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Abstract
Stream flow forecasting on a monthly time scale is essential
for optimal water resources management and planning. In this
paper using the predictions obtained from the ECMWF climate
model, monthly stream flow forecast was made in Shahroud
river Subbasin, part of Sefidrood basin northwest of Iran. To
this end, using monthly precipitation forecasts from ECMWF
climate model in tandem with SVR data-driven modelling, as
a rainfall-runoff model, the stream flow was predicted based
on the predicted precipitations. First, the results of
precipitation forecast for the desired historical period and up to
a 3-month forecast horizon for the study area were obtained
from the Climate Data Store. Then, by using the SVR driven
model, a linked Climate-Data-driven model was developed to
predict the flow up to a 3-month forecast horizon. The results
showed that flow forecasting based on climate forecasting
models for the forecast horizon of the next month is more
accurate than that of two and three months. The forecast
horizon of the next month had the highest Nash-Sutcliffe
coefficients of 0.77 and 0.48 in calibration and validation,
respectively. It alo had the highest correlation coefficients in
calibration (0.87) and validation (0.69), the lowest root mean
square error in calibration (6.8 million cubic meters) and
validation (6.3 million cubic meters) and moreover had the best
relative bias value for calibration (0.96) and validation (1.1).
Furthermore, based on the POD and FAR probabilistic indices,
the results showed that the developed predictive model has a
high ability to detect different states of stream flow events,
especially for extreme flows event.

چکیده
پیشبینی جریان در مقیاس زمانی ماهانه برای مدیریت و برنامهریزی بهینه
 در این مقاله با استفاده از پیشبینیهای حاصل از.منابع آب ضروری است
 پیشبینی جریان ماهانه در زیر حوضه شاهرود واقع،ECMWF مدل اقلیمی
 برای این منظور با.در حوضه آبریز سفیدرود در شمال غرب کشور انجام شد
 وECMWF استفاده از پیشبینی بارش ماهانه حاصل از مدل اقلیمی
 بارش، رواناب- بهعنوان مدل بارشSVR مدلسازی داده محور
 ابتدا نتایج مربوط به پیشبینی بارش در.پیشبینیشده به جریان تبدیل شد
 ماهه برای4  تا افق پیشبینیECMWF دوره تاریخی حاصل از مدل اقلیمی
. دریافت شدClimate Data Store  از درگاه اینترنتی،محدوده مورد مطالعه
 داده- مدل ترکیبشده اقلیمی،SVR سپس با استفاده از مدل داده محور
. ماه آینده توسعه داده شد4 محور برای پیشبینی جریان تا افق پیشبینی
نتایج نشان داد که پیشبینی جریان مبتنی بر مدلهای پیشبینی اقلیمی
 ماه آینده4  و1  ماه آینده نسبت به دو افق پیشبینی1 برای افق پیشبینی
- ماه آینده بیشترین ضریب نش1  بهطوریکه افق پیشبینی.دقیقتر است
 بیشترین،0/48  و در مرحله صحتسنجی0/11 ساتکلیف در واسنجی مساوی
 کمترین مقدار،0/96  و در صحتسنجی0/81 ضریب همبستگی در واسنجی
 میلیون مترمکعب و صحتسنجی9/8 جذر میانگین مربعات خطا در واسنجی
 و0/69  میلیون مترمکعب و بهترین مقدار اریبی نسبی برای واسنجی9/4
 همچنین نتایج نشان داد که بر اساس دو. را داشته است1/1 صحتسنجی
، مدل پیشبینی توسعهیافته،FAR  وPOD شاخص ارزیابی احتماالتی
توانایی باالیی در تشخیص وقایع مختلف جریان بهخصوص جریانهای کم
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اقلیمی همچون  ECMWFدر پیشبینی پارامترهای جوّی و پس
پردازش آماری آنها پرداختهاند .برای مثال )Wang et al. (2019
دقت مدلهای میانمدت نسل پنجم  ECMWFرا در پیشبینی
بارش ،دمای حداکثر و دمای حداقل در سطح استرالیا مورد بررسی قرار
دادند .همچنین آنها از روشهای آماری پس پردازش و تصحیح اریبی
برای حذف خطای سامانمند (سیستماتیک) در پیشبینی مدل استفاده
کردند و نتایج کار خود را با نتایج مربوط به پیشبینیهای حاصل از
مدلهای نسل چهارم  ECMWFمقایسه کردند .نتایج آنها نشان داد
که پیشبینی پارامترهای جوی مذکور تا افق پیشبینی  1ماه آینده با
استفاده از مدلهای نسل پنجم  ECMWFدقت قابل قبولی دارد.
همچنین آنها نتیجه گرفتند که توانایی مدلهای نسل پنجم در
پیشبینی بارش و دمای بیشینه در مقایسه با مدلهای نسل چهارم
 ،ECMWFافزایش یافته است ولی برای دمای کمینه تفاوتی نداشته
است .بهطورکلی پیشنهاد کردند که از پیشبینیهای حاصل از
مدلهای نسل پنجم  ECMWFمیتوان بهصورت عملیاتی برای
پیشبینی پارامترهای جوی مذکور تا افق پیشبینی  1ماه آینده در
استرالیا استفاده نمود .در زمینه استفاده از پیشبینیهای اقلیمی در
پیشبینی جریان ،پژوهشی در حوضه آبریز رودخانه راین با استفاده از
پیشبینیهای اقلیمی حاصل از مدل  ECMWFانجام شده است.
نتایج آنها نشان داد که پیشبینی جریان صورت گرفته بهخصوص تا
افق پیشبینی  1ماه آینده مبتنی بر پیشبینیهای اقلیمی ،از دقت قابل
قبولی برخوردار است ( .)Schick et al., 2017در پژوهش دیگری به
ارزیابی تأثیر تصحیح اریبی پیشبینی بارش و دمای حاصل از مدل
 ECMWFدر پیشبینیهای هیدرولوژیکی پرداخته شد و نتایج نشان
داد که استفاده از پیشبینیهای اصالحشده  ECMWFباعث بهبود
در دقت پیشبینیهای هیدرولوژیکی میشود ( Verkade et al.,
 .)2013همچنین در پژوهش دیگری پیشبینی هیدرولوژیکی حاصل
از روشهای مبتنی بر دادههای تاریخی و روشهای مبتنی بر
پیشبینیهای حاصل از مدل  ECMWFمورد مقایسه قرا گرفت.
هدف پیشبینی جریان ماهانه برای افق پیشبینی  1تا  1ماه آینده
بوده است .نتایج نشان داد که پیشبینی جریان حاصل از دو روش تا
حدی نزدیک به هم بوده و قابل اعتماد هستند و در مواردی پیشبینی
حاصل از مدل اقلیمی  ECMWFبهتر بوده است بهطوریکه پیشنهاد
کردند که برای پیشبینی جریان تا افق  1ماه آینده به علت دقت قابل
قبول آن ،بهتر است تا از روشهای مبتنی بر پیشبینیهای حاصل از
مدل اقلیمی استفاده شود ( .)Bazile et al., 2017در مقیاس جهانی
نیز پژوهشی توسط ) Emerton et al. (2018برای پیشبینی جریان
ماهانه رودخانههای بزرگ جهان تا افق پیشبینی  4ماه آینده با استفاده
از پیشبینیهای میانمدت  ECMWFو مدلسازی هیدرولوژیکی

 -5مقدمه
پیشبینی پارامترهای آب و هواشناسی در مقیاسهای زمانی مختلف
کاربردهای زیادی در بخشهای مختلف ازجمله مدیریت منابع آب
دارد .بهعنوان مثال پیشبینی کوتاهمدت در مقیاس زمانی ساعتی و
روزانه میتواند در مدیریت و کنترل سیالب مفید باشد و پیشبینیهای
میانمدت در مقیاس ماهانه و فصلی نیز میتواند در برنامهریزی و
تخصیص بهینه منابع آب موجود جهت مدیریت عرضه و تقاضا مورد
استفاده قرار گیرد .روشهای متعددی برای پیشبینی جریان در مقیاس
زمانی مختلف وجود دارد .برای پیشبینی جریان در مقیاس زمانی
ماهانه ،عمدهی روشها بر مبنای دادههای تاریخی ثبتشده در
ایستگاههای مشاهداتی و دادههای مربوط به سیگنالهای دور پیوند
اقلیمی با تکیه بر مدلسازی آماری (مدلهای داده محور) توسعه
یافتهاند .برخی از پژوهشهایی که در این زمینه انجام شدهاند عبارتاند
از :پیشبینی جریان ماهانه با استفاده از ماشین بردار تصمیم ( Luo et
 ،)al., 2019شبکه عصبی مصنوعی ( Sabzi et al., 2018; Ahani
 ،)and Shourian, 2017شبکه عصبی فازی ( Poustizadeh and
 ،)Najafi, 2011مدلهای سری زمانی خود همبسته ( Silveira et
 ،)al., 2017شبکه بیزین ،)Tanhapour et al., 2018( 1استفاده از
روشهای تجربی و مدلهای مبتنی بر هوش محاسباتی
( ،)Bahrampour et al., 2019استفاده از مدل هیبرید موجک و
شبکه عصبی ( )Shafaei et al., 2014و استفاده از الگوریتمهای
بهینهسازی ( .)Schepen et al., 2016آنچه مسلم است از بین
پارامترهای جوی ،نزوالت جوی یا بارش منبع اصلی جریان آب در
سطح و زیر زمین میباشد ،بنابراین اگر پیشبینی بارش با دقت بیشتری
انجام شود در واقع توانستهایم پیشبینیهای هیدرولوژیکی بهویژه
پیشبینی جریان را با دقت مناسبتری انجام دهیم.
در چند سال اخیر مجموعهای از مدلهای اقلیمی در مراکز مختلفی
توسعه یافتهاند که پیشبینی پارامترهای اقلیمی را از چند روز تا چند
ماه آینده انجام میدهند .مزیت استفاده از این نوع مدلها این است
که سامانههای جو -اقیانوس -زمین و اندرکنش بین آنها را بهتر
شبیهسازی میکنند ( .)Xu et al., 2018مدلهای اقلیمی در حال
حاضر توسط مراکز اقلیمی معتبر برای تولید پیشبینیهای عملیاتی،
اجرا میشوند ( .)Jia et al., 2015وجود چنین مدلهایی جهت
پیشبینی پارامترهای جوی بهویژه بارش باعث میشود تا امر پیشبینی
جریان نیز بهتر از گذشته انجام شود .در ارتباط با پیشبینیهای حاصل
از مدلهای اقلیمی و تهیه پیشبینیهای هیدرولوژیکی مبتنی بر آن،
مطالعاتی در نقاط مختلف جهان انجام شده است که در ادامه به برخی
از آنها پرداخته شده است .برخی از مطالعات به توانایی مدلهای
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انجام شد .هدف آنها کاهش خطرات ناشی از خشکسالی و سیل بوده
است .نتایج آنها نشان داد که پیشبینی جریان حاصل از روش مذکور
دقت بیشتر در مقایسه با روشهای مبتنی بر دادههای کلیماتولوژی
دارد .همچنین دقت مدل پیشبینی اقلیمی -هیدرولوژیکی توسعه
دادهشده در مناطق و فصلهای مختلف ،تغییر میکند .در ارتباط با
استفاده از پیشبینیهای میانمدت  ECMWFدر خشکسالی
هیدرولوژیکی تا افق  1ماه آینده ،پژوهشی توسط Van Hateren et
) al. (2019در مقیاس حوضه آبریز انجام شد .نتایج آنها نشان داد
که دقت پیشبینیهای خشکسالی حاصل از مدل اقلیمی تا افق
پیشبینی  1تا  4ماه آینده نسبت به استفاده از دادهای کلیماتولوژی،
باالتر است .همچنین نتایج آنها نشان داد که دقت مدلها در
پیشبینی خشکسالی در فصل زمستان باال بوده و در فصل بهار پایین
است .عالوه بر این ،پیشنهاد کردند که درصورتیکه پس پردازش و
تصحیح اریبی روی پیشبینیهای حاصل از  ECMWFانجام شود،
دقت پیشبینی خشکسالی هیدرولوژیکی باالتر میرود .همانطور که
انتظار میرود برای پیشبینی جریان ازجمله استفاده از روشهای مبتنی
بر پیشبینیهای حاصل از مدلهای اقلیمی ،با افزایش افق پیشبینی،
از دقت پیشبینی جریان کاسته میشود .این موضوع عالوه بر اینکه
در برخی از پژوهشهایی که در باال نامبرده شد در پژوهشهای دیگری
مثل ) Lucatero et al. (2018نیز تأکید شده است .در پژوهش
) ،Lucatero et al. (2018هدف بررسی تأثیر حذف خطای سامانمند
موجود در پیشبینیهای هواشناسی و جریان آب بوده است .آنها از
پیشبینیهای حاصل از مدل  ECMWFتا افق پیشبینی  1ماه آینده
بهعنوان ورودی در مدل هیدرولوژیکی  MIKE SHEاستفاده کردند.
نتایج آنها نشان داد که پیشبینی جریان حاصل از مدل توسعه
دادهشده ،دقت مناسب برای افق پیشبینی  1ماه آینده بهخصوص در
فصل زمستان را دارد و با افزایش افق پیشبینی ،از دقت آن کاسته
میشود.

 -0مواد و روشها
 -5-0منطقه مورد مطالعه

حوضه آبریز سفیدرود در تقسیمبندی کلی حوضههای آبریز ایران،
بخشی از حوضه آبریز دریای خزر محسوب شده و در محدوده تالقی
رشتهکوههای البرز ،زاگرس و مرکزی قرار دارد .این حوضه آبریز بین
مختصات جغرافیائی ׳ 49˚-11تا ׳ 11˚-11درجه طول شرقی و ׳-14
˚ 44تا ׳ 41˚-19درجه عرض شمالی قرار گرفته است .یکی از سدهای
مهم در این حوضه ،سد منجیل بوده که تقریباً در بخش انتهایی حوضه
(خروجی) واقع شده است .جریان ورودی به سد منجیل از دو رودخانه
مهم شاهرود و قزلاوزن تأمین میشود .در مقاله حاضر ،پیشبینی
جریان در سرشاخه شاهرود که در قسمت جنوب شرقی حوضه آبریز
سفیدرود قرار دارد ،انجامشده است .در شکل  ،1موقعیت منطقه مورد
مطالعه نشان داده شده است.

با بررسی مطالعات پیشین و با توجه به پتانسیل خوبی که در زمینه
پیشبینی پارامترهای جوی ازجمله بارش با استفاده از مدلهای اقلیمی
در مقیاس ماهانه و فصلی ایجاد شده است ،هدف مقاله حاضر استفاده
از پیشبینی بارش حاصل از مدل پیشبینی  ECMWFدر پیشبینی
جریان ماهانه تا افق پیشبینی  4ماه آینده برای سرشاخه شاهرود واقع
در حوضه آبریز سفیدرود است .با توجه به اینکه پیشبینی جریان ماهانه
بهعنوان یکی از پارامترهای مؤثر در برنامهریزی و تخصیص منابع
بهخصوص منابع آب سطحی به شمار میرود ،بنابراین تهیه و ارائه
پیشبینی جریان ماهانه با دقت باال ،میتواند به مدیران بخش آب
کشور جهت تصمیمگیری و برنامهریزی بهینه ،کمک نماید.

Fig. 1- The location of Shahroud River in Sefidrood
basin

شکل  -5موقعیت رودخانه شاهرود در حوضه آبريز سفیدرود
 -0-0مدل ECMWF

مرکز اروپایی پیشبینی میانمدت وضع هوا یک سازمان بینالمللی
است که توسط بسیاری از کشورهای اروپایی پشتیبانی میشود .این
مرکز از سال  1664سامانه پیشبینی بهنگام در مقیاس فصلی را
راهاندازی کرده است .سامانه پیشبینی فصلی مرکز  ECMWFتقریباً
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کوچکی از نمونههای آموزشی (بردار پشتیبان) نمایش داده میشود.
پس از آن سعی شد تا با استفاده از این الگوریتم ،تخمین توابع و روابط
بین متغیرها با مقادیر حقیقی انجام شود ( .)Vapnik, 1995استفاده از
این مدل در مدلسازی نسبت به شبکههای عصبی عمومی ،برتری
دارد .در مسائل رگرسیونی ،نقطه دادههایی که مرز بیشینه را به وجود
میآورند ،بردارهای پشتیبان نامیده میشوند .تئوری این روش بر اساس
اصل کمینهسازی ریسک ساختاری )SRM( 1استوار است درحالیکه
شبکههای عصبی از اصل کمینهسازی ریسک تجربی)ERM( 9
استفاده میکنند .برای پیادهسازی مدل داده محور  ،SVRاز
کتابخانههای متنباز در محیط برنامهنویسی  Rاستفاده شد .همچنین
مقادیر بهینه پارامترهای مربوط به کرنل و پارامتر تنظیم مدل با رویکرد
ارزیابی متقاطع تعیین شده است.

هر  1سال یکبار ،بهروزرسانی میشود .در حال حاضر نسل پنجم
سامانه پیشبینی فصلی این مرکز ( )SEAS5از سال 1011
پیشبینیهای ماهانه و فصلی پارامترهای جوی را در سطح عملیاتی
برای کل جهان ارائه میدهد .مدل پیشبینی فصلی ECMWF
بهصورت پیشبینیهای گروهی متناسب با پیکربندی و دادههای اولیه
مختلف در قالب پیشبینیهای همادی (گروهی یا چند مدلی) تهیه و
ارائه میشوند ( .)Molteni et al., 2011یکی از مزیتهای مرکز
پیشبینی  ECMWFارائه پیشبینی دوره تاریخی از پارامترهای جوی
است که این امکان را برای پژوهشگران و کاربران در نقاط مختلف
جهان فراهم میسازد تا با استفاده از پیشبینیهای دوره تاریخی ،پس
پردازشهای الزم جهت استفاده در بخشهای مختلف از جمله
مــدلسازی هیدرولوژیکی را انجام دهند .دریافت دادههای بارش
ماهانه مربوط به مدل پیشبینی  ECMWFاز درگاه اینترنتی1
 Climate Data Storeبا استفاده از زبان برنامهنویسی  Pythonانجام
شد .فرمت این دادهها بهصورت فایل  netcdfبوده و برای انجام
پیشپردازش دادهها و انجام تحلیلها الزم آماری ،از زبان برنامهنویسی
متنباز  Rاستفاده شده است.

الزم به ذکر است که در مقاله حاضر از مدل  SVRبرای توسعه مدل
پیشبینی داده محور جریان استفاده شده است .برای این کار نیاز به
متغیر پیشبینیکننده و پیشبینیشونده میباشد .بنابراین در مقاله
حاضر ،دادههای جریان ماهانه بهعنوان متغیر پیشبینیشونده و
دادههای مربوط به پیشبینی بارش ماهانه حاصل از مدل ECMWF
(به همراه عضوهای مختلف مدل پیشبینی) بهعنوان متغیرهای
پیشبینیکننده جریان در نظر گرفته شدهاند.

دادههای دوره تاریخی مربوط به ایستگاه آبسنجی لوشان که در شکل
 ،1موقعیت آن نشان داده شده است نیز از دفتر مطالعات پایه منابع آب
وزارت نیرو جهت توسعه مدل پیشبینی جریان در مقیاس زمانی ماهانه
تهیه شد.

 -0-0شاخصهای ارزيابی مدلهای پیشبینی

ارزیابی کمی پیشبینی جریان حاصل از پیشبینی بارش مدلهای
اقلیمی میتواند با استفاده از مجموعهای از شاخصهای آماری انجام
شود .در پژوهش حاضر از  4شاخص آماری قطعی تحت عنوان ضریب
همبستگی پیرسون ( ،)Rضریب نش -ساتکلیف ( ،)NSEجذر میانگین
مربعات خطا ( )RMSEو شاخص اریبی نسبی ( )MPBIASبرای
ارزیابی جریان پیشبینیشده استفاده شده که در ادامه هر یک از
شاخصهای مورد استفاده ،به تفکیک توضیح داده شده است.
ضريب همبستگی :همبستگی نوع و شدت ارتباط بین دو متغیر
(شبیهسازیشده با مقدار مشاهداتی) را مورد بررسی قرار میدهد .مقدار
این ضریب بین  -1تا  +1بوده و در صورت عدم وجود ارتباط بین دو
متغیر ،مقدار آن برابر با صفر خواهد بود ( Jolliffe and Rosso,
 .)2012ضریب همبستگی پیرسون از رابطه  1به دست میآید:

 -1-0مدلسازی بارش -رواناب

برای مدلسازی بارش -رواناب معموالً از مدلهای مفهومی حوضه
آبریز استفاده میشود .اما با توجه به اینکه بیشتر مدلهای مفهومی
بارش -رواناب ازلحاظ مقیاس زمانی ،کوتاهمدت بوده و در گام زمانی
کمتر از روزانه توسعه یافتهاند ،نمیتوان از آنها برای مدلسازی در
مقیاس ماهانه استفاده نمود .بنابراین باید به دنبال مدلهایی بود تا
بتوان از آنها جهت تبدیل بارش ماهانه به جریان ماهانه استفاده نمود.
برای این کار میتوان از مدلهای مفهومی بیالن آب و یا مدلهای
آماری داده محور ازجمله مدلهای رگرسیونی ،شبکههای عصبی و
سایر مدلهای ریاضی مبتنی بر هوش محاسباتی استفاده نمود .در
پژوهش حاضر از مدل داده محور رگرسیون بردار پشتیبان)SVR( 4
جهت تبدیل بارش پیشبینیشده در مقیاس ماهانه استفاده شده است.

()1

) iN (PrOi  PrO )(PrMi  PrM
2

N

)  (PrMi  PrM
i

 -0-0مدل رگرسیونی بردار پشتیبان ()SVR

2

N

PCC 

)  (PrOi  PrO
i

ضريب نش -ساتکلیف :شاخص نش-ساتکلیف یکی از رایجترین
شاخصهای آماری در ارزیابی نتایج حاصل از مدلها در بخش منابع

این مدل برای اولین بار توسط وپنیگ 4بهمنظور تشخیص الگو و
طبقه بندی توسعه یافت .در این الگوریتم ،مرز تصمیم در قالب مجموعه
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آب و هواشناسی میباشد .این شاخص ،حالت استاندارد حداقل مربعات
خطا بوده و نسبت واریانس باقیمانده به واریانس مشاهدات را نشان
میدهد و از رابطه  1محاسبه میشود:
2

()1

) iN (PrOi  PrMi
2

N

)  (PrOi  PrO

بر اساس جدول  ،1حالتهای مختلف برای یک پیشبینی متناسب با
کالس جریان اتفاق میافتد و شاخصهای متعددی از جمله  FARو
 PODاز آن قابل محاسبه است .شاخص  PODنشاندهنده نسبت
پیشبینیهای درست است که توسط مدل پیشبینی تشخیص داده
شدهاند و با رابطه  1محاسبه میشود (:)Dezfooli et al., 2018

NSE 

i

()1

بازه تغییرات  NSEبین منفی بینهایت تا  1بوده و مقدار بهینه آن برابر
با یک میباشد.
جــذر میانگین مــربعات خطا :ایـــن شاخص بــــر اسـاس
رابطه  4محاسبه میشــــود و مقدار بهینه آن صفر است
(:)Kottegoda and Rosso, 2008
2

()4

) 1N (PrMi  PrOi

N

مقدار  PODبین صفر تا یک متغیر است و مقدار بهینه آن برابر یک
میباشد .شاخص  FARنیز نشاندهنده تعداد حاالتی است که جریان
در کالس مورد نظر پیشبینیشده است ولی برای آن کالس جریانی
بهعنوان مشاهدات ثبت نشده است و از رابطه  9محاسبه میشود
(:)Dezfooli et al., 2018

RMSE 

()9

شاخص اريبی نسبی :این شاخص که برابر با نسبت میانگین
دادههای مدل پیشبینی به میانگین دادههای مشاهداتی است بیانگر
بیش برآورد یا کم برآورد مدل پیشبینی بوده و از رابطه  4به دست
میآید (:)Kottegoda and Rosso, 2008

بعد از اینکه نتایج پیشبینی بارش تا افق پیشبینی  4ماه آینده در 11
ماه از سال از درگاه اینترنتی مرکز  ECMWFبرای دوره  1664تا
 1016در محدوده مورد مطالعه دریافت شد ،از آن بهعنوان متغیر
پیشبینی کننده برای پیشبینی جریان در مدل  SVRاستفاده شد.
الزم به ذکر است که برای سه افق پیشبینی  1تا  4ماه ،دادههای 11
ماه از سال از پیشبینیها برای توسعه مدل داده محور بهصورت
یکپارچه در مدلسازی استفاده شده است و به این ترتیب یک مدل
پیشبینی برای افق پیشبینی  1ماه برای تمام  11ماه سال توسعه
یافته است و به همین ترتیب برای افق پیشبینی  1و  4ماه آینده نیز
این کار انجام شده است.

در رابطههای  1تا  :Pro ،4مقدار مشاهداتی پارامتر :PrM ،مقدار پارامتر
حاصل از مدل پیشبینی و  Nبیانگر تعداد دادهها میباشد .الزم به ذکر
است برای ارزیابی و مقایسه مدل پیشبین جریان در سه افق  1 ،1و
 4ماه آینده ،از نمودار تیلور دیاگرام استفاده شده است .نمودار تیلور بر
اساس سه شاخص همبستگی ،جذر میانگین مربعات خطا و انحراف
معیار قابل ترسیم است و برای ارزیابی و مقایسه مدلهای پیشبینی
بسیار مناسب است .عالوه بر شاخصهای ارزیابی که در باال به آن
اشاره شد ،از دو شاخص ارزیابی احتماالتی هشدار نادرست )FAR( 1و
احتمال تشخیص )POD( 8که بر اساس کالسهبندی جریان به دست
میآید برای ارزیابی مدلهای پیشبینی جریان استفاده شده است.
هریک از دو شاخص  FARو  PODبر اساس آستانه جریان و
کالسهبندی جریان متناسب با جدول دودویی  ،1محاسبه میشود.

 -1نتايج و تحلیل نتايج
برای اینکه مدل  SVRمتناسب با دادههای پیشبینی بارش و دادههای
جریان دوره تاریخی توسعه یابد ،میبایست دادهها به دو بخش واسنجی
و صحتسنجی تقسیم شوند و بعد از واسنجی و پیادهسازی مدل
 ،SVRشاخصهای ارزیابی برای هر دو بخش واسنجی و
صحتسنجی محاسبه شوند .در جدول  ،1نتایج مربوط به شاخصهای
ارزیابی مدل پیشبینی جریان برای دادههای واسنجی و صحتسنجی
ارائه شده است.

Table 1- Contingency table for flow Classification

جدول  -5جدول احتماالتی برای كالسهبندی جريان
Observation

false alarm

hit

yes

correct negative

miss

no

Forecast

no

yes

false alarm
FAR 
false alarm  hit

مقدار  FARبین صفر تا یک متغیر است و مقدار بهینه آن برابر با صفر
میباشد.

1 N
)  (Pr
PrM N i1 M i
Multiplicativebias 

1 N
PrO
)  (PrO i
N i1

()4

hit
hit  miss

POD 

بر اساس اعداد ارائهشده در جدول  ،1نتایج پیشبینی جریان برای افق
پیشبینی  1ماه آینده بهتر از  1و  4ماه آینده بوده است بهطوریکه
بیشترین ضریب نش -ساتکلیف در واسنجی ( )0/11و صحتسنجی
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ماهانه ثبتشده در ایستگاه لوشان به سه کالس تقسیم شد .نحوه
محاسبه آستانه جریان به این صوت بود که ابتدا تابع توزیع تجمعی
تجربی جریان بر اساس رابطه ویبول (رابطه  )1به دست آمد و مقادیر
جریان معادل احتمال  44و  99درصد مشخص شد و متناسب با مقادیر
جریان کمتر از آستانه  44درصد مربوط به کالس  ،1مقادیر جریان بین
آستانه  44و  99معادل با کالس  1و مقادیر جریان بزرگتر از آستانه
 99بهعنوان کالس  4در نظر گرفته شد .سپس شاخص  PODو FAR
متناسب با جدول  1و روابط  1و  ،9برای هر کالس جریان محاسبه
شدند:

( ،)0/48بیشترین ضریب همبستگی در واسنجی ( )0/81و
صحتسنجی ( ،)0/96کمترین مقدار جذر میانگین مربعات خطا در
واسنجی ( 9/8میلیون مترمکعب) و صحتسنجی ( 9/4میلیون
مترمکعب) و بهترین شاخص اریبی نسبی نزدیک به یک برای واسنجی
( )0/69و صحتسنجی ( )1/1را به خود اختصاص داده است .متناسب
با مقادیر شاخص اریبی نسبی مشخص است که مدل پیشبینی جریان
توسعهیافته دارای کم برآورد یا بیش برآورد قابلتوجهی نمیباشد.
Table 2- Values of flow forecast evaluation indices

جدول  -0مقادير شاخصهای ارزيابی پیشبینی جريان
2-month
0.55
0.81
10.4
0.93
0.25
0.70
8.9
0.90

3-month
0.53
0.80
9.3
0.91
0.24
0.66
14.8
0.88

1-month
0.77
0.87
6.8
0.96
0.48
0.69
6.3
1.1

Index
NSE
R
RMSE
MPBIAS
NSE
R
RMSE
MPBIAS

()1

Dataset

که در آن :P ،احتمال :i ،شماره ردیف مربوط به متغیر مورد بررسی بعد
از مرتب کردن دادهها بهصورت صعودی و  :nتعداد دادهها در دوره
آماری مورد بررسی است .در شکل  1نتایج مربوط به دو شاخص POD
و  FARدر سه کالس برای افق پیشبینی  1تا  4ماه آینده برای نمونه
به تفکیک ماههای مختلف نشان داده شده است.

Train

Test

بهطورکلی بدترین مقادیر شاخصهای ارزیابی در بخش واسنجی برای
 RMSE ،R ،NSEو  MPBIASبه ترتیب  10/4 ،0/80 ،0/14و
 0/61به دست آمده است که به غیر از  RMSEمربوط به افق
پیشبینی  1ماه آینده ،سایر شاخصها مربوط به افق پیشبینی  4ماه
آینده بوده است .مقادیر شاخصها در بخش صحتسنجی نیز برای
افق پیشبینی  4ماه آینده مشابه بخش واسنجی میباشد.

بر اساس دو شاخص احتماالتی ارزیابی جریان که در شکل  1ارائه شده
است ،مشخص است که در بیشتر ماههای سال ،مقدار شاخص POD
برای سه کالس پیشبینی جریان بین  0/9تا  0/8میباشد و در برخی
از ماهها به بیشتر از  0/8نیز رسیده است و کمتر مشاهده میشود که
برای پیشبینی جریان در  4کالس مختلف ،مقدار  PODکمتر از 0/9
شده باشد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مدل پیشبینی جریان
توسعهیافته  SVRمبتنی بر پیشبینی بارش  ECMWFاحتمال
تشخیص مناسبی در تعیین کالس جریان را دارد.

برای اینکه شاخصهای ارزیابی احتماالتی  PODو  FARبرای مدل
پیشبینی محاسبه شود از دو آستانه جریان ماهانه استفاده شد و جریان
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Fig. 2- POD and FAR index charts for the 1-month horizon flow forecasting in three classes
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و ضریب همبستگی ،با افزایش افق پیشبینی ،ضریب همبستگی
کاهش و جذر میانگین مربعات خطا افزایش یافته است .در شکل  4نیز
نمودار مربوط به جریان ماهانه مشاهداتی و پیشبینیشده مربوط به
دوره تاریخی برای افق پیشبینی  1ماه آینده ،ترسیم شده است
بهطوریکه با نتایج مستخرج از نمودار تیلور که در باال توضیح داده
شد ،مطابقت دارد .به عبارت دیگر ،مدل پیشبینی توسعه داده شده
توانسته است تا حد نسبتاً خوبی ،نوسانات و الگوهای جریان دوره
تاریخی مشاهداتی را شبیهسازی کند.

همچنین بر اساس شاخص  FARارائهشده در شکل  1میتوان نتیجه
گرفت که مقادیر هشدار نادرست مدل در پیشبینی جریان برای کالس
 1و  4نسبت به کالس  ،1کم میباشد و عمدتاً در همه ماههای سال
کمتر از  0/1میباشد ولی برای پیشبینی جریان در کالس  ،1میزان
هشدار نادرست  FARزیاد میباشد بنابراین میتوان نتیجه گرفت که
مدل پیشبینی توسعه داده شده در پیشبینی جریانهای نرمال،
میتواند با خطای بیشتری همراه باشد .در شکل  ،4نمودار تیلور برای
سه افق پیشبینی  1تا  4ماه برای کل دادهها (واسنجی و
صحتسنجی) مدل پیشبینی ارائه شده است.

نتایج پژوهش حاضر در مقایسه با نتایج سایر پژوهشها که در ارتباط
با پیشبینی جریان ماهانه با روشهایی همچون روشهای مبتنی بر
مدلسازی آماری با استفاده از دادههای تاریخی و الگوهای دور پیوند
اقلیمی ) Wang et al. (2010نشان میدهد که دقت پیشبینی
جریان ،وابستگی زیادی بهدقت بارش پیشبینیشده در یک منطقه
دارد .همچنین توسعه مدلهای پیشبینی همادی یا گروهی نیز
میتواند دقت پیشبینی جریان را افزایش دهد .لذا پیشنهاد میشود که
در پیشبینی جریان با استفاده از پیشبینی بارش حاصل از مدلهای
اقلیمی ،از مجموعه مــدلهای پیشبین بارش (استفاده از مــدلهای
مراکز مختلف یا استفاده از عضوهای همادی مــدلهای پیشبینی)
جهت تــوسعه مدل پیشبینی چند مــدلی ،استفاده شــود
(.)Prudhomme et al., 2017

متناسب با نمودار تیلور در شکل  4مشخص است که پیشبینی جریان
حاصل از مدل اقلیمی )ECMWF-SVR( SVR-برای افق پیشبینی
 1ماه آینده نسبت به دو افق  1و  4ماه آینده بهتر بوده است بهطوریکه
میزان ضریب همبستگی برای افق پیشبینی  1ماه آینده بین  0/6تا
 0/61و برای دو افق پیشبینی  1و  4ماه آینده بین  0/8تا  0/6میباشد
و مقدار  RMSEنیز برای افق پیشبینی  1ماه آینده بین  10تا 11
میلیون مترمکعب و برای دو افق پیشبینی  1و  4ماه آینده ،بین  11تا
 10میلیون مترمکعب میباشد .در هر سه افق پیشبینی ،انحراف معیار
جریان پیشبینیشده نزدیک به انحراف معیار جریان مشاهداتی بوده
است که نشاندهنده این است که رفتار و نوسانات جریان توسط مدل
پیشبینی بهخوبی شبیهسازی شده است ولی از لحاظ معیارهای خطا

Fig. 3- Taylor diagram to evaluate the flow forecast model for 1- to 3-month horizon

شکل  -1نمودار تیلور جهت ارزيابی مدل پیشبینی جريان برای افق  5تا  1ماه آينده
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Fig. 4- Diagram of the historical observational stream flow versus the predicted stream flow for 1- month
forecast horizon

شکل  -0نمودار جريان مشاهداتی دوره تاريخی در مقابل جريان پیشبینیشده برای افق پیشبینی  5ماه آينده

است .برای مثال مدل پیشبینی توسعهیافته
جریانهای با مقادیر باال را با دقت و قدرت تشخیص بهتری پیشبینی
کرده و وقوع جریان مقدار باال را با احتمال بیشتری تشخیص میدهد.
بنابراین بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر ،میتوان نتیجه
گرفت که با ترکیب نتایج پیشبینی بارش حاصل از مدلهای اقلیمی
با مدلهای داده محور همچون  ،SVRمیتوان پیشبینی جریان
ماهانه حوضههای آبریز را با دقت قال قبولی (بهویژه برای افق  1ماه
آینده) انجام داد .از نتایج این پژوهش میتوان برای تصمیمگیری و
برنامهریزی در بخشهای مختلف از جمله مدیریت و برنامهریزی منابع
آب در یک منطقه ،استفاده نمود.

همچنین مدل پیشبینی توسعهیافته در پژوهش حاضر نشان میدهد
که پیشبینی جریان مقادیر غیر نرمال را با دقت بهتری انجام میدهد
این در صورتی است که برخی از پژوهشهای گذشته از جمله
) Sadodin et al. (2009نشان دادهاند که برخی از مدلهای
پیشبینی جریان ماهانه مثل مدلهای سری زمانی خود همبسته،
توانایی بهتری در پیشبینی مقادیر جریان نزدیک به میانگین بلندمدت
را دارند.

ECMWF-SVR

 -0خالصه و نتیجهگیری
در مقاله حاضر با استفاده از پیشبینیهای بارش حاصل از
مدل ECMWFو با استفاده از مدلسازی  ،SVRجریان ماهانه تا افق
پیشبینی  4ماه آینده در رودخانه شاهرود از حوضه سفیدرود انجام شد.
نتایج نشان داد که مدل پیشبینی توسعهیافته این قابلیت را دارد که
پیشبینی جریان را با دقت قابل قبولی تا افق پیشبینی  4ماه آینده
انجام دهد .بهطوریکه دقت پیشبینیها برای افق پیشبینی  1ماه
آینده بهتر از  1و  4ماه آینده و به همین ترتیب دقت پیشبینی  1ماه
آینده بهتر از  4ماه آینده است .مدل پیشبینی توسعهیافته دارای بیش
برآورد و یا کم برآورد قابلتوجهی نبوده و توانسته نوسانات و الگوی
جریان ماهانه آب را متناسب با ارزیابی صورت گرفته در دوره تاریخی،
بهخوبی شبیهسازی کند .همچنین با توجه به اینکه پیشبینی جریان
در افق پیشبینی ماهانه و فصلی بیشتر جنبه احتماالتی داشته و عدم
قطعیت باالیی دارد ،از دو شاخص احتماالتی احتمال برخورد  PODو
هشدار نادرست  FARجهت ارزیابی مدل پیشبینی استفاده شد .نتایج
نشان داد که مدل پیشبینی توسعهیافته توانایی تشخیص باال برای
وقوع جریان در کالسهای مختلف را دارد و همچنین میزان هشدار
نادرست مدل برای جریانهای غیرنرمال (کالس  1و  )4کمتر بوده

 -0تشکر
بدین وسیله از دانشگاه تهران ،شرکت مدیریت منابع آب ،مؤسسه
تحقیقات آب وزارت نیرو و سازمان هواشناسی کشور به دلیل تأمین
امکانات و دادههای الزم جهت انجام این تحقیق و تهیه مقاالت
مربوطه تشکر و قدردانی میشود.
پینوشتها
1- Bayesian Network
2- https://cds.climate.copernicus.eu/#!/home
3- Support Vector Regression
4- Vapnik
5- Structural Risk Minimization
6- Empirical Risk Minimization
7- False Alarm Rate
8- Probability of Detection
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