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 چکیده

. درا برای آینده انجام دا هایی بینی بتوان پیش ها آنزمانی دادن نظم خاص به مشاهدات وابسته به زمان است تا بر اساس  های سری سازیمدل از اصلی هدف

 یدما یشینهب ییراتتغ ینیب یشو پ مطالعه حاضر پژوهش هدف. است آن هبینی آیند تغییرات و پیش روندزمانی یافتن  های سریهدف از تجزیه و تحلیل  ترین مهم

 یصحت سنج ینبودن مدل و همچن یاساز با یریجلوگ یپژوهش برا یابتدا در. است یزباکس و جنک های مدلبا استفاده از ( 2244-2222) یمیدوره اقل یبرا یرازش

قرار گرفت تا با  یانسو وار یانگینم یستاییا یها مورد آزمون یسر یها داده. صحت مدل کنار گذاشته شد یو بررس ینیب یشپ یبرا یسر یانیآن ده سال پا یینها

 سری PACFو  ACF یو نمودارها یدحذف گرد( یریگ تفاضل)باال گذر  یلتربا استفاده از ف یرفتار ساالنه سر. رود یناز ب یسر یستایینا ا ی،مرتبه در سر یجادا

مناسبت  سپسانتخاب شده مورد برازش قرار گرفت و  پژوهش روش. شد انتخاب  ARIMA=(3,2,1) روشمدل قرار گرفت و  یصتشخ یشده مبنا یریگ تفاضل

 حداقل به توجه با و تر جامع برازش و متعدد مراحل طی از پس سرانجام. یدگرد ییدمورد آزمون قرار گرفت و صحت آن تا ها یماندهباق یلو تحل یهتجز یقآن از طر

 .نمود بینی پیش را بود شده گذاشته کنار تست جهت سری از که اولیه نمونه و گرفت قرار بینی پیش آزمون مورد شده انتخاب روش خطا مربعات میانگین

 یرازش یدما یشینهب مقادیراساس،  ینبر ا .گرفت قرار بینی شپی مورد سری آینده رفتار بنابراین .بود کامل سطح در شده بینی پیش و واقعی مقادیر بین همبستگی

 .خواهد داشت یشدر جه افزا 9/2حدود  2244شده است که نسبت به سال  ینیب یشپ یوسدرجه سلس 1/22 یانگینو به طور م 6/29تا  4/22 ینب 2222سال  یبرا

 

 ARIMA، یراز، دما، شینیب یشپ ی،سازمدل :یدیواژگان کل

 
 

 مقدمه

 واقعیت از نمادی از است عبارت مدل کلی، تعریفی در

 و کلی صورت به را واقعی یایدن های ویژگی ترین مهم که

 توصیف، برای نوین تکنیکی سازی مدل .دارد می بیان ساده

 وسیعی سطح در که است بینیپیش و بازآفرینی گذاری، تاریخ

 شیوه، این در. است شده گرفته کار به شناسان اقلیم وسیلۀ به

 به واقعی دنیای و شده کنترل شرایط در اقلیمی رویدادهای

 ترتیب، بدین .دآی می در تصویر به دلخواه وضعیت و اندازه

هدف . شود می پذیر امکان اقلیم سیستم های پیچیدگی درك

زمانی دادن نظم خاص به  های سری سازیاصلی از مدل

بتوان  ها آنمشاهدات وابسته به زمان است تا بر اساس 

هدف از تجزیه  ترین مهم. را برای آینده انجام داد هایی بینی پیش

بینی آینده  زمانی یافتن مدل تغییرات و پیش های سریو تحلیل 

 .تآن اس

 متعددی های مدل قالب در اقلیم زمانی تغییرات بررسی

. گیرد می انجام تصادفی و ای دوره فصلی، روند، های مدل مانند

 .دارد قرار سنجی اقلیم حیطه در اقلیم زمانی تغییرات بررسی

 و تحلیل گیری، هانداز سنجش، معنای به بیشتر سنجی اقلیم

 روند آشکارسازی .رودمی بکار اقلیمی عناصر کمی بینی پیش

 اقلیمی عناصر زمانی سری مطالعه کمك به اقلیمی عناصر

 کمی مقادیر های گیریاندازه توالی زمانی، سری .است ممکن

و  ترین مهماز  یکیدما به عنوان . باشد می زمانی های دوره در

 یابیرد یبرا یشاخص مناسب یمی،عناصر اقل ترین کننده تعیین

همراه با  ی،دما در چرخه انرژ. آید میبه شمار  یماقل ییراتتغ



  و همکاران تقی طاووسی                                                                          یدیخورش 4122سال  به منتهی یمیدوره اقل یبرا یرازش یدما یشینهب ییراتتغ ینیب یشو پ سازیمدل    11

 

 یعیو طب یانسان یندهایبر فرا یریناپذانکار یچرخه آب اثرها

آن در  ییراتدارد و تغ( یههر ناح یمنابع آب تأمیناز جمله )

عامل  یو اجتماع یاقتصاد یطی،مح یستز های ریزی برنامه

 یی،اطالعات دما یعکاربرد وس. رود میبه شمار  یا کنده یینتع

و  ها نوسانمطالعه  یر،اخ یها است که در دهه شدهباعث 

 هایچرخه مثل) مدت کوتاه و( روند) تدما در بلند مد ییراتتغ

قرار  شناسان اقلیماز جمله  دانانجغرافی توجه مورد( ساالنه

 .یردگ

 

 تحقیق بیشینه

دما در مطالعات  یبه منظور بررس یزمان های سری روش

 4همکارانو  تورکش .است گرفته قرار تفادهمورد اس یمتعدد

 یهساالنه را در ترک دمای میانگین روند تغییرپذیری( 4996)

نشان داد که روند  ها آن یقتحق یجنتا. مورد مطالعه قرار دادند

 یهترک یساحل یو در نواح یشیافزا یشرق یدما در آناتول

 های مدلکاربرد ( 4996) 2همکاران و لیت. است یکاهش

 یندما با استفاده از بلندتر ییراتتغ یبررس در ار ناتورگرسو

نشان داد  ها آنمطالعه . قرار دادند یمورد بررس یزمان های سری

ساالنه و  های مقیاسدر  یقابل توجه یریپذییرتغ یرکه مقاد

 تعداد اهمیت بر تاکید با( 4998) 9زکایی .وجود دارد یا دهه

 علت به که است کرده اشاره اقلیمی، تغییرات تعیین در نمونه

-مدل روش دما، نظیر اقلیمی های داده در همبستگی خود وجود

 یمیاقل ییراتتغ یبررس های روش یناز معتبرتر یماآر سازی

 یانگینم های مدلاستفاده از  علت( 4924) مشکاتی. است

خود همبسته را در مطالعه خود، وجود خود  یمتحرك تجمع

روند  یابا دارا بودن اثر فصل و  یمیاقل یها در داده یهمبستگ

 یها با استفاده از مدل( 2222) 1یسایو د یشرام. اند عنوان نموده

ARIMA و SARIMAبا استفاده از شاخص بارش  ینو همچن

اقدام نمودند و  یخشکسال ینیب یشپ یبرا( SPI)استاندارد شده 

بر مشاهدات  یبرازش مناسب ها مدل ینا هک یدندرس یجهنت ینبه ا

بارش ماهانه  هایداده( 2229) 2نالو  مومانی. دهند میرا نشان 

با استفاده از  4999 تا 4992دوره  یفرودگاه عمان را ط یستگاها

 برای را هانهقرار داد و توانست بارش ما یمورد بررس یمامدل آر

 استفادهبا ( 4982) ترابی یران،ا کشور در. کند بینی پیش سال ده

 اشاخص ر یستگاهپنج ا یماو مدل آر یزمان های سریاز روش 

 سال تا 4924 های سالفاصله  در را ایران اقلیمی ناحیه پنج در

 و کمینه یرکه مقاد تهگرف یجهمورد مطالعه قرار داده و نت 4992

مناطق  یردر سا یرانخشك گرم ا یمهبه جز مناطق ن دما بیشینه

دما و  ینیب یشو پ یبند مدل( 4922) طاهری. اند داشته ییرتغ

را با استفاده از مدل  یرانا یهواشناس یستگاها یازده یبارندگ

 یالدیم 2222سال  یانتا پا یمتحرك ضرب یانگینم یواتورگرس

 مدل از استفاده با( 4984) باباپور و جهانبخش. انجام داده است

ساله  12دوره  یك برای را تبریز ماهانه دمای متوسط آریما

 تا را تبریز ماهانه دمای متوسط آن اساس بر وکردند  یبررس

( 4992) کارگر و جاللی. کردند بینی پیش میالدی 2242 سال

بوشهر را با استفاده از مدل  یستگاهساالنه ا یدما سازیمدل

درصد  92 ینانبا بازه اطم یسال آت 22 یانجام دادند و برا یماآر

-مدل حاضر پژوهش هدف. نمودند ینیب پیشدما را  ییراتتغ

 اقلیمی دوره برای شیراز دمای بیشینه تغییرات بینی پیش و سازی

 یزباکس و جنک های مدلبا استفاده از ( 2244-2222) آینده

 .است

 

 مواد و روش

 یستگاها یشینهب دمای یهاانجام پژوهش حاضر از داده یبرا

 از بخشی شداستفاده  2242تا  4924 یدوره آمار در یرازش

 ییمدل نها یجن نتاموآز یبرا یسر یماندهبه عنوان باق هاداده

مدل و صحت آن در  یشکنار گذاشته شد که پس از آزما

 تحلیل که آنجا از .گردد یاضافه م یدما به سر یزانبرآورد م

 زمانی های یسر تحلیل بر مبتنی پژوهش این در زمانی سری

 مرحله در ها داده بایستی بنابراین ،است قلمرو زمان در گسسته

 در بنابراین .باشند تصادفی غیر و تداوم های یژگیو دارای اول،

 .گردد بررسی ها داده بودن یتصادف یرغاست که  الزمابتدا 

 ازیس مدل فرایند د ازیباشند با تصادفی ها داده نانچهچ

 بودن یتصادف غیر .آزمون هایاز روش یکی. کرد نظر صرف
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 چنانچه. است RunTestآزمون  از استفاده زمانی سری یك

 تصادفی باشد، 22/2 از کمتر آزمون این از حاصل Pمقدار 

 معنی سری بدین بودن تصادفی غیر .شودمی رد سری بودن

 آینده رفتار و داد برازش مدل یك سری به توان یم که است

 زمانی های یسر تحلیل در گام اولین .نمود بینی پیش را  آن

 زمانی سری ن دیگربیابه  .است زمانی سری در تداوم بررسی

 سری ایستائی گام، ینتر مهم و دومین .باشد تداوم دارای باید

 که استمانا  و ایستا هنگامی زمانی، سری یك  است زمانی

 در فرایند و نکند تغییر زمان با فرایند بر حاکم احتمالی قوانین

 باید زمانی سری کلی، طور به بنابراین. بماند باقی آماری تعادل

 واریانس در سری چنانچه .باشد کواریانس ایستائی دارای

 از استفاده آن نمودن ایستا برای مناسب حل راه باشد یستاانا

 یستاناا میانگین در چنانچه و استکاکس _  باکس تبدیالت

 کردن تفاضلی. گردد یم استفاده سری کردن تفاضلی از باشد،

 عملگر. گیرد یم انجام رو پس عملگر از با استفاده زمانی سری

 یك اندازه به را  آن و کرده عمل زمانی شاخص روی مزبور

 تفاضلی بار دو یا یك با عمل در .برد یم عقب به یواحد زمان

 .نمود تبدیل ایستا سری به را ایستانا سری تواند یم کردن

 :باشد یم زیر شکل به رو پس عملگر اساس بر کردن تفاضلی
                              

 یررا به صورت ز کردن یعملگر تفاضل توان یم ینبنابرا

 : نوشت

                                                                      
 افزایش زمانی سری یك پذیریتغییر زمان مرور به اگر

 یستاواریانس ناا به نسبت مزبور سری که است معنی بدین یابد

 ایستا به اقدام مناسب تبدیالت از باید یم ایننابرب. باشد یم

 واریانس هم در زمانی سری یك چنانچه. نمود واریانس نمودن

 ایستا آن واریانس باید ابتدا باشد، یستاناا میانگین در هم و

 از تبدیل واریانس، برای کلی به طور(. 4982شهابفر،)گردد 

 .گردد یم استفاده کاکس و باکس توانی تبدیل

                                                    
   

 
  

   
  

 
  

 معموالً که اینست مهم ویژگی زمانی های یسر در

بین  وابستگی این قاًدقی و نیستند مستقل متوالی مشاهدات

 رسیرب رایب. آید در مدل به و بررسی باید که است مشاهدات

 همبستگی جزئی خود تابع و همبستگی خود تابع از وابستگی

 .گردد یم استفاده

 همبستگی از عبارتست K یرتأخ در همبستگی خود تابع

تابع . فاصله دارند یکدیگر با زمانی واحدK  که مشاهداتی بین

به شکل  دهند ینشان م   که آن را با ( ACF) یخود همبستگ

 :باشد یم یرز

                                             
            

     
 
    

    
  

 K یرتأخ در یانساتوکووار ضریب   معادله  یندر ا

 یریگ اندازه واحد به یانساتوکووار ضریب های ندازها. باشد یم

بدست  ییتا nنمونه  یكا که از ر  PKبرآورد  .دارد یبستگ   

 همبستگی ضرایب خود از. دهند ینشان م RKرا با  آید یم

 استفاده ها داده مولد احتمالی الگوی تشخیص جهت ای هنمون

نگار  یرا همبستگ k یردر مقابل تأخ RK نمودار. گردد یم

 مولد احتمالی الگوی تشخیص برای نمودار این از. نامند یم

 .گردد یم استفاده ها داده

 xtبین  همبستگی( PACF) یجزی همبستگی خود ضریب

 همبستگی خود ابعت .است/  یمتغیرها اثر حذف از بعد     و 

 الگوی احتمالی تشخیص در تابع این از .دهند یم نشان/ با  را

 به جزئی همبستگی خود تابع .گردد یم استفاده ها داده مولد

 :شود یم بیان زیر صورت

                             
  

 
                          

                            
  

 سری یك ایستائی، و بودن یتصادف یرغ تداوم، بر عالوه

در  موجود روند حذف برای .باشد روند هرگونه فاقد باید

. نمود استفاده( High Pass)باال گذر  فیلترهای از باید ها داده

 این .گردد یم محسوب فیلترها این جزو نیز گیری تفاضل

پایین  یها فرکانس و دهند یم عبور را باال یها فرکانس فیلترها،

 کردن تفاضلی .کنند یم حذف را (دنرو یا مدت بلند رفتار)

 عملگر از استفاده با باشد یم روند حذف معنی به که سری
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 شد، داده شرح که قبالً میانگین ایستائی. گردد یم انجام رو پس

 .است سری در روند وجود عدم معنی به

 که هستند زمانی سری های لمد جنکینز، – باکس یها مدل

 دو جنکینز-باکس یها مدل. گردند یم ناشی خطی فیلتر از

 و (ARIMA( p,d,q) )آریما   :از عبارتند که دارند کلی شکل

 p ( SARIMA( p,d,q)(P,D,Q)S. )ریپذ ضرب آریمای

و  P .باشد یم گیری تفاضل مرتبه dو  MAمرتبه  qو  ARمرتبه 

q هستند فصلی غیر متحرك میانگین و اتورگراسیو پارامترهای .

d نمودن  ایستا در که است یفصل یرغ گیری تفاضل مرتبه یزن

 آریمای یك شکل .گیرند یم قرار استفاده مورد زمانی سری

 :شود یم نوشته زیر صورت به فصلی غیر

                                      
 را مدل هایفراسنج باید آزمایشی، مدل شناسایی از پس

 است تکراری روش یك یزمان سری یالگوساز. نمود برآورد

 این در. شود یشروع م هافراسنج برآورد و الگو شناخت با که

 .گردد یم برآورد شده، داده برازش الگوی هایفراسنج مرحله

 رسایی باید آن، هایفراسنج برآورد و مدل تشخیص از پس

 باشد باید چنان مدل مناسبت بررسی. دکر آزمون نیز را مدل

 دو از مدل مناسبت بررسی در. یندازدب مخاطره به را مدل که

 و شده داده مدل برازش های باقیمانده تحلیل و تجزیه روش

 استفاده دارند بیشتری پارامتر که ییها مدل تحلیل و تجزیه

 هر برازش از بعد بنابراین .یکدیگرند مکمل دو هر که گردد یم

 ها یماندهباق امتحان شود یم توصیه زمانی، سری به الگو گونه

 اجرا است، شده داده برازش مقادیر مشاهدات و بین تفاضل که

 یها شرط که گردد یم تلقی مناسب مدلی اساس این بر. گردد

 :باشد قرار آن بر برای ذیل

 واریانس در همگنی -2 (ها یماندهباق)ها  مانده بودن نرمال -4

 ها مانده در استقالل -9 مدل

 باشد، نامناسب پیشنهادی مدل چنانچه ها یلتحل این نتایج یهبر پا

 مراحل از چنانچه بعد اما .گرفت نظر در را دیگری مدل باید

 ها یماندهباق تحلیل و یافتیم دست مناسب مدل چند یا دو به فوق

 آن در نبود، کافی بهتر است، مدل کدام اینکه تشخیص برای

 آکائیك اطالعاتی معیار جمله از دیگر یها روش به صورت

 .دشو می نیاز

 

 پژوهش یها یافته

 یتصادف یرغ یا یتصادف Run Testدر ابتدا با استفاده از آزمون 

 های یجزو سر یسر یجکه طبق نتا یدآزمون گرد یبودن سر

 یاروند  ییندر مرحله بعد جهت تع. یدمشخص گرد یتصادف یرغ

من کندال و  ینا پارامتر یها از آماره ها داده یعدم آن در سر

تا عالوه بر مشخص نمودن  یداستفاده گرد یمیتورسنس است

روند  یبش یینباال و پا یها و کران z یرمقاد یزانوجود روند م

 ینا پارامتر یمحاسبات آماره ها یجنتا. یدبدست آ یسر یبرا

طبق هر دو آماره بکار گرفته و . آماده است 4در جدول 

 ینانساالنه در سطح اطم یداده ها یسر یینباال و پا یها کران

. دباش یم یشیافزا یسر یروند و جهت آن برا یدرصد دارا 99

 ینا یدمو یزن 4در شکل شماره  یینباال و پا یها کران یریگ جهت

 یبرا یزمان یروند نمودار سر یزانم یینپس از تع. استمطلب 

.مشاهده گردد یبودن سر یستانا ا یا یستاییتا ا یدرسم گرد یسر

  

 
 یكناپارامتر یهابر اساس آماره یرازش یدما یشینهروند ب یلتحل -4 شماره جدول

Time series Test Z Signific Q Qmin99 Qmax99 Qmin95 Qmax95 B 

ANNUAL 3.78 *** 0.022 0.008 0.037 0.011 0.032 25.17 
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. کند یم ییدرا تا یبودن سر یستانا ا یزن یزمان ینمودار سر

از آزمون  یزمان یعالوه بر نمودار سر یانسوار یستاییا یبرا

Bartletts روند ساالنه  یددر گام بعد با. است یدهاستفاده گرد

سبب  یكمرتبه  یریتفاضل گ. حذف گردد یزمان یاز سر

پس (. 9شکل )است  یدهگرد یزمان یاز سر ساالنهحذف روند 

 یسر یبرا PACFو  ACF یاز حذف روند ساالنه، نمودارها

مدل  یصها به تشخ آن یقشد تا از طر یمشده ترس یریتفاضل گ

 (.2و  1شکل )پرداخته شود  یزمان یسر یهاول
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 یك مرتبه با شده گیری تفاضل سری نمودار -0 شمارهل شک شیراز ایستگاه دمای بیشینه زمانی سری نمودار -3 شماره شکل

 شده گیری تفاضل زمانی یسر ACF نمودار -6شماره  لشک شده گیری تفاضل زمانی یسر PACF نمودار -5 شماره شکل

 بر آن یافتهدما و خط برازش  یشینهب ییراتتغ یمنحن -2 شماره شکل

 

 سنس یكبر اساس آماره ناپارامتر دما یشینهروند ساالنه ب یبنمودار ش -0 شماره شکل
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 یینتع pمرتبه   PACFو از نمودار  qمرتبه  ACFاز نمودار 

 یها حال که مؤلفه. است یریگ مرتبه تفاضل یزن D. شوند یم

به صورت  ARIMAمدل  یدمدل استخراج گرد یبرا یازمورد ن

 :شود ینوشته م یرز
ARIMA(p,d,q)=(3,1,2) 

برازش  یدبا یسر یدر مرحله بعد مدل بدست آمده را برا

در مدل  یعدم وجود روند قطع یاابتدا در مورد وجود  یول یمده

کار ابتدا مدل را با جمله ثابت  ینا یبرا. کرد یریگ یمتصم

در  p - valueو  tو سپس با توجه به آماره  دهیم یبرازش م

 یمعدم حضور جمله ثابت در مدل تصم یامورد حضور 

مدل برازش شده  هایفراسنجو  2با توجه به جدول . گیریم یم

بوده و  2کمتر از  tکه آماره  گردد یمشاهده م ی،زمان یبه سر

 - p مقدار. یستبه لحاظ کردن جمله ثابت در مدل ن یازین

value توان یصفر را نم یهفرض ینبنابرا. است 22/2از  یشب یزن 

در . باشد یدر مدل م یعدم وجود روند قطع یرد کرد و به معن

گام  یندر ا. شود یمدل قضاوت م هایفراسنج یگام بعد بر رو

مدل برازش داده  یاز اجزا یكدر هر p - value  چنانچه مقدار

مرتبه از آن را کاهش داد و  یك یدباشد با 22/2از  یششده ب

 طور که در همان. برازش داد یدجد یها دوباره مدل را با مرتبه

-فراسنجدر همه  p - value یزانم گردد یمشاهده م 2جدول 

 .است 22/2مدل کمتر از  های
 (3,1,2)ل مد هایفراسنج -2 شماره جدول

P T SE Coef Coef Type 
0.000 -5.43 0.1683 -0.9143 AR 1 
0.000 -13.47 0.0868 -1.1690 AR 2 
0.001 -3.48 0.1455 -0.5058 AR 3 
0.031 -2.22 0.1465 -0.3253 MA 1 
0.000 -5.87 0.1269 -0.7448 MA 2 

0.621 0.50 0.2026 0.1007 Constant 

مناسبت مدل برازش داده شده  یبه بررس یددر مرحله بعد با

طور که ذکر  کار همان ینا یبرا. و برازش جامع آن پرداخت

 یندر ا. گردد یاستفاده م یکدیگراز دو روش مکمل  یدگرد

است،  تر یجمدل که را یها یماندهباق یلو تحل یهپژوهش از تجز

 یبه کمك نمودارها یلو تحل یهتجز ینا. گردد یاستفاده م

آزمون پرت مونتو انجام  ینو همچن ها یماندهمربوط به باق

مدل  یها یماندهفرض نرمال بودن باق یبررس یبرا. گیرد یم

 یستوگرامو نمودار ه( 2شکل ) ها یماندهنمودار احتمال نرمال باق

در نمودار احتمال نرمال، . یدگرد یمترس( 8شکل ) ها یماندهباق

دو  ینتطابق ااند که  گسترده شده ینقاط در امتداد خط قطر

 یستون یعبا توز یزن یستوگرامنمودار ه. استنرمال  یعتوز یانگرب

 .دهد یها را نشان م نرمال داده یعتوز یرمقاد

 
 

 

 
 

 

و  ACFنمودار  یزن ها یماندهفرض استقالل باق یبررس یبرا

PACF به نمودارها مشاهده  یبا نگاه. یدگرد یمترس ها یماندهباق

که  یستنددار ن یمعن ها یاز خود همبستگ یك یچکه ه گردد یم

 هاست یماندهبودن باق ینا همبسته بودن و تصادف یخود به معن ینا

اگر مدل برازش داده شده مناسب باشد،  (.42و  9 یها شکل)

در برابر زمان در اطراف سطح  ها یماندهنمودار باق رود یانتظار م
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 شده برازش مدل های باقیمانده نرمال احتمال نمودار -7شماره شکل شده برازش مدل های باقیمانده هیستوگرام نمودار -8 شماره شکل
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. نشان دهد را یبدون روند یلیمستط یصفر پراکندگ یافق

محض  یتصادف یندفرا یكرفتار  یهنمودار شب ینرفتار اچنانچه 

مدل  توان یثابت باشد، آنگاه م یانسصفر و وار یانگینبا م

 یمترس یبا توجه به نمودارها. نمود ییدبرازش داده شده را تا

.گردد یم ییدشده در مدل صحت مدل برازش داده شده تا

 

 
 

 

 
 

 

مناسبت مدل که بر  یبررس یبرا تر یو رسم یگرروش د

مانتو -آزمون پرتاست ها یماندهباق های یخود همبستگ یمبنا

طور  همان. آمده است 9محاسبات در جدول  یجکه نتا باشد یم

 یرهاتأخ یتمام یبرا p – value مقدار گردد یکه مشاهده م

 .است 22/2از  یشب
 

 مانتو - پرت آزمون به مربوط نتایج -3شماره  جدول

48 36 24 12 Lag 
50.3 42.1 28.8 12.7 Chi-Square 
42 30 18 6 DF 

0.177 0.070 0.051 0.059 p- Value 
 

توسط قسمت کنار گذاشته  یزن ییتر مدل نها برازش جامع

ده سال  یابتدا برا. گیرد یکه ده سال آخر بود صورت م یسر

 یسهو سپس به مقا یدگرد ینیب یشدما پ یرمقاد یسر یانیپا

شده اقدام  ینیب یشپ یرکنار گذاشته شده و مقاد یواقع یرمقاد

حاصله از صحت مدل برازش داده شده در  یجنتا. گردد یم

 2و  1شماره  یها در جدول یسر یماندهتوسط باق ییمرحله نها

 یبه سر یقسمت کنار گذاشته سر ییدر گام نها. آمده است

که در پژوهش  یندهدوره آ یبرا ینیب یشو پ یدهاضافه گرد

 یجنتا. یداقدام گرد باشد یم 2222تا  2244حاضر از سال 

 .آمده است 6مدل در جدول شماره  یینها یبین یشپ

 

Lag

A
u

to
c
o

rr
e

la
ti

o
n

151413121110987654321

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0

ACF of Residuals for ANNUAL
(with 5% significance limits for the autocorrelations)

Lag

P
a

rt
ia

l 
A

u
to

c
o

rr
e

la
ti

o
n

151413121110987654321

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0

PACF of Residuals for ANNUAL
(with 5% significance limits for the partial autocorrelations)

Fitted Value

R
e

s
id

u
a

l

27.527.026.526.025.525.024.524.0

2

1

0

-1

-2

Residuals Versus the Fitted Values

Time

A
N

N
U

A
L

605550454035302520151051

28

27

26

25

24

23

Time Series Plot for ANNUAL

 یرازش یدما یشینهسری ب ها یماندهباق P ACF نمودار -01 شماره شکل یرازش یدما یشینهسری ب ها یماندهباق ACF نمودار -9 شمارهشکل 

 

 زمان طول در ها باقیمانده نمودار -02 شمارهشکل  شده برازش مقادیر مقابل در ها باقیمانده نمودار -00 شمارهشکل 
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 گیرینتیجه

 ساالنه سری بینی پیش و سازیمدل برای حاضر پژوهش در

 استفاده جنکینز و باکس سازیمدل فرایند از شیراز دمای بیشینه

 و مدل بودن بایاس از جلوگیری برای پژوهش ابتدای در. شد

 برای سری پایانی سال ده آن نهایی سنجی صحت همچنین

 یسر هایداده. شد گذاشته کنار مدل صحت بررسی و بینی پیش

قرار گرفت تا با  یانسو وار یانگینم یستاییا یها مورد آزمون

رفتار ساالنه . رود یناز ب یسر یستایینا ا ی،مرتبه در سر یجادا

و  یدحذف گرد( یریگ تفاضل)باال گذر  یلتربا استفاده از ف یسر

 یشده مبنا یریگ تفاضل یسر PACFو  ACF ینمودارها

 ARIMA(p,d,q)=(3,1,2)  مدل قرار گرفت و مدل یصتشخ

مدل انتخاب شده مورد برازش قرار گرفت و در . شد انتخاب

مورد  ها یماندهباق یلو تحل یهتجز یقمناسبت آن از طر نهایت

 از پس نهایت در. یدگرد ییدآزمون قرار گرفت و صحت آن تا

 حداقل به توجه با مدل تر جامع برازش و متعدد مراحل طی

 ربینی قرا پیش  آزمون مورد فوق مدل خطا مربعات میانگین

Correlations 

  test actual 

test Pearson Correlation 1 .906 

Sig. (2-tailed)  .002 

N 10 10 

actual Pearson Correlation .906 1 

Sig. (2-tailed) .002  

N 10 10 

 

 مدل طریق از شده بینی پیش نمونه و واقعی نمونه بین پیرسن همبستگی -0ل شماره جدو

 شده داده برازش
 

 شده ینیب شیپ یواقع سال

2001 26.1 25.9 

2002 26.4 26.0 

2003 26.4 26.1 

2004 26.2 26.1 

2005 26.1 26.1 

2006 26.1 25.9 

2007 26.1 26.0 

2008 26.8 26.1 

2009 26.7 26.1 

2010 27.5 26.1 

 

 شده بینی پیش مقادیر و سری شده گذاشته کنار مقادیر -5 شماره جدول

 

 کران باال نییکران پا ینیب شیمقدار پ سال

2011 27.1 25.6 28.5 

2012 27.4 25.8 29.0 

2013 27.3 25.5 29.1 

2014 27.3 25.3 29.3 

2015 27.4 25.1 29.6 

2016 27.1 25.6 28.5 

2017 27.4 25.8 29.0 

2018 27.3 25.5 29.1 

2019 27.3 25.3 29.3 

2020 27.4 25.1 29.6 

 

 2222تا سال  یرازش یدما برا یشینهب یرمقاد بینی پیش -6 شماره لجدو

 

 
 اطمینان های کران همراه به دما بیشینه شده بینی پیش سری -03 شماره شکل
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 شده گذاشته کنار تست جهت سری از که اولیه نمونه و گرفت

 بینی شپی و واقعی مقادیر بین همبستگی. نمود بینی پیش را بود

 مورد سری آینده رفتار بنابراین. بود کامل سطح در شده

 یرازش یدما یشینهب یراساس، مقاد ینا بر. تگرف قرار ینیب   پیش

درجه  1/22 یانگینو به طور م 6/29تا  4/22 ینب 2222سال  یبرا

حدود  2244شده است که نسبت به سال  ینیب یشپ یوسسلس

 (.6جدول )خواهد داشت  یشدر جه افزا 9/2

 

 منابع

 ی،زمان یسر یل، تحل(4924)( مترجم)محمدرضا  مشکاتی، -4

باکس، ، چاپ اول، انتشارات :نوشته و کنترل، ینیب یشپ

 .تهران یبهشت یددانشگاه شه ینز،ام جنک یو ج یپ. یا. یج

 یامانتشارات دانشگاه پ ی،زمان های ی، سر4984ا،  یا،ن بزرگ -2

 .نور

و  یزمان های یسر یلو تحل یه، تجز4966ا، یا،ن بزرگ -9

 .یانتشارات آستان قدس رضو ینی،ب یشپ

دما و بارش  ییراتتغ ینیب یشو پ ی، بررس4982س،  ی،تراب -1

دانشکده علوم  یعی،طب یایجغراف ینامه دکتر یانپا یران،در ا

 .یز، دانشگاه تبریو اجتماع یانسان

 یآمار یساز و مدل یل، تحل4992م و کارگر، ح،  ی،جالل -2

 ی، فصلنامه فضا(4924-2222)بوشهر  یستگاها یدما

 .419-429، صص 99، شماره یاییجغراف

و  ی، بررس4982، ع ا، یجهانبخش اصل، س و باباپور باصر -6

 یما،با استفاده از مدل آر یزماهانه تبر یمتوسط دما ینیب یشپ

 .91-16، صص 48شماره  یایی،جغراف یقاتفصلنامه تحق

 های یسر یلو تحل یه، تجز4986ا،  یا،ن م و بزرگ ی،خرم -2

 .، انتشارات سخن گستر مشهدMinitab14با  یزمان

 توابع برازش نیکوئی یها روش و ارزیابی، 4982شهابفر، ع، -8

 جهت زمانی های یسر از استفاده و آماری های یعتوز

 اولین مقاالت مجموعه مشهد، ساالنه بینی بارندگی پیش

 آب، بحران با مقابله راهکارهای بررسی ملی کنفرانس

 .زابل دانشگاه

 44دما و بارش در  یزانم یبند ، مدل4922م،  ی،طاهر -9

، 2222سال  یانتا پا ینیب یشو پ یرانا یهواشناس یستگاها

کشور،  یسازمان هواشناس یو پژوهش یمعاونت آموزش

 .تهران

انتشارات دانشگاه زنجان،  یم،اقل ییر، تغ4986، حعساکره،  -42

 .چاپ اول

 یانگینم یبرا ARIMA ی، الگوساز4988عساکره، ح، -44

 یایی،جغراف یقاتفصلنامه تحق یز،شهر تبر یساالنه دما

 .9-21، صص 21شماره 

اقلیم شناسی، انتشارات  های یك، تکن4986م،  ،فرج زاده -42

 .سمت

 ینیب یشو پ ی، الگوساز4989 ،، حدانشمند ،، حپور نظری -49

 -باکس یها زهك با استفاده از مدل یستگاهماهانه ا یرتبخ

خاك و  یاه،گ یساز مدل المللی ینکنفرانس ب اولین، ینزجنک

 .آب، کرمان

 
14- Leite, S. M. 1996. “The autoregressive model 

of climatological time series: International 

Journal of Climatology 16(10): 1165-1173. 
15-Leite, S. Mand, J, P, Peixoto (1996): The 

autoregressive Model of Climatological Time 

Series An Application to the Longest Time 

Series IH Portugal, International Journal of 
Climatology, Vol166 PP.1165-1173. 

16- Mishra. A. K, Desai. V. R, (2005), "Drought 

forecasting using stochastic models", Stoch. 
Environ. Res. Risk Assess. 19, 326 339. 

17- Momani. M Naill. P. E (2009), Time Series 

Analysis Model for Rainfall Data in Jordan: 

Case Study for Using Time Series Analysis, 
American Journal of Environmental Sciences, 

5, 599-604. 

18- Prasad, K. D. and Singh, S. V. 1998. 
“Forecasting the spatial variability of the 

Indian monsoon. 

19- S. Soltani, R. Modarees, S. S. Eslamian 
(2007) the use of time series modeling for the 

Determination of rainfall climate of Iran. 

Int.J.Climatol.27: 819-829. 

20-longest time series in portugal” , International 
Journal of Climatology 16, 1165-1173. 



  و همکاران تقی طاووسی                                                                          یدیخورش 4122سال  به منتهی یمیدوره اقل یبرا یرازش یدما یشینهب ییراتتغ ینیب یشو پ سازیمدل    22

 

21-Zekai, Sen (1998): Small Sample Estimation 
of the Variance of Time Average in Climate 

Time Series, International Journal of 

Climatology, Vol18, PP1725-1732. 

 

22-Turkes, M.M.S.U.tku (1996), Observed 
Change Temperature In Turky. International 

Journal of Climatology, Vol.16. PP463-477. 
 

 

 

 

 

 

 


