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 چکیده

محدودیت آب و منابع آب دارای کیفیت قابل قبول از یک طرف و آلودگی روزافزون منابع از طرف دیگر لزوم پیشگیری از      

های زیرزمینی و شور شدن منابع آب در حال یگر تغییر کیفیت آبسازد. در جهت دآلودگی منابع آب را اجتناب ناپذیر می

باشد. مدل های مختلفی برای پیش بینی حاضر خطری بزرگ در راه توسعه کشاورزی کشور به خصوص در اراضی خشک می

ه کرد که در پارامترهای کمی و کیفی آبهای زیرزمینی ارائه شده است که از آن میان می توان به مدل سری های زمانی اشار

جهت پیش بینی هدایت الکتریکی که از شاخص  مدل سری های زمانیدر این تحقیق از علم هیدرولوژی کاربرد فراوان دارد. 

نرمال سازی به روش شد که پس از شرق گیالن استفاده ناحیه برای دو چاه در  ،های مهم کیفی آبهای زیرزمینی می باشد

سپس به وسیله ی  ند.شد ARMA، وارد مدل پرشحذف  ستفاده از آزمون من کندال و، شناسایی روند با اتبدیل جانسون

. در این میان مدل و مورد سنجش قرار گرفتند ه، ممسک ترین مدل ها انتخاب شدSBCمعیار اطالعات آکاییک و 

ARMA(3,2)  باSBC=-16.14، AIC=-22.03، RMSE=0.609، NMSE=0.303  وCC=0.864  برای چاه

 ،SBC=-3.02، AIC=-5.38، RMSE=0.881با  ARMA(1,1)و مدل  ،شهرستان الهیجانشیخانبر 

NMSE=0.241  وCC=0.788  برای چاه قاضی محله شهرستان لنگرود به عنوان بهترین پیش بینی برای هدایت الکتریکی

 انتخاب شدند. آبهای زیرزمینی

 

 ینی.پیش ب ،ARMA ،سری های زمانی ،EC ،کلمات کلیدی: آب زیرزمینی
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 مقدمه

گذاری برای گذاری, برنامه ریزی و سرمایهرشد روزافزون جمعیت و ارتقاء مستمر سطح استانداردهای بهداشتی, سیاست     

سازد. های اصلی کشور مطرح میهای پاک و سالم را به عنوان یکی از اولویتتهیه و برخورداری از حجم بیشتری از آب

های ناشی کیفیت قابل قبول از یک طرف و آلودگی روزافزون منابع آب از طریق آلوده کنندهمحدودیت آب و منابع آب دارای 

های کشاورزی از طرف دیگر لزوم پیشگیری از آلودگی منابع آب, بهبود های خانگی و شهری و پساباز صنایع, فاضالب

های زیرزمینی و شور سازد. تغییر کیفیت آبمیتر را اجتناب ناپذیر های با کیفیت نازلهای موجود و استفاده از آبکیفیت

باشد. کیفیت شدن منابع آب در حال حاضر خطری بزرگ در راه توسعه کشاورزی کشور به خصوص در اراضی خشک می

های سطحی بسیار کندتر صورت های زیرزمینی همچون آب سطحی دائما در حال تغییر است. اما این تغییرات نسبت به آبآب

برداری صحیح از منابع آب تواند گام مهمی در بهرههای زیرزمینی میهای آبهای بهنگام تغییرات ویژگیتهیه نقشهگیرد. می

گیری و مدیریت ای در فرآیند تصمیمهای زیرزمینی , نقش ارزندههای شیمیایی آبهای تغییرات ویژگیباشد. عالوه بر آن نقشه

     (.6831کند )شعبانی مینی ایفا میهای زیرزبرداری از آباستفاده و بهره

ها است. با تعیین کیفیت برداری از منابع آب زیرزمینی مستلزم شناخت کمیت و بویژه کیفیت آب زیرزمینی در آبخوانبهره     

له توان برآوردی از وضعیت هیدروشیمی منابع آبی بدست آورد و سپس با توجه به نتایج حاصهای زیرزمینی میشیمیایی آب

توان کیفیت آب مورد استفاده از لحاظ کشاورزی را بندی آب منطقه از نظر شیمیایی اقدام نمود و با این روش میبه طبقه

های مختلف جهت برداشت آب در بندی به تعریف بهینه استراتژیمشخص کرد . شناخت وضعیت هیدرو شمیایی و پهنه

بندی آب از نظر کشاورزی شوری و ترین معیار کیفی در طبقهد . مهمکنراستای مقاصد مختلف از جمله کشاورزی کمک می

برای نشان دادن   TDSو کل مواد محلول    ECباشد . از معیارهای کیفی هدایت الکتریکی مقدار سدیم موجود در آن می

میزان سدیم برای نشان دادن   SSPو درصد سدیم محلول   SARمیزان شوری و از معیارهای کیفی نسبت جذبی سدیم 

 باشد, از اینپذیر نمیبر بودن؛ از لحاظ عملی امکان بر و زمان گیری دقیق این معیارها ؛ با توجه به هزینهشود. اندازهاستفاده می

از سوی دیگر شناخت آب از نظر  رسد.ین معیارها ضروری به نظر میرو یافتن راهکار مناسب برای تخمین توزیع مکانی ا

های زیرزمینی به دلیل ارتباطات سازی مصرف است . آبو چگونگی حصول آن قدمی اساسی برای بهینه کیفیت , کمیت

های آلوده در آبیاری مزارع به لحاظ هیدروژئولوژی با دیگر منابع آبی همواره در معرض آلودگی با روند تخریبی هستند . آب

کنند به عنوان نمونه هرچه مقدار های کشاورزی ایجاد میاکهای فیزیکی و شمیایی متفاوت , تاثیر گوناگونی در خویژگی

 .(Younger & Casey, 2003تری برای کشاورزی خواهد داشت )سدیم در آب باالتر باشد , آب کیفیت پایین

 رد انکار ناپذیری اهمیت اکولوژیکی فرآیندهای و کیفی هیدرولوژیکی، ژئو هیدرولوژیکی خصوصیات پش بینی و مدلسازی     

 رفتار پیشبینی و رو شبیه سازی این از. دارد آبی های سیستم مدیریت در عام و بطور سیالب کنترل آب، منابع مدیریتی نگرش

 بدیهی. می نماید الزم و اساسی بسیار آبخوان ها امری کیفی کنترل پروژه های عملیات و در برنامه ریزیها آبهای زیر زمینی

 از تاکنون. حدی دقیق از میزان جریان رودخانه هاست تا و قابل اعتماد تخمینی ارائۀ زمینه، نای در رو پیش از دغدغه های است

 در معموالً آماری استوکاستیک بین مدلهای این درکه  است شده گرفته بهره فاکتورها این برای تخمین مختلفی های مدل

آن جمله می توان به مدل سری های زمانی یا باکس جکینز زمینه های هیدرولوژیکی به وفور به کار رفته اند که از  و جنبه ها

اشاره نمود که استفاده از آن در علم هیدرولوژی و اقلیم شناسی برای مدل سازی و پیش بینی داده ها کاربرد فراوان دارد. در 

کیفی آبهای این تحقیق از مدل سری های زمانی در جهت پیش بینی هدایت الکتریکی، که یکی از مهمترین شاخص های 

 بهره گرفته شده است. برای حوضه ی شرق گیالن زیرزمینی می باشد،

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 پیشینه ی تحقیق

(  مشکل کمبود آب شیرین و بحث پایداری و عدم پایداری آن در گستره وسیعی از کشورهای 6838ملکوتیان و کرمی )     

بروات و تعیین روند -یمیایی کیفیت آب دشت بمجهان خصوصا ایران را مد نظر قرار دادند. به منظور بررسی تغییرات ش

ها, در حلقه چاه آب مورد استفاده برای شرب, با توجه به پراکندگی آن 62حلقه چاه آب پیزومتری و  02تغییرات آن تعداد 

در  83 های استاندارد سالهای مندرج در کتاب روشپارامتر شیمیای مهم آب را با استفاده از روش 60دشت انتخاب کردند. 

برداری و مورد آزمایش قرار دادند. نتایج به صورت حداکثر, میانگین و حداقل هر پارامتر برای هر , نمونه 61-38های طول سال

بندی شولر و ویلکوکس مقایسه و با طبقه 30ها در سال چاه در هر سال تعیین شد. همچنین میانگین, حداکثر و حداقل غلظت

های شرب نشان داد. آب دادند. تغییرات کیفیت شیمیایی, روندی در جهت نامطلوب شدن آب چاه مورد تجزیه و تحلیل قرار

بندی های پیزومتری موجود نیز در منطقه در مواردی در جهت نامطلوب شدن کیفیت شیمیایی تغییر کرد. بر اساس طبقهچاه

 8ظر فقط برای حالت اضطراری مناسب و منطقه از این ن 0از نظر آشامیدن مناسب و منطقه  6و نمودار شولر آب منطقه 

برای  0برای آبیاری مناسب و آب منطقه  6بندی ویلکوکس آب منطقه نامناسب تشخیص داده شدند. بر اساس نمودار و طبقه

نامناسب تشخیص داده شدند. پیشنهاد کردند برای حفظ کیفیت و افزایش میزان آب منابع  8حالت اضطراری و آب منطقه 

ها برای تغذیه مصنوعی دشت اقدام داری و کنترل سیالبهای آبخیزداری و آبخوانبم و بروات نسبت به گسترش برنامهدشت 

 شود.

( برای بدست آوردن ارزش آب آبیاری در شهرستان میبد,  قیمت آب جهت آبیاری در 6886زارع مهرجردی و همکاران )     

گذاری بر اساس تابع تولید بررسی کردند. با توجه به اینکه زمانی از این روش بخش کشاورزی را از تجزیه و تحلیل روش قیمت

شود که قیمت هر واحد آب به صورت مجزا در بازار مشخص نباشد , آمار و اطالعات مورد نیاز این مطالعه با استفاده استفاده می

وری گردید. برای بررسی هدف تحقیق تابع آجمع 6838-82پرسشنامه در سال  638ای و تکمیل گیری خوشهاز روش نمونه

تولید مناسب تخمین زدند و با استفاده از آن ارزش اقتصادی هر مترمکعب آن محاسبه گردید, نتیجه این تحقیق نشان داد که 

 ارزش تولید نهایی آب در تولید محصول به میزان کیفیت )میزان هدایت الکتریکی( آب بستگی دارد.

های ( با توجه به اینکه نمونه برداری از تمام نقاط محدوده مطالعاتی مقدرو نیست, روش6880)نخعی و همکاران      

بندی کیفی آب ها بر مبنای تغییرات مکانی قرار دادند. هدف از تحقیقشان, پهنهبندی را ابزاری قدرتمند در تخمین دادهپهنه

افزار سیستم اطالعات جغرافیایی و انتخاب یابی در نرمی درونهازیرزمینی دشت ورامین از نظر کشاورزی با استفاده از روش

چاه عمیق دشت ورامین در  67ها بر اساس تحلیل سلسله مراتبی بود. بدین منظور از اطالعات کیفی مربوط به بهترین وزن

تراوایی, نسبت های بستری منطقه مورد مطالعه شامل نسبت جذب سدیم, شاخص استفاده شد. ابتدا نقشه 6836-6833سال 

مانده کربنات کلسیم, درصد انحالل سدیم, هدایت الکتریکی, و سختی کل به روش تحلیل کلی, نسبت جذب منیزیم, باقی

های نهایی سلسله مراتبی و ایجاد ماتریس زوجی, وزن نهایی پارامترها نعیین شد. در نهایت با تلفیق الیه ها و اعمال وزن

دهد در نقشه پتانسیل کیفی منطقه مورد مطالعه از نظر کشاورزی تهیه گردید. نتایج نشان می(,  GISپارامترها در محیط) 

های مرکزی, شمال و غرب و غرب منطقه وضعیت آب زیرزمینی برای کشاورزی بد و در قسمتغرب , جنوبهای شمالقسمت

 باشد.شرقی کیفیت آب برای کشاورزی مطلوب میشمال

ها را یکی از کارهای اساسی برای رسیدن به بینی سطح ایستایی چاهسازی و پیش( مدل6880)پورمحمدی و همکاران    

های هوش مصنوعی و بینی سطح آب زیرزمینی استفاده از تکنیکهای پیشدانند. یکی از راهمدیریت بهینه منابع آب می

بینی های زمانی در پیشی مصنوعی و سریباشد. هدف از این پژوهش بررسی کارایی تکنیک شبکه عصبهای زمانی میسری
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های چاه موجود در یکی از زیرحوضه 83های سطح ایستایی باشد. به این منظور از دادهسطح ایستایی آب زیرزمینی می

های شبکه ها توسط هر یک از تکنیکصورت ماهانه استفاده شد. سطح ایستایی چاهبه 6830-38بختگان در دوره آماری 

های میانگین خطای استاندارد, میانگین سازی شد و در انتها از آمارهی و سری زمانی به طور جداگانه شبیهعصبی مصنوع

ها استفاده شد. نتایج این پژوهش کارایی و دقت بینی هر کدام از روشخطای مطلق و ضریب همبستگی برای تعیین دقت پیش

 های منطقه نشان داد.بینی سطح ایستایی چاهباالی هر دو تکنیک شبکه عصبی و سری زمانی را در پیش

بینی زمانی سطح آب زیرزمینی آبخوان دشت سری زمانی, به پیش ( با به کار گیری مدل6880علیخانی و همکاران )     

چاه  03( سطح آب زیرزمینی 6882تا  6862ساله ) 02های ماهانه هشتگرد, در استان البرز پرداختند. بدین منظور از داده

 3بینی زمانی سطح آب زیرزمینی برای , پیش66تب افزار آماری مینیپیزومتریک آبخوان دشت استفاده شد و با استفاده از نرم

های ماهانه سطح آب زیرزمینی تمامی سال آینده به صورت ماهانه صورت گرفت. روش تحقیق بدین صورت بود که ابتدا داده

سنجی ها نیز جهت صحتماه از داده 82های هر چاه جهت پردازش مدل و اه از دادهم 062ها بازسازی و تکمیل گردید. چاه

استفاده شد  spss19افزار کندال در نرم-چاه, از آزمون من 03های مدل انتخابی, استفاده شدند. جهت بررسی ایستایی داده

های زمانی, از جهت ایستا کردن سری ها تایید شد.های سطح آب زیرزمینی تمامی چاهکه نا ایستایی سری زمانی داده

ها و انتخاب مدل مناسب برای هر چاه, از های تفاضلی با ضرائب ساده و فصلی استفاده گردید. جهت مقایسه مدلروش

داده ها پردازش استفاده شد. در نهایت, برای هر چاه, مدل مناسب انتخابی به تمام داده و  AICمعیارهای ضریب اطمینان 

سال آینده سطح آب زیرزمینی دشت به صورت ماهانه صورت گرفت. نتایج نشان داد که هیدروگراف  3بینی زمانی شد و پیش

 3( روندی به شدت نزولی دارد. بیشترین میزان افت طی این 83تا شهریور ماه سال  82سال آینده دشت ) از مهرماه سال  3

متر بود و کمترین میزان افت سطح  639831شرقی دشت با بزرگ در قسمت شمال آبادسال مربوط به چاه پیزومتریک قاسم

 متر افت بود. 290الدوله , در قسمت غربی دشت یا ایستایی طی این مدت متعلق به چاه محمدآباد افخم

 

 مواد و روش ها

 منطقه مورد مطالعه

دراین بخش قرار دارد. شیخانبر، روستایی از توابع  دهستان می باشد. دهستان لیالستان 3بخش مرکزی الهیجان دارای      

بخش مرکزی شهرستان الهیجان در استان گیالن است. این روستا در دهستان لیالستان قرار دارد و بر اساس سرشماری مرکز 

 خانوار( بوده است. 068نفر ) 830، جمعیت آن 6833آمار ایران در سال 

سر نرسیده به پل شلمان در شرق استان گیالن واقع شده است و اطراف آن محله های قاضی محله در مسیر لنگرود به رود     

 پایین قاضی محله ) یقوبیه(، سیگارود، باالمحله و همچنین شلمانرود قرار دارند. 

 مدل های استوکستیک و سری های زمانی

( و Autoregressiveاتو رگرسیو ) که ترکیبی از دو مدل ARMAدر این تحقیق برای مدل سازی سری های زمانی از مدل 

فرایند های ایستا و وارون پذیر را می توان به دو صورت ( می باشد استفاده شده است Moving Averageمیانگین متحرک )

اتورگرسیو یا میانگین متحرک نوشت که در هریک از دو صورت )یعنی هریک از دو نمایش اتورگرسیو یا میانگین متحرک( 

متر های زیادی وجود داشته باشد. به طور کلی وجود تعداد زیادی پارامتر در الگو ها دقت برآورد را کاهش می ممکن است پارا
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دهد بنابراین در ساختن یک الگو الزم است جمالت اتورگرسیو و میانگین متحرک تواما منظور گردند. این موضوع به الگوی 

 ترکیبی اتورگرسیو میانگین متحرک زیر منجر می شود:

                                                     6رابطه 

 

 که با استفاده از عملگر پس رو به شکل زیر نمایش داده می شود: 

                                               0رابطه 

مله ی میانگین متحرک دارد با نماد اختصاری ج qجمله اتو رگرسیو و  pفرایند مرکب اتو رگرسیو میانگین متحرک را که 

ARMA(p,q)  (6831)نیرومند و بزرگ نیا، نمایش می دهند. 

 نرمالسازی :

 :1ساختار روش تبدیل جانسون

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

 SBاده از توابع توزیع متغیر موجود در سیستم جانسون انتخاب می کند که این توزیع ها عبارتند از متغیر را از بین سه خانو

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

وابع را تخمین میزند، سپس همه ی متغیر های الگوریتم تبدیل جانسون به این صورت است که ابتدا پارامتر های مورد نیاز ت

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

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

 دارا باشد ،به عنوان بهترین تیبدیل در نظر گرفته می شود.توابع توزیع تبدیل به شرح زیر می باشد:

                                                                                       8رابطه 

 

 برای تعیین روند در سری زمانی Mann-Kendallآزمون 

ی مختلفی برای تعیین روند در سری زمانی وجود دارد. در این تحقیق به منظور شناسایی وجود روند از آزمون آزمون ها     

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

 .(Hirsch and Slack,1984)شود 

                                                           
1 Johnson Transformation 
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                                                                                                                    7رابطه

 

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

 است.

 در صورتی که شرط      

                                                                                                 3رابطه 

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

 حذف روند و پرش

ک سری زمانی هیدرولوژیکی تغییراتی در میزان خصوصیات آماری همانطور که فبال اشاره شد، ممکن است در ی          

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

 ان با تفاضل گیری را می تو روند خطی است، استفاده کرد.  ARIMAو  ARMAگیری که مربوط به مدل های 

واریانس این سری زمانی تفاضل گیری شده، نیز میتواند ثابت یا تابعی از زمان باشد، که در این )تجزیه کالسیک( حذف کرد. 

 کرد. ذفح (1ی )رابطه را نیز می توان با استاندارساز حالت یک روند در واریانس وجود خواهد داشت. روند در واریانس

                                                                                                                                       1رابطه 

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

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

 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 

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

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

                                                                                                         6رابطه 
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 میانگین سری زمانی می باشد. گام زمانی مورد نظر و  kطول نمونه،  nکه در آن 

معیاری است. باشد تعریف شده  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 

                                                                                             3رابطه 

 

همبستگی درصد برای خود  α-1خواهد بود و حدود  N/1دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس  k>pبرای  

 ست با :جزئی صفر برابر ا

                                                                                                                        8رابطه 

 Salas)ابع خودهمبستگی جزئی استفاده کرداز این حدود می توان به عنوان راهنمایی در مورد آزمون فرضیه برابر صفر بودن ت

et al., 1988). 

 آزمون های نرمال بودن

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

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

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

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

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

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

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

، 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-Darlingدارد که بررسی های دقیق تجربی نشان داده است آزمون 

 قیق از این روش استفاده شده است.ه به همین دلیل در این تحداده های سری زمانی است ک

 

 اصل امساک در پارامترها

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

دل را کم میکند و در صورتی که چندین مدل مناسب همراه با خطاست در نتیجه داشته پارامترهای کمتر میزان خطای م
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آزمون نکویی برازش را به خوبی گذارنده باشند طبق اصل امساک، مدلی که دارای پارمترهای کمتری است بر دیگر مدل ها 

 ارجحیت خواهد داشت.

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

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

                                                                                                              62رابطه 

 می باشد. تعداد پارامترها 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)ا استمعیار مناسب دیکری برای مقایسه مدل ه

                                                                                                        66رابطه 

 

 کوچکتری باشد. SBCو  AICدر مقایسه مدل ها، مدلی ممسک تر می باشد که دارای 

 

 معیار های ارزیابی و مقایسه عملکرد مدل ها

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

 است:

  (RMSE)ریشه میانگین مربعات خطا-

                                                                                                       60رابطه 

 

 (NMSE)میانگین خطای نرمال شده -

                                                                             68 رابطه

 

 (CC)میانگین همبستگی بین مقادیر مشاهده ای و پیش بینی -
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                                                                              67رابطه 

 

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

ر به سنجش میانگین خطای پبش این معیار ها، آماره هایی کلی در ارزیابی عملکرد مدل ها بوده و تنها قادسنجی می باشد. 

 ای پبش بینی نیز حائز اهمیت است.بینی می باشند. اما در مقایسه قابلیت مدل عالوه بر میانگین، نحوه توزیع خط

 

 یافته ها

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

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

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

جی نخواهند بود. بنابراین در تقسیم بندی داده ها و انتخاب داده های اعتبارسنجی به در خارج از محدوده داده های واسن

منظور مقایسه عملکرد مدل ها بایستی به انی نکته توجه داشت که داده های واسنجی و اعتبارسنجی از جوامع آماری یکسانی 

 62سال آمار مورد استفاده،  62وجه به این نکته از انتخاب شده و در نتیجه خصوصیات آماری تقریبا مشابهی داشته باشند. با ت

( تا 6-7سال برای اعتبار سنجی و مقایسه عملکرد مدل مورد بررسی، در نظر گرفته شده است. جدول ) 8سال برای واسنجی و 

 .در دوره واسنجی و اعتبار سنجی چاه ها را نشان می دهد کیفی( میانگین و انحراف معیار داده های 7-67)

      

 )راست( چاه  قاضی محله لنگرود و )چپ( چاه شیخانبر الهیجان هدایت الکتریکیواسنجی و اعتبارسنجی نمودار  6شکل 
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 چاه شیخانبر الهیجان در دوره های واسنجی و اعتبارسنجی هدایت الکتریکی خصوصیات آماری داده های 6جدول 

 یارعانحراف م
 میانگین  

 داده های چاه
  

 سنجی اعتبار
 

 واسنجی
 

 اعتبارسنجی
 

 واسنجی
      

 آب هدایت الکتریکی   83696   83191   00090   06390

 

 

 چاه قاضی محله لنگرود در دوره های واسنجی و اعتبارسنجی هدایت الکتریکی خصوصیات آماری داده های 0جدول 

 یارعانحراف م
 میانگین  

 داده های چاه
  

 اعتبار سنجی
 

 اسنجیو
 

 اعتبارسنجی
 

 واسنجی
      

 آب هدایت الکتریکی   6213   6287   820   07697

 

  (ARMA) انتخاب بهترین مدل میانگین متحرک خود بازگشت

اولین مرحله در مدل سازی سری های زمانی شامل نرمالسازی و ایستاسازی سری زمانی می باشد. در این تحقیق      

ه است. شکل صورت گرفت Johnsonداده های چاههای کیفی با استفاده از تبدیل  هدایت الکتریکی ای زمانینرمالسازی سری ه

آب چاه قبل و  پس از تبدیل می باشند که نشان از مناسب  هدایت الکتریکینشان دهنده نمودار احتمال نرمال  8و  0های 

 بودن تبدیل اعمال شده دارند.

 

 چاه شیخانبر الهیجانهدایت الکتریکی ست( از نرمالسازی داده های قبل )چپ( و بعد )را 0شکل 
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 چاه قاضی محله لنگرودهدایت الکتریکی قبل )چپ( و بعد )راست( از نرمالسازی داده های  8شکل 

 acfدهنده  نشان 3و  7های است. شکلپذیر  شناسایی اولیه مدل به وسیله توابع خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی امکان

خودهمبستگی جزئی در سری های  می باشند. مقادیر خود همبستگی و (هدایت الکتریکیشوری ) در سری های زمانی pacfو 

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

 

    

 جانشیخانبر الهی هدایت الکتریکیسری زمانی  )راست( pacf)چپ( و  acf 7شکل 

    

 قاضی محله لنگرود هدایت الکتریکی)راست( سری زمانی  pacf)چپ( و  acf 3شکل 
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 چاه شیخانبر الهیجان)چپ( و چاه قاضی محله لنگرود )راست( هدایت الکتریکیداده های  SBCمقادیر  8جدول 

  ARMA(p,q)      ARMA(p,q)   

3 2 1 
p              

q 
 3 2 1 

p              

q 

-7.52 -10.52 -10.47 1  2.70 0.04 -3.02 1 

-16.14 -9.06 -11.76 2  5.86 4.70 -0.12 2 

-13.88 -6.73 -8.58 3  6.27 5.25 2.56 3 

 

 

 

 

 )راست( چاه شیخانبر الهیجان)چپ( و چاه قاضی محله لنگرود هدایت الکتریکیهای  AICمقادیر  7جدول 

  ARMA(p,q)      ARMA(p,q)   

3 2 1 
p              

q 
 3 2 1 

p              

q 

-12.23 -14.05 -12.83 1  -2.02 0.25 -5.38 1 

-22.03 -13.77 -15.29 2  -0.03 -0.02 -3.65 2 

-20.94 -12.62 -13.29 3  -0.79 -0.64 -2.15 3 

 

 گرود )راست(چاه شیخانبر الهیجان)چپ( و چاه قاضی محله لن هدایت الکتریکیهای  RMSEمقادیر  3جدول 

  ARMA(p,q)      ARMA(p,q)   

3 2 1 
p              

q 
 3 2 1 

p              

q 

0.741 0.724 0.755 1  0.917 0.902 0.881 1 

0.609 0.718 0.706 2  0.944 0.958 0.902 2 

0.609 0.727 0.725 3  0.919 0.932 0.915 3 

 

 اه شیخانبر الهیجان)چپ( و چاه قاضی محله لنگرود )راست(چ هدایت الکتریکیهای  NMSEمقادیر  1جدول 

  ARMA(p,q)      ARMA(p,q)   

3 2 1 
p              

q 
 3 2 1 

p              

q 

0.278 0.269 0.264 1  0.251 0.245 0.241 1 

0.303 0.259 0.245 2  0.258 0.263 0.254 2 

0.301 0.273 0.287 3  0.278 0.262 0.251 3 
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 مدل های پذیرفته شده برای هدایت الکتریکی آب های زیرزمینی 6جدول 

 SBC AIC RMSE NMSE مدل چاه

 شیخانبر الهیجان
ARMA(3,2) -16.14 -22.03 0.609 0.303 

 قاضی محله لنگرود
ARMA(1,1) -3.02 -5.38 0.881 0.241 

 

 

 

  یت الکتریکیهدابهترین مدل انتخاب شده برای داده های  CCمقادیر  3جدول 

 CC چاه

 0.788 قاضی محله لنگرود چاه

 0.864 شیخانبر الهیجان چاه

 

 نتیجه گیری

که از الگوهای تصلی مدل سری های  ARMAدر پیش بینی های ارائه شده به وسیله ی مدل میانگین متحرک اتورگرسیو یا 

 کی چاه های منطقه ی شرق گیالن نتیجه گیری  کرد.می توان دقت خوب این مدل را در براورد هدایت الکتری ،زمانی می باشد

برای مولفه ی  3( و همینطور درجه ی ARبرای مولفه ی اتورگرسیو ) 3برای استفاده از این مدل تا حد اکثر درجه های 

به صورت ترکیبی برای هر دو چاه بهره گرفته شد. در چاه شیخانبر واقع در شهرستان الهیجان  (MA)میانگین متحرک 

، دقت مدل باال رفته و با استناد به معیار های ارزیابی ذکر شده این شاهده می شود که با افزایش درجه ی اتورگرسیو در مدلم

-=SBC=-16.14، AICبا  ARMA(3,2)نیز صدق می کند که در نهایت مدل  شرایط برای مدل میانگین متحرک

22.03، RMSE=0.609، NMSE=0.303  وCC=0.864 هدایت یق ترین تخمین جهت پیش بینی به عنوان دق

اما در چاه قاضی محله ی شهرستان لنگرود با افزایش درجه های میانگین متحرک و اتورگرسیو الکتریکی این چاه انتخاب شد. 

 ،SBC=-3.02 از دقت پیش بینی کاسته شده و بر این اساس بهترین تخمین جهت پیش بینی هدایت الکتریکی این چاه با

AIC=-5.38، RMSE=0.881، NMSE=0.241  وCC=0.788  مدلARMA(1,1) .می باشد 

 پیشنهادات
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 استفاده از مدل سری های زمانی برای خصوصیت های کمی و کیفی رودخانه ها. .1

 ، رطوبت و... .بارندگی ،استفاده از مدل سری های زمانی جهت پیش بینی پارامتر های اقلیمی مانند دما .2

 جهت اجرای مدل سری های زمانی. Spssیهره گیری از نرم افزار  .3
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