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جنکينز و پويايي  -بيني تراز سطح آب درياچه اروميه با استفاده از مدل استوکاستيکي باکس پيش
  سيستم

  
  ٢يندا قشالق و *١يحامد نوذر

 
  

  چکيده
  

در مورد درياچه اروميه که در دهه  ،دغدغه بسياري از کشورهاي خاورميانه است. اين موضوع در ايران ،امروزه چالش منابع آب
تراز سطح  ،ها و احداث سدها يسالکخشاخير دچار بحران شده است، اهميت دوچندان دارد. با توجه به تغييرات بارندگي، وقوع 

هاي  بررسي روش ،اين تحقيقدر هدف اصلي  نيبنابرا ؛است شدهتغييرات و نوسانات زيادي  خوش دستآب درياچه اروميه 
 يبرابتوان سناريوهايي را  ،تا به کمک آن استبيني تراز آبي درياچه اروميه  يشپسازي نوسانات و  شبيه يبرا استوکاستيکي

 افزار نرمني در محيط هاي سري زما صورت مستقيم و با استفاده از مدله ب ،د. در ابتدا تراز آب درياچهکرمديريت آن تعريف 
Minitab  سازي درياچه اروميه با  بيني شد. سپس به مدل سازي و پيش يهشب، ۱۳۸۶تا  ۱۳۵۵ساله از سال  ۳۲براي دوره زماني

هاي ورودي و  بيني جريان سازي و پيش يهشبپرداخته و پس از آن،  VENSIMها در محيط  توجه به رويکرد پويايي سيستم
سازي  يهشببيني وارد مدل شد. مقايسه اين دو روش  هاي سري زماني انجام و نتايج پيش استفاده از مدلخروجي به درياچه با 

نتايج  VENSIMها در مدل  دن آنکرهاي ورودي و خروجي و وارد  سازي جريان يهشبتراز آب درياچه اروميه نشان داد که 
  هاي سري زماني در پي خواهد داشت. از مدلسازي مستقيم تراز سطح آب با استفاده  تري نسبت به شبيه دقيق

  
 .Minitabهاي سري زماني،  مدل، تراز آب درياچه اروميهپويايي سيستم،  :ي كليديها واژه
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  مقدمه
با کاهش جدي  ،هاي اخير تراز درياچه اروميه طي سال

مواجه شده است که براي آن داليل مختلفي را مانند 
اند. فرآيند  تغييرات اقليمي و عوامل انساني بيان کرده

نامطلوبي را به دنبال  آثارخشک شدن درياچه اروميه، 
درک مناسبي از رفتار درياچه براي  نيبنابرا ؛خواهد داشت

بررسي علل اين واقعه و تحليل سري زماني تراز سطح آب 
ور اصل  ذوالجودي و ديده ،. در اين رابطهاستآن ضروري 

را با تغييرات  ) نوسانات سطح آب درياچه اروميه۲۰۱۴(
بررسي کردند. نتايج نشان بلندمدت متغيرهاي هواشناسي 

همبستگي  ،داد تغييرات تراز آب در مقايسه با بارش
) با استفاده ۲۰۱۳بيشتري با دما دارد. سيما و تجريشي (

 -ي سنجش از دور به استخراج معادالت سطحها دادهاز 
توان ميزان  يم، ها آنارتفاع پرداختند که به کمک  -حجم

تخمين زد.  آب درياچه اروميه را با دقت بيشتري
) به بررسي تعيين عوامل ۲۰۱۲و همکاران ( زاده حسن

اصلي در کاهش سطح درياچه اروميه با استفاده از 
نتايج نشان داد که سازي پويايي سيستم پرداختند،  مدل

و مهاباد حدود  رود نهيزر، احداث چهار سد علويان، نهند
 ۱۰درصد، تغيير بارش بر سطح درياچه در حدود  ۲۵

درصد در  ۶۵اضافه برداشت از منابع آب سطحي  درصد و
ي اخير تأثير ها سالکاهش تراز سطح آب درياچه در 

داشته است. در رابطه با تحليل سري زماني حاجي بيگلو و 
) بارندگي ماهانه را با استفاده از مدل ۱۳۹۲همکاران (

SARIMA١(0,1,2)(0,1,4)12  تا  ۱۳۵۰زماني  دورهبراي
 ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۱سپس دوره ده ساله سازي و  شبيه ۱۳۸۰

عملکرد خوب  ۶۴۵/۰دند. ضريب تعيين کربيني  را پيش
) به ۲۰۱۴مدل را نشان مي دهد. دابرال و همکاران (

هاي زماني  سازي تبخير از تشتک با استفاده از سري مدل
ها روند موجود در سري را حذف و جهت  پرداختند. آن

ن متحرک استفاده سازي استوکاستيکي از مدل ميانگي مدل
) با استفاده از مدل ۲۰۰۶دند. مدرس و اسالميان (کر

SARIMA(1,0,0)(0,1,4)12 رود را  جريان رودخانه زاينده
ماه  ۲۴بيني جريان رودخانه براي  سازي کردند. پيش شبيه

بيني نشان داد. پريوالسکي  آينده توانايي مدل را براي پيش
سطح آب درياچه بيني تغييرات تراز  )، به پيش۱۹۹۲(

هاي  ، واقع در شمال کشور آمريکا، با استفاده از داده٢اري

                                                
1- Seasonal Auto Regressive Integrated Moving Average 
2- Lake Erie 

پرداخت. در  ۱۸۶۰-۱۹۸۸زماني  دورهماهانه و ساالنه در 
تراز آب ساالنه و ماهانه هم در ميانگين و  ،اين بازه زماني

باشند. نتايج نشان داد با  هم در واريانس ناايستا مي
همبسته فصلي ) و خودAR٣همبسته ( هاي خود مدل

)SARد.کرسازي  توان تراز آب درياچه را شبيه ) مي٤  
هاي استوکاستيکي در   در تحقيق حاضر، کارايي مدل

ي تراز آب درياچه اروميه و ها دادهاستفاده مستقيم از 
يرمستقيم غبيني  پيش در ها مدل گونه ينا عملکرد همچنين

بيني پارامترهاي مستقل  يشپتراز آب درياچه، به کمک 
ورودي و خروجي درياچه و با استفاده از يک مدل 

به منظور  مذکوري ها روشو نتايج  سازي، ارزيابي يهشب
  د.شو ترين روش مقايسه مي يقدقانتخاب 

  
  ها مواد و روش

 منطقه مورد مطالعه
 ۳۸˚ ۱۷و۳۷˚ ۰۳ي ايران بينَ شمال غربدرياچه اروميه در 

۴۴˚ ۵۹عرض شمالي و بين طول شرقي با طول  ۴۵˚ ۵۶و
کيلومتر  ۵۸کيلومتر و عرض حداکثر برابر با  ۱۴۶حدود 

دهنده موقعيت درياچه اروميه در  نشان ۱قرار دارد. شکل 
  .استشمال غرب ايران 

  
  روش تحقيق

هاي  براي انجام اين تحقيق ابتدا آمار و اطالعات ايستگاه
آباد، گرديعقوب،  نظام ،رود سيمينه - دوآب ميان( هيدرومتري

 اروميه، پل بهراملو سنتو، قاسملو، بالقچي، بابارود، بند
تپيک، کريم آباد ارزين، اوربان، تمر اروميه، يالقوز آغاج، 

چشمه دول، پل سنيخ، آخوال، خرمازرد،  -آباد نقده، اسالم
چکان، شيشوان، مغانجيق، قشالق امير، شيرين کند و 

سنجي (پل بهراملو سنتو، بابارود، هاي باران دريان)، ايستگاه
خرمازرد، دريان، گرديعقوب، صوفيان، صوفيان چاي، 

هاي تبخيرسنجي (پي  بنداروميه و قرمزيگل)، ايستگاه
بکران، آباجالو سفلي، جزيره  آباد بي قلعه، داشخانه، هاشم

اسالمي، مقانجق و تازه کند مياندوآب)، از سازمان مديريت 
 ،ي آماريها روشد. سپس به کمک منابع آب ايران تهيه ش

ها در طول  يستگاهاي ناقص ها دادهها کنترل و  همگني داده
تکميل گرديد. پس از آن تراز  ۱۳۵۵- ۱۳۸۶دوره آماري 

بيني  يشپسازي و  يهشبسطح آب درياچه به دو روش، 

                                                
3- Auto Regressive 
4- Seasonal Auto Regressive 
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به  يماًمستقگرديد. در روش اول تراز سطح آب درياچه 
ي زمان يسراستفاده از  هاي استوکاستيک و با کمک مدل

 Minitabافزار  مدت تراز سطح آب در محيط نرم طوالني
بيني شد. در روش دوم ابتدا به کمک  سازي و پيش شبيه

سازي شد،  روش پويايي سيستم تراز سطح درياچه مدل
سپس پارامترهاي خروجي و ورودي به درياچه از قبيل 

ه به ي منتهي به درياچها رودخانهتبخير، بارش و دبي 

بيني شدند و با ورود  يشپهاي استوکاستيکي  کمک مدل
سازي به روش پويايي سيستم و  يهشباين آمار به مدل 

بيني شد که در  يشپاجراي آن، تراز سطح آب درياچه 
 ۲. شکل شده استادامه مراحل انجام کار توضيح داده 

و پويايي  سازي استوکاستيکي فلوچارت ترکيب روش مدل
  دهد. ن ميسيستم را نشا

  

  
 حوضه آبريز درياچه اروميه در ايران موقعيت - ۱شکل 

 
  
  
  
  

 
 
 

سازي استوکاستيک و پويايي  فلوچارت ترکيب مدل - ۲شکل 
  سيستم

  
  زماني های سريمدلسازی 

هاي  )، از مدل۱۹۶۲اولين بار توماس و فايرينگ (
هاي زماني  سازي سري مدل يبراخودهمبسته 

باکس و جنکينز  ،هيدرولوژيکي استفاده کردند. پس از آن
هاي ميانگين متحرک خودهمبسته  ) مدل۱۹۷۶(
)ARMAو ميانگين متحرک تجمعي خودهمبسته  )١

                                                
1- Auto Regressive Moving Average 

)ARIMAهاي باکس و جنکينز  دند. مدلکررا معرفي  )٢
آريماي غير فصلي : دو شکل کلي دارند که عبارتند از

)ARIMA(p,d,q)(  و آريماي فصلي
)SARIMA(p,d,q)(P,D,Q).(p  وq  به ترتيب مرتبه

مرتبه  Qو  Pمتحرک غير فصلي و اتورگرسيو و ميانگين 
اتورگرسيو و ميانگين متحرک فصلي است. دو پارامتر 

فصلي و هاي غير به ترتيب تعداد تفاضل Dو  dيعني  ،ديگر
دهد. شکل کلي مدل آريماي فصلي در  فصلي را نشان مي

ده است ش) ارائه ۲) و آريماي غيرفصلي در رابطه (۱رابطه (
  ).۱۳۸۹، نژاد يعراق(کارآموز و 

)۱                  (u� = ∑ ∅�u������� + ε� − ∑ θ�ε�������  

. اسـت ام سري اصـلي  dسري حاصل از تفاضل  uکه در آن 
P  ،مرتبه جزء خودهمبستهd  مرتبه تفاضل وq   مرتبه جـزء

 .استميانگين متحرک 

                                                
2- Auto Regressive Integrated Moving Average 

)۲(  �(��)∅(�)(1 − ��)�(1 − �)���= �(��)�(�)�� 

سری زمانی مشاهداتی 
 بارش، دبی و تبخير

بينی سری زمانی پيش
 بارش، دبی و تبخير

ساز پويايي مدل شبيه
 سيستم

 بينی حجم و تراز سطح آب درياچه اروميهپيش

بينی های پيشمدل
 استوکاستيکی آريما
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صورت  عملگر تفاضل به Bمتغير تصادفي،  ��که در آن  �(��) =  ���� ،(1 − ��)�D  امين تفاضل فصلي به
1)، �اندازه  − �)�d ،امين تفاضل غيرفصلي p  مرتبه

مرتبه مدل ميانگين  qمدل خودهمبسته غيرفصلي، 
 Qمرتبه مدل خودهمبسته فصلي،  Pمتحرک غيرفصلي، 

پارامتر مدل  ∅مرتبه مدل ميانگين متحرک فصلي، 
پارامتر مدل ميانگين متحرک  θغيرفصلي،  خودهمبسته
پارامتر  Θ و پارامتر مدل خودهمبسته فصلي Φغيرفصلي، 

سازي  . مراحل مدلاستمدل ميانگين متحرک فصلي 
  .شده است دادهنشان  ۳ي در شکل زمانسري 

 

 
  سازي سري زماني مراحل مدل - ۳شکل 

 
هاي زماني به دو دسته ايستا و ناايستا تقسيم  سري

هاي آماري در  شوند. از آنجا که نياز بسياري از مدل مي
، در درجه اول ايستا است ها آنها ايستا بودن  تحليل سري

بين بردن روند و هاي از  دن سري الزم است. از روشکر
 -هاي زماني، استفاده از تبديل باکس ايستا کردن سري

هاست. در تعيين و  کاکس و انجام تفاضل در سري
ي خودهمبستگتشخيص نوع و مرتبه مدل، ضرايب 

(ACF١)  ي جزئي خودهمبستگو(PACF٢) مهم هايي ابزار
همبستگي بين  :از عبارت استي خودهمبستگ. باشند می

به  و دارند فاصلهواحد زماني با يکديگر   kمشاهداتي که
 شود: صورت زير تعريف مي

)۳(  �� = ���(�� , ����)���(��) =  �(�)�(0) 

مقدار تابع خودهمبستگي سري زماني با  ��که در آن 
هاي  ر متغيرها با دادهابه ترتيب مقد ����و  ��، kتأخير 

،  kو مرحله با تأخير زماني  t سري زماني در مرحله زماني . در است kأخير با ت ��تابع اتوکوواريانس سری  (�)�
و  ��ي جزئي، همبستگي بين خودهمبستگمورد ضريب 

                                                
1- Autocorrelation Functions 
2- Partial  Autocorrelation Functions 

 ����, ����.. . . , ������بعد از حذف اثر متغيرهاي  ����
 .شود يداده منشان  ∅است و با 

)۴(  ∅� =  �� − ∑ ∅�(� − 1)����������1 − ∑ ∅�(� − 1)��������  

با توجه به ضرايب خودهمبستگي و  ،پس از انتخاب مدل
تخمين پارامترهاي مدل  يبراخودهمبستگي جزئي، 

هاي مختلف آماري مانند روش گشتاورها، کمترين  روش
. براي دوش میي استفاده ينما مربعات و ماکزيمم درست

نرمال بودن و توان آزمون  کنترل صحت مدل انتخابي مي
(کارآموز و  استفاده نمودها در زمان را  استقالل باقيمانده

  ).۱۳۸۹، نژاد يعراق
 

 بررسي مدل بر اساس معيار آکائيک

هاي  هاي مقايسه مدل يکي از روش ،آزمون و معيار آکائيک
. اگر براي يک مجموعه داده چند مدل استمختلف 
تر است  وجود داشته باشد، مدلي مناسب قبول قابلمختلف 

ها اين  آن نيدر بکمتري داشته باشد و اگر  AIC٣که 
تر  مدلي مناسب ،معيار مشابه باشد، طبق اصل امساک

(کارآموز و کمتري داشته باشد  (p,q)پارامتر داست که تعدا
) بيانگر فرمول رياضي ۵. رابطه ()۱۳۸۹، نژاد يعراق

  .استمحاسبه معيار آکائيک 
)۵(                          ��� = ���(���) + 2(� + �)  

انحراف معيـار   ��هاي مشاهداتي و  تعداد داده Nکه در آن 
 مدل است.

  
  سيستم سازي پويايي مدل

سازي، اولين گام تعريف و شناخت دقيق  در فرايند مدل
فرموله و  ،له است. پس از آن بايد فرضيه ديناميکيأمس

اطمينان از صحت  يبراسازي ايجاد و سپس  يهشبمدل 
. ابزار مورد استفاده شودمدل، نتايج حاصل از مدل ارزيابي 
سازي عملکرد درياچه  در اين مطالعه به منظور مدل

نوشتن برنامه  يبراکه محيطي  است Vensimاروميه، مدل 
باشد. اين محيط به صورت  به زبان پويايي سيستم مي
و داراي چهار مؤلفه  شده بناشيءگرا و بر پايه بازخورد 

. يک استها  ها، اتصاالت و مبدل ذخاير، جريان :اصلي
و يک  استثر از رفتار گذشته خود أسيستم بازخورد، مت

گذشته هاي  ساختار حلقه بسته دارد که نتايج را از فعاليت
کند. اين فرايند  استفاده مي هاي آينده فرآيند و در رديگ يم

                                                
3- Akaike Information Criterion 

 خير

 تعيين مرتبه مدل

 تخمين پارامترهاي مدل

نترل صحت مدلک  

بينييشپ  

 آناليزاوليه: بررسي وحذف ناايستايي
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هاي مثبت و منفي است که روابط  بازخوردي شامل حلقه
دهد. در حلقه منفي اگر  علت و معلولي سيستم را نشان مي

و اگر علت کاهش يابد  اثر آن کاهش مي ،علت افزايش يابد
در حلقه مثبت نيز اگر علت  .يابد آن افزايش مياثر  ،يابد

افزايش يابد، اثر آن افزايش و اگر علت کاهش يابد اثر آن 
  نيز روند کاهشي خواهد داشت.

 
  ضرايب آماري

 ۱۳۵۵پس از اجراي مدل و واسنجي آن براي دوره آماري 
و ١، پارامترهاي آماري جذر ميانگين مربعات خطا۱۳۸۶ تا

محاسبه خواهد  )۷) و (۶مطابق با روابط ( ٢ضريب تعيين
 .شد

)۶(  �� = � ∑ (���� ∑ (�����)(�̈� − ��))�����∑ (���� �����)� ∑ (�̈� − ��)����� �� 
)۷(  ���� = �∑ (Q� − Q̈�)����� n  

 ��آمده از مدل، دست بهتراز آب  ��در اين روابط، 
 ��تراز آب مشاهداتي،  �Q̈ميانگين تراز آب مشاهداتي، 

در  ها ماهتعداد  nآمده از مدل و  دستبميانگين تراز آب 
  .استمطالعه زماني مورد  دوره

 
 نتايج و بحث

بيني  در اين پژوهش پيش ،گفته شد تر شيپکه  گونه همان
تراز آب درياچه اروميه به دو روش انجام شد. در روش اول، 

 Minitabافزار  ابتدا سري زماني تراز درياچه در محيط نرم
سازي و  شبيه يبرا. گرديدبيني  ي و سپس پيشساز هيشب

هاي  ها ايستا شدند، سپس مدل ي تراز، ابتدا دادهنيب شيپ
نتايج مربوط  ۱. جدول داده شدندها برازش  مناسب بر داده

  ي آماريها شاخصر ابه برازش مدل و مقد
AIC, R2, RMSE  که  شود يم. مالحظه دهد يمرا نشان

به دليل  ARIMA(1,1,2)(0,1,1)12 مدل آريماي فصلي
کمتر، ضريب تعيين باالتر و جذر  داشتن معيار آکائيک

دقت را در بين  نيترشيبميانگين مربعات خطاي کمتر 
 ،به کمک اين مدل نيبنابرا. هاي مورد بررسي دارد مدل

ي نيب شيپ ۸۸و  ۸۷هاي  تراز سطح آب درياچه براي سال
ر ضريب تعيين و جذر ميانگين مربعات اشد که در آن مقد

 ۷۳/۰ي به ترتيب ا مشاهدهي و نيب شيپر اخطاي بين مقد

                                                
1- RMSE 
2- R2 

تراز سطح آب مشاهداتي و  ۴. شکل است ۲۴/۰و 
  .دهد سازي شده را نشان مي شبيه

ساز تراز سطح آب  يهشبدر روش دوم نياز به يک مدل 
سازي آن از  يهشبدرياچه است که در اين تحقيق براي 

 Vensimيسي در محيط نو برنامهروش پويايي سيستم و 
  استفاده شد.

  
  هاي علت و معلولي حلقه

هاي علت و  سازي به روش پويايي سيستم حلقه در مدل
 ۵دهند. شکل  معلولي، چگونگي بازخوردها را نشان مي

دهنده نمودارهاي علت و معلولي اين تحقيق است.  نشان
شود، در حلقه شماره يک با  گونه که مالحظه ميهمان 

يابد و با  تراز درياچه، نيز افزايش ميافزايش حجم درياچه، 
افزايش تراز درياچه مساحت آن و متعاقب حجم بارش نيز 

دهند. از طرفي در  يافته و تشکيل حلقه مثبت مي يشافزا
حلقه شماره دو، اگر سطح درياچه افزايش يابد، مساحت 

هاي هيدرومتري و درياچه  يستگاهابين حوضه آخرين 
يابد و با کاهش آن، حجم آب سطحي و  اروميه کاهش مي

يابد و تشکيل حلقه  يمدر پي آن حجم درياچه کاهش 
دهد. در حلقه شماره سه، با افزايش حجم و  يممنفي 

سپس تراز و در پي آن افزايش مساحت، حجم تبخير از 
يابد و همين امر باعث کاهش  سطح درياچه نيز افزايش مي

  شود. حجم درياچه و تشکيل حلقه منفي مي
  

  نمودار ذخيره و جريان
پس از مشخص کردن متغيرها و پارامترها، اتصاالت و 

ها تعريف شد. در گام بعدي روابط رياضي  ارتباطات بين آن
هاي بارش،  و منطقي بين متغيرها و پارامترها تعريف و داده

تبخير و دبي به صورت ماهانه وارد مدل شد. نمودار ذخيره 
  .شده استنشان داده  ۶و جريان مدل در شکل 

اجرا و واسنجي آن براي دوره آماري  ،باالپس از بسط مدل 
، پارامترهاي آماري جذر ميانگين مربعات ۱۳۸۶تا  ۱۳۵۵

به  ها آنخطا و ضريب تعيين محاسبه شدند که مقدار 
 دهنده نشاناست. اين نتايج  ۹۶/۰متر و  ۳۳/۰ترتيب برابر 

رياچه است. نمودار سازي تراز د يهشبدقت باالي مدل در 
 .شده است  دادهنشان  ۷سازي در شکل  يهشبحاصل از 

ياچه در دربيني تراز آب  يشپ جهتدر اين قسمت 
و ارزيابي مدل مذکور، ابتدا عوامل  ۸۸و  ۸۷هاي  سال
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ورودي به درياچه (دبي و بارش) و عامل خروجي از درياچه 
هاي  هاي استوکاستيکي سري (تبخير) با استفاده از مدل

  سازي شدند. شبيه ۱۳۸۶تا سال  ۱۳۵۵زماني از سال 
افزار  ي بارش در محيط نرمها دادهبه همين منظور ابتدا 

Minitab کاکس ايستا شدند، - به کمک تبديل باکس
ها برازش  هاي مناسب استوکاستيکي بر داده سپس مدل

ارائه شده است. با توجه  ۲که نتايج آن در جدول  داده شد
ها به  که مقدار آن AIC, R2, RMSEآماري  يها شاخصبه 

است،  ۰۸/۲۱۹۶و  ۴۳/۰،متر ميلي ۴۵/۲۲ترتيب برابر با 
به عنوان   ARIMA(1,0,1)(0,1,1)12مدل آريماي فصلي 

  مدل مناسب انتخاب شد.

  
  ي تراز آب درياچه اروميهنيب شيپ يفصلي برا هاي مختلف آريماي مقايسه آماري مدل -۱جدول 

  

  
  ۱۳۸۸تا  ۱۳۸۷هاي  سال در طی ARIMA(1,1,2)(0,1,1)12 مدل بابيني شده  تراز آب مشاهداتي و پيش - ۴شکل 

  

  
  معلولي درياچه اروميه - نمودار علت - ۵شکل 

 

1271

1272

1272

1273

1273

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

. 

 شبيه سازی
 مشاهداتی

)ماه(زمان   

راز
ت

 
ب 

ح آ
سط

)
)متر

 

 AIC RMSE(m) R2 تعداد پارامتر نوع مدل

ARIMA(1,1,3)(0,1,2) ۶ ٣٥/٢٠٧٨-  ٣٨/٠  ٦١/٠  
ARIMA(1,1,4)(0,1,1) ۶ ٣٨/٢٠٧٧-  ٣٣/٠  ٦٦/٠  
ARIMA(1,1,2)(0,1,1) ۴ ٦٩/٢٠٦٦-  ٢٤/٠  ٧٣/٠  
ARIMA(1,1,3)(0,1,1) ۵ ٠٤/٢٠٦٥-  ٢٤/٠  ٧٢/٠  
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  Vensimنمودار ذخيره و جريان درياچه اروميه در محيط  - ۶شکل 

  

 
 از واسنجيبعد  ARIMA(1,0,1)(0,1,1)12توسط مدل سازي شده  تراز آب مشاهداتي و شبيه - ۷شکل 

  
  ي بارش ماهانهنيب شيپهاي مختلف آريماي فصلي جهت  مقايسه آماري مدل -۲جدول 

 
ي دبي ورودي به درياچه ابتدا نيب شيپسازي و  شبيه يبرا

ايستگاه هيدرومتري انتخابي را از  ۲۴هاي دبي ماهانه  داده
ها وارد  باهم جمع و سپس اين داده ۸۶تا سال  ۵۵سال 

و با استفاده از تبديل لگاريتمي  minitabافزار  محيط نرم
ها  هاي مناسب بر داده ايستا شدند، در گام بعدي مدل

هاي  ها با توجه به پارامتر که از بين آن داده شدبرازش 
 ها که به ترتيب برابر ر آناو مقد AIC, R2, RMSEآماري 

مدل آريماي  ۹۶/۳۸۵۸، ۸۳/۰، مترمکعبميليون  ۹۷/۹۳
هاي  د. مدلشنتخاب ا ARIMA(1,1,2)(0,1,1)12 فصلي

 .شده است دادهنشان  ۳شده در جدول  برازش داده
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راز
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طح

س
  

( آب
  )متر

 )سال(زمان 

 شبيه سازی
 مشاهداتی

 AIC RMSE(mm) R2 تعداد پارامتر نوع مدل

ARIMA(3,0,2)(0,1,0) ۵ ٢٧/٢٣٤٦  ١٧/٣٤  ٠١/٠  
ARIMA(2,0,1)(1,1,0) ۴ ٩٣/٢٣٠٩  ٦٤/٢٧  ٢٩/٠  
ARIMA(1,0,1)(0,1,1) ۳ ٠٨/٢١٩٦  ٤٥/٢٢  ٤٣/٠  
ARIMA(1,0,1)(0,1,2) ۴ ٨٨/٢٢٠١  ٥٣/٢٢  ٤١/٠  
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  ي دبي ورودي به درياچهنيب شيپ يبراهاي مختلف آريماي فصلي  مقايسه آماري مدل - ۳جدول 

بيني تبخير از سطح  ي و پيشساز هيشبدر گام بعدي به 
 هفت. ميانگين ماهانه تبخير از پرداخته شددرياچه 

هاي ورودي وارد  ايستگاه تبخير سنجي به عنوان داده
شد و با استفاده از تبديل  Minitabافزار  محيط نرم

هاي استوکاستيکي برازش  ها ايستا و مدل لگاريتمي داده

هاي آماري مختلف  دهنده مدل نشان ۴. جدول داده شدند
ها  که از بين آن استبيني تبخير  ي و پيشساز هيشب يبرا

با آکائيک  ARIMA(2,1,3)(0,1,0)12ماي فصلي مدل آري
و ميانگين جذر مربعات  ۹۵/۰، ضريب تعيين -۹۳/۲۷۹۸

 .دشمتر، به عنوان بهترين مدل انتخاب  ۰۵/۰خطا 
  

  از سطح درياچهي تبخير نيب شيپهاي مختلف آريماي فصلي جهت  مقايسه آماري مدل - ۴جدول 

 
سازي بارش، دبي ورودي به درياچه و تبخير  از شبيهپس 

و  ۱۳۸۶تا  ۱۳۵۵هاي  از سطح درياچه براي سال
 ۱۳۸۸و ۱۳۸۷هاي  بيني اين متغيرها براي سال پيش
د و نتايج ش Vensimشده وارد مدل  بيني ر پيشامقد

سازي تراز آب درياچه اروميه با استفاده از  حاصل از شبيه

 .ديگردارزيابي  ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷هاي  اين مدل براي سال
به ترتيب برابر با  R2و  RMSEر امقد دهد يمنتايج نشان 

 سازي و مشاهده ر شبيهامقد ۸شکل  است ۷۵/۰و  ۱۷/۰
  .دهد يمشده تراز آب درياچه را نشان 

 
  هاي استوکاستيکي شده مدل بيني ر پيشاونسيم با استفاده از مقددر مدل  ۸۸و  ۸۷هاي  تراز سطح آب درياچه اروميه در سال -۸کل ش

 
بيني تراز به روش مستقيم با  دهد که پيش نتايج نشان مي
هاي استوکاستيک دقت کمتري را نسبت  استفاده از مدل

بيني با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر  سازي و پيش به شبيه
ي پويايي ساز هيشبتراز آب درياچه اروميه و به کمک مدل 

 ۹ارائه شده است. شکل  ۵سيستم دارد. نتايج در جدول 
بيني تراز سطح  دهنده نتايج حاصل از دو روش پيش نشان

 .استدرياچه اروميه 

1271

1272

1272

1273

1273

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ب 
ح آ

سط
راز 

ت
)

 )متر

 )ماه(زمان 

 مشاهداتی
 پيش بينی

 AIC RMSE(mcm) R2 تعداد پارامتر نوع مدل
ARIMA(2,1,2)(0,1,0) ۴ ٦٦/٤٠٣٩  ٤٧/٢٣١  ٢٠/٠  
ARIMA(2,1,2)(1,1,0) ۵ ٤١/٤٠٧٩  ٦٧/٢٠٣  ٥٦/٠  
ARIMA(1,1,2)(0,1,1) ۴ ۹۶/۳۸۵۸  ٩٧/٩٣  ٨٣/٠  
ARIMA(2,1,2)(1,1,1) ۶ ٣٤/٣٨٥٣  ٢٤/١٠٨  ٨١/٠  

     

 AIC RMSE(m) R2 تعداد پارامتر نوع مدل

ARIMA(4,1,2)(0,1,0) ۶ ۶۱/۲۷۱۷-  ٠٧/٠  ٨٦/٠  
ARIMA(4,1,1)(0,1,0) ۵ ٧٦/٢٧٩٥-  ٠٦/٠  ٩٤/٠  
ARIMA(2,1,3)(0,1,0) ۵ ۹۳/۲۷۹۸ -  ٠٥/٠  ٩٥/٠  
ARIMA(2,1,2)(0,1,0) ۴ ٩٣/٢٨١٦-  ١٠/٠  ٩٣/٠  
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  سازي تراز سطح آب درياچه اروميه هاي شبيه مقايسه آماري روش - ۵جدول 

  

 
  ۱۳۸۸و  ۱۳۸۷هاي  بيني تراز سطح آب درياچه اروميه در سال مقايسه نتايج دو روش پيش - ۹شکل 

  
  گيري نتيجه

همراه به  ARIMAي زمان يسردر تحقيق حاضر از مدل 
سازي به روش پويايي سيستم در برآورد تراز آب  مدل

بيني تراز به  پيش يبرا. گرديد استفادهدرياچه اروميه 
 ARIMA(1,1,2)(0,1,1)12صورت مستقيم، مدل فصلي 

ر معيارهاي آماري ضريب تعيين و اانتخاب شد و مقد
ميانگين مربعات خطا براي مدل مذکور به ترتيب برابر با 

سازي  مدل يبرابه شدند. سپس متر محاس ۲۴/۰و  ۷۳/۰
ي زمان يسرعوامل خروجي و ورودي درياچه با استفاده از 

سازي  ها بر تراز درياچه، ابتدا مدل شبيه و بررسي تأثير آن
در محيط  ستميس ييايپودرياچه با استفاده از روش 

سازي  شد و سپس شبيه توسعه داده Vensimافزار  نرم
هاي زماني در  ه از سريعوامل ورودي و خروجي با استفاد

شده  هاي انتخاب صورت گرفت. مدل Minitabافزار  نرم
هاي فصلي  براي بارش، دبي و تبخير به ترتيب مدل

ARIMA(1,0,1)(0,1,1)12،ARIMA(1,1,2)(0,1,1) 12  و
ARIMA(2,1,3)(0,1,0)12 پس از واسنجي نتايج باشند می .

هاي  ، جريانVensimسازي درياچه در محيط  مدل شبيه
بيني شده درياچه به کمک  ورودي و خروجي پيش

وارد مدل  ۸۸و  ۸۷هاي  هاي استوکاستيکي براي سال مدل
اجرا شد. ضريب تعيين و ميانگين مربعات  ،شدند و مدل

متر  ۱۷/۰و  ۷۵/۰خطا در اين روش، به ترتيب برابر با 
بيني تراز  نتايج نشان داد که پيش نيبنابرا ؛محاسبه شد

هاي  ي جريانزمان يسرآب درياچه اروميه با استفاده از 
ي درياچه به کمک ساز هيشبورودي و خروجي به درياچه و 

بيني  روش پويايي سيستم، دقت بيشتري را نسبت به پيش
مستقيم و با استفاده از  به صورتتراز سطح آب درياچه 

  ي تراز دارد.زمان يسر
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