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تزرعی تغییزات ٍ هذلعاسی دهای عاالًِ ایغتگاُ عیٌَپتیکی
تْزاى تا اعتفادُ اس هذل عزیّای سهاًی
پذیزػ ًْبیی94/6/10 :
زریبفت همبلِ93/3/18:
ففحبت165-186:
داریَػ یاراحوذی :زاًؾیبر آة ٍ َّاؽٌبعی ،گزٍُ ػلَم خغزافیبیی ،زاًؾگبُ لزعتبى
Email:d.yarahmadi@gmail.com
هیٌا هیزیاى :زاًؾدَی زوتزی آة ٍ َّاؽٌبعی زاًؾگبُ لزعتبى
Email: mina_mirian@yahoo.com

1

چکیذُ
پذیذُ گزم ؽذى سهیي تا تغییز الگَی سهاًی – هکاًی دها ّوزاُ تَدُ اعت .اسایيرٍ
دگزگًَیّا ٍ افتٍخیشّای ایي ػٌصز اس اّویت ػلوی ٍ ػولی سیادی تزخَردار اعت.
یکی اس رّیافت ّای هطالؼاتی تزای تزرعی تغییزات دهایی تِکارگیزی رٍػّای
آهاری اعت .اقلینؽٌاعاى تزای تزرعی تغییزات دها اس رٍػّای عزی سهاًی اعتفادُ
هیکٌٌذّ .ذف اصلی اس ایي پضٍّؼ تزرعی تغییزات دهای عاالًِ ایغتگاُ
عیٌَپتیکی تْزاى تا اعتفادُ اس رٍػّای عزی سهاًی اعت .تذیي هٌظَر اس دادُّای
آهاری دهای تْزاى طی دٍرُ آهاری  1951-2008تْزُ گزفتِؽذُ اعتً .تایج ًؾاى
داد کِ در تحلیل طیفی تا عطح اطویٌاى  0/95چزخِّای  22 ٍ 21 ،1هؼٌادار تَدًذ.
ّوچٌیي ًوَ دار عزی سهاًی درجِ حزارت عاالًِ ایغتگاُ ،رًٍذ صؼَدی ایي پاراهتز را
ًؾاى هیدّذ .عپظ الگَعاسی در خاًَادُ چٌذجولِایّاً ،یش ًؾاى داد کِ الگَی
خط دهای تْزاى طی  55عال گذؽتِ ( )0/72±0/08درجِ علغیَط افشایؼ داؽتِ
اعتّ .وچٌیي تا اعتفادُ اس سًجیزُ هارکَف احتوال تغییز ٍضؼیت اس عال عزد تِ
عال گزم ٍ تالؼکظ تِ تزتیة  1/82 ٍ 2/2تزآٍرد گزدیذ ،تِ ػثارتی ّز  2/2عال
یکتار عال عزد ٍ ّز  1/82عال یکتار عال گزم رخ هیدّذًْ .ایتاً در الگَعاسی
آریوا ،پظ اس تزرعی هقذار آکائیک ( )AICالگَی ( ARIMA)0 ،1 ،1تِ ػٌَاى
هٌاعةتزیي الگَ اًتخاب گزدیذ.
کلیذ ٍاصگاى :عزی سهبًی ،سًدیزُ هبروَف ،تحلیل ىیفی ، ARIMA ،تْزاى.
ًَ.1یغٌسُ هغئَل :لزعتبى-ذزم آثبز -زاًؾگبُ لزعتبى-گزٍُ ػلَم خغزافیبیی0663312066-
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هقذهِ
زهب ثِ ػٌَاى ًوبیِ ای اس اًزصی گزهبیی ،یىی اس ػٌبفز ؽٌبذت َّا ٍ اللین اعت .ثب تَخِ ثِ
تغییزات زریبفت اًزصی ذَرؽیس تَعو عيَح هرتلف سهیي ،زهبی َّا ًیش ثِتجغ آى زارای
تغییزات سیبزی اعت وِ ثِ ًَثِ ذَز ثبػث تغییزاتی زر عبیز ػٌبفز َّاؽٌبعی ؽسُ ٍ ٍمؼیت
ولی اللین یه هٌيمِ را هتأثز هیعبسز؛ ثٌبثزایي هيبلؼِ زهب ٍ فْن چگًَگی اثز آى ثز ػَاهل
هحیيی ٍ تغییزات آى زر ىَل سهبى زارای اّویت ثغشایی اعت (ثلیبًی ٍ ّوىبراى:1391 ،
 .)128زعتآٍرزّبی اذیز ًؾبى هی زّس وِ هیبًگیي زهبی وزُ سهیي ىی عسُ گذؽتِ رًٍسی
افشایؾی زاؽتِ اعت .ایي رًٍس حبٍی الگَّبی سهبًی ٍ هىبًی هتفبٍتی اعت .یىی اس رّیبفت-
ّبی هيبلؼبتی ثزای ثزرعی تغییزات زهبیی ثِوبرگیزی رٍػّبی آهبری اعت (ػغبوزُ:1386 ،
.)9
اسخولِ رٍػّبیی وِ زر سهیٌۀ ثزرعی ًَعبًبت ثبرػ ،زهب ٍ عبیز هتغیزّبی اللیوی
هَرزتَخِ ثَزُ اعت ،رٍػّبی تحلیل عزیّبی سهبًی زر وبهلتزیي ؽىل آى ،یؼٌی هسل-
عبسی اللیوی را هیتَاى ًبم ثزز (هیزهَعَی .)89 :1386 ،هسلّبی اللیوی وِ ثز پبیِ افَل
آهبری – احتوبلی ثٌب گذاؽتِ ؽسُاًس اس اّویت ٍیضُ ٍ وبرثزز پزؽوبری ثزذَرزارًس .وبرثزز
هسل ّبی آهبری زر ثبسعبسی همبزیز گذؽتِ ٍ ثبسآفزیٌی همبزیز آیٌسُ زازُّب ثِ تحلیل عزیّبی
سهبًی هَعَم اعت (ؽؼجبًی ٍ ّوىبراى .)896 :1392 ،ثب تَعؼِ رٍػّبی ووی ٍ آهبری زر ایي
رؽتِ ؽبّس پیؼثیٌیّبی زِّای زر ایي سهیٌِ ّغتین ،زر ایي ذقَؿ هيبلؼبت هتؼسزی
فَرت پذیزفتِ اعت وِ ثزای ًوًَِ ثِ چٌس هَرزاؽبرُ هیؽَز.
تَروؼ ٍ ّوىبراى )1996( 1تغییزپذیزی رًٍس هیبًگیي زهبی عبالًِ را زر تزویِ هَرز هيبلؼِ
لزار زازُاًس ٍ ثِ ایي ًتیدِ رعیسُاًس وِ زر همیبط ًبحیِای ،رًٍس افشایؼ زهب زر آًبتَلی ؽزلی
2
ٍ رًٍس وبّؾی آى زر ًَاحی عبحلی تزویِ زر زٍ زِّ اذیز ٍخَز زارز .ثَّبزٍ ٍ ّوىبراى
( )1997ثب اعتفبزُ اس رٍػ  ARIMAثِ ؽجیِعبسی پبراهتزّبی آة ٍ َّایی هبًٌس زهبی
هحیو ،رىَثت پززاذتٌس .خبوَة ٍ ّوىبراى ،)2003( 3زر تحمیمی ثب اعتفبزُ اس رٍػ تحلیل

عزیّبی سهبًی رًٍس تغییزات ثلٌسهست ثبرًسگیّبی رگجبری را زر ًٍىٍَر وبًبزا هَرزثزرعی
لزار زازُ اعتً .تبیح ًؾبى زاز وِ فزاٍاًی ٍلَع ثبرػّبی رگجبری زر ایي هٌيمِ افشایؼیبفتِ

1

-Turkes et al
- Bouhaddou et al
3
- Jakob, M., McKendry, I., Lee, R.
2
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اعت .آًتًَی ٍ ّوىبراى )2004(1ثب اعتفبزُ اس رٍػ ّبی عزی سهبًی ثِ ثزرعی ًَعبًبت زهب ٍ
ثبرػ ًیدزیِ پززاذتِاًسً ،تبیح ًؾبىزٌّسُ رًٍس ًشٍلی همسار ثبرػ عبالًِ اعت .فزاعتَ ٍ
ّوىبراىً )2003( 2ؾبى زازًس وِ ثب اعتفبزُ اس رٍػ اتَرگزعیَ ( ARIMA ٍ )ARهیتَاى
زرخِ حزارت َّا را زر زاذل ٍعبیل گزهبسا تَفیف ًوَز .یَرولی ٍ ّوىبراى ،)2006( 3ثب
ثِوبرگیزی رٍػ  ARIMAزر زٍرُ ّبی ذؾىغبلی را ثز اعبط هقزف آة هحقَالت سراػی
هْن پیؼثیٌی ًوَزًسَّ .گش ٍ ّوىبراى ،)2006( 4ثِ ارسیبثی حسالل ٍ حساوثز زرخِ حزارت
زر ؽجِ خشیزُ ليت خٌَة ثب اعتفبزُ اس تدشیِ ٍ تحلیلّبی آهبری ٍ هسلّبی عزی سهبًی
پززاذتِاًس ٍ ًتبیح آًْب ًؾبى زٌّسُ افشایؼ زر حسالل ٍ ػسم تغییزات زر حساوثز زرخِ حزارت
هبّبًِ زر ىی زٍرُ هَرز هيبلؼِ هیثبؽس .آگیلزا ٍ ّوىبراى )2007( 5ثزای پیؼثیٌی زازُّبی
زٍ ىزف ىَل خغزافیبیی هسلی اس تلفیك هسل  ٍ ARIMAهسل هؤلفِّبی افلی ( )PCAثِ وبر
ثزز وِ ایي هسل را ثزای پیؼثیٌی ذيز پسیسُ الًیٌَ ؽبیغتِ هیزاًس .تىتبط ،)2010( 6یه
هيبلؼِ همبیغِای اس هسلّبی ؽجىِّبی آهبری ٍ ػقجی فبسی ثزای پیؼثیٌی آةٍَّای
اعتبًجَل اًدبم هیزّس .زر ایي پضٍّؼ هسل  ANFIS ٍ ARIMAرا هَرزاعتفبزُ لزار زازُ ٍ ثِ
ایي ًتیدِ هیرعس وِ هسل ً ANFISتبیح ثْتزی را ارائِ هیزّس.
زر زاذل وؾَر ًیش هيبلؼبتی زر ایي سهیٌِ اًدبمؽسُ اعت .خْبًجرؼ افل ٍ ثبثبپَرثبفز
( )1382ثب اعتفبزُ اس هسل آریوبی ثبوظ _خٌىیٌش هتَعو زهبی هبّبًِ ایغتگبُ تجزیش را
هَرزثزرعی لزار زازُاًس .پظ اس همبیغِ هؼیبر آوبئیه ( ،)AICالگَّبی آسهبیؾی هسل ()0,0,1
ٍ ( ARIMA )0,1,1ثِػٌَاى هسل ّبی هحبعجبتی اًتربة گززیسُ ٍ ثز اعبط آًْب ،تغییزات
هتَعو زهبی هبّبًِ ایغتگبُ تجزیش تب عبل  2010پیؼثیٌیؽسُ اعت .ػلیدبًی ٍ ثٌیٍاّت
( )1384زر پضٍّؾی ،خْت پیؼثیٌی ًَعبًبت اللیوی اس هسلّبی ثبوظ– خٌىیٌش عزیّبی
سهبًی ثبرػ ٍ زرخِ حزارت اعتفبزُ وززُاًس .هسل هٌبعت ثبرػ هبّبًِ (ٍ )1،1،1( × )0،1،1
هیبًگیي زرخِ حزارت هبّبًِ ( )1،1،1( × )0،1،1ثِزعتآهسُ اعت .ػغگزی ٍ رحینسازُ
( ،)1385ثِهٌظَر ثزرعی تغییزات ثبرػ ،اس هیبًگیي هتحزن ٍ رٍػ تجسیلؽسُ آثِ ،اًحزافبت
تدوؼیً ،غجت ثیؾیٌِ ٍرعلی ٍ ذَزّوجغتگی هزتجِ اٍل اعتفبزُ وززُاًس ٍ ثِ ایي ًتیدِ
1

- Antony et al
- Frausto et al
3
- Yurekli and Kurunc
4
- HUGHES et al
5
- Aguilera
6
- Tektaş
2

168

ًؾزیِ تحقیقات کارتزدی ػلَم جغزافیایی عال پاًشدّن ،ؽوارُ  ،38پاییش 94

رعیسُاًس وِ وؾَر ؽبّس ّز زٍ رًٍس وبّؾی ٍ افشایؾی زر خوغ ثبرػ عبلیبًِ ایغتگبُّبی
عیٌَپتیه ثَزُ اعت.
ػغبوزُ ( )1386ثب اعتفبزُ اس رٍػ ّبی آهبری ثِ تؾزیح تغییزات زهبی عبالًِ ؽْز تجزیش
پززاذتِ اعت ،ثزرعیّبی اًدبمؽسُ ًؾبى هیزّس وِ رًٍس ذيی زر عيح  0/05ذيب هؼٌیزار
ثَزُ ٍ اس رًٍس افشایؾی ثزذَرزار اعت .هیزهَعَی( ،)1386ثِ ثزرعی تغییزات سهبًی ثبرػ ٍ
زهب زر ایغتگبُ َّاؽٌبعی سًدبى ثب اعتفبزُ اس هسلّبی تبثغ اًتمبل پززاذتِ اعت ،زرًْبیت ًیش
ثب اعتفبزُ اس آسهَى رًٍس ثِ ایي ًتیدِ رعیسُ وِ ایغتگبُ سًدبى زارای رًٍس هؼٌیزار ًیغت.
ػشیشی ٍ رٍؽٌی ( ،)1387ثِ هيبلؼِ اًحزاف احتوبلی ثزذی ػٌبفز رىَثتی ٍ زهبیی زر عَاحل
خٌَثی زریبی ذشر اس حبلت ًزهبل ثب اعتفبزُ اس رٍػ رتجِای هي -وٌسال پززاذتِ اعتً .تبیح
ثِ زعتآهسُ اس تحلیل زازُّب ًؾبى هیزّس وِ زرفس تغییز زر فقل سهغتبى ٍ تبثغتبى ًغجت
ثِ ثْبر ٍ پبییش ثیؾتز اعت ٍ سهبى ؽزٍع تغییزات زر ایغتگبُّبی هٌيمِ یىغبى ًیغت.
ػغبوزُ ( ،) 1387زر پضٍّؾی ،ثِ تحلیل تَاتز ٍ تساٍم رٍسّبی ثبراًی ؽْز تجزیش ثز اعبط
لَاًیي احتوبلی ،ثِفَرت فزایٌس ّبی تقبزفی ٍ ثب اعتفبزُ اس تىٌیه سًدیزُّبی هبروَف
پززاذتِ اعت ٍ زٍرُّبی ثبسگؾت ثبرػ حسٍز  5رٍس ٍ زٍرُ ثبسگؾت ذؾىی را حسٍز  1رٍس
ثزآٍرز وززُ اعت.
پسیسُ گزم ؽسى سهیي ثب تغییز الگَی سهبًی – هىبًی زهب ّوزاُ ثَزُ اعت .اس ایيرٍ
زگزگًَیّب ٍ افت ٍذیشّبی ایي ػٌقز اس اّویت ػلوی ٍ ػولی سیبزی ثزذَرزار اعت .وبرثزز
رٍػ ّبی آهبری زر تؾزیح تغییزات یبزؽسُ اثشاری هفیس ٍ وبرآهس ثِ ؽوبر هیآیس؛ ثٌبثزایي زر
ایي هيبلؼِ ثب اعتفبزُ اس رٍػ ّبی عزی سهبًی تغییزات زهبی عبالًِ تْزاى ثب اعتفبزُ اس
تىٌیهّبی آهبری هرتلف هَرز ثزرعی لزار هیگیزز.
هَاد ٍ رٍػّا
زر پضٍّؼ حبمز همبزیز زرخِ حزارت عبالًِ ٍ هبّبًِ ایغتگبُ تْزاى اس عبیت َّاؽٌبعی ول
وؾَر زریبفت ٍ هَرز تدشیِ ٍ تحلیل لزار گزفت .ایغتگبُ عیٌَپتیه تْزاى زر  35زرخِ ٍ 47
زلیمِ ػزك خغزافیبیی ٍ  51زرخِ ٍ  37زلیمِ ىَل خغزافیبیی ٍالغ اعت .ثِهٌظَر
عبسهبىزّی ٍ تدشیِ ٍ تحلیل زازُّب اس ففحِ گغتززُ اوغل ٍ ًزمافشارّبی ٍ SPSS
 MINITABاعتفبزُ ؽسُ اعت.
ثزای هيبلؼِ تغییزات زهب زر ایي تحمیك اس چٌس رٍػ عزی سهبًی اعتفبزُ ؽسُ اعت .زر
عزی ّبی سهبًی چٌس هؾرقِ ٍخَز زارز ،یىی اس ایي هؾرقِّب ٍ اخشا رًٍس ًبم زارز .ثزای
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تحلیل رًٍس ،آى را زر زراسهست ثزرعی هی وٌٌس ،ثغیبری اس هؤلفیي ولوِ رًٍس را ثزای تغییز
تسریدی تبثغ هیبًگیي هبًٌس یه تبثغ ذيی یب زرخِ زٍم ثِ وبر هیثزًس .رٍػّبی آهبری
والعیه تدشیٍِتحلیل رگزعیَى را ثِ عَْلت ثزای ثزآٍرز پبراهتزّبی الگَّبی هؼوَلی رًٍس
ثسٍى همسار ثبثت هیتَاى ثىبر ثزز (وزایز ،)1371 ،زر ایي هيبلؼِ هفیستزیي آًْب یؼٌی ذيی ٍ
عْوی را هَرز ثزرعی لزار هیگیزز .اثتسا ثبیس تؾریـ زازُ ؽَز وِ ؽیت ذو اس ًَع ذيی
اعت یب عْوی؟ یىی اس رٍػّبی پزوبرثزز ثزای پبعرگَیی ثِ ایي عؤال الگَعبسی زر ذبًَازُ
چٌسخولِایّبعت (ذززهٌسًیب ٍ ػغبوزُ .)125 :1380،الگَی چٌسخولِای زرخِ  kثِفَرت
سیز تؼزیف هیؽَز (ػغبوزُ:)61 :1382 ،
)1

Yt    1t   2t 2  ....   k t k  et

زر راثيِ فَق  Ytهتغیز پبعدّ  ،ب فزاعٌحّبی هدَْل ٍ  etزًجبلِای اس هتغیزّبی
تقبزفی هغتمل ًزهبل ثب اهیس ریبمی ففز ٍ ٍاریبًظ ثبثت ّغتٌس الگَی ذو ٍ الگَی عْوی
ثِ تزتیت هتٌبظز ثب  k  2 ٍ k  1هیثبؽس (ػغبوزُ.)61 :1382 ،
هزحلِ ثؼس ثزآٍرز هیشاى رًٍس هیثبؽس ،زر ایي پضٍّؼ اس رٍػّبی ّوجغتگی اعپیزهي ٍ رٍػ
هيوٌسال اعتفبزُ هی گززز .زر رٍػ اعپیزهي اثتسا اذتالف ثیي رتجِ ّز همسار زر عزی (ٍ )ki
تزتیت آى زر عزی سهبًی ( )iهحبعجِ هیؽَز تب ( )diحبفل گززز ،عپظ آهبرُ اعپیزهي را
هحبعجِ ٍ هؼٌیزاری آى را اس ىزیك آهبرُ   2ثزآٍرز هیؽَز (ػغبوزُ.)61 :1382 ،
رٍػ ثؼسی رٍػ هي وٌسال هیثبؽس وِ یه رٍػ رتجِای اعت .آهبرُ وٌسال ثِ رٍػ سیز ثِ
زعت هیآیس:
4p

)2
)n(n  1
 pهدوَع تؼساز رتجِّبی ثشرگتز اس رزیف  niوِ ثؼساسآى لزار هیگیزًس ثَزُ ٍ اس راثيِ سیز
هحبعجِ هیگززز( :ػشیشی ٍ رٍؽٌی.)17 :1387 ،
n

)3

p   ni
i 1
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ثزای تؼییي هیشاى رًٍس اس رٍػ ًغجی اعتفبزُ گززیسُ وِ رٍؽی تمزیجی اعت ،زر ایي رٍػ
اثتسا حبفل تفبمل اٍلیي هؾبّسُ ٍ آذزیي هؾبّسُ را حغبة ًوَزُ ( ،) T  Xn  X 1
عپظ رًٍس ًغجی را ثِ رٍػ سیز ثزآٍرز هیوٌس:
T
)4
RT 
X
ًَعبًبت اس زیگز اخشای عزی سهبًی ّغتٌس وِ ّوبى تغییزات هٌظن ٍ تىزارپذیز هؾبّسات
ّغتٌس .عزی سهبًی اس هَج ّبی عیٌَعی ٍ وغیٌَعی ثب ثغبهسّبی هتفبٍت تؾىیلؽسُ اعت.
اثشاری وِ ایي ایسُ را ثىبر هیگیزز تحلیل ىیفی هیثبؽس ،ایي هَجّبی عیٌَعی ٍ وغیٌَعی
زر ثغبهسّبی ثبثتی زر عزی سهبًی هغتتزًس (وزایز .)1371 ،زر تحلیل ىیفی اثتسا ثبیس زٍ پبراهتز
n
اعت
ّ( bi ٍ aiوغبس ٍ ّبرهًَیه) هحبعجِ ؽَز وِ تؼساز ّزیه اس ایي پبراهتزّب
2
n
(  ٍ ) q ثِ رٍػ سیز هحبعجِ هیگززًس:
2
ز
)5

n n
2q
(xt cos
)t

2 i 1
n

ai 

)6

n n
2q
(xt sin
)t

2 i 1
n

bi 

n
2
ّز فزوبًظ )  I ( fالسام هیگززز وِ ثِ ىزیك سیز ثِ زعت هیآیس:

 t  1,.........هیثبؽس .زر هزحلِ ثؼس ثِ هحبعجِ ٍاریبًظ ثزای
....,n ٍ q  1,........,

)7

n
) I ( f )  (ai  bi
2

حبل آسهَى تقبزفی ثَزى را رٍی ىیف اػوبل هیوٌین ،ثزای ایي وبر اثتسا یه ) ˆ I ( fتؼزیف
وززُ وِ ىیفی اعت ثزای هتغیزّبی تقبزفی وِ ثِ رٍػ سیز هحبعجِ هیؽَز:
)8



2


1  r1

I ( fˆ )  s 
1  r 2  2r cos  i 
1
 1
q 
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(  ; ) Sهیبًگیي ىیف
(  ; ) r1ذَزّوجغتگی هزتجِ اٍل ىیف
)  ; ) r12مزیت تؼییي ىیف
هزحلِ ثؼس آسهَى هؼٌی زاری ىیف اعت ثزای ایي وبر یه ثبسُ اىویٌبى زر ًظز گزفتِ ٍ آى را
) ً sigIˆ( fبهیسُ هیؽَز .آسهَى هؼٌیزاری ىیف اس راثيِ سیز ثزآٍرز هیگززز:
)9

2
sigI ( fˆ ) 
) ˆ I ( f
df

ّ dfوبى زرخِ آسازی اعت وِ ثِ رٍػ سیز هحبعجِ هیؽَز:
q
2

2n 

df 

)10
q
زٍ ىیف ثِزعتآهسُ را ثز رٍی ًوَزار رعن وززُ ٍ ّز خب ) ˆ I ( fثبالتز اس ) ˆ sigI ( fلزار
ثگیززً ،ؾبىزٌّسُ ایي هيلت هیثبؽس وِ ىیف هب هؼٌیزار اعت.
افت ٍذیشّب اس زیگز اخشای عزی سهبًی ّغتٌس وِ تغییزات ًبهٌظن ٍ تمزیجبً تىزارًبپذیز زر
عزی سهبًی هی ثبؽٌس .فْن ایي رٍیسازّبی اللیوی هٌَه ثِ ؽٌبذت احتوبل ٍلَع ایي
فزایٌسّبعت .ثزای هحبعجِ ؽبًظ ٍلَع پیؾبهسّب السم اعت هسل هٌبعجی اًتربة گززز
(ػغبوزُ .) 53 :1387،زر ایي همبلِ ثزای ثزرعی احتوبل ٍلَع عبلّبی عزز زر ایغتگبُ تْزاى
اس رٍػ آهبری سًدیزُ هبروَف اعتفبزُ ؽسُ اعت .سًدیزُ هبروَف را ػوَهبً ثِ ٍعیلِ تؼساز
تأذیزّبی سهبًی ( )Lagsهَرز اعتفبزُ ثزای تؼزیف ؽزایو وًٌَی هتغیز ،تمغینثٌسی هی-
ًوبیٌس .ثز ایي اعبط سًدیزُ هبروَف ثِ ثزرعی فزایٌسّبیی هیپززاسز وِ زر آًْب ّز ٍالؼِ تٌْب
ثِ ٍالؼِ هزحلِ لجل ذَز ٍاثغتِ ثَزُ ٍ ذبىزُ سهبًی آى ثِ یه زٍرُ لجل ثزهیگززز (رمیئی ٍ
ّوىبراى .)Moye et al, 1988:132 ٍ 303 :1382 ،زر سًدیزُ هبروَف اٍلیي هزحلِ ارائِ یه
آعتبًِ ثزای حبلتّب ٍ ًوبیؼ سًدیزُای هیثبؽس .رٍػ هَرز اعتفبزُ آعتبًِ ففز اعت وِ زر
آى هؾبّسات ووتز اس هیبًگیي (عبل عزز)  ٍ 0هؾبّسات ثیؾتز اس هیبًگیي (عبل گزم)  1زر
ًظز گزفتِ ؽسُ اعت .هزاحل ثؼسی سًدیزُ هبروَف ثِ تزتیت تؾىیل هبتزیظ فزاٍاًی تغییز
حبلت ،آسهَى ثزاسػ سًدیزُ هبروَف ،ثزآٍرز هبتزیظ احتوبل ٍ ثِ زعت آٍرزى هبتزیظ پبیب اس
هبتزیظ احتوبل هیثبؽس وِ ایي هبتزیظ تغییز ٍمؼیت پسیسُ را زر ىَالًیهست ًؾبى هیزّس
ٍ هیتَاى اس رٍی آى زٍرُ ثبسگؾت تغییز ٍمؼیتّب را ثب اعتفبزُ اس ایي راثيِ ثِ زعت آٍرز:
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1
pij

)11

Tj 

ثزای هحبعجِ احتوبل تساٍم  Mرٍسُ اس ایي راثيِ ثْزُ هیگیزین:
q

m 1

pm  p

)12
هثالً احتوبل ایٌىِ یه پسیسُ (هثالً عبل عزز)  M+-+-عبل ىَل ثىؾس اس ایي راثيِ اعتفبزُ
هیؽَز (ػغبوزُ.)54 :1387 ،
هسل عبسی یىی اس اّساف هب زر تحلیل عزی سهبًی اعت .هْوتزیي ّسف اس تدشیِ ٍ تحلیل
عزیّبی سهبًی ،یبفتي هسل تغییزات ٍ پیؼثیٌی آیٌسُ هیثبؽس .هٌظَر اس پیؼثیٌی عزی
سهبًی ،ترویي همبزیزی اس هدوَػِ زازُّب هیثبؽس وِ زر سهبى اخزای تحلیل ،همسار آى
هدَْل اعت .یىی اس فٌَى پیؼثیٌی رفتبر عزی سهبًی رٍػ ثبوظ – خٌىیش اعت .اعبط
رٍیىزز رٍػ ثبوظ – خٌىیش ثز پبیِ ثزرعی حَسُ ٍعیؼی اس هسلّبی پیؼثیٌی ثزای یه
عزی سهبًی لزارگزفتِ اعت .گزٍُ ػوَهی هسلّب ثزای یه عزی سهبًی زر رٍػؽٌبعی ثبوظ
– خٌىیش هسل ّبی تلفیمی اتَرگزعیَ ٍ هیبًگیي هتحزن هیثبؽٌس وِ زر آهبر ثِ هسل
 ARIMAهؼزٍفاًس (ػلیدبًی ٍ رهنبًی .)158 :1381 ،هسل آریوب یه هسل ولی اعت وِ
تَاًبیی ًوبیٌسگی ىجمِ گغتززُای اس عزی ّبی سهبًی ًب ایغتب را زارز ،فزایٌس تلفیمی ذَز
ّوجغتِ – هیبًگیي هتحزن ثب زرخِ ) (p,d,qاعت .ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ثیؾتز عزیّبی سهبًی ًب
ایغتب ّغتٌس ،لذا ایي رزُ اس فزایٌسّب وبرثزز گغتززُای زارًس (هلىیًضاز ٍ پَرؽزػیبًی:1392 ،
.)86
فزایٌس تقبزفی Z t یه فزایٌس  ARIMAثب زرخِ

 p, d , q 

گفتِ هیؽَز ٍ ثِفَرت

ًَ Z t ~ ARIMA  p, d , q ؽتِ هیؽَز (ذززهٌسًیب ٍ ػغبوزُ.)126 :1380 ،
زر فزایٌس ) p ،ARIMA (p,d,qثیبًگز خوالت ذَز تَمیح d ،هزتجِ تفبمل گیزی ٍ  qتؼساز
خوالت هیبًگیي هتحزن هیثبؽٌس .زرفَرتیوِ  dثزاثز ثب ففز گززز فزایٌس آریوب تجسیل ثِ
فزایٌس  ARMA1هیؽَز .هؼوَالً ثزای ترویي الگَی آریوب اس رٍػ ثبوظ – خٌىیٌش اعتفبزُ
هیؽَز وِ زارای چْبر هزحلِ ؽٌبعبیی ،2ترویي ،3تؾریـ زلت پززاسػ ٍ 4پیؼثیٌی 5هی-
هیثبؽس (همسعی ٍ صالِرخجی.)356 :1390 ،
1

- Autoregressive Moving Average Model
- Identification
3
- Estimation
4
- PT Diagnostic checking
5
- Forecasting
2
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اگز تٌْب ػولگز  qرا زر هسل ٍارز وٌین ،هسل ػوَهی هیبًگیي هتحزن هزتجِ  pرا ثِ زعت
هیآٍرین ،زر ایي فَرت ذَاّین زاؽت:
wt  at  1 at 1   2 at 2  .....   q at q
)13
یؼٌی  Wtاس فزایٌس  MAثب هزتجِ  qتجؼیت هیوٌس؛ اهب اگز تٌْب ػولگز  pرا زر هسلوبى
ؽزوت زّین هسل ػوَهی اتَرگزعیَى یب هیبًگیي هتحزن اس هزتجِ  pرا ثِ زعت ذَاّین
آٍرز ،زر ایي فَرت ذَاّین زاؽت:
)14

Z t  at  1 z t 1   2 z t 2  ......   p z t  p

یؼٌی  Z tاس فزایٌس  ARثب هزتجِ  pتجؼیت هیوٌس.
یىی اس رٍػ ّبی عبزُ ٍ هؤثز خْت اًتربة یه هسل آسهبیؾی اعتفبزُ اس ًوَزار
ّوجغتگیًگبر هیثبؽس .اثتسا ثبیس همسار  dرا تؼییي گززز ،اگز عزی سهبًی حَل یه ذو
هغتمین ًَعبى وٌس  ٍ d  2اگز عزی سهبًی حَل یه عْوی ًَعبى وٌس  d  2لزار زازُ
هیؽَز ٍ زر ػول ثِ ًسرت یه عزی سهبًی ثب ؽیت زرخِ عَم  d  3هؾبّسُ ؽسُ اعت
(ػغبوزُ.)62 :1382 ،
ثزای تؼییي  dاس عزی تفبملی زازُّب اعتفبزُ هیؽَز p .اس رٍی ؽبذهّبی هؼٌیزاری
ًوَزار ذَزّوجغتگی ٍ  qاس رٍی ؽبذهّبی هؼٌیزاری ًوَزار ذَزّوجغتگیخشئی تؼییي
هیؽَز .عپظ اس رٍػ سیبز ثزاسػ زازى ثِ  2الگَ رعیسُ هیؽَز ،ثزای اًتربة الگَی هٌبعت-
تز اس هؼیبر آوبئیه ( )ACIاعتفبزُ هیگززز .همسار  ACIثزای هسل  Mثب فزهَل سیز هحبعجِ
هیؽَز:
)15

ACI ( M )  nLn( s a2 )  2m

2
ّ s aوبى ٍاریبًظ ثبلیوبًسُّب ٍ  Mتؼساز پبراهتزّبی هَخَز زر هسل هیثبؽس.

یافتِّا:
زر آسهَى رًٍس اثتسا رًٍس ًغجی  0/14زرخِ عبًتیگزاز ثزآٍرز ؽس وِ ًؾبىزٌّسُ رفتبر
افشایؾی زهب زر  55عبل اذیز اعت ،ثب ایي آسهَى تٌْب رفتبر ولی زهب را هیتَاى تؼییي وزز ،لذا
ثبیس رًٍس ذيی ٍ زرخِ  ٍ 2غیزُ ًیش هَرز آسهَى لزار گیزز .الگَی ذو ثزاسػیبفتِ ثز رٍی
زازُّبی زهب ثِ لزار سیز اعت:
Yt  16.14  0.04 t  et
89.03 7.15
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ثب افشٍزى هتغیز تَمیحی  t 2ثِ الگَی فَق الگَی عْوی ثزاسػؽسُ سیز حبفل هیؽَز:
Yt  16.4  (0.01)t  0.00089t 2
89.03 0.46
2.36
هحبعجِ فبفلِ اىویٌبى ؽیت ذو )ً (0.04  0.032ؾبى هیزّس وِ ثز اعبط الگَی
ذو زهبی تْزاى ىی  55عبل گذؽتِ ) (0.72  0.08زرخِ عبًتیگزاز افشایؼ زاؽتِ
اعت.
حبل اس آسهَى رتجِای اعپیزهي ٍ تبی هيوٌسال ثزای ثیبى هؼٌبزاری رًٍس اعتفبزُ هیؽَز،
ىجك ّوجغتگی اعپیزهي ثب ذيبی سیز  0/05عزی سهبًی زارای ّوجغتگی  0/71هیثبؽس ،لذا
رًٍس هؼٌبزار اعت ،ىجك ّوجغتگی هيوٌسال ًیش عزی سهبًی زارای ّوجغتگی  0/54هیثبؽس
پظ رًٍس هؼٌبزار اعت.
زر تحلیل ىیفی اثتسا پبراهتزّبی  bi ٍ aiرا ثز اعبط رٍاثو  6 ٍ 5ثِ زعت آٍرزُ ،عپظ
ٍاریبًظّب را ثزای ّز فزوبًظ  I  f هحبعجِ هیًوبیین (ىجك راثيِ  .)7زٍرًُگبر ىیف را ًیش
اس رٍی زازُّبی  I  f رعن ًوَزُ( ،ؽىل  )2وِ زر ایي ًوَزار ،همسار ٍاریبًظ ّز چزذِ را
هیتَاًین هؾبّسُ ًوَز.
هزحلِ ثؼس هحبعجِ هؼٌیزاری ىیف ( ) ˆ ) I ( fهیثبؽس ،هیبًگیي ىیف ٍ s  1/62
ذَزّوجغتگی هزتجِ اٍل هؾبّسات  r1  0/57هحبعجِ ؽس ٍ ثب خبگذاری ایي پبراهتزّب زر
راثيِ ؽوبرُ  8همبزیز آى ثزآٍرز گززیس .اػساز حبفلِ ىیفی اعت ثزای هتغیزّبی تقبزفی .زر
هزحلِ ثؼس ˆ sigIfرا ثز اعبط راثيِ  9هحبعجِ ًوَزُ وِ ّوبى ثبسُ اىویٌبى هب هیثبؽس ،حبل
اػساز حبفلِ اس ) sigIfˆ ٍ I(fiرا رٍی یه ًوَزار تزعین هیًوبیین (ؽىل .)2
حبل اس رٍی ایي زٍ ًوَزار ایٌىِ وسام یه اس چزذِّب هؼٌبزار ّغتٌس را اعتٌجبه هیًوبیین
(چزذِّبیی وِ اس ثبسُ اىویٌبى ثیزٍى سزُ اعت) ،ثٌبثزایي چزذِّبی  22 ٍ 21 ٍ 1زر عيح
اىویٌبى  0/95هؼٌبزار هیثبؽٌس وِ همبزیز  sigIfˆ ٍ I ( fˆ ) ٍ I  f ىیفّبی هؼٌبزار زر خسٍل
سیز ارائِؽسُ اعت.
جذٍل ( .)1هقادیز  sigIfˆ ٍ I ( fˆ ) ٍ I  f طیفّای هؼٌادار

ˆsigIf

4.99426
0.57387
0.55447

) ˆI ( f

12.0188
1.381031
1.334337

I f 

چزذِّب

12.29369
2.064476
1.461403

1
21
22
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ؽکل ( )1طیف ٍ هؼٌاداری طیف

زر رٍػ سًدیزُ هبروَف زازُّبی زهبی عبالًِ ثز اعبط آعتبًِ ففز ،ثِفَرت سًدیزُای
هزتتؽسُاًس ،زر ایي رٍػ هیبًگیي زهب ثِػٌَاى آعتبًِ زر ًظز گزفتِ ؽس ٍ عبلّبی ثب زهبی
ثیؾتز اس هیبًگیي ثِ ػٌَاى عبل گزم ٍ عبلّبی ثب زهبی ووتز اس هیبًگیي ثِػٌَاى عبل عزز
ثِحغبة آهس.
زر هزحلِ ثؼس هبتزیظ فزاٍاًی تغییز حبلت را ثسیي ؽزح تؾىیل زازُاین:

ػسز  17گَیبی تؼساز تغییز ٍمؼیت اس عبل عزز ثِ عبل عزز ،ػسز  9ثیبًگز تغییز حبلت اس
عبل عزز ثِ عبل گزم ٍ اػساز  21 ٍ 8ثِ تزتیت تجسیل ٍمؼیت اس عبل گزم ثِ عبل عزز ٍ گزم
هیثبؽس.
حبل اس آسهَى   02ثزای ثزاسػ سًدیزُ ثْزُ هیثزین آهبرُ آسهَى ثِ ؽزح سیز ثِ زعت هیآیس:

 02  2.04  1.81  1.9  1.64  7.39
اسآًدبییوِ همبزیز هؾبّسُ ؽسُ ثیؾتز اس همبزیز ثحزاًی اعت هیتَاى گفت ثب زرخِ آسازی
( ٍ df (r-1) )c-1زر عيح ذيبی  0/05اعتمالل ثیي زازُّب ٍخَز ًسارز ٍ سًدیزُ هبروَف
هَرزًظز ( سًدیزُ هبروَف زٍحبلتِ هزتجِ اٍل) تأییس هیؽَز .ثؼساسایي هزحلِ هبتزیظ فزاٍاًی
تغییز حبلت را ثِ ؽزح سیز ثِ زعت آٍرزین:
0.65 0.35
P

0.29 0.71
زر ایي هبتزیظ ػسز  0/65احتوبل تغییز عبل عزز ثِ عبل عزز ،ػسز  0/35احتوبل تغییز
ٍمؼیت اس عبل عزز ثِ عبل گزم اػساز  0/71 ٍ 0/29ثِ تزتیت احتوبل تغییز حبلت اس عبل
گزم ثِ عبل عزز ٍ گزم هیثبؽس .هبتزیظ ثبثت یب پبیب ًیش ثِ ؽزح سیز حبفل ؽس:
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0.4526 0.5474
0.4526 0.5474


ثب زر ًظز گزفتي ایي هبتزیظ زٍرُ ثبسگؾت تغییز ٍمؼیتّب  1/82 ٍ 2/2هحبعجِ ؽس ،یؼٌی
ّز  2/2عبل یهثبر عبل عزز ٍ ّز  1/82عبل یهثبر عبل گزم رخ هیزّس (زٍ عبل عزز ثب
اًميبع  2عبل گزم) .زر هزحلِ ثؼس احتوبل تساٍم  Mعبلِ هحبعجِؽسُ (احتوبل تساٍم عبل
عزز) ٍ زر خسٍل سیز ارائِؽسُ اعت.
جذٍل ( .)2احتوال ٍقَع تذاٍم عالّای عزد ٍ دٍرُ تاسگؾت آًْا
تساٍم  Mعبلِ

 2عبل

 3عبل

 4عبل

 5عبل

 6عبل

 7عبل

 8عبل

احتوبل ٍلَع

0/24

0/11

0/05

0/22

0/01

0/008

0/002

احتوبل ػسم ٍلَع
زٍرُ ثبسگؾت تساٍم  Mعبلِ

0/86
4/4

0/99
9

0/95
20

0/88
45

0/99
100

0/992
125

0/998
500

ثِػٌَاىهثبل زر عتَى عَم ػسز  0/11یؼٌی احتوبل ایٌىِ  3عبل پؾت عز ّن عزز ثبؽس
ٍ ػسز  9زٍرُ ثبسگؾت آى اعت ،یؼٌی  9عبل ىَل هیوؾس تب  3عبل پیبپی زهب ون ثبؽس.
ؽىل (ً ) 2وبیبًگز ًَعبى عزی سهبًی حَل یه هحَر افمی اعت (ً )d=1وَزار ّوجغتگیًگبر
(ؽىل ً )3یش فمو زر ؽبذه اٍل هؼٌیزار اعت.

ؽکل ( .)2عزی سهاًی دهای َّای تْزاى
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ؽکل (ّ )3وثغتگی ًگار ٍ ّوثغتگی ًگار جشئی عزی تفاضلی دها ()d =1

ثٌبثزایي الگَی ) ARIMA(1,1,0هؼمَل ثِ ًظز هیرعس ثٌبثزایي الگَی هب ثِ ایي فَرت ذَاّس
ثَز:

Z t  Z t 1  at  1 Z t 1

هسل هٌبعت ؽسُ الگَی فَق ػجبرتغت اس:

)Zt  Zt 1  at  (0.4468
)(3.63
اػسازی وِ سیز ثزآٍرز پبراهتزّب ٍ زر زاذل پزاًتش ًَؽتِ ؽسُ اعت همسار  tثزای آسهَى
هؼٌیزار ًجَزى پبراهتزّب هیثبؽس زر ایٌدب همسار آهبرُ  tثزای آسهَى فزك ففز ثزاثز -3/63
هیثبؽس ،ثب تَخِ ثِ ایٌىِ  t <2لذا الگَ هؼٌبزار اعت.
حبل ثبیس زیس افشٍزى یه همسار ثبثت   هسل را ثِىَر هؼٌبزاری ثْتز هیوٌس یب ًِ یؼٌی
الگَی سیز را ثزرعی وٌین:

Z t  Z t 1  at     1Z t 1
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هسل هٌبعت ؽسُ ثسیيفَرت ذَاّس ثَز:

) Zt  Zt 1  at  (0.0618)  (  0.45
)(0.59
)(3.63
ثب تَخِ ثِ ایٌىِ  |0/59| >2لذا فزك ففز پذیزفتِ هیؽَز ٍ حنَر هؼٌبزاری زر هسل ًسارز،
ثب حذف ایي پبراهتز ٍ امبفِ ًوَزى پبراهتز   2الگَی ) ARIMA(2,1,0حبفل هیؽَز ،یؼٌی:
:

Z t  Z t 1  at  1 Z t 1  2 Z t 2

الگَی ثزاسػ ؽسُ ثِ ایي ؽزح اعت:
)Z t  Z t 1  at  ( 0.568)  ( 0.273
2.25
2.03
ثب تَخِ ثِ ایٌىِ همسار  tثشرگتز اس  2هیثبؽس لذا پبراهتز فَق زر هسل هؼٌبزار اعت .ثب افشٍزى

همسار ثبثت   الگَی سیز حبفل هیؽَز

Z t  Z t 1  at     1 Z t 1  2 Z t 2
همبزیز هحبعجِؽسُ ثزای ایي پبراهتزّب ثِ تزتیت  ٍ –0/2804 ٍ -0/5762 ،0/0774همبزیز
ً tیش  -2/07 ٍ -4/28 ،0/766هیثبؽٌس ثب تَخِ ثِ ایٌىِ  |0.76|>2هیثبؽس لذا حنَر   زر
الگَ هؼٌبزار ًویثبؽس ٍ ثبیس حذف ؽَز .ثب افشٍزى پبراهتز   3الگَی ) ARIMA(3,1,0حبفل
هیؽَز ،یؼٌی:

Z t  Z t 1  at  1 Z t 1  2 Z t 2  3 Z t 1
همبزیز هحبعجِؽسُ ثزای ایي پبراهتزّب ثِ تزتیت  ٍ -0/1867 ٍ -0/3377 ،-0/6182همبزیز
 -1/35 ٍ -2/45 ،-4/49 ،tهیثبؽٌس ّوبىىَر وِ هالحظِ هیؽَز  |-1/35| > 2هیثبؽس لذا
حنَر پبراهتز   3زر هسل هؼٌبزار ًیغت .حبل پبراهتز   1را ثِ هسل امبفِ هیوٌین
( ) )ARIMA(2,1,1یؼٌی:
Z t  Z t 1  at  1 Z t 1  2 Z t 2  1Wa 1
همبزیز هحبعجِؽسُ ًؾبى هیزّس وِ ایي الگَ پذیزفتِ هیؽَز ٍ همبزیز آى ػجبرتاًس اس:
)Z t  Z t 1  at  (1.396)  ( 0.434)  (  0.9433
4.68
2.75
3.09

ایي الگَ ثب امبفِ ؽسى همسار ثبثت   هؼٌبزار ًیغت لذا آى را زر هسل ؽزوت ًویزّین حبل
هیذَاّین ثساًین آیب افشایؼ پبراهتز   2ثِ الگَ ،آى را ثْتز هیوٌس وِ پبعد هٌفی اعت
پظاسایي افشٍزى ّیچ پبراهتز زیگزی الگَ را ثِىَر هؼٌبزاری ثْجَز ًویثرؾس ،ثٌبثزایي ثب تَخِ
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ثِ ؽبذه ّبی هؼٌبزار ًوَزار ذَزّوجغتگی ّوبى الگَی ) ARIMA(2,1,1ثسٍى همسار ثبثت

  ثِػٌَاى ثْتزیي هسل اًتربة هیؽَز ،ایي هسل را  M1هیًبهین .همسار ٍاریبًظ  a tثزای
ایي الگَ  0/0623هیثبؽس.
ثز اعبط ًوَزار ّوجغتگیًگبرخشئی (ؽىل  ) 3ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ؽبذه اٍل هؼٌبزار اعت ثِ
ًظز هیرعس وِ ثبیس اس الگَی ) ARIMA(0,1,1ؽزٍع وٌین ،یؼٌی:

Wt  1Wt 1  at
وِ همسار پبراهتز  ٍ 0/7322  1همسار  tآى  7/74هیثبؽس پظ الگَی هب هؼٌبزار هیثبؽس ،ثب
افشٍزى   ثِ الگَ ،همبزیز هتٌبظز ثب   1 ٍ  ثِ تزتیت  17/18 ٍ 6/15هیثبؽس پظ الگَ را
هیپذیزین ٍ الگَی ) ARIMA(0, 1,2ثزرعی هیؽَز ،یؼٌی:
Wt  1Wt 1   2Wt 2  at

وِ همبزیز  tهحبعجِ ؽسُ ثزای   2 ٍ  1ػجبرتاًس اس 0/43 ٍ 4/96 :پظ الگَی هب هؼٌبزار
ًیغت ،ثٌبثزایي تب ایٌدب ّوبى الگَی ) ARIMA(0,1,1را ثزهیگشیٌین ،حبل هیذَاّین ثزرعی
وٌین وِ آیب افشٍزى  1ثِ الگَ آى را ثْجَز هیثرؾس یب ًِ () ،)ARIMA(1,1,1یؼٌی

Wt  1Wt 1  at  1 Z t 1

همبزیز  tهحبعجِؽسُ ثزای پبراهتزّبی  1 ٍ  1ػجبرتاًس اس 0/43 ٍ 4/96 :ثٌبثزایي حنَر
پبراهتز  1زر هسل هؼٌبزار ًیغت ثٌبثزایي ّوبى الگَی ) ARIMA(0,1,1ثب همسار ثبثت   را
ثِػٌَاى الگَی هٌترت ثزگشیسُ ٍ آى را  M2هیًبهین .حبل اس هؼیبر آوبئیه ثزای اًتربة هسل
ثْتز ثْزُ هیگیزین ،ثٌبثزایي ىجك راثيِ  15زارین:
AIC M1= 55 Ln (0.0623) + 2(3) = - 162.76
AIC M2= 55Ln (-0.039) + 2(2) = -174.43
لذا اس زیسگبُ آوبئیه الگَی ً M2غجت ثِ الگَی  M1ثزتزی زارزً M2 .غجت ثِ  M1عبزُتز
ًیش ّغت ٍ تؼساز پبراهتزّبی ووتزی ًیش زارز ،اهب اسًظز ؽَْزی ثِ ًظز هیرعس الگَی  M1زر
آیٌسًُگزی ثْتز ػول هیوٌس ،لذا اس زیسگبُ ؽَْزی آى را تزخیح هیزّین )ؽىل.( 4
هزحلِ ثؼس هزحلِ سیبز ثزاسػزازى اعت وِ ثز اعبط آى ثبیس همسار  d=2را وِ ًؾبىزٌّسُ
رًٍس عْوی اعت ،ثزای فزایٌس ) ARIMA(p,d,qهَرزثزرعی لزار هیزّین ٍ ثب رٍػ سیبز
ثزاسػزازى ٍ آسهبیؼ ٍ ذيب ثِ الگَی ) ARIMA(2,2,1ثسٍى همسار ثبثت هیرعین ٍ آى را M3
هیًبهین وِ همسار  AICآى ثزثزاعت ثب:
AIC= 55 Ln (0.011) + 2(3) ; -242.04
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ایي الگَ ثز اعبط هؼیبر  ACIثْتزیي الگَ اعت ،اهب تؼساز پبراهتزّبی آى سیبز اعت ،زرحبلیوِ
عبزگی اس اهتیبسات الگَّبی  ARIMAهیثبؽس ،ثِ لحبً ؽَْزی ًیش ًویتَاًس الگَی هٌبعجی
ثبؽس .پظ ثِ لحبً عبزگی ٍ ؽَْزی  M2را ثِػٌَاى الگَی هٌبعت ثزهیگشیٌین .ایي هسل
ًؾبى هیزّس زهبی ّزعبل ًغجت ثِ عبل لجل زر حبل افشایؼ اعت.
حبل ثزای ارسیبثیّبی ثیؾتز زر هَرز فالحیت الگَی  M2ثِ تدشیٍِتحلیل ثبلیوبًسُّبی الگَ
هیپززاسین ایي وبر را ثِ ووه ؽىلّبی هزثَه ثِ ثبلیوبًسُّب اًدبم هیزّین.
تزرعی ًزهال تَدى دادُّا (ؽکل :)2ٍ 1
ؽىل اٍلً ،وَزار ثبلیوبًسُّب ٍ ؽىل زٍم ،همبزیز ثزاسػ زازُؽسُ هیثبؽس ،ثب تؾریـ ایٌىِ
ایي ًوَزارّب عبذتبر ذبفی را ًؾبى ًویزٌّس (هثالً عبذتبر لیفی ؽىل) هیتَاى فزك ثبثت
ثَزى ثبلیوبًسُّب را پذیزفت.
ًوَدار ّیغتَگزام ٍ ًوَدار احتوال ًزهال (ؽکل :)4 ٍ 3
زر ًوَزار احتوبل ًزهبلً ،مبه تمزیجبً زر اهتساز یه ذو راعت لزارگزفتِاًس ٍ ایي ٍمؼیت
ًؾبى هیزّس وِ ثبلیوبًسُّبی حبفل اس ثزاسػ الگَی ( ARIMA )1,1,0ثِفَرت ًزهبل
تَسیغؽسُاًسً .وَزار ّیغتَگزام ًیش ًؾبى هیزّس وِ ثبلیوبًسُّب تمزیجبً ًزهبل تَسیغؽسُاًس.
تزرعی فزض اعتقالل تاقیواًذُّا:
ثزای ایي وبر ًوَزار ذَزّوجغتگی ٍ ذَزّوجغتگیخشئی ثبلیوبًسُّب را هؾبّسُ هیوٌین
(ؽىل ّ ،)6 ٍ 5وبىىَر وِ هیثیٌین ّیچ یه اس ذَزّوجغتگیّب هؼٌیزار ًیغتٌس (اس حسٍز
اعتبًسارز ؽسُؽبى تدبٍس ًىززُاًس) ٍ ایي ًبّوجغتِ ثَزى ثبلیوبًسُّب ٍ تقبزفی ثَزى آًْب را
هیرعبًس.
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ؽکل ( )4پیؼتیٌی  10عالِ تز اعاط الگَّای ()2 ٍ 2 ٍ 1( ،)2 ٍ 1 ٍ 1( ،)0 ٍ 1 ٍ 1

تزرعی ًوَدار عزی سهاًی تاقیواًذُّا (ؽکل :)6
اگز هسل هٌبعت ثبؽس اًتظبر هی رٍز ایي ًوَزار زر اىزاف عيح افمی پزاوٌسگی ثسٍى رًٍسی
ر ا ًؾبى زّس ،اس آًدب وِ رفتبر ایي ًوَزار ؽجیِ رفتبر یه فزایٌس تقبزفی هحل ثب هیبًگیي ففز
ٍ ٍاریبًظ ثبثت اعت ،هیتَاى هسل ثزاسػ زازُ ؽسُ را تبییس وزز.
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ؽکل (ً ) 5وَدارّای هزتَط تِ تزرعی ًزهال تَدى تاقیواًذُّا

ؽکل (ً )6وَدار عزی سهاًی تاقیواًذُّا

ًتیجِگیزی
زر ایي پضٍّؼ چٌس رٍػ پزوبرثزز اس عزیّبی سهبًی ذقَفبً رٍػ  ARIMAرا ثِهٌظَر
هسل عبسی زهبی هبّبًِ ٍ عبالًِ ایغتگبُ عیٌَپتیىی تْزاى هَرز هيبلؼِ لزار گزفتً .تبیح
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حبفلِ هؾرـ ًوَز وِ عزیّبی سهبًی زر همیبط عبالًِ زارای ًَعبًبت لبثل هالحظِای
ّغتٌسً ،وَزار عزی سهبًی زرخِ حزارت عبالًِ ایغتگبُ ثیبًگز رًٍس فؼَزی ایي پبراهتزاعت.
رًٍس ًغجی  0/14زرخِ عبًتیگزاز ثزآٍرز گززیس ٍ ثب الگَعبسی زر ذبًَازُ چٌسخولِایّب
الگَی ذو زهبی تْزاى ىی  55عبل گذؽتِ ( )0/72±0/08زرخِ عبًتیگزاز افشایؼ زاؽتِ
اعت .عپظ آسهَى رتجِای اعپیزهي ٍ تبی هيوٌسال ثزای ثیبى هؼٌبزاری رًٍس اعتفبزُ گززیس،
ىجك ّوجغتگیّبی اعپیزهي ٍ هيوٌسال ثِ تزتیت ثب ذيبی سیز  0/05عزی سهبًی زارای
ّوجغتگی  0/54 ٍ 0/71هیثبؽس وِ ًؾبىزٌّسُی هؼٌبزار ثَزى رًٍس اعت .زر عزی سهبًی
هَج ّبی عیٌَعی ٍ وغیٌَعی (ّوغبسّب ٍ ّبرهًَیهّب) زر ثغبهسّبی ثبثتی زر عزی سهبًی
هغتتزًس .زر تحلیل ىیفی ایي هَجّب یب چزذِّب را اعترزاج وززُ ٍ عْن ٍاریبًظ ّزیه را زر
ٍاریبًظ ول ثزآٍرز ًوَزین ٍ ایي ًتیدِ حبفل ؽس وِ چزذِّبی  22 ٍ 21 ٍ 1زر عيح
اىویٌبى  0/95هؼٌبزار هیثبؽٌس .فْن ثغیبری اس رٍیسازّبی اللیوی هٌَه ثِ ؽٌبذت احتوبل
ٍلَع ایي فزایٌسّبعت .ثزای هحبعجِ ؽبًظ ٍلَع پیؼآهسّب السم اعت هسل هٌبعجی اًتربة
گززز .زر پضٍّؼ حبمز ثزای ثزرعی احتوبل ٍلَع عبلّبی عزز زر ایغتگبُ عیٌَپتیىی تْزاى
اس رٍػ آهبری سًدیزُ هبروَف اعتفبزُ ؽسُ اعت .زر ایي رٍػ احتوبل تغییز ٍمؼیت اس عبل
عزز ثِ عبل گزم ٍ ثبلؼىظ ثِ تزتیت  1/82 ٍ 2/2ثزآٍرز گززیس ،ثِ ػجبرتی ّز  2/2عبل یهثبر
عبل عزز ٍ ّز  1/82عبل یهثبر عبل گزم رخ هیزّس (یؼٌی زٍ عبل عزز ثب اًميبع  2عبل
گزم) .احتوبل ٍلَع تساٍم عبلّ بی عزز ٍ زٍرُ ثبسگؾت آًْب ًیش ثزآٍرز گززیس .عپظ ثب اعتفبزُ
اس هسل آریوب ثِ هسلعبسی زهب ثب اعتفبزُ اس رٍػ ثبوظ – خٌىیش السام گززیس وِ ػولیبت
تفبملی ثب تأذیز یهعبلِ ( ) d=1ثِ ػٌَاى رًٍس ذيی ٍ هفزٍك ثزای هؾرـ ًوَزى الگَّبی
هٌبعت هَرز اعتفبزُ لزار گزفت .ثز ایي اعبط ٍ ثب تحلیل هٌحٌیّبی  ، PACF, ACFالگَّبی
( ARIMA )1،1،2( ٍ ARIMA )1،2،2( ٍ ARIMA )1،1،0ثزاسػ یبفت .زرًْبیت الگَی ()1،1،0
 ARIMثب همسار آوبئیه ووتز ثِ ػٌَاى ثْتزیي الگَ ثزای پیؼثیٌی اًتربة گززیس.
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