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چکيده
بررسي و شناخت تغييرات زماني دبي پايه در مطالعات حوضههاي آبخيز بخصوص در فصول با
جريان کم ،اهميت زيادي دارد .هدف از اين پژوهش بررسي و مقايسه کارايي سري زماني 93و
 16ساله به ترتيب مربوط به دبي متوسط ماهانه رودخانهي کاکارضا در شهرستان سلسله و
رودخانهي افرينه کشکان در شهرستان پلدختر در استان لرستان ميباشند .بدين منظور ابتدا
اقليم دو منطقه تعيين و در گام بعد ،توابع خود همبستگي و خودهمبستگي جزئي دادههاي
واقعي در نرمافزار  XLSTATترسيم و دادهها با استفاده از روشهاي باکس کاکس و لگاريتمي
نرمال شدهاند .سپس روند دادهها که نشاندهندهي ناايستايي دادهها بود ،تعيين گرديد .بنابراين
با استفاده از روش عملگر تفاضل در نرمافزار  MINITABروند دادهها حذف ،و مدل مناسب با
کمترين آکائيکه انتخاب شد .سپس دو دورهي  51و 12ماهه براي دو منطقه شبيهسازي
گرديد .نتايج حاکي از آن بود که مدلهاي انتخابي در دورهي  51و  12ماهه به ترتيب داراي
ضريب همبستگي  3/6 ،3/31براي رودخانهي کاکارضا و  3/88، 3/32براي رودخانهي افرينه
 -5دانشآموخته کارشناسي ارشد مهندسي آبخيزداري ،دانشگاه لرستان ،لرستان ،ايران.
 -1دانشيار و عضو هيئت علمي گروه مرتع و آبخيزداري ،دانشگاه لرستان ،لرستان ،ايران (نويسنده مسئول).
E-mail:haghizadeh.a@lu.ac.ir

 -9دانشجوي دکترا مهندسي آبخيزداري ،دانشگاه لرستان ،لرستان ،ايران.
 -2دانشجوي دکترا مهندسي بيابانزدايي ،دانشگاه گرگان ،لرستان ،ايران.
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کشکان ميباشد .در دورهي کوتاهمدت  51ماهه ،توانست شبيهسازي مناسبتري را براي هر دو
رودخانه نشان دهد.
کلمات کليدي :سري زماني ،SARIMA ،شبيهسازي ،کاکارضا ،افرينه.

مقدمه
اساس بسياري از تصميمگيريها در فرايندهاي هيدرولوژيکي و تصميمات بهرهبرداري از
منابع آب بر پايه پيشبيني و تحليل سريهاي زماني ميباشد (عراقينژاد و کارآموز،
 .)912 :5939براي پيشبيني سري زماني و تعيين مدل پيشبيني ،فنون مختلفي
وجود دارد .اين فنون را ميتوان به دو دسته کمي و کيفي تفکيك کرد .از جمله
روشهاي کمي ،مدلهاي ميانگين متحرك ساده و موزون ،هموارسازي نمايي ساده و
هالت وينترز ،باکس جنکينز ،اتورگرسـيون ميانگين مـتحرك تلفيقي  )ARIMA(5و
مدلهاي اقتصادسنجي و از روشهاي کيفي ،روشهاي دلفي ،طوفان مغزي و گروه
اسمي را ميتوان برشمرد (آذر و مؤمني .)61 :5931 ،يکي از شرايط اوليه استفاده از
دادهها در مباحث سري زماني ،ايستا بودن آنهاست ،در غير اين صورت بايد نا ايستايي
رفع شود .اگر قوانين حاکم بر مدل مانند ميانگين و کوواريانس در طول زمان به صورت
دورهاي ثابت باشد ،سري از نوع ايستاي دورهاي ميباشد ،چون اين نوع سري قابلتبديل
به ايستا نميباشد ،لذا بايد از روشهاي جديد سري زماني که بر مبناي ايستاي دورهاي
ميباشند (ماننـد مدل  PAR9 ،PMA1و مدل  )PARMA2استفاده کرد .در غير اين
صورت براي ايستا نمودن دادهها در ميانگين از روش تفاضلي و براي تبديل پايداري در
واريانس از روش باکس_کاکس ميتوان استفاده نمود در جهت مدلسازي ازسريهاي
1- Auto Regressive Integrated Moving Average
2- Periodic Moving average
3- periodic auto Regressive
4- PERIODIC AUTO REGRESSIVE-MOVING AVERAGE

ارزيابي کارايي مدل سري زماني  SARIMAدر شبيهسازي دبي متوسط...

455

زماني ،در اغلب موارد متخصصان از انواع متنوع مدلهاي رياضي و آماري بهره ميگيرند
به طوري که همبستگيهاي موجود مابين زمان و مشاهدات مدنظر است (نيرومند و
بزرگنيا .)591 :5983 ،دودانگه و سلطاني کوپائي ( )5933در پژوهشي ،با استفاده از
مدلهاي باکس -جنکينز سري زماني ماهانه جريان رودخانه dپلدختر را بررسي کردند
و مدل ) ARIMA(2,0,2)(2,0,0را بهعنوان بهترين مدل براي پيشبيني جريان آن
رودخانه انتخاب کردند .وليپور و همکاران ( )1359مقايسهي بين روشهاي ،ARMA
 ARIMAو شبکهي عصبي مصنوعي اتورگرسيو در جريان ورودي ماهانه به مخزن سد
دز انجام دادند که نتايج نشان داد جريان ورودي پيشبينيشده در  ARIMAبهتر از
پيشبيني  ARMAبوده است .هانو همکاران  )1351( 5در گوانگژو در کشور چين به
پيشبيني خشكسالي با استفاده از مدلهاي  ARIMAفصلي پرداختند .نتايج نشان داد
که اين مدلها به خوبي ميتوانند در پيشبيني خشكسالي مورداستفاده قرار گيرند.
ميرزاوند و همکاران ( )1352با تجزيهوتحليل دادههاي  96حلقه چاه در کاشان سطح
آب زيرزميني را پيشبيني نمودند .نتايج حاصل مبين اين بود که مدل AR(2)1

مناسبترين مدل است و براي دورهي زماني  63ماه پيشبيني مناسبتري را انجام
خواهد داد .نواکزو هـمکاران ،)5381( 9قدرت پيشبيني کـوتاهمدت مدلهاي
 2SARIMA ،ARIMAو مدلهاي خودهمبستگي دورهاي ) (PARرا بر روي سري 93
ماهه جريان مقايسه کردند و نشان داد که مدلهاي خود همبسته دورهاي دقيقترين
پيشبيني را دارند آنها همچنين برتري لگاريتمي را به ديگر تبديلهاي باکس _
کاکس بر اساس روش حداکثر درستنمايي به دست آوردند .وانگو همکاران)1351( 1
رواناب ساالنه را با  ARIMAو  EEMD6-ARIMAمورد بررسي قراردادند و با استفاده از
1- Han
2- AUTO REGRESSIVE
3- Noakes
4- Seasonal Auto Regressive Integrated Moving Average
5- Wang
6- Emsemble Empirical Mode Decomposition
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معيارهاي  MAPE1 ،RMSE5و  NSEC9مدل را مورد ارزيابي قراردادند .نتايج نشان
داد  EEMD-ARIMAبا دقت قابلتوجهي نسبت به  ARIMAپيشبيني ساالنه را انجام
ميدهد .بنابراين هدف از پژوهش حاضر بررسي و شبيهسازي دبي متوسط ماهانه
رودخانههاي افرينه کشکان و کاکارضا با استفاده از تجزيهوتحليل سريهاي زماني بر اين
دادهها و مقايسه دقت مدل  SARIMAدر دو منطقه ميباشد.
منطقهي مورد مطالعه
در پژوهش حاضر به منظور شبيهسازي دبي ماهانه ايستگاههاي افرينه کشکان و
کاکارضا از زير حوضههاي حوضهي آبريز کرخه و سري زماني دبي ماهانه به ترتيب در
دورهي آماري  5992-5933و  5963-5933استفاده شد .ايستگاه افرينه کشکان در
استان لرستان شهرستان پلدختر قرار دارد ،اين حوضه با مساحت  6133کيلومتر مربع و
ميانگين ارتفاع 813متر در طول جغرافيايي ' 21 ͦ 12شرقي و عرض جغرافيايي '99 ͦ 13
شمالي واقعشده است .رودخانهي کاکارضا يا رود ولم در شهرستان سلسله در استان
لرستان با طول" 22°52'15و عرض جغرافيايي " 99°21'98قرار دارد .اين رود که
بزرگترين رودخانهي منطقهي الشتر ميباشد از کوههاي جنوب غربي الشتر سرچشمه
گرفته و پس از عبور از جنوب الشتر و مجاورت بسطام از طرف شرق بهطرف جنوب
غربي جريان پيدا ميکند و به ويژه در فصل بهار سيالبي و غيرقابلعبور ميباشد.
موقعيت مناطق مورد مطالعه در شکل ( )5مشخصشده است.

1- root-mean-square error
2- mean absolute percentage error
3- Nash-Sutcliffe efficiency coefficient
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شکل ( )1مناطق مورد مطالعه

مواد و روشها
لشني زند و همکاران ( )5933در پژوهشي با استفاده از روشهاي آماري و تجربي اقليم
لرستان را پهنهبندي کردند ،در اين پژوهش ،نتايج روش دکتر کريمي با توجه به
شناختي که از اقليم ايران داشته است ،در مقايسه با ساير روشهاي تجربي ماننـد بلـور،
ايوانف ،دمارتن و  ...که معيار مطالعاتشان ساير مناطق جهان بوده است براي طبقهبندي
اقليم مناسبتر بـه نظـر ميرسد ،زيرا نتايج بهدستآمده از طبقهبندي استان لرستان بر
اساس اين روش در مقايسه بـا ساير روشهاي تجربي به واقعيت اقليم لرستان نزديكتر
بوده است .بنابراين ،در پژوهش حاضر اقليم حوضهي کاکارضا و افرينه کشکان با
استفاده از روش دکتر کريمي به ترتيب منطقه نيمه مرطوب و نيمهخشك تعيين شد.
در اين روش کريمي با استفاده از سه شاخص گرما ،سرما و رطوبت اقليم منطقه را
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معرفي مينمايد شاخص رطوبتي در اين روش وضعيت خشکي محل را با استفاده از
رابطهي)  )5مشخص مينمايد.
رابطهي ()5

P

I  5T

که در آن  :Iشاخص رطوبتي  :Pمجموع بارندگي ساالنه  :Tمجموع درجه حرارت
ماههايي از سال که منوط دماي ماهانه آنها بيش از 53درجه سانتيگراد است .آنگاه بر
اساس مقادير مختلف  Iاقليم مناطق به شرح زير از يکديگر متمايز ميگردد.
جدول( )1کالسهبندي شاخص رطوبتي کريمي
نوع اقليم

بسيار مرطوب
مرطوب
نيمهمرطوب
نيمهخشك
خشك
بسيار خشك

شاخص رطوبتي I
I<0.5
0.5<I<1
1<I<3
3<I<6
6<I<10
10<I

*منبع (احمديان و همکاران )1331

در پژوهش حاضر بهمنظور تحليل سري زماني دادههاي دبي از روش يوجويچ 5و
همکاران ( )5361استفاده شد .مدلهاي سري زماني به  9شکل اصلي ديده ميشوند:
مدلهاي خود همبسته ( ،)ARمدلهاي ميانگين متحرك( )MAو مدلهاي تلفيقي
خود همبسته و ميانگين متحرك ( .)ARMAشرط استفاده از اين مدلها ايستا بودن
دادههاي مورداستفاده است .اگر دادهها ايستا نباشند بايد به روشهاي موجود سري
دادهها ايستا شود .وجود « »Iدر  ARIMAنشاندهندهي غير ايستا بودن دادههاي اصلي
و تغيير در دادهها بهمنظور مدلسازي است (هان و همکاران .)1353 ،اگر سري دادهها
داراي حالت چرخه و تناوب باشند آنگاه نوع مدل فصلي يا  SARIMAميباشد.

1- Yevjevich
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مدلهاي سري زماني داراي  1جزء ( )p, d, qو  )P, D, Q(Sميباشند که )P, D, Q( S
جزء فصلي گفته ميشود که بهصورت رابطه  1نوشته ميشود:

رابطهي ( B  P  B s  d s DZ t  q  B O  B s  at )1

φ(B) Pو )θ(B

چندجملهايهايي از درجه  qو : p
رابطهي (  B   1  1B  2 B 2  ...  P B P  )9

رابطهي ()2

  B   1  1B  2 B 2  ...  q B q 

 :pدرجه اتو رگرسيو غيرفصلي :d ،مرتبه تفاضل گيري :q ،درجه ميانگين متحرك
غيرفصلي :P ،درجه اتورگرسيو فصلي :D ،درجه تفاضلگيري فصلي :Q ،درجه ميانگين
1
متحرك فصلي و  sطول فصل است (باکس 5و همکاران561 :1351 ،؛ باورمن و اکونل ،
 .)112 :5339دو پارامتر ديگر يعني  Dو  dپارامترهاي تفاضلي براي ايستا کردن سري
زماني است عملگر تفاضلي مورداستفاده براي سريهاي زماني پويا عبارتاند از Δ = 1-
 B( Bعملگر جهش به عقب است) اين شکل از مدلهاي  ARIMAغيرفصلي به شکل
رابطه  1نوشته ميشود:
رابطهي ()1

  B  Z t    B 1  B  Z t    B  at

که  Ztسريهاي مشاهده شده ( )Bرتبه چندجملهاي  )B( pرتبهي چندجملهاي q

است .بهطورکلي مدلسازي سريهاي زماني شامل سه مرحله شناسايي مدل ،تخمين
پارامترهاي مدل و تشخيص درستي مدل است (دودانگه و سلطاني .)1 :5933 ،در
2
شناسايي مدل با استفاده از توابع خودهمبستگي )ACF( 9و خودهمبستگي جزئي
( )PACFمدل مناسب به دادههاي سري زماني مورد بررسي برازش داده ميشود و با
استفاده از اين توابع ايستايي و فصلي بودن دادهها مورد بررسي قرار ميگيرد .دادههاي
1- Box
2- Bowerman and O'Connell
3- Auto Correlation Function
4- Partial Auto Correlation Function
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مورد استفاده بايد فاقد روند باشند روشهاي متفاوتي بهمنظور تعيين روند مورد استفاده
قرار ميگيرد که در اين مطالعه براي بررسي روند از روش عملگر تفاضلي استفاده شد.
پس از اينکه مدل مناسب تشخيص داده شد بايد پارامترهاي مدل برآورد شوند .اين
پارامترها بايد داراي دو شرط ايستايي براي خودهمبستگي و معکوسپذيري را براي
ميانگين متحرك باشند (دودانگه و سلطاني 1 :5933 ،و نيرومند و بزرگنيا:5983 ،
 .)593اين پارامترها همچنين از نظر معنيداري مورد آزمون قرار ميگيرند که اين
معنيداري در ارتباط با انحراف استاندارد تخمينها و مقدار  tميباشد .مقدار  tاز رابطه
 6به دست ميآيد:
رابطهي ()6


s

t

اگر فرض صفر ) (Ho=0با در نظر گرفتن احتمال خطاي برابر يا بيشتر از  α=0.05رد
شود در اين صورت پارامتر معنيدار خواهد بود و در مدل باقي ميماند .همچنين اگر
مقدار  P-valueکوچكتر يا مساوي سطح معنيدار بودن آزمون يعني  %1باشد ،فرض
صفر ( )Hoرد ميشود (دودانگه و همکاران .)2 :5935 ،در مرحلهي بعد درستي مدل
تشخيص داده ميشود که يکي از رايجترين آزمونهاي نرماليته دادهها روش پالت Q-Q
است که در پژوهش حاضر نيز مورد استفاده قرار گرفته است.
بحث و نتايج
پس از تعيين اقليم دو منطقه به روش دکتر کريمي ،در گام اول توابع خودهمبستگي و
خودهمبستگي جزئي دادههاي واقعي براي هر منطقه به صورت جداگانه در نرمافزار
 XLSTATترسيم گرديد .همانطور که در نمودارهاي  ACFو  PACFشکل  1و 9
نشان داده شده است ،هر دو در تأخيرهاي اوليه جهشهاي بزرگي را نشان ميدهند.
بنابراين با استفاده از تابع خودهمبستگي ) (ACFمقدار  pو با استفاده از تابع
خودهمبستگي جزئي ( )PACFمقدار  qمشخص گرديد.
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الف) نمودار PACF

ب) نمودار تابع ACF
شکل ( )2الف و ب به ترتيب توابع خودهمبستگي جزئي و خودهمبستگي رودخانهي افرينه کشکان

الف) نمودار PACF
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ب) نمودار ACF
شکل ( )3الف و ب به ترتيب توابع خودهمبستگي جزئي و خودهمبستگي رودخانهي کاکارضا

الف)

ب)

شکل ( )4الف) هيستوگرام دادههاي واقعي ب) هيستوگرام دادههاي نرمال شده رودخانهي افرينه
کشکان

الف)

ب)

شکل ( )5الف) هيستوگرام دادههاي واقعي ب) هيستوگرام دادههاي نرمال شده رودخانهي کاکارضا
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از سوي ديگر نتايج پالت  Q-Qنشان داد که دادههاي واقعي مناطق مطالعاتي نرمال
نيستند .نرمال بودن دادهها به اين دليل اهميت دارد که تئوري سريهاي زماني بر اساس
نرمال بودن دادهها توسعهيافته است و درصورتيکه دادهها نرمال نباشند بايستي با استفاده
از روشهاي مختلف آنها را نرمالسازي نمود ،از جمله روشهاي نرمالسازي دادهها
استفاده از روش باکس کاکس و لگاريتم ميباشد که در پژوهش حاضر از روش باکس
کاکس براي دادههاي رودخانهي افرينه و از روش لگاريتم براي دادههاي رودخانهي
کاکارضا استفادهشده است که هيستوگرام دادهها در اشکال  2و  1نمايش دادهشده است.
نوسانات ماهانه مشاهده شده در دادهها نشاندهندهي رفتار فصلي و تناوب  51ماهه
آنها و در نتيجه  S=12و D=1ميباشد.مرحله بعد در تجزيهوتحليل سريهاي زماني،
تعيين مؤلفه روند در سري زماني و همچنين حذف آن در جهت ايستا کردن دادهها
ميباشد و پس از بررسي ايستايي دادهها ،مدلهاي مناسب به دادهها برازش داده
ميشوند .نرمافزار براي تعيين مؤلفه روند ،يك خط را بر دادهها برازش ميدهد .شيب
اين خط برابر با مؤلفه روند ميباشد .بديهي است در صورتي که شيب اين خط صفر
باشد و خط افقي باشد ،دادهها فاقد مؤلفه روند بوده و ايستا ميباشند (نواکز و همکاران،
 .)589 :5381با بررسي صورت گرفته دادههاي دبي رودخانههاي افرينه کشکان و
کاکارضا مشخص گرديد ،به ترتيب دادهها داراي روند نزولي و صعودي ميباشند و
معادله خط برازش دادهشده بر دادهها بهصورت رابطهي  1و  8به ترتيب براي افرينه و
کاکارضا ميباشند:
رابطهي ()1
رابطهي ()8

Y t  1.4997  0.000201*t
Y t  0.5572  0.000374* t

اين امر مبين نا ايستايي مدل در دو منطقه ميباشد .بنابراين با استفاده از روش
عملگر تفاضلي در نرمافزار  MINITABروند دادهها حذف شد .در شکل 6و  1نتايج
نشان داده شده است.
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الف)

ب)

شکل( )6الف و ب به ترتيب نمودارهاي آناليز دادههاي نرمال شده و آناليز دادههاي حذف روند شده
رودخانهي افرينه کشکان

ب)

الف)

شکل( )7الف و ب به ترتيب نمودار آناليز دادههاي نرمال شده و آناليز دادههاي حذف روند شده
رودخانهي کاکارضا

با توجه به اشکال  6و  1باال مقدار  dبراي رودخانههاي افرينه و کاکارضا برابر 5
ميباشد .آزمون و معيار آکائيکه ( )AIC5يکي از روشهاي مقايسهي مدلهاي مختلف
ميباشد .اين روش بر اين مبنا استوار است که از بين مدلهاي مناسب ،مدلي که داراي
1- Akaike information criterion
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کمترين مقدار ضريب آکائيك باشد بهعنوان بهترين مدل انتخاب ميشود
(فروستوسويل 5و همکاران .)232 :1338 ،بنابراين مقادير Pو  Qرا با آزمون و خطا به
دست ميآيند .در جدول ( )5مدلهاي اوليه سري زماني مشاهده ميشود .در اين جدول
بر اساس معيار آکائيکه کمترين مـقدار آکائيکه مشخص و مدل مناسب انتخاب گرديد.
با توجه به جدول ( )1مدل  SARIMAانتخاب شده براي رودخانهي افرينه به صورت
 )5,5,1(×)5,5,5(51و براي رودخانهي کاکارضا به صورت  )5,5,1(×)2,5,1(51ميباشد.
جدول ( )2استفاده از معيار آکائيکه براي انتخاب مدل مناسب
افرينه
AIC

613.581
613.338
693.521
695.581

کاکارضا
AIC

)p،d،q( × )P،D،Q(12

-633.165
-683.152
-135.53
-618.996

)5،5،1( × )5،5،3(51
)5،5،1( × )5،5،5(51
)5،5،1( × )3،5،3(51
)5،5،1( × )1،5،5(51

)p،d،q( × )P،D،Q(12

)5،5،1( × )5،5،9(51
)5،5،1( × )3،5،9(51
)5،5،1( × )2،5،1(51
)5،5،1( × )5،5،1(51

مدلهاي  SARIMAانتخابشده براي شبيهسازي در دو دورهي  51و  12ماهه
مورد بررسي و واسنجي قرار گرفت .و با توجه به معيارهاي ريشهي ميانگين مربعات
خطا ،ضريب کارايي نش ساتکليف و ضريب همبستگي مطابق جدول ( )9بهترين دورهي
زماني براي استفاده از مدلها تعيين و شبيهسازي صورت گرفت (شکل .)8
جدول( )3واسنجي نتايج مدل در دورههاي  12و  24ماهه رودخانههاي افرينه کشکان و کاکارضا.
ريشهي ميانگين

ضريب کارايي

ضريب

رودخانههاي

مربعات خطا

نش ساتکليف

همبستگي

افرينه کشکان

 51ماهه
 12ماهه

-3/26
-3/91

3/33
3/33

3/32
3/88

کاکارضا

 51ماهه
 12ماهه

-3/23
-3/91

3/33
3/33

3/31
3/86

مورد مطالعه

دورهي زماني

1- Frausto-Solis
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الف) دورهي 12ماهه رودخانهي افرينه کشکان

ب) دورهي 24ماهه رودخانهي افرينه کشکان

پ) دورهي 12ماهه رودخانهي کاکارضا

ت) دورهي 24ماهه رودخانهي کاکارضا

شکل ( )3نمايش مقدار مشاهداتي و شبيهسازيشده رودخانهي کاکارضا و افرينه

نتايج واسنجي مدل در دورههاي مورد بررسي (جدول )9نشان داد که مدلهاي
سري زماني ( )SARIMAبراي دورهي  51ماهه کارايي قابل قبولي دارند .نتايج اين
پژوهش با نتايج (هان )1353 ،و (وليپور )1359 ،مبني بر پيشبيني مناسب مدل در
 51ماه همخواني داشته و با نتايج (آبودو 5و همکاران )1353 ،که مدل را براي
پيشبيني دورهي کوتاهمدت يكماهه جريان رودخانه مناسب تشخيص داده بودند در
تضاد است .بيشترين اختالف بين مقادير مشاهداتي و شبيهسازيشده در فواصل دو ماه

1- Abudu
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اسـفند و فروردين ميباشد که به دليل بارشهاي فراوان مـقدار دبي در ماه فروردين
افزايش چشمگيري دارد.
نتيجهگيري
در پژوهش حاضر با استفاده از نرمافزارهاي  MINITABو  XLSTATتناوب ،نرمال
بودن و روند دادهها مورد بررسي قرار گرفت .سپس بر اساس معيار آکائيکه ،مدل
 SARIMA)5،5،1(×)5،5،5(51براي رودخانهي افرينه کشکان مناسب ،و مدل
 SARIMA)5،5،1(×)5،1،2(51براي رودخانهي کاکارضا انتخاب شد ،با مدل انتخابي در
دو دورهي  51و  12ماهه شبيهسازي صورت گرفت ،نتايج نشان داد مدل انتخابي در
دورهي  51ماهه شبيهسازي مناسبتري را انجام ميدهد .با بررسي صورت گرفته در
اقليم دو منطقهي افرينهکشکان و کاکارضا با استفاده از روش دکتر کريمي نتايج
حاصلشده نشان داد مدل سري زماني  SARIMAدر منطقهي نيمهخشك (افرينه
کشکان) نسبت به منطقهي نيمهمرطوب (کاکارضا) داراي دقت باالتري ميباشد
همچنين افزايش دورهي آماري در دقت مدل باعث افزايش دقت در پيشبيني ميشود.
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