اکوهیدرولوژی
دورۀ  ،4شمارۀ  ،1بهار  ،1396ص 65-73

پیشبینی و تحلیل روند پارامترهای کیفی آب رودخانه با استفاده از مدل سری زمانی  ARIMAدر
حوضۀ آبخیز رودخانۀ کهمان
علی حقیزاده ،1حسین یوسفی ،2یزدان یاراحمدی ،3پروین نورمحمدی ،4رضوان علیجانی

5

 .1استادیار ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه لرستان
 .2استادیار ،دانشکدۀ علوم و فنون و نوین ،دانشگاه تهران
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکوهیدرولوژی ،دانشکدۀ علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران
 .4دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه لرستان
 .5دانشجوی دکتری مهندسی آبخیزداری ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه لرستان
(تاریخ دریافت 1395/08/15؛ تاریخ تصویب )1395/11/30

چکیده
رودخانۀ کهمان پرمنفعتترین رودخانۀ شهرستان الشتر از نظر کشاورزی و پررور

مراهی اسرت .بر دلیر اینکر فراینردهای

هیدرولوژی تصادفیاند ،آمار و احتمال اساس تجزی و تحلی پدیدههای یادشده است ،بنابراین از سرریهرای زمرانی اسرتفاده
میشود .در تحلی سری زمانی ،مرحلۀ اول شام نمایش نوسان پارامترها در طول زمان است ،مرحلۀ دوم ایستاسرازی دادههرا،
مرحلۀ سوم نرمالسازی و مرحلۀ چهارم شناسایی پارامترهای مدل است .درنهایت ،برای سنجش دقرت مردل در پریشبینری از
شاخص مجذور میانگین مربعات خطا  RMSEو معیار اطالعاتی آکاییک  AICاستفاده شد .در این تحقیق روند تغییرات زمرانی
س پارامتر  HCO3 ,pHو  Naک از پارامترهای مؤثر بر کیفیت آب شرب و کشراورزی هسرتند ،در ایسرتگاه درهتنر

رودخانرۀ

کهمان طی سالهای آماری  1366تا  1392مطالع شد .سپس براساس نمرودارهرای سرری زمرانی دادههرا و همننرین نمرودار
خودهمبستگی جزئی ،مدل  ARIMAفصلی ضربی از بین مردلهرای سرری زمرانی انتخراب و در نررمافزارهرای  XLSTATو
 MINITABاستفاده شد .برای  HCO3مدل بهین برای پیشبینری  ARIMA )1،1،1(*)1،1،1(4و بررای )1،1،1(*)1،1،1(4 ،pH
 ARIMAتشخیص داده شد؛ ولی برای  Naهیچیک از مدلهای  ARIMAمناسب تشرخیص داده نشرد HCO3 .معمرو ا رونرد
افزایشی دارد .محدودۀ تغییرات  pHطبق نمودار سریهای زمانی در محدودۀ بهینر  6/5ترا  8/5قررار دارد Na .بر دلیر نبرود
سازندهای نمکی در حوضۀ آبخیز رودخانۀ کهمان معمو ا روند ثابتی دارد و افزایشی

نیست.

کلیدواژگان :پیشبینی ،رودخانۀ کهمان ،سری زمانی ،مدل .ARIMA

نویسندۀ مسئول

Email: Hosseinyousefi@ut.ac.ir
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مقدمه
رودخانهها با عبور از نواحی مختلف مناطق وسیعیی را حتی
حأثعر قرار میدهند ،ضمن اینکه خود نعی حتی حیأثعر قیرار
میگعرند .حتلعل پدیدههای حصیادیی در علیآ امیار تیور
میگعرد؛ در بتث کعفع اب هآ مثل سایر یرایندهای علیآ
هعدرولوژی با پدیدههای حصیادیی سیروکار دارییآ .حج ییه و
حتلعل سریهای زمانی میموالً دو هدف را دنبیال مییکنید،
ابتدا درک یا مدلکردن مکانعسآ حصیادیی کیه بیه مدیاهدۀ
سری منجر میشود و دوم پعشبعنی مقادیر ایندۀ سری کیه
برمبنای گذشتۀ ان تور میگعیرد .منظیور از یی سیری
زمانی مجموعهای از دادههیای امیاری اسی کیه در یواتیل
زمانی مساوی و منظمی جمعاوری شده باشیند و روشهیای
اماری ای که اینگونه دادههیای امیاری را بیهکیار مییبرنید،
حتلعل سریهای زمانی نامعده میشیوند .اسیا بسیعاری از
حصمعآگعریهیا در یراینیدهای هعیدرولوژیکی و حصیمعما
بهییرهبییرداری از منییابع اب بییر پایییۀ پ یعشبعنییی و حتلعییل
سریهای زمانی اس [ .]1با مقایسۀ دق روشهای مختلف
حتلعل سریهای زمانی در پیعشبعنیی دبیی ماهانیۀ حوضیۀ
ابخع در کرخه حوسط میعارهای ضیری اکایعکیه  1)AICو
مجییذور معییانمعن مربیییا خ ییا  )RMSEبییه اییین نتعجییه
رسعدند که روش انالع روند بهترین پعشبعنی و پی از ان
مییدلهییای مختلییف خییودهمبسییته یییا معییانمعن متتییرک
 )ARMAبا اختالف ج ئی در اولوی بیدی قرار دارنید [.]2
حج یه و حتلعل سریهای زمانی بیهطیور نظیری و عملیی از
زمان شروع کار اتلی باک و جنکعین در سیال  1970بیا
عنوان «حج ییه و حتلعیل سیریهیای زمیانی ،پیعشبعنیی و
کنتییرل» بییهسییرع حوسیییه یایی [ .]3کییاربرد مییدلهییای
رگرسعونی را در بررسی حغععرا دما با اسیتفاده از بلنیدحرین
سریهای زمانی بررسی کردند و پی بردند کیه حغععرپیذیری
شایان حوجهی در مقعا هیای سیاالنه و دهیهای وجیود دارد
[ .]4در پعشبعنی روند حغععرا پارامترهیای  NO3و  DOدر
رودخانۀ سفعدرود با مدل ) ARIMA (2,0,0با بهدس امیدن
همبستمی زیاد بعن مقادیر حخمعنی و مداهدهای به عملکرد
خوب مدل پی بردند [ .]5با میدلسیازی سیریهیای زمیانی
جریان رودخانۀ زاینیدهرود پیی بردنید کیه میدل ARIMA
) (1,1,0)*(0,1,1مناس حرین مدل بیرای پیعشبعنیی اسی

1. Akaikes Information Criterion

[ .]6در حتلعیل م الییا هعییدرولوژی و اقلعمیی بیه کمی
سییریهییای زمییانی مییدل  ARIMAرا مناس ی دانسییتند و
میتقدند که نتایج بهعنه در این مدل بهدسی مییایید [.]7
حغععرا زمانی دما و بارش با استفاده از میدل سیری زمیانی
 ARIMAدر من قۀ کرماندیاه را بررسیی کردنید و بیه ایین
نتعجه رسعدند که بعدترین دما در سالهای اینیده در حیال
ای ایش و بارش روند کاهدی خواهد داش  .هدف از حتقعیق
حاضر بررسی روند حغععرا پارامترهای  pH HCO3, Na,در
رودخانۀ کهمان با مدل  ARIMAاس .
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

حوضۀ ابخع رودخانۀ کهمان در غرب ایران واقع در استان
لرستان ،شهرستان الدتر با طیول جغرایعیایی  48درجیه و
 21دقعقۀ شرقی و عرض  33درجه و  59دقعقۀ شمالی ،بیا
ارحفاع  1600متر از س ح دریا قرار دارد.
بعدییتر زم یعنهییای الدییتر بییهوس یعلۀ اییین رود ابعییاری
میشوند .یکی از شعال های ب رگ پرورش ماهعان سرد ابی
کدور در مسعر این رود به چدآ میخورد کیه ندیاندهنیدۀ
باکعفع و سالآ بودن اب ایین من قیه اسی  .بیا حوجیه بیه
پتانسعلهای ابی ارحفاعا اهکی گرین درتد احتمیال بیروز
کمبود اب در این من قه کآ اس  .اقتصاد این شهر بیر پاییۀ
کداورزی و حأمعن اب از رودها و چدمههاس  .بیرای انجیام
حتقعق حاضر دادههیای مربیو بیه مقیادیر پارامترهیای pH
 Na, HCO3,که بهتیور دورههیای چهارماهیه از ایسیتماه
درهحنییک کهمییان انییدازهگعییری شییده بییود ،از سییازمان اب
من قهای شهرستان خرماباد اخذ و سالهای اماری  1366حا
 1392بییرای متاسییبا در نظییر گریتییه شیید .موقیعیی
جغرایعایی من قۀ م الیهشده در شکل  1اورده شده اس .
روش تحقیق
در بتث سریهای زمانی اگر یقط مقیادیر غعیر تیفر را در
نظر بمعریآ ،سری از نوع غعر متنیاوب اسی و پارامترهیای
کعفی رودخانه بهتیور روزانیه ،ماهانیه و سیاالنه در ایین
سری هستند .از طرف دیمر ،اگر قوانعن احتمال حیاکآ بیر
یرایند در طول زمان حغععر نکند ،سری از نوع ایستاسی ؛ و
این ایستایی میحواند در معیانمعن ،وارییان و کووارییان
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شکل  .1موقعیت منطقۀ مطالعهشده

حیریف شود .در مباحث هعدرولوژی ،حغععرا جیویی ماننید
وقوع سالهای پرباران و بیه دنبیال ان خدی سیالیهیای
پیدرپی موج میشود حا سری زمانی پارامترهای کعفیی
ناایستا شود .از شرایط اولعۀ استفاده از دادهها در سریهای
زمانی ایستابودن انهاس  ،در غعر اینتور باید ناایستایی
ریع شود .برای مدلسیازی از سیریهیای زمیانی ،میمیوالً
متخصصان از انواع مختلف مدلهای ریاضی و امیاری بهیره
میگعرند ،بهطوری که همبستمیهای موجود بیعن زمیان و
مداهدا مد نظر اس [ .]8مهیآحیرین میدلهیای سیری
زمانی عبار اند از:
 ،AR(p) .1مدل احورگرسعون یا خودهمبستۀ مرحبیۀ  pبیا
پارامترهای پریودی برای متغعر نرمال استاندارد.
 ،MA(q) .2میییدل معیییانمعن متتیییرک مرحبیییۀ q؛ در
هعدرولوژی مدلهای  ARحوانایی مدلسازی نوسیانا
کییآ متغعرهییا را ندارنیید ،طبییق م الیییا [ ]9بییرای
مدلسازی نوسانا زیاد ،میحوان با اضایهکردن مؤلفیۀ
 MAبه  ARنتایج مدلسازی را بهبود بخدعد .در این

مدل متغعر در زمیان  tاز روی مقیدار حصیادیی همیان
لتظیه بییهعییالوۀ  qبرابییر مقییدار حصییادیی مربییو بییه
زمانهای قبل از  tبراورد میشود.
 ،ARMA(p,q) .3میییدل خیییودهمبسیییتهی معیییانمعن
متترک؛ هرگاه دو میدل قبلیی در همیدیمر ادغیام
شوند ،مدل  ARMAبا مرحبیههیای  pو  qحصیادیی
مربو به زمانهای قبل از  tبراورد میشود .شیر
اسییتفاده از مییدلهییای  ARMAمنتییرفندییدن
ظاهری از حال ایستایی در سیری زمیانی و حنی ل
سریع در حابع  ACFاسی  .در غعیر ایینتیور از
مدل  ARIMAاستفاده میشود.
 ،ARIMA(p,d,q) .4مییدل خییودهمبسییتهی معییانمعن
متترک حلفعقشیده []10؛ در شیرایط نیاایسیتایی
مدل  ARIMAرا با درنظیرگیریتن مرحبیۀ حفاضیلی
ارائه کردنید .بیرای حخمیعن پارامترهیای کمتیر بیا
نوسان کآ و پایداری بعدتر میحیوان از میدلهیای
سادهحر مثل  ARMAاستفاده کرد [.]7
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 ،SARIMA(p,d,q)*(P,D,Q) .5مییدل خییودهمبسییتهی
معانمعن متترک حلفعقشیدۀ یصیلی؛ هرگیاه در یی
سییری بییید از هییر یاتییلۀ زمییانی مدییخ )S
شباه هایی پعدا شود ،سری ریتار یصلی یا حناوبی بیا
دورۀ حناوب  Sدارد .از بعن مدلها ،میدل  ARIMAبیا
حأکعد بر دورۀ یصلی انتخیاب شید .از انجیا کیه بیرای
استفاده از میدلهیای یادشیده بایید یراینید ایسیتایی
برقرار باشد ]6[ ،در شرایط ناایستایی ،میدل ARIMA
را با درنظرگریتن مرحبۀ حفاضیلی ارائیه کردنید .اولیعن
مرحله در استفاده از مدل سیریهیای زمیانی نمیایش
نوسانهای پارامترهای کعفی در زمان بهشمار میایید.
مرحلۀ سیوم بررسیی نرمیالبیودن دادههاسی کیه از
طریییق ازمییون نعکییویی بییرازش تییور گرییی .
نرمالبودن دادهها به این دلعل اهمع دارد که حئوری
سریهای زمانی براسا نرمالبیودن دادههیا حوسییه
یایته اس و در تورحی که دادهها نرمال نباشند ،بایید
از روشهای مختلف انها را نرمالسازی کیرد .ازجملیه
روشهای نرمالسازی استفاده از روش لماریتآگعیری
از دادههاس  .در تورحی که دادهها حول خط نعمساز
پراکنده باشند ،میحیوان گفی کیه دادههیا از ازمیون
نرمال پعروی میکنند .همچنعن اگیر  P-Valueکمتیر
از  alphaیییا سیی ح اعتمییاد کییه  0/05اسیی  ،باشیید
نرمالبیودن دادههیا حأیعید مییشیود .مرحلیۀ چهیارم
شناسایی نوع و پارامترهای مدل اس کیه بیا حتلعیل
نمودارهییای  ACF1و  PACF2یییا خییودهمبسییتمی و
خودهمبستمی ج ئی تور مییگعیرد و پی از ان
تت سنجی میدل انجیام خواهید شید .پارامترهیای
تت مدل شامل  MAPE3درتید معیانمعن م لیق
خ ییا) MAD4 ،معییانمعن م لییق انتییراف)MSD5 ،
معییانمعن مربیییا انتییراف) اس ی کییه روابییط انه یا
بهتور زیر اس :
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پعشبعنیشده و  nحیداد دادههاس .
نتایج و بحث
نمودار حوزیع زمانی پارامترهای مد نظر بهتور زیر اسی ،
 Ytمیادلۀ خط بیرازش دادهشیده بیر دادههیا ،پارامترهیای
مربو به تیت پیعشبعنیی رونید هسیتند کیه هرچقیدر
مقدارشان کمتر باشد ،نداندهندۀ مناسی حیربیودن میدل
هستند .خط سعاه نداندهندۀ دادههای واقیی و خط قرمی
دادههای برازش دادهشده هستند.
طبق نمودارها شکل های  2ی  )4دادههای اولعۀ نیاایسیتا
هستند که از اقداما اولعۀ ایستاسازی دادهها یا حذف رونید
انهاس که در متعط نرمای ار  XLSTATتور مییگعیرد.
برای ایستاکردن دادهها در معانمعن از روش حفاضلی و بیرای
حبدیل پایداری در وارییان از روش  BOX-COXمییحیوان
استفاده کرد .نرمای ار برای حیععن ناایسیتایی ییا مؤلفیۀ رونید
ی خط را بر دادهها برازش میدهد .شیع ایین خیط برابیر
مؤلفۀ روند اس  .در تورحی که شع این خیط تیفر باشید،
دادههییا یاقیید رونیید و ایسییتا هسییتند [ .]11بییا بررسییی
تور گریته مدخ شد که دادههیا رونید دارنید ،بنیابراین
سری زمانی موجود به سیری ایسیتا حبیدیل و رونید دادههیا
حذف شد .نمودارهای زیر مربو بیه حیذف رونید دادههیای
اولعه و همچنعن نمودارهای نرمیالنبیودن دادههیای اولعیه و
نرمالشدن دادههای باقیماندۀ مربو به پارامترهای یادشیده
اس که ندان میدهند دادههای اولعه نرمال نعستند.
با حوجه به حأخعرهای دادهشده در نمودارها و بیا حوجیه
به اینکه در حأخعرهای اول در متدودۀ میناداری هستندp ،
و  qمقیدار  1را مییگعرنید d .هیآ درجیۀ حفاضیلگعیری و
مربو به مرحلیۀ ایسیتاسیازی دادههیا اسی و  1در نظیر
گریته میشود D .مربو به وجود حنیاوب در دادههاسی و
مقدار ان در پژوهش حاضر برای هر دو متغعر  1و  sنع بیا
حوجه به حکرار دادهها و دورهایبودن برابر  4اس  .مقادیر P
و  Qبا حوجه به ازمون و خ ا مدخ میشیوند .بیراسیا
اتییل امسییاک مییدلی کییه  AICکمتییری داشییته باشیید،
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 رودخانۀ کهمانpH  نتیجۀ آزمون روند دادههای.3 شکل

 رودخانۀ کهمانHCO3  آزمون روند دادههای.2 شکل

 رودخانۀ کهمانNa  نتیجۀ آزمون روند دادههای.4 شکل

Trend Analysis Plot for detrend

Trend Analysis Plot for C5

Linear Trend Model
Yt = -0.0126080 + 0.000203189*t
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 رودخانۀ کهمانNa  وpH ،HCO3  بهترتیب مربوط به حذف روندشدن دادههای اولیه در.5 شکل
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HCO3  نرمالشدن دادههای باقیماندۀ.7 شکل

HCO3  نرمالنبودن دادههای اولیۀ.6 شکل

Johnson Transformation for na
P r obability P lot for O r iginal Data

90

99
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<0.005

50
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1
0.1

pH  نرمالشدن دادههای باقیماندۀ.9 شکل
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Na  نرمالشدن دادههای باقیماندۀ.11 شکل

1.2

Transformatio

N
AD
P -V alue for B est F it: 0.125371 P-Value

99
6.986
<0.005

Z for B est F it: 0.51
B est T ransformation T y pe: S L
T ransformation function equals
3.58883 + 1.28646 * Log( X + 0.00133128 )

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.12
0.09
0.06
0.03
0.00

0.2

(P-Value = 0.005 m

P r obability P lot for T r ansfor med Data

99.9

Na  نرمالنبودن دادههای اولیۀ.10 شکل
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.  برای پارامترهای مد نظر در زیر اورده شده اس90
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HCO3  دادههای حذف روندشده درPACF  وACF  بهترتیب مربوط به نمودارهای.13  و12 شکل
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Z for
B est
T rans
3.588

71

حقیزاده و همکاران :پیشبینی و تحلیل روند پارامترهای کیفی آب رودخانه با استفاده از ...

شکل  14و  .15بهترتیب مربوط به نمودارهای  ACFو PACFدادههای حذف روندشده در PH
Autocorrelation Function for na

Partial Autocorrelation Function for na

)(with 5% significance limits for the autocorrelations

)(with 5% significance limits for the partial autocorrelations
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شکل  16و  .17بهترتیب مربوط به نمودارهای  ACFو  PACFدادههای حذف روندشده در Na
شناخته میشیود .مقیادیر  Pو  Qبیرای  HCO3و pH

مناس
بهحرحع برابیر  1و  1و بیرای  2 ،Naو  2حدیخع داده شید.
پ از این مراحل برای اینکه ببعنعآ ایا سریهای بررسیشده
قابلع پیعشبعنیی دارنید ییا خعیر ،میدل واسینجی شید .بیه
اینتور که دادههای اندازهگعریشده طی سیالهیای 1389
حا  1392بیرای  12 HCO3مدیاهده) و سیالهیای  1390حیا
 1392برای  8 pHمداهده) و  1388حا  1392برای 16 Na
مداهده) ،که وارد متاسبا ندده بودند ،پعشبعنی شدند کیه
دربیییارۀ  HCO3و  pHهمبسیییتمی مثبی ی بیییعن دادههیییای
مداهداحی و پعشبعنیشده قابلع میدل را بیرای پیعشبعنیی
ثاب کیرد؛ ولیی دربیارۀ  Naعیدم همبسیتمی بیعن دادههیای
یادشده ندان داد مدل بهعنه قابلع پیعشبعنیی نیدارد .بیرای
مقایسۀ مدلهای با مرحبۀ مختلف خیودهمبسیته بیا معیانمعن
متترک از میعار اطالعاحی اکایعکه استفاده شد که در مقایسیه

بیا میدلهیای مختلیف ،میدل دارای کمتیرین میعیار یادشییده
ارجححر اس  .میادلۀ ان در راب ۀ  4بعان شده اس [.]12
 RSSمجموع مربیا باقیمانده n ،حیداد دادهها K ،حییداد
پارامترهای مدل اس  .درنهای برای سینجش دقی میدل در
پعشبعنی از شاخ مجذور معیانمعن مربییا خ یا RMSE
و بیهحرحعی مقیادیر
طبق راب ۀ  5استفاده شید [.]2
مداهداحی و پعشبعنییشیده و  nحییداد دادههیا در واسینجی
اس  .با استفاده از این شاخ و مقایسۀ بعن مقادیر حخمعنیی
و مداهدهای مدلهای برحر انتخاب شد .مقیادیر میعیار  AICو
شییاخ  RMSEبییرای  HCO3و  pHبییهحرحعیی برابییر بییا
),(RMSE=0.878

)(AIC=281.551) (AIC=290.341
) (RMCE=0.946اس  .نمودارهیای همبسیتمی بیعن مقیادیر

پعشبعنی و مداهدهای بهتور زیر اس [.]13
)4
)5

AIC  2K  n Ln  Rss / n 

1 n
2
  x t  xˆt 
n t 1

RMSE 
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شکل  .18روند همبستگی بین مقادیر پیشبینی و مشاهداتی HCO3 ،در مدل بهینه p=1, d=1, q=1, P=1, D=1, Q=1, S=4

شکل  .19روند همبستگی بین مقادیر پیشبینی و مشاهداتی pH ،در مدل بهینه p=1,d=1, q=1, P=1, D=1, Q=2, S=4

شکل  .20عدم همبستگی بین مقادیر پیشبینی و مشاهداتی Na ،در مدل بهینه p=1, d=1, q=1, P=2, D=1, Q=2, S=4

نتیجهگیری

 (1,1,1)*(1,1,1)4برای  pHو  (1,1,1)*(2,1,2)4بیرای Na
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 سیازندهای زمیعنشناسیی بیهعنیوان. زمانهای مختلف اس
.مهآحرین عامل در کنترل کعفعی ابهیای سی تی هسیتند
HCO3  ایی ایش معی ان. میمیوالً رونیید کاهدیی نییداردHCo3
. بهدلعل عبور رودخانه از مناطق با سنکشناسیی اهکیی اسی
 رودخانیۀ کهمیان از کیوه گیرین،همان طیور کیه گفتیه شید
 میمیوالً رونید.سرچدمه مییگعیرد کیه سیاخ اهکیی دارد
 اب در میاههییای شیهریور و مهییر بیهدلعییل ورودpH حغععیرا
روانابهای کداورزی به رودخانه و درنتعجه ورود االیندههیای
.با پایۀ اسیعدی هومیو ) رونید کاهدیی را ندیان مییدهید
 در اسعدیحرین و در سیاعpH همچنعن قبل از طلوع ایتاب
 در کل.  بیدازظهر در قلعاییحرین حد خود در شبانهروز اس2
 طبییق نمییودار سییریهییای زمییانی درpH متییدودۀ حغععییرا
 بیرایpH  متدودۀ مجیاز. قرار دارد8/5  حا6/5 متدودۀ بهعنه
 اس که برای ماهی قی لاال8  حا6/5 پرورش ماهعان سرد ابی
pH  همچنیعن.  مجاز اس،که در من قه پرورش داده میشود
8/5  حیا7  و بیرای شیرب8/5  حا6 مناس برای ابهای زراعی
Na .  من قه برای این مصارف هآ مناسی اسیpH اس که
بییهدلعییل نبییود سییازندهای نمکییی در من قییه و همچنییعن
اهکیبودن سازند حوضۀ ابخع رودخانۀ کهمان میمیوالً رونید
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