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چکیده
رودخانهها از مهمترین منابع تامینکننده آب جهت مصارف کشاورزی میباشند .آبهای سطحی با توجه به سههوتت
دسترسی بسیار مورد استفاده بوده و در مقابل نیز تحت تاثیر شرایط محیطی مختلف قرار میگیرند تذا دارای تغییرات کمی
و کیفی بسیاری مانند تغییرات دبی ،شوری ،کدورت ،سختی و  ...میباشند در این تحقیق پس از رسم نمودار روند سهری
زمانی میزان دبی آب رودخانه دویرج واقع در استان ایالم شهرستان دهلران ،دارای نوسانات و تغییرات فصلی بود کهه بها
استفاده از فیلتر تفاضلگیری و تبدیل تگاریتم تعدیل به یک سری ایستا تبدیل گردید ،بها رسهم توابهع خودهمبسهتگی و
خودهمبستگی جزئی نوع مدل غیر فصلی و فصلی تعیین و مدل اوتیه آن را به نرمافزار  minitabدر تحلیهل سهریههای
زمانی معرفی گردید که ترکیبی از مدلهای اتورگرسیو و میانگین متحرک بود که به اصطالح آریما گویند .ترکیب آن را بها
مدل فصلی ،یک مدل ضربی گویند .مدل ضربی سری زمانی میزان دبی آب ،دارای اتورگرسیو غیرفصلی مرتبه  3و میانگین
متحرک غیر فصلی مرتبه  2با یک مرحله تفاضلگیری و دوره فصلی  11ماهه با میانگین متحرک فصلی مرتبه  1حاصل شد
و نشان دهنده این بود که میزان دبی به ضرایبی از میزان دبی آب در  3ماه قبل و خطای غیر فصلی  2ماه قبهل و ضهرایب
فصلی از خطاها و انحرافات و نوسانات دورههای  11ماهه قبل میباشد .پس از برازش مهدل ،بررسهی مناسهب مهدل بها
استفاده از تحلیل باقیماندهها ،فرضیات نرمال بودن و استقالل باقیماندهها و ثبات واریانس پذیرش گردید .در پایان نیهز
با استفاده از مدل نهایی میزان دبی آب برای  22ماه آینده پیشبینی گردید .برای تائید و بررسی صحت پیشبینی انجهام
شده نموداراستاندارد شده آنها توام با مقادیر استاندارد شده دبی آب رسم و مالحظه شد که نوسانات آنها مشابه و تائیهد
کننده صحت پیشبینیها میباشد.

واژههای کلیدی :مدتسازی دبی رودخانه دویرج ،تابع خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی ،تحلیل سری زمانی،
مدل آریما ،مدل فصلی.
مقدمه

بشر از دیر باز به ارزش آب به عنوان مادهای
حیات بخش و ارزشمند آگاهی داشته است .نیاز
طبیعی بشر به آب ،کمبود این مایع گرانبها ،ارزش
این ماده را صد چندان نموده و آن را در جایگاهی
واال قرار داده است .برای مثال اگر نگاهی به دیدگاه

ایرانیان قبل از ظهور دین اسالم بیندازیم ،آناهیتا ،ایزد
آبها یکی از بزرگ ایزدان پیش از زرتشت بود ،که
نیایشگاههای او در کنگاور (در استان کرمانشاه) و
بیشابور (در استان فارس) نمایان است [ .]3متاسفانه
امروزه با افزایش بیرویه جمعیت ،گسترش صنایع،
باال رفتن سطح بهداشت در جوامع ،گرمایش جهانی
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کره زمین و به تبع آن تغییر در توزیع مکانی زمانی
نزوالت جوی و خیلی عوامل دیگر سبب نگرانی
فراوان اکثر کشورها در خصوص تامین آب جهت
مصارف مختلف شده است .کشور ما ایران از جمله
کشورهایی است که با کمبود میزان بارش در چند
ساله گذشته بطور جدی مواجه شده است .از طرفی
استفاده بیرویه از منابع آب و در مقابل ورود
پسابهای گوناگون کیفیت این منابع را به جهت روند
توسعه پایدار محیط زیست دچار چالشهای فراوان
نموده است .رودخانهها از جمله منابع ،اقتصادی
تامینکننده آب جهت مصارف مختلف منجمله بخش
کشاورزی میباشد [ .]4روخانه دویرج در استان ایالم
و از منابع تامین کننده آب کشاورزی شهرستان
دهلران میباشد ،با توجه به بررسیهای انجام شده و
اطالعات موجود میزان دبی سالهای گذشته رودخانه
دویرج تا سال  5331بر آن شدیم که میزان دبی
رودخانه را جهت مصارف کشاورزی برای سالهای
آتی مدلسازی کنیم تا بتوانیم جهت میزان سطوح
زیر کشت آینده تصمیمگیری مناسب نماییم .جهت
انجام این کار از نرمافزار  minitabاستفاده گردید که
بعد از مشاهدات میدانی و نتایج پیشبینی مدل
مشاهده شد که اعداد به دست آمده از مدل با مقادیر
اندازهگیری شده دبی دارای نوسانات مشابه میباشند.
مواد و روشها
با توجه به دادههای موجود و نرمافزار minitab

و روابط حاکم بر آنالیز این تحقیق به شرح زیر تعریف
میشوند.
تحلیل آماری سری زمانی

سری زمانی یکی از تحلیلهای قوی آماری در
فرآیندهایی است که متغیر وابسته به زمان بستگی
دارد مانند فرآیندهای اقتصادی ،هواشناسی ،کشاورزی
و سایر مواردی که زمان یک عامل مهم در فرآیند
میباشد .سریهای زمانی با توجه به نوع روند

2
مشاهدات به سریهای مانا (ایستا) و نامانا (ناایستا)
تقسیم میشوند که سریهای مانا دارای الگوهای
شناخته شدهایی هستند که تفسیر و پیشبینی در آنها
مناسب و دارای کمترین مقدار خطا بوده و همواره
سعی بر این است که سریهای نامانا به ایستا تبدیل
شوند که این امر توسط تبدیالت مناسب مانند لگاریتم
و همچنین تفاضل گیری انجام میگیرد [.]9[ ،]6
تابع خود

همبستگی1

اول قدم در تشخیص نوع الگویی سری زمانی
تعیین تابع خودهمبستگی است که برای یک فرآیند با
مقادیر  X tبه صورت زیر تعیین میشود:
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مقادیر   kبرای هر سری زمانی رسم میگردد و
با توجه به نوع نمودار و روند آن میتوان الگوی مانای
آن سری را تعیین نمود .اگر مقادیر   kدارای روند
نزولی یا به اصطالح میرایی باشد این الگو را الگوی
اتورگرسیو  ARگویند.
اگر مقادیر به صورت منقطع و میرایی نداشته باشد
دارای الگوی میانگین متحرک  MAمیباشد و تعداد
2
لگهای معنیدار که از کران
n

 بیرون است

درجه (تعداد پارامترهای) میانگین متحرک میباشد [.]6
تابع خودهمبستگی

جزئی2

این تابع نیز همانند تابع خود همبستگی معیاری
برای تعیین الگوهای مانا در سریهای زمانی است و
کمیت آن را با   kkنشان میدهیم که از تقسیم
دترمینان دو ماتریس از تابع خود همبستگی به
صورت زیر تعیین میشود:
1- Auto Correlation Function
2 - Partial Auto Correlation Function
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ب :الگوی اتورگرسیو AR
 kk 

مقادیر   kkبرای هر سری زمانی رسم میگردد
و با توجه به روند آن نوع توزیع مانا را مشخص نمود
که عبارتند از:
اگر مقادیر   kkدارای روند نزولی یا به اصطالح
میرایی باشد این الگو را الگوی میانگین متحرک
 MAگویند.
اگر مقادیر   kkبه صورت منقطع و میرایی نداشته
باشد دارای الگوی اتورگرسیو  ARمیباشد و تعداد
2
لگهای معنیدار که از کران
n

 بیرون است

درجه (تعداد پارامترهای) اتورگرسیو میباشد [.]9[ ،]6
الگوهای مانای سریهای زمانی
الف :الگوی میانگین متحرک MA

اگر  X tمقدار سری زمانی متغیر  Xدر لحظه t

باشد و این مقدار و فقط به تغییرات خطاهای تصادفی
زمانهای قبل مانند  t  1و  t  2و  ...بستگی
داشته باشد مدل آن به صورت زیر است:
X t  Zt  1Zt 1  2 Zt  2  ...  q Zt  q

که مدل فوق را میانگین متحرک مرتبه  qگویند
که به صورت ) MA(qمعرفی میکنیم که
نشاندهنده وابستگی مقدار سری زمانی  X tبه
میزان خطای تصادفی  qزمان قبل خود در هر لحظه
است.
فرآیند ) MA(qبرحسب عملگر پسرو به صورت
زیر نیز بیان میشود:
X t  (1  1B   2 B 2  ...   q B q ) Zt

اگر میزان متغیر سری زمانی  X tوابسته به
مقدار خالص سری زمانی در زمانهای قبل از t
مانند  t  1و  t  2و  ...بستگی داشته باشد مدل
آن به صورت زیر است:
X t  1 X t 1   2 X t 2  ....   p X t  p  Zt

و برحسب عملگر پسرو به صورت زیر است:
(1  1B   2 B 2  ...   p B p ) X t  Zt

مدل فوق را اتورگرسیو مرتبه  pگویند که به اختصار
به صورت ) AR( pنشان داده میشود و داللت بر
این دارد که سری زمانی در لحظه  tبه مقادیر سری
زمانی در  pزمان قبل وابسته است [.]9
ج :الگوی آریما ARIMA

این مدل ترکیبی از مدلهای  ARو  MAاست
با همان تعاریف قبلی در خصوص هر یک از آنها بیان
گردید .در حالت کلی از ترکیب دو مدل ) MA(qو
) AR ( pمدل ) ARIMA( p,0, qکه صفر بین دو
پارامتر را مرتبه تفاضلگیری گویند که برای تبدیل
سریهای ناایستا به ایستا استفاده میگردد و میتواند
مراتب  5و  2و باالتر را به آن نسبت داد.
در حالت کلی مدل سری زمانی )ARIMA( p,0, q
به صورت زیر تعریف میگردد که شامل جز میانگین
متحرک و اتورگرسیو است.
(1  1 B   2 B  ...  p B ) X t  (1  1 B   2 B  ....  q B )Z t
q

2

p

2

د :الگوی فصلی

در بسیاری از سریهای زمانی در مقاطع خاصی از
زمان معموال به طور منظم نوسانات خاصی رخ میدهد
به عنوان مثال در بررسی میزان دبی آب رودخانه در
اواخر فصل زمستان و اوایل بهار به علت بارش باران و
یا آب شدن برفها دبی آب افزایش یافته و یک
نوسان خاص ایجاد میکند که البته این نوسان برای
سالهای مختلف با هم متفاوت میباشد در اینگونه
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موارد که نوسانات در کمتر از یکسال همواره رخ
میدهد الگو را فصلی  seasonalگویند و در صورت
وجود این گونه اثرات به طور قطع باید اثر فصلی به
الگوی مانای غیر فصلی اضافه و تعریف گردد.
اثر فصلی دارای یک مقدار دوره ( )Periodاست
که با توجه به شماره لگهای معنیدار در مراتب
باالتر که به طور غیر متوالی در نمودارهای  ACFو
 PACFرخ میدهند تعیین میشود که مقادیر آن
معموال از  3تا  51تغییر میکند.
مدل فصلی نیز همانند مدلهای دیگر دارای
مرتبه و درجه بوده و به اتورگرسیو فصلی  SARو
میانگین متحرک  SMAو آریمای فصلی SARIMA
طبقهبندی میشود [.]6
به عنوان مثال یک الگوی کامال فصلی آریما با
درجات ) SMA(qو ) SAR( pو بدون تفاضلگیری را
با دوره  55ماهه ( )Periodبه صورت زیر مدلبندی
و نشان داده میشود:
(1  1 B11   2 B 22  ...   p B p 11 ) X t  (1  1 B11   2 B 22  ....   q B q 11 ) Z t

4
ه :مدلهای ضربی

این مدل از ترکیب مدلهای فصلی و غیر فصلی
بهدست میآید که دارای  6نوع پارامتر است و به صورت
) ARIMA( p, r, q)  ( ps, rs, qsمعرفی میشود که
 sدوره فصلی و  rمرتبه تفاضلگیری مدل است.
به عنوان مثال اگر در یک سری ضربی مقادیر
پارامترها  p  q  r  1و دوره فصلی برابر با s  11
باشد مدل آن برحسب متغیر پاسخ  X tبه صورت زیر
است:
 (1  B)(1  1B)(1  1B11) X t  (1  B)(1  1B)(1  1B11)Ztدر
کلیه مدلها تفاضلگیری مرتبه یک را به صورت
 (1  B) X t  X t  X t 1و نشاندهنده تفاضل مقدار
سری در لحظه  tو  t  1است که با این تبدیل اکثر
سریهای ناایستا به ایستا تبدیل میشوند.
بحث و نتیجهگیری

اطالعات مربوط به بررسی دبی را به صورت زیر
وارد نرمافزار کردیم .سپس آنالیز پیشبینی جریان
دبی رودخانه را با توجه به منوی times series
شروع نمودیم (شکل .)5

شکل -1نحوه معرفی و ورود اطالعات طرح در نرمافزارMINITAB
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5
میباشد دادهها که شامل متغیر وابسته (میلزان دبلی
آب) و عامل زمان که برحسب سال و ماه معرفی شده
است باتوجه و مطلابق بلا جلدول  5بلرای نلرمافلزار
 MINITABتعریف شده است.

قبللل از انجللام هللر طللرح اطالعللات و دادههللای
مربوطه باید به طلور صلحیح و مخلتص بله تحلیلل
مناسب آماری به نرمافزار معرفی گردد .در این طرح با
توجه به نوع آنالیز کله سلری زملانی Time series

Time Series Plot of debi
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شکل -2نمودار سری زمانی تغییرات میزان دبی آب رودخانه برحسب ماه

که عالوه بر تغییرات رونلد واقعلی و طبیعلی فرآینلد
نوسانات فصلی و ناگهانی نیز ملدلبنلدی و حلداکثر
اطالعات در مدل نهایی اعمال گردد تا میزان خطای
مدل حداقل و پیشبینیهای مدل با واقعیت منطبلق
باشد و همین ویژگی خاص سریهای زمانی آن را از
سایر روشهای آملاری هماننلد رگرسلیون و تجزیله
واریانس متمایز و برتری میدهد.

اولین مرحله در مبحث سری زملانی رسلم رونلد
تغییرات متغیر پاسخ و تفسیر اولیه مشاهدات است که
در اینجا با توجه به (شکل )2مالحظه ملیگلردد کله
روند تغییرات دبی آب دارای نوسانات زیادی اسلت و
در برخی از ماهها این نوسانات بیش از سایر ماههلای
دیگر است که ممکن است بر اثر سیالبهای فصللی
و بارشهای ناگهانی و تغییرات جلوی غیلر منتظلره
باشد که البته در مدل سری زمانی سعی بر این است
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شکل -3نمودارهیستوگرام نرمال باقی ماندههای مدل اولیه
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(نمودار  )5است که باید این تغییرات توسط فیلترهای
خاص مانند تبدیالت لگاریتمی و یا تفاضللگیلری و
سایر تبدیالت مناسب به نرمال تبدیل گردد.

با توجه به (شکل  )3مالحظه ملیشلود دادهلا از
توزیللع نرمللال فاصللله دارنللد و نمللودار هیسللتوگرام
کشیدهتر نرملال اسلت کله ایلن بله دلیلل نوسلانات
غیرنرمال سری اسلت کله در نملودار سلری زملانی

Time Series Plot of norm_log
3

2

1
norm_log

0

-1

-2

-3
315

245

280

175

210

140

105

1

35

70

شکل -4نمودار سری زمانی تغییرات دبی آب رودخانه با تبدیل لگاریتمی

در مدلهای سری زمانی برای صحت و اطمینان
در مدلسازی مناسب تاحد امکان نمودار سری زمانی
باید حول میانگین که یک عدد ثابت است متقلارن و
نوسانات کنتلرل گلردد کله دبلی ایلن سلریهلا در
اصطالح سلریهلای مانلا یلا ایسلتا گوینلد در واقلع
مدلسازی کالسیک فرض مانا بودن را الزم دارد که
با توجه به (شکل  )4پس از اعملال تبلدیل لگلاریتم

همانطور که مالحظه میشلود نوسلانات دبلی حلول
نقطه صفر کنترل شده اسلت و نقطله صلفر در خلود
سری واقعی معادل با  100  1 m 3 / sملیباشلد.
البته این نکته را یادآور میشلویم کله بلرای تمرکلز
بیشتر نوسانات از تبدیل تفاضللگیلری نیلز در ملدل
اصلی نیز میتلوان اسلتفاده نملود یلا از هلردو روش
میتوان استفاده نمود.

Autocorrelation Function
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شکل -5نمودار خودهمبستگی ( )ACFسری زمانی دبی آب رودخانه
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با توجه به روند تابع خودهمبستگی سری (شلکل
 )1مالحظه میشود که از روند میرایی برخوردار است
و  4لگ اولیه آن معنی دار بوده که نشاندهنده مرتبه
میانگین متحرک است به عبارت دیگر ممکلن اسلت

مدل از الگوی مانای میانگین متحلرک بلا  4پلارامتر
پیروی کند که به اختصار به صورت ) MA(4نشان
داده میشود.

Partial Autocorrelation Function
)(with 5% significance limits for the partial autocorrelations
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شکل -6نمودار خودهمبستگی جزئی ( )PACFسری زمانی دبی آب رودخانه

با توجه به روند تابع خودهمبستگی جزئلی سلری
دبی (شکل  )6مالحظه میشود که  3لگ اولیه بیرون
بللوده و نشللان دهنللده ایللن اسللت کلله درجلله مللدل
اتورگرسیو مدل برابر با  3خواهد بلود یلا بله عبلارت
دیگر مدل دارای جزئ اتورگرسیو با  3پارامتر اسلت.
همچنللین در لللگ  55نیللز معنللیداری رخ داده کلله
مربوط به درجه فصلی مدل خواهلد بلود بله عبلارت

دیگر دبی رودخانه ممکلن اسلت هلر  55ملاه یکبلار
دارای نوسانات فصلی باشد با توجه شکلهای ( 1و)6
میتوان چنین استباط نمود که ملدل طلرح تغییلرات
دبللی آب ترکیبللی از مللدلهللای اتورگرسللیو  ARو
میانگین متحرک  MRو تغییرات فصلی میباشد کله
در حالللت کلللی ایللن مللدلهللای ترکیبللی را آریمللا
 ARIMAگویند.

شکل -7نحوه مدل بندی و پارامترهای مدل آریما در مدل سری زمانی دبی آب رودخانه
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پس از تعیین پارامترهای اولیه مدل بلا توجله بله
تابع خودهمبسلتگی و تلابع خودهمبسلتگی جزئلی و
اعمال یک مرتبه تفاضلگیری در نهایت پارامترهلای
مدل نهایی در (شکل  )1بله نلرمافلزار MINITAB

8
معرفی گردید که دارای مدل آریما با  3گام اتورگرسیو
غیر فصلی و  2گام میانگین متحرک غیرفصلی و یک
مرتبه تفاضلگیری و دارای دوره  55ماهه فصلی با 5
گام میانگین متحرک میباشد.

جدول  -1آزمون معنیداری پارامترهای مدل و تعیین نوع فرآیند
سری زمانی میزان دبی آب رودخانه
سطح معنی داری

آزمون تی استیودنت

انحراف معیار

ضریب برآورد شده

مرتبه مدل

پارامتر مدل

0/000

-32/83

0/0500

-1/6407

1

 ARاتورگرسیو

0/000

-31/17

0/0500

-1/5574

2

 ARاتورگرسیو

0/000

-17/45

0/0426

-0/7434

3

 ARاتورگرسیو

0/000

-24/96

0/0343

-0/8564

1

 MAمیانگین متحرک

0/000

-104/68

0/0093

-0/9780

2

 MAمیانگین متحرک

0/047

2/00

0/0585

0/1168

11

 SMAمیانگین متحرک فصلی

پس از تعریلف ملدل و بلرازش آن طلی مراحلل
مختلف و آزمون مدلهای مناسلب ،ملدل نهلایی بلا
رعایت اصل امساک یعنی حلداقل تعلداد پارامترهلا و
بیشترین معنی داری پارامترهلای ملدل در جلدول 5
آمده است و همانطور که مالحظه ملیشلود درجله و
تعداد هر یک از جزهای ملدل آریملا ) )ARIMAو
مدل فصلی که ترکیب این دو را مدل ضلربی گوینلد
به صورت ) ARIMA(3 , 1 , 2)  (0 , 0 ,1بلرازش

داده شد که مدل مناسب الگوی سری زمانی دبی آب
رودخانه میباشد .با توجه به سطح معنلیداری بلرای
کل پارامترها کمتر از  5/51میباشلد بنلابراین کلیله
پارامترهای مدل اثر معنیداری و ذی نفوذی در مدل
دارند پس ملدل معنلیدار اسلت .بلر هملین اسلاس
میتوان این مدل را به صورت یک مدل ریاضی برای
پیشبینی و مقایسه به صورت زیر بیان نمود:

(1  B)(1  1.6407B  1.5574B2  0.7434B3 ) X t  (1  0.8564B  0.978B2 )(1  0.1168B11 )Zt

(فرمول )5
که در این معادله  Bعملگر پسرو است یعنی به
عبارت دیگراگر  X tمقدار متغیر در لحظه  tو X t  k
مقدار متغیر در  kلحظه قبل باشد (در این طرح k
معرف ماه است) آنگاه بر اساس عملگر پسرو
داریم Bk X t  X t  k
در فرمول  5متغیر  X tنشاندهنده میلزان دبلی
آب در لحظه  tمیباشد و  Z tنشلاندهنلده میلزان
خطای تصادفی در لحظه  tاست که همواره  Z tباید

دارای توزیللع نرمللال بللا میللانگین صللفر و واریللانس
  z2باشد که البته در مراحل بعلدی ایلن آزملون نیلز
برای اعتبار و تعیین معیار مناسبت انجلام ملیگلردد.
پس از ساده کردن فرمول 5مدل به صورت زیر است:

تخ
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X t  (1.6407  1) X t 1  (1.5574  1.6407) X t  2  (0.7434  1.5574) X t  3  0.7434X t  4 
 Z t  0.8564Z t 1  0.978Z t  2  0.1168Z t 11  (0.1168)(0.8564) Z t 12  (0.978)(0.1168) Z t 13

(فرمول)2
رقم اعشار مدل به صورت زیر نشان داده شود.
پس از محاسبات جبری و گرد کردن ضرایب تا دو
(فرمول)3
X t  0.64 X t 1  0.08 X t 2  0.81X t 3  0.74 X t 4  Zt  0.85Zt 1  0.97Zt 2  0.12Zt 11  0.1Zt 12  0.11Zt 13
و پس از بازنویسی رابطه فوق برحسب زمان  tداریم:
X t  0.64 X t 1  0.08 X t 2  0.81X t 3  0.74 X t 4  Z t  0.85Z t 1  0.97Z t 2  0.12Z t 11  0.1Z t 12  0.11Z t 13

(فرمول)4
که در این رابطه  X tمیزان پیشبینی دبی آب رودخانه
قبلی آمده است.

در لحظه  tاست که برحسب ضرایبی از زملانهلای

ACF of Residuals for norm_log

PACF of Residuals for norm_log

)(with 5% significance limits for the autocorrelations

)(with 5% significance limits for the partial autocorrelations
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شکل  -8نمودارهای خودهمبستگی) (ACFو خود همبستگی جزئی ) )PACFباقیماندههای مدل

باشند که در شکل  3مالحظه میشود که این فرضیه
برقرار است و هیچ الگویی از قبیل میانگین متحرک و
اتورگرسیو و آریما ندارد.

در تحلیل باقیماندهها باید این مقادیر از توزیلع
نرمال با میانگین صفر پیروی کننلد یلا بله اصلطالح
دارای توزیع اختشاش خالص باشند و در ایلن توزیلع
نباید تابع خودهمبستگی) (ACFو خود همبسلتگی
جزئی ) )PACFباقی ماندهها دارای الگویی خاصی
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شکل  -9نمودارهیستوگرام نرمال باقیماندههای مدل
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Probability Plot of normres1
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شکل -11آزمون نرمال بودن اسمیرونف– کلموگروف همراه با نمودار احتمالی نرمال

فرض نرمال بودن باقیمانلدههلا توسلط آزملون
نرمال بودن اسمیرونف – کلموگروف انجام شده است
کللله بلللا توجللله بللله سلللطح معنلللیداری کللله
 P _ value  0.15بنللابراین فللرض نرمللال بللودن

پذیرش میشود و همچنین نمودارهای شکلهای  9و
 55مطابق بودن بر توزیع نرمال را بله خلوبی نشلان
میدهند.

Residuals Versus the Fitted Values
)(response is norm_log
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شکل -11نمودار پراکنش باقیمانده ها در برابر مقادیر برآورد شده مدل

با توجه به شکل  55مشاهده میگردد کله هلیچ
روند و رابطهایی در نمودار پراکنش بلاقیمانلدههلا در
برابر مقادیر برآورد شده وجود نلدارد بنلابراین فلرض
استقالل باقیماندهها پذیرش ملیشلود کله در واقلع
معادل با پذیرش فرض ثبات واریانس است.

الگوهای سری زملانی آریملا بله دلیلل ایسلتایی
پیشبینی مقادیر متغیر پاسخ در آنها بلا دقلت بلاال و
اطمینان مناسبی انجام میگیرد در اینجا میزان و روند
پیشبینی میزان دبی آب برای  21ماه آینده محاسلبه
و نمودار آن رسم شده است (شکل.)52
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شکل  -12نمودار مقادیر پیشبینی میزان دبی آب برای  25ماه آینده
Time Series Plot of standard_de
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شکل  -13نمودار مقادیراستاندارد شده سری زمانی میزان دبی آب و مقایسه
با مقادیر استاندارد شده سری زمانی پبشبینی برای  25ماه آینده

به منظور بررسی صحت پیشبینیهلای  21ملاه
آینده سری زمانی مقادیر پیشبینی استاندارد شلده را
با مقادیر استاندارد شده سری زمانی میلزان دبلی آب
مقایسه میشلوند کله مالحظله ملیگلردد نوسلانات
مقادیر پیشبینی همانند سری زمانی میزان دبلی آب

میباشد و این تائیدی بر درستی و صحت مدل است.
اما برای تائید نهایی صلحت ملدل ملیتلوان میلزان
واقعی مقدار دبی آب را برای  21ماه پلس از آخلرین
ماه تحقیق بررسی و اندازهگیری نملود کله بله طلور
یقین نتایج این تحقیق را تائید مینماید.

ت
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