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 :يمورد (مطالعه انيجر ساالنه يدب يساز مدل در ARMA-PARCH و ARMA يها مدل سهيمقا
  )يغرب جانيآذربا استان رود نهيزر رودخانه

  
  ٢يليخل وانيک و *١يتهرود يناظر محمد

  
  دهيچک

  
 از يکي است. لوژيکهيدرو هايداده بينيپيش و سازيشبيه در کاربردي هايراه از يکي ،زماني سري هاي مدل از استفاده

 در است. تصادفي هايداده توليد ةنحو هيدرولوژيک، هايداده بينيپيش در زماني سري هايمدل از استفاده در عمده مشکالت
 يدب يزمان يسر ةياول يبررس از بعد ،قيتحق نيا در کرد. خواهند تغيير تصادفي، سري تغيير با توليدي هايداده ،نديفرا نيا

 ،ARMA(1,0) مدل و ندگرفت قرار يابيارز مورد ARMA لمد از استفاده با شده يبررس يهاداده رود، نهيزر هرودخان انيجر
 مورد PARCH يهامدل از استفاده با و شد استخراج ARMA مدل ماندهيباق يزمان يسر د.ش انتخاب برتر مدل عنوان به

 با که داد نشان جينتا آمد. وجود به ARMA-PARCH مدل و دشدن قيتلف هم با مذکور مدل دو ،سرانجام گرفت. قرار برازش
 ترتيب به )يهمبستگ بي(ضر مدل دقت و خطا) مربعات نيانگيم (جذر مدل يخطا زانيم ،PARCH و ARMA مدل دو قيتلف

 متوسط يها يدب نهيکم و نهيشيب نقاط ،مذکور يقيتلف مدل که داد نشان جينتا ن،يهمچن .شود يم بهتر درصد ۱۰ و ۴۰ حدود
  .کنديم مدل يخوب به را مطالعه مورد ستگاهيا ساالنه

  
  .ARMA-PARCH يقيتلف مدل ،انيجر يدب ،يرخطيغ يهامدل ،يخط يهامدل :يديکل يها واژه

  
 ودخانهر موردي: (مطالعه جريان ساالنه دبي سازي مدل در ARMA-PARCH و ARMA هاي مدل مقايسه .۱۳۹۷ ک. خليلي و م. تهرودي ناظري ارجاع:
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  مقدمه
 ،يکيزيف - ياضير مدل کي عنوان به ،يزمان يسر يها مدل
 يرخطيغ و يخط يهادهيپد يساز مدل در ياديز ييتوانا

 ةمؤلف شامل ،اصلي بخش دو از يزمان يسر مدل دارند.
 يجبر ةلفمؤ که است شده ليتشک يجبر ةمؤلف و يتصادف
 با يتصادف همؤلف و يمشاهدات ارقام از استفاده با مدل

 .ديآ يم دست به کياستوکاست مختلف يها روش از استفاده
 ساختار با تواند يم يزمان يسر يها مدل ساختار ،نيبنابرا
 و مدل درست انتخاب صورت در يکيدرولوژيه يها يسر

 داشته يا ژهيو قتمطاب و يسازگار ،آن حيصح محاسبات
 جيرا يزمان يسر يها مدل شتريب ).۱۹۹۳ ،ساالس( باشد
 يخط يها مدل ،آب منابع و يدرولوژيه در استفاده مورد

 آمار، با مرتبط علوم در بيشتر يرخطيغ يها مدل .هستند
 اند افتهي توسعه و گرفته قرار بحث مورد اتياضير و اقتصاد

 يها مدل کاربرد .اند شده استفاده آب منابع در کمتر و
 شيپ دهه چهار از يدرولوژيه در يزمان يها يسر خطي
 خود اوج به زيجنک - باکس يها مدل ارائه با و شده آغاز
 بودند يکسان نياول جزء )۱۹۶۲( نگيريفا و توماس د.يرس
 يها انيجر ليتحل در وياتورگرس خطي يها مدل از که

 يخط يها مدل از استفاده مورد در جستند. بهره رودخانه
 تسا شده انجام رانيا در يمتعدد مطالعات ،يزمان يسر
 در )۱۳۹۱( همکاران و دودانگه قاتيتحق به توان يم که

 از استفاده با يمياقل يپارامترها راتييتغ روند يبررس
 ۱۳۹۲( همکاران و يتهرود يرناظ ،يزمان يسر يها مدل
 و يتهرود يناظر ،کردستان ندهيآ مياقل يبررس در )الف

 ماهانه، يدما نيانگيم يساز مدل در )ب ۱۳۹۲( همکاران
 و يساز مدل در )۱۳۹۳( يليخل و يتهرود يناظر

 و يليخل شهرکرد، ستگاهيا ساالنه بارش مجموع ينيب شيپ
 و افشار زاده عباس ،دما يساز مدل در )ب ۱۳۹۱( همکاران
 آب سطح تراز ينيب شيپ و يبررس در )۱۳۹۴( همکارن

 يساز مدل در )۲۰۱۴( همکاران و يليخل و هياروم اچهيدر
 تيخصوص با مدل يسنج اقتصاد در کرد. اشاره دما

 که شود يم گفته يمدل به يشرط انسيوار با وياتورگرس
 اندازه از تابع کي خطاها انسيوار که دارد نيا بر فرض

 انسيوار معموالً است. قبل يزمان يها دوره در خطاها
 نيچن است. يقبل يخطاها از و خطاها مربع اب مرتبط

 ).۱۹۸۲ (انگل، شود يم دهينام ARCH١ معموالً يمدل
 نيهم بر يها مدل يبرا هم يگريد ياختصار يها عالمت

                                                
1 -Autoregressive Conditionally Heteroscedastic (ARCH) 

 يبرا معموالً ،ARCH يها مدل د.نشو يم برده کار هب هيپا
 يها يبند دسته که دنشو يم برده کار هب يمال يزمان يها يسر

 يها دوره با نوسان با يها دوره (که زمان ةيپا بر ينوسان
 انگل دهند. يم نشان را شوند) يم همراه نوسان بدون

 يها  مدل ةدربار يا مقاله نوشتن با را نوبل زهيجا )۱۹۸۲(
 توسعه مورد در (ARCH) يشرط انسيوار با ودبازگشتخ

 ريمتغ ينيب شيپ و يساز مدل يبرا بهتر و ديجد يها روش
 افتيدر يمال يبازارها نوسانات و زمان با متناسب يتصادف
 )۱۹۹۵( انگل به مطلب نيا ريثأت نيشتريب کرد.
 بعد ARCH يها مدل مورد در ياديز مطالعات گردد. يبرم
 به توان يم ،مثال عنوان به که دش انجام )۱۹۸۲( انگل از

 و اندرسون )،۱۹۹۸( ويبولرسل و اندرسون قاتيتحق
 و رايب )،۲۰۰۶( همکاران و باوسنز )،۲۰۰۶( همکاران

 ويبولرسل )،۱۹۹۲( همکاران و ويبولرسل )،۱۹۹۳( نسيگيها
 )،۲۰۰۴( يکاالکيز و زياناکيدگ )،۱۹۹۴( همکاران و
 گنيپ )،۲۰۰۱( پتون و نگلا )،۱۹۹۵( لوپز و بولديدا
 يساز مدل در )۱۹۹۶( شپرد و )۱۹۹۶( پالم )،۱۹۹۶(

 مدل دقت هاآن تمام که کرد اشاره مختلف يپارامترها
 انسيوار يهامدل از استفاده کردند. دييأت را مذکور
 اقتصاد علم يتجرب ساختار در يديجد راتييتغ ،يشرط

 ترقيدق يبررس با )۱۹۹۳( همکاران و نگيد کرد. جاديا
 کالس کي باشد،يم يقطع مقدار کي که يتوان انتقال تابع
 يشرط انسيوار با خودهمبسته يهامدل از ديجد

)ARCH( از کالس نيا کردند. انيب يقرارداد صورت به را 
 يتوان مدل عنوان به ،يشرط انسيوار با خودهمبسته مدل

 "PARCH٢" اختصار به اي يشرط انسيوار با خودهمبسته
 را PARCH مدل ،)۱۹۹۳( همکاران و نگيد گرفت. نام
 هيسرما برگشت يها داده يزمان يسر يساز مدل يبرا
 مدل يبرا توان عنوان به را ۴۳/۱ عدد شانيا بردند. کار به

 ۵۳/۱ عدد ،۱۹۹۵ سال در نيهمچن ؛کردند ارائه منتخب
 يزمان يسر يها داده با متناسب PARCH مدل يبرا را

 با )۲۰۱۱( همکاران و الئوکس .ندکرد هارائ هيسرما برگشت
 ARMA–GARCH٣ زماني سري خطيغير مدل از استفاده

 آلپ منطقه در منتخب هاي ايستگاه هاي داده ارزيابي با
 آنها دادند. انجام را تصادفي باران بارش سازي شبيه آلمان،

 اين بارش، سازي مدل و مشاهده مثبت جفت روي تمرکز با

                                                
2- Power Autoregressive Conditionally Heteroscedastic 
(PARCH) 
3- Autoregressive Moving Average (ARMA)–Generalized 
Autoregressive Conditionally Heteroscedastic (GARCH) 
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 کار به ها داده اصالح يبرا محلي پااليش براي را مدل
 ،علوم مختلف يها شاخه در رينيليب يرخطيغ مدل گرفتند.

 رسد مي نظر به يول ؛است شده گرفته کار به اقتصاد رينظ
 برده کار به کمتر آن به مربوط تحقيقات و آب منابع در

 مدل بيترک از )۲۰۰۵( همکاران و وانگ است. شده
ARMA مدل و GARCH نيانگيم و انسيوار برازش يبرا 

 جينتا کردند. استفاده نيچ در زرد رودخانه انيجر روزانه
 جينتا ARMA-GARCH مدل که داد نشان شانيا هعمطال

 رودخانه انيجر روزانه يسر يساز مدل در را يسودمند
 کي يهامدل عملکرد )۲۰۰۷( ادويکا کند.يم ارائه

 آب زانيم ينيبشيپ در را يزمان يهايسر يپارامتر
 سال از اياسپان يهفتگ و روزانه يهااسيمق در يمصرف
 يهامدل آنها دادند. قرار يبررس مورد ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۱

ARMA و GARCH يمشاهدات يهاداده يسر به را 
 دييأت و يابيارز مورد ها مدل نيا ييکارا که ندداد برازش

 شنهاديپ ،ينيبشيپ جينتا بهبود يبرا ،ضمن در گرفت. قرار
 همکاران و يليخل .شد استفاده يبيترک يهامدل از که شد

 BL-ARCH يبيترک يالگوها از استفاده با )الف ۱۳۹۱(
 سال ۱۱ مدت به را هياروم يشهرچا رودخانه روزانه يدب
 يليخل و يتهرود يناظر کردند. يساز مدل و ينيب شيپ
-ARMA-ARCH، ARMA مدل سه دقت )۱۳۹۴(

PARCH و ARMA يدب نهيشيب يسازمدل در را 
 دادند. قرار سهيمقا مورد رود نهيميس رودخانه يا لحظه
-ARMA يقيتلف مدل يمعرف ق،يتحق نيا از هدف

PARCH دقت شيافزا يبرا انيجر يدب يساز مدل در 
 ساده مدل سهيمقا نيهمچن و يکيدرولوژيه يسازمدل

  باشد. يم مذکور يقيتلف مدل با آرما خانواده
  

  ها روش و مواد
  مطالعه دمور منطقه
 واقع رود نهيزر رودخانه ق،يتحق نيا در مطالعه مورد منطقه

 رودخانه نيا .است يغرب جانيآذربا استان يشرق جنوب در
 که است استان رود نيتر يطوالن لومتريک ۲۳۰ طول با

 و ديمايپ يم را اندوآبيم و دژ نيشاه شهرستان طول
 از رود نيا ةسرچشم .زدير يم هياروم اچهيدر به سرانجام

 کردستان استان سقز شهرستان در چشمه چهل يها کوه
 انيجر يدب ساالنه يها داده از مطالعه نيا در .است

 يسار يدرومتريه ستگاهيا محل در رود نهيزر رودخانه
 ستگاهيا .شد استفاده ۱۳۳۵-۱۳۹۰ يآمار دوره در شيقم
 واقع نوروزلو سد باالدست در شيقم يسار يدرومتريه

 و o۴۶ ۲۹' ييايجغراف طول در ستگاهيا نيا است. شده
 از يمتر ۱۳۸۰ ارتفاع در و o۳۶ ۲۹' ييايجغراف عرض
 ۵/۳۲۲ ساالنه بارش متوسط يدارا و شده واقع ايدر سطح

 باشد.يم مکعبمتر ۶۶/۴۹ ساالنه يدب متوسط و متر يليم
 لومتريک ۷۱۶۰ زين ستگاهيا نيا پوشش تحت مساحت

 در مطالعه مورد منطقه تيموقع ،۱ شکل باشد. يم را مربع
   دهد.يم نشان هياروم اچهيدر حوضه سطح

  

  
  نوروزلو سد و رود نهيزر رودخانه ،يدرومتريه ستگاهيا تيوقعم و هياروم اچهيدر حوضه - ۱ شکل
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 ساالنه متوسط يدب يزمان يسر يها دهدا روند يبررس يبرا
 وجود صورت در و کندال-من روش از رود نهيزر رودخانه

 ،روش نيا در شود. يم استفاده يريگ تفاضل روش از روند،
 خود ماقبل ةداد از داده هر و مرتب ينزول ترتيب به هاداده
 .رود يم نيب از يزمان يسر يهاداده روند و شود يم کسر
 ها داده همگني و استقالل است الزم ،يزسا مدل از قبل
 -والد روش از ،منظور بدين رد.يگ قرار آزمون مورد
 روش از و استقالل يبررس براي تست) -(ران تسيولفوو

 مطالعه مورد هاي  داده همگني يبررس براي لکاکسونيو
  .)۱۳۹۳ ،يليخل و يتهرود ي(ناظر است شده استفاده

  
  لکاکسونيو آزمون

 دو در ريمتغ کي ةسيمقا ،هدف ،قيتحق کي در که يزمان
 فرض يبرقرار عدم صورت در و باشد متفاوت تيوضع

 لکاکسونيو يناپارامتر آزمون از توان يم ،نمونه بودن نرمال
 در با آزمون نيا د.کر استفاده وابسته گروه دو سهيمقا يبرا
 اقدام ها داده تفاوت بودن يمنف و مثبت اختالف گرفتنظرن

  ).۱۹۴۵ لکاکسون،ي(و کنديم ها داده يهمگن برآورد به
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 مجموع ،T و استفاده مورد نمونه تعداد ،n :آن در که

 کاهش اي( تفاوت شيافزا که است ييها داده يها رتبه
 کوچک ها نمونه حجم که يصورت در اند. داشته تفاوت)

 کسونلکايو جدول از حاصل مقدار با آماره نيا ،باشد
 از نمونه حجم بودن بزرگ صورت در و شود يم سهيمقا
 شود  يم استفاده صفر فرض رشيپذ اي رد يبرا نرمال عيتوز

  ).۱۳۹۳ ،يليخل و يتهرود ي(ناظر
  

  تست ران آزمون
 که باشد يم تست ران آزمون ها، داده بودن يتصادف آزمون

 آبراهم توسط ابتدا و است يپارامترنا يآمار آزمون کي
 يبرا اصل در که دش شنهاديپ تسيولفوو جاکوب و والد

 و يتهرود ي(ناظر شود يم استفاده ها داده بودن يتصادف
  ).۱۳۹۳ ،يليخل
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 يمرکز شاخص از کمتر يها داده ،na معادالت، نيا در که
 ،rb و ra ؛يمرکز شاخص از شتريب يها داده ،nb ؛نهايم
 شاخص از شتريب و کمتر يهاداده دنباله تعداد ترتيب به

 ،۹۰ دار يمعن سطح در عبارت نيا مقدار هستند. يمرکز
 نمود،ير و (مندلهال شود يم يبررس درصد ۹۹ و ۹۵

۱۹۸۲.(  
  

  ARMA يها مدل
 ۱۹۶۰ دهه لياوا از يدرولوژيه در بار نياول ،يزمان يسر

 دهه در و دش آغاز جيوجوي و نگيريف توماس، توسط
 نوع نيتر ساده افت.ي توسعه نيجنک و باکس توسط ۱۹۷۰
 باشند يم )AR( همبسته خود نوع از يزمان يسر يها مدل
 يسر کي اند.شده نهاده بنا مارکوف ةريزنج اساس بر که
 هر که کند يم تيتبع کوفرما رهيزنج از يوقت يزمان

 مرتبط خود از بعد و قبل يها زمان با t زمان در يدرخدا
 يها مدل به توان يم ،يزمان يسر يها مدل گريد از باشد.
 مايآر و )ARMA( متحرک نيانگيم با همبسته خود

)ARIMA( کرد اشاره )۱۳۹۲ همکاران، و يتهرود يناظر 
 Zt استاندارد و نرمال يزمان سري گرفتن نظر در با ).الف
 شرح به ARMA(p,q) خودهمبسته متحرك ميانگين مدل

  شد: گرفته نظر در ريز

)۴(  Z =  ( 
   φ . Z   ) − (θ ε   ) 

   + ε  
 و iϕ ؛MA مدل مرتبه ،q ؛AR مدل مرتبه ،p آن در که

jθ، و ؛مدل ضرايب tε، با مدل نرمال و يتصادف يسر 
2 انسيوار و صفر نيانگيم

εσ همکاران، و يلي(خل باشدمي 
 رسته و k ريخأت با يخودهمبستگ تابع بيضرا ).۲۰۱۴
 محاسبه )۶( و )۵( روابط از استفاده با ترتيب به مدل

  گردند. يم

)۵(  

p = ∑ (X − X  )(X   − X    )      [∑ (X − X  ) (∑ (X   − X    ) ] .               
   K = 1,2,3,4,5, … 
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 يهاداده نيانگيم ،  X ؛يمشاهدات يهاداده ،Xt آن در که
 زين ،    X و؛t+k ريخأت با يمشاهدات داده ،   X ؛يمشاهدات

  ت.اس t+k ريخأت با يهاداده نيانگيم

)۶(  
∅ (K) = P −∑ ∅ (K − 1). P         1 − ∑ ∅ (K − 1). P         

   j, K = 1,2,3,4,5, … 
 مدل است. k ريخأت با يخودهمبستگ بيضر ،pk آن در که

 خانواده يها مدل نيب از کمتر کهييآکا اريمع اساس بر برتر
 ادلهمع شرح به کهييآکا اريمع آماره د.شو يم انتخاب آرما

  است: )۷(

)۷(  
ICC = −2 ln L φ , θ , S  φ , θ  n  

+ 2(p + q + 1)nn − p − q − 2  

 مدل رسته نيز ،q و p و مدل ضرايب ،φ و ϴ آن در که
 مدل دهد مي نشان مدل برازش نکويي آزمون اشند.ب مي

 به و گوست جواب داري معني سطح چه با انتخابي
 کاي آزمون انتئو،م پورت آزمون نظير ،مختلفي هاي روش
 حداقل روش و گرافيک روش فراواني، بيضرا روش مربع،

 مربعات مجذور ).۱۳۸۸ (صفوي، است برازش قابل مربعات
 محاسبه )۹( و )۸( ةمعادل از ترتيب به تبيين ضريب و خطا
  شوند: مي

)۸(  RMSE =  ∑(O − P ) n − 1  

)۹(  
2

ii

2
ii_2

)_(

)_(
1=

O∑O
O∑PR  

 ،Pi و ايمشاهده يا واقعي هاي داده ،Oi هاآن در که
 (صفوي، هستند هاداده ميانگين ،  O و بيني پيش هاي داده

۱۳۸۸.( 
  

 PARCH هاي مدل
 چارچوب يک که است مدلي اولين ،ARCH هايمدل
 اين که کند مي فراهم نوسانات سازي مدل براي را مند نظام
 اصلي ةايد د.ش معرفي )۱۹۸۲( انگل توسط مدل
 ميانگين (الف) که :است صورت دو به  ARCHهاي مدل
 (ب) و ؛است وابسته اما مجزا سرمايه بازگشت ةشد اصالح
 درجه ساده تابع يک توسط تواند مي و است وابسته مدل
 ARCH مدل شود. داده شرح آن از قبل مقادير از دوم
  :شود مي فرض زير صورت به

)۱۰(  ε = σ z    و   σ  = a +  b ε     
    

 يا خطا عبارت ، ε ؛شرطي واريانس ،  σ آن در که
≤ a ؛است يک واريانس و صفر ميانگين با مدل مانده باقي 0, b ≥  ؛مدل مرتبه با برابر ،m ؛مدل پارامترهاي ،0

 ).۱۹۸۲ (انگل، است موردنظر پارامتر زماني سري ، Ztو
 نظر در ARCH(1) مدل تارساخ مدل، بهتر درک براي

  شد. گرفته
)۱۱(    = σ ε    و  σ  = α + α       

< α آن در که 0، α ≥  ميانگين ،چيز هر از اول است. 0
  زيرا: ؛گرفت نظر در صفر بايد را    شرطي

)۱۲(   (  ) = E[ (  |     )] = E[σ E(ε )] 
  آيد: مي دست به زير معادله از شرطي ريانسوا ،سپس

)۱۳(     (  ) =  (   ) = E[E(   |     )] 
(  )  به توجه با    که آنجا از = 0،    (  ) =  (    ) =  ؛است ثابت و ايستا فرايند يک (     ) 

  داشت: خواهيم ،بنابراين
)۱۴(     (  ) =   +        (  )) 

)۱۵(     (  ) =   (1 − (  )) 

 کاربردي، هاي برنامه از برخي در باشد. ۱ و ۰ بين بايد    ةمحدود ،نتيجه در ؛باشد مثبت بايد    واريانس که آنجا از
 رو، اين از و باشد داشته وجود بايد نيز     از باالتر مقادير

α1  عنوان به کند. مينأت را اضافي گشتاورهاي از برخي بايد 
 گشتاور که است نياز ها، دنباله رفتار ةمطالع در مثال،
 در    بودن نرمال فرض با شود. محدود نيز    چهارم
  داشت: خواهيم زير معادله

)۱۶(  E(   |     ) = 3[E(   |     )]   
)۱۷(  

E(   ) = E[E(   |     )] = 3E(α + α      )  = 3E(   + 2α α      +         ). 
= m و شود گرفته نظر در چهارم ثابت عنوان به  α اگر E(a  )، داريم صورت اين در:  

)۱۸(  m = 3E(   + 2α α    (  ) +    m ). 
)۱۹(  m = 3   (1 +   )(1 −   )(1 − 3   ) 

 ابتدا ،ARCH و ARMA مدل دو تلفيق و برازش براي
 ARMA خانواده هاي مدل از استفاده با موردنظر هايداده

 مدل پارامترهاي از استفاده با شد. دنخواه داده برازش
ARMA زماني سري خانواده، اين هاي مدل کلي همعادل و 

  :گردد مي استخراج زير همعادل از استفاده با مدل مانده باقي
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)۲۰(  ε = Z − [ (φ Z   ) 
   − (      ) 

   ] 
 از کالس کي و اند افتهي ميتعم ،PARCH يهامدل
 يمعرف ريز صورت به که هستند ARCH يها مدل

  :)۱۹۹۳ همکاران، و نگي(د شوند يم

)۲۱(  
_

0
1

_ _( )
p dd

it
i

i t i

t i t ii

d

α γσ α ε ε

β ε
=

= +

+

+∑  

 يها مدل استاندارد يپارامترها ،0β و 0α آن در که
ARCH؛ iγ،و ؛ينفوذ پارامتر d، مورد در است. توان پارامتر 

 توان پارامتر است. صفر ينفوذ پارامتر ،PARCH يها مدل
 PARCH يها مدل در و ۲ با برابر ARCH يها مدل در زين

 همکاران، و (بروکس شود يم برده کار به مستقل صورت به
 روش از پارامتر نيا برآورد يبرا ،مطالعه نيا در .)۲۰۰۰

 .شوديم استفاده RMSE آماره ةمحاسب و خطا و يسع
 يتوان پارامتر نييتع در PARCH و ARCH مدل دو تفاوت
  .است

 يرخطيغ يهامدل از استفاده با شده، حاصل يزمان يسر
 يسر مذکور، مدل از استفاده با و شوديم داده برازش

 ةمعادل يريکارگ هب با ،سپس شود.يم ديتول مدل مانده يباق
 ماندهيباق ديجد يسر ،ARCH مدل يپارامترها و) ۱۰(

 مدل دو بيترک با ،تينها در شد. خواهد حاصل مدل
ARMA و PARCH(1)، يبيترک مدل ARMA-PARCH 

 حاصل رود نهيزر رودخانه انيجر يدب يسازمدل يبرا
  د.شو يم
  
  بحث و جينتا
 رودخانه ساالنه متوسط انيجر يدب ساله ۵۶ يزمان يسر
 از تفادهاس با ۱۳۳۵-۱۳۹۰ يآمار دوره در رود نهيزر

 يبررس جينتا .گرفت قرار يبررس مورد هياول يهاآزمون
 و همگن هاستفاد مورد يهاداده که داد نشان هاداده هياول

 ۵ نانياطم سطح در يبررس مورد يهاداده و بوده يتصادف
 هياول يبررس جينتا .باشنديم داريمعن روند فاقد درصد
 يهاداده يزمان يسر د.ش ارائه ۱ جدول شرح به هاداده

 نشان ۲ شکل در زين رود نهيزر رودخانه ساالنه متوسط يدب
  .است شده داده

دوره آماري (سال  )
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  يآمار دوره در رود نهيزر رودخانه انيجر يدب ساالنه متوسط هياول يهاداده نمودار - ۲ شکل

  
  رود نهيزر رودخانه ساالنه يدب يزمان يسر يآمار يبررس جينتا -۱ جدول

  آزمون جهينت Statistics Value p-value  آزمون از هدف  آزمون
Wald-Wolfowitz هاداده بودن يتصادف  ۱۴۶/۰  ۴۳۰/۱  هاداده بودن يتصادف  
Mann-Kendall روند بدون  ۸۰۴/۰  ۲۴۷/۰  هاداده روند  

Wilcoxon هاداده بودن همگن  ۷۶۳/۰  ۱۷۲/۰  هاداده يهمگن  
         

 مورد يهاداده ها،داده هياول يهاآزمون دييأت از بعد
 خانواده يزمان يسر يخط يهامدل از استفاده با استفاده

 کهييآکا اريمع به توجه با گرفتند. قرار برازش مورد آرما

 آرما خانواده يهامدل نيب از ARMA(1,0) مدل ،کمتر
 مورد يهامدل يپارامترها شد. يمعرف برتر مدل عنوان به

  د.يگرد ارائه ۲ جدول شرح به يبررس



 ۷۷                                                                                                     ۱۳۹۷ پاييز/ ۳۰/ پياپي ۳/ شماره ۱۲ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

  ۱۳۳۵- ۹۰ يآمار دوره در رود نهيزر رودخانه يدب يزمان يسر يبرا آرما مدل يپارامترها -۲ جدول
Φ۱ Φ۲ Φ۳ ۱ϴ  مدل  ۲ϴ  ۳ϴ  AICC 

ARMA(3,0) ۰۲۳/۰ -  ۰۷۰/۰  ۰۴۳/۰ -        ۶۵/۵۳  
ARMA(1,0) ۰۲۸/۰ -            ۲۴/۴۹  
ARMA(2,0) ۰۲۶/۰-  ۰۷۱/۰          ۳۱/۵۱  
ARMA(2,1) ۶۲۹/۰-  ۰۵۳/۰    ۶۰۷/۰-      ۶۰/۵۳  
ARMA(1,2) ۶۵۰/۰-      ۶۲۴/۰-  ۰۵۳/۰ -    ۶۱/۵۳ 
ARMA(1,3) ۵۵۴/۰      ۵۷۹/۰  ۰۸۶/۰-  ۰۸۷/۰  ۱۲/۵۶  

               
 مدل يپارامترها توسط شده حاصل همعادل از استفاده با

  د:ش استخراج مدل ماندهيباق يسر آرما،
)۲۲(  ε =  Zt − ((0.245 ∗ Zt − 1) 

 مذکور يزمان يسر مدل، ماندهيباق يسر استخراج از بعد
 بيضرا و افتي برازش PARCH يهامدل از استفاده با

 ةمحاسب يبرا ريز ةمعادل ،نيهمچن .شد استخراج مدل
  :شد حاصل يشرط انسيوار

)۲۳(  d10×91.19625443.0= εσ it
8_d

t _

_

 

 و يسع روش از معادالت در يتوان پارامتر استخراج يبرا
 يهاداده از آمده دست به RMSE محاسبه و خطا

 توان بيضر نيبهتر شد. استفاده ،يمحاسبات و يمشاهدات
 دخانهرو انيجر يدب يسازمدل يبرا PARCH مدل

 ارائه ۳ شکل در يبررس جينتا .آمد دست به ۹۹/۰ ،رود نهيزر
  د.يگرد

ضــریب تــوان
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2
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 از استفاده با PARCH مدل يتوان پارامتر يبررس - ۳ شکل
  خطا مربعات نيانگيم جذر آماره

  
 و ARMA(1,0) مدل دو دقت يبررس از حاصل جينتا

ARMA-PARCH د.يگرد ارائه ۵ و ۴ يهاشکل صورت به 
 دقت گرنشان مدل دو هر RMSE و R2 هايآماره نتايج
 براي .باشدمي آرما مدل به نسبت تلفيقي مدل قبول قابل

 معيار دو بررسي بر عالوه ذکرشده، مدل دو دقت بررسي

RMSE و R2 و ۴ هاي(شکل بررسي مورد آماري دورة در 
-۱۳۹۰ آماري دوره در منتخب هايمدل سنجيصحت )،۵

 از استفاده با راستا، اين در گرفت. قرار بررسي مورد ۱۳۸۰
 آماري دورة در رود زرينه رودخانه ساالنه دبي هايداده

 و شده انجام سازيمدل منتخب هايمدل و ۱۳۸۰-۱۳۳۵
 ۱۳۸۰- ۱۳۹۰ آماري دوره در ساالنه دبي هايداده سپس
 دقت و )RMSE( خطا ميزان بررسي نتايج شد. بينيپيش

)R2( داده نشان ۷ و ۶ هايشکل در بررسي مورد هايمدل 
  اند. شده
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RMSE=6.11 (M3/S)
 R²=0.94

ــان   درصد     95حدود اطمین

  ARMA-PARCH يقيتلف مدل يخطا و دقت جينتا - ۴ شکل
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RMSE=10.18 (M3/S)
R²=0.84

ــان   درصد     95حدود اطمین

  ARMA(1,0) مدل يخطا و دقت جينتا - ۵ شکل
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RMSE=5.35 (M3/S)
 R²=0.95
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  ARMA-PARCH يقيتلف مدل يسنجصحت جينتا - ۶ شکل
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R²=0.90

ــان   درصد     95حدود اطمین

  ARMA(1,0) مدل يسنجصحت جينتا - ۷ شکل
 

 ۷ و ۶ يهاشکل در شده ارائه RMSE و R2 يهاآماره جينتا
 يقيتلف مدل قبول  قابل دقت انگريب مدل دو هر يبرا

 مدل که داد نشان جينتا است. ARMA مدل به نسبت
 يهمبستگ از شده حذف يهاداده ينيبشيپ در يقيتلف

 يسازلمد جينتا است. برخوردار يکمتر يخطا و باالتر
 جينتا نيهمچن .دش ارائه ۸ شکل شرح به يقيتلف مدل
 دو هر دقت که داد نشان هاداده يسنج صحت و يبررس
 زين درصد ۹۵ نانياطم خطوط که است، قبول قابل مدل

 بيترک با که داد نشان جينتا کند.يم دييتأ را موضوع نيا
-ARMA يقيتلف مدل ارائه و يرخطيغ و يخط مدل دو

PARCH، زانيم و افتهي شيافزا يخط يهامدل دقت 
 يقيتلف مدل يساز مدل جينتا ابد.ييم کاهش مدل يخطا
  د.يگرد ارائه ۸ شکل در

 هايداده شود،مي مشاهده ۸ شکل در که طورهمان
 رود زرينه رودخانه ساالنه دبي متوسط دهش سازي مدل

 مشاهداتي هايداده با زيادي اختالف ثانيه) بر (مترمکعب
 سازي مدل را مطالعه مورد هايداده خوبي به مدل و نداشته
 جذر و )R2( تبيين ضريب آزمون دو نتايج است. کرده

 مورد دورة دو هر در )RMSE( خطا مربعات ميانگين
 مدل به نسبت تلفيقي مدل باالتر دقت از نشان بررسي،

ARMA ،در نيز )الف ۱۳۹۱( همکاران و خليلي که دارد 
 دند.کر اشاره تلفيقي هايمدل برتري به خود تحقيق

 همکاران و وانگ تحقيقات نتايج با موضوع اين همچنين،
 دارد. مطابقت )۲۰۱۱( الئوکس و )۲۰۰۷( کايادو )،۲۰۰۵(

 خود تحقيقات در زني )۱۳۹۴( خليلي و تهرودي ناظري
 رودخانه ايلحظه سيالب بيشينه سازيمدل بر مبني

 برتر هايروش عنوان به را تلفيقي هايروش رود، سيمينه
  کردند. معرفي
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داده هاي مشــاهداتی
داده هــاي محاســباتی

  AR-ARCH مدل يساز مدل جينتا -۸ شکل
  
  يريگ جهينت
 يدفتصا بخش ،آرما خانواده يها مدل يها ضعف از يکي

 ها، مدل نيا ياجرا بار هر با که ستها مدل نيا مانده)ي(باق
 نيا به که کند يم رييتغ ها ينيب شيپ و يسازمدل جينتا

 ،ضعف نيا بردن نيب از يبرا شود.ينم توجه اديز موضوع
 يها مدل مانند ،يزمان يسر يرخطيغ يهامدل از توانيم

 استفاده Power-ARCH و ARCH، GARCH خانواده
 يزمان يسر يهاداده از استفاده با ،مطالعه نيا در کرد.

 استان در واقع رودنهيزر رودخانه ساالنه يدب متوسط
 مدل و ARMA-PARCH يقيتلف مدل ،يغرب جانيآذربا
 و يابيارز از قبل .ندگرفت قرار يابيارز مورد ARMA ساده
 مطالعه مورد يهاداده يزمان يسر مذکور، مدل دو سهيمقا
 استقالل ،يهمگن و يبررس ،يآمار يهاآزمون از تفادهاس با
 يهاليتبد يبررس شد. واقع دييأت مورد هاداده نيا روند و

 استفاده با استفاده مورد يهاداده که داد نشان ،سازنرمال
 استفاده با شوند.يم نرمال يمناسب شکل به تميلگار تابع از
 ودخانهر ساالنه يدب متوسط يزمان يسر يهاداده از
 قرار يبررس مورد آرما خانواده مختلف يهامدل رود،نهيزر

 يبررس مورد يهامدل کهييآکا اريمع سهيمقا با .ندگرفت
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 با ARMA(1,0) مدل که داد نشان جينتا آرما، خانواده
 يبرا يمناسب مدل ،کمتر کهييآکا اريمع به توجه
 از استفاده با باشد.يم استفاده مورد يهاداده يساز مدل
 دوره در رود نهيزر رودخانه ساالنه متوسط يدب مذکور مدل
 با انيجر يدب يسازمدل از بعد شد. يسازمدل يآمار

 مدل ماندهيباق يسر آرما، خانواده يهامدل از استفاده
 ARCH خانواده يتوان يهامدل با و استخراج مذکور
 مدل يتوان پارامتر که داد نشان جينتا افت.ي برازش

ARMA-PARCH آماره يخطا و يسع آزمون به توجه با 
 هيثان بر مترمکعب ۹۹/۰ مقدار خطا، مربعات نيانگيم جذر

 يقيتلف مدل از استفاده با است. نهيبه مقدار عنوان به
ARMA-PARCH، رودخانه انيجر يدب يزمان يسر 

 ARMA خانواده يهامدل با و شد يساز مدل رودنهيزر
 يقيتلف مدل که داد نشان جينتا گرفت. قرار سهيمقا مورد

 با است. برخوردار ييباال دقت از آرما ساده مدل به نسبت
 نيب يهمبستگ بي(ضر مدل يخطا مقدار مدل، دو قيتلف

 يدب واحد در ۰۶/۴ زانيم به )يواقع و شده مدل يهاداده
 طور به زين مدل دقت و افتهي کاهش ه)يثان بر (مترمکعب

 داد نشان جينتا ،نيمچنه است. داشته شيافزا يريچشمگ
 طور به د.کنيم مدل يخوب به را اوج نقاط ،يقيتلف مدل که
 خطا زانيم ،PARCH و ARMA مدل دو قيتلف با ،يکل

 بي(ضر مدل دقت و خطا) مربعات نيانگيم (جذر
 ترتيب به ينيب شيپ و يخيتار يهاداده نيب )يهمبستگ

 شانن جينتا ،نيهمچن .افتي بهبود درصد ۱۰ و ۴۰ حدود
 يزمان يسر يخطريغ و يخط يهامدل بيترک که داد
 يپارامترها يسازمدل يبرا يمناسب يهامدل دتوانيم
 به يخطريغ يهامدل کردن اضافه با باشند. يکيدرولوژيه

 يتصادف بخش توانيم يزمان يسر يخط يهامدل
 داد. شيافزا را مدل تيقطع و برد نيب از را يخط يها مدل

 مدل، تيقطع بردن باال بر عالوه مذکور، لمد دو بيترک با
 هاداده جنس از و هاداده با متناسب يتصادف يسر توانيم

 خطر کاهش و دقت شيافزا باعث کار نيا که کرد ديتول
  .شوديم
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