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چکیده:
زمینه و هدف :خشکسالي بهعنوان يک مخاطره طبيعي ،تأثيرات زيادي در بخشهاي مختلف از جمله کشاورزي ،منابع آب دارد و ساالنه
خسارات زيادي به اين بخشها در سراسر دنيا تحميل ميکند .لذا بايد راهکارهايي جهت کاهش خسارت خشکسالي صورت گيرد و در اين
بين برنامهريزي و سازگاري با شرايط خشکسالي با استفاده از خروجي پيشبيني به هنگام خشکسالي جز مؤثرترين راهکارها بهحساب مي -
آيد .با توجه به نياز پيشبيني خشکسالي و محدود بودن مطالعات ارزيابي شاخصهاي خشکسالي به دست آمده از برون داد پيشبيني بارش
مدلهاي همادي آمريکاي شمالي در ايران ،در اين پژوهش به بررسي اين مدلها در چهار حوضه آبريز کرخه ،کارون بزرگ ،حله و
هنديجان-جراحي براي دوره  2245 -5724پرداخته شد.
روش پژوهش :در اين پژوهش ،ابتدا برونداد ماهانه مدلهاي مختلف همادي آمريکاي شمالي و در افقهاي پيشبيني صفر تا  2ماه و در
دوره آماري  2245-5724مورد ارزيابي قرار گرفت و سپس شاخص خشکسالي  SPIمحاسبه شده است .براي ارزيابي از مقايسه اين دادهها
با دادههاي  GPCCاستفاده شد .جهت ارزيابي از سه معيار کمي  RMSE ،CCو  BIASاستفاده شد .همچنين جهت يکپارچه کردن
مدلهاي موجود از دو روش الف :ميانگين حسابي بين مدلهاي موجود و ب :ميانگين وزني بين مدلها با در نظر گرفتن نتايج ضريب
همبستگي ( )CCارزيابي شده است .همچنين جهت ارزيابي شاخص خشکسالي  SPIاز دو معيار طبقهبندي شده  PODو  FARو معيار
کمي آماري  CCاستفاده شد.
يافتهها :نتايج ارزيابي بارش مدلها نشان داد که مدلهاي يکپارچه داراي عملکرد بهتري نسبت به مدلهاي انفرادي هستند و در اين
مدل يکپارچه نيز مدل وزندهي شده عملکرد بهتري داشت .ارزيابي توزيع مکاني مدلهاي بارش نيز نشان داد که دو حوضه آبريز کارون
بزرگ و هنديجان -جراحي در افق پيشبيني صفر ماه و حوضه آبريز هنديجان-جراحي در افق پيشبيني يک ماهه داراي عملکرد بهتري
هستند .نتايج ارزيابي شاخص خشکسالي نشان داد که مدلهاي يکپارچه با وجود اينکه عملکرد بهتري در پيشبيني بارش داشتند اما در
پيشبيني خشکسالي بهترين عملکرد متعلق به مدلهاي  NASA-GMAO-062012و  CFSv2است .همچنين نتايج نشان داد که
پيشبيني شاخص خشکسالي در بازههاي سه و شش ماه عملکرد بهتري نسبت به يک ماهه دارند .ارزيابي توزيع مکاني نيز نشان داد مدلها در
حوضههاي جنوبي عملکرد بهتري دارند .بهطور کلي ميتوان نتيجه گرفت که مدلهاي همادي آمريکاي شمالي داراي عملکرد مناسبي در
پيشبيني خشکسالي در بعضي نقاط و در افقهاي پيشبيني مشخص هستند ،لذا بايد در هر نقطه قبل از استفاده مورد ارزيابي قرار گيرند.
نتايج :نتايج به دست آمده از ارزيابي بارش نشان داد که بهطور کلي يکپارچه کردن برون داد مدلهاي ديناميکي باعث افزايش مهارت آن
ميشود و يکپارچه کردن در حالت وزني ( )WeightedNMMEعملکرد بهتري نسبت به حالت غير وزني ( )NMMEدارد .در افق پيش-
بيني صفر ماهه بين مدلهاي انفرادي نيز مدل  NASA-GMAO-062012بيشترين مهارت را از نظر شاخص ارزيابي  CCدارد ولي در
افق پيشبيني يک ماهه از نظر شاخصهاي ارزيابي  RMSE ،CCو  BIASبهترين عملکرد متعلق به مدل  CFSv2است .ارزيابي در
شاخصهاي خشکسالي نشان داد که عملکرد مدل ميتواند متفاوت از عملکرد آنها در پيشبيني بارش باشد .بهطور مثال مدل
 WeightedNMMEبا اين که عملکرد مناسبي در پيشبيني خشکسالي دارد اما بهترين عملکرد در بين مدلها در ماههاي مختلف
 NASA-GMAO-062012و  CFSv2داشتند .ارزيابي مکاني نيز نشان داد که حوضههاي آبريز جنوبي داراي عملکرد بهتري نسبت
بقيه حوضهها هستند.
کلیدواژهها :مدلهاي همادي آمريکاي شمالي ،پيشبيني خشکسالي ،پيشبيني بارش فصليSPI ،

10.30495/WSRCJ.2022.20002

 / 62مقسمی و همکاران

روش ديگري در پيشبيني خشکسالي استفاده از

مقدمه
خشکسالي بهعنوان يک مخاطره طبيعي ،تأثيرات

مدلهاي ديناميکي است .اين مدلها اغلب با شبيهسازي

زيادي در بخشهاي مختلف از جمله کشاورزي ،منابع آب

فرآيندهاي فيزيکي بين جو ،اقيانوس و خشکي به

دارد و ساالنه خسارات زيادي به اين بخشها در سراسر

پيشبيني ميپردازند ( .)Hao et al., 2018پيشرفت در

دنيا تحميل ميکند .ايران نيز بهعنوان کشوري داراي اقليم

پيشبينيهاي اين مدلها در دهههاي اخير ،به خصوص

خشک همواره با خسارات محيط زيستي ،اقتصادي و

استفاده از سيستمهاي پيشبيني همادي باعث شده اين

اجتماعي خشکسالي روبرو بوده است ( SafarianZengir

مدلها مورد توجه قرار گيرند .مدلهاي پيشبيني همادي

 .)et al., 2020لذا بايد راهکارهايي جهت کاهش خسارت

از يکپارچه کردن تعدادي مدل ديناميکي به دست ميآيد

خشکسالي صورت گيرد و در اين بين برنامهريزي و وفق-

که از جمله اين مدلها ميتوان به مدلهاي همادي

پذيري با شرايط خشکسالي با استفاده از پيشبيني به

آمريکاي شمالي ( )NMMEاشاره کرد ( Kirtman et al.,

هنگام خشکسالي جز مؤثرترين راهکارها بهحساب ميآيد

 .)2014از اين مدلها در پيشبيني پارامترهاي مختلف

(.)Hao et al., 2018

اقليمي از جمله بارش ( Ma et al., 2016; Slater et al.,

پيشبينيهاي ماهانه و فصلي خشکسالي ميتواند از

 )2017; Xe et al., 2019; Khajehei et al., 2018و دما

يکطرف شامل روشهاي آماري از جمله مدلهاي

( )Tian et al., 2014; Slater et al., 2017استفاده شده

رگرسيوني ( ،)Moreira et al., 2008مدلهاي سري زماني

است .همچنين استفاده از مدلهاي همادي آمريکاي

( ،)Han et al., 2010روشهاي يادگيري ماشين

شمالي در پيشبيني خشکسالي در نقاط مختلف دنيا ( Xu

( )Belayneh et al., 2014; Le et al., 2017و يادگيري

Yuan et al., 2013; Shukla et al., 2014; et al., 2018
 );Madadgar et al., 2016صورت گرفته است .بررسي

عميق ( )Bai et al., 2016باشد .اين روشها در مناطق
مختلف

دنيا

مورد

استفاده

قرار

گرفته

است

( AghaKouchak et al., 2014; AghaKouchak et al.,

 .)2015; Hao et al., 2014در ايران نيز در عمده مطالعات
پيشبيني خشکسالي از اين روشها استفاده شده است
(Shirmohammadi Nikbakhat Shahbazi et al., 2012

; .)Mokhtarzad et al., 2017; et al., 2013در پژوهشي
پيشبيني خشکسالي را با استفاده از مدل فازي-عصبي
 ،ANFISدر زاهدان انجام گرفته است ( Ajdari

 .)Moghadam et al., 2012در تحقيقي ديگر پيشبيني
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وقوع خشکسالي با استفاده از مدلهاي سريهاي زماني و
زنجيره مارکوف مرتبه اول را در مناطق خشک و
نيمهخشک مرکز و شرق ايران مورد بررسي قرار گرفته
است ( .)Raziei, 2017در پژوهشي پيشبيني خشکسالي
بر اساس شاخص  SPIبا استفاده از مدلهاي سريهاي
زماني در استان فارس مورد ارزيابي قرار گرفته است
(.)Jahandid et al., 2011

پيشبيني مدلهاي همادي آمريکاي شمالي نشان داد که
مهارت مدلها به منطقه جغرافيايي هر حوضه آبريز وابسته
بوده و از فصلي به فصل ديگر تغيير ميکند ( Ma et al.,

 .)2015بنابراين قبل از استفاده از اين مدلها ،بايد در هر
منطقه و در فصول و ماههاي مختلف مورد بررسي و
ارزيابي قرار گيرند .در ايران نيز از مدلهاي همادي
آمريکاي شمالي براي پيشبيني پارامترهايي از جمله بارش
و دما مورد استفاده قرار گرفته است .در تحقيقي پيشبيني
بارش مدلهاي همادي آمريکاي شمالي در حوضه سيستان
ارزيابي شده است ( )Yazdandoost et al., 2020که در آن
از چهار مدل استفاده شده و در ميان چهار مدل ،مدل
 NCEP-CFSv2بهترين عملکرد را داشته است .ارزيابي
برون داد بارش ماهانه مدلهاي همادي آمريکاي شمالي
در حوضه سفيدرود نشان داد که پيشبيني مدلها به
صوت انفرادي در بعضي ماهها مانند دسامبر و ژانويه
داراي دقت خوبي است و همچنين با يکپارچه کردن
مدلها نتايج بهتري حاصل ميشود ( Dehban et al.,

پیش بینی خشکسالی با استفاده از مدلهای همادی آمریکای شمالی ( )NMMEدر مناطق غربی ایران72 /

 .)2019بررسي برون داد بارش  8مدل همادي آمريکاي

مواد و روشها

شمالي در ايران نشان داد که در افق پيشبيني صفر

محدوده مورد مطالعه و دادههاي بارش

عملکرد قابل قبولي در مدلها وجود دارد ( Najafi et al.,

اين پژوهش در محدوده جغرافيايي  64درجه تا 25

 .)2018با وجودي که برونداد پارامترهاي اقليمي همچون

درجه و  03دقيقه طول شرقي و  52درجه تا  06درجه

دما و بارش مدلهاي همادي آمريکاي شمالي در ايران

عرض شمالي قرار دارد که حوضههاي آبريز درجه دو

مورد ارزيابي قرار گرفته اما تاکنون پژوهشي در رابطه با

غرب و جنوب غرب ايران شامل کرخه ،کارون بزرگ،

ارزيابي پيشبيني خشکسالي با استفاده از برونداد اين

حله و هنديجان-جراحي را شامل ميشود .مجموع

مدلها صورت نگرفته است .لذا در اين پژوهش و با

مساحت اين حوضههاي آبخيز  887088کيلومتر مربع بوده

استفاده از برون داد مدلهاي همادي آمريکاي شمالي و بر

که در حدود  24درصد از کل مساحت حوضه درجه يک

روي حوضههاي آبريز جنوب غرب و غرب ايران،

خليجفارس و درياي عمان است (شکل  .)8در اين

خشکسالي از منظر هواشناسي و با استفاده از شاخص

پژوهش جهت پيشبيني خشکسالي از برونداد بارش

بارش استاندارد شده ( )SPIبررسي شده است ( McKee

مدلهاي همادي آمريکاي شمالي استفاده شد .دادههاي

 .)et al., 1993; McKee et al., 1995اين شاخص در ميان

بارش اين مدلها در مقياس زماني ماهانه و تفکيک مکاني

شاخصهاي ديگر خشکسالي بيشتر مورد استفاده قرار

يک درجه و در افق پيشبيني صفر تا  9ماه و براي دوره

گرفته است ( Awange et al., 2016; Salvador et al.,

آماري

درگاه

 .)2019از آن جايي که پيشبيني خشکسالي با استفاده از

 iridl.ldeo.columbia.eduتهيه گرديد .خصوصيات اين

شاخص  SPIنيازمند دادههاي پيشبيني بارش است ،لذا

مدلها در جدول  1ارائه شده است .همچنين از دادههاي

ابتدا با استفاده از مدلهاي همادي آمريکاي شمالي

بارش  GPCC version 2020جهت ارزيابي مدلهاي

خروجي بارش مورد ارزيابي قرار گرفته و سپس اين

همادي آمريکاي شمالي استفاده گرديد .اين داده داراي

شاخص خشکسالي محاسبه و ارزيابي گرديد .اين ارزيابي

تفکيک مکاني  7/5درجه و در مقياس ماهانه است .اين

در ماههاي مختلف و در افقهاي پيشبيني متفاوت ارائه

داده نيز از طريق درگاه زير قابل دسترسي است.

شده است.

https://opendata.dwd.de/climate_environment/GPCC

8984-4788
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شکل  .1موقعيت منطقه مورد مطالعه
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جدول  .1خصوصيات مدلهاي

NMME

مدل

تعداد مدل همادي

افق پيشبيني (ماه)

مراجع

CMC1-CanCM3

87

88

Merryfield et al., 2013

CMC2-CanCM4

87

88

Merryfield et al., 2013

COLA-RSMAS-CCSM3

6

88

Kirtman et al., 2009

COLA-RSMAS-CCSM4

87

88

Gent et al., 2019

NCEP-CFSv2

42

9

Saha et al., 2019

GFDL-CM2p1-aer04

87

88

Zhang et al., 2007

GFDL-CM2p5-FLOR-A06

84

88

Vecchi et al., 2014

GFDL-CM2p5-FLOR-B01

84

88

Vecchi et al., 2014

NASA-GMAO-062012

0

88

Vermicres et al., 2014

در اين معادالت

روش پژوهش و ارزيابي

وزن مدل

است و

ضريب
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در اين پژوهش ،ابتدا برونداد ماهانه مدلهاي مختلف

همبستگي بين مدل iام و دادههاي  GPCCدر دوره آماري

همادي آمريکاي شمالي و در افقهاي پيشبيني  7تا  9ماه

 .8984-4787بعد از محاسبه و ارزيابي برونداد بارش،

و در دوره آماري  8984-4788مورد ارزيابي قرار گرفت.

شاخص خشکسالي  SPIمحاسبه گرديد SPI .براي هر

براي ارزيابي از مقايسه اين دادهها با دادههاي GPCC

مکان بر اساس رکورد طوالني مدت بارش براي يک دوره

استفاده شد .براي مقايسه نياز به تطبيق مکاني اين دو

مورد نظر محاسبه ميگردد که در اين پژوهش از دوره

سري دادهها وجود داشت که براي اين کار ،دادههاي مدل-

 8984-4788استفاده شد .ابتدا بر روي اين دادههاي

هاي  NMMEدر زبان برنامهنويسي  Rو با استفاده از

بلندمدت توزيع احتمالي گاما برازش داده ميشود

تکنيک  regridبه شبکههاي با تفکيک مکاني  7/5تبديل

( )McKee et al., 1993و سپس به يک توزيع نرمال

شده تا بتوان با دادههاي  GPCCمقايسه کرد .جهت

تبديل ميشود تا ميانگين  SPIبراي مکان و دوره صفر

ارزيابي از سه معيار کمي  RMSE ،CCو  BIASاستفاده

شود .يعني نيمي از مقدار بارش تاريخي زير حد متوسط و

شد (جدول  .)4همچنين جهت يکپارچه کردن مدلهاي

نيمي باالتر از حد متوسط باشد .براي محاسبه  ،SPIاز

موجود از دو روش استفاده شد.

زبان برنامهنويسي  Rو پکيج  SPEIاستفاده شد .در اين

-8ميانگين حسابي بين مدلهاي موجود در جدول  8که

پژوهش بارش استاندارد شده در سه بازه مختلف يک

در نتايج با  NMMEارائه شده است.

ماهه ،سهماهه و ششماهه محاسبه گرديد .بارش استاندارد

-4ميانگين وزني بين مدلها با در نظر گرفتن نتايج ضريب

شده يک ماهه  ،SPI1در واقع براي يک ماه مشخص به

همبستگي ( )CCارزيابي مدلها در دوره 8984-4787؛ که

دست ميآيد SPI1 .يک ارزش کوتاه مدت دارد و ميتواند

بهصورت  weightedNMMEارائه شده است ( Slater et

نشان دهنده رطوبت خاک و تنش محصول در طول فصل

.)al., 2017

رشد باشد .از طرفي بارش استاندارد شده سهماهه ،SPI3
مقايسهاي از ميزان بارش در يک دوره  3ماهه با ميانگين

()8
()4

)

بلندمدت بارش از همان دوره  3ماهه است .فرض کنيد

(∑

بارش سهماهه منتهي به ماه دسامبر در حال بررسي است.
)

( ∑

در اين شرايط مجموع بارندگي دسامبر ،نوامبر و اکتبر
محاسبه و با مقدار ميانگين بلندمدت مجموع بارش اين

پیش بینی خشکسالی با استفاده از مدلهای همادی آمریکای شمالی ( )NMMEدر مناطق غربی ایران72 /

سه ماه مقايسه ميگردد .اين شاخص در واقع معياري از

در جدول 4

،

 ̅ ،و ̅̅̅ به ترتيب مقدار باران

خشکسالي است .همچنين بارش استاندارد شده ششماهه

محاسبه شده در مدل و داده  GPCCو ميانگين اين مقادير

 ،SPI6معياري وضعيت خشکسالي در شرايط بلند مدت

هستند Hits .تعداد وقايعي است که هر دو بانک آماري

تري است .در نتيجه وضعيت خشکسالي منطقه را بهتر

اعالم بارندگي ميکند Misses .تعداد رخدادهاي هستند

نشان ميدهد.

که باران اتفاق افتاده ولي مدل اعالم باران نکرده است.

جهت ارزيابي شاخص خشکسالي از دو معيار طبقه-
بندي شده  PODو  FARو معيار کمي آماري  CCاستفاده
شد .نحوه محاسبه اين معيارها در جدول  4ارائه شده
است .جهت مشخص کردن حد آستانه شروع خشکسالي
جهت محاسبه شاخصهاي طبقهبندي شده از مقدار SPI
برابر و کوچکتر از  -7/5استفاده شد ( Hao and

.)AghaKouchak, 2014

شاخص ارزيابي

معادله

8

FAR
)̅̅̅̅

RMSE
BIAS

نتايج و بحث

ارزيابي برونداد بارش مدلهاي همادي آمريکاي شمالي
ارزيابي برونداد بارش مدلهاي مختلف در ماههاي
مختلف و همچنين در افقهاي پيشبيني مختلف صورت
هاي مختلف و در افق پيشبيني صفر ماه ( )Lead 0در

بيشترين مقدار

POD

CC

کرده است ولي در واقعيت بارندگي اتفاق نيفتاده است.

گرفت .در شکل  4مقادير  RMSE ،CCو  BIASدر مدل-

جدول  .2معيارهاي ارزيابي

( )̅

)̅̅̅̅

 FalseAlarmنيز تعداد وقايعي است که مدل اعالم بارندگي

(

∑

(

∑ )̅

(

)

(

∑

)

(

∑

√

∑√

چهار ماه (دسامبر ،ژانويه ،فوريه و مارس) که عمده
بارندگي اين منطقه در اين ماهها صورت ميگيرد ارائه
شده است .طبق نتايج اين شکل ،همه مدلها بهجز مدل

7

 CCSM3در افق پيشبيني صفر ماه ،داراي همبستگي

8

معنيداري در سطح  )CC <7/354( 7/75با مقادير

7
8

اندازهگيري شده بارش  GPCCهستند .در بين مدلها نيز
 WeightedNMMEداراي بيشترين مهارت از نظر مقدار
 CCدارد بهجز در ماه فوريه که NASA-GMAO-062012

مهارت بيشتري دارد .علت اين موضوع ميتواند
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شکل  .7مقادير  RMSE ،CCو  BIASدر مدلهاي مختلف و در افق پيشبيني صفر ماه ( )Lead 0در چهار ماه دسامبر ،ژانويه ،فوريه و مارس

 / 03مقسمی و همکاران

به اين علت باشد که براي يکپارچه کردن مدلها و توليد

يکپارچه کردن مدلها باعث افزايش مهارت مدل ميشود.

داده  WeightedNMMEاز داده سالهاي 8984-4787

مهارت مدلها تقريباً در اين چهار ماه پر باران يکسان بوده

استفاده شد ولي نتايج زير بر اساس دادههاي 8984-4788

است .همچنين جداول  3و  2نتايج ارزيابي به تفکيک

ارائه شده است؛ اما بهطور کلي ميتوان بيان کرد که

دوره واسنجي و اعتبارسنجي ارائه شده است.

جدول  .3مقادير شاخصهاي ارزيابي در دوره واسنجي و اعتبارسنجي براي  11مدل مختلف در افق پيشبيني صفر

مدل

GFDLNASAGFDL- GFDLCOLA- COLACM2p5
GMAOCM2p5- CM2p1RSMAS- CMC2- CMC1RSMAS
-FLORNMME 062012 B01 FLOR-A06 aer04 csv2 -CCSM4 CCSM3 CanCM4 CanCM3

Weighted
NMME

ژانويه
واسنجي
اعتبار سنجي

واسنجي
اعتبار سنجي

واسنجي
اعتبار سنجي

واسنجي
اعتبار سنجي

CC
RMSE
BIAS
CC
RMSE
BIAS

7/22
62/63
-32/42
7/24
57/35
-42/80

7/74
7/33
07/43 02/86
-48/98 -26/96
-7/75 7/56
55/72 56/78
-8/84 -30/26

7/55
55/76
-47/80
7/39
57/60
-85/87

7/64
54/87
-89/43
7/82
55/86
48/02
فوريه

7/35
00/75
-58/05
7/30
67/28
-27/40

7/29
52/92
-84/88
7/24
29/98
82/70

7/20
55/89
-88/23
7/35
58/42
9/68

7/59
68/23
-36/85
7/59
26/88
-45/05

7/67
58/95
-49/70
7/55
39/25
-0/84

7/62
56/55
-40/49
7/59
38/78
-5/87

CC
RMSE
BIAS
CC
RMSE
BIAS

7/22
57/48
-80/87
7/49
54/54
-80/09

7/47
7/24
65/06 67/84
-28/88 -36/67
7/47
7/47
68/22 68/47
-32/82 -32/36

7/67
22/55
-85/46
7/29
25/85
-4/03

7/56
22/72
-0/93
7/25
20/34
8/32
مارس

7/30
58/88
-33/44
7/27
52/48
-46/20

7.53
26/45
8/02
7/26
26/02
0/58

7/28
28/97
87/35
7/23
26/85
8/40

7/04
24/43
-89/99
7/50
22/82
-80/76

7/66
25/49
-86/98
7/29
22/89
-9/65

7/60
23/36
-82/22
7/58
23/03
-0/75

CC
RMSE
BIAS
CC
RMSE
BIAS

7/34
58/95
-47/25
7/32
57/89
-47/02

7/43
7/32
08/55 60/37
-52/46 -39/38
7/37
7/34
62/24 58/03
-22/88 -35/98

7/50
55/64
-40/55
7/29
25/97
-86/93

7/68
26/72
-7/05
7/59
28/88
-89/87
دسامبر

7/33
69/48
-24/47
7/26
29/88
-43/64

7/32
58/33
4/37
7/69
27/93
88/73

7/37
59/97
4/25
7/07
39/78
85/39

7/62
20/56
-86/74
7/08
38/03
-88/87

7/67
53/47
-48/06
7/08
39/92
-47/39

7/62
57/87
-89/38
7/03
39/40
-89/98

CC
RMSE
BIAS
CC
RMSE
BIAS

7/54
65/97
-43/65
7/50
52/73
-88/30

7/48
7/24
08/90 00/78
-39/08 -28/45
7/47
7/23
59/57 64/62
-85/04 -38/20

7/55
68/02
-86/09
7/56
57/68
-88/49

7/58
68/99
-80/80
7/64
57/74
-88/00

7/38
88/42
-25/78
7/43
65/40
-38/82

7/32
68/26
-3/94
7/52
29/89
7/79

7/34
69/20
-2/38
7/52
29/38
-7/59

7/62
68/25
-46/94
7/68
29/48
-82/88

7/62
62/43
-42/28
7/69
53/33
-86/59

7/66
64/93
-43/00
7/08
54/62
-86/58
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شکل  .3مقادير  RMSE ،CCو  BIASدر مدلهاي مختلف و در افق پيشبيني يک ماه (  )Lead 1در چهار ماه دسامبر ،ژانويه ،فوريه و مارس

پیش بینی خشکسالی با استفاده از مدلهای همادی آمریکای شمالی ( )NMMEدر مناطق غربی ایران33 /
جدول  .4مقادير شاخصهاي ارزيابي در دوره واسنجي و اعتبارسنجي براي  11مدل مختلف در افق پيشبيني يک

مدل

GFDLNASAGFDL- GFDLCOLA- COLACM2p5
GMAO- -FLOR- CM2p5- CM2p1RSMAS RSMAS- CMC2- CMC1Weighted
NMME NMME 062012 B01 FLOR-A06 aer04 csv2 -CCSM4 CCSM3 CanCM4 CanCM3

ژانويه
واسنجي
اعتبار سنجي

واسنجي
اعتبار سنجي

واسنجي
اعتبار سنجي

واسنجي
اعتبار سنجي

CC
RMSE
BIAS
CC
RMSE
BIAS

7/34
68/94
-30/56
-7/75
52/03
-47/25

7/70
88/74
-63/62
7/43
66/73
-26/30

7/46
7/76
03/39 00/09
-23/59 -26/83
7/88
-7/80
56/09 64/84
-49/73 -86/60

-7/75 7/34
80/68 59/45
-68/47 -87/98
-7/73 7/48
65/37 58/86
-24/97 89/58
فوريه

7/32
63/93
-40/88
7/38
20/67
-9/43

7/22
7/26
05/29 67/84
-58/36 -40/82
7/85
7/32
59/08 26/58
-35/86 -2/72

7/35
07/57
-28/83
7/89
20/20
-85/40

7/23
65/86
-32/32
7/46
25/72
-8/84

CC
RMSE
BIAS
CC
RMSE
BIAS

7/89
50/58
-45/88
7/85
56/89
-43/20

7/47
69/98
-20/37
7/74
60/58
-24/93

7/38
7/87
58/70 69/33
-38/88 -25/55
7/44
7/73
58/20 62/86
-49/60 -36/65

7/42
7/58
62/62 25/78
-39/86 4/99
7/46
7/34
64/86 52/44
-38/40 -44/02
مارس

7/24
28/22
-0/83
7/58
26/60
89/89

7/30
29/02
-5/93
7/53
22/35
0/26

7/29
58/92
-42/68
7/49
54/20
-48/88

7/20
53/64
-45/78
7/38
29/84
-80/48

7/57
57/89
-89/39
7/24
20/84
-83/20

CC
RMSE
BIAS
CC
RMSE
BIAS

7/89
64/95
-46/56
7/84
57/92
-86/39

7/38
07/45
-24/99
7/49
55/68
-37/56

7/30
7/88
68/88 83/75
-28/78 -67/72
7/59
7/35
52/68 69/78
-33/68 -57/89

7/35
7/39
03/24 52/68
-28/03 -0/89
7/54
7/20
52/87 66/57
-32/68 -29/08
دسامبر

7/35
56/08
-87/94
7/50
27/38
6/92

7/52
7/37
52/98 58/85
-45/76 -88/20
7/28
7/26
29/98 25/35
-46/70 8/84

7/25
68/76
-37/54
7/65
28/90
-49/88

7/20
59/29
-48/62
7/62
28/34
-49/38

CC
RMSE
BIAS
CC
RMSE
BIAS

7/75
08/86
-33/44
7/49
58/23
-85/90

7/40
89/07
-50/62
7/48
07/87
-28/78

7/26
7/85
08/08 06/09
-33/56 -49/40
7/27
7/76
67/56 63/69
-40/88 4/45

7/77
93/98
-67/56
7/70
04/04
-23/74

7/22
04/78
-33/88
7/22
56/72
-88/20

7/24
7/36
82/98 03/98
-52/72 -33/79
7/28
7/55
66/82 53/76
-30/98 -86/83

7/27
06/38
-30/96
7/24
67/69
-44/80

7/26
03/69
-35/57
7/28
59/32
-44/32

7/35
66/05
-0/82
7/35
55/83
2/68

همچنين از نتايج اين شکل مشخص ميشود که با

هستند .کمترين مقدار  RMSEدر ماههاي مختلف متفاوت

وجودي که  WeightedNMMEبر اساس ميانگين وزني

است بهطور که در سه ماه دسامبر ،ژانويه و فوريه مدل

 CCمدلها به دست آمده ولي از نظر  RMSEو  BIASنيز

 CFSv2و در فوريه مدل GFDL-CM2p5-FLOR-A06

داراي بيشترين مهارت در بين مدلهاي انفرادي است.

کمترين مقدار را دارد .تمامي مدلها داراي  BIASمنفي هستند

 RMSEدر مدل  WeightedNMMEاز بقيه مدلها کمتر

و بهطور کلي کمترين مقدار متعلق به مدل  CFSv2است.

دارد .مقادير  BIASنيز در بيشتر مدلها منفي است يعني

پيشبيني مختلف شکل  2ارائه شد .در اين شکل مقدار

مقادير مدل کمتر از مقدار واقعي تخمين زده شده است.

 CCدر چهار ماه پر باران و در چهار مدل که شامل مدل

طبق نتايج شکل  3که در افق پيشبيني يک ماه ارائه شده

 GFDL-CM2p1-aer04که بهطور کلي يکي مدلهايي

است ،چهار مدل  CCSM3 ،CanCM4 ،CanCM3و

است که کمترين مهارت را داشته است ،مدل NASA-

 GFDL-CM2p1-aer04داراي ضريب همبستگي ()CC

 GMAO-062012که بهطور کلي بيشترين مهارت را در

معنيداري در سطح  7/75نيستند و اين در حالي است که

بين مدلهاي انفرادي داشت و دو مدل همادي ارائه شده

بقيه مدلها بخصوص در ماه مارس داراي عملکرد مناسبي

است .طبق نتايج اين شکل ،بهطور کلي عملکرد ماهوارهها

سال يازدهم /شماره  / 4تابستان 1401

است بهجز در ماه مارس که  CFSv2کمترين مقدار را

حال براي بررسي بيشتر عملکرد ماهوارهها در افقهاي

 / 06مقسمی و همکاران

نسبت به هم و در ماههاي مختلف متفاوت است .در ماه

تمامي چهار مدل در شمال غرب حوضه آبريز کرخه اتفاق

دسامبر ،بهجز  GFDL-CM2p1-aer04مدل سه مدل

افتاده است .نکته قابل توجه در نتايج اين است که با

باقيمانده تا افق پيشبيني  5ماه داراي ضريب همبستگي

وجودي که بهطور ميانگين در کل حوضههاي مورد مطالعه

قابل قبولي هستند و مدل همادي WeightedNMME

 WeightedNMMEبيشترين عملکرد را دارد اما در بعضي

بهترين عملکرد را دارد .اين مهارت در ماه ژانويه و فوريه

از نقاط حوضه بخصوص در دو حوضه بزرگ و

تا افق پيشبيني چهار ماه قابل قبول است .در ماه مارس

هنديجان-جراحي

NASA-GMAO-062012

عملکرد مدلها متفاوتتر ميشود بهطوري که در سه مدل

عملکرد بهتري را نشان ميدهد .لذا اين نتايج نشان ميدهد

 NASA-GMAO-062012 ،GFDL-CM2p1-aer04و

قبل از استفاده از مدلها در هر منطقه ،بايد عملکرد هر

 NMMEتنها تا افق پيشبيني سه ماه مناسب هستند و اين

مدل در آن نقطه مورد بررسي قرار گيرد .همچنين ميتوان

در حالي است که مدل  WeightedNMMEدر تمامي افق-

نتيجه گرفت که اگر از ضريب همبستگي ميانگين منطقه

هاي پيشبيني شده عملکرد قابل قبولي ارائه کرده است.

جهت محاسبه  WeightedNMMEاستفاده گردد در بعضي

اين نتيجه نشان ميدهد که يکپارچه کردن مدل در شرايط

مناطق عملکرد کمتري نسبت به مدلهاي انفرادي ميتواند

وزني باعث افزايش قابل قبول عملکرد ميشود.

داشته باشد .لذا ميتوان از ضريب همبستگي هر نقطه

مدل

شکل  5موقعيت مکاني مقادير ضريب همبستگي در

براي محاسبه مدل همادي وزني آن نقطه استفاده کرد .در

چهار مدل و در دو افق پيشبيني صفر و يک ماه نشان

افق پيشبيني يک ماه نيز عملکرد مدلها تنها در حوضه

ميدهد .با توجه به نتايج افق پيشبيني صفر ماه ،در

هنديجان-جراحي قابل قبول بوده است .لذا اين نتايج،

حوضههاي آبريز کارون بزرگ و هنديجان-جراحي مدلها

لزوم ارزيابي هر مدل در افقهاي پيشبيني مختلف قبل از

عملکرد بهتري را ارائه کردند .کمترين عملکرد نيز در

استفاده از آن را نشان ميدهد.

سال يازدهم /شماره  / 4تابستان 1401

شکل  .4مقادير  CCدر چهار مدل در افقهاي پيشبيني متفاوت

پیش بینی خشکسالی با استفاده از مدلهای همادی آمریکای شمالی ( )NMMEدر مناطق غربی ایران33 /

شکل  .5توزيع مکاني مقدار  CCدر چهار مدل و در دو افق پيشبيني صفر و يک ماهه

SPI

 CM2p5-FLOR-B01بقيه مدلها داراي مقدار همبستگي

ارزيابي شاخص خشکسالي  SPI3 ،SPI1و  SPI6به

معنيداري در سطح  )CC <7/354( 7/75هستند .نکته

ترتيب در شکل  0 ،6و  8در مدلهاي مختلف در چهار

قابل توجه اين است که با وجود عملکرد مناسب دو مدل

ماه پرباران دسامبر ،ژانويه ،فوريه و مارس ارائه شده است.

GFDL-CM2p5-FLOR-A06

GFDL-CM2p5-

طبق نتايج شکل  ،6در افق پيشبيني صفر ماه ،بهجز سه

 FLOR-B01در تخمين بارش ولي در محاسبه شاخص

مدل  GFDL-CM2p5-FLOR-A06 ،CCSM3و GFDL-

خشکسالي مهارت کمي را نشان ميدهند .عملکرد مدلها

ارزيابي شاخص خشکسالي

و
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شکل  .6مقادير  POD ،CCو  FARدر ارزيابي  SP1در مدلهاي مختلف و در افق پيشبيني صفر ماه ( )Lead 0در چهار ماه دسامبر ،ژانويه ،فوريه و مارس

 / 03مقسمی و همکاران

در ماههاي مختلف فرق ميکند .بهطوري که در ماه

دسامبر ،فوريه و مارس و مدل  CanCM4در ژانويه

ترتيب

بيشترين عملکرد را دارند و اين در حالي است که

NASA- ،GFDL-CM2p1-aer04 ،WeightedNMME

 WeightedNMMEداراي بيشترين مقدار  PODنيست .لذا

 GMAO-062012و  CFSv2بيشترين عملکرد از نظر CC

با وجود اينکه  WeightedNMMEبهترين عملکرد را در

دارند .همچنين نتايج نشان داد که با وجودي که مدلها از

برآورد بارش داشته است اما در برآورد خشکسالي بهترين

نظر  PODعملکرد مناسبي دارند بخصوص چهار مدل

مدل نبوده است .اين موضوع ميتواند به اين علت رخ

NASA- ،GFDL-CM2p1-aer04 ،WeightedNMME

داده باشد که ميانگين گيري باعث از بين رفتن يک سري

 GMAO-062012و  ،CFSv2اما از نظر  FARداراي

از وقايع حدي شده و در نتيجه مدل همادي در پيشبيني

عملکرد خوبي در برآورد شاخص خشکسالي نيستند .در

خشکسالي عملکردي بهتر نسبت به مدلهاي همادي ندارد.

دسامبر،

ژانويه،

فوريه

و

مارس

به

بين ماههاي مختلف ماه مارس بيشترين عملکرد وجود دارد.

در شکل  8ارزيابي  SPI6ارائه شده است که نتايج آن

طبق نتايج شکل  0که ارزيابي  SPI3را ارائه م يکند،

نشان ميدهد که طبق شاخص ارزيابي  CCدر ماههاي

همان چهار مدل که در  SPI1هم عملکرد مناسبي نداشتند

دسامبر و ژانويه به ترتيب  WeightedNMME ،CFSv2و

در اينجا نيز مهارت خوبي ندارند .در اينجا طبق شاخص

در ماههاي فوريه و مارس NASA-GMAO-062012

ارزيابي  CCمدل  CanCM3داراي عملکرد مناسبتري

بيشترين مهارت را دارند .از نظر  PODو  FARبهجز سه

نسبت به عملکردش در  SPI1است به نحوي که در دو ماه

مدل  GFDL-CM2p5-FLOR-A06 ،CCSM3و GFDL-

دسامبر و ژانويه بيشترين مقدار  CCرا در بين مدلها

 CM2p5-FLOR-B01که عملکرد ضعيفي دارند ،تفاوت

داراست .بهطور کلي عملکرد در ماه دسامبر بيشتر از ماه-

چنداني بين عملکرد مابقي مدلها وجود ندارد.

هاي ديگر است .از نظر  PODمدل  CFSv2در ماههاي
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شکل  .7مقادير  POD ،CCو  FARدر ارزيابي  SPI3در مدلهاي مختلف و در افق پيشبيني صفر ماه ( )Lead 0
در چهار ماه دسامبر ،ژانويه ،فوريه و مارس

پیش بینی خشکسالی با استفاده از مدلهای همادی آمریکای شمالی ( )NMMEدر مناطق غربی ایران35 /

در شکل  9مقادير  CCمدل  WeightedNMMEدر

 SPI3و  SPI6تا افق پيشبيني چهارماهه در تمامي ماه

 SPI3 ،SPI1و  SPI6و در افقهاي پيشبيني مختلف ارائه

عملکرد مناسبي وجود دارد هرچند که در بعضي تا افق-

شده است .مواردي که نتايج آن در شکل وجود ندارد به

هاي پيشبيني بيشتر هم ميتواند باشد؛ اما در  SPI1تنها

علت دادههاي غير موجود در آن افق پيشبيني است .طبق

در ماه دسامبر تا افق پنج ماه ميتوان عملکرد مناسبي از

نتايج اين شکل ،در  SPI1بين عملکرد در افق پيشبيني

اين مدل ديد و در بقيه ماهها فقط افق پيشبيني صفر ماه

صفر ماه و ماههاي بيشتر تفاوت وجود دارد .هرچند اين

مناسب است.

تفاوت در  SPI3و  SPI6مشاهده نميشود .بهطور کلي در

شکل  .8مقادير  POD ،CCو  FARدر ارزيابي  SPI6در مدلهاي مختلف و در افق پيشبيني صفر ماه ( )Lead 0
در چهار ماه دسامبر ،ژانويه ،فوريه و مارس
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شکل  .2مقادير  CCدر  SPI3 ،SPI1و  SPI6در مدل  WeightedNMMEدر افقهاي پيشبيني مختلف
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شکل  .31توزيع مکاني مقدار  CCدر دو مدل و در  SPIهاي مختلف و در دو افق پيشبيني صفر و يک ماهه
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در شکل  87توزيع مکاني مقدار  CCدر دو مدل

هنديجان-جراحي و در افق پيشبيني يک ماهه در حوضه

 WeightedNMMEو NASA-GMAO-062012در ،SPI1

آبريز هنديجان-جراحي عملکرد بهتري وجود دارد .در

 SPI3و  SPI6ارائه ميکند .از مقايسه عملکرد اين مدل در

 SPI3حوضه کرخه در هر دو افق پيشبيني صفر و يک

 SPIمختلف ميتوان نتيجه گرفت که در  SPI1بين افق

ماهه عملکرد مناسبي وجود ندارد و باز هم در حوضههاي

پيشبيني صفر و يک ماهه در اکثر نقاط حوضه مورد

آبريز جنوبي عملکرد بهتري مشاهده ميشود .مدل

مطالعه تفاوت زيادي وجود دارد ،در حالي که در  SPI3و

 NASA-GMAO-062012عملکرد بهتري دارد بخصوص

 SPI6اينطور نيست .نتايج  SPI1نشان ميدهد که در افق

در حوضههاي آبريز حله و هنديجان-جراحي .عملکرد

پيشبيني صفر ماه حوضههاي جنوبي شامل حله و

مدلها در  SPI3مشابه  SPI6است بهطوري که در جنوب

پیش بینی خشکسالی با استفاده از مدلهای همادی آمریکای شمالی ( )NMMEدر مناطق غربی ایران32 /

منطقه مورد مطالعه عملکرد بهتري در هر دو مدل مشاهده

هنديجان-جراحي بيشترين عملکرد وجود دارد و در افق

ميشود .دليل اينکه مناطق جنوبي عملکرد بهتري دارد مي-

پيشبيني يک ماهه حوضه آبريز هنديجان-جراحي بهترين

تواند به اين علت باشد که توزيع بارش يکنواختتري

عملکرد

مدل

برخوردار است .مناطق شمالي وجود کوهستان در مسير

 WeightedNMMEاز مدل NASA-GMAO-062012

حرکت جبههها و تغييرات رطوبت در مسير اين حرکت

بهطور ميانگين عملکرد بهتري داشت اما در بعضي نقاط

باعث پيچيدگي توزيع بارش ميشود.

حوضه مورد مطالعه مدل NASA-GMAO-062012

مشاهده

شد.

باوجودي

که

عملکرد بهتري نشان داد .در نتيجه به نظر ميرسد اگر
نتيجهگيري
با توجه به نياز پيشبيني خشکسالي محدود بودن
مطالعات ارزيابي شاخصهاي خشکسالي به دست آمده از
برون داد پيشبيني بارش مدلهاي همادي آمريکاي شمالي

بهجاي استفاده از ميانگين  CCکل منطقه از  CCدر هر
نقطه استفاده شود شاهد عملکرد بهتري در مدل همادي
وزني نيز باشيم.
ارزيابي در شاخصهاي خشکسالي نشان داد که

در ايران ،در اين پژوهش به بررسي اين مدلها در چهار

عملکرد مدل ميتواند متفاوت از عملکرد آنها در پيش-

حوضه آبريز کرخه ،کارون بزرگ ،حله و هنديجان-

بيني بارش باشد .بهطور مثال مدل  WeightedNMMEبا

جراحي پرداخته شد .لذا ابتدا برون داد بارش مدلهاي 9

اين که عملکرد مناسبي در پيشبيني خشکسالي دارد اما

مدل انفرادي و  4مدل يکپارچه از مدلهاي همادي

بهترين عملکرد در بين مدلها در ماههاي مختلف

آمريکاي شمالي مورد ارزيابي قرار گرفته شد و سپس

 NASA-GMAO-062012و  CFSv2داشتند؛ اما توجه

شاخص خشکسالي بارش استاندارد شده به دست آمد.

شود که با وجودي که مدل  WeightedNMMEبهترين

نتايج به دست آمده از ارزيابي بارش نشان داد که

مدل در پيشبيني خشکسالي نبوده است ولي تغييرات

بطورکلي يکپارچه کردن برون داد مدلهاي ديناميکي

عملکردش در مدلهاي مختلف زياد نبوده و از اين نظر

باعث افزايش مهارت آن ميشود و يکپارچه کردن در

در بين مدلها بيشترين اطمينان را دارد .بهطور کلي

حالت وزني ( )WeightedNMMEعملکرد بهتري نسبت

عملکرد مدلها در پيشبيني  SPI3و  SPI6از  SPI1بيشتر

به حالت غير وزني ( )NMMEدارد .در افق پيشبيني

بوده و مدل بهترين عملکرد را داشته است .ارزيابي مکاني

صفرماهه بين مدلهاي انفرادي نيز مدل NASA-GMAO-

نيز نشان داد که حوضههاي آبريز جنوبي داراي عملکرد

 062012بيشترين مهارت را از نظر شاخص ارزيابي CC

بهتري نسبت بقيه حوضهها هستند.

دارد ولي در افق پيشبيني يک ماهه از نظر شاخصهاي
ارزيابي  RMSE ،CCو  BIASبهترين عملکرد متعلق به

تشکر و قدرداني

نشان داد که بهطور کلي در ماههاي مختلف تا افقهاي

سامانههاي همادي چند مدلي در پيشبيني فصل

پيشبيني متفاوتي عملکرد معنيدار وجود دارد و نياز است

خشکسالي هواشناسي با رويکرد ديناميکي-آماري ،در

که در هر ماه و هر افق پيشبيني از قبل مورد بررسي قرار

دانشگاه آزاد است و به اين وسيله نويسندگان مقاله مراتب

گيرد .در کل در بين مدلها  WeightedNMMEبهترين

تشکر و قدرداني خود را از سازمان آب و برق خوزستان

عملکرد را دارد بهطوري که در افقهاي پيشبيني بيشتري

و سازمان هواشناسي استان خوزستان براي در اختيار

معنيدار است .ارزيابي مکاني نيز نشان داد که در افق

قراردادن اطالعات الزم اعالم ميدارند.

پيشبيني صفر ماه در دو حوضه آبريز کارون بزرگ و

سال يازدهم /شماره  / 4تابستان 1401

مدل  CFSv2است .همچنين نتايج ارزيابي برونداد بارش

اين مقاله حاصل پاياننامه دکتري با عنوان کاربست
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Abstract:
Background and Aim: Drought as a natural hazard significantly impacts various sectors such as
agriculture and water resources and causes considerable damage to these sectors worldwide.
Therefore, adaptation strategies should be taken to reduce drought damage, and in the meantime,
planning and adaptation to drought conditions using drought forecasting is one of the most
effective strategies. Due to the need for drought forecasting and the limited studies that evaluated
drought indicators obtained from the rainfall forecast output from the North American MultiModel Ensemble (NMME) in Iran. This study evaluated these models in four catchments of
Karkheh, Karun, Heleh, and Hindijan-Jarahi for1982-2018.
Method: In this study, the monthly output of different NMME ensembles were evaluated in the
forecast leads of 0 to 9 months from 1982 to 2018, the SPI drought index was calculated.
Comparison of these data with GPCC data was used for evaluation. Three quantitative criteria,
including correlation coefficient, RMSE, and BIAS, were used for evaluation. Also, to integrate
the existing models, two methods: a: Arithmetic mean between the existing models and B:
Weighted average between the models have been evaluated by considering the correlation
coefficient (CC) results. Also, two criteria (i.e., POD and FAR) and the quantitative statistical
criterion (i.e., correlation coefficient) were used to evaluate the SPI drought index.
Results: The results of the precipitation evaluation of the models showed that the integrated
models have better performance than the individual models. In this integrated model, the
weighted model also had better performance. Evaluation of spatial distribution of precipitation
models also showed the excellent performance of NMME models in Karun and Hindijan-Jarahi
catchments in the zero-month forecast lead and Hindijan-Jarahi catchments in the one-month
forecast lead. The results of drought index evaluation showed that integrated models, although
having better performance in precipitation forecasting, but in drought forecasting, the best
performance belongs to NASA-GMAO-062012 and CFSv2 models. The results also showed that
drought index forecasts in three and six-month periods have better performance than one month.
Spatial distribution evaluation also showed that the models perform better in the southern basins.
In general, it can be concluded that NMME models have good performance in predicting drought
in some places and specific forecast leads, so they should be evaluated at each point before use.
Conclusion: The results of precipitation evaluation showed that, in general, integrating the
output of dynamic models increases its proficiency, and integration in weighted mode
(WeightedNMME) performs better than the non-weighted model (NMME). According to the
zero-month forecast among individual models, the NASA-GMAO-062012 model has the most
skills in terms of the correlation coefficient. However, in the one-month forecast lead in terms of
the correlation coefficient, RMSE and BIAS, the best performance belongs to the CFSv2 model.
Evaluation of drought indices showed that the model's performance could be different from their
performance in predicting rainfall. WeightedNMME, for example, performed well in NASAGMAO-062012 and CFSv2 months, although they performed well in predicting drought. The
spatial evaluation also showed that the southern catchments perform better than other basins.
Keywords: North America Multi-Model Ensemble (NMME), Drought Precipitation prediction,
Seasonal Precipitation Forecasts, SPI
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