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چکیده

Abstract
Requiring accurate, complete and reliable data is the first step
in climate studies. Incomplete data challenges climate analysis.
Missing (incomplete) data is often found in meteorology.
Therefore, completing the data (imputation) is the primary need
for analysis. There are several ways to imputation missing data
that vary depending on the data type and climatic characteristics
of each region. Precipitation and temperature are the most
important variables of meteorology and climatology. The length
of the statistical period plays a pivotal role in the accurate analysis
of these variables. The monthly temperature of three cities in
Iran, including Mashhad, Bushehr and Jask, has been available
in a book called World Weather Records since about 1890. This
information contains missing data, especially during World War
II (1941-1949). This missing data is more visible. The purpose of
this study is to increase the accuracy of estimating these missing
data by introducing the applied MICE method and providing a
complete series of monthly temperatures over 130 years. Stations
from neighboring countries were selected as independent
(predictor) stations in the patterns. First, the missing monthly
temperature data of these three stations were estimated by fitting
regression patterns (RMSE of 0.71 to 0.94 οC). The classical
regression method requires the study of basic hypotheses and
pattern pathology. These patterns were also estimated by the MICE
method (RMSE of 0.39 to 0.82 οC). The results of the study and
implementation of this package in Rstudio show the superiority of
this method. This method is designed for missing data, does not
have regression problems, and has many capabilities. Therefore, it
is recommended to estimate missing meteorological data.
Keywords: Missing Data, Regression, MICE Algorithm,
Temperature, Basic Regression Hypotheses.
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نیاز به دادههای کامل و قابل اطمینان اولین گام در مطالعات اقلیمی
. تحلیلهای اقلیمی را دچار چالش میکند، دادههای ناکامل.است
.اغلب در آب و هواشناسی دادههای گمشده (ناکامل) وجود دارد
روشهای.بنابراینکاملکردندادهها(ترمیم)نیازاولیهتحلیلهاست
متعددی برای بازسازی دادهها وجود دارند که بسته به نوع داده و
 بارش و دما.خصوصیات آب و هوایی هر منطقه متفاوت میباشند
 طول دوره آماری.از مهمترین متغیرهای هوا و اقلیمشناسی هستند
 دمای ماهانه سه.اهمیت بسزایی در دقت تحلیل این دو متغیر دارد
 در1890  بوشهر و جاسک از سال حدود،شهر ایران شامل مشهد
 این اطالعات. موجود استWorld Weather Records کتبی به نام
 مخصوصاً همزمان با جنگ جهانی،دارای دادههای گمشده میباشد
 هدف.) این دادههای گمشد ه مشهودتر هستند1949-1941( دوم
 افزایش دقت برآورد این دادههای مفقود با معرفی،این پژوهش
130  و ارائه رسی کامل دمای ماهانه در طولMICE روش کاربردی
 ایستگاههایی از کشورهای مجاور بهعنوان، بدين منظور.سال است
 ابتدا دادههای مفقود دمای ماهانه.ایستگاههای مبنا انتخاب شدند
این سه ایستگاه با برازش الگوهای رگرسیونی ترمیم شدند (ريشه
ش کالسیک
  رو.)درجه سانتیگراد0/94 تا0/71 میانگین مربعات خطا
.رگرسیون نیازمند بررسی فرضهای زیربنایی و آسیبشناسی است
 نیز برآورد شدند (ريشه میانگین مربعاتMICE این الگوها با روش
 نتایج مطالعه و اجرای این.) درجه سانتیگراد0/82  تا0/39 خطا
 این روش. نشان از برتری این روش داردRstudio بسته در محیط
 مشکالت رگرسیون را نداشته،برای دادههای مفقود طراحی شده
 لذا برای ترمیم دادههای گمشده آب و.های زیادی داردو قابلیت
.هواشناسیپیشنهادمیشود
، دما،MICE  الگوریتم، رگرسیون، داده گمشده:واژ ههای كلیدی
.فرضهای زیربنایی رگرسیون
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این پنج ایستگاه دارای بارش و دمای ماهانه دراز مدت ( 125تا
 140سال) است .آمار طوالنی مدت بارش این ایستگاهها پس
از ترمیم به بیش از  100سال خواهد رسید .بنابراین میتواند
مبنای تحلیلهای دقیقتر و مطمنئتری برای دما و بارش ماهانه
و ساالنه این پنج شهر باشد .چون این پنج شهر در اقصا نقاط
ایران قرار دارند ،هریک میتوانند مناینده ناحیهای از کشور باشد.
تاکنون ترمیم این دادهها در مقیاس ماهانه (به جز دمای مشهد
توسط فرزندی و همکاران )1393 ،انجام نشده است .ترمیم این
آمار در قلمروی برآورد دادههای گمشده است .دادههای گمشده
سبب كاهش دقت برآورد میشود .یعنی برآوردها اریب هستند
و صحت تحلیلهای ما در مورد جامعه دچار تردید است (Little
و2002 ، Rubin؛ ارقامی و همكاران.)1380 ،
حجم منونه (طول دور ه آماری) به ویژه در مناطق خشك و
نیمه خشك برای تحلیل فراوانی ،تحلیل رسیهای زمانی ،تحلیل
خشكسالیها و  ...باید حداقل 100سال باشد ،زیرا دادههایی
با طول کمرت نوسانات دراز مدت را منعکس منیکنند .دوره
بازگشت نیز به طول دوره آماری وابسته است .برآورد بزرگرتین
دوره بازگشت با دقت قابل قبول معادل یك پنجم طول دادهها
است ( Jacobو همکاران .)1999 ،بنابراین در اختیار داشنت آمار
طوالنی مدت و کامل اولین نیاز تحلیلهای قابل اعتامد در آب
و هواشناسی است .این خود نیاز به روشهای دقیقتری برای
برآورد دادههای مفقود دارد .زیرا مفقودی در دادههای آب و
هواشناسی معمول است.
تاکنون روشهای مختلفی برای ترمیم دادههای مفقود پیشنهاد
شده است که هر یک بر اصول ریاضی خاصی بنا شدهاند.
رگرسیون به عنوان یک روش کالسیک آماری با روش برآورد کمرتین
مربعات ،کاربرد زیادی در آب و هواشناسی دارد (رضایی پژند و
بزرگ نیا Iqbal .)1381 ،و همکاران ( )2018تغییرات بارش در
دریای زرد چین را در دوره آماری  1960-2014بررسی کردهاند.
آنها روش رگرسیون خطی را برای برآورد دادههای مفقود بارش
به کار بردهاند .طوالنیترین آمار دما و بارش ماهانه ایران در
شهر مشهد و از سال( 1893بیش از  125سال) قابل دسرتس است
(فرزندی و همکاران .)1393 ،این رسیهای زمانی دارای دادههای
گمشده هستند .ترمیم ماهانه دادههای مشهد با الگوهای
رگرسیونی و بهینهسازی انجام شده است (فرزندی و همکاران،
 .)1393همچنین دو پژوهش در مقیاس ساالنه نیز بر روی بارش
دادههای فوق صورت گرفته است .ابتدا مفقودیها ترمیم و
سپس دادههای کامل ساالنه تحلیل شدهاند .خلیلی و بذرافشان
( )1387تداوم خشکسالیها را با تحلیل فراوانی بارش ساالنه
طوالنی مدت مشهد بررسی کردند .آنها روش خودهمبستگی
را برای ترمیم بارش ساالنه انتخاب کردند Ghahraman .و
 )2007( Ahmadiپانزده سال مفقودی بارش ساالنه مشهد را

مقدمه
ترمیم دادههای گمشده( 1مفقود) در علوم مختلف اهمیت
ویژهای دارد .تحلیلهای کالسیک آماری با منونههای کامل (بدون
مفقودی) ممکن است و در منونههای شامل مفقودی نتایج
تحلیلها اریب هستند ،یعنی در صحت آنها تردید وجود دارد
(ارقامی و همکاران .)1380 ،نیاز به دادههای صحیح ،کامل و
قابل اطمینان اولین گام در مطالعات اقلیمی است .دادههای
ناکامل ،تحلیلهای اقلیمی را دچار چالش میکند .اغلب در آب
و هواشناسی دادههای گمشده (ناکامل) موجود است .بنابراین
کامل کردن دادهها (ترمیم) نیاز اولیه تحلیلهاست .روشهای
متعددی برای بازسازی دادهها وجود دارند که بسته به نوع داده
و خصوصیات آب و هوایی هر منطقه متفاوت میباشند .دما
و بارش از مهمترین متغیرهای آب و هوایی هستند .دادههای
طوالنی مدت و کامل متغیرهای دما و بارش اولین نیاز تحلیلهای
قابل اعتامد در آب و هواشناسی و علوم مرتبط است .طول
دوره آماری اهمیت بسزایی در دقت تحلیل این دو متغیر دارد.
حجم منونه کمرت از  100سال (بویژه در مناطق خشک و نیمه
خشک) منیتواند نوسانات دراز مدت را به خوبی منعکس کند
( Edmondو همکاران.)1973 ،
آمار مشاهدهای متغیرهای هواشناسی در چند ایستگاه همدید
ایران از سال  1951( 1330میالدی) در سایت سازمان هواشناسی
ایران قابل دسرتس است ( .)www.weather.irبنابراین حداكرث
طول دوره آماری رسمی کشور  70سال است .آمار قدیمی و
طوالنی مدت دمای ماهانه سه شهر و بارش ماهانه پنج شهر
ایران توسط سفارت امریکا و انگلیس در دوره قاجار و قبل
از سال 1330اندازهگیری و در کتبی به نام World Weather
 Recordsثبت شده است (.)1927 ،Smithsonian Institution
این اطالعات نشان میدهد که طول دوره آماری دما و بارش
ماهانه این ایستگاهها حدود  130سال است .ایستگاههای
فوق ،تنها ایستگاههای با آمار طوالنی مدت در ایران هستند.
متاسفانه این آمار كه میتواند مبنای ارزشمندی در تحقیقات
و نشاندهنده تغییرات بلندمدت دورهای و روند و  ...باشند،
دارای داده گمشده بوده و تا به حال در دسرتس پژوهشگران قرار
نگرفته است .بررسی گمشدههای ماهانه این ایستگاهها نشان
میدهد که اکرث آنها به دنبال جنگ جهانی اول ( 1918و )1919
و جنگ جهانی دوم ( )1949-1941رخ دادهاند .برخی دادههای
گمشده ماهانه نیز به طور پراکنده در طول دوره آماری وجود
دارند ( .)1947 ،Smithsonian Institutionنام این پنج شهر و
سال رشوع آماربرداری آنها عبارتاند از :مشهد (دما 1885و بارش
 ،)1893تهران (بارش  ،)1884اصفهان (بارش  ،)1893جاسک (دما
 1893و بارش  )1893و بوشهر (دما  1878و بارش  .)1878بنابراین
نرشیه آب و توسعه پایدار
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سال هشتم ،شامره 1400 ،3

با روش کریجینگ و برازش رگرسیون چندگانه بر میانگینهای
متحرک باران ساالنه ترمیم كردند .روش خودهمبستگی فقط از
اطالعات درون خود دادهها استفاده میکندMICE .
دادههای گمشده در رسی دادهها باید رشایطی داشته باشند
که معموالً روشهای برآورد داده مفقود بتوانند آنها را با دقت
مناسبی ارزیابی کنند .مثال باید تصادفی یا کامالً تصادفی باشند.
از روشهایی که برای برآورد داده مفقود طراحی شدهاند میتوان
به الگویتمهای  4MICE ،3MI ،2EMو  ....اشاره کردPorto .
و همکاران ( )2017بارش روزانه دو منطقه همگن اقلیمی را
در تاریخهای مشخص شده با سه روش  ،MICEکریجینک و
کوکریجینگ برآورد منودند .آنها نتیجه گرفتند روش  MICEدر
مقایسه با روشهای زمین آماری در منطقه اول  0/16و در منطقه
دوم  0/26بهرت بود Yozgatligil .و همکاران ( )2013شش روش
ترمیم دادههای مفقود را برای بارش و دمای ماهانه ترکیه ارزیابی
و مقایسه منودند .روشها در این تحقیق به دو دسته ساده و
پیچیده تقسیم شدند .روشهای ساده عبارتند از میانگین حسابی،
نسبت نرمال ( 5)NRو نسبت نرمال وزنی با روش همبستگی.
روشهای پیچیده شامل پرسپرتون چندالیه شبكه عصبی مصنوعی
( ،6)ANNاسرتاتژی جاگذاری چندگانه با زنجیره مارکوف-مونت
کارلو بر اساس حداکرثکردن امید ریاضی ( 7)EM-MCMCو روش
اصالح شده  EM-MCMCاست .آنها مجموع مربعات خطا را
برای ارزیابی و انتخاب روش برتر به كار بردند .افزون بر این روش
تحلیل رسیهای زمانی پویای غیرخطی را با روش همبستگی
بیبعد نیز برای وابستگی فضایی مكانی دادههای جاگذاری شده
به كار گرفتند .تحلیل آنها نشان داد كه دو روش  ANNو EM-
 MCMCاز بقیه بهرت عمل میكنند.
هدف این پژوهش افزایش دقت برآورد دادههای مفقود در

نام ایستگاه
مشهد
جاسک
بوشهر
رسخس
کوشکا
گودان
برصه
بحرین
شارجه

آمار دمای طوالنی مدت ماهانه سه شهر ایران و ارائه رسیهای
بلندمدت است .در این راستا روش  MICEبرای برآورد دادههای
مفقود هواشناسی برای اولین بار در ایران معرفی شده و با روش
کالسیک رگرسیون مقایسه میشود .این تحقیق از دو جنبه حائز
اهمیت است -1 .معرفی یک روش کارا و ساده برای برآورد
دادههای مفقود هواشناسی -2 ،تولید آمار بلندمدت دمای ماهانه
سه شهر ایران که میتواند مبنای ارزشمندی برای مطالعات منابع
آب ،خشكسالیها ،تغییر اقلیم ،گرمایش جهانی و ...باشد.
مواد و روش
دمای ماهانه سه ایستگاه در انتشارات  8WWRمنتسب به
ایران با قدمتی  125تا  140سال موجود است (Smithsonian
1927 ،Institution؛ 1934؛  .)1947این ایستگاهها شامل مشهد،
جاسک و بوشهر است .متاسفانه این آمار كه میتواند مبنای
ارزشمندی در تحقیقات و نشاندهنده تغییرات دورهای ،روند و
 ...باشد ،دارای دادههای گمشده است .دادههای گمشده عمدتاً
مربوط به جنگهای جهانی اول و دوم میباشد.
این تحقیق قصد دارد ضمن جمعآوری این اطالعات ،آنها را با
روشهای دقیق و نوین ترمیم منوده و آمار کامل و طوالنی مدت
را برای اولین بار در اختیار پژوهشگران قرار دهد .این آمار از
کتب  WWRو سازمان هواشناسی کشور جمعآوری و سپس
ترمیم شده است .دو روش رگرسیون و  MICEدر این تحقیق
بررسی و مقایسه شده است .ایستگاههای مورد استفاده در این
پژوهش در جدول ( )1و شکل ( )1آمده است .سه ایستگاه پاسخ
با دایرههای قرمز و ایستگاههای پیشگو با دایرههای سیاه در
شکل ( )1نشان داده شده است.

جدول  -1مشخصات ایستگاههای منتخب مورد بررسی در الگوهای دما و بارش
درصد
سال رشوع درصد گمشدگی
عرض
طول
کد
ارتفاع (مرت)
نام کشور
گمشدگی دما
بارش
آماربرداری
 WMOجغرافیایی جغرافیایی
10/4
9/1
1893
980
36/27
59/63
40745
ایران
7/7
19/6
1893
4
25/80
57/50
40893/2
ایران
6/4
19/5
1878
14
29/00
50/80
40858
ایران
1902
279
36/53
61/22
ترکمنستان 38974
1897
57
35/28
62/35
ترکمنستان 38987
1899
1488
37/63
58/40
ترکمنستان 38881
1921
2
30/40
47/70
40689
عراق
1902
2
26/27
50/65
41150
بحرین
1933
34
25/30
55/50
41196
امارات

معرفی روش  MICEدر ترمیم دادههای گمشده هواشناسی و مقایسه با رگرسیون؛ ...
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فرزندی ،م .و رضاییپژند ،ح.

شکل -1موقعیت ایستگاههای پاسخو پیشگو :مشهد ،جاسک و بوشه (با دایرههای سیاه) و ایستگاههای منتخب به عنوان متغیر مستقل برای
ترمیم دمای ماهانه (با دایرههای قرمز)

( )1رگرسیون چندگانه خطی را براساس  kمتغیر پیشگو نشان
میدهد β0 .تا  βkپارامرتهای الگو هستند که باید با دادههای
در دسرتس برآورد شوند u .مولفه خطاست که از توزیع نرمال
با میانگین صفر و واریانس ثابت  σ2پیروی میکند σ2 .نیز
باید توسط دادهها برآورد شود (رضایی پژند و بزرگ نیا1381 ،؛
 Ranhaoو همکاران.)2008 ،
Y= β0+ β1X1+ β2X2+…+ βkXk+u
()1
پذیر ههای پایه :پذیرش الگوی رگرسیونی خطی به دو مرحله
تفکیک میشود .مرحله اول برآورد پارامرتها ،آزمونهای الزم،
تحلیل واریانس ،رضیب تعیین و غیره است .در رابطه خطی
(β ،)1ها رضایب یا پارامرتهای الگو هستند که باید برآورد شوند.
برآورد این پارامرتها با روشهایی چون حداقل مربعات خطا،
حداکرث درستمنایی و  ...انجام میشود .روش حداقل مربعات
معمولتر است .رضایب الگو باید به گونهای برآورد شوند که
مجموع مربعات خطا کمینه شود .پارامرت در الگو وقتی پذیرفته
میشود که آماره به دست آمده از  tجدول بزرگتر یا میزان
احتامل ( )p-valueبه اندازه کافی کوچک باشد.
اگر الگو در مرحله اول رد نشد ،باید مرحله دوم را که برقراری
پذیرههای زیر است بررسی کرد .این پذیرهها در مورد مولفه تصادفی
است .قبول نهایی الگو مرشوط به برقراری این فرضها است.
 )1میانگین خطاها صفر است ((.)E(Zi=0
 )2واریانس خطاها ثابت است ( .)Var(Zi)= σ2مقدار آماره
کای-دو در آزمون بروش-پاگان 13از کای-دو جدول بزرگرت باشد.
 )3خطاها توزیع نرمال دارند (( .)Z~N(0,σ2آزمون شاپیرو-
ویلک و منودار چندکی این فرض را بررسی میکند.

دادههای گمشده یکی از مشکالت جدی در علوم مختلف به
ویژه در آب و هواشناسی است .امروزه روشهای کارآمدی برای
9
رفع مشکل دادههای گمشده ارائه شده است که به سازوکار
دادههای گمشده بستگی دارد .كل دادهها ( )yرا میتوان به دو
قسمت گمشده ( )ymisو مشاهدهای ( )yobsتفكیك كرد .قوانین
احتاملی بر  ymis ،yو  yobsحاكم است.
دادههای گمشده از لحاظ سازوکار به سه دسته تقسیم میشوند:
 -1گمشدگی کامالً تصادفی  10MCARیعنی توزیع دادههای
گمشده نه وابسته به قسمت مشاهده شده باشد و نه وابسته به
قسمت گمشده.
11
 -2گمشدگی تصادفی  MARیعنی توزیع گمشدگی به قسمت
مشاهده شدهی دادهها وابسته است.
 -3گمشدگی غیرتصادفی  12MNARدرصورتیکه توزیع گمشدگی
به داده گمشده نیز وابسته باشد (.) 2002،Scheffer
• رگرسیون
رگرسیون تابعی است كه وابستگی یك متغیر (پاسخ) به یک
یا چند متغیر (پیشگو) را ارائه میدهد .این تابع میتواند
خطی ،غیرخطی ،ساده و چندگانه باشد .رگرسیون چندگانه
ابزاری سودمند در ترمیم و گسرتش دادههای مفقود است
(ارقامی و همکاران .)1380 ،بررسی باقیماندههای الگوی
رگرسیونی(آسیبشناسی) 13با اینکه یکی از نقاط قوت رگرسیون
است ،اما عدم بررسی و تایید آنها نتایج را با چالش مواجه
میکند .رگرسیون امید ریاضی رشطی  Yبه رشط متغیرهای
 X1تا  Xkمطابق رابطه Y=E(Y|X1=x1,…,Xk=xk)iاست .رابطه
نرشیه آب و توسعه پایدار
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در نتیجهگیری شود .با چند مرتبه جانهی ،جانهی چندگانه
مطمئناً منجر به کاهش عدم قطعیت و بهوجودآمدن بازهای از
مقدارهایی که مقدار واقعی شامل آن است میشوند.
جانهی چندگانه نیز پیادهسازی چندان دشواری ندارد .تعداد
زیادی از بستههای آماری در نرمافزارهای آماری وجود دارند که
به راحتی امکان اجرای جانهی چندگانه را ممکن میکند .برای
مثال بسته  MICEبه کاربران امکان جانهی بهروش  MICEرا در
نرمافزار  Rمیدهد.
بسته نرمافزاری  MICE 2.9از نسخههای قبلی کاملتر است.
توابع جدید ،تولید خودکار ماتریس پیشگو و موارد دیگر افزوده
شده است .سه تابع مهم در این بسته عبارتند از () miceبرای
جانهی دادههای چند سطحی with)( ،برای ورود الگو و تحلیل
دادههای کلی در دادههای جانهی شده pool)( ،برای ترکیب
سطوح مختلف و ایجاد برترین رسی پیشگو .این سه مرحله اصلی
با عنوان جاگذاری چندگانه (جانهی اولیه مفقودی) ،تجزیه و
تحلیل نتایج و یکپارچهسازی در شکل ( )2آمده است.

 )4توزیع خطاها مستقل است .یعنی ناخودهمبسته مرتبه یک
باشد ( .)Cov(Zi,Zj)=0;i≠jآزمون دوربین-واتسون ()D-W
این فرض را بررسی میکند .آماره به دست آمده باید در محدوده
خاصی قرار بگیرد.
 )5متغیرهای پیشگو همخطی نداشته باشند (عامل تورم واریانس
یا آماره  15VIFکمرت از  10باشد).
 )6داده پرت از الگوی رگرسیونی تا حد ممکن بررسی و حذف
شود .آزمون بون فرنی دادههای پرت فرین را نشان میدهد.
بررسی برقراری این فرضها در خصوص باقیماندهها با آزمون و
روشهای توصیفی مناسب صورت میگیرد .الگو پس از تایید این
موارد رد منیشود (قبول است)( .رضایی پژند و بزرگ نیا.)1381 ،
• الگوریتم MICE
بهمنظور مدیریت مشکل افزایش خطای حاصل از جانهی،
روبین ( )۱۹۸۷روشی را برای متوسط کردن نتایج در امتداد
چندین مجموعه داده جانهیشده توسعه داد .الگوریتم چند
جانهی  MICE 1.0حالت پیرشفتهتر  EMو  MIبوده که در سال
 2000و در  Splusنوشته شد .این بسته در سال  2001به زبان R
طراحی شد .سپس نسخه  MICE 2.9در سال  2011توسط Van
 Buurenارائه شد .این بسته نرمفزاری از زنجیره مونت کارلو
مارکف ( )MCMCاستفاده میکند و نامهای مختلفی در منابع
مختلف دارد .این الگوریتم امروزه در زمینههای متنوعی از قبیل
اقتصاد ،کشاورزی ،زیستشناسی و نظایر آن به کار میرود.
همهی روشهای جانهی چندگانه از سه گام زیر پیروی میکنند:
 .1جانهی :مشابه با جانهی تکی ،مقدارهای گمشده جانهی
میشوند .بههرحال ،مقدارهای جانهیشده بهجای یک بارm ،بار
از یک توزیع آماری به دست میآیند .در پایان این گام ،باید m
مجموعهداده کامل وجود داشته باشد.
 .2تحلیل :هرکدام از  mمجموعهداده تحلیل میشود ،در پایان
این گام بایستی  mتحلیل وجود داشته باشد.
 .3تجمیع m :نتیجه با محاسبه میانگین ،واریانس و بازه اطمینان
متغیر مورد نظر در این گام ،در یک نتیجه تلفیق میشوند.
یکی از مزیتهای جانهی چندگانه به نسبت جانهی تکی و روشهای
ساده این است که جانهی چندگانه انعطافپذیر است و میتواند
در سناریوهای متفاوتی استفاده شود .جانهی چندگانه میتواند در
مواردی که دادهها به کلی یا به تصادف گمشدهاند یا حتی مواردی
که به تصادف گمنشدهاند ،استفاده شود .در هرصورت ،روش
اصلی جانهی چندگانه ،جانهی چندگانه بوسیله معادالت زنجیری
( )MICEاست .نکته مهم الزم بهذکر این است که  MICEتنها
زمانی میتواند پیادهسازی شود که دادههای گمشده از سازوکاری
تصادفی پیروی کند.
غفلت از عدم قطعیت در جانهی ،ممکن است منجر به خطا
16

معرفی روش  MICEدر ترمیم دادههای گمشده هواشناسی و مقایسه با رگرسیون؛ ...

شکل  -2گامهای اصلی اجرای الگوریتم MICE

سمت چپ شکل ( )2نشان میدهد که تجزیه و تحلیل با مجموعه
دادههای ناقص/ناکامل مشاهده شده  Yobsآغاز میشود .به
طور کل ،مسئله این است که ما منیتوانیم پارامرت تابع چگالی
دادهها را از  Yobsبدون فرضیههای غیرواقعی درباره دادههای
غیرمشاهدهای تخمین بزنیم .جانهی چندگانه یک چارچوب
کلی است که چندین نسخه منتخب داده را با جایگزینکردن
مقادیر گمشده با مقادیر دادههای احتاملی انجام میدهد .این
مقادیر احتاملی از توزیع خاص اختصاص یافته برای هر درایه
گمشده استخراج میشوند .تعداد مجموعه دادههای منتسب
اولیه با آرگومان  mدر تابع  miceوارد میشود .این آرگومان به
طور پیشفرض  5است .یعنی  5مجموعه داده Y5 ، ... ،Y2 ،Y1
که برای دادههای موجود یکسان و برای دادههای جانهی شده
متفاوت است .هر مدل جانهی سه رشط را باید داشته باشد-1 :
قانونمندی فرآیندی که داده گمشده را خلق میکند -2 .حفظ
وابستگی (ارتباط) بین دادهها -3 .حفظ عدم قطعیت این روابط
(Van Buurenو .)2011 ،Groothuis
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و بوشهر برازش داده شد.
برای این منظور دمای ایستگاههای عشقآباد ،بایرام علی ،گودان،
رسخس و تجن به عنوان متغیر مستقل در ساخت دادههای
گمشده دمای ماهانه مشهد بررسی شدند .سه عاملِ فاصله تا
ایستگاه مشهد ،همبستگی و وجود داده در ماههای گمشده در
انتخاب این ایستگاهها موثر بودند .دو ایستگاه رسخس و گودان
در ترمیم دمای این ایستگاه انتخاب شدند .با توجه به همبستگی
باالی دمای ایستگاهها و در نتیجه هم خطی متغیرهای ورودی
(همبستگی ایستگاههای پیشگو) ،الگوهای خطی چند متغیره
رد شدند و متغیرهای پیشگو به صورت تبدیل شده (لگاریتمی،
توانی و  ) ...به الگوها وارد میشوند .به همین ترتیب برای

نتایج و بحث
دادههای طوالنی مدت و کامل متغیر دما یکی از نیازهای مهم
در تحلیلهای قابل اعتامد در اکرث مطالعات آب و هواشناسی
و علوم مرتبط است .آمار بیش از  120سال این متغیر برای سه
ایستگاه ایران (مشهد ،بوشهر و جاسک) اندازهگیری و در کتبی
به نام  World Weather Recrdsثبت شده است .این اطالعات
ماهانه بوده و در بازههایی (متأثر از جنگهای جهانی اول و
دوم) دارای داده گمشده است .هدف این پژوهش جمعآوری و
ترمیم این آمار طوالنی مدت است .زیرا نتایج تحلیل آمار کوتاه
(کمرت از  100سال) یا ناقص از دیدگاه علم آمار اریب است .یعنی
صحت نتایج زیر سوال است .این تحقیق در چند مرحله مطابق
زیر انجام شده است.
ابتدا الگوهای چندگانه رگرسیونی به دادهها برازش داده شد.
اینکار مستلزم داشنت ایستگاههایی با اطالعات کامل به عنوان
متغیر مستقل (توضیحی ،پیشگو یا مبنا) در الگو است .با توجه
به اینکه چنین ایستگاههایی در ایران موجود نیست ،لذا کلیه
ایستگاههای کشورهای همسایه که دارای دادههای قدیمی و
همزمان با ایستگاههای پاسخ (وابسته) هستند انتخاب و بررسی
شدند .ایستگاهها بر اساس سه معیار انتخاب شدند -1 .همبستگی
باال  -2فاصله کم  -3داشنت اطالعات در خألهای ایستگاه پاسخ.
مشخصات ایستگاههای پاسخ و پیشگو و درصد مفقودیهای سه
ایستگاه ایران در جدول ( )1آمدهاست.

ساخت دادههای گمشده در دو ایستگاه بوشهر و جاسک نیز الگوهای
مختلف بررسی شد .الگوهای مختلف بررسی و نتایج نهایی الگوهای
دمای مشهد ،بوشهر و جاسک به ترتیب در روابط با شامره ( )2تا ()4
به عنوان بهرتین الگو انتخاب شدند.
متغیرهای دمای ماهانه ایستگاههای به کار رفته در این سه الگو به
ترتیب با عالئم اختصاری (TMasدمای مشهد)( TSer ،دمای رسخس)،
(TGudدمای گودان)(TBus ،دمای بوشهر)(TBah ،دمای بحرین)TBas ،
(دمای برصه)(TJas ،دمای جاسک) و (TSharدمای شارجه) ،تعریف
میکنیم.
TMas=β0+β1TSer+β3log(TGud+6)+ε
(	)2
-2
TBus=β0+β1TBah+β3(TBas )i
(	)3
TJas=β0+β1TBah+β3exp(TShar)i
(	)4
نتایج حاصل از برازش الگوهای نهایی دمای سه ایستگاه مورد بررسی،
شامل برآورد رضایب و خطای معیار و آماره  tهر رضیب ،عامل تورم
واریانس ( )VIFو برخی آزمونهای آسیبشناسی در جدول ( )2آمده
است .رضیب تعیین و آماره  Fقدرت الگو را نشان میدهند.

 الگوهای رگرسیونیالگوهای رگرسیونی مختلف به بارش سه ایستگاه مشهد ،جاسک

جدول  -2نتایج حاصل از برازش الگوهای نهایی دمای سه ایستگاه ایران شامل برآورد رضایب و عامل تورم واریانس و آسیبشناسی
متغیر
ایستگاه رضایب
پیشگو
مشهد
بوشهر
جاسک

β0
β1
β2
β0
β1
β2
β0
β1
β2
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ثابت
رسخس
گودان
ثابت
بحرین
برصه
ثابت
بحرین
شارجه

برآورد
رضیب

آماره t

-15/62
-4/87
70/50
0/69
16/15
2/74
-4/59
-1/82
84/54
1/01
-5/35 -183/45
1/25
9/41
7/71
0/68
42/98 7/6×16-10

همخطی
()VIF
7/5
7/5
4/5
4/5
1/8
1/8

رضیب
تعیین
()R2adj

دوربین-
جذر
پایایی
مربع خطا آماره  Fواتسون
واریانس
()D-W
()RMSE

آزمون
Shapiro

آماره
کوک

0/99

1/82

0/71

37000

1/66

0/0016 0/997

0/951

0/048

0/81

5150

0/77

0/99

0/054

0/985

7/63

0/94

18210

0/97

0/997

0/039
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 .)2011 ،Groothuisایستگاههای مجاور در این روش نیز میتوانند
به عنوان متغیرهای مستقل به پیشبینی دقیقتر کمک کنند .این
الگوریتم شامل سه مرحله اصلی جاگذاری چندگانه ،تجزیه و تحلیل
نتایج و یکپارچهسازی است (شکل  .)2این الگوریتم نسبت به
ورودیهای اولیه (جاگذاری دادههای کامل اولیه) حساس است،
بنابراین این نتایج نیز مقایسه و بهرتین پیشبینی در این مرحله
ارائه میشود .مزیت دیگر این روش اینست که عالوه بر کاملکردن
متغیر پاسخ ،دادههای گمشده متغیرهای کمکی (مستقل) را ترمیم
و ارائه میکند.
برازش الگوریتم  MICEنیازمند ورود پیشفرضهایی است.
تعداد رسیهای کامل اولیه معموالً ( 5مقدار آرگومان  )mانتخاب
میشوند .البته تعداد بیشرت نیز ( 10و  )20آزمون شد که در بیشرت
موارد نتایج بهرت نبود .تعداد بیشرتین تکرار در الگوریتم که در تابع
با آرگومان " "maxitمشخص میشود را به روش سعی و خطا 50
انتخاب میکنیم .پیش فرض این آرگومان  5است .دادههای کامل
اولیه باید با یک روش ورودی ساخته شود .این روش در آرگومان
" "methمشخص میشود .پیشفرض روش " "pmmیا میانگینگیری
تطبیق شده است .روشهای مختلفی وجود دارد که همه آزمون
و بهرتین روش ساخت اولیه دادهها روش " "norm.predictیعنی
رگرسیون خطی انتخاب میشود .همچنین میتوانیم دادههای اولیه
را خودمان با استفاده از آرگومان " "data.initوارد کنیم .بقیه موارد
مطابق پیشفرض انتخاب میشود .این روش شبیه رگرسیون از
متغیرهای پیشگو استفاده میکند.
نتایج برازش این الگوریتم برای دمای ماهانه مشهد به تفصیل بیان
میشود .پس از آزمون و خطا دمای ماهانه عشقآباد ،بایرامعلی و
گودان به عنوان متغیرهای کمکی در برازش الگوریتم  MICEبه
منظور ترمیم دمای ماهانه مشهد به کار گرفته شدند .طی انجام
آزمونهای متعدد مشخص شد تعداد ورودیها با  m=5و روش
تکمیل دادههای ورودی " "norm.predictبهرتین نتیجه را داد.
منودارهای حاشیهای این سه ایستگاه نسبت به مشهد در شکل
( )3آمده است .این منودار نشان میدهد توزیع حاشیهای مقادیر
مشاهدهای و گمشده شباهت زیادی دارد؛ بنابراین گمشدگیها را
میتوان کامالً تصادفی ( )MCARفرض کرد .منودار پراکنش همچنین
نشاندهنده همبستگی قوی متغیر وابسته با متغیرهای پیشگو
است .نتیجه نهایی برازش الگو در جدول ( )2آمده است .این روش
یک بازهای (با اطمینان  )%95برای رضیب تعیین و جذر میانگین خطا
در نظر میگیرد .که در قسمت پایین جدول آمده است.
شکل ( )3منودار حاشیهای دمای ماهانه مشهد در مقابل
متغیرهای پیشگو (دمای عشقآباد ،بایرامعلی و گودان) است.
موقعیت دادههای مشاهده شده با رنگ آبی و گمشدهها با قرمز
نشان داده شده است.
منودار آسیبشناسی (شکل  ،)4توزیع باقیامندههای مقادیر

آزمونهای مناسب آسیبشناسی الگوها برای بررسی فرضهای
زیربنایی رگرسیون الگوهای دما انجام شد.
پایایی واریانس :مقدار آماره کای-دو در آزمون بروش-پاگن (دستور
 NCV18 testاز بسته نرمافزاری  carدر نرمافزار  )Rنشان میدهد
که واریانس باقیامندهها در الگوی ایستگاه مشهد پایا هستند (ستون
هشتم جدول ( .)2مقدار آماره به دست آمده بیش از کای  2جدول
و مقداراحتامل نزدیک به صفر است) .منودارها نیز تثبیت واریانس
را به تقریب تأیید کرد (مقادیر پیشبینی شده در برابر باقیامندههای
استاندارد شده به صورت تقریباً مستطیلی توزیع شدهاند) .در مورد
الگوهای بوشهر و جاسک پایایی واریانس رد میشود.
استقالل باقیامند هها :آماره آزمون دوربین واتسون باید در
محدوده ناهمبسته بودن مقادیر جدول دوربین واتسون (-2/26
 )1/74باشد .بنابراین استقالل باقیامندهها در مشهد مورد تایید
است و در بوشهر و جاسک استقالل باقیامندهها رد میشود.
داده پرت :مقدار کم آماره میانگین فاصله کوک عدم وجود داده
پرت را نشان میدهد .این آماره کمرت از  1باشد مورد تایید است.
نرمالبودن باقیامند هها :بررسی نرمالبودن باقیامندهها با
آزمون شاپیرو و منودار چندکی انجام میشود .نتایج نشاندهنده
نرمالبودن تقریبی باقیامندههاست .به دلیل حجم باال از آوردن
منودارها رصف نظر و فقط به نتایج حاصل اکتفا شد.
هر کدام از فرضهای زیربنایی فوق که رد شود نتایج الگوهای
رگرسیونی را با تردید مواجه خواهد کرد و منیتوان به نتایج
حاصل از روش کالسیک رگرسیون اعتامد منود.
 برازش الگوریتم  MICEبرای ترمیم دمای ماهانه سه ایستگاهالگوریتم  MICEبه عنوان الگوریتم برگزیده از خانواده  MIو EM
در برآورد داده گمشده ماهانه دمای سه ایستگاه ایران استفاده شد.
این الگوریتم به عنوان یک روش چند جاگذاری برای حل مشکل
دادههای گمشده طراحی شده است .ابتدا پنج ورودی (به عنوان
پیش فرض) از دادههای کامل به الگوریتم وارد شده و سپس این پنج
ورودی تا همگرایی و رسیدن به نتیجه مطلوب (بیشرتین شباهت
به قانون احتاملی دادهها) تکرار میشود .معدل برآوردهای این پنج
روش به عنوان خروجی ارائه میشود .دوباره این کار تکرار شده تا
کمرتین خطا در برآورد به دست آید که هامن نتیجه نهایی برآورد
دادههای گمشده است ( .)2018 ،Van Buurenیکی از دالیل
انتخاب این الگوریتم استفاده از روشهای مختلف برای ورودیهای
اولیه است .این تحقیق ورودیهای مختلفی را به نرمافزار اعامل
و بهرتین را انتخاب کرده است .یکی از فرضیات در این پژوهش
اینست که آیا ورود اطالعات اولیه دقیق توسط کاربر منجر به نتایج
بهرت میشود؟ معیار خطای  RMSEبه منظور مقایسه روشهای
مختلف به کار رفت .بسته  MICE 2.9در نرمافزار  Rجاگذاریهای
چندگانه دادههای گمشده را تحلیل و ارائه میکند ( Van Buurenو
معرفی روش  MICEدر ترمیم دادههای گمشده هواشناسی و مقایسه با رگرسیون؛ ...
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لذا نشان از مناسببودن مدل است .تطابق در بقیه ایستگاهها کمرت
است مخصوصاً ایستگاه بایرامعلی که البته خروجی آنها مدنظر
نیست و خللی به نتایج وارد منیکند.

مشاهدهای (منحنی آبی) و پنج رسی تولید شده توسط مدل با
مقادیر جانهی شده (منحنی قرمز) را نشان میدهد .اولین منودار
(باال چپ) مربوط به ایستگاه مشهد است که تطابق خوبی دارد؛

جدول  -2نتایج اجرای تابع  miceبرای ترمیم دمای ماهانه مشهد
متغیر
رضیب ثابت
TAsh
TBai
TGud
R2
RMSE

برآورد
0/42
-0/16
0/70
0/43

خطای استاندارد
0/05
0/06
0/06
0/02
کران پایین
0/988
0/391

درجه آزادی
آماره
1114/85
7/80
4/16
-2/64
1/76
11/35
104/64
22/89
مقدار متوسط
0/991
0/515

-pمقدار
0/0
0/01
0/0
0/0
کران باال
0/994
0/680

شکل  -3منودار حاشیهای دمای ماهانه مشهد در مقابل متغیرهای پیشگو (دمای عشق آباد ،بایرامعلی و گودان)

شکل  -4توزیع باقیامندههای مدل  MICEبرای دمای ماهانه مشهد (باال-چپ) و ایستگاههای پیشگو
مقادیر مشاهدهای (منحنی آبی) و پنج رسی تولید شده توسط مدل یا مقادیر جانهی شده (منحنی قرمز)
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جیوانی پاکستان ،کرمان و زاهدان به دست آمد .خطای RMSE
در بهرتین حالت  0/47سانتیگراد بود که نشاندهنده دقت
باالی این روش است.
دمای ماهانه بوشهر با دمای دو ایستگاه بحرین و برصه و به
کمک الگوریتم  MICEترمیم شد .نتایج نشان داد روش ورودی
" "norm.predictبه دلیل ایجاد همخطی باال برای این ایستگاه
مناسب نیست .بنابراین روشهای مختلف بررسی و روش
" "midastouchیعنی میانگین وزنی به عنوان بهرتین روش
ورودی برای ایجاد دادههای کامل اولیه انتخاب شد .همچنین
تعداد جاگذاریهای متفاوت یعنی آرگومان  mبه ازای  5و 20
بررسی و مشخص شد تعداد  m=20خطا را کمی کاهش داده
بنابراین بهرت است.

گمشدههای ایستگاه جاسک بعد از  1950است .بنابراین
ایستگاههای داخلی از قبیل بندرعباس ،زاهدان و کرمان نیز در
ساخت الگوها بررسی شد .ترمیم دمای ایستگاه جاسک با دمای
دو ایستگاه بحرین و شارجه با روش ورودی ""norm.predict
با تعداد ورودیهای اولیه ( )m=5به منظور الگوسازی با
الگوریتم  MICEبه کار رفت .پیشفرضهای الگوریتم و نتایج
رضیب تعیین و خطای  RMSEترمیم سه ایستگاه در جدول
( )3آمده است .نتایج  RMSEالگوهای رگرسیونی نیز در ستون
آخر جدول آمده است .با توجه به دوره گمشده موجود برای
ساخت دمای جاسک در دوره  1957تا  1967از الگوی دیگری
نیز استفاده شد .الگوی  MICEبا توجه به نتایج به دست آمده
انتخاب شد .بهرتین الگو از روی ایستگاههای مبنای بحرین،

جدول  -3نتایج حاصل از برازش الگوریتم  MICEبه دمای ماهانه سه ایستگاه ایران
معیار
روش ورود
m
اطالعات
کران پایین
نام ایستگاه
دمای مشهد 0/994 norm.predict 5
دمای جاسک 0/958 norm.predict 5
دمای بوشهر 0/984 midastouch 20

R2
متوسط
0/997
0/962
0/986

RMSEmice
کران باال کران پایین متوسط
0/515
0/391
0/998
0/864
0/822
0/966
0/781
0/727
0/988

نتیجه اینکه روش  MICEدقت باالتری دارد .دالیل دیگری نیز
برای برتری و انتخاب روش  MICEبرای برآورد داده مفقود وجود
دارد که در اینجا بیان میشود:
 -1روش رگرسیون بهعنوان یک روش کالسیک نیازمند بررسی
پذیرههای پایه است .اگر یک یا چند فرض پایه برقرار نباشد
رگرسیون از نظر علمی رد میشود .هامنطور که مشاهده شد
برخی از فرضها در اینجا برقرار نبود .در حالیکه روش  MICEبه
این بررسیها نیاز ندارد.
 -2روش  MICEتوانایی برآورد دادههای مفقود ایستگاههای
پیشگو را نیز دارند.
 -3اگر یک یا چند متغیر ورودی فاقد داده باشد در روش
رگرسیون قادر به برآورد دادهها با یک الگو نخواهیم بود؛ اما
در روش  MICEاز روابط درون دادهها استفاده کرده و همه
مفقودیها را برآورد میکند.
 -4بسته نرمافزاری  MICEرسی تکمیل شده متغیرهای پاسخ
و پیشگو را تولید و فقط برآورد دادههای مفقود را جاگذاری
میکند .در حالیکه در روش رگرسیون کل دادهها با الگو تولید
و سپس باید دادههای برآوردی را در رسی دادههای موجود

معرفی روش  MICEدر ترمیم دادههای گمشده هواشناسی و مقایسه با رگرسیون؛ ...

کران باال
0/680
0/908
0/838

RMSEreg
متوسط
0/71
0/94
0/81

جاگذاری منود.
-5روش  MICEبسیار رسیع اجرا میشود .همچنین بندهای فوق
خصوصاً  3و  4باعث رصفهجویی در زمان و هزینه میشود.
 -6روش  MICEسازوکار دادههای گمشده را در نظر میگیرد.
این روش برای داده مفقود طراحی شده است و توزیع دادههای
موجود و مفقود را ارائه میدهد .منابع مختلف این روش را
برای جاگذاری داده مفقود پیشنهاد دادهاند Deng .و همکاران
( )2016برتری روش  MICEبر رگرسیون را با چند مثال تأیید
کردند.
 MICEیک روش اصولی و در عین حال انعطافپذیر برای
پرداخنت به دادههای از دست رفته ارائه میدهد که برای طیف
گسرتدهای از کاربران قابل دسرتسی است ( Melissaو همکاران،
.)2001
با توجه به عملکرد خوب این روش در افزایش دقت برآورد دمای
ماهانه ایستگاه مشهد جاگذاری 19مفقودیهای دما به روش
 MICEانجام و رسی زمانی دراز مدت آن در شکل ( )5آمده
است .مفقودیهای برآورد شده با رنگ قرمز منایش داده شده
است.
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شکل  -5رسیهای زمانی کامل شده دمای ساالنه سه ایستگاه ایران.

نقاط سیاه مربوط به بارش ساالنه دراز مدت ،نقاط قرمز مربوط به جاگذاری دادههای گمشده با روش  ،MICEمیانگین متحرک  5ساله با خط چین آبی و میانگین دادهها
با خطچین رسمهای نشان داده شده است .به ترتیب از باال به پایین ایستگاه مشهد( ،)Aجاسک ( )Bو بوشهر ()C
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7-Mont Carlo Markov Chain
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9-Mechanism
10-Missing Completely At Random
11-Missing At Random
12-Missing Not At Random
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ترمیم و برآورد مفقودیهای دمای ماهانه طوالنی مدت مشهد،
جاسک و بوشهر و معرفی یک روش کارامد برآورد داده مفقود،
هدف این مقاله است .انتساب مقادیر مفقود متغیرهای
هواشناسی با کمرتین خطای ممکن همواره اهمیت باالیی داشته
است .ایستگاههایی از کشورهای مجاور بهعنوان ایستگاههای
مبنا انتخاب شدند .ترمیم دادههای دما ابتدا با بهرتین الگوهای
رگرسیونی انجام شد (ریشه میانگین مربعات خطا 0/71تا
 .)0/94علیرغم استفاده از الگوهای غیرخطی ،بررسی فرضهای
زیربنایی رگرسیون نشان از عدم تایید برخی از آنها مانند استقالل
باقیمانده داشت .برآورد دادههای مفقود با روش  MICEنیز
انجام شد (ریشه میانگین مربعات خطا 0/39تا  .)0/82نتایج
نشان داد به دلیل مزایای زیاد و دقتی که روش  MICEدارد،
نسبت به رگرسیون بهرت است .شایان ذکر است این روش برای
برآورد و جانهی دادههای مفقود طراحی شده ،مشکالت رگرسیون
را نداشته و قابلیتهای زیادی دارد .لذا روش  MICEبرای ترمیم
دادههای گمشده آب و هواشناسی توصیه میشود .جمع آوری و
اصالح این آمار طوالنی مدت و ارائه دمای ماهانه کامل آنها برای
اولین بار در ایران میتواند مبنای ارزشمندی برای تحقیقات آب
و هواشناسی باشد.
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