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پیشبینی بارش ماهانه با استفاده از بستههای تخصصی سریهای زمانی در محیط
نرمافزار ( Rمطالعه موردی :ایستگاه ارازکوسه استان گلستان)
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*محسن حسينعليزاده ،1نفيسه حسنعليزاده ،2منوچهر بابانژاد 3و محسن رضانژاد
1استاديار گروه آبخيزداري و مديريت مناطق بياباني ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابعطبيعي گرگان
2دانشآموخته كارشناسيارشد گروه مهندسي منابع آب ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابعطبيعي گرگان
3استاديار گروه آمار ،دانشگاه گلستان
 4دانشجوي كارشناسي ارشد آمار ،دانشگاه گلستان
تاريخ دريافت 1331/11/2 :؛ تاريخ پذيرش1332/11/11 :

چکیده
كمبود يا عدم توزيع منابع آب يکي از بزرگترين دغدغههاي قررن ااررر اسرت و براران يکري از
مهمترين منابع آبي موجود محسوب ميشود .بنابراين پيشبيني نزوالت جوي براي هر منطقه و آبخيرز
يکي از مهمترين كميتهاي اقليمي است .براي پيشبيني باران مريتروان ازتحلير سرريهراي زمراني
استفاده نمود .يکي از نرمافزارهاي آماري كه اين محاسبات را به رااتي و با دقت باال انجرام مريدهرد
نرمافزار Rاست كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفت .در تحقيق اارر ،آمار  33سراهه بارنردگي
ماهانه در ايستگاه ارازكوسه استان گلستان بهعنوان يک سري زمراني در نررر گرفتره شرد .برر اسرا
نمودارهاي خودهمبستگي و خرود همبسرتگي جزئري ،اهگروي مناسر

برهصرورت )ARIMA(0,0,1

 (0,1,1)12به دادهها برازش شد .نتايج نشان داد كه نمودارهاي خودهمبستگي باقيماندهها براي اين اهگو
ااكي از ناهمبسته بودن باقيماندهها است .به جز در ترخخير  11كره برا انجرام آزمرون بارتلرت مقردار
همبستگي در اين تخخير در سطح  α=3/30برابر صفر در نرر گرفته شد ،در مابقي تخخيرها همبسرتگي
وجود داشت .همچنين  p-valueآمراره آزمرون  Ljung-Boxدر تخخيرهراي مختلرب بزرگترر از سرطح
*نويسنده مسئولmhalizadeh@gau.ac.ir :
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معنيداري  3/30بوده كه ااكي از ناهمبسته بودن باقيماندهها هستند .عالوه برراين برر اسرا

اهگروي

برازش شده ميزان بارندگي براي  12ماه آينده پيشبيني شد.
واژههای کلیدی :سريهاي زماني ،پيشبيني بارش ،ARIMA ،استان گلستان.
مقدمه
پيشبيني بارش در هر ماه يا هر سال و براي هر منطقه بهعنوان يکي از مهمترين پارامترهاي جوي
و منبع اصلي تخمينکننده آبهاي سطحي و زيرزميني براي برنامرهريرزي در امرورات مختلرب زنردگي
اجتماعي انسان ،از اهميت ويژهاي در استفاده بهينه از منابع آب برخوردار است .دقت پريشبينريهراي
هيدروهوژي و منابع آب ميتواند اطالعات مفيردي را برراي برنامرهريرزي ،كراربري ارارري ،طرااري
پروژههاي عمراني و مديريت منابع آب در دستر

قرار دهد.

يکي از روشهايي كه در پيشبينيهاي زماني مورد استفاده قرار ميگيرد ،سري زماني اسرت .يرک
سري زماني مجموعه مشاهداتي است كه بر اس
هر چند مرت

زمان و در فواص مساوي از آن مرت

شده باشند،

شدند داده ها ممکن است با توجه به ابعاد ديگري چون فاصله نيز مورد نرر قرار گيررد

(باورمن و كان 1393 ،؛ باكس و همکاران .)1334 ،طبيعت ذاتي يک سري زماني وابسته يرا هرمبسرته
بودن مشاهدات آن در طول زمان است ،بنابراين ترتي

مشاهدات داراي اهميت است .وقتي مشاهدات

متواهي نامستق اند ،مقادير آينده را ميتوان از مشاهدات گذشته ،پيشبيني كرد .اگر يک سري زماني را
بتوان كامالً پيشبيني كرد آن را ناتصادفي گويند .هيکن بيشتر سريهاي زماني تصرادفي هسرتند كره در
آنها آينده فقط تا ادي به وسيله مقادير گذشته تعيين ميشود .براي سريهاي تصادفي پيشبينريهراي
كام غير ممکن بوده و بايستي اين ايده به جاي آن قرار گيرد كه براي يک توزيع ااتماهي پريشبينري
مقادير آينده مقيد به آگاهي از مقادير گذشته آن است (نيرومند و بزرگنيا( .)1333 ،باكس و همکاران،
 )1334در فراهم آوردن يک روش كلي براي پيشبيني سريهاي زماني سهم بسزايي داشتهاند .آنها برا
تخكيد بر تفارلي كردن توانستند اهگوهرايي را برراي سرريهراي نامانرا بسرازند و رده كلري اهگوهراي
 ARIMA1به آنها نسبت داده ميشود (نيرومند و بزرگنيا .)1333 ،اخيراً پژوهشگران به منرور تحلي
تغييرات پارامترهاي اقليمي تالش نمودهاند تا اين پارامترها را اهگوسازي و سپس شربيهسرازي نماينرد.
1- Autoregressive Integrated Moving Average
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اهگوسازي در خانوادههاي اتورگرسريو ميرانگين متحرر

( ARIMA ،)ARMA1و ،SARIMAيکري از

شيوههاي معتبر در شبيهسازي فراسنجهاي اقليمي است (باكس و همکاران.)1334 ،
سريهاي زماني از ديرباز در منابع علمي جهان داراي كاربردهاي زيادي بوده است .از ايرن گونره
پژوهشها و مطاهعات ميتوان به كارهاي جونز و همکاران ( ،)1391هانسن و هبدف ( ،)1399بلومفليد
و نيچکا ( )1332و فوالند ( )1333اشاره نمود .نواكز و همکاران ( )1390قدرت پيشبيني كوتاه مدت
اهگوهاي  ARIMA ،SARIMAو اهگوهاي خودهمبسرته دورهاي ( )PARرا برر روي سرري  33ماهره
جريان مقايسه كردند و نشان دادند كه اهگوهاي خودهمبسته دورهاي دقيقترين پيشبيني را دارند .آنهرا
همچنين برتري تبدي هگاريتمي را به ديگرر تبردي هراي براكس -كراكس برر اسرا

روش ارداك ر

درستنمايي بهدست آوردند.
در كشور ايران به هحاظ سابقه كوتاه در بهرهگيري از روشهاي اندازهگيري مستقيم دادههاي جوي،
از اين روش كمتر استفاده شده است (خردمندنيا و عساكره .)2331 ،در اين ميان ميتوان به كارهاي
جمشيدي ( )2339در اهگوسازي دما-بارش تهران ،ماهکي ( )1393در اهگوسازي دما و بارش غرب
كشور و رسوهي( )2332براي پيشبيني دماي ماهانه شهر تبريز اشاره نمود .خردمندنيا و عساكره
( )2331براي پيشبيني درجه ارارت متوسط ماهانه منطقه جاسک از اهگوسازي  SARIMAاستفاده
نمودند .اامدي ( )2330در تحقيقي مقدار باران ساالنه ايستگاههاي هواشناسي استان خراسان را با
استفاده از سريهاي زماني و اهگوي  SARIMAپيشبيني نمود.
شريفان و همکاران ( )2339طي يک اهگوسازي كه براي چهار ايستگاه فار آباد ،گرگان ،مراوهتپه
و ترشکلي در استان گلستان انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه براي پيشبيني بارندگي ماهانه استان
گلستان اهگوي  SARIMAاهگوي مناسبي است .كماهي و همکاران ( )2331از طريق اهگوسازي سري
زماني به روش باكس و جنکينس جريان ماهانه ورودي به سد شهيد عباسپور را پيشبيني كردند.
مدر

( )2333اهگوي سري زماني بارندگي ماهانه ايستگاه قلعه شاهرخ را با استفاده از روش باكس و

جنکينز تهيه كرد .جهانديده و شيرواني ( )2311جهت پيشبيني خشکساهي در استان فار
 ARIMA(1,0,1)(2,1,1)12را براي سريهاي زماني  SPIدوازده ماهه مناس

اهگوي

تشخيص داده و به اين

1- Autoregressive Moving Average
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نتيجه رسيدند كه از اهگوي برازش داده شده ميتوان براي پيشآگاهي ورعيت خشکساهي استفاده كرد
و در نهايت بر پايه اين اهگو  24ماه آينده را پيشبيني نمودند.
با توجه به موارد بيان شده ،هدف از انجام اين تحقيق پيشبيني بارندگي ماهانه با استفاده از روش
باكس و همکاران ( )1334و اهگوهاي فصلي ( )SARIMAدر نرمافزار آماري ( Rتيم )2312 ،با استفاده
از بستههاي تخصصي مربوطه است .به اين منرور از دادههاي بارندگي ماهانه ايستگاه ارازكوسه (واقع
در استان گلستان) استفاده شده است.
مواد و روشها
ایستگاه مورد مطالعه :ايستگاه ارازكوسه يکي از ايستگاههاي بارانسنجي در استان گلستان است كه به
ترتي

طول و عرض جغرافيايي́ ́ 00◦ 39و  39◦ 13را به خود اختصاص داده و در ارتفاع  34متري از

سطح آبهاي آزاد واقع شده است .آمار بارندگي ماهانه در اين ايستگاه از سال 1313تا  1333تهيه
شده كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفت.
کنترل کیفي دادهها :الزم بهذكر است كليه آزمونهاي آماري و محاسبات سريهاي زماني در محيط
نرم افزار  Rانجام شده است .بهعنوان م ال همگني دادهها ،تصادفي بودنو وجود داده پرت بررسي شده
كه جهت اين بررسيها از بستههاي تخصصي ( Lawstat1كيمي هيرو و همکاران )2312 ،و
( Mankendalمک هئود )2311 ،استفاده شد.
مانا کردن دادهها :اهگوهاي پيشبيني باكس و جنکينس با سريهاي زماني مانا سر و كار دارند.
نامانايي در واريانس را با استفاده از تبدي تواني باكس-كاكس (معادهه  )1و نامانايي در ميانگين را با
استفاده از تفارلي كردن ميتوان برطرف كرد كه جهت انجام اين مراا از بستههاي نرمافزاري
( Forecastهيندمن و همکاران )2312 ،و ( Statsتيم )2312 ،استفاده شده است.
=) (T

معادهه ()1

كه در آن  Ziمقدار اوهيه در زمان  λ ،iپارامتر تبدي و  Ziλمقدار تبدي يافته است .تبدي باكس-
كاكس براي رفع نامانايي در واريانس نياز به وجود اطالعات غير صفر دارد .بارندگي ماهيانه در

1-Package
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بسياري از مواقع صفر است ،براي رفع اين مشک ميتوان عدد ثابتي را به دادهها ارافه كرد كه اين
عم تغييري در واريانس ايجاد نخواهد كرد ،در اين تحقيق از اين مورد استفاده شد.
با توجه به اينکه دادههاي بارش در اين ايستگاه در واريرانس ،نامانرا هسرتند برا اسرتفاده از تبردي
باكس -كاكس كه براي تبدي پايداري در واريانس اغل

استفاده ميشرود ،دادههراي مرورد نررر مانرا

گرديد .براي انجام تبدي باكس-كاكس بايد دادههاي سري زماني م بت و غير صفر باشند .با توجه بره
اين نکته كه در دادههاي بارندگي تعدادي عدد صفر (نبود بارندگي ماهانه) وجود دارد ،در نتيجه برراي
م بت كردن سري ،بدون كاستن از كليت بحث مقدار ثابتي به تمام عناصرر سرري اررافه شرد .اررافه
نمودن اين مقدار ثابت و م بت به همه عناصر سري ،در واريرانس بريترخثير اسرت .در نهايرت بعرد از
اهگوسازي و پيشبيني ،مقادير به مقيا
كال

اصلي برميگردند.

مهمي از اهگوهاي خطي سري زماني از تركي

اتورگرسيو ( )AR2تشکي مي شود .اين اهگوها كال

فرآيندهاي ميانگين متحر

بسيار وسيع فرآيندهاي سري زماني ممسک را

كه در توصيب كردن سريهاي زماني گوناگون مفيد هستند ،شام
اتورگرسيو-ميانگين متحر مرك

( )MA1و

ميشود .همچنين يک فرآيند

( )ARMAكه شام  Pجمله اتورگرسيو ) AR(Pو  qجمله ميانگين

متحر ) MA(qاست از مرتبه ( )p,qناميده ميشود و بهصورت معادهه ( )2بيان ميشود.
معادهه ()2

+

+..+

+

=

+..+

بهطوري كه  Ztيک فرآيند تصادفي محض است و  Xt-pسري زماني در تخخير  Pو  Zt-qفرآيند
تصادفي محض در تخخير  qاست (باكس و همکاران.)1334،
اهگوهاي فصلي  ARIMAردة ديگري از مدلها است كه در صورت وجود اثر فصلي در سري
زماني مورد استفاده قرار ميگيرد .يک روش مهم در اهگوسازي فرآيندهاي فصلي نامانا ،تفارلي كردن
= نشان داده ميشود .اهگوي كلي  SARIMAبه

فصلي است كه با )

صورت معادهه ( )3است .در اهگوي فصلي ) p ,d ,q ،ARIMA(p,d,q) .(P,D,Qمقادير غيرفصلي و P ,D

 ,Qمقادير فصلي اهگو هستند.
))θ(B

معادهه ()3

(=Θ

)(ϕ(B

(Φ

)1- Moving Average (MA
)2- Auto Regressive (AR
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با توجه به وجود روند فصلي در دادهها و موجود بودن روشهاي متعدد براي اذف شاخص
فصلي ،از روش تفارلي مرتبه  12بدهي اينکه دادهها ماهانه هستند در اين تحقيق استفاده شد.جهت
تفارلي كردن از تابع  Diffاز بسته تخصصي  Statsاستفاده شد (كوغالن.)2311 ،
دادههاي ايستگاه ارازكوسه كه مربوط به  23سال بوده مورد تجزيه و تحلير در دامنره زمران قررار
گرفته است .براي بررسي درستي تشخيص اهگو ،تحلي

باقيماندهها انجام شد كه از آزمون Ljung-Box

در بسته تخصصي  Statsاستفاده گرديد (كوغالن .)2311 ،جهت اطمينان از صرحت اهگرو ،اهگروهراي
ديگري را كه داراي پارامترهاي بيشتري هستند به دادهها برازش داده شد .براي بررسي دقت اهگوهراي
برازش داده شده ،معيار آكائيک ( )AICمحاسبه گرديد .بعد از برازش يک اهگوي مناس

سري زمراني

مقادير بارش براي  12ماه (سال  )1393-33پيشبيني شردهاسرت .جهرت پريشبينري برارش از بسرته
تخصصي  Forecastاز نرمافزار  Rاستفاده شده است.
نتايج و بحث
نمودار سري زماني اين ايستگاه (شک  )1مشخص ميكند كه اين دادهها داراي تغييرات فصلي
بوده و هر سيک آن به صورت ساالنه تکرار ميشود.
اهگوهاي سري زماني كه در اين پژوهش جهت پيشبيني بارندگي مورد استفاده قررار گرفرت ،اهگوهراي
 SARIMAهستند .نمودار سري زماني ايستگاه ارازكوسه در شک  1نشان داده شده است .با توجه به نمرودار
سري و همچنين نمودارهاي خود همبستگي ( )ACFو خرودهمبسرتگي جزئري ( )PACFبرارش ماهانره در
شک هاي  2و  3ميتوان نتيجه گرفت كه دادههاي بارندگي از روندي فصلي برخوردارند.

شکل  -1نمودار سری زماني بارش ماهانه در ایستگاه ارازکوسه

6

نشريه حفاظت و بهرهبرداري از منابع طبيعي جلد ( ،)2شماره (9313 )2

شکل -2نمودار خودهمبستگي بارش ماهانه در ایستگاه

شکل -3نمودار خودهمبستگي جزئي بارش ماهانه در

ارازکوسه

ایستگاه ارازکوسه

براي تعيين مرتبههاي اهگو ،نمودار خودهمبستگي و خودهمبستگي جزئي سري تفارلي شده رسم
شد (شک هاي  4و.)0

شکل  -4نمودار خودهمبستگي سری تفاضلي شده

شکل -5نمودار خودهمبستگي جزئي سری تفاضلي شده

شک هاي  4و  0نشان ميدهد مقادير همبستگي و خودهمبستگي جزئي در تخخيرهاي  12و 24
معنيدار هستند .هذا ميانگين متحر

مرتبه اول و اتورگرسيو صفر براي قسمت فصلي پيشنهاد ميشود.

با توجه به مقادير همبستگي و خودهمبستگي جزئي قسمت غير فصلي مرتبه ميانگين متحر
اتورگرسيو صفر براي قسمت غير فصلي مناس

اول و

است .مرتبه تفارلي براي قسمت غيرفصلي به دهي
7
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نبود روند (تغييرات درازمدت در ميانگين) معنادار در دادهها برابر صفر و براي قسمت فصلي جهت
اذف تغييرات فصلي برابر يک در نرر گرفته شده است.
در نتيجه در اهگوي فصلي ) ،ARIMA(p,d,q).(P,D,Qمقادير  P,p=0و  q,Q=1پيشنهاد ميشود.
بنابراين اهگوي پيشنهادي  :ARIMA(0,0,1)(0,1,1)12است با معادهة:
(1-0.11B)Zt

معادهه ()4

جهت تشخيص صحت اهگو ،تحلي باقيماندههرا انجرام شرد .نمرودار ترابع خودهمبسرتگي برراي
باقيماندههاي ااهگو در شک  1نشان ميدهد كه باقيماندهها ناهمبسته هسرتند و مقرادير خودهمبسرتگي
اختالف معنيداري با صفر در سطح  3/30ندارند .به جز در تخخير  11كره برا انجرام آزمرون بارتلرت

1

فرض صفر در سطح  3/30پذيرفته ميشود .مقدار آماره اين آزمون برابر  1/93بوده هذا ميتوان مقردار
همبستگي در تخخير  11را در سطح  α=3/30برابر صفر در نرر گرفت .همچنين  p-valueآماره آزمرون
 Ljung-Boxدر تخخيرهاي مختلب بزرگتر از سرطح معنريداري  3/30مريباشرند كره نشران مريدهرد
باقيماندهها ناهمبسته هستند (شک

.)9

اهگوهاي ديگري را كه داراي پارامترهاي بيشتري هستند به دادهها برازش داده شد .در نتيجه
مناسبترين اهگو ،همان اهگوي اوهيه  ARIMA(0,0,1)(0,1,1)12تشخيص داده شد .نتايج اهگوهاي
مختلب ) ARIMA(p,d,q)(P,D,Qدر جدول  1ارائه شده است.
مقادير بارش براي تمامي ماههاي سال  1393-33كه در برازش اهگرو منررور نگرديرد ،برا اهگروي
 ARIMA(0,0,1)(0,1,1)12پيشبيني شد .شک  9سري زماني مشاهده شده و پيشبيني شرده را نشران
ميدهد.
در اين تحقيق داده هاي بارندگي ماهيانه ايستگاه ارازكوسره برا اهگروي سرري زمراني اتورگرسريو-
ميررانگين متحررر تلفيررق شررده فصررلي برررازش داده شررد و نشرران داده شررد كرره مناسرربترين اهگررو،
 ARIMA(0,0,1)(0,1,1)12است .شريفان و قهرمان ( )2339طي يک اهگوسازي كه براي چهار ايستگاه
در استان گلستان انجام دادند به نتيجهاي مشابه رسيدند كه براي پيشبيني بارندگي ماهانه استان گلستان
اهگوي  SARIMAاهگويي مناس

است .جهانديده وشيرواني ( )2312نشان دادنرد پريشبينري مقرادير

آينده با استفاده از مدلهاي سري زماني توسط بستههاي تخصصي اين نرمافزار به نترايج قابر قبروهي
رسيده كه با نتايج اين تحقيق همخواني دارد.
1-Bartlett

8
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شکل  -6نمودارخود همبستگي باقیماندههای الگو

شکل -7نمودار  p-valueآماره آزمون  Ljung-Boxبرای الگو
جدول  -1الگوهای مختلف ) ARIMA(p,d,q).(P,D,Qبرای پیشبیني بارش ایستگاه ارازکوسه
AIC

BIC

P
1

d
3

q
3

P
3

D
1

Q
1

1193/04

1134/33

1

3

3

3

1

1

1220/03

1239/10

2

3

3

3

1

1

1220/20

1243/11

3

3

2

3

1

1

1220/14

1241/30

فصلي

غير فصلي

شکل  - 8سری زماني مشاهده شده و پیشبیني شده در ایستگاه ارازکوسه
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 و تفکر1) استفاده از محيط باز2339( نوآورياين تحقيق نسبت به تحقيق شريفان و قهرمان
 ميباشد كه در اين محيط قابليتهاي متعددي براي سريهايR  در محيط نرمافزار رايگان2انتقادي
 تابع براي هر بسته تخصصي در مورد سريهاي23  ادودR  بهعنوان م ال در محيط.زماني وجود دارد
 قابليتهاي بسيار باالييMinitab  وSPSS زماني وجود داردكه در مقايسه با نرمافزارهاي تجاري مانند
.را به خود اختصاص ميدهند
برخي از کدهای مورد استفاده
Acf (rain)
Pacf (rain)
diff<-diff (rain,lag=12,differences = 1)
rima<-arima (diff, order=c(0,0,1), seasonal=(orer=c(0,1,1))
forecasts<-forecast. Arima (arima,h=12)
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Abstract
Water shortage or its improper distribution is one of the biggest concerns in this
century, and the precipitation is one of the most important water resources.
Therefore, predicting of the precipitation at each catchment is one of the crucial
climate quantities. To forecast precipitation, time series analysis can be used. One
of the statistical software that can perform these calculations easily and with high
accuracy is R software which was used in this study. In this research monthly
precipitation for 30 years was considered as a time series in Arazkooseh station,
Golestan province. Based on the autocorrelation and partial autocorrelation
diagrams, the appropriate model ARIMA (0,0,1) (0,1,1)12 was fitted to the
considered data set. Further the residual autocorrelation diagrams for the fitted
model show that the residuals are uncorrelated. Except at the lag 11th where Bartlett
test showed correlation is zero (α=0.05), there were correlation at the other lags.
Furthermore the P-value of the Ljung-Box test statistic for different lags is greater
than the significance level of 5%, which indicates that the residuals are
uncorrelated. Moreover the precipitation for the next 12 months was forecasted
based on the fitted model.
Keywords: Time series, Precipitation forecasting, ARIMA, Golestan province.
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