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مدلسازی سری زمانی جریانهای سیالبی رودخانه گرگانرود
❖ محمدرضا اکبری؛ دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آبخیز ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
❖ مجید رحیمی*؛ دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیز ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران

چکیده
وقایع حدی از جمله خشکسالی و سیل در کشور ایران همواره به عنوان یکی از مهمترین و زیانبارترین مسائل کشووور بوووده و بررسووی
وقوع و پیشبینی آنها در کانون توجه اکثر محققان بوده است .وقوع سیالب در سالهای اخیر و عدم توانایی سیستم مدیریت جهووت
اقدام بهموقع جهت کاهش اثرات آن بر جوامع در معرض سیل همه را برآن داشته تا با استفاده از روشهووای م تلفووی بووه پیشبینووی
سیالب بپردازند؛ اما عدم وجود امکانات پایش و برداشت دادههای هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوزههای آب یز کشور مانعی بزرگ بر
سر راه مطالعات سیالب تلقی میگردد .از این رو کاربرد حداقل دادههای موجود جهت پیشبینی سیالب میتواند راهی مناسب جهووت
برنامه ریزی و مطالعه سریع سیالب در ایران باشد .در این مطالعه به بررسی کاربرد مدلسازی سری زمانی  ARIMAو مدل هیبریوودی
 ARIMA-Fourierجهت مدلسازی دبی حداکثر لحظهای در مقیاس ساالنه در  6ایستگاه حوزه آب یز گرگانرود پرداختووه شوود .نتووای
نشان داد که بهکارگیری مدل  ARIMAبه تنهایی نمیتواند نتیجه قابل قبولی به خصوص در مقیاس دادههای ساالنه داشته باشد ،امووا
کاربرد مدل  ARIMA-Fourierبه خوبی توانست میزان دقت و کارایی مدل را افزایش دهد ،بهطوری که میووزان شوواخ های ارزیووابی
دقت و کارایی مدل به میزان قابل توجهی بهبود یافتند .در نتیجه میتوان کاربرد مدلهای هیبریدی مانند  ARIMA-Fourierرا جهت
بهبود کارایی مدلسازی سری زمانی جریانهای سیالبی مورد استفاده قرار داد.
کلمات کلیدی :مدل  ،ARIMAتبدیل  ،Fourierمدل هیبریدی  ،ARIMA-Fourierدبی حداکثر لحظهای.
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 .1مقدمه
کشور ایران به دلیوول واقووع شوودن در منطقووه خشووو و
نیمه خشو جهان هر ساله بووا وقوووع سوویالبهای شوودید و
ناگهووانی مواجووه میباشوود ،بووه طوووری کووه طووی  50سووال
( )1380-1330تعداد 3700مورد سوویل حادثووهخیز در آن
به ثبت رسیده است .ار این رو با توجه به اهمیت پیشبینی
و مدلسازی سیالب در مطالعه و طراحیهای هیوودرولوژیکی
و مدیریت منووابع آب و اینکووه پیشبینووی سوویالب مسووتلزم
نصووب ،راهانوودازی و نگهووداری از تجهیووزات و سووامانه ثبووت
سیالب میباشد و بسیاری از حوضههای آب یز کشووور فاقوود
چنین امکاناتی هستند ،استفاده از روش یووا روشهووایی کووه
بتوووان بووه کمووو آنهووا بووا اسووتفاده از دادههووای اولیووه در
دسترس ،وضعیت سیالب در آینووده را پیشبینووی نمووود ،از
اهمیت قابل توجهی برخوردار میباشد [.]2
تغییرات سیسووتمهای هیوودرولوژیکی در طووی زمووان و
توانووایی سووریهای زمووانی در تحلیوول وضووعیت و ماهیووت
مدلهای سری زمانی که در گروه موودلهای جعبووه سوویاه
قرار میگیرند ،امکووان بهروزرسووانی آن در شوورای متغیوور
محیطی ناشی از عوامل م تلف را فووراهم میکنوود کووه در
آن نیاز به شناخت و تحلیل روابو پیچیووده بووین عواموول
نیست .در کنار دالیل فوق پیشرفتهای موجود در بررسی
سریهای زمانی و توسعه روز افزون این موودلها در کنووار
مباحثی از قبیل سریهای زمانی– مکانی کووه در آن بعوود
زمان به عنوان متغیر مسووتقل وارد میشووود کوواربرد آن را
توسووعه ب شوویده اسووت .کوواربرد سووریهای زمووانی در
هیوودرولوژی از چهووار دهووه پوویش آغوواز شووده و بووا ارائووه
مدلهای باکس و جنکینز به اوج خود رسید [.]11
 ARIMAاولین بار توس بوواکس و جنکینووز در سووال
 1976ارائه شد [ .]4در این مدل ،پیش بینی مقادیر آتووی
یو متغیر ،به عنوان یو تابع خطی از مشاهدات گذشووته
و خطاهای تصادفی فرض شده است .قبل از بوورازش موودل
بهتر است که دادهها ایستا شده و روند آنها حووذ گووردد.
این مدل نسبتا قوی به ویژه در پیشبینیهای کوتاه مدت
است .مدل  ARIMAهم فصلی و هووم غیرفصوولی بوووده و

مووودل  ARIMAغیووور فصووولی معمووووال دارای فووورم
( ARIMA (p,d,qاست.
[ ]14جریان و  TDSرودخانه کارون در غرب ایووران را
با استفاده از دو مدل  ARIMAو  SARIMAمدلسازی و
پیشبینی نمودند .برای این منظور دادههای سری زمووانی
از ایستگاه حرمله در رودخانه جمعآوری شدند .به منظووور
جمعآوری دادههای سری زمووانی ]15[ ،از کوواربرد شووبکه
عصبی مصنوعی ( )ANNدر ترکیب با موجو بوورای موودل
حداکثر دبی جریان ساالنه در رودخانه کووازی هندوسووتان
اسووتفاده کوورده و ایوون روش را جهووت بهبووود در نتووای
مدلسازی سری زمانی دادههای دبی جریان ساالنه مفید و
معرفوووی نمودنووود ]6[ .از روش تبووودیل  Fourierبووورای
شبیهسازی دادههای سری زمانی جریان استفاده نموووده و
به این نتیجه رسیدند که این روش توانووایی خوووبی بوورای
مدلسازی دادههای سری زمانی دارد.
همچنین [ ]3به تحلیل توانایی مدل میانگین متحرك
جامع خود همبسته برای پیشبینی دو سال آینده جریووان
روزانه ورودی به م زن سد دز و با کاربرد سووری Fourier
جهت حذ روند دادهها پرداخته و به این نتیجه رسوویدند
که نتای پیشبینی توس موودل انت ووابی آنهووا توانسووته
است به طور نسبی روند آبدهی متوس روزانه ورودی بووه
م زن سد دز برای دو سال آینده را پیشبینی نموووده و در
مقایسووه نتووای آن بووا تحقیقووات گذشووته نشووان داد کووه
میانگین قدر مطلق خطای نسبی پیشبینی آبدهی روزانووه
از  ،3/12به  0/6تنزل پیدا کرده و طووول دوره پیشبینووی
میتواند از ده روز به دو سال افزایش یابد [.]3
به طور کلی بررسی سری زمانی دبی حداکثر سوویالبی
و مدلسازی آن به صورت دقیق و قابل کاربرد ،نیازمند در
دسترس بودن دادههای اولیه ،یعنی دبی حداکثر لحظهای
برای مدتی طوالنی میباشوود ،لووذا در ایوون تحقیووق جهووت
بررسی توانایی مدل سری زمانی  ARIMAو ترکیب آن با
مبدل داده  ،Fourierاز دادههای بلندموودت حووداکثر دبووی
لحظهای  6ایستگاه هیدرومتری در حوزه آب یز گرگووانرود
استفاده گردید.
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 .2روششناسی
 .2.1منطقه مورد مطالعه
حوزه آب یز گرگانرود در ب ش جنوب شوورقی دریووای
خزر و در استان گلسووتان قوورار دارد کووه در محوودوده 54
درجه تا  56درجه و  29دقیقه طول شرقی و  36درجووه و
 36دقیقه تا  37درجه و  47دقیقووه عوورض شوومالی واقووع
شده است .میانگین سالیانه بارش در این حوووزه از حوودود

 300میلیمتر در کنارههووای جنوووبی و شوومالی حوووزه تووا
حدود  1000میلیمتر در ب ش مرکزی آن متغیوور اسووت
[ .]7این حوزه از شمال و شرق به حوزه رودخانه اتوورك و
از جنوب به حوزه آب یز کویر نمو و از جنوووب غربووی بووه
حوزه رودخانه نکا محوودود میشووود .مسوواحت ایوون حوووزه
 13061کیلومتر مربع بوده و دارای دو دشت بووه نامهووای
گرگان-گنبد و رباط-قرهبیل میباشد [.]10

شکل  .1منطقه موردمطالعه

 .2.2روش تحقیق
به منظور مدلسازی سری زمانی جریانهای سوویالبی در
حوزه آب یز گرگانرود 6 ،ایستگاه هیوودرومتری در باالدسووت
ایوون حوووزه انت وواب گردیووده و از دادههووای دبووی حووداکثر
لحظهای بلندمدت ساالنه ( 45ساله) آنها اسووتفاده گردیوود.
ابتدا دادههووای دبووی حووداکثر لحظووهای مووورد نیوواز از آموار
ایستگاههای هیدرومتری وزارت نیرو جمووعآوری گردیووده و
پیشپردازش دادهها شامل مرتبسازی آنها اعمال گردیوود.

سپس با استفاده از آزمون نرمال بودن دادههووا ،از توزیووع یووا
عدم توزیع نرمال دادههای موجود آگاه گردیده و سووپس در
صورت نرمال نبووودن دادههووا از آزمووون رونوود غیرپووارامتری
من-کندال استفاده میشووود (معادلووه  2 ،1و  .)3همچنووین
در صورت نرمال بودن دادههووا بایوود از روشهووای پووارامتری
جهت تحلیل روند استفاده گردد.
آزمون من-کندال ،یو آزمووون غیرپووارامتری بوور پایووه
بررسی روند بوده و توس [ ]8و [ ]9ارائه شووده اسووت .در
این آزمون ،بر اساس فوورض صووفر ،دادههووا از یووو سووری
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مستقل بوده و دارای محتوووای یکسووانی خواهنوود بووود ،در
صورت رد شدن فرض صفر دادههووا دارای رونوود معنوویدار
بوده که جهت مدلسازی نیازمند حووذ رونوود از دادههووا
میباشیم [.]13
آزمون روند من-کندال به صووورت زیوور ارائووه گردیووده
است:
معادله ()1
N

N−1

)S = ∑ ∑ sgn(xj − xi ), where sgn (x
i=1 j=i+1

+1, x > 0
= { 0, x = 0
−1, x < 0

سووریهای زمووانی دارای رونوود ،ابتوودا بایوود بووا اسووتفاده از
روشهای م تلفی اقدام به حذ رونوود از دادههووا گووردد.
یکووی از روشهووای رای و در حووذ رونوود از دادههووای بووا
تغییرات زیاد ،استفاده از مبدل  Fourierاست []5؛ لذا در
این مطالعه ابتدا روش مدلسازی ( ARIMAمعادلووه 5 ،4
و  )6و سپس ترکیب آن با مبدل ( Fourierمعادلووه  )7در
مدل هیبریدی  ARIMA-Fourierجهووت حووذ رونوود و
مدلسازی سری زمانی دادههووای دبووی حووداکثر لحظووهای
رودخانه استفاده گردید .در نهایت دقت و کووارایی ایوون دو
مدل مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند.
در معادله  4مدل  ARIMAارائه شده است:
معادله ()4

که فرآیند واریانس از معادله  2محاسبه میشود:

𝑡̃𝑍

معادله ()2
1
)[N(N − 1)(2N + 5
18

= σ2s

m

])− ∑ t i (t i − 1)(2t + 5
i=1

در این معادله "m" ،تعداد بسووتههای دارای داده گووره
خورده و " "tiتعداد دادههای گوورهدار در هوور دسووته ""m
است.
s>0

معادله ()3

s−1
, if
σs

0, if s = 0
s<0

=z

s+1
{ σs , if

مقدار ' 'zبدست آمده با معادالت فوق با مقادیر ' 'zبووا
جدول توزیع استاندارد استاندارد با سطح اطمینان مطلوب
مقایسه می شود .اگر " "zیو جدول محاسباتی بزرگتر از
" "zبود ،با نبود روند با سطح اطمینووان مطلوووب ،فرضوویه
صفر رد مووی شوود .در صووورت وجووود فرآینوودی از مقووادیر
مثبت " ،"zروند مثبت و منفووی " "zنشووان دهنووده رونوود
منفی است.
پس از تعیین وجود یا عدم وجووود رونوود در دادههووای
دبووی حووداکثر لحظووهای و سووپس بووه منظووور مدلسووازی

𝑑) 𝑠

𝑑 (1

ɸ𝑝 (𝐵)ɸ𝑝∗ (𝐵)(1 −

)𝐵
𝐵−
𝑡𝑎)𝑏( ∗𝑄𝜃)𝐵( 𝑞𝜃 =

کووه " "pترتیووب (تعووداد تأخیرهووای زمووانی) موودل
خودهمبسووته "d" ،درجووه اخووتال و " "qترتیووب موودل
میانگین متحرك است 𝑍̃𝑡 = 𝑍𝑡 − 𝑍̅ ،و ' 𝑡𝑎' یو فرآینوود
نویز سفید با واریووانس ثابووت اسووت ɸ𝑝 (𝐵) .و )𝐵( 𝑞𝜃 بووه
صورت زیر تعریف میشوند:
معادله ()5
2

𝑝𝐵 𝑝ɸ𝑝 (𝐵) = 1 − ɸ1 𝐵 − ɸ2 𝐵 − ⋯ − ɸ

معادله ()6
2

𝑝𝐵 𝑝𝜃 𝜃𝑝 (𝐵) = 1 − 𝜃1 𝐵 − 𝜃2 𝐵 − ⋯ −

کووووه در آن ' 𝑗 'ɸو ' 𝑗𝜃' پارامترهووووای اصووووطالحات
خودهمبستگی و متحرك غیر فصلی موودل هسووتند و ""B
عملگر تغییر جهت است به طوری که .]12[ 𝐵𝑍𝑡 = 𝑍𝑡−1
همچنووین تبوودیل  Fourierیووو سووری زمووانی معووین
) x = (x1, . . . , xt , . . . , xnاز طول  nاست:
معادله ()7

𝑛

1

𝜋 ≤ 𝜔 ≤ 𝜋 ∑ 𝑒 −𝑖𝜔𝑡 𝑥𝑡 , −
√2𝜋𝑛 𝑡=1

= )𝜔(𝑓
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که در آن  𝑖 = √−1واحد فرضی است .سووری زمووانی
اصلی را میتوان با تبدیل پشتیبان بازیابی کرد [.]16 ،5
پس از تبدیل دادههوا بووا اسووتفاده از مبوودل ،Fourier
نتای مدلسازی دادههای حداکثر دبی لحظهای رودخانه با
استفاده از دو مدل  ARIMAو  ARIMA-Fourierتوس
دو شاخ ضریب تعیین ( )R2و  RMSEمووورد ارزیووابی و
مقایسه قوورار گرفتند.شوواخ میووانگین مربعووات خطووا یووا
( RMSEمعادله  ،)8تفاوت میان مقوودار پیشبینووی شووده
توس مدل یا برآوردگر آموواری و مقوودار واقعووی میباشوود،
همچنووین  RMSEابووزار خوووبی بوورای مقایسووه خطاهووای
پیشبینی توس یو مجموعه داده است و بوورای مقایسووه
چند مجموعه داده کاربرد ندارد [.]1
معادله ()8

1
𝑛

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑𝑛𝑖=1(𝑆𝑖 − 𝑂𝑖 )2

که  Siمقدار برآوردی مدل و  Oiمقدار عدد مشاهداتی
دبی حداکثر لحظهای میباشد.
همچنین ضریب ( NSEمعادلووه  )9یکووی از رای توورین
شاخ های ارزیووابی موودلهای هیوودرولوژیکی اسووت کووه
حالتی استاندارد از تابع حداقل مربعات خطاها است.
معادله ()9

∑𝑛 (𝑆 −𝑂 )2

𝑁𝑆𝐸 = 1 − ∑𝑛𝑖=1(𝑂𝑖 −𝑂̅𝑖 )2
𝑖

𝑖

𝑖=1

که دامنه تغییرات  NSEاز ∞ -تا  +1بوده و هر چووه بووه
 +1نزدیکتر باشد نشاندهنده عملکرد بهتر مدل است [.]1
در نهایت با مقایسووه شوواخ های انوودازهگیری شووده،
میووزان دقووت و کووارایی کوواربرد دو موودل  ARIMAو
 ARIMA-Fourierمورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

 .3نتایج
در این مطالعه جهت مدلسووازی جریانهووای سوویالبی
رودخانووه گرگووانرود ،از روش مدلسووازی سووری زمووانی
 ARIMAاستفاده گردیوود .از طرفووی بووا توجووه بووه اینکووه
مدلسازی سری زمانی در مقیاسهای با فاصله زمانی زیاد

(مانند ساالنه) دارای دقووت انوودکی بوووده و بووه طووور کلووی
مدلسازی  ARIMAبوورای موودلهای بووا گامهووای زمووانی
کوچو دقووت بوواالیی دارد ،کوواربرد موودلهای هیبریوودی،
یعنی ترکیووب موودل  ARIMAبووا روشهووای تبوودیل داده
دیگر میتواند به خوبی در رسیدن به نتیجووه مطلوووب بووه
محققان کمو کند .لووذا در ایوون مطالعووه از روش تبوودیل
داده  Fourierدر ترکیب با موودل  ARIMAاسووتفاده شوود
کووه در نتیجووه باعووث بووه وجووود آموودن موودل هیبریوودی
 ARIMA-Fourierگردید.
بوور اسوواس نتووای حاصوول از مدلسووازی ایسووتگاه
هیوودرومتری تموور ،موودل ) ARIMA (1,0,1بوورای ایوون
ایستگاه بووا  R2=0.04و  NSE=0.02دارای بهتوورین پاسو
در بین مدلهای  ARIMAبوده کووه نتیجووه قابوول قبووولی
نمیباشد .اما با اعمال مبوودل  Fourierبوور روی دادههووای
حداکثر دبی لحظهای و سپس اعمال مجوودد موودل سووری
زمووووانی بوووور روی دادههووووای تبدیلیافتووووه ،موووودل
) ARIMA-Fourier (4,0,4دارای بهتووورین نتیجوووه بوووا
 RMSE=81.86 ،R2=0.57و  NSE=0.57میباشوووووووود.
همچنین در ایسووتگاه جوواچی قوشووان ،تنگووراه ،گووالیکش،
قزاقلووی و ارازکوسووه ،موودل ) ARIMA (1,0,1دارای R2
تقریبا همانند نتای ایستگاه تمر محاسبه گردیده ،کووه بووا
اعموووال مبووودل  Fourierو ارائوووه مووودلهای هیبریووودی
 ARIMA-Fourierبووا  R2بووه ترتیووب برابوور ،0/65 ،0/66
 0/44 ،0/51و  0/41بهترین نتای جهت مدلسازی دبووی
حداکثر لحظهای در مقیاس ساالنه بودند (جدول  )1ارائووه
گردیدند .به طور کلی میانگین  R2محاسبه شده تو مدل
 ARIMAبوورای تمووام ایسووتگاهها برابوور  ،0/03میووانگین
شاخ  RMSEبرابوور  121/11و میووانگین ضووریب NSE
برای تمام ایستگاهها برابر  0/02محاسبه گردیده است ،در
حالی که با کاربرد مدل  ARIMA-Fourierمقدار میانگین
 R2بووه  0/54و  NSEبووه  0/55افووزایش و  RMSEبووه
 72/08کاهش یافته است.
بووا توجووه بووه قوورار گوورفتن ایسووتگاه هیوودرومتری
جاچیقوشووان ،تموور و تنگووراه در باالدسووت حوووزه آب یووز
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 ARIMAمقادیر بهینه  pو  qدر تمامی ایستگاهها برابر 1
محاسووووبه گردیدهانوووود ،در صووووورتی کووووه در موووودل
 ARIMA-Fourierمقدار  pبرابر  4و  5و مقدار  qبرابوور 1
تا  4برای هر ایستگاه متغیر بودهاند .در شکلهای  2تووا 7
نتای مربوووط بووه دادههووای مشوواهداتی و خروجووی موودل
 ARIMA-Fourierو همچنین مقادیر پیشبینی  10ساله
دبی حداکثر لحظهای هوور ایسووتگاه هیوودرومتری نمووایش
داده شده است.

گرگانرود و احتموواال توواثیر کمتوور دخالتهووای انسووانی در
باالدست این ایستگاهها ،شاهد آشفتگی کمتر در دادههای
دبی حداکثر لحظهای آنهووا میباشوویم ،در حووالی کووه در
ایستگاههای پایینتر حوزه ماننوود قزاقلووی و ارازکوسووه ،بووا
توجه بووه وجووود شووهرها و سوودهای م زنووی احتمووالی در
باالدست ایوون ایسووتگاهها ،آشووفتگی و اخووتالل در دادههووا
بیشتر بوده و لذا مدلسازی هیبریوودی ARMIA-Fourier
نسبت به بقیه ایستگاهها ،توانووایی کمتووری در مدلسووازی
جریان سیالبی در این ایسووتگاهها داشووته اسووت .در موودل

جدول  .1ارزیابی مدلهای سری زمانی جریان سیالبی
ARIMA

ایستگاه

ARIMA-Fourier

نوع مدل

R2

RMSE

NSE

نوع مدل

R2

RMSE

NSE

تمر

)ARIMA(1,0,1

0/04

126/41

0/02

)ARIMA-Fourier (4,0,4

0/57

81/86

0/57

جاچی قوشان

)ARIMA(1,0,1

0/05

104/62

0/02

)ARIMA-Fourier (5,0,2

0/66

60/23

0/66

تنگراه

)ARIMA(1,0,1

0/07

267/61

0/01

)ARIMA-Fourier (5,0,3

0/65

160/67

0/64

گالیکش

)ARIMA(1,0,1

0/04

89/18

0/03

)ARIMA-Fourier (5,0,1

0/51

61/10

0/51

قزاقلی

)ARIMA(1,0,1

0/01

103/41

0/02

)ARIMA-Fourier (4,0,3

0/44

76/29

0/44

ارازکوسه

)ARIMA(1,0,1

0/01

59/62

0/04

)ARIMA-Fourier (5,0,2

0/41

44/99

0/41
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شکل  -2نتایج مدلسازی مدل  ARIMAو  ARIMA-Fourierایستگاه هیدرومتری تمر

دبی حداکثر لحظهای ()m3/s
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شکل  -3نتایج مدلسازی مدل  ARIMAو  ARIMA-Fourierایستگاه هیدرومتری جاچی قوشان
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شکل  -4نتایج مدلسازی مدل  ARIMAو  ARIMA-Fourierایستگاه هیدرومتری تنگراه
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شکل  -5نتایج مدلسازی مدل  ARIMAو  ARIMA-Fourierایستگاه هیدرومتری گالیکش
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شکل  -6نتایج مدلسازی مدل  ARIMAو  ARIMA-Fourierایستگاه هیدرومتری قزاقلی
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شکل  -7نتایج مدلسازی مدل  ARIMAو  ARIMA-Fourierایستگاه هیدرومتری ارازکوسه

 .4بحث و نتیجهگیری
کشور ایران با توجه به قرار گرفتن در منطقه خشو و
نیمه خشو ،همواره با مشووکالتی همچووون خشکسووالی و
سیالب که به عنوان پدیدههای حوودی شووناخته میشوووند
مواجووه بوووده اسووت .همچنووین افووزایش روزافووزون وقووایع
فاجعهبار به خصوص سیالبهای با شدت بیشووتر و موودت
کمتر ،میتواند بووه دالیوول م تلفووی چووون تغییوور اقلوویم و
فعالیتهووای انسووانی رد دهوود .از ایوون رو مدلسووازی و
پیشبینی وقوع سیالب با اسووتفاده از روشهووای م تلووف
همواره دچار چالش بوده و بحووثبرانگیز اسووت .از ایوون رو
پیشبینی وقوع سیالب به عنوان یو پدیده آشوووبناك بووه
متغیرها و پارامترهای م تلفووی وابسووته میباشوود .امووا در
شرایطی که دادهها و اطالعووات کووافی از شوورای گذشووته
حوزههای آب یز و رودخانهها در دسترس نمیباشد ،تکیووه
بر حداقل دادههای موجود میتواند هم از لحاظ فنی و هم
از لحاظ اقتصادی دارای صرفه اقتصووادی باشوود .از ایوون رو
در این مطالعه سعی شد تا با ارائه روشی به کاربرد حداقل

دادههای موجود طوالنیمدت ،یعنی دادههای دبی حداکثر
لحظووهای پرداختووه و در مقیوواس سوواالنه راهحلووی جهووت
پیشبینی دبی حداکثر لحظهای در سالهای آینووده ارائووه
شود.
نتای این تحقیق نشان داد که کاربرد مدلهای سووری
زمانی بوه صووورت توموودل نمیتوانوود بووا دقووت مناسووبی
سوویالب را مدلسووازی و پیشبینووی نمایوود ،از ایوون رو بووا
استفاده از مبدلهایی همچووون مبوودل  ،Fourierمیتوووان
پس از روندزدایی از دادهها ،در نتیجه مدلی مناسبتر و با
دقت و کارایی بهتوور ارائووه نمووود .بوور ایوون اسوواس در ایوون
مطالعه ،آمار دبی حداکثر لحظهای بلندمدت ( 45ساله) 6
ایسووتگاه هیوودرومتری در حوووزه آب یووز گرگووانرود مووورد
مدلسازی قرار گرفت .نتای نشان داد که استفاده از مدل
 ARIMAبووه صووورت تکووی ،دارای نتیجووه ضووعیفی در
پیشبینی و مدلسازی سیالب بوده ،اما تبدیل دادههووا بووا
اسووتفاده از مبوودل  Fourierو سوواخت موودل هیبریوودی
 ARIMA_Fourierتوانسووت بووا ضووریب تعیووین و میووزان
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 از ایوون رو.خودهمبسووتگی بووین دادهه وا کوواهش مییابوود
میتوان نتیجه گرفت که کاربرد مدلهای سری زمووانی در
ابتدا برای مقیاسهای زمانی بلندمدت (ماننوود سوواالنه) بووا
 همچنووین،کاربرد مدلهای هیبدریدی پیشوونهاد میشووود
 بهتر است کووه از،جهت عملکرد و کارایی بهتر این مدلها
بررسی ایسووتگاهها و حوزههووای دسووتکاری شووده توسو
 اما به طور کلی مدلسازی سری زمووانی.انسان پرهیز شود
ARIMA-Fourier جریانهووای سوویالبی توسوو موودل
میتواند به خوبی برای منوواطق م تلووف ایووران کووه دارای
امکانات و سرمایه کووافی جهووت برداشووت داده متغیرهووای
جانبی جهت پیشبینی سیالب نیستند مورد استفاده قرار
.بگیرد
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 بووهخوبی سوویالب را در ایسووتگاههای،خطای قابوول قبووول
موردمطالعه مدلسازی و پیشبینی نماید که این مهووم بووا
.] همخوانی دارد6[ ] و14[ ،]15[ نتای
 ایسووتگاههایی کووه در، همچنووین بووا توجووه بووه نتووای
باالدست حوزه آب یووز قوورار داشووته و در باالدسووت آنهووا
 مدلسووازی،تاثیرات انسانی کمتری قابوول مشوواهده اسووت
دارای عملکرد بهتری بوده و در ایسووتگاههای پاییندسووت
 کشوواورزی و سدسووازیهای،که تحت تاثیر مناطق شهری
انسانساخت قرار داشتهاند عملکوورد و کووارایی کمتووری در
 بووه.مدلسازی و پیشبینووی جریووان سوویالبی وجووود دارد
ARIMA  موودل،عالوه با توجه به گام زمانی ساالنه دادهها
به تنهایی نمیتواند اثر خودهمبستگی و میانگین متحرك
 زیرا در طول یوسووال میووزان،دادهها را مدلسازی نموده
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