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پيشبينی بلندمدت جريان رودخانه با استفاده از روش تحليل طيف تکين در حوضه کرخه
فريد فروغی ،*1شهاب عراقی نژاد

2

 .1دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی آبياری و آبادانی ،پرديس کشاورزی و منابع طبيعی ،دانشگاه تهران و مربی دانشگاه
شيراز ،دانشکده کشاورزی و منابع طبيعی داراب ،شيراز
 .2دانشيار ،گروه مهندسی آبياری و آبادانی ،پرديس کشاورزی و منابع طبيعی ،دانشگاه تهران ،کرج
(تاريخ دريافت– 1395/6/13 :تاريخ تصويب)1395/7/18 :

چکيده
آبدهی رودخانه يکی از مهمترين دادههای ورودی حوضه آبريز ،برای استفاده در مدلهای هيدرولوژيکی میباشد .در ده-
های گذشته روشهای مختلفی برای تجزيهوتحليل و پيشبينی متغيرهای فيزيکی استفاده شده است .يکی از آنها ،روش
آماری تحليل طيف تکين ( )SSAمیباشد SSA .از روشهای مورد استفاده در مدلسازی فرايندهای مختلف آماری است
و اخيراً استفاده از آن در رشتههای مختلف مهندسی ازجمله منابع آب بهمنظور رفع اجزاء تصادفی موجود در سریهای
زمانی گسترش يافته است .هدف اصلی از اين تحقيق پيشبينی مقادير جريان رودخانههای حوضه کرخه با استفاده از
روش  SSAمیباشد .ابتدا ايستگاه های شاخص در حوضه کرخه (پنج ايستگاه) برای اين کار انتخاب گرديد .دوره پرآبی
ايستگاهها تعيين شد .برای مدلسازی به روش  SSAاز نرمافزار آماری  CaterpillarSSAو  Rاستفاده گرديد 70 .درصد
دادهها برای واسنجی و  30درصد دادهها برای صحتسنجی در نظر گرفته شد .ابتدا از روش  SSAبرای پردازش اوليه
دادهها و رفع نوفه موجود در سریهای زمانی جريان رودخانه استفاده شد .در مرحله بعد از الگوريتم بازگشتی روش SSA
برای ساخت مدل پيشبينی آبدهی رودخانه در ايستگاههای حوضه کرخه استفاده شد .برای بررسی عملکرد مدل از معيار
جذر ميانگين مربعات خطا نرمال شده ،ميانگين قدرمطلق خطای نسبی و ضريب همبستگی استفاده گرديد .بر اين اساس
در مرحله واسنجی بيشترين و کمترين مقدار آماره  NRMSEبهترتيب برابر  0/43و ( 0/30همينطور آماره  MAREبه
ترتيب برابر  0/36و  )0/27برای ايستگاههای پلچهر و چم انجير بهدست آمد .در مرحله صحتسنجی بيشترين مقدار
آماره  NRMSEو  MAREبهترتيب برابر  0/47و  0/5برای ايستگاههای پلچهر بود .کمترين مقدار آماره  NRMSEبرای
ايستگاه پل دختر و چم انجير نزديک به هم و برابر  0/3و  0/31و کمترين مقدار آماره  MAREبرای ايستگاه چم انجير و
پل دختر ،نزديک به هم و برابر  0/29و  /30بود .در نهايت بهترين و ضعيفترين نتيجه در دو مرحله واسنجی و صحت
سنجی بهترتيب برای ايستگاههای چم انجير و پلچهر بهدست آمد .بر اساس نتايج اين تحقيق میتوان با بهکارگيری
روش  SSAمقادير جريان رودخانه را با دقت مناسب پيشبينی نمود.
واژههای کليدی :پيشبينی بلندمدت ،آبدهی ،جريان رودخانه ،تحليل طيف تکين ،حوضه کرخه.

مقدمه

*
1

روش تحليل طيف تکين ( )SSAيکی از روشهای تحليل
سریهای زمانی است که با توجه به توانمندی آن مورد استقبال
زيادی قرار گرفته است و روز به روز بر گستره کاربرد آن در
حوضههای مختلف افزوده میشود SSA .يکی از روشهای
ناپارامتری نسبتاً جديد و قدرتمند برای تحليل سری زمانی است
که دارای قابليت فراوانی است و میتوان از آن در کاهش سطح
نوفه 2و مدلسازی بهره گرفت .گرايش کاربران مختلف به
* نويسنده مسئول foroughifarid@gmail.com :
1. Singular Spectrum Analysis
2. Noise

استفاده از روش  SSAبهعنوان ابزاری نيرومند در تحليل سری-
های زمانی ،حاصل عدم وابستگی به پيشفرضهای
محدودکنندهای است که در اغلب روشها وجود دارد (مانند
خطی بودن ،نرمال بودن )... ،و در عين حال توانمندی آن در
بررسی مسائل متنوع مانند پيشبينی و پالودن استSSA .
مبتنی بر مباحث جبر ماتريسها ،سریهای زمانی کالسيک،
آمار چند متغيره ،هندسه چند متغيره ،سيستمهای پويا و
پردازش سيگنال است ( .)Hassani, 2007اغلب محققينی که با
 SSAسر و کار دارند پيدايش آن را به مقالههايی از
) Broomhead and King (1986و )Broomhead et al. (1987
نسبت میدهند هر چند در برخی منابع به نوشتههايی پيش از
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اين مانند ) Kumaresan and Tufts (1980و
) (1979و حتی قبلتر اشاره شده است .با اين وجود نسخههای
معرفیشده توسط ) Broomhead and King (1986نقطه عطفی
در کاربردهای  SSAاست .پس از تحقيقهای Broomhead and
) ،King (1986روش  SSAجذابيت بيشتری پيدا کرد که منجر
به کاربرد آن در حوضههای مختلف علوم شدVautard and .
) Ghil (1989بيان میکند که  SSAاطالعات درون سریهای
زمانی کوتاهمدت نوفهدار را با دقت باال استخراج میکندLisi et .
) al. (1995در استخراج مؤلفههای مهم از سریهای زمانی
شاخص نوسانات جنوبی ،از  SSAاستفاده کردندGolyandina .
) et al. (2001مبانی نظری و کاربردی  SSAرا تشريح نمود.
) Sivapragasam et al. (2001از روش  SSAبرای پردازش اوليه
دادههای بارندگی و رواناب استفاده کردند .نتايج اين محققين
نشان داد که استفاده از  SSAباعث عملکرد بسيار بهتر مدلهای
پيشبينی بارندگی و رواناب گرديد Wu et al. (2010) .نيز از
اين روش برای پردازش اوليه دادههای بارندگی استفاده کردند و
نتيجهگيری نمودند که پردازش اوليه دادهها با اين روش،
عملکرد مدلهای مورداستفاده آنها را بهطور قابلمالحظهای
بهبود بخشيد Hassani (2007) .و Hassani and Thomakos
) (2010روش  SSAرا بهطور مفصل تشريح نمود و نتايج پيش
بينی اين روش را با روشهای ساريما ،1الگوريتم ایآرایآر 2و
3
الگوريتم هالت وينتر مقايسه نمود و گزارش کرد که روش SSA
با دقت بسيار زياد نسبت به ساير روشهای ذکرشده قادر به
پيشبينی است Hassani et al. (2011) .در خصوص
تفکيکپذيری سيگنال و نوفه و طول پنجره در روش  SSAبه-
طور تحليلی بررسی کردند Hassani et al. (2010) .از روش
 SSAبرای کاهش سطح نوفه در روش رگرسيون خطی استفاده
کردند Marques et al. )2006( .از روش  SSAبرای استخراج
اجزای مهم از نوفه سریهای زمانی هيدرولوژيکی بارش ،رواناب
و دمای سطح آب استفاده نمود و در مرحله بعد از الگوريتم
بازگشتی  SSAبرای پيشبينی سریهای زمانی استفاده نمود.
متوسط بارندگی در ايران حدود  250ميلیمتر است که
کمتر از يک سوّم متوسط بارندگی در جهان میباشد که اين
مقدار از توزيع زمانی و مکانی نامناسبی برخوردار است بهطوری
که  73درصد از سطح کشور بارندگی کمتر از  250ميلیمتر،
 26درصد بيشتر از  250ميلیمتر و سطح باقیمانده  1درصد
نيز باالی  1000ميلیمتر بارندگی دارد .بارندگی ازنظر توزيع
Basilevsky et al.

1. Sarima
2. Arar Algorithm
3. Holt-Winter Algorithm

زمانی نيز بهگونهای میباشد که اغلب بارندگیهای مناطق
خشک و نيمهخشک بهصورت رگبار در چند روز محدود از سال
میبارد و دامنه نوسانات آن در طول يک دوره آماری بسيار
باالست ( .)Hajibigloo et al., 2013در چنين شرايطی برآورد
صحيح آبدهی رودخانه جهت برنامهريزی در مديريت منابع آب،
پيشبينی تداوم خشکسالیها و برنامهريزی بهرهبرداری از مخزن
از اهميت زيادی برخودار است .با توجه به اينکه تاکنون در ايران
از اين روش برای پيشبينی آبدهی استفاده نشده است و يک
روش نسبتاً جديدی میباشد و با توجه به قابليتهای باالی اين
روش ضرورت استفاده از اين روش مشخص میگردد .لذا در اين
تحقيق پيشبينی دوره پرآبی (دی تا خرداد) جريان رودخانه-
های حوضه کرخه در غرب ايران با استفاده از روش  SSAمدنظر
قرار گرفت.

مواد و روشها
موقعيت جغرافيايی منطقه و ايستگاههای آبسنجی

حوضه کرخه با مساحت  51640کيلومترمربع در جنوب غرب
ايران در محدوده ' 30° 58تا ' 34° 56عرض شمالی و '46° 06
تا ' 49° 10طول شرقی قرار دارد (شکل  .)1ارتفاع حوضه از 3
متر در جنوب (دشت آزادگان) تا  3645متر در کوههای کارين
(حد شرقی آن با حوضه دز) متغير است .رودخانه کرخه 900
کيلومتر طول دارد و سومين رودخانه بزرگ کشور بر اساس
متوسط آبدهی ساالنه ( 8/5ميليارد مترمکعب) است .اقليم
حوضه کرخه خشک و نيمهخشک با زمستان ماليم و مرطوب و
تابستان گرم و خشک است .متوسط بارش حوضه از  150ميلی-
متر در جلگههای خشک جنوبی تا  750ميلیمتر در کوههای
شمالی متغير است و به سبب کوهستانی بودن حوضه جريان
رودخانههای آن از بارش و برف نشأت میگيرد (

Jamab

.)Consulting Engineers, 2006
برای انجام اين تحقيق ايستگاههای شاخص در حوضه کرخه
شامل جلوگير ،پلدختر ،قورباغستان ،چم انجير ،پلچهر انتخاب
گرديد که مشخصات اين ايستگاهها در جدول ( )1نشان داده شده
است .مقادير آبدهی اين ايستگاهها از شرکت مديريت منابع آب
ايران تهيه گرديد .دوره پرآبی ايستگاههای حوضه کرخه در ماههای
ژانويه تا جون میباشد که پيشبينی بلندمدت ميانگين جريان
رودخانه در اين دوره مدنظر میباشد .برای نمونه دوره پرآبی برای
ايستگاه چم انجير در شکل ( )2رسم گرديده است.

فروغی و عراقینژاد :پيشبينی بلندمدت جريان رودخانه با استفاده از...

شکل  .1حوضه کرخه و ايستگاههای آبسنجی واقع در آن
جدول  .1ايستگاههای آبسنجی واقع در حوضه کرخه

ايستگاه

رودخانه

طول جغرافيايی

عرض جغرافيايی

مساحت ()km2

ارتفاع از سطح دريا ()m

متوسط آبدهی ساالنه ()mcm

چمانجير
جلوگير
پلدختر
قورباغستان
پلچهر

خرمآباد
کرخه
کشکان
قرهسو
گاماسياب

''48°14'56
''47°48'00
''47°43'06
''47°15'00
''47°26'00

''33°26'44
''32°58'00
''33°09'43
''34°14'00
''34°20'00

1590
39380
9140
5370
1086

1140
450
650
1268
1280

10/1
144/3
48/5
20/6
31/8

شکل  .2منحنیهای توزيع دبی برای احتماالت کمترين ،بيشترين 25 ،و  75درصد برای ايستگاه چم انجير
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نظريه تحليل طيف تکين ()SSA

روش  SSAبرای افزايش نسبت سيگنال به نوفه استفاده می
گردد .روش  SSAاز توالی بردارها در محدوده فاز استفاده می-
کند که مانند استفاده از يک پنجره متحرک روی سری زمانی
است که تصاوير متفاوتی از سری را برداشت میکند .الگوريتم
استفاده از اين روش شامل دو مرحله تجزيه (شامل دو گام تعبيه
کردن و تجزيه کردن) و بازسازی (شامل دو گام گروهبندی و
ميانگينگيری قطری) به شرح زير میباشد.
الف) گام اول تعبيه کردن

فرض کنيد که ) 𝑁𝑓  𝐹𝑁 = (𝑓1 , … ,يک سری زمانی با
طول  N>2است .ابتدا سری زمانی اصلی را به دنبالهای از
بردارهای چندبعدی تبديل نموده و ماتريس اوليه را تشکيل می-
دهيم که اين فرايند را تعبيه کردن میناميم .اين مرحله میتواند
بهعنوان يک نگاشت در نظر گرفته شود که سری زمانی
يکبعدی موردنظر را به سری زمانی چندبعدی 𝐾𝑋  𝑋1 , … ,با
′

بردارهای )  𝑋𝑖 = (𝑓𝑖 , … , 𝑓𝑖+𝐿+1تبديل میکند .طول ماتريس
اوليه  Xرا با  Lنشان میدهيم و آن را طول پنجره میناميم.
 1 > L > Nمیباشد.
مقدار  Lيک عدد صحيحی است و
 𝐾 = 𝑁 − 𝐿 + 1فرض نموده و  Kبردار تأخير  Lبعدی را
بهصورت ماتريس مسير زير در نظر میگيريم:

… 𝑓1 𝑓2
𝑘𝑓
𝑓2 𝑓3 … 𝑓𝑘+1
[ = 𝑋 = (𝑥𝑖 , … , 𝑥𝑖+1
]
(رابطه )1
⋮
⋮
⋮
𝑁𝑓 … 𝑓𝐿 𝑓𝐿+1
بردارهای ماتريس  𝑋iرا بردارهای  Lتأخير (يا بهطور ساده
)′

بردارهای تأخير) مینامند .تنها پارامتر اين مرحله طول پنجره
است .ثابت میشود که انتخاب بهينه برای طول پنجره وقتی
است که  Lبا توجه به تعداد دادههای هر ايستگاه برابر با ميانه
در نظر گرفت شود ( Hassani et al., 2011; Menezes et al.,
 .)2015در رابطه فوق  Xبهعنوان يک مجموعه داده چند متغيره
با  Lمشخصه و  Kمشاهده در نظر گرفته میشود .واضح است که
 𝑥𝑖𝑗 = 𝑓𝑖+𝑗−1است .ماتريس مسير  ،Xيک ماتريس هنکل است
يعنی عناصر مساوی روی قطرهای فرعی دارد.
ب) گام دوم تجزيه مقدار تکين ()SVD

در اين قسمت مقدار تکين ماتريس مسير  Xمحاسبه شده و به
صورت مجموعه ماتريسهای يک رتبهای دو به دو متعامد پايه-
ای معرفی میشود .برای اين کار ابتدا ماتريس کوواريانس
تأخير 𝑇𝑋𝑋 = 𝑥𝐶 را که ماتريسی 𝐿 × 𝐿 است محاسبه میشود:
(رابطه )2

𝐿𝐶1,1 𝐶1,2 … 𝐶1,
𝐿𝐶2,1 𝐶2,2 … 𝐶2,
[ = 𝑋 𝑇𝑋 = 𝑥𝐶
]
⋮
⋮
⋮
𝐿𝐶𝐿,1 𝐶𝐿,2 … 𝐶𝐿,

بردار ويژه  𝐸Xمقادير ويژه 𝑋 Λو ماتريس تأخير همتغييری
 𝐶xاز رابطه زير بهدست میآيد:
T
) SVD(CX ) = SVD(XX
(رابطه )3
T
CX = Ex Λx Ex
(رابطه )4
اگر طرفين رابطه فوق را ابتدا از سمت چپ در  𝐸xTو سپس از
سمت راست در  Exضرب شود رابطه زير بهدست میآيد:
𝑥𝑇𝐸 𝑥𝐶𝑋 = 𝐸𝑥 Λ
(رابطه )5
ماتريس 𝑋 Λحاوی مقادير ويژه ماتريس  𝐶xمیباشد.
درآيههای ماتريس 𝑋 Λرا با 𝑀𝜆  𝜆1 , … ,که بهصورت ترتيبی
کاهشی است ) (λ1 ≥ λ2 ≥, … , ≥ λM ≥ 0نشان داده میشود.
بردارهای 𝑀𝐸  𝐸1 , … ,بردار ويژه متناظر با مقادير ويژه ماتريس
 𝐶xمیباشد اگر ) 𝑑 = max(𝑖, 𝜆𝑖 > 0باشد و 𝑉i = X T Ei ⁄√λi
در نظر گرفته شود آنگاه تجزيه مقدار تکين ماتريس مسير  Xبه
صورت زير نوشته میشود:
𝑑𝑋 𝑋 = 𝑋1 + ⋯ +
(رابطه )6
بهطوریکه )𝑑  Xi = √λi Ei ViT , (𝑖 = 1, … ,میباشد و
رتبه ماتريس  𝑋iبرابر با يک است بنابراين اين ماتريسها،
ماتريسهای پايه هستند .مقادير  𝑋iرا عناصر ماتريس مسير X
میناميم .مجموعه ) 𝑖𝑉  (√𝜆𝑖 , 𝐸𝑖 ,را  iامين سهتايی ويژه 1تجزيه
مقدار تکين در رابطه ( )6گويند .ريشه دوم مقادير ويژه به نام
 {λ1/2طيف
مقادير تکين ناميده میشود و دنباله }𝑘 : 1 ≤ k ≤ M
تکين ناميده میشود .مؤلفه اصلی PC 2که با ) 𝐴k (iنشان داده
میشود برای هر بردار ويژه ) 𝐸 k (jاز تصوير کردن ماتريس
مسير ،Xبر آن بردار ويژه بهشرح زير بهدست میآيد:
𝐾
𝑀∑ = )𝑖( 𝑘𝐴
(رابطه )7
𝐾 ≤ 𝑖 ≤ 𝑗=1 𝑋(𝑖+𝑗−1) 𝐸 (𝑗), 1
که  jانديس زمان میباشد.
ج) گام سوم گروهبندی

گام گروهبندی متناظر با افراز ماتريسهای پايه به چندين گروه
و جمع ماتريسها درون هر گروه است .هنگامیکه بسط ( )6به
دست آمد ،رويه گروهبندی ،مجموعه نشانگرهای { }1,...,dرا به
 mزيرمجموعه مجزا  I1 ,..., Imافراز میکند .فرض کنيم
} 𝑝𝑖  𝐼𝑖 = {𝑖1 , … ,مجموعه نشانگرها 𝑝𝑖  𝑖1 , … ,باشد ،در اين
صورت ماتريس  𝑋Iiمتناظر با گروه  𝐼iبهصورت X Ii = X I1 +
 ⋯ + X Ipتعريف میشود .اين ماتريسها برای تمامی I1 ,..., Im
محاسبه میشود و در نتيجه بسط ( )6به تجزيه زير منجر می-
شود.
1. Eigen Triple
2. Principle Component
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𝑔𝑛𝑖𝑝𝑢𝑜𝑟𝐺

𝐷𝑉𝑆

⏞=𝑋
⏞ = 𝑑𝑋𝑋1 +. . . +
X I1 + X I2 + ⋯ + X Im

(رابطه )8
رويه انتخاب مجموعه  I1 ,..., Imگروهبندی ويژه سهگانه
ناميده میشود .در سادهترين حالت که  m=2است ،گروه اول
همان مؤلفه اصلی (سيگنال) و گروه باقیمانده ،نوفه در نظر
گرفته میشود .در اين حالت rتا از بزرگترين مقدارهای تکين و
بردارهای ويژه متناظر برای تقريب سری اصلی انتخاب شده و
بقيه مقدارهای تکين بهعنوان مؤلفه نوفه در نظر گرفته میشود.
د) گام چهارم ميانگينگيری قطری (هنکلسازی)

يکی از ويژگیهای ماتريس هنکلی که در  SSAاستفاده میشود
آن است که رابطه يک به يکی با سری اصلی دارد .اما ماتريس-
هايی که در مرحلهی گروهبندی بهدستآمده است دارای
خاصيت هنکلی نيستند و لذا نمیتوان تقريبی يکتا از سری به
دست آورد .روشی بهينه برای حل اين مشکل استفاده از
ميانگينگيری قطری است ( .)Golyandina et al., 2001هدف از
ميانگينگيری قطری ،تبديل يک ماتريس بهصورت ماتريس
هنکل است که اين ماتريس میتواند به سری زمانی برگردانده
شود .يعنی ماتريس بهدست آمده از رابطه ( )8را به سری جديد
به طول  Nتبديل میکند .اگر 𝑗𝑖𝑦 درآيههای ماتريس  Yباشدk .
امين جمله از سری حاصل با ميانگينگيری 𝑗𝑖𝑦 روی همه  iوj
ی بهدست میآيد که  𝑖 + 𝑗 = 𝑘 + 1است .اين رويه ميانگين-
گيری قطری يا هنکلسازی ماتريس  Yناميده میشود .نتيجه
هنکلسازی ماتريس  Yماتريس هنکل  Yاست .با استفاده از
رويه هنکلسازی روی همه مؤلفههای رابطه ( ،)8بسط ديگری
بهصورت زير (رابطه ( )9بهدست میآيد که  k=1,…,mاست.
𝑘𝐼̃𝑋= 𝑘𝐼𝑋𝑋 = 𝑋̃𝐼1 + ⋯ + 𝑋̃𝐼𝑚 , 
(رابطه )9
يک گروهبندی خوب منجر به تجزيه رابطه ( )8میشود که در
آن ماتريس حاصل 𝑘𝐼𝑋 تقريباً همه هنکل هستند .با توجه به
انتخاب مناسب  rتا از  mزير سری ،سری بازسازیشده از مرحله
ميانگينگيری قطری ،يک سری با سطح نوفه اندک میباشد و
لذا میتوان از آن برای مدلسازی يا پيشبينی ،که در بخش بعد
به آن اشاره میگردد ،استفاده کرد .بيان رياضی مطالب شرح
دادهشده را میتوان در زير خالصه کرد:
فرض کنيم که  Yيک ماتريس 𝐾 × 𝐿 با درايههای  𝑦ijکه
𝑘 ≤ 𝑗 ≤  1 ≤ 𝑖 ≤ 𝐿, 1باشد .همچنين شرايط زير نيز برقرار
باشد:
)𝐾  𝑁 = 𝐿 + 𝐾 − 1, 𝐾 ∗ = max(𝐿, 𝐾) , 𝐿∗ = min(𝐿,اگر
𝐾 < 𝐿 باشد آنگاه  𝑦ij∗ = 𝑦ijدر غير اين صورت 𝑦ij∗ = 𝑦ji
میباشد .ميانگينگيری قطری ،ماتريس Yرا بهوسيله رابطه زير
به سریهای 𝑛𝑔  𝑔1 , … ,تبديل میکند.
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(رابطه )10
𝑘

∗𝐿 < 𝑘 ≤ 1

1
∑ 𝑦 ∗ 𝑚,𝑘−𝑚+1
𝑘

∗ 𝐾 ≤ 𝑘 ≤ ∗𝐿

1
∑ 𝑦 ∗ 𝑚,𝑘−𝑚+1
∗𝐿

𝑚=1
∗𝐿

= 𝑘𝑔

𝑚=1
𝑁−𝐾 ∗ +1

𝑁 ≤ 𝑘 ≤ ∗𝐾

𝑦 ∗ 𝑚,𝑘−𝑚+1

الگوريتم پيشبينی بازگشتی

1

∑
𝑚=𝑘−𝐾 ∗ +

1
{𝑁 − 𝐾 + 1

( )RSSAدر روش SSA

پيشبينی زمانی میتواند انجام شود که مدل مشخصی ايجاد
شده باشد .در پيشبينی  ،SSAاين مدلها میتوانند به کمک
2
روابط بازگشتی خطی ( )LRFتوصيف شوند .گوييم سری 𝐹N
اختالف بعد نابيشتر از  (𝑓 dim(𝐹𝑁 ) ≤ 𝑑) dدارد اگر
 0 ≤ d ≤ N − 1و اعداد 𝑑𝑎  𝑎1 , … ,طوری وجود داشته باشد
که رابطه زير برقرار باشد آنگاه اين رابطه ،رابطه بازگشت خطی
) (LRFناميده میشود:
(رابطه )11

𝑓𝑖+𝑑 = ∑𝑑𝑘=1 𝑎𝑘 𝑓𝑖+𝑑−𝑘 ,1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 − 𝑑, 𝑎𝑑 ≠ 0

با توجه به اينکه الگوريتم پيشبينی مبتنی بر يک رابطه
بازگشتی است لذا عنوان  RSSAبرای ناميدن آن در نظر گرفته
شده است .اساس اين روش مبنی بر آن است که اگر زير فضای
 rبعدی  𝑠𝑝𝑎𝑛 {𝑈1 , … , 𝑈𝑟 } ، 𝐿rاز  𝑅Lيک فضای قائم نباشد
( 𝑖𝑈 ها بردارهای ويژه چپ ماتريس مسير  xهستند) آنگاه هر
بردار در اين زيرفضا در يک رابطه بازگشتی صدق میکند به-
طوری که آخرين مؤلفه آن را میتوان بهصورت يک ترکيب
خطی منحصربهفرد از ساير مؤلفهها نوشت (.)Danilov, 1997
اين رابطه بازگشتی در  SSAبه معادله بازگشتی خطی ()LRF
مشهور است .بنابراين هر يک از گروههای ايجادشده در مرحله
گروهبندی را با فرض وجود شرايط باال میتوان به کمک اين
رابطه بازگشتی ادامه داد .حال اگر سری زمانی بهگونهای باشد
که بتوان چنين رابطه بازگشتی را برای آن توصيف کرد آنگاه M
جمله نهايی سری به کمک يک رابطه بازگشتی منحصربهفرد
بهصورت زير برآورد میشود:
(رابطه )12

𝑁 𝑖 = 1, … ,
𝑀 𝑖 = 𝑁 + 1, … , 𝑁 +

𝑖̃𝑓
𝑔𝑖 = { 𝐿−1
𝑗∑𝑗=1 𝑎𝑗 𝑔𝑖−

در اين رابطه بردار )  𝑅 = (𝑎1 , … , 𝑎𝐿−1از رابطه زير
محاسبه میشود:
1
∇ 𝑝 𝜋 𝑟∑
=𝑅
(رابطه )13
𝑖 𝑖 1−(𝜋2 +⋯+𝜋2 ) 𝑖=1
𝑟

1

1. Recurrent Singular Spectrum Analysis
2. Linear Recurrent Formulae
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که در آن } 𝑟𝑝  {𝑝1 , … ,يک پايه متعامد يکه برای زيرفضای
است 𝑝𝑖∇ .برداری است شامل  L-1مؤلفه اول  𝜋𝑖 ، 𝑃iمؤلفه آخر
بردار  𝑃iو  rمقداری است که در مرحله گروهبندی تعيين شده
است .فرمول بازگشتی فوق در اصل پيشبينی سری زمانی تا M
مرحله جلوتر است .نکتهای که در اين شيوه حائز اهميت است،
عدم وابستگی پيشبينی به يک الگوی از پيش تعيين شده است.
و تنها با استفاده از روابط موجود بين دادهها مقدار پيشبينی به
دست میآيد.
𝐿r

معيارهای بررسی عملکرد مدل

يافتهها و بحث

ضريب همبستگی خطی

برای بيان همبستگی خطی بين مقادير پيشبينیشده و
مشاهدهشده از ضريب همبستگی خطی استفاده میشود مقدار
صفر اين آماره برای عدم همبستگی و مقدار يک آن برای
همبستگی کامل (برابری کامل مقادير مشاهدهشده و
پيشبينیشده ) میباشد .هر چقدر که مقدار اين آماره به يک
نزديکتر باشد نشاندهنده اين است که مدل از دقت بيشتری
برای پيشبينی برخوردار است.
جذر ميانگين مربعات خطای نرمال شده

اين آماره برای سنجش دقت مدل استفاده میشود که از رابطه
زير بهدست میآيد:
(رابطه )14

2
𝑁∑
)𝑃𝑖=1(𝑂−

√

𝑁

1
𝑎𝑂

= 𝐸𝑆𝑀𝑅𝑁

در معادله فوق  Oو 𝑎𝑂 بهترتيب داده مشاهدهشده و دامنه
آن P ،داده پيشبينیشده N ،تعداد دادهها و  NRMSEجذر
ميانگين مربعات خطای نرمال شده است .مقدار  NRMSEبدون
بعد میباشد.
ث) ميانگين قدر مطلق خطای نسبی)MARE( 1

آماره متوسط خطای نسبی از رابطه زير بهدست میآيد .مقدار
کم اين آماره نشاندهنده عملکرد بهتر مدل میباشد.
𝑃𝑂−

(رابطه )15

استفاده گرديد .ابتدا از روش  SSAبرای پردازش اوليه دادهها و
رفع نوفه موجود در سریهای زمانی جريان رودخانه استفاده
شد .سپس از الگوريتم بازگشتی روش  SSAبرای ساخت مدل
پيشبينی آبدهی رودخانه در ايستگاههای حوضه کرخه استفاده
گرديد .برای پيشبينی جريان رودخانه با استفاده از نرمافزار R
يک مدل کامپيوتری تهيه شد .مدل ارائهشده برای دادههای
دوره واسنجی و صحت سنجی بهکاربرده شد و عملکرد آن نيز
مورد بررسی قرار گرفت.

𝑁∑
| 𝑂 |𝑖=1
𝑁

= 𝐸𝑅𝐴𝑀

مدلسازی و پيشبينی بلندمدت (دوره پرآبی) جريان رودخانه

مقادير آبدهی ايستگاههای موردنظر در حوضه کرخه از سازمان
مديريت منابع آب ايران تهيه شد .برای اين کار دادهها به دو
دسته واسنجی ( 70درصد) و صحتسنجی ( 30درصد) تقسيم
گرديد.
برای مدلسازی و پيشبينی جريان رودخانه در حوضه
کرخه به روش  SSAاز نرمافزار آماری  CaterpillarSSAو R

1. Mean Absolute Relative Error

انتخاب طول پنجره در روش SSA

تنها پارامتر در مرحلۀ تجزيه ،طول پنجره  ،Lاست .با انتخاب
ميانۀ دادهها برای مقدار  ،Lروش  SSAجواب بهينه را میدهد
( .)Hassani et al., 2011بنابراين طول پنجره با توجه به تعداد
دادههای هر ايستگاه برابر با ميانه انتخاب گرديد که نتايج آن
برای ايستگاههای مختلف حوضه کرخه در جدول ( )2ارائه شده
است .عالوه بر آن برای بررسی بيشتر اين مسئله مقادير
قدرمطلق -wهمبستگی که نشاندهنده همبستگی بين مقادير
ويژه میباشد ،به ازای طول پنجرههای مختلف در جدول ()2
آورده شده است .بهعنوان مثال برای ايستگاه چم انجير چون
تعداد دادههای موردبررسی  39است ،طول پنجره برابر L= 20
انتخاب گرديد .همانطور که مشاهده میشود با انتخاب طول
پنجره برابر با مقدار  ،20مقدار قدرمطلق -wهمبستگی برای اين
طول پنجره کمترين مقدار را دارد .يعنی کمترين همبستگی
بين سيگنال و نوفه در حالتی است که با طول پنجره  ،20سری
زمانی را بازسازی کنيم.
بررسی و تعيين نقطه برش و گروهبندی در روش SSA

با انتخاب نقطه برش برای يک سری زمانی میتوان سيگنال را از
نوفه تفکيک نمود .اين کار به چند روش انجام میشود که در
اينجا از ترکيب سه روش  -1بررسی شکافها در طيف مقادير
ويژه  -2بررسی ماتريس مقادير قدر مطلق -wهمبستگی در
مقياس  20درجه خاکستری از سفيد تا سياه  -3بررسی نمودار
مؤلفه اصلی ويژه سه گانهها استفاده میگردد تا نقطه برش
تعيين شود .سپس از نتايج آن در مرحله گروهبندی استفاده
میگردد.
بررسی شکافها در طيف مقادير ويژه

سری نوفه معموالً دنبالهای از مقادير تکين ،که به کندی کاهش
میيابند ،را توليد میکند .به بيانی ديگر درصورتیکه مقادير
تکين بهصورت نزولی مرتب و رسم شوند ،میتوان دو قطعه
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متفاوت را در شکل حاصل تشخيص داد .يکی با شيب تند که
نمايشگر سيگنال است و ديگری بخش هموارتر که نمايشگر نوفه
در سریهای زمانی میباشد .بهعنوان مثال برای ايستگاه چم-
انجير با انتخاب طول پنجره  L= 20و اجرای گامهای اول و دوم
(انجام SVDی ماتريس مسير  ،)Xتعداد  20مقدار ويژه بهدست
میآيد که بر اساس سهم خود در تجزيه مرتب شدهاند .شکل
( )3نمودار نيمه لگاريتمی اين  20مقادير ويژه را نشان میدهد.
با توجه به شکل ( )3افت قابل مالحظهای در مقادير ويژه حول
مؤلفۀ ( 3نقطه برش اوليه) به بعد اتفاق میافتد (منحنی هموارتر
میگردد) که میتوان آن را بهعنوان شروع سطح نوفه تعبير کرد.
همچنين يک زوج آشکار (زوج ويژه سهگانه  ،)2-3تقريباً با
مقادير تکين مساوی ،متناظر با مؤلفۀ فصلی سری ،مربوط به
دورۀ معينی است که اين موضوع در مراحل بعدی بيشتر بررسی
خواهد شد.

درج ۀ خاکستری ،از سفيد تا سياه متناظر با مقادير قدرمطلق
همبستگیها (از صفر تا يک) ،نشان میدهد .با توجه به شکل
( )4در ابتدای نمودار ،مؤلفه اول با مؤلفههای ديگر همبستگی
ندارد درحالیکه مؤلفۀ دوم و سوم با هم همبستگی دارند .از
مؤلفه سوم به بعد همبستگی بين مؤلفهها با رنگ خاکستری
مشخص میشوند .بنابراين با توجه به اينکه -wهمبستگی بين
مؤلفههای  1-3و ساير مؤلفهها (که بين خود اينها همبستگی
وجود دارد) تقريباً ناچيز است میتوان مؤلفههای  1-3را در يگ
گروه (سيگنال) و ساير مؤلفهها را در گروه نوفه قرار داد.
همچنين همبستگی زيادی بين مؤلفههای دوم و سوم است،
بنابراين میتوانند باهم بيانگر ويژگی دوره باشند .بر اساس اين
اطالعات ،سه ويژه سهگانه برای بازسازی سری اصلی انتخاب
میکنيم و بقيه را بهعنوان نوفه در نظر میگيريم .عالوه بر آن
مؤلفههای  8و  12همبستگی کمی با بقيه مؤلفهها دارند لذا
میتوان از آنها برای ترکيب در قسمت روند (همراه مؤلفه اول)
برای تشخيص بهتر روند استفاده کرد .در قسمت بعد با استفاده
از مؤلفههای اصلی میتوان تشخيص داد که کداميک برای
ترکيب در روند بهتر است.

بررسی ماتريس مقادير قدر مطلق -wهمبستگی

در ادامه مقادير ماتريس قدرمطلق -wهمبستگیها بررسی می-
گردد .شکل ( )4مقادير قدرمطلق -wهمبستگیها را برای
ايستگاه چم انجير و برای  20مؤلفۀ بازسازیشده در مقياس 20

جدول  .2مقادير قدر مطلق – Wهمبستگی به ازای طول پنجرههای مختلف برای ايستگاههای واقع در حوضه کرخه
تعداد داده موردبررسی ()N
ايستگاه
جلوگير
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طول پنجره ()L
5

6

10

14

15

18

19

20

37

0/101

0/099

0/124

0/065

0/062

0/053

0/047

-

پلدختر

39

0/151

0/138

0/105

0/073

0/072

0/044

0/043

0/041

قورباغستان

40

0/095

0/082

0/085

0/065

0/063

0/048

0/054

0/044

چمانجير

39

0/072

0/098

0/073

0/041

0/029

0/0145

0/0149

0/012

پلچهر

40

0/023

0/017

0/014

0/007

0/006

0/005

0/003

0/002

شکل  .3نمودار نيمه لگاريتمی  20مقدار ويژه برای ايستگاه چمانجير
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بررسی نمودار مؤلفه اصلی ويژه سهگانهها

برای نهايی شدن تعيين نقطه برش ،نمودار مؤلفههای اصلی (که
بهصورت سری زمانی نشان داده شده است)  9ويژه سهگانۀ
(ويژه سهگانههای  )1-9به همراه ويژه سهگانه  12برای ايستگاه
چمانجير در شکل ( )5نشان داده شده است.
در اينجا دو رده وجود دارد:
 .1مؤلفههايی که در ردۀ سيگنال در نظر گرفته میشوند
که تغييرات آرامی دارند.
 .2مؤلفههايی که در ردۀ نوفه قرار میگيرند که تغييرات
زيادی دارند.
بنابراين واضح است که ويژه سهگانه  3 ،2 ،1و  12میتواند
بهعنوان قسمت سيگنال در نظر گرفته شود درحالیکه بقيه ويژه
سهگانهها به رده نوفه تعلق دارند .بنابراين ويژه سهگانه  1روند را
نشان میدهد و ويژه سهگانه  12نيز میتواند در بهتر نشان داده
شدن روند بهکار رود .ويژه سهگانه  2-3دوره را نشان میدهد.
همچنين مشخص است که مؤلفه  8نوفه است.

شکل (-6الف) روند استخراجشده را که از ويژه سهگانه  1و 12
بهدست آمده است بههمراه منحنی سری زمانی اوليه برای
ايستگاه چمانجير را نشان میدهد .همانطوریکه مشخص است
روند تقريباً صعودی است .شکل (-6ب) مؤلفۀ فصلی
بهدستآمده از ويژه سهگانههای  2و  3بههمراه منحنی سری
زمانی اوليه برای ايستگاه چمانجير را نشان میدهد .واضح است
که شکل (-6ب) الگوی يکسانی از دورهای بودن را در سری
زمانی اصلی نشان میدهد که با گذشت زمان اين دوره مشخص-
تر می شود .بنابراين برای بازسازی سيگنال بهتر است که از ويژه
سهگانههای  1-3بههمراه ويژه سهگانه  12استفاده شود و بقيۀ
مؤلفههای ويژه سهگانه را میتوان بهعنوان نوفه در نظر گرفت.
بنابراين برای ايستگاه چمانجير محل نقطه برش مقدار ويژه  3در
نظر گرفته میشود .برای تعيين محل نقطه برش برای سری
زمانی آبدهی ساير ايستگاههای حوضه کرخه بايد همين روش را
انجام داد .اين کار برای ساير ايستگاهها انجام گرديد و نتايج آن
در جدول ( 3الف) ارائه شده است.

شکل  .4مقادير ماتريس قدرمطلق - Wهمبستگی در مقياس  20درجه خاکستری برای  20مؤلفه بازسازیشده برای ايستگاه چمانجير.

فروغی و عراقینژاد :پيشبينی بلندمدت جريان رودخانه با استفاده از...
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شکل  .5مقادير مؤلفههای اصلی  9ويژه سهگانۀ (ويژه سهگانه  )1-9به همراه ويژه سهگانه  ،12محور xها مکان مشاهده ( 1تا  20طول پنجره) و محور Yها مقادير
مؤلفه اصلی برای ايستگاه چمانجير.

شکل -6الف .منحنی سری زمانی اوليه و روند استخراجشده از ويژه سهگانۀ  1برای ايستگاه چمانجير ،محور افقی سال و محور عمودی آبدهی .mcm

شکل -6ب .منحنی سری زمانی اوليه و مؤلفۀ فصلی استخراجشده از ويژه سهگانههای  2و  3برای ايستگاه چمانجير ،محور افقی سال و محور عمودی
آبدهی

بررسی سری بازسازیشده

بعد از تعيين نقطه برش برای بررسی بيشتر فرايند گروهبندی
ويژه سهگانهها از مقادير عددی قدرمطلق -wهمبستگی بين
سری بازسازیشده و باقیماندهها استفاده گرديد .مقادير
قدرمطلق -wهمبستگی بين سری بازسازیشده و باقیماندهها
برای ايستگاههای مختلف در حوضه کرخه بهازای مقادير مختلف
نقطه برش در جدول ( 3ب) ارائه گرديده است .بهعنوان مثال
برای ايستگاه چمانجير مقادير عددی قدرمطلق -wهمبستگی

بين سری بازسازیشده (با ويژه سهگانه  1-3بههمراه  )12و
باقیماندهها (با ويژه سهگانههای  4-20بهجز  )12برابر 0/012
است که کمترين مقدار آن بهازای نقاط برش مختلف میباشد
يعنی کمترين همبستگی بين سيگنال و نوفه حالتی است که از
 3مقدار ويژه (بههمراه  )12برای بازسازی سری استفاده کنيم.
اين مسئله مؤيد اين مطلب است که گروهبندی قابل قبول است.
همين روش برای تعيين گروهبندی ساير ايستگاهها استفاده
گرديد که نتايج آن در جدول ( 3ب) ارائه گرديده است.

318

تحقيقات آب و خاک ايران ،دورﮤ  ،48شمارﮤ  ،2تابستان 1396

پيشبينی بلندمدت (دوره پرآبی) جريان رودخانه
بررسی عملکرد مدل پيشبينی جريان

برای تعيين مقادير طول پنجره و نقطه برش و گروهبندی مطابق
روش توضيح دادهشده در قسمت قبل عمل گرديد .مدل
ارائهشده برای دادههای دوره واسنجی و صحت سنجی بهکاربرده
شد و عملکرد آن نيز مورد بررسی قرار گرفت که به شرح زير
میباشد.
مدل ارائهشده برای پيشبينی جريان رودخانه در حوضه
کرخه برای ايستگاههای موردنظر شامل جلوگير ،پلدختر،
قورباغستان ،چمانجير و پلچهر (حرف اول نام ايستگاهها به
التين  )JPGCP,مورد استفاده قرار گرفت .برای بررسی عملکرد
مدل از معيارهای ضريب همبستگی خطی ،جذر متوسط مربعات
خطای نرمال شده ( )NRMSEو متوسط خطای نسبی
( )MAREاستفاده گرديد؛ که نتايج مرحله واسنجی و صحت-
سنجی به ترتيب در جدول ( 4الف و  4ب) ارائه شده است.
در مرحله صحتسنجی با استفاده از مقدار طول پنجره و
نقطه برش مشخصشده در مرحله واسنجی ،مدل موردنظر اجرا
گرديد .در مرحله واسنجی که نتايج آن در جدول ( 4الف)
ارائهشده است ،مقادير آماره  NRMSEبرای ايستگاههای
 JPGCPبهترتيب برابر  0/3 ،0/33 ،0/32 ،0/35و  0/43بود.
بيشترين و کمترين مقدار اين آماره بهترتيب برای ايستگاههای
پلچهر و چم انجير بهدست آمد .مقدار ميانگين قدر مطلق
خطای نسبی  MAREبرای ايستگاههای  JPGCPبهترتيب
برابر  0/27 ،0/3 ،0/3 ،0/3و  0/35میباشد .بيشترين و کمترين
مقدار آن بهترتيب برای ايستگاههای پلچهر و چمانجير بهدست
آمد .مقادير ضريب همبستگی برای ايستگاههای  JPGCPبه-
ترتيب برابر  0/69 ،0/65 ،0/72 ،0/63و  0/58بهدست آمد؛ که
کمترين مقدار آن برای ايستگاه پلچهر و بيشترين مقدار آن
برای ايستگاه پلدختر بود .نتيجه اجرای مدل برای مرحله
واسنجی برای تمامی ايستگاهها بهجز پلچهر در يک محدوده
است و اختالف زيادی با هم ندارد.
در مرحله صحتسنجی که نتايج آن در جدول ( 4ب)
ارائه شده است ،مقادير آماره  NRMSEبرای ايستگاههای
 JPGCPبهترتيب برابر  0/31 ،0/44 ،0/3 ،0/35و  0/47بود.
بيشترين و کمترين مقدار اين آماره بهترتيب برای ايستگاههای
پلچهر و پلدختر بهدست آمد .مقدار ميانگين قدرمطلق
خطای نسبی  MAREبرای ايستگاههای  JPGCPبهترتيب برابر
 0/29 ،0/4 ،0/3 ،0/38و  0/5میباشد .بيشترين و کمترين

مقدار آن بهترتيب برای ايستگاههای پلچهر و پلدختر بهدست
آمد .مقادير ضريب همبستگی برای ايستگاههای  JPGCPبه-
ترتيب برابر  0/63 ،0/58 ،0/61 ،0/55و  0/51بهدست آمد؛ که
کمترين و بيشترين مقدار آن به ترتيب برای ايستگاه پلچهر و
چمانجير بود مقدار ضريب همبستگی برای ايستگاه چمانجير و
پلدختر نزديک به هم بهدست آمد .نتيجه اجرای مدل برای
مرحله صحتسنجی برای ايستگاههای چمانجير و پلدختر
نسبت به بقيه ايستگاهها بهتر بود .شکل ( )7مقادير جريان
رودخانه مشاهدهای و پيشبينیشده نسبت به خط يک به يک
در مرحله واسنجی برای ايستگاه چمانجير را نشان میدهد.
شکل ( )8همين نمودار را برای ايستگاه چمانجير و در مرحله
صحت سنجی را نشان میدهد .شکل ( )9نيز مقادير جريان
رودخانه مشاهدهای و پيشبينیشده در دو مرحله واسنجی و
صحت سنجی را برای ايستگاه چمانجير در طول دوره آماری را
نشان میدهد و مالحظه میگردد که مقادير جريان مشاهدهای و
پيشبينیشده با يکديگر مطابقت دارند.
جدول  3الف .مقادير نقطه برش و مقادير ويژه برای بازسازی سيگنال
برای ايستگاههای حوضه کرخه بر اساس مقادير مؤلفه اصلی.
شماره ويژه سهگانه برای بازسازی
سيگنال

نقطه برش

جلوگير

 2 ،1و 3

3

پلدختر

 2 ،1و 3

3

قورباغستان

 2 ،1و 8

2

پل چهر

 1و 11

1

چم انجير

 ،3 ،2 ،1و 12

3

ايستگاه

جدول  3ب  .مقادير  Wهمبستگی برای تعيين نقطه برش برای
ايستگاههای حوضه کرخه
شماره ويژه مقدار برای انتخاب نقطه برش
2

3

4

5

0/047

0/038

0/072

0/080

0/041

0/032

0/066

قورباغستان

-

0/044

0/047

0/059

0/086
0/049

پلچهر

0/0033

0/044

0/069

0/060

0/029

چم انجير

-

0/035

0/012

0/039

0/066

1

ايستگاه
جلوگير
پلدختر

جدول  4الف .نتايج اجرای مدل برای مرحله واسنجی
واسنجی
نام ايستگاه
معيار ارزيابی

جلوگير

پلختر

قورباغستان

چمانجير

پلچهر

NRMSE

0/35
0/3
0/63

0/32
0/3
0/72

0/33
0/3
0/65

0/3
0/27
0/69

0/43
0/35
0/58

MARE
R

فروغی و عراقینژاد :پيشبينی بلندمدت جريان رودخانه با استفاده از...
جدول  4ب .نتايج اجرای مدل برای مرحله صحتسنجی

صحتسنجی
نام ايستگاه
معيار ارزيابی جلوگير
NRMSE
MARE
R

0/35
0/38
0/55

پلدختر

قورباغستان

چمانجير

پلچهر

0/3
0/3
0/61

0/44
0/4
0/58

0/31
0/29
0/63

0/47
0/5
0/51

مقايسه نتايج اين تحقيق با نتايج ديگران

 )2012( Meidaniاز مدل  Kنزديکترين همسايه با ورودی
شاخص اقليمی و آبدهی برای پيشبينی جريان رودخانههای
کارون و دز استفاده نمود .برای ارزيابی دقت مدل از آمارههای
جذر ميانگين مربعات خطا ( )RMSEو ضريب همبستگی ()R
استفاده نمود .او گزارش کرد که مقادير  RMSEبرای کارون و
دز به ترتيب برابر  188/73و  170/82و مقادير  Rبرای کارون و
دز بهترتيب برابر  0/35و  0/38بود )2009( Jamali .يک مدل
شبکه عصبی ديناميک برای پيشبينی جريان ماهانه ورودی به
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مخزن سد شاهچراغی استفاده نمود و گزارش کرد که مقادير
 R ،RMSEو  MAREبرای بهترين مدل شبکه عصبی ديناميک
با دادههای آبدهی بهترتيب برابر  0/35 ،0/4و  0/17بود.
 )2012( Akbariniaيک مدل شبکه عصبی برای پيشبينی
مقادير آبدهی ماهانه (فروردين ماه) رودخانه کرخه ارائه کرد .به-
عنوان مثال مقادير  R ،RMSEو  MAREبرای ايستگاه پلدختر
بهترتيب برابر  0/36 ،74/4و  51/9بود .همين آمارهها برای
ايستگاه قورباغستان بهترتيب برابر  0/62 ،50/9و  51/7بهدست
آمد .از ميان موارد ذکرشده  )2009( Jamaliو Akbarinia
( )2012مدل پيشبينی آبدهی ماهانه را ارائه کرند و Meidani
( )2012مدل پيشبينی آبدهی برای دوره پرآبی ( 10بهمن تا
 31خرداد) را ارائه داد .همواره انتظار میرود که هر چقدر که
افق پيشبينی افزايش يابد دقت مدل نيز کاهش يابد .با مقايسه
نتايج اين تحقيق با سايرين میتوان گفت که با بهکارگيری روش
 SSAمیتوان مقادير جريان رودخانه را با دقت مناسب
پيشبينی نمود.

شکل  .7نمودار مقايسه دادههای مشاهدهای با دادههای پيشبينی در مرحله واسنجی برای ايستگاه چم انجير

شکل  .8نمودار مقايسه دادههای مشاهدهای با دادههای پيشبينی در مرحله صحت سنجی برای ايستگاه چم انجير
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مقادير مشاهداتی

مقادير پيش بينی
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شکل  .9نمودار مقايسه دادههای مشاهدهای با دادههای پيشبينی در دو مرحله واسنجی و صحت سنجی برای ايستگاه چم انجير

نتيجهگيری
در اين مقاله از روش  SSAبرای مدلسازی سریهای زمانی
آبدهی رودخانههای حوضه کرخه در دوره پرآبی استفاده شد.
برای مدلسازی به روش  SSAاز نرمافزار آماری
 CaterpillarSSAو  Rاستفاده گرديد .طول پنجره با توجه به
تعداد دادههای هر ايستگاه برابر با ميانه انتخاب گرديد .عالوه بر
آن برای بررسی بيشتر اين مسئله مقادير قدرمطلق -w
همبستگی که نشاندهنده همبستگی بين مقادير ويژه میباشد،
به ازای طول پنجرههای مختلف محاسبه گرديد که مشخص
گرديد کمترين همبستگی بين سيگنال و نوفه در حالتی است
که طول پنجره با توجه به تعداد دادههای هر ايستگاه برابر با
ميانه باشد .برای تعيين محل دقيق نقطه برش برای سری زمانی
آبدهی ،از سه روش -1بررسی شکافها در طيف مقادير ويژه -2
بررسی ماتريس مقادير قدر مطلق -wهمبستگی در مقياس 20
درجه خاکستری از سفيد تا سياه -3بررسی نمودار مؤلفه اصلی
ويژه سهگانهها  ،استفاده گرديد و از نتايج آن در مرحله گروه-
بندی استفاده شد .بعد از تعيين نقطه برش برای بررسی بيشتر
فرايند گروهبندی ويژه سهگانهها ،از مقادير عددی قدرمطلق -w
همبستگی بين سری بازسازیشده و باقیماندهها استفاده گرديد
و مشاهده گرديد که کمترين مقدار آن بهازای نقاط برش
محاسبهشده میباشد که مؤيد اين مطلب است که گروهبندی

قابل قبول بوده است .پس از آنکه از روش  SSAبرای پردازش
اوليه دادهها و رفع نوفه موجود در سریهای زمانی جريان
رودخانه استفاده گرديد .از الگوريتم بازگشتی روش  SSAبرای
ساخت مدل پيشبينی آبدهی رودخانه در ايستگاههای حوضه
کرخه استفاده شد .مدل ارائهشده برای دادههای دوره واسنجی و
صحتسنجی بهکاربرده شد و عملکرد آن نيز بررسی گرديد .بر
اين اساس در مرحله واسنجی بيشترين و کمترين مقدار آماره
 NRMSEبهترتيب برابر  0/43و ( 0/30همينطور آماره MARE
به ترتيب برابر  0/36و  )0/27برای ايستگاههای پلچهر و چم
انجير بهدست آمد .در مرحله صحتسنجی بيشترين مقدار آماره
 NRMSEو  MAREبهترتيب برابر  0/47و  0/5برای ايستگاه-
های پلچهر بود .کمترين مقدار آماره  NRMSEبرای ايستگاه
پلدختر و چم انجير نزديک به هم و برابر  0/3و  0/31و
کمترين مقدار آماره  MAREبرای ايستگاه چم انجير و پلدختر،
نزديک به هم و برابر  0/29و  /30بود .در نهايت بهترين و
ضعيفترين نتيجه در دو مرحله واسنجی و صحت سنجی به-
ترتيب برای ايستگاههای چم انجير و پلچهر بهدست آمد .در
نهايت نتايج اين مدل با نتايج ساير محققين مقايسه گرديد .بر
اساس نتايج اين تحقيق میتوان با بهکارگيری روش SSA
مقادير جريان رودخانه را با دقت مناسب پيشبينی نمود.
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