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 چكیده

غربی در مقیاس ماهانه با استفاده از های آبریز استان آذربایجانای حوضههای منطقهدر این مطالعه بارش

-بررسی قرار گرفت. همچنین با استفاده از مدل مورد 1345-1391های سری زمانی در دوره آماری مدل

ای در مقیاس ماهانه های هر حوضه به صورت منطقه( بارندگی1392-1401ساله آتی ) 10های مذکور افق 

ها از توابع تبدیل مختلف استفاده و از آماره ضریب چولگی برای بینی گردید. برای نرمال کردن دادهپیش

استفاده گردید. با  ADFها از آزمون ستفاده شد. جهت بررسی ایستایی دادهها اآزمون نرمال بودن داده

شدند. برای سری های آبریز استان ایستا ای حوضههای بارش ماهانه منطقهحذف عوامل ناایستایی، سری

با داشتن کمترین مقدار معیار آکایكه اصالح شده و با توجه به  AR(1)بارش ماهانه حوضه آبریز ارس مدل 

آزمون پورت مانتئو به عنوان مدل مناسب انتخاب شد. مقدار آماره ضریب همبستگی و جذر میانگین 

به دست  56/9 (mm)و  838/0مربعات خطا در مدل مذکور برای سری بارش حوضه آبریز ارس به ترتیب 

ازش پورت ( و آزمون نكویی بر38/1195با توجه به مقدار آماره آکایكه اصالح شده ) AR (3)آمد. مدل 

 Rهای ای حوضه آبریز دریاچه ارومیه برگزیده شد. مقدار آمارهمانتئو به عنوان مدل منتخب بارش منطقه

-ترین مدل برای بارش منطقهبه دست آمد. مناسب 51/15 (mm)و  852/0معادل AR (3)مدل  RMSEو 

و  891/0آن برابر با  RMSEو  Rهای بود که مقدار آماره ARMA(1,1)ای حوضه آبریز زاب، مدل خطی 

(mm) 76/25  .محاسبه گردید 

 

  زمانی، مدل.: بارش، خودهمبستگی، سریها کلید واژه

 

   

 مقدمه

بارندگی  .باشدمی آب منابع مدیریت به منظور کارآمد بسیار ابزاری هیدرولوژیكی متغیرهای بینیپیش

 بخیزترین و موثرترین منبع آب یک حوضه آمهم می،اقلی پارامترهای بین در مهم پارامترهای از یكی به عنوان

بینی بارندگی و برآورد و پیشکند. می باشد که با توزیع نابرابر مكانی و زمانی در سطح حوضه تغییرمی

دستیابی به ارتفاع رواناب ناشی از آن نقش اساسی و موثری را در مدیریت و بهره برداری صحیح از حوزه، 
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-، به حداقل رساندن خسارت ناشی از سیالب، خشكسالی و مدیریت منابع آب ایفا میمدیریت سدها و مخازن

ای اساس مدیریت بحران آن را پیش بینی هر واقعه ها می باشد.کند و به همین دلیل مورد توجه هیدرولوژیست

یار داشت بینی مناسبی را در اختهای پیششود که بتوان مدلدهد و این امكان زمانی حاصل میتشكیل می

ها و  رفتار آن ای از نمونه اصلی یک سامانه است که همه ویژگی(. مدل، نمایش ساده1390)طوفانی و همكاران، 

های حوضه و عوامل را دارا باشد. به این ترتیب مدل هیدرولوژیكی ساختاری است که بتواند با توجه به ویژگی

 تقریب قابل قبولی نشان دهد.مؤثر بر پدیده مورد نظر، تعامل و رفتار آن را با 

های مختلف پارامتر و بررسی روند سازیرا برای مدلفصلی  ARIMA ( مدل1391) و همكاران دودانگه

نتایج این کاربردند.  اقلیمی از قبیل دما، سرعت باد، درصد رطوبت نسبی، تبخیر و ساعات آفتابی در آینده به

های بینی و تعیین روند پارامترطالعات منابع آب از طریق پیشزمانی در مهای سریتحقیق سودمند بودن مدل

بینی بارش ( با استفاده از مدل های سری زمانی، به پیش1393گالبی و همكاران ) .اقلیمی در آینده را نشان داد

های آبادان و اهواز پرداختند نتایج حاصله نشان داد که این های فصلی استان خوزستان، در محل ایستگاه

بینی متغیر بارش فصلی برخوردار بوده و نسبت به رگرسیون خطی عملكرد ها از دقت قابل قبولی در پیشدلم

بینی بارش و تحلیل های سری زمانی فصلی برای پیش( از مدل1393بهتری داشتند. معروفی و همكاران )

های فصلی نشان داد که مدلهمدان بهره بردند. نتایج مطالعه آنان  استان مرکزی ناحیههای آتی خشكسالی

بینی بارش بینی بارش برخوردار بوده و از آن برای پیشسری زمانی از عملكرد مناسب و دقت باالیی در پیش

های آتی استفاده گردید. براساس نتایج ارائه شده بروز خشكسالی ضعیف در ناحیه مرکزی همدان در در سال

-خطی سری( با استفاده از مدل غیر2011الئوکس و همكاران )باشد. محتمل می 1395تا  1391های طی سال

سازی شبیه های منتخب در منطقه آلپ آلمان،های ایستگاهروی داده با ارزیابی بر ARMA–GARCHزمانی 

سازی بارش، این مدل را برای بارش باران تصادفی را انجام دادند. آنها با تمرکز روی جفت مثبت مشاهده و مدل

بینی تغییرات ( به منظور پیش2014زاده و همكاران ). فرجها به کار گرفتندلی در جهت اصالح دادهپاالیش مح

های سری زمانی و شبكه عصبی مصنوعی استفاده کردند. بارش و جریان حوضه آبریز دریاچه ارومیه از مدل

بینی توانایی الزم برای پیشنتایج حاصله نشان داد که عملكرد دو مدل به کار رفته بسیار نزدیک بوده و از 

  ها و رواناب حوضه برخوردار هستند.بارش

های شود که تاکنون به ندرت به پیش بینی بارشبا توجه به پیشینه پژوهش صورت گرفته مشاهده می

زمانی پرداخته شده است ولذا هدف از این های سریای استان آذربایجان غربی با استفاده از مدلمنطقه

 باشد. های آبریز این استان میای به تفكیک حوضهتحلیل ایستایی و تعیین مدل مناسب بارش منطقهمطالعه، 

   

 ها مواد و روش

 

کیلومتر مربع مساحت دارد. این استان  43660غربی با احتساب دریاچة ارومیه حدود  آذربایجاناستان 

 58درجه و  35دهد و بین  ا تشكیل میدرصد از مساحت کل کشور ر 65/2که در شمال غرب ایران است، 

دقیقه  23درجه و  47دقیقه تا  3درجه و  44دقیقه عرض شمالی ) از خط استوا( و  46درجه و  39دقیقه تا 

سنجی موجود در ایستگاه باران 142در این مطالعه از  .است گرفته قرار( گرینویچ النهار نصف از) شرقی طول
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موقعیت  1ای انتخاب گردید. شكل بینی بارش منطقهگاه به منظور پیشایست 39استان آذربایجان غربی، 

شود که دهد. با توجه به این شكل مشاهده میهای آبریز استان را نشان میهای انتخابی و حوضهایستگاه

های منتخب در سه حوضه ارس، دریاچه ارومیه و زاب از پراکندگی مطلوبی برخوردار هستند. برای ایستگاه

هایی که استفاده گردید )ایستگاه 1345-1391های بارندگی در دوره آماری ای از دادهبینی بارش منطقهپیش

ای های اطراف و روش رگرسیون تكمیل شدند(. برای منطقهدوره آماری آنها کامل نبود، با استفاده از ایستگاه

 .های تیسن بهره گرفته شدهای ماهانه از روش چندضلعیکردن بارش

 
 .در استان آذربایجان غربی منتخب های ستگاهیاموقعیت حوضه های آبریز و  -1شكل 

 

 بینی بارشپیشهای زمانی در فرآیند تحلیل سری

شوند که توزیع های سری زمانی با این فرض اساسی در هیدرولوژی به کار برده میاز مدل بسیاری

های ثبت ه و ایستا هستند. اما در بسیاری از موارد دادههای مورد نظر از توزیع نرمال تبعیت کردفراوانی داده

شده برای دبی جریان توزیعی نامتقارن دارند و در برخی موارد )مانند وجود روند، خاصیت فصلی بودن و غیره( 

سازی نرمال و ایستا شوند. بدین منظور در ابتدا ها قبل از مدلباشند. بنابراین، الزم است که دادهناایستا می

ها . توضیحات کامل این آزموناستفاده شد ADFهای چولگی و ها توسط آزموننرمال بودن و ایستایی داده

 ( به طور مبسوط شرح داده شده است.1393توسط احمدی و همكاران )
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 زمانی های خطی سریمدل

به طور وسیعی بینی جریان رودخانه زمانی خودهمبسته در پیشهای سریمیالدی، مدل 60دهه  اوایلاز 

ها، توانایی آنها در ایجاد همبستگی بین مقادیر اند. دلیل اصلی استفاده گسترده از این مدلبه کار گرفته شده

باشد. توماس و های پیشین از یک طرف و سادگی ساختار مدل از طرف دیگر میدبی جریان زمان حال با زمان

( بسط این 1976باکس و جنكینز ) 70ر به کار بردند و در دهه های مذکور را برای اولین بال( مد1962فیرینگ )

( ارزیابی مدل توسعه دادند. به طوری 3ها و (تخمین پارامتر2( تشخیص مدل 1ها را در سه مرحله شامل مدل

زمانی مورد نظر حتما ها نرمال بودن سری زمانی است. بنابراین سریکه اشاره شد از فرضیات اولیه این مدل

با توابع تبدیل الزم به یک سری نرمال تبدیل شود. در صورتی که باید 
tx زمانی با توزیع نرمال با یک سری

را به شكل کلی  pو دارای همبستگی زمانی باشد، مدل خود همبسته از درجه  ، انحراف معیار میانگین 

 (:1384توان نوشت )کارآموز و عراقی نژاد، زیر می

(1 ) 1 1( ) ... ( )t t p t p tx x x             
 و یا:

(2 ) 
1

( )
p

t j t j t

j

x x   



   
 

tبه صورت یک متغیر نرمال استاندارد شده ) tZمتغییر  صورتیكهدر 
t

x
Z






سازی به ( در مدل

)کار رود فرم کلی معادله همبسته  )AR p :به صورت زیر خواهد بود 

(3 ) 
1

p

t j t j t

j

Z Z 



 
 

نشان  pسری تصادفی مدل و  tپارامتر مدل،  سری نرمال استاندارد شده،  tZباال  روابطدر 

-سازی سریهای خودهمبسته برای مدلیكی از مشكالتی که در مدل باشد.دهنده مرتبه مدل خودهمبسته می

های زمانی هیدرولوژیكی وجود دارد، تغییرات در شرایط خاص است. جهت رهایی از این مشكل، بخش دیگری 

های خودهمبسته اضافه شده و یک مدل ترکیبی حت عنوان میانگین متحرک به رابطه ارائه شده برای مدلت

ها دارای تعداد پارامتر آید. این مدلبه وجود می (ARMA)تحت عنوان مدل خودهمبسته میانگین متحرک 

خود مزیت دیگری بر این  باشند که اینهای خودهمبسته با درجات باال میسازی نسبت به مدلکمتری در مدل

 (:1384توان به شرح زیر در نظر گرفت )کارآموز و عراقی نژاد، میرا  ARMAمدل مدل است. رابطه 

 

 (4 ) 

 
1 1 2 2 1 1 2 2... ...t t t p t p t t t q t qZ Z Z Z                       

,سری نرمال استاندارد شده،  tZدر رابطه باال  1,2,3....i i q  دل، های مپارامترt  سری تصادفی

)نشان دهنده مرتبه مدل میانگین متحرک ) qمدل و  )MA qترین مدل برای تشخیص مناسبباشد. ( می

در این مطالعه از  د.کنرسم نمودار ضرایب مذکور تابعی از شماره تاخیر و تجربه محقق نقش مهمی را ایفا می

 (:1998)ساالس،  ترین مرتبه مدل استفاده شدبرای تعیین مناسب (AICC)تست آکایكه اصالح شده  روش
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(5 ) 2 2( 1)
( , ) ( )

( 2)

p q n
AICC p q nLn

n p q


 
 

   
مرتبه مدل در بخش میانگین متحرک  qمرتبه مدل در بخش خود همبسته،  pها، تعداد داده nکه در آن 

2و 

 این روش با استفاده از آزمون و خطا بوده و هر مدلی که در بین مدلباشد. ها یا خطاها میواریانس مانده-

 گردد.کمتری داشته باشد، برازش بهتری داشته و به عنوان بهترین مدل انتخاب می AICCهای کاندیدا مقدار 

 

  ARMAهای بینی اطالعات با استفاده از مدلروابط ساخت و پیش

تواند زمانی برازش داده شد، پارامترهای مدل میبر روی یک سری ARMA(p,q)هنگامی که یک مدل 

بینی اطالعات و تولید داده مورد استفاه قرار بگیرد. برای ساخت اطالعات رابطه هم برای بسط مدل و هم  پیش

 (:1384د، گیرد )کارآموز و عراقی نژازیر به طور متوالی مورد استفاده قرار می

(6 ) 
1 1

p q

t i t i i t j t

i j

Z Z    

 

   
 

 

p,سری نرمال استاندارد شده،  tZباال  رابطهدر  q  به ترتیب مرتبه بخش خود همبسته و بخش

i,میانگین متحرک مدل،  i   پارامترهای مدل وt باشد. برای ساخت اطالعات، سری تصادفی نرمال می

های قبلی به عنوان اطالعات اولیه های مدل در توالیماندهاز باقی qو تعداد  Zزمانی متغییر از سری pتعداد

توان بینی یک سری تا چندین گام زمانی میبرای پیش ARMAهای گیرد. از مدلیمورد استفاده قرار م

)استفاده نمود. اگر  )tZ L بینی مقدار پیشtZ  در افق زمانیL بینی یک سری با باشد، رابطه زیر برای پیش

 (:1384گیرد )کارآموز و عراقی نژاد، مورد استفاده قرار می ARMA(p,q)های استفاده از مدل

L برای q 

(7 ) 
1 1 2 2

1 1 2 2

( ) ( ) ( ) ... ( )

( ) ( ) ... ( )

t t t p t p t

t t q t q

Z L Z L Z L Z L

L L L

   

     

  

  

    

    
L برای q 

(8 ) 1 1 2 2( ) ( ) ( ) ... ( )t t t p t p tZ L Z L Z L Z L          
 

 زمانیهای سریآزمون نكویی برازش مدل

تبه مدل بایستی نكویی برازش مدل منتخب مورد بررسی قرار گرید در این مطالعه از پس از تعیین مر

(. با توجه به اینكه روش پورت مانتئو با 1998)ساالس و همكاران  بدین منظور استفاده شد پورت مانتئوروش 

ده مدل بدست تواند بسیار سودمند باشد، ابتدا سری باقیمانارائه مقادیر کمی در تشخیص نكویی برازش می

گردید. سپس با استفاده از رابطه زیر آماره  آمده و برای تاخیر مشخص ضرایب خودهمبستگی سری محاسبه 

 شد: محاسبه  (Q)پورت مانتئو 

(9 ) 2

1

L

kk
Q n r


  

حداکثر تاخیر در نظر گرفته شده،  Lتعداد داده،  nکه در آن 
kr تاخیر  در ضریب همبستگیk  ام وt 

2باشد. در صورتی که  سری باقیمانده مدل می ( )Q x L p q    با درجه آزادی( )L p q   باشد، آزمون
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شود و بنابراین مدل کفایت الزم را برای مورد قبول بوده و سری باقیمانده های مدل مستقل از هم تلقی می

(. به منظور ارزیابی 1998باشند )ساالس و همكاران  نیز مرتبه مدل برازشی می qو pبینی دارد. مقادیرپیش

به شرح زیر  1ضریب همبستگی و جذر میانگین مربعات خطا های مورد استفاده از دو معیاردلعملكرد م

 استفاده گردید. 

(10 ) 

0.5

2

1

( )
n

ii

i

P P

RMSE
n



 
 

 
 
  



 

(11) 
2

1

2

1

( )

1

( )

n

ii

i

n

i

i

P P

R

P P







 






 

 nبه ترتیب مقدار بارش مشاهداتی، بارش محاسباتی، میانگین بارش و  iP،iP ،Pکه در روابط فوق

( بود به Rو یا بیشترین مقدار ضریب همبستگی ) RMSEباشد. مدلی که دارای کمترین مقدار ها میتعداد داده

 شود.عنوان مدل مطلوب شناخته می

   

 

 نتایج و بحث

  

 های زمانیتحلیل خصوصیات اساسی سری

های بارش محاسبه گردید. در صورتی که مقدار آن این مطالعه ابتدا مقدار ضریب چولگی سری در2

ها باشد برای کاهش چولگی از توابع تبدیل مختلف مانند جذر، لگاریتم، خارج از حد الزم برای نرمال بودن داده

های جدید محاسبه سری شد. پس از تبدیل، دوباره ضریب چولگی برایکاکس استفاده -تابع توانی و باکس

گردید. به این ترتیب ضرایب چولگی قبل و بعد از تبدیل محاسبه شدند و در نهایت تابع 

)lnتبدیل )t tY X   ها بارش ساز سریبا داشتن کمترین مقدار ضریب چولگی به عنوان تابع نرمال

دهد. به سازی نشان میقبل و بعد از نرمال های ماهانه بارش راضریب چولگی داده 2انتخاب گردید. جدول 

را به طور قابل  γتوان استنباط کرد تابع تبدیل مورد استفاده مقدار ضریب طوری که از جدول مذکور می

های نرمال و استاندارد ماهانه را برای سری ADFنتایج آزمون ایستایی  3ای کاهش داده است. جدول مالحظه

های نرمال و دهد. با توجه به این جدول، در مقیاس ماهانه سرین نشان میهای آبریز استابارش حوضه

های مورد مطالعه شده های بارش موجب بهبود ایستایی سریاستاندارد ایستا بوده و استانداردسازی سری

 است. 

 

 

                                                   
1
 - Root Mean Square Error 

2
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 ن غربیآذربایجا استان زیآبر هایحوضه بارش هاییسر سازنرمال تابع و یچولگ آزمون جینتا -2جدول 

 حوضه آبریز
ضریب چولگی قبل از 

 نرمال کردن
 سازتابع نرمال

ضریب چولگی بعد از 

 نرمال کردن

نتیجه آزمون 

 چولگی

 مورد قبول Y=Ln(X+5.52) 000/0 515/1 حوضه آبریز ارس

 مورد قبول Y=Ln(X+14.03) 000/0 076/1 حوضه آبریز دریاچه ارومیه

 مورد قبول Y=Ln(X+13.73) 000/0 108/1 حوضه آبریز ذاب
 

 

  بارش استاندارد و نرمال هاییسر یبرا ADF آزمون جینتا -.Error! No text of specified style in documentجدول 

 نتیجه آزمون آماره آزمون P-Value نوع سری حوضه آبریز

 حوضه آبریز ارس
 ایستا -26/8 02/0 نرمال

 ایستا -34/9 02/0 استاندارد

 ارومیه حوضه آبریز دریاچه
 نا ایستا -43/6 13/0 نرمال

 ایستا -05/7 03/0 استاندارد

 حوضه آبریز ذاب
 ایستا -38/5 00/0 نرمال

 ایستا -36/8 00/0 استاندارد
 

 

 غربیهای آبریز استان آذربایجانای حوضههای منطقههای سری زمانی بر روی بارشنتایج برازش مدل

های آبریز ارس، دریاچه ارومیه ای حوضهدهد که سری ماهانه بارش منطقهنشان می ADFج آزمون نتای

ای استفاده کرد. بینی بارش ماهانه منطقهزمانی برای پیشهای سری توان از مدلو زاب ایستا بوده و بنابراین می

های مورد مطالعه برازش وضهای حهای ماهانه بارش منطقه بر روی سری ARMAو  ARبدین منظور دو مدل 

های ارس، دریاچه به ترتیب برای حوضه ARMA(1,1)و  AR(1) ،AR(3)های مدل نتایج نشان داد کهداده شد. 

-مناسب برای پیش ارومیه و زاب کمترین مقدار معیار آکایكه را به خود اختصاص داده و بنابراین به عنوان مدل

بینی بارش  های مذکور جهت برازش و پیشد. قبل از استفاده از مدلای تشخیص داده شدنبینی بارش منطقه

نتایج آزمون نكویی برازش را  4های آبریز مورد مطالعه، آزمون نكویی برازش انجام شد. جدول ای حوضهمنطقه

اره توان نتیجه گرفت مقدار آمدهد. به طوری که از جدول مذکور میبا استفاده از روش پورت مانتئو نشان می

Q باشد. بنابراین، درصد می پنجداری های منتخب کمتر از مقدار کای اسكور جدول در سطح معنیبرای مدل

نماید. در مطالعه حاضر برای تخمین  تایید می منتخب را هاینتایج حاصل از این روش صحت و کفایت مدل

 رای تست مدل انتخاب شدند. درصد بقیه نیز ب 15ها استفاده گردید و درصد داده 85پارامترها از 

 
 های آبریز آذربایجان غربیحوضه یامنطقه بارش ماهانه یسر برازشیهای مدل مانتئو پورت آزمون نتایج  -4جدول 

 نتیجه آزمون  مقدار جدول   Q  مارهآ درجه آزادی رتاخی تعداد داده مدل حوضه آبریز

 مورد قبول AR(1) 444 100 99 3/124 95/94 ارس

 مورد قبول AR(3) 444 100 97 3/124 33/88 اچه ارومیهدری

 مورد قبول ARMA(1,1) 444 100 98 3/124 27/105 زاب
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بارش  برای سریمنتخب  هایبینی شده حاصل از مدل نمودار مقادیر مشاهداتی و مقادیر پیش 2 شكل

دهد. به نشان می 1382-1391وره آماری های آبریز ارس، دریاچه ارومیه و زاب را در دای حوضهماهانه منطقه

بوده و مدل  702/0برای حوضه آبریز ارس معادل  2Rتوان نتیجه گرفت، مقدار آمارهطوری که از این شكل می

یز ها نبینی کرده است. برای سایر حوضهمذکور مقادیر بارش ماهانه این حوضه آبریز را با دقت قابل قبولی پیش

 نمودار 3 گردد. شكلمناسب ارزیابی می 5 های منتخب با توجه به نتایج ارائه شده در جدوللعملكرد مد

را  ARMA(1,1)و  AR(1) ،AR(3)های پراکندگی نقاط مربوط به مقادیر مشاهداتی و محاسباتی حاصل از مدل

دهد. رابطه ریاضی د مطالعه نشان میهای آبریز موربارش ماهانه حوضه در محورهای عمود بر هم برای سری

بینی بارش به تفكیک حوضه آبریز مورد مطالعه در جدول های خطی سری زمانی استفاده شده برای پیشمدل

یانگین صفر و سری تصادفی نرمال با م tسری نرمال استاندارد و  tZارائه شده است. در این روابط  6

t.باشد. در نهایت مدل بارش با توجه به فرمول واریانس ثابت می tR R S Z  آید که در آن به دست میR 

 مشخص شده است.    6در جدول  tZانحراف معیار و تابع  Sای،میانگین بارش منطقه

 
 های آبریز آذربایجان غربیای حوضههای ماهانه بارش منطقهسری سازیمدل دقت یآمار لیتحل -5جدول 

 حوضه آبریز مدل برازشی RMSE (mm) ضریب همبستگی

838/0 56/9 AR(1) ارس 

852/0 51/15 AR(3) دریاچه ارومیه 

891/0 76/25 ARMA(1,1) زاب 
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بارش ماهانه  برای سری ARMA(1,1)و  AR(1) ،AR(3)های مقادیر مشاهداتی و مقادیر تخمینی حاصل از مدل نمودار - 2 شكل

 (.1382-1391های آبریز ارس، دریاچه ارومیه و زاب را در دوره صحت سنجی )ای حوضهمنطقه
 

 ای به تفكیک حوضه آبریز.قهبینی بارش منطهای خطی سری زمانی استفاده شده برای پیشرابطه ریاضی مدل -6جدول 

 حوضه آبریز رابطه مدل سری زمانی

1(1) : 0.1694t t tAR Z Z   ارس 

1 2 3(3) : 0.1208 0.0418 0.0937t t t t tAR Z Z Z Z       دریاچه ارومیه 

1 1(1,1) : 0.5632 0.44428t t t tARMA Z Z      زاب 

های به عنوان مدل ARMA(1,1)و  AR(1) ،AR(3)های پس از آزمون نكویی برازش و انتخاب مدل

های آبریز ارس، دریاچه ارومیه و زاب ای حوضهبینی بارش منطقه ها جهت تولید آمار و پیشب، از این مدلمناس

-های منتخب سریبا استفاده از مدل 1401تا  1392در مقیاس ماهانه بهره گرفته شد. بدین منظور دوره آماری 

 ه شده است.نشان داد 5تا  3های بینی گردیده و نتایج حاصل در شكلزمانی پیش
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 .1401 تا 1392 یآمار دوره در ارس زیآبر حوضهای منطقه ماهانه بارش شده ینبیشیپ و یمشاهدات ریمقاد -4شكل 

 

 .1401 تا 1392 یآمار دوره در دریاچه ارومیه زیآبر حوضهای منطقه ماهانه بارش شده ینبیشیپ و یمشاهدات ریمقاد -5شكل 

 

 حوضهای منطقه ماهانه بارش شده ینبیشیپ و یمشاهدات ریمقاد -Error! No text of specified style in document.6شكل 

 .1401 تا 1392 یآمار دوره در زاب زیآبر
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 و بحث  نتیجه گیری

ای استان آذربایجان غربی به تفكیک سه حوضه آبریز ارس، دریاچه ارومیه و در این مطالعه بارش منطقه

های خطی سری زمانی مورد با استفاده از مدل 1345-1391زاب در مقیاس زمانی ماهانه، طی دوره آماری 

سنجی منتخب در سطح استان، چند ایستگاه باران 39بررسی قرار گرفت. بدین منظور در ابتدا با استفاده از 

های ای در مقیاس ماهانه برای هر حوضه استخراج گردید. از آزمونهای تیسن تشكیل و بارش منطقهضلعی

ای بهره گرفته شد. برای های ماهانه بارش منطقهررسی نرمال بودن و ایستایی سریجهت ب ADFچولگی و 

)lnها از توابع تبدیل مختلف استفاده شده و در نهایت تابع تبدیلنرمال کردن داده )t tY X    با داشتن

های مورد نظر نرمال شدند. ها بارش انتخاب و سریساز سریکمترین مقدار ضریب چولگی به عنوان تابع نرمال

مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که  ADFها با روش بعد از نرمال کردن، ایستایی سری

های بارش موجب بهبود های نرمال و استاندارد ایستا بوده و استاندارد سازی سریدر مقیاس ماهانه سری

از معیار آکایكه  های مناسبمطالعه برای تشخیص مدلاین  های مورد مطالعه شده است. درایستایی سری

)حوضه  AR(1)های ای مدلهای ماهانه بارش منطقهاصالح شده استفاده گردید. نتایج نشان داد که برای سری

)حوضه آبریز زاب( مناسب بودند. پس از  ARMA(1,1))حوضه آبریز دریاچه ارومیه( و  AR(3)آبریز ارس(، 

تا  1382سال آخر دوره آماری ) 10ذکور، مقادیر حاصل از هر مدل با مقادیر مشاهداتی در های مبسط مدل

-های مشاهداتی را به طور رضایت بخشی پیشخب دادهتهای من( مقایسه شدند. نتایج نشان داد که مدل1391

( استفاده 1401تا  1392ساله آتی ) 10بینی افق ها، از آنها برای پیشکنند. پس از تایید کارایی مدلبینی می

تپه و  گرگان، مراوه آباد، سازی که برای چهار ایستگاه فاضلطی یک مدل( 1386)شریفان و قهرمان گردید. 

ترشكلی در استان گلستان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که برای پیش بینی بارندگی ماهانه استان 

( نیز از مدل های 1393معروفی و همكاران ) ار هستند.زمانی از عملكرد خوبی برخوردهای سریمدل گلستان

ها را مناسب های استان همدان بهره برده و توانایی این مدلبینی بارش و خشكسالیسری زمانی به منظور پیش

 دهد. گزارش نمودند. این مطالعه نیز نتایج مشابهی را به دست می
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