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 چکیده

باعث از بین رفتن اراضی حاصل خیز کشاورزی و پرشدن  .فرسایش و انتقال مواد رسوبی، منابع آب و خاک را محدودتر می کند

مخازن سدها شده و کشور ها را واداشته است که هزینه های زیادی را در سال به این امر اختصاص دهند. با پیش بینی مقادیر 

الزمه ی پیش بینی هر  .توان در جهت کمینه سازی خسارات اقتصادی و محیط زیستی  برنامه ریزی نمودآن در آینده می 

پارامتر در آینده مدل سازی آن با استفاده از مقادیر ثبت شده در گذشته می باشد. در این تحقیق با استفاده از مدل های 

ی رسوب معلق رودخانه شاهرود )از سر شاخه های سفیدرود( مختلف سری های زمانی اقدام به مدلسازی و پیش بینی داده ها

شده است. نرمال بودن داده ها به وسیله ی آزمون اندرسون دارلینگ بررسی شد و به دلیل چولگی مثبت و نرمال نبودن به 

زمانی مدل روش تبدیل جانسون نرمال شده و پس از حذف روند و استاندارد سازی به وسیله ی چهار الگوی اصلی سری های 

دارای  MAو  ARMA ،AR ،ARIMAسازی شدند و پس از گذر از اصل امساک و معیار آکاییک به ترتیب، مدل های 

 ،AIC= ،5.600-444.414در میان مدل های مذکور با  ARMA(3,4)بهترین دقت ها بودند. نهایتا مدل 

5.0.5RMSE=  5.45و.NRMSE=  رسوب معلق این رودخانه شناخته  عنوان دقیق ترین تخمین جهت مدل سازیبه

فرمول آن استخراج گردید تا برای پیش بینی مقادیر آتی  ARMAشد. با استفاده از ضرایب تخمینی و الگوی اصلی مدل 

 رسوب معلق از آن استفاده گردد.

 

 ، مدلسازی. ARIMA، سری های زمانی، رودخانه ،کلمات کلیدی: رسوب

 

 

 مقدمه

جامد از سطح حوضه های آبریز توسط آب شسته شده و از محلی به محل دیگر انتقال می یابد. هر ساله هزاران تن مواد 

فرسایش و انتقال مواد رسوبی باعث از بین رفتن اراضی حاصل خیز کشاورزی و پرشدن مخازن سدها و بندها، کانالهای 

 د می گردد. این انتقال مواد رسوبی، منابع آب آبرسانی، پرشدن سریع مردابها و مدفون شدن آبادی ها و اراضی با رسوبات جدی
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و خاک را محدودتر ساخته و مشکالت اقتصادی و اجتماعی زیادی را به بار می آورد. استفاده از آبهای سطحی با ایجاد بندها و 

در جهت  (..466سدهای ذخیرهای، کشورها را واداشته است که هزینه های زیادی را به این امر اختصاص دهند )نجمائی 

ایجاد سد و شبکه آبیاری و آبرسانی در نقاط مختلف، ایران با دارا بودن رودخانه های متعدد پتانسیل باالیی دارد که در موارد 

 متعدد بهره وری مخزن سد به دلیل انباشتگی رسوبات کاهش یافته یا غیرقابل استفاده شده است. از طرفی همه ساله سیل

ای فراوانی را به بار می آورد که علت پدید آمدن سیل در موارد قابل توجهی، کاهش ظرفیت در نقاط مختلف کشور خسارته

از مهمترین مسائلی که در مدیریت   (.4611حمل آب توسط مقاطع رودخانه ها به دلیل انباشتگی رسوبات می باشد )طلوعی 

 در مخصوصا   رودخانه، دبی پیشبینی بر آن وهحوزه های آبخیز مطرح است پیش بینی فرایند های هیدرولوژیکی میباشد. عال

 کاهش آنرا وقوع ناشی از خسارات میزان که میدهد را امکان مسئوالن این به هشدار، سیستمهای توسط مواقع سیالبی،

 در آن اهمیت به توجه با ها رودخانه جریان بینی پیش بگیرند. نظر در آن کنترل برای از پیش، را خاصی تدابیر و دهند

 ها رودخانه رسوب و فرسایش کنترل سدها، از مخازن برداری بهره ریزی برنامه رودخانه ها ، از آبگیری آبی، حی تأسیساتطرا

توجه مهندسان آب بوده است. از سوی دیگر با توجه به محدودیت منابع آب شیرین قابل استحصال،  دیرباز مورد از غیره و

رات آن در طول رودخانه از ارکان اساسی برنامه ریزی و مدیریت منابع آبهای پیش بینی هر چه دقیق تر دبی جریان و تغیی

سطحی است. از این رو متخصصان همواره برای تخمین صحیح میزان دبی رودخانه ها و افزایش دقت روشهای موجود تالش 

آماری  بین مدلهای این ردکه  است شده گرفته بهره فاکتورها این برای تخمین مختلفی های مدل از تاکنون.  می کنند.

زمینه های هیدرولوژیکی به وفور به کار رفته اند که از آن جمله می توان به مدل سری  و جنبه ها در معموال  استوکاستیک

های زمانی یا باکس جکینز اشاره نمود که استفاده از آن در علم هیدرولوژی و اقلیم شناسی برای مدل سازی و پیش بینی 

در این تحقیق از مدل فراوان دارد. اساس اغلب این روابط بر مبنای تحلیل های رگرسونی بنا نهاده شده است.  داده ها کاربرد

های مختلف سری های زمانی به عنوان یک مدل استوکاستیک برای مدل سازی و پیش بینی مقادیر رسوب معلق رودخانه ی 

به منظور برنامه ریزی های مدیریت منابع  است. این پژوهش استفاده شده ،از سرشاخه های سفیدرود می باشد که ،شاهرود

تاثیرات آوردهای رسوب این رودخانه بر عملکرد سد و سایر ابنیه ی آبی واقع در مسیر رودخانه و  ،آب و در راستای آن

حائز اهمیت  همچنین پیامد های آن بر تاسیسات کشاورزی و آبیاری مزارعی که توسط رودخانه ی سفید رود انجام میگردد،

 می باشد.

 پیشینه تحقیق

جمله  از اقلیمی های پدیده های پژوهش در ها، داده تحلیل در توانایی دلیل به زمانی های سری سازی پیش بینی و مدل

 مدل از استفاده خود، علت مطالعه در (4.16جنکنیز ) و شود. باکس می استفاده وسیعی طور به آب، منابع و هیدرولوژی

 اثر بودن دارا با اقلیمی های داده در خود همبستگی وجود را بسته هم خود تجمعی متحرک میانگین های مدل آماری سازی

 های داده در موجود خودهمبستگی مانند ها همبستگی خود اثر منظور تعیین به که کردند پیشنهاد کرده ذکر روند یا و فصل

 شود. استفاده فصلی متحرک میانگین و ضربی خودهمبستگی های روش از اقلیمی

 روش از استفاده لزوم است بنابراین همراه خطای زیادی با همواره رسوب سنجه معادله های روش از استفاده که جایی آن از

 معلق بار ( رسوبات5550کیشی ) .شود می احساس معلق بار مقدار برآورد در عصبی مصنوعی شبکه مانند هوشمند های

 که ایشان دریافت نمود. مقایسه سنجه منحنی روش با را آمده دست به نتایج و زده تخمین فازی قمنط از با استفاده را روزانه

 است. بوده بهتر سنجه منحنی به نسبت فازی -عصبی مدل عملکرد

 رگرسیون به نسبت را شعاعی پایه شبکه و خور پیش الیه چند عصبی شبکه دو مدل عملکرد (5551) سیگیزاوغلو و آلپ

  ورودی مدل بررسی این دادند. در قرار بررسی مورد آمریکا پنسیلوانیای در جانیتا حوزه روزانه معلق برآورد بار در چند متغیره
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 نشان پژوهش این نتایج .است بوده قبل زمانی های گام در بارندگی و دبی میزان چندمتغیره، رگرسیون و عصبی شبکه های

 داشته است. چندمتغیره رگرسیون به نسبت بهتری عملکرد عصبی شبکه روش که داد

 روش دو از همزمان استفاده معلق، رسوب بار مقدار تخمین در که دادند نشان پژوهشی ( در5551پارتال و سیگیز اوقلو )

ANN رسوب را بار میتواند روش میسازد. این فراهم مدل آزمون طی مشاهده ای دادههای با مناسبی بسیار تطابق موجک و 

 زند. واقعی تخمین مقادیر به نزدیک بسیار پیک قمناط در بویژه

را در مقایسه با منحنی سنجه و شبکه عصبی  تطبیقی فازی -عصبی محاسباتی روش دقت (5551همکاران ) و کیشی

 فازی- عصبی محاسباتی روش که داد نشان نتایج دادند، قرار بررسی مورد ماهانه معلق رسوبات مصنوعی برای تخمین

 .زند می تخمین را رسوبات تری بیش دقت با تطبیقی

 معلق رسوب غلظت بینی پیش به اقدام آمریکا در بزرگ رودخانه چند ای رودخانه سیستم ( در5544) همکاران و ملسه

 مطلق میانگین درصد خطا، مربعات مجذور میانگین توسط معیارهای و نمودند زمانی سری مدل جمله از مدل چند توسط

 در باالیی دقت و خوب عملکرد زمانی دارای سری مدل که داد نشان مدل پرداختند. نتایج اعتبارسنجی به مدل خطا و کارایی

 .ددار معلق غلظت رسوب بینی پیش

 .پرداختند مصنوعی عصبی شبکه و رسوب سنجه منحنی روش دو به معلق بار مقایسه تخمین به (4611) همکاران و دهقانی

 منحنی سنجه روش به نسبت تواند می تر بیش اطمینان با و مناسب بسیار دقت با وعیمصن عصبی شبکه داد که نشان نتایج

 گیرد. قرار استفاده مورد رسوب معلق بار تخمین برای ها داده بندی دسته بدون و با

در  ( با به کار گیری روش سری های زمانی به مدلسازی و پیش بینی تبخیر و تعرق پتانسیل46.5آزاد طالتپه و همکاران )

استفاده نمودند که پنج سال آخر را به عنوان  .461-4605ارومیه پرداختند. آنها از داده های ماهانه ی ثبت شده سال های 

را به عنوان بهترین مدل جهت پیش بینی  AR(11)صحت سنجی پیش بینی مدل کار گذاشتند و در آخر مدل اتورگرسیو 

 برگزیدند.

ینی بارش های نیسان در استان آذربایجان شرقی به کمک مدل های سری زمانی ( به پیش ب46.4رسولی و همکاران )

پرداختند. در این پژوهش داده های آماری ثبت شده از بارش های نیسان اندازه گیری در ده ایستگاه موزد برسی قرار گرفت. 

آماری منتخب به جز ایستگاه آذر شهر نتایج حاصله نشان داد که بر اساس آزمون های ناپارامتریک، سری بارش ها در دوره ی 

مدل مناسب برای هر ایستگاه بر اساس معیار  ARMAفاقد روند می باشد. سپس بعد از بررسی الگوهای متفاوت مدل 

 سال آینده پیش بینی گردید. 45آکاییک انتخاب شد و بارش های نیسان نیز برای 

 

 مواد و روش ها

 

 منطقه مورد مطالعه

  4004 حدود ساالنه متوسط آبدهی با و کیلومتر 650 آن طول دارد، وسعت مربع کیلومتر 00455حدود  در ودسفیدر آبخیز حوضه

 نامهای به یکدیگر از مجزا اصلی قسمت سه از حوضه سیراب می سازد. این را گیالن استان از وسیعی بخشهای مترمکعب، میلیون
 اقلیم حوضه ی سفیدرود )قزل اوزن و شاهرود( دارای االیی بسمتهااست. ق شده تشکیل سفیدرود پایاب و شاهرود اوزن، قزل

 است. حوضه ی آبریز باغات و زراعی اراضی و مرتع شامل غالبا  نیز گیاهی پوشش نظر از و بوده نیمه مرطوب تا سرد نیمه خشک
  عوامل از ارتفاعی تغییرات وسیع دامنه این که میگیرد بر در را متر 400  از کمتر تا متر  4555از  بیش ارتفاع از شاهرود
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معتدل،  خشک اقلیم شش دارای افزایش ارتفاع ترتیب به حوضه می باشد. این شاهرود حوضه ی آبریز در متنوع اقلیم های ایجاد

 به از شاهرود می باشد. رودخانه ارتفاعات اقلیم و سرد نیمه مرطوب سرد، خشک نیمه معتدل، نیمه مرطوب ،معتدل نیمه خشک
لوشان  پل تا سرچشمه از رودخانه ی شاهرود اصلی شاخه طول است. شده تشکیل رود طالقان و الموت رودخانه دو پیوستن مه

کیلومتر مربع تا محل  4.84مساحت  به سطحی در خود آبریز حوضه زهکشی با غرب به شرق عمومی جهت و کیلومتر 4.280

 سفیدرود سد دریاچه به لوشان از عبور از پس را خود رواناب متعدد، های سرشاخه رواناب دریافت ایستگاه هیدرومتری لوشان و
روزه ی رسوب معلق از حوضه ی آبریز رودخانه ی شاهرود از شرکت سهامی آب  45در این تحقیق داده های مینماید.  تخلیه

لوشان ثبت شده اند که دارای  منطقه ای گیالن دریافت شده و مورد بررسی قرار گرفتند. این اعداد در ایستگاه هیدرومتری

متر از سطح  شرقی با ارتفاع   شمالی و طول جغرافیایی   عرض جغرافیایی 

 دریاهای آزاد می باشد.

 
 سری های زمانی

گویند، مدلی است که معموال  برای باکس جکینز نیز می مدل سری های زمانی که به آن مدل  در علم آمار و پردازش سیگنال

یک سری زمانی مشاهده شده را می توان نتیجه یک گیرد. ای مرتب شده بر حسب زمان مورد استفاده قرار میهسنجش داده

فرایند استوکستیک دانست. ساده ترین مدلی که می توان برای شبیه سازی این سری زمانی در نظر گرفت مربوط به فرآیندی 

با فواصل زمانی ثابت به وقوع می پیوندند و هر کدام از آنها  است که در آن ، پیش آمدها در زمان های مجزا از یکدیگر و

 (.4616مستقل از سایر مقادیر است )نیرومند و بزرگ نیا، 

(، میانگین متحرک خودبازگشت MA(، میانگین متحرک )ARدر این تحقیق از چهار مدل پایه یعنی مدلهای خود بازگشت )

(ARMA( و میانگین متحرک خودبازگشت تجمعی )ARIMA استفاده شده است که در ادامه به تشریح معادالت آنها )

 پرداخته می شود.
 (:Autoregressive Modelمدل اتو رگرسیو یا خود بازگشت )

ایند اتورگرسیو مرتبه را فر باشد، در آن صورت  یک فرایند تصادفی محض با میانگین صفر و واریانس فرض میکنیم 

 گویند هرگاه: pی 

                                                                                       1رابطه 

مرحله  pبه ترتیب داده های یک مرحله قبل، دو مرحله قبل و  و ،  داده ی مدلسازی شده و  که در آن 

 AR(p)را با  pنیز ضرایب ثابت مدل اتو رگرسیو می باشند. یک فرایند اتورگرسیو مرتبه ی  و... و   قبل می باشند

برای بیان پدیده ی تعداد لکه های خورشیدی و  ARاز فرایند های  4.51نمایش می دهند که برای اولین بار یول در سال 

 (.4616رفتار یک پاندول ساده استفاده کرد )نیرومند و بزرگ نیا، 

 (:Moving Averageمدل میانگین متحرک )

و  برای متغیر های   با استفاده از وزن های  اصطالح میانگین متحرک از این واقعیت ناشی می شود که 

 .. و. ،  به دست می آید و اگر زمان را به اندازه ی یک واحد اضافه کرده و از این وزن ها برای  و... 

 حاصل می شود. استفاده کنیم 
                                                                                                   5رابطه 
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 qه قبل و به ترتیب باقی مانده های یک مرحله قبل، دو مرحل و... و  داده ی مدلسازی شده و  که در آن 

نیز ضرایب ثابت مدل میانگین متحرک می باشند. یک فرایند میانگین متحرک مرتبه  و... و  مرحله قبل می باشند. 

بررسی کردند )نیرومند و  4.46این الگوها را برای اولین بار اسالتسکی و والد در سال  .نمایش می دهند MA(q)را با  qی 

 (.4616بزرگ نیا، 

 ARMA(Autoregressive Moving Average:) میانگین متحرک یا  مدل اتورگرسیو

 qو میانگین متحرک  pاین مدل از ترکیب دو مدل اتو رگرسیو و میانگین متحرک حاصل می گردد که با درجه ی اتو رگرسیو 

 نمایش داده می شود و رابطه ی آن به شکل زیر می باشد: ARMA(p,q)به صورت 

                                     6رابطه 

 

 ARIMA (Autoregressive Intergrated Moving Average)مدل اتورگرسیو میانگین متحرک یکپارچه 

بوده با این تفاوت که یک جزء تفاضل گیری نیز به آن افزوده شده است و از  ARMAنیز همچون مدل  ARIMAمدل 

 معادله زیر تبعیت می کند:
                                     4رابطه 

و درجه  qو میانگین متحرک  pاتو رگرسیو نشان داده مدل آریما با درجه های  dرا با  ARIMAدرجه ی تفاضل گیری مدل 

 .(4616)نیرومند و بزرگ نیا، نمایش داده می شود  ARIMA(p,d,q)به صورت  dتفاضل 

، استاندارد سازی، اصل امساک، معیار های ارزیابی و نرمال سازی برای پیش بینی سری های زمانی داده ها باید از پنج مرحله 

تجزیه و تحلیل باقی مانده ها عبور کنند که در آخر با استفاده از ضرایب و باقیمانده های مدل، با در نظر گرفتن الگوی اصلی 

 مدل اقدام به پیش بینی پارامتر در آینده می گردد.

 نرمال سازی

لحاظ تبعیت یا عدم تبعیت آنها از توزیع نرمال مورد بررسی قرار گیرند. برای این امر آزمون هایی چون ابتدا باید داه ها از 

-pکلوموگراف اسمیرنف و رایان جوینر پیشنهاد شده اند که هر یک با معادله ی منحصر به خود مقدار  ،اندرسون دارلینگ

value  سری دارای توزیع  ،محاسبه می کنند که در صورت بزرگتر بودن این معیار از حدود اطمینان مشخص شدهداده ها را

 نرمال خواهد بود. در این تحقیق برای تست نرمال بودن داده ها از آزمون اندرسون دارلینگ استفاده شده است.

-5تبدیل معکوس -4ل شوند. این تبدیالت عبارتند از: ، نرماهرگاه داده ها نرمال نبودند باید به وسیله ی تبدیالت نرمال ساز

تبدیل جانسون و تبدیل های دیگر است که بنا به قدرت تبدیل  -0تبدیل باکس کاکس -4تبدیل توانی -6تبدیل لگاریتمی 

 باالی روش جانسون در این تحقیق از این روش برای نرمال سازی داده های رسوب بهره گرفته شده است. معادله تبدیل

 می باشد. 0جانسون به صورت رابطه 

                                                                                           0رابطه 

 

( را تخمین میزند، سپس و  ، الگوریتم تبدیل جانسون به این صورت است که ابتدا پارامتر های مورد نیاز توابع )یعنی 

 ( ، تبدیل میکند.و  ،  با هر سه تابع تبدیل از سه خانواده ی توابع توزیع موجود در سیستم جانسون  )متغیر ها را 
سپس آزمون فرض اندرسون دارلینگ را برای هر سه سری متغیر تبدیل یافته انجام میدهد و هر کدام از آزمون فرض ها که 

 (.Soukissian, 2013در نظر گرفته می شود ) را دارا باشد، به عنوان بهترین تبدیل p-valueبیشترین 
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 استاندارد سازی

این مرحله شامل حذف روند و پرش از داده هاست. در حالت کلی عوامل طبیعی و یا انسانی می توانند باعث ایجاد روندهای 

 می باشد که در  6بطه تدریجی و یا پرش های ناگهانی در سری های هیدرولوژیکی شوند. ساده ترین معادله جهت این کار را

در اختیار ما قرار می دهد که آماده ی ورود به مدل سری های زمانی با الگو  4و انحراف از معیار  5آخر داده های با میانگین  

 (.Salas,1993های مختلف می باشد )

                                                                                                                                      6رابطه 

 

 اصل امساک در پارامتر ها

همان طور که اشاره شد، مدل سازی یک سری زمانی مورد نظر با تعداد پارامترهای مختلفی امکان پذیر است. اما از آنجایی که 

رهای کمتر میزان خطای مدل را کم می کند و در صورتی برآورد پارامترها معموال همراه با خطا است در نتیجه داشتن پارامت

که چندین مدل مناسب آزمون های نکویی برازش  را به خوبی گذرانده  باشند و از نظر دقت یکسان باشند ، طبق اصل امساک، 

معیار  (. برای این امر ازSalas,1993مدلی که دارای پارامترهای کمتری است بر دیگر مدل ها ارجحیت خواهد داشت )

 است: 1استفاده می گردد که فرمول آن برای مدل های سری زمانی به شکل رابطه  (AICآکاییک )

 

                                                                                                 1رابطه 

 

هم درجه های مدل اتورگرسیو و  qو  pنس باقی مانده هاست. واریا تعداد داده ها و یا باقی مانده های مدل و  Nکه در آن 

 .میانگین متحرک می باشند

 معیار های ارزیابی

پس از انتخاب ممسک ترین گزینه ها از هر الگوی سری های زمانی، برای اطمینان از صحت مدل سازی انجام شده از معیار 

معیار هایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند عبارتند از های ارزیابی و مقایسه ی عملکرد مدل ها استفاده میگردد. 

 (NRMSE( و ریشه ی میانگین مربعات خطای نرمال شده )RMSE، ریشه ی میانگین مربعات خطا )ضریب تبیین یا 

 که معادالت آنها در روابط زیر ذکر شده اند.

                                                                                                                      1رابطه 

 

                                                                                                             9رابطه 

 

                                                                                                                   45رابطه 

 

 .تعداد داده ها می باشند nبه ترتیب داده های مشاهده ای و داده های مدلسازی شده و  ،  در روابط باال 

 

 تجزیه و تحلیل باقی مانده ها

و خودهمبستگی  (Autocorrelationتوسط دو تابع خود همبستگی ) در این مرحله باقی مانده های خروجی های مدل

( از لحاظ معنی دار بودن خطا و همینطور از نظر نرمال بودن مورد بررسی قرار می Partial Autocorrelationجزئی )

 گیرند تا از صحت مدل سازی اطالع حاصل شود.
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هایی از قبیل  و رقم اعشار( در زمینههای بسیار دقیق و مناسب )در حد دبا داشتن خروجی : این نرم افزارMinitabنرم افزار 

کیفیت آماری و ...  آمار توصیفی، رگرسیون، روشهای چند متغیره پیوسته و گسسته، طرح آزمایشها، سری های زمانی، کنترل

 برای مدل سازی سری های زمانی و تجزیه و تحلیل داده ها از آن بهره گرفته شده است.کاربرد دارد که در این تحقیق 

 

 ته هایاف

بر اساس مراحل آنالیز مدل های سری زمانی در ابتدا باید داده ها را از لحاظ توزیع نرمال مورد بررسی قرار دهیم. برای این امر 

می باشند.  5و  4از دو نمودار هیستو گرام و نمودارتوزیع  احتمال بهره گرفتیم که این نمودار ها برای داده های رسوب مطابق 

محاسبه  p-valueنمودار ها در می یابیم که داده هایما دارای چولگی مثبت )چوله به راست( بوده و با مقدار  با مشاهده ی این

می باشد بنابر این نیاز به تبدیل نرمال دارد که همانگونه که اشاره شد از روش  5.550شده به روش اندرسون دارلینگ کمتر از 

 نمایش داده شده است. 4و  6ه نمودار های آن در شکل های تبدیل جانسون برای این امر یهره گرفته شد ک

 

      
  نمودار توزیع احتمال داده های رسوب 5هیستوگرام داده های رسوب                              شکل  4شکل         

 

     
 یع احتمال داده های نرمال شده رسوبنمودار توز 4شکل           هیستوگرام داده های نرمال شده رسوب   6شکل            

 

-pبا مشاهده ی نمودار داده های تبدیل شده در می یابیم که چولگی آنها از بین رفته و همچنین با محاسبه ی مجدد مقدار 

value  ( بوده و بیانگر تبعیت 6660می رسیم که بزرگتر از حد اطمینان معین ) 66100به روش اندرسون دارلینگ به مقدار

از توزیع نرمال می باشد. بعد از این مرحله سراغ استاندارد سازی داده های نرمال رسوب می  ،ه های تبدیل شده ی جانسونداد

و انحراف از  5، با میانگین بدون روند و پرش ،این کار صورت می گیرد. اکنون داده هایی نرمال 0رویم که به وسیله ی رابطه ی 

 .است آمده 0ده ی ورود به مدل سری های زمانی می باشند که نمودار آن ها در شکل داریم. این داده ها آما 4معیار 

 

 
 نمودار داده های استاندارد شده رسوب بر حسب زمان 4شکل 
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و  AR، MA، ARMAمدل از الگو های  00الگو های منتخب در این تحقیق برای مدل سازی سری های زمانی شامل 

ARIMA  و برای میانگین متحرک 4برای مدل اتورگرسیو و همینطور  4حد اکثر درجه ی گرفتن می باشد که با در نظر ،

 ARIMAمدل  65و  ARMAمدل  MA، 46مدل  AR، 4مدل  4برای تفاضل گیری شامل  5و  4درجه های  همچنین

ی ساخته شده می ( برای مدل هاAICمی شود. با انجام مدل سازی بر طبق اصل امساک به سراغ محاسبه ی معیار آکاییک )

 این مقادیر نشان داده شده اند. 4رویم که در جدول 

 

 
 مقادیر آکاییک برای مدل سازی داده های های رسوب 4جدول 

 AIC مدل AIC مدل

AR (1) 6.4.411- ARIMA (2,1,1) 611.16.- 

AR (2) 6.1.666- ARIMA (2,1,2) 666.566- 

AR (3) 6.0.516- ARIMA (2,1,3) 660.106- 

AR (4) 6.6.554- ARIMA (2,1,4) 665..45- 

MA (1) 544.114- ARIMA (3,1,1) 661.465- 

MA (2) 651.465- ARIMA (3,1,2) 664..16- 

MA (3) 666.501- ARIMA (3,1,3) 666.415- 

MA (4) 664.661- ARIMA (3,1,4) 660.415- 

ARMA (1,1) 6.6..41- ARIMA (4,1,1) 660.516- 

ARMA (1,2) 6.0.655- ARIMA (4,1,2) 666.646- 

ARMA (1,3) 6.6.651- ARIMA (4,1,3) 615.55.- 

ARMA (1,4) 6.1.041- ARIMA (4,1,4) 616..60- 

ARMA (2,1) 6.0.566- ARIMA (1,2,1) 64..0.5- 

ARMA (2,2) 6.4.441- ARIMA (1,2,2) 664.164- 

ARMA (2,3) 6.4.501- ARIMA (1,2,3) 646.456- 

ARMA (2,4) 6.6.510- ARIMA (1,2,4) 641..54- 

ARMA (3,1) 45..611- ARIMA (2,2,1) 64..051- 

ARMA (3,2) 6.4.511- ARIMA (2,2,2) 640.651- 

ARMA (3,3) 45..610- ARIMA (2,2,3) 646.561- 

ARMA (3,4) 444.414- ARIMA (2,2,4) 646.45.- 

ARMA (4,1) 6.5..00- ARIMA (3,2,1) 64..411- 

ARMA (4,2) 6.5.114- ARIMA (3,2,2) 641.411- 

ARMA (4,3) 6.5.6.4- ARIMA (3,2,3) 640.166- 

ARMA (4,4) 45..156- ARIMA (3,2,4) 640.514- 

ARIMA (1,1,1) 661.641- ARIMA (4,2,1) 64..455- 

ARIMA (1,1,2) 611.466- ARIMA (4,2,2) 646.441- 

ARIMA (1,1,3) 666.605- ARIMA (4,2,3) 644.1.6- 

ARIMA (1,1,4) 664....- ARIMA (4,2,4) 646.1.5- 
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مورد بررسی قرار گرفت ، توسط معیار های ارزیابی ممسک ترین مقادیر مدل سازی شده از هر یک از چهار الگوی مورد استفاده

 نمایش داده شده است. 2تا بهترین مدل از بین آنها گزینش شود. نتایج در جدول 

 
 معیار های ارزیابی الگوهای مختلف سری های زمانی 2جدول 

 AIC  RMSE NRMSE مدل

AR (2) 6.1.666- 66000 66060 66111002 

AR (3) 6.0.516- 66000 66060 66111140 

MA (4) 664.661- 66060 66001 66110401 

ARMA (3,1) 45..611- 66041 66094 66169002 

ARMA (3,3) 45..610- 66002 66090 66169440 

ARMA (3,4) 444.414- 66000 66096 66161194 

ARMA (4,4) 45..156- 66000 66091 66169601 

ARIMA (1,1,2) 611.466- 66029 66016 66112010 

ARIMA (2,1,1) 611.16.- 66029 66016 66112010 

ARIMA (4,1,3) 615.55.- 66006 66012 66112904 

ARIMA (4,1,4) 616..60- 66004 66016 66112010 

ARIMA (1,2,1) 64..0.5- 66096 66041 66111060 

ARIMA (3,2,1) 64..411- 66094 66009 66110900 

 

 ،AIC ،5.600=-444.414بوده که با  ARMA(3,4)همانگونه که مشهود است از بین مدل های سری زمانی مدل 

5.0.5RMSE=  5.45و.NRMSE= انتخاب می شود. این مدل بهترین مدل ین خطا به عنوان با بیشترین دقت و کمتر

 مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این نمودارها بیانگر وجود توزیع  0جهت تجزیه و تحلیل باقیمانده ها توسط نمودار های شکل 

 

 
 نمودار های چهارگانه ی باقیمانده های مدلسازی رسوب 5شکل 
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 رای باقیمانده های مدلسازی رسوبب PACFو  ACFنمودار های  7شکل 

 

( و خود ACFنرمال درمیان باقی مانده های مدل می باشند. از سوی دیگر با مشاهده ی نمودارهای توابع خود همبستگی )

( 5.50از این تابع مقادیر خطا ها از حدود اطمینان مشخص شده ) 64( می توان دید که تا تاخیر PACFهمبستگی جزئی )

نمایش  1معنی دار نمی باشد. نمودار داده های مدلسازی شده و داده های مشاهده ای رسوب معلق در شکل  تجاوز نکرده و

 داده شده است.

 

 
 به همراه داده های مشاهده ای رسوب سری های زمانی نمودار داده های مدلسازی 8شکل 

 

فرمول سری  ،ز ضرایب تخمینی و الگوی اصلی مدلحال برای پیش بینی مقدار رسوب معلق این رودخانه در آینده با استفاده ا

 می باشد. 44به شکل رابطه ی  6های زمانی این مدل را استخراج می کنیم که با استفاده از جدول 

 
 ARMA(3,4)ضرایب مدل  3جدول 

        

0400000- 04.5- 040830- 040075 047.3. 040408- 040803 .43700 

 

 44رابطه 
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 حث و نتیجه گیریب

تخمین های رسوب معلق برای رودخانه ی شاهرود بیانگر دقت خوب مدل های مختلف سری های زمانی در مدل سازی رسوب 

 ،AIC ،5.666=-6.1.666با  AR(2)مدل  ،معلق در این رودخانه می باشد. در مدلساز ی با مدل اتورگرسیو

5.650RMSE=  5.445وNRMSE= مدل میانگین متحرک، مدل ، در مدل مدلسازی باMA(4)  664.661با-=AIC ،

5.656، 5.664RMSE=  5.446وNRMSE=،  در مدلسازی آرما مدلARMA(3,4) 444.414-=AIC ،

5.600، 5.0.5RMSE=  5.45و.NRMSE=  و در مدل سازی آریما مدلARIMA(2,1,1)           با

611.16.-=AIC ،5.65.، 5.645RMSE=  5.445وNRMSE=  عنوان بهترین مدل ها از هر الگوی مورد به

باالترین توانایی را در تخمین  ،با کمترین خطاها ARMAاستفاده ی سری های زمانی برگزیده شدند. در این میان مدل 

و میانگین متحرک بر  ARIMA، رسوب معلق این رودخانه به خود اختصاص داد. بعد از آن به ترتیب مدل های اتورگرسیو

به عنوان دقیق ترین مدل  ARMA(3,4)خطای مدلسازی در جایگاه های بعدی قرار گرفتند که نهایتا مدل  اساس مقدار

 ،جهت پیش بینی رسوب معلق این رودخانه انتخاب گردید که به وسیله ی رابطه ی مستخرج از الگوی اصلی و ضرایب از مدل

 .می توان پیش بینی مقادیر رسوب معلق را برای آینده انجام داد

 پیشنهادات

می توان از مدل سری های زمانی برای براورد دبی این رودخانه و دبی و رسوب سایر رودخانه های گیالن استفاده کرد. از این 

، ساعت آفتابی، سرعت باد و.. استفاده نمود. برای بارندگی ،مدل می توان جهت شبیه سازی پارامتر های اقلیمی نظیر دمای هوا

با اعمال روند فصلی بهره  SARIMAان از داده های فصلی و به تبع آن از مدل سازی فصلی آریما یا این رودخانه می تو

جهت مدل سازی سری های زمانی  ITSMو یا  SPSSگرفت. می توان به جای نرم افزار مینی تب از نرم افزار هایی نظیر 

 استفاده نمود.
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