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ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی چند مجموعه دادهی بارش
در سطح حوزههای آبخیز کشور
❖ مریم رستمی؛ دانشآموخته دکتری علوم و مهندسی آبخیز ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
❖ علی سالجقه*؛ استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
❖ فرودشریفی؛ استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
❖ آرش ملکیان؛ دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
❖ طیبه مصباحزاده؛ دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده
بارش نقش ی مهم در چرخههای بیوژئوش یمیایی ،آب ،انرژی و اقلیمی بازی میکند .چند مجموعه دادهی منطقهای و جهانی ش ام
 GPCC ،WFDEI-GPCC/V2/Leap ،MSWEP/E2OFDبه همراه تولیدات موسسات  IITM ،SMHIو  MOHCتحت پروژه CORDEX
در حال حاض ر برآوردهایی از این متغیر در س راس ر ایران ارائه میدهند .این مجموعه دادهها براس ا مش اهدات ایس تیاهی ،تی اویر
م اهوارهای و خروجی م دله ا ،دادهه ایی ب ا ق درت تکیی ه ای می انی ملتل برای ایران فراهم میکنن د .در این مط اله ه ی مق ایس ه
درونی برای دادههای بارش فراهمش ده توس ا این مجموعهها در طی س الهای  1990تا  2008ارائه ش ده اس ت .همچنین تمام این ده
مجموعه داده با مش اهدات ایس تیاههای زمینی مس تق در س ط س ی حوزه آبلیر رت ه دو کش ور اعت ارس نجی ش دهاند .دادههای GPCC
همانطور که انتاار می رفت از کیکیت باییی به لحاز زمانی هبه جر ماه اکت رو و میانی در نمایر بارش کش ور برخوردار میباش ند.
 MSWEPو  WFDEIبا میران اری ی و ریش ه دوم می انیین مربه ات خط ای به ترتی  2/75 ،0/58و  6/34 ،5/68برای  228ماه مورد
بررسی و همچنین براسا ارزیابیهای انجام شده در مقیا های زمانی و میانی ،تطابق بسیار قاب ق ولی با دادههای مشاهداتی دارند.
هر چند در مورد  MSWEPنیاز به اص تحاتی در بلرهای غربی و ش مال غربی کش ور و در مورد  WFDEIنیاز به اص تحاتی در
دادههای مربوط به ماههای ژوئن و س تتام ر میباش د .یافتههای ما در این تحقیق راهنمای ارزش مندی برای ذینکهان ملتلکی ش ام
محققان آبلیرداری ،توسههدهندگان مدلهای بارش  -رواناب ،سط زمین و ارائهدهندگان داده فراهم میکند.
واژگان کلیدی :بارش ،اعت

ارسنجی،حوزههای آبلیر ایران MSWEP/E2OFD ،GPCC ،و WFDEI-GPCC/V2/Leap

* نویسنده مسئول :شماره تما 02632708359 :

Email: salajegh@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
بارش به همراه ش ار تابش ی منابع اس اس ی آب و انرژی
برای فرآیندهای ش یمیایی ،فیرییی و بیولوژییی س ط
زمین هس تن د ] 21و .[22این ش اره ا بر ت ادل گرم ا و
رطوبت بین س ط زمین و اتمس کر تاریر میگذارند ] [13و
ورودیهای پیررانر هواش ناس ی کلیدی برای مطالهات
استکادهکننده از مدلهای فرآیند زمین 1شام ش یهسازی
گیاه زراعی ،2مدلس ازی هیدرولوژییی ،3برآورد توس هه
اراض ی خش و تحلی وقایع گرد و غ ار میباش ند ] 6و
 .[11بنابراین ،برآورد دقیق بارش به عنوان ورودی سیستم
حوزه آبلیر برای مطالهات تغییر اقلیم و فرآیندهای س ط
زمین ضروری میباشد.
اگرچ ه ان دازهگیریه ای م تنی بر ایس تی اه مرس وم
میتوانن د مق دار ی متغیر را ب ا دق ت و ص ح ت ب ای ارائ ه
دهن د ،ام ا این ان دازهگیریه ا تنه ا قادر ب ه نم ایر اطتع ات
در مقیا های محلی و نقطهای هس تند ] .[1بنابراین ،با
کم ته داد مح دودی دادهبرداری در نق اطی ب ا ق ابلی ت
دس ترس ی از بهتی ویر کش یدن تغییرات میانی بهطور
ن اتوان میب اش ن د ] .[4در اواخر ده ه 1980
من اس
تینی های دادهگواری به عنوان ی وس یله بازس ازی
دادههای پیررانر تاریلی در قدرت تکیی بای پیشنهاد
ش دند ] .[19این نوآوری فرص تهای بیس ابقهای را برای
محقق ان ایج اد کرد .مجموع ه دادهه ای پیررانر نتیج ه
شده که بهطور مهمول شام بارش ،تابر موج کوتاه ،دما،
رطوبت نس ی ،س رعت باد ،فش ار س طحی و دییر دادههای
هواش ناس ی هس تند از همس انس ازی اطتعات پیربینی
هواش ناس ی عددی ،دادههای مش اهدات زمینی و دادههای
س نجر از دور در داخ ی محی ول تحلیلی مش تق
ش دهاند ] 19و  .[20تهداد زیادی مجموعه داده پیررانر
از جمل ه دادهه ای مراکر ملی برای پیربینی محیطی و

م رک ر م ل ی ب رای ب ازت ح ل ی ت ح ق ی ق ات ج وی
ه;NCEP/NCARو ] ،[12س یس تم دادهگواری اراض ی
جهانی هGLDASو ] ،[15مرکر اروپایی برای پیربینیهای
هواش ن اس ی می ان مقی ا هECMWFو ،ب ازتحلی ه ای
موقتی ه;ERA-Interimو ] ،[5ب ازتحلی ه ای  55س ال ه
ژاپنیها ه;JRA-55و را در ] ،[9میان بسیاری دییر میتوان
ن ام برد ک ه اکتون در دس تر قرار دارن د .این مجموع ه
دادههای پیررانر بهطور گس ترده مورد اس تکاده قرار
میگیرن د زیرا آنه ا ق درت تکیی می انی ب اییی دارن د،
منطق هی بررگی را در طی ی دوره بلن د م دت پوش ر
میدهند و استکاده و پردازش آنها راحت میباشد.
مجموعه داده پیررانر ص ر نار از اینیه بهوس یله
درونیابی مش اهدات زمینی تولید ش ده یا از محی ویت
بازتحلی مشتق شده باشند عدم قطهیتهای قاب توجهی
مجموع ه داده
دارن د ] .[14اری یه ای مرت ا ب ا ی
پیررانر میتواند در داخ نتایج مدل منتش ر ش ود ][18
و اگر دادههای پیررانر غیر قاب اعتماد باش ند خروجی
م دله ا میتوانن د غیرواقعگرای ان ه ب اش ن د ] .[3برای مث ال
خطاها در بارش میتواند اررات عمیقی بر ش یهس ازی
رطوبت خاک و رواناب داش ته باش د ] .[8بنابراین ارزیابی
دقت مجموعه داده پیررانر برای تش لیر اری یهای
مرت ا ب ا آنه ا موقهی ک ه در مط اله ات فرآین ده ای س ط
زمین مورد استکاده قرار میگیرند ضروری مینماید ].[13
پیر از این مط اله اتی ،مجموع ه دادهه ای پیررانر
مورد بررس ی در این پهوهر را در س ط جهان ارزیابی
کردهان د Beck .و همی اران در س ال  ،[2] 2017عملیرد
 22مجموعه داده را با اس تکاده از مش اهدات ایس تیاهی و
مدلس ازی هیدرولوژییی برای بارش در س ط جهان طی
س اله ای  2000 -2016مورد ارزی ابی قرار دادن د13 .
مجموعه داده بارش اص تن نش ده با مش اهدات درجا با
اس تکاده از مش اهدات بارش روزانه  76086ایس تیاه در
1

land process models
crop simulation
3
Hydrologic modeling
2
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س راس ر جهان مورد ارزیابی قرار گرفتند .نه مجموعه داده
دییر اص تن ش ده با مش اهدات با بهرهگیری از مدلس ازی
هی درولوژییی از طریق ک الی ره کردن م دل مکهومی HBV
در مق اب دادهه ای ر ت ش دهی جری ان آبراه هی 9053
حوزه آبلیر میانمقیا در س راس ر جهان مورد ارزیابی
قرار گرفته و نتایج عملیرد آنها مقایس ه ش د .تکاوتهای
مش لی ی در دقت این مجموعه دادهها و الیوهای زمانی-
میانی آنها یافت ش د .در میان مجموعه دادههای اص تن
نش ده ب ا ب ارش مش اه دهای م ج م وع ه دادهی
 MSWEP-ng V1.2و  V2.0م تنی بر دادهه ای ب ازتحلی
و م اهوارهای ب هطور کلی بهترین هم س تیی زم انی را ب ا
مش اهدات اندازهگیری ش ده نش ان دادند .دو مورد از س ه
مجموعه داده بازتحلی ه ERA-Interimو JRA-55و بهطور
غیرق اب انتا اری خط اه ای رون د پ ایینتری نس ت ب ه
مجموع ه دادهه ای م اهوارهای نش ان دادن د .در می ان
مجموعه دادههای اصتن شده با بارش نیر ،CPC Unified
 MSWEP V1.2و  ،V2.0بهترین امتیازات کالی راس یون را
بدست آوردند .اگرچه عملیرد خوب  CPC Unifiedم تنی
بر اندازهگیریهای زمینی ،در مناطق با مش اهدات پراکنده
یا فاقد مشاهدات بهید به نار میرسد .بهترین نتایج بهدی
مربوط به TMPA ،GPCP-1DD V1.2 ،CHIRPS V2.0
 3B42 V7و  WFDEI-CRUمیباش د .نتایج این مطالهه
تک اوته ای بررگی در دق ت برآورد و از اینرو اهمی ت
مجموع ه داده ب ارش در هر دوی ک اربرده ای عملی اتی و
تحقیقاتی را برجسته کرده است ].[2
اگرچه کیکیت مجموعه دادههای اش اره ش ده بهوس یله
مطالهات گوناگونی اعت ارس نجی و تایید ش ده اس ت ،این
دادهها فاقد اری ی نیس تند .با وجود انجام چنین مطالهاتی
در مج امع علمی کش وره ای گون اگون و اهمی ت انج ام
م ط ال ه ات دق ی ق م ن ط ق های روی آن ه ا ،اع ت ار
 MSWEP/E2OFDو  WFDEI_GPCC/v2/leapب رف راز
ایران طی س الهای اخیر هنوز ارزیابی نش ده اس ت .مجموعه
دادههای پروژه  CORDEXدر ایران توس ا محققینی مورد

ارزی ابی قرار گرفت ه اس ت ] .[10هرچن د در این مط اله ه
تغییرات زمانی و میانی تمامی مجموعه دادههای موجود در
دامنههای ملتل در کنار مجموعه دادههای ذکر شده و در
مقایس ه با آنها و دادههای  GPCCو مش اهدات ایس تیاهی
مورد بررس ی قرار خواهن د گرف ت .نت ایج این مق ایس ه ب ا
ش ناس اندن نقاط قوت و ض ه مجموعه دادههای توس هه
ی افت ه و کم ب ه درک ع دمقطهی ته ای موجود در آنه ا،
محقق ان را در انتل اب و درک دادهه ای پیررانر علوم
هواش ناس ی ،هیدرولوژی و دییر علوم مرت ا یاری خواهد
کرد و همچنین به نوآوری و پیش رفتهای بیش تر در این
مجموعه دادهها کم خواهد کرد.

 .2روششناسی
 .2.1دادهها
 .2.1.1مجموعه دادههای پیش رانش
E2OFD/MSWEP1 -

دادهه ا از من ابع

این مجموع ه داده در پی ترکی
گون اگون هایس تی اهه ای ان دازهگیریCPC Unified , :
 ،GPCCم اه وارهه اCMORPH GSMaP-MVK , :
 TMPA 3B42RT , PERSIANN SM2RAIN-ASCATو
منابع دادههای بازتحلی NCEP-CFSR, ERA-Interim :
JRA-55،و بهدست آمده است که در آن ی مجموعه داده
ش یهای جهانی با قدرت تکیی زمانی  3س اعته و قدرت
تکیی می انی  0/25درج ه برای دوره  1979ت ا 2014
ایجاد شده است ].[7
WFDEI-GPCC/V2/Leap -

داده اقلیمی مش اه دهای ب ا تکیی زم انی روزان ه در
مقی ا جه انی و ب ا تکیی می انی  0/5درج ه براس ا
مجموع ه داده ب ازتحلی  ERA-Interimو اس تک اده از
 GPCCب ا ه د تقلی اری ی میب اش د .مجموع ه داده
پیررانر هواشناسی  WFDEIبا استکاده از روششناسی
multi-source weighted- Ensemble precipitation

1
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مش ابهی ک ه ب هطور گس ترده در دادهه ای پیررانر
 1WATCHبا استکاده از دادههای بازتحلی ERA-Interim
س اخته ش د ،ایجاد گردیده اس ت .دادههای بازتحلی ERA-
 Interimبه پیش رفتهایی در دادههای س رعت باد و بارش
منجر ش دهاند در حین تغییرات در تی حیحات آئروس ،
ش ارهای موج کوتاه رو به پایین به ود یافتهاندWFDEI .
امیان مقایس ههای دقیقتر خروجیهای مدل س یس تم کره
زمین و هی درولوژییی را ب ا محی ویت م اهوارهای مرت ا
نس ت به استکاده از  WFDفراهم کرده است ].[17
 .2.1.2مجموعه دادههای پروژه CORDEX

م دله ای اقلیم منطق های از خروجی م دله ای جه انی
به عنوان ورودی برای تولید ش رایا مرزی مورد نیازش ان
اس تکاده میکنند .برای ارزیابی کارآیی مدلهای منطقهای

ملتل ب ا ورودیه ای متک اوت ،یزم اس ت آزمونه ایی
ترتی داده ش ود .پروژه "ریرمقی ا نم ایی هم اهن
منطق های "2ک ه از س وی ابرن ام ه جه انی پهوهره ای
اقلیمی 3حمایت میشود ،چنین آزمونهایی را سازماندهی
میکن د .در آنه ا دامن هه ایی برای من اطق ملتل زمین ب ه
دقت تهری ش دهاند .تهری دقیق و اص ولی این دامنهها
در کاهر خطای نتایج مدلس ازی تثریر بس رایی دارد .در
این پهوهر خروجی ب ارش تم امی م دله ای اقلیمی
منطق های 4برای دامن هه ایی ک ه ایران را در بر میگیرد از
س ای ت  ESGFاس تلراج گردی دن د .این دادهه ا در دو
مح دوده  CORDEXش ام ش م ال آفریق ا -خ اورمی ان ه
هMNAو و جنوب آس ی ا هWASو ب ا تکیی ه ای ملتل
برای سه  RCMموجود بود که در این مطالهه مورد ارزیابی
و مقایسه قرار خواهند گرفتند هجدول 1و.

جدول  .1اطالعات پایهی مجموعه دادههای شبیهسازی مورد بررسی و دادههای بارش GPCC

و ایستگاههای هواشناسی و وزارت نیرو مورد استفاده برای اعتبارسنجی آنها
نام

مدل گردش
عمومی جو

مدل اقلیمی
منطقهای

WFDEI_GPCC/v2/leap
E2OFD/MSWEP

-

-

SMHI5

ERAINT

RCA4.v1

SMHI

ERAINT

RCA4.v1

SMHI

ERAINT

RCA4.v1

SMHI

ERAINT

RCA4.v2

SMHI

ERAINT

RCA4.v2

IITM6

ERAINT

RegCM4-4.v5

MOHC7

ERAINT

HadRM3P.v1

GPCC

-

-

REF

نوع
Forcing dataset
Forcing dataset
Cordex data, Hindcast
experiment design
Cordex data, Hindcast
experiment design
Cordex data, Hindcast
experiment design
Cordex data, Hindcast
experiment design
Cordex data, Hindcast
experiment design
Cordex data, Hindcast
experiment design
Cordex data, Hindcast
experiment design

دادههای مشاهداتی ایستیاهی

دوره زمانی
موجود

قدرت تکیی
میانی

دامنه

1979-2013
1979-2014

)0.50˚ (≈56km
)0.25˚ (≈28km

-

1980-2010

)0.22˚ (≈25km

MNA 22

1980-2010

)0.25˚ (≈28km

MNA 22i

1980-2010

)0.44˚ (≈50km

MNA 44

1980-2010

)0.50˚ (≈56km

MNA 44i

1980-2010

)0.50˚ (≈56km

WAS 44i

1979-2008

)0.50˚ (≈56km

WAS 44i

1990-2011

)0.50˚ (≈56km

WAS 44i

1891-2016

)0.50˚ (≈56km

-

1990- 2008

-

-

1

)WATCH Forcing Data (WFD
CORDEX
3
WCRP
4
RCM
5
Swedish Meteorological and Hydrological Institute,
Rossby Centre
6
Indian Institute of Tropical Meteorology
7
Met Office Hadley Centre
2
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 .2.1.3مجموعه داده اعتبارسنجی

 .2.2آمارههای مورد استفاده

 -دادههای بارش GPCC

مرکر کلیم اتولوژی ب ارش جه انی ،تحلی ه ای ب ارن دگی
جه انی را برای پ ایر و تحقیق ات اقلیمی کره زمین ارائ ه
میکند .این مرکر آلمانی در برنامه تحقیقات اقلیمی جهان
و س یس تم رص د عمومی اقلیم مش ارکت داردGPCC .
دس ترس ی نامحدودی به مجموعه دادههای بارش روزانه و
ماهانهی ش یهای برای اهدا پایر اقلیمی و تحقیقات
مرت ا فراهم میکند.
 دادههای بارش ایستگاههای هواشناسی و وزارت نیرواین دادهه ا از من ابع ملتل دری اف ت و پس از کنترل
کیکی ت مورد اس تک اده قرار گرفتن د .ج دول  ،1اطتع اتی
کلی در خیوص تمامی این دادهها ارائه میدهد.
در ای ن مطاله ه دادهه ای  GPCCو ش یه
ایس تیاه ان دازهگی ری ب اران ته ی ه ش ده ب هوس یله
س ازمان هواشناس ی و وزارت نی رو ب ه عن وان مرجه ی
ب رای اعت ارس نجی مجموع ه دادهه ای ذک ر ش ده در
ب ای م ورد اس تکاده ق رار گرفتن د .ابت دا دادهه ای
ان دازهگیری ش ده در کش ور ب ا دادهه ای GPCC
مقایس ه گردی د ک ه نت ایج نش اندهن ده نردیی ی و
ارت اط ق وی ب ین ای ن دو مجموع ه داده ب ود .س تس
دادهه ای ان دازهگی ری ش ده ب ه عن وان مرج ع م ورد
استکاده ق رار گرف ت ه ر چن د وج ود دادهه ای GPCC
برای تحلی م ابقی مجموع ه دادهه ا از ق ی تغیی رات
میانی آنها سودمند واقع شد.

در این مطالهه ،برآوردهای بارش در مقیا های زمانی
و میانی ملتل اعت ارس نجی میگردد .س ه مهیار برای هر
مجموعه داده برای ایران محاس ه میشوند :میانیین وزنی،
انحرا مهی ار و ض ری تغییرات .دو مهی ار آخر ،دامن ه
واری انس داخلی در مجموع ه داده را انهی ا میدهن د.
ن اهنج اریه ای م اه ان ه از تکریق مق دار ب ارش از می انیین
دراز مدت بر اس ا کلیماتولوژی ماهانه 19س اله مش تق
ش دند .س تس خطای تغییرپذیری زمانی با بررس ی میران
 RMSEو اری ی برای تم امی این مجموع ه دادهه ا مورد
بررسی قرار گرفت هجدول 3و.
برای انجام مقایس ههای بیش تر مجموعه دادههای مورد
بررس ی نمونهبرداری مجدد ش دهاند تا با ش یه  0/5درجه
در  0/5درج ه مجموع ه دادهه ای  GPCCمنط ق ش ون د.
بهطور کلی ،آمادهسازی دادهها و انجام ارزیابیها در محیا
 LINUXو با کم  NCO1و بهد هم در محیا MATLAB
و  ARC- GISصورت گرفت.
اعت ارس نجی در مق اب مش اه دات ایس تی اهی و
اندازهگیریهای زمینی بر اس ا مقادیر ماهانه در طی 19
سال مورد بررسی ،انجام میشود .برای این مناور ماتریس
 11*228در محیا متل آماده گردید .آمارههای ارزی ابی
اس تکاده ش ده در این مقایس ه ش ام خطای ریش هی دوم
می انیین مربه ات و اری ی میب اش د .اری ی انهی ا دهن ده
درجهای اس ت که مجموعه داده مورد بررس ی ،دادههای
مرجع را بیشتر یا کمتر برآورد میکند.

جدول  .2معیارهای آماری خالصه کننده متوسط مکانی و تغییرپذیری بارش متوسط ساالنه در طی سالهای ( 2008-2014میلیمتر در سال)
آمارهها

GPCC

IITM

MOHC

SMHI
WAS44i

SMHI
MNA44i

SMHI
MNA44

SMHI
MNA22i

SMHI
MNA22

MSWEP

WFDEI

میانیین

301

447

297

306

178

186

201

222

324

350

انحرا مهیار

45/47

60/72

63/00

56/74

32/31

30/57

32/71

33/97

57/75

54/62

ضری تغییرات

0/15

0/14

0/21

0/19

0/18

0/16

0/16

0/15

0/18

0/16

NetCDF Operators

1
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جدول  .3معیارهای آماری خالصه کننده برآوردهای بارش ماهانه براساس مجموعه دادههای مختلف نسبت به دادههای مشاهداتی ایستگاهی
(واحدها میلیمتر در ماه و میلیمتر درسال)

MSWEP

6/91

-2/29

-3/54

-1/06

-1/60

-0/34

-0/19

1/18

0/55

2/74

5/25

3/68

2/53

WFDEI

33/08

-0/40

-2/27

1/53

4/97

3/59

3/09

5/01

3/20

2/03

3/68

3/18

5/46

MOHC

-21/03

-7/13

-2/47

-1/54

-1/83

1/08

0/11

1/41

3/72

-5/21

-5/25

-0/20

-3/69

IITM

129/16

2/82

3/44

16/84

16/11

32/80

21/81

6/15

2/95

-8/81

1/66

16/08

17/28

SMHI MNA22

-96/05

-30/5

-17/7

-2/8

2/63

9/89

15/35

12/35

4/12

-10/4

-25/2

-21/9

-31/8

-116/83

-31/4

-19/0

-4/87

0/43

7/54

11/89

9/19

1/88

-11/6

-25/8

-22/7

-32/4

SMHI MNA44

-131/13

-30/5

-18/4

-5/20

-0/68

5/44

7/90

6/97

1/35

-15/1

-27/6

-22/8

-32/3

SMHI MNA44i

-139/37

-30/6

-20/1

-7/3

-2/51

3/89

5/70

5/00

1/17

-14/8

-26/0

-21/9

-31/6

SMHI WAS44i

-13/34

-13/6

-11/5

-5/98

-1/33

8/44

12/81

11/52

11/36

-2/88

-9/2

-5/59

-7/35

GPCC

-16/47

-5/14

-6/98

-1/35

-0/81

0/70

0/72

1/31

1/19

-2/25

-2/23

-1/82

0/22

MSWEP

17/66

7/71

9/13

6/45

2/62

1/25

1/19

2/05

4/20

4/98

9/26

5/77

4/87

WFDEI

36/08

5/71

9/65

6/60

7/19

4/10

3/80

5/90

5/22

6/43

7/20

4/88

7/10

MOHC

33/92

12/15

10/53

9/01

2/94

1/73

2/91

3/35

9/02

12/11

12/77

9/46

8/33

IITM

139/35

15/20

17/29

23/78

21/43

40/32

30/46

9/08

11/63

14/65

11/87

21/00

22/70

SMHI MNA22

101/48

34/82

23/64

7/84

4/41

10/78

15/89

13/29

10/09

15/92

28/52

24/51

33/53

121/44

35/54

24/42

8/74

3/40

8/46

12/42

10/20

8/93

16/37

29/0

25/2

34/10

SMHI MNA44

135/88

34/33

24/11

9/33

4/08

6/11

8/50

8/16

9/67

19/89

30/67

25/54

33/98

SMHI MNA44i

147/15

36/76

31/54

11/30

5/68

5/31

7/93

6/83

10/11

25/21

33/36

30/92

36/58

SMHI WAS44i

35/88

16/85

15/33

9/44

4/33

9/22

13/41

13/38

13/87

10/74

13/71

9/87

12/21

GPCC

22/35

8/03

11/59

5/41

1/75

1/07

1/59

1/59

2/88

6/86

6/43

3/73

4/34

Bias

Annual

Dec

Nov

Oct

Sep

Aug

Jul

Jun

May

Apr

Mar

Feb

Jan

SMHI MNA22i

RMSE

SMHI MNA22i

دیاگرامهای تیلور ] [16برای توص ی بیش تر ارت اط
بین دادههای مورد بررسی و دادههای مرجع مورد استکاده
قرار میگیرد .این دی اگرام نرخ انحرا مهی اره ا ،ض ری
هم ستیی و  unbiased RMSEبین دادههای مورد بررسی
و مش اهدات مرجع را نش ان میدهد .این روشهای آماری
میتوانند مش لر کنند که دادههای مورد بررس ی تا چه
اندازه به مش اهدات ش اهت دارند .فرمولهای مربوط به
این آمارهها به شرن زیر است:
()1

1

2
𝑁∑ √ = 𝐷𝑆
) ̅𝑥 𝑖=1(𝑥𝑖 −
𝑁

()2

= 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑛𝑖𝑚𝑟𝑒𝑡𝑒𝑑 𝑓𝑜 𝑠𝑡𝑛𝑒𝑖𝑐𝑖𝑓𝑓𝑒𝑜𝑐
𝑁∑
)̅
𝑦𝑖=1(𝑥𝑖 −𝑥̅ )(𝑦𝑖 −
𝑁 2
𝑁∑√
̅ )2
𝑦𝑖=1(𝑥𝑖 −𝑥̅ ) ∑𝑖=1(𝑦𝑖 −

()3
()4
()5

1

2
𝑁∑ √ = 𝐸𝑆𝑀𝑅
) 𝑖𝑦 𝑖=1(𝑥𝑖 −
𝑁

𝑁
𝑁∑ = 𝑆𝐴𝐼𝐵
𝑖𝑦 𝑖=1 𝑥𝑖 − ∑𝑖=1

−1

𝑖𝑥 𝑁∑

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐵𝑖𝑎𝑠 = ∑𝑁𝑖=1

𝑖𝑦 𝑖=1
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که در آنها 𝑖𝑥 عنی ری از مجموعه داده ارزیابی ش ده،
̅𝑥 :مق دار متوس ا برای مجموع ه داده ارزی ابی ش ده،
𝑖𝑦 :عنی ری از مجموعه داده مرجع :𝑦̅ ،مقدار متوس ا
مجموع ه داده مرجع :N ،ته داد نق اط داده در نار گرفت ه
شده برای مقایسه میباشند.

 .3نتایج
 .3.1ارزیابی دادههای بارش

داده ذکر ش ده در جمله ق وجود دارد .همانطور که در
جدول ه2و نش ان داده ش ده بارش متوس ا در س راس ر ایران
ب هطور ق اب توجهی در  SMHIهب ه جر SMHI WAS44iو
کوچیتر است در حالیکه  IITMبررگترین مقدار متوسا
را دارا میب اش د CV .و SDمی انی در می ان مجموع ه
دادههای SMHI WAS44i ،MOHC ،MSWEP ،WFDEI
و  GPCCش یهتر هس تند ،هر چند مقادیر CVتا حدود
زیادی به مقادیر متوسا ش اهت دارند.
 .3.1.2تغییرات زمانی در بارش

 .3.1.1توزیع مکانی بارش
ش ی ه2و توزیع میانی بارش را براس ا ده مجموعه
داده نش ان میدهد .همه ده مجموعه داده از جنوب غربی
ایران به ش مال و ش مال غربی افرایش ی در بارش متوس ا
س این ه نش ان میدهن د .توزیع ب ارش بر اس ا
 SMHI WAS44i ،MOHC ،MSWEP ،WFDEIو
 GPCCبهطور کلی مش ابه اس ت اگرچه این پنج مجموعه
داده هنوز اختتفات متقابلی بهخی وص در قس متهای
ش مال غربی ایران دارند .مناطقی که بارش متوس ا س اینه
از  400میلیمتر فراتر میرود در  MOHC ،MSWEPو
 SMHI WAS44iنس ت به  WFDEIو  GPCCبررگتر
هس تن د و ب ارش برفراز بلره ای ش م الی ب هطور ق اب
توجهی در این س ه مجموعه داده نس ت به دو مجموعه
داده دییر بررگتر اس ت .در مورد پنج مجموعه داده دییر
تکاوت توزیع میانی برجس تهای میان آنها با پنج مجموعه

ش ی ه1و س ریه ای زم انی ن اهنج اریه ای ب ارش
متوس ا ماهانه را بهطور متوس ا برفراز کش ور براس ا پنج
مجموعه دادهای که توزیع میانی مناس تر و قاب ق ولی
داش تند ،نش ان میدهد .این مجموعه دادهها در بلر
عم دهای از دوره ارزی ابی ب هخوبی ب ا یی دییر مط ابق ت دارن د
ک ه ح اکی از آن اس ت ک ه پنج مجموع ه داده ب هطورکلی
تغییرپ ذیری ده های و بین س این ه را در ب ارش می انیین
متوس ا ش ده بر فراز ایران بازتولید میکنند .هرچند در
مورد  MOHCو  SMHI WAS44iدر برخی م اهه ا این
تط ابق کمتر از آنچ ه ک ه برای دییر مجموع ه دادهه ا وجود
دارد ،میباش د .جدول ه3و نش ان میدهد میران اری ی و
خطا در ماههای ملتل برای مجموعه دادههای ملتل به
چ هص ورت تغییر میکن د و ک دام م اهه ا ب ا خط ای برآورد
بیشتری مواجه هستند.

شکل  .1سریهای زمانی ناهنجاریهای بارش متوسط ماهانه
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شکل  .2توزیع مکانی بارش متوسط ساالنه طی سالهای 1990 -2008
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 .3.1.3مقایسه با دادههای ایستگاهی
مقایس ه توزیع میانی بارش براس ا ده مجموعه داده
تک اوته ای مش هودی را می ان این مجموع ه دادهه ا در
س راس ر کش ور نش ان میدهند .هش ی 2و .بنابراین ما
دادههای مش اهداتی م تنی بر ایس تیاههای مس تق را برای
ارزیابی بیش تر این مجموعه دادهها در تمام این منطقه و
همه حوزههای آبلیر رت ه دو کش ور هس ی حوض هو مورد
اس تکاده قرار میدهیم هش ی 4و .همانطور که ش ی 3
نش ان میدهد با در نار گرفتن آمارههای  RMSEو اری ی،
برآوردهای بارش متوس ا س اینه براس ا ،MSWEP
 WFDEIو  MOHCب ا دادهه ای مش اه داتی س ازگ ارتر

هستند .به دلی ناسازگاری بایی ش یهسازیهای  IITMو
 SMHIدر دامنههای ملتل  ،از ارائه نمودار آنها در ش ی
 3و  4خودداری نمودیم .هرچن د در بین تولی دات SMHI
س ازگاری بین  SMHI WAS44iبا دادههای مش اهداتی
نس ت به بقیه بهتر اس ت .مقادیر  RMSEو اری ی این
مجموعه دادهها به شرن زیر است:
IITM: RMSE= 21.68, Bias= 10.76
SMHI MNA22: RMSE= 21.07, Bias= -8.04
SMHI MNA22i: RMSE= 20.95, Bias= -9.73
SMHI MNA44: RMSE= 20.98, Bias= -10.93
SMHI MNA44i: RMSE= 23.79, Bias= -11.61
SMHI WAS44i: RMSE= 12.35, Bias= -0.97

شکل  .3مقایسه بارش چهار مجموعه داده در مقابل بارش اندازهگیری شده

R2

RMSE

NRMSE
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شکل  .4بررسیهای آماری انجام شده در سطح سی حوزه آبخیز کشور براساس دادههای مشاهداتی و شبیهسازیهای مختلف ،نقشهها از چپ به راست به ترتیب مربوط به مجموعه دادههای
 SMHI_WAS44i,MSWEP,MOHC,GPCCو  WFDEIمیباشد.
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مقایس ه دادههای مش اهداتی ایس تیاهی ماهانه با
برآوردهای بارش مجموعه دادههای مورد بررس ی نش ان
میدهد مقادیر  RMSEبرای  MSWEPو  WFDEIبس یار
پ ایین بوده و در ح دود  GPCCمیب اش د .برای تولی دات
 SMHIو  RMSE ،MOHCبررگتر ،ب ه نار میرس د در
درجه اول ناش ی از نمایر ض هی تغییرپذیری میانی در
این منطقه باش د همانطور که بهوس یله پراکندگی بیش تر
در نمودار پراکندگی 1نمایان شد .در عوض در مورد IITM
 RMSE ،بررگ از ی اری ی س یس تماتی بای در بارش
متوس ا س اینه در ک کش ور منتج ش ده اس ت .تغییرات
م اه ان ه در اری ی و  RMSEبرای این مجموع ه دادهه ا در
طی س الهای  1990-2008در جدول  3ارائه ش ده اس ت.
براس ا این مهی اره ا  MSWEPو  WFDEIدقیقترین

م اهه ای این

برآورده ای ب ارش را در ایران در طی اغل
دوره فراهم میکند.
دیاگرام تیلور تهیه ش ده براس ا مجموعه دادههای
مورد بررس ی در این مطالهه هش ی 5و تایید میکند که
 MSWEPو  WFDEIدر طی این س اله ا بلوبی عم
میکنند بهطوری که نقاط قرمر نمایردهندهی MSWEP
با هم در ی منطقه با ضری هم ستیی بین  0/6و 0/96
و واریانس نرمال ش ده نردی به ی  ،نش اندهنده مقادیر
کمی از  ،unbiased RMSEمتمرکر ش دهان د .این نت ایج
نش ان میدهن د که بارش ماهانه براس ا  MSWEPو
 WFDEIدر ایران پایدار و قاب اطمینان هس تند .عملیرد
مجموعه دادههای دییر بهخی وص با گس ترش وس یهی
برای  IITMضهی میباشد.

شکل  .5دیاگرام تیلور تهیه شده برای مطالعه حاضر

اگرچ ه ده مجموع ه داده مورد بررس ی ویهگیه ای
مش ترک زیادی دارند و میتوانند بهدرس تی ویهگیهای
گس تردهای از بارش را برفراز من اطقی در جه ان منهیس

کنن د ،ام ا تجری ه و تحلی م ا تکاوته ای بس ی ار مهمی را
برای ایران ش ناس ایی میکند .این تکاوتها از فاکتورهای
مته ددی ب هوجود میآین د از جمل ه ق درت تکیی ه ای
scatter plot
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و الیوریتمه ای ملتل

ملتل  ،دادهه ای پ ای هی ملتل
برای ترکی کردن این دادهها.
در این مطالهه ،توزیع میانی بارش در ده مجموعه داده
مورد مقایس ه قرار گرفت و کیکی ت آنه ا در ایران ارزیابی
گردی د .عتوه بر این ب ا بهرهگیری از مهی اره ای ملتلکی
چون اری ی ،ض ری ک ارایی نر -س اتیلی  ،ش ی
رگرس یون و ش اخر  RMSEاس تاندارد ش ده ،میانیین
مجموع مربه ات خط ا و ض ری ت یین ،عملیرد پنج
مجموعه دادهی منتل برفراز س ی حوزهی آبلیر کش ور
مورد ارزیابی قرار گرفت .نقش ههای موجود در ش ی 4
ب هوض ون نم ای انگر تک اوت بین این مجموع ه دادهه ا
میباش ند .براس ا نتایج حاص از ارزیابیهای ملتل ،
 MSWEPدر هر دو مقی ا زمانی ماهانه و س اینه بهتر

 .4بحث و نتیجهگیری
در س الهای اخیر تهداد در حال افرایش ی از مجموعه
دادهه ای ملتل برای حم ای ت تحقیق ات هی درولوژییی،
کلیماتولوژییی و کش اورزی توس هه داده ش دهاند .در این
مطالهه ،ی مقایس ه درونی و ارزیابی محی ویت بارش برای
م ج م وع ه دادهه ای پ ی رران ر MSWEPو WFDEIو
مجموع هدادهه ای پروژه  CORDEXتولی د ش ده توس ا
موسسات  SMHI ،IITMو  MOHCبرفراز ایران ارائه گردید.
نتایج ،راهنمای س ودمندی برای کاربران و تولیدکنندگان
این مجموع ه دادهه ا فراهم میکن د .ب ارش در هم ه این
مجموعه دادهها ،توزیعهای میانی مش ابهی با ی گرادیان
مث ت از جنوب ش رقی به ش مال غربی ایران را نش ان
میده د .هرچن د در مورد کمی ت این گرادی ان تک اوته ای
ق اب توجهی وجود دارد .ب ارش ی ک ه از RCA4هب ه جر در
مورد دامنه WAS44iو برآورد میش ود بهطور س یس تماتی
کمتر از دییر مجموع ه دادهه ا در بیش تر من اطق ایران
میباش د .تغییرپذیری زمانی آنومالیهای بارش متوس ا
م اه ان ه ب هطور کلی در می ان این پنج مجموع ه داده
) MSWEP, WFDEI, MOHC, SMHI WAS44iو
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عم میکن د زیرا این مجموع ه ،مش اه دات را از من ابع
اطتع اتی ملتلکی ک ه اعت ار آنه ا در مط اله ات ملتلکی در
س ط جهان به ار ات رس یده ترکی میکند که این امر
دارای مرایای قاب توجهی برای کیکیت تحلی میباش د.
قادر به بازتولید مقادیر میانیین س اینه و ماهانه میباش د
ض هی تر عم میکند.
هرچند در مورد ماههای خش
اگرچه در قس متهای ش مالی و غربی بلی وص ش مال
غربی ایران بیربرآوردهای قاب توجهی در آن وجود دارد.
 WFDEIی مجموعه داده جهانی اس ت که از مش اهدات
 GPCCبرای تقلی اری ی بهره گرفته اس ت .این مجموعه
داده نیر در ایران از کیکیت مناس ی برخوردار اس ت .هر
چند در مورد ماههای ژوئن ،جویی ،آگوس ت ،س تتام ر و
اکت ر هبهخیوص ستتام رو ضهی تر عم میکند.
GPCCو رابت اس ت هر چند در مورد  MOHCو SMHI
 WAS44iتغییراتی در برخی ماهها مشاهده میش ود .در این
مطالهه مجموعه دادهها در مقاب مش اهدات ایس تیاهی
بارش مس تق فراهمش ده در طی س الهای 1990 -2008
اعت ارس نجی گردیدند .براس ا این اعت ارس نجی MSWEP
و  WFDEIبهترین عملیرد را در هر دو مقی ا می انی و
زمانی ماهانه و س اینه با کمترین  RMSEو بایترین ض ری
هم س تیی در میان این مجموعه دادهها فراهم میکنند .هر
چند تغییرات میانی بارش براس ا این مجموعه داده در
بلرهای غربی و ش مال غربی س ازگاری کمتری نس ت به
 WFDEIب ا دادهه ای مش اه داتی و  GPCCدارد .ب هطور
ختصه هیچ ی از این دو مجموعه داده بهوضون دییری را
ش یس ت نمیدهد RCA4 .در دامنه  MNA22با داش تن
می انی ب هنا ر میرس د
بیش ت ری ن ق درت تکیی
واقعگرایانهترین برآوردها را از بارش ارائه دهد ،در ص ورتی
که نتایج خت این موض وع را رابت کرد .برآوردهای بارش
 HadRM3P.v1برفراز ایران فض ای قاب توجهی برای به ود
دارند .بهطور کلی تمامی این محی ویت بهطور گس تردهای
بلی وص در من اطقی ک ه دادهه ای ایس تی اهی پراکن ده
هس تند اس تکاده میش وند و بهطور مداوم در حال توس هه و
به ود هس تند .همچنین در ص ورت اص تن توزیع میانی

1401  تابستان،2  شماره،75  دوره، مجله منابع ط یهی ایران،مرتع و آبلیرداری

ب ل ر غ رب ی و ش م ال غ رب ی ای ران ج ای ی ک ه ت راک م
 نیاز.ایستیاههای زمینی بر فراز مناطق کوهستانی کم اس ت
فراوانی به به ود کیکیت دادههای پیررانر در این مناطق
 میتوان دWFDEI  وMSWEP  عملیرد خوب.وجود دارد
نق اط قوت ادغ ام دادهه ای دقیق برآورده ای ایس تی اهه ای
 م اهوارهای و م تنی بر دادهه ای ب ازتحلی ک ه،ان دازهگیری
میم ییدییر هس تند و همچنین نقر تی حی اری ی با
. را آشیار کندGPCC اتیا به دادههای مهت ری چون
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، برفراز مناطق ش مال غربی و غربی کش ورMSWEP بارش
 این نتایج به.دقت این دادهها بس یار افرایر خواهد یافت
محقق ان کم خواه د کرد ت ا در هنی ام انتل اب داده
 به اندازهگیری عدم قطهیت،تی میمات آگاهانهتری بییرند
کم میکند و دس تورالهملی ارائه میدهد که میتواند به
ارائهکنندگان این دادهها یاری رس اند تا این مجموعه دادهها
 نتایج ما.و دییر مجموعههای ش یه به اینها را به ود دهند
همچنین ع دمقطهی ته ای بررگی ک ه در مجموع ه دادهه ای
فهلی باقی مانده اس ت را برجس ته میکند بهخی وص در

References
[1] Boegh, E., Thorsen, M., Butts, M. B., Hansen, S., Christiansen, J. S., Abrahamsen, P., Hasager, C. B.,
Jensen, N. O., van der Keur, P., Refsgaard, J. C., Schelde, K., Soegaard, H., and Thomsen, A. (2004).
Incorporating remote sensing data in physically based distributed agro-hydrological modelling, J. Hydrol.,
287, 279–299.
[2] Beck, H. E., Vergopolan, N., Pan, M., Levizzani, V., Albert I.J.M. van Dijk., Weedon, G. P., Brocca, L.,
Pappenberger, F., Huffman, G. J and Wood, E. F. (2017). Global-scale evaluation of 22 precipitation
datasets using gauge observations and hydrological modeling, Hydrol. Earth Syst. Sci., 21, 6201–6217.
[3] Cosgrove, B. A., Lohmann, D., Mitchell, K. E., Houser, P. R., Wood, E. F., Schaake, J. C., Robock, A.,
Marshall, C., Shefﬁeld, J., Duan, Q. Y., Luo, L. F., Higgins, R. W., Pinker, R. T., Tarpley, J. D., and Meng,
J. (2003). Real-time and retrospective forcing in the North American Land Data Assimilation System
(NLDAS) project, J. Geophys. Res.-Atmos., 108, 1887–1902, https://doi.org/10.1029/2002jd003118, 2003.
[4] Duan, Z., Bastiaanssen, W. G. M., and Liu, J. (2012). Monthly and annual validation of TRMM Muliti
satellite Precipitation Analysis (TMPA) products in the Caspian Sea Region for the period 1999– 2003,
Geoscience and Remote Sensing Symposium, 3696–3699, https://doi.org/10.1109/igarss.2012.6350613.
[5] Dee, D. P., Uppala, S. M., Simmons, A. J., Berrisford, P., Poli, P., Kobayashi, S., Andrae, U., Balmaseda,
M. A., Balsamo, G., Bauer, P., Bechtold, P., Beljaars, A. C. M., van de Berg, L., Bidlot, J., Bormann, N.,
Delsol, C., Dragani, R., Fuentes, M., Geer, A. J., Haimberger, L., Healy, S. B., Hersbach, H., Holm, E. V.,
Isaksen, L., Kallberg, P., Kohler, M., Matricardi, M., McNally, A. P., Monge-Sanz, B. M., Morcrette, J.
J., Park, B. K., Peubey, C.,de Rosnay,P.,Tavolato,C.,Thepaut,J.N.,andVitart,F. (2011). The ERA-Interim
reanalysis: conﬁguration and performance of the data assimilation system, Q. J. Roy. Meteor. Soc., 137,
553–597, https://doi.org/10.1002/qj.828.
[6] Huang, J. P., Yu, H. P., Guan, X. D., Wang, G. Y., and Guo, R. X. (2016). Accelerated dryland expansion
under climate change, Nature Climate Change, 6, 166–172, https://doi.org/10.1038/Nclimate2837.
[7] Hylke E. Beck., Albert I. J. M. van Dijk., Levizzani. V, Schellekens J., Miralles. D. G., Martens. B., and
Roo A. (2017). MSWEP: 3-hourly 0.25◦ global gridded precipitation (1979–2015) by merging gauge,
satellite, and reanalysis data. Hydrol. Earth Syst. Sci., 21, 589-615.

195

...ارزیابی تغییرات زمانی و میانی چند مجموعه دادهی بارش در

[8] Luo, L. F., Robock, A., Mitchell, K. E., Houser, P. R., Wood, E. F., Schaake, J. C., Lohmann, D.,
Cosgrove, B., Wen, F. H., and Shefﬁeld, J.(2003). Validation of the North American Land Data
Assimilation System (NLDAS) retrospective forcing over the southern Great Plains, J. Geophys. Res.Atmos., 108, 8843, https://doi.org/10.1029/2002JD003246.
[9] Kobayashi, S., Ota, Y., Harada, Y., Ebita, A., Moriya, M., Onoda, H., Onogi, K., Kamahori, H.,
Kobayashi, C., Endo,H., Miyaoka, K., and Takahashi, K.(2015). The JRA-55 Reanalysis: General
Speciﬁcations
and
Basic
Characteristics,
J.
Meteorol.
Soc.
Jpn.,
93,
5-48,
https://doi.org/10.2151/jmsj.2015-001.
[10] Kamyar, A., Yazdanpanah, H. and Movahedi, S. (2017). Accuracy Evaluation of the Outputs of Regional
Climate Models in Iran, Physical Geography Research Journal.
[11] Kang, L. T., Huang, J. P., Chen, S. Y., and Wang, X. (2016). Long-term trends of dust events over Tibetan
Plateau
during
1961–2010,
Atmos.
Environ.,
125,
188–198,
https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2015.10.085.
[12] Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gandin, L., Iredell, M., Saha, S., White,
G., Woollen, J., Zhu, Y., Chelliah, M., Ebisuzaki, W., Higgins, W., Janowiak, J., Mo, K. C., Ropelewski,
C., Wang, J., Leetmaa, A., Reynolds, R., Jenne, R., and Joseph, D.(1996). The NCEP/NCAR 40-year
reanalysis project, B. Am. Meteorol. Soc., 77, 437–471, https://doi.org/10.1175/15200477
(1996)077<0437:Tnyrp>2.0.Co;2.
[13] Pan, X. D., Li, X., Yang, K., He, J., Zhang, Y. L., and Han, X. J.(2014). Comparison of Downscaled
Precipitation Data over a Mountainous Watershed: A Case Study in the Heihe River Basin, J.
Hydrometeorol., 15, 1560 1574,https://doi.org/10.1175/Jhm-D13-0202.1.
[14] Qian, T., Dai, A., Trenberth, K. E., and Oleson, K. W. (2006). Simulation of Global Land Surface
Conditions from 1948 to 2004. Part I: Forcing Data and Evaluations, J. Hydrometeorol., 7, 953–975,
https://doi.org/10.1175/JHM540.1.
[15] Rodell, M., Houser, P. R., Jambor, U., Gottschalck, J., Mitchell, K., Meng, C. J., Arsenault, K., Cosgrove,
B., Radakovich, J., Bosilovich, M., Entin, J. K., Walker, J. P., Lohmann, D., and Toll,D. (2004). The
global land data assimilation system, B.Am. Meteorol. Soc.,85,381–394,https://doi.org/10.1175/Bams85-3-381.
[16] Taylor, K. E. (2001). Summarizing multiple aspects of model performance in a single diagram, J.
Geophys. Res.-Atmos., 106, 7183–7192, https://doi.org/10.1029/2000JD900719.
[17] Weedon, G. P., Gomes, S., Viterbo, P., Shuttleworth, W. J., Blyth, E., Osterle, H., Adam, J. C., Bellouin,
N., Boucher, O., and Best, M. (2011). Creation of the WATCH Forcing Data and Its Use to Assess Global
and Regional Reference Crop Evaporation over Land during the Twentieth Century, J. Hydrometeorol.,
12, 823–848, doi:10.1175/2011jhm1369.1.
[18] Wang, W.,Cui, W.,Wang, J.,andChen,X. (2016a). Evaluation of GLDAS1 and GLDAS-2 forcing data
and Noah model simulations over China at monthly scale, J. Hydrometeorol., 17, 2815–2833,
https://doi.org/10.1175/JHM-D-15-0191.1.
[19] Xie, X., He, J.-H., and Qi, L. (2011). A review on applicability evaluation of four reanalysis datasets in
China, Journal of Meteorology & Environment, 27, 58–65.
[20] Zhao, T. B., Fu, C. B., Ke, Z. J., and Guo, W. (2010). Global Atmosphere Reanalysis Datasets: Current
Status and Recent Advances, Adv. Earth Sci., 25, 242–254.
[21] Zhao, F. and Zhu, J. (2015). Assessing Quality of Grid Daily Precipitation Datasets in China in Recent
50 Years, Plateau Meteorology, 34,50 58, https://doi.org/10.7522/j.issn. 1000-0534.2013.00141.
[22] Zhang, L., Liu, H., Ye, Y., and Huang, C. (2010). Distributed modeling of shortwave solar radiation

distribution
over
the
Tibetan
Plateau,
https://doi.org/10.11849/zrzyxb.2010.05.012.

J.

Natural

Resources,

25,

811–821,

Accepted: 2019-08-09
Received: 2019-05-20

pp. 181-196

Evaluation of Spatial and Temporal Variability of the several
datasets for precipitation over Iranian watersheds
❖
❖
❖
❖
❖

M. Rostami; PhD Graduate in Watershed Management, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
A. Salajegheh*; Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
F. Sharifi; Professor of Soil conservation and watershed management Research Institute, Tehran, Iran
A. Malekian; Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
T. Mesbahzadeh; Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

Abstract
Precipitation plays an important role in climatic, water, energy and biogeochemical cycles.
Several global and regional data sets currently provide historical estimates of this variable over
Iran, including the MWEP and WFDEI forcing datasets and production of some institutions such
as MOHC, SMHI and IITM. All these datasets provide data with different resolutions based on
gage stations, satellite Images and models output. In this study, we do an inter comparison
between these data sets during 1990- 2008. We also validate all ten data sets against independent
ground station observations over 30 second-order basins of Iran. MSWEP and WFDEI have an
acceptable compatibility with observational data on different spatial and temporal resolutions.
RMSE and Bias are 5.68, 6.34 and 0.58, 2.75 for these two datasets during 228 months,
respectively. However, it is needed that MSWEP improves in the western and northwestern parts
of the country and WFDEI in June and September months. Our ﬁndings in this research provide
valuable guidance for a variety of stakeholders, including rainfall- runoff and land-surface
modelers, watershed management studies and data providers.
Keywords: precipitation, validation, GPCC, watersheds of Iran, MSWEP/E2OFD and WFDEIGPCC/V2/Leap
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