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نظر در SARIMA يهامدل يل وروديعنوان فا طور جداگانه به هب ١٣٨٦شت بهيتا ارد ١٣٦٦ن يفرورد يدوره زمان يتعرق برا-ريتبخ
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  مقدمه 
موجب  يدور طوالنز يزان کم و نيم به ياريکه آب ل آنيدل هب

اد يبه مقدار ز ياريگر آبيد يد و از سوشويکاهش محصول م
کوتاه ضمن هدر رفتن  يهادر دوره ياريات آبيا انجام عمليو 

 ييشه، از دسترس خارج شدن مواد غذايآب، غرقاب شدن ر
ها يماريوع بيو ش ينيرزميموجب آلوده شدن منابع آب ز

ت يريدر بخش مد ياريزان و زمان آبين ميي، تعشود مي
 ياز آبيح نيلذا برآورد صح. استمزرعه از نکات قابل توجه 

برخوردار  ييسزا ت بهياز اهم يزمان يهاطول بازهاه دريگ
آب  يدر کشاورز). ١٩٨٣ ،روزنبرگ و همکاران(است 
شود که از سطح يگفته م يبه مجموع آب) CU( يمصرف

اه از خاک جذب يگ يهاشهير از طريقا يخاک خارج و 
) ET(تعرق  -ريو تبخ يان آب مصرفيتفاوت م لذا. شود يم

ا در يو  شود است که صرف فتوسنتز مي يتنها در مقدار
 ييو از آنجا) ١٣٨١ ،زادهيعل(شود يره مياه ذخيساختمان گ

ز است يار ناچيتعرق بس-ريسه با تبخين مقدار در مقايکه ا
)CU٩٧/٠=ET (ن مقدار ياز ا ياريآب يهايزيردر برنامه

اه يگ يتعرق را با آب مصرف -ريده و در عمل تبخنظر ش صرف
و برآورد  بيني پيشان کرد که يتوان بيم. رنديگيبرابر م
زان ين مييتع يدر راستا ياهيتعرق گ - ريزان تبخيق ميدق
  .است يضرور ياريزان آبيو م يبندق برنامه زمانيدق
قات ياست که تحق ياتعرق به اندازه -ريزان تبخيت مياهم
تعرق  -رين تبخيمختلف تخم يهاروش يبررو ياريبس

 يميط اقليها در شران روشيک از ايهر . است صورت گرفته
  . است يازمند داشتن اطالعات کافيمناسب بوده و ن يخاص
 تعرق -تخمين تبخيردر  موجود يهاروش يطورکل به

د که شامل كر تقسيم دسته سه بهتوان يم را پتانسيل
مانند استفاده از  ( يريگم اندازهيمستق يهاروش
ر و استفاده از يتشت تبخ يها، استفاده از داده) مترهايسيال

ن گروه يدر ا. است يبيو ترک يتجرب يهامعادالت و روش
محاسبه ) چمن(اه مرجع يل گيتعرق پتانس -ريابتدا تبخ

 - ريتبخ ياهيب گين مقدار در ضري، سپس با ضرب اشود مي
آلن و (شود يحاسبه ماه موردنظر ميل گيتعرق پتاس
  ). ١٣٨٦ ،س و همکارانيهر ي؛ مجنون١٩٩٨ ،همکاران

اه مرجع را يتعرق گ - ريمحاسبه تبخ يمعادالت ارائه شده برا
 يمانند روش بالن ييدما يهاتوان در سه گروه مدليم
مانند روش  يتابش يها، مدل)١٩٨٦ ،آلن و پروت(دل يکر

از  يبيترک يهاو مدل) ١٩٨٦ ،زيجنسن و ه(ز يه -جنسن
از . دكر يبند دسته) ١٩٨٦ ،آلن و پروت(ل معادله پنمن يقب
ان يو اثر جر يتوازن انرژ يبيترک يهاکه در مدل ييآنجا
ر يکمبود فشار بخار و سا ک با درنظر گرفتنيناميروديآ

شوند انتظار يم تعرق دخالت داده - ريبر تبخ ثرؤمعوامل 
برخوردار باشند  يها از دقت باالترن مدليرود که ايم
  ). ١٣٨٦ ،س و همکارانيهريمجنون(

 ٣٠ش از يان بينشان دادند که در م) ١٩٩١(آلن و پروت 
تعرق که درسطح جهان مورد استفاده  -ريروش برآورد تبخ
شده،  رند، پنج روش پنمن، پنمن اصالحيگيفراوان قرار م

در  ير و روش تابشيشده، تشت تبخ دل اصالحيکر يبالن
 استبرخوردار  يخشک از دقت باالتر مهيشک و نمناطق خ

  ). ١٣٨٣ ،زاده و همکارانيعل(
فائو  وسيله هب شده روش پنمن اصالحن يمحقق يازنظر بعض
تعرق  -هاي موجود در تخمين تبخيرترين روش يكي از دقيق

توان به ين خصوص ميدر ا ).١٣٨٥ ،نژاد انيشا( است
که  كرد ز اشارهين) ٢٠٠٤(سپاسخواه و فوالدمند  مطالعات

ن روش را ياهايي در منطقه باجگاه پس از انجام آزمايش
 تشخيص دادندتعرق  -برآورد تبخير برايترين روش مناسب

ن روش مورد يق اين تحقيدر ا يکه با توجه به تشابه مکان
شده  يريگر اندازهيسه مقادين مقايهمچن .نظر قرار گرفت

شده در باجگاه فارس  ر محاسبهيونجه با مقاديتعرق  -ريتبخ
شده فائو  ج حاصل از روش پنمن اصالحينشان داد که نتا
ک است يمتر نزديسير اليها به مقادر روشينسبت به سا

و  يبر آن رزاق عالوه). ١٣٧٥ ،يسپاسخواه و محمد(
ن روش در برآورد يز دقت مناسب اين) ٢٠١٠(سپاسخواه 

اه را نشان اه مرجع در منطقه باجگيل گيتعرق پتانس -ريتبخ
  .دادند
که  يطين روش در شرايپنمن نشان داد که ا يبيه ترکمعادل

ن يبرابر سرعت باد شبانه باشد و همچن ٢سرعت باد روزانه 
اد ياز حد متوسط تا ز يزان تابش و حداکثر رطوبت نسبيم
 يمجنون(دهد يمن روش را ارائه يترد، مناسبير نماييتغ
ن مشکل رابطه يحل ا يکه برا) ١٣٨٦ ،س و همکارانيهر

توسط  ١٩٧٧سال در ) Penman FAO, PFAO(پنمن فائو 
به آن  يک عامل اصالحيدن كردورنباس و پروت با اضافه 

  .دشارائه 
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تعرق  -ريمحاسبه تبخ يبا توجه به آنچه گفته شد، برا
فائو  - توان با اعتماد از روش پنمنياه مرجع ميل گيسنپتا

زان يم ياهيب گيدر ضرا با ضرب آن درنتيجهد كراستفاده 
 يهايزيرن و در برنامهيياه موردنظر را تعيتعرق گ -ريتبخ
جه گرفت يتوان نتيلذا م. كرد استفاده از آن ياريآب
ت ياز اهم ياريآب يهايزيرتعرق در برنامه - ريتبخ ينيب شيپ
ز ين نياز محقق ياريبرخوردار بوده و مورد توجه بس ييباال

  . قرار گرفته است
 يزير از به برنامهيوزه با توجه به مسئله بحران آب و نامر
ش يرو به افزا يآمار يهاها و روشق استفاده از مدليدق
 يز سودمندينه نين زميقات صورت گرفته در ايتحق. است

انه و ياب زارع( اندداده را نشان يآمار يهااستفاده از روش
 ينيب پيشمختلف  يهااستفاده از روش). ١٣٨٩ ،همکاران
ها بوده و نهياز جمله کاهش هز يمتعدد يايمزا يدارا
توان از اطالعات موجود و قابل يها من روشيبر آن در ا عالوه

ها ن روشين استفاده از ايهمچن. دكردسترس استفاده 
اد کاربر نداشته و استفاده از يازمند تخصص و مهارت زين
انه و يع اب؛ زار١٣٨٧ ،و همکاران ينور(باشد يآسان مها  آن

 يبا توجه به مجهول بودن اطالعات جو). ١٣٨٩ ،همکاران
در  ياريت آبيريمنابع آب و مد يزير برنامهبراي نده يدر آ

 يها ر و تعرق را در دورهيتبخ ياگونهاست تا به از يمزرعه ن
 - رياطالع از وضعيت آتي تبخ. ميکن بيني پيشمتفاوت  يزمان

تواند به  و ماهانه مي يهاي هفتگل در مقياسيتعرق پتانس
منابع آب در مزرعه كمك  يزير برنامه ها برايگيري تصميم
  .كند
ر يمقاد بيني پيشو سازي  مدلرو در تحقيق حاضر،  از اين
ستگاه باجگاه با استفاده از ينده در ايآ يتعرق برا -ر يتبخ
ميانگين متحرک تلفيق شده فصلي  - هاي اتورگرسيومدل

)SARIMA (مورد مطالعه  يخط يتصادف يهادلعنوان م به
  . قرار گرفت

  
  ها  مواد و روش
در  پنمن فائواستفاده از روش  يهاي روزانه براابتدا داده

ن يدر ا. دشه يبلند مدت ته يدوره آمار يستگاه باجگاه برايا
گم شده، دوره  يهان دادهييق، با توجه به درصد پايتحق

 ١٣٨٧اد تا اول خرد ١٣٦٦ن ماه يمورد مطالعه از اول فرورد
ن متحرک يانگير گم شده با استفاده از ميمقاد. دانتخاب ش

و ماهانه  ين هفتگيانگيشدند و سپس م يگذاريجا ٦طول  به
ر سال ق، هين تحقيدر ا. دشمحاسبه  يمحاسبات بعد يبرا

مدت اطالعات . نظر گرفته شدماه در ١٢هفته و  ٥٢معادل 
ن ييماه تع ٢٤٢ته و هف ١٠٤٩کل دوره مورد مطالعه شامل 

 يبند مدل يماه برا ٢٣٠هفته و  ١٠٢٧ن تعداد يکه از ا
 ير براير مقادينظر گرفته شد و سامربوطه در يزمان يسر
  .  شدمنظور  بيني پيش

تعرق با  -ريتبخ بيني پيشكه براي  هاي زمانيالگوهاي سري
فصلي تلفيق شده  يباشند الگوهامناسب مي پنمن فائو روش

كه در ادامه شرح داده  استتحرك و اتورگرسيو ميانگين م
  .شوندمي
) ARMA( ١ن متحرک مرکبيانگيم - ويند اتورگرسيک فراي

ميانگين  جمله qو  AR(p) ويجمله اتورگرس pکه شامل 
و  شوديده مينام) p,q(است از مرتبه  MA(q) متحرك

  :دشويان ميب ١ه معادلصورت  به
)١(,.... 1111 qtqttptptt ZZZXXX −−−− ++++++= θθφφ 
محض بوده و  يند گسسته تصادفييك فرا Ztكه  يطور به
ptX qtZو   pتأخيرسري زماني در  − ند تصادفي يفرا −

 کار بردن عملگر پس برهبا ب. باشندمي q تأخيرمحض در 
)ktt

k xxB −=(Bودشبيان مير يبه شکل ز ١ ، معادله : 

)٢  (                                    ,)()( tt ZBXB θφ =  
مرتبه  يهاياب چند جملهيترت به Bθ)(و Bφ)(در آن که
p  وq باشندير ميز صورتهب.  

                           
p

p BBB φφφ −−−= ...1)( 1  
                             

q
q BBB θθθ +++= ...1)( 1  

ن ييتع يکنند، طوريمستا يند را ايکه فرا iφر يمقاد
)(0 يهاشهير کهشوند  يم =Bφ  ره واحد قرار يدااز خارج

 ،سازندير ميند را وارون پذيکه فراiθر يمقادو  داشته باشند
)(0يهاشهيکه ر هستند يصورت به =Bθ ره يدا از خارج

  ).٢٠٠٢ ،باکس و همکاران( واحد باشند
ستا باشد در ين ناايانگيمشاهده شده نسبت به م ياگر سر

نظر مورد يکرده تا سر يرا تفاضل يتوان سرين صورت ميا
 tXمقدار  ٢ه معادلاگر در  .شودل يتبدستا يا يک سريبه 
tبا

d X∇ن گردديگزيجا )( dttt
d XXX گاه  آن ∇=−−

ستا را يناا يهايانواع سر يان بعضيت بيم که قابليدار ييالگو
                                                
1- Auto regressive moving average (ARMA) 
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 ١ق شدهين متحرک تلفيانگيم -وياتورگرس يالگوو  دارد
)ARIMA( شوديده مينام.   

كالس ديگري از الگوهاي احتمالي  ARIMA يفصل يالگوها
صورت وجود اثر فصلي در سري زماني مورد دركه  است

 يسازيک روش مهم در الگو. گيرداستفاده قرار مي
 يتفاضل. است يکردن فصل يايستا، تفاضلنا يفصل يندهايفرا

} يسر يبرا sبا دوره  يکردن فصل }tX  با
)sttts XXX −−=∇(ts X∇ شودينشان داده م                                                                       .  
باکس و (باشد يم ٣ه معادلصورت  به SARIMA يکل يالگو

  ).  ٢٠٠٦ ،و استوفر ي؛ شامو٢٠٠٢ ،همکاران
)٣     (  t

s
t

dD
s

s ZBBXBB )()()()( θφ Θ=∇∇Φ  
p،٣ه در معادل

pBBB φφφ −−−= ...1)( و  1
q

q BBB θθθ +++= ...1)(  يب عملگرهايترت به 1
با دوره  Qو  Pن متحرک از مرتبه يانگيو و مياتورگرس يفصل
dd نيهمچن. باشنديم s يفصل B)1( و  ∇=−

DsD
s B )1( و  يمعمول يتفاضل يهاب مؤلفهيترت به ∇=−

  . دهستن يفصل
 ٣ه ش معادلينما يبرا ARIMA(p,d,q).(P,D,Q)s يالگو

 P,D,Qو  يغير فصل يهامرتبه p,d,q شود وياستفاده م
 .هستندمدل  يفصل يها مرتبه

 بيني پيشدر تحقيق حاضر براي انتخاب بهترين مدل 
يك تصحيح شده يتعرق از معيار اطالعات آكا -ريتبخ

)AICc (يك يشده معيار اطالعات آكا كه فرم اصالح
و  يشامو( كنيماستفاده مي ،استمعمولي از لحاظ اريبي 

يك تصحيح شده يمعيار اطالعات آكا). ٢٠٠٦ ،استوفر
)AICc (شودصورت زير تعريف مي به:  

,
2

)ln(
−−

+
+=

kn
kn

n
RSS

AIC k               )٤(  

 يبرابر تعداد پارامترها kبرابر تعداد مشاهدات،  nکه  يطور هب
در . باشديها ماندهم يمجموع توان دوم باق kRSSمدل و 

يك تصحيح يبا استفاده از معيار اطالعات آكا يقسمت بعد
 يهايسر يبرا) ٣معادله ( SARIMA يکل يشده، الگو

هاي كليه محاسبات سري. ديآيدست م هپنمن فائو ب يزمان
ک ي R. انجام گرفت R يافزار آمار زماني با استفاده از نرم

                                                
1 - Auto regressive integrated  moving  average (ARIMA) 

ت يدر سا( است يمارمحاسبات آ براي يسينو ط برنامهيمح
project.org-http://www.r   استموجود اطالعات بيشتر  .(  

  
   نتايج و بحث

و ماهانه  يهاي زماني هفتگق، سرييبا توجه به اهداف تحق
هاي طور جداگانه وارد تجزيه و تحليل سري هتعرق ب -ريتبخ

هاي زماني كه در اين مقاله جهت هاي سريمدل. دشزماني 
 SARIMAهاي مورد استفاده قرار گرفت مدل بيني پيش
  . دهستن
  يج هفتگينتا

پنمن  تعرق به روش -ريتبخ يهفتگ متوسط tXفرض کنيد
اين ايستگاه  يزمان ينمودار سر. در ايستگاه باجگاه باشد فائو

ن شكل روند خطي يدر ا. نشان داده شده است ١در شکل 
روند خطي که . صورت خط چين نشان داده شده است هنيز ب

عنوان  هتعرق ب -رياز طريق يك رابطه رگرسيوني بين تبخ
د شوين مييعنوان متغير توضيحي تع همتغير پاسخ و زمان ب

  :شدصورت معادله رگرسيوني زير محاسبه  هب
1.97,%0.018 ;5.26580000.0 2 ==+×= RSERtXt

ربوط به ضريب رگرسيوني برابر م Pنکه مقدار يبا توجه به ا
% ٥باشد، شيب اين خط رگرسيوني در سطح يم ٦/٠

كه روند افزايشي  رو برخالف آن از اين. باشديدار نم معني
ود ولي اين روند از شتعرق مشاهده مي-ريمحسوسي در تبخ
- ينشان م ١شكل . نيست دار معني يطور خط نظر آماري به

  .شود ا تكرار ميه دهد که يک سيكل در تمامي سال
نياز  يهفتگتعرق  - ريدر تبخ يدليل عدم وجود روند خط هب

در اين مرحله ها  آنها و يا تفاضلي كردن  به تبديل داده
 هاي ج دادهينمودار خود همبستگي نتا ٢در شكل . نيست
ده شتعرق با روش پنمن فائو در ايستگاه باجگاه ارائه  -ريتبخ
 . است
شود مقادير خود ين شكل مشاهده ميكه در اطور همان
 يکاهش سريع ياوليه دارا يهاي در همان تأخيرهمبستگ
فاقد روند  يکه نشانگر اين است که اين سر هستند

در اين نمودارها  ييک دوره فصل يول. استمحسوس 
ي در که مقادير خود همبستگ طوري هد بشويمشاهده م
از . داردبيشترين مقدار را  ٥٢مضارب  يزمان يهاتأخير
ها، تفاضل ياز اين سر يحذف تغييرات فصل يبرا رو اين

tX1(د شومنظور ميها  آن ٥٢ تأخيرمرتبه يك در 
52∇.(  

http://www.r
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پنمن فائو مشاھده ش ده   روند خطی 

  
تعرق در  -ريتبخ يهفتگزماني هاي  سري دارونم - ١شكل 

  ١٣٦٦-١٣٨٥دوره  يباجگاه برا هايستگا

  
در  تعرق -ريتبخ يخود همبستگي هفتگدار ونم -٢شكل 

  باجگاه هايستگا
  

و خود  يب نمودار خود همبستگيترت هب ٤و  ٣ يها شکل
تعرق با -ريتبخ يشده هفتگ يتفاضل يسر جزيي يهمبستگ

براي تعيين . دهديايستگاه باجگاه را نشان م پنمن فائوروش 
 يتعرق هفتگ-ريتوانند رفتار تبخهاي اوليه كه ميمرتبه مدل

 يكنند، نمودار خود همبستگ ايستگاه مورد مطالعه را توجيه
ز رسم ين سري تفاضلي شده نيا جزيي يو خود همبستگ

 .دش
 تأخيردر  يدهد که مقادير خود همبستگينشان م ٣شكل 
 جزيي يمقادير خود همبستگ. باشنديدار م يمعن ٥٢و  ٢، ١

نکه يبا توجه به ا. ددارن يمعن ١٠٤و  ٥٢، ١ يهاتأخيرنيز در 
باشد و يدار م يمعن ٥٢ تأخيردر  يگر تابع خود همبستيمقاد

و  ١٠٤،  ٥٢ يهاتأخيردر  ييجز ينمودار تابع خود همبستگ
کند لذا ميانگين  يل ميسمت صفر م منظم به صورت به ١٥٦

قسمت  يو مرتبه صفر برايمتحرك مرتبه اول و اتورگرس
  .دشوفصلي پيشنهاد مي

 
  شده هفتگي خود همبستگي سري تفاضلي دارونم  -٣ شكل

 
خود همبستگي جزيي سري تفاضلي شده  دارونم  -  ٤ شكل

  هفتگي
ر يقسمت غ ييجز يو خود همبستگ يتابع خود همبستگ

دهند که حداکثر مرتبه ميانگين متحرك دو ينشان م يفصل
ز ين ير فصليک براي قسمت غيباشد و اتو رگرسيو مرتبه يم

  ي فصل يبه بيان ديگر در الگو. مناسب است
ARIMA(p,d,q).(P,D,Q)S ريمقادp=1 ،P=0، q=2  و

Q=1 که  ل آنيدل هب. دشوه پيشنهاد مي ير اوليعنوان مقاد به
باشد لذا يف ميک ضعي تأخيردر  ييجز يتابع خود همبستگ
. باشديد ميز کاندين يفصلرياتو رگرسيو غ يمرتبه صفر برا
سري زماني  يبند مدل يهاي كانديد برابنابراين مدل
 صورت به پنمن فائو تعرق با روش -ريبخت يميانگين هفتگ

  :استزير 
 SARIMA(1,0,2).(0,1,1)52 و ARIMA (0,0,2).(0,1,1)52   

به خاطر نبود  يفصلقسمت غير يبرا يگير که مرتبه تفاضل
 يقسمت فصل يها برابر صفر و براروند محسوس در داده

نظر ، برابر يک در٥٢با دوره  يحذف تغييرات فصل يبرا
ها و اين مدل يپس از برآورد پارامترها. استگرفته شده 

 ياتورگرسيو و معکوس پذير يپارامترها يايستاي يبررس
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 يبررسها  آنميانگين متحرک، مناسب بودن  يپارامترها
  .شدند

براي بررسي دقت برازش دو مدل پيشنهادي از معيار 
 ٤ه معادلكه در ) AIC(يك تصحيح شده ياطالعات آكا

پس از محاسبه معيار اطالعات . دشبيان شد استفاده 
کانديد شده  يهاهرکدام از مدل ييك تصحيح شده برايآكا

براي ايستگاه باجگاه، مدلي كه داراي عملكرد بهتري در 
عنوان  به استهاي كانديد ايستگاه مربوطه ميان كل مدل

تعرق با روش -ريبندي رفتار تبخ مدل براي مدل بهترين
البته مدل . شودائو ايستگاه موردنظر انتخاب ميپنمن ف

يك تصحيح يمناسب بايد داراي كمترين مقدار معيار آكا
يك يمقدار معيار آكا .هاي كانديد باشدشده در ميان مدل

  .است ۰۶/۱و  ۰۴/۱ترتيب برابر  زير به يهامدل يبرا
SARIMA(1,0,2).(0,1,1)52 و ARIMA (0,0,2).(0,1,1)52   

)2,0,1()1,1,0(52س كارايي مدل ن اسايبر ا ×SARIMA 
)2,0,0()1,1,0(52بهتر از مدل  ×SARIMA است. 

  .استزير  صورت به يهفتگ بيني پيشن مدل يبنابرا

t

t

ZBB

BXB
ˆ)22.066.01(

)99.01(ˆ)96.01(
2

)04.0()05.0(

52
)10.0(

1
52)03.0(

−−

×−=∇−

       (5) 
ب ياستاندارد آن ضر يب خطايس هر ضريدر معادله باال اند

ب محاسبه يضر(مقدار محاسبه شده  - t سه يمقا. باشديم
  tب بايهر ضر يبرا) استاندارد آن يم بر خطايشده تقس
ب در يضرا ينشان داد که تمام يدرجه آزاد ٩٧١جدول با 

    .باشنديدار م معني% ١سطح 
ارائه مدل  يهاماندهيباق يبرا ينمودار تابع خود همبستگ

 ها در مدلدهد كه باقيماندهنشان مي ٥شده در شكل 
SARIMAبيني پيشن مقادير ينهمچ. د، ناهمبسته هستن 
 ٢٥ز براي ين پنمن فائوتعرق با روش  -ريتبخ يشده هفتگ

ک ين يهمچن. درسم ش ٦هفته محاسبه شد و در شكل 
 يشده هفتگ بيني پيشر يمقاد يبرا% ٩٥نان يفاصله اطم

 .دشمحاسبه 
 ين سريبرازش داده شده ب يون خطيمعادله رگرس ٧شكل 
پنمن عرق با روش ت -ريتبخ بيني پيشات و مشاهد يزمان
 نشانرا ) آزمون ينمونه انتخاب شده برا يروبر(ي هفتگ فائو
 بين اين دو سري زماني برابر )R( ضريب همبستگي. دهديم
. باشددار مي از نظر آماري معني %١بود كه درسطح  ٩٦/٠

جذر ميانگين توان و  )2R(توان دوم اين ضريب همچنين 

د هستن ٤٨/٠و  ٩٢/٠برابر ترتيب  هبنيز ) RMSE(دوم خطا 
تعرق با -که حاکي از آنست که سري زماني هفتگي تبخير

  .ه استشد بيني پيشدقت بااليي 

  
 يمدل سر يها براي باقيمانده ينمودار خود همبستگ  -  ٥شكل 

  يهفتگ يزمان

0
2
4
6
8
10

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

فتگی) زمان (ھ
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فائو مشاهده شده پنمن  پنمن فائو ( آزمون)  پنمن فائو پیش بینی شده 

  
شده  بيني پيشمشاهده شده و  زمانيهاي  دار سريونم - ٦شكل 

  يهفتگتعرق  -ريتبخ
  

  
ر مشاهده شده و ين مقاديب يونيمعادله رگرس - ٧شكل 

  يتعرق هفتگ -ريشده تبخ بيني پيش
  
  ماهانه جينتا

تعيين روند خطي و مرتبه الگوي  يمشابه برا ياستدالل
SARIMA تعرق با روش -ريماهانه تبخ يزمان يبراي سر
  . صورت گرفتدر ايستگاه باجگاه  پنمن فائو

اوليه کاهش  يهاتأخيردر همان  يمقادير خود همبستگ
ها فاقد روند  يدارند که نشانگر اين است که اين سر يسريع

در اين نمودارها  يباشند، اما يک دوره فصليمحسوس م
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 يهاتأخيردر  يطوريکه مقادير خود همبستگ هوجود دارد ب
 يبرا رو ايناز . بيشترين مقدار را دارند ١٢مضارب  يزمان

ها، تفاضل مرتبه يك در ياين سر از يحذف تغييرات فصل
tX1( شودمنظور ميها  آن ١٢ تأخير

12∇ .(  
 ، SARIMA(1,0,1).(0,1,1)12 مدلسه 

SARIMA(1,0,0).(0,1,1)12  وSARIMA(0,1,1)12 يبرا 
 پنمن فائوتعرق با روش  -ريرفتار ماهانه تبخ يبند مدل

ک ييار آکايمع. نظر گرفته شدايستگاه مورد مطالعه در
، ٤٩/٠ ب برابريترت هسه مدل ذکر شده ب يح شده برايتصح
براي  بيني پيشن بهترين مدل يبنابرا. است ٥٣/٠و  ٥١/٠
  SARIMA(1,0,1).(0,1,1)12 تعرق ماهانه مدل-ريتبخ
  : است ريز صورت بهن مدل يمعادله ا. باشد مي

tt ZBBXB ˆ)55.01)(77.01(ˆ)74.01( )20.0(
12

)05.0(
1
12)16.0( −−=∇−        )6(   

ها در باقيمانده. دار بودند يمعن% ١سطح ب دريضرا يتمام
له تابع خود يوس هن امر بيا وند ا همبستهمدل پيشنهادي نا

شده  بيني پيشمقادير . دشد ييها تأمانده يباق يهمبستگ
. رسم شد ٨نده در شكل يماه آ ١٢ يتعرق ماهانه برا-ريتبخ
 بيني پيشر يمقاد يبرا% ٩٥نان يک فاصله اطمين يهمچن

  .  دشبه شده ماهانه محاس
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پنم ن ف ائو مش اھده ش ده      پنم ن ف ائو   (آزم  ون ) پنمن فائو پیش بی نی ش ده   

  
شده  بيني پيشمشاهده شده و  زمانيهاي  دار سريونم - ٨شكل 

  تعرق - ريماهانه تبخ
 ين سريبرازش داده شده ب يون خطيمعادله رگرس ٩ شكل
 يبررو(تعرق ماهانه  -ريتبخ بيني پيشات و مشاهد يزمان

ضريب . دهديم نشانرا ) آزمون ينمونه انتخاب شده برا
بود كه  ٩٩/٠ ن اين دو سري زماني برابربي )R( همبستگي
توان دوم اين . استدار  از نظر آماري معني %١در سطح 

 ٩٩/٠جذر ميانگين توان دوم خطا نيز برابر و  )2R(ضريب 
- ريتبخ يزمان يست که سرا از آن يکه حاک است ١٦/٠ و 

 يتربا دقت باال يتعرق هفتگ -ريتعرق ماهانه نسبت به تبخ
  .شوديم بيني پيش

  
ر مشاهده شده  و ين مقاديب يونيمعادله رگرس - ٩شكل 

  تعرق ماهانه -ريشده تبخ بيني پيش
  

  گيري  نتيجه
و  يزماني هفتگ يهاهاي سريداده بيني پيشو سازي  مدل

ستگاه باجگاه با يدر ا پنمن فائوتعرق با روش  -ريماهانه تبخ
ميانگين متحرک تلفيق  -اتورگرسيو يهاياستفاده از الگو

 يمورد بررس يخط يتصادف يهاعنوان مدل به يشده فصل
اتورگرسيو و ميانگين  يهاه مدلياول يهامرتبه. قرار گرفت

براساس رفتار تابع خود  يو فصل يرفصليمتحرک قسمت غ
د و سپس شن ييتع ييجز يو خود هبستگ يهمبستگ
ت براساس معيار اطالعا. دشمنتخب مشخص  يها مدل
 هاي  دار بودن ضرايب، مدل يك تصحيح شده و معنييآكا

SARIMA(1,0,2).(0,1,1)52  و SARIMA (1,0,1).(0,1,1)52  

 ياس زمانيمق ترتيب برايهاي مناسب بهعنوان مدل به
ن يانگير ميو ماهانه انتخاب شدند و سپس مقاد يهفتگ
بهشت يتا ارد ١٣٨٦تعرق از خرداد  -ريو ماهانه تبخ يهفتگ
آزمون  يهاعنوان داده ده است بهيکه مدل آموزش ند ١٣٨٧
 يمدل هفتگ يبرآورد شده الگو يپارامترها. دشبيني  پيش
ر و تعرق در هر هفته به ير تبخيدهد که مقاد ينشان م
 ين برايبنابرا. ک و دو هفته قبل وابسته استير يمقاد
از  يخوب توان به ير و تعرق ميتبخ ير هفتگيمقادسازي  مدل
برازش  ين الگويهمچن. كرد ر دو هفته قبل استفادهيدمقا

ر و تعرق در ير تبخيدهد که مقاديشده مدل ماهانه نشان م
سازي  مدل يباشد و براير ماه قبل وابسته ميبه مقاد هر ماه
ر ماه قبل يتوان از مقاد ير و تعرق مير ماهانه تبخيمقاد

ر ين مقاديب يب همبستگيتوان دوم ضر. دكراستفاده 
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 ينمونه آزمون برا يشده بررو بيني پيشمشاهده شده و 
. بود ٩٩/٠و  ٩٢/٠ب برابر يترت و ماهانه به ياس هفتگيمق
سازي  مدلو  بيني پيش يتوان برايها من مدلين از ايبنابرا
ستگاه مورد يتعرق ا -ريو ماهانه تبخ ين هفتگيانگير ميمقاد

 يان براتو ين مدل مين از ايهمچن. كرد مطالعه استفاده
ز يگم شده در دوره مورد مطالعه ن يهاداده يگذاريجا

  .استفاده کرد
  

  يگزار سپاس
 يالتحصيل دوره کارشناس فارغ يبدينوسيله از خانم رزاق
ند كرد يو تعرق همکار تبخير يها ارشد که در تهيه داده

  .شود سپاسگزاري مي
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