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 خالصه

 
 زی،تأمین آب کشاور سدها،برداری از بهره ،آورد رودخانه برای مدیریت بهترسیالب و حجم ،وقوع خشکسالی بینیپیش در مدیریت منابع آب،

بینی وقایع هیدرولوژیکی در آبی بستگی به پیش پروژه ای برخوردار است. عملکردکیفیت آب آشامیدنی و غیره از اهمیت ویژه کنترل سیالب،

جی در بازه ساله ماهانه دبی ایستگاه یام 11( و 1111-1131کندی در بازه زمانی)ساله ماهانه دبی ایستگاه ارباب 57. در تحقیق حاضر آمار آینده دارد

به کار گرفته شد. از بین ARMA بینی جزیان، مدل سری زمانی به منظور پیشن یک سری زمانی در نظر گرفته شد. ( به عنوا1171-1131زمانی )

1برای ایستگاه یامچی با کمترین ARMA(1,12)   و مدل کندیبرای ایستگاه اربابARMA(2,12)  های مختلف در نظر گرفته شده، مدلمدل
RMSE 

 دل انتخاب شدند.بهترین مبه عنوان 
 

 ، سد یامچیسد سبالن، ARMAبینی، سری زمانی، پیشکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

و  ویژه در نواحی خشک و نیمه خشک افزایش تقاضای آب در مناطق مختلف بهریزی و مدیریت منابع آب، رشد روزافزون جمعیت و اهمیت برنامه 

سازی را به ضرورتی های نوین مدلتر جریان رودخانه با استفاده از ابزارها و روشبینی هر چه دقیقآب سطحی در کشور، پیش همچنین محدودیت منابع

-ریزی برای بهرههای هشدار سیل و برنامهدهی رودخانه، سامانهبینی مناسب جریان رودخانه در سامانناپذیر تبدیل کرده است. از طرفی پیشاجتناب

پذیر خواهد بود که برآورد دقیق و تا حد زیادی نزدیک به واقعیت از برداری بهینه از مخزن سد زمانی امکانباشد. بهرههینه الزم و ضروری میبرداری ب

 .]1 [دبی ورودی به مخزن سد انجام شود 

باشد یع هیدروکلیماتولوژی در آینده میبینی وقانیازمند پیش های منابع آب،برداری از سیستمریزی و بهرههای مرتبط با برنامهبسیاری از فعالیت          

به علت  .]1 [ بینی را با دقت باالتری انجام دهندهای متفاوت، پیشاند با ابداع روشهای زیاد این وقایع، محققین تالش کردهکه با توجه به پیچیدگی

های آماری و گسترش آنها برای بیان این فرآیندها رولوژیکی، ساخت مدلپیچدگی و عدم دانش کافی در مورد فرآیندهای فیزیکی در چرخه هید

هره ها در فرآیند هیدرولوژیکی و تصمیمات بگیریهای زمانی اساس بسیاری از تصمیمبینی و تحلیل سریهمیشه مورد توجه متخصصان بوده است. پیش

توان مقدار آن را تنها براساس مشاهدات رودخانه یک متغیر استوکاستیکی است که می با توجه به این که دبی جریان .]1 [ باشدبرداری از منابع آب می

وجود دارد، بنابراین هر گونه اقدام در مدیریت مخازن سدها و همچنین مدیریت و  گذشته بیان کرد و همواره عدم قطعیتی در استفاده از پارامترهای مؤثر

 باشد.می ساس مشاهدات گذشتهبینی براریزی منابع آب نیازمند پیشبرنامه

  به توانمی جملهآن  از که است شده انجام مختلفی مطالعاتهای هیدرولوژیکی بینی فرآینددر پیش زمانی هایسریکاربرد  با رابطه در               

 موارد زیر اشاره کرد.

                                                                                                                                                    
1
 Root Mean Square Error 
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های سری زمانی را به کار گرفتند. نتایج مطالعه نشان ترهای اقلیمی در آینده، مدلبینی و تعیین روند پارام، برای پیش]1[ن دودانگه و همکارا               

، برای ]5[امیدی و همکاران  باشد.بینی پارامترهای اقلیمی میدر پیش (ARIMA)1های میانگین متحرک تجمعی خودهمبستهدهنده قابلیت باالی مدل

به دلیل ورود پارامترهای  ARMAXمدل  را به کار گرفتند. نتایج نشان داد که ARMAX و ARIMAهای استوکاستیک بینی جریان رودخانه مدلپیش

های زمانی بینی بارش ماهانه با استفاده از سریبه پیش، ]1[همکارانزاده و حسینعلی اقلیمی در مدل دارای نتایح بهتری در مقایسه با مدل آریما بوده است.

به  ،]7[باشد. استکی و همکاران مییو میانگین متحرک تلفیق شده فصلی ترین الگو، الگوی اتورگرسکه مناسبپرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد 

های زمانی ابزار مناسبی های استوکاستیک سرینتایج این بررسی نشان داد که مدلاستفاده کردند. های سری زمانی مدل بینی جریان ماهانه ازمنظور پیش

 باشد.های آبخیز میینی دبی ماهانه در حوزهبسازی و پیشدر شبیه

بر  های زمانی در کشورهای مختلف صورت گرفته و هرکدام از آنها بنایسر از استفاده خصوص در زیادی مطالعات گذشته سالهای در               

های سری زمانی اتورگرسیو و شبکه کلرادو آمریکا مدل بینی جریان ماهانه رودخانهبرای پیش، ]1[ 2جاین و کوماراند. هدف خاصی از آن بهره گرفته

و همکاران  3ونگ عصبی مصنوعی پرسپترون چندالیه پیشخور را مورد استفاده قرار دادند که نتیجه این تحقیق حاکی از برتری مدل شبکه عصبی بود.

عصبی  -حرک، شبکه  عصبی مصنوعی، سیستم استنتاج فازیهای اتورگرسیو میانگین متبینی دبی ماهانه دو رودخانه در چین مدلبرای پیش ،]3[

عصبی، برنامه نویسی ژنتیک و  -های سیستم استنتاج فازینویسی ژنتیک و ماشین بردار پشتیبان را به کار گرفتند. از بین پنج مدل، مدلتطبیقی، برنامه

 -های اتورگرسیو، شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازیاز مدل ،]10[و همکاران  4لوهانی ها برتری داشتند.پشتیبان بر سایر مدلماشین بردار 

  دو روش دیگر بود. بر ، حاکی از برتری شبکه عصبی فازیند. نتایجی به مخزن سد در هند بهره گرفتبینی جریان ماهانه ورودعصبی برای پیش

 

 مواد و روش .2
 

 روستای نزدیکی در سوقره رودخانه روی بر شهرمشکین شرقی شمال کیلومتری 19 فاصله رد و اردبیل شهر غربی شمال کیلومتری 55 در سبالن سد

 محل در آبریز حوضه است. وسعت شده واقع شمالی 11° 11ʹ 39.32 "جغرافیایی  عرض و شرقی 17° 57ʹ 51.92"جغرافیایی  طول در و کندیارباب

 باشد.می کیلومترمربع 5710 سد ساختگاه

شمالی واقع  11° 1ʹشرقی و عرض جغرافیایی  11° 5ʹکیلومتری شهر اردبیل و در طول جغرافیایی  15مخزنی اردبیل )یامچی( در حدود سد                

 باشد.متر می 11مکعب و ارتفاع آن از بستر رودخانه میلیون متر 10حجم مفید مخزن  شده است.

 است. نشان داده شده 1در شکل  مچیو سد یا موقعیت حوضه آبریز سد سبالن                

 

  (و سد یامچی سبالن سد آبریز مورد مطالعه )حوضه منطقه -1شکل 

                                                                                                                                                    
1
 Auto Regressive Integrated Moving Average 

2 Jain & kumar 

3 Wang 
4 Lohani 
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سال )از سال  11( و ایستگاه یامچی به مدت 1131تا  1111سال )از سال  57کندی به مدت در این مطالعه از آمار دبی ماهانه ایستگاه ارباب           

 .یداستفاده گرد( 1131تا  1171

 واریانس نظر از الزم است آن را  ناایستا بودن صورت در و گیرد قرار بررسی مورد ایستایی نظر از زمانی  سری سازی، ابتدا بایدمدل منظور به               

 ناایستایی واریانس بردن بین از برای .است سری نوسانات تعادل در نوعی ایجاد معنی به کردن ایستا سازی را انجام داد.مدل سپس نمود و ایستا میانگین و

 .شودمیاستفاده  1معادله مطابق ها داده سازیاز استاندارد  میانگین ناایستایی و کاکس -باکس تبدیل از

       (1)                                                                                                                                                                   =Zt 

 باشد.انحراف معیار سری زمانی می ها ومیانگین سری داده  ، tمقدار داده در زمان  t،xtدر زمان داده استاندارد شده  Zt  ندر آکه 

-طورمعمول مدل . بهسم شودر نگارهمبستگی نمودار ابتدا بایستی مدل مرتبه و نوع شناسایی و تعیین برایای خام، هپس از ایستا نمودن داده                

 حال زمان مقادیر بین همبستگی ایجاد در هاتوانایی آن به توانمی را ها مدل این از گسترده استفاده باشند. دلیلمینتخاب ا قابل  ARMA3 وMA1 ،  AR1ایه

 .ها دانستمدل این ساختار سادگی چنینهم و پیشین ایهنزما با

 ( PACF) : 5جزئی خودهمبستگی و 4(ACF) یخودهمبستگ توابع بررسی 2-1

نشان داده  1به صورت معادله   kتابع خودهمبستگی با تأخیر  شود.استفاده می خودهمبستگی تابعاز  زمانی سری یک ساختار در زمانی وابستگی بیان برای

 .شودمی

    (2)                                                            =  

 ˉk ،z مانیو مرحله با تأخیر ز i در مرحله های سری زمانیمقادیر متغیرها یا داده zi  و  k ،Zi+kمقدار تابع خودهمبستگی سری زمانی با تأخیر  که در آن 

 .مقدار میانگین مربوط به متغیرها

تابع خودهمبستگی  kɸباشد. اگر جزئی می خودهمبستگی تابع تعریف زمانی، سری یک ساختار در زمانی وابستگی بیان برای دیگر روش                 

 شود.می هارائنشان  1خودهمبستگی جزئی  به صورت معادله  تابعباشد،  kجزئی سری زمانی با تأخیر 

(3)  K) =   ) 

 است. kتأخیر  با زمانی سری جزئی خودهمبستگی تابع قدارم  که در آن

 گردد.ها انتخاب میهای ایستا شده مدلی برای برازش دادهمربوط به داده PACF و  ACFبا توجه به نمودارهای  در نهایت                 

 ها:مدل نوع ررسیب 22- 

 ساختار ادامه در که گیرند مدل مورد بررسی قرار انتخاب هایآزمون در و شوند داده برازش هاداده بر توانندمی مختلف هایمرتبه با مدلسه  کلی طور به

 :شوندمی تشریح اختصار به هامدل این کلی

 AR (Auto Reghresive) ساختار کلی مدل 2-2-1

-برای سری مدل این کند.گیری را اعمال میود، رگرسیونخ جمالت روی برکه  است استوکاستیکهای تحلیل داده در متداولهای از روش مدل این

 :باشدمی 1رابطه  مطابق آن اصلی ساختار و باشدمی کاربرد قابل ناایستا و ایستا های زمانی

(4)                           +  +........+  +  = 

 میانگین با نرمال توزیع از کهباشد می (noise) باقیمانده زمان از مستقل و تصادفی مقدار at و AR ضرایب و پارامترهای مدل 1ɸ  ،2ɸ....pɸ که در آن 

 کند.می تبعیت صفر

 MA (Moving Average)کلی مدل  ساختار 2-4-2

                                                                                                                                                    
1Moving Average  
2Auto Regressive  

3 Auto Regressive Moving Average 

4 Autocorrelation Function 
5 Partial Autocorrelation Function 
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 باشد:می 5به صورت رابطه  q مرتبه با مدل عمومی فرم

(5)                                                                                           - ......-    -   -    = 

 باشند.می MA ضرایب و پارامترهای مدل 1Ɵ ،2Ɵ..... qƟکه در آن 

 ARMA (Auto Regressive Moving Average)ساختار کلی مدل  1-1-1

-ارائه می 1ساختار کلی مدل مطابق رابطه . گرددایجاد می (p,q) تبهبا مر  ARMAمدل  q با مرتبهMA  و مدل  p با مرتبهAR  از ترکیب نمودن مدل

 .شود

(6)       -  .....-    -    -    +  + .....  +   +   = 

 .گردندتعریف می MA و AR هایپارامترهای مربوط به این مدل نیز همانند مدل  

 ارزیابی مدل 2-5

 7مطابق معادله   (RMSE)توان از معیارهای مربوطه استفاده کرد. در این تحقیق از معیار خطای ریشه متوسط مربعات به منظور ارزیابی عملکرد مدل می

 . و ارزیابی عملکرد مدل براساس کمترین مقدار معیار خواهد بوداستفاده شده است 

 =              (7) 

 .باشدهای آماری میتعداد ماه Nبینی شده و به ترتیب جریان مشاهداتی و جریان پیش  و  که در آن

  

 بحث و نتایج .3
-ایستا می ها ناشود داده. همانطور که در شکل دیده میدهدکندی و یامچی را نشان میهای اربابهای خام ایستگاهنمودار سری زمانی داده 1و  1 شکل

 .شوندمیسازی ایستا که با استفاده از روش استاندارد  باشند

 

 ی ماهانه ایستگاه ارباب کندیی زمانی آبدهنمودار سر -2شکل
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 یامچیی ماهانه ایستگاه نمودار سری زمانی آبده -3شکل

 .شودمیاستفاده  ( PACF)خودهمبستگی جزئی و (ACF) از نمودارهای خودهمبستگی  q و pبه منظور مشخص نمودن مرتبه                

 .اندهای ایستا شده ایستگاه ارباب کندی نمایش داده شدهبرای داده PACFو  ACFنمودارهای  1 شکلدر                

 

 شدهایستا های مربوط به داده  PACFنمودار تابع  -ب 4شکل                         ایستا شدههای مربوط به داده  ACF  نمودار تابع -الف 4شکل 

 

 تقریبا در تمامی تأخیرها  ACFو  11و  11، 11، 11، 11، 11، 10، 3، 1، 1در تأخیرهای   PACF شود کهفوق مشاهده میکرلوگرام با توجه به                

نتایج نشان . شودمناسب انتخاب می مدل آرماگیرد و های مختلف مورد بررسی قرار میمدلداری که با توجه به این معنی باشدخارج از مقدار میانگین می

         باشد.می هانسبت به سایر مدل RMSEبا کمترین   ARMA (2,12)کندی بهترین مدل برای ایستگاه ارباباد که د

 دهد.شده ایستگاه یامچی را نشان میهای ایستا برای داده PACFو  ACFنمودارهای  5شکل              



 

 

 دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

 5931شهریور    51و  51

 

 1

 

ایستا های مربوط به داده  PACFنمودار تابع  -ب 5شکل                          شده های ایستامربوط به داده  ACF  نمودار تابع -الف 5شکل 

                شده

 .بدست آمد  ARMA (1,12)با توجه به موارد فوق، مدل مناسب برای ایستگاه یامچی همچنین                

های مربوط به بخش آموزش و های کل که شامل داده% داده75پارامترهای مدل از  در ادامه پس از انتخاب مدل مناسب به منظور تخمین               

 شود.ارائه می 1مطابق رابطه  ARMA (2,12)معادله حاصل برای مدل  کنیم.باشد استفاده میمیکالیبراسیون 

 = + - + +  -                             (8) 

 

 .آیدبدست می 3طیق رابطه  ARMA (1,12) به طور مشابه معادله حاصل برای مدل

 = +  -  -  -                             (9) 

 

-مقدار باقیمانده که اختالف مقدار پیش منظور برای اینشود سنجی مدل میصحتها اقدام به % داده15استفاده از پس از کالیبراسیون مدل، با               

 شود.باشد محاسبه میبینی شده و مقدار واقعی داده می

باشد، می 0005کندی و یامچی بزرگتر از هر دو ایستگاه ارباب% در 5طای سطح خبرای سری باقیمانده در داری یزان معنیبا توجه به اینکه م               

 دهد.ها را نشان میهای انتخابی به صورت تصادفی هستند و قابل اطمینان بودن مدلمانده مدلدهنده این است که باقینشان

 .دهدکندی و یامچی نشان میهای اربابی را برای ایستگاههای مشاهداتبینی شده بر دادههای پیشبرازش داده 7و  1های شکل               
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 کندیارباب های مشاهده شده ایستگاهبینی شده بر دادههای پیشبرازش داده -6شکل 

 

 یامچی های مشاهده شده ایستگاهبینی شده بر دادههای پیشبرازش داده -7شکل 

 

 گیرینتیجه .4
باشد. در این برداری بهینه الزم و ضروری میریزی برای بهرههای هشدار سیل و برنامهدهی رودخانه، سامانهبینی مناسب جریان رودخانه در سامانپیش

-نتایج نشان داد در ایستگاه ارباب بینی جریان ماهانه ورودی به مخزن سد سبالن و یامچی انتخاب گردید.جهت پیش ARMAمطالعه مدل سری زمانی 

به عنوان بهترین مدل انتخاب شدند. شکل  RMSE = 1.042با  ARMA (1,12)و در ایستگاه یامچی مدل  RMSE = 0.271با  ARMA (2,12)کندی مدل 

توان گفت مقدار کندی وسیع است میابباشد. از آنجایی که سطح حوضه آبریز اربکندی میبینی در ایستگاه اربابدهنده دقت باالی پیشنیز نشان 1

 رد.مقدار سری در هر لحظه در ایستگاه یامچی فقط به یک دوره قبل بستگی دا در حالیکه مقدار دو دوره قبل بستگی داردبه سری در هر لحظه 
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