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Medium-Term Forecast Evaluation of TIGGE
Numerical Weather Prediction Models for
Karun Basin

ارزيابی پیشبینی میان مدت بارش مدلهای عددی
 در حوضه كارون بزرگTIGGE جهانی پايگاه
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چکیده
 سیالب به دلیل توسعه شهری و تغییر اقلیم به مسأله،در طول دهههای اخیر
 به همین سبب عالقه بینالمللی در پیشبینی سیل.جدی تبدیل شده است
 از طرفی با توجه به اینکه مهمترین.در چند دهه گذشته افزایش یافته است
 بارش است از اینرو پیشبینی دقیق آن در کاربردهای،عامل سیالب
 این تحقیق به ارزیابی دادههای بارش.هیدرولوژیکی حائز اهمیت است
 و بهبود آنها باTIGGE1 پیشبینی شده مدلهای عددی جهانی پایگاه
 ارزیابیها.استفاده از تصحیح اریبی در حوضه آبریز کارون بزرگ پرداخته است
در بخش هواشناسی به صورت نقطهای و منطقهای و ارزیابی خطای
 حجم و الگوی مکانی بارش مدلها با استفاده از روش شیگرا،جابجایی
 سپس با استفاده از روش نگاشت چندک به بهبود. انجام گرفته استCRA2
 در ارزیابی دادههای اولیه.بارشهای پیشبینی شده پرداخته شده است
 در ارزیابیECMWF3  مدل عددی،TIGGE مدلهای جهانی پایگاه
CMC4 نقطهای و منطقهای نسبت به دیگر مدلها برتری داشته و مدل
 ارزیابی دادههای تصحیح.عملکرد ضعیفی نسبت به دیگر مدلها داشته است
 نیز نشان از بهبود شاخصهای،اریبی شده توسط روش نگاشت چندک
 در ارزیابی خطای، همچنین.ارزیابی نسبت به قبل از استفاده این روش دارد
 مدلهای، حجم و الگوی مکانی مدلهای عددی جهانی،جابجایی
 به ترتیب عملکرد مناسبتری نسبت به مدلCMC  وNCEP5 ،ECMWF
. نشان دادهاندUK6

Abstract
Flood has become a serious issue over the past decades, due to
urban development and climate change and international
interest in flood forecast has increased subsequently. On the
other hand, due to the fact that the main cause of the flood is
precipitation, its precise prediction in hydrological
applications is important. This study evaluates the predicted
rainfall data of the global numerical models of the TIGGE
database and their improvement using bias correction for
Karun Basin. Meteorological assessments were carried out in
point and regional scale and the estimation of displacement
error, volume and spatial pattern of precipitation of the models
were performed using the CRA Object Oriented Method. At
the next step, the predicted precipitation was improved using
quantile mapping method. In assessing the initial data of the
TIGGE database of global models, the ECMWF numerical
model was dominated compared to other models in the point
and region evaluation with respect to the indices compared,
while CMC model had a poor performance compared to other
models. The evaluation of biased correction data by quantile
mapping method also indicated an improvement in evaluation
of the indices compared to the results obtained without
applying this method. Furthermore, in estimating the
displacement error, the volume and spatial pattern of the global
numerical models, the ECMWF, NCEP, and CMC models
performed better than the UK model, respectively.

.CRA ، تصحیح اریبی، بارش، پیشبینی:كلمات كلیدی
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پیشبینی بارش در شرایطی که داده دبی در دسترس نیست و یا خیلی
بیکیفیت است بیشتر ضروری میگردد .در موارد سیلهای شدید این
امر رایج است .از فواید دیگر این مدلها میتوان به افزایش مقیاس
زمانی پیشبینی و داشتن داده بارش برای قسمتهای بحرانی حوضه
آبریز نام برد ( .)Cloke and Pappenberger, 2009از اینرو در این
زمینه پژوهشهایی در سطح جهان صورت گرفته است که به اختصار
به چند مورد از این مطالعات اشاره شده استCollischonn et al., .
) (2007روشی برای پیشبینی جریان مبنی بر بارش پیشبینی شده و
بارش مشاهده شده استفاده کردند .که بارش را از مدل  Etaپیشبینی
کردند و برای تخمین جریان از مدل هیدرولوژیکی MGB-IPH
استفاده کردند .پیشبینی برای دوره  1ساله با فواصل زمانی یک
هفتهای بر روی قسمتی از رودخانه بین دو مخزن که قسمت مهمی از
نیروی برق آبی برزیل را تأمین میکند انجام گرفته است .نتایج این
مطالعه نشان داد در دقت باالی پیشبینیها در چهار روز اول بود.
همچنین به وضوح مشخص شد که بهروزرسانی مدل یک اثر مثبت
روی پیشبینی انجام شده دارد .به گونهای که در روز اول پیشبینی
که از بارش مشاهداتی در بروز رسانی مدل استفاده شد ضریب نش-
ساتکلیف پیشبینی از  1/9به  1/99ارتقاء پیدار کردZhang et al. .
) (2009با استفاده از پیشبینی کمی بارندگی و ترکیب آن با شبکه
عصبی جریان را پیشبینی کردند .نتایج این پژوهش حاکی از آن است
که زمان انتظار (هشدار) پیشبینی طوالنی شده است و بعالوه دقت
نتایج پیشبینی نسبت به مدلهای سنتی  ARMA7بسیار بهتر شده
است Wetterhall et al. (2011) .نیز به مقایسه دادههای روزانه و 6
ساعته بارش مدل عددی جهانی  ECMWFبرای دوره  1116تا 1119
به عنوان ورودی مدل هیدرولوژیکی پرداخته است و نتایج نشــان داده
است که استفـــاده دادههای  6ســـاعته برای کالیبراسیون مدل
هیدرولوژیکی بهتر است و موجب بهبود پیشبینی سیالب میگردد.
) Juan et al. (2014به پیشبینی سیالب با استفاده از دادههای بارش
پیشبینی شده مدل عددی منطقهای  MC28در حوضه رودخانه
 Huaiheچین پرداخته شده است .نتایج نشان دهنده این است که
استفاده مدل منطقهای موجب افزایش دقت در پیشبینی سیالب و
کاهـــش عدمقطعیـــت در پیشبینی میشود .در تحقیق دیگر
) Wansik et al. (2015با هدف بهبود در پیشبینی سیالب مدل
هیبریدی بر پایه رادار و مدل عددی پیشبینی بارش را در حوضه
کوهستانی رودخانه  Shinguژاپن استفاده کردهاند .به منظور پیشبینی
سیالب از مدل هیدرولوژیکی توزیعی  KWMSSاستفاده شده است.
نتایج نشان دهنده عملکرد رضایت بخش مدل هیبریدی پیشبینی
بارش در کاهش گستره بارش پیشبینی شده و متعاقباً عملکرد کافی
در پیشبینی دبی پیک است.

 -0مقدمه
سیل یکی از مهمترین بالیای طبیعی است که خسارات وارده از آن به
انسان به دلیل سرعت رخداد آن ،از سایر بالیا نظیر خشکسالی و قحطی
بیشتر است ( .)Green et al., 2000این پدیده عمدتاً از بارشهای
شدید حاصل میآید و اگر پیشبینی سیل به نحو مطلوب انجام شود
زمینه را برای مدیریت مناسب و بهنگام آن ایجاد میکند .روشهای
پیشبینی سیالب از روابط ساده تجربی و روابط همبستگی تا استفاده
از مدلهای پیچیده که شامل شبیهسازی تمامی مراحل بیالن آب در
حوضه رودخانه است متغیر میباشد (.)Haydari et al., 2006
تکنولوژی جمعآوری ،انتقال و پردازش دادههای آبشناختی و
پیشبینی زمان وقوع سیل از طریق مدلسازی طی چهل سال اخیر
پیشرفت قابل توجهی نموده و امکان بیشتری را برای استفاده از
سامانههای پیشرفته هشدار و پیشبینی سیل فراهم ساخته است
( .)Javaheri et al., 2007در مدلهای پیشبینی سیل یا رواناب
پارامترهای زیادی دخیل میباشند .یکی از این پارامترها که میتواند
تأثیر بسزایی در پیشبینی سیالب ایفا کند ،پیشبینی کمی
بارندگی است ( .)Barthholmes et al., 2005تند سیالبها دارای
زمان انتظار بسیار کوتاهی میباشند ( ،)Collischonn et al., 2007و
با رخدادهای هواشناسی بیشینه همراهاند ،معموالً به یک توفان
همرفتی با یک موقعیت آبشناختی خاص مثل یک حوضه آبریز
کوچک یا جایی که ظرفیت نفوذپذیری پایین دارد وابستهاند .پیشبینی
این تند سیالبها قویاً به پیشبینی کمی بارندگی بستگی دارد
( .)krysztofwicz, 1995لذا پیشبینی کمی بارش برای طرحهای
منابع آبی و سیلهای ویرانگر ،وابسته به دقت پیشبینیهایی است که
توسط مدلهای هواشناسی انجام میشود .اما مدلهای هواشناسی
برای پیشبینی کمیتها (بارش ،دما و غیره) همواره دچار خطای
سامانمند و عدم قطعیت در نتایج حاصله میباشند ،به دالیل مختلف
از جم له ناپیوستگی بارش در زمان و مکان ،خطای پیشبینی کمیت
بارش از دیگر پارامترها مثل دما بیشتر است (.)Kalnay, 2003
مدلهای عددی پیشبینی آب و هوا با استفاده از مدلهای ریاضی
برپایه قوانین دینامیک سیال و ترمودینامیک وضعیت آینده جو را
پیشبینی میکنند .این مدلها با داشتن وضعیت کنونی جو و اعمال
معادالت دیفرانسیل جزیی وضعیت جو را پیشبینی میکنند .مدلهای
عددی پیشبینی بارش از دهه  1941به دلیل پیشرفت در محاسبات و
بهبود تکنولوژیهای سنجش همچون ماهوارهها و شبکههای راداری
و رادیوسوند پیشرفت کردهاند ( .)Trenberth, 1992یکی از
کاربردهای اصلی استفاده از مدلهای عددی پیشبینیهای بارش،
پیشبینی دبی است که با استفاده از دادههای بارش آینده و مدل
بارش-رواناب امکانپذیر میباشد .استفاده از مدلهای عددی
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پیشبینیهای قطعی و منفرد بارش هستند لذا در این مطالعه سعی
شده است پیشبینی همادی حاصل از چهار مدل جهانی که بیشترین
کاربرد در پیشبینیهای میان مدت را دارند به صورت جامعی مورد
ارزیابی قرار گیرد .بدین منظور پس از ارزیابی اولیه نتایج مدلهای در
پیشبینیهای  1تا  11روزه به صورت نقطهای و منطقهای ،امکان
بهبود پیشبینیها با استفاده از تصحیح اریبی نتایج نیز مورد ارزیابی
قرار میگیرد.

علیرغم دقت قابل قبول نتایج مدلهای جهانی پیشبینی میان مدت
بارش در مطالعات ،ارزیابی نتایج آنها در ایران کمتر مورد توجه
قرارگرفته است Shirgholami (2009) .به ارزیابی برونداد مدل
 WRF9برای بارندگی روی ایران پرداخت .ایشان بارشهای  14ساعته
برونداد مدل  WRFبرای  112ایستگاه همدیدی کشور را با استفاده از
روش میانگین لغزان و برآورد کننده بهینه ساده مورد پس پردازش قرار
داد .از عواملی که در نتایج بهدست آمده در این پژوهش مؤثر بوده
است ،طول دوره آموزش مناسب میباشد .بهطورکلی نتایج نشان
میدهد که روشهای پس پردازش مورد استفاده توانسته است ،خطای
سامانمند موجود در برونداد مدل را کاهش دهد .به طوری که میانگین
خطای مطلق بارندگی ،به طور میانگین در حدود  11درصد کاهش
یافته است .بنابراین استفاده از پسپردازش برای پیشبینی بارش
مدلها مفید و ضروری میباشد .محاسبه برخی شاخصهای
راستآزمایی متداول مانند اریبی ،میانگین خطای مطلق و امتیاز
مهارتی متناظر با آن نشان میدهد که هر دو روش پسپردازش
میانگین لغزان و برآورد کننده بهینه ساده به طور قطع خطای برونداد
مدل را بهبود میبخشند .همچنین نتایج به دست آمده از این شاخصها
نشان میدهد که روش پس پردازش میانگین لغزان نسبت به روش
برآورد کننده بهینه ساده ،خطای پیشبینی مدل را بیشتر کاهش
میدهد Taghizadeh (2010) .به بررسی عملکرد مدلهای منطقهای
 MM511 ،HRM10و  WRFبا محاسبه کمیتهای راست آزمایی برای
پیشبینی بارش روی ایران پرداخته است .نتایج نشان داد با افزایش
مقیاس زمانی پیشبینی ،دقت پیشبینیها کاهش پیدا کرده است.
همچنین دقت پیشبینی سه مدل در حالتهای بررسی شده به هم
نزدیک بوده است Golianet al. (2015) .نیز در تحقیقی به ادغام
محصوالت مختلف بارش ماهوارهای به صورت خطی روی ایران
پرداخته است .نتایج نشان داد که دقت بارشهای برآورد شده در حالت
ادغام شده بهتر از حالت بارشهای برآورده توسط یک ماهواره میباشد.
در مطالعه دیگری توسط ) Azadi et al. (2011برونداد یک سامانه
پیشبینی همادی برای انجام پیشبینیهای احتمالی بارش روزانه در
سطح کشور با دو مدل  WRFو  MM5به ترتیب با پنج و سه
پیکربندی متفاوت واسنجی و ارزیابی شده است .در این مطالعه
پیشبینی بارندگی روزانه برای آستانههای مختلف بارش برای هر روز
در دوره ارزیابی با استفاده از بافتنگار حاصل از دوره آموزش و انحراف
معیار پیشبینی بارنــدگی مربــوط بــه اعضای سامانه در همان روز
واسنجی شده است .نتایج حاصل از سنجههای راستآزمایی متداول در
این مطالعه نشان میدهدکه واسنجی به روش بافتنگار رتبهای سبب
بهبود پیشبینیهای احتمالی بارش روزانه (به ویژه در آستانه بارشهای
سنگین) میشود .مطالعات انجام شده در ایران بر طیف محدودی از
مــدلهـای پیشبینی منطقهای تمرکز دارند و عمدتاً متکی بر

 -8مواد و روشها
 -0-8مشخصات منطقه و دادههای مورد مطالعه

در پژوهش حاضر بهمنظور ارزیابی مدلهای عددی جهانی حوضه
کارون بزرگ انتخاب شده است .مساحت این حوضه  61191کیلومتر
مربع که حدود  4/1%از مساحت کل ایران را شامل میشود .از این
مساحت ،حدود  61درصد آن را مناطق کوهستانی و  ۳۳درصد مابقی
را دشتهای مرتفع تشکیل داده است .تنوع اقلیمی در حوضه کارون
بزرگ بسیار گسترده بوده و در آن انواع اقلیمها یافت میشود .رژیم
بارش در حوضه ،مدیترانهای میباشد؛ به این مفهوم که فصل خشک
منطبق بر تابستان و فصل بارندگی متمرکز بر زمستان است .حدود 96
درصد بارشها در فاصله ماههای آبان لغایت اردیبهشت رخ میدهد که
از  1911میلیمتر در سال در ارتفاعات تا  121میلیمتر در سال در
نواحی پست جلگهای متغیر است ( .)Jamab, 1999برای این مطالعه
سعی گردید که از آخرین آمار اطالعات انتشار یافته توسط سازمان
هواشناسی استفاده گردد .برای این تحقیق ،دادههای روزانه بارش از
 11ایستگاه سینوپتیک سازمان هواشناسی که بهمنظور استفاده در
ارزیابی نقطهای (دو ایستگاه) و منطقهای (تمام ایستگاهها) مدلهای
عددی جهانی برای طول دوره آماری  1119و  1119تهیه گردید .شکل
 1نقشه منطقه مطالعاتی و ایستگاههای همدیدی واقع در منطقه را
نشان میدهد.
 -8-8پايگاه داده  TIGGEو مدلهای عددی جهانی پیشبینی
بارش

شبکه  TIGGEشامل مجموعهای از مراکز مدلهای عددی جهانی
است که هر یک پیشبینیهای ترکیبی با پوشش بخش عظیمی از
سطح زمین بهمنظور استفاده در پیشبینی سیالب تولید میکنند.
بنابراین ،شبکه  TIGGEدارای پتانسیل زیاد پیشبینی در مقیاس
جهانی دارد و از این شبکه در مطالعات مختلف آبی-هواشناسی استفاده
شده است ( .)Ye et al., 2014شبکه  TIGGEجزیی از
 THORPEX12میباشد.
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کره ( )KMA17و دفتر هواشناسی انگلستان ( .)UKMOدهمین
مــرکز که پیشبینی کوتاهمدت تولید میکند هواشناسی فرانسه
( )Meteo-France18است.
( NCEP,

در این مطالعه از دادههای پیشبینیشده بارش  4مدل
 )CMC, UK, CMWFاز مدلهای پایگاه داده  TIGGEاستفاده
شده است که مشخصات این مدلها در جدول  1نشان داده شده است.
دادههای تاریخی مدلهای مذکور برای دو سال  1119و  1119برای
مقیاسهای زمانی یکروزه ،سهروزه ،هفتروزه و ده روزه از تارنمای
( )http://apps.ecmwf.int/datasets/data/tiggeبــرای منطقه
مطالعاتی کارون بزرگ استخراج گردید .سپس فایلهای استخراج شده
در محیط لینوکس به فرمتهای رایج ( .csvو  ).txtتبدیل شده و مورد
ارزیابی قرار گرفتند.

Fig. 1- Great Karoon Basin

شکل  -0حوضه آبريز كارون بزرگ

 THORPEXیک پروژه پژوهشی آب و هوایی جهانی ،با هدف بهبود
سریع در صحت پیشبینیهای  1روزه تا  1هفتهای آب و هوایی است
( TIGGE .)Bougeault et al., 2010یک جز کلیدی برای رسیدن
به این هدف است که از سال  1112آغاز به کار کرده است .مطالعات
متعددی نشان دادهاند که پایگاه داده  TIGGEمیتواند هشدار سیالب
زودهنگام را تا  11روز آینده تولید کند (.)He et al., 2010

 -1-8روش تصحیح اريبی نگاشت چندك ()QM19

به طور کلی پیشبینیهای خام حاصل از مدلهای عددی جهانی در
میانگین و گستره پیشبینیها دارای اریب هستند (.)Wu et al., 2011
اریبی به تفاوت سیستماتیک بین دادههای پیشبینی و مشاهداتی گفته
میشود .لذا روشهای تصحیح اریبی در بسیاری از مطالعات به منظور
پسپردازش نتایج مدلهای پیشبینی و حذف اریبی آنها مورد توجه
واقع شدهاند (.)Tao et al., 2014

ده مرکز ،پیشبینیهای روزانه برای آرشیو  TIGGEتأمین میکنند
که  9تا از آنها ترکیبی میانمدت را ایجاد میکنند :مرکز اروپایی
پیشبینیهای میانمدت وضع هوا ()ECMWF؛ مرکز ملی ایاالت
متحده برای پیشبینی زیستمحیطی ()NCEP؛ خدمات هواشناسی
کانادا ()CMC؛ اداره هواشناسی استرالیا ()BoM13؛ اداره هواشناسی
چین ()CMA14؛ مرکز برزیلی برای پیشبینی آبوهوا و مطالعاتی
اقلیمی ()CPTEC15؛ اداره هواشناسی ژاپن ()JMA16؛ اداره هواشناسی

روش نگاشت چندک ( )QMاز جمله روشهای مطرح تصحیح اریبی
میباشد .روش  QMبا استفاده از توابع توزیع تجمعی ( )CDF20برای
مقادیر مشاهداتی و پیشبینی در هر مقیاس زمانی موجب حذف اریبها
میگردد.

Table1- TIGGE weather forecast centers and their features

جدول  -0مراكز پیشبینی هواشناسی پايگاه داده  TIGGEو ويژگیهای آنها
Lead time

Number of Forecasts
)(member

Frequency
of model runs

Spatial Resolution
)(degree

Model

10

32

)2(00,12

0.5

BoM

10

14

)2(00,12

0.5

CMA

15

14

)2(00,12

0.5

CPTEC

10-15

50

)2(00,12

0.5

ECMWF

11

50

)2(00,12

0.5

JMA

10

16

)4(00,06,12,18

0.5

KMA

3-5

34

)2(06,18

0.5

Météo-France

16

20

)2(00,12

0.5

CMC

16

20

)4(00,06,12,18

0.5

NCEP

15

23

)2(00,12

0.5

UKMO
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این روش با جایگزین کردن مقدار پیشبینیشده با مقدار مشاهداتی در
صدکهای مشابه انجام میگردد ( .)Voisin et al., 2010در این
مطالعه روش نگاشت چندک به هر یک از پیشبینیهای مدلهای
جهانی به طور روزانه برای دوره  1119تا  1119بکار گرفته شده است
و هر یک از اعضا پیشبینی مدلهای جهانی با استفاده از این روش
تصحیح اریبی میشوند .چندک هر یک از اعضا پیشبینی مدلهای
جهانی برای هر روز با توجه به تابع توزیع تجمعی پیشبینی ()CDF
آن محاسبه میشود .چندک برآورد شده جایگزینی برای مقدار مشاهده
شده با چندک مشابه مربوط به تابع توزیع تجمعی مشاهداتی میشود.
تعریف مربوط به روش نگاشت چندک به صورت معادله ( )1است:
()1
) BCfcst =BCfcst -1 (CDFfcst (Fcst ))=CDFobs -1 (Qn
که در آن  BCfcstمقدار پیشبینی تصحیح شده است Fcst ،مقدار
پیشبینیشده CDFobs ،تابع توزیع تجمعی برای دادههای مشاهداتی
است CDFfcst ،تابع توزیع تجمعی برای دادههای پیشبینی شده است
و  Qnچندک مقدار پیشبینیشده در  CDFfcstمیباشد.

()1

=MSEtotal
MSEdisplacement +MSEvolume +MSEpattern

از طرفی خطای میانگین مربعات کل به صورت معادله  ۳بیان میگردد:
N

()۳

1
∑ (fi -oi)2
N

=MSEtotal

i=1

که  fiو  oiبه ترتیب بارش پیشبینیشده و مشاهداتی در نقطه iام
میباشد N .تعداد نقاط دامنه ارزیابی میباشد .دامنه ارزیابی در تکنیک
 CRAبرای شامل شدن شیء جابجا شده پیشبینی توسعه مییابد.
خطای جابجایی با انطباق شیء پیشبینی بر روی شیء مشاهداتی به
طوری که ضریب همبستگی بیشینه و یا خطای مربعات کل کمینه
شود مشخص میگردد ،در معادله  4مقدار خطای میانگین مربعات پس
از انطباق محاسبه میگردد .سپس با محاسبه اختالف خطای میانگین
مربعات کل با خطای میانگین مربعات پس از انطباق مقدار خطای
جابجایی محاسبه میگردد (معادله :)2
N

()4

1
2
)∑ (fi ` -oi
N

= MSEshift

i=1

که `  fiو  oiبه ترتیب بارش پیشبینیشده پس از انطباق و مشاهداتی
در نقطه  iام میباشد N .تعداد نقاط دامنه ارزیابی میباشد:
()2
MSEdisplacement = MSEtotal-MSEshift
خطای حجم یا خطای اریبی به صورت معادله  6محاسبه میگردد:
()6
MSEvolume =(F-O)2
که به ترتیب  Fو  Oمیانگین مقادیر پیشبینیشده پس از انطباق و
مشاهداتی میباشند.

 -2-8ارزيابی پايگاههای جهانی در پیشبینی حجم و الگوی
بارش

بــــه منظور ارزیابــی مــدلهــای عـددی جهانـی در پیشبینی
حجم و الگــوی بـــارش از روش  CRAاستــفاده مـیشــود.
) Ebert and MacBride (2000تکنیک شیگراء  CRAرا که بر
اساس انطباق الگوی دو مساحت پیوسته یا به عبارتی منطقه محدود
شده بین خطوط همباران دادههای پیشبینی شده و یا مشاهداتی
میباشد را معرفی کردند (شکل :)1

خطا الگو از اختالف خطای حجم و خطای میانگین مربعات پس از
انطباق حاصل میشود (معادله :)1
()1
MSEpattern = MSEshift -MSEvolume
 -1نتايج
 -0-1ارزيابی اولیه نتايج مدلهای جهانی پیشبینی بارش

در این بخش ابتدا ارزیابی اولیهای از میانگین دادههای همادی
مدلهای عددی جهانی پیشبینی بارش انجام میگیرد .ارزیابیهای
مدلهای عددی جهانی به صورت نقطهای و منطقهای ،برای مقیاس
زمانیهای یکروزه ،سهروزه ،هفتروزه و دهروزه در دوره دو ساله
 1119و  1119انجام شده است .برای ارزیابی نتایج از شاخصهای
آماری ضریب تعیین ) ، (R2ضریب نش-ساتکلیف ) (NSو میانگین
مربعات خطا ) (MSEاستفاده شده است.

Fig. 2- Schematic of the prediction and observation
rain areas in the CRA method

شکل  -8طرحواره انطباق مساحت بارش پیشبینی و
مشاهداتی روش CRA

مزیت اصلی اجرای این تکنیک تقسیم کل خطا به  ۳جزء خطا :مکان
(یا جابجایی) ،حجم (یا شدت) بارش و الگو ساختاری بارش است.
بنابراین خطای میانگین مربعات کل ( )mm2h-2مجموع خطای
میانگین مربعات هر  ۳جزء است (معادله :)1
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نشان دهنده بهترین همبستگی مدل  ECMWFبا دادههای مشاهداتی
میباشد که مقادیر آن برای ایستگاههای دزفول و کوهرنگ در تمام
مقیاسهای زمانی به ترتیب برابر  1/۳6 ،1/2 ،1/2۳و ،1/29 -1/۳۳
 1/6 ،1/66و  1/49میباشد و مدل  UKبدترین همبستگی با دادههای
مشاهداتی بین مدلها داشته است .در بعضی موارد مقادیر  1/6و باالتر
برای ضریب تعیین معنادار میباشد .در برخی مطالعات مقادیر  1/۳برای
ضریب تعیین همچنان معنادار میباشد و حتی مقادیر  1/4ضریب تعیین
در مقیاس زمانی  11روزه برای مدل  ECMWFمعنادار میبــاشد
(.)Tao et al., 2014

 -0-0-1ارزيابی نقطهای بارش پیشبینیشده

در این حالت ایستگاههای مشاهداتی موجود در محدوده شبکه نقاط
پیشبینی که فاصله آنها از بعضی نقاط شبکه بسیار کم ( 12کیلومتر)
میباشد انتخاب شدهاند .بدین منظور از دادههای دو ایستگاه مشاهداتی
نزدیک نقاط شبکه پیشبینی مدلهای عددی جهانی استفاده گردید.
این ایستگاهها شامل دزفول و کوهرنگ میباشند .نقشه موقعیت
ایستگاههای مذکور و شبکه پیشبینی در شکل  ۳آورده شده است.
نتایج حاصل از ارزیابی به صورت شاخصهای  NS ،R2و  MSEدر
مقیاسهای زمانی متفاوت برای هر دو ایستگاه بارانسنجی،
شکلهای 2 ،4و  6آورده شده است.

شکل  2شاخص نش-ساتکلیف بین دادههای پیشبینیشده و
مشاهداتی را نشان میدهد که مقادیر آن از منفی بینهایت تا  1متغیر
است و هرچه به یک نزدیکتر باشد نشاندهنده پیشبینی خوب توسط
مدل میباشد .در این شاخص نیز برتری  ECMWFو  NCEPبرای
ایستگاه دزفول و مدل  ECMWFبرای ایستگاه کوهرنگ نسبت به
دیگر مدلها مشاهده میگردد .شکل  6شاخص میانگین مربعات خطا
مدلها را نشان میدهد که برای ایستگاه دزفول مدل  NCEPبرای
ایستگاه کوهرنگ مدل  CMCبرای ایستگاه کوهرنگ نسبت به دیگر
مدلها برتری داشتهاند .با توجه به نتایج ،قویاً رابطه عکس مقیاس
زمانی و شاخصهای ارزیابی احساس میگردد که هر چه مقیاس زمانی
پیشبینی افزایش یابد مطلوبیت پیشبینیها کمتر میگردد.
Fig. 3- Observation stations and prediction grid
points in point evaluation

 -8-0-1ارزيابی منطقهای بارش پیشبینیشده

شکل  -1ايستگاههای مشاهداتی و شبکه پیشبینی در

در این قسمت مقادیر بارش منطقهای برای ایستگاههای مشاهداتی و
شبکه نقاط پیشبینیشده محدود در منطقه با روش تیسن تخمین زده
شده است .در شکلهای  1و  9به ترتیب شبکه تیسن برای نقاط
پیشبینی و ایستگاههای مشاهداتی در منطقه نشان داده شده است.

ارزيابی نقطهای

شکل  4شاخص تعیین بین میانگین دادههای همادی پیشبینیشده
مدلهای عددی جهانی و دادههای مشاهداتی را نشان میدهد .نتیجه

))Fig. 4- Correlation coefficient in point evaluation (h axis: lead time (day

شکل  -2شاخص تعیین ارزيابی نقطهای (محور افقی :مقیاس زمانی (روز))
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))Fig. 5- Nash-sutcliff coefficient in point evaluation (h axis: lead time (day

شکل  -0شاخص نش -ساتکلیف ارزيابی نقطهای (محور افقی :مقیاس زمانی (روز))

))Fig. 6- Mean Square Error coefficient in point evaluation (h axis: lead time (day

شکل  -0شاخص میانگین مربعات خطا ارزيابی نقطهای (محور افقی :مقیاس زمانی (روز))

Fig. 7- Thiessen network for predicted grid points

Fig. 8- Thiessen network for bservation

شکل  -5شبکه تیسن برای شبکه نقاط پیشبینی شده

شکل  -8شبکه تیسن برای ايستگاههای مشاهداتی

نتایج حاصل از ارزیابی به صورت شاخصهای  NS ،R2و  MSEدر
مقیاسهای زمانی متفاوت در شکل  9آورده شده است .با توجه به
نتایج این قسمت مدلهای  NCEP ،ECMWFو  UKدر هر چهار
مقیاس زمانی دارای عملکرد مناسبی نشان دادهاند .دامنه تغییرات
شاخص تعیین در مقیاسهای یکروزه به باال بـه ترتیب برابر با
 1/61–1/46 ،1/61–1/21 ،1/91–1/64 ،1/19–1/66میباشد.

در شاخص تعیین مدل  ECMWFنسبت به دیگر مدلها برتری داشته
است ،برای معیار  MSEمدلهای  UKو  EMCWFو  NCEPدر
تمام دورهها عملکرد مشابه و مناسبی نشان دادهاند .در این میان مدل
 CMCنسبت به دیگر مدلها دارای عملکرد ضعیفتری میباشد.
دامنه تغییرات شاخص نش-ساتکلیف در مقیاسهای یکروزه به باال
به ترتیب برابر با 1/2 –1/11 ،1/6–1/۳9 ،1/12–1/26 ،1/14–1/29
میباشد.
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Fig. 9- Regional evaluation coefficients of NWP models

شکل  -6شاخصهای ارزيابی منطقهای مدلهای عددی جهانی (محور افقی :مقیاس زمانی (روز))

شده این توزیع برای هر ایستگاه در جدول  1آورده شده است .برای
بررسی تأثیر این روش بر دادههای پیشبینی ابتدا همه پیشبینیهای
مدلهای جهانی با این روش تصحیح اریبی میشوند سپس تمامی
شاخصهای ارزیابی مذکور نیز محاسبه میگردد.

در این بین مدلهای  NCEP ،UKو  ECMWFبهترین عملکرد را
نشان دادهاند.
 -8-1تصحیح اريبی بارش مدلهای پیشبینی

همانطور که در بخش  1ذکر شد پیشبینیهای اولیه حاصل از
مدلهای عددی جهانی در میانگین و گستره (مجموعه اعضا)
پیشبینیها دارای اریب هستند ( .)Wu et al., 2011به این منظور
روش نگاشت چندک برای اصالح اریبی دادهها پیشبینیشده به کار
گرفته شده است .توزیع احتماالتی دادههای بارش تمام ایستگاههای
مشاهداتی نرمال فرض گرفته شده است که پارامترهای تخمین زده

 -0-8-1ارزيابی نقطهای بارش پیشبینیشده پس از تصحیح
اريبی

نتایج شاخصهای ارزیابی نقطهای دادههـــای تصحیح شده همه
مدلهای جهانی برای دورههای  1 ،۳ ،1و  11روزه برای دو ایستگاه
کوهرنگ و دزفول در شکلهای 11 ،11و  11نشان داده شده است.

Table 2- Parameters of the normal probability distribution fitted to observation stations

جدول  -8پارامترهای توزيع نرمال برازش داده شده بر ايستگاههای مشاهداتی
Mean
0.31
0.45
1.22
1.07
0.96
0.65

Stdev
2.23
2.9
4.94
4.6
3.52
4.56

Station
Abadan
Ahwaz
Dehdez
KhoramAbad
Aligoodarz
Shoushtar

Mean
1.13
1.58
0.68
2.68
0.77
0.75
0.59

Station
Sisakht
Yasouj
Daran
Koohrang
Dezful
Hoseinieh
SafiAbad

Stdev
4.4
7.4
2.96
9.9
4.88
3.65
3.7

Mean
0.54
1.2
0.79
0.76
0.95
1.32
0.67
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Stdev
3.07
5.4
3.69
4.1
4.29
5.55
3.64

Station
Ramhormoz
Lordegan
ShahreKord
Lali
Boroujerd
Izeh
MasjedSoleyman

1.0
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0.4

0.4

UK-b

0.6

0.6

NCEP-b

0.8

0.8

ECMWF-b

7

1

7

1

CMC-b

10

3

R2- Koohrang st

10

3

R2- Dezful st

)Fig. 10- Correlation coefficient in point evaluation before and after BC 21 (b: After BC

شکل  -00شاخص تعیین ارزيابی نقطهای قبل و بعد از تصحیح ( :bپس از تصحیح)
10

7

3

1.0

NS- Koohrang st

1

1.0
10

7

3

1

NS - Dezful st

0.8

0.8

0.6

0.6
0.4

0.4

0.2

0.2

UK
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ECMWF
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UK-b
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ECMWF-b
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UK
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ECMWF
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UK-b

NCEP-b

ECMWF-b

0.0

CMC-b

0.0
-0.2
-0.4

)Fig. 11- Nash-sutcliff coefficient in point evaluation before and after BC (b: After BC

شکل  -00شاخص نش -ساتکلیف ارزيابی قبل و بعد از تصحیح ( :bپس از تصحیح)

UK
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CMC-b

UK

NCEP

0

0

ECMWF

400

100

CMC

800

200

UK-b

1200

300

NCEP-b

ECMWF-b

MSE(mm) - Koohrang st
1600

400

ECMWF-b

3

10

7

3

1

MSE(mm) - Dezful st

CMC-b

10

7
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2000
1

500

)Fig. 12- Mean Square Error coefficient in point evaluation before and after BC (b: After BC

شکل -08شاخص میانگین مربعات خطا ارزيابی نقطهای قبل و بعد از تصحیح ( :bپس از تصحیح)

 1/22–1/41میباشد .در نتایج ایستگاه کوهرنگ مشاهده میشود که
در بعضی از مقیاسهای زمانی بیش از یکروزه شاخصهای  R2و NS
در بعضی مدلها اندکی بهبود یافته است .در برخی از شاخصها و در
بعضی از مقیاسهای زمانی روش تصحیح اریبی عملکرد ضعیفی نشان
داده است .در نتایج مدل  CMCدر ایستگاه کوهرنگ و در شاخص
 MSEنشاندهنده عملکرد نسبتاً ضعیف روش تصحیح اریبی است که
موجب کاهش مطلوبیت شاخصهای ارزیابی گردیده است .در

نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت روش تصحیح اریبی بر بعضی از مدلها
و تأثیر منفی بر دیگر مدلها میباشد .بیشترین تأثیر این روش در
شاخص نش-ساتکلیف نمایان است که نسبت به قبل برای تمامی
مدلها بهبود یافته است .در این بخش نیز مدل  ECMWFنسبت به
دیگر مدلها عملکرد بهتری نشان داده است .دامنه تغییرات شاخص
تعیین مدلها در مقیاسهای یکروزه تا ده روزه برای ایستگاه
کوهرنگ به ترتیب برابر با ،1/6–1/42 ،1/66–1/49 ،1/21–1/41
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شاخصهای ضریب تعیین و نش-ساتکلیف همچنان مدل ECMWF

 -1-1ارزيابی حجم و الگوی بارش پیشبینیها قبل و پس از

نسبت به دیگر مدلها برتری دارد .در شاخص  MSEدر مقیاس یک
روزه و سه روزه ایستگاه دزفول مدل  NCEPتصحیح شده برتری
داشته است.

تصحیح اريبی

برای ارزیابی الگوی مکانی نتایج حاصل از مدلهای عددی جهانی،
روش  CRAاستفاده گردید .این روش کل خطاهای مکانی را به سه
خطای جابجایی مساحت بارش ،نوع الگو بارش و حجم بارش تقسیم
میکند .در این تحقیق روش  CRAبرای حوضه باالدست رودخانه دز
در یک دامنه مشخص (شکل )14و با استفاده از بارشهای پیشبینی
شده روزانه مدلهای جهانی و دادههای مشاهداتی انجام گرفت .این
ارزیابی برای دو روز  1119/11/11و  1119/19/11در دوره مورد
مطالعه که دارای بیشترین مقدار بارش مشاهداتی بودند ،انجام گرفت.

 -8-8-1ارزيابی منطقهای بارش پیشبینیشده پس از
تصحیح اريبی

دادههای منطقهای شده مدلهای جهانی نیز تصحیح اریبی شده و
شاخصهای  R2 ،MSEو  NSارزیابی شدهاند .نتایج حاصل در شکل
 1۳نشان داده شده است.

بدین منظور از ابزارک  SpatialVxدر محیط نرمافزار  Rبا استفاده شد
و ارزیابیها برای خطوط همباران  12 ،11 ،2و  11میلیمتر برای
دادههای خام و تصحیح اریبی شده روزانه مدلها انجام گرفت .به
منظور ارزیابی و مقایسه خطای جابجایی ،حجم و الگو مدلهای جهانی
با دادههای تصحیح شده ،نتایج به صورت نمودار میلهای برای دو روز
پربارش  1119/11/11و  1119/19/11به ترتیب در شکلهای  12و
 16آورده شده است.

نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت روش تصحیح اریبی بر بهبود
شاخصهای ارزیابی میباشد .همچنان مدل  ECMWFعملکرد
بهتری نسبت به دیگر مدلها در شاخصهای  R2و  NSنشان داده
است .برای معیار  MSEمدلهای  NCEP ،UKو  ECMWFبه
ترتیب عملکرد بهتری داشته است .مدل  CMCهمانند ارزیابی نقطهای
نسبت به دیگر مدلها ضعیفترعمل کرده است.

3

180.0

1

)MSE(mm
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UK

UK-b
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0.0
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0.2
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0.4

0.4

ECMWF

0.6

0.6

CMC

NCEP-b
10

0.8
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ECMWF-b
7

0.8

NCEP-b

1

10

1

ECMWF-b

3
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7

3
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10

7
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1.0

1.0

)Fig. 13- Coefficients of models in regional evaluation before and after BC (b: After BC

شکل  -01شاخصهای ارزيابی منطقهای دادههای قبل و بعد از تصحیح ( :bپس از تصحیح)
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پیشبینی و مشاهداتی در هر آستانه و نزدیک بودن مقادیر پیشبینی
شده به دادهای مشاهداتی موجب کاهش خطای حجم شده است .در
ارزیابی مدلها ،مدل  UKدر اکثر آستانهها عملکرد بدتری نسبت به
سایر مدلها داشته و بیشترین مقادیر  MSEرا برای هر آستانه نشان
داده است و مدل  NCEP ،ECMWFو  ،CMCو به ترتیب نتایج
بهتری در هر آستانه ارائه دادند .مشاهده میشود که روش نگاشت
چندک اثر مثبتی در بهبود خطاهای جابجایی ،حجم و الگو برای تمامی
مدلها داشته است به طوری که در تمامی آستانه مقادیر  MSEحاصل
از دادهها تصحیح شده کمتر از مقادیر حاصل از دادههای اولیه میباشد.
 -2جمعبندی و نتیجهگیری

Fig. 14- Observation stations and prediction grid
points in Dez river basin

در این مقاله به ارزیابی چهار نتایج حاصل از مدل عددی جهانی
پیشبینی میان مدت بارش از جمله  UK ،NCEP ،ECMWFو
 CMCدر حوضه آبریز کارون بزرگ پرداخته شد .ارزیابی نتایج مدلها
در این مطالعه در سه بخش صورت گرفته است )1 :ارزیابیهای
دادههای خام مدلهای عددی جهانی  )1ارزیابی دادههای تصحیح شده
مدلهای عددی جهانی  )۳ارزیابی خطا جابجایی ،حجم و الگو مدلها
قبل و بعد از تصحیح اریبی .نتایج حاصل از بخشهای ذکر شده به
صورت زیر قابل جمعبندی میباشد:

شکل  -02شبکه پیشبینی مدلهای جهانی و ايستگاهها
بارانسنجی در حوضه دز

با توجه به اشکال مذکور بیشترین خطا مربوط به خطای الگوی مکانی
و پس از آن خطای جابجایی و در آخر خطای حجم بارش است .کم
بودن خطای حجم میتواند به دلیل پیشبینی نسبتاً مناسب مدلها به
مقادیر مشاهداتی باشد این عامل با وجود مساحتهای مشابه به هم
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)Fig. 15- Evaluation of the models using CRA method (date: 11/02/2009, unit= mm, b: after BC
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)Fig. 16- Evaluation of the models using CRA method (date: 11/18/2009, unit=mm, b: after BC

شکل  -00ارزيابی مدلهای جهانی با استفاده از روش ( CRAروز :b ،8006/00/08 :پس از تصحیح)

 ارزیابی خطای جابجایی ،حجم و الگوی بارش مدلها قبل از تصحیحاریبی نشان داد بیشترین خطا مربوط به خطای الگوی مکانی و پس از
آن خطای جابجایی و در آخر خطای حجم بارش است .در ارزیابی
مدلها ،مدل  UKعملکرد بدتری نسبت به سایر مدلها داشته و
بیشترین مقادیر  MSEرا برای هر آستانه نشان داده است و مدل
 NCEP ،ECMWFو  CMCبه ترتیب نتایج بهتری در هر آستانه
ارائه دادند .ارزیابی خطا جابجایی ،حجم و الگو بارش مدلها پس از
تصحیح اریبی همانند ارزیابی قبل از تصحیح ،بیشترین خطا مربوط به
خطای الگوی مکانی بارش و پس از آن خطای جابجایی و در آخر
خطای حجم است با این تفاوت که مقادیر  MSEبرای همه مدلها
کاهش پیدا کرده که نشان از اثر روش تصحیح اریبی نگاشت چندک
میباشد.

 ارزیابی اولیه و نقطهای نتایج مدلهای پیشبینی حاکی از برترینسبی نتایج مدل  ECMWFبا توجه به شاخصهای  R2و NS
دادههای مشاهداتی و پیشبینی شده در افقهای زمانی  1تا  11روزه
است.
 ارزیابی اولیه و منطقهای نیز نتایج مطلوب مدل  ECMWFرا ازمنظر شاخص  R2در تمام مقیاسهای زمانی نشان داد .از منظر
شاخصهای  NSو  MSEنیز برای مقیاس زمانی یک روزه و ده روزه
مدل  UKو برای مقیاس زمانی سهروزه مدل  NCEPو برای مقیاس
زمانی هفتروزه مدل  ECMWFنسبت به دیگر مدلها برتری
داشتهاند.
 ارزیابی نقطهای دادههای پیشبینی پس از تصحیح اریبی با استفادهاز روش نگاشت چندک نشان دهنده تأثیر مثبت روش تصحیح اریبی
بر شاخصهای ارزیابی اکثر مدلها و تأثیر منفی بر شاخصهای
ارزیابی برخی از مدلها میباشد .بیشترین تأثیر این روش در شاخص
نش-سانتکلیف نمایان است که برای تمامی مدلها بهبود یافته است.
ارزیابی منطقهای نتایج پس از تصحیح اریبی نشاندهنده عملکرد
مناسب روش تصحیح نگاشت چندک در بهبود شاخصها میباشد.
مدلهای  NCEP ،ECMWFنسبت به دیگر مدلها در همه
شاخصها برتری داشتهاند .مدل  CMCنسبت به دیگر مدلها
ضعیفتر عملکردها است.

پینوشتها
1- THORPEX Interactive Grand Global Ensemble
2- Contiguous Rain Area
3- European Centre for Medium-Range Weather
Forecasts
4- Canadian Meteorological Center
5- National Centers for Environmental Prediction
6- United Kingdom
7- Auto Regressive Moving Average
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