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ABSTRACT
Satellite-based precipitation estimations are important and necessary because they are used to compensate the
limited rain measurements in areas where there is no continuous monitoring of rainfall due to the dispersion
of rain ague networks. Satellite-based precipitation estimation systems can provide information in areas
where rainfall data are not available. Therefore, the accuracy of this type of data is very important. In this
study, rainfall data of two long-term satellite data sets (FARSI-CDR and PERSIANN-CCS) at the upstream
of Maroun Dam (Dehno, Ghale-Raeesi, Idenak, Margoon stations) during 2003-2014 were used and
evaluated on daily, monthly, seasonally and annually basis. The results show that the annual precipitation of
each dataset is underestimated in all stations, but the PERSIANN-CCS model compare to the PERSIANNCDR has better estimations for annual observations. For estimation of seasonal precipitation, the results
indicate that the PERSIANN-CCS model is better than the other one for rainfall estimation and rainfall
detection. For estimation of monthly and daily precipitation, the results indicate that PERSIANN-CDR data
are more appropriate than the other data set. Also, regarding to POD (probability of detection) and FAR
(False alarm rate) estimated data, It was found that according to POD index, PERSIANN-CCS precipitation
daily data and according to FAR, daily precipitation data of PERSIANN-CDR model have better performance
in detecting rainy and non-rainy days.
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مقايسه دو مجموعه داده بارش شبکهبندی شده با وضوح باال در باالدست سد مارون در ايران
4

علی گرجی زاده ،*1علی محمد آخوندعلی ،2علی شهبازی ،3علی مريدی

 .1دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب ،گروه هیدرولوژی و منابع آب ،دانشکده مهندسی علوم آب ،دانشگاه شهید
چمران اهواز  ،اهواز ،ایران
 .2استاد ،گروه هیدرولوژی و منابع آب ،دانشکده مهندسی علوم آب ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 .3استادیار ،گروه هیدرولوژی و منابع آب ،دانشکده مهندسی علوم آب ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 .4استادیار دانشکده عمران ،آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی تهران ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت -1397/08/29 :تاریخ بازنگری -1397/10/01 :تاریخ تصویب)1397/10/04 :

چکيده
برآورد ماهواره ای بارش مهم و ضروری است چرا که برای جبران اندازهگیریهای محدود بارش باران در مناطقی که
نظارت مستمر و پیوسته بارشها با توجه به پراکندگی شبکههای بارانسنجی وجود ندارد ،کاربرد دارند .سیستمهای
برآورد بارش ماهوارهای میتوانند اطالعات را در مناطقی که اطالعات بارانسنجی در دسترس نیست ارائه دهند .لذا
بررسی دقت این نوع دادهها از اهمیت باالیی برخوردار است .در این مطالعه از دادههای باران دو مجموعه داده بارش
ماهوارهای  PERSIANN-CDRو  PERSIANN-CCSدر باال دست سد مارون (ایستگاههای بارانسنجی دهنو ،قلعه-
رییسی ،ایدنک ،مارگون) در سالهای  2003تا  2014استفاده گردید و ارزیابی در مقیاسهای روزانه ،ماهانه ،فصلی و
ساالنه انجام گرفت .نتایج نشان میدهد که بارش ساالنه در هر دو مجموعه داده در تمامی ایستگاهها کمبرآورد میشوند
ولی مدل  PERSIANN-CCSنسبت به  PERSIANN-CDRتناسب نزدیکتری با دادههای مشاهداتی دارد .در برآورد
بارش فصلی ،نتایج نشان دهنده مناسبتر بودن مدل  PERSIANN-CCSدر تخمین بارش و تشخیص وقایع بارش نسبت
به مدل دیگر میباشد .در برآورد بارش ماهانه و روزانه نتایج نشاندهنده مناسبتر بودن دادههای PERSIANN-CDR
نسبت به مجموعه داده دیگر میباشد .همچنین با توجه به مقادیر ( PODاحتمال آشکارسازی) و ( FARشاخص هشدار
اشتباه) برآورد شده مشخص گردید که از لحاظ شاخص  ،PODدادههای روزانه بارش مدل  PERSIANN-CCSو طبق
شاخص  FARدادههای بارش روزانه مدل  PERSIANN-CDRعملکرد بهتری در آشکارسازی روزهای بارانی و غیر بارانی
دارند.
واژههای کليدی :تخمین بارندگی ،دادههای شبکهبندی شده ،شاخصهای ارزیابی ،منطقه ایدنک

مقدمه

*

باران بهعنوان یک بخش مهم از چرخه هیدرولوژی و یک پارامتر
کلیدی محیطزیست ،آب و هواشناسی محسوب میشود & (Li
)Shao, 2010؛ و برای بیشتر دستگاههای هیدرولوژیکی بهعنوان
ورودی اولیه شناخته میشود ) .(Duan et al., 2016روش سنتی
اندازهگیری میزان باران ،اندازهگیری بهصورت نقطهای بوده که
بهشدت متکی بر مطالعات میدانی میباشد و پسازآن به یک
سطح یا منطقه تعمیم داده میشود؛ یک شبکه متراکم
بارانسنجی در کشورهای درحالتوسعه بهطورکلی در دسترس
نیست و یا اغلب شامل داده اشتباه یا شکافهای بزرگ میباشند
* نویسنده مسئولA-Gorjizade@phdstu.scu.ac.ir :

) .(Bitew & Gebremichael, 2011این وضعیت با محدود شدن
تعداد ایستگاههای بارانسنجی به دلیل مشکالت مالی و یا عدم
تعمیر و نگهداری مناسب ،تشدید شده است (Adjei et al.,
) .2012به عنوان یک نقطه ضعف ،توزیع نسبتاً پراکنده
بارانسنجها اغلب باعث ضعف تعیین الگوهای باران میشود
) (Javanmard et al., 2010؛ بااینحال ارائه اطالعات مکانی
باران با وضوحباال از مشاهدات حاصل از اندازهگیریهای نقطهای
کار دشواری میباشد ) . (Jia et al., 2011مشاهدات حاصل از
ایستگاههای اندازهگیری باران میتواند بهطورکلی دقیقترین
اندازهگیریها در مکانهای اندازهگیری را نشان دهد؛ اما توزیع
مکانی نسبتاً ضعیف بارانسنجها باعث ضعف الگوهای بارش
میشود ) .(Javanmard et al., 2010بهطورکلی ،بارانسنجهای
زمینی دارای مشکالتی همچون کمبود زیاد داده ،اثرات باد،
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تعداد کم ایستگاهها و غیره هستند
بنابراین ارائه اطالعات مکانی باران با وضوح باال از مشاهدات
حاصل از اندازهگیریهای نقطهای کار دشواری میباشد (Jia et
) .al., 2011همچنین ،اندازهگیریهای باران از طریق رادار
مبتنی بر زمین تحت تأثیر ضعف سیگنال ،پراکندگی سطح
برگشت و عدم قطعیت رابطهی بازتابنده-بارندگی میباشد
) .(Einfalt et al., 2004در دهههای اخیر دادههای سنجش از
دور بهعنوان یک رویکرد اصلی اندازهگیری بارندگی شناختهشده
است ) (Tan et al., 2015; Xu et al., 2017این دادهها راه
جدیدی در شناسایی تنوع مکانی و زمانی بارش با دقت باال ارائه
میدهند ) .(Xie & Xiong, 2011در مقایسه با اندازهگیریهای
زمینی مانند بارانسنجها و رادارها ،دادههای شبکهبندی بارش
قادر به پوشش سیستم بارش در مقیاس شبه جهانی ،صرفنظر
از مناطق کوهستانی و اقیانوسی ،بوده و قابلدسترسی هستند.
بنابراین ،بارشهای شبکهبندی شده بهطور گسترده در بسیاری
از برنامههای کاربردی محیطی مانند تجزیه و تحلیل ویژگیهای
بارش ،مدلسازی هیدرولوژیکی ) (Tan & Duan, 2017و نظارت
بر خشکسالی مورد استفاده قرار میگیرند ).(Tao et al., 2016
تعداد زیادی از برآوردهای سنجش از دور و دادههای بارش
شبکهبندی شده با تفکیکهای مکانی و زمانی باال بهصورت
رایگان در دسترس هستند و میتوانند جهت تکمیل دادههای
بارانسنجی و یا حتی جایگزین این نوع اندازهگیریها شوند
) (Fujihara et al., 2014; Thiemig et al., 2013دادههای
 PERSIANN1-CDR2و  PERSIANN-CCS3دو نوع از این
اندازهگیریها میباشند که دادههای ماهوارهای-بارانسنجی
محسوب میشوند .مشابه اهداف این مقاله در سالهای اخیر
تحقیقاتی در مورد ارزیابی دقت این دو مجموعه داده صورت
پذیرفته است که از جمله جدیدترین آنها میتوان به تحقیق
)eghtedari et al. (2018نام برد که در آن به مقایسه بارش
بهاری حاصل از چهار محصول شبکهبندی شده و شبیهسازی
شده توسط  RegCMو ارزیابی آنها با مشاهدات در دشت
قزوین نام برد که در آن از مدلهای بارش شبکهبندی شده
 CHIRPS5 ،CFSR4 ،PERSIANN-CCSو  AgMERRAبرای
انجام این تحقیق بهره گرفتند Ghahraman et al. (2018) .به
مقایسه مقادیر مشاهداتی بارش و اطالعات بارش
)(Maggioni et al., 2016

1. Precipitation Estimation from Remotely Sensed Information using
Artificial Neural Networks
2. Climate Data Record
3. Cloud Classification System
4. Climate Forecast System Reanalysis
5. Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data
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ماهوارهای  CMORPH ،PERSIANNو روشهای درونیابی در
مقیاس ساعتی و روزانه در حوضه آبریز شاپور پرداختند .نتایج
نشان داد اگرچه مدل  CMORPH6در مقیاس ساعتی
همبستگی بیشتری را با دادههای مشاهداتی دارد ،اما در
آشکارسازی تعداد روزهای بارانی ،مدل  PERSIANNنتایج
بهتری را ارائه کرده است Hosseini moghari et al. (2017) .به
ارزیابی دقت اطالعات چهار پایگاه بارش شبکهبندی شده جهانی
در حوضه دریاچه ارومیه پرداختند؛ بر اساس نتایج حاصله
دادههای  CRUو  GPCC7دارای عملکرد مناسب در منطقه
مورد مطالعه میباشند Behboodiyan et al. (2016) .به ارزیابی
و مقایسه محصول بارش ماهواره  PERSIANN-CCSو
مشاهدات بارانسنجی ،در شبکه بارانسنجی استانهای تهران-
البرز پرداختند نتایج بیانگر این است که دادههای حاصل از
ماهواره پس از کالیبراسیون با دقت قابل قبولی به مقادیر
مشاهداتی نزدیک شدهاند و میتوانند مبنایی برای تکمیل
اطالعات و تصمیمگیریهای آتی قرار گیرند .در خارج از ایران
نیز ) Tan and Santo (2018به مقایسه مقادیر بارش ماهوارهای
 TMPA9 3B42 ، GPM IMERG8و  PERSIANN-CDRدر
مالزی پرداختند .همچنین در تحقیقی دیگر (Zhong et al.,
) 2018در پژوهشی به پایش خشکسالی محصوالت بارندگی
ماهوارهای در سراسر چین با استفاده از دادههای PERSIANN-
 CHIRPS ،CDRو  TRMM10پرداختند Gao et al. (2018) .به
مقایسه دو مجموعه داده شبکهبندی شده ماهانه با وضوح باال در
سین کیانگ چین پرداختند؛ نتایج نشان میدهد که دادههای
 CHIRPSنسبت به  PERSIANN-CDRدر مقیاس ماهانه و
ساالنه دارای دقت بیشتر میباشند .همچنین (Katiraie-
) Boroujerdy et al., 2017نیز به بررسی همبستگی بارندگی
مدلهای  PERSIANN-CDRو  TRMM-3B42V7در مقیاس
زمانی ماهانه و روزانه پرداختند .توزیع مکانی نامناسب
بارانسنجها و عدم در دسترس بودن سری زمانی کامل و
بینقص بارش یکی از چالشهای مهم در مدلسازیهای
هیدرولوژیکی میباشد .این موضوع سبب شده است تا تالشهای
بسیاری در توسعه و ایجاد دادههای شبکهای بارش با توزیع
زمانی مکانی و زمانی مناسب بارش با بهرهگیری از روشهای
نوین مانند استفاده از تصاویر ماهوارهای و یا مدلسازی صورت
گیرد .لذا در این تحقیق تالش میشود که عملکرد کلی داده دو
6. CPC MORPHing technique
7. Global Precipitation Climatology Centre
8. Multi-satellitE Retrievals for GPM
9. TRMM Multisatellite Precipitation Analysis
10. Tropical Rainfall Measuring Mission
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نمونه از این پایگاههای داده شامل  PERSIANN-CCSو
 PERSIANN-CDRدر مقیاس زمانی روزانه ،ماهانه و ساالنه در
منطقه باالدست سد مارون با اندازهگیری بارانسنجها مورد
ارزیابی قرار گیرد تا عالوه بر مشخص شدن دقت این نوع دادهها
بتوان در بهبود عملکرد نسخههای آینده دادههای بارش
شبکهبندی در محدوده مورد مطالعه مفید قرار گیرد .همچنین
در این مطالعه توزیع مکانی شاخصهای طبقهبندی  FARو
 PODبرای مشخص شدن توزیع مکانی دقت آشکارسازی صحیح
روزهای دارای وقوع بارش و مکانهای دارای هشدار اشتباه نیز
مورد بررسی قرار گرفته است.

تا  31درجه و  21دقیقه شمالی واقع شده است .در مطالعه
حاضر با توجه به دادههای تأیید شده وزارت نیرو ،از آمار
بارندگی روزانه  4ایستگاه ایدنک ،قلعه رییسی ،دهنو و مارگون
موجود در منطقه مطالعاتی در فاصله زمانی سالهای آبی -82
 1381تا  )2003-2014( 1392-93که مشخصات آن در
جدول  1آورده شده ،استفاده شد .شکل  1محدوده مطالعاتی را
نشان میدهد .برای مشخص شدن همگنی دادهها ،منحنی جرم
دادهها با استفاده از دادههای ساالنه در ایستگاههای مختلف
ترسیم گردید که در شکل  2آمده است.
جدول  -1مشخصات ايستگاههای محدوده مطالعاتی

مواد و روشها

نام ایستگاه

منطقه مطالعاتی

حوضه آبخیز سد مارون یکی از زیر حوضههای رودخانه مارون-
جراحی بوده که در جنوب غربی ایران در استان کهگیلویه و بویر
احمد قرار گرفته است .مساحت این محدوده حدود 3800
کیلومتر مربع میباشد و در محدوده جغرافیایی  50درجه و 4
دقیقه تا  51درجه و  10دقیقه شرقی و  30درجه و  39دقیقه

ایدنک
قلعه رییسی
دهنو
مارگون

شکل  -1محدوده مطالعاتی

مختصات جغرافیایی
طول

عرض

50/400
50/444
50/875
51/100

30/933
31/195
30/985
30/933

ارتفاع
585
1300
1383
2220
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شکل  -2منحنی جرم بارش ساالنه در ايستگاههای محدوده مطالعاتی

دادههای شبکهبندی بارش

برای ارزیابی در این مطالعه ،دو سری داده
( )P-CDRو  )P-CCS( PERSIANN-CCSدر نظر گرفته شد؛
در این بخش مروری کلی درباره هر سری داده ارائه خواهد شد.
PERSIANN-CDR

در جدول  2نام سری های داده مورد استفاه در این تحقیق،
پوشش مکانی هر مجموعه داده ،طول و عرض هر پیکسل و
دسته بندی این نوع داده ها آمده است.

جدول  -2مشخصات مدلهای شبکهبندی بارش مورد استفاده

نام مجموعه داده

پوشش مکانی

وضوح مکانی

دستهبندی

طول دوره زمانی

P-CDR

60°S -60 °N

0/25° × 0/25°

ماهوارهای -بارانسنجی

ژانویه  2003تاکنون

P-CCS

جهانی

0/04° × 0/04°

ماهواره مبنا

ژانویه  1983تا دسامبر 2017

مجموعه داده PERSIANN-CCS

دادههای ماهواره مبنای  PERSIANNیک الگوریتم تخمین
بارندگی با استفاده از سنجش از راه دور با بهکارگیری شبکه
عصبی مصنوعی میباشد .الگوریتم پایه مدل بر مبنای شبکه
عصبی مصنوعی میباشد .ورودیهای پایهی این مدل ،دمای
باالی ابر حاصل از تصاویر طیف مادونقرمز ابر توسط
ماهوارههای زمین مدار شامل  GoEs8و  GoEs9میباشد
) .(Hong et al., 2004دادههای  PERSIANN-CCSنسل ارتقا
یافته دادههای ماهواره مبنای  PERSIANNمیباشد .الگوریتم
تولید دادههای ماهواره مبنای  PERSIANN-CCSقادر به
طبقهبندی ابرها بر اساس ارتفاع ،محدودهی جغرافیایی و تنوع
بافت (جنس) ابر میباشد .روش  PERSIANN-CCSشامل چهار
مرحله اصلی برای برآورد بارش است .اولین گام این است که با

استفاده از  IRماهوارهای ،تصاویر ابر را با استفاده از یک روش
منطقهای از هم جدا کنید .گام دوم این است که از ویژگیهای
تکههای جدا شده از قبیل آمار ،هندسه و بافت در آستانههای
مختلف دمای روشنایی ابر استخراج شود .گام بعدی دستهبندی
تکههای ابر به خوشههای جداگانه با استفاده از یک نقشه ساخته
شده است .مرحله نهایی این است که با استفاده از روش تطابق
احتماالت و انحراف معیار منحنی ،رابطه بین دمای روشنایی
تکههای ابر و میزان بارندگی برای هر خوشه به دست آید
) .(Mahrooghy et al., 2012در این مطالعه از دادههای بارش
روزانه  PERSIANN-CCSبا تفکیک مکانی  0/04درجه استفاده
شده است.
مجموعه داده PERSIANN-CDR

مجموعه داده  PERSIANN-CDRبهصورت مشترک توسط
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دانشگاه کالیفرنیا و  NOAAتهیه شده و اطالعات را از سال
 1983تاکنون ارائه میدهد ) .(Ashouri et al., 2015این
الگوریتم ،از الگوریتم  PERSIANNبا استفاده از دادههای
ماهواره ) Gridded Satellite (GridSat-BIبه عنوان دادههای
ماهوارهای اصلی تهیه شده است .سپس ،برای ایجاد پارامترهای
رگرسیون غیرخطی مدل شبکه عصبی ،از دادههای رادار محلی
مراکز ملی پیشبینی محیط زیست ) (NCEPاستفاده شد .برای
بهبود قابلیت اطمینان  ،PERSIANN-CDRبا استفاده از پروژه
ماهانه)Global Precipitation Climatology Project (GPCP

نسخه  ،2.2کالیبراسیون شده است .در این مطالعه از دادههای
بارش روزانه  PERSIANN-CDRبا تفکیک مکانی  0/25درجه
استفاده شده است.
شاخصهای ارزيابی

شاخصهای مختلف ارزیابی و طبقهبندی برای مقایسه و ارزیابی
مجموعههای ماهوارهای و بهمنظور مشخص شدن دقت این
دادهها در محدوده مطالعاتی مورد استفاده قرارگرفته است .در
جدول زیر شاخصهای ارزیابی بکار رفته در این مطالعه آمده
است.

جدول  -3شاخصهای ارزيابی مورد استفاده و روابط محاسباتی آنها

شاخص آماری
ضریب همبستگی

معادله

) ̅𝑃 − 𝐺̅ )(𝑃𝑖 −

𝑖𝐺(∑𝑛𝑖=1

مقدار بهینه
= 𝐶𝐶

√∑𝑛𝑖=1(𝐺𝑖 − 𝐺̅ )2 √∑𝑛𝑖=1(𝑃𝑖 − 𝑃̅ )2

1

ریشه میانگین مربعات خطا

∑𝑛 (𝑃𝑖 − 𝐺𝑖 )2
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ 𝑖=1
𝑛

0

خطای نسبی

) 𝑖𝐺 ∑𝑛𝑖=1(𝑃𝑖 −
= 𝐵𝑅
) 𝑖𝐺(∑𝑛𝑖=1

0

احتمال آشکارسازی ()POD
نرخ هشدار اشتباه ()FAR
شاخص آستانه موفقیت ()CSI

𝐻
𝑀𝐻+
𝐹
= 𝑅𝐴𝐹
𝐹𝐻+
𝐻
= 𝐼𝑆𝐶
𝐹𝐻+𝑀+
= 𝐷𝑂𝑃

 Piمقدار پیشبینیشده و  Giمقدار مشاهدهشده است و
تعداد دفعاتی است که باران مشاهدهشده بهدرستی تشخیص
داده شدهاست M ،تعداد مشاهداتی است که باران مشاهدهشده
تشخیص داده نشده است F ،تعداد دفعاتی است که بارش رخ
نداده است ولی مدل وقوع بارش را نشان داده است.
H

بحث و نتايج
ارزيابی ساالنه

مقایسه میزان بارش ساالنه دادههای شبکهبندی شده و
مشاهداتی در ایستگاههای محدوده مطالعاتی را نشان میدهد.
همانگونه که مشاهده میشود در تمامی ایستگاهها دادههای
شبکهبندی شده میزان بارش ساالنه را کم برآورد تخمین
میزنند و همچنین مشاهده میشود که در تمامی ایستگاهها در
اکثر سالها دادههای بارش ساالنه  PERSIANN-CCSنسبت به

1
0
1

دادههای  PERSIANN-CDRتفاوت کمتری به دادههای بارش
ساالنه مشاهداتی دارند و بیشترین این اختالف مربوط به
ایستگاه دهنو و کمترین این اختالف مربوط به ایستگاه ایدنک
میباشد.
شکل  4نشاندهنده شاخصهای ارزیابی بارش ساالنه در
ایستگاههای بارانسنجی میباشد .بر اساس مقادیر RMSE
همانگونه که مشخص است در تمامی ایستگاهها میزان بارش
ساالنه مدل  PERSIANN-CCSتوافق بیشتری با دادههای
مشاهداتی دارد .همچنین بر اساس مقادیر  RMSEبهترین
عملکرد مدلها در بارش ساالنه در ایستگاه مارگون در مدل
 PERSIANN-CCSو بدترین عملکرد مدل در ایستگاه دهنو در
مدل  PERSIANN-CDRمیباشد .بر اساس مقادیر  RBنمایش
داده شده در شکل  4مشخص است که هر دو مدل
 PERSIANN-CCSو  PERSIANN-CDRبیش برآورد عمل
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شکل -4شاخصهای ارزيابی بارش ساالنه

نموده به گونهای که بیشترین برآورد مربوط به ایستگاه

همبستگی و  RMSDبرای دادههای مشاهداتی و کلیه مدلهای

دهنو و کمترین آن مربوط به ایستگاه مارگون میباشد که به

ماهوارهای تخمین بارش تهیهشده است .این نمودار نتیجه سه

ترتیب  54و  18درصد میزان بارش ساالنه را بیشتر از بارش

شاخص  CC ،STDEVو  RMSDرا نشان میدهد .هر مجموعه

مشاهداتی تخمین نمودهاند .این نتایج با نتایج حاصل از پارامتر

داده شامل یک داده واقعی است که توسط یک نقطه جداگانه در

 RMSEنیز همخوانی دارد .با توجه به نمودار  CCموجود در

نمودار تیلور نشان داده میشود؛ بدیهی است که نقطهای که به

شکل  4نیز نتیجه میشود که هر دو مدل  PERSIANN-CCSو

نقطهی واقعی نزدیکتر است ازنظر شاخصهایی که بر روی این

 PERSIANN-CDRبا مقادیر مشاهداتی همبستگی مستقیم

نمودار است ،بهتر عمل میکند؛ بنابراین در تمامی ایستگاه در

داشته و مدل  PERSIANN-CDRدارای همبستگی بیشتری

مقیاس ماهانه مدل  PERSIANN-CDRدارای  RMSDکمتر

نسبت به مدل  PERSIANN-CCSبا دادههای مشاهداتی دارد

میباشند بنابراین این مدل دارای دقت بیشتر میباشد؛ همچنین

و بیشترین همبستگی خطی مربوط به ایستگاه ایدنک در مدل

از لحاظ همبستگی نیز در تمامی ایستگاهها مدل

PERSIANN-

 PERSIANN-CDRو کمترین این همبستگی مربوط به مدل

 CDRدارای همبستگی بیشتری نسبت به مدل

PERSIANN-

 PERSIANN-CCSدر ایستگاه قلعه رییسی به ترتیب با مقادیر

 CCSمیباشد.

 0/93و  0/72میباشد.

ارزيابی روزانه

ارزيابی ماهانه

جدول  4مقادیر شاخصهای ارزیابی بارش روزانه مدلهای بارش

شکل  5نشان دهنده دیاگرام تیلور برای ارزیابی بارش ماهانه در

در ایستگاههای محدوده مطالعاتی را نشان میدهد .با توجه به

تمامی ایستگاههای محدوده مطالعاتی میباشد .دیاگرام تیلور

مقادیر  RMSEموجود در جدول مشخص میگردد هر مدلی که

) (Taylor, 2001با استفاده از مقادیر انحراف معیار ،ضریب

دارای میزان  RMSEکمتر باشد دارای دقت بیشتری است .لذا
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PERSIANN-CDR

بارندگی میباشد .مقدار بهینه آن صفر است .با توجه به مقادیر

مشخص است که در تمامی ایستگاهها مدل

دقت بیشتری نسبت به مدل  PERSIANN-CCSدارا میباشد.

این شاخص ،بهترین مدل در تمامی ایستگاهها مدل

همچنین دقیقترین مدل عبارت است از مدل

PERSIANN-

 PERSIANN-CDRمیباشد CSI .تابعی از مقادیر  PODو

 CDRدر ایستگاه مارگون و بعد از آن نیز مدل

PERSIANN-

 FARاست که ترکیبی از اخطارهای اشتباه برآورد و رویدادهای

 CDRدر ایستگاه قلعه رییسی و بدترین تخمین مدل توسط

از دست رفته و احتمال شناخت درست روزهای بارانی و غیر

مدل  PERSIANN-CCSدر ایستگاه دهنو صورت پذیرفته است.

بارانی را بیان میکند و مقدار بهینه آن یک است .با توجه به

با توجه به مقادیر  RBمشخص میگردد که هر دو مدل در

شاخص  CSIنتیجه میشود که از لحاظ شاخصهای طبقهبندی

تمامی ایستگاهها بیش برآورد عمل نموده به گونهای که

در تمامی ایستگاهها به جز ایدنک مدل

بیشترین بیشبرآوردی مربوط به مدل  PERSIANN-CDRدر

توانایی بیشتری نسبت به مدل  PERSIANN-CDRدارد.

ایستگاه دهنو به میزان  54درصد بیشتر و کمترین این مقدار

همانگونه که ذکر گردید شاخص ( PODیا احتمال

مربوط به ایستگاه قلعه رییسی در مدل  PERSIANN-CCSبه

آشکارسازی) بیانگر تعداد وقایعی است که بارش اتفاق افتاده و

میزان  15درصد میباشد .بر اساس مقادیر ضریب همبستگی نیز

مدل آن را درست نشان داده به نسبت کل وقایع بارش است و

مشاهده میشود بیشترین ضریب همبستگی خطی در تخمین

هرچه مقدار آن به  1نزدیکتر باشد این شاخص دقیقتر است؛

PERSIANN-

شکل  6توزیع مکانی  PODرا با استفاده از روش  IDWدر

 CDRانجام گرفته و بیشترین ضریب همبستگی به میزان

محدوده مطالعاتی نمایش میدهد .همانگونه که مشخص است

 0/636در ایستگاه مارگون و کمترین ضریب همبستگی مربوط

در تمامی نقاط مدل  PERSIANN-CCSتوانسته آشکارسازی

به مدل  PERSIANN-CCSدر ایستگاه قلعه رییسی به مقدار

روزهای بارانی را بهتر از مدل  PERSIANN-CDRانجام دهد.

 0/364میباشد .با توجه به کمترین مقدار  RMSDو بیشترین

همچنین با توجه به توزیع مکانی مدل

مقدار  CCکه در مدل  PERSIANN-CDRقرار گرفتهاند و به

مشخص میشود بیشترین میزان  PODدر جنوب غرب محدوده

منظور جایگزینی دادههای ماهوارهای در مناطق مختلف و

مطالعاتی قرار دارد در صورتی که در مدل

همچنین تکمیل سری دادههای بارانسنجی میتوان از این مدل

بیشترین میزان این شاخص عالوه بر جنوب غرب محدوده ،در

بهره جست .با توجه به مقادیر  PODموجود در جدول  4که

شرق محدوده قرار دارد .الزم به ذکر است که کمترین میزان

بیانگر نسبت تعداد بارش برآوردی صحیح توسط مدل به کل

 PODدر مدل مورد مطالعه در قسمت شمالی حوضه قرار

بارشهای ثبت شده در ایستگاههای زمینی میباشد و مقدار

میگیرد .با توجه به شکل  7که نشاندهنده توضیح مکانی

بهینه آن یک است مشخص است که در تمامی ایستگاهها مدل

شاخص  FARبا استفاده از روش  IDWمیباشد و با توجه به

PERSIANN-

اینکه این شاخص بیانگر نسبت تعداد وقایعی است که مدل وقوع

 CDRدارد و این احتماالً به دلیل وضوح مکانی باالتر این

بارش را نشان داده در حالی که در واقع بارانی باریده نشده است

مجموعه داده میباشد که با جزییات بیشتری میزان بارش را در

و با توجه به این موضوع که هرچه مقدار این نسبت به صفر

سلولهای مختلف بررسی مینماید .همچنین بهترین مدل

نزدیکتر باشد بیانگر این موضوع است که اشتباه مدل در

آشکارسازی روزهای بارانی در ایستگاه ایدنک به میزان 0/419

روزهای غیر بارانی کمتر است ،مشاهده میشود که در تمامی

میباشد .به عبارت دیگر حدود  42درصد از مواقعی که بارش رخ

نقاط محدوه مورد نظر از لحاظ شاخص  FARمدل

داده است توسط مدل  PERSIANN-CCSدر ایستگاه ایدنک

 PERSIANN-CDRبهتر از مدل  PERSIANN-CCSعمل

درست تشخیص داده شده است .شاخص  FARبیانگر نسبت

مینماید .بهترین مکانهایی که در آن میزان اشتباه مدل کمتر

تعداد بارش ثبت شده زمینی نادرست به کل بارشهای ثبت

است در قسمت شمالی حوضه میباشد و بعد از آن بهترین

شده میباشد و همچنین نشاندهنده قسمتی از نقاط بارانی

ناحیه در نیمه غربی حوضه قرار دارد.

بارش روزانه در تمامی ایستگاهها توسط مدلهای

 PERSIANN-CCSتوانایی بیشتری نسبت به

برآورد شده توسط مدل است که در ایستگاه زمینی فاقد

PERSIANN-CCS

PERSIANN-CDR

PERSIANN-CCS
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شکل  -5دياگرام تيلور ارزيابی بارش ماهانه مدلهای بارش
جدول  -4مقادير شاخصهای ارزيابی بارش روزانه مدلهای بارش در ايستگاههای محدوده مطالعاتی

دهنو
قلعه رییسی
ایدنک
مارگون

Datasets Name

RB

RMSE

CC

POD

FAR

CSI

P-CCS

0/489

9/980

0/437

0/398

0/376

0/321

P-CDR

0/548

9/350

0/566

0/323

0/264

0/290

P-CCS

0/150

7/010

0/364

0/335

0/347

0/284

P-CDR

0/339

5/869

0/565

0/282

0/219

0/261

P-CCS

0/215

7/365

0/386

0/419

0/396

0/328

P-CDR

0/279

6/042

0/615

0/371

0/238

0/333

P-CCS

0/181

6/066

0/454

0/411

0/340

0/339

P-CDR

0/308

4/846

0/636

0/338

0/238

0/306
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شکل  -6توزيع مکانی ميزان  PODدر مجموعه داده های  PERSIANN-CCSو PERSIANN-CDR

جدول  5مقادیر شاخصهای ارزیابی بارش روزانه به
تفکیک چهار فصل بهار ،تابستان ،پاییز و زمستان را نشان
میدهد .با توجه به مقادیر  RBموجود در جدول مشاهده
میشود که در تمامی فصلها ،میزان بارش برآورد شده توسط
مدل  PERSIANN-CDRکمبرآورد عمل نموده و بارش
برآوردی توسط مدل  PERSIANN-CCSدر فصل بهار
بیش¬برآورد و در فصول پاییز و زمستان کمبرآورد عمل
مینماید .بر اساس مقادیر  RMSEمشخص است که بهترین
عملکرد مدلها در فصل تابستان است که میزان بارش در این
فصل کم است و مدلهای شبکهبندی شده نیز میزان بارش را به
درستی پیشبینی کرده و میزان خطا کمتر برآورد شده است و
مدل  PERSIANN-CCSدقت بیشتری نسبت به مدل
 PERSIANN-CDRدارا میباشد .همچنین بر مبنای مقادیر

 CCبیشترین میزان همبستگی توسط مدل
در فصل زمستان در ایستگاه مارگون مشاهده میشود .همچنین
بر اساس مقادیر  PODمشخص میگردد در تمامی ایستگاهها و
کلیه فصول مدل  PERSIANN-CCSنسبت به مدل
 PERSIANN-CDRتوانایی باالتری برای تشخیص میزان
بارندگی دارا میباشد و بهترین مدل تشخیصگر بارش در
ایستگاه ایدنک در فصل زمستان توسط مدل PERSIANN-
 CCSبوده و بدترین تخمین مربوط به مدل PERSIANN-
 CDRدر ایستگاه قلعه رییسی در فصل تابستان میباشد؛ بر
اساس نرخ هشدار اشتباه که بیانگر حالتی است که بارندگی رخ
نداده اما مدل واقعه بارندگی را تخمین نموده است ،کم-
اشتباهترین مدل مربوط به  PERSIANN-CDRدر فصل بهار در
ایستگاه مارگون میباشد.
PERSIANN-CDR
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شکل  -7توزيع مکانی ميزان  FARدر مجموعه داده های  PERSIANN-CCSو PERSIANN-CDR

نتيجهگيری
این مطالعه به ارزیابی و مقایسه دادههای بارش ساالنه ،ماهانه و
روزانه خروجی دادههای ماهوارهای-مشاهداتی PERSIANN-
 CCSو  PERSIANN-CDRدر دوره زمانی  2003-2014با
دادههای مشاهداتی در منطقه باال دست سد مارون در 4
ایستگاه هواشناسی دهنو ،قلعهرییسی ،ایدنک و مارگون پرداخته
است .جدول  6مقایسه برخی تحقیقات صورت گرفته در مورد
دادههای شبکهبندی بارش با تحقیق حاضر را نشان میدهد .به
منظور ارزیابی بارش ساالنه ،شاخصهای ارزیابی  RMSE ،CCو
 RBمحاسبه گردید .برای ارزیابی مجموعه دادهها در مقیاس
ماهانه ،دیاگرام تیلور دادههای ماهانه در  4ایستگاه ذکر شده
ترسیم گردید .به منظور ارزیابی بارش روزانه عالوه بر
شاخصهای ارزیابی ،توزیع مکانی شاخصهای طبقهبندی

( )POD ،FARبا استفاده از روش  IDWترسیم گردید .نتایج
نشاندهنده این است که در مقیاس ساالنه هر دو مدل بارش
شبکهبندی شده در تمامی ایستگاهها کم¬برآورد عمل مینمایند
و نتایج نشاندهنده مناسبتر بودن دادههای PERSIANN-
 CCSنسبت به دادههای  PERSIANN-CDRدر مقیاس ساالنه
میباشد .بر خالف مقیاس ساالنه در مقیاس ماهانه دادههای
 PERSIANN-CDRدر تمامی ایستگاه توافق بیشتری با
دادههای شاهد دارند .همانند مقیاس ماهانه در مقیاس روزانه نیز
دادههای  PERSIANN-CDRدارای خطای کمتری در برآورد
بارش روزانه نسبت به مشاهدات بارانسنجها میباشند .با توجه
به مقادیر  PODو  FARمشاهده شده و توزیع مکانی آنها،
مقادیر بهینه این دو پارامتر به ترتیب در مدلهای
 PERSIANN-CCSو  PERSIANN-CDRموجود میباشد لذا
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میتوان نتیجه گرفت استفاده ترکیبی از این مدلها به منظور
آشکارسازی روزهای بارانی و غیر بارانی میتواند نتایج بهتری را
ارائه نماید به گونهای که روزهای بارانی را با استفاده از مدل
 PERSIANN-CCSمشخص نمود و روزهای غیر بارانی را با

مدل  PERSIANN-CDRمشخص کرد .در بررسی بارش روزانه
به تفکیک فصول ،نتایج نشان دهنده مناسبتر بودن مدل
 PERSIANN-CCSدر تخمین بارش و تشخیص وقایع بارش
میباشد

جدول  -5شاخصهای ارزيابی بارش روزانه به تفکيک چهار فصل

فصل

دهنو

بهار
تابستان
پاییز
زمستان

قلعه رییسی

بهار
تابستان
پاییز
زمستان

ایدنک

بهار
تابستان
پاییز
زمستان

مارگون

بهار
تابستان
پاییز
زمستان

مجموعه داده

RB

RMSE

CC

POD

FAR

CSI

P-CDR
P-CCS
P-CDR
P-CCS
P-CDR
P-CCS
P-CDR
P-CCS
P-CDR
P-CCS
P-CDR
P-CCS
P-CDR
P-CCS
P-CDR
P-CCS
P-CDR
P-CCS
P-CDR
P-CCS
P-CDR
P-CCS
P-CDR
P-CCS
P-CDR
P-CCS
P-CDR
P-CCS
P-CDR
P-CCS
P-CDR
P-CCS

-0/836
0/3852
-1/53
-0/176
-0/885
-0/662
-0/596
-0/541
-0/773
0/6516
-1/483
0/024
-0/858
-0/463
-0/387
-0/380
-0/672
1/723
-5/318
2/066
-0/861
-0/562
-0/317
-0/293
-0/826
0/402
-0/547
-1/650
-0/817
-0/475
-0/342
-0/266

7/593
5/590
3/138
0/981
16/650
14/297
13/373
13/425
6/945
4/482
3/383
1/924
13/425
11/040
8/830
8/860
6/456
3/700
3/021
0/313
14/108
12/204
8/668
9/022
7/000
4/510
3/140
1/1082
12/735
9/530
7/350
7/970

0/105
0/328
0/011
0/157
0/25
0/354
0/505
0/484
0/1063
0/302
0/0005
0/017
0/265
0/247
0/476
0/455
0/105
0/407
0/045
0/0385
0/294
0/285
0/500
0/4416
0/1336
0/368
0/014
0/042
0/085
0/094
0/574
0/500

0/222
0/260
0/059
0/400
0/346
0/430
0/395
0/474
0/1815
0/177
0
0/0625
0/336
0/446
0/328
0/388
0/246
0/250
0/0338
0/125
0/416
0/490
0/450
0/506
0/2491
0/275
0/0545
0/100
0/367
0/456
0/392
0/487

0/1375
0/2125
0/500
0/500
0/320
0/436
0/255
0/380
0/200
0/376
1
0/660
0/186
0/2835
0/230
0/368
0/1758
0/318
0/500
0/750
0/2543
0/380
0/240
0/420
0/138
0/200
0/625
0/875
0/234
0/367
0/257
0/348

0/215
0/243
0/055
0/285
0/297
0/320
0/348
0/367
0/173
0/160
0
0/055
0/312
0/380
0/300
0/316
0/234
0/223
0/032
0/091
0/364
0/376
0/394
0/370
0/24
0/256
0/050
0/059
0/330
0/360
0/345
0/386

جدول  -6مقايسه برخی تحقيقات صورت گرفته در مورد دادههای شبکهبندی بارش با تحقيق حاضر
محقق یا محققین

محدوده مطالعهاتی

بازه زمانی

CC

RMSE
)(mm/day

POD

تحقیق حاضر

باالدست سد مارون

 1ژانویه  2003تا  31دسامبر 2014

0/386-0/636

5/869-9/98

-0/419
0/282

عبداللهی و همکاران ()2017

حوضه گرگان رود

سالهای آبی  83-82تا 86-85

دزفولی و همکاران ()2016

حوضه گرگان رود

سالهای آبی  83-82تا 86-85

3/961-8/732

0/249-0/59

لشکری و همکاران () 2016

دشت مشهد

2/56-5/64

---

)Tan and santo (2018

Malaysia

سال های 2010-1980
12 March 2014 to 29 February
2016

0/14-0/37
-0/397
0/106
0/25-0/45

3/49-9/17

0/29-0/57

0.5–0.6

12.94–14.93

0.86–0.89

)Sharifi et al., (2016

Chindwin River
Basin, Myanmar
Iran

April to January 2016

0.22–0.32

9.1–24.7

0.12–0.21

March 2014 to February 2015

0.4–0.52

6.38–19.41

0.46–0.7

)Yuan et al., (2017
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