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 چکیده

با رشد بی رویه جمعیت و همین طور رشد روز افزون نیاز آبی مردم جهان، و کمبود آب شیرین در دسترس، بحران آب روز      

میلیارد متر  044وجود تجهیزات کافی برای ذخیره  به روز وخیم تر و شدید تر می شود. برداشت به رویه از منابع آب و عدم

مکعب متوسط بارندگی سالیانه کشور نیز از دیگر چالش های بحران آب است. به همین دلیل شناخت بهتر، بررسی و پیش 

 بینی کمیت منابع آب زیر زمینی در این روزگار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در تحقیق حاضر به بررسی سطح آب در

تا نیمه سال آبی  13ساله از شروع سال آبی  31منطقه طوالش از استان گیالن پرداخته شده است. از این رو داده های ماهانه 

اعم از سطح آب چاه های پیزو متریک در این منطقه مورد بررسی و مدلسازی قرار گرفت. در نهایت پس از فرآیند  40

 RMSEبه آزمون های نکویی سنجی  SBCخروجی مدل ها به روش آکائیک و  نرمالسازی داده ها به روش جانسون و بررسی

پرداخته شد. و پس از تعیین بهترین مدل برای هر یک از این داده ها، کنترل نهایی همبستگی داده های واقعی  NRMSEو 

تحرک خود بازگشت با داده های پیش بینی شده انجام شد. در نهایت نتیجه شد که از بین مدل های مختلف میانگین م

 در مجموع از خروجی بهتری برای این نوع داده های دارا می باشد.  ARMA(1,1))ایستا(، مدل 

  ARMAسطح آب زیرزمینی، سری های زمانی، پیش بینی،  واژه گان کلیدی:
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 مقدمه

سطحی و در نتیجه فشار بیش  هایهای اخیر , محدودیت منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در سالرویه از آببرداشت بی     

های زیرزمینی را باعث شده و خسارات جبران ناپذیری به منابع طبیعی و توسعه پایدار کشور وارد های آباز اندازه به سفره

های زیرزمینی به عنوان یک برداری و حفاظت از آب, بایستی مدیریت بهرهساخته است . جهت جلوگیری از وقوع این فاجعه 

های زیرزمینی نیاز به شناخت عملکرد سفره های منابع آب مورد توجه قرار گیرد . مدیریت منابع آبریزیایه در برنامهاصل و پ

ها سازها و یا مدلبینی اثرات برداشت و یا تغذیه دارد . اما در این میان با ابزارهایی مانند شبیهدر شرایط طبیعی و سپس پیش

چه در طبیعت موجود است به وجود آورد و به نتایج قابل قبولی دست یافت . ایط مشابه آنتوان با دقت قابل قبولی شرمی

 ای دارد و این مبانی در مراجع متعددی به خوبی تبیین شده است.مدلسازی عددی در آب زیرزمینی مبانی شناخته شده

های بدون پروانه , معضلی دازه و حفر چاهکاهش سطح سفره آب زیرزمینی در سراسر ایران به دلیل استخراج بیش از ان     

 13میلیارد مترمکعب بارش متوسط ساالنه کشور , فقط  044است که همگان بر آن اتفاق نظر دارند. این در حالی است که از 

دلیل  برداری از منابع آب زیرزمینی بهرسد . متاسفانه در کشور ما بهرهها میمیلیارد مترمکعب آن به مصرف تغذیه آبخوان

ها اطمینان و صرفه اقتصادی آن توسعه یافته و این در حالی است که در اقصی نقاط کشور به امر تغذیه مصنوعی آبخوان

گذاری در جهت توسعه و پایداری منابع آب مورد توجه مدت , بدون سرمایهاهمیت داده نشده است و فقط رسیدن به سود کوتاه

درصد مصارف شرب , صنعت و  71..به این واقعیت که منابع آّ زیرزمینی ایران در حدود  قرار گرفته است . از طرفی با توجه

ها شود هایی که موجب استفاده بهینه از منابع آبی موجود و تغذیه آبخوانریزی و ارائه طرحکند ؛ برنامهکشاورزی را تامین می

سازی آب زیرزمینی با های پیشرفته شبیهلیت تطابق زیادی مدلای برخوردار است. بر این اساس, با توجه به قاباز اولویت ویژه

های مذکور شرایط مناسبی را بینی وضع آینده , مدلها برای پیشسیستم هیدروژئولوژی آبخوان و امکان استفاده از این مدل

 اند .به منظور مدیریت و استفاده بهینه از منابع آب زیرزمینی فراهم آورده

ترین منابع آب به ترین و ارزانهای زیرزمینی یکی از مهم( با در نظر گرفتن این نکته که منابع آب3144اران)ایزدی و همک     

تواند در توسعه پایدار خشک میها در مناطق خشک و نیمهبرداری اصولی از آنروند و شناخت صحیح و بهرهشمار می

اند باشد, برای آگاهی از وضعیت منابع آب زیرزمینی الزم دانسته شتهسزایی داهای اجتماعی و اقتصادی منطقه نقش بهفعالیت

بینی رفتار سطح آب زیرزمینی در دشت بینی دقیقی از نوسانات سطح آب زیرزمینی انجام دهند. این پژوهش برای پیشپیش

گرسیونی هستند که به دلیل در های رهای ترکیبی, مدلهای ترکیبی انجام گرفت. مدل دادهنیشابور با استفاده از مدل داده

بینی سطح آب زیرزمینی را در پیزومترهای مختلف به نظر گرفتن چندین پیزومتر در طول یک دوره زمانی, توانایی پیش

سال آماری هستند, برای  31پیزومتر که اکثرا دارای بیش از  34باشند. دشت فوق به دلیل داشتن بیش از صورت توام دارا می

بندی شده و برای هر خوشه "وارد"نتخاب گردید. بدین منظور ابتدا پیزومترهای موجود در سطح دشت به روش این پروژه ا

خوشه یک پیزومتر به عنوان نماینده انتخاب گردید. سپس, برای محدوده تحت پوشش پیزومترهای معرف هر خوشه, مقادیر 

و سطح آب اولیه با استفاده از روش عکس فاصله محاسبه  متغیرهای مستقل شامل بارندگی, دمای حداکثر, حداقل و متوسط

های ترکیبی با اثرات مشترک, اثرات ثابت و اثرات تصادفی های ترکیبی مختلفی مانند دادههای دادهشد. در نهایت عملکرد مدل

با اثرات مشترک بهترین های ترکیبی بینی سطح آب زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل دادهبرای پیش

در دوره آزمون نیز  RMSE=4743و   = 4744زیرزمینی داشته است. معیارهای عملکرد  بینی سطح آبنتیجه را برای پیش

 باشد. بعالوه این نتایج با نتایج بدست آمده از کاربرد شبکه مصنوعی نیز مقایسه و برتری نسبی آنحاکی از کارایی این مدل می

 مورد تایید قرار گرفت. 
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بینی وضعیت سطح آب زیرزمینی دشت بهار از ( به منظور ارائه مدل آماری و سپس پیش3111رحمانی و سدهی )     

استفاده  3131-13های سازی از اطالعات سطح آب زیرزمینی در طی سالهای سری زمانی استفاده کردند. برای مدلمدل

سال  آینده  14بینی سطح آب زیرزمینی در های ارائه شده برای پیشاز داده ARIMA(1,1,0)شد. سپس با استفاده از مدل 

بینی شده به وسیله مدل سری زمانی نشان داد که در صورت ثابت ماندن الگوی استفاده گردید. نتایج حاصله از مقادیر پیش

متر نسبت به وضعیت فعلی  3.73کاهش حدود  مصرف و همچنین عدم تغییرات روند تغذیه سفره در طی بیست سال آینده با

سطح سفره مواجه خواهیم شد. بنابراین با توجه به محدودیت منابع و افت سطح ایستایی و همچنین حساسیت ویژه این دشت 

گیری برای های آینده و تصمیمدر تامین آب شرب, کشاورزی و صنعت شهر همدان و بهار و لزوم برداشت آب بیشتری در سال

 یریت آب زیرزمینی در محدوده دشت الزامی است.مد

( بیالن هیدرولوژیکی را محاسبه و سپس بیالن آب زیرزمینی را به دلیل تنوع و کاربرد بیشتر 3113شیخ و همکاران )آل     

در سیستم آن در کارهای اجرایی, در سیستم اطالعات جغرافیایی تهیه کردند. در انتها نتایج محاسبات عوامل مختلف بیالن 

رویه از آب (, نقاط بحرانی برداشت بیGISاطالعات جغرافیایی ارائه دادند. با استفاده از نقشه بیالن تهیه شده در محیط) 

های آب زیرزمینی جلوگیری نمود. همچنین دبی مجاز توان از وارد آمدن خسارت به سفرهزیرزمینی مشخص شد. از این رو می

های جدید از منابع موجود محاسبه و ارائه گردید. نتایج این تحقیق نشان نقطه از دشت و فاصله چاه برداری از سفره در هربهره

گردد. الزم به ذکر برداری در آن توصیه میدهد که بیشتر مناطق دشت تالش فاقد محدودیت برداشت بوده و توسعه بهرهمی

 شت به دلیل نفوذ آب شور دریا در بعضی نقاط وجود دارد.است که به دلیل مجاورت دشت فوق با دریای خزر محدودیت بردا

 

 مواد و روش ها

 منطقه مورد مطالعه

کیلومترمربع از شرق به دریای خزر، از غرب به کوه های تالش، از جنوب به محدوده مطالعاتی فومنات و از  .00دشت تالش با مساحت     

 (3شمال به جمهوری آذربایجان محدود می گردد. )شکل 

 

 موفعیت مطالعاتی تالش در استان گیالن .1شکل 
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 داده های مورد استفاده

تا پایان  3113داده های استفاده شده در تحقیق حاضر مربوط به دو چاه از مهمترین نواحی منطقه تالش است. داده ها  از سال آبی      

داده از سطح آب چاه های موجود در این ایستگاهها   331 می باشند که به صورت ماهانه برداشت شده و در مجموع تعداد 3141سال آبی 

موجو بوده است. این داده ها مربوط به ایستگاه حویق و نصرت آباد تالش می باشد. علت استفاده از این چاهها اهمیت منطقه ی این چاهها 

 از لحاظ مصرف و مرکزیت داشتن این چاهها به نسبت منطقه بود است.

 ی مورد استفادهمختصات چاهها.1جدول 

 حویق نصرت آباد

UTMy UTMx UTMy UTMx 

0111113 133303 011031. 133433 

 

 های زیرزمینیمنابع آب

 عوامل تغذیه آب زیرزمینی منطقه

ا، نفوذ عوامل موثر بر تغذیه آب زیرزمینی در این منطقه شامل نفوذ از ارتفاعات، نفوذ از بارندگی سطح دشت، نفوذ از بستر رودخانه ه     

 آب کشاورزی و نفوذ پساب شرب شهرها و روستاهای اطراف می باشد.

 نفوذ از حاشیه دشت و ارتفاعات، تابع قابلیت انتقال سفره و شیب هیدرولیکی سطح آب زیرزمینی در جبهه ی ورودی دشت می باشد.

 (. 31.3) مهندسین مشاور جاماب،  درصد مقدار بارندگی است 473میزان نفوذ از بارندگی به سفره آب زیرزمینی برابر 

نفوذ از جریان سطحی و رودخانه های دائمی که در سطح دشت جریان دارند با توجه به بافت خاک و سطح آّب زیرزمینی باعث تغذیه آب 

 زیرزمینی می گردند.

ص یافته است، از اهمیت زیادی درصد مساحت دشت تالش به کشت برنج اختصا 01نفوذ ار آب آبیاری و کشاورزی به دلیل اینکه حدود 

 (31.3درصد حجم آب مورد نیاز برای هر هکتار است. )مهندسین مشاور جاماب،  3073برخوردار است. ضریب نفوذ آب آبیاری برابر 

. نفوذ از پساب شرب و صنعت نیز با توجه به نحوه ی دفع پساب، درصدی از آب برگشتی به سفره های آب زیرزمینی را تشکیل می دهد

لیتر در نظر گرفته شده است. )مهندسین مشاورز  3.لیتر در روز و برای مناطق روستایی برابر  130مصرف سرانه آب برای نقاط شهری 

 (31.3جاماب، 

 عوامل تخلیه آب زیرزمینی منطقه

 عوامل تخلیه آب زیرزمینی شامل تخلیه توسط چاه و چشمه و تبخیر از آب زیرزمینی است.

ط چاه ها و چشمه ها یکی از عوامل مهم تخلیه، سفره آب زیرزمینی است. چشمه ها و درصد زیادی از چاه ها دارای نقشه تخلیه توس     

میلیون  1.74میلیون مترمکعب می باشد. میزان تخلیه توسط چشمه ها نیز، برابر  44موفعیت می باشند. حجم تخلیه چاه ها برابر 

 مترمکعب می باشد.
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از آب زیرزمینی، در مناطقی که نزدیک به سطح زمین باشد اتفاق می افتد که برای هر عمق معین درصدی از آب تخلیه توسط تبخیر 

 زیرزمینی تبخیر می گردد. 

 

 تجزیه و تحلیل آماری

 تجزیه و تحلیل به روش آمار کالسیک

گیرد و موقعیت ها در نظر میدر نمونهای از آمار است که مقدار یک کمیت مورد نظر را آمار کالسیک یا آمار سنتی شاخه     

دهد, بنابراین در این شاخه از آمار این واقعیت که احتمال تشابه مقدار یک کمیت در دو نمونه ها را مورد توجه قرار نمینمونه

ایی که از کل هشود. در آمار کالسیک, اجزا یا نمونهدور از هم؛ در نظر گرفته نمینزدیک به هم بیشتر است تا در دو نمونه 

گیری شده در یک شوند, فاقد اطالعات موقعیتی در فضا بوده و در نتیجه مقدار اندازهجامعه به منظور شناخت آن برداشت می

ی معین در بر ی دیگر به فاصلهگونه اطالعاتی در مورد مقدار همان کمیت در نمونهکمیت معین در یک نمونه خاص هیچ

ها مورد تحلیل قرار ها مستقل از موقعیت فضایی آنگیری نمونهدست آمده از اندازهر نتایج بهنخواهد داشت. به عبارت دیگ

کار رفته و این فرض پذیرفته ها به[ . در نتیجه آمار کالسیک برای نشان دادن خواص مقادیر نمونه..31پاک گیرد ]حسنیمی

باشد و چون موقعیت مکانی در این فرض نادیده گرفته یها مقدار عددی یک متغیر تصادفی مشده است که مقادیر نمونه

گویند ]محمدی های گرفته شده دارای احتمال یکسان هستند.  به این فرض , فرض سکون نیز میی نمونهشود کلیهمی

3113 .] 

د تغییرات, تصادفی کنیابی متغیرهای دارای وابستگی مکانی ناکافی است زیرا فرض میبنابراین آمار کالسیک برای درون     

 [ Isaake & Srivastava,1989دهد . ] ها انجام نمیای برای وابستگی مکانی و موقعیت نسبی نمونهاست و هیچ محاسبه

هاست. عالوه بر جداول دهی و نظم دادن به دادههای آماری )کالسیک یا مکانی( , سازماناولین قدم در تجزیه و تحلیل     

ها و با استفاده های کمی و عددی نیز که از طریق تلخیص دادهها از طریق هیستوگرام, شاخصافیکی دادهفراوانی و نمایش گر

ترین ویژگی آماری هیستوگرام را باشند. مهمگردند نیز مورد نیاز میآماری مشخص محاسبه می-از روابط و عبارات ریاضی

های موقعیت توزیع ) میانگین , میانه ها شامل شاخصترین آمارهکرد. مهم ها بیانی آماری یا آمارهتوان با استفاده از خالصهمی

های شکل توزیع ) چولگی , های پراکنش توزیع ) واریانس , انحراف معیار و دامنه ( و شاخصها ( , شاخص, نما و چندک

 [ .3113باشند ]محمدی کشیدگی و ضریب تغییرات( می

 (ARMA)کسری های زمانی و مدل های استوکستی

 : نرمالسازی 

 :1ساختار روش تبدیل جانسون

دارد،به طوریکه بهترین تابع تبدیل  BOX-COXروش تبدیل جانسون الگوریتم متفاونی نسبت به روش های مشابه نظیر      

 SBارتند از متغیر را از بین سه خانواده از توابع توزیع متغیر موجود در سیستم جانسون انتخاب می کند که این توزیع ها عب

،SL،SU  کهL,B  وU    )حددار( به ترتیب بیانگرBounded  وLongnormal  وUnbounded .میباشد )بدون حد( 

                                                           
1 Johnson Transformation 
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الگوریتم تبدیل جانسون به این صورت است که ابتدا پارامتر های مورد نیاز توابع را تخمین میزند، سپس همه ی متغیر      

از سه خانواده ی توابع توزیع موجود در سیستم جانسون، تبدیل میکند.سپس آزمون های غیرنرمال را با هار سه تابع تبدیل 

-pفرض اندرسون دارلینگ را برای هر سه سری متغیر تبدیل یافته انجام میدهد و هر کدام از آزمون فرض ها که بیشترین 

value بدیل به شرح زیر می باشد:را دارا باشد ،به عنوان بهترین تیبدیل در نظر گرفته می شود.توابع توزیع ت 

                                                                                       1رابطه 

 

 برای تعیین روند در سری زمانی Mann-Kendallآزمون 

سایی وجود روند از آزمون آزمون های مختلفی برای تعیین روند در سری زمانی وجود دارد. در این تحقیق به منظور شنا     

برای یک سری زمانی به صورت زیر تعریف می  Mann-Kendallاستفاده شده است. آمارۀ  Mann-Kendallناپارامتری 

 .(Hirsch and Slack,1984)شود 

                                                                                                         1رابطه      

برای مقادیر سری زمانی  Mann-Kendallآمارۀ   تعداد داده های موجود در هر سال و  nتابع عالمت،  sgnکه در آن، 

 است.

 در صورتی که شرط 

 

 رد خواهد شد. αبرفرار باشد فرض صفر مبنی بر عدم وجود روند در سری زمانی در سطح معنی داری 

مختلفی نیز برای تعیین پرش و انتقال در خصوصیات آماری سری های زمانی از قبیل میانگین و انحراف معیار  آزمون های     

 . (Salas,1993)اشاره کرد Man-Whitneyو  tوجود دارد که از جمله آن می توان به آزمون های 

 

 حذف روند و پرش

یدرولوژیکی تغییراتی در میزان خصوصیات آماری مشاهده همانطور که فبال اشاره شد، ممکن است در یک سری زمانی ه     

شود. یکی از رایج ترین این تغییرات وجود روند در میانگین و واریانس است. برای حذف روند می توان از  روش تفاضل گیری 

 است، استفاده کرد. ARIMAو  ARMAکه مربوط به مدل های 

 )تجزیه کالسیک( حذف کرد. اضل گیری  را می توان با تف روند خطی      
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واریانس این سری زمانی تفاضل گیری شده، نیز میتواند ثابت یا تابعی از زمان باشد، که در این حالت یک روند در           

 .حذف کرد واریانس وجود خواهد داشت. روند در واریانس را نیز می توان با استاندارسازی، 

 

 شناسایی مدل

و خود  (ACF)مدل اولیه و تعداد پارامترهای مناسب جهت مدلسازی با توجه به ابزارهایی همچون تابع خودهمبستگی       

 قابل شناسایی است.  (PACF)همبستگی 

دون بعد از وابستگی که یک معیار ب  تابع خود همبستگی یا همبستگی نگار نمونه از ترسیم ضرایب خودهمبستگی،      

 .(Salas et al., 1988)بدست می آید  kخطی مقادیر سری زمانی در گام های مختلف زمانی می باشد، در مقابل گام زمانی 

                                                                                                   1رابطه 

 

 میانگین سری زمانی می باشد. گام زمانی مورد نظر و  K طول نمونه، Nکه در آن 

معیاری   باشد تعریف شده است.  pتابع خود همبستگی جزئی بر پایه این فرض که فرآیند، خودبازگشت مرتبه      

با استفاده از معادالت  )ضرایب خود بازگشت( می باشد. مقادیر و  برای اندازه گیری وابستگی خطی بین 

 . (Salas et al., 1988)به شرح زیر بدست می آیند Durbinبازگشتی 

                                                                                           0رابطه 

درصد برای خودهمبستگی   α-3خواهد بود و حدود  N/1رای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس دا k>pبرای  

 جزئی صفر برابر است با : 

                                                                                                                        3رابطه 

 توان به عنوان راهنمایی در مورد آزمون فرضیه برابر صفر بودن تابع خودهمبستگی جزئی استفاده کرداز این حدود می 

(Salas et al., 1988). 

 

  آزمون نرمال بودن داده ها
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در صورتی که هدف از مدل سازی، تولید و شبیه سازی سری زمانی باشد، بایستی توزیع احتمالی باقی مانده های مدل      

شود. از لحاظ تئوری در صورتی که داده های مورد استفاده در مدل سازی به طریق مناسبی نرمال شده باشند، در مشخص می 

پایان نیز بایستی باقی مانده های مدل دارای توزیعی نرمال باشند و در صورتی که مدلسازی بدون نرمالسازی سری زمانی 

ب باقی مانده ها به منظور تولید داده شناسای شود. در مدلسازی سری صورت گرفته باشد الزم است که در پایان، توزیع مناس

 های زمانی، نرمال بودن باقی مانده ها را می توان به طور یکجا برای کل سری زمانی به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد.

رین این آزمون ها پیاده کردن آمار آزمون های مختلفی جهت بررسی فرض نرمال بودن داده ها وجود دارد. یکی از معمول ت     

مشاهده ای برروی کاغذ احتماالتی نرمال و کنترل برازش آن با یک خط می باشد. عالوه بر آن آزمون های آماری دیگری از 

، گشتاور های خطی و .... نیز برای بررسی نرمال بودن سری زمانی وجود Anderson-Darlingقبیل آزمون چولگی، آزمون 

دقیق ترین روش برای بررسی نرمال بودن  Anderson-Darlingررسی های دقیق تجربی نشان داده است آزمون دارد که ب

 داده های سری زمانی است که به همین دلیل در این تحقیق از این روش استفاده شده است.

 

 اصل امساک در پارامترها 

لفی امکانپذیر است، اما از آنجایی که برآورد پارامترها معموال مدلسازی یک سری زمانی مورد نظر با تعداد پارامترهای مخت     

همراه با خطاست در نتیجه داشته پارامترهای کمتر میزان خطای مدل را کم میکند و در صورتی که چندین مدل مناسب 

ر دیگر مدل ها آزمون نکویی برازش را به خوبی گذارنده باشند طبق اصل امساک، مدلی که دارای پارمترهای کمتری است ب

 ارجحیت خواهد داشت.

شاخص های مختلفی برای اصل امساک و مقایسه مدل ها به طور عادی به وجود آمده اند، مهمترین و معروفترین این      

 .(Salas et al., 1988)به صورت زیر است Akaikeشاخص ها، معیار اطالعات 

                                                                                                               3رابطه 

 تعداد پارامترها می باشد. Kحداکثر درست نمایی و  MLکه در آن 

را بیش از حد واقعی آن برآورد می کند، نوعی  pاثبات شده است که معیار آکائیک تعداد پارامترهای مناسب خودبازگشت      

نامیده می شود  Schawrz Bayesian Criterionارائه شده  و  Schwarz(1978)که توسط  Bayesianمعیار اطالعات 

 .(Hipel, 1993)معیار مناسب دیکری برای مقایسه مدل ها است

                                                                                                         .رابطه 

 کوچکتری باشد. SBCو  AICایسه مدل ها، مدلی ممسک تر می باشد که دارای در مق

 

 معیار های ارزیابی و مقایسه عملکرد مدل ها 

در ارزیابی و مقایسه عملکرد مدل های مورد بررسی از معیار های مختلف سنجش نکویی برازش، به شرح زیر استفاده شده      

 است:
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  (RMSE)ریشه میانگین مربعات خطا-

                                                                                                      1 رابطه

 

 (NRMSE)میانگین خطای نرمال شده -

                                                                                   4رابطه 

 

 (CC)ن همبستگی بین مقادیر مشاهده ای و پیش بینی میانگی-

                                                                     34رابطه 

 

 

اعتبار تعداد داده ها در هر یک از دسته های واسنجی و  nبه ترتیب مقادیر مشاهده ای و پیش بینی شده و  و   که در آن 

 سنجی می باشد. 

این معیار ها، آماره هایی کلی در ارزیابی عملکرد مدل ها بوده و تنها قادر به سنجش میانگین خطای پبش بینی می باشند.      

 اما در مقایسه قابلیت مدل عالوه بر میانگین، نحوه توزیع خطای پبش بینی نیز حائز اهمیت است.

 

 نتایچ و بحث

 فادهداده های مورد است

شهرستان مهم و پرجمعیت استان گیالن استفاده شده  31سال چاههای پیزومتریک مختلف  31در این تحقیق از آمار      

است. و در پارامتر سطح آب کمی در این پارامتر ها داده های استفاده شده نسبت به سطح آب، آبهای آزاد مقایسه و در 

 مدلسازی به کار گرفته شده است.

آنجایی که مدلسازی سری زمانی با استفاده از روش های پارامتری خطی و همچنین ابزارهای هوش مصنوعی از جمله از       

سیستم استنتاج فازی مبتی بر شبکه تطبیقی، برا این فرض استوار است که آینده انعکاسی از گذشته است، در نتیجه نمی توان 

فاق نیافتاده اند را انتظار داشت. به عبارت دیگر این مدل ها قادر به برون یابی از این مدل ها پیش بینی وقایعی که در گذشته ات

در خارج از محدوده داده های واسنجی نخواهند بود. بنابراین در تقسیم بندی داده ها و انتخاب داده های اعتبارسنجی به 
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سنجی و اعتبارسنجی  از جوامع آماری یکسانی منظور مقایسه عملکرد مدل ها بایستی به انی نکته توجه داشت که داده های وا

 34سال آمار مورد استفاده،  34انتخاب شده و در نتیجه خصوصیات آماری تقریبا مشابهی داشته باشند. با توجه به این نکته از 

( تا 3-0)سال برای اعتبار سنجی و مقایسه عملکرد مدل مورد بررسی، در نظر گرفته شده است. جدول  1سال برای واسنجی و 

   ( میانگین و انحراف معیار داده های کمی در دوره واسنجی و اعتبار سنجی چاه ها را نشان می دهد.  0-30)

 

 . واسنجی و اعتبارسنجی چاه حویق تالش2شکل 

 

 . واسنجی و اعتبارسنجی چاه نصرت آباد تالش3شکل 

 واسنجی و اعتبارسنجیخصوصیات آماری داده های چاه حویق تالش در دوره های . 2جدول 

 انحراف معیار
  

 میانگین

 داده های چاه
  

 اعتبار سنجی
 

 واسنجی
 

 اعتبارسنجی
 

 واسنجی
      

 سطح آب   37131   37111   0.618   0.637
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 خصوصیات آماری داده های چاه نصرت آباد تالش در دوره های واسنجی و اعتبارسنجی .3جدول

 انحراف معیار
  

 انگینمی

 داده های چاه
  

 اعتبار سنجی
 

 واسنجی
 

 اعتبارسنجی
 

 واسنجی
      

 سطح آب   -33733   -33733   0.1.4   0.141

 

  (ARMA) انتخاب بهترین مدل میانگین متحرک خود بازگشت

لسازی و ایستاسازی سری زمانی اشاره شد، اولین مرحله در مدل سازی سری های زمانی شامل نرما 1همانطور که در فصل      

صورت  Johnsonمی باشد. در این تحقیق نرمالسازی سری های زمانی داده های  چاههای کمی و کیفی با استفاده از تبدیل 

قبل و  پس از تبدیل می باشند که نشان   مال نرمال سطح آب چاهنشان دهنده نمودار احت 14-0تا   1-0گرفته است. شکل 

 تبدیل اعمال شده دارند.از مناسب بودن 

 

 

 قبل )چپ( و بعد )راست( از تبدیل جانسون چاه حویق تالش .4 شکل

 

 نرمال بودن چاه نصرت آباد تالش بدون نیاز به تبدیل جانسون .5 شکل
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به  10-0الی  33-0شناسایی اولیه مدل به وسیله توابع خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی امکانپذیر است. شکل      

می باشند. مقادیر خود همبستگی و خودهمبستگی جزئی در  زمانی سطح آبدر سری های  pacfو  acfرتیب نشاندهنده ت

 سری های زمانی نرمال شده نیز بسیار نزدیک با مقادیر این توابع در سری های زمانی اصلی است.

 

 

 )چپ( سری زمانی سطح آب حویق تالش pacf)راست( و  acf .6شکل

 

 )چپ( سری زمانی سطح آب نصرت آباد تالش pacf)راست( و  acf .7شکل 

 

 حویق تالش سطح آب)چپ( سری زمانی  pacf)راست( و  acf .8 شکل
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 نصرت آباد تالشسطح  )چپ( سری زمانی pacf)راست( و  acf .9 شکل

 

بازگشت و میانگین متحرک را میراشدن توابع خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی به طور کلی لزوم حضور اجزا خود     

با مرتبه های مختلف  ARMA(p,q)نشان می دهد. با این وجود به منظور شناسایی بهتر مناسبترین مدل، کلیه مدل های 

 خودبازگشت و میانگین متحرک مورد بررسی قرار گرفتند.

رمال و مستقل بودن باقی مانده ها را به از بین مدل هایی که آزمون معنی داری پارامترها و آزمون نکویی برازش شامل ن     

برای کنترل کمی و مدل های   1-0خوبی گذرانده اند، با توجه به اصل امساک در به کاربردن پارامترها، مدل های جدول 

هستند که به عنوان ممسک ترین مدل در هر دو   SBCو  AICدارای کمترین مقدار  سطح آبرل برای کنت 1-0جدول 

مربوط به کلیه مدل های مورد بررسی آورده شده  SBCمقادیر  01-0الی  14-0خته شده اند. در جداول سری زمانی شنا

 مربوط به مدل هایی که آزمون های نکویی برازش را به خوبی گذرانه اند خط کشیده شده است. SBCاست. در زیر مقادیر 

 

سری های زمانی مورد بررسی در دوره ی اعتبار سنجی با  به منظور اطمینان از انتخاب بهترین مدل، مقادیر هر یک از     

استفاده از چهار مدل ممسک تر به صورت به هنگام و با گام زمانی یک ماهه پیش بینی شده و عملکرد این مدل ها با استفاده 

  (NRMSE)، میانگین مربعات خطای نرمال شده(RMSE)از معیارهای  سنجش خطا شامل ریشه ی میانگین مربعات خطا 

مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته و در نهایت قابلیت و توان  (CC)و ضریب همبستگی بین مقادیر مشاهده ای و پیش بینی 

مقادیر محاسبه شده  3-0و  0-0را در شناسیایی بهترین مدل به طور تجربی به اثبات می رساند. جدول  AICو  SBCمندی 

طی دوره های واسنجی و اعتبار سنجی بهنگام مقادیر کمی سک تر در پیش بینی معیار های ارزیابی عملکرد چهار مدل مم

 ارائه شده است.

 در چاه حویق )راست( و نصرت آباد )چپ( SBCمقادیر  . 4جدول

  ARMA(p,q)   

 

  ARMA(p,q)   

3 2 1 
p           

   q 

 

3 2 1 
p           

   q 

-21.81 -25.80 -28.05 1 

 

-3.55 -8.52 -13.19 1 

-17.94 -20.67 -25.63 2 

 

1.22 -3.83 -8.26 2 

-13.82 -17.70 -21.95 3 

 

-0.75 -2.41 -4.98 3 
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 در چاه حویق )راست( و نصرت آباد )چپ( AICمقادیر  . 5جدول 

  ARMA(p,q)   

 

  ARMA(p,q)   

3 2 1 
p           

   q 

 

3 2 1 
p           

   q 

-33.903 -34.874 -34.099 1 

 

-15.645 -17.591 -19.238 1 

-33.063 -32.769 -34.704 2 

 

-13.903 -15.922 -17.329 2 

-31.958 -32.818 -34.046 3 

 

-18.891 -17.528 -17.071 3 

 

 

 در چاه حویق )راست( و نصرت آباد )چپ( RMSEمقادیر  .6ول جد

  ARMA(p,q)   

 

  ARMA(p,q)   

3 2 1 
p           

   q 

 

3 2 1 
p           

   q 

0.886 0.886 0.891 1 

 

0.941 0.938 0.936 1 

0.886 0.889 0.886 2 

 

0.943 0.940 0.939 2 

0.886 0.887 0.886 3 

 

0.925 0.932 0.936 3 

 

 در چاه حویق )راست( و نصرت آباد )چپ( NRMSEمقادیر  .7جدول 

  ARMA(p,q)   

 

  ARMA(p,q)   

3 2 1 
p           

   q 

 

3 2 1 
p           

   q 

0.170 0.172 0.179 1 

 

0.172 0.172 0.173 1 

0.175 0.173 0.174 2 

 

0.174 0.172 0.173 2 

0.178 0.171 0.171 3 

 

0.158 0.181 0.168 3 

 

ا را به همانگونه که پیش تر اشاره شد، مناسبترین مدل از بین مدل هایی انتخاب شده است که آزمون معنی داری پارامتره     

خوبی گذارنده باشند. در تخمین پارامتر های مدل ضروری است که مقادیر پارامترها به طور معنی داری متفاوت با صفر باشند. 

نشان از نزدیکی  PPCCمدل مناسب باید آزمون های نکویی برازش را نیز به خوبی طی کرده باشد. نتایج حاصل از آزمون 

 (13-0نرمال دارد.)جدول توزیع باقی مانده ها به توزیع 
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 مدل های پذیرفته شده به عنوان ممسک ترین مدل برای داده های کمی .8جدول 

 نام چاه مدل پذیرفته شده نام چاه مدل پذیرفته شده

ARMA(1,1) حویق-تالش ARMA(2,1) نصرت آباد-تالش 

 

 بهترین مدل انتخاب شده برای داده های کمی CCمقادیر  .9جدول 

 حویق تالش   0.67 نصرت آباد تالش   0.73

 

 نتیجه گیری 

در مواقعی که میزان سطح آب به پایین ترین حد خود در آبدهی میرسد به لحاظ نگهداری این منبع بسیار مناسب آب شیرین، و      

آب کشاورزی، شرب و صنعت شدیدا جلوگیری از آلودگی و تغییر بافت کیفی آب، هرگونه بهره برداری از آبهای زیرزمینی جهت تامین 

کنترل شود. از اینرو آگاهی کامل از شرایط احتمالی حاکم بر جریان آبهای زیرزمینی به ویژه مواقع کاهش شدید سطح آب، امری ضروری 

بینی کرد، می  و الزم جهت مدیریت بهره برداری است. در این راستا اگر بتوان کم ترین مقادیر سطح آب زیرزمینی را به طور صحیح پیش

 توان برنامه ریزی مناسبی در راستای بهره برداری از آبهای زیرزمینی برای ماه های مختلف ارائه کرد.

به عنوان بهترین مدل برای پیش بینی و مدلسازی  ARMA(1,1)در بررسی به عمل آمده در تحقیق حاضر مشخص شد که مدل      

، از کیفیت مدلسازی کاسته خواهد شد. بازه ی ضرایب همبستگی دادهای ARیش مرتبه ی چاه های این حوضه کاربرد دارد. و با افزا

بوده که نشان از همبستگی باالی این مدلسازی و بهینه بودن آن خبر  471.3تا  473واقعی با داده های پیش بینی شده این حوضه از 

 دارد. 

، که میانگین متحرک گرفتن تا حدودی باعث بهبود نتایج می شود به در سری زمانی نشان داد ARMAبررسی مدل های مختلف          

هستند دارای خطای کمتر و برازش بهتری هستند. شاید بتوان گفت که میانگین  1یا  1مرتبه ی  MAطوری که مدل هایی که دارای 

یانگین متحرک با طول بیشتر باعث می متحرک در داده های ماهانه باعث کاهش عوامل تصادفی در سری زمانی می شود، اما از طرفی م

 شود که ساختار همبستگی داده ها تغییر یافته و خطای پیش بینی افزایش یابد.

 

 با توجه با نتایج بدست آمده مواردی را می توان برای تحقیقات بعدی پیشنهاد نمود که عبارتند از:

 زمانی بارندگی و کم آبی .مدلسازی چند متغیره سری های زمانی سطح آب با توجه به سری های  (3

 مدل سازی سری های زمانی سطح آب  به صورت استانی. (1

مدلسازی سری های زمانی سطح آب در مناطق مختلف به صورت فصلی با استفاده از مدل های مخصوص مدلسازی این سریها  (1

 مانند مدل فرآیند های متناوب.

سیع و رتبه بندی این مدل ها با استفاده ه از آزمون های مقایسه و بررسی عملکرد دیگر روش های پیش بینی در سطح و (0

 آماری.
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همچنین بدیهی است نتایج به دست آمده در این تحقیق را می توان به منظور بررسی امکان و یا عدم امکان تعمیم آن بع حوضه های      

 ر حوضه های آبریز مورد بررسی و مقایسه قرار داد.آبریز دیگر، در سطح وسیعتر و با استفاده از داده های به دست آمده از دیگ
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