تحقیقات منابع آب ايران
Iran-Water Resources
Research

0367  بهار،0  شماره،سال چهاردهم
Volume 14, No. 1, Spring 2018 (IR-WRR)

59-72
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Abstract
Doubtlessly hydroclimatic models play important role in the
management of water resources. The hydroclimatic time series
have three principle components (autoregressive, seasonality
and stochastic) and the performance of the models are related
to these components, In the current research, the wavelet
transform was linked to the Holt-Winters (HW) model for
prediction of monthly runoff in Lighvanchai (Iran), Trinity,
and West Nishnabotna (US) watersheds and minimum
temperature of Tabriz. The obtained results were compared
with autoregressive and seasonal models such as ARIMA,
seasonal ARIMA (SARIMA) and HW. For this purpose, the
main time series were decomposed to some multi-frequency
time series by wavelet transform. Then due to the univariated
nature of the HW model, these subseries were imposed as input
data to the HW models for two scenarios. In the first scenario
only approximation subseries and one detail subseries
(resulting from the accumulation of all details subseries) and
in the second scenario all subseries were used as input to HW
models .Results showed that the second scenario of hybrid
wavelet-holtwinters model (WHW2) could lead to
considerably increased accuracy of both runoff and
temperature monthly modeling because of the multiscale
analysis and considering all multi-frequency subseries.

بدون شک مدلهای هیدروکلیماتولوژیکی نقش مهمی را درمدیریت منابع
 با توجه به اینکه سریهای زمانی هیدروکلیماتولوژیکی.آب ایفا میکنند
 فصالنه و تصادفی میباشند و رفتار،دارای سه جزء اصلی خودهمبسته
 در، نسبت به این اجزاء متفاوت بوده است،مدلهایی که تاکنون ارائه شدهاند
) جهتHW(  وینترز-این مقاله از ترکیب تبدیل موجک با مدل هالت
 حوضه،مدلسازی سریهای زمانی ماهانه رواناب حوضه لیقوان چای
 و کمینه دمای ماهانه شهر تبریزWest Nishnabotna  حوضه،Trinity
استفاده شده است و با مدلهای خودهمبسته و فصالنه دیگری چون
 مقایسه شدهHW ) وSARIMA(  فصالنه آریما،)ARIMA( مدلهای آریما
 بدین منظور سریهای زمانی مورد نظر توسط تبدیل موجک به چندین.است
 طبق دو،HW زیرسری تجزیه شده و با توجه به تک متغیره بودن مدل
. وارد میشوندHW  به عنوان ورودی به مدلهای،سناریو در نظر گرفته شده
در سناریو اول فقط زیرسری تقریب و مجموع زیرسریهای جزییات و در
سناریو دوم تک تک زیرسریهای حاصل از تبدیل موجک به عنوان ورودی
 نتایج مدلسازی بیانگر این است که دومین. وارد میشوندHW به مدلهای
)WHW( هالت وینترز-سناریو درنظرگرفته شده برای مدل ترکیبی موجک
 بدلیل آنالیز چندمقیاسه و در نظر گرفتن اثر تمام،WHW2 یعنی
 باعث افزایش دقت مدلسازی در هر دو سری زمانی،فرکانسهای ممکن
.رواناب و دمای ماهانه مورد مطالعه شده است

Keywords: Monthly Minimum Temperature, Monthly

 مدل، کمینه دمای ماهانه، رواناب ماهانه، آنالیز چندمقیاسه:كلمات كلیدی
. وینترز-ترکیبی موجک و هالت

Runoff, Multiscale Analysis, Wavelet and Holt-Winters
Hybrid Model.

96/2/08 :تاریخ دریافت مقاله
96/5/22 :تاریخ پذیرش مقاله

Received: May 8, 2017
Accepted: July 21, 2017

1-Prof., Department of Water Resources Eng., Faculty of Civil Engineering,
University of Tabriz, Iran. Email: nourani@tabrizu.ac.ir
2- Assistant Prof., Department of Water Resources Eng., Faculty of Civil
Engineering, University of Tabriz, Iran.
3- M.Sc. Graduate, Department of Water Resources Eng., Faculty of Civil
Engineering, University of Tabriz, Iran.
*- Corresponding Author

. دانشگاه تبریز، استاد دانشکده مهندسی عمران-0
. دانشگاه تبریز، استادیار دانشکده مهندسی عمران-2
، دانشکده مهندسی عمران، دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت منابع آب-2
.دانشگاه تبریز
 نویسنده مسئول-*
. امکانپذیر است0297 ( در مورد این مقاله تا پایان تابستانDiscussion) بحث و مناظره

59

( .)Hassanzadeh et al., 2013; Ghorbani et al., 2015بنابراین
با تبدیل موجک میتوان یک سری زمانی را به زیرسریهایی در حوزه
فرکانس و حوزه زمانی تجزیه نمود که این عملکرد ،توانایی کنترل
حالت فصالنه چندگانه در رفتار یک سری زمانی را دارا میباشد و با
ارائه اطالعات در سطوح مختلف فرکانسی کمک شایـانی را در
مـدلسازی مینماید .لذا در این تحقیق برای استفاده همزمان از
تواناییهــای تبدیل موجک و مــدل  ،HWاز مــدل ترکیبی
موجک -هالت وینترز ( 4)WHWبرای مدلسازی سریهای زمانی
هیدروکلیماتولوژیکی استفاده شده است .عمالً در مدلسازی پدیدههای
هیدروکلیماتولوژیکی از این مدل استفاده نشده است؛ اما در سایر
زمینهها همچون پیشبینی بار الکترسیته کوتاه مدت از مدل WHW
استفاده شده است (.)Sudheer and Suseelatha, 2015

 -0مقدمه
با توجه به اینکه امروزه جوامع بشری با مشکل کم آبی مواجه هستند،
نیاز به مدیریت صحیح منابع آب بیش از پیش احساس میشود و الزمه
مدیریت صحیح منابع آب ،پیشبینی و مدلسازی صحیح و دقیق
سریهای زمانی هیدروکلیماتولوژیکی میباشد .سریهای زمانی
هیدروکلیماتولوژیکی دارای سه جزء اساسی خودهمبسته ،فصالنه و
تصادفی میباشند و توانایی انواع مدلهایی که تاکنون ارائه شده ،در
کنترل این اجزاء متفاوت بوده است .فرآیند بارش -رواناب از مهمترین
و پیچیدهترین فرآیندهای هیدروکلیماتولوژیکی است .این فرآیند شامل
حرکت قطرات باران در حالتهای مختلف و در نهایت تشکیل رواناب
در کانالهای طبیعی یا مصنوعی میباشد .از طرف دیگر دما از
عمدهترین عناصری است که در تعیین نقش و پراکندگی دیگر عناصر
اقلیم تأثیر اساسی داشته و یکی از شاخصهای اصلی در پهنهبندی و
طبقهبندی اقلیمی بشمار میرود .برنامهریزیهای مبتنی بر روند دما
میتواند راهگشای بسیاری از مسائل زیست محیطی از جمله
شهرسازی ،روستایی و کشاورزی باشد .لذا باتوجه به اجزاء اصلی
سریهای زمانی هیدروکلیماتولوژیکی ،در سالهای اولیه ،مدلهایی
خطی از جمله مدل خودهمبستهی  1ARIMAبرای کنترل جزء
2
خودهمبسته و همچنین مدل فصالنه  ARIMAیعنی SARIMA
برای کنترل جزء فصالنه و همچنین جزء خودهمبسته ارائه شدند .این
مدلهای متداول جعبه سیاه بصورت گستردهای در پیشبینی سریهای
زمانی هیدروکلیماتولوژیکی استفاده میشوند( Bashari and

سریهای زمانی هیدروکلیماتولوژیکی در مقیاس زمانی روزانه دارای
ویژگی خودهمبستگی قابل توجه و در مقیاس زمانی ماهانه دارای
ویژگی فصالنه قابل توجه میباشند به همین دلیل با توجه به اینکه
هدف اصلی این مقاله ،ارزیابی توانایی مدلهای استفاده شده در تبیین
جزء فصالنه سریهای زمانی میباشد ،در این تحقیق فقط برای
مقیاس زمانی ماهانه رواناب و دما با بهرهگیری از مدلهای ،ARIMA
 HW ،SARIMAو  WHWمدلسازی صورت گرفته است .لذا ابتدا
از مدلهای  SARIMA ،ARIMAو HWاستفاده شده و سپس از
مدل ترکیبی  WHWبا دو سناریو در نظر گرفته شده یعنی WHW1
و  WHW2که از تبدیل موجک بهعنوان پیشپردازش زمانی دادهها
بهره میبرند ،استفاده شده است .به اینصورت که در مدل WHW1
فقط زیرسری تقریب و یک زیرسری جزییات (ناشی از تجمیع تمام زیر
سریهای جزییات حاصل از تبدیل موجک) به عنوان ورودی به
مدلهای  HWوارد میشوند و عمالً در ادامه فقط دو مدل  HW1و
 HW2صورت میگیرد؛ اما در مدل  WHW2تک تک زیرسریهای
حاصل از تبدیل موجک (زیر سری تقریب و تمام زیرسریهای
جزئیات) به عنوان ورودی به مدلهای  HWوارد میشوند و عمالً به
تعداد زیر سریهای حاصل از تبدیل موجک ،مدل  HWوجود خواهد
داشت و میتواند اثر تمام فرکانسهای حاصل را در نظر بگیرد .در انتها
نیز همهی مدلها براساس معیارهای رایج نیکویی برازش با یکدیگر
مقایسه شدهاند.

Vafakhah, 2010; Moeeni et al., 2016; Thomas and
;Fiering, 1962; McKerchar and Delleur, 1974
 .)Tankersley et al., 1993همچنین مدل  3HWنیز از جمله

مدلهای کالسیک و خطی میباشد که در اواخر سال  0952ارائه شد
و یکی از ایدههای اصلی آن ،پیشبینی آینده براساس وزندهی
میانگینی به مشاهدات گذشته است ،بطوریکه مشاهدات نزدیکتر دارای
وزن بیشتر و مشاهدات دورتر دارای وزن کمتری هستند
( Gardner (1985, 2066) .)Winters, 1960در دو کار پژوهشی
مرور جامعی بر روشهای هموارسازی نمائی کرده است و همچنین
اخیراً ) Puah et al. (2016از مدل  HWبرای تجزیه و تحلیل سری
زمانی بارش استفاده کردهاند.
از طرف دیگر یکی از راههای مناسب برای تبیین جزء فصالنه
سریهای زمانی ،استفاده از تبدیل موجک میباشد چرا که این تبدیل
توانایی بیان اطالعات فرکانسی و زمانی را به صورت همزمان برای
یک سیگنال دارا میباشد و در سالهای اخیر به طور گسترده در
مدلسازی سریهای زمانی هیدرولوژیکی استفاده شده است

 -8مواد و روش ها
 -0-8مدل WHW

مدل ترکیبی  WHWبرای ترکیب همزمان تواناییهای مدل  HWبا
تبدیل موجک در یک ساختار واحد ،طراحی گردیده است .در این نوع
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تفاوت اصلی مدل  WHW1و  WHW2در تعداد مدلهای HW

مدلسازی ،تبدیل موجک گسسته این امکان را فراهم میآورد که
مقیاسهای مختلف زمانی به صورت جداگانه مورد ارزیابی و بررسی
قرار گیرند .در این مدل ،پیشپردازش دادهها توسط تبدیل موجک
صورت گرفته و سپس نتایج این پردازش به عنوان ورودی در مدل
 HWاستفاده میگردد .با توجه به اینکه مدل  HWتکمتغیره بوده و
تبدیل موجک سری زمانی را به چندین زیرسری تبدیل میکند ،برای
مدلسازی دو سناریو در نظر گرفته شده است.

استفاده شده است .به اینگونه که در مدل  WHW1فقط دو ورودی به
مدلهای  HWوارد میشود که عبارتند از زیر سری تقریب و یک زیر
سری جزئیات که ناشی از تجمیع تمام زیرسریهای جزئیات حاصل از
تبدیل موجک میباشد اما در مدل  WHW2تک تک زیرسریهای
حاصل از تبدیل موجک (زیر سری تقریب و تمام زیرسریهای
جزییات) به عنوان ورودی به مدلهای  HWوارد میشوند که با توجه
به مقیاس تجزیه تبدیل موجک استفاده شده (مقیاس تجزیه چهار)
عمالً به تعداد زیر سریهای حاصل از تبدیل موجک یعنی پنج
زیرسری ،مدل  HWوجود خواهد داشت.

در سناریو اول ( )WHW1مراحل زیر طی میشود (شکل:)0
الف -ابتدا توسط تبدیل موجک ،پیشپردازش زمانی دادهها صورت
گرفته و سری زمانی مورد نظر  Xtبه زیرسری تقریب  Xaو
زیرسریهای جزئیات  Xd2 ، Xd1و غیره تجزیه میشود.
ب -مدلسازی با  HWدو مرتبه صورت میگیرد ،یکبار توسط ورودی
 Xaو بار دیگر توسط ورودی  Xfکه عبارت است از،
(  )Xf = Xd1+Xd2+…+Xdiیا (.) Xf = Xt - Xa
ج -در انتها نتایج خروجی از هر دو مدل  HWبا یکدیگر جمع میشوند
̂t = X
̂a + X
(̂f
 )Xتا سری زمانی محاسباتی بدست آید.

 -8-8تبديل موجک
موجک برای اولین بار توسط )Grossmann and Morlet (1984

معرفی گردید و در مدت زمان کوتاهی توجه پژوهشگران سراسر دنیا
را به خود جلب کرد .این موفقیت دالیل متعددی دارد :از یک طرف
مفهوم موجک ترکیبی از نظریههای موجود در علوم مهندسی ،ریاضی
و فیزیک میباشد و از طرف دیگر این توابع ابزارهای سادهای در
ریاضیات هستند .در اکثر کاربردهای عملی فرآیندهای هیدرولوژیکی
سری زمانی دارای حالت گسسته میباشد که در این حالت موجک
گسسته به صورت رابطه  0بیان میشود (:)Addison et al., 2001

در سناریو دوم ( )WHW2مراحل زیر طی میشود (شکل :)0
الف -ابتدا توسط تبدیل موجک ،پیشپردازش زمانی دادهها صورت
گرفته و سری زمانی مورد نظر  Xtبه زیرسری تقریب  Xaو
زیرسریهای جزئیات  Xd2 ، Xd1و غیره تجزیه میشود.
ب -در این مرحله ،تک تک زیر سریهای تقریب و جزئیات بصورت
جداگانه با  HWمدل میشوند.
ج -در انتها نتایج خروجی تمام مدلهای  HWبا یکدیگر جمع
میشوند (  )X̂t = X̂a + X̂d1 + X̂d2 + ⋯ + X̂diتا سری زمانی
محاسباتی بدست آید (که  iعبارت است از مقیاس تجزیه تبدیل
موجک).

()0

)

t  nb 0 a 0 m
a 0m

(g

1
a 0m

g m, n (t) 

در رابطه فوق  mو  nاعداد صحیحی هستند که به ترتیب میزان مقیاس
و انتقال موجک را کنترل مینمایند .همچنین  a0گام مقیاس کوچک
ویژه برای پارامتر انتقال ( )a0<0و  b0پارامتر انتقال موقعیت ()b0< 2
میباشند.

ب

الف

)Fig. 1- The schematic design of a) first scenario (WHW1) and b) second scenario (WHW2

شکل  -0الف) طرح شماتیک سناريو اول ( )WHW1و

ب) طرح شماتیک سناريو دوم ()WHW2
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معمولیترین حالت برای پارامترهای رابطه  2مقادیر  a0 =2و b0 =1

نیز از مدلهای کالسیک جعبه سیاه بوده و حالت کلی مدل ARIMA

هستند که این مقیاس لگاریتمی با توان دو برای انتقال و مقیاس تحت
عنوان آرایش شبکه دوتایی 5نامیده میشود .تبدیل موجک دوتایی به
صورت رابطه زیر قابل سادهسازی است:

میباشد .مدل  SARIMAبر خالف  ،ARIMAفصلی بودن دادهها را
نیز در مدلسازی دخالت میدهد .به طور کلی سری زمانی اصلی )y(t
از یک اپراتور تاخیر  Bبرای مدل )SARIMA(p,d,q)(P,D,Q
استفاده میکند (p,d,q) .مربوط به قسمت غیرفصلی مدل و )(P,D,Q
مربوط به قسمت فصلی مدل میباشد .فرمول مدل SARIMA
میتواند بهصورت زیر تعریف شود (:)Box et al., 2015

)2 g(2  m t  n

()2

m

g m, n (t)  2

گسستهسازی به روش فوق موجب بازیابی کامل سری اولیه در قالب
یک ترکیب خطی از موجکهای متعامدیکه در قالب ضرایب انتقال و
مقیاس میگردد .برای سریهای گسسته  xiتبدیل موجک دوتایی به
صورت زیر انجام میپذیرد:
 m N 1
()2
2  g(2  m i  n)x
T
2
i

i0

D

()5
در فرمول  B ،5اپراتور تأخیر است ) .(Bk Yt =Yt-k
φp (B)=1-φ1 B-φ2 B2 -...-φp Bp
()6
S
S
2S
PS
ΦP (B )=1-ΦS B -Φ2S B -…-ΦPs B
()7
2
q
θq (B)=1-θ1 B-θ2 B -…-θp B
()8
S
S
2S
QS
ΘQ (B )=1-ΘS B -Θ2S B -...-ΘQS B
()9

m, n

در رابطه فوق  Tm,nضریب موجک برای موجک تجزیه شده با
پارامترهای مقیاس  a=2 mو انتقال  b=2mnمیباشد .این رابطه در
حقیقت یک سری زمانی کراندار را شامل میشود که  xiدادههای آن،
 i=0,1,2,…,N-1و  Nیک عدد صحیح با پایه دو است (  .)N=2mدر
این حالت دامنههای  mو nبه ترتیب  0<n<2M–m–1و 1<m<M
میباشند .تبدیل معکوس گسسته موجک را نیز می توان با رابطه زیر
بیان کرد:
()5

d

φp (B) ΦP (BS ) (1-BS ) Yt =θq (B) ΘQ (BS ) εt

در فرمولهای پنج تا نه φ (B) ،و ) θ (Bچندجملهایهایی از مرتبه
 pو  qهستند Φp (BS ) .و )  Θ (BSچندجملهایهایی شامل  Bبا
مراتب  Pو  Qهستند p .مرتبه اتورگسیون d ،مرتبه تفاضلی q ،مرتبه
مبانگین متحرک برای قسمت غیرفصلی میباشد P .مرتبه اتورگسیون،
 Dمرتبه تفاضلی Q ،مرتبه میانگین متحرک برای قسمت فصلی بوده
و  Sطول (مدت) فصل دوره تناوب میباشد .برای مدل  ARIMAنیز
کافی است ،در فرمولهای باال  Pو  Dو  Qکه مربوط به حالت فصالنه
هستند برابر صفر در نظر گرفته شوند.

m
M 2 M  m 1
2 g(2  m i  n) 
x T 
2
 T
i
m, n
m 1n  0
M
)T (t)   W (t
m
m 1

در رابطه فوق )̅(t
 Tزیرسری تقریب در مرتبه  Mو )Wm(t

زیرسریهای جزیی در مرتبه های  m= 0،2، ... ، Mهستند .با توجه
به کارهای گذشته صورت گرفته همچون Nourani et al. (2008,
) ،2011, 2014در این مقاله نیز برای مدلسازی سریهای زمانی
ماهانه از موجک مادر  db4با مقیاس تجزیه چهار استفاده شده است.

 -5-8مدل HW

فرمهای متعددی برای هموارسازی نمایی وجود دارد که خانواده
مدلهای هالت-وینترز از رایجترین آنها میباشد .یکی از ایدههای
اصلی این مدل ،پیشبینی آینده براساس وزندهی میانگینی به
مشاهدات گذشته است ،بهطوریکه مشاهدات نزدیکتر دارای وزن بیشتر
و مشاهدات دورتر دارای وزن کمتری هستند .مدل فصالنه هالت-
وینترز شامل یک معادله پیشبینی و سه معادله هموارساز  Ltبرای
درجه bt ،برای روند و  Stبرای جزء فصالنه میباشد که بهترتیب شامل
پارامترهای هموارساز  αو  βو  γمیباشد که مقدار هــر سه پارامتر
بین صفر و یک میبــاشد .در کــل مــدل تکمتغیره هموارســازی
نمایــی سـهگــانه ( )HWامکان کنترل همزمــان حــالت رونــد و
فصالنه را دارد .در ایــن مقاله نیز از مــدل جمعی  HWاستفاده
شــده است کــــه روابط آن بــهصورت زیــر میبــاشد
(:)Hyndman and Khandakar, 2008; Winters, 1960
) Lt = α(xt − St−c ) + (1 − α)(Lt−1 + bt−1
()02
bt = β(Lt − Lt−1 ) + (1 − β)bt−1
()00

 -3-8مدل  ARIMAو SARIMA

مدل کالسیک جعبه سیاه همچون  ARIMAبهصورت گسترده برای
پیشبینی سریهای زمانی هیدروکلیماتولوژیکی استفاده میشود .ذات
این مدل خطی بوده و بر فرض ایستا بودن دادهها استوار است .مدل
 ARIMAتوانایی شناسایی الگوهای پیچیده در دادهها را دارا بوده و
امکان پیشبینی برای آینده را مطابق با دادههای ورودی در زمان
گذشته فراهم میآورد ( .)Box et al., 2015سه گام الزم برای استفاده
از مدلهای  ARIMAشامل شناسایی ،تخمین و پیشبینی میباشد.
تابع مدل  ARIMAبهصورت ) (p,d,qنمایش داده میشوند p .بیانگر
مرتبهی عبارت خودهمبستگی d ،مرتبهی تفاضل غیرفصلی و q
مرتبهی تأخیر زمانی برای خطای پیشبینی میباشد .مدل SARIMA
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()02

)St = γ(xt − Lt ) + (1 − γ)S(t − c

مشاهداتی N ،تعداد کل دادههای موجود و  NPتعداد کل دادههای
حداکثر نسبی است.

که در روابط  02تا  St ،bt ،Lt ،02سه معادله هموارساز میباشند که
بهترتیب برای درجه ،روند وجزء فصالنه میباشند که شامل پارامترهای
هموارساز  αو  βو  γمیباشند .برای محاسبهی این روابط نیاز به مقادیر
اولیهای میباشد که روابط آنها بهصورت زیر میباشد:
L0 =x0
()02
)

()05
∀i=1،2،...،c

()05

xc+i -xi

 -0-8دادههای مورد استفاده

در این مقاله برای مدلسازی ،از دادههای رواناب ماهانه سه حوضه با
ویژگیهای ژئومورفولوژیکی متفاوت (حوضه لیقوانچای ایران و
حوضههای رودخانههای  Trinityو  West Nishnabotnaآمریکا) و
نیز برای مقایسهای جامعتر ،از دادههایی با ماهیت متفاوت یعنی
دادههای کمینه دمای ماهانه تبریز استفاده شده است.

1

( b0 = ∑ci=1
c
1

c
xc(j-1)+i
Si = ∑N
N j=1 A
j

که در روابط  02تا  L0 ،05مقدار اولیه درجه b0 ،مقدار اولیه روند و Si

دادههای ماهانه رواناب حوضه لیقوانچای با میانگین رواناب  25متر
مکعب بر ثانیه برای محدوده زمانی  0976تا  2225استفاده شــده
(جدول  )0که یکی از زیر حوضههای فرعی حوضه آبریز دریاچه ارومیه
بوده و با وسعتی معادل  76کیلومترمربع در دامنۀ شمالی سهند بین
طول های شرقی  56/52و عرضهای شمالی  27/75گسترده شده
است (شکل  .)2به طور کلی حوضه آبریز لیقوان به علت وجود
پوششهای برفی دائمی در ارتفاعات مختلف آن دارای رژیم برفی بوده
و ذوب برف در جریان دائمی آن مؤثر و قابل مالحظه است .ریزش
بارانها در فصل بهار شدید است و این اثر قابل توجهی در باال بردن
مقدار دبی ساالنه رودخانه دارد.

مقادیر اولیه جزء فصالنه به ازاء هر تناوب میباشد و  cعبارت است از
تناوب دادهها (طول هر چرخه فصالنه) و  Nنیز تعداد چرخههای کامل
تناوب میباشد و  Ajنیز میانگین دادهها در هر تناوب میباشد که:
()06

1

Aj = ∑ci=1 xc(j-1)+I ∀j=1،2،…،N
c

 -0-8معیارهای ارزيابی

صحتسنجی مدلهای پیشبینی به منظور سنجش دقت مدلها در
انجام پیشبینی صورت میگیرد .برای این منظور آمارههای مختلفی
تدوین شده و مورد استفاده قرار میگیرند .از پرکاربردترین آنها در
مدلسازی هیدروکلیماتولوژیکی ،معیار  (E) Nash-Sutcliffeو جذر
میانگین مربعات خطا ( )RMSEمیباشند که با توجه به روابط  07و
 08باید مقادیر آنها در هر دو مرحله آموزش و صحتسنجی در محدوده
مطلوب قرار گیرند .همچنین از معادله  Epeakبرای مقایسه توانایی
مدلهای مختلف در پیشبینی مقادیر حــداکثر استفاده شده است
(رابطه .)09
()07

()08

()09

حوضه رواناب دوم ،حوضه رود  Trinityاز زیر شاخههای اصلی رود
 Klamathمیباشد که از رشته کوههای ( Klamathدر شمال غربی
کالیفرنیا آمریکا) جریان مییابد (شکل  )2و با میانگین دادههای رواناب
 5072متر مکعب بر ثانیه برای محدوده زمانی  0982تا  2205استفاده
شده است (جدول  .)0رودخانه بین طولهای غربی  022/52و
عرضهای شمالی  50/00گسترده شده است و طوالنیترین طول آن
حدود  266کیلومتر با حوضه آبریز نزدیک به  7822کیلومتر مربع است.
حدود  92درصد از حوضه ،تحت پوشش جنگلهای بلوط و کاج قرار
دارد و منطقه اطراف رودخانه نیز دارای جمعیت بسیار کوچکی است
که جمعیت آن  0/7نفر در کیلومتر مربع است .آب و هوای کلی حوضه
مدیترانهای و دارای تابستان گرم و خشک اما زمستان سرد و مرطوب
است.

N
2
)  (O i  C i
i

1
E  1
N
2
)  (O i  O
i 1

N
2
)  (O i  C i
i 1
N

RMSE 

Np
2
)  (O pi  C pi
E peak  1  i  1
Np
2
)  (O pi  O p
i 1

سومین حوضه رواناب مورد مطالعه ،حوضه رود West Nishnabotna

آمریکا میباشد (شکل  )5که با میانگین دادههای رواناب  695متر
مکعب بر ثانیه برای محدوده زمانی  0982تا  2205استفاده شده است
(جدول  .)0این حوضه از مهمترین زیرشاخههای حوضه رود
 Missouriمیباشد که در جنوب ایالت  Iowaقرار گرفته و پوشش

که در این روابط  Oiبیانگر دادههای مشاهداتی O ،میانگین دادههای
مشاهداتی Ci ،دادههای محاسباتی و  Opiدادههای حداکثر مشاهداتی،
 Cpiدادههای حداکثر محاسباتی Op ،میانگین دادههای حداکثر
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زمین آن به عنوان مزرعه طبقهبندی شده است .رودخانه بین طولهای
غربی  95/67و عرضهای شمالی  52/50گسترده شده است و
طوالنیترین طول آن حدود  092کیلومتر با حوضه آبریز نزدیک به
 7622کیلومتر مربع است.

 -3نتايج و بحث
در این تحقیق برای مدلسازی ماهانه سریهای زمانی رواناب و دمای
ماهانه ابتدا مدلهای تکمتغیره  SARIMA ،ARIMAو HWو
سپس از مدل ترکیبی  WHWبا دو سناریو طراحی شده که از تبدیل
موجک بهعنوان پیشپردازش زمانی دادهها بهره میبرد ،استفاده شده
است .برای پیشپردازش سریهای زمانی توسط تبدیل موجک ،با
توجه به کارهای گذشته صورت گرفته از موجک مادر  db4با مقیاس
تجزیه چهار استفاده شده است.

برای مدلسازی دما نیز از دادههای کمینه دمای ماهانه شهر تبریز
برای محدودهی زمانی سالهای  0975تا  2202که از سازمان
هواشناسی کشور تهیه شده استفاده شده است (جدول  .)2تبریز در
غرب استان آذربایجان شرقی و در منتهیالیه مشرق و جنوبشرق
جلگه تبریز و بین طول شرق 56/22و عرض شمالی  28/22قرار
گرفتهاست (شکل  .)2ارتفاع این شهر از سطح دریا از  0258متر تا
 0560متر متغیر میباشد .آب و هوای تبریز با تابستانهای گرم و
خشک و زمستانهای سرد است .سرمای زمستانی ،تأثیرپذیرفته از
ارتفاع باال و توپوگرافی کوهستانی منطقه است .آب و هوای این شهر
در تابستانها خشک و گرم است ،اگرچه حرارت به دلیل نزدیکی به
کوه سهند و وجود باغهای زیادی در پیرامون شهر تعدیل میگردد.

مدلهای  ARIMAو  SARIMAاز مدلهای جعبه سیاه کالسیک
خطی و تکمتغیره و همچنین تکتناوبه میباشند که در این تحقیق
مدلسازی آنها با استفاده از نرمافزار  Rصورت گرفته است که بهترین
مقدار این پارامترها توسط معیار  6 AICانتخاب شدهاند .برای
مدلسازی رواناب و دما ،بهترین ساختار مدلهای  ARIMAو
 SARIMAدر جدول  2آورده شده است .همانطورکه مشاهده میشود
در هر دو سری زمانی مطالعاتی ،مدل فصالنه  SARIMAنتایج
مناسبتری را شامل شده است که بیانگر وجود خاصیت فصلی در
سریهای زمانی مورد مطالعه میباشد و با توجه به قویتر بودن ویژگی
خودهمبستگی و فصالنه سری زمانی دما نسبت به سری زمانی رواناب
بر اساس  ACFآنها ،نتایج بهدست آمده برای دما بهتر از رواناب
میباشد (شکل .)5

در کل با توجه به اینکه هدف این مقاله بررسی توانایی مدل WHW

در مدلسازی سریهای زمانی هیدروکلیماتولوژیکی میباشد از سه
حوضه رواناب ماهانه به همراه سری زمانی دما با نسبت تقسیم 75
درصد آموزش و  25درصد صحتسنجی استفاده شده است ،که در
شکل  6ACF 5سریهای زمانی مربوطه قابل مشاهده است.

Table 1- Statistics of the observed monthly runoff time series

جدول  -0مشخصات آماری سریهای زمانی ماهانه رواناب
Watershed
West Nishnabotna River
verification

calibration

Trinity River
verification

Statistical parameter

Lighvanchai

calibration

verification

calibration

859.65

641.53

3326.40

4454.33

25.07

23.53

Mean

5105.81
123.07
829.08

5580.12
56.86
657.64

12895.78
232.76
2932.42

28299.86
377.94
5079.00

113.00
3.51
23.93

161.46
3.90
23.62

0.96

1.03

0.88

1.14

0.95

1.01

Maximum
Minimum
Standard deviation
Coefficient of Variation
)(dimensionless

Table 2- Statistics of Tabriz minimum temperature

جدول  -8مشخصات آماری دادههای كمینه دمای ماهانه شهر تبريز
Tabriz minimum temperature
Verification
2.02
18.8
-18
10
4.95

Calibration
1.50
18.8
-21.6
9.9
6.6

Statistical parameter
Mean
Maximum
Minimum
Standard deviation
)Coefficient of Variation (dimensionless

تحقیقات منابع آب ايران ،سال چهاردهم ،شماره  ،0بهار 0367
)Volume 14, No. 1, Spring 2018 (IR-WRR

65

Time
series

Time series

)Temperature (°C

Runoff
)(m3/s

Fig. 2- Lighvanchai watershed and Tabriz city

 حوضهی آبريز لیقوانچای و شهر تبريز-8 شکل

Fig. 3- Map of Trinity River watershed
Trinity  نقشه حوضه آبريز رود-3 شکل

Fig. 4- Map of West Nishnabotna River watershed
West Nishnabotna  نقشه حوضه آبريز رود-5 شکل
0367  بهار،0  شماره، سال چهاردهم،تحقیقات منابع آب ايران
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Fig. 5- Monthly ACF of a) Lighvanchai, b) Trinity, c) West Nishnabotna and d) Tabriz temperature

شکل  ACF -0ماهانه الف) لیقوانچای ،ب)  Trinityج)  West Nishnabotnaو د) دمای تبريز
Table 3- Results of ARIMA and SARIMA models

جدول  -3نتايج حاصل از مدلسازی توسط مدلهای
Epeak

*RMSE

 ARIMAو .SARIMA

) Nash-Sutcliffe( E
Structure

Verification

Verification

Training

Verification

Training

Model

0.71

14.12

13.53

0.62

0.63

]SARIMA(2,0,0)(2, 0, 0)[12

SARIMA

0.71

14.49

14.44

0.6

0.61

)ARIMA(2,0,2

ARIMA

0.56

3550.54

3500.24

0.53

0.55

]SARIMA(1,0,0)(2, 0, 1)[12

SARIMA

0.53

3702.21

3631.57

0.50

0.51

)ARIMA(2,0,3

ARIMA

0.46

780.69

750.49

.043

0.45

]SARIMA(1,0,0)(1, 0, 0)[12

SARIMA

0.44

807.74

780.69

0.41

0.43

)ARIMA(1,0,0

ARIMA

0.92

3.09

3.07

0.9

0.91

]SARIMA(4,0,1)(1,0,1)[12

SARIMA

0.88

3.25

3.02

0.89

0.9

)ARIMA(4,0,1

ARIMA

Time series

Lighvanchai River
runoff

Trinity River runoff

West Nishnabotna
River runoff
Tabriz minimum
temperature

*در تمامی جداول  RMSEرواناب دارای واحد ( )m3/sو  RMSEدما دارای واحد ( )°Cمیباشد.

مدل ترکیبی موجکی  WHWبهمنظور استفاده همزمان از ویژگیهای
تبدیل موجک و مدل  HWایجاد شده است .در این تحقیق بدین
منظور ،پیشپردازش دادهها توسط تبدیل موجک با موجک مادر db4
و مقیاس تجزیه چهار انجام گرفته است .اگرچه مدلهای ،ARIMA
 SARIMAو  HWتوانایی دریافت الگوی پدیده را دارا میباشند؛

مدل  HWاز مدلهای جعبه سیاه کالسیک نمایی میباشد که در این
تحقیق مدلسازی آن با استفاده از نرمافزار  Rصورت گرفته است.
ساختار مدل  HWبرای مدلسازی رواناب و دما در جدول  5آورده شده
است .همانطورکه مشاهده میشود با توجه به ویژگی فصالنه و
خودهمبستگی باالی سری زمانی دما نسبت به رواناب که از  ACFآن
نیز مشخص است ،برای سری زمانی دما نتایج مناسبتری بهدست
آمده است (شکل  2و .)5
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Table 4- Results of HW model

جدول  -5نتايج حاصل از مدلسازی نمايی ()HW
RMSE

Epeak

Structure

) Nash-Sutcliffe( E

Model

Verification

Verification

Training

Verification

Training

gamma

beta

Alph

0.71

14.05

13.48

0.63

0.64

1.00

0.0

0.91

Holt-Winters

0.57

3500.54

3440.24

0.55

0.56

0.21

0.0

0.23

Holt-Winters

0.47

748.69

730.79

0.46

0.47

0.16

0.0

0.32

Holt-Winters

0.95

2.96

2.90

0.91

0.92

0.15

0.0

0.11

Holt-Winters

اما به دلیل ماهیت خودهمبستگی این مدلها و تکتناوبه بودنشان،
نمیتوانند پدیدههای پیچیده و غیرخطی هیدروکلیماتولوژیکی را به
صورت جامع و بلندمدت مدلسازی نمایند اما هنگامیکه از تبدیل
موجک در ورودی شبکه استفاده میشود ماهیت چند مقیاسه بودن،
موجب افزایش دقت مدل در تشخیص و دریافت ویژگیهای غیرخطی
و بلندمدت سری زمانی میشوند .در کل برای مدلسازی توسط مدل
 ،WHWابتدا سری زمانی مورد نظر در نرمافزار  MATLABو توسط
تبدیل موجک با موجک مادر  db4و مقیاس تجزیه چهار به یک
زیرسری سری تقریب و چهار زیرسری جزییات تبدیل میشود و سپس
طبق دو سناریو در نظر گرفته شده در نرمافزار  Rتوسط مدل HW
مدل شده و در انتها طبق اصل جمع آثار ،خروجی دو مدل با یکدیگر
جمع میشود تا سری زمانی محاسباتی بهدست آید .ساختار نتایج مدل
 WHW1در جدول  5و مدل  WHW2در جدول  6آورده شده است.
همانطورکه مشاهده میشود نتایج هر دو سناریو برای سری زمانی دما
رضایتبخش میباشد ولی کالً درهر چهار سری زمانی ،نتایج
 WHW2بهتر میباشد اما در سریهای زمانی رواناب مدل WHW2
باعث افزایش بیشتر دقت مدلسازی نسبت به سری زمانی دما شده
است چراکه  ACFسریهای زمانی رواناب و دما بیانگر این است که
سری زمانی دما دارای تناوبهای منظم  02ماهه و قابل توجه میباشد
و عمالً مدلسازی با مدلهای فصالنه تک تناوبه هم نتایج مناسبی را
شامل میشود؛ اما در سریهای زمانی رواناب ویژگی خودهمبسته و
فصالنه تک تناوبه کمتر از سری زمانی دما میباشد و عمالً با توجه به
ماهیت سری زمانی رواناب ،تناوبهای دیگری نیز وجود دارد که از
 ACFمشخص نیست ،به همین دلیل نیاز است تا تمام زیرسریهای
حاصل از تبدیل موجک در مدلسازی رواناب در نظر گرفته شود.

Time series
Lighvanchai River
runoff
Trinity River
runoff
West Nishnabotna
River runoff
Tabriz minimum
temperature

 Nishnabotnaبوده است .دلیل این موضوع در ماهیت و ویژگیهای
ژئومورفولوژکی حوضهها نهفته است ،به اینگونه که حوضه لیقوانچای
در مقایسه با دو حوضه دیگر از مساحت و دبی بسیار کمتری برخوردار
است و با توجه به اقلیم نیمه خشک و پوشش گیاهی آن عمالً رفتار
حوضه به خطی نزدیکتر است و استفاده از مدلهای خطی و مدل
ترکیبی ( WHWکه هسته آن مدل خطی  HWمیباشد) نتایج
مناسبتری را شامل شده است .حوضه  Trinityهم بهدلیل پوشش
گیاهی باال در مقایسه با حوضه  West Nishnabotnaکه مملو از
زمینهای کشاورزی است با کنترل کردن اثر بارندگی ،رفتار خطیتری
از خود نشان داده و نتایج بهتری را شامل شده است.
در سریهای زمانی رواناب ماهانه ویژگی فصالنه (مخصوصاً فصالنه
چند تناوبه) از اجزاء اصلی سری زمانی مربوطه میباشد .در نتیجه انتظار
میرود ،مدلهایی که عالوه بر جزء خودهمبسته ،توانایی کنترل جزء
فصالنه ،مخصوصاً فصالنه چندتناوبه سری زمانی را دارند ،شامل نتایج
بهتری شوند .همانطور که در جداول  5 ،5 ،2و  6مشخص است در
مدلسازی سری زمانی رواناب ،مدل  WHW2نتایج بهتری را نسبت
به سایر مدلها شامل شده است و تا  25درصد معیار  Eو تا  02درصد
معیار  Epeakرا در مرحله صحتسنجی (حوضه لیقوانچای) بهبود
بخشیده است .چراکه اوالً استفاده از تبدیل موجک بهدلیل آنالیز
چندمقیاسه سری زمانی رواناب و همچنین در نظر گرفتن تمام
زیرسریهای حاصل ،باعث بهبود قابلتوجه دقت مدل نسبت به سایر
مدلها شده است و ثانیاً بدلیل رفتار خطیتر حوضه لیقوانچای
بیشترین افزایش دقت مدلسازی در این حوضه رخ داده است .اما مدل
 WHW1تأثیر زیادی در افزایش دقت مدل سری زمانی رواناب نسبت
به سایر مدلها نداشته است؛ چراکه بهدلیل ویژگی چندتناوبه سری
زمانی رواناب با جمع کردن زیرسریهای جزییات اثر چند تناوبه بودن
از بین رفته و عمالً پیشپردازش دادهها توسط تبدیل موجک اثر خود
را تا حد زیادی از دست داده است.

در مقایسه نتایج مدلسازیهای رواناب با یکدیگر ،همانطور که در
جداول  5و  6و نیز شکل  6مشخص است ،بهترین نتایج و همچنین
بیشترین افزایش دقت مدلها (مدل  WHW2نسبت به سایر مدلها)
به ترتیب شامل حوضههای لیقوانچای Trinity ،و West
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مرحله صحتسنجی بهبود بخشیده است .اما مدل  WHW1نیز نسبت
به حالت رواناب نتایج بهتری را شامل شده است ،چراکه بهدلیل ویژگی
فصالنه تک تناوبه سری زمانی دما (بر خالف ویژگی فصالنه چندتناوبه
رواناب) با جمع کردن زیر سریهای جزییات و تبدیل آن به یک زیر
سری جزییات اطالعات زیادی از بین نمیرود.

اما سری زمانی دمای ماهانه ،دارای ویژگی خودهمبستگی قوی و حالت
فصالنه تک تناوبه قابل توجه میباشد ،و بهدلیل رفتار خطی قوی،
تمامی مدلهای مورد مطالعه در این تحقیق نتایج مناسبتری را نسبت
به سری زمانی رواناب شامل شدهاند؛ اما در کل مدل ( WHW2مانند
سریهای زمانی رواناب) ،نتایج بهتری را نسبت به سایر مدلها شامل
شده است و تا شش درصد معیار  Eو تا  02درصد معیار  Epeakرا در

Table 5- Results of WHW1 with mother wavelet db4 and decomposition level 4

جدول  -0نتايج حاصل از مدلسازی  WHW1با موجک مادر  db4و مقیاس تجزيه 5
The results of aggregation the computed approximation and details
subseries
RMSE

Epeak

Structure
Input

) Nash-Sutcliffe( E

Verification

Verification

Training

Verification

Training

0.71

14.02

13.04

0.64

0.65

0.60

3300.14

3242.28

0.57

0.58

0.49

730.69

720.90

0.47

0.48

0.97

3.19

2.89

0.92

0.93

gamma

beta

alpha

1

1

0.95

1

0

0.91

1

0.99

0.98

0.23

0.60

0.01

1

0.99

0.96

0.33

0.40

0.02

1

1

0.97

0.19

0.07

0.01

Approximation
subseries
Details subseries
Approximation
subseries
Details subseries
Approximation
subseries
Details subseries
Approximation
subseries
Details subseries

Time series

Lighvanchai
River runoff
Trinity River
runoff
West
Nishnabotna
River runoff
Tabriz
minimum
temperature

Fig. 6- Observed versus computed series at verification phase, a) Lighvanchai, b) Trinity, c) West
Nishnabotna and d) Tabriz temperature

شکل  -0سری مشاهداتی در مقايسه با سریهای زمانی محاسباتی در مرحله صحتسنجی الف) لیقوانچای،
ب)  Trinityج)  West Nishnabotnaو د) دمای تبريز
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Table 6- Results of WHW2 with mother wavelet db4 and decomposition level 4

جدول  -0نتايج حاصل از مدلسازی توسط مدل  WHW2با موجک مادر  db4و مقیاس تجزيه 5
The results of aggregation the computed approximation and details
subseries
RMSE

Epeak

Structure
Input

) Nash-Sutcliffe( E
Training

Verification

Verification

Training

Verification

0.8

11.7

11.64

0.76

0.77

0.66

2513.23

2428.54

0.63

0.65

0.54

638.34

620.93

0.52

0.53

0.97

2.86

2.4

0.94

0.95

beta

alpha

gamma
1

1

0.95

0.16

0

0

0.17

0

0

Detail subserie 2

1
1

0
0.01

0.87
0.89

1

0.99

0.98

0.15
0.18

0.01
0.00

0.00
0.00

Detail subserie 3
Detail subserie 4
Approximation
subseries
Detail 69ubseries 1
Detail 69ubseries 2

1

0.00

0.85

Detail 69ubseries 3

1

0.92

0.98

1

0.99

0.96

0.25
0.23
1
1

0.03
0.01
0.00
0.94

0.02
0.00
0.77
0.95

Detail 69ubseries 4
Approximation
subseries
Detail subserie 1
Detail subserie 2
Detail subserie 3
Detail subserie 4
Approximation
subseries
Detail subserie 1
Detail subserie 2
Detail subserie 3
Detail subserie 4

1

1

0.97

0.23
0.16
1
0.04

0.66
0.79
0
0

0
0
0.91
1

Approximation
subseries
Detail subserie 1

Time series

Lighvanchai
River runoff

Trinity River
runoff

West
Nishnabotna
River runoff

Tabriz
minimum
temperature

بهدلیل بررسی تک تک زیر سریهای تجزیه شده توسط تبدیل
موجک و در نظر گرفتن انواع تناوبهای ممکن ،نتایج مناسبتری
نسبت به سایر مدلهای مورد مطالعه داشته است ،به نحوی که هم در
سری زمانی رواناب و هم در سری زمانی دما ،مدل  WHW2نتایج
بهتری را شامل شده است؛ اما با توجه به هسته اصلی مدل WHW2
که مدل  HWمیباشد نتایج مدلسازی حوضههای مختلف نشان داد
که هر چقدر رفتار حوضه خطیتر باشد مدل  WHW2توانایی بیشتری
در ارائه نتایج مناسب خواهد داشت.

 -5نتیجهگیری
در این تحقیق از مدل خودهمبسته  ARIMAو همچنین دو مدل
فصالنه تک تناوبه  HW ،SARIMAو همچنین مدل فصالنه
چندتناوبه  WHWبا دو سناریو آموزشی جهت پیشبینی سریهای
زمانی هیدروکلیماتولوژیکی رواناب و دما در مقیاس زمانی ماهانه
استفاده شده است که توانایی هرکدام از مدلها بنا به خودهمبسته،
تکتناوبه یا چندتناوبه بودن متفاوت بوده است.
سریهای زمانی هیدروکلیماتولوژیکی عموماً دارای سه جزء اصلی
خودهمبستگی ،فصالنه و تصادفی میباشند ،که توجه به این ویژگیها
و رفتار خطی یا غیرخطی بودن آنها کلید اصلی مدلسازی میباشد.
سریهای زمانی هیدروکلیماتولوژیکی مورد مطالعه در این تحقیق در
مقیاس زمانی ماهانه بوده و سریهای زمانی ماهانه اغلب دارای ویژگی
فصالنه قابلتوجه میباشند و با توجه به اینکه مدلهای فصالنه،
مخصوصاً مدلهای فصالنه چندتناوبه (ترکیبی با تبدیل موجک) بدیل
آنالیز چندمقیاسه ،توانایی قابل مالحظهای در مدلسازی این سریهای
زمانی دارا میباشند ،مدل ترکیبی  WHW2ارائه شده در این تحقیق

برای زمینههای پژوهشی آینده نیز میتوان اوالً از مدلهای چندمتغیره
نظیر  ANNو  ANFISبرای ارزیابی جامعتر توانایی مدل WHW2
استفاده کرد و ثانیاً از معیارهایی همچون تابع اطالعات مشترک برای
انتخاب ورودی مناسب از بین زیرسریهای تجزیه شده در مدلهای
ترکیبی موجکی (بمنظور جلوگیری از افزایش ورودیها) استفاده نمود.
همچنین با توجه به تنوع و اهمیت فرآیندهای هیدروکلیماتولوژیکی،
در کارهای آتی میتوان فرآیندهایی دیگری همچون رسوب و
آبزیرزمینی را نیز مورد بررسی قرار داد و نیز بررسی مدلسازی با
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