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مقدمه
تالش مؤثر به منظور تشخيص الگوي وقوع
خشکساليوپایشآندرتعيينرویکردبهينهسيستم
مدیریت منابع آب به ویژه در مناطق نيمه خشک
پرجمعيت و صنعتي داراي اهميت باالیي است
(.)Mishra and Desai, 2007كارآیيسيستمپایش
خشکسالي متأثر از شاخصي است كه با توجه به
وضعيت خشکسالي منطقه انتخاب ميگردد .طي
سالهاي گذشته شاخصهاي متعددي جهت پایش

خشکسالي در بخشهاي هواشناسي ،كشاورزي،
هيدرولوژیکي و اقتصادي -اجتماعي ابداع شده است
(مندسينو و همکاران ،)0224 ،كه این شاخصها با
استفاده از مجموعه پارامترهاي باران (،SIAP ،SPI
 ،)CZIجریان رودخانه  ( )SDIو بارش  -تبخير و
تعرق( RDIو)SPEIمورداستفادهقرارميگيرندتا
بتواند تصویر روشني از این پدیدهها را ارئه دهد
(بذرافشانوهمکاران.)6430،
اخصهاي متنوع در پایش خشکسالي
در بين ش 
اقليمي ،شاخص )McKee et al., 1993( SPI
شدهترینشاخص،بهلحاظدسترسي
عنوانشناخته 


به
ساده به داده آن (بارش)؛ امکان محاسبه آن در هر
مقياس زماني؛ محاسبه بزرگي ،فراواني و تداوم؛
تشخيص سریع رطوبت خاک و امکان نمایش توزیع
مکاني مناطق تحت سيطره خشکسالي ،بهصورت
گستردهايدرسرتاسردنيامورداستفادهقرارميگيرد

( .)Hayes et al., 1999در بين شاخصهاي مبتني
بر بارش ،شاخص  CZIبدليل سادگي آن و در
هابيشباهتبهشاخصSPIنبوده
دسترسبودنداده 

و تنها تفاوت آن در رویکرد استفاده از تابع توزیع
آماري در محاسبه شاخص  Zاست ( Ju et al.,
 .)1997
براي پيشبيني رفتار عناصر هواشناسي،
نظيرخشکسالي و ترسالي ،روشهاي متفاوتي مورد
توجه قرار گرفته است كه از جمله ،ميتوان به
شبکههاي عصبي مصنوعي ،ماشينبردار پشتيبان،
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خوشهبنديوزنجيرهماركوفاشارهنمود( Zahraie


 .)and Karamouz, 2004
در چند دهه اخير شبکههاي عصبي مصنوعي 
( )ANN 6قابليت باالي خود را در مدلسازي
سريهاي ناایستا و غيرخطي هيدرولومتئورولوژیکي

طوریکهمدلهایيكهبرپایهشبکه

نشاندادهاست ،
به

عصبيمصنوعيهستند،دارايماهيتتجربيبوده و
هايدقيقيبرايفرمولبنديواستخراج

قادرندراه 
حل

روابطبرمبنايدادههايوروديوخروجيارائهداده

( )Basheer and Hajmeer, 2000و در موارد
بسياريموردتوجهاقليمشناسانقرارگرفتهگيرند .
درزمينهپيشبينيخشکساليواستفادهازانواع

شاخصها مطالعات زیادي صورت پذیرفته است از

جمله ،خوشحال دستجردي و همکاران ( ،)6443با
استفادهازآمارایستگاههايسينوپتيک،كليماتولوژيو

هيدرومتري استان اصفهان ،به پيشبيني خشکسالي
به روش شبکه عصبي پرسپترون چندالیه پرداختند.
نتایج آنها نشان از دقت باالي شبکه عصبي چندالیه
شکساليها داشت ،به

جهت پيشبيني سيکل خ
طوریکهازميانفاكتورهاياقليميمورداستفادهدماي
بيشينه،دبيوبارشنقشمثبتيرادرباالبردندقت
پيشبينيدارابودند.عيوضيوهمکاران(،)6444در

تحقيق خود به بررسي وضعيت رطوبتي حوزه
آبخيزگرگانرود ،با استفاده از شاخص  SPIدر

دورههاي زماني بلندمدت و كوتاهمدت پرداخته و

سپسبااستفادهازشبکهعصبيمصنوعيپرسپترون
چندالیهوشبکهشعاعيبهمقایسهيدقتپيشبيني

خشکسالي در حوزه مورد نظر پرداختند كه نتایج
بدست آمده نيز حاكي از دقت باالي شبکه عصبي
پرسپترون چند الیه نسبت به شعاعي بود .حجابي
( ،)6432به پيشبيني خشکسالي هواشناسي با
استفاده از شاخص  SPIو مدل آریماي مکثر ،شبکه
عصبي فازي و استنتاج فازي پرداخت ،نتایج
نشاندهندهعملکردمناسبشبکهعصبيمصنوعيدر

پيشبيني خشکسالي است .قبائي سوق و مساعدي


Artificial Neural Networks

1
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)،بهطراحيومعرفيشاخصهايخشکسالي

(6436
هواشناسي در چند منطقه اقليمي خشک و
نيمهخشک ميپردازند ،شاخصها شامل ،SPI ،CZI

 PNI ،DI ،RDI ،Z-Scoreو  RAIبودند .نتایج
نشاندهنده كارایي مناسب شاخص  CZIدر اقليم

سردوخشک(كرمانشاه)است .
بذرافشانوهمکاران(،)6430بااستفادهازشبکه
عصبي مصنوعي پرسپترون چند الیه و بازگشتي و
مدل آریما به پيشبيني خشکسالي در حوزه
آبخيزكرخه پرداختند ،نتایج حاكي از عملکرد قابل
قبول شبکه عصبي مصنوعي  MLPدر پيشبيني
چندگام آینده نسبت به دو مدل ذكر شده بود.
جهانگير و همکاران ( ،)6433وضعيت خشکسالي
استانتهرانوالبرزرابااستفاده ازشاخصبارندگي
استاندارد( ،)SPIموردپایشو پيشبينيقراردادند.
نتایج نشان داد كه شبکه عصبي پرسپترون چندالیه
داراي عملکرد مناسبي است .رضایي و معماریان
( ،)6433با استفاده از شاخص  SPIو شاخصهاي
اقليميبهبررسيكارایيشبکههايعصبي -فازيبا

الگوریتم آموزش شبکه مومنتوم و تابع گوسي
پرداختند .و شبکه عصبي مصنوعي را به عنوان
مناسبترین مدل جهت پيشبيني خشکسالي در

منطقهاقليميبيرجندارائهنمودند .
نتایج محققين در بررسي كارایي شبکه عصبي
پرسپترونچندالیه)MLP(6باالگوریتمآموزشپس
انتشار خطا جهت پيشبيني خشکسالي در اسپانيا
نشان داد كه شبکه عصبي مصنوعي در پيشبيني
تداوم خشکسالي از دقت باالیي برخوردار
ميباشد(.)Cresp and Mora, 1993نتيجهمحققين

درپيشبينيخشکساليبااستفادهازشاخصپالمرو

شبکه عصبي مصنوعي پيشخور چندالیه در حوزه
آبخيزرودخانهكونچس 0درمکزیکونشانداد،شبکه
فوق داراي قابليت مناسبي در پيشبيني خشکسالي
دارد(.)Kim et al., 2003محققيندربررسيكارایي
شبکه عصبي مصنوعي ،مدل آریما و مدل شبکه
)1 .MLP(Multilayer Perceptron
2 .Conches, Mexico
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عصبي چندگامي مستقيم  4كه تركيبي از مدل
استوكاستيک خطي و مدل شبکه عصبي مصنوعي
غيرخطياست،بدیننتيجهرسيدندكهمدلهيبرید

داراي كارایي بهتري نسبت به سایر مدلهاست
(  .)Mishra and Desai, 2007نتایج محققين در
كاربرد شبکه عصبي مصنوعي در بخشهایي از حوزه
آبخيز زاینده رود نشان داد كه روشهاي مدرني
همچون شبکهعصبي مصنوعي توانایي محاسبات و
بينيهاي دقيقتري را جهت كاهش بحرانهاي
پيش 

ناشيازپدیدههایيهمچونسيلوخشکساليرادارا

بوده و لذا در راستاي مدیریت منابع آبي بسيار حائز
اهميتميباشد( .)Nasri, 2010

براساس تحقيق ( Shahabfar and Eitzinger,
)2013درمقایسهكارایيدوشاخص SPIو CZIدر
نمونههاياقليميایراننشانداد،شاخص CZIبراي

اقليم خشک و سرد در ایران مناسب است .برجي و
همکاراندرمطالعهخودبااستفادهازشاخص()SDI
و شبکه عصبي مصنوعي  به پيشبيني جریان
پرداختند .نتایج نشاندهنده عملکرد بهتر مدل در
پيشبيني بلندمدت نسبت به مقياس كوتاهمدت

خشکسالياست(.)Borji et al., 2016محققيندر
پيشبيني خشکسالي با استفاده از شاخص بارش

استاندارد  ،SPIبه مقایسه روشهاي شبکه عصبي
مصنوعي ،ماشين بردار پشتيبان ،مدل هيبرید شبکه
عصبي مصنوعي -موجک و شبکهعصبي مصنوعي-
ماشينبردارپشتيبانبهمنظورپيشبينيخشکسالي

3
كوتاهمدتدرحوزهآبخيزرودخانهآواش دراتيوپي
پرداختند.نتایجآناننشاندادكهمدلهيبریدپاسخ
مناسبيدرمقياس1ماههنسبتبه4ماههارائهنمود
( .)Belayne et al., 2016محققين در تحليل روند
خشکسالي اقليمي با استفاده از شاخص  SPIدر
مناطق خشک و جنوب ایران در مقياس زماني 60
ههبدیننتيجهدستیافتندكهروندمعنيداريدر

ما
خشکسالي مشاهده نشد ( Zarei and Eslamian,
 .)2017
). Direct Multisteps Neural Networks (DMSNN
Awash

3
4
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همانطوركهاشارهگردید،تاكنونمحققينزیادي
بينيكننده6
هايمتنوعيبعنوانفاكتورپيش 


ازشاخص
جهت پيشبيني خشکسالي استفاده نمودند ،اما
تحقيقي كه به كارایي پيشبيني شبکه عصبي
مصنوعيباپيشبينيكنندههايSPIوCZIچهبه

لحاظكمي(بااستفادهازضرایبتبيينوخطا)وچه
طبقاتكيفي(آمارهكاپا)درششماهآیندهبپردازد،
صورتنپذیرفتهاست .
بهطوركليدشتقزوینپهنهدربرگيرندهاستان
قزوین و قطب صنعت در جوار پایتخت ،در سالهاي
اخيربهسببوقوعخشکساليهايمتناوب،بامشکل

آبيمواجهشدهودرنتيجهيآنخساراتجديبه


كم
بخشصنعت،كشاورزيودامپروريواردآمدهاست،
بطوریکهطيسالهايگذشتهشاهدتشدیدافتسطح

هايدشتقزوین،كهبهنوبهيخودبزرگترین


آبخوان
منبعتامينكننده يآبموردنيازكشاورزي،شربو

صنعت استان به شمار ميرود نيز بودهایم .طبق
مطالعاتصورتگرفتهدرآمار 6433تا،6411سطح
این آبخوان ساالنه  03سانتيمتر افت داشته است
(عزیزي.)6440،دراینبين،كمبودآبدرشهرستان
آبيک كه داراي صنایع سنگين و سبک متنوع ،رشد
جمعيت  632درصدي (تا سرشماري سال  )6432و
 03هزارهکتاراراضيزراعيواقعدرایناستانرابا
مشکالتي جدي مواجه نموده است .از آنجائيكه دو
شاخص  CZIو   SPIاز نظر نوع پارامتر مورد نياز
(بارش)یکساناستوتنهادررویکردبرازشدادههاي

بارانبرتابعتوزیعاحتمالمتفاوتاست،لذاهدفاز
تحقيقفوقتوسعهمدلپيشبينيوقوعخشکساليبا

استفادهازدوشاخصمذكوروشبکهعصبيمصنوعي
و انتخاب بهترین شاخص پيشبيني كننده است ،تا
چه به لحاظ كمي و چه طبقات كيفي ،تفاوت در
آستانههاي خشکسالي مورد پایش و پيشبيني قرار

گيرد .
روشتحقیق

Predictor

1

شهرستان آبيک با  6464كيلومترمربع یکي از
شهرستانهاي استان قزوین ميباشد كه هممرز با

استانالبرزبودهوازنظرجغرافيایيدرموقعيت32
درجهو46دقيقهشرقيو41درجهو0دقيقهپهناي
شمالي و در ارتفاع  6032متري از سطح دریا قرار
ایستگاهبارانسنجياست

دارد.اینشهرستانداراي4
كه در این تحقيق از دو  ایستگاه با طول آماري
طوالني بهره گرفته شد (شکل ( .)6طول و عرض
جغرافيایي ایستگاه بهجتآباد " 32° 00' 43و "33
' 41° 24ودرایستگاهزیاران" 32° 46' 31و"34
ميباشد) .
' 41°21
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شکل ( :)9نقشه موقعیت ایستگاههای بارانسنجی شهرستان آبیک در استان قزوین و کشور

شاخص بارش استاندارد شده ()SPI

مراحلاجماليتحقيقبهصورتزیرميباشد :

 استخراج دادههاي بارندگي ماهانه و تصحيحنواقص آماري با روش رگرسيونگيري :كه دراین
تحقيقبهمنظوربررسيوضعيت خشکساليدرسطح
شهرستان آبيک ،از آمار بارندگي  0ایستگاه
بارانسنجي كه داراي كفایت آماري ()6433-6436

بودند،استفادهگردید .
تشکيلسريهايزمانيدرمقياس iماهه(،3

) i=4،1دربرنامهمتلب .
 برازش توزیع آماري گاما بر سريهاي بارندگيحاصل از مرحلة قبل و محاسبة احتماالت تجمعي
توزیعگاما) . (McKee, et al., 1993
( )6

B

1
.x 1.e  X
) B .(

g ( x) 

 پااارامترشااکلو  پااارامترمقياااساساات.
xمقااداردباايو) ،Г( تااابعگامااابااودهوازرابطااه
زیرمحاسبهميشود:

y  1e  y dy





 ( ) 

()0

تغييرشکلهماحتمالتوزیعتجمعايگامااباهيتابعتجمعي
نرمالكهدراینمرحلهپسازمحاسبه 
كل ،تغييرشکلهماحتماليتاابعتجمعايگامااباه
0

متغيرتصادفينرمالاستانداردSPIباميانگينصافرو
واریانسیکصورتميگيرد .

استخراجمتغيرتصادفيSPIمربوطبههرمقداربارندگي در سطوح هماحتمال از منحني احتماالت
تجمعي نرمال و تعيين وضعيت خشکسالي به لحاظ
طبقاتكيفي،بااستفادهازجدول( .)0

( )4


C C t C t
Z  SPI   t 
براي  0<H(x)≤0.5
2

2

1

0

1  d 1t  d 2 t 2  d 3 t 3 

( )3

براي 0<H(x)≤0.5



( )3
براي 0.5<H(x)<1






C 0  C1t  C 2 t 2
Z  SPI   t 
2
3
 1  d 1t  d 2 t  d 3 t 

( )1
براي 0.5<H(x)<1

1
(t  Ln
)
(1  H ( x)) 2


1
)
( H ( x)) 2

(t  Ln
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جدول( :)2طبقهبندی  (McKee et al., 1993) SPIو .)Ju et al., 1997( CZI
طبقه

SPI , CZI

ترساليخيليشدید
ترساليشدید
ترساليمتوسط
ترساليخفيف
نرمال
خشکساليخفيف

<0
6/3تا0
6تا6/3
2/3تا6
-2/3تا2/3
-6تا-2/3

خشکساليمتوسط
خشکساليشدید
خشکساليخيليشدید

-6/3تا-6
-0تا-6/3
<- 0

شاخص  Zچینی ()CZI9
این شاخص برمبناي تبدیل ریشه مربعات ویلسون-
بدستميآید()Kendall and Stuart, 1977

هيلفري 0
و مقادیر بارش از توزیع پيرسون تيپ  4تبعيت
مينماید .مراحل محاسبه شاخص  CZIبه شرح زیر

است( )Ju et al.,1997
()1



6 Cs

Cs 6

1/ 3




6 C
CZI   s i  1
Cs  g




3

( )4

x
3

( )3
( )62
( )66

 x
n

j

j 1

n 
xi  x

Cs 


1
 xi  x )2
n

i 
i 

1
 xi
n

x



=C sضریبچولگي؛ =  iمتغيراستاندارددادهها،

= xميانگينبارشكلدوره(ميانگينبارشماهانه)؛

= xiدادههايبارشكلدوره؛ n
=تعداددادهها؛  

=انحرافمعياردادهها.
شبکه عصبی مصنوعی

China Z Index
Wilson- Hilferty

1
2

شبکههاي
جترین ساختار مورد استفاده از انواع  
رای 
عصبي مصنوعي در مطالعات هيدرومتئورولوژیکي،
شبکهپرسپترونچندالیهاست( Mishra and Desai,
 .)2007لذا در این تحقيق از شبکه عصبي مصنوعي
پرسپترون چندالیه با الگوریتم آموزش پس انتشار
خطا استفاده گردید كه طبق گزارشات%32 ،تجارب
ها صورت
شبکه 
انجام شده در این زمينه با این  
يگيرد(.)Kim et al., 2003دراینبررسيازروش
م
توسعهیافته شبکه

چندگامي مستقيم كه 
شبکه عصبي  
شبينيششماهبعد
پرسپترونچندالیهاست،برايپي 
شبيني خشکسالي در  1ماه
استفاده شد .در واقع پي 
برنامهریزان بخش منابع
يتواند دید مفيدي به  
آینده م 
آبوهشدارجهتمدیریتبهينهمنابعآبارائهدهد
(.)Mishra and Desai, 2007
روش شبکهعصبی چند گامی مستقیم
مزیت این مدل نسبت به مدل   MLPداشتن
چندگانه است .یعني الیه خروجي طبق
يهاي  
خروج 
هدفدارايچندیننروناستوهرنرونخروجيیک
يكند ( Mishra and Desai,
گام زماني را پيشبيني م 
 . )2006شکل  ،0یک شبکه عصبي چند گامي
يدهد .
مستقيمرانشانم 
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یکتا)n=6،0..........،60( 60وتعدادنرونهايالیه
مخفي از یک تا  0n+6متغير بود .با اجراي برنامه
كليهي حاالت بررسي شد و ساختاري كه كمترین
خطاي پيشبيني را داشت به عنوان ساختار بهينهي
يعصبيمعرفيشدوپيشبينيیکدوگامبه

شبکه
جلوصورتگرفت .
در مطالعه حاضر سريهاي زماني مقادیر  SPIو
 CZIدر مقياس زماني ماهانه با استفاده از دادههاي
بارش ،طول آماري  42سال ( )6446-6436جهت
مرحله كاليبراسيون یا مدلسازي و  64سال آماري
)جهتتوسعهوصحتسنجي

پایاني( 6446تا6433
مدلاستفادهگردید.



شکل( :)2شبکه عصبی چندگامی مستقیم

در مطالعهي حاضر الیهي خروجي شبکه داراي 1
نرون است كه نشاندهندهي گامهاي زماني یک و تا
شش ماهه ميباشد .در ابتدا ،برنامهاي با استفاده از
نرمافزار  MATLABبراي شبکهي عصبي چندگامي
مستقيم نوشته شد .الگوریتم آموزش مورد استفاده،
الگوریتملونبرگ -ماركواتبرمبنايالگوریتمآموزش
پسانتشارخطا و تابع انتقال مورد استفاده در الیه

مخفي و خروجي بهترتيب تابع انتقال تانژانت-
سيگموئيدوتابعانتقالخطيبودند.تعدادتکراربرابر
 322درنظرگرفتهشدوتنهایکالیهيمخفيبراي
شبکه در نظر گرفته شد .تعداد نرونهاي ورودي از

ارزیابی عملکرد

معیارهای

شبکه عصبی

مصنوعی
بهمنظورارزیابيو مقایسهنتایجحاصلازمدل،
سه معيار جذر ميانگين مربعات خطا (،)RMSE
ميانگين قدر مطلق خطا ( )MAEو ضریب
همبستگي()R2بهترتيبدرروابط64،60و63مورد
بررسيقرارگرفت .
n

2

()60

) (obs  pre
i 1



RMSE 

n
n

( )64

 obs  pre
i 1

n

 MAE 
n

) (obs  obs)( pre  pre
( )63
در روابط باال ، nتعداد كل دادهها در هر مرحله
آموزش و   obsو  o b sبه ترتيب نماد مقادیر
مشاهداتيوميانگينمقادیرمشاهداتيوpreو  pre
نيز به ترتيب نماد مقادیر پيشبيني شده و ميانگين
مقادیر پيشبيني شده ميباشند .كه در تحليل نتایج
حاصلازمعيارهايفوقنزدیکترینمقادیر RMSEو

2
 MAEبه صفر و نزدیکترین مقدار   Rبه یک ،به

i 1

(obs  pre) 2

R



عنوانحاالتدارايباالتریندقتدرنظرگرفتهشده
كه این موضوع حاكي از نزدیکي بيشتر مقادیر
مشاهدهاي و پيشبيني شده ميباشد 

( .)Mishra and Desai, 2007


آمارهيكاپا 
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به منظور مقایسهي طبقات مشاهدهشده و
بينيشدهي SPIو،CZIازآمارهيكاپايكوهن6
پيش 

استفادهشد.آمارهيكاپانخستينبارتوسطكوهنبه
عنوان معيار اندازهگيري توافق در علم روانشناسي
معرفي شد ( .)Cohen, 1968فرض كنيد  Pijنسبت
كلاجزایيازسريزمانياستكهبهطبقهيiازیک
سريوبهطبقهي jازسريدوماختصاصدارد.این
نسبتهاميتوانندداخلیکماتریسشکلبگيرندكه
قطر اصلي آن شامل نسبتهاي منحصر بفرد Pii
اجزایي است كه در هر دو سري مطابقت دارندP0 .
مجموع مقادیر  Piiاست .با در نظر گرفتن  Pe,iiبه
عنوانحاصلضربمجموعنسبتهايردیف وستون

مجموع حاصلضرب نسبت  Pijدر  wijبدست ميآید.
بنابراین ،آمارهي كاپاي وزني از رابطه  61بدست
ميآید :

()61

w P
w P

ij ij



K 1

ij e ,ij

آمارهي آزمون معنيداري آمارهي كاپاي وزني با
فرضيهيصفرعدمتوافق،بهصورتزیراست :

K

()61

 w P   w P 
) n(  w P

2



t

2
ij e.ij

ij e ,ij
2

ij e ,ij

كهدراینرابطهn،تعدادمشاهداتسرياست .

مربوطه(•،)Pe,ii=P•i. Piمقدارقابلانتظارتوافق،برابر
استباجمعمقادیر Pe,ii؛اینجمعرا Peميناميم.
آمارهيكاپابهصورتمعادله63تعریفميشود :

P P
K 0 e
()63
1  Pe

لندیس و كوچ )6311( 0پيشنهاد كردند كه
مقادیر Kكمتراز 2/3نشاندهندهيتوافقضعيفتا
خيليضعيفبوده،مقادیر 2/32-2/33نشاندهندهي
توافق متوسط ،مقادیر  2/33 -2/12نشاندهندهي
توافق خوب و مقادیر بيش از  2/12نشاندهندهي
توافق خيلي خوب تا عالي ميباشند (.)Cohen,1968
درمقایسهيطبقات SPIدرسريهايمشاهدهشدهو
پيشبينيشده توسط شبکه عصبي مصنوعي ،ميزان
عدم توافق بين طبقهي خشکسالي خفيف و
خشکسالي متوسط به ميزان عدم توافق بين طبقهي
خشکساليخفيفوخشکساليشدید،تفاوتچنداني
روبادرنظرگرفتنوزنهايمعينبراي

نيست.ازاین
هر یک از حاالت عدم توافق ميتوان مقایسهي
هايمشاهدهشدهو


درسري
دقيقتريازطبقات SPI

پيشبينيشدهداشت.بادرنظرگرفتنوزن wijبراي

عدمتوافقدردرایهي ijماتریس،عدمتوافقوزنياز
- Cohen’s Kappa statistic
- Landis and Koch

1
2

نتایج و بحث
0

شکل  4مقادیر معيارهاي  ،R
رادرمقياسهايزمانيكوتاه

شاخصهاي SPIو CZI

مدت و ميان مدت ( 1 ،4و  3ماهه) نشان ميدهد.
مطابق شکل ،در ایستگاه بهجت آباد بهترین حالت
پيشبيني در  RMSE=2/00 ،R0=2/33( CZI9و

 )MAE=2/61در یک ماه بعد بوده و كمترین مقدار
ضریبهمبستگي()2/16درمقياسزماني4ماههدر
همينایستگاهدرشاخص SPIمشاهدهگردیدهاست.
درایستگاهزیاراننيزبهترینحالتشاخص CZIدر
مقياس3ماههباضریبهمبستگي2/30ودرشاخص
 SPIنيزدرمقياس 3ماههباكمياختالف()R2=2/3
يشبينيدرگاماول
است.درمجموعبهترینحالتپ 
 CZI9بوده كما اینکه گامهاي زماني اول در هر
مقياسنتایجبادقتباالتريرانشاندادهاند .
 RMSEو MAE

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب
613

سال هفتم • شماره بیست و هفتم• بهار 9316











شکل ( :)3مقایسه مقادیر آمارهی خطا  SPIو  CZIمشاهده شده و پیشبینیشدهی ایستگاههای مورد استفاده در  6ماه
آینده ،در مقیاسهای زمانی مورد مطالعه.


باتوجهبهشکل 4كهبهترتيبمقادیرتوابععملکرد
رانشانميدهند،نتایج

شبکهدردوشاخص SPIو CZI

نشان ميدهد ،ميزان ضرایب همبستگي بين مقادیر
مشاهدهايوپيشبينيشدهازمقياسزماني 4به3

ماهه افزایش ميیابد ،همچنين با افزایش افق زماني
پيشبيني مقدار ضرایب همبستگي كاهش و مقادیر

خطاافزایشميیابد .
جدول  4آزمون مقایسه ميانگين و واریانس
شاخص CZIو SPIرابادوآماره Zو Fدریکماه
آناليزميانگيندردوایستگاه

انميدهد.نتایج

بعدنش
درسهمقياسزماني موردمطالعه بيانگرعدمتفاوت

معنيدار بين ميانگين مقادیر مشاهدهاي و پيشبيني

شده است و فرضيهي صفر مبني بر برابري ميانگين
ايوپيشبينيشدهبااستفادهازمدل


مقادیرمشاهده
پذیرفتهميشود.همچنيندرموردمقایسه

 DMSNN
مقادیر واریانسهاي مشاهده شده و پيشبيني شده،
نتایج نشان ميدهد كه فرضيه صفر مبني بر برابري
واریانسها بجز در  SPI9در ایستگاه بهجتآباد و

تمامي پنجرههاي زماني شاخص  SPIدر ایستگاه
زیاران پذیرفته ميشود .لذا بطور كلي نتایج نشان
ميدهد،مدل DMSNNبطورنسبي،بخوبيقادربوده

مقادیرميانگينوواریانسمشاهدهايراحفظنماید .
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جدول ( :)3مقایسه مقادیر میانگین و واریانس مقادیر  SPIو  CZIمشاهده شده و پیشبینیشده ایستگاههای مورد مطالعه در
یک گام زمانی بعد ،با استفاده از آزمون  Zو  Fدر مقیاسهای زمانی  6 ،3و  1ماهه.
شده

واریانس

پيشبيني


شده

مشاهده

واریانس

شده

ميانگين

پيشبيني


شده

مشاهده

آمارهF

آمارهZ

ميانگين

آزمونمقایسهواریانسها


آزمونمقایسهميانگينها


شاخص

P-value
**2/43
*2/41
*2/34

-2/642
2/322
-2/262

2/220
-2/63
2/233

-2/263
-2/202
2/234

P-value
**2/222
*2/261
*2/233

2/312
2/341
2/331

2/331
2/146
2/433

2/316
6/211
2/331

CZI9

-2/132

2/412

2/016

SPI3

*2/243

2/144

2/333

2/126

*2/143

2/244

-2/220

SPI6

*2/236

2/430

2/361

2/121

**2/11

-2/432

2/664

SPI9

*2/20

2/220

2/330

2/343

**2/13

-2/312

2/610

CZI3

**2/224
**2/226
**2/22

2/363
2/111
2/463

2/361
2/111
2/331

2/333
2/4440
2/331

**2/13
**2/41
**2/33

-2/332
-2/002
-2/212

-2/611
-2/024
-2/030

-2/003
-2/044
-2/02

CZI9

**2/224

2/306

2/433

2/140

**2/34

2/302

2/213

2/606

SPI3

*2/24

2/430

2/313

2/336

*2/11

-2/262

2/644

2/646

SPI6

*2/23

2/334

2/120

2/103

2/264

-2/602

2/234

2/2444

SPI9

ایستگاه

CZI3
CZI9
بهجتآباد

CZI9
زیاران

معنيداريدرسطحاعتماد %33
معنيداريدرسطحاعتماد%33؛** 
* 


مقادیرآمارهيكاپادرهرمقياسرانشان

جدول3
ميدهد .مطابق جدول ،پيشبينيهاي شش گام بعد

درپنجرهزمانينهماههمعنيداربودهوتوافقعاليدر
بينطبقاتمشاهدهشدهوپيشبينيشدهيوجوددارد
اما در   SPI6و  CZI6حداكثر در سه گام بطور
ميانگين توافق معنيدار وجود دارد .در ایستگاه
بهجتآباد بيشترین و كمترین مقدار آمارهي كاپا در

هردوشاخصبهترتيبدرمقياسهايزماني  3و4

ماههمشاهدهگردیدهاستبهطوریکهبهترینحالترا



شاخص  CZI9و سپس  SPI9نشان داده است .در
ایستگاه زیاران نيز مشابه ميباشد و در مجموع،
حداكثر توافق در مقياس  SPI9ایستگاه بهجتآباد
است .شکل  3نيز نمودارهاي مربوط به مقادیر
پيشبينيشدهومشاهداتيرادربهترینحالتبدست

آمده یعني  SPI9و  CZI9در ایستگاه بهجتآباد و
دهد.مطابقباآنمشاهدهميشودكه


زیاراننشانمي
مقادیر پيشبيني شده و مشاهداتي در ایستگاه
بهجتآباددارايتطابقبيشتريهستند .
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جدول ( :)4مقادیر آمارهی کاپای وزنی هر دو ایستگاه در دو شاخص  CZIو  SPIدر مقیاسهای زمانی مورد بررسی.
گامزماني
1

3

3

4

0

6

شاخص

*44/2
24/2
*46/2
22/2
21/2
*64/2
20/2
26/2*40/2
22/2
24/2*01/2

*44/2
23/2
*30/2
22/2
64/2
*46/2
6/ 2
63/2
*4/2
22/2
20/2
*46/2

*44/2
66/2
*36/2
20/2
*03/2
*32/2
6/ 2
*0/2
*36/2
22/2
60/2
*06/2

*34/2
*63/2
*33/2
20/2
*40/2
*33/2
6/ 2
*46/2
*43/2
22/2
6/ 2
*30/2

*33/2
*43/2
*14/2
61/2
*32/2
*11/2
63/2
*43/2
*30/2
61/2
*46/2
*3/2

*36/2
*33/2
*44/2
*43/2
*16/2
*11/2
*43/2
*13/2
*10/2
*30/2
*36/2
*10/2

CZI3
CZI9

ایستگاه
بهجتآباد

CZI9
SPI3
SPI6
SPI9
CZI3
CZI9

زیاران

CZI9
SPI3
SPI6
SPI9

*معنيداريباسطحاعتماد %33








شکل( :)1مقایسه نتایج مقادیر پیش بینی شده شاخص  SPI9و CZI9با مقادیر مشاهداتی در مقیاس زمانی  1ماهه در ایستگاه
بهجت آباد و زیاران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی.

نتیجه گیری
اینتحقيقباهدفپيشبينيخشکساليوبررسي
كارایيدوشاخصSPIوCZIدرمقياسكوتاهمادتو
ميااانماادت(1،4و3ماهااه)،بااااسااتفادهازشاابکه
عصبيمصنوعيصورتپاذیرفت.مقاادیرپايشبيناي
شدهبصورتكميدرششگاامزماانيباااساتفادهاز
معيارهايارزیابيRMSE،R2وMAEوميازاندقات

مدلدربرآوردطبقاتكيفيشاخصهاباااساتفادهاز
آمارهكاپاموردبررسيقرارگرفت .
نتاااایجحاصااالازاساااتفادهازشااابکهعصااابي
مصاانوعيدرایاانتحقيااق،نشاااندهناادهكااارایي
قاباالقبااولایاانشاابکهوتوانااایيآندرباارآورد
مقااادیرخشکساااليبااااسااتفادهازدوشاااخصSPIو
CZIاسااااتكااااهبااااانتااااایج(،)Nasri, 2010
(Dastoraniو 
and
Afkhami,
)2011
()Basheer and Hajmeer, 2000همخوانيدارد .
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نتایج پيشبيني شبکه چندگامي مستقيم نشان
دهندهتوانایيباالياینشبکهدرپيش بينيچندگام

بهجلوخشکساليهواشناسياست،دراینتحقيقبا
افزایش گام زماني خروجيهاي مدل چند گامي
مستقيم،مقادیرضرایبهمبستگيوخطابطورتقریبا
منظموقابلقبوليتغييرنشانميدهند،بطوریکهبا

افزایشگامزمانيضریبهمبستگيكاهشوخطاي
برآوردافزایشميیابد كه بانتایجحجابي()6432و

ميشرا و دساي ( )0221مبني بر كاهش كارایي این
شبکهدرچندگامآیندههمخوانيدارد .
نتایجحاصلازمقایسهميانگينوواریانسمقادیر
مشاهدهاي و پيشبيني شده حاكي از پاسخ مناسب

شاخص  CZIدر دو ایستگاه مورد مطالعه در
پنجرههاي زماني مورد مطالعه است ،در مورد پيش

بيني مقادیر كمي و كيفي طبقات خشکسالي
هواشناسي ،نيز این شاخص پاسخ مناسبتري نسبت
بهشاخصSPIارائهدادهاست،لذانتایجاینتحقيقبا
تحقيقات) Wu and Hayes (2001و قبائي سوق و
مساعدي ( )6436مبني بر استفاده از شاخص CZI
براي شرایط خشک و اقليم سرد و خشک مطابقت
دارد .
نتاااایجحاصااالازاساااتفادهازآماااارهكاپااااي
وزنااينشاااندادكااهباااافاازایشگااامپاايشبينااي
ازميااازانتشاااابهباااينمقاااادیرپااايشبينااايو
مقاااااادیرمشااااااهدهايدرطبقااااااتكيفاااااي
خشکسااااااااااليدردوشااااااااااخصSPIوCZI
كاسااتهماايشااود،وازطرفاايباااافاازایشپنجااره
زمااانيمياازانتشااابهافاازایشماايیاباادكااهبااا
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نتاااایجحجاااابي(،)6436جهاااانگيروهمکااااران
درپاااايش

()6433و)Belayne et al. (2016
بينااايخشکسااااليهواشناسااايباااااساااتفادهاز
شاخصSPIمطابقتدارد.
نتایجحاصلازپيشبينيشبکهعصبيمصنوعيبا
استفادهازدوشاخصمذكوردرسهپنجرهزماني1،4
و  3ماهه در ایستگاه بهجتآباد نسبت به ایستگاه
زیاران بواسطه قرارگيري این ایستگاه در مركز ثقل
نظرميرسد،اگرچهبهلحاظآماري


حوزه،مناسبتربه
تفاوت معنيداري بين مقادیر بارندگي و مقادیر
پيشبيني شده در آنها وجود ندارد ،اما نتایج این

تحقيق نشان ميدهد انتخاب مناسب ایستگاهها
بارانسجي و هيدرومتري در مطالعات
هيدرومتئورولوژیکيومباحثپيشبينيكمکشایاني

هاميدهدكهبانتایجبذرافشان


بهبهبودعملکردمدل
و همکاران ( ،)6430مبني بر عملکرد ایستگاههاي
بخش مياني در بررسي خشکسالي در مقياس زماني
ميانمدت و بلندمدت مطابقت دارد ،چرا كه
هايواقعدربخشميانيدرحوزههايكوچک


ایستگاه
در واقع بطور نسبي ميتواند نماینده مناسبي از
خصوصياتبارشدركلحوضهباشد .
باافزایشجمعيت،پدیدهتغييراقليم،خشکسالي
و كمبود آب در بخشهاي مختلف ،توسعه احداث
مخازنذخيرهآبواصالحالگويكشتضرورياست،
این تحقيق ميتواند در پيشبيني زمان وقوع
خشکساليحداقلبراي1ماهآیندهمفيدبودهوكمک
شایاني به مدیران در بخش برنامهریزي كالن آب و
منابعآبيدركشورنماید .
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Developing a Drought Forecasting Model ;Case study Abyek City in
Ghazvin Province
F.Maghsoud1, O.Bazrafshan2

Abstract
Optimum utilization of water resources in the country requires improving the accuracy of
forecasting and estimation time of drought. One of the most important issues in monitoring and
predicting drought is choosing an appropriate index for the area. In the present study, besides
determining two indices of SPI and CZI in two scales of short-term and medium-term using the
precipitation of two rain gauge stations in a period of 43 years (1972-2015) located in Abiyek
City, the drought forecasting was performed using the Direct Multi-Step Neural Network in six
time ahead. The Kappa- Cohen statistic used in order to review the consistency of quality
classes between the predicted and observed values. The results of using this network in this
study indicated an acceptable performance and capability of this network to estimate the
drought using the two scales of SPI and CZI and predict some earlier steps of weather drought.
Based on results of the weighted Kappa statistic showed that with increasing the prediction step,
the similarity between the prediction amounts and the observed amounts in quality classes of
drought decrease in two indices of SPI and CZI. So, by increasing the time scales (from 3 to 9
month), the similarity increases. The results of the prediction with the two mentioned indices
and in different scales showed that Ziaran station seems more appropriate because it is located
in the center of the area. Therefore, choosing an appropriate station in prediction issues helps
improve the models significantly. Finally, this research can be useful in predicting the time of
drought at least for the next six months, and help water planning and water resources managers
in macro level in the country.
Key words: Forecasting, Drought, Kappa, CZI, SPI.
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