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چکیده
پدیدههای فرسایش ،انتقال رسوب و برآورد بار رسوب در رودخانهها با توجه به خسارات ناشی از آن یکی از
مهمترین و پیچیدهترین موضوعات مهندسی رودخانه میباشد .مدلسازی و پیشبینی دقیق این پارامتر با
توجه به میزان اهمیت آن در تعیین عمر مفید سازههای آبی و شبکههای آبیاری و زهکشی میتواند بسیار
مفید واقع شود .در واقع با استفاده از مدلهای چندمتغیره در مدلسازی دبی  -رسوب با دخالت دادن
عوامل موثر دیگر مانند آورد رودخانهها ،میتوان نتایج توصیف ،مدلسازی و پیشبینی آن را بهبود بخشید.
در این مطالعه با استفاده از مدلهای سری زمانی رایج ( ،)ARMAچند متغیره ( )CARMAو تلفیقی
( CARMA-ARCHو  ،)ARMA-ARCHمتوسط بار رسوب ساالنه ( )Ton.dayو متوسط دبی ساالنه
( )m3/sرودخانه سیستان در دوره آماری  42ساله ( ،)۱39۱-۱349برآورد گردید .جهت استفاده از مدل
چند متغیره از دو سری زمانی دبی و بار رسوب رودخانه مورد مطالعه استفاده شد .نتایج نشان داد که با
دخالت دادههای دبی جریان در مدل چندمتغیره ،دقت و خطای مدلسازی نسبت به مدل تکمتغیره در
مرحله واسنجی به ترتیب حدود  8درصد افزایش و  50درصد کاهش یافت .از بین چهار مدل مورد بررسی
نیز نتایج نشان داد که مدل چندمتغیره تلفیقی از دقت باالتر و میزان خطای کمتری برخوردار است.
همچنین با استفاده از مدل چندمتغیره تلفیقی ،بار رسوب رودخانه مورد مطالعه با در نظر گرفتن متوسط
دبی ساالنه تا پایان سال  ۱40۱به صورت ساالنه پیشبینی گردید که نشان از کاهش بار رسوب نسبت به
سالهای گذشته است.

 -1مقدمه
از سال  ۱960تالشها و پژوهشهای گستردهای در راستای تجزیه و تحلیل سریهای تصادفی هیدرولوژی و مدلهای تکمتغیره
تولید داده شروع شد .از آن پس طراحی و عملیاتی کردن سیستم های منابع آب اغلب با استفاده از چندین سری زمانی متعدد
هیدرولوژیکی و منابع آبی صورت گرفت که منجر به شتاب گرفتن و توسعه چندمتغیریها شد .مدلهای مختلف چندمتغیری
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اغلب توسط فایرینگ ،)۱964( ۱ماتاالس ،)۱967( 2ماتاالس و ویلز ،)۱97۱( 3مژیا ،)۱97۱( 4والنشیا و اسچاک )۱973( 5و
اکانل )۱974( 6مطرح شد( .ماتاالس )۱967 ،مدل مارکف با پارامترهای ثابت چندمتغیره با تاخیر  ۱7را مطرح کرد .متعاقبا
(یانگ و پیسانو )۱968 ،یک روش ساده با استفاده از مدل ماتاالس توصیه کرد( .اکانل )۱974 ،مدلهای چندمتغیره
) ARMA8(1,1با پارامترهای ثابت را مطرح کرد( .والنشیا و اسچاک )۱973 ،با استفاده از مدلهای چندمتغیره مشخصات
کواریانس ساالنه و فصلی را تولید و به این نتیجه رسیدند که مدل چندمتغیره ماتاالس ،مدل ویژهای از مدلهای تودهای است.
(ماتاالس و ویلز )۱97۱ ،پارامترهای آماری مدل چندمتغیره تئوری فراکتال گوسین 9را تعیین و آن را به عنوان مدلهای
چندمتغیره سریهایهای هیدرولوژی مطرح کردند( .مژیا )۱97۱ ،مدلهای چندمتغیره شکننده

خطی۱0

را مطرح کرد.

(کاماچو ۱۱و همکاران )۱985 ،مدل کارما ۱2را برای دو سری زمانی دادههای متوسط ماهانه کیفیت آب بهکار برده و نشان دادند
که استفاده از مدلهای چندمتغیره در برآورد پارامترهای مدل باعث کاهش واریانس و افزایش دقت مدل میشود( .منتظر و
همکاران ) ۱39۱ ،برای تخمین میزان رسوب رودخانه بازفت در محل ایستگاه هیدرومتری مرغک از دو شبکه پرسپترون و شبکه
پاد انتشار استفاده و در نهایت نتایج حاصل از شبکهها را با روش منحنی سنجه رسوب مقایسه کردند( .راحتطلب نخجیری و
همکاران )۱383 ،به سنجش و گزینش مناسبترین روشهای برآورد بار کف ( ۱6رابطهی مختلف) در رودخانهی زرین گل
استان گلستان پرداختند( .ولی و همکاران )۱390 ،کارایی دو مدل شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون را در پیشبینی بار رسوب
حوضه آبخیز سمندگان مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج تحقیقات آنها نشان داد که عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در مقابل روش
رگرسیون بسیار دقیقتر است( .دستورانی و همکاران ) ۱39۱ ،بار معلق رسوب حوضه آبخیز جامیشان استان کرمانشاه را با
استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی برآورد کردند .نتایج تحقیقات آنها نشان داد که دقت شبکههای عصبی از منحنیهای
سنجه رسوب در منطقه مورد مطالعه باالتر است( .خزایی پول و طالبی )۱392 ،امکان پیشبینی رسوبات معلق رودخانه قطورچای
را با استفاده از ترکیب منحنی سنجه رسوب و شبکه عصبی مصنوعی در محل ایستگاه پل یزدکان مورد بررسی قرار دادند .نتایج
نشان داد که کاربرد ترکیبی این مدلها از کیفیت به مراتب باالتری نسبت به کاربرد هر یک از آنها به تنهایی برخوردار است.
(بهاتاچاریا )2007 ،۱3در مطالعه ای به برآورد رسوب بستر و بار کل با استفاده از دو مدل شبکه عصبی مصنوعی و درخت در
مقایسه با روشهای تجربی پرداختند( .حکمت و همکاران )2006 ،در مطالعهای از الگوریتم شبکههای عصبی مصنوعی تعمیم
یافته  GRNN۱4و  FFBP۱5جهت برآورد رسوبات معلق رودخانه در حوضه جونیاتای ایالت متحده آمریکا استفاده کردند( .هیک-
پاک ۱6و همکاران )2009 ،از شبکه عصبی مصنوعی رگرسیون خطی برای پیشبینی رسوب در حوضه آبخیز بروند در جنوب
کالیفرنیا در کشور آمریکا استفاده کردند( .رجایی و همکاران )20۱0 ،در مطالعهای از شبکه عصبی مصنوعی ،عصبی – فازی،
1

Fiering
Matalas
3
Wallis
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Mejia
5
Valencia & Schaake
6
O'Connel
7
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8
Autoregressive Moving Average
9
Gaussian Fractal
10
)Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA
11
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13
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)Generalized Regression Neural Network (GRNN
15
)Feed Forward Back Propagation (FFBP
16
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رگرسیون خطی و منحنی سنجه رسوب برای برآورد رسوب معلق در دو رودخانه از رودخانههای آمریکا استفاده نمودند و نشان
دادند که هوش مصنوعی نتایج بهتری را نسبت به سایر روشها ارائه میکنند( .ملسی ۱و همکاران )20۱۱ ،مقدار رسوب معلق
در رودخانههای میسیسیپی میسوری و ریوگراند آمریکا را به کمک مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی (پرسپترون چند الیه)
برآورد نمودند و نتایج حاصل با نتایج مدل آریما مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج پیشبینی روزانه بهتر از پیشبینی هفتگی بود و
خروجی مدل شبکه عصبی به مراتب از دقت باالتری نسبت به نتایج سایر مدلها بود( .ولی پور )20۱5 ،با استفاده از دو مدل
فصلی خانواده آرما ( )SARIMAتجمعی آرما ( )ARIMAرواناب ایالت متحده را مورد بررسی و مقایسه قرار داد .نتایج تحقیق
نشان داد که مدل فصلی آرما نتایج بهتری ارائه کرده است .شواهد نشان میدهد که مطالعات زیادی در مورد استفاده از مدلهای
چند متغیره و تلفیقی در پیشبینی و برآورد بار رسوب رودخانه صورت نگرفته و دقت مدلهای مذکور مورد بحث قرار نگرفته
است .در واقع در مورد مدلهای چندمتغیره فصلی سری زمانی خانواده آرما مطالعات چندانی وجود ندارد و به طور کلی میتوان
گفت که در ایران هیچ تحقیقی در مورد این مدلها صورت نگرفته است .در واقع نوآوری تحقیق حاضر نیز همین موضوع میباشد.
مدلهای مورد استفاده هم چندمتغیره میباشند و هم به صورت فصلی مورد استفاده قرار گرفتهاند .مدلهای تکمتغیره سری
زمانی مثل  PARMA ،ARIMA ،ARMAو  ...در مطالعات هیدرولوژی بهطور پراکنده مورد بحث قرار گرفتهاند ولی در مورد
مدلهای مورد استفاده در این تحقیق ،مطالعه مشابهی یافت نشد .از آنجایی که منابع و تحقیقهای مشابه در این زمینه موجود
نمی باشد و به ناچار مطالعات مختلف در مرور منابع ذکر گردیده است .هدف از این تحقیق بررسی چهار مدل سری زمانی
( ARMAتکمتغیره)( CARMA ،چندمتغیره)( ARMA-ARCH ،تکمتغیره تلفیقی) و ( CARMA-ARCHچندمتغیره
تلفیقی) تحت تاثیر پارامتر دبی جریان رودخانه سیستان و مقایسه مدلهای مذکور در دوره آماری  ۱349-۱39۱است.
 -2مواد و روش
 -1 -2منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه در این تحقیق ،رودخانه سیستان در استان سیستان و بلوچستان و در محل ایستگاه کهک و سری زمانی
مورد مطالعه ،دادههای متوسط دبی ساالنه جریان ( )m3/sو دادههای بار رسوب ( )Ton.dayمیباشد .رودخانه سیستان به عنوان
مهمترین منبع آبی دشت سیستان است که با پیمایش حدود  70کیلومتر از دشت سیستان به هامون هیرمند میریزد .این
رودخانه باشیب عمومی  0/00002تا  0/00006از تراز  489متری در دو شاخه هیرمند به تراز  474/75متری در هامون هیرمند
میرسد (حسنپور و طباطبایی ;۱388 ،مهندسین مشاور تهران سحاب .)۱369 ،بلندی متوسط دشت سیستان از سطح دریا
 480متر است و این دشت در دو طرف رودخانه سیستان با شیب مالیمی حدود  ۱:4000به طرف هامون که دارای ارتفاعی
نزدیک به  473متر میباشد ،امتداد مییابد .شکل  ۱موقعیت منطقه مورد مطالعه را در سطح استان نشان میدهد .مشخصات
ایستگاههای هیدرومتری مورد مطالعه و مشخصات آماری سریهای زمانی مورد مطالعه نیز به شرح جدول  ۱ارائه گردید.

Melesse
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شکل  :1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
جدول  :1مشخصات آماری سری زمانی مورد مطالعه

رودخانه

ایستگاه

دوره آماری

متوسط دبی ساالنه
()m3/s

متوسط بار رسوب ساالنه
)(Ton.day

طول

عرض

سیستان

کهک

۱39۱-۱349

86/69

40923/04

6۱' °45

30' °49

 -2 -2روش
مدلهای تک متغیره آرما
بهکارگیری سری زمانی اولین بار در هیدرولوژی از اوایل دهه  ۱960توسط توماس و فیرینگ ( )۱962و یوجویج ()۱967
آغاز گردید و در دهه  ۱970توسط باکس و جنکینز ( )۱976توسعه یافت .سادهترین نوع مدلهای سری زمانی از نوع خود
همبسته )AR( ۱میباشند که براساس زنجیره مارکوف بنا نهاده شدهاند .یک سری زمانی وقتی از زنجیره مارکوف تبعیت
میکند که هر رخدادی در زمان  tبا زمانهای قبل و بعد از خود مرتبط باشد .از دیگر مدلهای سری زمانی میتوان به
مدلهای خودهمبسته با میانگین متحرک )ARMA( 2و خودهمبسته تجمعی با میانگین متحرک ( 3)ARIMAاشاره نمود
(خلیلی و همکاران .)20۱4 ،با در نظرگرفتن سری زمانی نرمال و استاندارد  Ztمدل میانگین متحرک خودهمبسته
) ARMA(p,qبه شرح زیر در نظر گرفته شد:
ه (θ j
.ε t - j ) + ε t

()۱

q

P

j =1

i =1

 (φ i .Z t - i ) -ه = Z t

1

Auto Regressive
Auto Regressive Moving Average
3
Auto Regressive Integrated Moving Average
2
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که در آن  pمرتبه مدل  q ،ARمرتبه مدل  i ،MAو   jضرایب مدل و   tسری تصادفی و نرمال مدل با میانگین صفر و
واریانس  میباشد (خلیلی و همکاران  .)20۱4اساس تخمین پارامترهای مدلهای خودهمبسته ،ضرایب خودهمبستگی یک
2

سریزمانی میباشد .در یک سریزمانی ،ضریب خودهمبستگی  k

با تاخیر  ، kاز رابطه زیر که به صورت یک عدد بیبعد است

بهدست میآید (ساالس و همکاران:)۱980 ،
K  1, 2,3, 4,5,

()2

)  X t  (X t  K  X t k

 X
n k

t

t 1

[ t 1 (X t  X t ) 2 ( t 1 (X t  k  X t  k ) 2 ]0.5
n k

n k

pk 

که در آن  X tدادههای مشاهداتی X t ،میانگین دادههای مشاهداتی X t  K ،داده مشاهداتی با تاخیر  t+kو Xt k

نیز میانگین دادههای با تاخیر  t+kاست.

Pk   j1k  K  1 .Pk 1
k 1

j  1, 2,3, 4,5,, K

()3

1   j1 j  K  1 .Pj
k 1

k  K  

که در آن  Pkضریب خودهمبستگی با تاخیر  kاست .مدل برتر با استفاده از معیار آکائیک کمتر از بین مدلهای خانواده
 ARMAانتخاب میگردد .آماره معیار آکائیک اصالح شده ) (AICC۱به شرح زیرمحاسبه میشود (ساالس.)۱980 ،
2(p  q  1)n
)(n  p  q  2

()4

AICC(p, q)  nLn(2 ) 

که در آن  nتعداد دادهها p ،مرتبه مدل در بخش خودهمبسته q ،مرتبه مدل در بخش میانگین متحرک و  2واریانس
ماندهها یا خطاها میباشد که از رابطه زیر بهدست آمد.
) s 2 (1 - φ12
) (1 - 2φ1θ1 + θ12

()5

= σε 2

ارزیابی مدلها
به منظور ارزیابی عملکرد مدل های مورد استفاده از ضریب همبستگی و معیارهای بررسی خطا (جذر میانگین مربعات خطا
( )RMSEو میانگین قدرمطلق خطا ))MAE( 2و ضریب تبئین بهشرح زیر استفاده گردید .روشی که کمترین مقدار جذر میانگین
مربعات خطا و میانگین قدرمطلق خطا و یا بیشترین مقدار ضریب تبیین را داشته باشد از عملکرد بهتری برخوردار خواهد بود.
 -۱مجذور متوسط مربعات خطا:
(Oi - Pi )2
n-1

()6
ضریب

ه

= RMSE

تبیین3

2
)  ( P i - Oiه
2
)  ( Oi - Oiه

()7

_R 2 = 1

1 n
 Qi - Qiه
n i =1

()8

= MAE

که در آنها  : Oiدادههای واقعی یا مشاهدهای و  :Piدادههای پیشبینی و  Qiمیانگین دادهها میباشند.

1

)Akaike Information Criterion Corrected (AICC
2 Mean Absolute Error
3
Coefficient of determination
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مدلهای چندمتغیره آرما (همزمان آرما)
روشهای متعددی در تجزیه و تحلیل و مدلسازی سریهای زمانی هیدرولوژی مورد نیاز است .ویژگی نوعی از مدلهای
همزمان ،ماتریس پارامترهای قطری است که برآورد پارامترهای آن مستقل از مدلهای تکمتغیره است .از مدلهای خطی
چندمتغیره ،میتوان به مدل اتورگرسیو چندمتغیره ) ،MAR(pمدل همزمان ) ARMA(p,qکه بهعنوان مدل

)CARMA(p,q

تعریف میشود ،مدل ترکیبی همزمان و میانگین متحرک ) CARMA(p,qکه به عنوان ) CSM-CARMA(p,qتعریف میشود و
مدل پریودیک اتورگرسیو چند متغیره فصلی یا ) MPAR(pنام برد .مدل سازی فرآیندهای هیدرولوژیکی چندمتغیره بر اساس
مدل کامل چندمتغیره  ،ARMAاغلب مشکالتی در برآورد پارامترهای آن بوجود میآید .مدل ( CARMAمدل همزمان
اتورگرسیو با میانگین متحرک) به عنوان یک جایگزین سادهتر به مدل کامل چند متغیره  ARMAپیشنهاد شد (ساالس و
همکاران .)۱980 ،در مدل ) CARMA(p,qماتریس پارامترهای هر دو مدل اتورگرسیو و میانگین متحرک به صورت قطری فرض
میشود به طوری که یک مدل چندمتغیره را میتوان مستقل ازمدل تکمتغیره  ARMAدانست .بنابراین ،به جای برآورد
پارامترهای مدل به طور مشترک ،میتوان آنها را به طور مستقل برای هر سایت تکمتغیره  ARMAبرآورد کرد .که این کار
باعث شناسایی بهترین مدل  ARMAتکمتغیره میشود .بنابراین اگر یک مدل کامل چندمتغیره  ARMAمورد استفاده قرار
گیرد ،ساختار وابستگی متفاوت در زمان را میتوان به جای آن که برای هر سایت مدل کرد ،یک ساختار وابسته مشابه در زمان
برای تمام سایتها در نظر گرفت .مدل ) CARMA(p,qرا برای  nسایت میتوان را به صورت زیر نشان داد:

∑ 
q

()8

t_ j

j

j 1

_

 t

Y ∑  Y
p

t_ j

j

i 1

t

k

که در آن  Y tیک ماتریس ستونی  n*1از سری مشاهداتی  Y tبا توزیع نرمال و میانگین صفر به نمایندگی از سایتهای

مختلف ,..., ،k=1,2,…,n
p

2

 ,
1

ماتریس قطری  n*nپارامترهای مدل اتورگرسیو (خودهمبسته) و ,..., q

ماتریس قطری  n*nپارامترهای مدل میانگین متحرک است.

t



2

 ,
1

نیز یک ماتریس  n*1دادههای تصادفی نرمال با میانگین صفر

و واریانس -کواریانس  gاست.
) Yt(1)   φ11 φ12 . . . φ1n   Yt(1
)  θ11 θ12 . . . θ1n   ε (1

1
t
 (2)   21
 21 22
22
2n   (2) 
2n   (2) 
φ . . . φ   Yt 1   θ
θ . . . θ  εt 
 Yt   φ
 .  .
.
.  .  .
.
.  . 
()9




 
.
.  .  .
.
.  . 
 .  .
 .  .
.
.  .  .
.
.  . 
 (n )   n1




 
φ n 2 . . . φ nn  Y t (n1)   θ n 1 θ n 2 . . . θ nn  εt( n ) 
Y t   φ
مدل  CARMAقادر به حفظ تاخیر صفر همبستگی متقابل در فضای بین سایتهای مختلف است ،عالوه بر آن وابستگی

ساختار زمان برای هر سایت توسط پارامترها  pو  qتعریف شده است (ساالس و همکاران.)۱980 ،
برآورد پارامترهای مدل
)(i

با درنظر گرفتن  Nسال داده در هر سایت  iبا دادههای مشاهداتی

 Y tو  i=1,2,3,…,nماتریس مدل عمومی  Ytبه صورت

زیر توصیف میگردد:
   Zt

()۱0

t

Y

که در آن  µو  σبه ترتیب میانگین و واریانس  Ytاست و استاندارد سازی متغیرها با استفاده از رابطه زیر محاسبه میگردد:
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,i  1,2 ,...,n

()۱۱

)(i

)/

)(i
t

_

)(i
t

(

y

)(i
t

Z

پارامترهای مدل )) CARMA(p(i),q(iهمانند پارامترهای مدل  ARMAتعیین میگردد .سری زمانی باقیمانده مدل مستقل
از زمان است ،اما در میان خود وابسته است (در فضا وابسته است) .این وابستگی متقابل با استفاده از رابطه زیر میتواند مدل
شود:

  

   B

)(i
t
)(i

()۱2

t

()۱3

t

t

t

که در آن  Bبا استفاده از رابطه زیر برآورد میگردد:

)(i



BBT  M 0

()۱4


که در آن  M 0برابر با ماتریس تابع خود همبستگی با تاخیر صفر است که از ماتریس زیر محاسبه میگردد:
1n
k
2n

()۱5

k

r
r

12

...

k
22

...

k

k

r

) ( εt _ ε t )( εt +k _ ε t +k
)(i

()۱6

2

که در آن   tمیانگین  N-Kداده  iو
)(i

)(i
t k



)(i

) ( εt + k _ ε t +k
)(i

)(i

)(i

)(i

) .∑t =1

N _K

k

:

(i) 2
t

n2

...

n1

r

k
21

:

:
nn

r
r

11

r
r

r
∑

k

k


Mk

N _K

t =1

( εt _ ε
)(i

∑

N _K

=

ij
k

r

t =1

میانگین  N-Kداده  jاست .در نهایت ماتریس پارامترهای مدل )CARMA(p,q

با استفاده از رابطه زیر حاصل میشود (ماتاالس:)۱967 ،

Â1  M̂ 1M̂ 0 1
_

()۱7
مدلهای

ARCH

این مدل برای اولین بار در مطالعات اقتصادی توسط انگل ( )۱982ارائه شد و اولین مدلی است که یک چارچوب نظاممند
را برای مدلسازی نوسانات فراهم میکند .ایده اصلی مدلهای  ARCHبه دو صورت است که (الف) میانگین اصالح شده بازگشت
دادهها مجزا اما وابسته است و (ب) مدل وابسته است و میتواند توسط یک تابع ساده درجه دوم از مقادیر قبل از آن شرح داده
شود .به طور خالصه ،مدل  ARCHبه صورت زیر فرض میشود (انگل :)۱982
m

σ 2t = a 0 +  bi ε 2t-iو

()۱8

εt = σt zt

i=1

که در آن  σ 2tواریانس شرطی ε t ،عبارت خطا یا باقیمانده مدل با میانگین صفر و واریانس  ۱است b0  0 ،و
 a 0  0پارامترهای مدل m ،برابر با مرتبه مدل و  z tسری زمانی پارامتر مورد نظر است (انگل .)۱982
ساختار مدل

ARCH

برای درک بهتر مدل ،ساختار مدل ) ARCH(1در نظر گرفته شد (انگل .)۱982
σ2t = α0 + α1a 2t-1و

()۱9

که در آن  b0  0و  a 0  0است .ابتدا باید میانگین شرطی  a tرا برابر صفر درنظر گرفت .زیرا:
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]) E(a t ) = E[E(a t Ft-1 )] = E[σ t E(ε t

()20
سپس واریانس شرطی از رابطه زیر بدست آمد (انگل :)۱982

) Var(a t ) = E(a 2t ) = E[E(a 2t Ft-1 )] = E[α 0 + α1a 2t-1 ] = α 0 + α1E(a 2t-1

()2۱

2
E(a t ) = 0
 Var(a t ) = E(a t-1 ) = E(a t-1 ) ،یک فرآیند ایستا و ثابت است ،بنابراین
از آنجاکه  a tبا توجه به

خواهیم داشت:

) Var(a t ) = α0 + α1Var(α t

()22

α0
)) (1- (α 0

()23

= ) Var(a t

از آنجا که واریانس  α tباید مثبت باشد ،در نتیجه محدوده  α1باید بین  0و  ۱باشد .در برخی از برنامههای کاربردی،
مقادیر باالتر از )  ( α tنیز باید وجود داشته باشد و از این رو α1 ،باید برخی از گشتاورهای اضافی را تامین کند .به عنوان مثال،
در مطالعه رفتار دنبالهها ،نیاز است که گشتاور چهارم )  ( α tنیز محدود شود .با فرض نرمال بودن  ε tدر معادله زیر خواهیم
داشت (انگل :)۱982
E(a 4t Ft-1 ) = 3[E(a 2t Ft-1 )]2 = 3(α 0 + α1a 2t-1 ) 2

()24
بنابراین:

E(a 4t ) = E[E(a 4t Ft-1 )] = 3E(α0 + α1a 2t-1 )2 = 3E(α 02 + 2α 0α1α 2t-1 + α12α 4t-1 ).

()25

4
اگر  α tبه عنوان ثابت چهارم درنظر گرفته شود و )  m4 = E(a tدر این صورت:

a1
) + 3α12 m4
1- a1

()26

m4 = 3E(α02 + 2α0α1Var(a t ) + α12 m4 ). = 3α 02 (1+ 2

در نهایت:
) 3α 02 (1+ a1
) (1- a1 )(1- 3α12

()27

= m4

که در آن  m4برابر با گشتاور چهارم )  b0  0 ، ( α tو  a 0  0پارامترهای مدل  ARCHهستند.
 -3یافتهها (نتایج)
با استفاده از دادههای متوسط دبی ساالنه (متر مکعب بر ثانیه) ،متوسط رسوب ساالنه (تن در روز) ،مدلهای چندمتغیره و
تکمتغیره خانواده آرما ،اقدام به مدلسازی و پیشبینی میزان بار رسوب ساالنه شد .سری زمانی متوسط ساالنه پارامترهای دبی
و بار رسوب به شرح شکلهای  2و  3ارائه گردید.
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شکل  :2متوسط دبی ساالنه رودخانه سیستان در دوره آماری 1349-1391
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شکل  :3متوسط بار رسوب رودخانه سیستان در دوره آماری 1349-1391

قبل از مدلسازی و بررسی مدلهای تکمتغیره و چندمتغیره سری زمانی خانواده آرما ،روند سری زمانی ،همگن بودن دادهها
و تصادفی بودن دادهها به ترتیب با استفاده از آزمونهای من – کندال ،ویلکاکسون و والد – وولفوویتس مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان داد که دادههای مورد استفاده همگن بوده و فاقد روند در سطح اطمینان  5درصد میباشند .جهت اطالع بیشتر در
مورد این آزمونها به خلیلی و همکاران ( )20۱4مراجعه شود .همچنین نتایج بررسی اولیه دادهها در مقیاس  5درصد نشان داد
که دادههای مورد استفاده در این سطح اطمینان تصادفی نیستند .با بررسی روابط نرمالساز مشخص گردید که دادههای متوسط
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دبی ساالنه و متوسط بار رسوب رودخانه سیستان با استفاده از تابع نرمالساز ) Y=Ln(x+aو به ترتیب با مقدار ضریب  aبرابر با
 -5/8927و  8۱0/649و با ضریب چولگی  -0/0۱4و  -0/065به شکل مناسبی نرمال میشوند .نتایج بررسی اولیه دادهها به
شرح جدول  2ارائه گردید .سپس دادههای نرمال و استاندارد شده متوسط بار رسوب با استفاده از مدلهای سری زمانی خانواده
آرما برازش داده شد و به ازای معیار آکاییکه کمتر ( )AICC=39.930مدل ) ARMA(1,1به عنوان مدل برتر شناخته شد .جهت
بررسی صحت سنجی و اطمینان از دقت انتخاب مدل مذکور ،عالوه بر در نظر گرفتن معیار آکاییکه ،ضریب همبستگی ،آماره
جذر میانگین مربعات خطا و خطای مطلق بین دادههای مشاهداتی و محاسباتی مدل مذکور استخراج گردید .همچنین جهت
واسنجی مدل ،از دادههای  ۱0سال انتهای مدل استفاده گردید .به طوری که  ۱0سال دادههای انتهای دوره آماری حذف و با
استفاده از مدل منتخب پیشبینی گردید .نتایج مدلسازی و صحت سنجی مدل ) ARMA(1,1به شرج شکلهای  4و  5ارائه
گردید .با استفاده از مدل مذکور  50سری داده متناسب با سری زمانی متوسط بار رسوب رودخانه سیستان تولید و سری با
همبستگی باالتر و معیارهای خطای کمتر انتخاب گردید.
جدول :2نتایج اولیه بررسی سری زمانی در سطح اطمینان  5درصد
دادههای تاریخی
رسوب ()ton.day

دادههای نرمال شده
دبی

()m3/s

رسوب ()ton.day

آزمون

دبی
()m3/s

5/203

3/453

۱/532

۱/۱96

Statistics

۱/925

0/000

0/062

0/0۱3

p-Value

ناایستا

ناایستا

ایستا

ایستا

نتیجه

0/003

۱/۱4۱

0/003

۱/۱40

Statistics

0/990

0/254

0/990

0/253

p-Value

بدون روند

بدون روند

بدون روند

بدون روند

نتیجه

0/504

0/648

0/574

0/648

Statistics

0/6۱3

0/5۱9

0/565

0/5۱65

p-Value

همگن

همگن

همگن

همگن

نتیجه
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شکل  :4نتایج مدلسازی بار رسوب رودخانه سیستان در دوره آماری  1349-1391با استفاده از مدلهای تکمتغیره
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شکل  :5نتایج بررسی و صحتسنجی مدل تکمتغیره آرما با استفاده از دادههای  10سال انتهای مدل

با توجه به شکل مربوط به صحت سنجی مدل آرما (شکل  ،)5جهت بررسی دقت پیشبینی مدل ،از  ۱0سال انتهای دوره
آماری استفاده شد .به طوری که دادههای تراز سطح آب  ۱0سال انتهای دوره آماری ( )۱39۱-۱38۱در نظر گرفته نشد و مدل
با  33سال داده مشاهداتی اجرا و به مدل  ۱0سال پیشبینی شد .نتایج حاصل به صورت شکل  5ارائه گردید .در این شکل
همبستگی بین دادههای مشاهداتی و پیشبینی شده  ۱0سال انتهای دوره آماری محاسبه گردیده است .نتایج نشان داد که در
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سطح اطمینان (باند اطمینان)  99درصد ،مدل تکمتغیره آرما نتایج نسبتا خوبی را ارائه میکند .بعد از مدلسازی با استفاده از
مدلهای تک متغیره خانواده آرما ،متوسط بار رسوب ساالنه رودخانه سیستان با استفاده از مدلهای چندمتغیره و با در نظر
گرفتن دادههای متوسط بار رسوب ساالنه و متوسط دبی ساالنه این رودخانه عنوان ورودی مدل ،مدلسازی و پیشبینی گردید.
با استفاده از دادههای نرمال متوسط دبی ساالنه رودخانه مذکور و دادههای سری زمانی متوسط بار رسوب ،مدل )CARMA(1,0

با کمترین مقدار واریانس در بین سایر مدلها ،به عنوان مدل برتر در نظر گرفته شد .پارامترها و ضرایب باقیمانده مدل به صورت
روابط  ۱8و  ،۱9و رابطه مدلهای ) CARMA(1,0نیز به صورت رابطه  20ارائه گردید.
0.351 0.691
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که در آن Z t 1  i  1, 2 ،به ترتیب دادههای مشاهداتی یک دوره قبل متوسط بار رسوب ساالنه و متوسط دبی جریان

ساالنه رودخانه سیستان میباشند .با استفاده از مدل منتخب ،متوسط بار رسوب ساالنه رودخانه سیستان در دوره آماری -۱39۱
 ۱349مدلسازی گردید .نتایج مدلسازی و صحت سنجی متوسط بار رسوب ساالنه رودخانه سیستان به شرح شکل  6ارائه
گردید .همانند مدلهای تکمتغیره آرما ،جهت بررسی صحتسنجی مدل چندمتغیره نیز از  ۱0سال داده مشاهداتی انتهای دوره
آماری استفاده شد و نتایج به صورت شکل  7ارائه گردید.
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شکل  :7نتایج صحت سنجی مدل چند متغیره آرما

نتایج بررسی همبستگی بین دادههای مشاهداتی و محاسباتی حاصل از مدل چندمتغیره خانواده آرما نشان داد که تمام نقاط
برآورد شده در حدود باندهای اطمینان  99درصد قرار دارد .بعد از بررسی دو مدل  ARMAو  ،CARMAهر دو مدل مذکور با
استفاده از مدلهای غیرخطی خانواده  ARCHتلفیق گردید .نتایج بررسی و صحتسنجی هر چهار مدل مورد بررسی به شرح
جدول  3ارائه گردید.
جدول  -3نتایج حاصل از بررسی و صحتسنجی دو مدل استفاده شده در پیشبینی متوسط بار رسوب ساالنه (تن در روز)

همبستگی

خطای مطلق

جذر میانگین مربعات خطا

مرحله بررسی
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309/95۱
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شکل  :8نتایج بررسی و صحت سنجی مدل چند متغیره تلفیقی آرما با استفاده از دادههای  10سال انتهای مدل
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شکل  :9نتایج بررسی و صحت سنجی مدل تک متغیره تلفیقی آرما با استفاده از دادههای  10سال انتهای مدل

نتایج همبستگی دادههای مشاه داتی و مدل شده توسط مدل چندمتغیره خانواده آرما نشان از همبستگی بهتر مدل نسبت
به مدل تک متغیره دارد .همچنین با توجه به خطوط اطمینان  99درصد مشخص است که دقت مدل مذکور نسبت به مدل تک
متغیره بسیار باالتر است .با بررسی نتایج حاصل از چهار مدل مورد بررسی مشخص گردید که مدل چند متغیره تلفیقی با در
نظر گرفتن پارامتر موثر بر میزان بار رسوب از دقت باالتری برخوردار است .با استفاده از مدل برتر ،میزان متوسط بار رسوب
رودخانه مورد مطالعه به مدت  ۱0سال پیشبینی گردید .نتایج پیشبینی متوسط بار رسوب ساالنه رودخانه سیستان با استفاده
از مدل  CARMA-ARCHبه شرح شکل  8ارائه گردید.
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شکل  :10نتایج پیش بینی متوسط بار رسوب ساالنه رودخانه سیستان با استفاده از مدل چند متغیره تلفیقی آرما در دوره آماری
2022-2012

همانطور که از شکل  ۱0مشهود است ،روند پیش بینی متوسط بار رسوب ساالنه رودخانه مورد مطالعه در طی دوره آماری
به صورت افزایشی میباشد و به طور کلی در دوره آماری پیشبینی ،متوسط بار رسوب ساالنه نسبت به دوره آماری مشاهدهای
کمتر است .این امر میتواند به دلیل کاهش دبی در سالهای اخیر در این رودخانه باشد .یکی از ضعفهای مدلهای خانواده
آرما بخش تصادفی (باقیمانده) این مدلها است که با هر بار اجرای این مدلها ،نتایج مدلسازی و پیشبینیها تغییر میکند که
تا کنون به این موضوع زیاد توجه نشده است .جهت از بین بردن این ضعف میتوان از مدلهای غیرخطی سریهای زمانی ،مانند
مدلهای خانواده  ARCHاستفاده کرد .با اضافه کردن مدلهای غیرخطی به مدلهای خطی سری زمانی میتوان بخش تصادفی
مدلهای خطی را تا حدودی از بین برد و قطعیت مدل را افزایش داد .با ترکیب دو مدل خطی و غیرخطی ،عالوه بر باال بردن
قطعیت مدل ،میتوان سری تصادفی متناسب با دادهها و از جنس دادهها تولید کرد که این کار باعث کاهش ریسک میشود.
نتایج نشاندهنده دقت باالی دو مدل تلفیقی نسبت به مدلهای مشابه در بین خانواده آرما بود که این موضوع با تحقیقات
تسفای ۱و همکاران ( )2006در مدلسازی دبی فصلی جریان رودخانه فریسر بریتانیا مطابقت دارد .دو مدل تلفیقی نتایج تقریبا
یکسان ارائه کرد .ولی آنچه به عنوان نتیجهگیری کلی بدست آمد این بود که با تلفیق مدلهای خطی و غیرخطی ،دقت
مدلسازیهای مدلهای خانواده آرما افزایش مییابد .همچنین نتایج نشان داد که مدلهای تلفیقی ،نقاط اوج را به خوبی مدل
میکنند .همچنین مدل سازی فرآیندهای هیدرولوژیکی متاثر از پارامترهای مختلف موجود در منطقه مورد مطالعه است .به
همین دلیل با دخالت پارامترهای مرتبط با دادههای مورد استفاده در مدلسازی ،تا حد زیادی میتوان دقت مدلسازی و تحلیل
را افزایش داد .انتخاب پارامترهای موثر بر پارامتر دبی  -رسوب رودخانه و دخالت آنها در مدلسازی نتایج خوبی ارائه کرد .با

Tesfaye
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ارزیابی مدلهای تکمتغیره ،چندمتغیره و تلفیقی ...

ناظری تهرودی و همکاران

تاثیر پذیری این پارامتر در مدلسازی میزان دبی  -رسوب رودخانه و با در نظر گرفتن وزن برای هر پارامتر توسط مدل ،میتوان
نسبت تاثیر پذیری هر پارامتر را بر میزان دبی رسوب جریان شناسایی کرد .نتایج نشان داد که مدلهای چندمتغیره در برابر
مدل های تک متغیره از دقت باالتری برخوردارند که این موضوع با نتایج تحقیق کاماچو و همکاران ( )۱985همخوانی دارد.
همچنین نتایج نشان داد که از بین دو مدل تلفیقی و چند متغیره ،مدل تلفیقی چند متغیره برازش بهتر و خطای کمتری نسبت
به مدل چند متغیره دارد گرچه دقت مدلهای چندمتغیره هم قابل قبول است.
نتایج نشان داد که مدل کارما با توجه به شرایط موجود بودن داده میتواند بهترین مدل برای جایگزینی مدل آرما باشد .همانطور
که کاماچو ( )۱984و مکلئود و هیپل )۱978( ۱نشان دادند ،با توجه به گسترش تکنیکهای شبیهسازی ،مدل کارما پوشش
مناسبی برای مدلهای آرما خواهد بود.

 -4بحث و نتیجهگیری
مدل سازی فرآیندهای هیدرولوژیکی متاثر از پارامترهای مختلف موجود در منطقه مورد مطالعه است .به همین دلیل با دخالت
پارامترهای مرتبط با دادههای مورد استفاده در مدل سازی ،تا حد زیادی میتوان دقت مدلسازی و تحلیل را افزایش داد .در
این مطالعه با استفاده از دادههای متوسط بار رسوب ساالنه و داده های متوسط دبی ساالنه رودخانه سیستان در محل ایستگاه
کهک و در دوره آماری  ،۱349-۱39۱اقدام به مدلسازی و پیشبینی بار رسوب در مقیاس ساالنه شد .در این راستا ،از دو مدل
تکمتغیره آرما (دادههای متوسط بار رسوب ساالنه به عنوان ورودی) و دو مدل چندمتغیره کارما (دبی متوسط ساالنه رودخانه
مذکور و متوسط بار رسوب ساالنه ،به عنوان ورودی) استفاده شد .بعد از نرمالسازی و بررسی اولیه دادهها ،متوسط بار رسوب
ساالنه در دو مرحله مدل سازی شد .در نوبت اول ،متوسط بار رسوب ساالنه با استفاده از مدلهای تکمتغره خانواده آرما مورد
بررسی قرار گرفت و به ازای معیار آکاییکه کمتر ،مدل ) ARMA(1,1به عنوان مدل برتر انتخاب شد .با استفاده از دادههای ۱0
سال انتهای دوره آماری ،دقت مدلسازی مدل منتخب مورد ارزیابی قرار گرفت .دادههای  ۱0سال انتهای دوره آماری حذف
گردید و سپس با استفاده از مدل ) ARMA(1,1دادههای  ۱0سال حذف شده ،پیشبینی شد .با استفاده از نتایج برازش دادههای
محاسباتی و مشاهداتی ،ضریب همبستگی  0/847در مرحله آموزش و  0/9۱۱در مرحله واسنجی برای مدل
حاصل شد .سپس مدل مورد بررسی () )ARMA(1,1با مدلهای غیرخطی خانواده  ARCHتلفیق و مدل

)ARMA(1,1

ARMA-ARCH

جهت مدلسازی میزان آورد رسوب رودخانه سیستان حاصل گردید .نتایج نشان داد که با دو مدل  ARMAو  ARCHدقت و
میزان خطای مدلسازی نسبت به مدل تکمتغیره  ARMAدر مرحله آموزش به ترتیب حدود  5و  38درصد بهبود یافت .در
نوبت دوم ،با استفاده از دادههای متوسط بار رسوب ساالنه و متوسط دبی ساالنه رودخانه سیستان ،متوسط بار رسوب ساالنه،
مدلسازی شد و مدل ) CARMA(1,0به عنوان مدل منتخب ارائه گردید .نتایج بررسی صحت سنجی این مدل ،ضریب همبستگی
 0/999در مرحله آموزش و  0/979در مرحله واسنجی را برای دادههای مشاهداتی و محاسباتی در بر داشت .سپس این مدل
چندمتغیره نیز با مدلهای غیرخطی خانواده  ARCHتلفیق و مدل  CARMA-ARCHحاصل گردید .نتایج نشان داد که با دو
مدل  CARMAو  ARCHدقت مدل در مرحله آموزش ثابت ولی میزان خطای مدلسازی نسبت به مدل چند متغیره CARMA

در مرحله آموزش حدود  4درصد بهبود یافت .نتایج صحتسنجی هر چهار مدل مورد بررسی نشان داد که مدل

CARMA-

 ،ARCHمدل برتر جهت بررسی و مدلسازی متوسط بار رسوب ساالنه است .عالوه بر در نظر گرفتن ضریب همبستگی ،دو معیار
جذر میانگین مربعات خطا و خطای مطلق نیز جهت بررسی نتایج مدلسازی و اطمینان از انتخاب مدل برتر برای هر چهار مدل

McLeod & Hipel
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 را به ترتیب بهترینARMA  وARMA-ARCH ،CARMA ،CARMA-ARCH  معیارهای خطا نیز چهار مدل.محاسبه گردید
 نتایج مدل سازی متوسط بار رسوب ساالنه با استفاده از مدل همزمان تلفیقی آرما نشان داد که مدل مذکور.مدل معرفی کردند
. نتایج بهتری را ارائه کرده است،به دلیل دخالت دادن دبی جریان ورودی و در نظر گفتن وزن برای آنها
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Abstract
The Erosion, sediment transport and sediment estimation problems in the
stream flow are the most complicated and important subjects in the river
engineering studies. It is important to model and predict these parameters
correctly in order to determine effective life of the hydraulic structures
and drainage networks. In fact, by involving effective factors such as
river discharge in the multivariate models, results of modeling and
prediction sediment-discharge models will be improved. In this study
using the current time series model (ARMA), multivariate model
(CARMA) and combined models (ARMA-ARCH and CARMA-ARCH)
, the mean annual sediment load (Ton/day) and mean annual flow
discharge (m3/s) time series of Sistan River in the period of 42 years
(1970-2012) estimated. In order to use multivariate models, two time
series of river discharge and mean sediment load have been used. The
results showed that with involving the mean annual flow discharge in
multivariate model, the accuracy of in the validation stage increased
almost 8 percentages and error of model decreased about 50 percentages
compared with the univariate models. Also the results indicated that
among of four selected models, the combined multivariate model showed
the lowest error. Also using fitted multivariate model, mean annual
sediment load of Sistan river predicted using mean annual flow, until the
end of year 2022. The results of forecasted data showed that the mean
annual sediment load will be decreased compared with the previous
years.
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