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مدلسازی پیشیابی بارش ماهانه در حوضه آبریز بلوچستان جنوبی
دریافت مقاله1152/11/55:

پذیرش نهایی1159/5/12:

چکیده
افزایش رخداد بارش های حدی و از سوی دیگر عدم بارش در یک گستره ،خسارات قابل توجهی در دهههای اخیر به
بومسامانههای طبیعی و مصنوعی وارد ساخته است .از این رو پیشیابی مقادیر بارش برای مدیریت مناسب منابع آبی در این
گسترهها بسیار اهمیت دارد .هدف این پژوهش پیشنهاد مدل و بررسی دقت پیشیابی بارش ماهانه با روشهای شبکه عصبی
مصنوعی و مدلهای تصادفی در پهنه جنوب شرق کشور واقع در استان سیستان و بلوچستان میباشد .این منطقه به لحاظ تاثیرپذیری
از سامانههای گوناگون بارانزا و کمی متفاوت از سایر مناطق کشور ،دارای رژیم بارش رگباری نامنظم و تقریبا پیچیدهای است.
بررسی شامل سری بارش ماهانه دوره آماری  1121-25تا  1117-11برای ایستگاههای منتخب منطقه میباشد ،که بر پایه پراکنش
مناسب ایستگاهها و کیفیت دادهها برگزیده شدند .مقایسه نتایج پیشیابی دو روش مورد بررسی نشان از برتری روش شبکه عصبی
تاخیر زمانی نسبت به سری زمانی ساریما برای گستره مطالعاتی دارد .این امر به تاثیر سامانههای مختلف بارانزا ،رژیم بارشهای
رگباری و بسیار پراکنده پهنه جنوب شرق کشور مربوط میشود.
واژههای کلیدی :بارش ،شبکهعصبی ،سری زمانی ،پیشیابی ،حوضه بلوچستان جنوبی.

مقدمه
بشر برای درک و کنترل بهتر محیط پیرامون خود از مدلها استفاده میکند .نگرشهای قطعی (دترمینیستیک) و تصادفی
(استوکاستیک) دو دیدگاه اصلی برای شناخت طبیعت هستند .قاعده کلی مدلهای قطعی بر پایه روابط علی -معلولی بنا شده است
که به طور معمول به وسیله معادلات ریاضی بیان میشوند .در حالی که نقطه نظر اصلی در نگرش تصادفی آن است که روابط
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پیشیابی بارش معرف منطقه با استناد بر روشهای سری زمانی ساریما و شبکه عصبی با تاخیر زمانی انجام گرفت .دادههای مورد

موجود بین پدیدهها را نمیتوان به راحتی به صورت روابط علی -معلولی ساده و یا حتی پیچیده بیان کرد .در عوض در این مدلها
سعی بر شناخت خصوصیات متغیرهای طبیعی با توجه به مقادیر مشاهده شده آنها و با استفاده از فرآیندهای تصادفی و آمارههای
جمله مهمترین این روشها میتوان به مدلهای سری زمانی ،زنجیره مارکف و شبکه عصبی مصنوعی و غیره اشاره کرد .در این
پژوهش از مدلهای سری زمانی و شبکه عصبی استفاده شد.
در استفاده از سریهای زمانی در مدلسازی پارامترهای هیدرولوژیکی همچون بارندگی ،دما و جریانهای رودخانه پژوهشهای
متعددی صورت گرفته است .الگوسازی در خانواده آرما ،آریما و آریمای فصلی یکی از شیوههای مهم و معتبر در شبیهسازی
*نویسنده مسئول
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پارامترهای اقلیمی است ( .)Box et al, 2013بورلاندو 1و همکاران ( )1559از مدلهای آریما جهت پیشبینی بارندگیهای ساعتی
در زمان وقوع آنها استفاده کردند و مقادیر به دست آمده را با دادههای بارانسنجی مقایسه نمودند .آنها در پژوهش خود به این
نتیجه رسیدند که با افزایش مدت دوام بارندگی ،پیشبینیها روند دقیقتری داشتند و با کوتاهتر شدن دوام بارندگی ،اختلاف میزان
باران پیشبینی از مقدار واقعی متناظر خود بیشتر میشود .همچنین در این زمینه

میتوان به کارهای جونز ،)1519( 5هانسن و لبدف1

( ،)1511بلوفلید و نیچکا )1555( 2و فولاند )1551( 2اشاره نمود .نواکز 9و همکاران ( )1512قدرت پیشبینی کوتاه مدت مدلهای
آریما  ،ساریما و مدلهای خودهمبسته دورهای را بر روی سری  11ماهه جریان مقایسه کردند و نشان دادند که مدلهای خودهمبسته
دورهای دقیقترین پیشبینی را دارند .آنها همچنین برتری تبدیل لگاریتمی را به دیگر تبدیلهای باکس -کاکس بر اساس روش
حداکثر درستنمایی را به دست آوردند .پاراس و ماتور )5115( 7دو روش سری زمانی و رگرسیون چند متغیره غیر خطی را برای
پیش بینی بارش ماهانه هندوستان مناسب معرفی کردند .رویرو و پوچتا )5112( 1در مقایسه دو روش سری زمانی و شبکه عصبی
مصنوعی ،روش نخست را برای منطقه آرژانتین بسیار مناسب دانستند .الهاشمی )5112( 5در پیشبینی بارش ماهانه یمن سه روش
شبکه عصبی ،سری زمانی و رگرسیون چند متغیره را مقایسه کردند و به ترتیب روش های شبکه عصبی مصنوعی ،مدل آریما و
در نهایت رگرسیون چند متغییره را مناسب دانستند .از پژوهشهای داخلی نیز میتوان به کار جمشیدی )1515( 11در مدل دما_
بارش ایستگاه تهران ،مالکی  )1515(11در الگوسازی دما و بارش غرب کشور و رسولی ) 5115( 15برای پیشبینی دمای ماهانه شهر
تبریز اشاره نمود .خردمندنیا و عساکره )5111( 11برای پیشبینی درجه حرارت متوسط ماهانه منطقه جاسک از مدلسازی ساریما
استفاده نمودند .مسعودیان ( ) 1115در بررسی روند ماهانه بارش ایران بیان داشت که بارش ماهانه در بیشتر مناطق کشور بهجز
پیشبینی نمود و براساس نتایج به دست آمده ،بهترین الگوی کشت را پیشنهاد کرد .مسعودیان و همکاران ( )1115روند تعداد
روزهای همراه با بارش در ماه را بررسی و کاهشی بودن روند را گزارش کردند .فیضی و همکاران ( ،)1115در بررسی روند
تغییرات ماهانه و فصلی دما و بارش در استان سیستان و بلوچستان ،کاهش مشخص روند بارش ماههای گرم را گزارش کردند.
بابازاده و همکاران ( ) 1151به پیش بینی بارش ماهانه در ایستگاه شیراز با استفاده از مدل آریما پرداخته و پس از ارزیابی مدل
احتمال افزایش بارش در آینده نزدیک را پیش بینی کردند .حسینعلیزاده و همکاران ( )1151نیز در پژوهشی مشابه مدلهای
سری زمانی در پیش بینی بارش ایستگاه گرگان را مناسب دانسته و موفق به پیش بینی بارش در  15ماه آینده در این ایستگاه
گردیدند .عبداله نژاد ( )1152نیز در تحقیق خود به مقایسه مدلهای مختلف سری زمانی برای پیش بینی مجموع بارش پرداخته و
بعد است .از مقایسه نتایج مدلهای اتورگرسیو ،میانگین متحرک ،مدلهای تلفیقی و مدل های فصلی ،در نهایت مدل ساریما را
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کرانه خزر بدون روند است .آشگرطوسی ( )1115با استفاده از سریهای زمانی ،خشکسالی منطقه شیروان در استان خراسان را

بهترین مدل برازش شده برای ایستگاه هاشم آباد گرگان معرفی کردند .بایزیدی و همکاران ( )1152در تحلیل خشکسالی حوضه
آبریز سلماس به پیش بینی  7ساله بارش و دما پرداختند و استفاده از مدل های سری زمانی در تحلیل بارش و پیش بینی شاخص
های خشکسالی را مناسب دانستند .از سوی دیگر شبکه عصبی مصنوعی به عنوان یک روش نوین ،در مدلسازی و پیشبینی
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سریهای زمانی غیرخطی و غیرماندگار فرآیندهایی که برای شناخت و توصیف دقیق آنها راه حل و رابطه صریحی وجود ندارد،
عملکرد خوبی از خود نشان داده است .اکنون این شبکهها با ساختارهای متنوع و وسیع ،در بسیاری از علوم ،از جمله مهندسی آب،
گسترش یافتهاند .فرنچ 1و همکاران ( )1-11 :1555بارندگی در یک مکان و یک ساعت بعد را با استفاده از روش شبکه عصبی
مصنوعی و اطلاعات توزیع مکانی و زمانی بارندگی پیشبینی کردند .احمد و سیموونیک )519-521 :5111( 5از شبکههای عصبی
سه لایه با خاصیت انتشار به عقب خطا و دادههای بارندگی ماهانه جهت پیشبینی بارش ماهانه ،در مجارستان و اوکراین ،استفاده
نمودند .نتایج تحقیق آنها نشان داد ،دادههای آموزشی و آزمایشی جورشدگی و انطباق خوبی با دادههای واقعی دارند و این روش
در پیشبینی بارش ،دارای حداکثر توانایی است .والورد رامی رز 1و همکاران ( )129 -195 : 5112کاربرد روش شبکه عصبی
مصنوعی را در پیشبینی بارش ،برای سائوپائولو ،بررسی کردند .نتایج بررسی آنها نشان داد ،پیشبینیهای این روش نسبت به دیگر
روشها از دقت بالاتر و صحت بیشتری برخوردار است .هانگ 2و همکاران ( )5115در پیش یابی بارش در تایلند کاربرد شبکه
عصبی مصنوعی را بسیار مناسب دانسته و در کنار دادههای بارش استفاده از دادههای دمای تر را در پیش بینی دقیقتر بارش بسیار
موثر معرفی کردند .کومار 2و همکاران ( )5111در مقایسه روشهای سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعی ،روش شبکه عصبی
مصنوعی را با توجه به سری زمانی پیچیده بارش های هند مناسبتر دانستند .نایاک 9و همکاران ( )5111با مروری بر روش های
پیش بینی بارش در هند ،شبکه عصبی مصنوعی را در مقایسه بارشهای پیش بینی عددی مناسبتر معرفی کردند .میسلان 7و
همکاران ( ) 5112نیز نتایج مشابهی در پیش بینی بارش ماهانه با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی اعلام داشتند .جهانگیر
( )1112کارآمدی شبکه عصبی مصنوعی را در شبیه سازی فرآیند بارش -رواناب ،در حوضه کارده ،بررسی کرد و با استفاده از
مدل شبکه عصبی برای پیشبینی بارش ایستگاه ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان نشان دادند که این مدل توانایی بهتر و
دقت بالایی برای پیشبینی بارش نسبت به روشهای آماری معمول داشته است و با افزایش فاکتورهای ورودی ،شبکه دقت
بالاتری را در پیشبینی ارائه میدهد .حلبیان و دارند ( )1151در پژوهش خود برای پیشبینی بارش ماهانه شهر اصفهان ،بیان
داشتند که شبکه عصبی به خوبی رابطه غیر خطی بین مقادیر ماهانه بارش را پیش بینی میکند .در عین حال نتایج حاصل از
تصادفی کردن دادهها تفاوت چندانی با مرتب بودن دادهها برای آموزش شبکه ندارد .ایلدرمی و همکاران ( )1155در پژوهش
خود با تکنیک مقیاس بندی مجدد و نمای هرست ،پیش بینی پذیی بارش در سه منطقه شیراز ،کرمان و مشهد را مورد آزمون
قرار دادند .در ادامه ایشان در پژوهش خود با استفاده از  1-2پارامتر هواشناسی و شبکه عصبی مصنوعی به پیش بینی بارش اقدام
کردند و اس تفاده از اطلاعات دمایی و رطوبتی در طراحی شبکه عصبی را راهی مناسب در توصیف فرایند بارش معرفی نمودند.
امیدوار و همکاران ( )1152با بهره گیری از شبکه عصبی مصنوعی و استفاده از عوامل اقلیمی موثر بر بارش به عنوان ورودی و
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شبکه پرسپترون چند لایه ،فرآیند بارش  -رواناب را با دقت خوبی تخمین زد .خسروی و شکیبا ( ،)1115در تحلیل نتایج خروجی

بارش روزانه به عنوان خروجی ،به پیش بینی بارش روزانه در استان کرمان اقدام کردند .ایشان در پژوهش خود مدلهای مطلوب
شبکه عصبی مصنوعی در حالت تغییرات افزایشی نسبت به رطوبت نسبی را دارای بیشترین حساسیت دانستند .رضایی و همکاران
روش استفاده از شبکه عصبی را مناسب دانستند.
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( )1152در مقایسه روش های شبکه عصبی مصنوعی و  SDMSدر پیش بینی بارش سالانه در ایستگاههای کرمان ،راور و رابر،
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در این پژوهش تلاش شده با استفاده از آمار بارندگی دوره برگزیده ایستگاههای معرف حوضه و بهکارگیری تکنیک سریهای
زمانی و شبکه عصبی مصنوعی ،مناسبترین مدل برای پیشبینی بارندگی در مقیاس فصلی برای بخشی از حوضه بلوچستان جنوبی
واقع در منطقه جنوب

شرقی کشور ارائه گردد.

دادهها و روشپژوهش
گستره مورد بررسی بخشی از حوضه آبریز بلوچستان جنوبی به وسعت  21995کیلومتر مربع واقع در استان سیستان و بلوچستان
میباشد .بر اساس طبقهبندیهای اقلیمی مختلف ،دارای اقلیم بیابانی گرم شدید ،خشک با تابستانهای گرم و زمستانهای ملایم
میباشد (شکل  .)1این گستره رژیم بارندگی منحصر به فردی در کشور دارد .تاثیرپذیری از سامانههای بارانزای شمال -شمال
غرب و جنوب -جنوب غرب در فصلهای پاییز ،زمستان و بهار از یک سو و تاثیر جریانات موسمی هندوستان در تابستان از
سوی دیگر رژیم بارش پیچیدهای را به وجود آورده است .در مجموع در این گستره ،تعداد  1ایستگاه همدید ،چهار ایستگاه
اقلیمشناسی 55 ،ایستگاه بارانسنجی تحت پوشش سازمان هواشناسی کشور و همچنین آمار بارش تعداد  11ایستگاه باران سنج
معمولی 17 ،ایستگاه تبخیرسنجی و  15ایستگاه باران سنج ذخیرهای موجود میباشد .پس از بررسیهای ابتدایی در کلیه ایستگاههای
موجود (بهجز ذخیرهای) ،ایستگاههای مناسب از دیدگاه پراکنش و طول دوره آماری بارش برگزیده شدند .تعداد ایستگاههای
برگزیده  51ایستگاه با شرایط آماری و پراکنش مناسب در حوضه میباشد .سپس آزمون کفایت دادهها انجام شد و سری بلند
مدت داده های ماهانه مورد پذیرش قرار گرفت .در نهایت با توجه به عدم توزیع یکنواخت ایستگاههای آماری بارش ،برای
آبی  1121-25شروع و به سال آبی  1117-11ختم میشود که دوره  1112-12تا  1117-11برای کالیبره نمودن و صحت پیشیابی
مدل انتخاب و کنار گذاشته شد.

در میان مرز حوضه آبریز بلوچستان جنوبی

بررسی بارندگی فصلی ایستگاههای برگزیده نشان میدهد که نزدیک به  11درصد بارندگیسالانه در زمستان و بقیه در تابستان
رخ میدهد .دامنه تغییرات بارندگی ماهانه به مراتب بیشتر از بارندگی سالانه است .معمولا ریزش بارندگی در پاییز و بهار بهصورت
رگبارهای شدید و این ریزش در زمستان بهصورت باران ریز و معمولی است .نفوذ بادهای موسمی اقیانوس هند– از اواسط تیر
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شکل  -0موقعیت محدوده مطالعاتی و پراکنش ایستگاههای منتخب
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پیشیابی فصلی از بارش معرف حوضه که به روش میانگینگیری وزنی استخراج شد ،بهره برده شد .دوره آماری برگزیده از سال

مدلسازی پیشیابی بارش ماهانه در حوضه آبریز بلوچستان جنوبی 452/

ماه تا اواسط شهریور ماه که دوره نهایی پیشرفت و برگشت آن میباشد -به سواحل دریای عمان در این منطقه بارندگیهایی
تولید مینماید .برای نمونه رژیم بارش ایستگاه پیشین نشانگر رخداد بیشینه بارش در بهمن ماه و کمینه آن در اردیبهشت است.

مدل سری زمانی
تجزیه و تحلیل سریهای زمانی به دادههایی مربوط میشوند که مستقل نبوده و بطور متوالی به هم وابستهاند و این وابستگی
بین مشاهدات متوالی مورد توجه قرار میگیرد (کارآموز ،عراقینژاد ،1112 ،خرمی ،بزرگنیا .)1119 ،مهمترین اهداف تجزیه و
تحلیل سریهای زمانی عبارتند از ،کشف و شناسایی مدل احتمالاتی تولید و ساخت دادهها و پیشبینی مقادیر آینده سری بر مبنای
مقادیر گذشته آن است .همچنین ،مراحل مدلسازی یک سری زمانی به صورت ،شناسایی مدل اولیه ،برآورد پارامترهای مدل
شناسایی شده ،بررسی کارایی مدل با استفاده از نمایههای ارزیابی میباشد.
دادههای سری زمانی ماهانه بارندگی اطلاعات ارزشمندی را در جهت پیشبینی مقادیر آتی فراهم آورده و پارامترهای اصلی
در تعیین مقادیر مورد نظر از قبیل روند ،اثرات فصلی و شوکها را در اختیار برنامهریزان و پژوهشگران قرار میدهد .الگوی
میانگین متحرک همانباشته خودتوضیحی فصلی 1بسط الگوی میانگین متحرک همانباشته خودتوضیحی میباشد .الگوی آریما
ترکیبی از دو نوع الگوی سری زمانی تک متغیره شامل الگوی خودتوضیحی و الگوی میانگین متحرک است (.)Pfaff , 2008
این الگو مقادیر گذشته سری زمانی را برای پیشبینی مقادیر آتی سری زمانی مورد استفاده قرار خواهد داد .الگوی آریما را به
همراه درجات  d ،pو  qبه صورت ) ARIMA(p,d,qنشان داده میشود که در آن  ،pتعداد وقفههای خودتوضیحی ،d ،درجه
سری زمانی ماهانه بارندگی ایستگاههای برگزیده را  PEtرا ) ARIMA (p,d,qنامیده ،اگر  ∆d NPEt = (1-L) d PEtبه صورت
) ARMA (p,qباشد .به طور کلی ،رابطه فوق را میتوان به صورت زیر نوشت (:)Enders,1995
 ( L)(1  L)d PEt   ( L) t

()1

در رابطه فوق t ،

ویژگی فرآیند نوفه سفید )PE( 5را دارا میباشد .عملگر وقفه 1را نیز میتوان به صورت

Lk PEt  PEt  k

تعریف نمود ،از سوی دیگر ،دو عملگر خودتوضیحی 2و میانگین متحرک 2به صورت زیر بیان میشود (:)Pfaff, 2008
()5

 ( L)  1  1L  2 L2  ...   p Lp

()1

 ( L)  1  1L   2 L2  ...   q Lq

در فرآیند فوق  (L )  0 ،بوده و

 1

میباشد .بسط الگوی آریما به ساریما زمانی ضرورت داشته که سری زمانی

دارای هر دو رفتار فصلی و غیرفصلی باشد .وجود چنین رفتاری الگوی آریما را ناکارا نموده ،زیرا در این حالت الگو تنها قادر به
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انباشتگی به منظور ایستا نمودن داده و  qتعداد وقفههای میانگین متحرک الگو میباشد (.)Kleiber, Zeiles, 2008

سنجش رفتار حول بخش فصلی سری زمانی بوده و منجر به انتخاب درجه نادرست برای جزء غیرفصلی میشود (.)Eric,2005
اغلب الگوی ساریما را میانگین متحرک همانباشته خودتوضیحی فصلی فزاینده 8نامیده و سری زمانی ماهانه بارندگی در منطقه
صورت زیر است:

1

Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average
White Noise
3 Lag Operator
4 Autoregressive Operator
5 Moving Average Operator
6 Multiplicative Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average
2
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مورد بررسی را با  SARIMA(p,d,q) PE (P,D,Q)Sنشان میدهند .فرم کلی الگوی ساریما برای سری زمانی ماهانه بارندگی به
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 ( L ) ( L )(1  L ) (1  L ) NPE t   ( L )( L ) t
D

S

p

()2

PS

S

d

S

 ( L )  1  1 L  2 L  ...   p L

 ...   P L

2

2S

 ( L )  1  1 L   2 L
S

S

 ( L )  1  1 L   2 L  ...   q L
2

q

 ...  Q L

QS

2S

 ( L )  1  1 L   2 L
S

S

در الگوی فوق d ،p ،و  qبه ترتیب درجه خودتوضیحی ،تفاضلگیری و میانگین متحرک غیرفصلی بوده و  D ،Pو  Qبه
ترتیب درجه خودتوضیحی ،تفاضلگیری و میانگین متحرک فصلی میباشد .جزء  ɛtجمله خطای دارای شرایط نوفه سفید (شوک
تصادفی) و  Sدرجه فصلی (برای دادههای ماهانه برابر با  )15را نشان میدهد .به منظور برآورد الگو ،در گام نخست باید ایستایی
سری زمانی را مورد بررسی قرار داد .ایستایی به مفهوم ثابت بودن مقادیر میانگین ،واریانس و خودهمبستگی سری زمانی در طول
زمان است .در صورتی که سری زمانی ا یستا باشد میانگین هر زیرمجموعه سری زمانی نباید به طور معنیداری از میانگین
زیرمجموعه دیگر متفاوت باشد .از سوی دیگر ،واریانس هر زیرمجموعه سری زمانی تنها به صورت تصادفی از واریانس
زیرمجموعه دیگر متفاوت خواهد بود .برقراری شرایط ایستایی ،پایداری ضرایب رگرسیون خودتوضیحی را در طول بازه مشخصی
به همراه داشته ،همچنین ،وارونپذیری 1ضرایب رگرسیون میانگین متحرک را تضمین خواهد نمود ( .)Hamilton, 1994با
برقراری شرایط فوق ،امکان انجام پیشبینی با بهرهگیری از الگوی برازش شده فراهم خواهد شد.
به منظور آزمون ایستایی سری زمانی ،وجود یا عدم وجود ریشه واحد 5بررسی میشود .آزمون ریشه واحد در پی تعیین روند
بود .به بیان دیگر ،در صورتی که ضرایب الگوی برازششده بر حسب مقادیر مطلق کمتر از واحد بوده ،سری زمانی ایستا میباشد.
به منظور انجام آزمون ایستایی برای سری زمانی دارای رفتار فصلی و غیرفصلی ،آزمون مورد استفاده باید در بردارنده اجزاء فصلی
و غیرفصلی باشند .در این راستا از آزمونهای آماری چون دیکی فولر ،هگی ،اف هاچ و تیلور میتوان استفاده

نمود( Hyllberg

 )et al,1990:215, Canova and Hansen,1995:237, Franses and Hobijn,1997:25,Tylor,1997:307در این تحقیق برای
آزمون ریشه واحد سری زمانی ماهانه ،از آزمون ریشه واحد در برنامه متلب استفاده شد .که با رد فرض صفر (مبتنی بر نا ایستایی)
مانایی سری زمانی ماهانه در گام تاخیری مورد نظر مورد تائید قرار گرفت ( .)Dickey and Fuller,1979:427هنگامیکه سری
زمانی ایستا باشد ،تعیین درجه خودتوضیحی غیرفصلی ،درجه میانگین متحرک غیرفصلی ،درجه خودتوضیحی فصلی و درجه
میانگین متحرک فصلی میسر خواهد شد .در این راستا ،بهرهگیری از توابع خودهمبستگی 2و خودهمبستگی جزئی 2نمونه مدنظر
قرار گرفت .تعداد خیزهای 9معنیدار آماری این دو تابع ،درجات الگو را تعیین مینماید (.)Shumway and Stoffer, 2006
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تصادفی یا قطعی در سری زمانی است .در صورت قرار داشتن ریشههای واحد در خارج از دایره واحد 1سری زمانی ایستا خواهد

ضروری است تا الگوی ساریما اولیه را با استفاده از درجات پیشنهادی فوق تشکیل داد اما در نهایت الگوی برتر با توجه به مقادیر
شاخصهای اطلاعات مانند آکائیک ،الگوهای ساریما با درجات مختلف حاصل از اعمال تغییر در الگوی اولیه انتخاب خواهد شد.
برقراری شرایط نوفه سفید برای اجزاء اخلال ،شرط حیاتی در مرحله برازش الگو است .در گام سوم ،تشخیص نیکوئی برازش
مدنظر بوده ،فرض اساسی الگوهای آریما این است که اجزاء اخلال تصادفی ،یک سری مستقل و دارای توزیع همسان با میانگین
1

Invertible
Unit root
3 Unit circle
4 Autocorrelation Function
5 Partial Autocorrelation Function
6 Spikes
7 Maximum Likelihood Estimation
2
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پس از تشخیص الگوی ساریما ،در مرحله بعد ،برازش الگو با استفاده از رهیافت برآورد حداکثر راستنمائی 7مدنظر قرار گرفت.
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و واریانس محدود باشد ( .)Eric,2010اگر  ɛtدارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس   2باشد ،سری را نوفه سفید گوسی
مینامند .در سریهای نوفه سفید مقادیر خودهمبستگی به لحاظ آماری برابر با صفر خواهد بود .در مرحله تشخیص نیکوئی برازش
بررسی وجود خودهمبستگی ،ناهمسانی واریانس و نرمال بودن اجزاء اخلال مدنظر بوده ،که در این راستا به ترتیب استفاده از
آزمونهای Q 1یا آماره * ،Qآزمون شاپیرو توصیه میشود ( .)Enders,2012گام چهارم در استفاده از الگوی ساریما پیشبینی
است .اگر الگوی مناسب توضیحدهنده فرآیند تولید داده 5شناسایی شد ،میتوان آن را به منظور پیشبینی مقادیر آتی مورد استفاده
قرار داد .به منظور انتخاب الگوی برتر به لحاظ صحت پیشبینی استفاده از آمارههای دقت پیشبینی که در ادامه آمده است،
استفاده شد .با توجه به رویکرد ارائه شده ،در این تحقیق به منظور تبیین الگوی مناسب جهت بررسی رفتار و پیشبینی مقادیر
آتی سری زمانی ماهانه بارندگی گستره مورد بررسی ،نخست ماهیت رفتار ماهانه سری زمانی با استفاده از رهیافت آزمون ریشه
واحد تعیین شد .پس از تعیین وجود ریشههای غیرفصلی و فصلی در فراوانیهای مربوطه ،در گام بعد ،با بهرهگیری از فیلتر مناسب
الگوی ساریما برازش شده و در نهایت پس از انجام مراحل تشخیص و گزینش الگوهای پایدار ،الگوی برتر به منظور پیشبینی
انتخاب شد .الگوی برتر سری زمانی در بین چندین مدل مناسب تشخیص داده شده با آزمونهای باقیماندهها ،بر اساس معیار
آکائیک تشخیص داده شد .از بین مدلهای مختلف ،مدلی مناسبتر است که مقدار آکائیک کمتری داشته باشد و درصورتیکه
بین چندین مدل ،این معیار مشابه باشد طبق اصل امساک مدلی مناسبتر است که پارامترهای آن ( qو  )pمقادیر پائینتری نسبت
به بقیه داشته باشد.
) AIC  N .ln(  2 )  2( p  q

()2

که در آن N ،تعداد سالهای آماری ،   ،واریانس خطا و  pو  qبه ترتیب مرتبه مدل اتورگرسیو و مدل میانگین متحرک
2

شبکههای عصبی با تاخیر زمانی

0

شبکه عصبی مصنوعی ،یکی از روشهای محاسباتی است که به کمک فرآیند یادگیری و با استفاده از پردازشگرهایی بنام
نرون تلاش میکند با شناخت روابط ذاتی بین دادهها ،نگاشتی میان فضای ورودی (لایه ورودی) و فضای مطلوب (لایه خروجی)
ارائه دهد .لایه یا لایه های مخفی ،اطلاعات دریافت شده از لایه ورودی را پردازش کرده و در اختیار لایه خروجی قرار میدهند.
هر شبکه با دریافت مثالهایی آموزش میبیند .آموزش فرآیندی است که در نهایت منجر به یادگیری میشود .یادگیری شبکه،
زمانی انجام میشود که وزنهای ارتباطی بین لایهها چنان تغییر کند که اختلاف بین مقادیر پیشبینی شده و محاسبه شده در حد
قابل قبولی باشد .با دستیابی به این شرایط فرایند یادگیری محقق شده است .این وزنها حافظه و دانش شبکه را بیان میکنند.
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است (کارآموز،عراقی نژاد.)1112 ،

شبکه عصبی آموزش دیده میتواند برای پیشبینی خروجیهای متناسب با مجموعه جدید دادهها بهکار رود (.)Dayhoff,1990
شبکههای عصبی استاتیک فقط الگوهای ورودی که طبیعت مکانی (فضایی) دارند ،یعنی الگوهای ورودی که میتوانند در طول
نیز میباشند ،که به عنوان نمونه میتوان مسائل تشخیص گفتار ،پیشبینی سری زمانی و فیلتر کردن سیگنالها را نام برد .یک
شبکه عصبی تاخیر زمانی همانند شبکه چند لایهاند ،با این تفاوت که خروجی شبکه عصبی ،همان ورودی است که با تاخیرهای
زمانی مختلف نسبت دادههای ورودی انتخاب میشود.

1 Box-Pierce

or Ljung-Box
Data Generation Process
3 Time Delay Neural Network
2
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یک یا چند محور فضایی قرار گیرند را پردازش نمایند .اما در بعضی از مسائل ،الگوهای ورودی شامل یک یا چند سیگنال زمانی
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جدول  -0معماری شبکههای عصبی مصنوعی با تاخیر زمانی برتر مورد استفاده در پیشیابی بارش

لایه

تعداد

گام

لایه

خروجی

نرونها

تاخیری

ورودی

O

N

S

I

نوع شبکه

ساختار شبکه

شعاعی مبنا

RBF S12 I: s-N-N-N: O

تعمیم

GRNN S12 I: s-N-N-N: O

رگرسیونی

در شکل  ،5هدف ،مدلسازی سری زمانی  Sاست .در لایه ورودی ،هر مقدار سری زمانی در زمان  tدر مقابل مقدار بعدی سری
زمانی در زمان  t+1به عنوان خروجی قرار گرفته است .در این تحقیق پس از آموزش ،پردازش و بررسی شبکههای مختلف در
نهایت دو مدل شبکه شعاع مبنا و شبکه تعمیم رگرسیونی با معماری مطابق جدول 1ارائه شد.

 Stورودی در زمان  tو  St+1خروجی

در زمان t+1

نمایههای ارزیابی خطا
برای ارزیابی خطا مدلهای پیشیابی بارش ماهانه از نمایههای ریشه دوم میانگین مربعات خطا ،1میانگین مطلق

خطا5

( ،)Fox,1981:599کسر بایاس )Kumar,2000( 1و نمایه میانگین خطای بایاس )Addiscott ,Whitmore,1987:141( 2استفاده
شد .کوچک بودن نمایه ریشه دوم میانگین مربعات خطا نشانه نزدیک بودن دادههای شبیهسازی شده به دادههای مشاهده شده و
در نتیجه خوب بودن عملکرد مدل است .این نمایه حساسیت زیادی به وجود مقادیر حدی در سری دادهها نشان میدهد زیرا به
صورت توان دوم اختلافات بیان میشود .نمایه دیگری که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت نمایه میانگین مطلق خطا بوده
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شکل  -7ساختار شبکه عصبی مصنوعی برای پیشبینی یک گام به جلو

است که هر چه به صفر نزدیکتر باشد ،بیانگر این مطلب است ،مقادیر محاسبه شده توسط مدل ،به مقادیر حقیقی نزدیکتر و در
نتیجه مدل از خطای کمتری برخوردار است .نمایه کسر بایاس میتواند مقادیر بین  +5و  -5داشته باشد و مقدار نزدیک به صفر
صفر است .برای ارزیابی مدل از نمودار پراکنش 2دادههای اندازهگیری شده در مقابل دادههای شبیهسازی شده در اطراف خط
مستقیم  1:1استفاده شد.

1

Root mean squared error
Mean Absolute Error
3 Fractional Bias
4 Mean Bias Error
5 Scatter diagram
2
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نشان دهنده پیشیابی مناسب مدل میباشد .نمایه میانگین خطای بایاس میتواند منفی ،مثبت و یا صفر باشد ولی بهترین مقدار آن

مدلسازی پیشیابی بارش ماهانه در حوضه آبریز بلوچستان جنوبی 457/

یافتههای پژوهش
در این تحقیق ،برای مدلسازی از مدلهای دینامیکی شبکه عصبی با گام تأخیر و الگوی سری زمانی میانگین متحرک همانباشته
خودتوضیحی فصلی استفاده شد .همانطور که پیشتر بیان شد ،مقادیر ماهیانه بارش معرف حوضه نیز به روش میانگینگیری
وزنی بر اساس پراکنش ایستگاههای هواشناسی مناسب انتخاب و در مدلسازی و تحلیل نتایج استفاده شد .بر اساس مقادیر فعلی
هر یک از سری زمانی ،مقادیر گام به جلو ماهانه آن با استفاده از ساریما و شبکه عصبی با گام تأخیر مدلسازی شد .معماری
شبکههای عصبی با گام تاخیری برتر و بهترین الگوی ساریما با مشخصات کامل در جدول  5آمده است.
جدول  -7مشخصهها و معماری مدلهای برتر پیشیابی بارش ماهانه

صحت آموزش

1/11

1/52

1/95

1/71

صحت انتخاب

1/17

1/51

1/51

1/51

صحت آزمون

1/15

1/57

1/77

1/71

خطای آموزش

1/91

1/99

1/25

1/25

خطای انتخاب

1/21

1/25

1/22

1/22

خطای آزمون

1/95

1/91

1/22

1/22

لایه مخفی ()1

12

11

511

511

لایه مخفی ()5

1

1

5

5

نتایج پیشیابی بارش توسط شبکه عصبی با گام تأخیر برای سال آبی  1112-12تا  1117-11بهدست آمد که در شکل  1ارایه
شده است .همچنین نتایج پیشیابی بارش با بهترین الگوی ساریما برای سال آبی  1112-12تا  1117-11بدست آمده در شکل 2
ارایه شده است .در نهایت ،خطای مدلهای برتر شبکه عصبی و مدل ساریما با استفاده از شاخصهای یاد شده و برخی از
مشخصههای آماری دادهها ارزیابی شده است که در جدول 1منعکس شده است .همچنین نمودار پراکنش دادههای بارش ماهانه
مشاهده شده در مقابل دادههای برآورد شده حاصل از مدلهای سری زمانی فصلی و شبکههای عصبی در شکل 2نشان داده شده
است .اگرچه در برخی از سالها و ایستگاهها مقادیر بارش تاثیرپذیری نامنظم بارشهای منطقه از جریانات مونسون جنوبی را
نشان میدهد .اما با توجه به نمودارهای بارش معرف در منطقه ،رژیم بارندگی و میانگین متحرک همانباشته خودتوضیحی فصلی
فزاینده ،نشاندهنده رفتار فصلی دادههای بارش حوضه مورد مطالعه است .همانند نتایج دیگر تحقیقات انجام شده در حوضه سیستان
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مدل

RBF
s12 1:12-151:1

RBF
s12 1:12-111:1

GRNN
s12 1:12-2002-1:1

GRNN
s12 1:12-200-21:1

جنوبی بارش این منطقه اگرچه روند صعودی و نزولی نداشته اما در سالهای اخیر از نوسانات زیاد در طول سال برخوردار بوده
(گندمکار )1117 ،و بارش های عمده این مناطق از رفتار فصلی که خاستگاه آن منطبق بر الگوی فشاری موسمی هند است
سرچشمه میگیرید (شبانکاری و حلبیان .)192-112 :1151 ،بر اساس بهترین مدلهای انتخاب شده مقادیر بارش ماهانه برای سه
کسر بایاس و میانگین کسر بایاس نشان میدهد ،مدلهای شبکه عصبی نتایج بهتری را در مقایسه با مدل استوکستیک ارائه میدهد.
بهطوری که مقادیر نمایههای پراکندگی در جدول 1و مقایسه شکل 1و  2نشان میدهد اگرچه بارش منطقه بسیار نامنطم است
مدلهای شبکه عصبی با گام تاخیر توانسته روند فصلی بارش را در مقایسه با دیگر مدلها شبیهسازیکند.
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سال پیاپی آبی  1112-12تا  1117-11محاسبه و با مقادیر بارشهای وقوع پیوسته مقایسه شد .در مجموع مقادیر نمایههای خطا
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جدول  -9مشخصههای آماری دادهها و نمایههای خطا برای مدلهای پیشیابی بارش
RBF s12
1:12-151:1

RBF s12
1:12-111:1

GRNN s12
1:12-200-21:1

GRNN s12
1:12-2002-1:1

AG1
SARIMA
(0,0,2)(1,
)1,1

SARIMA
(0,0,2)(1,
)1,1

تعداد

251

251

251

251

251

251

251

کمینه

1

1

1

1

1

1

1

بیشینه

22/9

22/9

179/9

179/2

92/1

517/5

595/2

میانگین

11/1

11/5

12/2

12/2

15/1

12/5

11/7

انحراف معیار

15/5

11/9

11/1

11/5

15

15/1

52/1

خطای معیار

1/9

1/25

1/21

1/22

1/21

1/57

1/5

چولگی

1/72

1/25

9/1

7/1

1/15

1/1

2/7

کشیدگی

-1/11

-1/1

11/5

115/2

1/19

51/2

11

RMSE

11/5

55/1

11

11/9

57/1

15/1

-

MBE

5/12

1/55

2/71

2/72

1/22

2/52

-

FB

1/5

1/11

1/19

1/19

1/11

1/11

-

MAE

15/2

17/1

15/7

15/2

19/7

15/1

-

مدل

اندازهگیری
شده
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در بازه زمانی  0981-80تا 0982-88
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شکل  -9نتایج پیشیابی شبکه عصبی با گام تأخیر برای بارش ماهانه سال آبی

مدلسازی پیشیابی بارش ماهانه در حوضه آبریز بلوچستان جنوبی 456/

شکل  -1نتایج پیشیابی الگوی سری زمانی میانگین متحرک همانباشته خودتوضیحی فصلی
بارش ماهانه در بازه زمانی  0981-80تا 0982-88

فصلی و شبکههای عصبی
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شکل  -0پراکنش دادههای بارش ماهانه مشاهده شده و برآورد شده حاصل از مدلهای سری زمانی

نتیجهگیری
بارش یکی از مهمترین دادههای ورودی برای مدلها و الگوریتمهای مدیریتی در بخش منابع آب بهشمار میرود .اهمیت پیش
یک مدل مناسب برای پیشیابی بارش ماهانه حوضه مورد مطالعه از بین دو مدل سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعی ،از ارقام
جدول  1استفاده شد .همچنین درصد خطای نسبی بهترین مدلهای سری زمانی با بهترین مدلهای شبکه عصبی مقایسه شد .بررسی
نتایج مربوط به درصد نسبی خطای پیشیابی نشان داد که پیشیابی بارش با شبکههای عصبی بهتر از مدلهای تصادفی در گستره
بلوچستان جنوبی انجام میشود که با نتایج دیگر محققان (جهانگیر ،1112 ،خسروی ،شکیبا )1115 ،همخوانی دارد .این امر بهدلیل
پراکندگی زیاد دادههای بارش ماهانه در منطقه و روند غیر ساده و غیر خطی است که در گستره مطالعاتی حاکم میباشد.
تاثیرپذیری نامنظم بارشهای منطقه از جریانات مونسون جنوبی در فصل گرم و از سویی رخداد بارشهای رگباری با شدت زیاد
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آگاهی بارش در کشوری با اقلیم خشک و کم آب همانند ایران ،غیرقابل اجتناب است .در این مطالعه در نهایت به منظور انتخاب
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و تداوم اندک ،مدلسازی تصادفی بارشهای منطقه را با چالش روبرو میسازد .بارشهای سیستان بسیار کم بوده و بهطور معمول
از مهرماه آغاز و حداکثر تا اردیبهشت ادامه دارد .میانگین کمینه بارش در خرداد ماه  1/5میلیمتر و بیشینه آن در دیماه
11/5میلیمتر است .ضریب تغییرات سالانه نیز بین  11تا  191درصد متفاوت است .این تفاوت در میزان بارندگی سالانه ،میتواند
به علت تأثیر جریانات جوی و تغییرات ارتفاعی حاکم بر حوضه سیستان جنوبی باشد .بنابراین بالا بودن ضریب تغییرپذیری درون
سالی بارش در ایستگاهها نشاندهنده عدم نظم و غیر قابل پیش بینی بودن بارندگی در ماههای مختلف سال میباشد .تغییر پذیری
درون سالی بالا نشاندهنده شرایط اقلیمی خشک میباشد .این ضریب از  121/2درصد در ایستگاه خاش تا  515/9درصد در
ایستگاه بمپور تغییر میکند .با این حال مدل منتخب شبکه عصبی برای پیشیابی بارشهای ماهانه به عنوان مناسبترین مدل
برگزیده شد.
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