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ABSTRACT
Predicting volume of water stored in reservoirs in the future periods plays an important role in planning and
managing the optimal use of water resources systems. In this study, time series analysis method was used to
predict the monthly inflow to Yamchi and Sabalan reservoirs in Ardabil province. The monthly flow data
measured at hydrometric stations, located at the dam's entrance for 21 years (1994 to 2015) were used to build
and test an appropriate model. The structures of the seasonal models were identified according to the autocorrelation charts (ACF) and partial auto-correlation (PACF), and then the appropriate model for each
hydrometric station was selected based on the Akaike Information Criterion (AIC), Akaike Information
Criterion Correction (AICC) and Bayesian Information Criterion (BIC). By fiting the model to the
observational data, the parameters of each model were determined and the adequacy of the selected models was
also examined by diagnostic tests. The results showed that ARIMA (1,0,0)(0,1,1)12 and ARIMA (1,1,1)(0,1,1)12
models, respectively for the monthly flow data of Yamchi and Arbabkandi stations have the lowest root mean
square error (RMSE) and mean absolute error (MAE) and the highest determination coefficient. The values of
these indicators in the model related to Yamchi hydrometric station were 1.04, 0.606 and 0.63, respectively,
and for Arbabkandi hydrometric station were 1.35, 0.8 and 0.74, respectively. Therefore, the selected models
accurately predict the monthly inflows to Yamchi and Sabalan reservoirs. Comparing the predicted results with
the observational data showed that the selected models are not very accurate in predicting high discharge values.
Keywords: Forecasting, Monthly Inflow, Reservoir Operation, Seasonal Model, Time Series.

*

Corresponding Author’s Email: amin.kanooni@uma.ac.ir

 2652تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،51شماره  ،10دی ماه 1399
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 .1گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/4/9 :تاریخ بازنگری -1399/5/14 :تاریخ تصویب)1399/5/19 :

چکيده
پیشبینی حجم آب ذخیره شده در سدهای مخزنی در دورههای آتی ،نقش مهمی در برنامهریزی و مدیریت بهرهبرداری
بهینه از سامانههای منابع آب دارد .در این مطالعه ،از روش تحلیل سریهای زمانی برای پیشبینی جریان ماهانه ورودی به
سدهای مخزنی یامچی و سبالن در استان اردبیل استفاده شد .دادههای دبی جریان ماهانه اندازهگیری شده در ایستگاههای
هیدرومتری واقع در محل ورود آب به سد ،طی سالهای  1373-94به مدت  21سال تهیه و برای ساخت و آزمون مدل
مناسب ،به کار برده شد .پس از ایستا نمودن سری دادهها ،با توجه به نمودارهای خودهمبسته ( )ACFو خودهمبسته جزئی
( ،)PACFساختارهای مدل فصلی تشخیص داده شدند و پس از مقایسه آنها با توجه به معیارهای آکائیکه ( ،)AICآکائیکه
اصالح شده ( )AICCو اطالعات بیزی ( ،)BICمدل مناسب برای هر یک از ایستگاههای هیدرومتری انتخاب شد .با برازش
مدل به داده های مشاهداتی ،پارامترهای هر مدل تعیین و کفایت مدلهای منتخب نیز با آزمونهای تشخیصی بررسی
گردید .نتایج نشان داد مدل  ARIMA(1,0,0)(0,1,1)12و  ARIMA(1,1,1)(0,1,1)12بهترتیب برای دادههای دبی ماهانه
ایستگاه یامچی و اربابکندی ،دارای کمترین مقدار شاخصهای آماری ریشه میانگین مربعات خطا ( )RMSEو میانگین
قدرمطلق خطا ( )MAEبوده و دارای بیشترین ضریب تعیین است .مقدار این شاخصها در مدل مربوط به ایستگاه
هیدرومتری یامچی بهترتیب برابر  0/606 ،1/04و  0/63و برای ایستگاه هیدرومتری اربابکندی به ترتیب برابر 0/8 ،1/35
و  0/74بهدست آمد .لذا مدلهای منتخب ،جریان ماهانه ورودی به مخزن سدهای یامچی و سبالن را با دقت خوبی
پیشبینی میکند .همچنین مقایسه نتایج پیشبینی شده با دادههای مشاهداتی نشان داد در پیشبینی مقادیر حد باالی
دبی ،مدلهای منتخب از دقت باالیی برخوردار نیستند.
واژههای کليدی :بهرهبرداری مخزن ،پیشبینی ،جریان ورودی ماهانه ،سریهای زمانی ،مدل فصلی.

مقدمه
پیشبینی جریان رودخانه در محل ورود به سدهای مخزنی نقش
مهمی در برنامهریزی ،مدیریت و بهرهبرداری بهینه از سیستمهای
منابع آب دارد .مدیریت تولید انرژی در نیروگاههای برقآبی و
برنامهریزی تامین آب بخشهای مختلف مصرف (شرب،
کشاورزی ،صنعت و زیست محیطی و  )...به پیشبینی حجم آب
ذخیره مخزن در دورههای زمانی آینده وابسته است .با توجه به
اهمیت پیشبینی جریان ،در مطالعات گذشته از مدلهای
مختلفی در این زمینه استفاده شده است که شامل مدلهای
مبتنی بر فرآیندهای مفهومی (مثل مدلهای بارش-رواناب) و
مدلهای مبتنی بر روشهای آماری (مثل مدلهای رگرسیون،
سری زمانی ،شبکه عصبی مصنوعی ،منطق فازی و نزدیکترین
همسایه) است ( .)Wang, 2006از بین روشهای آماری ،مدلهای
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مبتنی بر سریهای زمانی به دلیل کشف بهتر ارتباط بین
پارامترهای موثر بر جریان ،لحاظ اطالعات غنی در مدلسازی و
روند منظم آن در ساخت مدل ،بطور گسترده در پیشبینی دبی
جریان رودخانه مورد استفاده قرار گرفتهاند ( ;Hu et al., 2011
 .)Wang et al., 2015در این مدلها فرض بر این است که
رفتارهای پیشین حاکم بر جریان در آینده نیز تکرار خواهد شد
( .)Vahdat et al., 2011از بین مدلهای مبتنی بر سریهای
زمانی ،مدل خودهمبسته با میانگین متحرک تجمعی ()ARIMA
بهطور موثری همبستگی خطی بین مشاهدات را مد نظر قرار می-
دهد که ابتدا توسط باکس-جنکیز ()Box and Jenkins, 1970
ارایه شد و سپس بهعنوان مدلی شناخته شده در پیشبینی
پدیدههای هیدرولوژیکی بهکار رفت ( .)Wong et al., 2007مدل
سری زمانی  SARIMAنوعی از مدل  ARIMAاست که رفتار
دورهای پدیدهای را در یک بازه زمانی مشخص نشان میدهد و
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یکی از مدلهای فصلی استوکاستیک در پیشبینی سری دادههای
جریان ماهانه آبراههها بهشمار میرود .این مدل همچنین میتواند
سریهای زمانی با رفتار غیر ایستا در طول یک دوره فصلی و
درون فصلی را توصیف کند (.)Box et al., 2008
مطالعات وسیعی در پیشبینی پارامترهای هواشناسی و
هیدرولوژیکی در دهههای اخیر با استفاده از تحلیل سریهای
زمانی انجام شده است که میتوان به تحقیقات اخیر انجام شده
توسط ) Wang et al. (2014) ،Wang et al. (2013و Dastorani
) et al. (2016در پیشبینی بارندگی ،مطالعات انجام شده توسط
) Han et al. (2012) ،Fernandez et al. (2009و Yeh and Hsu
) (2019در پیشبینی خشکسالی ،مطالعات انجام شده توسط
)Ayare and ،Singh et al. (2011) ، Abudu et al. (2010
)،Gharde et al. (2016) ،Valipour (2015) ،Dhekale (2015
)،Adnan et al. (2017) ،Elganiny and Eldwer (2016
) Moeeini et al. (2017و ) Tadesse and Dinka (2017در پیش-
بینی دبی جریان رودخانهها اشاره نمود .همچنین در سطح داخلی
نیز پژوهشهای وسیعی در پیشبینی پارامترهای مختلف
هواشناسی و هیدرولوژی با استفاده از روش تحلیل سریهای
زمانی انجام شده که میتوان به مطالعات Nakhaee and
)Khazaei ،Bashari and Vafakhah (2011) ،Mirarabi (2010
)Moeeni et al. ، Ahmadi et al. (2014) ،and Mirzaei (2013
)Abbasi ، Mirzapour and Tahmasebipour (2018) ، (2016
) et al. (2019و) Mojiri and Halabian (2019اشاره کرد.
در برخی از تحقیقات گذشته کاربرد مدلهای فصلی در
پیشبینی جریان ماهانه رودخانه و مقایسه آن با مدلهای غیر
فصلی تشریح و اهمیت آن بیان شده است .طی مطالعهای بر روی
دادههای  20ساله ( )1988-2007دبی ماهانه رودخانه چریتی در
ایالت ماهاراشترای هند ،با استفاده از معیارهای ریشه میانگین
مربعات خطا ( ،)RMSEمیانگین خطای نسبی ( )MREو انتگرال
مربعات خطا ( )ISEمدل  SARIMA (0,0,1)(0,1,1)12بهعنوان
بهترین مدل از بین مدلهای مختلف سریهای زمانی پیشنهاد
شد ( .)Ayare and Dhekale, 2015همچنین )Valipour (2015
توانایی مدلهای  SARIMAو  ARIMAرا در پیشبینی درازمدت
رواناب در ایاالت متحده بررسی کرد و برتری مدل  SARIMAرا
نسبت به مدل  ARIMAدر پیشبینی رواناب نشان داد.
) Elganiny and Eldwer (2016بهمنظور پیشبینی دبی جریان
ماهانه در شاخه اصلی رود نیل و دو سرشاخه فرعی آن در قاره
آفریقا ،مدلهای  DARIMAو  SARIMAرا بررسی و بر اساس
نمودارهای گرافیکی و معیارهای عددی بهترین مدل را انتخاب
کردند Gharde et al. (2016) .با مطالعه دبی جریان رودخانه مهد

در حوضه ساویتری در ایالت ماهاراشترای هند ،مدلهای مبتنی
بر سریهای زمانی را برای پیشبینی دبی جریان بررسی کردند.
برای این منظور و با ارزیابی مدلهای مختلف بر اساس معیارهای
انتخاب مدل مناسب ،دو مدل  SARIMA (1,1,1)(1,1,1)31و
 SARIMA (2,0,2)(0,0,0)31بهعنوان بهترین مدل برای پیش-
بینی دبی جریان روزانه انتخاب شدندShathir and Mohammed .
) Saleh (2016بهمنظور انتخاب بهترین مدل سری زمانی برای
پیشبینی دبی ماهانه رودخانه فرات در کشور عراق ،از سری زمانی
دادهها از سال  1932تا  1972استفاده کردند و سپس با توجه به
معیارهای مختلف ،مدل  SARIMA (0,0,1) (0,1,1)12را مناسب
تشخیص دادند Tadesse and Dinka (2017) .از مدل SARIMA
برای پیشبینی جریان ماهانه رودخانه واتروال در آفریقای جنوبی
استفاده کردند و با استفاده از معیارهای مختلف ،مدل SARIMA
 (3,0,2) (3,1,3)12را بهعنوان مدلی مناسب معرفی کردندAdnan .
) et al. (2017پیشبینی دبی ماهانه رودخانه آستور در شمال
پاکستان را با استفاده از مدلهای خودهمبسته ( )ARو
 SARIMAبررسی و مدل  SARIMAرا به عنوان مدل منتخب با
توجه به معیارهای میانگین قدر مطلق خطا ( RMSE ، )MAEو
ضریب تعیین ( )R2پیشنهاد دادند Wagena et al. (2020) .به
ارزیابی پیشبینی جریان رودخانه با استفاده از یک مدل مبتنی
بر فرآیند ( ،)SWATمدل  ANNو مدل  ARMAپرداختند و
توانایی مدلها را با توجه به دادههای واقعی اخذ شده از اداره ملی
هواشناسی ایالت متحده بررسی کردند .نتایج نشان داد هر سه
مدل ،دبی پیک جریان را کمتر از دادههای مشاهداتی پیشبینی
میکنند.
بررسی مطالعات پیشین نشان میدهد که در خصوص
پیشبینی دبی جریان رودخانه قرهسو به عنوان مهمترین منبع
تامین آب سطحی استان اردبیل مطالعاتی انجام نشده است .با این
وجود و با توجه به وجود دو سد مخزنی چند منظوره یامچی و
سبالن بر روی این رودخانه ،برنامهریزی و مدیریت بهرهبرداری از
سدهای مخزنی واقع بر آن نیازمند پیشبینی جریان در محل
ورودی مخزن سدهای نامبرده بوده و نقش مهمی در مدیریت
سیستم منابع آب رودخانه خواهد داشت .همچنین بررسیها نشان
میدهد استفاده از تحلیل سریهای زمانی کارآیی مناسبی در
پیشبینی جریان رودخانهها دارد ولی این بررسیها عمدتاً محدود
به یک نقطه از رودخانه و در محل خروجی حوضه بوده است .در
تحقیق حاضر پیشبینی جریان ورودی به دو سد مخزنی در یک
حوضه آبخیز (با وسعت و خصوصیات متفاوت حوضه مشرف به
آنها) مد نظر قرار گرفت تا ساختار مدلهای پیشبینی جریان در
دو حوضه با استفاده از تحلیل آماری سریهای زمانی ارزیابی
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گردد و بتوان عکسالعمل حوضههای با وسعت و ویژگیهای
متفاوت را در سری زمانی رواناب خروجی از حوضه مشاهده کرد.
از طرف دیگر در مطالعات قبلی به طور عمده از ساختار مدل
 ARIMAدر پیشبینی جریان رودخانهها استفاده شده است و
بررسیها نشان میدهد در پدیدههایی که تغییرات دورهای دارند
(همانند دبی جریان ماهانه) مدلهای  SARIMAمیتوانند پیش-
بینیهای دقیقی ارایه دهند .بنابراین هدف این پژوهش بررسی و
انتخاب مدلهای فصلی سری زمانی به منظور پیشبینی جریان
ماهانه ورودی به مخزن سد یامچی و سبالن در حوضه قرهسو
است تا ضمن بررسی و مقایسه ساختار مدلهای پیشبینی جریان
ورودی به دو مخزن واقع بر یک حوضه آبخیز ،بتوان از نتایج آن
در برنامهریزی منابع آب حوضه مورد نظر استفاده مناسب بعمل
آورد.

استفاده از ضریب هارست 1کفایت طول دوره آماری برای هر دو
ایستگاه از طریق رابطه  1بررسی شد (.)Moeeini et al., 2017
)

(رابطه )1

𝑛𝑖𝑚S𝑚𝑎𝑥 −S
Sd

(Log

LogN⁄2

=H

که در آن  Smaxو  Sminبه ترتیب حداکثر و حداقل اختالف
تجمعی از میانگین دبیها Sd ،انحراف معیار و  Nتعداد ماهها است.
بزرگتر بودن این ضریب از  0/5بیانگر کفایت طول دوره آماری
است.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

رودخانه قرهسو اصلیترین آبراهه و به عنوان یکی از مهمترین
منبع تامین آب سطحی استان اردبیل به شمار میرود که دو سد
مخزنی بزرگ به نامهای یامچی و سبالن بر روی آن احداث شده
است .ایستگاههای هیدرومتری یامچی و اربابکندی بهعنوان
محل اندازهگیری جریان ورودی به مخزن سدهای یامچی و سبالن
میباشند که مساحت تحت پوشش آنها به ترتیب  701و 5393
کیلومتر مربع است .سدهای مخزنی یامچی و سبالن به ترتیب با
حجم مفید  80و  105میلیون متر مکعب بر روی رودخانه یامچی
و قرهسو احداث شده است که هر دو از زیرحوضههای حوضه آبخیز
ارس بهشمار میروند .حوضه آبخیز مشرف به سد یامچی ناحیهای
کوهستانی بوده و آبهای جاری در دامنه رشته کوه سبالن در محل
سد یامچی ذخیره میشوند ولی سد سبالن پس از گذر از دشت
اردبیل بر روی رودخانه قرهسو احداث شده و مساحت وسیعی از
زمینهای کوهستانی و دشت مستعد کشاورزی را زیر پوشش قرار
میدهد .شکل ( )1محدوده و موقعیت کلی منطقه مورد مطالعه و
سدهای مخزنی را نشان میدهد.
روش انجام تحقيق

برای پیشبینی جریان ورودی به مخزن سد یامچی و سبالن از
دادههای آماری مربوط به دبی دو ایستگاه هیدرومتری در دو
حوضه مشرف به این دو ایستگاه ،طی دوره آماری  21سال (سال
آبی  )1373-94استفاده گردید .دادهها از شرکت آب منطقهای
اردبیل اخذ شدند و سپس مقادیر ماهانه آنها استخرج و با
1. Hurst Coefficient

شکل  -1موقعيت ايستگاههای هيدرومتری و سدهای مخزني در منطقه مورد
مطالعه

تحلیل سریهای زمانی و تعیین مدل مناسب طی فرآیندی
که اولین بار توسط باکس-جنکینز ()Box and Jenkins, 1976
ارایه شد در ادامه تشریح میشود.
سریهای زماني

با توجه به اینکه در دنیای واقعی وقوع هیچ فرآیند هیدرولوژیکی
بهطور کامل قطعی نیست لذا تحلیل دادههای هیدرولوژیکی با
استفاده از سریهای زمانی غیر ایستا اهمیت زیادی دارد .مدل
 ARIMAیکی از روشهای تحلیل سریهای زمانی غیر ایستا به
شمار میرود که برای بیان آن ابتدا مدل میانگین متحرک
اتورگرسیو ( )ARMAدر سریهای زمانی ایستا تشریح میشود.
ساختار مدل  ARMAبهصورت رابطه  2بیان میشود.
(رابطه )2
𝑧𝑡 = 𝛼1 𝑧𝑡−1 + 𝛼2 𝑧𝑡−2 + ⋯ + 𝛼𝑝 𝑧𝑡−𝑝 − 𝛽1 𝑎𝑡−1 −
𝑡𝑎 𝛽2 𝑎𝑡−2 − ⋯ − 𝛽𝑞 𝑎𝑡−𝑞 +

که در آن  pو  qپارامترهای مدل  ARو  MAو ... ،α2 ،1α
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 αpضرایب مدل  ، ARو  qβ ...β2 ،β1ضرایب مدل  MAو  atمقدار
تصادفی و مستقل از زمان باقیمانده ( )noiseمیباشد که از توزیع
نرمال با میانگین صفر تبعیت میکند .با تعریف عملگر پسرو ()B
بهصورت رابطه  ،4سری زمانی ایستا (رابطه  )2بهصورت رابطه 3
تعریف میشود:
𝑘𝐵𝑘 𝑧𝑡 = 𝑧𝑡−
(رابطه )3
𝑡𝑎)𝐵(𝜃 = 𝑡𝑧)𝐵(𝜙
(رابطه )4
که در آن:
2
𝑝
𝐵 𝑝𝛼𝜙(𝐵) = 1 − 𝛼1 𝐵 − 𝛼2 𝐵 −. . . −
(رابطه )5
𝑞𝐵 𝑞𝛽𝜃(𝐵) = 1 − 𝛽1 𝐵 − 𝛽2 𝐵2 −. . . −
(رابطه )6
در روابط فوق k ،گام تاخیر ϕ(B) ،عملگر اتورگرسیو و
) Ɵ(Bعملگر میانگین متحرک بوده و بقیه پارامترها هم قبالً
تعریف شدهاند .اگر سری زمانی ( )ztایستا نباشد میتوان با تفاضل-
گیری آن را به سری ایستا تبدیل کرد (رابطه .)7
𝑡𝑧 𝑑∇ = 𝑡𝑧 𝑑)𝐵 𝑦𝑡 = (1 −
(رابطه )7
که در آن  dتعداد تفاضلگیری است .بدین ترتیب با
تفاضلگیری مرتبه  dمدل ) ARIMA(p,d,qساخته میشود .در
سریهای زمانی با تغییرات فصلی میتوان از ساختار فصلی سری-
های زمانی ( )SARIMAاستفاده کرد .مدل  SARIMAکاربردی
از مدلهای  ARMAاست که در آن رفتار فصلی و غیر ایستایی
سری حذف شده است .شکل ضربی سریهای زمانی فصلی به
صورت رابطه  8بیان میشود ( Box et al., 2008; Wang et al.,
.)2008
(رابطه )8
𝑡𝑎) 𝑆 𝐵( 𝑄𝜙𝑝 (𝐵)Φ𝑃 (B 𝑆 )(1 − 𝐵)𝑑 (1 − 𝐵 𝑆 )𝐷 𝑧𝑡 = 𝜃𝑞 (𝐵)Θ

که در آن Ф ،و  Θبهترتیب عملگرهای فصلی مدل  ARو
 MAبوده و چند جملهایهایی از درجه  Pو  Qمیباشند و  Sو
 Dبه ترتیب نشاندهنده طول دوره و تفاضل فصلی هستند .در
ادامه ،مدلسازی و پیشبینی سریهای زمانی فصلی مبتنی بر
روش باکس-جنکینز که شامل مراحل چهارگانه است تشریح می-
شود.
الف) تشخيص ساختار مدل

برای تشخیص ساختار مدل ابتدا نمودار خودهمبستگی ( )ACFو
خودهمبستگی جزئی ( )PACFسری زمانی ترسیم میشوند .این
نمودارها عالوه بر تشخیص ایستایی سری زمانی ،فصلی و غیر
فصلی بودن آن را نیز نشان میدهند ( .)Singh et al., 2011در
صورتی که سری زمانی ناایستا باشد با تفاضلگیری به سری ایستا
تبدیل میشود .مرتبه پارامترهای مدل ( P ،q ،pو  )Qنیز با
1Akaike’s Information Criterion
2 Marquat’s Algorithm

استفاده از نمودارهای  ACFو  PACFتعیین میشوند .عالوه بر
استفاده از نمودارهای  ACFو  PACFبرای تشخیص ساختارهای
مختلف ،از معیارهای دیگری برای مقایسه مدلهای مختلف و
تعیین بهترین ساختار در مدلسازی سریهای زمانی استفاده
میشود که میتوان به معیارهای اطالعات آکائیکه ،)AIC(1اکائیکه
اصالح شده ( )AICCو اطالعات بیزی ( )BICاشاره نمود که به-
صورت روابط  10 ، 9و  11محاسبه میشوند ( Mirzavand and
.)Ghazavi, 2015; Brewer et al., 2016
AIC = nln(MSE) + 2k
(رابطه )9
(رابطه )10

)2k(k + 1
)⁄(n − k − 1
)BIC = nln(RSS/n) + kln(n

AICC = AIC +

(رابطه )11
که در آن k ،تعداد پارامترهای مدل n ،تعداد دادههای مشاهداتی
مورد استفاده در مرحله واسنجی MSE ،میانگین مربعات خطا و
 RSSمجموع مربعات باقیماندهها است.
ب) تخمين پارامترهای مدل(واسنجي)

پس از تشخیص ساختار مدل ،پارامترهای آن با استفاده از
الگوریتم مناسبی از جمله الگوریتم مارکوات 2تخمین زده می-
شوند .این پارامترها باید شرط ایستایی (برای مدلهای
اتورگرسیو) و شرط برگشتپذیری (برای مدلهای میانگین
متحرک) را ارضاء کرده و در سطح اطمینان مورد نظر از لحاظ
آماری معنیدار باشند.
ج) بررسي مناسبت مدل (آزمون)

در آزمون مدل ،برقراری فرضیات اولیه در ساخت مدل (استقالل
زمانی ،نرمال بودن و ثبات واریانس) بر روی باقیماندههای مدل
بررسی میشوند .آزمون پرت-مانتو 3روشی مناسب برای بررسی
استقالل زمانی باقیماندههای مدل است که در آن آماره  Qبا
استفاده از رابطه  12محاسبه و سپس معنیداری آن در سطح
اطمینان مورد نظر بررسی میشود (.)Salas et al., 1980
𝑟𝑘2

𝑚∑ )𝑄 = 𝑛(𝑛 + 2
𝑘=1

(رابطه )12
که در آن n ،تعداد مشاهدات r ،ضریب خودهمبستگی و m
حداکثر مقدار تاخیر است.
نرمالبودن باقیماندههای مدل با استفاده از آزمونهای
مناسبی همچون آزمون کولموگروف-اسمیرنف 4انجام میشود و
همچنین ثابت بودن واریانس باقیماندههای مدل نیز با ترسیم
نمودار باقیماندهها در مقابل مقادیر برازش شده قابل بررسی است.
𝑘𝑛−

د) پيشبيني و بررسي عملکرد مدل (صحتسنجي)
3 Port Manteau
4 Kolmogorov-Smirnov
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پس از انتخاب ساختار مناسب مدل و تعیین پارامترهای آن و
اطمینان از کفایت مدل ،صحتسنجی مدل با پیشبینی سری
زمانی در دوره زمانی آتی و سپس بررسی دقت پیشبینی انجام
میشود .در این راستا از شاخصهای کمی همچون ریشه میانگین
مربعات خطا ،)RMSE( 1میانگین قدرمطلق خطا )MAE( 2و
ضریب تعیین )R2( 3طبق روابط  13تا  15استفاده به عمل میآید.
1

2
RMSE = √ ∑N
) i=1(Oi − Fi

(رابطه )13

N

1

MAE = ∑N
| i=1|Oi − Fi

(رابطه )14

N

2

(رابطه )15

]

̅
̅
∑N
)i=1(Oi −O)(Fi −F

̅ 2 N
̅
√∑N
)i=1(Oi −O) ∑i=1(Fi −F

[ = R2

که در آن  Oو  Fبه ترتیب مقادیر مشاهداتی و پیشبینی
شده Ō ،و ̅ Fبه ترتیب میانگین مقادیر مشاهداتی و پیشبینی
شده i ،گام زمانی و  Nتعداد کل دادهها است .مقادیر کم شاخص-
های  RMSEو  MAEو مقادیر باالی ضریب تعیین بیانگر توانایی
باالی مدل در پیشبینی دبی جریان در دورههای آتی است .عالوه
بر معیارهای فوق از نمودارهای پراکنش حول خط یک به یک و

سری زمانی مقادیر مشاهداتی و پیشبینی شده برای مقایسه و
تحلیل کیفی نتایج استفاده میشود.

نتايج و بحث
بهمنظور بررسی و تحلیل مدلهای سری زمانی منطبق بر سری
دادههای ماهانه دبی جریان در محل ایستگاههای هیدرومتری
یامچی و اربابکندی ،ابتدا ویژگیهای آماری دادهها استخراج شد.
برای این منظور از دادههای سال  1373-88برای ساخت مدل و
از دادههای سال  1388-94برای آزمون مدل استفاده به عمل
آمد .کفایت طول سری دادهها با توجه به ضریب هارست 4بررسی
و با توجه به مقدار این ضریب برای هر دو ایستگاه یامچی و ارباب
کندی (برابر حدود  )0/67کفایت طول دوره آماری انتخاب شده
اثبات شد .خالصه آماری سری جریان ماهانه در دورههای آزمون،
صحتسنجی و کل دوره در جدول شماره ( )1ارائه شده است.
چولگی دادهها در هر دو ایستگاه مثبت است و مقادیر باالی دبی
و انحراف معیار دادهها در ایستگاه هیدرومتری اربابکندی نسبت
به یامچی به خوبی ویژگیهای متفاوت دو حوضه آبخیز را بیان
میکند.

جدول  -1خصوصيات آماری مقادير دبي جريان ماهانه در دو حوضه مشرف به سدهای يامچي و سبالن

ایستگاه
یامچی

اربابکندی

دوره زمانی

حداکثر

حداقل

متوسط

انحراف معیار

ضریب کورتسیس

ضریب چولگی

1373-1394
1373-1388
1388-1394
1373-1394
1373-1388
1388-1394

9/24
8/473
9/244
14/373
14/373
10/4

0/359
0/551
0/359
0/2
0/285
0/2

2/266
2/313
2/146
3/594
3/861
2/927

1/595
1/573
1/656
3/365
3/651
2/406

3/310
2/547
5/471
1/437
0/899
0/8

1/660
1/549
1/986
1/3
1/192
1/03

در مرحله بعد ،نمودار سری زمانی و تابع خودهمبستگی و
خودهمبستگی جزئی سری دادههای ماهانه جریان در محل
ایستگاههای هیدرومتری یامچی و اربابکندی برای کسب آگاهی
از ایستایی و ناایستایی سری دادهها و همچنین وجود ترمهای
خودهمبسته ( )ARو میانگین متحرک ( )MAفصلی و غیر فصلی
ترسیم شد که نتایج آن در شکلهای ( )2و ( )3ارایه شده است.
با توجه به این که نمودار  ACFو  PACFبرای هر دو ایستگاه موج
سینوسی میرایی را نشان میدهد لذا دادها ضمن ناایستا بودن در
میانگین ،دارای تناوب فصلی نیز هستند .یکی از روشهای ایستا
نمودن سری دادههای ناایستا در میانگین ،انجام تفاضلگیری

است .ناایستایی در واریانس دادهها هم از طریق نمودار سری زمانی
دادهها و ترسیم نمودار باکس-کاکس 5قابل تشخیص است .بر این
اساس و با توجه به مقدار  )λ=1( λدر نمودار باکس-کاکس ،تبدیل
لگاریتمی دادهها انجام شد که این عمل عالوه بر ایستا نمودن
واریانس ،تقریب نرمال بودن دادهها را نیز بهتر نمود.
با تبدیل لگاریتمی سری دادهها ،سری جدیدی از دادهها به
دست آمد و سپس تفاضالت فصلی مرتبه اول ( )D=1بر روی
سری تبدیل یافته اعمال شد و نمودار  ACFو  PACFمربوطه
برای هر دو ایستگاه ترسیم شد .شکل ( )4نمودارهای  ACFو
 PACFجزیی سری دادههای تبدیل یافته تفاضلی را برای

1 Root Mean Square Error
2 Mean Absolute Error
3 Coefficient of Determination

4 Hurst Coefficient
5 Box-Cox
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تعداد معنیداری خودهمبستگیها در نمودارهای  ،ACFنشان
میدهد که همبستگی در تاخیر  1و  12وجود دارد و با توجه به
اینکه در نمودار  PACFنقاط پیک در تاخیرهایی با مضرب 12
وجود دارد لذا میانگین متحرک فصلی در مدل سری زمانی وجود
خواهد داشت .لذا حاالت مختلفی از مدلهای فصلی با ترکیبی از
مدلهای خوهمبسته و میانگین متحرک که تاخیرهای مورد اشاره
در همبستگیها را دربر داشت انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت.

ایستگاههای هیدرومتری یامچی و اربابکندی نشان میدهد .نظر
به اینکه تابع خودهمبستگی قطع شده و تابع خودهمبستگی
جزئی آهستهتر کاهش مییابد مدل دارای شکل میانگین متحرک
خواهد بود .به بیان دیگر ،با توجه به میرایی هر دو تابع
خودهمبستگی و خودهمبستگی جزیی در هر دو ایستگاه
هیدرومتری به صورت موج سینوسی ،مدلهای ترکیبی
خودهمبسته با میانگین متحرک تناسب بهتری با دادهها دارد.
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شکل  -2نمودار سری زماني ،خودهمبستگي و خودهمبستگي جزئي سری دادهها در ايستگاه يامچي
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شکل  -3نمودار سری زماني ،خودهمبستگي و خودهمبستگي جزئي سری دادهها در ايستگاه اربابکندی
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شکل  -4نمودار خودهمبستگي و خودهمبستگي جزئي سری دادههای تقاضلگيری فصلي ( )D=1در ايستگاه يامچي و اربابکندی

در نهایت با توجه به معنیداری نمودارهای  ACFو PACF

در تاخیرهای ذکر شده و بررسی مدلهای مختلف ،چهار ساختار
،ARIMA(1,0,0)(0,1,1)12
نامهای
به
و
ARIMA(0,1,1)(0,1,1)12
،ARIMA(1,1,0)(0,1,1)12
 ARIMA(1,1,1)(0,1,1)12بهعنوان مدلهای با تطبیق بیشتر بر
دبی جریان ماهانه در هر دو ایستگاه هیدرومتری ،انتخاب و برای
ارزیابی مورد استفاده قرار گرفتند.
پس از انتخاب مدلها ،از معیارهای  AICC ، AICو BIC
به منظور بررسی مناسبت مدلهای مختلف استفاده شد .هر مدلی
که دارای مقادیر کوچک از معیارهای فوق باشد به عنوان مدل

مناسب برگزیده میشود .در جدول ( )2نتایج معیارهای ارزیابی
الگوهای مختلف مدل  ARIMAدر دو ایستگاه یامچی و ارباب-
کندی گزارش شده است .با توجه به جدول ( )2ساختارهای
 ARIMA(1,0,0)(0,1,1)12و  ARIMA(1,1,1)(0,1,1)12بهعنوان
بهترین مدل به ترتیب برای ایستگاه هیدرومتری یامچی و ارباب-
کندی انتخاب شدند.
پس از انتخاب بهترین مدل ،پارامترهای مدل منتخب در
هر ایستگاه به صورت جدول ( )3تعیین شدند .همانطور که
مالحظه میشود مقادیر پارامترهای مدل در سطح اطمینان 5
درصد معنیدار هستند.

جدول  -2ارزيابي عملکرد مدلهای فصلي در ايستگاههای هيدرومتری يامچي و اربابکندی

ایستگاه

یامچی

ساختار مدل

Mean Square

Sum of Square

AIC

AICC

BIC

ARIMA(1,0,0) (0,1,1)12

0/0784
0/0968
0/0848
0/0774

12/94
15/97
13/99
12/69

-195/023
-178/542
-188/889
-194/027

-192/887
-176/406
-186/752
-191/798

-463/488
-425/618
-449/445
-461/807

ARIMA(1,0,0) (0,1,1)12

0/1728
0/2051
0/2004
0/1628

29/102
33/845
33/072
27/027

-133/242
-119/846
-121/658
-135/902

-131/106
-117/71
-119/522
-133/674

-317/604
-290/425
-294/584
-325/72

ARIMA(1,1,0) (0,1,1)12
ARIMA(0,1,1) (0,1,1)12
ARIMA(1,1,1) (0,1,1)12

اربابکندی

ARIMA(1,1,0) (0,1,1)12
ARIMA(0,1,1) (0,1,1)12
ARIMA(1,1,1) (0,1,1)12
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جدول  -3مقادير پارامترهای مدلهای منتخب و معنيداری آنها در ايستگاههای هيدرومتری يامچي و اربابکندی

ایستگاه

مدل منتخب

یامچی

ARIMA(1,0,0) (0,1,1)12

اربابکندی

ARIMA(1,1,1) (0,1,1)12

پارامتر

مقدار

SE

t-value

p-value

ϕ1

0/5655
0/8865

0/0654
0/0585

8/65
15/15

0/00
0/00

0/4797
0/9858
0/7354

0/0676
0/0023
0/0671

7/09
430/79
10/96

0/00
0/00
0/00

Θ1
ϕ1
Ɵ1
Θ1

کفایت مدل نیز میگویند در صورت پذیرفتهبودن ،بیانکننده
ناهمبستهبودن همه خودهمبستگیهای مربوط به باقیماندهها تا
تاخیر  kمیباشد و خود دلیلی بر شایستگی مدل است .نمودار
 ACFباقیماندههای مدل (شکل  )5نیز بیانگر استقالل باقیماندهها
است زیرا تمام باقیماندههای مدل در همه تاخیرها در داخل سطح
اطمینان  95درصد قرار دارند و نشان میدهد که هیچگونه
همبستگی معنیداری بین باقیماندههای مدل وجود ندارد.

آزمون پورت-مانتو بر اساس آماره جانگ-باکس برای آزمون
استقالل باقیماندهای مدل منتخب انجام شد که نتایج آن در
جدول ( )4ارایه شده است .آماره آزمون در تمام تاخیرها کمتر از
مقدار بحرانی آن ( آماره جدول) بوده است که  p-valueبزرگتر از
سطح معنیداری مورد نظر ( )α=0.05را نشان میدهد ،لذا
باقیماندههای مدلهای منتخب ،مستقل هستند .به بیان دیگر با
توجه به اینکه  p-valueدر همه تاخیرها بزرگتر از  0/05است
بنابراین فرضیه صفر پذیرفته میشود .فرضیه صفر که آن را فرضیه

جدول  -4نتايج آزمون پرت-مانتو برای مدلهای منتخب در ايستگاههای هيدرومتری يامچي و اربابکندی

ایستگاه

تاخیر

پارامتر

12

24

36

48

Chi Square

14/2
8
0/076

30/8
20
0/058

44/7
32
0/067

58/6
44
0/069

Chi Square

14/2
9
0/116

21/5
21
0/430

28
33
0/716

35/6
45
0/841

یامچی

DF
P-Value

اربابکندی

DF
P-Value

ACF of Residuals for Arbabkandi

ACF of Residuals for Yamchi

)(with 5% significance limits for the autocorrelations

)(with 5% significance limits for the autocorrelations

1

1

0.8

0.8

0.6

0.6

0

Autocorrelation

0.2

0.2

0

-0.2

-0.2

-0.4

-0.4

-0.6

-0.6

-0.8

-0.8

-1
10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40

7

4

Autocorrelation

0.4

0.4

1

Lag

-1

10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40

7

4

1

Lag

شکل  -5خودهمبستگي باقيماندههای مدل منتخب در ايستگاههای هيدرومتری مورد مطالعه

بهمنظور ارزیابی عملکرد مدلهای فصلی مختلف در پیش-
بینی سری ماهانه دبی جریان در هر دو ایستگاه یامچی و ارباب-
کندی ،هر یک از مدلها برای دوره مهرماه سال  1388تا مهرماه
سال  1394اجرا و نتایج آن با دادههای مشاهداتی مقایسه شدند.

شاخصهای آماری  MAE ، RMSEو  R2برای ارزیابی کمی
عملکرد مدل بکار برده شد که نتایج آن در جدول ( )5ارائه شده
است .در بین مدلهای مورد بررسی ،ساختار
 ARIMA(1,0,0)(0,1,1)12برای دادههای دبی ماهانه ایستگاه

 2660تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،51شماره  ،10دی ماه 1399

یامچی و ساختار  ARIMA(1,1,1)(0,1,1)12برای دادههای دبی
ماهانه ایستگاه اربابکندی ،با شاخصهای آماری  RMSEو MAE
به ترتیب برابر با  1/04و  0/606برای ایستگاه یامچی و  1/35و

 0/8برای ایستگاه اربابکندی ،دارای کمترین مقدار بوده و دارای
بیشترین ضریب تعیین برای هر ایستگاه یامچی و اربابکندی به
ترتیب برابر  0/63و  0/74است.

جدول  -5تحليل آماری دقت مدلهای فصلي بر اساس معيارهای ارزيابي مختلف

ایستگاه

یامچی

ساختار مدل

RMSE

MAE

R2

ARIMA(1,0,0) (0,1,1)12

1/04
1/59
1/10
1/20

0/606
1/08
0/63
0/79

0/63
0/61
0/60
0/52

ARIMA(1,0,0) (0,1,1)12

1/42
1/78
1/55
1/35

1/06
1/30
1/15
0/80

0/71
0/71
0/71
0/74

ARIMA(1,1,0) (0,1,1)12
ARIMA(0,1,1) (0,1,1)12
ARIMA(1,1,1) (0,1,1)12

اربابکندی

ARIMA(1,1,0) (0,1,1)12
ARIMA(0,1,1) (0,1,1)12
ARIMA(1,1,1) (0,1,1)12

در شکل ( )6نیز نمودارهای پراکنش دادهها حول خط یک
به یک و سری زمانی مدلهای منتخب در هر دو ایستگاه ،برای
مرحله آزمون و به ازای بهترین ساختار ،نمایش داده شده است.
همانطور که مالحظه میشود در مدلهای منتخب پراکنش
مناسبی حول محور یک به یک دیده میشود و در نمودارهای
سری زمانی آنها ،همپوشانی قابل قبولی بین مقادیر مشاهداتی و
شبیهسازی وجود دارد .بر اساس این نمودارها میتوان گفت هر
چند که مدلهای منتخب ،پیشبینی مناسبی برای دبی ماهانه در
ایستگاههای هیدرومتری یامچی و اربابکندی دارد ولی در بعضی
نقاط ،بیشبرآوردی و در بعضی نقاط ،کمبرآوردی در پیشبینی
دبی قابل مشاهده است و مدلهای منتخب قابلیت بسیار باالیی
در پیشبینی دبیهای با مقادیر حدی باال ندارند .با توجه به مقادیر
ضریب تعیین و نمودارهای پراکنش دادهها ،میتوان اظهار کرد که
مدل منتخب برای پیشبینی دبی جریان در ایستگاه هیدرومتری
اربابکندی بهتر از مدل منتخب ایستگاه هیدرومتری یامچی عمل
میکند و دقت باالیی در پیشبینی دارد .این موضوع توجیه خوبی
برای وجود نوسانات باالی دبی جریان در ایستگاه هیدرومتری
یامچی است به طوری که در بعضی از دورههای زمانی نقطه اوج
دبی در نمودار سری زمانی ،مقدار باالیی را نشان میدهد .دقت
پایین دادههای ایستگاههای هیدرومتری یامچی در مطالعهای که
توسط ارسی ( )1396انجام یافته است مورد تاکید قرار گرفته و
نتایج این پژوهش نیز تاییدی بر آن است.
بنابراین با توجه به بررسی مدلهای مختلف،
مدل خودهمبسته میانگین متحرک فصلی با ساختار

 ARIMA(1,0,0)(0,1,1)12برای دادههای دبی ماهانه ایستگاه
یامچی و ساختار  ARIMA(1,1,1)(0,1,1)12برای دادههای دبی
ماهانه ایستگاه اربابکندی ،ساختار منتخب برای پیشبینی دبی
جریان ماهانه ورودی به مخزن سدهای یامچی و سبالن خواهد
بود .در مدل با ساختار  ARIMA(1,0,0)(0,1,1)12برای دادههای
دبی ماهانه ایستگاه یامچی ،مقدار  pبرابر  1به این معنی است که
سری زمانی جاری ( )ztبه دادههای ماه قبل خود ( )zt-1وابسته
است و مقدار  Qبرابر  1نشان میدهد که  ztبه جزء تصادفی ماقبل
فصلی خودش یعنی  at-12وابسته است .همچنین چون بخش غیر
فصلی مدل ایستا است لذا تفاضل غیر فصلی برابر صفر بوده ()d=0
ولی تفاضلگیری فصلی برابر  )D=1( 1برای حذف روند فصلی
دادهها در مدل لحاظ شده است .همچنین در مدل با ساختار
 ARIMA(1,1,1)(0,1,1)12برای دادههای دبی ماهانه ایستگاه
اربابکندی ،مقدار  pبرابر  1به این معنی است که سری زمانی
جاری ( )ztبه دادههای ماه قبل خود ( )zt-1وابسته است و مقدار q
برابر  1نیز نشان میدهد که  ztبه جزء تصادفی ماقبل خودش
یعنی  at-1وابسته است .رتبه  Qبرابر  1نشان میدهد که  ztبه جزء
تصادفی ماقبل فصلی خودش یعنی  at-12وابسته است .همچنین
تفاضلگیری فصلی و غیر فصلی برابر  )d=1 , D=1( 1برای حذف
روند فصلی و غیر فصلی دادهها در مدل لحاظ شده است .بنابراین
مدلهای پیشبینی جریان ورودی به دو مخزن واقع در یک حوضه
آبخیز اصلی ،ساختار متفاوتی داشته و اثرات تولید رواناب در
بخشهای اولیه حوضه و نقاط خروجی آن را نشان میدهند.
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شکل  -6نمودارهای پراکنش زماني و مقايسهای حاصل از مدل منتخب و مقادير مشاهداتي (الف و ب -ايستگاه يامچي  ،ج و د -ايستگاه اربابکندی)

معنیداری پارامترهای غیر فصلی ) AR(1و فصلی
در هر دو مدل منتخب مربوط به ایستگاههای یامچی و ارباب-
کندی ،نتیجه حافظه طوالنی مدت سری زمانی جریان در حوضه-
های آبخیز مشرف به ایستگاههای هیدرومتری و وجود رابطه
خطی در مکانیسمهای تولید جریان همچون فرآیند ذوب برف در
پهنه حوضههای آبخیز و آب زیرزمینی ورودی به نقطه خروجی
حوضه مربوطه است .این نتیجهگیری منطبق بر مدل مفهومی
ارایه شده توسط ) Thomas and Fiering (1962و Salas and
)Smith (1981است که وجود فرآیند بارش مستقل را دلیلی بر
مدل ) ARMA(1,1در پیشبینی جریان رودخانهها عنوان کرده
بودند .مدرس و اسالمیان ( )Modarres and Eslamian, 2006نیز
نتایج مشابهی برای حوضه آبخیز زایندهرود ارائه دادهاند و وجود
) MA(1در مدل سری زمانی را نتیجه اثرات تغییرات عوامل
هواشناسی حوضه بر تغییرات فصلی جریان رودخانه دانستهاند.
نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج مطالعات Tadesse and
) Ayare and Dhekale (2015)، Dinke (2017و Valipour
) (2015که در مطالعات خود کارآیی مدلهای فصلی در پیشبینی
جریان ماهانه رودخانه را نشان دادند همخوانی دارد .در مطالعات
) Elganiny and Eldwer (2016و ) Wagena et al. (2020که
مدلهای فصلی را در پیشبینی جریان ماهانه رودخانه بکار
گرفتند نیز کمبرآوردی در پیشبینی مقادیر باالی دبی جریان
)MA(1

مشاهده میشود که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی کاملی دارد
ولی نتایج مطالعات ) Adnan et al. (2017که برتری مدلهای
فصلی را نسبت به مدلهای غیرفصلی در پیشبینی جریان ماهانه
رودخانه نشان دادند با نتایج پژوهش حاضر مغایرت دارد زیرا مدل
فصلی منتخب در آن پژوهش در پیشبینی مقادیر حد باالی دبی
جریان ،بیشبرآوردی را نشان میدهد.

نتيجهگيری
پیشبینی جریان ورودی به مخزن در سامانههای منابع آب واقع
در حوضههای آبخیز ،نقش مهمی در مدیریت و برنامهریزی بهره-
برداری بهینه از منابع آب دارد .در تحقیق حاضر با توجه به ماهیت
تغییرات دورهای دادهها ،از مدلهای فصلی مبتنی بر تحلیل
سریهای زمانی برای پیشبینی جریان ماهانه ورودی به مخزن
سد یامچی و سبالن در حوضه آبخیز قرهسو استفاده گردید .پس
از انتخاب ساختارهای مناسب مدل  ،SARIMAعملکرد هر یک
از مدلها بر اساس مقادیر پیشبینی و مشاهداتی در طی دوره
آزمون ( )1394-1388بررسی گردید .نتایج بررسی مدلهای
مختلف منطبق بر سری دادهها نشان داد مدل خودهمبسته
میانگین متحرک فصلی با ساختار  ARIMA(1,0,0)(0,1,1)12برای
دادههای دبی ماهانه ایستگاه یامچی و ساختار
 ARIMA(1,1,1)(0,1,1)12برای دادههای دبی ماهانه ایستگاه

1399  دی ماه،10  شماره،51  دوره، تحقيقات آب و خاک ايران2662

حوضه بر تغییرات فصلی جریان رودخانه به خوبی در مدلهای
- بررسی پراکنش زمانی سری داده. منعکس شده است،منتخب
های پیشبینی شده و مشاهداتی نشان داد که در مقادیر حدی
 دلیل این. دقت باالیی در پیشبینی جریان ماهانه وجود ندارد،باال
موضوع به ساختار خطی مدلهای مربوط به سریهای زمانی
مربوط میشود و ممکن است بررسی مدلهای غیرخطی بتواند
.توجیه مناسبی برای آن ارائه دهد
""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

اربابکندی برازش خوبی با دادههای جریان ماهانه دارد که این
موضوع با ارزیابی مدلهای مختلف با توجه به معیارهای تشخیص
 و فصلیAR(1)  معنیداری پارامترهای غیر فصلی.به اثبات رسید
 در هر دو مدل منتخب مربوط به ایستگاههای یامچی وMA(1)
 نتیجه حافظه طوالنی مدت سری زمانی جریان در،اربابکندی
حوضههای مشرف به ایستگاههای هیدرومتری و وجود رابطه
خطی در مکانیسمهای تولید جریان همچون فرآیند ذوب برف در
پهنه حوضههای آبخیز و آب زیرزمینی ورودی به نقطه خروجی
 همچنین اثرات تغییرات عوامل هواشناسی.حوضه مربوطه است
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