یک شده تا کنند کمک مقداری ها، آموزش

 سایت در بیشتر های آموزش سبب آنها، از پرداختی قطره قطره و اند بوده همراه ما با کنون تا نیز دانشجویان

 . است شده

 

 آموزشیتایپیک  033بیش از  موضوع این گواه. کردیم رایگان را ها آموزش از بخشی توانستیم، که جا هر ما

 شده منتشر انجمن تخصصی علوم مهندسی آب در رایگان صورت به که است به صورت ویدیویی و متنی

 این مهم نکته اما. ردک خواهیم رایگان را ها آموزش از دیگر تعدادی بتوانیم، که هم دیگر زمان هر. است

 .است مهم هدف دو ما برای که است

متن  بیشتری تعداد روز به روز و شوند ارائه و شوند تهیه انجمن تخصصی علوم مهندسی آب های آموزش( ۱

 .شود ارائه آن درو ویدیوی آموزشی 



 

 

 .شوند رایگان مرور به آموزشها این( ۲

 یک غیررایگان بودن ما. ایم گذاشته خود الویت را اول هدف اما. هستند مهم بسیار هدف دو هر ما برای

 انتخاب یک ما برای ها، آموزش از بخشی بودن غیررایگان. دهیم می ترجیح آن رایگان نبودن به را آموزش

 بزرگترین. نماییم ارائه آموزش بیشتری مطالب بتوانیم اینکه برای است اجبار یک. نیست تجاری توسعه برای

 از آنها درک همین اند؛ داشته ما به کنون تا انجمن تخصصی علوم مهندسی آب عزیز یاندانشجو که کمکی

 .اند کرده همراهی و کمک را ما خالصانه اینکه و است بوده موضوع این ظرافت

 


