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با استفاده از مدلهای سری زماني و زنجیره مارکف مرتبه اول امکان پیشبیني پدیده خشکسالي در بخش خشك و
نیمهخشك مرکز و شرق ایران مورد بررسي قرار گرفت .برای این منظور با استفاده از دادههای بارش  03ایستگاه
سینوپتیك و اقلیمشناسي منطقه مورد مطالعه در دوره  5341-4661نمایه  SPIدر مقیاسهای زماني سه ،شش و 54
ماهه برای همه ایستگاهها محاسبه شد .با استفاده از تحلیل مولفههای اصلي و چرخش به روش وریمکس منطقه مورد
مطالعه بر اساس تغییرات زماني  SPIسه و  54ماهه به دو منطقه و بر اساس تغییرات زماني  SPIشش ماهه به سه
منطقه کامالً همگن تقسیم و سری زماني نمره استاندارد مولفههای انتخابي بهعنوان سری زماني منطقهای  SPIدر هر
منطقه برای پیشبیني شدت خشکسالي با استفاده از مدلهای سری زماني باکس-جنکینز مورد استفاده قرار گرفت .با
برازش مدلهای مختلف باکس-جنکینز به سریهای منطقهای  SPIدر مقیاسهای مختلف ،مدل مناسب برای هر یك
از سریهای منطقهای شناسایي شد .همچنین با استفاده مدل زنجیره مارکف مرتبه اول احتمال وقوع دورههای خشك،
نرمال و تر و نیز تعداد و تداوم رویدادهای خشك و تر مورد انتظار برای همه ایستگاهها محاسبه شد .نتیجه این بررسي
نشان ميدهد که احتمال رسیدن از یك حالت معین به همان حالت در ماه بعدی در همه ایستگاهها بسیار زیاد و اغلب
بیش از  06درصد است .در مقابل احتمال گذر از یك وضعیت به وضعیت مخالف در همه ایستگاهها بسیار پائین و اغلب
کمتر از  56درصد است .نتیجه این بررسي همچنین نشان داد که مدل  ARMAبا سریهای منطقهای  SPIسه و شش
ماهه و مدل  SARIMAبا سریهای منطقهای  SPIدوازده ماهه بهترین برازش را دارند .با استفاده از مدلهای شناسایي
شده مقدار  SPIبرای گامهای زماني آینده برای هر یك از سریهای  SPIمنطقهای پیشبیني شد و مشخص شد که
مدلهای انتخاب شده حداکثر مي توانند تا سه ماه آینده را با دقت مناسب پیشبیني کنند ،اما از دقت پیشبیني برای
گامهای زماني بیش از سه ماه جلوتر به سرعت کاسته ميشود.
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واژههایکلیدی:احتمال انتقال ،تحلیل مولفههای اصليSPI ،SARIMA ،ARIMA ،


مقدمه 
پیشبیني خشکسالي نقش بسیار بزرگي در
مدیریت خشکسالي و کاهش اثرات آن بر روی
___________________________
* مسئول مکاتباتtayebrazi@yahoo.com :
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سامانههای کشاورزی و منابع آب دارد .یکي از
مهمترین محدودیتها در مدیریت خشکسالي و کاهش
اثرات آن عدم امکان پیشبیني به هنگام آن
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ميباشد ( Mishraو  .)4661 ،Desaiوجود یك سامانه
پیشبیني به هنگام خشکسالي ميتواند زمینههای
الزم را برای راهاندازی یك سامانه مناسب آبیاری در
کشور فراهم نماید و موجب افزایش راندمان آبیاریها
در کشاورزی و همچنین مدیریت منابع آب شهری
شود.
سری زماني متغیرهای هواشناسي که با فاصلههای
زماني کوتاهي نسبت به یکدیگر قرار گرفتهاند ،اغلب با
یکدیگر همبستگي زماني دارند .شناسایي این
همبستگي زماني در فهم فرایندهای اقلیمي و
پیشبیني آنها بسیار سودمند است .استفاده از
همبستگي زماني موجود میان دادههای مشاهدهای در
سریهای زماني اقلیمي و هیدرولوژیکي این امکان را
فراهم ميسازد تا بتوان با بهکارگیری مدلهای مناسب
وضعیت و روند سری را در آینده پیشبیني نمود .اگر
بتوان کمیت مورد نظر را دقیقاً محاسبه نمود ،مدل
مورد استفاده را قطعي گویند .با توجه به اینکه در
بوجود آمدن یك پدیده عوامل ناشناخته زیادی ممکن
است موثر باشند ،شاید نتوان پدیدهای را در طبیعت
پیدا نمود که با استفاده از مدلهای قطعي بتوان به
پیشبیني آن پرداخت؛ اما این امکان وجود دارد که با
استفاده از مدلهای احتماالتي بتوان احتمال وقوع یك
پدیده را در درون یك دامنه از خطای مجاز پیشبیني
کرد .استفاده از مدلهای ریاضي در سریهای زماني
همانند برازش یك توزیع تئوری به یك سری از
دادههای اقلیمي و یا هیدرولوژیکي است .در برازش
توزیع های تئوری به یك سری از دادهها ،بهترتیب قرار
گرفتن دادهها توجه نميشود ،در حاليکه چگونگي
قرارگرفتن دادهها در طي زمان پایه اصلي مدلهای
سری زماني باکس-جنکینز ( Boxو )5340 ،Jenkins
را تشکیل ميدهد ( .)5331 ،Wilksاز این رو با
استفاده از ترتیب قرارگرفتن دادهها در طي زمان
ميتوان متغیرهای اقلیمي را به کمك مدلهای سری
زماني و زنجیره مارکف مدلسازی و رفتار آنها را در
طي زمان پیشبیني کرد .مدلهای خود همبسته-
میانگین لغزان ) (ARMAو زنجیره مارکف ميتوانند
با دقت تقریباً مناسبي ما را در پیشبیني به هنگام
خشکساليها یاری کنند .مدلهای خود همبسته-
میانگین لغزان با شناخت الگوی تغییرات زماني
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سریهای زماني مورد مطالعه و مدلهای زنجیره
مارکف به کمك احتماالت شرطي امکان پیشبیني
دورههای خشك و شدتهای آنها را فراهم ميسازند.
با محاسبه احتمال پایان یافتن یك دوره
خشکسالي روی داده در جزیره سیسیل ایتالیا،
 Cancelliereو همکاران ( )5330توانستند روشي را
برای پیشبینيهای کوتاه تا میان مدت خشکسالي
ارائه کنند Lohani .و همکاران ( )5338به کمك مدل
زنجیره مارکف مرتبه اول و بر اساس شرایط
خشکسالي در زمان حاضر ،توانستند شرایط خشکسالي
را برای چند ماه آینده پیشبیني کنند Mishra .و
 )4661( Desaiنیز با اجرای مدلهای ARIMA
و  SARIMAبر روی سریهای زماني  SPIدر یك
حوزه آبخیز در هندوستان نشان دادند که ميتوان با
استفاده این مدلها وقوع پدیده خشکسالي و شدت
آنها را با دقت مناسب پیشبیني کرد .همچنین
 Yurekliو همکاران ( )4661با استفاده از همین
مدلها توانستند تغییرات جریان رودخانه  Kelkitدر
ترکیه را شبیهسازی کنند Fernandez .و همکاران
( )4668نیز با استفاده از مدل  SARIMAجریان
رودخانه  Galiciaدر شمال غرب اسپانیا را پیشبیني
کردند.
 Soltaniو همکاران ( )4664با استفاده از مدلهای
خانواده  ARIMAتوانستند ویژگيهای سریهای زماني
بارش  48ایستگاه هواشناسي پراکنده در سطح ایران را
استخراج و کشور را بر اساس ویژگيهای استخراج
شده و به کمك روش خوشهبندی به مناطق همگن
جغرافیایي تقسیم کنند .با اجرای مدل  SARIMAبر
روی سریهای ماهانه جریان رودخانه زایندهرود،
 )4664( Modarresتوانست روند تغییرات جریان این
رودخانه را شبیهسازی و به پیشبیني مقدار جریان
برای گامهای زماني یك تا  54ماه آینده بپردازد.
نتیجه این بررسي نشان داد که که با استفاده از
مدلهای سری زماني ميتوان مقدار جریان را با دقت
قابل قبولي پیشبیني و از نتایج آن برای استفاده در
برنامهریزیهای منابع آب حوضه استفاده نمود .هدف
از انجام این پژوهش پیشبیني شدت و تداوم
خشکسالي در منطقه خشك و نیمهخشك ایران است
که بخش گستردهای از کشور را در بر ميگیرد .وجود
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یك پیشبیني به هنگام از احتمال بروز یك
خشکسالي در منطقه و میزان شدت و نیز تداوم
احتمالي آن ميتواند برنامهریزان مدیریت منابع آب و
مدیریت ریسك خشکسالي در منطقه را در ارائه هرچه
بهتر و کارآمدتر مدیریت منابع آب شهری و کشاورزی
در دورههای خشکسالي یاری نماید.

مورد نیاز برای مطالعه خشکسالي ،بارش در
دسترسترین داده اقلیمي در تمامي ایستگاههای
کشور به شمار ميرود که از طول دوره دادهبرداری
مناسب و کیفیت الزم برخوردار است .با توجه به وجود
دادههای کامل بارش در دوره دادهبرداری  5345تا
 4661در همه ایستگاههای منطقه مورد مطالعه ،از
بارش ماهانه ایستگاهها در این دوره  91ساله استفاده
شده است .همگني دادههای بارش تمامي ایستگاهها با
استفاده از آزمون ناپارامتری من-ویتني و منحني جرم
مضاعف مورد بررسي قرار گرفت و همگن بودن دادهها
در همه ایستگاهها تائید شد .استقالل دادهها نیز به
کمك روش ناپارامتری اسپیرمن مورد ارزیابي قرار
گرفت و پذیرفته شد .اندک دادههای گم شده در
برخي از ایستگاههای مورد مطالعه نیز با ایجاد رابطه
همبستگي بین ایستگاه مبنا و ایستگاه دارای داده گم
شده برآورد شد.

موادوروشها 

منطقهموردپژوهش:منطقه مورد مطالعه که بیابان-
های ایران را نیز در خود جای داده است ،بخش
گستردهای از کشور را در بر ميگیرد که دارای آب و
هوای نیمهخشك تا فراخشك ميباشد (شکل -5الف).
برای مطالعه پدیده خشکسالي در این بخش از کشور
از دادههای بارش ماهانه  03ایستگاه سینوپتیك و
اقلیمشناسي وابسته به سازمان هواشناسي که از
دادههای مناسب و بلندمدت برخوردارند ،بهرهگیری
شده است (شکل -5ب) .از میان متغیرهای اقلیمي
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شکل -1الف) موقعیت محدوده مورد مطالعه بر روی نقشه ایران و ب) پراکنش ایستگاههای سینوپتیك و کلیماتولوژی در منطقه مورد مطالعه

روشپژوهش 
نمایه  :SPIبرای بررسي خشکسالي در منطقه مورد
مطالعه از نمایه  SPIاستفاده شد که برای محاسبه آن
تنها به دادههای بارش ماهانه ایستگاهها نیاز است.
بهمنظور کمي کردن مقدار کمبود بارش در
مقیاسهای زماني گوناگون  McKeeو همکاران
( )5339نمایه  SPIرا طراحي نمودند تا به کمك آن
تاثیر میزان کمبود بارش را بر روی آبهای زیر زمیني،
منابع ذخیرة آب ،رطوبت خاک ،تودههای برفي و
جریانات سطحي بررسي کنند .در این پژوهش نیز به
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پیروی از  McKeeو همکاران ( )5339نمایه  SPIدر
مقیاسهای زماني سه ،شش و 54ماهه برای همه
ایستگاههای مورد مطالعه محاسبه شد .چگونگي
محاسبه نمایه  SPIدر این مطالعه پیشتر بهوسیله
 )4651( Razieiبه تفصیل بیان شده است .برای
مطالعه بیشتر در ارتباط با روش محاسبه  SPIبه
 Razieiو همکاران ( )4664و  Razieiو Fatahi
( )4655مراجعه شود .
تحلیلمولفههایاصللی:باا توجاه باه تعاداد زیااد
ایستگاههای مورد مطالعه ،از روش تحلیال مولفاههاای
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اصلي برای کاهش حجم دادهها و گروهبندی ایستگاهها
استفاده شد .در مطالعاات اقلایمشناساي از ایان روش
باارای بررسااي الگوهااای زماااني و مکاااني متغیرهااا و
شاااناخت منااااطق همگااان اساااتفاده مااايشاااود
( .)5384 ،Ehrendorferپژوهشااگران بساایار زیااادی
چاااااااون  Bordiو  Bonaccorso ،)4664( Suteraو
همکااااااران ( Bordi ،)4669و همکااااااران (،)4664
 Vicente-Serranoو همکااااااران ( )4664و  Bordiو
همکاااران ( )4660از ایاان روش باارای کاااهش تعااداد
سریهای زمااني  SPIباه چناد مولفاه اصالي و سااده

جلد  ،8شماره 5931 ،4

کااردن تحلیاال و تفساایر زماااني و مکاااني پدیااده
خشکسالي استفاده کردهاناد .در ایان پاژوهش نیاز باا
انجام تحلیل مولفاه هاای اصالي ( )5339 ،Yarnalبار
روی سااریهااای زماااني  SPIدر مقیاااسهااای زماااني
مختلف ،منطقه مورد مطالعه به چند منطقه همگان از
نظر تغییرپذیری خشکساالي تقسایم شاد (شاکل .)4
جزئیات انجام این منطقهبنادی پایش از ایان باهطاور
مفصل بهوسیله  )4651( Razieiارائه شده است و باه
همااین علاات از تکاارار دوباااره ایاان مطالااب خااوداری
ميشود .
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شکل -2الگوی توزیع مکاني مقادیر بارگویه مولفهها پس از چرخش به روش وریمکس مربوط به سریهای زماني  SPIسه ماهه (سمت چپ)،
شش ماهه (وسط) و دوازده ماهه (راست) .مناطق با بارگویه برابر یا بزرگتر از  6/0معرف یك منطقه همگن ميباشد.

زنجیره مارکف:مدلهاای زنجیاره ماارکف از جملاه
فرایندهای احتمااالتي هساتند کاه در شابیهساازی و
مدلسازی سری های زماني گسسته کاربرد گساتردهای
دارنااد .وابسااتگي متغیرهااای تصااادفي بااه زمااان در
سریهای زماني یا از طریق ضریب خودهمبستگي و یا
از طریق ماتریسهای احتمال انتقاال بیاان مايشاوند.
مدلهای زنجیره مارکف بر اسااس تعاداد حالات ( )sو
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مرتبه تقسیمبندی ميشوند .تعاداد حالات در زنجیاره
مارکف ميتواند از دو تا  Nحالت تغییر یاباد .در اقلایم
شناسي و هیدرولوژی ،زنجیره مارکف دو یا سه حالتاه
بیشااترین کاااربرد را دارد ( .)5331 ،Wilksیااك ماادل
زنجیره مارکف بر اساس تعداد حالتها و احتمالهاای
انتقال از حالت  iبه حالات  (Pi,j) jشاناخته مايشاود.
احتمال انتقال بیانگر احتمال بودن سیستم در یکاي از

پیشبیني خشکسالي در منطقه خشك و نیمهخشك ایران با استفاده از مدلهای سری زماني و زنجیره مارکف

حالتهای ممکان در گاام زمااني آیناده اسات .مادل
زنجیااره مااارکف مرتبااه اول اصااليتاارین شااکل ماادل
زنجیره مارکف به شمار مايرود کاه از کااربرد زیاادی
برخوردار است .زنجیره مارکف مرتبه اول عبارت اسات
از یك سری زماني گسسته که در آن رفتاار ساری در
گام زماني آینده تنها به زمان حال بساتگي دارد .مادل
زنجیره مارکف مرتباه اول باه شاکل رابطاه ( )5بیاان
ميشود ( .)5331 ،Wilks
} p{xt 1 xt ,xt 1,xt 2,........,x1 }  p{xt 1 xt
()5
که در آن p ،احتمال وقوع حالت  xt 1به شرط
وقوع حالت  x ، xtمتغیر حالت و  tگام زمان
ميباشد.
بر اساس این رابطه اگر کل حالتها برای سری
زماني  ،SPIخشك ( ،)Dنرمال ( )Nو مرطوب ( )Wدر
نظر گرفته شود ،وضعیت محیط در گام بعدی ميتواند
با درصدی از احتمال هر یك از حالتهای  N ،Dو W
باشد .احتمال یاد شده ،احتمال انتقال نامیده شده و
در صورت استفاده از زنجیره مارکف مرتبه نخست و با
توجه به وضعیت موجود بهصورت یك احتمال شرطي
برآورد ميشود .درجه همبستگي میان حالتها را
ميتوان به کمك یك ماتریس به نام ماتریس احتمال
انتقال نشان داد که مجموع درایههای هر سطر آن باید
معادل یك شود .در صورتيکه بتوان این ماتریس را به
تعادل رسانید ،یعني احتمال انتقال از همه حالتها به
یك حالت خاص را به عددی ثابت میل داد ،ميتوان
به کمك این احتماالت تعادلي وضعیت سیستم را در
درازمدت پیشبیني کرد .به ماتریس حاصل که تمام
سطرهای آن برابر است ماتریس تعادل گفته ميشود.
برای بهدست آوردن این ماتریس ميباید ماتریس
احتمال انتقال را بينهایت بار در خود ضرب کرد
(5331 ،Wilks؛ .)5333 ،Thampson
در این پژوهش از مدل زنجیره مارکف مرتبه اول برای
مدلسازی سریهای زماني  SPIاستفاده شده است.
سری
هر
انتقال
احتمال
ماتریس
} p  [ pij ]  p{xt 1  j xt  iبا استفاده از شمارش
تعداد دفعاتي که سری  SPIاز حالت  iبه حالت ) j (nij

که در آن p̂ij ،احتمال انتقال از حالت  iبه حالت j
 n ،تعداد دفعات گذر از حالت  iبه حالت  jو N
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انتقال پیدا کرده است محاسبه شد (رابطه (.))4
N

() 4
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تعداد حالتهای ممکن است.
اندازه نمونه و تعداد حالتهای در نظر گرفته شده
برای مدلسازی بر روی برآوردها تاثیر ميگذارد .تعداد
پارامترهای مدل نیز به تعداد حالتهای انتخابي
بستگي دارد .هر چه اندازه و ابعاد نمونه مورد مطالعه
بزرگتر باشد ،نتایج برآورد شده نیز به واقعیت
نزدیكتر خواهد بود .در پژوهش حاضر اندازه نمونه
برای سری زماني  SPIسه و ششماهه بهترتیب  496و
 444ميباشد .با استفاده از سطح آستانه SPI=±6/1
حالتها یا دورههای خشك ( ،)Dتر ( )Wو نرمال ()N
تعیین شد .به این ترتیب مقادیر  SPIکوچكتر از
 ، -6/1خشك ،بزرگتر از  ،+6/1تر ،و بین  6/1و ،6/1
نرمال در نظر گرفته شد .بر مبنای سه حالت تر،
خشك و نرمال ،ماتریسهای احتمال انتقال برای
سریهای زماني  SPIمحاسبه و سپس با استفاده از
ماتریس احتمال انتقال و محاسبه نسبت فراواني
شرطي ،احتمال تعادل برای هر یك از حالتهای
سهگانه محاسبه شد .بهعنوان مثال در صورت داشتن
تعداد فراواني انتقال از حالتهای ممکن به حالت
خشك ،ميتوان احتمال تعادل دوره خشك را از رابطه
( )9بهدست آورد.

v
i
h
()9

P*D  ( pD, D  pW , D  pN , D ) N

c
r
p*D

احتمال تعادل دوره خشك،
که در آن،
 pD.Dاحتمال انتقال از دوره خشك به یك دوره
خشك دیگر pW.D ،احتمال انتقال از یك دوره تر به
یك دوره خشك pN.D ،احتمال گذر از یك دوره نرمال
به یك دوره خشك و  Nتعداد کل انتقال ممکن از
یك حالت به حالت خشك ميباشد.
احتمال تعادل را همچنین ميتوان با چندین بار
ضرب ماتریس احتمال انتقال در بردار شرط اولیه
بهدست آورد .بدین ترتیب که بر اساس مفهوم زنجیره
مارکف ،بردار حاصلضرب در هر نوبت جایگزین شرط
اولیه ميشود.
انتقال از حالتي به حالتي دیگر و یا تعیین تعداد
دفعاتي که سری مورد مطالعه در یك حالت معین قرار
ميگیرد ،یکي از موضوعات مهمي است که در
مدلهای سریهای زماني مورد بررسي قرار ميگیرد.

A
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از این رو برای تعیین تعداد دورههای خشك ،تر و یا
نرمال مورد انتظار در آینده ،ابتدا باید احتمال وقوع
دورههای خشك (تر یا نرمال) در سری مورد مطالعه
تعیین شود .اگر محیط در حالت تر و یا نرمال باشد و
به حالت خشك گرایش پیدا کند ،خشکسالي روی
ميدهد .بنابراین احتمال انتقال به یك دوره خشك از
یك دوره غیره خشك را ميتوان از طریق جمع جبری
حاصلضرب احتمال انتقال از آن حالت ویژه به دوره
خشك در احتمال تعادل همان حالت به شکل رابطه
( )4بهدست آورد.
()4
pD  p *N . pN,D  p *W . pW,D
که در آن pD ،احتمال گذر از حالت نرمال و تر به
خشك یا عبور شاخص به پائینتر از سطح آستانه،
 p*Nو  p*Wاحتمال تعادل حالتهای نرمال و تر و
 pN.Dو  pW.Dبهترتیب احتمال انتقال از حالتهای
نرمال و تر به خشك ميباشند.
تعداد دفعاتي که خشکسالي (گذر از حالتهای تر
به خشك و یا نرمال به خشك) روی ميدهد برابر
است با حاصلضرب احتمال گذر از سطح آستانه ) ( pD
در طول مدت سری زماني مورد بررسي که به شکل
رابطه ( )1بیان ميشود.
)E(N) pD(L
() 1
که در آن E(N) ،امید ریاضي وقوع یك حالت یا
تعداد رویدادهای مورد انتظار از آن حالت و  Lدوره
تداوم یك حالت ميباشد.
پیشبیني میانگین تداوم خشکسالي (ترسالي یا
نرمال) با استفاده از رابطه ( )0قابل دستیابي است که
در آن ) E(Lمیانگین تداوم حالت مورد نظر ميباشد.
()0
) E(L)  ( p *D ) ( pD
با توجه به این نکته که تبدیل مقایر نقطهای به
نقشه امکان مقایسه مکاني و تفسیر نتایج را آسانتر
ميسازد ،با استفاده از روش زمین آماری کریجینگ در
محیط  ArcGISمقادیر بهدست آمده از رابطه ( )4تا
( )0برای تمامي ایستگاهها به نقشه تبدیل شد.

جلد  ،8شماره 5931 ،4

از فلوچارت ارائه شده در شکل  9مناسبترین مدل
برای پیشبیني روند تغییرات و شدت خشکسالي در
هر منطقه انتخاب شد .
اولین گام در تجزیه و تحلیل سریهای زماني در
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مدلهایسریزمانی :برای پیشبیني روند تغییرات

شدت خشکسالي در منطقه مورد مطالعه ،مدلهای
مختلف باکس-جنکینز ( Boxو  )5340 ،Jenkinsبه
سریهای زماني منطقهای  SPIهر یك از مناطق
همگن اقلیمي ارائه شده در شکل  4برازش و با پیروی
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نمودار دادهها بهمنظور تعیین مدل مناسب ميباشد.
برای این منظور دادهها باید ایستا و پایدار باشند .در
صورتي که سری ایستا نباشند ،ابتدا باید سری به یکي
از شیوههای مرسوم ایستا شود .گام دوم پس از ایستا
نمودن سری ،شناخت مدل مناسب است .مدلهای
باکس-جنکینز شامل سه مدل اصلي خود همبسته
) ،(ARمیانگین لغزان ) (MAو ترکیبي از این دو مدل
) (ARMAهستند .معروفترین مدل باکس-جنکینز
مدل  ARIMAاست که با افزودن مولفه تفاضلگیری
منظم مرتبه dام به مدل  ARMAبهدست ميآید.
مدلهای خانواده  ARIMAبهصورت ) (p,d,qنشان
داده ميشوند .در مورد سریهای فصلي ،شباهت
دادههایي که با فاصله زماني  sاز هم قرار دارند،
وسیلهای است که به کمك آن ميتوان اثر فصلي را
تعیین و در صورت نیاز آن را حذف و سپس با آنها
همانند سریهای غیر فصلي برخورد کرد.
در مدلهای اتورگرسیو ) (ARمقدار فعلي فرایند
با استفاده از یك رابطه خطي و بر مبنای مقدار فرایند
در زمانهای  t-p ،t-2 ،t-1بهدست ميآید و به شکل
رابطه ( )4نمایش داده ميشود.
zt  1zt 1  2 zt 2... p zt  p  t
() 4
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که در آن  ،پارامتر اتورگرسیو و  ε+1مقدار
پسماند ميباشد.
در مدلهای میانگین لغزان ) (MAنیز مقدار zt
بهطور خطي به تعداد متناهي  qاز εهای پیشین
وابسته ميباشد و به شکل رابطه ( )8بیان ميشود .این
فرایند را میانگین لغزان مرتبه  qمينامند.
zt   t 1 t 1 2 t 2  ....q t q
() 8

A

از ترکیب مدلهای اتورگرسیو و میانگین لغزان
مدل  ARMAبهدست ميآید که از انعطافپذیری و
کارایي زیادتری برخوردار است (رابطه (.))3

zt  1zt 1  .....  p zt  p   t 1 t 1  ....q t q

()3

پیشبیني خشکسالي در منطقه خشك و نیمهخشك ایران با استفاده از مدلهای سری زماني و زنجیره مارکف

مدل  ARIMAیك مدل غیرفصلي است که از
ترکیب عملگرهای اتورگرسیو با مرتبه  pو میانگین
لغزان با مرتبه  qبهدست ميآید .در مدلهای خانواده
 ARIMAکه به شکل رابطه ( )56نشان داده ميشوند،
با عمل تفاضلگیری مرتبه dام ناایستایي سری حذف
ميشود .از این رو مدلهای خانواده  ARIMAبر
اساس مقداری که سه پارامتر اصلي مدل به خود
ميگیرند ،دستهبندی ميشوند.
()56
(B)d zt   (B)at
که در آن (B) ،و )  (Bبهترتیب چند
جملهایهای مرتبه  pو  qهستند که به شکل رابطه
( )55و ( )54بیان ميشوند.
2
()55
) (B)  (11B  2B  ...pBp
()54
)  (B)  (11B  2B2  ...qBq
بهطور کلي مدلسازی سریهای زماني با استفاده از
مدل  ARIMAاز سه مرحله تعیین پارامترهای p, d,
 qبا استفاده از نمودارهای خودهمبستگي و
خودهمبستگي جزئي ،برآورد مقدار  pو  ،qو بررسي
باقيماندههای مدل بهمنظور ارزیابي چگونگي برازش
مدل به سری مورد بررسي تشکیل ميشود.
 Boxو همکاران ( )5334با ایجاد تغییری در مدل
 ARIMAتوانستند از این مدل برای پیشبیني
سریهایي که از مولفه فصلي برخوردار هستند،
استفاده کنند .آنها با در نظر گرفتن مولفه فصلي )(S
سریهای زماني مدل  SARIMAرا معرفي کردند که
به شکل رابطه ( )59بیان ميشود.
(B )(B S )(1 B )d (1 B s )D (Z t( )  t ) 
()59
 (B )(B s )at
که در آن t ،شماره داده مشاهدهای s ،تعداد فصل
در یك سال و  atمولفه نویز ميباشد .عبارتهای
) (Bو )  ( B sبهترتیب مولفههای اتورگرسیو )(AR
غیرفصلي و فصلي مرتبه  pو  Pميباشند .به همین
ترتیب عبارتهای )  (Bو )  (B sنیز بهترتیب
مولفههای میانگین لغزان ) (MAغیرفصلي و فصلي
مرتبه  qو  Qهستند .عبارتهای  (1  B) dو
 (1 Bs ) Dنیز بهترتیب عملگرهای تفاضلي غیرفصلي
و فصلي ميباشند و در آخر ،پارامتر  نیز ضریب
تبدیل باکس-کاکس است.
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شکل -3مراحل مدلسازی  Boxو )5340( Jenkins

سریهای زماني  SPIدر مقیاسهای زماني
سهماهه و باالتر از فرایند میانگین لغزان پیروی
ميکنند .پیروی از فرایند میانگین لغزان و نیز
استاندارد بودن سریهای زماني  ،SPIامکان استفاده از
مدلهای خطي را برای پیشبیني آنها افزایش
ميدهد .از این رو در این پژوهش کوشش شده است
تا با برازش مدلهای مختلف  ARIMAبر سریهای
زماني  SPIدر مقیاسهای سه ،شش و دوازده ماهه
امکان پیشبیني خشکسالي و ترسالي در ماههای
آینده مورد بررسي قرار گیرد .بهمنظور شناسایي
مناسبترین و برازندهترین مدل سریهای زماني به
سریهای  SPIدر منطقه مورد مطالعه الزم است که
این مدلها بر تك تك ایستگاهها برازش و مدل
مناسب برای هر ایستگاه انتخاب شود .از آنجایي که
روند تغییرات زماني سریهای  SPIایستگاههای مجاور
اغلب همانند هستند و نیز انتخاب مدل برای تك تك
ایستگاهها به زمان زیادی نیازمند است ،در این مطالعه
مدلهای سری زماني تنها برای سریهای منطقهای
 SPIمناطق مشخص شده در شکل  4شناسایي و بر
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اساس آنها مقدار  SPIبرای گامهای زماني آینده
پیشبیني شد .سریهای زماني  SPIبر اساس دادههای
بارش ماهانه دوره زماني  5345تا  4661محاسبه
شدهاند .در این بررسي سریهای زماني  SPIدوره
 5345-4664برای شناسایي مدل و دادههای سال
 4661برای واسنجي مدل مورد استفاده قرار گرفت.

جلد  ،8شماره 5931 ،4

نتایجوبحث 

 86درصد ميرسد .در مجموع ميتوان گفت که
احتمال انتقال از حالت خشك به خشك در منطقه
مورد مطالعه بین  06تا  86درصد است و این بدان
مفهوم است که اگر منطقه در یك ماه معین در حالت
خشك قرار گیرد ،به احتمال  06تا  86درصد ماه
بعدی نیز خشك خواهد بود .نقشه مربوط به احتمال
انتقال از حالت خشك به نرمال نشان ميدهد که در
سرتاسر منطقه مورد مطالعه احتمال انتقال از حالت
خشك به نرمال بین  96تا  46درصد ميباشد و تنها
در بخش کوچکي از جنوب غرب منطقه این مقدار به
 16درصد افزایش ميیابد .از این رو ميتوان گفت که
در بیشتر بخشهای منطقه احتمال گذر از یك دوره
خشك به دوره نرمال بین  96تا  46درصد است .نقشه
احتمال انتقال از حالت خشك به تر نیز نشان ميدهد
که احتمال رسیدن به ترسالي پس از یك ماه خشك
در تمامي منطقه کمتر از  56درصد است .

پیشبینیخشکسالیبااستفادهازمدلزنجیره

مارکف:شکل  4احتمال انتقال از یك حالت معین به
حالتي دیگر را در منطقه مورد مطالعه برای
سهماهه نشان ميدهد .با توجه به این شکل مالحظه
ميشود که احتمال انتقال از یك ماه خشك به ماه
خشك دیگر در سرتاسر منطقه مورد مطالعه بین  06تا
 46درصد است و تنها در بخش کوچکي از شمال
منطقه این مقدار افزایش یافته و به رقمي بین  46تا
SPI

D
I

S
f

o
e

v
i
h

c
r

A

شکل -4احتمال انتقال از وضعیتي به وضعیتي دیگر در منطقه بر اساس  SPIسهماهه (واحد :درصد)

نقشه احتمال انتقال از حالت نرمال به خشك نیز
نشان مي دهد که احتمال گذر از یك ماه نرمال به ماه
خشك در نیمه جنوبي منطقه مورد مطالعه کمتر از
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 56درصد و در نیمه شمالي منطقه بین  46تا 96
درصد است .در مقابل نقشه احتمال انتقال از حالت
نرمال به نرمال نشان ميدهد که احتمال گذر از حالت
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نرمال به نرمال در بخش مرکزی و شمال شرقي منطقه
بین  16تا  06درصد ،در حاشیه غربي و شمال غربي
منطقه بین  06تا  46درصد و در جنوب و جنوب
شرق کشور بین  46تا  86درصد ميباشد .این به این
مفهوم است که اگر منطقه در یك ماه معین در حالت
نرمال باشد 16 ،تا  86درصد احتمال وجود دارد که
ماه بعدی نیز نرمال باشد .احتمال انتقال از حالت
نرمال به تر در سرتاسر منطقه بین  46تا  96درصد
ميبا شد و تنها در بخش مرکزی منطقه احتمال انتقال
از حالت نرمال به تر به  96تا  46درصد افزایش
ميیابد .احتمال رویداد یك ماه خشك پس از یك ماه
تر در منطقه مورد مطالعه بسیار ناچیز و کمتر از 56
درصد است که نقشه مربوطه این را به خوبي نشان
ميدهد .احتمال گذر از وضعیت تر به نرمال نیز در
سرتاسر منطقه مورد مطالعه بین  96تا  46درصد
است.
با توجه به نقشه احتمال انتقال از حالت تر به تر
مشاهده ميشود که در تمامي منطقه مورد مطالعه

احتمال گذر از یك ماه تر به یك ماه تر دیگر بهطور
یکنواخت بین  46تا  86درصد است.
شکل  1نیز احتمال انتقال از وضعیتي به وضعیت
دیگر را بر اساس سریهای زماني  SPIششماهه نشان
ميدهد .بر اساس این شکل نیز مالحظه ميشود که
احتمال گذر از یك دوره خشك به دوره خشك دیگر
در سرتاسر منطقه بین  06تا  86درصد ميباشد که در
نیمه شمالي و حاشیه جنوب شرقي منطقه این مقدار
به باالترین میزان خود یعني  46تا  86درصد ميرسد.
احتمال گذر یك ماه خشك به یك ماه نرمال نیز در
سرتاسر منطقه بین  46تا  96درصد ميباشد و تنها در
بخشي از جنوب غرب منطقه این مقدار به  96تا 46
درصد افزایش ميیابد .با توجه به نقشه مربوطه
مالحظه ميشود که احتمال گذر از یك ماه خشك به
یك ماه تر در سرتاسر منطقه کمتر از  56درصد است.
احتمال رسیدن به یك ماه خشك پس از یك ماه
نرمال در همه منطقه کمتر از  46درصد و در برخي
نقاط بین  46تا  96درصد است.
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شکل -5احتمال انتقال از وضعیتي به وضعیتي دیگر در منطقه بر اساس  SPIششماهه (واحد :درصد)

www.SID.ir

404/

جلد  ،8شماره 5931 ،4

 /409نشریه علمي-پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز

پیشبینیتعدادوتداومخشکسالی:با اساتفاده از

دورههای خشك قابال انتظاار نیاز باین  96تاا  98در
حاشیه جنوبي منطقه 98 ،تا  44در بیشتر بخشهاای
مرکزی منطقه و  44تا  40مورد در حاشایه شامالي و
شمال غربي منطقه مورد مطالعاه بارآورد شاده اسات.
تداوم قابل انتظار دوره هاای نرماال باهدسات آماده از
سریهای زماني  SPIسهماهه نیز در بیشتر بخشهاای
منطقه مورد مطالعه بین دو تاا  4/1مااه بارآورد شاده
است که این مقدار در جنوب شرق به  4/1تا ساه مااه
افزایش ميیابد و در شمال شرق منطقه باه  5/1تاا دو
ماه کاهش ميیابد .تعداد دورههای نرمال قابال انتظاار
نیز در بیشتر بخشهای منطقه بین  86تا  81ماورد و
در حاشیه جنوبي و شمالي منطقه بین  46تا  86مورد
و در نقاطي از شمال شرق و غرب منطقاه باین  81تاا
 36مورد برآورد شده است .

ماادل زنجیااره مااارکف تعااداد و تااداوم قاباال انتظااار
دورههای خشك ،نرمال و تر برای ایستگاههای منطقاه
محاسبه و نتیجه آن بهصورت نقشه در شکلهاای  0و
 4ارائه شده است .با توجه به شکل  0تداوم قابل انتظار
دورههای تر برای نیمه غربي منطقاه باین  4/4تاا 4/8
ماه و برای نیمه شرقي و جناوبي منطقاه باین  4/8تاا
 9/4ماه پیشبیني شده است .تعداد دورههای تر قابال
انتظار نیاز از حاداقل  44-48ماورد در جناوب شارق
منطقه تاا  10-04ماورد در بخاش مرکازی و شارقي
منطقه در نوسان است .تاداوم قابال انتظاار دورههاای
خشك نیز در سرتاسر منطقه بین دو تا  4/1ماه برآورد
شده است که این مقدار در حاشیه شمالي منطقه مورد
مطالعه باه  4/1تاا ساه مااه افازایش مايیاباد .تعاداد
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شکل -6تعداد (راست) و تداوم (چپ) قابل انتظار دورههای خشك ،تر و نرمال در منطقه بر اساس  SPIسهماهه

شکل  4نیز تعداد و تداوم قابل انتظار دورههای
خشك ،تر و نرمال در منطقه را که با استفاده از
سریهای زماني  SPIششماهه محاسبه و برآورد
شدهاند را نشان ميدهد .با توجه به این شکل دیده
ميشود که تداوم قابل انتظار دورههای تر در بیشتر
نقاط منطقه در حدود سه تا  4/1ماه برآورد شده است
و تنها در جنوب شرق منطقه مورد مطالعه این مقدار
بین چهار تا  1/1ماه برآورد شده است .تعداد دورههای
تر قابل انتظار نیز در اغلب بخشهای منطقه بین 41
تا  91برآورد شده است و تنها در بخش مرکزی و
شرقي این مقدار به  91تا  41مورد افزایش ميیابد.
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تداوم دورههای خشك قابل انتظار برای بخش مرکزی
منطقه مورد مطالعه بین  4/1تا  9/1و برای حاشیه
شمالي و جنوب شرقي منطقه مورد مطالعه بین  9/1تا
 4/1ماه برآورد شده است .تعداد دورههای خشك قابل
انتظار نیز برای بخش بزرگي از منطقه مورد مطالعه
بین  44تا تا  90مورد و تنها برای بخش کوچکي از
مرکز منطقه بین  46تا  16مورد برآورد شده است و
سرانجام تداوم قابل انتظار دورههای نرمال برای بخش
بزرگي از کل منطقه مورد مطالعه در حدود دو تا سه
ماه و برای بخش کوچکي در جنوب شرق منطقه بین
سه تا  9/1ماه برآورد شده است .تعداد دورههای نرمال

پیشبیني خشکسالي در منطقه خشك و نیمهخشك ایران با استفاده از مدلهای سری زماني و زنجیره مارکف

قابل انتظار نیز برای بیشتر بخشهای منطقه مورد
مطالعه بین  48تا  04و برای بخش کوچکي از مرکز و

شرق منطقه این مقدار بین  04تا  44مورد برآورد
شده است.
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شکل -7تعداد (راست) و تداوم (چپ) دورههای خشك ،تر و نرمال قابل انتظار در منطقه بر اساس  SPIششماهه

پیشبینیخشکسالیبااسلتفادهازملدلهلای

o
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سلریزمللانی:شاکل  8نشااان مايدهااد کاه سااری

منطقهای  SPIسهماهه در منطقاه مولفاه اول ایساتا و
تغییاارات سااری پیرامااون میااانگین ماايباشااد .باارای
شناسایي مدلهای سری زماني مناسب از این نمودارها
کمك گرفته شده اسات .نماودار خودهمبساتگي SPI
سهماهه منطقه مولفه اول بهصورت سینوسي فاروکش
ميکند و مقدار خودهمبستگي تنهاا بارای تاخیرهاای
زماني یك و دو ماهه معنايدار اسات (شاکل -8الاف).
نمودار خودهمبستگي جزئي مربوطه نیز نشان ميدهد
که مقدار خودهمبستگي در تاخیرهای زمااني یاك تاا
چهااار معناايدار اساات (شااکل -8ب) .باار ایاان اساااس
ميتوان گفت که سری ماورد مطالعاه را مايتاوان باا
ترکیااب اتورگرساایو ) (ARو میااانگین لغاازان )(MA
مدلسااازی نمااود .از ایاان رو بااا توجااه بااه نمودارهااای
خودهمبستگي و خودهمبستگي جزئي (شکل -8الف و
ب) دامنه مختلفي از مدلهای ) ARIMA(p, 0, qبرای
سااری مااورد مطالعااه شناسااایي و مااورد آزمااون قاارار
گرفتند تا مناسبترین و برازنده ترین مادل باه ساری
مربوطه شناسایي شود .با توجه باه اساتاندارد باودن و
ایستا بودن سری  SPIساهماهاه ماورد بررساي ،عمال
تفاضلگیری صاورت نگرفتاه اسات .همچناین ساری
مربوطه تغییرات فصلي معنيداری از خود نشان نماي-
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دهد .بنابرین مدلهای در نظر گرفته شاده بارای ایان
سری همگي از نوع مدلهای غیرفصالي )ARMA(p,q
ميباشند .از میان مدلهای مورد نظر مدلي که مجموع
مربعااات خطااای آن کمتاارین بااوده اساات ،بااهعنااوان
برازندهترین مادل انتخااب و بارای پایش بیناي ماورد
استفاده قرار گرفته است .مناسابتارین مادل بارازش
یافته با سری زماني  SPIساهماهاه منطقاه مولفاه اول
مدل ) ARIMA(2,0,2مي باشد .ارزیابي مدل نشان داد
که مدل انتخاب شده برازش مناسبي باا دادههاا دارد و
در میااان دیگاار ماادلهااا از مجمااوع مربعااات خطااای
کمتری برخوردار است .شکلهاای -8ج و -8د نماودار
خودهمبستگي و خودهمبستگي جزئي باقيماندههاا را
پااس از باارازش ماادل ) ARIMA(2,0,2باار سااری
منطقهای  SPIساهماهاه در منطقاه مولفاه اول نشاان
ميدهد .با توجه به این شکلها مالحظه مايشاود کاه
باقيماندهها هیچ گونه همبستگي با یکدیگر ندارند کاه
نشان دهنده برازش خوب مدل بار دادههاا و تصاادفي
بودن باقيماندهها است .نمودار ساتوني بااقيمانادههاا،
نمودار احتمال نرمال باقيمانده ها ،نمودار باقيمانده هاا
در برابر پیشبینيها و نماودار بااقيمانادههاا در برابار
برازش مدل در شکل  3نمایش داده شاده اسات .ایان
نمودارها نشان ميدهند که باقيماندهها کامالً تصاادفي
توزیع شاده و دارای توزیاع نرماال مايباشاند و مادل
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برخوردار ميباشد .

انتخاب شده با دادهها کامالً برازش دارد و از دقت الزم
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شکل-8الف)نمودار خودهمبستگي ،ب) نمودار خودهمبستگي جزئي سری زماني منطقهای  SPIسهماهه در منطقه مولفه اول ،ج) نمودار
خودهمبستگي و د) نمودار خودهمبستگي جزئي باقيماندهها پس از برازش مدل ) ARIMA(2,0,2بر سری منطقهای  SPIسهماهه در منطقه
مولفه اول
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Residual Plots for SPI-3 RPC 1
Versus Fits

2

Residual

0
-1
1

2

0
Fitted Value

-2

-2

-1

2

90

h
c
1

50
10
1

r
A

-2

-1

0
Residual

2

Residual

0

60
45
30

-1
400

100

50

1

-2

15
2.4

1.8

1.2

0.0 0.6
Residual

-0.6

-1.2

-1.8

Frequency

1

350

0.1

Histogram

Versus Order

150 200 250 300
Observation Order

Percent

1

iv

Normal Probability Plot
99.9
99

0

شکل-9نمودار ستوني باقيماندهها ،نمودار احتمال نرمال باقيماندهها و نمودار باقيماندهها در برابر پیشبینيها پس از برازش مدل
) ARIMA(2,0,2بر سری منطقهای  SPIسهماهه در منطقه مولفه اول

با توجه به شکل -56الف مالحظه ميشود که
سری منطقهای  SPIسهماهه در منطقه مولفه دوم نیز
کامالً ایستا است و نمودار خودهمبستگي به سرعت
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فروکش ميکند و مقدار خودهمبستگي تنها برای
تاخیرهای زماني یك و دو ماهه معنيدار است .نمودار
خودهمبستگي جزئي مربوطه نیز نشان ميدهد که

پیشبیني خشکسالي در منطقه خشك و نیمهخشك ایران با استفاده از مدلهای سری زماني و زنجیره مارکف

مقدار خودهمبستگي در تاخیرهای زماني یك تا چهار
معنيدار است (شکل -56ب) .با توجه به نمودارهای
خودهمبستگي و خودهمبستگي جزئي در شکل 56
دامنه مختلفي از مدلهای ) ARIMA(p,0,qبرای
سری مورد مطالعه شناسایي و مورد آزمون قرار
گرفتند تا مناسبترین و برازندهترین مدل به سری
مربوطه شناسایي شود .سریزماني  SPIمنطقه مولفه
دوم نیز ایستا است و تغییرات فصلي معنيداری از
خود نشان نميدهد و به همین علت عمل
تفاضلگیری بر روی آن انجام نگرفته است .مدل
) ARIMA (1,0,2بهعنوان مناسبترین مدل برازش
یافته با سریزماني  SPIسهماهه منطقه مولفه دوم
شناسایي شد .ارزیابي مدل نشان داد که مدل انتخاب
شده برازش مناسبي با دادهها دارد و در میان دیگر
مدلها از مجموع مربعات خطای کمتری برخوردار

است .شکلهای -56ج و -56د نمودار خودهمبستگي
و خودهمبستگي جزئي باقيماندهها را پس از برازش
مدل ) ARIMA (1,0,2بر سری منطقهای SPI
سهماهه در منطقه مولفه دوم نشان ميدهد .با توجه
به این شکل مالحظه ميشود که باقيماندهها هیچ
گونه همبستگي با یکدیگر ندارند که نشان دهنده
برازش خوب مدل بر دادهها و تصادفي بودن
باقيماندهها ميباشد.
نمودار ستوني باقيماندهها ،نمودار احتمال نرمال
باقيماندهها ،نمودار باقيماندهها در برابر پیشبینيها و
نمودار باقيماندهها در برابر برازش مدل نیز نشان
ميدهند که باقيماندهها کامالً تصادفي توزیع شده و
دارای توزیع نرمال ميباشند و مدل انتخاب شده با
دادهها کامال برازش دارد و از دقت الزم برخوردار است
(شکل .)55
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شکل -10الف) نمودار خودهمبستگي ،ب) خودهمبستگي جزئي سری زماني منطقهای  SPIسهماهه در منطقه مولفه دوم ،ج) نمودار
خودهمبستگي و د) نمودار خودهمبستگي جزئي باقيماندهها پس از برازش مدل ) ARIMA(1,0,2بر سری منطقهای  SPIسهماهه در منطقه
مولفه دوم

شکل -54الف و ب نمودارهای خودهمبستگي و
خودهمبستگي جزئي سری منطقهای  SPIششماهه را
برای منطقه مولفه اول نمایش ميدهد .با توجه به
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شکل -54الف مالحظه ميشود که نمودار
خودهمبستگي به سرعت فروکش ميکند و مقدار
خودهمبستگي تنها برای تاخیرهای زماني یك تا پنج
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مدل انتخاب شده برازش مناسبي با دادهها دارد و در
میان دیگر مدلها از مجموع مربعات خطای کمتری
برخوردار است.
شکل -54ج و شکل -54د نمودار خودهمبستگي
و خودهمبستگي جزئي باقيماندهها را پس از برازش
مدل  SARIMA(1,0,0)(2,0,2)6به سری منطقهای
 SPIششماهه منطقه مولفه اول نشان ميدهد .با
توجه به این شکل مالحظه ميشود که باقيماندهها
هیچ گونه همبستگي با یکدیگر ندارند که نشان دهنده
برازش خوب مدل بر دادهها و تصادفي بودن
باقيماندهها ميباشد .نمودار ستوني باقيماندهها،
نمودار احتمال نرمال باقيماندهها ،نمودار باقيماندهها
در برابر پیشبینيها و نمودار باقيماندهها در برابر
برازش مدل (شکل  )59نشان ميدهند که باقيماندهها
کامال تصادفي توزیع شده و دارای توزیع نرمال هستند
و مدل انتخاب شده با دادهها کامال برازش دارد.

معنيدار است .نمودار خودهمبستگي جزئي مربوطه
نیز نشان ميدهد که مقدار خودهمبستگي برای گام
زماني یك ،پنج و شش معنيدار است (شکل -54ب).
نمودارهای خودهمبستگي و خودهمبستگي جزئي به
خوبي فصلي بودن سری را نمایش ميدهند .از این رو
دامنه مختلفي از مدلهای SARIMA (p, (P, 0, Q)w
) 0, qبرای سری مورد مطالعه شناسایي و مورد آزمون
قرار گرفتند تا مناسبترین و برازندهترین مدل به
سری مربوطه شناسایي شود .همچنین ،با توجه به
شکل -54الف و شکل -54ب سری زماني SPI
ششماهه منطقه مولفه اول ایستا در نظر گرفته شد و
به همین علت عمل تفاضلگیری بر روی آن انجام
نگرفت .از میان مدلهای مختلف  ،SARIMAمدل
 SARIMA (1,0,0)(2,0,2)6بهعنوان مناسبترین مدل
برازش یافته به سری زماني  SPIششماهه منطقه
مولفه اول شناسایي شد .ارزیابي مدل نیز نشان داد که
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Residual Plots for SPI-3 RPC 2
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) ARIMA(1,0,2بر سری منطقهای  SPIسهماهه در منطقه مولفه دوم

با

توجه

به

شکل

-54الف

نمودارهای

خودهمبستگي سری منطقهای  SPIششماهه منطقه
مولفه دوم به سرعت فروکش ميکند و مقدار
خودهمبستگي تنها برای تاخیرهای زماني یك تا چهار
معنيدار است .نمودار خودهمبستگي جزئي مربوطه
نیز نشان ميدهد که مقدار خودهمبستگي برای گام
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زماني یك ،دو و سه معنيدار است (شکل -54ب) .این
نمودارها به خوبي فصلي بودن سری را نشان ميدهند.
از میان مدلهای مختلف  ،SARIMAمدل
 SARIMA(1,0,2)(1,0,2)6بهعنوان مناسبترین مدل
برازش یافته به سری زماني  SPIششماهه منطقه
مولفه دوم شناسایي شد .ارزیابي مدل نیز نشان داد که

پیشبیني خشکسالي در منطقه خشك و نیمهخشك ایران با استفاده از مدلهای سری زماني و زنجیره مارکف

مدل انتخاب شده برازش مناسبي با دادهها دارد و در
میان دیگر مدلها از مجموع مربعات خطای کمتری
برخوردار است .شکل -54ج و د نمودار خودهمبستگي
و خودهمبستگي جزئي باقيماندهها را پس از برازش
مدل  SARIMA (1,0,2)(1,0,2)6به سری منطقهای
 SPIششماهه منطقه مولفه دوم نشان ميدهد .نبود
همبستگي زماني بین باقيماندهها نشان دهنده برازش
خوب مدل بر دادهها و تصادفي بودن باقيماندهها

408/

ميباشد .نمودار ستوني باقيماندهها ،نمودار احتمال
نرمال باقيماندهها ،نمودار باقيماندهها در برابر
پیشبینيها و نمودار باقيماندهها در برابر برازش مدل
(شکل  )51نیز نشان ميدهند که باقيماندهها کامال
تصادفي توزیع شده و دارای توزیع نرمال ميباشند و
مدل انتخاب شده با دادهها کامال برازش دارد و از دقت
الزم برخوردار است.
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شکل -12الف) نمودار خودهمبستگي ،ب) نمودار خودهمبستگي جزئي سری زماني منطقهای  SPIششماهه در منطقه مولفه اول ،ج)
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نمودار خودهمبستگي و د) نمودار خودهمبستگي جزئي باقيماندهها پس از برازش مدل  ARIMA(1,0,0) (2,0,2)6بر سری منطقهای SPI

ششماهه در منطقه مولفه اول

نمودارهای خودهمبستگي و خودهمبستگي جزئي
سری منطقهای  SPIششماهه منطقه مولفه سوم به
خوبي فصلي بودن سری را نمایش ميدهند (شکل
-50الف و -50ب) .با توجه به شکل -50الف نمودار
خودهمبستگي این سری به سرعت فروکش ميکند و
مقدار آن برای تاخیرهای زماني یك تا پنج معنيدار
است .نمودار خودهمبستگي جزئي مربوطه نیز نشان
ميدهد که مقدار خودهمبستگي برای گام زماني
نخست معنيدار است (شکل -50ب) .از میان
مدل
،SARIMA
مختلف
مدلهای
 SARIMA(1,0,0)(2,0,2)6بهعنوان مناسبترین مدل
برازش یافته به سری زماني  SPIششماهه منطقه
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A

مولفه سوم شناسایي شد .ارزیابي مدل نیز نشان داد
که مدل انتخاب شده برازش مناسبي با دادهها دارد و
در میان دیگر مدلها از مجموع مربعات خطای
کمتری برخوردار است.
شکل -50ج و -50د نمودار خودهمبستگي و
خودهمبستگي جزئي باقيماندهها را پس از برازش
مدل  SARIMA(1,0,0)(2,0,2)6به سری منطقهای
 SPIششماهه منطقه مولفه سوم نشان ميدهد .با
توجه به این شکلها مالحظه ميشود که باقيماندهها
هیچ گونه همبستگي با یکدیگر ندارند که نشان دهنده
برازش خوب مدل بر دادهها و تصادفي بودن
باقيماندهها است .نمودار ستوني باقيماندهها ،نمودار

جلد  ،8شماره 5931 ،4
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توزیع شده و دارای توزیع نرمال ميباشند (شکل )54
و مدل انتخاب شده با دادهها کامال برازش دارد و از
دقت الزم برخوردار است.

احتمال نرمال باقيماندهها ،نمودار باقيماندهها در برابر
پیشبینيها و نمودار باقيماندهها در برابر برازش مدل
نیز نشان ميدهند که باقيماندهها کامال تصادفي

Residual Plots for SPI-6 RPC1
Normal Probability Plot
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 ARIMA (1,0,0) (2,0,2)6بر سری منطقهای  SPIششماهه در منطقه مولفه اول
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شکل -14الف) نمودار خودهمبستگي ،ب) نمودار خودهمبستگي جزئي سری زماني منطقهای  SPIششماهه در منطقه مولفه دوم ،ج) نمودار
خودهمبستگي و د) نمودار خودهمبستگي جزئي باقيماندهها پس از برازش مدل  ARIMA (1,0,2) (1,0,2)6بر سری منطقهای SPI

ششماهه در منطقه مولفه دوم
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پیشبیني خشکسالي در منطقه خشك و نیمهخشك ایران با استفاده از مدلهای سری زماني و زنجیره مارکف
Residual Plots for SPI-6 RPC2
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 ARIMA (1,0,2) (1,0,2)6بر سری منطقهای  SPIششماهه در منطقه مولفه دوم
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شکل -16الف) نمودار خودهمبستگي ،ب) نمودار خودهمبستگي جزئي سری زماني منطقهای  SPIششماهه در منطقه مولفه دوم ،ج) نمودار
خودهمبستگي و د) نمودار خودهمبستگي جزئي باقيماندهها پس از برازش مدل  ARIMA(1,0,0) (2,0,2)6بر سری منطقهای SPI

ششماهه در منطقه مولفه سوم

شکل -58الف و -58ب نمودارهای خودهمبستگي
و خودهمبستگي جزئي سری منطقهای 54 SPIماهه
را برای منطقه مولفه اول نمایش ميدهند .شکل -58
الف نشان ميدهد که مقدار خودهمبستگي به سرعت
و به شکل سینوسي کاهش ميیابد و مقدار
خودهمبستگي برای تاخیرهای زماني یك تا هفت
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معنيدار است .نمودار خودهمبستگي جزئي سری نیز
نشان ميدهد که مقدار خودهمبستگي برای دو گام
زماني نخست معنيدار است (شکل -58ب) .همچنین
مقدار خودهمبستگي با فاصلههای زماني 90 ،44 ،54
و  48رقم معنيداری را نشان ميدهد که نشان دهنده
رفتار فصلي سری ميباشد .از میان مدلهای مختلف

جلد  ،8شماره 5931 ،4
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-58الف و ب) نشان ميدهند که باقيماندهها هیچ
گونه همبستگي با یکدیگر ندارند و مدل به خوبي بر
دادهها برازش یافته و باقيماندهها کامال تصادفي
هستند .نمودار ستوني باقيماندهها ،نمودار احتمال
نرمال باقيماندهها ،نمودار باقيماندهها در برابر
پیشبینيها و نمودار باقيماندهها در برابر برازش مدل
(شکل  )53نیز توزیع تصادفي باقيماندهها تائید
ميکنند و نشان ميدهند که مدل انتخاب شده کامال
با دادهها برازش دارد.

 ،SARIMAمدل
بهعنوان مناسبترین مدل برازش یافته به سری زماني
54 SPIماهه منطقه مولفه اول شناسایي شد .ارزیابي
مدل نیز نشان داد که مدل انتخاب شده برازش
مناسبي با دادهها دارد و در میان دیگر مدلها از
مجموع مربعات خطای کمتری برخوردار است .نمودار
خودهمبستگي و خودهمبستگي جزئي باقيماندهها
پس از برازش مدل  SARIMA(2,0,0)(1,1,3)12بر
سری منطقهای 54 SPIماهه منطقه مولفه اول (شکل
SARIMA(2,0,0)(1,1,3)12

Residual Plots for SPI-6 RPC3
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شکل -18الف) نمودار خودهمبستگي ،ب) نمودار خودهمبستگي جزئي سریزماني منطقهای 54 SPIماهه در منطقه مولفه اول ،ج) نمودار
خودهمبستگي و د) نمودار خودهمبستگي جزئي باقيماندهها پس از برازش مدل  ARIMA(2,0,0)(1,1,3)12بر سری منطقهای 54 SPIماهه
در منطقه مولفه اول
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Residual Plots for SPI-12 RPC 1
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 ARIMA (2,0,0) (1,1,3)12بر سری منطقهای 54 SPIماهه در منطقه مولفه اول

با توجه به شکل -46الف مقدار خودهمبستگي
سری منطقهای 54 SPIماهه منطقه مولفه دوم به
کندی فروکش ميکند که بیانگر ناایستایي و یا
ایستایي ضعیف سری ميباشد .نمودار خودهمبستگي
جزئي سری نیز نشان ميدهد که مقدار خودهمبستگي
برای گام زماني نخست معنيدار است (شکل -46ب).
همچنین ،مقدار خودهمبستگي با فاصلههای زماني 54
رقم معنيداری را نشان ميدهد که نشان دهنده رفتار
فصلي سری ميباشد .میرائي کند نمودار
خودهمبستگي نشان ميدهد که سری از ایستایي
ضعیفي برخوردار است و نیاز به تفاضلگیری دارد.
شکل -46ج و -46د نمودارهای خودهمبستگي و
خودهمبستگي جزئي سری را پس از تفاضلگیری
فصلي مرتبه اول نشان ميدهند .با توجه به نمودار
خودهمبستگي در شکل -46ج مالحظه ميشود که
مقدار خودهمبستگي به سرعت کاهش یافته و پس از
گام هفتم دیگر معنيدار نیست .نمودار خودهمبستگي
جزئي در شکل -46د باز هم رفتار فصلي سری را تائید
ميکند .از میان مدلهای مختلف  ،SARIMAمدل
 SARIMA (1,0,0)(1,1,3)12بهعنوان مناسبترین مدل
برازش یافته به سری زماني 54 SPIماهه منطقه مولفه
دوم شناسایي شد .ارزیابي مدل نیز نشان داد که مدل
انتخاب شده برازش مناسبي با دادهها دارد و در میان
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دیگر مدلها از مجموع مربعات خطای کمتری
برخوردار است .شکل -46ه و -46ی نمودار
خودهمبستگي و خودهمبستگي جزئي باقيماندهها را
پس از برازش مدل  SARIMA(1,0,0)(1,1,3)12به
سری منطقهای 54 SPIماهه منطقه مولفه دوم نشان
ميدهند .با توجه به این شکلها مالحظه ميشود که
باقيماندهها هیچ گونه همبستگي با یکدیگر ندارند که
نشان دهنده برازش خوب مدل بر دادهها و تصادفي
بودن باقيماندهها است .نمودار ستوني باقيماندهها،
نمودار احتمال نرمال باقيماندهها ،نمودار باقيماندهها
در برابر پیشبینيها و نمودار باقيماندهها در برابر
برازش مدل (شکل  )45نیز نشان ميدهند که
باقيماندهها کامال تصادفي توزیع شده و مدل انتخاب
شده با دادهها کامال برازش دارد.
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پیشبینی خشکسالی :پس از شناسایي

برازندهترین مدل به سریهای زماني  SPIمنطقهای،
امکان پیشبیني مقدار  SPIبرای گامهای زماني آینده
با استفاده از مدل انتخابي مورد ارزیابي قرار گرفت.
همانگونه که پیش از این گفته شده دادههای SPI
سال  4661برای مقایسه با پیشبینيها و و ارزیابي
دقت مدلهای انتخابي از مطالعه خارج شد و مدلها
بر اساس رفتار سری دادهها در دوره  5345تا 4664
بهدست آمدند.
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شکل -20الف) نمودار خودهمبستگي ،ب) نمودار خودهمبستگي جزئي سریزماني منطقهای 54 SPIماهه در منطقه مولفه دوم ،ج) نمودار
خودهمبستگي ،د) نمودار خودهمبستگي جزئي سریزماني منطقهای 54 SPIماهه در منطقه مولفه دوم پس از تفاضلگیری فصلي مرتبه اول،
ه) نمودار خودهمبستگي و ی) نمودار خودهمبستگي جزئي باقيماندهها پس از برازش مدل  ARIMA(1,0,0)(1,1,3)12بر سری منطقهای
54 SPIماهه در منطقه مولفه دوم
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از این رو با استفاده از مدلهای انتخابي مقدار
برای گامهای زماني یك تا  54ماه آینده (ژانویه تا
دسامبر  )4661پیشبیني شد .با استفاده از مدلهای
انتخاب شده ،مقادیر  SPIبهترتیب برای یك ،دو،
سه 55 ،56 ،...،و  54ماه بعد پیشبیني شد .شکلهای
 44تا  44مقادیر  SPIمشاهدهای و پیشبیني شده را
برای ماههای مختلف سال  4661نشان ميدهند .گام
زماني انتخابي در پیشبیني مقدار  SPIدر این شکلها
یك ماه بعد در نظر گرفته شده است .با توجه به این
شکلها مالحظه ميشود که دقت مدل در پیشبیني
مقدار  SPIماه بعد بسیار زیاد است و مقادیر پیشبیني
شده با مقادیر مشاهدهای از همخواني باالیي برخوردار
است.
ضریب همبستگي میان دادههای مشاهدهای و
پیشبیني شده  SPIسهماهه در منطقه مولفه اول
 6/48و در منطقه مولفه دوم  6/89ميباشد .ضریب
همبستگي بین مقادیر مشاهدهای  SPI-6سال 4661
و مقادیر پیشبیني شده آن بهوسیله مدل انتخابي
برای منطقه مولفه اول ،دوم و سوم بهترتیب ،6/81
 6/44و  6/35ميباشد که نشان دهنده هماهنگي
مقادیر پیشبیني شده با مقادیر مشاهدهای است
(شکل  .)49با توجه به شکل  44نیز مالحظه ميشود
که دقت پیشبیني مقادیر  SPIبرای مقیاس زماني
54ماهه در هر دو منطقه مولفه اول و دوم در مقایسه
با  SPIسه و ششماهه افزایش یافته است که نشان
دهنده این موضوع است که مدلهای سری زماني با
سریهای زماني 54 SPIماهه بهتر برازش داشته و در
نتیجه پیشبینيهای دقیقتری بهدست ميدهند.
هماهنگي میان مقادیر پیشبیني شده و مقادیر
مشاهدهای در شکل  44کامال آشکار است.
این هماهنگي با ضریب همبستگي  6/35در
منطقه مولفه اول و  6/84در منطقه مولفه دوم از نظر
آماری نیز تائید ميشود .افزایش دقت پیشبیني در
54 SPIماهه در مقایسه با مقیاسهای سه و ششماهه
به این علت است که وابستگي زماني یا خودهمبستگي
میان دادهها در این مقیاس افزایش ميیابد که این
موضوع سبب ميشود که مدلهای سری زماني به
سریهای 54 SPIماهه بهتر برازش پیدا نموده و در
نتیجه پیشبیني دقیقتری ارائه نمایند .در مقابل،

نوسانهای فراوان موجود در سریهای زماني  SPIسه
و ششماهه باعث بينظمي بیشتر سری و در نتیجه
پائین آمدن دقت پیشبینيها ميشود.
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بررسي همبستگي میان دادههای مشاهدهای و
مقادیر پیشبیني شده نشان داد که با افزایش گام
زماني مورد پیشبیني از میزان دقت آن کاسته
ميشود .از این رو ميتوان گفت که مدلهای انتخابي
مي توانند با دقت کافي نشان دهند که آیا سری SPI
در  54ماه آینده در وضعیت خشك قرار خواهد داشت
و یا در وضعیت تر ،اما دقت مدل در برآورد شدت
خشکسالي و یا تر سالي به گام زماني مورد پیشبیني
بستگي دارد .هر چه گام زماني انتخاب شده برای
پیشبیني کوتاهتر باشد ،دقت برآورد مدل نیز بیشتر
ميباشد .بهعبارت دیگر این مدلها ميتوانند حداکثر
تا سه ماه بعد را با دقت بسیار باال پیشبیني نمایند،
ولي پیشبیني آنها برای ماههای بعدی تنها ميتواند
وضعیت این ماهها را از نظر خشك بودن و یا تر بودن
به خوبي پیشبیني کند ،اما در پیشبیني شدت و یا
میزان خشك بودن و یا تر بودن محیط از دقت پائیني
برخوردارند .از این رو در صورت به روز بودن دادههای
بارش ماهانه ميتوان مقدار  SPIرا محاسبه و به کمك
مدلهای سری زماني مقدار آن را برای یك تا سه ماه
بعد با دقت مناسب پیشبیني نمود.
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مقادیر مشاهده شده در سال 4661

نتیجهگیری 
منطقه مورد مطالعه از نظر تغییرات زماني
سریهای  SPIدر  03ایستگاه مورد بررسي و به کمك
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روش تحلیل مولفههای اصلي به چند منطقه کامال
همگن تقسیم و سری زماني نمره استاندارد مولفههای
انتخابي بهعنوان سری زماني منطقهای  SPIدر هر
منطقه برای پیشبیني شدت خشکسالي با استفاده از
مدلهای سری زماني باکس-جنکینز مورد استفاده
قرار گرفت.
احتمال وقوع دورههای خشك ،نرمال و تر و نیز
تعداد و تداوم رویدادهای خشك و تر مورد انتظار با
استفاده مدل زنجیره مارکف مرتبه اول برای همه
ایستگاههای مورد مطالعه محاسبه و نتایج آن بهصورت
نقشه ارائه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .با توجه
به وجود خاطره زماني در سریهای زماني  SPIو
وابسته بودن مقدار  SPIدر هر نقطه از سری به مقدار
 SPIماه قبل خود ،ميتوان گفت که استفاده از مدل
زنجیره مارکف ابزار مناسبي برای محاسبه احتمال
وقوع خشکسالي با شدتهای مختلف در منطقه
ميباشد و ميتواند بهعنوان ابزاری مناسب برنامهریزان
را یاری رساند .نتیجه این بررسي نشان ميدهد که
احتمال رسیدن از یك حالت معین به همان حالت در
ماه بعدی بسیار زیاد و اغلب بیش از  06درصد
ميباشد .در مقابل احتمال گذر از از یك وضعیت به
وضعیت مخالف در همه حالتها بسیار پائین و اغلب
کمتر از  56درصد است .برای مثال احتمال انتقال از
حالت تر به خشك و یا بر عکس در همه مناطق مقدار
پائیني را نشان ميدهد .همچنین ،احتمال گذر از یك
حالت به حالت نرمال قابل مالحظه است .بهعنوان
مثال در همه مناطق احتمال گذر از وضعیت تر به
نرمال و یا از خشك به نرمال رقم قابل مالحظهای را
در بر ميگیرد.
با برازش مدلهای مختلف باکس-جنکینز به
سریهای منطقهای  SPIدر مقیاسهای مختلف ،مدل
مناسب برای هر یك از سریهای منطقهای شناسایي
شد .نتیجه این بررسي نشان داد که مدل  ARMAبا
سریهای منطقهای  SPIسه و ششماهه و مدل
 SARIMAبا سریهای منطقهای 54 SPIماهه بهترین
برازش را دارند .با استفاده از مدلهای شناسایي شده
مقدار  SPIبرای گامهای زماني آینده برای هریك از
سریهای  SPIمنطقهای پیشبیني و مشخص شد که
مدلهای انتخاب شده حداکثر ميتوانند تا سه ماه
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فعالیتهای کشاورزی را بر مبنای نتایج پیشبینيها
.مدیریت نمود
 تشکروقدردانی

 اما از دقت،آینده را با دقت مناسب پیشبیني کنند
پیشبیني برای گامهای زماني بیش از سه ماه آینده
 از این رو با استفاده از این.به سرعت کاسته ميشود
مدلها ميتوان در هر زمان وضعیت منطقه مورد
مطالعه را برای سه ماه آینده پیشبیني و بر اساس
 بهعنوان مثال در.نتایج پیشبیني برنامهریزی نمود
ابتدای بهار ميتوان وضعیت منطقه را از نظر پتانسیل
بارش و شرایط خشکسالي برای ماههای اردیبهشت و
خرداد که فصل کاشت بسیاری از محصوالت کشاورزی
در بسیاری از نقاط کشور است پیشبیني و

این مقاله بخشي از گزارش نهایي طرح تحقیقاتي
"ارزیابي روشهای مختلف و تعیین روش مناسب
پیشبیني خشکسالي در ناحیه شرقي و مرکزی کشور
با استفاده از دادههای هواشناسي"  است که با کد
. به ثبت رسیده است85-61669916666-63
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