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تحليل توانایی مدل ميانگين متحرك جامع خود همبسته برای پيشبينی دو سال
آیندهی جریان روزانه ورودی به مخزن سد دز
محمد ابراهيم بنی حبيب ،1ریحانه بندری ،2سيد سعيد موسوی ندوشنی
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چکيده
یکی از روشهای معمول در پیشبینی جریان رودخانهها ،مدلهای سری زمانی میباشند .در این تحقیق به منظور پیشبینی
آبدهی روزانهی ایستگاه تله زنگ واقع در باالدست سد دز از مدل میانگین متحرک جامع خود همبسته ) (ARIMAاستفاده
شده است .با توجه به اینکه این دادهها دارای نوسانات فصلی میباشند ،با بهرهگیری از سری فوریه ،شاخصهای آماری آنها،
نظیر میانگین و انحراف معیار برای دوره  82ساله با پریود  963روزه برآورد شدند .سپس ،دادههای مشاهداتی آبدهی روزانه،
توسط این شاخصهای آماری استاندارد شدند .بررسی دادههای استاندارد شده ،نشان داد که روند فصلی دادهها ،توسط عوامل
محاسبه شده ی سری فوریه حذف شده است .در این تحقیق ،برازش مدلهای مختلف میانگین متحرک جامع خود همبسته به
دادههای استاندارد شده بررسی شده و درنهایت با استفاده از معیار آکائیک و در نظر گرفتن حداقل تعداد عوامل مدلها،
بهترین مدل انتخاب گردید .نتایج پیشبینی توسط مدل انتخابی نشان داد که این مدل توانسته است به طور نسبی روند آبدهی
متوسط روزانهی ورودی به مخزن سد دز برای دو سال آینده پیشبینی نموده و در مقایسه نتایج آن با تحقیقات گذشته نشان
میدهد که میانگین قدر مطلق خطای نسبی پیشبینی آبدهی روزانه از ،9/18به  3/6تنزل پیدا کرده و طول دوره پیشبینی از
ده روز به دو سال افزایش یابد.
واژههای کليدی :آریما ( ،)ARIMAپيشبينی جریان روزانه ،روند فصلی دادهها ،سری فوریه ،سد دز.
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مقدمه
استفاده مناسب از آب مخازن سدها به عنوان تأمین
کننده اصلی آب بخش کشاورزی ،شرب و صنعت در ایران
در پرتو مدیریت و بهرهبرداری بهینه از این مخازن
امکانپذیر است و این خود بدون اطالع از میزان جریان
ورودی به مخازن در دورههای زمانی آتی ممکن نمیباشد.
در این راستا ،برآورد هرچه دقیقتر مقدار جریان ورودی به
مخازن ،به دلیل نقشی که در مدیریت و بهرهبرداری از
مخازن و تولید انرژی برقابی دارد ،از موضوعات با اهمیت
در مهندسی منابع آب محسوب میشود .لذا به منظور
مدیریت بهینه منابع آب ،تأمین بهینه نیازهای آبی،
بهرهبرداری و مدیریت بهینه سیالب توسط مخزن سد،
استفاده از پیشبینی آبدهی روزانهی رودخانهها ،امری
ضروری میباشد (دونگ و همکاران 8336 ،و پارکر و
همکاران.) 8332 ،
پیشبینی های موجود از جریان ورودی به مخازن با دو
شاخص قابل بررسی است .شاخص اول مقیاس زمانی
دادههای آبدهی نظیر آبدهی متوسط روزانه ،ماهانه و
ساالنه میباشد .شاخص دوم زمان پیشبینی است که به
مدت زمانی گفته میشود که از قبل بتوان آبدهی را
پیشبینی نمود .بررسی تحقیقات پیشین نشان میدهد
که اکثر کارهایی که تاکنون در زمینه پیشبینی جریان
توسط مدلهای سری زمانی انجام شده در مقیاس ماهانه
بوده و به دادههای روزانه کمتر توجه شده است (شاالمو،
 ،8333بنیحبیب ،ولیپور و بهبهانی ،1921 ،وانگ و
همکاران 8332 ،و نواکز و همکاران .)1322 ،معدودی
پیشبینی آبدهی در مقیاس روزانه انجام شده که حدکثر
زمان پیشبینی ده روز بوده است (وانگ .)8336 ،همچنین
کمترین میانگین قدر مطلق خطای نسبی گزارش شده
پیشبینی آبدهی روزانه  9/18بوده است (کاستاالنو-مندز،
.)8332
تحقیقات گستردهای در دنیا در زمینه پیشبینی
جریان انجام شده است که این موضوع نشانگر اهمیت
موضوع پیشبینی جریان ورودی به سدها میباشد.
کاستاالنو -مندز 1و همکاران در سال  8332اقدام به
مدلسازی بارش-رواناب در مقیاس ماهانه و روزانه با
استفاده از مدلهای سری زمانی نمودند .بدین منظور
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مدلهای مختلفی به دادههای ماهانه برازش داده شد و در
8
نهایت با استفاده از شاخصهای مقایسهای نظیر MARE
و  CE9بهترین مدل انتخاب شد (کاستاالنو-مندز.)8332 ،
بنیحبیب و ولیپور در سال  1921ارزیابی مقایسهای
مدلهای آرما ،آریما و مدل خود همبسته شبکه عصبی
مصنوعی را در پیشبینی جریان ماهانه ورودی به مخزن
سد دز انجام دادند و درنهایت مدل شبکه عصبی مصنوعی
دینامیک به عنوان بهترین مدل در پیشبینی جریان
ماهانه ورودی به مخزن سد دز انتخاب شد .کمالی و
همکاران در سال  1922اقدام به پیشبینی جریان ماهانه
وروردی به مخزن سد شهید عباسپور با بهرهگیری از مدل
 SARIMAنمودند .توفیک 2در سال  8338تقابل
پیشبینی خطی و غیرخطی را در جریان ماهانه رودخانه
نیل مورد بررسی قرار داد .از آنجا که مصر تقریباً به طور
کلی به خاطر تأمین حدود  %32از آبهای مورد نیاز خود
وابسته به رودخانه نیل است ،سد بلند آسوان در باالدست
رودخانه نقش مهمی دارد .به طوری که با هر تصمیمی
برای رهاسازی ،آب از دست رفته بازیافت نشده و مقدار
قابل توجهی آب از دست خواهد رفت .بنابراین،
پیشبینیهای بلندمدت و کوتاهمدت جریان نیل برای
مدیریت بهتر مخزن دارای اهمیت فراوانی است .مدلهای
خود همبسته متعددی برای پیشبینی جریان ورودی به
مخزن سد آسوان استفاده شدند .ولی اکثر این مدلها در
پیشبینی شکست خوردند ،چرا که نقطه پیک جریانات در
ماههای جوالی ،آگوست و سپتامبر به شدت تغییر میکرد.
به عقیده او این عدم دقت در پیشبینی به خطی بودن
مدلهای خودهمبسته برمیگردد .به همین منظور از
مدلهای شبکه عصبی مصنوعی به جهت ساختار
غیرخطی استفاده کرد (توفیک .)8338 ،نتایج نشان داد
که غیرخطی بودن مدلهای شبکه عصبی مصنوعی در
بعضی موارد منجر به بهبود دقت پیشبینی آبدهی شده
است.
مروری بر تحقیقات پیشین نشان میدهد که
پیشبینی آبدهی ماهانه توسط سریهای زمانی در مقایسه
با شبکه عصبی مصنوعی از دقت پایینتری برخوردار است
و در مقیاس روزانه نیز پیشبینی جریان با استفاده از
سریهای زمانی ترکیب شده با رگرسیون خطی انجام شده
2

Mean absolute relative error
Coefficient of efficiency
4
Tawfik
3

Castellano-Mendez

1
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است .اما از سری فوریه به منظور حذف روند فصلی
دادههای آبدهی روزانه در پیشبینی با مدل ARIMA
استفاده نشده است همچنین با توجه به اینکه تاکنون اکثر
پیشبینیهای آبدهی در مقیاس ماهانه انجام شدهاند و
هنوز تدقیق پیشبینی آبدهی روزانه و نیز طوالنی نمودن
زمان پیشبینی ضروری است .لذا در این مقاله به
پیشبینی آبدهی روزانه برای دو سال آینده توسط مدل
 ARIMAو سری فوریه پرداخته شده است.

مواد و روشها
 -2-6محدوده مطالعاتی
حوضه آبریز رودخانه دز و سد دز دارای موقعیت
ویژهای در کشور بوده و به دلیل اهمیت ویژه این سد از
لحاظ وسعت اراضی کشاورزی و تولید انرژی برقابی ،در
این تحقیق به پیشبینی جریان روزانه ورودی به مخزن
این سد پرداخته شده است.
حوضه آبریز دز بخشی از ارتفاعات زاگرس میانی را در
برمیگیرد و از لحاظ تقسیمبندی کلی هیدرولوژی ایران،
جزئی از حوضه آبریز خلیج فارس میباشد .این حوضه در

محدوده بین  98 ,92تا  92 ,31عرض جغرافیایی

شمالی و  22 ,83تا  23 ,83طول جغرافیایی شرقی
در جنوبغربی ایران واقع شده است .حوضه دز از غرب به
حوضه کرخه ،از شمال به حوضه قرهچای و زایندهرود و از
شرق و جنوب به حوضه کارون محدود است .رودخانه دز
از ارتفاعات سلسله جبال زاگرس سرچشمه گرفته و از دو
شاخه اصلی به نام سزار و بختیاری تشکیل میشود .این
دو شاخه پس از به هم پیوستن در محل تنگ پنج،
رودخانه دز را تشکیل میدهند .شیب رودخانه در طول آن
درمحدوده  83-1در هزار متغییر میباشد .جمعاً 89
ایستگاه هیدرومتری با طول دوره آماری مختلف بر روی
رودخانههای سزار ،بختیاری و دز در باالدست دریاچه سد
دز موجود میباشد .از این تعداد  12ایستگاه هیدرومتری
روی رودخانه سزار ،چهار ایستگاه روی رودخانه بختیاری تا
محل تنگ پنج و ایستگاه هیدرومتری تلهزنگ روی
رودخانه دز قبل از ورود به دریاچه سد احداث شده است.
در این مقاله از آمار آبدهی روزانه ایستگاه تله زنگ به
منظور پیشبینی جریان استفاده شده است .شکل()1
موقعیت ایستگاههای هیدرومتری حوضه آبریز دز و سد دز
را نشان میدهد.

شکل( :)2موقعيت ایستگاههای هيدرومتری حوضه آبریز دز بازسازی آمار موجود
قبل از شروع تجزیه و تحلیل سری زمانی ،با توجه به
اینکه دادههای مفقود در طول دوره آماری وجود داشتند،
دادهها از طریق روشهای رگرسیونی خطی میان ایستگاه
هدف و ایستگاههای باالدست آن بازسازی شدند.
شاخصهای آماری مورد استفاده برای ارزیابی مدلهای

رگرسیونی یاد شده میانگین قدر مطلق خطای نسبی
( )MAREو ضریب تعیین ( )R2هستند که حداقل شدن
شاخص اول و حداکثر شدن شاخص دوم ،مبنای انتخاب
مدل برتر است (مندز .)8332 ،این شاخصها توسط روابط
( )1و ( )8ارائه شدهاند .دراین روابط Qci ،دبی محاسبه
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شده در روز iام QOi ،دبی مشاهداتی در روز iام n ،تعداد

نتایج حاصل از بررسی روابط همبستگی جهت
بازسازی دادهها ،در جدول( )1ارائه شده است .با توجه به
حداقل بودن  MAREمدل ایستگاه تنگ پنج بختیاری و
مناسب بودن ضریب تعیین این مدل ،مدل یک متغیره
تنگ پنج بختیاری برای بازسازی انتخاب شد .اگرچه
ضریب تعیین در مدل دو متغیره نسبت به مدل یک
متغیره با ایستگاه تنگ پنج باالتر است ،اما بزرگتر بودن
میانگین قدر مطلق خطای نسبی ( )MAREدر مدل دو
متغیره ،عامل انتخاب مدل یک متغیره با استفاده از
ایستگاه تنگ پنج بختیاری برای بازسازی دادهها میباشد.

داده ها Qobs ،متوسط دبی مشاهداتی هستند.
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R2  1

i 1

جدول( :)2بررسی شاخصهای آماری برای انتخاب ایستگاه مبنای بازسازی دادههای ایستگاه تله زنگ
نوع مدل

مدل دو متغيره

مدلهای یک متغيره

ایستگاه مبنای بازسازی

تنگ پنج سزار

تنگ پنج بختیاری

رگرسیون  8متغیره با دو ایستگاه تنگ پنج بختیاری و
تنگ پنج سزار

MARE

3/99

3/83

3/82

R²

3/29

3/26

3/33

مراحل انجام پيشبينی آبدهی روزانه
در این تحقیق به منظور پیشبینی آبدهی روزانهی
ورودی به مخزن سد دز در محل ایستگاه تلهزنگ ،طول
دوره آماری آبدهی روزانه این ایستگاه از ابتدای سال
 1921تا پایان سال ( 1926دوره  93ساله) استفاده شده
است .در واقع آمار مورد استفاده ،شامل  13323داده
روزانه میباشد که از این تعداد  13883داده اولیه (ابتدای
فروردین  1921تا پایان اسفند  )1922به منظور تعیین
عوامل مدل  ARIMAاستفاده شدهاند 193 .داده پایانی
(ابتدای فروردین  1922تا پایان اسفند  )1926برای
صحتسنجی پیشبینی مورد استفاده قرار گرفتند.
به منظور تجزیه و تحلیل سری زمانی ،بررسی نرمال
بودن دادهها امری ضروری میباشد .نرمال بودن دادهها به
این دلیل اهمیت دارد که تئوری سریهای زمانی بر اساس
نرمال بودن دادهها توسعه یافته و در صورتی که دادهها
نرمال نباشند بایستی از روشهای مختلف چون
لگاریتمگیری ،جذر ،نمایی و یا تبدیل توانی باکس-
کاکس 1آنها را نرمال نمود (ونابلس .)8311 ،در مقاله

Box–Cox

1

حاضر به منظور نرمال نمودن دادهها از روش تبدیل توانی
باکس-کاکس (رابطه )9استفاده شده است:

Z t  1

()3

0

 0



Zt 

) Z t(  )  ln( Z t

کهه در آن  z tمقهدار اولیهه دادههها در زمهان   ،tپههارامتر
تبدیل و )  z t( مقدار تبدیل یافته نظیر دادهها است .پهارامتر
تبههدیل  بههر اسههاس نمههودار شههکل( )9در نقطهههای کههه
 log-likelihoodماکزیمم مقدار را داراست انتخاب میشود.
در این شرایط    0/ 22میباشد .اشهکال ( )2و ( )2بهه
ترتیب هیستوگرام دادهها قبل و بعد از تبدیل باکس کاکس
را نشان میدهند .همانگونه کهه شهکل( )2نشهان مهیدههد
دادهها از توزیع نرمال پیروی نمینماینهد .امها بها توجهه بهه
شههکل( )2دادهههها بعههد از تبههدیل بههاکس -کههاکس بههه فههرم
زنگولهای در آمده و تا حد قابل قبول دادههای روزانه نرمهال
شدهاند.
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Histogram of box-cox transmission data
Normal

350

Mean 3.067
StDev 0.2605
N
10220
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شکل( )0هيستوگرام دادهها بعد از تبدیل باکس -کاکس

شکل( :)9نمودار باکس -کاکس

پس از نرمال نمودن دادهها ،به منظور استاندارد سازی
دادهها ،شاخصهای آماری (میانگین و انحراف معیار
دادههای مشاهداتی) توسط سری فوریه محاسبه شدند.
سری فوریه با رابطه( )2بیان میشود .فرض کنید که
باشد .در این
برآورد نمونهای از عوامل تناوبی جامعه
است Aj .و  Bjضرایب سری فوریه
فرمول  ūمیانگین
هستند که از روابط ( )2تا ( )1محاسبه میشوندJ .
هارمونی و  hمجموع هارمونی است که برابر  w/2و یا
 (w-1)/2بر حسب زوج و فرد بودن  wمیباشدw .
متغیری است که به نوع مقیاس زمانی دادهها وابسته است.
برای مثال در مقیاس دادههای روزانه  w=962و h=128
است (ساالس.)1323 ،

Histogram of Original data
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شکل( :)4هيستوگرام دادهها قبل از تبدیل باکس -کاکس

()6

()0

()4

()4

برای انتخاب هارمونیها از تناوب نگار تجمعی استفاده
میکنیم .برای این کار مربع انحرف از میانگین از رابطه()2
محاسبه میشود .آنگاه مقدار ) MSD(jاز رابطه( )3محاسبه
میشود .پس از محاسبه ) MSD(jنسبت  piاز رابطه()13

بدست میآید pi .که عددی بدونبعد است را بر حسب
رسم مینماییم .شکل حاصل را تناوب نگار تجمعی
مینامند .شکلهای ( )6و ( )1تناوب نگار تجمعی میانگین
و انحراف معیار دادهها هستند .ضابطه گرافیکی برای
i

01

()4

انتخاب هارمونیهای معنیدار با استفاده از نمودار تناوب
نگار تجمعی به شرح زیر است .به منظور انتخاب تعداد
هارمونی معنی دار در محل تقاطع دو بخش با شیب مالیم
و شیب تند ،خطی عمود بر محور افقی رسم مینمائیم،
عددی که محور افقی نشان میدهد تعداد هارمونی
معنیدار میباشد .در مقاله حاضر تعداد هارمونی معنیدار
با توجه به شکلهای ( )6و ( )1و چگونگی افزایش دادهها،
برای میانگین دادهها عدد  9و برای انحراف معیار دادهها
عدد  2بدست آمد که تقاطع آنها با محور افقی بر روی
شکلای ( )6و ( )1نشان داده شدهاند
.
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Pi

i
شکل( )7تناوب نگارتجمعی انحراف معيار دادهها

()4
()15

Pi

i

پس از استاندارد نمودن دادهها بایستی ایستایی دادهها
مورد بررسی قرار گیرد .تعریف ایستایی را بهه طهور مهوجز
می توان ثابت بودن میانگین ،واریانس و دیگر عوامل آماری
تعریف کرد .برای تشخیص ایسهتایی یها غیرایسهتایی یهک
سری از تابع خود همبستگی )ACF(1اسهتفاده مهیشهود .از
آنجا که ضریب همبستگی ) (rتابعی از تأخیرهها ) (kاسهت
به آن تابع خود همبستگی گوینهد و آن را بها  ACFنشهان
میدهند .اگر همبستگی بین یک سهری را بها سهریههای
تشکیل شده از گامهای مختلهف زمهانی آن بدسهت آوریهم
) (rkو ضرایب این همبستگی را در مقابل گامههای تهأخیر
زمانی ترسیم کنیم ،نمودار حاصل را خود همبستگی نگهار
مینامند .رابطه( )18تابع خهود همبسهتگی بها تهأخیر  kرا
نشان میدهد (ساالس.)1323 ،
()12

شکل ( )2تناوب نگارتجمعی ميانگين دادهها

استاندارد نمودن دادهها با رابطه( )11صورت گرفته
است . .پس از محاسبه تعداد هارمونیهای معنیدار با
استفاده از سری فوریه ،میانگین و انحراف معیار را محاسبه
نموده و میانگین بدست آمده از سری فوریه ( ) را از
دادههای اولیه ( ) کسر نموده و بر انحراف معیار
تقسیم مینماییم .با استفاده از این روش دادهها استاندارد
میشوند.

مقدار تابع خود همبستگی سری
که در این رابطه
زمانی با تأخیر  xi ،kو xi+kترتیب مقادیر متغیرها یا
دادههای سری زمانی در مرحله زمانی  iو مرحله با تأخیر
زمانی  ، kمقدار میانگین مربوط به متغیرها مباشد.
بهها توجههه بههه اینکههه محههدوده مجههاز ±2/√n ،ACF
میباشد که در آن  Nتعداد دادهها است (سهاالس.)1323 ،
اگر حدود  ACFپس از نزول در این محدوده قهرار گیهرد آن

()11
Auto Correlation Function

1
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دادهها را ایستا در نظر میگیهریم .بها توجهه بهه شهکل()2
مقههادیر  ACFسههری زمههانی دادههههای اسههتاندارد شههده در
تأخیر  23به صفر نزدیک شده و در محهدوده مجهاز ACF
واقع شده است .این امر نشان دهنده ایسهتا بهودن دادههها
میباشد .پس از استاندارد سازی دادهها و بررسی ایسهتایی
دادهها ،مرحله اول انتخاب مدل برتهر ،مرحلهه شناسهایی
آزمایشی میباشد که با اسهتفاده از توابهع خودهمبسهتگی
( )ACFو خودهمبستگی جزئی )PACF(1انجهام مهیشهود.
خودهمبستگی جزئی ( )PACFدر واقع روشی دیگهر بهرای
عنوان نمودن وابستگی زمانی در ساختار یک سری زمهانی
تهابع خودهمبسهتگی جزئهی سهری
میباشد .اگهر
زمانی با تأخیر  kباشد ،رابطه تابع خودهمبسهتگی جزئهی
( )PACFبه صورت رابطه( )19نشان داده میشود (ساالس،
:)1323
()13

()10

AIC= -2× log-likelihood+2×Number of parameters

در جدول( )8مشخصات دو مدل برتر ارائه شده است.
مدلهای ( ARIMA )2 ،3، 2و ( ARIMA )2 ،3، 2دارای
کمترین مقدار  AICدر بین مدلهای برازش داده شده
میباشند و با توجه به نزدیک بودن مقدار  AICآنها و کم
بودن تعداد عوامل مدل ( ARIMA )2 ،3، 2نسبت به
مدل ( ، ARIMA )2 ،3، 2مدل ( ARIMA )2 ،3، 2به
عنوان مدل برتر انتخاب شد.
Autocorrelation Function for Standard data
)(with 5% significance limits for the autocorrelations
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Autocorrelation

مقدار تابع خود همبستگی
که در این رابطه
جزئی سری زمانی با تأخیر  kمیباشد .شکل( )3نمودار
 PACFدادهها را نشان میدهد .با توجه به اینکه نمودار
 ACFو  PACFهر دو کاهش را نشان میدهند لذا دادهها
ایستا بوده و نیازی به عمل تفاضل نیست .بنابراین معلوم
میگردد که مدل مناسب مدل ) ARIMA (p,0,qمیباشد.
در این حالت مرتبه جزء خودهمبسته و جزء میانگین
متحرک که به ترتیب برابر با  pو  qمیباشند روشن
نیست ،اما کامالً منطقی است که بایستی از ARIMA
) (1,0,1شروع نمود و چنانچه برازش مناسب نبود از
مرتبههای دیگر استفاده نمود .فرمول مدل ARIMA
) (p,0,qدر رابطه( )12ارائه شده است (کرایر و چان،
:)8332

پارامترهای
و
مدل و  pو  qاعداد صحیح و بیانگر مرتبه مدل میباشند.
پس از حدس اولیه مدل  ،ARIMAباید عوامل آن را
برآورد نمود .به عبارت دیگر باید ضرایب مدل و سایر
عوامل برآورد گردند .بدین منظور برای اینکه تعداد عوامل
بهینه 9را در مدل مشخص نماییم از یک ضابطه استفاده
میشود که معیار اکائیک ( )AIC2نامیده میشود .بنابراین
در بین مدلها ،مدلی که دارای معیار آکائیک کمتر و
کمترین تعداد پارامتر است ،انتخاب میگردد .معیار
آکائیک از رابطه( )12محاسبه میشود.
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شکل( ACF :)8سری زمانی دادههای استاندارد شده
Partial Autocorrelation Function for Standard data
)(with 5% significance limits for the partial autocorrelations
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به طوری که در آن و به ترتیب مقادیر واقعی و
باقیماندههای مدل(8نوفه سفید) در دوره ،t
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شکل( PACF :)0سری زمانی دادههای استاندارد شده
Partial Auto Correlation Function
White noise

1
2

Parsimony
Akaike Information Criterion

3
4

03
جدول( :)6ضرائب  AICو
پارامترهای مدلهای برازش داده شده
پارامترها
AIC Coefficient

مدلهای برازش داده شده
)ARIMA(5,0,5
-21192/99

)ARIMA(5,0,4
-21182/31

91233

-9/93

-1/28

-9/29

-1/21

23662

88919

3/11

-3/22

-3/2

-1/23

-8/31

-3/16

23222

19123

3/12

-3/63

-3/88

3/31

-

پس از انتخاب مدل برتر در مرحله اولیه ،بایستی
آزمون نکویی برازش بر روی باقیماندههای مدل انجام شود
تا از انتخاب مدل اطمینان حاصل شود .اولین موردی که
به منظور بررسی باقیماندهها انجام میشود ،بررسی نرمال
بودن باقیماندههاست .شکل( )13نمودار شاخص نرمال
باقیماندههای مدل ( ARIMA )2 ،3، 2را نشان میدهد .از
روی این نمودار میتوان برازش مناسب دادهها بر خط
شاخص نرمال و منطبق بودن اکثر دادهها بر خط شاخص
نرمال را تشخیص داد .الزم به ذکر است که در دو سر خط
شاخص نرمال ،تعدادی از دادهها از خط دور میشوند .با
توجه به اینکه قسمت عمده دادهها بر خط منطبق هستند
و همچنین دادهها در مقیاس روزانه هستند و حاوی
دادههای سیالبی و کم آبی فراوانی هستند ،این موضوع
غیر قابل اجتناب به نظر میرسد .برای تکمیل آزمونها
میتوان در مورد همبستگی پیاپی باقیماندهها نیز بحث
نمود .آماره لجونگ و باکس 1که این امر را به عهده دارد
از رابطه ( )16بدست میآید (کرایر و چان.)8332 ،
()14

اگر این آزمون مثالً بهرای مهدل ( ARIMA (p,0,qبهه
دارای توزیهههع کهههای
کهههار رود ،آنگهههاه آمهههاره
است .کهه درآن  kتعهداد تأخیرهها و ri
اسکوئر
Ljung-Box

1
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برابر با  iامین  ACFباقیماندههها اسهت و  pو  qرتبههههای
مدل و  nتعداد نمونهها هستند .فرض صفر ) (H0این اسهت
که  ACFتمام باقیماندههها برابهر صهفر و دادههها تصهادفی
هستند P-value .در نمودار لجونهگ و بهاکس احتمهال آن
برزگتر از  Qمشاهداتی باشد .در ایهن شهرایط
است که
اگر  p-valueکهوچکتر یها مسهاوی سهطح معنهی دار بهودن
آزمون یعنی  %2باشد ،فرض صفر ) (H0رد میشود.
نتایج آماره لجونگ و باکس بررسی شده برای مدل
( ARIMA )2 ،3، 2در شکل( )11ارائه شده است .با
توجه به نمودار  ACFباقیماندهها و اینکه حدود  ACFدر
محدوده مجاز قرار گرفته است ،لذا باقیماندهها ایستا
هستند .همچنین باقیماندهها هیچگونه روندی را نشان
نمیدهند .همچنین با توجه به نمودار  p-valueدر
شکل( )11و اینکه در مدل (p-value ،ARIMA )2 ،3، 2
بزرگتر از سطح معنیدار بودن آزمون یعنی  %2میباشد،
فرض صفر قبول میشود و لذا باقیماندهها تصادفی هستند.
بدین ترتیب مدل ( ARIMA )2 ،3، 2مدل مناسبی است
و میتوان پیشبینی جریان را با استفاده از این مدل انجام
داد.

شکل( :)25نمودار شاخص نرمال باقيماندههای مدل منتخب

بحث روی نتایج پيشبينی
پس از انتخاب مناسبترین مدل با استفاده از دادههای
مشاهداتی  82سال ،پیشبینی جریان با استفاده از مدل
( ARIMA )2 ،3، 2برای روزهای مختلف در طی سالهای
 1922و  1926انجام شد .شکل( )18نمودار آبدهیهای
مشاهداتی ،آبدهی پیشبینی شده را نشان میدهد.
همانطور که شکل( )18نشان میدهد ،مدل منتخب،
توانسته است روند آبدهی را به صورت قابل قبولی
پیشبینی نماید .اما در نقاطی که آبدهیها صعود و نزول
پی در پی دارند و رفتاری غیر خطی از خود نشان
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میدهند ،پیشبینی مناسبی انجام نشده است .با توجه به
نمودار آبدهی مشاهداتی و آبدهی پیشبینی شده که در
شکل( )18ارائه شده است .به منظور بررسی دقیقتر خطا
در دوره پیشبینی شده نمودار میانگین قدر مطلق خطای
نسبی آبدهیهای روزانه پیشبینی شده توسط مدل
( ARIMA )2 ،3، 2در ماههای مختلف سال  1922و
 1926در شکل( )19ارائه شده است .مشاهده میشود که
میزان خطای پیشبینی در فصل بهار سال  1922ماکزیمم

مقدار را دارا میباشد و به تدریج با پیش رفتن به سوی
فصل گرما میزان خطای پیش بینی کاسته میشود و در
فصل تابستان به کمترین مقدار خود میرسد .پس از اتمام
فصل تابستان و پیش رفتن به سوی فصل زمستان میزان
خطاها افزوده میشود .با توجه به نمودار آبدهی پیشبینی
شده مشاهده میگردد که در فصل بهار سال 1926میزان
خطا افزوده شده و روند تغییرات خطای پیشبینی مطابق
سال  1922تکرار میشود.

شکل( :)22نمودار آماره لجونگ -باکس مدل (ARIMA )0 ،5، 4

شکل( :)26نمودار آبدهی مشاهداتی و آبدهی پيشبينی شده توسط مدل پيشنهادی در سالهای  2980و 2982

00
با توجه به شکل( )19سه ماه فصل تابستان کمترین
خطای پیشبینی و سه ماه فصل زمستان بیشترین خطای
پیشبینی را دارا میباشند .همچنین الزم به ذکر است که
در حوضه دز عمده بارشها درآخر فصل زمستان و شروع
فصل بهار و پس ازآن در فصل پائیز رخ میدهد .لذا شاید
بتوان علت خطای بزرگتر پیشبینی را در زمستان ،و به
وقوع بارشها نسبت داد .با افزایش احتمال بارندگی ،میزان
تغییرات دبی رودخانه شدیدتر بوده و وجود این تغییرات
پی در پی ،پیشبینی آبدهی را مشکلتر مینماید .اما در
فصل تابستان به دلیل تغییرات کم آبدهی رودخانه پیش
بینی با خطای کمتری انجام میشود .لذا با توجه به کلیه
شرایط میتوان اظهار نمود که اگرچه روند تغییرات خطای
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پیشبینی تکراری است ،اما میزان خطای پیشبینی با
افزایش تعداد سالهای پیشبینی بیشتر میشود و عمالً
پیشبینیهای طوالنی مدت بیشتر از یک سال توصیه
نمیشود.
میانگین قدرمطلق خطای نسبی در طی سالهای
 1922و  ،1926برابر با  3/6میباشد .در مقایسه با
تحقیقات صورت گرفته توسط کاستالونو-مندز (،)8332
میانگین قدر مطلق خطای نسبی از  9/18به  3/6کاهش
یافته است .کاهش چشمگیر در میزان خطا و افزایش زمان
پیشبینی از  13روز به  193روز نشان دهنده کارآیی
سری فوریه در برآورد عوامل و مدل آریمای برازش داده
شده نسبت به مدل) ARX (1میباشد.

شکل( :)29نمودار ميانگين قدر مطلق خطای نسبی آبدهیهای
روزانه پيشبينی شده توسط مدل پيشنهادی

نتيجه گيری
با توجه به نمودار آبدهی مشاهداتی و آبدهی
پیشبینی شده و برازش مناسب دادهها و همچنین مناسب
بودن خطای پیشبینی ،الگوی خطی پیشبینی توسط
مدل ( ARIMA )2 ،3، 2الگوی مناسبی است و توانسته
است روند آبدهی را به صورت خطی پیشبینی نماید .اما
با افزایش تعداد سالهای پیشبینی میزان خطای
پیشبینی چندین برابر شده است ،افزایش چشمگیر
خطای پیشبینی با افزایش تعداد سالهای پیشبینی
نشان میدهد که مدل منتخب برای پیشبینیهای زیر
یک سال مناسب است .در مقایسه با تحقیقات گذشته،

نتایج پیشبینی نشان میدهد که با بکارگیری سری فوریه
در برآورد عوامل و مدل ( ARIMA )2 ،3، 2خطای
پیشبینی از  MARE = 9/18به  MARE =3/6تنزل پیدا
کرده است .زمان پیشبینی نیز نسبت به تحقیقات پیشین
از ده روز به دو سال افزایش پیدا کرده است .شایان ذکر
است که اگرچه الگوی پیشبینی توسط مدل منتخب،
الگوی مناسبی است و به خوبی توانسته است روند خطی
آبدهی را در دوره  193روزه پیشبینی نماید ،اما در نقاط
پیک آبدهی ،با توجه به غیر خطی بودن روند آبدهیها
پیشبینی مناسبی انجام نشده است .از سوی دیگر با توجه
به اینکه پیشبینی دادهها در مقیاس روزانه انجام شده
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تقدیر و تشکر
بدین وسیله از سازمان آب و برق خوزستان که طی
 از این طرح129/122222 قرارداد پژوهشی شماره
. تقدیر و تشکر بعمل میآید،تحقیقاتی حمایت کردهاند
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است و در دادههای روزانه به دلیل اینکه آبدهیها مانند
دادههای ماهانه از تقریباً روند یکنواختی پیروی
 عدم پیشبینی مناسب در نقاط حدی امری،نمینمایند
 همچنین همانگونه که پیشتر نیز.دور از ذهن نیست
 خطای پیشبینی در فصولی که بارندگی زیادی،اشاره شد
.دارند نسبت به سایر فصول بیشتر است
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Analysis Ability of the Autoregressive Integrated Moving Average Model
for Forecasting of Reservoir Daily Inflow of Dez Reservoir
with Two-year lead Time
M. E. Banihabib1, R. Bandari2 and S. S. Mosavi Nadoshani 3

Abstract
One of the usual methods for stream flow prediction are time series models. In this research, an
autoregressive integrated moving average model (ARIMA) is used for forecasting of daily inflow of
Talezang station, located in upstream of Dez dam. As the data have seasonal trend, statistical indices
(mean factors and standard deviation) of daily discharge, are estimated for 28 years with period of 365
days using Fourier series. Then, daily-observed discharge data were standardized using the statistical
indices. The results of the research showed that seasonal trend of data was removed by the calculated
factors of Fourier series. Then, different autoregressive integrated moving average models were fit
into standardized data. Finally, by Akaike Information Criterion (AIC) and considering the minimum
number of factors of model, the best model was selected. The results of forecasting by selected model
showed that the model can forecast daily inflow trend relatively suitable and comparing with previous
researches, mean absolute relative error of daily flow forecasting decreased from 3.12 to 0.6 and
forecast lead-time increased from 10 days to two years.
Keywords: ARIMA, Daily inflow forecast, Dez Dam, Fourier series, seasonal tend of data.
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