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 پیش بینی آبدهی ماهانه رودخانه های کم جریان استان کرمانشاه
 

 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه تهران،سمیرا مرادی رسولی
  مدیر دفتر تلفیق و بیالن آب منطقه ای کرمانشاه،امیر میرزایی 

 حمیدرضا اسالمی، مدیربخش تحقیق و توسعه شرکت پایشگر تدبیر افزار
09126359330، 02188963103،  MoradiRasuli@ut.ac.ir 

 
 
 
 

 چکیده
  .قرار گرفته است در این مطالعه  پیش بینی آبدهی ماهانه رودخانه های کم جریان در فصل آبیاری مورد بررسی                
 میانگین متحرک   -از جمله کاراترین وپرکابرد ترین روشهای پیش بینی بلند مدت ، مدل پیش بینی اتورگرسیو                

در روش پیش بینی آماری سابقه       . در زمره روشهای آماری قرار دارد      روش پیش بینی  فوق       . قی می باشد    تلفی
تاریخی آبدهی رودخانه در غا لب یک سری زمانی ، تنها عامل مورد استفاده جهت تولید پیش بینی آبدهی می                     

ای تشکیل دهنده متغیر مورد     اساس پیش بینی روش مذکور بر پایه وجود روابط همبستگی میان مولفه ه              . باشد
روشهای محاسبه پارامتر های مورد نظر شامل ترکیبی از سیستم معادالت یول واکر و معادالت                 . سی می باشد  برر

از میان مدلهای پیش بینی که خود به دسته مدلهای ضربی و جمعی  تقسیم می شوند ،                     . صافی کالمن می باشد   
به منظور ارزیابی روش مورد استفاده مالعه موردی بر روی رودخانه             .مدل پیش بینی ضربی بکار بسته شده است         

های فصلی کم جریان حوزه کرخه واقع در منطقه کرمانشاه صورت گرفته و از میان پنج ایستگاه هیدرومتری                     
میزان خطای نسبی پیش    .آران،حیدرآباد،پیران و روانسرایستگاه هیدرومتری حیدرآباد برگزیده شده است       دوآب،

 درصد  16سنجی مدل برای فصل آبیاری ، ماههای گرم اردی بهشت لغایت مهر ماه                 ی متوسط دوره اعتبار      بین
   .بوده و نتایج پیش بینی مطلوبی را ارائه داده است 

   رودخانه کم جریان ، کرمانشاه ، پیش بینی ، اتورگرسیو ، میانگین متحرک :کلید واژه ها 
 
 مقدمــه  -1

بینی آورد   بدین ترتیب پیش  . باشد هـا از امـور مهـم می        مـنابع آب آگاهـی از جـریان آبدهـی رودخانـه           امـروزه در مطالعـات      
برداران منابع آبی با مشکل مواجه       در صورت وجود خشکسالی بهره    . یابد ای می  آبـی اهمیـت ویژه     بخصـوص در فصـول کـم      

در این راستا آنالیز  .ابع باید صورت پذیرد   برداری به موقع از من     شـوند، گـرچه در صـورت رخـداد فصـل پرآبـی نـیز بهره                مـی 
یر تغم استفاده از    با بینی رواناب آینده    تولید پیش  .آید هـای زمانـی بعـنوان ابـزار اصـلی در مطالعات هیدرولوژی در می               سـری 

بهره ظوراستفاده بهینه از پتانسیلهای آبی به من      .پذیرد  صورت می  ،  رواناب گذشته  بارندگـی و روانـاب و سابقه تاریخی جریان        
برداری شده و    بهره از دست رفتن آب بدون        موجب نماید چراکه برآورد اندک     از مـنابع آب و خاک ضروری می        بـرداری 
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در این مطالعه سعی بر این      .شود  اعتماد بیش از اندازه به موجودی آب می         غلط و  ریزی بـرآورد زیـاده از حـد موجـب بـرنامه          
به همین دلیل  .  با قابلیت اعتمادپذیری باالیی صورت گیرد      نتخب انحرافی م  بینـی آورد در محل پنج سد       شـده اسـت تـا پـیش       

بینی آبدهی رودخانه در محل ایستگاه هیدرومتری با استفاده از رواناب گذشته، مقادیر برداشت در                عـالوه بـر تهیه مدل پیش      
که مستلزم  ،ه جریان طبیعی    لحاظ شده تا ب   ) مقادیـر برداشـت مـربوط بـه سـطوح زیرکشـت بـاغ و زمین               (باالدسـت ایسـتگاه     

سپس با در نظر گرفتن پتانسیلهای زهکشی و آبی و مصرف حد فاصل             . دست یابیم  ،باشد بینی مورد استفاده می    مدلهـای پیش  
 .پذیرد انجام می) سد انحرافی(بینی آبدهی در محل مصرف  بین ایستگاه هیدرومتری و سد انحرافی نهایتاً پیش

 
 مواد و روشها -2

 تگاه معرفی ایس

 کیلومـتری بـر روی مسـیر جـریان و باالدسـت ایستگاه هیدرومتری حیدرآباد بر روی        5/15سـد انحرافـی نارلـیان در فاصـله          
 بر روی رودخانه     و سدانحرافی نازلیان     موقعیت ایستگاه هیدرومتری حیدرآباد   . احداث شده است   76رودخانه دینور در سال     

 . مشاهده می گردد1دینور در شکل 
 

 
 موقعیت ایستگاه هیدرومتری حیدرآباد 1 شکل

 
مسـاحت اراضـی زیرکشـت و باغـات مـیوه حوزه رودخانه دینور باالدست ایستگاه هیدرومتری حیدرآباد از آبهای سطحی                     .

میزان آب الزم برای آبیاری هر هکتار       . باشد  هکتار آن باغ می    4614 هکتار ان مزرعه و      10241باشـد که      هکـتار مـی    14855
 . متر مکعب در سال می باشد9000متر مکعب در سال و برای هر هکتار باغ  7500زمین 

باشد، برای آبیاری اراضی     بینـی آورد رودخانه کم جریان دینور در فصل آبیاری می            هـدف مـا فـراهم نمـودن امکـان پـیش           
) یبهشـت لغایت مهر   ارد(دسـت بـند انحرافـی نازلـیان و باالدسـت ایسـتگاه هیدرومـتری حـیدرآباد، در فصـل آبـیاری                        پائیـن 

بینی  بینی آورد توسط مدلهای پیش     گیرد  از آنجا که هنگام پیش       برداشـتهایی جهـت آبـیاری اراضـی از رودخانه صورت می           
بینی مطمئن و صحیح  بـاید آمار طبیعی بکار گرفته شود و آمار آبدهی نباید از ماهیت طبیعی خود خارج شده باشد تا به پیش     
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مقادیر برداشت آب، بصورت میزان     . رسد و لحاظ کردن برداشتهای انجام شده ضروری به نظر می         دست یابیم، لزوم محاسبه     
 ساعت  2070محاسبه میزان برداشتها با احتساب میزان نیاز آبیاری ساعت در ماه و مجموع              .باشـد  سـاعت آبـیاری در مـاه مـی        

 10241 متر باغات و     4614 با لحاظ کردن      ساعت برای آبیاری زمین در سال      1120بـرای آبـیاری باغـات در سـال و مجموع            
ماههای فروردین تا مهر برای باغات  و ماههای فروردین الی تیر برای زمین نیاز به                . مترمکعـب بـرای زمین صورت می گیرد       

نهایتاً برداشت جهت آبیاری اراضی کشاورزی و باغات در         . باشد باشـد و نـیاز بـه آبـیاری بـاغ بـیش از زمین می                آبـیاری مـی   
مجموع نیاز آبی فصل    . باشد گیرد که بیشترین آن متعلق به فصل بهار و خرداد ماه می            ههـای فروردیـن الـی مهـر انجـام می          ما

با لحاظ کردن برداشت از باالدست      . باشد  سانتیمتر مکعب می   8 سـانتیمتر مکعـب و مجمـوع نـیاز آبی فصل تابستان              32بهـار   
آمارآبدهی ماهانه ایستگاه   .آید رآباد، سـری طبیعـی جـریان بدسـت مـی          ایسـتگاه آبدهـی ماهانـه ایسـتگاه هیدرومـتری حـید           

با توجه به کم جریان بودن و فصلی بودن رودخانه دینور           . باشد  موجود می  1382 الی   1358هیدرومتری حیدرآباد طی دوره       
متوسط میزان جریان . شود که بیشترین آبدهی در فروردین ماه و کمترین آن در شهریور ماه صورت گرفته است                مشاهده می 

/8 وبیشترین آن 78-79 سانتیمتر مکعب مربوط به دوره خشک 9/5 سانتیمتر مکعب،کمترین آن 4/15ساالنه طی دوره فوق 
 برای ماه های سال مشاهده      2 در شکل    فراوانی داده با رسم نمودار    .  می باشد  73-74 سـانتیمتر مکعـب مـتعلق بـه دوره تر            26
 . می باشدجریانها توزیع با چولگی به راست  هی حاکم بر کمشود که طبیعت جریان آبد می
 

 نمودار فراوانی داده آمار آبدهی ماهانه ایستگاه هیدرومتری حیدرآباد 2شکل 

استان کرمانشاه  های منتخب    بینی ماهانه آبدهی رودخانه    بینی بلندمدت در پیش    دراین مطالعه امکان استفاده از مدلهای پیش         
منطقه و حمایت از محصول     ) اراضی کشاورزی (بـا توجه به اهمیت  سطوح زیر کشت          . سـنجیده مـی شـود     ) حـوزه کـرخه   (

های منطقه ، اطالع و      بـاغداران و کشـاورزان در فصـول آبدهـی و بـا توجـه به در نظر گرفتن ماهیت کم آب بودن رودخانه                       
مئن بودن در دوره آبیاری ،و اندیشیدن تدابیر الزم جهت مقابله با کم آبی         آگاهـی کـامل از جریان آورد رودخانه جهت مط         

واضح است جهت ایجاد اعتمادپذیری الزم و قابلیت .نماید و پیشـگیری از عواقـب احتمالـی آن پـر اهمیت می         ) خشکسـالی (
جود در راستای تخصیص بهینه     ریـزی موثر برای استفاده کارا و بهینه از منابع آب در دسترس آگاهی از میزان آب مو                  بـرنامه 

توانیم تصمیمات الزم را جهت      در نتـیجه چـنانچه از آبدهـی رودخانـه در ماههـای آتی آگاه باشیم می                . نمـاید  ضـروری مـی   
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 هیدرومتری مورد  دراین تحقیق عالوه بر آگاهی از میزان آورد ،  ایجاد رابطه میان ایستگاه       .تخصـیص مـنابع آب اتخاذ نمائیم      
با اطالع یافتن از میزان آورد در محل ایستگاه،         .سـد انحرافـی منتخب منطقه مورد مطالعه صورت می گیرد          بررسـی بـا محـل       

ایستگاه هیدرومتری جهت تنظیم آب مصرفی مورد استفاده اراضی و          ) دست پائین(بینی تامین نیاز در محل سد انحرافی         پیش
. باشد ری مورد بررسی تنها به آمار دوره تاریخی خود وابسته           بنیی سریهای زمانی چنانچه س     در پیش .باغـات به انجام می رسد     

باشد که بویژه در مورد  بینی پارامترهای اتورگرسیو می بینـی بلـندمدت روش  پیش   از جملـه روشـهای مطمئـن موجـود پـیش        
وره تاریخی  آبدهی هر سال مستقالً به آمار سال گذشته خود و سالهای شبیه خود در د              .دهـی سـاالنه مصـداق دارد      جـریان آب  

توان از روشهای مکمل روش بازگشتی همچون روش تخمین     بینـی آبدهـی ماهانه نیز می       حـال در مـورد پـیش      .وابسـته اسـت   
بینی بلندمدت سریهای     نـام برد که در حیطه مدلهای پیش        1(ARIMA) اتورگرسـیو، میانگیـن مـتحرک تلفـیق        پارامـترهای 

 .فراوانی داردکاربردهای ) از قبیل سریهای هیدرولوژیکی(زمانی 
 مروری برسابقه مطالعه

 30 بـرروی پـیش بینـی سری های زمانی آبدهی رودخانه جریان متوسط               ]1[در تحقیقـی از سـوی نـوآک، مکلـید و هیـپل              
، ٢مـدت، مدلهـای آریمای فصلی      بینـی کوتـاه     ایـاالت مـتحده جهـت آزمـودن توانایـی پـیش            شـمال رودخانـه در جـنوب و       

 گردد و مدل در این بررسی  هر سری زمانی به دو بخش تقسیم می           . بکار برده شده است    ٤یا  و اتورگرسیو دوره   ٣غیرفصـلی 

بینی مرحله به مرحله و در هر مرحله یک          سپس مدل برای تولید پیش    . گردد کالیبره می ) ها داده(بینـی برای قسمت اول       پـیش 
داده های ژئوفیزیکی    کند که فصلی بودننوآک در این مطالعه اشاره می.رود گـام بـه جلو برای قسمت دوم سری بکار می  

به . اند بطور طبیعی داده های ژئوفیزیکی عموماً پایدار فصلی       . افزاید به پیچیدگی انتخاب و توسعه یک مدل قطعی مناسب می         
از سالی به   (ای یک فصل بخصوص از سال به لحاظ آماری شبیه سالهای دیگر است               همیـن دلیل است که جریانات رودخانه      

اند سری  ها یافته هیدورولوژیست. ولی ممکن است از فصلی به فصل دیگر شدیداً تغییر کند  )  دیگـر شباهت وجود دارد     سـال 
است که نه تنها به وقفه زمانی میان مشاهدات بلکه همچنین به             ای نمایانگر ساختار خود همبستگی     زمانـی جـریانات رودخانـه     
یا ) مارس(ف یک عامل مهم در رواناب باشد که ممکن است در اسفند             بعنوان مثال اگر ذوب بر    .فصـول سـال وابسـته اسـت       

اتفاق بیافتد همبستگی میان مشاهدات جریان برای این ماهها ممکن است منفی باشد در حالیکه دردیگر                ) آوریـل (فروردیـن   
برداری با چالش  هیژگی کاربر را جهت انتخاب مدل مناسب برای بهرو این. زمانهـای سـال این همبستگی معموالً مثبت است       

ای شناسایی شده بوسیله بکارگیری تابع خود   دهد که یک اتورگرسیو دوره     نـتایج ایـن بررسـی  نشـان می         . نمـاید  مواجـه مـی   
ای از اتورگرسیوهای دوره ای برای توجیه        در این مقاله دسته   . آورد بینی با بیشترین دقت را فراهم می       همبسـتگی جزئی، پیش   

 برای آزمون کارایی مدل اتورگرسیو دوره ای، مقایسه میان چندین مدل فصلی انجام شده             . اند  شده تغییرات اصلی شرح داده   
در این مقایسه سه .  مقایسه شده است7RMSE  و 5MAPE  ، 6MAD بینـی در ایـن زمیـنه با معیارهای     و نـتایج پـیش  

 جداگانه در جهت تشکیل یک مدل       سـازی فصلی سریهای زمانی بکار رفته، در روش اول یک مدل اتورگرسیو             روش مـدل  
این عمل بعنوان یک تالش در جهت در نظر گرفتن تعمیرات فصلی در خود        . شود ای به هر ماه برازانده می      اتورگرسـیو دوره  

در روش دوم سری با کاستن میانگین فصلی و گاهاً با تقسیم تعدیل فصلی بوسیله انحراف                .شود همبسـتگی سـری انجـام مـی       
یک مدل خطی شامل هردوی     . گردد در روش آخـر سری به صورت فصلی تفاضلی می         . گـردد  صـلی مـی   معـیار فصلی،غیرف  

                                                 
1 Integrated Autoregressive-Moving average  
2 Seasonal ARIMA Models 
3 Non-Seasonal ARIMA Models 
4 Periodic Autoregressive 
5 Mean Average Percent Error 
6 Mean Average Derivation 
7 Relative Mean Square Error 
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این نوع آخر . شود ارامـترهای فصلـی و غیرفصلـی بـرای تعیین پارامترهای آریمای فصلی به سری تفاضلی شده  برازنده می             پ
 ذکر شده که تجزیه   ]2[در مطالعه دیگری توسط مککوی و استفان        .از مـدل فصـلی بوسیله باکس و جینکز بحث شده است           

ی تک متغیره بطور معمول برای مدلهایی که رتبه آن کوچک است            بینـی در سریهای زمان     و تحلـیل و انـتخاب مـدل و پـیش          
بینی طبق    یک برآورد کالسیک، مطابق مراحل انتخاب مدل و پیش         اتورگرسیومیانگین متحرک تحت فرض   . گیرد انجام می 

.  دهدهر چند این روش ممکن است مدل با رتبه باال بدست.شود  جنکینز انجام می-روال همیشـگی بوسـیله معـادالت باکس      
کند که پیچیدگی را     بـه ویـژه، تـالش در جهـت رعایـت فـروض اساسـی پـایداری، قـیودی را بر فضای پارامترها اعمال می                        

 .دهد افزایش می
 پیش بینی    مدلروش شناسی

ل های پارامتری بر پایه مدل، شام      روش. باشد  می  8 پارامتری بر پایه مدل    بینی  یک روش پیش   مطالعهروش بکـار رفـته در این        
که برای دستیابی به نتایج مطلوب با  الزم به ذکر است.باشد بینی با مدل بدست آمده می تخمین پارامترهای مدل و انجام پیش

 فرض  اصل اولیه این پیش.باشد های الزم می فرض  حصول پیشاتورگرسیومیانگین متحرکاستفاده از مدلهای سری زمانی 

برآوردن شروط ایستابی سری زمانی اصل دیگر استفاده . باشد تابع توزیع نرمال میهـا پیروی توزیع سری زمانی مورد نظر از          
 ]3[.شود در کنار این دو اصل،  اصل تصادفی بودن اختالالت باقی مانده نیز لحاظ می. باشد از این روش می

ه خوبی بتواند رفتار سری     باشد که ب    که در صدد یافتن پارامترهایی می      اتورگرسیومیانگین متحرک بـا توجه به روش مدلهای       
هـای مخـتلف توصیف کند،  چنانچه سری زمانی رفتار همگنی از خود نشان ندهد، برآوردهای انجام شده ممکن                     را در دوره  

بینی آینده سری مورد استفاده      است منعکس کننده رفتار طبیعی سری نباشد و نیز با توجه به اینکه مدل تشخیصی جهت پیش                
اید گویای شرایط محتمل آینده سری زمانی نیز باشد، به این ترتیب واضح است که یک سری زمانی     گـیرد، مدل ب    قـرار مـی   

 .باشد ی در آینده همانند گذشته میباشد زیرا که مشخصات آمار بینی می ایستا نسبتاً به آسانی قابل پیش

جهت حصول ایستایی انجام تفاضالت     . دباشد که بتوان ایستایی را حاصل نمو       در نتـیجه اولین گام فراهم آوردن شرایطی می        
انجامد و   این تفاضالت خطی عموماً به حذف ناپایداری در میانگین می         . نمـاید  فصـلی و غیرفصـلی مـورد نـیاز ضـروری مـی            

 و حذف 9 کاکس نرمالسازی-چـنانچه سـری شـامل ناپـایداری در واریـانس باشـد، بـا انجـام تـبدیالت پیش تفاضلی باکس            
انجام این تبدیالت و تفاضالت بدین صورت است که اگر میانگین و واریانس روی  ]3[.گردد مکن میناایستایی واریانس م

ای یا میان فصلی سری ثابت باقی        سـری اصلی در طی زمان ثابت نباشد،  آنگاه ممکن است این مقادیر در تغییرات میان دوره                 
روش تخمیــن . باشــد پذیــر مــی  انجــامMA و ARپــس از بــرآورده شــدن شــروط مــورد نــیاز ، تخمیــن پارامــترهای .بمانــند

 11 کالمنصافی و روش تخمیـن پارامـترهای میانگیـن مـتحرک، معادالت     10پارامـترهای اتورگرسـیو معـادالت یـول ـ واکـر        
بـرای سری زمانی آبدهی ماهانــه .رسیم  تلفیقی میMA و   AR پـس از تخمین پارامترهای مدل به مدل معین           ]4[.باشـد  مـی 

با شناسایی رفتار توابع میانگین و واریانس سری . بدست آمد  (100) (012) اه هیدرومتری حیدرآباد مـدل   منتهـی بـه ایسـتگ     
کند سری را ناایستا در میانگین نامیده و چنانچه  زمانـی، چـنانچه نـتایج میانگیـن از یک روند خطی وابسته به زمان پیروی می       

حال تشخیص این دو فرآیند با      . نامیم ری را ناایستا در واریانس می     هـا نسبت به سطوح میانگین ثابت نباشد س         پراکندگـی داده  
اسـتفاده از نمودارمقادیـر آبدهـی در طـی زمـان و نیز با تشکیل نمودارهای خود همبستگی و خود همبستگی جزئی از سری                     

یرات فصلی ـ جزء تغی) خطی ـ فصلی(روند : بطور کلی چنانچه به اجرای یک سری زمانی توجه کنیم         . باشد پذیـر مـی    امکـان 
هـدف مـا در رسیدن به ایستایی حذف خود همبستگی میان اجزاء  سری و حذف روند و اجزاء فصلی                     . ای و اخـتالالت    دوره

                                                 
8 Parametric Model Base Methods 
9 Box-Cox Normal Transformation   
10 Youl-Walker Equation System 
11 Kalman Filter 
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گون سهمی  کنیم و چنانچه سری از یک روند           بـوده، چـنانچه سری دارای روند خطی باشد از تفاضل مرتبه اول استفاده می              
 کاکس جهت حذف    -بندیم و در صورت وجود روندیابی تبدیالت لگاریتمی باکس          می  را بکار  2پیروی کند تفاضل مرتبه     

توان به تشخیص نظری پارامترها از سری توابع خود          در ادامه نیز می   . گیرد رونـد افزایشـی بلـندمدت مـورد اسـتفاده قـرار می            
 .همبستگی و خود همبستگی جزئی سری زمانی پرداخت

می باشد بنحوی که آنها را بر اساس  ها بندی مجموعه داده در این طرح، انجام دستههـای روش بکـار رفته    یکـی از مشخصـه  
های آماری مرکزی و پراکندگی آن دسته از اجزای   براساس شاخص .دهد هـای آمـاری در طـبقات مجـزا قـرار مـی             شـاخص 

ر جهت رسیدن به خطای     بندی ما را د    گیرند که این دسته    هـای مشابه باشند در یک گروه قرار می         سـری کـه دارای شـاخص      
بینی  پس از تعیین مدل، پیش    .  دهد  و متعاقباً نتایج بهتر برآورد و پارامترها یاری می         12اسـمینروف -کمـتر آزمـون کلمگـروف     

تواند با دقت مناسب ، آبدهی یک تا شش ماه آینده را             بینی می  گیرد و این پیش    ماهانـه براسـاس دوره تاریخـی صـورت مـی          
باشد که این    سازی پارامترهای دوره تعیین مدل در دوره پیش بینی می           ایـن روش توانایـی بهـنگام       از امکانـات  . بدسـت دهـد   

  .دهد سازی ما را در جهت رسیدن به نتیجه مطلوب یاری می بهنگام

 جمع بندی و نتیجه گیری -3
یابی به این امر،با انجام     لذا جهت دست  .از اصـول اولـیه بکـار گـیری مدلهـای آریما،نـرمال بـون داده مـورد اسـتفاده مـی باشد                      

پارامترهای تبدیل با استفاده .کاکس بر روی سری زمانی سعی بر نرمال نمودن داده می نماییم-تـبدیالت نرمالسـازی  بـاکس    
از خصوصیات این روش انجام     .اسمینروف از الگوی جستجوی بهینه بدست می آیند       -از معـیار خطـای آزمـون کلموگروف       

به دلیل خصوصیات آماری مشابه برخی ماههای سال نسبت به دیگر آنها ،ماه های    .مـی باشد  نرمالسـازی همـراه فصـل بـندی         
فصل . دارای خصوصیات مشابه در دسته بتدی های یکسان قرار می گیرند و پارامترهای تبدیل برای هر فصل بدست می آید   

ول ، آبان ـ آذر ـ دی در فصل دوم،  شهریور و مهردر فصل ا     - مرداد -ماههای تیر : بـندی منتخـب بـه صـورت زیـر می باشد             
اس مربوط به فصل بندی فوق در .مقادیر آزمون ک.بهمن ـ اسفند ـ فروردین ـ اردیبهشت و  خرداد در فصل سوم قرار دارند     

 بـه تجربه ثابت شده که روش فوق نتایج بهتری نسبت به عدم فصل بندی در راستای برآوردن                   . آورده شـده اسـت     1جـدول   
 . بدست می دهدشروط نرمالیتی

 اس و پارامتر های تبدیل فصل بندی.مقادیر آزمون ک 1جدول                                   
 ماه شماره فصل اس.آزمون ک 1المبدا  2المبدا 

 مهر 1 0,1967 -0,99 -0,03

 آبان 2 0,0911 -0,99 10,38

 آذر 2 0,0911 -0,99 10,38

 دی 2 0,0911 -0,99 10,38

 بهمن 3 0,0692 0,35 -0,09

 اسفند 3 0,0692 0,35 -0,09

 فروردین 3 0,0692 0,35 -0,09

 اردی بهشت 3 0,0692 0,35 -0,09

 خرداد 3 0,0692 0,35 -0,09

 تیر 1 0,1967 -0,99 -0,03

 مرداد 1 0,1967 -0,99 -0,03

 شهریور 1 0,1967 -0,99 -0,03

                                                 
12 Kolmogorov Esmirnov Test  
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مدلی با یک  13آزمون احتمال نرمال بودن باقیمانده ها و آزمون امساک ر انتخابآریما  با معیامـدل بدست آمده  از الگوی  

 بدست می   )100( )0 1 2( بصورت پارامـتر اتورگرسـیو غیرفصـلی مرتبه اول و دو پارامتر میانگین متحرک فصلی مرتبه دوم               
 .ر می با شد  به شرح زی درصد   1469/99 دو-با آزمون کای  ی برآورد شده فوقمقادیر پارامترها .دهد

 477/0 AR(1): 201/0     SMA(1):748/0    SMA(2):  

 سد  بینی در محل در ادامـه الزم بـه ذکـر اسـت کـه پـس از دسـتیابی بـه نـتایج پیش بینی در محل ایستگاه هیدرومتری  پیش                      
ریزی استفاده از    مههای مصرف برای برنا    بینی در محل   های پیش  مدل. صورت می گیرد  )  مصرف  بینی در محل   پیش(انحرافی  

سطح حوزه حدفاصل ایستگاه    ( مسـتقیم بیـن نسـبت سـطح حـوزه بـا حـوزه میانـی                   جـریان رودخانـه، براسـاس ایجـاد رابطـه         
توان با منظور نمودن تغییرات آبدهی حوزه میانی به          در این مورد می   .قـابل انجـام است    ) هیدرومـتری تـا محـل سـد انحرافـی         

ن طبیعـی رودخانه دسترسی پیدا کرده و سپس با کاهش مصرف از آبدهی طبیعی،      آبدهـی در محـل سـد انحرافـی بـه جـریا            
 .آبدهی مورد انتظار برای مصرف در محل سد انحرافی برآورد خواهد شد

 .شود آبدهی ماهانه در ایستگاه هیدرومتری برای جریان طبیعی رودخانه در ماههای آبیاری به صورت زیر تعیین می

MN                                                                                              )١ (اسفند ماه  QQ = 

1UMN                                   )                                           ٢  ( در سایر ماهها QQQ += 

QN :ن طبیعی رودخانهآبدهی ماهانه برای جریا 

QM :آبدهی ماهانه تعیین شده در ایستگاه هیدرومتری 

Qu1 :مصرف ماهانه باالدست ایستگاه هیدرومتری حیدرآباد 

 :رابطه انتقال آبدهی ماهانه از محل ایستگاه هیدرومتری حیدرآباد به سد انحرافی نازلیان 

               2UAND QQQQ +−= )٣( 
QD :بینی در محل سد انحرافی نازلیان انه پیشآبدهی ماه 

QN :بینی انجام شده ماهانه برای جریان طبیعی در محل ایستگاه هیدرومتری حیدرآباد پیش 

QA :آبدهی به لحاظ مساحت حوزه حد فاصل ایستگاه هیدرومتری حیدرآباد تا محل سد انحرافی 

QU2 :مصرف آب حد فاصل حیدرآباد تا نازلیان 

QAآید ها با توجه به سطح حوزه حد فاصل حیدرآباد تا نازلیان بدست می ت به روش نسب. 

)٤                                                                       (                        NA QQ
2070
356

= 

 متوسط.  می باشد1382 الی   1378اله     س 5دوره آزمـون مـورد اسـتفاده جهـت بررسـی اعتبار ستجی مدل بدست آمده دوره                  
    .سالهای آزمون به شرح زیر می باشد   نسبی پیش بینی ماههای گرمخطای

                                    %24 : 79 ســال  فصــل آبــیاری  متوســطخطــای         %17 : 78 ســال  فصــل آبــیاری  متوســطخطــای
                      %16 : 81 ســال  فصــل آبــیاری متوســطخطــای                        %11 : 80ســال فصــل آبــیاری   متوســطخطــای
 %9 : 82 سال فصل آبیاری  متوسطخطای

 برای کل دوره و خطای     % 30 خطای   ،بازسازی دوره تاریخی  ،بینـی بلـندمدت مـدل مذکـور در طول دوره تاریخی              در پـیش  

 .پیش بینی مطلوبی را ارائه داده استنتایج   وبرای ماههای گرم فصل آبیاری بدست آمده% 16

                                                 
13 Akiake Information Criterion  
14 Chi-Square Probability Test 
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