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Abstract
Awareness of the spatial and temporal distribution of
precipitation around the world is useful for improving climate
awareness and modifying climate forecasting models.
However, determining the precipitation distribution is a
complex task due to the lack of a single estimator with
sufficient coverage and accuracy. In this study, the
performance of TRMM-3B43-V7 and PERSIANN-CDR
satellite precipitation products on a monthly scale and in
different climatic regions in Iran were evaluated. For this
purpose, measured rainfall data were used in 81 synoptic
stations located in the whole country of Iran in the period from
2008 to 2019. To more accurately evaluate the efficiency of the
two products, the values of the statistical indices of correlation
coefficient, root mean square error, efficiency factor and false
alarm ratio in the position of all synoptic stations were
calculated and analyzed. The results showed that in general,
TRMM has a significant advantage over PERSIANN-CDR in
all statistical indicators. However, the performance of both
products in rainy areas was associated with more errors. With
the exception of moderate and humid regions, both products
estimated more rainfall in the rest of the climatic Regions. This
difference in rainfall estimates is greater in arid and semi-arid
areas than in other areas.
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چکیده
آگاهی از توزیع مکانی و زمانی بارش در سراسر جهان براي بهبود شناخت
 البته تعیین.اقلیم و اصالح مدلهاي پیشبینی اقلیم و هوا سودمند است
توزیع بارش به دلیل فقدان یک برآوردکننده واحد با پوشش و دقت کافی کار
 در این پژوهش عملکرد محصوالت بارش ماهوارهاي.پیچیده اي است
 در مقیاس ماهانه و در نواحیPERSIANN-CDR  وTRMM-3B43-V7
 بدین منظور از.اقلیمی مختلف در پهنه ایران مورد ارزیابی قرار گرفتند
 ایستگاه سینوپتیک واقع در کل51 دادههاي اندازهگیري شده بارندگی در
 براي بررسی. استفاده شد2110  تا2115 کشور ایران در بازه زمانی سالهاي
 مقادیر شاخصهاي آماري ضریب،دقیقتر میزان کارایی دو محصول
، ضریب کارایی و نسبت هشدار اشتباه، جذر میانگین مربعات خطا،همبستگی
.در موقعیت تمامی ایستگاههاي سینوپتیک محاسبه و تجزیه و تحلیل شد
 در کلیه شاخصهاي آماريTRMM نتایج حاکی از آن است که به طور کلی
 البته عملکرد هر. داردPERSIANN-CDR برتري قابل توجهی نسبت به
 ضمن اینکه.دو محصول در مناطق پر بارش با خطاي بیشتري همراه است
 هر دو محصول مقدار بارش را در باقی،به غیر از نواحی معتدل و مرطوب
 این اختالف برآورد بارش.نواحی اقلیمی بیشتر از مقدار واقعی برآورد میکنند
.در نواحی بیابانی و نیمهبیابانی بیشتر از سایر مناطق است
، ایران، محصوالت بارش ماهوارهاي، سنجشازدور، بارش:کلمات کلیدی
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) et al. (2014به ارزیابی و کالیبراسیون دادههاي بارش ماهواره
 TRMMدر مناطق خشک و نیمهخشک ایران پرداختند .نتایج آنها
نشان داد که حداکثر مقدار بارندگی  TRMMدر بیشتر ماههاي سال
در شمال شرقی منطقه مورد مطالعه اتفاق افتاده است؛ در صورتیکه
در ماههاي گرم سال توزیع مکانی حداکثر بارندگی کامالً متغیر است.
) Miri et al. (2016با ارزیابی ویرایش هفتم الگوریتم  3B43ماهواره
 TRMMو محصول  GPCCدر مقیاس ماهانه براي دوره آماري
 1005تا  2111در سطح کشور ایران به این نتیجه رسیدند که هر دو
محصول در بیشتر ایستگاهها از دقت خوبی برخوردار بوده و بیشترین
میزان ضریب همبستگی در مناطق شمال شرق ،غرب و شمال غرب
ایران به واسطه تراکم زیاد ایستگاههاي بارانسنجی دیده میشود.
) Zanganeh et al. (2018با مقایسه محصوالت بارش ساعتی و
روزانه ماهوارههاي  PERSIANNو  CMORPHدر دوره زمانی
 1301تا  1305در حوضه آبریز شاپور نشان دادند که PERSIANN
و  CMORPHدر مقیاس ساعتی و روزانه دقت کافی ندارند و
همبستگی دادههاي مشاهداتی در مقیاس ساعتی با CMORPH
بیشتر از  PERSIANNاست .با این وجود  PERSIANNدر
تشخیص تعداد روزهاي بارانی نتایج بهتري را ارائه میکند.
) Khalighi-Sigaroodi et al. (2019با مقایسه محصوالت بارش
ماهانه ویرایش هفتم الگوریتم  3B42ماهواره  TRMMو محصول
 PERSIANN-CDRبا دادههاي ایستگاههاي زمینی در دامنههاي
جنوبی البرز در بازه زمانی  15ساله نشان دادند که بین محصوالت
بارش ماهوارهاي و دادههاي بارش اندازهگیري شده در سطح زمین
همبستگی کمی وجود دارد .کمترین و بیشترین ضریب همبستگی به
ترتیب از  1/22تا  1/02براي  TRMMو از  1/15تا  1/25براي
 PERSIANN-CDRاست Liu et al. (2019) .شش محصول
بارش روزانه ماهوارهاي ،PERSIANN ،PERSIANN-CDR
ویرایش هفتم الگوریتم  3B42ماهواره  ،TRMMنسخه زمان واقعی
 3B42ماهواره  ،TRMMنسخه خام  CMORPHو نسخه
 CMORPH-CRTرا در یک منطقه نیمهخشک و نیمه مرطوب
(حوضه رودخانه وي) در چین از سال  2110تا  2110مورد بررسی قرار
دادند .آنها نتیجه گرفتند که محصوالت بارش PERSIANN-
 TRMM-3B42-V7 ،CDRو  CMORPH-CRTمطابقت بهتري
با دادههاي بارش واقعی دارند Rahmati and Bavani. (2019) .با
مقایسه دادههاي روزانه چهار پایگاه داده ،TRMM 3B42
ERA- ،APHRODITE ،PERSIANN-CDR ،PERSIANN
 CHIRPS V2.0 ،INTERIMدر دوره زمانی  2111تا  2113در
حوضه آبریز کارون نشان دادند که با توجه به شاخصهاي آماري ،دو
پایگاه داده  APHRODITEو  ERA-INTERIMدر همه ارزیابیها
از دقت مناسبی برخوردار بودند .ولی در تشخیص عدم وقوع باران

 -7مقدمه
بارندگی یک متغیر مهم براي پایش و پیشبینی خشکسالی
هواشناسی است ( .)Golian et al., 2019بارش یکی از مهمترین
پارامترها در چرخه هیدرولوژي است که تغییرات زمانی و مکانی این
پارامتر و همچنین تأثیرگذاري زیاد آن بر محیطزیست طبیعی و انسانی
سبب توجه ویژه به این پارامتر در مطالعات مختلف اقلیمی ،هواشناسی،
هیدرولوژي ،محیطی و غیره شده است .از طرف دیگر ،تأثیرگذاري
مستقیم این عنصر جوي بر دسترس بودن آب شیرین و همچنین
پیامدهاي ناشی از شدت آن همچون طوفان ،کوالک ،سیل ،خشکسالی
و رانش زمین بر اهمیت ایـن پدیده بیشاز پیش افزوده است
( .)Sadeghi et al., 2019محققان به سختی میتوانند شبیهسازي
درستی از چـرخه آب ،بــدون مقادیر صحیح بارش داشته بـاشند
( .)Xue et al., 2013انـدازهگیري دقیق بارش یـا تخمین آن در
مدیــریت منابع آب ،پیشبینی آب و هوا ،کنترل خطر و غیره حیاتی
است ( .)Hou et al., 2014شناخت ویژگیهاي بارش در یک منطقه
به پراکنش ایستگاهها مربوط است و در مناطق بیابانی ،کوهها،
اقیانوسها و مناطق وسیع با جمعیت کم ،بسیار سخت و نیازمند صرف
هزینه زیاد است ( .)Bosilovich et al., 2008دادههاي گمشده
فراوان در ایستگاههاي هواشناسی ،بهروز نبودن متغیرهاي مختلف آب
و هوایی مانند دما و بارش و تراکم فضایی نامناسب ایستگاهها ازجمله
مشکالتی است که پژوهشگران در بخشهاي بزرگی از جهان بهویژه
کشورهاي کمتر توسعهیافته ،مناطق کوهستانی و بیابانی با آن مواجه
هستند ( .)Miri et al., 2016با توجه به پیشرفت روزافزون علوم ،نیاز
به استفاده از فناوريهاي جدید در پیشبینیها و تعیین الگوهاي دقیق
به خصوص در زمینه کنترل و مدیریت منابع آب به ویژه با توجه به
گرم شدن کره زمین بیشتر احساس میشود .از این رو در برخی مناطق
به دلیل دشواري در تعیین و اندازهگیري میزان بارش باید روشهایی
جایگزین روشهاي ایستگاهی شوند.
در حال حاضر ،تنها راه عملی براي رسیدن به یک الگوي جامع از
بارش در سطح جهانی استفاده از ماهوارههایی است که امکان دسترسی
به مشاهدات جامعی را فراهم میآورند (.)Hong et al., 2012
محصوالت بارشی مبتنی بر تکنیکهاي سنجشازدور امکان دسترسی
به دادههاي با گامهاي زمانی و مکانی مختلف را در کمترین زمان
ممکن و بدون هیچ هزینهاي میسر میسازند .از مهمترین محصوالت
بارشی ماهوارهاي که از توان تفکیک مکانی و زمانی مناسبی برخوردار
هستند میتوان به محصوالت  TRMMو PERSIANN-CDR
اشاره کرد .در سالهاي اخیر تحقیقات مختلفی در زمینه ارزیابی این
محصوالت در پهنه ایران و سایر کشورها انجام شده استErfanian .
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ایران را نشان میدهد .دریاهاي شمال و جنوب که از نواحی مرکزي
فاصله دارند و همچنین کوههایی که دورتادور کشور را پوشاندهاند،
ایران را با انواع مختلف آب و هوا در ردیف کشورهاي نادر جهان قرار
داده است .وجود کوههاي البرز در شمال و کوههاي زاگرس در غرب
کشور باعث شده که نواحی داخلی ایران داراي آب و هواي خشک و
بیابانی باشد .میانگین ساالنه بارش ایران نزدیک به  251میلیمتر
است؛ اما بارش دریافتی مناطق کویري از  51میلیمتر هم کمتر است.
در عوض در برخی نقاط کرانههاي غربی خزر بارش ساالنه نزدیک به
 1511میلیمتر میباشد .مقدار بارش  251میلیمتر تقریباً مرز میان
مناطق کم بارش و پر بارش ایران را تشکیل میدهـد .از آنجا که 31
درصد مساحت کشور کمتر از  251میلیمتر بارش دریافت میکند و در
مقابل تنها  0درصد سطح کشور بیش از  311میلیمتر بـارش دارد،
توزیع نابـرابـر بارشها بر روي کشور کامالً مشهود است
(.)Masoudian et al., 2011

عملکرد ضعیفی داشتند .در مجموع اظهار داشتند که میتوان از پایگاه
داده  APHRODITEبهعنوان جایگزین مناسبی براي دادههاي
مشاهداتی استفاده کرد .از میان دادههاي ماهوارهاي نیز TRMM
عملکرد مناسبی داشت Pilpayeh et al. (2020) .به مقایسه بین
محصوالت بارش  PERSIANN ،CMORPHو PERSIANN-
 CDRبراي حوضه درهرود در دوره زمانی  2113تا  2117و در مقیاس
روزانه پرداختند .نتایج آنها حاکی از عملکرد بهتر  CMORPHنسبت
به دو محصول دیگر است Hamza et al. (2020) .به ارزیابی
محصوالت بارش  ،PERSIANN-CDRویرایش ششم نسخه اجراي
نهایی ماهواره  SM2RAIN-ASCAT ،IMERGو ویرایش هفتم
الگوریتم  3B42ماهواره  TRMMدر کوههاي هندوکش پاکستان در
مقیاس روزانه ،ماهانه ،فصلی و ساالنه پرداختند .آنها نتیجه گرفتند
که همه محصوالت در مقیاس ماهانه عملکرد بهتري نسبت به مقیاس
روزانه دارند و عملکرد  PERSIANN-CDRو IMERG-Final
 Runs-V06در مقیاس فصلی بهتر بوده است .با این حال همه
محصوالت عملکرد نامطلوبی در تشخیص بارانهاي با شدت کم و
متوسط داشتهاند Nozarpour et al. (2021) .به ارزیابی محصوالت
بارش ماهوارهاي  MSWEPو  PERSIANN-CDRبا استفاده از
دادههاي مشاهداتی براي کشور ایران از سال  2115تا  2110در مقیاس
ماهانه پرداختند .نتایج ایشان نشان داد که ضریب همبستگی و ضریب
کارایی محصول  MSWEPدر کل کشور و به ویژه در نواحی جنوبی
و شمالی کشور نسبت به محصول  PERSIANN-CDRبهتر بوده
است.

در بین محصوالت بارش برآوردي ماهواره-پایه با تفکیک باال،
الگوریتم PERSIANN (Precipitation Estimation from
Remotely Sensed Information using Artificial Neural
) Networksبه دلیل استفاده از اطالعات مادونقرمز که سابقه

دادههاي آن به قبل از سال  1007برمیگردد ،بهترین سیستم براي
برآورد بارشهاي تاریخی در طول سه دهه گذشته میباشد .براي تولید
دادههاي مذکور ،ابتدا مدل  PERSIANNبا بهکارگیري دادههاي
بارش ساعتی مراکز ملی پیشبینی محیطزیست به روش شبکه عصبی
آموزش داده میشود .با حفظ پارامترهاي مرحله آموزش ،مدل براي
کل دورهاي که دادههاي مادونقرمز در دسترس هستند ،اجرا میشود.
با حفظ الگوهاي مکانی و زمانی بارش  ،PERSIANNاریبی آنها
توسط دادههاي بارش ماهانه پروژه اقلیمشناسی بارش جهانی حذف
میشود .دادههاي حاصل PERSIANN-CDR (Climate Data
) Recordنامیده میشوند (.)Ashouri et al., 2015

با توجه به مطالعات پیشین ،علیرغم استفاده از دادههاي ماهواره
 TRMMدر مطالعات متعدد ،از محصول  3B43در مطالعات کمی
استفاده شده است .ضمن اینکه در اکثر مطالعات محصوالت ماهوارهاي
را در محدوده یک شهر یا یک استان و براي دوره زمانی کوتاهی مورد
ارزیابی قرار دادهاند .همچنین عملکرد محصوالت در شرایط اقلیمی
مختلف مورد مقایسه قرار نگرفته است .بر این اساس در این تحقیق
محصوالت بارش ماهوارهاي  PERSIANN-CDRو ویرایش هفتم
نسخه  3B43ماهواره  TRMMدر پهنه کشور ایران و در بازه زمانی
 12ساله از سال  2115تا  2110مورد ارزیابی قرار گرفته و عملکرد
آنها در اقلیمهاي مختلف مطالعه شده است.

ماهواره  TRMM1محصول مشترک ژاپن و آمریکا است که در 27
نوامبر سال  1007به فضا پرتاب شد و در مداري در ارتفاع 351
کیلومتري با زاویه میل  35درجه از استوا قرار گرفت .این ماهواره از
 31ژانویه سال  2111میالدي توزیع دادهها بهصورت تقریباً همزمان
را آغاز کرده است .سیستم اندازهگیري این ماهواره شامل یک رادار
بارش ،یک رادیومتر ماکروویو چندفرکانسه و یک رادیومتر مادونقرمز
است ( .)Kummerow et al., 1998محصوالت آن از عرض
جغرافیایی  51درجه جنوبی تا  51درجه شمالی ارائه میگردد .یکی از
الگوریتمهاي ماهواره  3B43 ،TRMMمیباشد و الگوریتم کاربردي
آن ویرایش هفتم است.

 -8روش تحقیق
کشور ایران با مساحت  1،305،105کیلومترمربع در حدفاصل عرض
جغرافیایی  25تا  01درجه شمالی و طول جغرافیایی  03/5تا 33/5
درجه شرقی واقع شده است .شکل  1ویژگیهاي توپوگرافی فالت
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Fig. 1- Topographic features of the Iran plateau with satellite products grid networks and location of
synoptic stations

شکل  -7ويژگیهای توپوگرافی فالت ايران به همراه توزيع نقاط شبکهبندی شده محصوالت ماهوارهای و موقعیت
ايستگاههای سینوپتیک مورد بررسی

سینوپتیک در بازه زمانی ابتداي سال  2115تا انتهاي سال 2110
برگرفته از سایت سازمان هواشناسی کشور )(https://data.irimo.ir/
استفاده شد .پراکنش مناسب ایستگاههاي سینوپتیک مورداستفاده در
این تحقیق منجر به آن شده که عملکرد ماهوارهها در تمام عرضهاي
جغرافیایی ایران مورد بررسی قرار گیرد (شکل  .)1در جدول 1
مشخصات مربوط به هر کدام از محصوالت مذکور ارائه گردیده است.

این الگوریتم به دو نوع مختلف حسگرهاي ماهوارهاي یعنی ماکروویو
و اندازهگیري  IRبهعنوان داده ورودي بستگی دارد .هدف این الگوریتم
حداقلسازي خطاي برآورد ماهواره  TRMMو بهبود برآورد میزان
بارش در سري زمانی ماهانه است (.)Huffman et al., 2010
براي ارزیابی هر کدام از محصوالت بارشی مذکور در تخمین بارش
ماهانه بخشهاي مختلف ایران ،از اطالعات  51ایستگاههاي

Table 1- Satellite precipitation product specifications

جدول  -7مشخصات محصوالت بارش ماهوارهای
Coverage
60°N-S
60°N-S

Approximate Area of Each
Cell
27.5 × 27.5
27.5 × 27.5

Spatial
Resolution
0.25° × 0.25°
0.25° × 0.25°

Temporal
Resolution
Monthly
Monthly
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Data Set
TRMM-3B43
PERSIANN-CDR

مقدار آن بیشتر و نزدیک عدد یک باشد حاکی از دقت باالي تخمینها
دارد .جذر میانگین مربعات خطا ) (RMSEواریانس خطاي مدل را در
پیشبینی مقادیر واقعی نشان میدهد؛ بنابراین هرچه مقدار این آماره
به صفر نزدیکتر باشد نشاندهندهي خطاي کمتر مدل در پیشبینی
مقادیر مشاهدهاي است .ضریب کارایی ) (EFدر واقع بزرگی نسبی
واریانس باقیماندهها را در مقایسه با واریانس دادههاي مشاهداتی
نشان می دهد و مقدار آن در محدوده منفی بینهایت تا یک قرار دارد.
انحراف میانگین ) (MBEدر محدوده منفی بینهایت تا مثبت بینهایت
بوده و مقادیر مثبت و منفی آن به ترتیب بیانگر بیش برآوردي و کم
برآوردي محصول ماهوارهاي نسبت به بارش زمینی است .در نهایت
نسبت هشدار اشتباه ) (FARنسبت وقایع بارندگی غیر واقعی در بین
تمام بارشهاي تشخیص داده شده بهوسیله ماهواره را نشان میدهد.
محدوده عددي این شاخص نیز بین صفر و  1بوده و هر چه به صفر
نزدیکتر باشد حاکی از عملکرد مناسب محصول ماهوارهاي خواهد
بود.

براي بررسی عملکرد محصوالت بارش ماهوارهاي در نواحی مختلف
اقلیمی از تقسیمبندي اقلیمی ) Heidari and Alijani (1999استفاده
شد .آنها بر اساس تکنیکهاي آماري چند متغیره کشور ایران را به
چندین ناحیه اقلیمی و زیر اقلیمی تقسیم کردند .در این پژوهش با
تلفیق اقلیمهاي کوهستانی گرم ،بیابانی خیلی گرم ساحلی ،بیابانی گرم
ساحلی و بیابانی معتدل در قالب اقلیم گرم و مرطوب ،و نواحی بیابانی
نیمهگرم داخلی ،بیابانی شدید و خیلی گرم و نیمهخشک گرم در قالب
اقلیم بیابانی و نیمهبیابانی ،و همچنین نیمهخشک سرد و کوهستانی
سرد در قالب نواحی اقلیمی سرد ،و نهایتاً خیلی مرطوب و معتدل،
مرطوب و معتدل و نیمه مرطوب معتدل در قالب نواحی معتدل و
مرطوب ،در نهایت ایران به چهار ناحیه اقلیمی گرم و مرطوب ،بیابانی
و نیمهبیابانی ،سرد ،و معتدل و مرطوب تقسیمبندي شد (شکل .)2
براي ارزیابی عملکرد محصوالت بارشی از آمارههاي جدول  2استفاده
شد .ضریب همبستگی ) (CCشدت و نوع رابطه بین دو متغیر بارش
مشاهداتی و بارش ماهوارهاي را نشان میدهد؛ به طوري که هر چه

)Fig. 2- Extracted map of classification of climatic zones of Iran based on Heidari & Alijani (1999
شکل  -8نقشه استخراجی طبقهبندی نواحی اقلیمی ايران بر اساس مطالعه )Heidari & Alijani (1999
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Table 2 - Statistical indicators used in the research

جدول  -8شاخصهای آماری مورد استفاده در پژوهش
Equation
𝐏 ̅𝐒 )(𝐏𝐎 −
) 𝐎̅
𝐏 ∑𝐍𝐢=𝟏(𝐏𝐒𝐢 −
𝐢
𝐏 ̅𝐒 )𝟐 ) (∑𝐍𝐢=𝟏 √(𝐏𝐎 −
) 𝟐) 𝐎̅
𝐏 (∑𝐍=𝟏 √(𝐏𝐒𝐢 −
𝐢

Measure

No

Correlation Coefficient

1

= 𝐂𝐂

𝟐

) 𝐢𝐎𝐏 ∑𝐍𝐢=𝟏(𝐏𝐒𝐢 −
√ = 𝐄𝐒𝐌𝐑
𝐍

Root Mean Square Error

2

𝟐

) 𝐢𝐒𝐏 ∑𝐍𝐢−𝟏(𝐏𝐎𝐢 −

𝟐) 𝐎̅
𝐏 ∑𝐍𝐢=𝟏(𝐏𝐎𝐢 −
𝐅𝐍
𝐅𝐍 𝐍𝐇 +

𝐄𝐅 = 𝟏 −

= 𝐑𝐀𝐅

) 𝐢𝐎𝐏 ∑𝐍𝐢=𝟏(𝐏𝐒𝐢 −
𝐍

= 𝐄𝐁𝐌

POi

در این روابط PSi ،مقدار دادههاي بارش ماهوارهاي براي ماه iام،
مقدار دادههاي بارش ایستگاههاي سینوپتیک براي ماه iام P̅S ،میانگین
دادههاي بارش ماهوارهاي P̅O ،میانگین دادههاي بارش ایستگاههاي
سینوپتیک و  Nتعداد نمونهها میباشد NH .بیانگر تعداد دفعاتی است
که ماهواره ،وقوع بارش را به درستی تشخیص داده و  NFنیز تعداد
دفعاتی را نشان میدهد که بارش رخ نداده ،اما ماهواره به اشتباه
بارندگی را تشخیص داده است.

Effective Factor

3

False Alarm Ratio

4

Mean Bias Error

5

 -3نتايج و تحلیل نتايج
در گام اول ،سري زمانی ماهانه محصوالت بارش ماهوارهاي در مقابل
دادههاي بارش مشاهداتی بر مبناي شاخصهاي آماري مختلف مورد
ارزیابی قرار گرفت .در جدول  ،3حداقل ،میانگین و حداکثر مقادیر
شاخصهاي آماري مختلف در ارزیابی دو محصول ماهوارهاي در پهنه
ایران آمده است .همچنین ،شکل  3توزیع مکانی شاخصهاي ضریب
همبستگی ،ضریب کارایی و نسبت هشدار اشتباه و شکل  0توزیع
مکانی شاخصهاي میانگین انحراف و جذر میانگین مربعات خطا را در
موقعیت ایستگاههاي سینوپتیک نشان میدهد .در جدول  0نیز درصد
ایستگاههاي قرار گرفته در هر رده شاخصهاي آماري ارائه شده است.

پس از دریافت محصوالت بارش ماهوارهاي  TRMM-3B43-V7و
 PERSIANN-CDRبا تفکیک مکانی  1/25درجه در  1/25درجه به
ترتیب از سایتهاي  https://disc.gsfc.nasa.govو
 https://chrsdata.eng.uci.eduبا فرمت  NetCDFبراي کل کشور
و در دوره زمانی  12ساله از ابتداي سال  2115تا انتهاي سال 2110
و سپس پردازش دادهها ،سري زمانی بارش ماهانه نقاط گوناگون شبکه
ساخته و آماده تجزیه و تحلیل شد .سپس پیکسل متناظر با موقعیت
ایستگاه سینوپتیک شناسایی شده و مقدار بارش در نقاط گوشه هر
پیکسل برآورد شد .پس از درونیابی مقادیر با توجه به موقعیت
جغرافیایی ایستگاهها ،از اعداد حاصل میانگینگیري شد .در انتها مقدار
بارش دو پایگاه داده ماهوارهاي در نزدیکترین نقطه به هر ایستگاه
استخراج و براي مقایسه مورد استفاده قرار گرفت .در ادامه دو ماتریس
به ابعاد ( 51معرف تعداد ایستگاهها) در ( 100معرف تعداد مشاهدات)
تشکیل شد .در مرحله بعد ،ماتریس دادههاي زمینی و محصوالت
ماهوارهاي با استفاده از شاخصهاي آماري معرفی شده مورد مقایسه
و ارزیابی قرار گرفت.

همانطور که مشاهده میشود دامنه تغییرات ضریب همبستگی و ضریب
کارایی در  TRMM-3B43بزرگتر است ،اما میانگین آن نسبت به
 PERSIANN-CDRباالتر است .ضریب کارایی در موقعیت بیش از
 05درصد ایستگاهها در  TRMM-3B43و بیش از  22درصد
ایستگاهها در  PERSIANN-CDRدر محدوده عملکرد مطلوب
(باالي  )1/7قرار گرفتهاند .تعداد ایستگاه بیشتري در TRMM-3B43
به خصوص در نواحی شمال و شمال غرب ،ضریب کارایی کمتر از
صفر دارند .همچنین ،تعداد زیادي از ایستگاههاي واقع در این نواحی
ضریب کارایی کمتر از  1/3دارد PERSIANN-CDR .نیز
ضعیفترین عملکرد را در نوار ساحلی خزر و ارتفاعات زاگرس دارد و
اکثر ایستگاهها ضریب کارایی کمتر از صفر دارند.

تحقیقات منابع آب ايران ،سال هجدهم ،شماره  ،7بهار 7047
)Volume 18, No. 1, Spring 2022 (IR-WRR

232

Table 3- Minimum, average and maximum values of different statistical indicators in the evaluation of
satellite precipitation products

جدول  -3حداقل ،میانگین و حداکثر مقادير شاخصهای آماری مختلف در ارزيابی محصوالت بارش ماهوارهای
Std
0.11
4.08
0.22
13.15
17.97
0.19
1.49
0.16
18.67
28.22

Max
0.98
0.93
0.95
30.37
89.23
0.93
0.85
0.61
27.88
162.94

Average
0.85
-0.11
0.27
2.32
19.95
0.78
-0.17
0.20
2.03
26.62

Statistical Indicator
CC
EF
FAR
MBE
RMSE
CC
EF
FAR
MBE
RMSE

Min
0.29
-35.10
0.00
-48.40
5.74
0.36
-7.58
0.00
-69.44
7.19

تنها در موقعیت تعداد کمی از ایستگاهها در غرب ،جنوب غرب و شمال
شرق کشور ،ضریب کارایی این محصول قابل قبول است .توزیع مکانی
شاخص  FARمحصوالت بارش ماهوارهاي در سطح کشور نیز نشان
می دهد که به طور کل با حرکت از سمت شمال به جنوب و غرب به
شرق کشور ،بر میزان گزارشهاي اشتباه بارش افزوده میشود .در
 TRMMحدود  00درصد و در  PERSIANN-CDRحدود  55درصد
ایستگاهها کمتر از  21درصد بارشهاي تشخیص داده شده را به طور
غیر واقعی شناسایی کردهاند.

Satellite Product

TRMM-3B43

PERSIANN-CDR

در گام دوم با انطباق موقعیت ایستگاههاي سینوپتیک بر روي نقشه
پهنهبندي اقلیمی ایران (شکل  ،)2تعداد  17ایستگاه در نواحی گرم و
مرطوب 23 ،ایستگاه در نواحی بیابانی و نیمهبیابانی 20 ،ایستگاه در
نواحی سرد و  12ایستگاه در نواحی معتدل و مرطوب قرار گرفتند .کلیه
شاخصهاي آماري معرفی شده براي هر ناحیه اقلیمی به طور جداگانه
محاسبه شده و عملکرد محصوالت بارش ماهوارهاي در این نواحی نیز
مورد ارزیابی قرار گرفت.
جدول  5مقایسه میانگین بارش درازمدت ماهانه در محصوالت بارش
ماهوارهاي و ایستگاههاي سینوپتیک در نواحی اقلیمی مختلف را نشان
میدهد .مشاهده میشود که هر دو محصول بارش ماهوارهاي در
نواحی گرم و مرطوب ،به جز فروردین و اردیبهشت در سایر ماهها
بارشها را بیشتر از مقادیر واقعی برآورد میکنند .البته PERSIANN-
 CDRجایگاه اول بیشبرآوردي را در فصل تابستان دارد .هر دو
محصول در اقلیم بیابانی و نیمهبیابانی در تمام ماههاي سال ،بارشها
را بیش از مقادیر واقعی برآورد میکنند.

به طور کل با حرکت از غرب و شمال غرب کشور به سمت شرق و
جنوب شرق ،انحراف محصوالت بارش ماهوارهاي نسبت به مقادیر
واقعی کمتر میشود .به این ترتیب عملکرد این محصوالت در مناطق
پر بارش همواره با سطوح باالتري از انحراف مواجه است .به هر حال
نتایج ،حاکی از انحراف کم  TRMMبا دادههاي زمینی در اغلب پهنه
ایران است .عالوه بر این در هر دو محصول ،درصد ایستگاههایی که
بیشبرآوردي بارش دارند بیشتر است؛ به طوري که نسبت تعداد
ایستگاههاي با بیشبرآوردي به ایستگاههاي با کمبرآوردي در
 ،TRMMحدود  3/5و در  ،PERSIANN-CDRحدود 2/12
میباشد.

در این نواحی اقلیمی  TRMM-3B43در ماههاي اسفند تا خرداد و
شهریور تا دي یعنی تقریباً معادل فصول بهار و پاییز در جایگاه اول
بیشبرآوردي قرار دارد .در حالی که  PERSIANN-CDRجایگاه اول
بیشبرآوردي را در ماههاي بهمن و تیر و مرداد دارد.

بر اساس شاخص  RMSEنیز  TRMMدر نواحی شرقی ،مرکزي و
جنوب شرقی داراي کمترین مقدار خطا است .در مقابل بیشترین خطا
در ناحیه شمال غرب و غرب کشور و در نوار ساحلی دریاي خزر دیده
میشود .البته  PERSIANN-CDRمقدار خطاي بیشتري را به ویژه
در نواحی خزري دارد.

درصد ایستگاههاي قرار گرفته در هر رده شاخصهاي آماري در ارزیابی
محصوالت بارش ماهوارهاي در نواحی چهارگانه اقلیمی در شکلهاي
 5تا  0نشان داده شده است .بر این اساس ضریب همبستگی
 TRMM-3B43با دادههاي مشاهداتی در نواحی گرم و مرطوب در
 01درصـــد ایستگاهها ،در نواحی بیابانی و نیمهبیابانی در  31درصــد
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Fig. 3- Spatial distribution of CC, EF and FAR in evaluating satellite precipitation products

شکل  -3توزيع مکانی آمارههای ضريب همبستگی ،ضريب کارايی و نسبت هشدار اشتباه در ارزيابی محصوالت بارش ماهوارهای
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Fig. 4- Spatial distribution of MBE and RMSE in evaluating satellite precipitation products

شکل  -0توزيع مکانی شاخصهای میانگین انحراف و جذر میانگین مربعات خطا در ارزيابی محصوالت بارش ماهوارهای

 1/7دارند .همچنین 05 ،درصد ایستگاهها در نواحی اقلیمی بیابانی و
نیمهبیابانی و  35درصد در نواحی اقلیمی گرم و مرطوب در این
محصول در بازه مطلوب ضریب کارایی قرار دارند.

ایستگاهها ،در نواحی سرد در  55درصد ایستگاهها و در نواحی معتدل
و مرطوب در  33درصد ایستگاهها باالي  1/0است .ضمن اینکه ضریب
همبستگی هیچکدام از ایستگاهها در نواحی گرم و مرطوب کمتر از 1/3
نمیباشد .از طرفی در نواحی سرد ضریب همبستگی همه ایستگاهها
بیشتر از  1/7و در مناطق معتدل و مرطوب بیشتر از  1/5میباشد .این
در حالی است که  PERSIANN-CDRتنها در  3درصد ایستگاهها
در نواحی گرم و مرطوب ،در  0درصد در نواحی بیابانی و نیمهبیابانی،
 3/05درصد در نواحی سرد و در نهایت در  17درصد در نواحی معتدل
و مرطوب ،همبستگی باالي  1/0دارد (شکل .)5

شرایط  PERSIANN-CDRمتفاوت بوده و با اینکه در  35/20درصد
ایستگاههاي واقع در نواحی اقلیمی گرم و مرطوب مقدار ضریب کارایی
بیشتر از  1/7است ،اما در نواحی سرد در  13درصد ایستگاهها مقدار
ضریب کارایی در این محدوده میباشد .باید توجه داشت که در این
ناحیه اقلیمی هیچکدام از ایستگاهها ضریب کارایی بیشتر از  1/0ندارند.
بررسی شاخص  FARدر شکل  7نیز بیانگر آن است که هر دو
محصول کمترین خطا در تشخیص بارشها را در مناطق سرد و
بیشترین مقدار خطا را در مناطق پر بارش معتدل و مرطوب دارند.

شکل  3نشان میدهد که بیشترین تعداد ایستگاه با ضریب کارایی
مطلوب در  TRMM-3B43در نواحی اقلیمی سرد و معتدل و مرطوب
میباشد؛ به طوري که به ترتیب  52درصد و  51درصد ایستگاههاي
واقع در نواحی اقلیمی سرد و معتدل و مرطوب ضریب کارایی باالتر از
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Table 4- Percentage of stations in each category of statistical indicators in evaluating satellite
precipitation products

جدول  -0درصد ايستگاههای قرار گرفته در هر رده شاخصهای آماری در ارزيابی محصوالت بارش ماهوارهای
PERSIANN-CDR
9.88
14.81
22.22
46.91
6.17
20.98
17.28
17.28
4.94
0.00
29.63
28.39
25.93
14.81
1.23
0
8.64
7.41
16.05
24.69
23.46
19.75
14.81
44.44
30.86
4.94
4.94

TRMM-3B43
4.94
3.70
14.81
33.34
43.21
20.98
12.35
23.46
17.28
4.94
25.92
18.52
33.33
14.81
3.70
3.70
6.17
7.41
8.64
44.44
24.69
8.64
27.16
43.21
23.46
6.17
0

به طوري که در نواحی اقلیمی سرد TRMM-3B43 ،در  32درصد
ایستگاهها و  PERSIANN-CDRدر  52درصد ایستگاهها مقدار
 FARکمتر از  1/2دارد TRMM-3B43 .تنها در یک ایستگاه در
ناحیه اقلیمی معتدل و مرطوب مقدار  FARکمتر از  1/2دارد .براساس
شاخص  MBEدر شکل  ،5به جز نواحی معتدل و مرطوب که اکثر
ایستگاهها مقدار بارش را کمتر از مقدار واقعی تخمین زدهاند ،در هر دو
محصول ،درصد ایستگاههایی که بیشبرآوردي بارش دارند بیشتر
است .عالوه بر این بیشترین مقدار بیشبرآوردي بارش در مناطق
اقلیمی سرد بوده است .با توجه به نتایج  TRMMمشاهده میشود که
به ترتیب  05 ،71 ،71و  33درصد ایستگاههاي سینوپتیک در نواحی
اقلیمی گرم و مرطوب ،بیابانی و نیمهبیابانی ،سرد ،و معتدل و مرطوب
داراي کمترین میانگین انحراف هستند .در مقابل در PERSIANN-

Statistical Indicator
< 0.6
0.6 - 0.7
0.7 - 0.8
CC
0.8 - 0.9
0.9 - 1.0
0 - 0.6
0.6 - 0.7
0.7 - 0.8
EF
0.8 - 0.9
0.9 - 1.0
0 - 0.1
0.1 - 0.2
0.2 - 0.4
FAR
0.4 - 0.6
0.6 - 0.8
0.8 - 1.0
< 15
-15 - -5
-5 - 0
MBE
0-5
5 - 15
> 15
0 - 10
10 - 20
20 - 50
RMSE
50 - 100
100 - 165

 CDRبه ترتیب در  25 ،31 ،35و  10درصد ایستگاههاي نواحی اقلیمی
گرم و مرطوب ،بیابانی و نیمهبیابانی ،سرد ،و معتدل و مرطوب ،حداقل
میانگین انحراف دیده میشود .باید توجه داشت که در همه نواحی
اقلیمی به جز معتدل و مرطوب ،بیشبرآوردي محصوالت بارش
ماهوارهاي مشاهده میشود.
در  01 ،TRMM-3B43درصد ایستگاهها در نواحی بیابانی و
نیمهبیابانی و  25درصد ایستگاهها در نواحی معتدل و مرطوب RMSE
کمتر از  21میلیمتر در ماه دارند .در مقابل تقریباً  3درصد ایستگاهها
در نواحی سرد و  33درصد ایستگاهها در نواحی معتدل و مرطوب در
این محصول مقدار  RMSEدر محدوده  51تا  111میلیمتر دارند.
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Table 5- Comparison of average monthly long-term precipitation in satellite precipitation products and
synoptic stations in different climatic zones

32.09

37.67

28.03

6.15

3.91

4.33

9.31

30.59

45.67

42.36

32.63

41.24

46.72

35.61

13.08

7.69

9.59

16.76

38.89

53.95

51.25

43.07

41.77

46.16

50.51

40.48

16.46

8.91

12.71

20.42

41.17

56.62

55.25

52.42

48.00

29.24

27.03

5.17

0.15

0.53

0.77

1.09

6.51

20.69

21.80

26.24

27.19

35.65

38.63

8.00

0.83

1.45

1.42

1.74

4.20

15.29

35.14

31.70

39.73

29.97

38.68

8.29

1.53

1.87

2.26

1.82

5.47

17.24

31.91

32.06

34.47

86.04

142.14

167.22

97.20

44.05

30.74

19.69

21.64

56.89

72.73

79.17

87.90

70.09

95.70

94.56

53.71

26.44

23.51

17.85

27.14

60.60

67.32

74.35

84.57

46.57

55.63

47.43

22.43

6.48

7.13

11.48

28.24

49.67

50.41

52.91

49.87

PERSIANNCDR

Arid and Semi-arid

16.20

18.24

8.47

2.54

2.51

2.69

2.95

10.70

22.85

31.47

35.12

30.15

TRMM-3B43

Synoptic

TRMM-3B43

Cold

16.33

18.67

9.42

3.05

2.23

2.37

3.43

12.70

26.77

34.28

33.91

25.36

Synoptic

PERSIANNCDR
Synoptic

TRMM-3B43

Hot and Humid

9.61

10.88

5.07

1.32

1.47

0.90

1.57

8.94

16.25

21.75

23.76

27.70

این در حالی است که  PERSIANN-CDRبا اینکه در  03درصد
ایستگاههاي نواحی بیابانی و نیمهبیابانی ،مقدار  RMSEبین صفر تا
 21میلیمتر در ماه را دارد ،اما در نواحی معتدل و مرطوب عملکرد
ضعیفی داشته و فقط در  17درصد ایستگاهها مقدار  RMSEدر این
محدوده میباشد .این محصول در این ناحیه اقلیمی ،در  33درصد
ایستگاهها  RMSEبین  111تا  135میلیمتر و در  17درصد ایستگاهها
مقدار خطاي در محدوده  51تا  111میلیمتر را دارد (شکل .)0

Dataset

Climatic
Zone

PERSIANNCDR
Synoptic

TRMM-3B43
PERSIANNCDR

Moderate and Humid

Dec

Nov

Oct

Sep

Aug

Jul

Jun

May

Apr

Mar

Feb

Jan

16.10

جدول  -5مقايسه میانگین بارش درازمدت ماهانه در محصوالت بارش ماهوارهای و ايستگاههای سینوپتیک در نواحی اقلیمی مختلف

 -0خالصه و جمعبندی
بارش یک پارامتر مهم در چرخه هیدرولوژي است که مقدار آن در
زمانها و مکانهاي متفاوت به ویژه در نواحی که فراوانی روزهاي
داراي بارش کمتر است ،متغیر میباشد .از طرفی به دلیل کمبود
دادههاي بارش و همچنین پراکندگی نامناسب ایستگاههاي
بارانسنجی به ویژه در مناطق کوهستانی و دورافتاده به واسطه
محدودیتهاي زیرساختی و دسترسی و هزینههاي احداث و
بهرهبرداري ،چالشهایی در تحلیل بارش و پیشبینیهاي
هیدرولوژیک در مدیریت منابع آب وجود دارد ( Moazami et al.,
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0.00
0.00

33.33
16.67

25.00

33.33
0.00

25.00
3.45

0.00

34.48
10.34

10.34
0.00

0.00
6.90

8.70

4.35

26.09
8.70
8.70

13.04

11.76

11.76
11.76

4.35

0.7 to 0.8

5.88

0.6 to 0.7

10

0.00

20

0.7 to 0.8

11.76

30

23.53

23.53

40

30.43

39.13

41.18

50

34.48
44.83

52.17

58.82

60

0.6 to 0.7

Percentage of Stations

PERSIANN-CDR

55.17

TRMM-3B43

CC:
70

 تأثیرگذاري مستقیم این عنصر جوي بر دسترس، عالوه بر این.)2013
بودن آب شیرین و همچنین پیامدهاي ناشی از شدت آن همچون

66.67

 خشکسالی و رانش زمین بر اهمیت این پدیده، سیل، کوالک،طوفان
.)Sadeghi et al., 2019( بیشازپیش افزوده است

0

0.9 to 1.0

Cold

0.8 to 0.9

<0.6

0.9 to 1.0

0.8 to 0.9

Arid & Semi-Arid

0.7 to 0.8

0.6 to 0.7

<0.6

0.9 to 1.0

0.8 to 0.9

<0.6

0.9 to 1.0

0.8 to 0.9

0.7 to 0.8

0.6 to 0.7

<0.6

Hot & Humid

Moderate & Humid

Fig. 5- Percentage of stations in each category of correlation coefficient in evaluating satellite precipitation
products in the four climatic zones

 درصد ايستگاه های قرار گرفته در هر رده ضريب همبستگی در ارزيابی محصوالت بارش ماهوارهای در نواحی چهارگانه-5 شکل
اقلیمی

50.00

0.00

8.33
8.33

3.45
3.45
0.00
0.00

8.33

16.67
16.67

25.00
16.67
16.67

33.33
24.14

10.34

24.14

27.59
20.69
6.90

4.35
0.00
0.00

6.90

20.69

17.39
17.39

4.35

10

26.09
30.43

13.04

21.74

26.09

29.41
5.88
5.88
0.00

20

17.65

30

11.76

29.41
23.53
23.53
29.41

40

34.78

50

11.76
11.76

Percentage of Stations

PERSIANN-CDR

51.72

TRMM-3B43

EF:
60

0

0.9 to 1.0

0.8 to 0.9

0.7 to 0.8

0.6 to 0.7

0.0 to 0.6

<0.0

0.9 to 1.0

Cold

0.8 to 0.9

0.7 to 0.8

0.6 to 0.7

0.0 to 0.6

Arid & Semi- Arid

<0.0

0.9 to 1.0

0.8 to 0.9

0.7 to 0.8

0.6 to 0.7

0.0 to 0.6

<0.0

0.9 to 1.0

0.8 to 0.9

0.7 to 0.8

0.6 to 0.7

0.0 to 0.6

<0.0

Hot & Humid

Moderate & Humid

Fig. 6- Percentage of stations in each category of EF in evaluating satellite precipitation products in the four
climatic zones

 درصد ايستگاههای قرار گرفته در هر رده ضريب کارايی در ارزيابی محصوالت بارش ماهوارهای در نواحی چهارگانه-4 شکل
اقلیمی
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58.33
66.67

51.72

56.52

40

8.33
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
3.45
0.00
8.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

8.70
4.35
0.00
0.00
0.00

10.34

17.39

30

11.76
5.88
5.88
0.00
4.35
4.35
17.39

25.00

33.33

34.48
37.93

43.48

50

35.29
35.29

39.13

47.06
52.94

60

20

0.00
0.00
0.00
0.00

0.4 to 0.6

0.2 to 0.4

TRMM-3B43

Percentage of Stations

62.07

PERSIANN-CDR

FAR:
70

10

0.8 to 1.0

0.6 to 0.8

0.4 to 0.6

0.2 to 0.4

0.1 to 0.2

0.0 to 0.1

0.8 to 1.0

0.1 to 0.2

0.0 to 0.1

0.6 to 0.8

0.4 to 0.6

0.2 to 0.4

0.1 to 0.2

0.0 to 0.1

0.8 to 1.0

0.6 to 0.8

0.4 to 0.6

0.2 to 0.4

0.8 to 1.0

Cold

0.1 to 0.2

0.6 to 0.8

Moderate &Humid

Arid & Semi-Arid

0.0 to 0.1

0

Hot & Humid

Fig. 7- Percentage of stations in each category of FAR in evaluating satellite precipitation products in the
four climatic zones

شکل  -9درصد ايستگاههای قرار گرفته در هر رده نسبت هشدار اشتباه در ارزيابی محصوالت بارش ماهوارهای در نواحی
چهارگانه اقلیمی

TRMM-3B43

PERSIANN-CDR

55.17

56.52

16.67
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
8.33

25.00
16.67

33.33

41.67

3.45

8.70
4.35
0.00
0.00
6.90
10.34
10.34
10.34

17.39

17.65

30

17.65
17.65

31.03
20.69
13.79

40

20

0.00
0.00
0.00
0.00

11.76
0.00
0.00
0.00
4.35
0.00
13.04
21.74

30.43

34.48

50

35.29

39.13

52.94
47.06

60

10

Percentage of Stations

58.33

MBE:
70

> 15

5 - 15

0-5

-5 - 0

< -15

> 15

5 - 15

0-5

-5 - 0

-15 - -5

< -15

5 - 15

0-5

-5 - 0

-15 - -5

< -15

> 15

5 - 15

0-5

-5 - 0

> 15

Cold

-15 - -5

-15 - -5

Moderate & Humid

Arid & Semi-Arid

< -15

0

Hot & Humid

Fig. 8- Percentage of stations in each category of MBE in evaluating satellite precipitation products in the
four climatic zones

شکل  -5درصد ايستگاههای قرار گرفته در هر رده میانگین انحراف در ارزيابی محصوالت بارش ماهوارهای در نواحی چهارگانه
اقلیمی

باشد ( .)Katirai Broujerdi, 2013بر این اساس لزوم بهرهگیري از
برآورد کنندههاي دیگر بارش نظیر رادارهاي هواشناسی و
سنجشگرهاي ماهوارهاي دوچندان است.

اندازهگیري دقیق بارش ،کاربردهاي بسیاري در تحقیقات اقلیمی،
کشاورزي ،خشکسالی ،بالیاي طبیعی و آبشناسی دارد و میتواند
پیشنیاز توسعه پایدار در زمینههاي اقتصادي ،اکولوژیکی و اجتماعی
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88.24

65.52

62.07

70

33.33
16.67

25.00
16.67

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

3.45
6.90

17.24

3.45

0.00
0.00

0.00
0.00

8.70
4.35

0.00
0.00

0.00
0.00

5.88

17.24

24.14

40

11.76
5.88

41.67
33.33

50

29.41

39.13
47.83

52.17
43.48

58.82

80

30
20

Percentage of Stations

50 - 100

20 - 50

0 - 10

100 - 165

100 - 165

50 - 100

90

60

50 - 100

PERSIANN-CDR

100 - 165

TRMM-3B43

RMSE:
100

10

100 - 165

50 - 100

20 - 50

10 - 20

0 - 10

20 - 50

10 - 20

0 - 10

20 - 50

10 - 20

10 - 20

Moderate & Humid

Cold

Arid & Semi- Arid

0 - 10

0

Hot & Humid

Fig. 9- Percentage of stations in each category of RMSE in evaluating satellite precipitation products in the
four climatic zones

شکل  -7درصد ايستگاههای قرار گرفته در هر رده جذر میانگین مربعات خطا در ارزيابی محصوالت بارش ماهوارهای در نواحی

محصول در نواحی اقلیمی پیشنهاد میشود که در نواحی بیابانی و
نیمهبیابانی از دادههاي بارش  TRMMاستفاده شود و در نواحی معتدل
و مرطوب با توجه به عملکرد ضعیف  PERSIANN-CDRبهتر است
از این محصول استفاده نشود .البته ) Azizian et al. (2020در بررسی
محصوالت خانواده  ،PERSIANNعملکرد  PERSIANN-CDRرا
در این نواحی از دیگر محصوالت خانواده مناسبتر یافتند .در هر دو
محصول درصد ایستگاههایی که بیشبرآوردي بارش دارند بیشتر است.
بیشترین انحراف در نوار ساحلی خزر و بخشهایی از رشتهکوههاي
زاگرس میباشد.

با توجه به اهمیت این موضوع ،پژوهش حاضر با هدف ارزیابی
محصوالت بارش ماهوارهاي  TRMM-3B43-V7و PERSIANN-
 CDRاز طریق مقایسه با دادههاي بارش  51ایستگاههاي سینوپتیک
پراکنده در سطح کشور ایران در یک دوره آماري  12ساله و در مقیاس
زمانی ماهانه و در اقلیمهاي مختلف به انجام رسید .نتایج نشان داد که
 TRMMدر ارتفاعات زاگرس ،شمال شرق و نوار ساحلی دریاي خزر
بیشترین همبستگی را با دادههاي زمینی دارد .مشابه نتایج Darand
) et al. (2017و ) ،Miri et al. (2019مقدار  RMSEهر دو محصول
در ایستگاههاي پر بارش سواحل جنوبی و دریاي خزر در مقایسه با
سایر ایستگاههاي کشور به نسبت بیشتر بوده است .البته با توجه به
مقدار ضرایب همبستگی و کارایی در این نواحی میتوان گفت بزرگ
بودن مقدار  RMSEدلیلی بر کم بودن دقت مدل در پیشبینی بارشها
نیست Miri et al. (2016) .نیز به این امر اشاره داشتهاند .به طور کل
در پهنه ایران ،هر دو محصول بارش در نواحی شمال ،شمال غرب،
نوار ساحلی خزر و ارتفاعات زاگرس ضریب کارایی پایینی دارند .به نظر
میرسد عملکرد این محصوالت ماهوارهاي در مناطق پر بارش دچار
اختالل میشود .از نظر اقلیمی هم نتایج حاکی از آن است که کمترین
مقدار خطا مربوط به ایستگاههاي واقع در نواحی اقلیمی بیابانی و
نیمهبیابانی بوده و در نواحی معتدل و مرطوب میزان خطاي برآورد
بارش براي هر دو محصول زیاد است .باید اشاره کرد که Erfanian
) et al. (2016و ) Alijanian et al. (2017نیز به همین جمعبندي
رسیدهاند .عالوه بر این ضریب همبستگی هر دو محصول در نواحی
بیابانی و نیمهبیابانی کم است .با این وجود با توجه به نتایج عملکرد دو

در یک جمعبندي کلی میتوان این چنین بیان کرد که محصول بارش
ماهوارهاي  TRMMنسبت به  PERSIANN-CDRاز عملکرد
مناسبی در سطح کشور برخوردار بوده و میتواند در بسیاري از مناطق
ایران به عنوان مکمل ایستگاههاي زمینی در مقیاس ماهانه مدنظر قرار
گیرد .نظیر چنین نتیجهاي در مطالعه ) Vu et al. (2018که در کره
جنوبی به انجام رسیده بیان شده است .این امر میتواند حاکی از برتري
کلی محصول  TRMMنسبت به  PERSIANN-CDRباشد که البته
نیاز به بررسیهاي بیشتر در مناطق مختلف جهان دارد.
پینوشتها
1- Tropical Rainfall Measuring Mission
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