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ارزیابی بهبود ایستایی و دقت پیشبینی مدلهای سری زمانی دبی رودخانه
تحت تأثیر رهیافت تفاضلگیری )مطالعه موردی :رودخانه دز)
محسن مسلم زاده ،1سعید فرزین ،2حجت کرمی

3

تاریخ ارسال1397/02/25 :
تاریخ پذیریش1397/05/30 :

مقاله پژوهشی

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر تفاضلگیریهای فصلی ،غیرفصلی و ترکیبی بر میزان ایستایی سری زمانی دبی
ماهانه رودخانه دز طی  60سال میباشد .همچنین تأثیر میزان ایستایی بر عملکرد مدلهای  SARIMAدر پیشبینی
سری زمانی از جنبههای مختلف بررسی شده است .ابتدا پایداری واریانس سری زمانی بررسیشده و تبدیالت الزم جهت
مانا کردن واریانس اعمال گردیده است .سپس به کمک آزمون من-کندال فصلی ،ایستایی میانگین ارزیابیشده و از نتایج
آن برای ارزیابی وجود روند و نیاز به تفاضلگیری استفاده شده است .با استفاده از تفاضل گیریهای فصلی ،غیر فصلی و
ترکیبی ،سه سری جدید ایجاد شده که ایستا بودن آنها به همراه سری اصلی ،با تحلیل نمودار  ACFو آزمون
دیکی-فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرارگرفته است .در ادامه ،نوع و تعداد پارامترهای موردنیاز در مدلها برای هرکدام
از حاالت تعیین شده است .نتایج حاکی از آن است که هنگام استفاده از تفاضلگیری ترکیبی ،تعداد مدلهای مورد نیاز
برای بررسی به شدت کاهش یافته به طوریکه برای مدلسازی سری با تفاضلگیری فصلی 196 ،و برای مدلسازی سری
با تفاضل ترکیبی ،تنها  16مدل نیاز به بررسی داشتند .درحالیکه نتایج خروجی بهترین مدل از هر دو نوع سری تفاضلی
تقریباً نزدیک به هم بود اما بهترین مدل از سری تفاضلی فصلی ،با معیارهای ارزیابی RMSE=154/4 ،MAE=92/47
و  ،R=0/61برتری خود را نسبت به دیگر مدلها نشان داد .در نهایت ،از مدل منتخب یعنیSARIMA)4،0،4()1،1،1(12
برای پیشبینی دبی رودخانه در  24ماه آینده استفاده شده است.
واژههای کلیدی :تفاضل گیری ،ایستایی ،پیشبینی ،دبی رودخانهSARIMA ،

 1دانشجوی دکتری ،گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه سمنان،09166414014 ،
moslemzadeh.m @semnan.ac.ir

2استادیار ،گروه مهندسی آب و سازههای هیدرولیکی ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه سمنان،09174112891 ،
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 3استادیار ،گروه مهندسی آب و سازههای هیدرولیکی ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه سمنان،
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مقدمه
امروزه با توجه به رشد بیرویه جمعیت جهان و به
دنبال آن افزایش مصرف آب ،برنامهریزی و مدیریت
منابع آب به یکی از شاخصههای مهم پیشرفت هر کشور
تبدیلشده است .تأمین و برنامهریزی تخصیص آب در
بخشهای مختلف کشاورزی ،فضای سبز ،صنعت ،شرب
و بهداشت نیازمند داشتن اطالعاتپایه از وضعیت
موجود منابع آب و همچنین پیشبینی آنها در آینده
است .در این راستا ،مدلسازی و پیشبینی سریهای
زمانی هیدرولوژیکی از اهمیت باالیی برخوردار است.
بدین منظور ،تاکنون مدلهای مختلفی ارائهشده است
که ازجمله آنها میتوان مدلهای خود همبسته با
میانگین متحرک ( ،4)ARMAخود همبسته با میانگین
متحرک تجمعی ( 5)ARIMAو خود همبسته با
میانگین متحرک تجمعی فصلی ( 6)SARIMAرا نام
برد.
توسط مدلهای مذکور ،مطالعات هیدرولوژیکی
در زمینههای متنوعی مانند پیشبینی میزان بارش
) ، (Dabral et al.,2017مواد جامد محلول در
جریانهای سطحی)، (Salmani and Jajaei, 2016
پارامترهای کیفی آب رودخانه (حقی زاده و
همکاران ، )1396 ،پارامترهای کیفی دمای هوا
) ، (Afrifa-Yamoah,2015سطح آب مخازن سد
) ،(Yang et al.,2017تبخیر (Bazrafshan et
) ، al.,2017خشکسالی )(Bazrafshan et al.,2015
و سطح آب زیرزمینی ) (Patle at al.,2015صورت
گرفته است .یکی از مهمترین متغیرهای هیدرولوژیکی،
دبی رودخانهها است که همواره مورد استقبال محققان
قرار گرفته است(Al-Juboori and Guven,2016) .
با ارائه مدلی تلفیقی با برنامه ژنتیک اقدام بهپیش بینی
جریان رودخانه کرده و سپس نتایج آن را با سری زمانی
مقایسه کردند .نتایج حاکی از برتری مدل ارائهشده
داشت )Elganiny and Eldwer, 2016) .به بررسی و
4

Auto Regressive Moving Average
Auto Regressive Integrated Moving Average
6 Seasonal ARIMA model
5

مقایسه مدل خود همبسته با میانگین متحرک و مدل
خود همبسته با میانگین متحرک تجمعی فصلی برای
تعدادی از رودخانهها پرداختند و نشان دادند که مدل
غیر فصلی نتایج بهتری دارد ).سیدیان و
همکاران )1393،دقت روشهای سری زمانی و ماشین
پشتیبان SVM7جهت پیشبینی دبی جریان رودخانه
را مقایسه نمودند .نشان دادند که دقت روش SVM
باالتر و در هر دو روش دقت در مقیاس ماهانه باالتر از
روزانه است.
یکی از اساسیترین فرضیات در مدلسازی سری
زمانی ،مانا بودن و ایستایی سری زمانی است
) .(Brockwell and Davis, 1991نا ایستا بودن
سری زمانی میتواند در میانگین و واریانس اثر خود را
جلوهگر کند .چنانچه یک سری زمانی نا ایستا باشد
روشهایی وجود دارد که میتوان آن را ایستا نمود.
ازجمله آنها میتوان شناسایی و حذف مستقیم عوامل
نا ایستایی ) (Moeeni at al.,2017و استفاده از توابع
تبدیل و تفاضل گیری را نام برد .از کاربردهای تفاضل
گیری ،حذف کامل یا کاهش اثر عوامل نا ایستایی مثل
مؤلفههای روند و تناوب است .این مؤلفهها را میتوان به
ترتیب با تفاضل گیریهای غیر فصلی و فصلی از بین
برد)( .(Pena at al.,2017خادمی و همکاران)1396،
نشان دادند که در سری زمانی تراز دریاچه میشیگان-
هارُن ،تفاضل گیری توأم باعث ایستا سازی هر چه
بیشتر و همچنین بهبود نتایج پیشبینی میگردد.
در پژوهش حاضر بهمنظور بررسی تأثیر عملکرد
تفاضل گیری در بهبود ایستایی و نتایج مدلسازی سری
زمانی دبی رودخانه ،انواع تفاضل گیریهای فصلی ،غیر
فصلی و توأم بر رویدادههای مربوط به متوسط دبی
جریان ماهانه رودخانه دز در بازه زمانی  60ساله
( )1395-1336اعمال میگردد .ابتدا عملکرد آنها در
ایستا سازی سری زمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار
میگیرد .سپس تأثیر این تفاضل گیریها بر تعداد
مدلهای موردنیاز نیز بررسی خواهد شد .در نهایت،
Support Vector Machine
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ضمن مقایسه دقت پیشبینی مدلهای مختلف و
انتخاب بهترین مدل ،از مدل منتخب برای پیشبینی
 24ماه آینده استفاده شده است.

مواد و روشها
دادهها و منطقه مورد مطالعه
شکل ( )1موقعیت حوزه آبخیز دز در کشور ایران را
نشان میدهد .این حوزه ازلحاظ موقعیت جغرافیایی بین
 48درجه و  10دقیقه تا  50درجه و  21دقیقه طول
شرقی و  31درجه و  34دقیقه تا  34درجه  7دقیقه
عرض شمالی قرار دارد .مساحت کل حوزه بالغبر
 21720کیلومترمربع و متوسط ارتفاع آن حدود 1600
متر میباشد .جهت جریان در حوضه آبریز دز از سمت

شمال به جنوب است .همانگونه که در شکل ()1
مشخص است در سرچشمهها و در مسیر رودخانه دز
چندین ایستگاه هیدرومتری وجود دارد که در تحقیق
حاضر به دلیل موقعیت جغرافیایی و همچنین کاملتر
بودن اطالعات اندازهگیری شده ،از دادههای مربوط به
دبی متوسط ماهانه از سال آبی  1336تا سال 1395
ثبتشده در پنجمین ایستگاه هیدرومتری یعنی
ایستگاه تله زنگ استفاده گردیده است .از  720داده
موجود 576 ،داده ابتدایی یعنی معادل  80درصد دادهها
برای واسنجی و  144داده انتهایی برای اعتبار سنجی
استفادهشده است .شکل ( )2نمودار سری زمانی دبی
ماهانه رودخانه دز و جدول ( )1مشخصههای آماری این
سری را نشان میدهند.

شکل ( :)1موقعیت حوزه آبخیز دز و ایستگاههای هیدرومتری واقع در مسیر رودخانه دز.
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شکل ( :)2سری زمانی دبی ماهانه رودخانه دز.
جدول( :)1مشخصههای آماری سری زمانی دبی رودخانه دز
ضریب
کشیدگی

ضریب
چولگی

حداکثر
دادهها

حداقل
دادهها

واریانس

انحراف
معیار

میانگین

تعداد
دادهها

مشخصه
آماری

6/17

2/23

1421

36/26

49321/26

222/08

237/96

720

دبی
رودخانه
(مترمکعب
بر ثانیه)

که در روابط مذکور x(t) ،سری زمانی E ،و  Varتوابع

ایستایی سری زمانی
اگر در یک سری زمانی میانگین ،واریانس و
همچنین کوواریانس در دورههای مشخص ثابت باشد
(رابطههای  1تا  ،)4آن سری ایستا و چنانچه برای نقاط
زمانی  t1تا  tKدر هر تأخیر زمانی  ،hتوزیع توأم (x(t1
تا ) x(tnمانند توزیع توأم ( x(t1+hو ( x(tn+hباشد،
سری زمانی ایستای اکید خواهد بود (Salas et
) .al.,1980بهعبارتدیگر مفهوم اساسی ایستایی این
است که قوانین احتمالی حاکم بر فرآیند با زمان تغییر
نکرده و فرآیند در تعادل آماری باقی میماند.
()1

E ( x (t ) )  , t  Z

()2
()3
()4

E (x (t )) = m1 , t  Z

2

r , s ,t   Z

Var (x (t )) = m 2 ,t  Z

=  s (r +t ,s +t ) ,

)

()5

s ( r,s

Cox-Box

امید ریاضی و واریانس  s ،تابع اتوکوواریانس سری
زمانی m1 ،و  m2اعداد ثابت میباشند.
مدلهای احتماالتی سری زمانی ،برای سری ایستا در
واریانس و میانگین تعریفشدهاند .بنابراین ایستایی
سری زمانی ابتدا در واریانس و سپس در میانگین
بررسی میشود .در این مطالعه ،برای بررسی ایستایی
واریانس از روش کاکس-باکس 8و برای ایستا سازی
میانگین از رهیافت تفاضلگیری های غیر فصلی و
فصلی با گام زمانی معادل دوره تناوب فصلی ( ) 
استفاده شده است.
در روش کاکس-باکس چنانچه سری زمانی فاقد
ایستایی واریانس باشد ،تبدیل کاکس -باکس بهصورت
رابطه ( )5بر رویدادههای سری زمانی تعریف میشود:

8

x t − 1



= ) T (x t
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که در آن  پارامتر تبدیل x t ،مقدار متغیر اولیه در

فرض کرد که  .cov(Sg,Sh)=0درنهایت ،آمارهای با

زمان  tو )  T ( x tمقدار تبدیل یافته نظیر میباشد.

عنوان '  Zاز رابطه ( )9به دست میآید:

تبدیلهای کاکس-باکس صرفاً در جهت پایداری
واریانس عمل نکرده بلکه تقریب بهتری برای نرمال
بودن نیز ایجاد میکند(Salas et al.,1980).
بیشتر پارامترهای اقلیمی و هیدرولوژیکی بهصورت
فصلی هستند که نوسانات فصلی باعث پیچیدگی
بررسی روند میشود .در خیلی از رودخانهها قسمتی از
جریان ناشی از باران و بخشی ناشی از ذوب برف است.
همچنین در این رودخانهها ،افزایش دما طی اوقات
مختلف سال باعث تغییر در میزان رواناب در فصل بارش
و ذوب برف میشود .هنگامیکه دادههای هر فصل
بهصورت جداگانه بررسی گردند ،این روندها بهخوبی
قابل مشاهده میباشند .بنابراین نیاز است تا دادهها
بهصورت فصلی هم مورد بررسی قرار گیرد ] .[17در این
پژوهش از آزمون من-کندال فصلی( 9رابطههای  6تا )9
برای تعیین روند در دادهها استفاده شده است.
p
()6
'
S = S j

 S '− 1

  , S '  0
' S

()9
'
Z = 0, S ' = 0

 S '+ 1


, S '  0
'  S

'
چنانچه مقدار سطح احتمال 10که با توجه به مقدار Z
محاسبه میگردد کمتر از  5درصد باشد نشاندهنده آن
است که در سری زمانی روند وجود دارد(باقرپور و
همکاران .)1396،بعد از انجام این آزمون و در صورت
وجود روند ،اقدام به حذف روند به کمک روشهایی
مانند تفاضل گیری شده و سپس مدل مناسب برازش
داده میشود.

j =1

که در آن  Pتعداد کل فصول و  S jآماره کندال مربوط
به فصل  jام )(j=1,2,…,pبوده و طبق رابطه ()7
محاسبه میشود:
()7

))− x (k

n j −1

) sgn(x (i

nj

Sj =

i =1 k =i +1

اگر در دادههای سری زمانی همبستگی متوالی وجود
داشته باشد ،واریانس از رابطه ( )8قابلمحاسبه است .در
صورت عدم وجود همبستگی متوالی در دادهها ،ترم دوم
سمت راست رابطه حذف میشود.
p

()8
gh



p −1

کنترل مجدد ایستایی
ازآنجاکه ایستا بودن سری زمانی یک فرض پایه و
اساسی در مدلسازی و پیشبینی آن است ،جهت
حصول اطمینان از اینکه بعد از تفاضل گیریهای غیر
فصلی ،فصلی و ترکیبی ،سریهای مذکور حتماً ایستا
شدهاند ،میتوان با روشهای مختلفی این موضوع را
کنترل نمود(خادمی و همکاران .)1396،بدین منظور در
این پژوهش از آزمون ایستایی دیکی فولر تعمیمیافته11
استفاده گردیده است .این آزمون (روابط  10تا  )13بر
اساس وجود یا عدم وجود ریشه واحد عمل کرده
بهگونهای که با بررسی عدم وجود ریشه واحد ،ایستا
بودن سری را مشخص میکند.
()10

p

 S2 = Var (S j ) + 

g =1 h = g +1

) + 1 x (t − 1) + ... +  p −1 x (t − p + 1) +  (t

'

j =1

9 Seasonal Mann-Kendall
10 Probability Value

^

()11

که   ghکوواریانس بین آماره کندال در فصل  gو فصل
 hرا نشان میدهد .با فرض استقالل دادهها میتوان

)x (t ) =  +  1 t +  2 t 2 +  x (t − 1

^


= 




()12

H0 : = 0
ADF
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H1 :   0

()13

مدلهای سری زمانی

که در آن  عملگر تفاضلی مرتبه اول 1 ،  ،و  2
به ترتیب مقدار ثابت و ضرایب روند خطی و درجهدو،

  iضریب  iامین مرتبه خودهمبستگی p ،حداکثر
مرتبه خودهمبستگی در نظر گرفتهشده  ،آماره
^

آزمون دیکی-فولر تعمیمیافته  ،ضریب یا ریشه
تخمین زدهشده  ^ ،خطای استاندارد تخمین زدهشده،


SARIMA ( p , d , q )(P , D ,Q ) :

()15

n

2

)  (x (t ) − x

 (h ) = t = h

) = (B  ) (B ) (t

()16

) (B  ) = (1 −1B  −2 B 2 − ... −P B P

()17

)  (B ) = (1 − 1B − 2 B − ... − P B

()18

) (B  ) = (1 −1B  −2 B 2 − ... −Q B Q

()19

)  (B ) = (1 − 1B − 2 B 2 − ... − q B q

P

2

که در آن )  x (tسری زمانی دبی رودخانه  (t ) ،سری
باقیماندهها p ،مرتبه پارامتر خود همبسته غیر فصلی،

 qمرتبه پارامتر میانگین متحرک غیر فصلیP ،
مرتبه پارامتر خود همبسته فصلی Q ،مرتبه پارامتر
میانگین متحرک فصلی  ،دوره تناوب  ،پارامتر خود
همبسته غیر فصلی  ،پارامتر میانگین متحرک غیر
فصلی  ،پارامتر خودهمبستگی فصلی  ،پارامتر
میانگین متحرک فصلی B،عملگر تفاضلی،
 (1 − B ) Dبرابر  Dامین تفاضل گیری فصلی با گام

 و  (1 − B) dبرابر  dامین تفاضل گیری غیر فصلی
میباشد.
حداکثر مرتبه پارامترهای مدلهای مذکور ( q ، p
 P ،و  ) Qرا میتوان از روی نمودار  ACFشناسایی
کرد .اگر مرتبههای موردنیاز برای پارامترهای هرمدل
، q = 0,1,...., m

 P = 0,1,...., nو Q = 0,1,...., oباشند آنگاه
تعداد مدلهای موردنیاز ( )NOMبا توجه به قانون
احتماالتی و بر اساس رابطه ( )20به دست میآید:

t =h

h = 1, 2,,..., n / 4

Auto Correlation Function
BOX-JENKINS

 D

بهصورت، p = 0,1,...., l  :

)  (x (t ) − x )(x (t − h ) − x
n



) (B ) (B )(1 − B ) (1 − B ) x (t
d

 H0فرض صفر مبنی بر وجود ریشه واحد و  H1فرض
جایگزین مبنی بر عدم وجود ریشه واحد است.
با محاسبه مقدار  درصورتیکه این آماره از مقدار
بحرانی در توزیع دیکی-فولر کوچکتر باشد فرض صفر
رد میشود که به معنی آن است که ریشه واحدی وجود
نداشته و سری ایستا خواهد بود.
با عنایت به اینکه ضعف آزمون دیکی-فولر
تعمیمیافته در این است که اثر مؤلفه تناوبی بر نا ایستا
شدن سری را در نظر نمیگیرد ،بنابراین برای سریهای
فصلی استفاده از دیگر آزمونها در کنار آن نیز ضروری
خواهد بود .یکی از روشهای آزمون مجدد ایستایی،
رسم نمودار همبستگی نگار و بررسی شهودی آن است.
این نمودار مقادیر تابع خودهمبستگی ) 12(ACFرا به
ازای گامهای زمانی مختلف نشان میدهد .درصورتیکه
سری زمانی ایستا باشد ،این نمودار بالفاصله بهصورت
نمایی یا نوسانی به صفر میرا خواهد شد (Cryer and
) .Chan ,2008در این نمودار مقدار ضریب
خودهمبستگی دادهها (  ) برای گامهای مختلف رسم
خواهد شد .مقدار ضریب خودهمبستگی برای گام  hام
بهصورت رابطه ( )14به دست میآید:
()14

بهمنظور پیشبینی دبی رودخانه و با توجه به وجود
مدلهای مختلف سری زمانی بر اساس نظریههای
باکس-جنکینز ،13در این پژوهش از مدلهای آریمای
فصلی مکثر 14استفاده گردیده است .این مدل با روابط
زیر مطرح میشود:

12
13

Multiplicative Seasonal ARIMA

14
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)NOMSARIMA = (l+ 1)(m+ 1)(n + 1)(o+ 1

معیارهای ارزیابی مدلها
بهمنظور دستیابی به دقیقترین مدل ،معیارهای
ارزیابی متداول معتبر بر روی سری زمانی مورد مطالعه،
برازش داده میشود .در اینجا از معیارهای ضریب
همبستگی ( ،)Rجذر میانگین مربعات خطاها
( )RMSEو میانگین مطلق خطاها ( )MAEبرای
ارزیابی و تحلیل نتایج مدلها استفاده گردیده است.
هرچه مقادیر  RMSEو  MAEبه صفر نزدیکتر باشند
نشاندهنده عملکرد بهتر مدل است .مقدار ضریب
همبستگی که بین  -1و  1متغیر است در حالت برتر به
مقدار صفر نزدیکتر میباشد.
پس از بررسی معیارهای ارزیابی و انتخاب بهترین مدل،
مناسب بودن باقیماندههای حاصل از نتایج آن مورد
بررسی قرارگرفته و در صورت تأیید ،مدل برگزیده
انتخاب خواهد شد .در انتها با استفاده از مدل منتخب،
پارامتر دبی رودخانه در آینده پیشبینی میشود.
بررسی استقالل باقیماندهها
یکی از شروط اصلی برای تایید صحت مدل انتخابی
سری زمانی آن است که باقیماندههای حاصل از برازش
مدل باید تقریباً دارای خواص متغیرهای تصادفی نرمال
مستقل هم توزیع با میانگین صفر و واریانس ثابت
باشند .در این پژوهش برای اطمینان از صحت مدل
برازش شده ،باقیمانده مدل برازش شده مورد بررسی و
تجزیه تحلیل قرار گرفت .برای این کار نمودار احتمال
نرمال باقیماندهها ،نمودار باقیماندهها در مقابل مقادیر
برازش دادهشده ،نمودار باقیماندهها در طول زمان،
هیستوگرام باقیماندهها و نمودارهای توابع
خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی 15باقیماندهها

PACF
portmanteau test

15
16

ترسیم و مورد تفسیر قرارگرفته که در اشکال ( 6الی
 )8آورده شده است.
عالوه بر روشهای نموداری ،از آزمون پرت-مانتو16
نیز برای بررسی مناسب بودن مدل استفادهشده است.
این آزمون از خودهمبستگی باقیماندهها برای بررسی
فرضیه صفر ( )H0یعنی عدم وجود همبستگی بین
باقیماندههای مدل به کمک آماره آزمون  Qاستفاده
میکند .هرگاه مقدار آماره  Qاز مقدار متناظر جدول
احتماالتی کی دو )  2 ( 17بیشتر باشد فرضیه ( )H0که
گاهی آن را فرضیه کفایت مدل نیز مینامند رد میشود.
در این پژوهش مقادیر احتماالتی متناظر با این آزمون
( )P-Valueبرای  95درصد اطمینان لحاظ و استقالل
باقیماندهها مورد ارزیابی قرارگرفته است.

نتایج و بحث
قبل از مدلسازی سری زمانی دبی رودخانه دز و
بهمنظور بررسی ایستا بودن سری ،ابتدا ایستا بودن
سری ازنظر واریانس بررسی گردیده است .برای این کار
ابتدا پارامتر تبدیل توانی باکس-کاکس برای سری
موردنظر محاسبه شد .با توجه به ضرایب بهدستآمده،
دومرتبه تبدیل انجام پذیرفته تا به حالت مطلوب رسیده
شود .با نخستین تبدیل (  ) W1t = 1سری تبدیل
)x(t

یافته اول )  ( W1tو با اعمال تبدیلی دیگر ،دومین سری
تبدیل یافته (  ) W2t = W1t = 1بهدستآمده
)x(t

4

که این سری ازنظر واریانس حالت ایستا پیدا کرد .نتایج
پارامتر تبدیل توانی سری اولیه ) x(tو سری تبدیل
یافته دوم  W2tجهت بررسی ایستایی واریانس در
اشکال ( 3و  )4آورده شده است.

Chi Square

17
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شکل ( :)3نتایج پارامتر تبدیل توانی برای سری زمانی اولیه دبی رودخانه دز ())x(t

شکل ( :)4نتایج پارامتر تبدیل توانی برای سری زمانی تبدیل یافته دوم ( ) W2t

با توجه به مقدار بهدستآمده برای ضریب تبدیل
کاکس-باکس ،مشخص میشود که سری تبدیل یافته
 W2tازنظر واریانس ایستا شده و نیاز به تبدیل
دیگری ندارد .سری زمانی تبدیل یافته دوم تا انتها مورد

ارزیابی قرارگرفته و درنهایت پس از مدلسازی و حصول
نتایج ،اعداد به حالت اولیه تبدیل معکوس شدند.
بهمنظور بررسی وجود روند و ایستایی ازنظر
میانگین در سری فوق ،از آزمون من-کندال فصلی
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استفاده گردید .نتایج این آزمون در جدول ( )2نشان
دادهشده است .با توجه به مقدار آماره احتمال آزمون
( )P-Valueکه از سطح معناداری  5درصد کمتر است،

وجود روند در این سری محرز میباشد که باید از روش-
هایی همچون تفاضل گیری اقدام به حذف روند نمود.

جدول ( :)2نتایج آزمون من کندال فصلی برای سری تبدیل یافته
تعداد مشاهده

حداقل
()m3/s

میانگین
()m3/s

حداکثر
()m3/s

انحراف معیار



'S

P-Value

720

0/163

0/282

0/408

0/054

0/051

1087

0/045

یکی از راهکارهای حذف روند در سری زمانی
استفاده از عملیات تفاضل گیری است .در هنگام
استفاده از تفاضل گیری فصلی ،گام تفاضل گیری باید
مناسب بوده تا نتیجه مطلوب که همان ایستا شدن
سری است ،حاصل شود .در اینجا از گام  12برای تفاضل
گیری فصلی دبی رودخانه استفادهشده است.
با مشخص شدن گام مناسب تفاضل گیری فصلی
( )ω=12برای تفاضل گیری فصلی از مرتبه اول

( ،)D =1میتوان این عمل را به همراه تفاضل گیری
غیر فصلی مرتبه اول ( )d=1و تفاضل گیری توأم (هم
غیر فصلی و هم فصلی) بر رویدادهها انجام داد .بدین
منظور سری اصلی به سه سری جدید تبدیل میشود.
شکل ( )5این سریهای زمانی را نشان داده است.
با بررسی نمودارهای شکل ( )5مشاهده میشود که
نمودار سریهای تفاضل گیری شده کامالً افقی بوده و
درنتیجه روندی در آنها وجود ندارد.

شکل ( :)5سریهای زمانی تفاضل گیری شده

هرچند مشاهده شد که روند بهعنوان عامل مهم نا
ایستایی در سریهای تفاضلی دبی رودخانه وجود ندارد،
اما نمیتوان با اطمینان بیان داشت که سری ایستا است؛
زیرا ممکن است دیگر عوامل نا ایستایی همچنان وجود

داشته باشند؛ بنابراین برای اطمینان از ایستا بودن
سریهای اصلی و تفاضل گیری شده ،آزمون دیکی-
فولر تعمیمیافته بهکاربرده شد که نتایج آن در جدول
( )3آورده شده است.
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جدول ( . :)3نتایج آزمون  ADFبرای سری تبدیل یافته
نوع آزمون

حد بحرانی

d=0, D=0

d=1, D=0

d=0, D=1

d=1, D=1

ADFدیکی-فولر
تعمیمیافته

-3/396

(ایستا)
-6/034

(ایستا)
-21/415

(ایستا)
-8/566

(ایستا)
-10/122

با توجه به جدول ( )3مشخص میشود که تمامی
این سریها از نظر وجود روند ،ایستا هستند .همچنین
مشاهده میشود که مقادیر آمارهها برای تفاضل گیری
غیر فصلی ،توأم ،فصلی و سری اصلی به ترتیب اختالف
بیشتری با حدود بحرانی داشته است .از اینرو میتوان
دریافت چهار سری مذکور به ترتیب دارای ایستایی
بیشتری هستند.
آزمون دیکی-فولر برای تعیین ایستایی سریهای
فصلی گاهی ضعیف عمل میکند و برای سری مورد
بررسی در این پژوهش ،در مورد فصلی بودن دادههای
تفاضل گیری شده اطالعاتی در دسترس نیست .لذا
بهمنظور اطمینان بیشتر ،با رسم نمودار همبستگی نگار،

مجدداً ایستا بودن انواع سریهای بدون تفاضل و با
تفاضل گیریهای غیر فصلی ،فصلی و توأم بررسی شده
است که نتایج آن در شکل ( )6آورده شده است.
با توجه به شکل ( )6مشاهده میشود که سریهای
تبدیل یافته با تفاضل گیری توأم و تفاضل گیری فصلی
پس از چند گام به صفر نزدیک شده و داخل حدود
اطمینان  %95قرارگرفتهاند؛ بنابراین در این مرحله ایستا
بودن آنها محرز میشود .اما سری تبدیل یافته بدون
تفاضل و با تفاضل گیری غیر فصلی ،نامیرا و نوسانی
بوده که نشان دهنده آن است که سری های مذکور
ناایستا می باشند ،موضوعی که آزمون دیکی فولر در
شناسایی آن ناتوان بود.

شکل ( :)6نمودارهای خودهمبستگی حاالت مختلف سری زمانی تبدیل یافته

از این موضوع میتوان نتیجه گرفت که حتی تفاضل
گیری مرتبه اول همیشه باعث ایستا شدن سری نخواهد
شد و همواره بعد از این عمل باید ایستایی مورد بررسی
مجدد قرار گیرد .همچنین با توجه به گرافهای

خودهمبستگی مشاهده میشود که تفاضل گیری
فصلی ،تا  6گام غیر فصلی و یک گام فصلی با تأخیر 12
دارای خودهمبستگی بوده درحالیکه در تفاضل گیری
توأم (ترکیبی) ،این مقادیر به  1گام غیر فصلی و یک
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سریهای زمانی نیز تعیین میگردد .این تعداد که بر
اساس گامهای با مقادیر بزرگ از این نمودار به دست
آمد در جدول ( )4ارائهشده است .در این جدول
همچنین تعداد مدلهای موردنیاز برای دستیابی به
دقیقترین مدل با توجه به رابطه ( )20ارائه شده است.

گام فصلی با تأخیر  12کاهش دادهشده است .این قضیه
بهبود ایستایی را در سری با تفاضل گیری توأم نشان
میدهد.
از روی همبستگی نگارها عالوه بر ایستایی،
بیشترین تعداد پارامترهای موردنیاز برای مدلهای

جدول ( :)4مرتبههای پارامتر و تعداد مدلهای موردنیاز
p

نوع سری

q

P

Q

تعداد مدل

بدون تفاضل

سری نا ایستا

تفاضلگیری غیر فصلی

سری نا ایستا

تفاضل گیری فصلی

6

6

1

1

196

تفاضل گیری توأم

1

1

1

1

16

ترکیب SARIMA(p,1,q)(P,1,Q)12در نظر گرفته
شد .موضوع دیگری که از نمودارهای شکل ( )6و جدول
( )4میتوان دریافت نوع مدل مناسب برای مدلسازی
و پیشبینی است؛ بنابراین با جایگذاری مرتبههای
مختلف  p،Q،Pو  ،qسری تبدیل یافته توسط حاالت
مختلف ،مدلسازی و پسازآن در دوره اعتبارسنجی
پیشبینیشده است .آنگاه نتایج خروجی که برای سری
تبدیل یافته محاسبهشده بودند بهصورت معکوس به
شکل اعداد اولیه تبدیل شدند .معیارهای ارزیابی برای
نتایج تمامی مدلها محاسبه و دقیقترین مدل بر اساس
همین معیارها انتخاب گردید.

با توجه به جدول ( ،)4مشخص میگردد که تعداد
مدلها در تفاضل گیری توأم به میزان قابل توجهی
نسبت به تفاضل گیری فصلی کاهش مییابد؛ بنابراین
ایستایی بیشتر سری به کمک تفاضلگیری ،این مزیت
را هم دارد که با بررسی تعداد کمتری مدل میتوان به
دقیقترین مدل دست یافت .همچنین با توجه به آنکه
سری اصلی و سری حاصل از تفاضل گیری غیر فصلی
نا ایستا بودند مدلسازی برای آنها انجام نمیشود .در
این پژوهش مدل مناسب برای سری حاصل از تفاضل
گیری فصلی به صورتSARIMA(p,0,q)(P,1,Q)12
و برای سری حاصل از تفاضل گیری توأم بصورت

جدول ( :)5نتایج ارزیابی دقیقترین مدلها.
اعتبار سنجی

مدل

واسنجی

R

MA
E

RMS
E

R

MA
E

RMS
E

0/6

107/7

170/17

0/85

67/7

122/81

0/61

92/47

154/4

0/85

67/2

121/8

()1.1.1
)1.1.1(12
()4،0 ،4
)1.1.1(12

دقیقترین مدلها به همراه نتایج معیارهای ارزیابی
آنها چه برای دوره واسنجی و چه برای دوره اعتبار
سنجی در جدول ( )5آورده شده است .مشاهده میشود
که دقت مدلها تا حدی مخصوصاً در قسمت واسنجی
نزدیک به هم هستند اما دقت مدل  SARIMAبا

تفاضل فصلی نسبت به سری با تفاضل توأم ،بهتر و باالتر
است.
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ابتدا برای هر مدل منتخب ،آزمون پرت مانتو انجام و
سپس نمودارهای مختلف مربوط به باقیمانده بررسی
میشود .نتایج آزمون پرت مانتو برای مدل
 SARIMA)4،0،4()1،1،1(12مطابق جدول ( )6است:

بررسی کفایت مدلها
برای اطمینان از صحت مدل انتخاب شده به تجزیه و
تحلیل باقیماندههای مدل برازش شده پرداخته میشود.

جدول ( :)6نتایج آزمون پرت مانتو برای مدل )4،0،4()1،1،1(12
48

36

24

12

Lag

46/4

29/7

19/6

6/9

0/163

0/279

0/144

0/031

ChiSquare
PValue

در مدلهای فصلی ،تأخیر یا گام زمانی را برای بررسی
مدل اندکی بزرگتر در نظر میگیرند .همانطور که
مالحظه میشود مقدار p-valueبرای تمامی تأخیرهای
فوق حتی تا گام  48تقریباً بیشتر از  0/05است؛ بنابراین

میتوان فرض صفر بودن همه خودهمبستگیها را
پذیرفت .همچنین گرافهای حاصل از باقیمانده مدل
مذکور در شکل ( )7نیز حکایت از مناسب بودن و کفایت
مدل دارد.

شکل ( . :)7بررسی نمودار باقیماندههای مدل SARIMA)4،0،4()1،1،1(12

نتایج آزمون پرت مانتو برای مدل
 SARIM)1،1،1()1،1،1(12در جدول ( )7و نمودارهای
مختلف باقیمانده این مدل در شکل ( )8آورده شده
است .نتایج بررسیهای فوق نیز حکایت از مناسب بودن
و کفایت این مدل دارد.

جدول ( :)8نتایج آزمون پرت مانتو برای مدل
)1،1،1()1،1،1(12
48

36

24

12

Lag

54/4

37/2

27

12/2

0/114

0/204

0/104

0/093

ChiSquare
Pvalue

93

94
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شکل ( :)8بررسی نمودار باقیماندههای مدل SARIMA)1،1،1()1،1،1(12

به مدت  24ماه پیشبینی صورت گرفته که نتایج آن
در شکل ( )9آورده شده است .همانگونه که در
معیارهای ارزیابی مدل (جدول  )5آورده شد نتایج
صحت سنجی مدل ،مطابقت خوبی با واقعیت داشته که
این موضوع در شکل ( )9نیز قابل مشاهده است

پیشبینی
با انتخاب بهترین مدل مطرحشده یعنی مدل
 SARIMA )4،0،4()1،1،1(12و بر اساس روابط (-19
 ،)15الگوی دبی جریان رودخانه دز طبق رابطه ()21
به دست آمد .با برازش آن بر روی سری زمانی اصلی،
()21

= )(1 − 0.03B12 )(1 − 0.254B − 0.220B2 − 0.1B3 − 0.176B4 )(1 − B12 )X(t
)(1 + B )(1 − 0.347B − 0.029B − 0.026B + 0.146B )(t
4

3

2

شکل ( .:)9نمودار سری زمانی اصلی و سری پیشبینیشده توسط مدل منتخب

12
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نتیجهگیری
رودخانه دز یکی از مهمترین رودخانه ها در حوزه
منابع آب کشور است بهگونهای که چندین ایستگاه
هیدرومتری در طول رودخانه و بهطور مستمر در حال
پایش دبی آن هستند .در پژوهش حاضر به بررسی
ایستایی اولیه سری زمانی دبی رودخانه دز پرداخته شد
و تأثیر تفاضل گیریهای مختلف غیر فصلی ،فصلی و
ترکیبی بر ایستا سازی سری زمانی و نتایج حاصل از
مدلهای منتخب آن بهطور کامل بررسی گردید.
خالصه نتایج به شرح زیر است:
 -1سری حاصل از تفاضلگیری غیر فصلی همانند سری
بدون تفاضل فاقد ایستایی الزم بود .نکته حائز اهمیت
در این پژوهش ،ناتوان بودن آزمونی قوی مانند دیکی-
فولر تعمیمیافته در تشخیص ناایستا بودن آنها است .از
بین دو سری دیگر یعنی سری با تفاضل توأم و سری با
تفاضل فصلی ،سری با تفاضلگیری توأم دارای بیشترین
ایستایی بود.
 -2ایستایی بیشتر دادهها دستیابی به دقیقترین مدل
را آسان کرد بهاینترتیب که به تعداد بسیار کمتری مدل
برای کنترل حاالت مختلف نیاز بود.

 -3بهترین مدل حاصل از سری زمانی دبی رودخانه با
تفاضلگیریفصلی مدل SARIMA)4،0،4()1،1،1(12
و برای مدل منتخب سری زمانی با تفاضلگیری توأم
مدل  SARIMA)1،1،1()1،1،1(12انتخاب گردید.
 -4برای مدل  SARIMA)4،0،4()1،1،1(12نتایج
معیارهای ارزیابی  MAE ،RMSEو Rدر قسمتهای
واسنجی به ترتیب برابر 67/2 ،121/8و  0/85و در
قسمت اعتبارسنجی به ترتیب برابر  92/47 ،154/4و
 0/61قرار گرفت.
 -5برای مدل  SARIMA)1،1،1()1،1،1(12نتایج
معیارهای ارزیابی  MAE ،RMSEو  Rدر قسمتهای
واسنجی به ترتیب برابر  67/7 ،122/81و  0/85و در
قسمت اعتبار سنجی به ترتیب برابر 107/7 ،170/17
و  0/6قرار گرفت.
 -6نتایج نشان دادند برای هر دو مدل منتخب سری
حاصل از تفاضل فصلی و تفاضل ترکیبی،دقت مدل در
قسمت واسنجی بسیار بیشتر از اعتبار سنجی بوده و
بهطورکلی از میان هر دو مدل ،مدل حاصل از تفاضل
گیری فصلی دقت بهتری را نشان داد .نتایج پژوهش
حاضر پتانسیل استفاده برای مناطق مشابه را دارا
میباشد.
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Assessing the Improvement of Stability and Precision of Predicting the
Time Series Models of River Flow under the influence of Differential
Approach (Case study: Dez River)
Mohsen Moslemzadeh1, Saeed Farzin2*, Hojat Karami3

Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of seasonal, non-seasonal and combined
differentiations on the time series stability of Dez River’s monthly discharge for 60 years. Also,
the effect of the stability level on the performance of SARIMA models in the prediction of the
time series is investigated from different aspects. Out of 720 data, 80% are taken into account for
the calibration and the rest for the validation period. First, the stability of the variance of time
series was investigated and the necessary transformations were applied to stabilize the variance.
Then, with the help of seasonal Mann-Kendall test, the average stability was evaluated and its
results have been used to assess the existence of the process and the need for differentiation. Using
seasonal, non-seasonal and combined differentiations, three new series have been created, whose
stability with the original series have been investigated by analyzing the ACF graph and the
generalized Dickey-Fuller test. In the following, the type and number of parameters required in
the models are determined for each scenario. The results indicate that when using combined
differentiation, the number of models needed for review is severely reduced so that for modeling
of series with seasonal differentiation, 196 and for modeling of combined differentiation series,
only 16 models need to be investigated. While the outcomes of the best model of both types of
differentiated series were almost the same, the best model of the seasonal differencing series, with
the criteria of the assessment of MAE= 92.4, RMSE = 154.4 and R = 0.61 showed its superiority
over the other models. Finally, the selected model namely SARIMA (4, 0, 4) (1, 1, 1)12 has been
used to predict the river flow in the next 24 months.
Keywords: Differentiation, Stability, Prediction, River Flow, SARIMA
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