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چکیده
پیشبینی عمق بارندگی در مدیریت منابع آب هر منطقه از اهمیت باالیی برخوردار است .مدلهای سریهای زمانی
خانواده  ARIMAکاربرد گستردهای در این زمینه دارند .هدف اصلی این مطالعه پیشبینی بارندگی ماهانه با استفاده از
بهترین روش ایستاسازی سری زمانی و مناسبترین مدل خانواده  ARIMAاست .در این مطالعه ،از دادههای ایستگاه
همدید اردبیل استفاده شد .در گام اول ،بخشهای روند و تغییرات فصلی دادههای بارندگی ماهانه از سال  1990تا 2016
با استفاده از روشهای مختلف حذف شد و در گام دوم ،کارایی مدلهای مختلف خانواده  ARIMAدر پیشبینی بارندگی
ماهانه مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که روش ایستاسازی با استفاده از میانگین متحرک مرکزی مرتبه  12و
میانگین فصلی بهترتیب ،برای حذف روند و تغییرات فصلی (بهدلیل ایجاد باالترین مقدار ضریب همبستگی ())r=0/8
بهترین روش ایستاسازی بوده و مدل  SARIMA)1،0،1()0،0،1(12با بیشترین ضریب همبستگی ( )r=0/8و کمترین معیار
آکائیک ( )AIC=191/74مناسبترین مدل پیشبینی بارندگی ماهانه در ایستگاه مورد مطالعه است .در نهایت ،بارندگی
ماهانه  3سال آینده ( 2017تا  )2019با استفاده از روش ایستاسازی و مدل منتخب پیشبینی گردید .نتایج نشان داد که
روند بارندگی ایستگاه همدید اردبیل در سه سال آینده بهصورت کاهشی خواهد بود.
واژههای کلیدی :اردبیل ،پیشبینی بارندگی ،سریهای زمانی ،معیار آکائیک
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Abstract
Forecasting rainfall depth is very important in water resources management. ARIMA family time
series models have a widespread application in this context. The main objective of this study was to predict
monthly rainfall using the best time series stationary method and the most suitable ARIMA family model. In
this study, Ardabil synoptic station’s data was used. In the first step, the trend and seasonality terms of
monthly rainfall data from 1990 to 2016 were removed using different methods and in the second step the
efficiency of different ARIMA models for predicting monthly rainfall was investigated. Results showed that
the stationary method using 12 period centered moving average and seasonal average in order to remove
trend and seasonal variation, respectively, is the best stationary method with the highest correlation
coefficient (r=0.8). Also, the SARIMA (1,0,1) (0,0,1)12 model with the highest correlation coefficient
(r=0.8) and the lowest Akaike criterion (AIC=191.74) is the best prediction model for monthly rainfall at the
studied station. Finally, the monthly rainfall of the next 3 years (2017-2019) forecasted using the optimized
stationary method and the selected model. Results showed that the rainfall trends of Ardabil synoptic station
will be decreased in the next three years.
Keywords: Akaike Information Criterion, Ardabil, Rainfall Prediction, Time Series

مقدمه
برداری بهینه و پایدار از منابع آبی موجود

 بارندگی از،در میان پارامترهای مختلف اقلیمی

 باقیراف و،1396 خواهد نمود (ترنجیان و معروفی

اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا اصلیترین منبع

.)2017 همکاران

تأمین آب در دسترس بشر بوده و وجود آن منشأ

مدلهای مختلف پیشبینی بارندگی را میتوان به

اصلی فعالیتهای مختلف از جمله کشاورزی و امنیت

 مدلهای فیزیکی که مبتنی.دو دسته اصلی تقسیم نمود

 صنعتی و اقتصادی بوده و بالهای طبیعی از،غذایی

بر مدلسازی فرآیندهای فیزیکی مؤثر در بارندگی بوده

جمله سیل و خشکسالی از آن ناشی میشود (رحمان و

و مدلهای مبتنی بر داده که با استفاده از دادههای

 از.)2018  ناراسیمها مورتی و همکاران،2017 همکاران

- مقدار بارندگی را در آینده پیش،مشاهده شده تاریخی

 پیشبینی مقدار بارندگی آینده و به عبارت دیگر،این رو

 این مدلها اصطالحاً مدلهای تحلیل.بینی میکنند

مقدار آب در دسترس آینده یک گام بسیار مفید در

سریهای زمانی نامیده میشوند (آبوت و ماروهاسی

 برنامهریزیها و،راستای سیاستگذاریهای آگاهانه

 از جمله مدلهای تحلیل سریهای.)2014  و2012

تصمیمگیریهای مدیریتی بوده و کمک زیادی در بهره

زمانی که بهمنظور پیشبینی بارندگی مورد استفاده
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قرار میگیرند میتوان به شبکههای عصبی مصنوعی

آبخیز رودخانه ماهانادی در کشور هندوستان را با

( K ،1)ANNنزدیکترین همسایگی ( ،2)K-NNرگرسیون

استفاده از مدلهای  SARIMAمورد تجزیه و تحلیل

خطی چندگانه ( ،3)MLRماشینهای بردار پشتیبان

قرار

مدل

رگرسیونی ( 4)SVMRegو مدلهای خانواده اتورگرسیو

 SARIMA)1،0،0()0،1،1(12بهترین الگو در پیشبینی

میانگین متحرک یکپارچه ( 5)ARIMAاشاره کرد .در این

بارندگی منطقه مورد مطالعه است .رحمان و همکاران

میان ،مدلهای خانواده  ARIMAپرکاربردترین مدلهای

( )2017کارایی مدلهای مختلف  SARIMAرا بهمنظور

تحلیل سریهای زمانی در پیشبینی بارندگی است که

پیشبینی بارندگی ماهانه کشور بنگالدش ارزیابی

در داخل و خارج از کشور مورد استفاده قرار گرفته

کردند.

مدل

است.

 SARIMA)1،0،0()0،1،1(12بهترین الگوی پیشبینی

دادند

و

ایشان

نتیجه

گزراش

گرفتند

دادند

که

که

ویسیپور و همکاران ( )1389کارایی مدلهای

بارندگی کشور است .ناراسیمها مورتی و همکاران

 ARIMA ،ARMA ،MA ،ARو  SARIMAرا در پیشبینی

( )2018کارایی مدلهای مختلف  SARIMAرا در پیش-

بارندگی و دمای روزانه ،ماهانه و ساالنه ایستگاه همدید

بینی بارندگی موسمی شمال شرق کشور هندوستان،

کرمانشاه مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه

مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که مدل

رسیدند که مدل  SARIMA)0،0،1()0،1،1(12بهترین الگو

 SARIMA)0،1،1()1،0،1(4مناسبترین مدل در پیشبینی

در پیشبینی بارندگی و دمای منطقه است .حسینعلیزاده

بارندگی منطقه است.

و همکاران ( )1393کارایی مدلهای  SARIMAرا به-

بارندگی یکی از سریهای زمانی هیدرولوژیکی

منظور پیشبینی بارندگی ماهانه ایستگاه بارانسنجی

است که از مجموع مشاهدات بارندگی که برحسب زمان

ارازکوسه در استان گلستان ،مورد بررسی قرار دادند و

و در فواصل مساوی از آن مرتب شده است تشکیل

SARIMA)0،0،1()0،1،1(12

میگردد (باکس و همکاران  ،1994باورمن و کونل

مناسبترین الگوی پیشبینی بارندگی است .عبدالهنژاد

 .)1979سریهای زمانی هیدرولوژیکی بهطور عمده

ARIMA

پویا و یا ناایستا بوده و از سه بخش اصلی تشکیل می-

و مدلهای فصلی  SARIMAرا بهمنظور پیشبینی

شوند که عبارتند از )1 :بخش روند (تغییرات افزایشی و

بارندگی ماهانه ایستگاه هاشمآباد در استان گلستان،

یا کاهشی خطی و یا (اغلب) غیرخطی) )2 ،بخش فصلی

مورد ارزیابی قرار دادند و به این نتیجه رسیند که مدل

(تغییرات افزایشی و کاهشی که با فواصل زمانی منظم

 SARIMA)3،1،2()0،1،2(12بارندگی را با کمترین خطا

تکرار میشوند) و  )3بخش تصادفی (داده باقیمانده پس

برآورد میکند .خلیلی و ناظری تهرودی ( )1395عملکرد

از حذف روند و تغییرات فصلی) .دو بخش اول ترم

مدلهای تکمتغیره  ARIMAو چندمتغیره  CARIMAرا

قطعی دادهها و یا عوامل ناایستایی و بخش سوم ترم

در مدلسازی بارندگی ساالنه ایستگاه همدید ارومیه

تصادفی و یا بخش ایستای دادهها است (کارآموز و

مورد بررسی قراردادند و به این نتیجه رسیدند که

عراقینژاد .)1393

به این نتیجه رسیدند که مدل

( )1394کارایی مدلهای غیرفصلی  MA ،ARو

مدلهای چندمتغیره دقت باالتری نسبت به مدلهای تک

مفهموم اصلی ایستاسازی عبارت است از حذف

متغیره دارند .مِهِر و ژها ( )2013بارندگی ماهانه حوضه

مقادیر مربوط به جمله قطعی (روند و تغییرات فصلی) و

1

بدست آوردن بخش تصادفی دادهها است (خلیلی و

Artificial Neural Networks
K-Nearest neighbors
3
Multiple Linear Regression
4
Support Vector Machines for Regression
5
Auto Regressive Integrated Moving Average
2

ناظری تهرودی  .)1393اولین گام در مدلسازی و
پیشبینی دادهها با استفاده از مدلهای خانواده

قضاوی ،ایمانی . . .
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 ،ARIMAایستاسازی سری زمانی است (خلیلی و

مورد استفاده قرار گرفت .موقعیت کشوری و استانی

همکاران  )1396که در تحقیقات مختلف روشهای منفرد

ایستگاه مورد مطالعه در شکل  1نشان داده شده است.

متفاوتی به این منظور استفاده شده است که از جمله

تشریح مدلهای خانواده ARIMA

آنها میتوان به روشهای تفاضلگیری ،حداقلمربعات،

مدلهای خانواده  ARIMAبه دودسته مدلهای

تبدیل باکس-کاکس و میانگین متحرک در حذف بخش

غیرفصلی یا  ARIMAو مدلهای فصلی یا

روند و روشهای تفاضلگیری فصلی و میانگین فصلی

تقسیم میشوند.

SARIMA

در حذف تغییرات فصلی اشاره نمود (خلیلی و همکاران
 ،1390حسینعلیزاده و همکاران  ،1393عبدالهنژاد
 ،1394میرزاوند و قضاوی  ،2015دستورانی و همکاران
 )2016که هر یک به روش خاصی عوامل ناایستایی را
حذف میکنند .اما در این مطالعه ،برای اولین بار ،کارایی
روشهای مختلف ایستاسازی بهمنظور حذف روند و
تغییرات فصلی دادههای بارندگی ماهانه ،بهطور همزمان
مورد ارزیابی قرار گرفت.
بنابراین ،اهداف اصلی این مطالعه ،ارزیابی
عملکرد روشهای مختلف ایستاسازی دادهها و مدلهای
مختلف خانواده  ARIMAدر پیشبینی بارندگی ماهانه
است که بهصورت موردی در ایستگاه همدید اردبیل
انجام گردید.
مواد و روشها
ایستگاه مورد مطالعه و دادههای مورد مطالعه
این مطالعه بهصورت موردی در ایستگاه همدید
اردبیل انجام گردید .این ایستگاه در شمال غربی کشور
ایران ،بخش مرکزی استان اردبیل و در شهرستان
اردبیل واقع بوده و مختصات جغرافیایی آن بهصورت ́
 38˚ 15عرض شمالی و ́  48˚ 17طول شرقی است.

شکل  -1موقعیت ایستگاه همدید اردبیل در استان اردبیل و
ایران.

مدلهای غیرفصلی
مدلهای غیرفصلی یا ( ARIMA)p,q,dبا مرتبه-
های  d ،pو  qمشخص میشوند و شامل مدلهای زیر
میباشد:
الف :مدل اتورگرسیو ()AR
این مدل بهصورت ( AR)pبیان میشود که در آن
 ،pمرتبه اتورگرسیو بوده و ساختار آن مطابق رابطه
زیر است.

ارتفاع آن از سطح دریا معادل  1332متر ،بارندگی

][1

روزانه آن حدود  10درجه سلسیوس است

𝑝𝑌𝑡 = 𝐶 + 𝜑1 𝑌𝑡−1 + 𝜑2 𝑌𝑡−2 + ⋯ + 𝜑𝑝 𝑌𝑡−
𝑡𝑒 +
ب :مدل میانیگین متحرک ()MA

از نوع خشک سرد است .در این مطالعه دادههای

این مدل بهصورت ( MA)qبیان میشود که در

بارندگی ماهانه ایستگاه مذکور از سال  1990تا 2016

آن  ،qمرتبه میانگین متحرک بوده و ساختار آن مطابق

متوسط ساالنه حدود  290میلیمتر و دمای متوسط
(نویسندگان) .براساس روش آمبرژه ،اقلیم این ایستگاه

رابطه زیر است.

ارزیابی کارایی روشهای مختلف ایستاسازی دادهها با استفاده از مدلهای . . .

][2

𝑌𝑡 = 𝐶 + 𝜃1 𝑌𝑡−1 + 𝜃2 𝑌𝑡−2 + ⋯ + 𝜃𝑞 𝑌𝑡−𝑞 +

𝑡𝑒

ج :مدل اتورگرسیو میانگین متحرک ()ARMA
این مدل بهصورت ( ARMA)p,qبیان میشود که
در آن  pو  qبهترتیب ،مرتبه اتورگرسیو و میانگین
متحرک بوده و ساختار آن مطابق رابطه زیر است.
𝑌𝑡 = 𝜑1 𝑌𝑡−1 + 𝜑2 𝑌𝑡−2 + ⋯ + 𝜑𝑝 𝑌𝑡−𝑝 + 𝑒𝑡 −
𝑞𝜃1 𝑌𝑡−1 − 𝜃2 𝑌𝑡−2 − ⋯ − 𝜃𝑞 𝑌𝑡−
][3
در روابط  1تا  𝑌𝑡 ،3متغیر پیشبینی شده در زمان 𝑡 ام،
 𝜑2 ،𝜑1و 𝑝𝜑 پارامترهای مدل  𝜃2 ،𝜃1 ،ARو 𝑞𝜃 پارامتر-
های مدل  𝐶 ،MAمقدار ثابت مدل p ،و  qبهترتیب مرتبه
اتورگرسیو و میانگین متحرک 𝑡 ،زمان و 𝑡𝑒 مقدار
باقیمانده تصادفی در زمان 𝑡 ام (مستقل از زمان که از
توزیع نرمال با میانگین صفر تبعیت میکند) (حسینعلی-
زاده و همکاران  ،1393جعفرزاده و همکاران ،1396
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(سوموانشی و همکاران  ،2006ناراسیمها مورتی و
همکاران .)2018
𝜑𝑝 (𝐵) = 1 − 𝜑1 𝐵1 − 𝜑2 𝐵 2 − ⋯ −

][5
𝑝 𝐵 𝑝𝜑
][6

𝜃𝑞 (𝐵) = 1 − 𝜃1 𝐵1 − 𝜃2 𝐵 2 − ⋯ −

𝑞 𝐵 𝑞𝜃
مدل فصلی
این مدل اتورگرسیو میانگین متحرک یکپارچه
فصلی

نامیده

و

شده

بهصورت

 SARIMA)p,d,q()P,D,Q(sبیان میشود که در آن  d ،pو
 qبهترتیب ،مرتبههای اتورگرسیو ،تفاضلگیری و
میانگین متحرک در بخش غیرفصلی D ،P ،و  Qبهترتیب
مرتبههای اتورگرسیو ،تفاضلگیری و میانگین متحرک
در بخش فصلی و  sطول فصل بوده و ساختار آن به-
صورت زیر است.
][7

ونگ و همکاران  ،2014پاپاالسکاریس و همکاران

𝑡𝑒)𝐵( 𝑞𝜃) 𝑠 𝐵( 𝑄𝛩 Ф𝑃 (𝐵 𝑠 )𝜑𝑝 (𝐵)𝛻𝑠𝐷 𝛻 𝑑 𝑌𝑡 = 𝜇 +
که در آن d ،p ،𝜃 ،𝜑 ،𝐵 ،𝛻 ،𝑒𝑡 ،𝜇 ،𝑌𝑡 ،و  qمطابق رابطه

د :مدل اتورگرسیو میانگین متحرک یکپارچه

 Ф ،4و 𝛩 بهترتیب ،پارامترهای مدلهای  ARو

()ARIMA

فصلی D ، P ،و  Qبهترتیب ،مرتبههای اتورگرسیو،

.)2016

این مدل بهصورت ( ARIMA)p,d,qبیان میشود

MA

تفاضلگیری و میانگین متحرک در بخش فصلی و

s

که در آن  d ،pو  qبهترتیب مرتبه اتورگرسیو ،تفاضل-

طول فصل است .مقادیر )𝐵( 𝑝𝜑 و )𝐵( 𝑞𝜃 بهترتیب،

گیری غیرفصلی و میانگین متحرک بوده و ساختار آن

مطابق روابط  5و  6و مقادیر ) 𝑠 𝐵( 𝑃 Фو ) 𝑠 𝐵( 𝑄𝛩 نیز

بهشرح زیر است.

بهترتیب ،با استفاده از روابط  8و  9تعیین میشوند

][4

𝜑𝑝 (𝐵)𝛻 𝑑 𝑌𝑡 = 𝜇 +

𝑡𝑒)𝐵( 𝑞𝜃
که در آن 𝑌𝑡 ،متغیر پیشبینی شده در زمان 𝑡 ام𝜇 ،
میانگین دادهها 𝜑 ،و 𝜃 بهترتیب ،پارامتر مدلهای  ARو
 MAغیرفصلی d ،p ،و  qبهترتیب ،مرتبه اتورگرسیو،
تفاضلگیری غیرفصلی و میانگین متحرک 𝑒𝑡 ،مقدار
باقیمانده تصادفی در زمان 𝑡 ام 𝛻 ،عملگر تفاضل (عمگلر
تفریقی که در آن هر داده از دادهای قبلی معین کم می-
شود و بهصورت 𝑛 𝛻𝑋𝑡 = 𝑋𝑡 − 𝑋𝑡−بیان میشود) و
𝐵 عملگر پسرو است .مقادیر )𝐵( 𝑝𝜑 و )𝐵( 𝑞𝜃 نیز به-
ترتیب ،با استفاده از روابط  5و  6تعیین میشوند

(ناراسیمها مورتی و همکاران .)2018
][8
⋯ Ф𝑃 (𝐵 𝑠 ) = 1 − Ф1 𝐵1𝑠 − Ф2 𝐵 2𝑠 −
𝑠𝑃 𝐵 𝑃− Ф
][9
𝑠𝑄

𝐵 𝑄𝛩 − ⋯ −

𝑠2

𝐵 − 𝛩2

𝑠1

𝐵 = 1 − 𝛩1

) 𝑠 𝐵(

𝑄𝛩

روش مطالعه
پیشبینی بارندگی ماهانه ایستگاه همدید اردبیل
با استفاده از روشهای مختلف ایستاسازی و مدلهای
مختلف خانواده  ARIMAطی مراحل زیر انجام گردید:

قضاوی ،ایمانی . . .
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تفاضلگیری

الف) آمادهسازی دادهها
در این مرحله عوامل ناایستایی (روند و تغییرات

تفاضلگیری یکی از روشهای حذف عوامل

فصلی) از سری زمانی مورد استفاده حذف و سری

ناایستایی از سریها زمانی است .در این روش سری

زمانی ایستا ایجاد شد .به این منظور ،ترکیبی از روش-

جدید بهشرح زیر تعریف شد.

های مختلف مطابق جدول  1جهت ایستاسازی دادهها

][11

مورد استفاده قرار گرفت.

𝑛𝑋𝑡−
که در آن 𝑍𝑡 ،داده فاقد عامل ناایستایی در زمان 𝑡 ام𝑋𝑡 ،

𝑍𝑡 = ∇(𝑛)𝑋𝑡 = 𝑋𝑡 −

داده مشاهده شده در زمان 𝑡 ام 𝛻 ،عملگر تفاضل و

جدول  -1روشهای حذف روند و تغییرات فصلی به-

𝑛

مرتبه تفاضل است (کارآموز و عراقی نژاد  .)1393با

منظور ایستاسازی دادهها.
روش ایستاسازی

حذف روند

حذف تغییرات فصلی

توجه به روابط شماره  4و  ،7الزم به ذکر است که در

1

تبدیل باکس-کاکس

تفاضل مرتبه 12

تفاضلگیری غیرفصلی 𝛻(𝑛) ،بهصورت 𝑑 𝛻 بیان می-

2

تفاضل مرتبه 1

تفاضل مرتبه 12

3

حداقل مربعات

تفاضل مرتبه 12

شود که 𝑑 نشاندهنده مرتبه تفاضل غیرفصلی است و

4

حداقل مربعات

میانگین فصلی

5

میانگین متحرک

میانگین فصلی

در تفاضلگیری فصلی 𝛻(𝑛) ،بهصورت 𝐷𝑠𝛻 بیان می-
شود که 𝐷 نشاندهنده مرتبه تفاضل فصلی و 𝑠 نشان-
دهنده طول فصل (طول تکرار دادهها) است .برای مثال،
در تفاضل غیرفصلی مرتبه  𝛻(1)،1بهصورت  𝛻 1و در

تبدیل باکس-کاکس
تبدیل

یکی

باکس-کاکس

از

روشهای

تفاضلگیری فصلی مرتبه  1که دادهها دارای دوره
1
𝛻12

ایستاسازی دادههای مثبت و غیرصفر است که مطابق

تکرار  12ماهه هستند 𝛻(12) ،بهصورت

رابطه زیر است.

میشود .در این مطالعه از عملگرهای تفاضلی 𝛻 و
= 𝑡𝑍

][10
𝜆≠0
𝜆=0

1

1
𝛻12

بهترتیب ،برای حذف روند و تغییرات فصلی دادهها
استفاده گردید.

)(𝑋𝑡𝜆 −1
𝜆

نشان داده

{

حداقل مربعات

𝑡𝑋 𝑔𝑜𝑙

روش حداقل مربعات یک روش بهمنظور حذف
که در آن 𝑍𝑡 ،داده تبدیل شده (بخش فصلی و تصادفی)
در زمان 𝑡 ام 𝑋𝑡 ،داده مشاهده شده در زمان 𝑡 ام و

𝜆

پارامتر مدل است (ناظری تهرودی و همکاران .)1393
در این تبدیل مقدار 𝜆 بهصورتی تعیین میشود که
میانگین دادهها (بهدلیل مثبت و غیر صفر بودن دادهها)
برابر با صفر گردد .ضمناً ضریب چولگی دادههای
تبدیل شده صفر و ضریب کشیدگی برابر با سه گردد.
در این مطالعه تبدیل باکس-کاکس دادهها با استفاده از
ابزار  Transformدر محیط نرمافزار آماری
انجام شد.

SPSS.23

روند خطی موجود دادههای سری زمانی است که در آن
دادهها بهشرح زیر تبدیل میشوند.
][12

𝑍𝑡 = 𝛼𝑡 +

𝛽
که در آن 𝑍𝑡 ،بخش روند داده در زمان 𝑡 ام 𝛼 ،شیب
خط روند و 𝛽 عرض از مبدأ است که مقدار آنها به-
ترتیب ،از روابط زیر تعیین میشود.
][13

𝑛
𝑛
𝑛∑ 10
𝑡𝑋 𝑡=1 𝑡𝑋𝑡 −∑𝑡=1 𝑡 ∑𝑡=1
𝑛
2
2
𝑛∑ 10
) 𝑡 𝑡=1 𝑡 −(∑𝑡=1

][14
̅𝑡𝛼

=𝛼

𝛽 = 𝑋̅ −

ارزیابی کارایی روشهای مختلف ایستاسازی دادهها با استفاده از مدلهای . . .

که در آنها 𝑋𝑡 ،داده مشاهده شده در زمان 𝑡 ام،

𝑛

تعداد مشاهدات سری زمانی 𝑋̅ ،میانگین مشاهدات و

̅𝑡

میانگین شماره مشاهدات سری زمانی است (کارآموز و
عراقی نژاد  .)1393در این مطالعه ،معادله روند خطی
دادهها در محیط اکسل محاسبه و مقدار سری فاقد روند
با تفریق مقدار روند از مقادیر مشاهده شده محاسبه
گردید.

∑𝑛𝑖=1 X
][16
𝑛
که در آن 𝑗𝑍 تغییرات فصلی در ماه  jام 𝑋 ،داده فاقد
= 𝑗𝑍

روند و  nتعداد سالهای مورد برسی است.
در این مطالعه از دستور ” ”Decomposeدر محیط نرم-
افزار آماری  R.3.3.1که بهطور پیشفرض براساس
میانگین فصلی ،بخش فصلی دادهها را جدا سازی می-
کند ،استفاده گردید .در نهایت ،پس از ایستاسازی سری

میانگین متحرک
یکی از روشهای تعیین روند تغییرات سریهای
زمانی ،استفاده از میانگین متحرک است (مهدوی ،1386
نیرومند و بزرگنیا  )1390که با استفاده از رابطه 15
محاسبه شده و روند غیرخطی موجود در دادهها را
مشخص میکند.
𝑘∑𝑡+
𝑖𝑋 𝑘𝑖=𝑡−
𝑚

][15
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زمانی بارندگی ماهانه براساس هر یک از  5روش مورد
استفاده در جدول  ،1از معادله خطی سری زمانی ایستا
شده (بخش تصادفی) بهمنظور تعیین میزان شیب خط
برازش و بررسی چگونگی حذف روند دادهها و از
نمودارهای خود همبستگی ( )ACFو خودهمبستگی
جزئی ( )PACFدادههای ایستا بهمنظور بررسی عدم

= 𝑚𝑡𝑍

وجود همبستگی در تأخیرهای مختلف (عدم وجود
تغییرات فصلی) استفاده گردید .همچنین از آزمون
𝑚

کلموگروف -اسمیرنف در سطح اطمینان  95درصد در

(اعداد فرد) در زمان 𝑡 ام 𝑚 ،مرتبه و یا دوره میانگین

محیط  SPSS.23بهمنظور ارزیابی نرمال بودن توزیع

متحرک ( )𝑚 = 2𝑘 + 1و 𝑖𝑋 مقدار مشاهده شده در

آماری دادههای ایستا شده استفاده گردید .در نهایت،

زمان 𝑖 ام است .در این مطالعه ،بهدلیل استفاده از داده-

سریهای ایستای غیر نرمال با استفاده از مناسبترین

های ماهانه ،بخش روند دادهها براساس میانگین

نوع تبدیل (تبدیلهای لگاریتمی ،جذری ،نمایی ،معکوس،

متحرک مرکزی مرتبه  12تعیین گردید .بدین منظور ،از

توانی و سینوسی) (ناظری تهرودی و همکاران ،)1393

دستور ” ”Decomposeدر محیط نرمافزار آماری

نرمال شدند.

 R.3.3.1استفاده گردید که بهطور پیشفرض براساس

ب) مدلسازی

که در آن 𝑚𝑡𝑍 میانگین متحرک (بخش روند) مرتبه

میانگین متحرک مرکزی مرتبه  ،12بخش روند دادهها را

پس از آمادهسازی دادهها ،مشاهدات سالهای

جدا سازی میکند.

 1990تا  2013جهت مدلسازی و مطابق اغلب مطالعات

میانگین فصلی

مرتبط بخشی از دادههای انتهایی (سالهای 2014تا

در این روش ،ماتریس دادههای فاقد روند تشکیل

 )2016جهت آزمون مدلها انتخاب شدند .بنابراین،

میشود .سالهای مورد بررسی ردیفها و ماههای

دادههای ایستا و نرمال ماهانه دوره مدلسازی حاصل

سال ستونهای این ماتریس را تشکیل میدهد .در نهایت

از هریک از روشهای ایستاسازی ،بهمنظور ارزیابی

تغییرات فصلی هر ماه با استفاده از رابطه زیر محاسبه

عملکرد مدلهای مختلف خانواده  ARIMAوارد محیط

میشود .تغییرات فصلی بدست آمده برای هر ماه ،در

نرم افزار آماری  R3.3.1شدند .در گام اول مدلهای

تمامی سالهای مورد بررسی تکرار میشود.

غیرفصلی مورد ارزیابی قرار گرفته و مدلهای مختلف
بهصورت آزمون و خطا براساس مرتبههای متغیر از
بین صفر 1 ،و  ،2اجرا شدند .بنابراین ،تعداد  26نوع
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قضاوی ،ایمانی . . .

مدل در این گام مورد بررسی قرار گرفت که شامل 2

باقیمانده حاصل از برازش مدل به سری مشاهده شده

مدل (2و 2 ،AR)p=1مدل (2و 4 ،MA)q=1مدل (2و q=1و

از نظر عدم وجود همبستگی با استفاده از نمودارهای

2و ARMA)p=1و  18مدل (2و1و q=0و 2و d=1و

خود همبستگی و خود همبستگی جزئی در تأخیرهای

2و1و ARIMA)p=0بودند .در گام دوم نیز مدلهای

مختلف و همچنین از نظر نرمال بودن توزیع آماری آن

فصلی مورد ارزیابی قرار گرفته و مدلهای مختلف به-

با استفاده آزمون کلمورگروف -اسمیرنف مورد

صورت آزمون و خطا براساس مرتبههای متغیر از بین

ارزیابی قرار گرفت (عبدالهنژاد .)1394

صفر و  ،1اجرا شدند .بنابراین ،تعداد  64نوع مدل

د) پیشبینی بارندگی ماهانه

1(12و Q=0و 1و D=0و 1و1( )P=0و q=0و 1و d=0و

مقادیر بارندگی ماهانه  3سال آینده ( 2017تا

1و SRIMA)p=0الگو سازی و اجرا شدند .پس از اجرای

 )2019با استفاده بهترین روش ایستاسازی و بهترین

مدلهای مذکور (در مجموع  90نوع مدل) برای هر یک

مدل پیشبینی کننده مربوط به آن ،پیشبینی گردید.

از  5روش ایستاسازی ،پارامترهای مدلها (،Θ ،φ ،Ф
 D ،θو  ،)dمعیار آکائیک ( 1)AICو همچنین مقادیر

نتایج و بحث

تصادفی پیشبینی شده برای  3سال آزمون ( 2014تا

ایستاسازی دادهها

 )2016یادداشت گردید.

نتایج مربوط به معادله خطی (که در آنها x

ج) انتخاب بهترین روش ایستاسازی و بهترین مدل

شماره زمان سری و  yمقدار سری ایستا شده است)،

در این مرحله ،سریهای تصادفی پیشبینی شده

سطح معنی داری آزمون نرمال بودن (آزمون

هر مدل (پس از اعمال عکس تبدیل نرمالسازی در

کلموگروف -اسمیرنف) قبل و بعد از تبدیل نرمال ساز

صورت لزوم) ،با بخشهای روند و فصلی مربوط به

و مناسبترین تبدیل نرمال ساز برای سری زمانی

روش ایستاسازی خود جمع و مقادیر بارندگی ماهانه

ایستای ایجاد شده در هریک از  5روش ایستاسازی

برای  3سال آزمون پیشبینی گردید .با مقایسه مقادیر

مطابق جدول  2است .همچنین نمودار  ACFو

پیشبینی شده و مشاهده شده در دوره آزمون ،مقدار

مربوط به سری زمانی مشاهده شده و سری ایستا و

ضریب همبستگی ( )rبین آنها محاسبه گردید .بهترین

نرمال حاصل از هر یک از  5روش ایستاسازی به-

مدل پیشبینی کننده در هریک از روشهای ایستاسازی

ترتیب ،مطابق شکلهای  2تا  7است.

براساس مقادیر پارامترهای مدل ،معیار آکائیک و

با توجه به معادله خطی سری ایستای حاصل از روش-

ضریب همبستگی تعیین شد؛ طوریکه بهترین مدل در

های ایستاسازی (جدول  ،)2کمترین شیب خط بهترتیب

هر روش ایستاسازی دارای پارامترهای برابر و یا کمتر

مربوط به روشهای شماره  4 ،3 ،5 ،1و  2است.

از قدرمطلق یک ،کمترین معیار آکائیک و بیشترین

بنابراین ،در روشهای ایستاسازی شماره  5 ،1و  3به-

ضریب همبستگی است .در نهایت روش ایستاسازی و

دلیل ایجاد کمترین شیب در معادله خطی (بهترتیب برابر

مدلی که در آن بیشترین ضریب همبستگی بین مقادیر

با  -0/0031 ،-0/0002و  )-0/0047روند موجود در

پیشبینی شده و مشاهده شده در دوره آزمون وجود

دادههای سری زمانی بهتر از سایر روشها حذف شده

داشت بهعنوان بهترین روش ایستاسازی و بهترین مدل

است .مطابق شکل  ،2دادههای بارندگی ماهانه ایستگاه

پیشبینی کننده انتخاب گردید .همچنین بهمنظور اطمینان

مورد مطالعه دارای خود همبستگی معنیداری در

از مناسب بودن بهترین مدل انتخاب شده ،مقادیر

تأخیرهای  36 ،24 ،12و  48ماهه میباشد که نشان از

Akaike Information Criterion

1

PACF

تکرار تغییرات فصلی در فاصلههای  12ماهه میباشد

ارزیابی کارایی روشهای مختلف ایستاسازی دادهها با استفاده از مدلهای . . .
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جدول  -2معادله خط ،سطح معنیداری آزمون نرمال بودن قبل و بعد از تبدیل و مناسبترین تبدیل نرمال ساز سری تصادفی
حاصل از روشهای ایستاسازی مورد استفاده.
سطح معنیداری

روش
ایستاسازی

معادله خط

سطح معنیداری

آزمون نرمالیته قبل از

مناسبترین تبدیل

تبدیل

آزمون نرمالیته بعد از
تبدیل

1

y=-0/0002x+0/0167

0/34

-

-

2

y=-0/0153x+1/1175

0/77

-

-

3

y=0/0047x-0/7119

0/19

-

-

4

y=-0/0135x+0/7556

0/04

𝑥𝑛 = √𝑥 + 40

0/21

5

y=-0/0031x+0/3901

0/00

𝑥𝑛 = √𝑥 + 40

0/18

3

شکل  -4نمودارهای  ACFو  PACFسری ایستا در روش
شکل  -2نمودارهای  ACFو  PACFسری مشاهداتی

ایستاسازی .2

بارندگی ماهانه.

شکل  -5نمودارهای  ACFو  PACFسری ایستا در روش
شکل -3نمودارهای  ACFو  PACFسری ایستا در روش
ایستاسازی .1

ایستاسازی .3

قضاوی ،ایمانی . . .
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همچنین نتایج ارائه شده در شکلهای  3تا 7
نشان میدهد که تغییرات فصلی موجود در سری
مشاهداتی در هر یک از  5روش ایستاسازی تا حد قابل
مالحظهای حذف شده است .اما در میان آنها روشهای
شماره  4و  5تغییرات فصلی موجود در دادهها را تقریباً
بهطور کامل حذف نموده است .بنابراین ،با توجه به
جدول  ،1روش میانگین فصلی بهترین روش جهت حذف
تغییرات فصلی و ایستاسازی دادههای بارندگی ماهانه
مورد مطالعه است .بنابراین ،با توجه به نتایج ارائه شده
در این بخش میتوان اظهار داشت که روش ایستاسازی

شکل  -6نمودارهای  ACFو  PACFسری ایستا در روش

شماره  5در مقایسه با دیگر روشهای مورد استفاده

ایستاسازی .4

روند و تغییرات فصلی موجود در دادهها را بهتر حذف
نموده است.
مدلهای بهینه
مدلهای بهینه در هر روش ایستاسازی با توجه
به مقدار پارامترها ،معیار آکائیک و ضریب همبستگی
بین مقادیر مشاهده شده و بیشبینی شده در دوره
آزمون انتخاب گردید .بنابراین ،نتایج مربوط به مدل
بهینه انتخاب شده و اطالعات مربوط به آن در هر یک از
روشهای ایستاسازی مطابق جدول  3است.

شکل  -7نمودارهای  ACFو  PACFسری ایستا در روش
ایستاسازی.5

جدول  -3مدل بهینه انتخاب شده در هر یک از روشهای ایستاسازی مورد استفاده.
پارامترهای مدل

روش ایستاسازی

مدل بهینه

1

SARIMA)1،0،1()0،0،1(12

0/8917

2

SARIMA)1،0،1()0،0،1(12

-0/0194

-

3

SARIMA)1،0،1()0،0،1(12

0/8918

-

-1/0000

4

SARIMA)0،0،0()1،0،1(12

-

0/6088

-

-0/7067

5

SARIMA)1،0،1()0،0،1(12

0/6216

-

-1/0000

-0/0353

معیار آکائیک

ضریب همبستگی
1/00

φ

Φ

θ

Θ

d

D

-

-1/0000

-0/9291

-

-

442/43

-1/0000

-0/9238

-

-

1459/16

0/41

-0/9294

-

-

1446/11

0/65

-

-

557/80

0/77

-

-

191/74

0/80
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در روش ایستاسازی شمار  ،1تبدیل باکس-
کاکس بخش عمده مقادیر بارندگی مشاهده شده را به-
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ژها ( ،)2013رحمان و همکاران ( )2017و پاپاالسکاریس
و همکاران ( )2016مطابقت دارد.

عنوان بخش روند دادهها جدا سازی کرد ،به گونهای که
ضریب همبستگی بین مقادیر مشاهد شده و بخش روند

بهترین مدل و روش ایستاسازی

جدا سازی شده حدود  0/99محاسبه گردید .بنابراین،

با توجه به نتایج ارائه شده در بخش ایستاسازی

در این روش مقادیر بسیار کم (نزدیک به صفر) به-

دادهها ،روش ایستاسازی شماره ( 5حذف روند با

عنوان بخش تصادفی دادهها جدا سازی شد و از این رو

استفاده از میانگین متحرک مرتبه  12و حذف تغییرات

ARIMA

فصلی با استفاده از میانگین فصلی) بهعنوان بهترین

(تعداد  90مدل) ،ضریب همبستگی بین مقادیر مشاهده

روش ایستاسازی دادههای بارندگی مورد مطالعه

شده و پیشبینی شده در دوره آزمون برابر با 1

انتخاب گردید .همچنین مطابق نتایج ارائه شده در جدول

محاسبه شد .بنابراین ،برخالف تحقیقات حسینعلیزاده

 ،3بیشترین ضریب همبستگی بین مقادیر مشاهده شده

و همکاران ( )1393و ویسیپور و همکاران ()1389

و پیشبینی شده در دوره آزمون مربوط به روش

روش تبدیل باکس -کاکس روش مناسبی برای حذف

ایستاسازی شماره  5است .از این رو ،روش میانگین

روند از سری زمانی بارندگی ماهانه ایستگاه مورد

متحرک  12ساله و میانگین فصلی بهترتیب بهعنوان

مطالعه تشخیص داده نشد .از این رو ،روش ایستاسازی

بهترین روش حذف روند و تغییرات فصلی موجود در

شماره  1از روند مقایسه حذف گردید.

سری زمانی بارندگی مورد مطالعه انتخاب گردید.

در تمامی مدلهای بررسی شده از خانواده

نکته قابل توجه اینکه ،معیار آکائیک صرفاً برای

همچنین مدل  SARIMA)1،0،1()0،0،1(12مربوط به این

انتخاب مدل بهینه از میان انواع مدلهای اجرا شده در

روش ایستاسازی ،بهدلیل دارا بودن مقادیر پارامترهای

یک نوع روش ایستاسازی بوده و از این رو ،معیار

کمتر و یا برابر با قدر مطلق یک ،کمترین معیار آکائیک

مناسبی برای مقایسه مدلهای بهینه اتخاب شده در

و بیشترین ضریب همبستگی ،بهعنوان بهترین مدل

روشهای مختلف ایستاسازی نیست .چرا که دامنه

پیشکننده بارندگی ماهانه در ایستگاه همدید اردبیل

تغییرات معیار آکائیک وابسته به دامنه تغییرات سری

تعیین گردید .نمودار مربوط به مقادیر مشاهده شده و

ایستا است که در روشهای مختلف ایستاسازی متفاوت

پیشبینی شده با استفاده از مدل مذکور در دوره 36

میباشد .از این رو علیرغم نزدیکی ضریب همبستگی

ماهه آزمون (سال  2014تا  )2016مطابق شکل  8و

در برخی روشهای ایستاسازی ،معیارهای آکائیک

نمودار پراکنش آنها مطابق شکل  9است .همچنین

تفاوت قابل مالحضهای دارند.

نمودار خود همبستگی و خود همبستگی جزئی مربوط

همچنین مطابق نتایج ارائه شده در جدول  ،3در

به مقادیر باقیمانده بهترین مدل انتخابی مطابق شکل 10

تمامی روشهای ایستاسازی مورد مطالعه ،از میان

است.

مدلهای بررسی شده از خانواده ،MA ،AR( ARIMA

با توجه به شکل  ،10مقادیر باقیمانده بهترین مدل

 ARIMA ،ARMAو  )SARIMAمدل  SARIMAبهعنوان

انتخابی از بهترین روش ایستاسازی فاقد خود

مناسبترین مدل پیشبینیکننده بارندگی ماهانه در

همبستگی در تأخیرهای متفاوت بوده و بنابراین،

ایستگاه مورد مطالعه شناخته شد که با نتایج تحقیقات

باقیماندهها بهصورت تصادفی است.

ویسیپور و همکاران ( ،)1389عبدالهنژاد ( ،)1394مِهِر و
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50

بارندگی مشاهده شده
بارندگی پیش بینی…

40

20
10

بارندگی ماهانه ( )mm

30

0
34

31

28

25

16
19
22
دوره آزمون ()month

13

10

7

4

1

شکل  -8نمودار بارندگی مشاهده شده و پیشبینی شده با بهترین روش ایستاسازی (روش شماره  )5و بهترین مدل
( )SARIMA)1،0،1()0،0،1(12در دوره آزمون ( 2014تا  )2016در ایستگاه همدید اردبیل.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
بارندگی پیش بینی شده ( )mm

بارندگی مشاهده شده ( )mm

50
45
40
35
30
25
20
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5
0
0

شکل  -9پراکنش بارندگی مشاهده شده و پیشبینی شده
با بهترین روش ایستاسازی (روش شماره  )5و بهترین
مدل ( )SARIMA)1،0،1()0،0،1(12در دوره آزمون ( 2014تا

شکل  -10نمودارهای  ACFو  PACFمقادیر باقیمانده

 )2016در ایستگاه همدید اردبیل.

بهترین مدل انتخابی (.)SARIMA)1،0،1()0،0،1(12

همچنین سطح معنیداری آزمون نرمال بودن

پیشبینی بارندگی

(کلموگروف -اسمیرنف) و مقدار چولگی باقیماندههای

بارندگی ماهانه پیشبینی شده در سه سال آینده

و  0/2محاسبه

( 2017تا  )219با استفاده از سری زمانی بارندگی

مدل انتخابی بهترتیب معادل 0/94

گردید که نشاندهنده نرمال بودن توزیع آن است.
بنابر این ،مدل انتخابی ،بهمنظور پیشبینی

ماهانه از سال  1900تا  ،2016بهترین روش
ایستاسازی انتخاب شده (روش شماره  5از جدول  )1و

بارندگی ماهانه در  36ماه آینده در ایستگاه مورد

بهترین مدل پیشبینی کننده از خانواده

مطالعه مناسب تشخیص داده شد.

( )SARIMA)1،0،1()0،0،1(12در ایستگاه همدید اردبیل
مطابق جدول  4است.

ARIMA
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69

جدول -4بارندگی ماهانه پیشبینی شده ایستگاه همدید اردبیل در سه سال آینده ( 2017تا  )2019برحسب میلیمتر.
سال  /ماه

ژانویه

فوریه

مارس

آوریل

مه

ژوئن

ژوئیه

اوت

سپتامبر

اکتبر

نوامبر

دسامبر

جمع

2017

8/3

10/4

24/4

35/8

34/1

5/1

0

1

3/8

21/2

26/3

15/5

184

2018

13/3

14/5

29/1

40/2

35/7

8/6

4/2

3

7

23/7

25/2

17/1

221/7

2019

14/8

15/7

28/3

38/5

34/6

8/1

3/6

1/9

6/5

23/1

25/3

18/1

218/6

16/3

20/5

29/4

43/9

41/5

13/4

7/3

7/1

10/4

29/1

26/9

21/4

258/6

میانگین  15ساله
( 2001تا )2015

مطابق نتایج ارائه شده در جدول ،4مقدار

بیتأثیر نخواهند بود .این در حالی است که در مطالعات

بارندگی ساالنه در سه سال آینده ( 2018 ،2017و

مرتبط انجام شده ،صرف نظر از این تأثیر ،صرفاً از

 2019میالدی) نسبت به میانگین بارندگی  15سال

یک نوع روش ایستاسازی دادهها استفاده نموده و

گذشته ( 2001تا  )2015بهترتیب  14 ،29و  15درصد

براساس مناسبترین مدل پیشبینی کننده در آن روش

کاهش خواهد یافت که بیشترین کاهش مربوط به سال

ایستاسازی ،پیشبینی انجام شده است .اگرچه ممکن

 2017میالدی است .این روند کاهشی پیشبینی شده در

است روشهای ایستاسازی منفرد استفاده شده دقت

بارندگی ساالنه مطابق نتایج مطالعات عبدالهنژاد ()1394

قابل قبولی در پیشبینی ارائه دهند ،اما بررسی سایر

در گرگان ،ویسیپور و همکاران ( )1389در کرمانشاه

روشهای ایستاسازی و تعیین دقیقترین روش نیز

است .بارندگیهای ماهانه نیز در تمامی ماهها نسبت به

خالی از لطف نخواهد بود .همچنین ماهیت و گام زمانی

متوسط بارندگی ماهانه در  15سال گذشته کاهش

دادهها نیز در کارآیی روشهای ایستاسازی بسیار

خواهد یافت .بیشترین نرخ کاهشی در بارندگی ماهانه

مؤثر است و روش ایستاسازی که دقت قابل قبولی

مربوط به ماه اوت است که در سه سال آینده بهترتیب

برای دادههای بارندگی ماهانه دارد ،ممکن است دقت

برابر با  58 ،86و  73درصد خواهد بود .کمترین نرخ

کافی در ایستاسازی دادههای بارندگی ساالنه و یا سایر

کاهشی در بارندگی ماهانه نیز مربوط به ماه نوامبر

داده های هیدرولوژیکی مانند دبی جریان و یا تبخیر

است که در سه سال آینده بهترتیب ،برابر با  6 ،2و 6

نداشته باشد .از این رو ،در این مطالعه برای اولین بار

درصد خواهد بود .همچنین مقایسه مقادیر بارندگی

کارایی روشهای مختلف ایستاسازی (جدول  )1به-

فصلی در سه سال آینده با مقادیر  15سال گذشته

منظور ایستاسازی دادههای بارندگی ماهانه بهصورت

نشان میدهد که بیشترین نرخ کاهشی مربوط به

موردی در ایستگاه همدید اردبیل مورد ارزیابی قرار

تابستان ( 58درصد معادل  15میلیمتر) و کمترین نرخ

گرفت .نتایج نشان داد که ترکیب روش میانگین متحرک

کاهشی مربوط به پاییز ( 12درصد معادل  10میلیمتر)

مرکزی مرتبه  12بهمنظور حذف روند موجود در سری

است.

زمانی با روش میانگین فصلی بهمنظور حذف تغییرات

نتیجهگیری کلی

فصلی موجود در سری زمانی (روش پیشفرض دستور

اصلیترین گام در مدلسازی و پیشبینی سری-

” “Decomposeدر محیط نرمافزار آماری  )Rکه در این

های زمانی با استفاده از مدلهای خانواده ،ARIMA

مطالعه تحت عنوان روش ایستاسازی شماره  5مورد

ایستاسازی دادهها است .بنابراین ،روشهای مختلف

بررسی قرار گرفت ،مناسبترین روش ایستاسازی

ایستاسازی که هر یک با تکنیکهای خاص بخشهای

سری بارندگی ماهانه مورد مطالعه است .دالیل انتخاب

قطعی دادهها را جداسازی میکنند ،در دقت پیشبینیها

این روش به شرح زیر است :شیب معادله خطی سری
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ایستای حاصل از آن ( )y=-0/0031x+0/3901بسیار کم

بررسی شده بهعنوان بهترین الگوساز بارندگی ماهانه

و نزدیک به صفر بوده و نشاندهنده حذف مناسب روند

بوده و از این رو ،بهترین مدل برای الگوسازی و پیش-

از سری زمانی است ،در نمودار خود همبستگی و

بینی بارندگی ماهانه در ایستگاه مورد مطالعه است.

خودهمبستگی جزئی سری ایستای حاصل از آن ،هیچ

بنابراین ،بهعنوان نتیجه کلی میتوان اظهار داشت که

ارتباط معنی داری در تأخیرهای مختلف وجود نداشته

روش

مدل

و نشاندهنده حذف کامل تغییرات فصلی از سری

 SARIMA)1،0،1()0،0،1(12بهعنوان روش و مدل مرجع

زمانی است و همچنین بیشترین ضریب همبستگی بین

برای پیشبینی بارندگی ماهانه ایستگاه همدید اردبیل

مقادیر مشاهده شده و پیشبینی شده در دوره آزمون

است که میتواند جهت پیشبینی بارندگی ماهانه ایستگاه

مدلها ( )r=0/80مربوط به مدلی است که دادههای آن با

مذکور در هر دوره زمانی مورد استفاده قرار گیرد.

ایستاسازی

شماره

5

و

استفاده از این روش ایستا شده است .از این رو ،روش

نتایج مربوط به مقادیر بارندگی ماهانه پیشبینی

ایستاسازی مذکور میتواند بهعنوان یک روش مرجع

شده (تخمین زده شده با احتمال وقوع باال) در جدول 3

در الگوسازی و پیشبینی بارندگی ماهانه کل استان

نیز نشان داد که در تمامی ماههای مورد بررسی،

اردبیل مورد استفاده قرار گیرد .این در حالی است که

بارندگی پیشبینی شده نسبت به بارندگی متوسط همان

روشهای ایستاسازی شماره  3و  4نیز بهترتیب ،با

ماهها در  15سال اخیر ،کاهش خواهد یافت .همچنین

ضرایب هبمستگی  0/65و  0/77دقت خوبی در پیشبینی

مقدار بارندگی ساالنه در  3سال پیشبینی شده (،2017

دارند ،اما روش شماره  5بهعنوان دقیقترین روش

 2018و  ،)2019نسبت به میانگین بارندگی ساالنه در

شناخته شده است .نکته دیگر در مورد دادههای ماهانه

 15سال اخیر بهترتیب  14 ،29و  15درصد کاهش

بارندگی اینکه در برخی مطالعات صرفاً دادههای

خواهد داشت .بنابراین ،نتایج نهایی نشاندهنده احتمال

بارندگی ماهانه در فصول بارندگی (مثال زمستان و

باالی کاهش بارندگی در  3سال آینده در منطقه مورد

بهار) بهعنوان سری زمانی انتخاب میشوند و قطعاً

مطالعه است که بهعنوان زنگ خطری در جهت اقدام

روش ایستاسازی در این حالت ،دقت متفاوتی نسبت به

هرچه سریعتر به راهکارهای مدیریت مصارف آب در

حالت استفاده از تمامی ماهها خواهد داشت .بنابراین،

بخشهای مختلف کشاورزی ،صنعتی و خانگی است .از

پیشنهاد میشود در پیشبینی سریهای زمانی با

جمله این راهکارها میتوان به استفاده از روشهای

استفاده از مدلهای خانواده  ،ARIMAبهترین روش

نوین آبیاری و تغییر الگوی کشت در بخش کشاورزی،

ایستاسازی با توجه به ماهیت و گام زمانی دادهها

ایجاد سیستمهای تصفیه و استفاده مجدد از پساب در

انتخاب و مورد استفاده قرار گیرد.

واحدهای صنعتی و استفاده از آب خاکستری و جمع-

بررسی مرتبههای مدلهای بهینه انتخاب شده

آوری و استفاده از رواناب پشتبامها و خیابانها در

نیز نشان داد که مدل  SARIMAبا مرتبههای

مصارف غیرشرب در بخش خانگی و شهری اشاره

 ،)1،0،1()0،0،1(12در  4مورد از  5روش ایستاسازی

کرد.
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