مجله علمي و فني نيوار ،شماره  -81 ،80بهار و تابستان ( 1392دو فصلنامه)

کاربرد روشهای خودوایازش وهلت وینترز جهت پیشبینی خشکسالیها و ترسالیها در اهواز
محسن لوعليزاده ،1نعمت اهلل عقبا ،2نادر شفي خدایي

3

 -1ریيس اداره تحقيقات هواشناسي کشاورزی اهواز
 -2ریيس اداره فني اداره کل هواشناسي خوزستان
 -3مدیر کل هواشناسي استان بوشهر

چکیده
عناصر اقليمي بویژه بارش دارای تغييرات معني داری در دوره های زماني مشخص هستند .این تحقيق به منظور مطالعه و بررسي تغييرات زماني بارش ،تعيين
خشکسالي ها

ترسالي ها و امکان پيش بيني آنها در شهر اهواز انجام گرفته است .دوره های خشکسالي

ترسالي و همچنين تداوم و شدت آنها با استفاده از

شاخص استاندارد  Zو ميانگين متحرک  5ساله ،محاسبه شده و امکان پيش بيني آنها با استفاده از مدلهای سری زماني هلت وینترز و خودوایازش مورد بررسي قرار
گرفته است .بدین منظور از داده های بارش ماهانه ایستگاه سينوپتيک همدیدی اهواز به مدت  45سال 1343( ،تا  )1387استفاده شده است .نتایج بررسي ها نشان
مي دهد که ارقام پيش بيني با روش هلت وینترز نزدیکي بيشتری با ارقام مشاهده شده دارد.
کلمات کلیدی :سری زماني ،مدل هلت وینترز ،مدل خودوایازش ،شاخص استاندارد  ، Zخشکسالي و ترسالي .

16

بررسي وکاربرد روشهای اتورگرسيو وهلت وینترز جهت پيشبيني خشکساليها و ترساليها در اهواز

مقدمه

محسن لو عليزاده و همکاران

ميشود .بنابراین تغييرات زماني و مکاني سریهای زماني بارش

در سال های اخير پژوهشهای گستردهای در تعيين وجود یا

از دیدگاه علمي و عملي بسيار مهم ميباشد.

عدم وجود روند ،بر روی سریهای زماني اقليمي در مناطق

بروز خشکسالي و یا ترسالي به معني انحراف موقتي بارش از

مختلف جهان صورت گرفته است .چاو و کارليوتيس در سال

حد نرمال اقليم یک منطقه است .این پدیدهها فراواني ،شدت و

 ،1970به تحليل یک متغيره سریهای زماني بارش و دما

مدت متفاوتي دارند که در ارتباط با این ویژگيهایشان پيامدها

پرداختند در این تحليل وجود مولفههای تناوبي شدید یک ساله

و اثرات نامطلوبي بر جای ميگذارند .از جمله خشکساليهای

و تناوب ضعيف با دوره  6ماهه را در سری دادهها تشخيص

شدید موجب کاهش ذخایر آب و ميزان رطوبت خاک و وارد

دادند .تورگز ( ،)1996شاخصهای مکاني و زماني تغييرات

آمدن صدمات جدی به کشاورزی و بوم سازگانهای طبيعي

بارش ساالنه را در ترکيه مطالعه کرده است .وی روند طوالني

ميشوند .ترساليهای شدید نيز موجب بروز پدیده مخرب

مدت نوسانات و تغييرات سالهای خشک و مرطوب را تحليل

سيالب ،فرسایش خاک ،بيابانزایي و  ...ميگردند .پيامدهای

نموده است .مایز ( )1996با استفاده از دادههای ماهانه ،فصلي و

ثانویه این پدیدهها از نظر کمبود مواد غذایي ،هراس اجتماعي،

ساالنه ،الگوهای مکاني و زماني بارش را در بریتانيا تهيه نموده

گسترش قحطي و فقر و سایر مسایل و مشکالت اقتصادی و

است.

اجتماعي ،جوامع انساني را به شدت تحت تأثير قرار ميدهد .از
مطالعات مربوط به خشکسالي و ترسالي در سالهای

اخير به علت تغيير اقليم مورد توجه بوده است .در این بين

این رو تحليل خشکساليها و ترساليها از نظر شروع ،شدت،
تداوم ،پایان از اهميت زیادی برخوردار است.

توسعه طرحهای پيش آگاهي خشکسالي در اولویت بوده است.
به عالوه به منظور بهبود پيشبيني خشکساليها و ترساليها،

مواد و روشها

دالیل اقليمي پدیدآورنده آنها نيز تحليل شدهاند ( .)8شهر اهواز

در این پژوهش به منظور بررسي تغييرات بارش از

در منطقه خشک واقع شده و تغييرات و نوسانات کوتاه مدت و

دادههای ساالنه ایستگاه سينوپتيک اهواز ،به مدت  45سال

بلند مدت بارش از ویژگيهای اساسي اقليم آن محسوب ميشود.

( 1343تا1387سال زراعي) استفاده شده است .شهر اهواز از

هدف این پژوهش ،بررسي الگوی تغييرات خشکساليها و

لحاظ تقسيمات سياسي مرکز استان خوزستان ميباشد.

ترساليها و شدت و تداوم آنها در شهر اهواز و بررسي امکان

جدول( )1ویژگيهای ایستگاه سينوپتيک اهواز را نشان

پيشبيني آنها با استفاده از روشهای آماری ميباشد.

ميدهد .متوسط بارش ساالنه اهواز  227.9ميليمتر ميباشد.

یکي از مهمترین اثر تغيير اقليم مربوط به تغيير دما و بارش است.

بيشترین ميزان بارش ماهانه در ماه آذر و کمترین آن در ماه تير

در این ميان بارش اهميت ویژهای دارد؛ چون تغيير الگوی بارش

ميبارد(جدول  .)2شکل  1تغييرات بارش ماهانه اهواز را در

منجر به وقوع سيالبها و خشکساليها در مناطق مختلف

طي دوره آماری  45ساله نشان ميدهد.

جدول شماره ( )1ویژگيهای ایستگاه اهواز
نوع ايستگاه

همدیدی

طول جغرافيايي

33َ E

48

عرض جغرافيايي

20َ N

ْ31

ارتفاع ()m

سالهاي آماري

ميانگين بارش ساالنه ()mm

18

1343-1387

227.9
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جدول شماره ( )2تغييرات بارش ماهانه اهواز
ضريب
تغييرات
33.49

بيشينه

کمينه

ميانه

448.4

100.2

225.1

انحراف

ميانگين

معيار

ساالنه

76.3

227.9

شهريور

مرداد

تير

خرداد

ارديبهشت

فروردين

اسفند

بهمن

دي

آذر

آبان

مهر

ماه

0.1

0.07

0

0.8

8

22.4

26.4

36.9

50.7

54.3

24.9

3.2

بارش

بارش ماهانه شهراهواز سال 1343-1387

60

50
بارش

30
20

بارش ()mm

40

10
شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

اسفند

بهمن

آذر

آبان

مهر

دی

0

ماه

شکل شماره ( )1تغييرات بارش ماهانه اهواز

به منظور اطمينان از همگن بودن دادهها ،از روش ران

متحرک  5ساله آنها محاسبه و نمودار مربوط به آن ترسيم شده

تست ( )test runهمچنين از آزمون آندرسن دارلينگ جهت

است .برای تعيين فراواني و شدت خشکساليها و ترساليها ،از

تایيد نيکویي برازش دادهها استفاده شده است که در شکل()2

جدول طبقهبندی هایم کوتيل ( )1996که متناسب با مناطق

آمده است .سپس نمره  Zاستاندارد دادهها و نيز ميانگين

خشک اصالح گردیده ،استفاده شده است(جدول.) 3

شکل شماره ( )2آزمون آندرسن دارلينگ جهت تایيد نيکویي برازش داده برتوزیع نرمال1343-1387
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جدول شماره ( )3طبقهبندی شدت خشکساليها و ترساليهای اصالح شدههایم کوتيل.
دوره خشکسالي

Zنمره

دوره ترسالي

Zنمره

بسيار شدید

> - 1 /5

بسيار شدید

<1/5

شدید

 -1/49تا -1

شدید

 1/49تا 1

متوسط

 -0/99تا -0/5

متوسط

 0/99تا 0/5

ضعيف (تقریبا" نرمال)

 -0/49تا 0

ضعيف (تقریبا" نرمال)

 0/49تا 0

روش تحليل سریهای زماني یک روش مطالعاتي است

فرایندهای خودهمبسته است که شامل سه فراسنج مختلف

که ميتوان از آن برای بررسي تغييرات بارش و پيشبيني

ميباشد  .با تغيير هر یک از این فراسنجها نسبت به مقدار

مقادیر در آینده استفاده کرد .مدل سریهای زماني به دو دسته

طبيعي خود ،شرایط اوليه فرایند نيز تغيير خواهد نمود .در واقع

روشهای کمي و کيفي تقسيم ميشود .در این مطالعه برای

خودوایازش تشکيل معادله وایازش اعضای یک سری زماني با

پيشبيني سری زماني ماهانه ،دو روش هلت وینترز و خود

خودشان ،همانند فرایند خودهمبستگي است .این مدل از رابطه

وایازش از سری روشهای کمي مورد ارزیابي قرار گرفته

زیر به دست ميآید:

است .اساس این مدلها بر ميانگين موزون استوار است که در
این ميانگين ،بيشترین وزن به جدیدترین مشاهده ،وزن کمتر به
مشاهده قبل از آن و الي آخر داده ميشود .در این روش ابتدا
دادهها به صورت سری زماني ماهانه  1343-1387شامل
 540مشاهده ،مرتب گردیدند .اجزای اصلي روش هلت
وینترز ،سطح  ،  X روند  T t و فصل   F t ميباشد که
با استفاده از فرمولهای زیر به دست ميآیند:
t

()4
در این مطالعه به منظور برآورد ميزان بارش ماهانه با
روش وینترز ،نرم افزار  ، minitab 14و جهت برآورد ميزان
بارش ماهانه با روش خودوایازش ،نرم افزار  jmultiمورد
استفاده قرار گرفته است.
بحث و نتایج

((0<A<1) )1

جدول  4تعداد و شدت خشکساليها و ترساليهای
ساالنه اهواز را بر اساس شاخص استاندارد  Zنشان ميدهد.
مطابق این جدول ،ایستگاه اهواز در طي دوره آماری  45ساله،

((0<B<1) )2

()3

 25سال خشکسالي را تجربه کرده که  3سال آن از نوع بسيار
شدید6 ،سال از نوع شدید 3 ،سال از نوع متوسط و  13سال از

((0<C<1

اگر سری S ،دوره زماني در هر سال داشته باشد ،عامل
فصلي مرتبط با آن درسال قبل با

t s

F

نشان داده ميشود،A .

 Bو Cهمگي ضرایب هموارسازی هلت وینترز هستند که
مقدار آنها همواره بين صفر و یک خواهد بود.
مدل خودوایازش ،از اعضای خانواده مدلهای سری
زماني باکس  -جنکينز و از جمله مدلهای پرکاربرد در ميان

نوع ضعيف بوده است .ترساليهای اهواز نيز  20سال بوده که
 3سال آن بسيار شدید 5 ،سال شدید 6 ،سال متوسط و  6سال
ضعيف بوده است .مرطوبترین سال مربوط به سال  1376با
 448/4ميليمتر ميباشد .جدول شماره  5نيز ميزان تداوم
دورههای خشک و تر اهواز را نشان ميدهد .از نظر ميزان
تداوم 2 ،دوره خشکسالي بلند مدت ( 5ساله و بيشتر) در اهواز
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وجود داشته است .شکل  3منحني مقادیر  zساالنه مشاهده

ميدهد.

شده ایستگاه اهواز و نيز ميانگين متحرک  5ساله آن را نشان
جدول شماره ( )4تعداد خشکسالي ها و ترسالي ها با شدتهای مختلف ساالنه در اهواز.
خشکسالي

خشکسالي

خشکسالي

خشکسالي

بسيار شديد

شديد

متوسط

ضعيف

ترسالي ضعيف

ترسالي

ترسالي

ترسالي بسيار

متوسط

شديد

شديد

 -1/5و کمتر

 -1/49تا -1

 -0/99تا -0/5

 -0/49و بيشتر

 0/49و کمتر

 0/99تا 0/5

 1/49تا 1

 1/5و باالتر

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

6/7

3

13/3

6

6/7

3

28/9

13

13/3

6

13/3

6

11/1

5

6/7

3

جدول شماره ( )5ميزان تداوم دوره های خشکسالي و ترسالي ساالنه در اهواز
خشکسالي  5سال يا

خشکسالي  3يا 4

خشکسالي  1يا 2

بيشتر

ساله

ساله

2

2

7

ترسالي  1يا  2ساله

ترسالي  3يا  4ساله

6

4

ترسالي  5سال يا
بيشتر
0

شکل شماره ( )3نمره  zاستاندارد بارش ساالنه اهواز و ميانگين متحرک  5ساله

در شکل  ،3ارقام مشاهده شده و پيشبيني شده سری

است .در شکل  4نيز ميانگين بارش ماهانه اهواز با ميانگينهای

زماني بارش ماهانه ایستگاه اهواز بر اساس روش هلت وینترز و

پيشبيني شده بر اساس روشهای خودوایازش و هلت وینترز

روش خودوایازش از سال  1343تا  1387نشان داده شده

مقایسه شده است.
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0

ماه
شکل شماره ( )4مشاهدات و پيش بيني سری زماني بارندگي ماهانه اهواز براساس روشهای هلت وینترز و خودوایازش.
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 -----------مقادیر مشاهده شده  ------------خودوایازش ـــــــــــــــــــ هلت وینترزشکل شماره ( )5مقایسه ميانگين بارش ماهانه مشاهده شده در اهواز باميانگين پيش بيني شده بر اساس روشهای خودوایازش وهلت وینترز

همانطور که در نمودارهای شکل  4دیده مي شود

در شکلهای  6و  7مقادیر مشاهده شده و محاسبه شده بارش

ميشود ،ارقام مربوط به پيشبيني بر اساس روش خودوایازش

ماهانه ایستگاه اهواز در مقابل یکدیگر رسم شدهاند و خط

نسبت به روش هلت وینترز ،انطباق بيشتری با مقادیر مشاهده

وایازش مربوط به آن ترسيم شده است .این نمودارها نيز نشان

شده دارد .در شکل  5نيز ميانگين بارش ماهانه مشاهده شده و

ميدهند که سری زماني پيشبيني شده با روش هلت وینترز

پيش بيني شده به روش هایي که بيان شد با هم مقایسه شده اند.

همبستگي بيشتری با ارقام واقعي دارد.
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جدول شماره ( )6بررسي ضرایب همبستگي مقادیرمشاهده شده بارش بامقادیر پيش بيني شده از روش هلت وینترز و خودوایازش
ضریب همبستگی پیرسن

ضریب همبستگی کندال

ضریب همبستگی اسپیرمن

دوره

0.606

0.546

0.720

روش هلت وینترز

0.650

0.598

0.779

روش باکس جنکینز

ضرایب حاصله در سطح  1درصد معني دار مي باشند.

با توجه به جدول فوق مالحظه ميشود که ارقام پيشبيني
شده توسط روش خودوایازش با ارقام واقعي بارش همبستگي

بيشتری داشته وانطباق دادههای این روش با دادههای واقعي
بيشتر از روش هلت وینترز ميباشد.

شکل شماره ( )6خط وایازش بارش ماهانه مشاهده شده و پيش بيني شده توسط مدل هلت وینترز

شکل شماره ( )7خط وایازش بارش ماهانه مشاهده شده و پيش بيني شده توسط مدل خودوایازش.
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نتیجهگیری

محسن لو عليزاده و همکاران

 -3عزیزی ،قاسم ( ،)1384بررسي خشکساليها – ترساليها

شناسایي و پيشبيني خشکساليها و ترساليها ،اهميت

و امکان پيشبيني آنها با استفاده از مدل سری زماني هالت

زیادی در برنامهریزی و جلوگيری از خسارتهای احتمالي

وینترز در استان هرمزگان ،فصلنامه تحقيقات جغرافيایي،

دارد .اگرچه از نظر شدت اکثر خشکساليهای اهواز از نوع

شماره .79

ضعيف بوده ( 13مورد) ولي از نظر تداوم  2دوره خشکسالي

 -4نترویليام واسرمن ویتمور ترجمه علي عميدی سال 1373

 5ساله و  2دوره خشکسالي  4ساله دیده ميشود که در مقایسه

-آمارکاربردی ،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات نشر

با آمار ترساليهای اهواز قابل مالحظه ميباشد .در مجموع نيز

دانشگاهي.

خشکساليها در مقایسه با ترساليها دارای تداوم و فراواني
بيشتری ميباشند.
مقایسه مقادیر پيشبيني شده سری زماني بارش ماهانه
اهواز با مقادیر واقعي ،نشان ميدهد که ارقام مربوط به روش
اتورگرسيون نسبت به ارقام حاصل از هلت وینترز ،انطباق
بيشتری با واقعيت دارد.
منابع
 -1آذر ،عادل و منصور مومني ( ،)1385آمار و کاربرد آن در
مدیریت ،چاپ نهم ،تهران ،انتشارات سمت.
 -2رضایي بنفشه مجيدو فاطمه سرافروزه  1388بررسي
کاربرد روشهای اتو رگرسيووهلت وینترز جهت پيشبيني
خشکسالي و ترساليها در تبریز همایش ملي کاهش اثرات
بالیای جوی اردبيل فروردین .1388
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