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چكیده
سریهای زمانی بارش در مقیاس ساالنه دارای سه مولفه روند ،تغییرات بلند مدت و نوسانات تصادفی است .دو مولفه روند و تغییرات بلندمدت
با طول دوره آماری کمتر از  ۱۰۰سال در مناطق خشک و نیمهخشک بیان نمیشود .لذا الگوهای سری زمانی خطی ،غیرخطی ،ابتکاری یا
فراابتکاری نمیتواند به خوبی این پدیده را تببین کنند .سری زمانی بارش ساالنه و طوالنی مدت ایستگاه مشهد با دوره آماری  ۱۲۵سال در
این تحقیق بررسی شد .ابتدا معنیداری روند با بکارگیری دو آزمون ناپارامتری من-کندال و سن در سطح 9۵درصد ارزیابی شد .نتایج نشان داد
بارش ساالنه مشهد روند معنیدار در میانگین ندارد .اما روند در واریانس وجود دارد که با تبدیل باکس-کاکس تثبیت شد .بررسی تغییرات
دورهای با برازش چندجملهایها از درجه شش تا  ۱۲انجام و نتایج نشان داد که هیچکدام معنیدار نیستند .انتخاب بهینه تعداد پارامترهای الگو
بر اساس توابع خودهمبستگی(  ،)ACFخودهمبستگی جزئی ( ،)PACFخوهمبستگیتوسعهیافته (  ،)EACFمعیارهای آکائیک ( )AICو بیز
( )BICانجام شد .عملکرد الگوها با معیارهایی مانند میانگین قدرمطلق خطا ( ،)MAEمجذور مربعات خطا ( ،)RMSEمیانگین درصد
قدرمطلق خطا ( )MAPEو غیره بررسی شد .نتایج نشان داد الگوی ) IMA(1,1دارای تعداد بهینه پارامتر در الگو ،پارامترهای معنیدار و
بهترین عملکرد است و مشاهدات نیز دارای داده پرت نیستند .نتایج تحلیل باقیماندهها نیز نشان داد که باقیماندهها نسبت به زمان پایا هستند،
از توزیع نرمال پیروی میکنند و مستقلاند .بنابراین ،سری زمانی بارش ساالنه طوالنی مدت مشهد از نوفه سفید پیروی میکند و بهترین
دادهها است.
پیشبینی مقدار بارش ،میانگین ّ

کلید واژهها :سریهای زمانی ،تغییرات دورهای ،داده پرت ،بارش طوالنی مدت ،مشهد.

* نویسنده مسئول05137253909 :

Email: n.seyydenejad@ut.ac.ir
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مقدمه
بارش یکی از متغیرهای اصلی جو است که تأثیر مهمی بر
جنگلها ،مراتع ،اراضی کشاورزی و در نهایت زندگی انسان
دارد .بدلیل اهمیت بارش بر زندگی بشر مورد توجه اقلیم-
شناسان بوده و روشهای آماری مختلفی برای توصیف و
پیشبینی این متغیر به کار رفته است .یکی از این روشها
رهیافت سریهای زمانی است .یک سری زمانی دنبالهای از
مشاهدات است که بر حسب زمان مرتب شدهاند .هدف
سریهای زمانی کشف و شناسایی الگوی حاکم بر دادهها و
پیشبینی مقادیر آینده سری است .یک سری زمانی متشکل از
مولفههای تغییرات دورهای ،تغییرات فصلی ،روند در میانگین
و واریانس و تغییرات تصادفی است .سریهای زمانی با
روشهای مختلفی الگوبندی میشوند که یکی از مهمترین و
پرکاربردترین آنها الگوهای میانگین متحرک جمع بسته
اتورگرسیو است که مشهور به الگوهای باکس و جنکینز
( )197۶است .الگوهای باکس و جنکینز برای پیشبینی
متغیرهای اقلیمی مختلفی مانند بارش ،دما ،دبی رودخانه و
خشکسالی در نقاط مختلف دنیا (کاوشیک و سینگ200۸ ،؛
مهسین و همکاران2012 ،؛ سامپسون و همکاران2013 ،؛
موندال و همکاران )201۴ ،و نیز در ایران (حسینعلیزاده و
همکاران201۴ ،؛ حجابی و بذرافشان2013 ،؛ عبداهللنژاد،
2015؛ گودرزی و روزبهانی2017 ،؛ سلطانی و همکاران،
2017؛ رسولی و همکاران2002 ،؛ شریفیان و همکاران،
2007؛ مکانیک )2010 ،به کار رفته است .الگوهای باکس و
جنکینز بر مبنای عدم روند یا ایستایی سری استوار میباشند.
معموال در تحقیقات فرض ایستای کوواریانس یا ایستای
ضعیف مرتبه دوم مبنا قرار میگیرد؛ زیرا بررسی دو گشتاور
اول ،میانگین و واریانس ،نسبتا ساده است (وی.)200۶ ،
بنابراین قبل از کاربرد روشهای باکس و جنکینز بایستی
وجود تغییرات دورهای ،فصلی و روند در میانگین و واریانس
بررسی و در صورت وجود هر کدام ،از سری حذف شوند.
تحقیقات مختلفی در ایران رهیافت سری زمانی را برای
بررسی متغیرهای اقلیمی به کار برده و نیز وجود روند در
دادهها را بررسی کردهاند .به عنوان مثال قدوسی و همکاران
( )2013با بررسی بارش ساالنه  15ایستگاه باران سنج
حوضه آبریز آجیچای دریافتند که روند معنیداری در

سریهای زمانی بارش وجود ندارد .شمسنیا و همکاران
( )2011با بررسی سه متغیر اقلیمی میانگین دما ،بارش و
رطوبت نسبی ماهانه در ایستگاه آباده دریافتند سری زمانی
این متغیرها دارای مولفه فصلی است .محمدی ()2012
وجود روند در سری زمانی بارش ساالنه یاختهای ایران با
استفاده از آمار  1۴37ایستگاه همدید ،اقلیمی و بارانسنجی
را در یک دوره  ۴0ساله با روشهای سن و من-کندال
بررسی کرد .نتایج نشان داد روند معنیداری در دادهها وجود
ندارد .بررسی آمار  30ساله بارندگی ماهانه در ایستگاه
ارازکوسه استان گلستان و کاربرد رهیافت باکس و جنکینز
نشان داد سری زمانی دادهها دارای مولفه فصلی است
حسینعلیزاده و همکاران .)201۴ ،روند بارش کشور بر
اساس پایگاه داده آفرودیت در دوره  13۸5-133۶با
روشهای سن و من-کندال بررسی شده و نتایج نشان داد
بارش در مقیاسهای ماهانه(بجز ماه آذر)  ،فصلی و ساالنه
دارای روند افزایشی است اما این روند معنیدار نیست
(نصرآبادی و مسعودیان .)2013 ،بررسی روند دادههای
بارش شبکهای منظم در سطح ایران از پایگاه  GPCCدر
دوره  2013-1992نشان داد که بارش ساالنه دارای روند
کاهشی معنیدار است (حلبیان.)201۶ ،
حجم نمونه در بررسیهای آماری مهم است .زیرا افزایش
حجم نمونه میتواند دقت برآورد پارامترها را افزایش دهد.
حجم نمونه (طول دوره آماری) بارش ،رواناب ،سیالبها و
غیره در مناطق خشک و نیمه خشک برای تحلیل فراوانی،
تحلیل سریهای زمانی ،تحلیل خشکسالیها و غیره باید
حداقل 100سال باشد تا بتوان به تحلیل دادهها اطمینان نسبی
(برآورد سازگار) پیدا کرد (ادموند و همکاران 1973 ،و
جاکوب و همکاران )1999 ،و درک بهتری از اقلیم آن مکان
و تغییراتش در طی زمان (روند و تغییرات دورهای) حاصل -
شود (بالال و همکاران .)201۸ ،هر سری زمانی ساالنه دارای
سه مولفه روند ،نوسانات دورهای و نوسانات تصادفی است.
نوسانات دورهای (دوره تر ،خشک و معمولی در بارش) در
این پدیدهها خود را در آمار بلند مدت نشان میدهد .لذا
الگوهای سری زمانی خطی و غیرخطی یا ابتکاری و
فراابتکاری نمیتواند به خوبی این پدیده را تببین کنند.
تحقیقات ما نشان میدهد که دوره آماری اکثر مطالعات
انجامشده در ایران در خصوص بارش ،رواناب و سیالب
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کمتر از  ۶0سال است (رضیئی200۸ ،؛ مکانیک2010 ،؛

نوسانات دورهای در مشاهدات سری زمانی بارش از الزامات

شمسنیا و همکاران2011 ،؛ عساکره و همکاران2012 ،؛

اولیه تحلیل سریهای زمانی است .چون دادهها ساالنه هستند

محمدی2012 ،؛ گودرزی و روزبهانی2013 ،؛ حجابی و

بنابراین نوسانات فصلی وجود ندارند .لذا ،مولفههای سری

2013؛

زمانی به سه مولفه محدود میشوند .ابتدا تحلیل روند و

حسینعلیزاده و همکاران201۴ ،؛ حلبیان201۶ ،؛ سلطانی و

سپس ،تحلیل نوسانات دورهای انجام میشود .تحلیل روند

همکاران .)2017 ،باتوجه به اینکه استفاده از دادههای طوالنی

با دو آزمون من-کندال و سن در این مقاله انجام شده که

مدت فرض اساسی تحلیلهای قابل اعتماد در آب و

توضیح آنها به ترتیب در ادامه آمده است.

بذرافشان،

2013؛ نصرآبادی

و مسعودیان،

هواشناسی است .هدف این مقاله بررسی رفتار و الگوبندی
سری زمانی بارش ساالنه طوالنی مدت ایستگاه مشهد به

آزمونهای روند

طول دوره آماری  125سال با رهیافت سری زمانی باکس و

آزمون رتبهای من-کندال ناپارامتری است و برای تعیین

جنکینز است .تغییرات دورهای سری زمانی دادهها با برازش

معنیداری روند در سریهای زمانی به کار میرود .این

چندجملهایها بررسی و دو روش غیرپارامتری و مرسوم

آزمون روند غیرخطی را نشان نمیدهد .فرض صفر عدم

من-کندال و سن برای بررسی وجود روند در سری زمانی

وجود روند و فرض مقابل وجود روند در سری زمانی است.

دادهها به کار رفته است .پس از تعیین الگو و برآورد

انجام این آزمون مطابق مراحل زیر است .الف -برآورد آماره

پارامترها و آزمونهای الزم ،تحلیل داده پرت نیز انجام شده

 : Sاین آماره به کمک تابع عالمت مجموع اختالفات دو به

است که در تحقیقات دیگر کمتر مورد توجه قرار گرفته

دو مشاهدات را محاسبه میکند که در واقع جمع جبری

است.

عالمتهای فاصله دو به دو دادهها است (رابطه  .)1ب-
محاسبه واریانس  :Sاین آماره برحسب اینکه حجم نمونه 10

مواد و روشها

یا کمتر باشد با رابطه ( )2برآورد میشود .پ -برآورد آماره

این مطالعه بر روی بارش ساالنه ایستگاه مشهد واقع در شرق

آزمون  ZMمن کندال مطابق رابطه ( .)۴اگر این آزمون معنی-

کشور با موقعیت جغرافیایی طول  59درجه و  ۶3دقیقه

دار باشد ،وجود روند را نشان میدهد و مقدار منفی ZM

شرقی ،عرض جغرافیایی  3۶درجه و  2۴دقیقه شمالی و

بیانگر روند کاهشی و مقدار مثبت آن نشانگر روند افزایشی

ارتفاع  999متر از سطح دریا است .طوالنیترین آمار مربوط

در سری زمانی است .توزیع آماره آزمون  ZMنرمال فرض

به بارش ساالنه مشهد نزدیک به  125سال ()201۸ - 1۸9۴

میشود .رد فرض صفر در سطح پنج درصد

است که دادههای مفقود این آمار توسط فرزندی و همکاران

است.

Z M  1.96

( )2019بازسازی شده است .بررسی دو مولفه روند و
() 1

() 2

() 3

( x j − xi )  0

( x j − xi ) = 0
( x j − xi )  0

+ 1

S =   sgn( x j − xi ), sgn( x j − xi ) =  0
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که در آن  nتعداد مشاهدات سری x j ،و  xiبه ترتیب
مشاهدات -jام و -iام سری و  ،Sgnتابع عالمت استq .

تعداد گروههای ایجاد شده از دادههای تکراری و  tpتعداد

X t(  ) − 1

() 7



= ) T ( X t ) = X t( 

که )  T ( X tتبدیل باکس-کاکس X t ،سری دادههای

λ

دادههای تکراری در  pامین گروه است.

اولیه و

سن ( )19۶۸روش غیرپارامتری را برای تحلیل روند

میشود که سری زمانی تبدیل شده کمترین ضریب تغییرات

سریهای زمانی ارائه کرد .این روش براساس برآورد میانه

را داشته باشد (گوئرو .)1993 ،تابع هدف به صورت رابطه

شیب دو به دوی دادههای مشاهدهای و معنیداری آن بنا

( )۸است.

شده .فرض صفر عدم وجود روند و فرض مقابل وجود روند
صعودی یا نزولی در سری زمانی است .مراحل انجام آزمون
به شرح زیر است .الف -شیب خط بین تمام مشاهدات سری

با رابطه  ۴محاسبه شده که تعداد N = n * (n − 1) / 2
شیب به دست میآید .شیبها به صورت صعودی مرتب و
میانه با نماد  Qmedمشخص میشود .ب var(s) -مطابق

() ۸

پارامتر تبدیل است .مقدار

λ

, − 

E( X )

1− 

به گونهای انتخاب

min Var ( X )

12

الگوبندی سری زمانی
روشهای مختلفی برای الگوبندی سریهای زمانی تصادفی
ارائه شدهاند .الگوهای خودهمبسته( )ARو میانگین متحرک
( )MAدو مورد از این روشها هستند .الگوهای  ARبر

آزمون من-کندال (رابطه  )2و سپس ،پارامتر  Cدر سطح

مبنای الگوهای زنجیره مارکوف توسعه یافته و مشابه

 با رابطه  5برآورد میشود .پ -کرانهای باال و پایین

رگرسیون خطی است .الگوی آنها مطابق رابطه  9و الگوی

 M 1و  M 2به کمک رابطه  ۶به دست میآید .ت -آزمون

کلی مطابق  10است .این الگوها همبستگی بین توالی زمانی

شیب :شیبهای به دست آمده مرتب شده و  M 1امین و

متغیرها را در نظر گرفته و مقدار یک متغیر تابعی از مقادیر

( ) M 2 + 1امین شیب استخراج میشود .اگر عدد صفر بین

گذشته (یا آینده) آن است .فرض اولیه این الگوها نرمال

این دو شیب باشد ،فرض صفر پذیرفته و سری بدون روند

بودن سری زمانی است .الگوهای  ARتوانایی الگوبندی

فرض میشود .در غیر این صورت سری دارای روند است.

سریهای با نوسانات کم را دارند .یکی دیگر از روشها

اگر  Qmed  0باشد ،روند سری صعودی و گرنه روند

الگوهای میانگین متحرک  MAاست .الگوی  MAمطابق

نزولی است.

رابطه  11و الگوی کلی آن مطابق رابطه  12است .باکس و
xt − x s
t−s

() ۴
() 5

=Q

)C  = Z1− * var(s
2

N + C
N − C
() ۶
= , M2
2
2
که  xtو  x sبه ترتیب دادههای مشاهدهای در زمان  tو s
= M1

است که  tواحد زمانی بزرگتر از  sاست  .سطح
اطمینان Z ،آماره توزیع نرمال استاندارد N ،تعداد شیبهای
محاسبه شده با رابطه  ۴است.

جنکینز ( )197۶با اضافه کردن مولفه الگوی  MAبه
الگوهای  ARروشی جدید ارائه و نتایج الگوبندی را بهبود
بخشیدند (باکس و همکاران 197۶ ،و باکس و همکاران،
 .)20۸تلفیق یک الگوی  ARبا رتبه  pو یک الگوی  MAبا
رتبه  qالگوی ) ARMA(p,qرا میدهد .شرط اساسی
استفاده از الگوی  ARMAایستا بودن سری زمانی است .اگر
سری ایستا نباشد (ایستا در میانگین یا واریانس) ،میتوان
سری را با تفاضلی مرتبه یک (ایستا در میانگین) و مرتبه دو
(ایستا در واریانس) ایستا کرد .استفاده از سری تفاضلی مرتبه
 dدر سری الگوی ) ARMA(p,qمنجر به الگوی جدید غیر

تبدیل باکس -کاکس

فصلی

اگر دادهها ناایستا در واریانس باشند ،باید واریانس را تثبیت

) ARIMA(p,d,qمیشود که نمایش ریاضی آن مطابق رابطه

کرد (روند زدایی) .روشهای معروف تبدیل باکس -کاکس

 13است.

و تفاضلی مرتبه دوم است .تبدیل باکس-کاکس مطابق رابطه

() 9

( )۸انجام میشود (وی.)200۶ ،

خود

همبسته

میانگین

متحرک

جمعی

X t = 1 X t −1 + 2 X t −2 + ... p X t − p + Z t
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 p ( B) X t = Z t

()10

) q ( B
)( Z t + WIO(T ) I T (t )) =  ( B
) p ( B

()1۴

که )   p (Bضرایب الگو  B ،ARعملگر پسرو و  Z tیک

= X t

) ( Z t + WIO(T ) I T (t )) = X t +  t −T WIO(T ) I T (t

فرآیند تصادفی محض است.
()11

X t = Z t − 1Z t −1 +  2 Z t −2 + ... q Z t −q

()12

X t =  q ( B) Z t

که )  q (Bضرایب مشاهدات  Z tدر الگو  MAاست.

 p ( B)(1 − B) d X t =  q ( B) Z t

()13

آزمون داده پرت در سریهای زمانی
دادههای مشاهدهای ابتدا باید غربال شوند تا صحت و دقت

و

T
IO

 Wاندازه داده پرت تحولی در زمان  Tاست (خزایی،

 .)200۸وجود نقطه پرت در یک سری و نوع آن با آزمون
فرض انجام و فرض صفر عدم وجود داده پرت است .آماره
آزمون مطابق رابطه تعیین میشود.

) Wˆtp(T
= )  (T , tp
) ) VAR (Wˆ (T

()15

tp

که )  Wˆtp(Tبرآورد مقدار داده پرت tp ،نوع داده پرت و T
زمان رخداد داده پرت است Wˆtp(T ) .و ) ) VAR (Wˆtp(T
برای داده پرت  AOبه ترتیب
n

دادهها مشخص شود .داده آلوده (داده پرت یا دورافتاده) در

  t −T y t

این مرحله شناسایی و تکلیف آن روشن میشود که آیا

n

2

t =T

2
t −T



n

) (T
Wˆ AO
=   t −T y t
t =T

) (T
) =2
 VAR (Wˆ AOبرآورد میشود.

دادهای است که بر اثر اشتباهات به وجود آمده یا صحیح

و

بوده و صرفا از سایر مشاهدات فاصله دارد .آن را در علم

ضرایب   tضرایب مدل ) AR (هستند (کرایر و چان،

آمار داده پرت مینامند .آنها میتوانند مشکالتی در شناسایی
الگو ،برآورد پارامترها و ارزیابی الگوی برازش شده ایجاد
کنند .در صورت وجود داده پرت ،باید سراغ روشهای
مناسب برای در نظر گرفتن اثر این دادهها رفت و یا از
روشهای استوار استفاده کرد (خزایی.)200۸ ،
تحقیق حاضر وجود دو نوع داده پرت جمعی(  ) AOو

تحولی( ) IO

را در سری زمانی بارش  125ساله مشهد

بررسی میکند .اگر
زمان T = t

به

سری زمانی دادهها  X t باشد و در

جای ، X T

T
AO

X T = X T + W

مشاهده شود ،گوییم در زمان  Tیک داده پرت جمعی رخ
T
 WAOاست X t  .سری زمانی فاقد داده
داده و اندازه آن

t =T

.)200۸

مقادیر )  Wˆtp(Tو

)  VAR (Wˆtpبرای داده پرت  IOبه
) (T

ترتیب  Wˆ IO(T ) =  ( B ) X tو VAR (Wˆ IO(T ) ) =  2
است .چون  Tمعلوم نیست ،باید تمام زمانها آزمون شود.
آزمون نسبت درستنمایی در این وضعیت عبارت است از:

( (T , tp) = max  (T , tp) , tp = AO, IO )1۶


1T n

که  T زمان متناظر با مقدار بیشینه است .چون توزیع این
آمارهها معلوم نیست ،مقدار بحرانی  Cمعموال بین  3تا 3/5
در نظر گرفته میشود .اگر   (T , tp)  Cباشد ،نتیجه


میگیریم در زمان  T دورافتادهای از نوع  tpواقع شده

پرت و  X tسری زمانی آلوده به داده پرت است .دومین

است.

نوع داده پرت ،داده پرت تحولی است که با اغتشاشی که در

الگوبندی سریهای زمانی مطابق گامهای زیر انجام میشود.

سری نوفه سفید در زمان  Tایجاد میشود عناصر یک سری

 -1بررسی فرضهای اولیه :ابتدا باید شروط ایستایی در

 ARIMAرا از زمان  Tبه بعد تحت تأثیر قرار میدهد

میانگین و واریانس و نرمال بودن سری دادهها بررسی و

(فاکس .)1972 ،اگر ) X t ~ ARMA( p, qباشد ،سری
مشاده شده در حضور یک  IOعبارت است از:

اقدامات الزم انجام شود .آزمونهای سن ،من -کندال،
شاپیرو -ویلک و تبدیل باکسکاکس در این مرحله مورد
نیاز هستند.
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 -2شناسایی الگو :نوع و مرتبه الگوهای اتورگرسیو یا

-jام رگرسیون ) AR(mباشد .آنها  EACFنمونهای با نماد

میانگین متحرک با ارزیابی نمودارهای توابع خود همبستگی

 ESACFمرتبه  mیعنی ) ˆ j (mرا به عنوان تابع

) (ACFو خود همبستگی جزئی ) (PACFتعیین میشود.

خودهمبستگی نمونه برای سری تبدیل شده ،تعریف میکنند.

اما اگر الگویی به صورت ) ARMA(p,qباشد ،استفاده از
تابع خودهمبستگی نمونهای گسترش یافته مناسب )(EACF

است (خزایی .)200۸ ،تسی و تیائو ( )19۸۴یک مجموعه
کلی رگرسیونهای تکراری را برای برآورد رتبه  pو  qبا
روش  EACFپیشنهاد نمودند .با فرض … ،m=0,1,فرض

j
میکنیم  i=0,1,..,m ، ˆiبرآوردهای کمترین مربعات تکرار

مقادیر ) ˆ j (mرا در یک جدول دو طرفه به صورت
جدول  1مرتب ،سپس مقادیری که بزرگتر یا کمتر از

(  2Sdانحراف معیار) باشند با عدد صفر و بقیه موارد را

با  xنشان میدهیم .اولین درایهای که رأس یک مثلث تشکیل
شده از بینهایت صفرها را رتبه الگو در نظر میگیریم (وی،
.)200۶

جدول  -1جدول ESACF

…
…
…
…
…
…

4

3

2

1

0

AR / MA

) 3 (0
)5 (1
) 5 (2
)5 (3
)5 (4

)3 (0

)4 (1
) 4 (2
)4 (3
)4 (4

)1 (0
)3 (1
) 3 (2
)3 (3
)3 (4

)2 (0
)2 (1
)2 (2
)2 (3
)2 (4

)1 (0
)1 (1
)1 (2
)1 (3
)1 (4

0

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

1
2
3
4
.
.
.

 -3برآورد پارامترها :پس از تعیین مرتبه الگو ،پارامترهای آن

استفاده شده است  .پارامترهای الگو است (ادیکاری و

با روش حداکثر درستنمایی ( )MLبرآورد میشوند.

آگراول.)2013 ،

 -۴آزمون داده پرت و روشن کردن تکلیف داده پرت.

()17

 -5بررسی صحت الگو :پس از شناسایی الگوی مناسب و

()1۸

)) AIC = 2k − 2 ln( L(
)) BIC = k ln( n) − 2 ln( L (

برآورد پارامترها ،برای اطمینان از صحت الگوی انتخابی،

گام بعدی تعیین توان دقت مدل در پیشگویی دادهها است

آسیبشناسی الگوی برازش داده شده به مشاهدات با تحلیل

(ادیکاری و آگراول .)2013 ،بنابر اهمیت اساسی پیشگویی

باقیماندهها انجام میشود .این تحلیل شامل بررسی برقراری

سریهای زمانی باید دقت کافی در انتخاب الگو انجام شود.

فرضهای پایهای است که در مورد دادهها انجام میشود.

اندازههای کاربردی مختلفی برای این منظور وجود دارد تا

مثال باقیماندهها باید از توزیع نرمال پیروی کنند.

دقت برآورد پیشگویی و مقایسه الگوها انجام شود .آنها را

 -۶بررسی عملکرد الگو :مرتبه بهینه الگو توسط تعداد

متریکهای عملی نیز مینامند .هریک از آنها تابعی از

پارامترهای آن تعیین میشود که باید دو معیار آکائیک

دادههای مشاهدهای و پیشگوشده از سری زمانی هستند.

( )AICو بیزیشوارز ( ،)BICمطابق روابط  17و  1۸را

اندازههای ،NMSE ،RMSE ،MAPE ،MPE ،MAE

کمینه کند .معیارهای  AICو  BICمیزان اطالعات از دست

 SMSEو  Uزیر در این مقاله به کار گرفته شدهاند (روابط

رفته توسط الگو را نشان داده و به تعداد پارامترهای الگو

 19تا .)25

حساساند .بنابراین ،در تعریف این دو معیار ترکیب تابع

درست نمایی )  ln( L (و تعداد پارامترهای الگو ( ) k

()19

1 n
 et
n t =1

= MAE
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1 n et
  100
n t =1 y t

()20

1 n et
 100

n t =1 y t

()21

= MPE

= MAPE

1 n 2
 et
n t =1
MSE
1 n 2
= NMSE
=
 et
2
n 2 t =1
1 n e 
SMSE =   t e 2t  100
n t =1  e t 
= RMSE

()22
()23
()2۴

1 n 2
 et
n t =1

()25

=U

1 n 2 1 n 2
ft
 yt
n t =1
n t =1
n
که در روابط فوق  X = 1  X t ، et = X t − X tو
n t =1
n
  2 = 1  (X t − X) 2هستند X t .و  X tبه ترتیب
n t =1

سری مشاهداتی و سری پیشگو شده هستند.
 -7پیشبینی چند سال آینده سری زمانی.

ب

الف

ت

پ

شكل -1الف -تابع چگالی دادهها ( )Xقبل از تبدیل باکس-کاکس و ب -بعد از تبدیل باکس-کاکس ( ،)XTپ -توزیع چندکی ،X
ت -توزیع چندکی .XT
جدول  -1آزمون روند بارش ساالنه ایستگاه مشهد با دو روش سن و مک-کندال (* :معنیداری در سطح اطمینان ) %95
آزمون روند سن ()Sens trend test
شیب ()Slope

0.04

p-value
0.80

آزمون روند مک-کندال ()Mann-Kendall trend test
شیب ()Slope

-

p-value
0.80

جدول  -2نتایج آزمون شاپیرو-ویلک روی دادههای مشاهدهای ( )Xو تبدیلیافته با تابع باکس-کاکس (.)XT
چولگی اصالح شده

دادهها

احتمال p-value

کشیدگی Skewness

اولیه ()X

0.013

-0.15

0.3

تبدیلیافته ()XT

0.78

-0.14

0.0016

Exceed Kurtosis
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شكل  -2برازش منحنی درجه شش بر دادههای  .XTخط چین قرمز میانگین و خط چین سبزرنگ   Sdاست.

الف ب
الف و ب

ب

الف

د

ج

شكل  -3نمودارهای الف و ب ،همبستگی ( )ACFو خودهمبستگی جزئی ( )PACFسری تفاضلی مرتبه اول  XTو ج و د -سری
تفاضلی مرتبه دوم XT

ب

الف

شكل -4نمودارهای الف و ب به ترتیب  EACFسری تفاضلی مرتبه اول و دوم  .XTدایره مشكی نشان دهنده بهترین الگو است.

)،IMA(1,1

برای تشخیص الگوی حاکم بر سری زمانی بارش ساالنه

مناسب را میتوان با تفاضلگیری مرتبه اول

ایستگاه مشهد از الگوهای ) ARIMA(p,d,qو دادههای

) IMA(1,4و ) ARI(3,1حدس زد (شکل  ،3الف و ب).

تبدیلیافته با تابع باکسکاکس (  ) XTانجام شده است.

همچنین الگوهای بهینه با سری تفاضلی مرتبه دوم مطابق

انتخاب بهینه تعداد پارامترهای الگو بر اساس توابع

) IMA(2,4حدس زده میشود (شکل -3ج و د) .بهترین

خودهمبستگی ( ،)ACFخودهمبستگی جزئی ( )PACFو

الگوها براساس نتایج نمودار ( EACFشکل  )۴با سریهای

خود همبستگیتوسعه یافته ( )EACFانجام شد .نمودارهای

تفاضلی

 ACFو  PACFبرای سری تفاضلی  XTدر شکل  3رسم

) ARIMA(1,1,2و ) ARIMA(1,2,3پیشنهاد میشود.

شده است .زیرا نمودارهای  ACFو  PACFبرای دادههای

جدول  3نشان میدهد که ضرایب الگوهای شماره یک،

غیرتفاضلی الگوی خاصی را نشان نمیدهند .اما الگوهای

چهار و شش معنیداراند .بنابراین ،تا این مرحله این سه

مرتبه

اول

و

دوم ، XT

به

ترتیب
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الگو پذیرفته میشوند .الگوهای شماره یک و چهار کمترین

نتایج نشان داد اندازههای فوق (بجز  )SMSEدر الگوی

 aicو  bicرا دارند.

) IMA(1,1کمتر از دو الگوی دیگر بوده که به ترتیب برابر

وجود دو نوع داده پرت  IOو  AOدر تمام مشاهدات سری

 ،-۴ ،75/73 ،75/2۴ ،25/5۴ ،-۴/95 ،5۸/9۴و  0/1است

زمانی با فرض الگوهای یک تا شش جدول ( )3بررسی و

(جدول  .)۴آسیبشناسی با تحلیل باقیماندههای الگوهای

نتایج نشان داد که داده پرت وجود ندارد.

یک و چهار در شکل  5آمده است .نتایج نشان میدهد که

عملکرد الگوهای یک ،چهار و شش با اندازههای

،MAE

باقیماندهها نسبت به زمان پایا هستند ،از توزیع نرمال پیروی
میکنند و مستقلاند.

 SMSE ،NMSE ،RMSE ،MAPE ،MPEو  Uبررسی و

جدول  -3بررسی معنیداری الگوهای منتخب برای سری زمانی .XT
الگو

)(1
)IMA(1,1

)(2
)IMA(1,4

)(3
)ARIMA(1,1,2

پارامتر

پارام

مقدار

)|Pr(>|z

الگو

-0.99

***<2.2-16

)(4
)ARIMA(1,2,3

1
2
3
4

-0.07

***<2.2-16

0.03

0.73

-0.15

0.19

0.08

0.36

1

-0.88

***6.7e-16

1

-0.17

0.27

2

-0.82

***1.7e-07

1

-0.87

***3.2e-10
Signif.codes: 0:***, 0.001:**, 0.01: *, 0.05: . , 0.1: 1

1

مقدار

)|Pr(>|z

1

-0.87

1
2
3

-1.11

3.202e-10
***
***1.7e-07

-0.64

*0.04

-0.75

***1.2e-05

-1.97

***<2.2-16

1.02

***2.7e-09

-0.14

0.40

0.08

0.30
< 2.2e-16
***
2.412e-06
***
4.045e-05
***

تر

1
2
3
4
1
2
3

)(5
)IMA(2,4

)(6
)ARI (3,1

-0.75
-0.47
-0.34

جدول  -4بررسی انتخاب بهینه پارامترها و عملكرد الگوهای منتخب

مدل ()Model

AIC

BIC

RMSE

MAE

MAPE

MPE

SMSE

NMSE

U

)IMA(1,1

346

353

75.24

58.94

25.54

-4.95

-4

75.73

0.1

)IMA(1,4

350

366

74.62

59.13

25.63

-4.83

-4

74.47

0.1

)ARIMA(1,1,2

348

361

74.85

58.32

25.19

-4.82

-4

74.93

0.1

)ARIMA(1,2,3

360

376

75.6

60.85

26.79

-7.3

-5.6

76.45

0.1

)IMA(2,4

361

377

74.68

60.20

26.54

-7.08

-7.2

74.61

0.1

)ARI (3,1

366

379

80.81

64.50

28.23

-6.38

0.8

87.35

0.1
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ب -مدل )ARIMA (1,2,3

الف -مدل )ARIMA(0,1,1

شكل  -5نمودارهای باقیمانده-زمان  ،چندکی باقیماندهها ACF ،و  PACFباقیماندهها .الف -الگوی ) ، ARIMA(0,1,1ب-
الگوی ).ARIMA (1,2,3

نتیجهگیری
سریهای زمانی بارش در مقیاس ساالنه دارای سه مولفه
روند ،تغییرات بلند مدت و نوسانات تصادفی هستند .طول
دوره آماری کمتر از  100سال در مناطق خشک و نیمه
خشک دو مولفه روند و تغییرات بلند مدت را نشان
نمیدهد .لذا الگوهای سری زمانی خطی و غیرخطی یا
ابتکاری و فراابتکاری نمیتواند به خوبی این پدیده را تببین
کنند .سری طوالنی مدت بارش ساالنه ایستگاه مشهد (125
سال) در این تحقیق برای تعیین الگو و پیشبینی بارش
بررسی شد .ابتدا معنیداری روند با بهکارگیری دو آزمون
ناپارامتری من-کندال و سن در سطح معنیدار  95درصد
بررسی شد .نتایج نشان داد بارش ساالنه مشهد روند
معنیدار در میانگین ندارد .اما واریانس دادهها ایستا نیست
(روند در واریانس) که با تبدیل باکس-کاکس تثبیت شد.
تغییرات دورهای با برازش چندجملهایها از درجه شش تا
 12انجام شد .نتایج نشان داد که هیچکدام معنیدار نیستند.
اما استفاده از سری طوالنی مدت دادهها دورههای تر و
خشک را تاحدی نشان میدهد .بارش ساالنه ایستگاه مشهد
در سالهای مختلف دورههای خشک و تر را پشت سر
گذاشته و به نظر میرسد سالهای آتی در یک دوره عادی

قرار خواهد گرفت .برازش الگوهای سری زمانی باکس و
جنکینز بر دادهها بررسی شد .انتخاب بهینه تعداد پارامترهای
الگو در سریهای زمانی بر اساس توابع خودهمبستگی

( ،)ACFخودهمبستگی جزئی (،)PACF
توسعه یافته ( ،)EACFمعیار آکائیک ( )AICو اطالعات
بیز ( )BICانجام شد .عملکرد الگوهای مدنظر با معیارهایی
مانند میانگین قدرمطلق خطا ( ،)MAEمجذور مربعات خطا
( ،)RMSEمیانگین درصد قدرمطلق خطا ( )MAPEو غیره
خودهمبستگی

بررسی شد .نتایج نشان داد الگوی ) IMA(1,1دارای تعداد
بهینه پارامتر در الگو ،پارامترهای معنیدار و بهترین عملکرد
است .الگوهای ) ARIMA(1,2,3و ) IMA(1,3نیز دارای
تعداد بهینه پارامتر در الگو و پارامترهای معنیدار در مرتبه
بعد از الگوی ) IMA(1,1هستند .دو نوع داده پرت  AOو
 IOبررسی و آزمون شد که نشان از نبود داده پرت در
مشاهدات است .بنابراین ،بافرض اینکه بارش رخداده در
این ایستگاه از الگوی خطی پیروی کند ،سری زمانی بارش
ساالنه طوالنی مدت مشهد از نوفه سفید پیروی میکند و
بهترین پیشبینی برای رخداد بارش در این ایستگاه مقدار
متوسط آن است .پیشنهاد میشود که سریهای زمانی
غیرخطی ،شبکه عصبی ،رگرسیون بردار پشتیبان و غیره نیز
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