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اطالع از مقدار آب در دسترس آینده ،یک گام بسیار مفید در تصمیمگیریهای مدیریتی است که کمک
بالقوهای در بهره برداری بهینه و پایدار از منابع آبی موجود خواهد نمود .هدف از انجام این مطالعه ،بررسی روند
و پیشبینی بارندگی ماهانهی ایستگاه سینوپتیک منتخب استان اردبیل با استفاده از بهترین مدلهای
سریهای زمانی است .در این مطالعه ،بارندگی ماهانهی  5سال آینده ( 2020تا  2024میالدی) در منطقهی
موردمطالعه با استفاده از مدلهای مختلف سریهای زمانی خانوادهی  ARIMAپیشبینی شد .در این
پژوهش ،از آزمون ناپارامتریک من-کندال به منظور اطمینان از وجود روند و از نمودار خودهمبستگی ()ACF
نیز به منظور اطمینان از وجود تغییرات فصلی در سری زمانی استفاده گردید .پس از انتخاب بهترین مدل
پیشبینیکننده بر اساس مقادیر پارامترهای مدل ،معیار آکائیک و ضریب همبستگی مقادیر بارندگی ماهانهی
 5سال آینده ( 2020تا  2024میالدی) با استفاده از بهترین روش ایستاسازی و بهترین مدل
پیشبینیکنندهی مربوط به آن ،پیشبینی گردید .نتایج حاصل از آزمون من-کندال نشان داد که دادههای
بارندگی ماهانهی ایستگاه سینوپتیک اردبیل در دورهی آماری موردمطالعه دارای روند کاهشی ()Z=-0/6119
بوده ،اما این روند در سطح اطمینان  95درصد معنیدار نیست .بررسی دادههای بارندگی ماهانهی موردمطالعه
نشان داد که خودهمبستگی معنیداری در تأخیرهای  36 ،24 ،12و  48ماهه وجود دارد .نتایج مربوط به
بارندگی ماهانهی پیشبینیشده در  5سال آینده ( 2020تا  )2024با استفاده از بهترین روش ایستاسازی و
بهترین مدل سریهای زمانی در ایستگاه سینوپتیک اردبیل نشان داد که مقدار بارندگی ساالنه در  4سال از 5
سال آینده نسبت به میانگین بارندگی  20سال گذشته ،بین  3تا  17درصد کاهش خواهد یافت که بیشترین
کاهش مربوط به سال  2022میالدی است .مقدار بارندگی فقط در سال  2023معادل  0/3درصد افزایش
خواهد یافت.

مطالعات جغرافيايي مناطق خشک ،دوره يازدهم ،شماره چهل و چهارم ،تابستان1400

85

 -1مقدمه

1- Falkenmark
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به عقیدهی بسیاری از کارشناسان ،بحران آب یکی از چالشهای بسیار مهم سالهای آینده در کرهی زمین خواهد
بود .منابع آب مطمئن و باکیفیت یکی از مهمترین چالشهای دولتها و ملتهاست؛ چراکه با افزایش جمعیت و فعالیت
انسانها مصرف آب نیز زیادتر میشود .افزایش چشمگیر جمعیت جهان طی  150سال گذشته و تداوم این روند
افزایشی تا به امروز تبعات متعددی به دنبال داشته و خواهد داشت( .)Du et al, 2012: 127بحران آبی در مناطق
خشک و نیمهخشک جهان یکی از مهمترین چالشهای زیستمحیطی بوده( Falkenmark and Widstrand, 1992:
 )2; Mays, 2009: 45; Taffere et al, 2016; 1136و با توجه به تغییرات اقلیمی و افزایش چشمگیر جمعیت،
شدت آن روبه افزایش است؛ بهگونهای که پیشبینی شده است که در سال  2025بیش از  60درصد جمعیت جهانی با
چالش آب مواجه باشند(.)Arnell, 1999: 32; Hadadin et al, 2010; 197
کشور ایران نیز به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمهخشک جهان و دریافت بارندگی ساالنه کمتر از
یکسوم متوسط جهانی ،همواره از این بحران رنج میبرده است؛ اما وقوع خشکسالیهای شدید و پیدرپی اخیر و
افزایش بهرهبرداریها از منابع آبی به واسطهی افزایش چشمگیر جمعیت و تقاضای آبی ،باعث افزایش بیشازحد شدت
این بحران در سالهای اخیر شده است؛ بهگونهای که طبق آمار اعالمی از سوی معاونت حفاظت و بهرهبرداری شرکت
مدیریت منابع آب ایران در سال  ،1397بارندگی متوسط ساالنهی کشور نسبت به میانگین بلندمدت ،حدود  33درصد
کاهش یافته و حجم آب ذخیرهشده در مخزن سدهای ذخیرهای کشور نیز در مقایسه با سال قبل ،حدود  16درصد
کاهش یافته است .همچنین از میان  609دشت کشور ،تعداد  388مورد آن در وضعیت ممنوعه و ممنوعهی بحرانی
قرار گرفته و سرانهی آب شیرین تجدید پذیر نیز به شدت کاهش یافته و بر اساس شاخص فالکن مارک )1992(1مقدار
آن ( 1000مترمکعب) به حد تنش دائمی رسیده است .در میان عوامل مختلف اقلیمی ،بارندگی از اهمیت ویژهای
برخوردار است؛ چراکه اصلیترین منبع تأمین آب در دسترس بشر بوده و کاربرد گستردهای در زمینههای مختلف
ازجمله کشاورزی و امنیت غذایی ،صنعتی و اقتصادی ،حوادث طبیعی ازجمله سیل و خشکسالی ،حملونقل و
مدیریت منابع آب دارد()Rahman et al, 2016: 2; Murthy et al, 2017: 1؛ ازاینرو پیشبینی مقدار بارندگی
آینده و بهعبارتدیگر مقدار آب در دسترس آینده ،یک گام مفید در راستای سیاستگذاریهای آگاهانه ،برنامهریزیها
و تصمیمگیریهای مدیریتی بوده و کمک بالقوهای در بهرهبرداری بهینه و پایدار از منابع آبی موجود خواهد
نمود( .)Bagirov, 2017: 20مدلهای مختلف پیشبینی بارندگی به دو دستهی اصلی تقسیم میشوند؛ مدلهای
فیزیکی که مبتنی بر مدلسازی فرآیندهای فیزیکی مؤثر در بارندگی بوده و مدلهای مبتنی بر داده که با استفاده از
دادههای مشاهدهشدهی تاریخی ،مقدار بارندگی آینده را پیشبینی میکنند و مدلهای تحلیل سریهای زمانی نامیده
میشوند( .)Abbot and Marohas, 2014: 169سری زمانی؛ به مجموعهای از مشاهدات کمی گفته میشود که در
فواصل زمانی مشخص و به صورت متوالی اندازهگیری میشود .بهبیاندیگر ،سری زمانی؛ مجموعهای از مشاهدات یک
متغیر است که در نقاط گسستهای از زمان که معموالً فاصلههای مساوی دارند ،اندازهگیری شده و بر حسب زمان مرتب
شدهاند؛ بنابراین یک سری زمانی از مشاهدهی یک پدیده در طول زمان به دست میآید(بزرگنیا و نیرومند:1390 ،
 .)86ازجمله مدلهای تحلیل سریهای زمانی که به منظور پیشبینی بارندگی مورداستفاده قرار میگیرند ،میتوان به
شبکهی عصبی مصنوعی ( K ،)ANNنزدیکترین همسایگی ( ،)K-NNرگرسیون خطی چندگانه ( ،)MLRماشینهای
بردار پشتیبان رگرسیونی ( )SVMRegو مدلهای خانواده اتورگرسیو میانگین متحرک یکپارچه ( )ARIMAاشاره
کرد .در این میان ،مدلهای خانواده  ARIMAاز پرکاربردترین مدلهای تحلیل سریهای زمانی در پیشبینی بارندگی
است .تاکنون در مطالعات متعددی کارایی مدلهای مختلف خانواده  ARIMAدر پیشبینی بارندگی مورد آزمون قرار
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گرفته است که از آن جمله میتوان به مطالعات دلئور و کاوواس ،)1978( 2الناصری و بابان ،)2005( 3سوموانشی 4و
همکاران ( ،)2006ونگ 5و همکاران ( ،)2014پاساریبو 6و همکاران ( )2018در خارج از کشور و به مطالعات داخلی
ازجمله رمضانی ( ،)1386ویسیپور و همکاران ( ،)1389حسینعلیزاده و همکاران ( ،)1393عبدالهنژاد ( ،)1394بایزدی
و همکاران ( ،)1395بابایی حصار و قضاوی ( )1398اشاره کرد .هدف از انجام این مطالعه ،پیشبینی بارندگی ماهانه در
ایستگاه سینوپتیک منتخب استان اردبیل با استفاده از بهترین مدلهای سریهای زمانی است.

 -2مواد و روشها
 -1-2محدودهی موردمطالعه
شهر اردبیل مرکز استان اردبیل بوده و در بخش مرکزی استان و شهرستان اردبیل و شمال غربی ایران واقع شده
است .این شهر جزو شهرهای کوهستانی کشور بوده و در دامنهی شرقی کوه سبالن واقع شده است .مساحت این شهر
در سال  1398حدود  6300هکتار بوده و از  5منطقهی شهری تشکیل شده است .ایستگاه سینوپتیک اردبیل
نزدیک ترین ایستگاه هواشناسی به شهر اردبیل بوده و موقعیت آن نسبت به محدودهی موردمطالعه در شکل ( )1ارائه
شده است .با توجه به دادههای طوالنیمدت ثبتشده در این ایستگاه ،بارندگی و تبخیر متوسط ساالنهی محدودهی
موردمطالعه به ترتیب حدود  292و  1166میلیمتر است .حداکثر بارندگیها در ماههای اسفند ،فروردین و اردیبهشت
و حداقل بارندگیها در ماههای تیر ،مرداد و شهریور رخ میدهد .به دلیل ارتفاع باالی منطقه ،شکل غالب نزوالت جوی
به صورت برف است .میانگین دماهای حداکثر ماهانه حدود  25درجهی سانتیگراد و مربوط به ماه مرداد و میانگین
دماهای حداقل ماهانه حدود  -4/5درجهی سانتیگراد و مربوط به ماه دی است .همچنین حداکثر ،حداقل و میانگین
دمای ساالنه به ترتیب برابر با  3/3 ،15/6و  9/5درجهی سانتیگراد است .میانگین حداکثر سرعت باد در محدودهی
موردمطالعه حدود  9/5گره و میانگین سرعت باد منطقه نیز حدود  3/7گره است .همچنین میانگین ساالنه بیشترین و
کمترین رطوبت نسبی به ترتیب برابر با  74درصد (در ماههای دی و بهمن) و  67درصد (در ماه فروردین) است.
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شکل  :1موقعیت کشوری ،استانی و شهرستانی شهر اردبیل

-2-2روش تحقيق
در این مطالعه ،بارندگی ماهانهی  5سال آینده ( 2020تا  2024میالدی) در منطقهی موردمطالعه (ایستگاه
سینوپتیک اردبیل) با استفاده از مدلهای مختلف سریهای زمانی خانوادهی  ARIMAپیشبینی گردید.
مدلهای خانوادهی  ARIMAدر حالت کلی به دو دسته مدلهای غیرفصلی یا  ARIMAو مدلهای فصلی یا
 SARIMAتقسیم میشوند .مدلهای غیرفصلی یا ( ARIMA)p,q,dبا مرتبههای  d ،pو  qمشخص میشوند و شامل
مدلهای زیر است:

الف :مدل اتورگرسيو ()AR
این مدل به صورت ( AR)pبیان میشود که در آن  ،pمرتبهی اتورگرسیو بوده و ساختار آن مطابق رابطهی  1است:
𝑡𝑒 𝑌𝑡 = 𝐶 + 𝜑1 𝑌𝑡−1 + 𝜑2 𝑌𝑡−2 + ⋯ + 𝜑𝑝 𝑌𝑡−𝑝 +
رابطهی 1

این مدل به صورت ( MA)qبیان میشود که در آن  ،qمرتبهی میانگین متحرک بوده و ساختار آن مطابق رابطهی 2
است:
𝑡𝑒 𝑌𝑡 = 𝐶 + 𝜃1 𝑌𝑡−1 + 𝜃2 𝑌𝑡−2 + ⋯ + 𝜃𝑞 𝑌𝑡−𝑞 +
رابطهی 2

ج :مدل اتورگرسيو ميانگين متحرک ()ARMA
این مدل به صورت ( ARMA)p,qبیان میشود که در آن  pو  qبه ترتیب مرتبهی اتورگرسیو و میانگین متحرک
بوده و ساختار آن مطابق رابطهی  3است:
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ب :مدل ميانگين متحرک ()MA
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𝑞𝑌𝑡 = 𝜑1 𝑌𝑡−1 + 𝜑2 𝑌𝑡−2 + ⋯ + 𝜑𝑝 𝑌𝑡−𝑝 + 𝑒𝑡 − 𝜃1 𝑌𝑡−1 − 𝜃2 𝑌𝑡−2 − ⋯ − 𝜃𝑞 𝑌𝑡−

رابطهی 3
در روابط  1،2و  𝑌𝑡 ،3متغیر پیشبینیشده در زمان tام 𝜑2 ،𝜑1 ،و 𝑝𝜑 پارامترهای مدل  𝜃2 ،𝜃1 ،ARو 𝑞𝜃
پارامترهای مدل  𝐶 ،MAمقدار ثابت مدل و 𝑡𝑒 مقدار باقیمانده تصادفی (مستقل از زمان که از توزیع نرمال با میانگین
صفر تبعیت میکند) در زمان tام است(حسینعلیزاده و همکاران  ،1393ونگ و همکاران  ،2014پاپاالسکاریس و
همکاران .)2016

د :مدل اتورگرسيو ميانگين متحرک يکپارچه ()ARIMA
این مدل به صورت ( ARIMA )p,d,qبیان میشود که در آن  d ،pو  qبه ترتیب مرتبهی اتورگرسیو ،تفاضلگیری
غیرفصلی و میانگین متحرک بوده و ساختار آن مطابق رابطهی  4است:
𝑑
𝑡𝑒)𝐵( 𝑞𝜃 𝜑𝑝 (𝐵)𝛻 𝑌𝑡 = 𝜇 +
رابطهی 4
که در آن 𝑌𝑡 ،متغیر پیشبینیشده در زمان tام 𝜇 ،میانگین دادهها 𝑒𝑡 ،مقدار باقیماندهی تصادفی در زمان tام𝛻 ،
عملگر تفاضل و 𝐵 عملگر پسرو بوده و مقادیر )𝐵( 𝑝𝜑 و )𝐵( 𝑞𝜃 نیز به ترتیب با استفاده از روابط  5و  6تعیین
میشوند(سوموانشی و همکاران  ،2006مورتی و همکاران .)2017
1
2
𝑝
𝐵 𝑝𝜑 𝜑𝑝 (𝐵) = 1 − 𝜑1 𝐵 − 𝜑2 𝐵 − ⋯ −
رابطهی 5
𝑞𝐵 𝑞𝜃 𝜃𝑞 (𝐵) = 1 − 𝜃1 𝐵1 − 𝜃2 𝐵2 − ⋯ −
رابطهی 6

مدل فصلي
این مدل ،اتورگرسیو میانگین متحرک یکپارچهی فصلی نامیده شده و به صورت SARIMA)p,d,q()P,D,Q(s
بیان میشود که در آن  d ،pو  qبه ترتیب مرتبهی اتورگرسیو ،تفاضلگیری و میانگین متحرک بخش غیرفصلیD ،P ،

و  Qبه ترتیب مرتبهی اتورگرسیو ،تفاضلگیری و میانگین متحرک بخش فصلی و  sطول فصل بوده و ساختار آن
مطابق رابطهی  7است:
رابطهی 7

𝑡𝑒)𝐵( 𝑞𝜃) 𝑠 𝐵( 𝑄𝛩 Ф𝑃 (𝐵 𝑠 )𝜑𝑝 (𝐵)𝛻𝑠𝐷 𝛻 𝑑 𝑌𝑡 = 𝜇 +

که در آن 𝐵 ،𝛻 ،𝑒𝑡 ،𝜇 ،𝑌𝑡 ،مطابق رابطهی  4-3و مقادیر )𝐵( 𝑝𝜑 و )𝐵( 𝑞𝜃 به ترتیب مطابق روابط  5و  6بوده و
مقادیر ) 𝑠 𝐵( 𝑃 Фو ) 𝑠 𝐵( 𝑄 Θنیز به ترتیب با استفاده از روابط  8و  9تعیین میشوند(مورتی و همکاران.)2017 ،
𝑠𝑃𝐵 𝑃Ф𝑃 (𝐵 𝑠 ) = 1 − Ф1 𝐵1𝑠 − Ф2 𝐵2𝑠 − ⋯ − Ф
رابطهی 8
𝑠
𝑠1
𝑠2
𝑠𝑄
𝐵 𝑄Θ𝑄 (𝐵 ) = 1 − Θ1 𝐵 − Θ2 𝐵 − ⋯ − Θ
رابطهی 9

 -3-2مراحل پيشبيني بارندگي
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نموگراف خالصه مراحل پیشبینی بارندگی ماهانه ایستگاه سینوپتیک اردبیل با استفاده از مدلهای سریهای
زمانی در شکل ( )2ارائه شده است .جزئیات هر بخش به شرح زیر است.
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شکل  :2خالصهی مراحل پیشبینی بارندگی ماهانه

 -4-2انتخاب و پيشپردازش دادهها
دادههای بارندگی روزانهی ایستگاه سینوپتیک اردبیل از سال  1990تا  2019میالدی بهعنوان سری زمانی بارندگی
موردبررسی ،از سازمان هواشناسی کشور تهیه گردید .دادههای تهیهشده پس از بررسی و تکمیل دادههای مفقود،
بررسی و اصالح دادههای پرت با استفاده از نمودار جعبهای ،از نظر همگنی نیز با استفاده از آزمون ران-تست
موردبررسی قرار گرفت .درنهایت بارندگی ماهانهی ایستگاه مذکور در سالهای  1990تا  2019میالدی محاسبه و به
عنوان سری زمانی بارندگی در پیشبینی بارندگی ماهانهی  5سال آینده مورداستفاده قرار گرفت.

 -5-2آمادهسازی دادهها

6 :1393؛ عبدالهنژاد18 :1394 ،؛ Mirzavand and Ghazavi, 2015: 1314؛  )Dastorani et al, 2016: 1814که
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اولین گام در مدلسازی و پیشبینی دادهها با استفاده از مدلهای خانوادهی  ،ARIMAآمادهسازی دادهها و
بهعبارتدیگر ،حذف عوامل ناایستایی و به دست آوردن بخش تصادفی دادههاست(خلیلی و ناظری تهرودی.)1393 ،
سریهای زمانی هیدرولوژیکی بهطور عمده ناایستا بوده و از سه بخش اصلی شامل بخش روند (تغییرات افزایشی و یا
کاهشی خطی و یا (اغلب) غیرخطی در کل دادهها)؛ بخش فصلی ( تغییرات افزایشی و کاهشی که با فواصل منظم تکرار
میشوند) و بخش تصادفی (دادههای باقیمانده پس از حذف روند و تغییرات فصلی) تشکیل میشود .دو بخش اول
دادهها ،ترم قطعی دادهها و یا عوامل ناایستایی بوده و بخش سوم ،ترم تصادفی و یا بخش ایستای دادههاست(کارآموز و
عراقینژاد .)1393 ،در این پژوهش از آزمون ناپارامتریک من-کندال به منظور اطمینان از وجود روند و از نمودار
خودهمبستگی ( )ACFنیز به منظور اطمینان از وجود تغییرات فصلی در سری زمانی استفاده گردید .آزمون من-
کندال و رسم نمودار خودهمبستگی سری زمانی بارندگی ماهانهی ایستگاه سینوپتیک اردبیل در محیط نرمافزار
 SPSS.16انجام گردید .در تحقیقات مختلف ،روشهای متفاوتی به منظور ایستا سازی دادهها بهکاربرده شده است که
از جملهی آنها میتوان به روشهای تفاضلگیری ،حداقل مربعات ،تبدیل باکس-کاکسو میانگین متحرک در حذف
بخش روند و روشهای تفاضلگیری و میانگین فصلی در حذف تغییرات فصلی اشاره نمود(حسینعلیزاده و همکاران،
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هر کدام به روش خاصی عوامل ناایستایی را حذف میکنند .در این پژوهش ،ترکیبی از روشهای مختلف مطابق جدول
( )3-2به منظور حذف عوامل ناایستایی (روند و تغییرات فصلی) از سری زمانی بارندگی ماهانهی ایستگاه سینوپتیک
اردبیل و ایجاد سری زمانی ایستا استفاده گردید.
جدول  :1روشهای ایستاسازی (حذف روند و تغییرات فصلی) سری زمانی بارندگی ماهانه
روش ایستا سازی

حذف روند

حذف تغییرات فصلی

1

تبدیل باکس-کاکس

تفاضل مرتبه 12

2
3

تفاضل مرتبه 1
حداقل مربعات

تفاضل مرتبه 12
تفاضل مرتبه 12

4

حداقل مربعات

میانگین فصلی

5

میانگین متحرک

میانگین فصلی

رابطه
)(X tλ − 1
λ≠0
{ = Zt
λ
𝑡𝑋 log
λ=0
𝑛𝑍𝑡 = ∇(𝑛)𝑋𝑡 = 𝑋𝑡 − 𝑋𝑡−
𝑍𝑡 = α𝑡 + β
𝑘∑
𝑗𝑖=−𝑘 𝑋𝑡 +
𝑚

𝑗+

= 𝑚𝑡𝑍و ̅𝑡𝛼 𝛽 = 𝑋̅ −

𝑡𝑋 𝑘∑𝑘𝑖=−
𝑚

= 𝑚𝑡𝑍
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در روش تبدیل باکس-کاکس Zt ،دادهی تبدیلشده (بخش فصلی و تصادفی) در زمان tام 𝑋𝑡 ،دادهی مشاهدهشده
در زمان tام و  λپارامتر مدل است(ناظری تهرودی و همکاران .)1393 ،در این تبدیل مقدار  λبه صورتی تعیین میشود
که میانگین دادهها برابر با صفر شده و لذا دادهها فاقد روند شوند .در این پژوهش ،تبدیل سری زمانی بارندگی ماهانهی
ایستگاه سینوپتیک اردبیل با استفاده از ابزار  Transformدر محیط نرمافزار آماری  SPSS.23انجام شد و سری زمانی
فاقد روند حاصل گردید.
در روش تفاضلگیری 𝑍𝑡 ،داده فاقد عامل ناایستایی در زمان tام 𝑋𝑡 ،دادهی مشاهدهشده در زمان tام ∇ ،عملگر
تفاضل و 𝑛 مرتبه تفاضل است(کارآموز و عراقینژاد .)1393 ،در این پژوهش از تفاضلگیری مرتبهی  )n =1( 1به
منظورحذف روند و به دلیل استفاده از دادههای ماهانه از تفاضلگیری مرتبهی  )n =12( 12نیز به منظور حذف
تغییرات فصلی از سری زمانی بارندگی ماهانهی ایستگاه سینوپتیک اردبیل استفاده گردید.
در روش حداقل مربعات که یک روش به منظور حذف روند خطی از دادههای سری زمانی است؛ 𝑡𝑍 بخش روند
داده در زمان tام α ،شیب خط روند و  βعرض از مبدأ خط روند 𝑋𝑡 ،دادهی مشاهدهشده در زمان tام 𝑛 ،تعداد
مشاهدات سری زمانی 𝑋̅ ،میانگین مشاهدات و ̅𝑡 میانگین شمارهی مشاهدات سری زمانی است(کارآموز و عراقی نژاد،
 .)1393در این پژوهش ،معادلهی روند خطی سری زمانی بارندگی ماهانهی ایستگاه سینوپتیک اردبیل در محیط
نرمافزار اکسل محاسبه گردید و پس از کسر آن از سری مشاهدهشده ،سری بارندگی ماهانه فاقد روند خطی حاصل
گردید.
روش میانگین متحرک یکی از روشهای تعیین روند تغییرات سریهای زمانی است که در آن 𝑚𝑡𝑍 میانگین
متحرک (روند) مرتبهی 𝑚 در زمان tام 𝑚 ،مرتبه و یا دورهی میانگین متحرک ( )1و 𝑡𝑋 مقدار مشاهدهشده در زمان
tام است .در این پژوهش به دلیل استفاده از دادههای ماهانه ،بخش روند دادهها بر اساس میانگین متحرک مرکزی
مرتبهی  12تعیین گردید .بدین منظور از دستور ” ”Decomposeدر محیط نرمافزار آماری  R.3.3.1استفاده گردید
که بهطور پیشفرض بر اساس میانگین متحرک مرکزی مرتبهی  ،12بخش روند دادهها را جداسازی میکند.
در روش میانگین فصلی ،پس از حذف روند دادهها ،ماتریس باقیمانده (بخشهای فصلی و تصادفی) دادهها تشکیل
میشود .ماتریسی که ردیفهای آن را واحدهای زمانی تکرار تغییرات فصلی (سالها) و ستونهای آن را واحدهای
زمانی ایجادکنندهی تغییرات فصلی (ماهها) تشکیل میدهد .درنهایت بخش فصلی در هر یک از را واحدهای زمانی
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ایجادکنندهی تغییرات فصلی (ماهها) از میانگین ستونهای ماتریس مذکور به دست میآید .تغییرات فصلی
بهدستآمده ،در تمامی واحدهای زمانی دربرگیرندهی تغییرات فصلی (سالها) تکرار میشود .در رابطهی ارائهشده برای
آن 𝑗𝑆 بخش فصلی ستون  jام (ماه  jام) n ،تعداد ردیفها (دادهی سالها) و 𝑗𝑖𝑋 مقدار مشاهدهشده در ردیف iام و
ستون  jام در ماتریس ذکرشده است .در این درپژوهش از دستور ” ”Decomposeدر محیط نرمافزار آماری R.3.3.1
که بهطور پیشفرض بر اساس میانگین فصلی ،بخش فصلی دادهها را جداسازی میکند ،استفاده گردید.
پس از ایستاسازی ،سری زمانی بارندگی ماهانه بر اساس هر یک از  5روش ایستاسازی اشارهشده در جدول ( ،)1به
منظور بررسی چگونگی حذف روند ،معادلهی خطی سریهای زمانی ایستاشده (بخش تصادفی) در محیط نرمافزار
اکسل محاسبه و نیز به منظور بررسی عدم وجود همبستگی در تأخیرهای مختلف (عدم وجود تغییرات فصلی) ،نمودار
خودهمبستگی ( )ACFسریهای زمانی ایستاشده در محیط نرمافزار  SPSS.16رسم گردید .همچنین به منظور
ارزیابی نرمال بودن توزیع آماری دادههای ایستاشده در هر یک از  5روش ایستاسازی ،از آزمون کلموگروف-اسمیرنف
در سطح معنیداری  95درصد در محیط  SPSS.16استفاده گردید .سریهای تصادفی غیر نرمال نیز با استفاده از
مناسبترین نوع تبدیل تعیینشده از میان تبدیلهای رایج نرمالساز (تبدیلهای لگاریتمی ،جذری ،نمایی ،معکوس،
توانی و سینوسی)(ناظری تهرودی و همکاران )1393 ،نرمال شدند.

 -6-2مدلسازی

 -7-2انتخاب بهترين روش ايستاسازی و بهترين مدل
سریهای تصادفی پیشبینیشدهی هر مدل (پس از اعمال عکس تبدیل نرمالسازی در صورت لزوم) ،با بخشهای
روند و تغییرات فصلی مربوط به روش ایستاسازی خود جمع و مقادیر بارندگی ماهانه برای  5سال آزمون پیشبینی
گردید .مقدار ضریب همبستگی ( )Rبین مقادیر بارندگی ماهانهی پیشبینیشده و مشاهدهشده در دورهی آزمون
محاسبه گردید .بهترین مدل پیشبینیکنندهی بارندگی در هر یک از روشهای ایستاسازی بر اساس مقادیر پارامترهای
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پس از آمادهسازی دادهها و تولید سریهای زمانی ایستا ،دادههای سالهای  1990تا  2014میالدی جهت
مدلسازی و دادههای سالهای  2015تا  2019میالدی جهت آزمون مدلها انتخاب شدند؛ بنابراین دادههای تصادفی
ماهانه دورهی مدلسازی حاصل از هر یک از روشهای ایستاسازی ،به منظور ایجاد و ارزیابی عملکرد انواع مدلهای
مختلف خانوادهی  ARIMAدر پیشبینی بارندگی ماهانه ،وارد محیط نرمافزار آماری  R.3.3.1شدند .در گام اول،
مدلهای غیرفصلی مورد ارزیابی قرار گرفته و مدلهای مختلف به صورت آزمونوخطا و با مرتبههای متغیر از بین صفر،
 1و  2اجرا شدند؛ بنابراین ،در این گام برای هر یک از روشهای ایستاسازی ،تعداد  26نوع مدل غیرفصلی تهیه و
موردبررسی قرار گرفت .این مدلها شامل  2مدل ( 2و  2 ،AR )p=1مدل ( 2و  4 ،MA )q=1مدل ( 2و  q=1و  2و
 ARMA )p=1و  18مدل ( 2و  1و  q=0و  2و  d=1و  2و  1و  ARIMA )p=0بودند .در گام دوم نیز مدلهای فصلی
مورد ارزیابی قرار گرفته و مدلهای مختلف به صورت آزمونوخطا و با مرتبههای متغیر از بین صفر و  ،1اجرا شدند؛
بنابراین ،در این گام نیز برای هر یک از روشهای ایستا سازی ،تعداد  64نوع مدل  1(12و  Q=0و  1و  D=0و  1و
 1( )P=0و  q=0و  1و  d=0و  1و  SRIMA )p=0الگوسازی و اجرا شدند .پس از اجرای مدلهای مذکور ( 90نوع
مدل) برای هر یک از  5روش ایستاسازی (درمجموع  450مدل) ،مقادیر مربوط به پارامترهای مدلها (D ،θ ،Θ ،φ ،Ф
و  ،)dمعیار آکائیک (( )AICرابطهی  ،)10بخش تصادفی پیشبینی شده برای  5سال آزمون ( 2015تا  )2019و
همچنین مقادیر باقیمانده برای هر مدل یادداشت گردید .مقادیر مذکور بهطور اتوماتیک پس از اجرای هر مدل در
محیط نرمافزار  Rمحاسبه میشوند.
)̂𝐿(𝐴𝐼𝐶 = 2𝐾 − 2ln
رابطهی 10
که در آن 𝐶𝐼𝐴 :معیار آکائیک :𝐾 ،تعداد پارامترها در مدل آماری و ̂𝐿 :حداکثر تابع درستنمایی است.
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مدل ،معیار آکائیک و ضریب همبستگی تعیین شد؛ بهاینترتیب که بهترین مدل دارای پارامترهای برابر و یا کمتر از
قدر مطلق یک ،کمترین معیار آکائیک و بیشترین ضریب همبستگی است.
درنهایت ،روش ایستاسازی و مدلی که در آن بیشترین ضریب همبستگی بین مقادیر پیشبینیشده و مشاهدهشده
در دورهی آزمون وجود داشت ،بهعنوان بهترین روش ایستاسازی و بهترین مدل پیشبینیکنندهی بارندگی ماهانه در
ایستگاه سینوپتیک اردبیل انتخاب گردید .به منظور اطمینان از مناسب بودن بهترین مدل انتخابشده ،مقادیر
باقیماندهی حاصل از برازش مدل به سری تصادفی مشاهدهشده ،از نظر عدم وجود همبستگی در تأخیرهای مختلف و
همچنین نرمال بودن توزیع آماری آن ،به ترتیب با استفاده از نمودار خودهمبستگی ( )ACFو آزمون کلمورگروف-
اسمیرنف مورد ارزیابی قرار گرفت(عبدالهنژاد .)1394 ،مقادیر بارندگی ماهانهی  5سال آینده ( 2020تا  2024میالدی)
در ایستگاه سینوپتیک اردبیل با استفاده بهترین روش ایستاسازی و بهترین مدل پیشبینیکنندهی مربوط به آن،
پیشبینی گردید.

-3بحث و نتيجهگيری
 -1-3روند و تغييرات فصلي
بر اساس نتایج حاصل از آزمون من-کندال برای دورهی آماری  1990تا  ،2019آمارهی  Sبرابر  -10و آمارهی
استاندارد  Zبرابر  -0/612ب ه دست آمد .نمودار خودهمبستگی مقادیر بارندگی ماهانهی ایستگاه سینوپتیک اردبیل در
دورهی آماری  1990تا  2019در شکل ( )3ارائه شده است.

شکل  :3نمودار  ACFدادههای بارندگی ماهانهی ایستگاه سینوپتیک اردبیل

 -2-3ايستاسازی دادهها
نتایج مربوط به معادلهی خطی (که در آنها  xشمارهی زمان و  yمقدار سری ایستاشده است) .آمارهی آزمون
نرمال بودن (آزمون کلموگروف -اسمیرنف) در قبل و بعد از اعمال تبدیل نرمالسازی و مناسبترین تبدیل نرمالساز
برای سری زمانی ایستای ایجادشده در هر یک از  5روش ایستاسازی در جدول ( )2ارائه شده است .همچنین نمودار
 ACFمربوط به سری تصادفی حاصل از هر یک از  5روش ایستاسازی در شکل ( )4ارائه شده است.
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با توجه به نتایج حاصل از آزمون من-کندال ،دادههای بارندگی ماهانهی ایستگاه سینوپتیک اردبیل در دورهی
آماری موردمطالعه دارای روند کاهشی ( )Z=-0/6119بوده ،اما این روند در سطح اطمینان  95درصد معنیدار نیست.
با توجه شکل ( ،)2دادههای بارندگی ماهانهی موردمطالعه دارای خودهمبستگی معنیداری در تأخیرهای ،24 ،12
 36و  48ماهه است که نشاندهندهی تکرار تغییرات فصلی در فاصلههای  12ماهه است.
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جدول  :2معادلهی خط و مناسبترین تبدیل نرمالساز سری تصادفی حاصل از روشهای ایستاسازی مورداستفاده
روش
ایستاسازی

معادلهی خط

آمارهی آزمون
نرمالیته قبل از
تبدیل

مناسبترین تبدیل
نرمالساز

آمارهی 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

3

𝑥𝑛 = √𝑥 + 40

0/18

شکل  :4نمودار  ACFسری ایستا به ترتیب در روشهای ایستاسازی شمارهی  4 ،3 ،2،1و 5
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با توجه به معادلهی خطی سری ایستای حاصل از روشهای ایستاسازی (جدول  ،)2-4کمترین شیب خط برازش به
ترتیب مربوط به روشهای شمارهی  4 ،3 ،5 ،1و  2است؛ بنابراین ،در روشهای ایستاسازی شمارهی  5 ،1و  3به دلیل
ایجاد کمترین شیب در معادلهی خطی (به ترتیب برابر با  -0/0031 ،-0/0002و  )-0/0047روند موجود در دادههای
سری زمانی بهتر از سایر روشها حذف شده است .همچنین مقایسهی نتایج ارائهشده در شکل ( )4با شکل ( )3نشان
می دهد که تغییرات فصلی موجود در سری مشاهداتی در هر یک از  5روش ایستاسازی تا حد قابلمالحظهای حذف
شده است؛ اما در میان آنها ،روشهای شمارهی  4و  5تغییرات فصلی موجود در دادهها را تقریباً بهطور کامل حذف
نموده است.
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 -3-3مدلسازی
پس از اجرای مدلهای سریهای زمانی طراحیشده ،مدل بهینه مربوط به هر روش ایستاسازی با توجه به مقدار
پارامترهای مدل و معیار آکائیک در دورهی مدلسازی و ضریب همبستگی بین مقادیر مشاهدهشده و پیشبینیشده در
دورهی آزمون انتخاب گردید .نتایج مربوط به مدل بهینهی انتخابشده و اطالعات مربوط به آن ،در هر یک از روشهای
ایستاسازی در جدول ( )3ارائه شده است.
جدول  :3اطالعات مربوط به مدل بهینهی هر یک از روشهای ایستاسازی مورداستفاده
پارامترهای مدل

روش ايستاسازی

نوع مدل

3
4
5

SARIMA

2

ضريب همبستگي

1

ساختار مدل

φ

Φ

θ

Θ

d

D

معيار آکائيک

)1,0,1()0,0,1(12

0/891

-

-1/0

-0/929

-

-

442/43

1/00

)1,0,1()0,0,1(12

-0/019

-

-1/0

-0/923

-

-

1459/16

0/41

)1,0,1()0,0,1(12

0/891

-

-1/0

-0/929

-

-

1446/11

0/65

)0,0,0()1,0,1(12

-

0/608

-

-0/706

-

-

557/80

0/77

)1,0,1()0,0,1(12

0/621

-

-1/0

-0/035

-

-

191/74

0/80

 -4-3انتخاب بهترين روش ايستاسازی و بهترين مدل
با توجه به نتایج ارائهشده ،روش ایستاسازی شمارهی  5به دلیل داشتن کمترین شیب خط برازش و نیز حذف کامل
خودهمبستگی میان مقادیر بارندگی ماهانه ،بهعنوان بهترین روش ایستاسازی دادههای بارندگی ماهانه در ایستگاه
موردمطالعه انتخاب گردید .از طرف دیگر ،مطابق نتایج ارائهشده در جدول ( ،)3بیشترین ضریب همبستگی بین مقادیر
مشاهدهشده و پیشبینیشده در دورهی آزمون ،مربوط به روش ایستاسازی شمارهی  5است؛ ازاینرو ،روش میانگین
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در روش ایستاسازی شمارهی  ،1تبدیل باکس -کاکس بخش عمدهی مقادیر بارندگی مشاهدهشده را بهعنوان بخش
روند دادهها جداسازی کرده است؛ بهگونهای که ضریب همبستگی بین مقادیر مشاهدهشده و بخش روند جداسازی شده
حدود  0/99محاسبه گردید؛ بنابراین ،در این روش مقادیر بسیار کم (نزدیک به صفر) بهعنوان بخش تصادفی دادهها
جداسازی شد؛ از این جهت در تمامی مدلهای بررسیشده از خانواده ( ARIMAتعداد  90مدل) ،ضریب همبستگی
بین مقادیر مشاهدهشده و پیشبینیشده در دورهی آزمون برابر با  1محاسبه شد؛ بنابراین ،برخالف تحقیقات
حسینعلیزاده و همکاران ( )1393و ویسیپور و همکاران ( )1389روش تبدیل باکس -کاکس روش مناسبی برای
حذف روند از سری زمانی بارندگی ماهانه در ایستگاه موردمطالعه تشخیص داده نشد؛ ازاینرو ،روش ایستاسازی
شمارهی ( )1از روند مقایسه حذف گردید.
نکتهی قابلتوجه دیگر اینکه معیار آکائیک صرف ًا برای انتخاب مدل بهینه از میان انواع مدلهای اجراشده در یک
نوع روش ایستاسازی بوده؛ ازاینرو ،معیار مناسبی برای مقایسهی مدلهای بهینهی انتخابشده در روشهای مختلف
ایستاسازی نیست؛ چراکه دامنهی تغییرات معیار آکائیک وابسته به دامنهی تغییرات سری ایستاست که در روشهای
مختلف ایستاسازی متفاوت است؛ ازاینرو ،علیرغم نزدیکی ضریب همبستگی در برخی از روشهای ایستاسازی،
معیارهای آکائیک آنها تفاوت قابلمالحظهای دارند.
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متحرک  12ساله و میانگین فصلی به ترتیب بهعنوان بهترین روش حذف روند و تغییرات فصلی موجود در سری زمانی
بارندگی ماهانه موردمطالعه انتخاب گردید.
همچنین مدل  SARIMA )1,0,1( )0,0,1(12مربوط به این روش ایستاسازی ،به دلیل دارا بودن مقادیر پارامتر-
های کمتر و یا برابر با قدر مطلق یک ،کمترین معیار آکائیک و بیشترین ضریب همبستگی بهعنوان بهترین مدل
پیشکنندهی بارندگی ماهانه در ایستگاه سینوپتیک اردبیل تعیین گردید.
نمودار مربوط به مقادیر مشاهدهشده و پیشبینیشده با استفاده از مدل مذکور در دورهی  60ماهه آزمون (سال
 2015تا  2019میالدی) و نمودار پراکنش مقادیر به ترتیب در شکلهای ( )5و ( )6ارائه شده است .همچنین نمودار
خودهمبستگی مربوط به مقادیر باقیماندهی بهترین مدل انتخابی مطابق شکل ( )7است.
با توجه به شکل ( ،)7مقادیر باقیماندهی بهترین مدل انتخابی ،فاقد خودهمبستگی در تأخیرهای مختلف بوده و لذا،
باقیماندهها بهصورت تصادفی است .همچنین آمارهی آزمون نرمال بودن (کلموگروف -اسمیرنف) مدل انتخابی برابر با
 0/9محاسبه گردید که نشاندهندهی نرمال بودن توزیع آن است؛ بنابراین ،مدل انتخابی ،مدل مناسبی به منظور
پیشبینی بارندگی ماهانه در  60ماه آینده در ایستگاه مورد نظر است.
۷۰

بارندگی بر حسب میلیمتر

بارندگی پیشبینی شده

۶۰

بارندگی مشاهده شده

۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰

1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

34

37

40

43

46

49

52

55

58

ماه
شکل  :5نمودار بارندگی مشاهدهشده و پیشبینیشده با بهترین مدل انتخابی در دورهی آزمون
بارندگی پیشبینی شده
بر حسب میلیمتر

60
50
40
30
20
10
0

y = 0.6753x + 6.5085
R² = 0.6445

0

20

40

60

80

بارندگی مشاهده شده بر حسب میلیمتر
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شکل  :6پراکنش بارندگی مشاهدهشده و پیشبینیشده با بهترین مدل انتخابی در دورهی آزمون
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شکل  :7نمودار  ACFمقادیر باقیماندهی بهترین مدل انتخابی

 -5-3پيشبيني بارندگي
نتایج مربوط به بارندگی ماهانهی پیشبینیشده در پنج سال آینده ( 2020تا  )2024با استفاده از بهترین روش
ایستاسازی و بهترین مدل سریهای زمانی در ایستگاه سینوپتیک اردبیل در جدول ( )4ارائه شده است.
جدول  :4بارندگی ماهانهی پیشبینیشده در ایستگاه سینوپتیک اردبیل برحسب میلیمتر
سال  /ماه

2020

2021

2022

2023

2024

میانگین  20ساله
( 2000تا )2019

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
مه
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر
جمع

16/79
23/09
33/46
39/72
35/85
9/59
5/28
4/06
6/59
30/76
26/62
20/09
251/9

18/6
22/78
29/32
35/77
33/76
8/14
3/12
1/81
5/43
26/23
19/77
13/42
218/15

11/39
16/93
24/99
32/37
31/28
4/22
0
0/16
4/97
27/74
23/25
18/05
195/35

16/41
21/41
30/10
36/95
35/23
11/69
8/71
7/12
11/22
35/08
28/60
20/98
263/5

18/67
23/79
32/43
41/39
40/93
12/66
5/35
3/86
6/54
28/43
23/44
17/22
254/71

18/16
22/84
31/92
39/63
37/97
11/82
6/65
6/03
9/31
30/62
26/51
21/09
262/59
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مطابق نتایج ارائهشده در جدول ( ،)4مقدار بارندگی ساالنه در  5سال آینده نسبت به میانگین بارندگی  20سال
گذشته ،در سالهای  2022 ،2021 ،2020و  2024به ترتیب حدود  25 ،17 ،4و  3درصد کاهش خواهد یافت که
بیشترین کاهش مربوط به سال  2022میالدی است .مقدار بارندگی فقط در سال  2023معادل  0/3درصد افزایش
خواهد یافت .همچنین بیشترین کاهش بارندگی ماهانه مربوط به ماه ژوئیه در سال  2022و بیشترین افزایش
بارندگی ماهانه نیز مربوط به ماه ژوئیه در سال  2023میالدی است.
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 -4نتيجهگيری
این مطالعه با هدف بررسی روند و پیشبینی تغییرات توزیع و میزان بارش برای یک دورهی پنجساله با استفاده از
بهترین مدل  ARIMAبرای ایستگاه سینوپتیک اردبیل است ،انجام شد .نتایج حاصل از آزمون من-کندال نشان داد
که دادههای بارندگی ماهانهی ایستگاه سینوپتیک اردبیل در دورهی آماری موردمطالعه دارای روند کاهشی (-0/6119
= )Zبوده ،اما این روند در سطح اطمینان  95درصد معنیدار نیست .بررسی دادههای بارندگی ماهانهی موردمطالعه
نشان داد که خودهمبستگی معنیداری در تأخیرهای  36 ،24 ،12و  48ماهه وجود دارد .نتایج مربوط به بارندگی
ماهانه پیشبینیشده در پنج سال آینده ( 2020تا  )2024با استفاده از بهترین روش ایستاسازی و بهترین مدل
سریهای زمانی در ایستگاه سینوپتیک اردبیل نشان داد که مقدار بارندگی ساالنه در  4سال از  5سال آینده نسبت به
میانگین بارندگی  20سال گذشته ،بین  3تا  17درصد کاهش خواهد یافت که بیشترین کاهش مربوط به سال 2022
میالدی است .مقدار بارندگی فقط در سال  2023معادل  0/3درصد افزایش خواهد یافت .با توجه به بحران کمبود آب،
محدودیت منابع آب و افزایش تقاضای آب ناشی از افزایش جمعیت برای این استان از یکسو و تغییر اقلیم و کاهش
بارندگی از دیگرسو ،الزم است به این بحران به صورت جدی توجه شود و به دنبال مدیریت آب برای دورههای آینده
بود.

 -5منابع
 -1بابایی حصار ،سحر ( .)1396امکانسنجی استفاده از رواناب شهری بهمنظور تغذیهی آب زیرزمینی (مطالعهی موردی :شهر
ارومیه) ،رسالهی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری ،دانشکدهی منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه کاشان.
 -2بایزدی ،مطلب ،سیوسه مرده ،معروف ،عصرآگاه ،آزیتا ( .)1395پیشبینی و بررسی روند خشکسالی هواشناسی با استفاده
از سری زمانی (مطالعهی موردی :حوضهی آبریز سلماس) ،مجلهی محیط زیست و مهندسی آب ،دورهی  ،2شمارهی ،4
صص .346-359
 -3بزرگنیا ،سید ابوالقاسم ،نیرومند ،حسینعلی ( .)1390سریهای زمانی ،تهران :انتشارات دانشگاه پیام نور.
 -4حسینعلیزاده ،محسن ،حسنعلیزاده ،نفیسه ،بابانژاد ،منوچهر ،رضانژاد ،محسن ( .)1393پیشبینی بارش ماهانه با استفاده از
بستههای تخصصی سری زمانی در محیط نرمافزار ( Rمطالعهی موردی :ایستگاه ارازکوسه استان گلستان) ،نشریهی حفاظت
و بهرهبرداری از منابع طبیعی ،جلد  ،2شمارهی  ،2صص .1-12
 -5خلیلی ،کیوان ،ناظری تهرودی ،محمد ( .)1393مدلسازی تغییرات تراز سطح آب دریاچهی ارومیه با استفاده از مدلهای
خطی سری زمانی ،دو فصلنامهی مدیریت آب در مناطق خشک جلد  ،1شمارهی  ،1صص .25-35
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