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Abstract
Due to the uneven spatio-temporal coverage of precipitation
over Iran and using rain gauge stations to measure rainfall,
there is a need for gridded data with proper spatial and
temporal resolution. For this reason, global rainfall data centers
are being used in water resources studies. In recent years, the
number of these gridded datasets increased and many of them
have been used in water resources studies. In this research,
rainfall datasets have been evaluated in both pixel scale and
mean basin with observation data in the Karoun basin as a case
study. The datasets used in this study were PERSIANN,
PERSIANN-CDR, APHRODITE, TRMM-3B42 RT, CHIRPS
V2.0, ERRA-INTERIM. Evaluations were made on a daily
scale and for the period of 2003-2013. According to the results
of statistical indices such as coefficient of determination and
NRMSE, the APHRODITE and ERRA-INTERIM datasets
have shown better performance than others. Also, according to
the contingency table indicators, the APHRODITE and
ERRA-INTERIM datasets have good performance. The results
showed that despite the fact that the APHRODITE and ERRAINTERIM datasets have the proper accuracy in all evaluations,
they have poor performance in detecting non-occurrence of
rainfall. According to the evaluations, the APHRODITE
dataset can be used as an alternative to observational data.
Among satellite datasets, TRMM had better performance and
with calibration and bias correction using observational data
this satellite can be used in water resources studies for the
target area.
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چکیده
به دلیل عدم پوشش مکانی و زمانی مناسب بارندگی در سطح کشور و
اندازهگیری بارش توسط ایستگاههای اندازهگیری بارش نیازمند دادههای
 به همین،شبکهبندی شده با قدرت تفکیک مکانی و زمانی مناسبی میباشند
.دلیل از پایگاههای جهانی بارش برای مطالعات منابع آبی بهره برده میشود
در سالهای اخیر تعداد این پایگاهها رو به افزایش بوده و در مطالعات منابع
 در این پژوهش به ارزیابی پایگاه.آبی بسیاری از این دادهها استفاده شده است
دادههای بارش با مقادیر مشاهداتی به صورت سلول به سلول و میانگین
.حوضه در حوزه آبریز کارون به عنوان منطقه مطالعاتی پرداخته شده است
پایگاه دادههای جهانی بارش مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از؛
TRMM-3B42 ،APHRODITE ،PERSIANN-CDR ،PERSIANN
 ارزیابیها در مقیاس روزانه و.ERRA-INTERIM ،CHIRPS V2.0 ،RT
 با توجه به نتایج. انجام پذیرفته است7013-7003 برای دوره آماری
 پایگاه داده،NRMSE شاخصهای آماری همچون ضریب تببین و
 در مقایسه با دیگر پایگاه دادههاERRA-INTERIM  وAPHRODITE
 همچنین با توجه به شاخصهای جدول.عملکرد بهتری از خود نشان دادهاند
 ازERRA-INTERIM  وAPHRODITE  دو پایگاه داده،طبقهبندی شده
 نتایج نشان داد که علی رغم اینکه دو.کارایی مناسبی برخوردار میباشند
 از دقت مناسبی درERRA-INTERIM  وAPHRODITE پایگاه داده
تمامی ارزیابیها برخوردار هستند ولی در تشخیص عدم وقوع بارش عملکرد
 با توجه به ارزیابیهای صورت گرفته میتوان از پایگاه.ضعیفی داشتند
 به عنوان جایگزین برای دادههای مشاهداتی استفادهAPHRODITE داده
TRMM  از میان دادههای ماهواره ای نیز برای حوزه کارون، همچنین.کرد
از عملکرد بهتری برخوردار بوده و با واسنجی و تصحیح اریبی با استفاده از
دادههای مشاهداتی میتوان از این ماهواره در مطالعات منابع آبی برای حوزه
.مورد نظر بهره برد
 پایگاه، دادههای شبکهبندی شده، پایگاههای جهانی بارش:كلمات كلیدی
. حوضه کارون،دادههای ماهوارهای
81/7/1 :تاریخ دریافت مقاله
81/9/9 :تاریخ پذیرش مقاله
. دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع آب-1
. دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، دانشیار گروه مهندسی منابع آب-7
 نویسنده مسئول-*
. امکانپذیر است1389 ( در مورد این مقاله تا پایان تابستانDiscussion) بحث و مناظره
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 TRMM-3B42 V6و بارش مشاهداتی روزانه برای اکثر مناطق
شرقی چین تفاوت تقریباً در حدود  10درصد بود ولی برای مناطق
غربی بین  70تا  10درصد برآورد کم مشاهده شد ،در پژوهشی دیگر
) de Leeuw et al. (2015به ارزیابی دادههای بارش بازتحلیل شده
 ERRA-INTERIMبا توجه به دادههای مشاهداتی ولز و انگلستان
پرداختند .نتایج حاصله از این پژوهش حاکی از کمبرآودی بارش توسط
 ERRA-INTERIMبه میزان  77درصد داشت و میزان همبستگی
بین دادههای  ERRA-INTERIMو دادههای مشاهداتی در مقیاس
روزانه  0/81بود .در بحث بارشهای حدی نیز میزان بارش برآوردی
توسط  ERRA-INTERIMتفاوت آنچنانی با دادههای مشاهداتی
نداشته و عملکرد بهتری در این قسمت داشت .در سطح کشور ایران
نیز مطالعات بسیاری در این زمینه انجام پذیرفته است که از این بین
میتوان به پژوهشی که ) Javanmard et al. (2010انجام دادند اشاره
کرد ،دراین پژوهش ابتدا دادههای ایستگاههای سینوپتیک به دادههای
شبکهبندی شده تبدیل شدند و بعد با دادههای بارش استخراجی از
ماهواره TMPA-3B43مقایسه شدند .با بررسی توزیع مکانی بارش
برای میانگین بارش ساالنه و فصلی دو الگوی اصلی در طول رشته
کوههای زاگرس و همچنین دریای خزر توسط ماهواره مورد نظر و
دادههای شبکهبندی شده محلی نمایان گشت .همچنین از دیگر نتایج
اصلی این پژوهش میتوان به کم برآوردی بارش توسط ماهواره
 TMPA-3B43برای میانگین بارش سالیانه در مقیاسهای مکانی
متشکل از تمام کشور ،رشته کوههای زاگرس و نیز در مجاورت دریای
خزر اشاره کرد .در پژوهشی که ) Sharifi et al. (2017برای کل
ایران انجام دادند با مقایسه  3منبع بارش مهم متشکل از GPM-
 TMPA-3B42 ،1IMERGو  ERRA-INTERIMو دادههای
مشاهداتی بارش به این نتیجه رسیدند که  GPM-IMERGدر مقایسه
با دو منبع دیگر در برآورد بارشهای سبک و حدی در مقیاسهای
زمانی روزانه ،ماهانه و فصلی عمکلرد به مراتب بهتری دارد.

 -0مقدمه
بارش یکی از متغیرهای مهم در زمینه مدلسازی هیدرولوژیکی است.
رواناب ،رطوبت خاک ،پوشش گیاهی و تغذیه آبهای زیرزمینی و دیگر
متغیرهای آب و هواشناسی با تغییر شدت و میزان بارش در منطقه
تغییر مییابند ،به همین دلیل برآرود دقیق بارش از موضوعات مهم در
زمینه منابع آب و به خصوص مدلسازیهای هیدرولوژیکی میباشد.
به طورکلی ،در مسائل هیدرولوژیکی برای بارش میتوان از پایگاه
دادههای مختلفی بهره برد .از بین این پایگاهها میتوان به مهمترین
آنها که ایستگاههای اندازهگیری بارش ،ماهوارهها و پایگاه دادههای
بازتحلیلشده 1میباشند ،اشاره کرد .در این بین به دلیل تراکم نامناسب
ایستگاهای انـدازهگیری بــارش اعم از ایستگاههای همدیدی،
بارانسنجی و کلیماتولوژی در سالهای اخیر شاهد گسترش روزافزون
پایگاه دادههای شبکهبندی شده میباشیم که دارای مقیاسهای زمانی
و مکانی مختلفی میباشند .در دهههای اخیر این پایگاه دادهها به دو
صورت دادههای مبتنی بر ماهواره و دادههای مبتنی بر بارانسنجها در
دسترس میباشند .امـا تفاوتهای زیادی در برآورد بارش ایـن پایگـاه
دادهها وجـود دارد و بسیاری از آنها ماننـد تولیدات ماهوارهای ،قدرت
تفکیک مکانی 7مناسب و دادههای طوالنی مدت را ندارند .هرچند
پایگاه دادههای شبکهبندی شده مشکل پیوستگی مکانی ایستگاههای
اندازهگیری بارش را ندارند ولی به دلیل عدم قطعیتهایی که درتخمین
بارش دارند بدون ارزیابی اولیه نمیتوان از این پایگاههای داده استفاده
کرد لذا برای تمامی مطالعات منابع آبی استفاده از این پایگاههای داده
نیازمند یک بررسی اولیه میباشد ،در بخش ارزیابی پایگاه دادههای
بارش در مناطق مختلف مطالعات بسیاری انجام پذیرفته است
(AghaKouchak et al., 2011; Bitew and Gebremichael,
2011; Bodian et al., 2016; Cecinati, 2013; Duncan and
Biggs, 2012; Feidas, 2010; Gao and Liu, 2013; Geber et
al., 2015; Habib et al., 2009; Li et al., 2012; Li et al.,
2014; Liang and Xie, 2007; Siddique-E-Akbor et al.,
.)2014

تمامی مطالعات ذکر شده در مقیاس مکانی یک "کشور" دقت
پایگاههای داده شبکهبندی شده را مورد ارزیابی قرار دادهاند .این در
حالیست که میتوان به مطالعات دیگری نیز اشاره کرد که در سطح
حوضه و یا یک منطقه پایگاههای دادهها را مورد ارزیابی قرار دادهاند
( Dinku et al., 2010; Gao and Liu, 2013; Gebere et al.,

ارزیابیها به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم انجام میپذیرد .در ارزیابی
به صورت مستقیم میزان بارش برآوردی پایگاه دادهها و میزان بارش
مشاهداتی که مربوط به ایستگاههای اندازهگیری بارش میباشد با توجه
به معیارهای ارزیابی که متشکل از آزمونهای آماری پارامتری و
غیرپارامتری میباشند ،مقایسه میشوند .از مطالعات انجام شده در این
بخش میتوان به چند نمونه اشاره کرد .به طور مثال در پژوهشی که
) Zhao and Yatagai (2014به منظور بررسی محصول ماهوارهای
 3TRMM-3B42 V6با دادههای مشاهداتی کشور چین انجام دادند
به این نتیجه رسیدند که محصول  TRMM-3B42 V6عملکرد
بهتری در تخمین بارش در فصول پربارش دارد و بین محصول

2015; Habib et al., 2009; Liang and Xie, 2007; Liu et al.,
 .)2015در پژوهشی ) Worqlul et al. (2014سه منبع بارش متشکل

از  MPEG ،TRMM-3B42و  CFSRرا در سطح حوضه دریاچه تانا
با دادههای مشاهداتی مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج حاصله نشان از
برتری دو منبع بارش  MPEGو  CFSRنسبت به TRMM-3B42
داشت .به طوری که این دو منبع بارش هم در برآورد مقدار بارش و
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هم در تشخیص وقوع بارش نسبت به  TRMMعملکرد بهتری
داشتند .همچنین در پژوهشی جامعتر ) Duan et al. (2016برای
حوضه  Adgieواقع در ایتالیا  9منبع بارش را مورد ارزیابی قرار دادند.
در این پژوهش منابع بارش متشکل از سه نسخه مربوط به
 CMORPHو ،CHIRPS ،PGF ،PERSIANN-CDR
 GSMaP_MVKو  TRMM-3B42V7بودند .ارزیابی در مقیاس
زمانی روزانه ،ماهانه و ساالنه و همچنین در مقیاس مکانی سلولی و
در سطح حوضه انجام پذیرفت .نتایج نشاندهنده این بود که سه منبع
بارش  TRMM ،CHIRPSو  CMORPH_BLDعملکرد بهتری
نسبت به سایرین دارند .از دیگر نتایج این پژوهش میتوان به خطای
زیاد در برآورد بارش زمستانی در مواقعی که میزان بارش کم میباشد
اشاره کرد .در سطح کشور نیز در زمینه ارزیابی مستقیم مطالعات
مختلفی انجام پذیرفته است که از این بین میتوان به پژوهشی که
) Zangenehinanlu et al. (2018انجام دادند اشاره کرد ،در این
پژوهش به ارزیابی اطالعات بارش ماهوارههای  PERSIANNو
 CMORPHدر حوضه آبریز شاپور پرداخته شده است .نتایج نشان داد
که ماهوارههای  PERSIANNو  CMORPHدر مقیاس ساعتی و
روزانه دقت کافی ندارند ،همچنین با مقایسه دادههای روزانه  41رویداد
ماهوارهها ،مشاهدهای و روش درونیابی کریجینگ برای ایستگاه هدف
(بوشیگان کازرون) نتایج حاکی از دقت پایینتر مدلهای ماهوارهای
نسبت به روش درونیابی کریجینگ بود.

می توان به این نکته اشاره کرد که کالیبره کردن مدل بارش رواناب با
دادههای ماهوارهای به برآورد بهتر رواناب شبیهسازی شده کمک
شایانی میکند تا اینکه از دادههای زمینی برای کالیبره کردن استفاده
شود .در پژوهشی که ) Sebastian et al. (2015برای حوضه رودخانه
بیکر واقع در پاتاگونیا انجام دادند پایگاههای داده شبکهبندی شده
 9CFSR ،ERRA-INTERIMو همچنین دادههای مشاهداتی را به
عنوان منابع بارش برای یک مدل هیدرولوژیکی مورد استفاده قرار
دادند .نتایج حاصله نشان داد که دادههای مشاهداتی به عنوان منبع
بارش توانایی پیشبینی رواناب را نداشته ولی دو منبع بارش مورد نظر
کارایی قابـــل قبـــولی داشتند .در پژوهشی دیگر که توسط
) Ashouri et al. (2016به منظور ارزیابی کارایی پایگاه داده
 PERSIANN-CDRبرای کاربرد در مدلهای هیدرولوژیکی صورت
گــرفــت .در ایـــن پژوهش با درنظرگیری ،PERSIANN-CDR
 PERSIANN ،TMPAو دادههای تلفیقی رادار-باران سنج به عنوان
منابع بارش به این نتیجه رسیدند که منابع بارش  TMPAو
 PERSIANN-CDRعملکرد بهتری نسبت بــه دیگر منابع در
شبیهســازی بـــارش دارنـــد .همچنین با درنظرگیـــری
 PERSIANN-CDRبه عنوان تنها منبع بارش که دادههای
درازمدت بارش را دارد نتیجه حاصله به این شکل بود که این منبع
بارش توانایی شبیهسازی رواناب برای درازمدت با دقت کافی را
برخوردار است.

در ابتدای این بخش به این نکته اشاره شد که ارزیابی به صورت
غیرمستقیم نیز انجام میپذیرد به این صورت که با استفاده از یک مدل
بارش-رواناب به ارزیابی میزان رواناب شبیهسازی شده و رواناب
مشاهداتی با استفاده از پایگاهداده شبکهبندی شده پرداخته میشود
( ;Behrangi et al., 2014; Behrangi et al., 2011

در مطالعه حاضر بــه ارزیابی پـایگاه دادههای متشکل از
،TRMM-3B43V7 ،ERRA-INTERIM ،8APHRODITE
( PERSIANN-CDR ،PERSIANN ،CHIRPS V2.0تمامی
منابع بارشی دارای تفکیک مکانی  0/71×0/71میباشند) با دادههای
مشاهداتی که از ایستگاههای بارانسنجی ،کلیماتولوژی و سینوپتیک
تشکیل یافته است ،پرداخته میشود .هدف از این پژوهش بررسی
سلول به سلول میزان بارش 10و بارش میانگین حوضه در مقیاس روزانه
با هر یک از پایگاههای بارش جهانی و در نهایت انتخاب یکی از این
پایگاهها به عنوان پایگاه بهینه جهت استفاده در مدلهای مختلف
هیدرولوژیکی میباشد .با توجه به این که مدلهای هیدرولوژیکی
غیرتوزیعی در شبیهسازی رواناب میانگین بارش حوضه را به عنوان
ورودی در نظر میگیرند و مدلهای توزیعی و نیمه توزیعی به دادههای
سلولی نیاز دارند لذا این مطالعه میتواند از این جهت نیز حایز اهمیت
باشد .از پژوهشهای انجام شده در سطح کشور نیز میتوان به
پژوهشی که ) Eini et al. (2018انجام دادند اشاره کرد ،در این
پژوهش با استفاده از مدل  SWATمنابع بارشی  CRUو NCEP
 CFSRدر حوضه دریاچه مهارلو مورد ارزیابی قرار گرفتند .ارزیابیهای

;Bitew and Gebremichael, 2011; Bodian et al., 2016
;Cecinati, 2013; Kim et al., 2016; Lauri et al., 2014
;Li et al., 2012; Nikolopoulos et al., 2012
;Vergara et al., 2014; Voisin et al., 2008
 Bitew and Gebremichael (2011) .);Wang et al., 2015طی

پژوهشی با ارزیابی چهار منبع بارش ،TMPA-3B42 ،CMORPH
 TMPA-3B42RTو  PERSIANNتوسط مدل هیدرولوژیکی
 MIKE-SHEبه این نتیجه رسیدند که منابع بــارش CMORPH
و  TMPA-3B42RTبرای شبیهسازی رواناب عملکرد بهتری دارد و
همچنین بارش برآوردی توسط  PERSIANNعملکرد ضعیفی نسبت
به دو پایگاه داده قبلی در برآورد بارش دارد .البته ضعیفترین عملکرد
را در بین منابع بارش مورد اشاره  TMPA-3B42دارد که ترکیبی از
دادههای زمینی و دادههای ماهوارهای میباشد .با توجه به این پژوهش
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در حوضه آبریز کارون بزرگ بیشترین بارندگی ماهانه با مقدار 111/4
میلیمتر و با سهم  19/3درصد در سال ،مربوط به دیماه میباشد .پس
از دیماه ،آذرماه با مقدار  114/8میلیمتر و  19/7درصد از بیشترین
بارندگی برخوردار است .در این حوضه آبریز بارندگی ماههای خرداد تا
شهریور ماه زیر یک درصد از کل بارندگی ساالنه را به خود اختصاص
میدهد .در حــوضه آبریز کارون بزرگ بــارندگی ساالنه بین 113
تــا  7000میلیمتر متغیر بوده و متوسط آن  837میلیمتر میبــاشـد
(شکل .)1

به پایگاه NCEP

صورت گرفته حاکی از برتری پایگاه  CRUنسبت
 CFSRدر شبیهسازی رواناب سطحی در سطح حوضه بود.
 -0روش تحقیق
 -0-0منطقه مورد مطالعه

حوضه آبریز کارون بزرگ از نظر منابع آبی یکی از مهمترین حوضههای
آبریز کشور به شمار میآید و فراوانی ریزشهای جوی بویژه در
سرشاخههای این حوضه پتانسیل قابل توجهی از منابع آب سطحی و
زیرزمینی را ایجاد نموده است .از نقطه نظر موقعیت موقعیت جغرافیایی
این حوزه در محدوده ˝ 48° 77´ 81تا ˝ 17° 39طول شرقی و ˝11
´ 30° 18تا ˝ 37° 39´ 01واقع شده است .حوزه آبریز کارون بزرگ
شامل بیشتر مساحت استان چهارمحال و بختیاری ،بخشهای بزرگی
از استانهای لرستان و خوزستان و بخشهایی از استانهای مرکزی،
اصفهان ،کهکیلویه و بویراحمد و فارس است .حوضه آبریز کارون
بزرگ حدود  34درصد مساحت محدوده مطالعاتی و  4/7درصد از
مساحت کل کشور را در بر میگیرد .از نظر تقسیمبندی هیدرولوژیکی،
حوضه آبریز کارون بخشی از حوضه آبریز خلیج فارس میباشد .مجموع
مساحت حوضه آبریز معادل  81711کیلومتر مربع است که  81درصد
آن را کوهستان و  33درصد آن را دشت و کوهپایه تشکیل میدهد.

 -0-0اطالعات پايگاه دادههای شبکهبندی شده
 -0 -0-0دادههای ايستگاههای اندازهگیری بارش وزارت نیرو
و سازمان هواشناسی

در این پژوهش از ایستگاههایی استفاده شد که طول دوره آماری آنها
بین  7003تا  7017بود ،به همین منظور تعداد ایستگاههای قابل استناد
در این پژوهش  137ایستگاه است .چون دادههای ماهوارهای در
مقیاس سلولهای  0/71درجه بودند به همین منظور دادههای
ایستگاهی نیز میبایست به صورت سلولی در میآمدند .در این پژوهش
روشی که از آن برای تبدیل دادههای نقطهای به سلولی استفـــاده
شــد روشــی اســـت کــه ) Sorooshian et al. (2001و همچنین

Fig. 1- Schematic map of the study area

شکل  -0نقشه شماتیک منطقه مطالعاتی
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محصول استفاده شده است .در سال  7014ماهواره  TRMMبه
ماموریت خود پایان داد و فاز  7این پروژه تحت عنوان  GPMآغاز شد
که تا به حال نیز ادامه دارد .در این پژوهش از نسخه TRMM 3B42
 RTبا تقکیک مکانی  0/71×0/71استفاده شده است .سایت مربوط به
دریافت داده از این پایگاه به قرار زیر میباشد:

) Habib et al. (2009استفاده کردند ،روش مورد بحث به این صورت
است که ابتدا منطقه مورد مطالعه را سلولبندی کرده و میانگین بارش
ایستگاههای موجود در هر سلول را به عنوان میانگین بارش آن سلول
در نظر میگیرند.

https://pmm.nasa.gov/data-access/downloads/trmm

 -0-0-0پايگاه داده APHRODITE

در سال  7008پروژهای تحت عنوان  APHRODITE11توسط مرکز
تحقیقات بشر و طبیعت و مرکز تحقیقات هواشناسی کشور ژاپـن ،بـه
منظـور ایجـاد پایگاه دادههای بارندگی روزانه شبکهبندیشده در
سراسر قاره آسیا با قدرت تفکیک مکانی باال و براساس مشاهدات
بارانسنجها آغاز شد .این پایگاه داده که دوره آماری بیش از  11سال
را پوشش میدهد بـا روش درونیابی  17ADWتهیه شده است.
دادههای  ،APHRODITEدادههای یکپارچه مشاهداتی بارندگی
آسیا با قدرت تفکیک باال به منظور ارزیابی منابع آب به صورت سه
مجموعه مجزا مناطق موسمی آسیا ،خاورمیانه و روسیه را پوشش داده
و بـا قدرت تفکیک مکانی  0/71×0/71و  0/1×0/1درجه و با مقیاس
زمانی روزانه موجود میباشد .که در این پژوهش از تفکیک مکانی
 0/71×0/71استفاده شده است .سایت مربوط به دریافت داده از این
پایگاه به قرار زیر میباشد:

 PERSIANN -1-0-0و PERSIANN-CDR

از بین منابع ماهوارهای همچنین میتوان به ماهواره
نیز اشاره کرد PERSIANN .سیستمی است که الگوریتم شبکه
عصبی مصنوعی را برای تخمین میزان بارندگی در هر پیکسل
 0/71×0/71درجه و با استفاده از تصاویر بازتابش شده مـادون قرمز
تــوسط مـاهوارههای زمین مــرجع ،بکار میگیرد .الگوریتم
 PERSIANNابتدا براساس تصاویر مادون قرمز از ماهوارههای زمین
مرجع بود ،.سپس به نسخه جدید آن که در حال حاضر استفاده میشود
دادههای مایکروویو نیز اضافه شد که این دادههای جدید برای
کالیبراسیون و تنظیم پارامترهای الگوریتم بکار میروند .در سالهای
بعد نسخه به روزتر این پایگاه داده به اسم  PERSIANN-CDRکه
مناسب بررسی روند و تغییرات بارش در مقیاس روزانه در درازمدت
میباشد نیز توسعه یافت .سایت مربوط به دریافت داده از این دو پایگاه
به قرار زیر میباشدhttp://chrsdata.eng.uci.edu :
PERSIANN

http://www.chikyu.ac.jp/precip/english/products.html
TRMM -2-0-0

ERRA-INTERIM -1-0-0

از اولین تالشها برای برآورد بارش توسط ماهوارهها میتوان به پروژه
ماهوارهای  TRMMاشاره کرد که با هدف اندازهگیری بارش ساخته
شد .این ماهواره محصول یک پروژه تحقیقاتی مشترک بین سازمان
ناسا از ایاالت متحده آمریکا و آژانس ملی توسعه فضایی ژاپن میباشد.
 TRMMدر مرکز پرواز فضایی  Goddardدر ناسا ساخته و بطور
موفقیتآمیزی در  71نوامبر  1881از ژاپن به فضا پرتاب شد .این
ماهواره برای تخمین بارش حارهای توسط سنجندههای فضایی و
استفاده از مجموعهای از الگوریتمهای بازیابی بارش بکار میرود.
دادههای بارش چند ماهوارهای  TRMMبراساس الگوریتمی است که
مشاهدات مایکروویو و مادون قرمز را با هم ترکیب میکند.
تخمینهای مایکروویو خیلی دقیقتر از تخمینهای مادون قرمز
هستند .از طرف دیگر نمونهبرداری ماهواره مادون قرمز از نمونهبرداری
مایکروویو دارای فراوانی بیشتری است .تخمینهای بارش TRMM
به دو صورت شامل  )1محصول تخمین بارش در نزدیکترین زمان
واقعی که  TRMM-3B42RTنامیده میشود و  )7محصول تخمین
بارش بعد از زمان واقعی که خطای آنها تا حدی تصحیح شده است و
 TRMM-3B42V7نام دارد که در این پژوهش از دادههای این

از دیگر منابع مهم برآورد بارش میتوان به پایگاه دادههای
بازتحلیل شده و یا تحلیل مجدد اشاره کرد .در این پژوهش از پایگاه
داده بازتحلیل شده  ERRA-INTERIMاستفاده شده است" .تحلیل
مجدد" یک دیدگاه سیستماتیک برای تولید مجموعهای از دادههای
اقلیمی دوره آماری برای استفاده در پژوهش و پایش اقلیم میباشد.
دادههای واکاوی یا تحلیل مجدد با استفاده از یک طرحواره ثابت (و از
نظر دینامیکی سازگار) در دادهگواری دادهها 13و مدلها که در آن از
تمامی دادههای در دسترس مشاهداتی در بازه زمانی  8تا  17ساعت
دوره مورد تحلیل استفاده میشود ،به وجود میآیند .یکی از مؤلفههایی
که در این فرآیند تغییر میکند ،دادههای دیدبانی است .این تغییر در
دادههای ورودی غیر قابل اجتناب بوده زیرا هر روزه تعداد زیادی از
انواع ورودیهای هواشناسی شامل دادههای دریافتی از رادیو سوند،
ماهواره ،شناورها ،هواپیما و کشتی به شبکه ایستگاههای کره زمین
افزوده میشود .در حال حاضر تخمین زده میشود که حدود  1تا 8
میلیون دادههای دیدبانی شده در هر گام زمانی مورد استفاده قرار
میگیرند .به همین دلیل در فاصله زمانی تولید هر سری از دادههای
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واکاوی تغییرات اندکی در رفتار اقلیمی نقاط شبکهای دادههای واکاوی
بروز میکند .از طرفی از آنجا که در فرآیند دادهگواری از پیشبینیهای
عددی خیلی کوتاهمدت نیز استفاده میشود ،لذا با بهبود و ارتقاء نسخه
مدلهای پیشبینی عددی ،دادههای واکاوی نیز بهبود مییابند .در این
پژوهش از تفکیک مکانی  0/71×0/71و مقیاس روزانه این پایگاه داده
استفاده شده است .سایت مربوط به دریافت داده از این پایگاه به قرار
زیر است:
/http://apps.ecmwf.int/datasets/data/interim-full-

 -2-0شاخصهای ارزيابی پايگاه دادههای بارش و دادههای
مشاهداتی

در این پژوهش برای ارزیابی از دو گروه شاخص استفاده شده است.
شاخصهای گروه اول متشکل از  R2 ،14NRMSEبوده و شاخصهای
گروه دوم که به شاخصهای طبقهبندی شده معروف هستند متشکل
از  11POFD ،18POD ،11CSIهستند (جدول .)1
از بین شاخصهای جدول  1شاخصهای دسته اول بر اساس مقدار
بارش برآوردی تعیین میشوند .در حالی که شاخصهای دسته دوم بر
اساس رخداد و عدم رخداد بارش تعیین میشوند .در جدول  N ،1تعداد
دادهها و  iروز میباشد و  Pi ،Oiبه ترتیب دادههای مشاهداتی و
دادههای برآوردی توسط پایگاه دادههای شبکهبندی شده است .در
ارتباط با شاخصهای طبقهبندی شده میتوان به جدول  7اشاره کرد
که بر اساس آن میزان  miss ،hitو  FalseAlarmتعیین شده و
شاخصهای مربوطه محاسبه میگردد؛ شاخص  PODمیزان توانایی
پایگاه داده در تشخیص درست "وقوع بارش" را نشان میدهد که بین
 0تا  1متغیر میباشد و مقادیر نزدیک به یک عملکرد بهتر پایگاه داده
در برآورد بارش را نشان میدهد شاخص  CSIنشاندهنده این است
که چه کسری از مقادیر "وقوع بارش" به درستی پیشبینی شدهاند.

daily/levtype=sfc
CHIRPS -8-0-0

 CHIPRSیک پایگاه داده شبه جهانی با طول دوره آماری بیش از
 30سال بوده که از سال  1891تا به حال دارای داده میباشد .این
پایگاه داده ،دادههای بارش ایستگاهی و ماهوارهای را به منظور بررسی
روند و پایش خشکسالی تلفیق کرده و یک پایگاهداده بارش
شبکهبندیشده به صورت سریزمانی ارائه میدهد .در این پژوهش از
نسخه  CHIRPS 2.0و تفکیک مکانی  0/71×0/71این پایگاه داده
استفاده شده است .سایت مربوط به دریافت داده از این پایگاه به قرار
زیر استhttp://chg.geog.ucsb.edu/data/chirps/ :

Table 1- Applied statistical indices

جدول  -0شاخصهای آماری استفاده شده در اين پژوهش
Measure

Equation

No.

N

)  (P -O
i

i

1

N
O max -O min
2

Normalized root mean square

1

=NRMSE



(O

O
)(P

P
)
1 i Ave i Ave


N
N
2
2 
1 (Oi  OAve ) 1 (Pi  PAve ) 

N

hits
hits  misses




2
R =




POD 

hits
hits  misses  falseAlarm

CSI 

FalseAlarm
CorrectNegative  FalseAlarm

POFD 

Coefficient of determination

2

Probability of detection

3

Critical success index

4

POFD

5
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Table 2- Contingency table

جدول  -0جدول طبقهبندی
Observation

Forecast Yes
Forecast No
Total

NO

YES

False alarms
Correct negative
Total

Hit
Miss
Total

به عبارت سادهتر اگر بارشی اتفاق افتاده است ،توانایی پایگاه مورد نظر
در برآورد این "وقوع بارش" چه اندازه میباشد .آخرین شاخص مربوطه
در این بخش  POFDاست .در توضیح این شاخص میتوان گفت که
بارشی رخ نداده است ولی به اشتباه میزان بارشی توسط پایگاه دادهها
ثبت شده است که این مورد توسط  POFDبیان میشود و هرچه قدر
میزان این شاخص کمتر باشد نشاندهنده عملکرد بهتر پایگاه داده
مورد نظر است.

YES
NO

Forecast
Total

سلولهای  0/71درجه تبدیل کرده و بعد از آن میانگین بارش
ایستگاههای موجود در هر سلول  0/71درجه بارش سلول مورد نظر در
نظر گرفته شد .در شکل  3سلولهای منطقه و همچنین بارانسنج
موجود در سلولها مشاهده میشود .همانطور که در شکل مشاهده
میشود تعدادی از سلولها فاقد بارانسنج میباشد در ادامه کار این
سلولها از مقایسههای آماری حذف شدند ،به عبارت دیگر ارزیابیها
صرفاً در سلولهایی انجام پذیرفت که دارای بارانسنج بودند.

 -2نتايج و تحلیل
 -0-2پراكنش مکانی ايستگاههای موجود در منطقه

در شکل  7پراکنش مکانی ایستگاههای موجود در منطقه با توجه به
ارتفاع مشاهده میشود .با توجه به شکل  7میتوان گفت که عمالً در
ارتفاعات بیش از  7100متری ایستگاه زمینی برای اندازهگیری بارش
موجود نمیباشد و ناگزیر به استفاده از پایگاههای جهانی بارش
میباشیم که سطح وسیعی از مناطق را پوشش میدهند.

Fig. 2- Histogram plot of the rain gauge distribution
over whole basin

Fig. 3- The 0.25 degree pixels created for grid to
grid comparison and count of rain gauge in a cell

شکل  -0نمودار هیستوگرام مربوط به توزيع مکانی

شکل  -2سلولهای  01درجه برای مقايسات سلول به سلول

ايستگاههای بارانسنجی در سطح حوضه كارون بزرگ

و همچنین تعداد بارانسنجها در هر سلول

 -0-2روش سلولبندی حوضه مورد مطالعه

 -2-2ارزيابی پايگاه دادههای شبکهبندیشده

به منظور ایجاد یکنواختی در سلولهای مورد مطالعه متناظر با
پایگاههای شبکهبندی شده ،منطقه مورد مطالعه را به سلولهای 0/71
درجه تبدیل کردیم این کاردر نرمافزار  ArcGISانجام پذیرفت به
طوری که ابتدا منطقه را با استفاده از ابزار  Fishnetدر  ArcGISبه

در ابتدا به بررسی کلی میانگین حوضه و پایگاههای مورد اشاره در
مقیاسهای مختلف زمانی پرداخته میشود ،همانطور که در شکل 4
مشاهده میشود در مقیاس زمانی ساالنه عمکرد پایگاههای
 TRMM ،APHRODITEو  PERSIANN-CDRبه مراتب بهتر
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بارش بیشینه میباشد به طوری که این بیش برآوردی برای ماههای
ژانویه ،فوریه و دسامبر خیلی بیشتر بوده و قابل اغماض نمیباشد و
برای دیگر ماهها تا حدودی بهتر برآورد کرده است هر چند باز بیش
برآوردی صورت گرفته است .پایگاههای ،PERSIANN-CDR
 ERRA-INTERIM ،APHRODITEعملکرد به نسبت بهتری
داشته و تقریباً برای تمامی ماههای دوره مورد نظر برآورد بهتری نسبت
به دیگر پایگاهها انجام پذیرفته است .در بین پایگاههای مورد اشاره
 CHIRPSو  TRMMعملکرد ضعیفی از خود نشان دادهاند.

از دیگر پایگاهها در برآورد بارش ساالنه حوضه میباشد .در بین
پایگاههای ذکر شده  CHIRPSبدترین عملکرد را در برآورد بارش
ساالنه حوضه دارد .الزم به ذکر است که به دلیل عدم بروزرسانی
پایگاه  APHRODITEاین پایگاه صرفاً تا سال  7001داده دارد.
در ادامه به بررسی پایگاههای مورد نظر در برآورد بارش بیشینه برای
کل دوره مذکور و ماههای مختلف در مقیاس کل حوضه (بارش
میانگین حوضه) پرداخته شده است .همانطور که در شکل  1نشان داده
شده است پایگاه  TRMMبرای تمامی ماهها دارای بیش برآوردی
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Fig. 4- Average rainfall in annual scale for all datasets for the 2003 to 2012 period (APHRODITE 2003 to
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شکل  -1بارش میانگین حوضه در مقیاس ساالنه بــرای تمام پـايگاهها در دوره ( 0112-0100دوره مذكور برای
 0112 APHRODITEتا  0116میباشد).
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در شکل  8مشاهده میشود برای فصل زمستان و پاییز که جزء فصول
پربارش میباشند میزان  NRMSEبین  0/1تا  0/7میباشد (به جز
 .)TRMMبرای فصول دیگر نیز تمامی پایگاهها دارای دقت مناسبی
بوده و میزان  NRMSEآنها بین  0/1تا  0/7میباشد .همانطور که
از نمودار معلوم میباشد میزان  NRMSEبرای میانگین حوضه برای
تقریبا اکثر مدلها در فصول مختلف نیز زیر  0/7میباشد که این
نشاندهنده دقت مناسب این پایگاهها در برآورد بارش میانگین حوضه
میباشد .از دیگر شاخصهای مورد استفاده در این پژوهش ضریب
تبیین میباشد .شکل  1نمودار جعبهای مربوط به پراکنش مکانی این
شاخص در سطح حوضه و همچنین مقدار مربوط به میانگین حوضه را
نشان میدهد.

همانطور که در قبل آمد ،در این پژوهش ارزیابیها پایگاه دادهها و
دادههای مشاهداتی برای تمام سلولهای حوزه آبریز کارون بزرگ
یکبار بصورت تک به تک سلولها و یکبار برای متوسط حوضه بوسیله
شاخصهای جدول  1انجام پذیرفت .همچنین الزم به ذکر است که
ارزیابیها در مقیاس روزانه و برای ماههای مختلف در طول دوره آماری
انجام پذیرفته است .به دلیل تعداد زیاد سلولهای حوضه مورد مطالعه
از نمودار جعبهای برای نمایش پراکندگی مکانی شاخصهای مورد
بحث استفاده شده است؛ اولین شاخص مورد بررسی در این بخش
خطای جذر میانگین مربعات نرمال شده میباشد که نتایج آن در شکل
 8نشان داده شده است.
در شکل  8نمودار جعبهای مربوط به شاخص  NRMSEتک تک
سلولهای موجود در حوضه و همچنین میانگین حوضه ارائه شده است.
در این شاخص مقادیر زیر  10درصد نشان دهنده دقیق بودن مدل،
مقادیر بین  10تا  70نشاندهنده مناسب بودن مدل یا همان پایگاه
داده در این پژوهش 70 ،تا  30درصد نشان دهنده دقت متوسط و
باالی  30درصد نشاندهنده ضعیف بودن مدل میباشد .همانطور که

ضریب تبیین هر چقدر نزدیک به  1باشد نشاندهنده برآورد بهتر پایگاه
داده میباشد .با توجه به شکل  1در نگاه اول میتوان نتیجه گرفت که
عملکرد این شاخص در فصول پر بارش به مراتب بهتر از فصول کم
بارش میباشد.

Fig. 6- Normalized root mean square error for individual grids in different seasons; a, b, c and d are representing
boxplot of NRMSE respectively for winter, spring, summer and autumn. The values for the basin mean are indicated by
the “+” sign.
شکل  -8شاخص خطای میانگین مربعات نرمال شده برای تک تک سلولهای موجود در حوضه در فصول مختلف c ،b ،a .و  dبه

ترتیب مقدار  NRMSEرا در فصول زمستان ،بهار ،تابستان و پايیز نشان میدهند .مقادير مربوط به میانگین حوضه با عالمت +
نشان داده شده است.
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Fig. 7- R- squared for individual grids in different seasons; a, b, c and d are representing R-squared boxplots respectively
for winter, spring, summer and autumn seasons. The values for the basin mean are indicated by the “+” sign.

شکل  -6ضريب تببین برای تمام سلولهای موجود در منطقه برای فصول مختلف c ،b ،a .و  dبه ترتیب نشاندهنده باكسپالت مربوط به فصول
زمستان ،بهار ،تابستان و پايیز میباشد .مقادير مربوط به میانگین حوضه با عالمت  +نشان داده شده است.

میانگین حوضه باالی  0/4میباشد که نسبت به دیگر پایگاهها در
برآورد بارش میانگین حوضه بهتر عمل کردهاند .با توجه به نمودار 3
میتوان به این نکته پی برد که عملکرد پایگاههای مذکور با توجه به
این شاخص در برآورد بارش میانگین حوضه به مراتب ضعیفتر از
بعضی از سلولهای موجود به خصوص در ماههای پربارش در حوضه
میباشد.

به عنوان مثال در فصل زمستان پراکنش این شاخص برای پایگاه
 APHRODITEباالی  0/1میباشد و حتی تا  0/9نیز رسیده است
در حالی که در فصل تابستان و بهار میزان این شاخص نه تنها برای
این پایگاه داده بلکه برای تمامی پایگاهها مناسب نبوده و زیر 0/7
میباشد .با توجه به مقادیر شاخص ضریب تبیین برای سه فصل
زمستان ،پاییز و بهار به صورت کلی (به جز ماههای کم بارش فصول
مورد نظر که عمالً ضریب تبیین کارایی خود را در این ماهها از دست
داده و مقادیر کمتری دارد) میتوان نتیجه گرفت که کارایی پایگاه داده
 APHRODITEو  ERRA-INTERIMبه مراتب بهتر از دیگر
پایگاهها بوده و بدترین کارایی را با توجه به این شاخص پایگاه داده
 TRMM- 3B42V7در دارد .همچنین بین محصوالت ماهواره
 PERSIANNنیز  PERSIANN-CDRکارایی بهتری در این
فصول از خود نشان داده است .همانطور که ذکر شد ضریب تبیین در
ماههای کم بارش کارایی خود را از دست داده است این نکته در ارتباط
با بارش میانگین حوضه نیز صدق میکند و صرفا برای ماههای پربارش
میتوان گفت که عملکرد  APHRODITEو  RRA-INTERIMاز
دیگر پایگاهها بهتر میباشد .به عنوان مثال در ماه دسامبر این شاخص
برای میانگین حوضه برای دو پایگاه ذکر شده نزدیک به  0/4میباشد
که نسبت به دیگر پایگاهها از عمکرد بهتری برخوردار هستند و
همچنین برای ماه ژانویه نیز مقادیر ضریب تبیین این دو پایگاه برای

شاخصهای  NRMSEو ضریب تبیین مربوط به شاخصهای آماری
پیوسته بوده و مقدار بارش برآوردی را مد نظر قرار میدهند .در حالیکه
شاخصهای طبقهبندی شده وقوع و یا عدم وقوع بارش را مد نظر
دارند .در ادامه به ارزیابی پایگاهدادههای مورد اشاره با توجه به این
شاخصها پرداخته میشود .اولین شاخص مبتنی بر جدول طبقه بندی
شده که در این پژوهش مد نظر بوده شاخص  PODاست .در شکل 9
پراکنش مکانی این شاخص در سطح حوضه و همچنین  PODمیانگین
حوضه را نشان میدهد .همانطور که در شکل  9مشاهده میشود میزان
 PODبه طور کلی در تمامی فصول برای دو پایگاه داده
 APHRODITEو  ERRA-INTERIMبه مراتب بهتر از دیگر
پایگاهها میباشد .به جز فصل تابستان که به دلیل کمبارش بودن عمالً
همه پایگاهها دارای  PODپایینی میباشند (و همچنین ماه سپتامبر).
به عنوان مثال در فصل زمستان میزان  PODدر تمام سلولهای
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میانگین حوضه و سلولهای موجود در حوضه نشاندهنده این مسأله
است که پایگاههای مختلف عملکرد نسبتاً بهتری در مقایسه با اکثر
سلولهای موجود در حوضه دارند .الزم به ذکر است که این شاخص
بر خالف دیگر شاخصهای مورد اشاره در ماههای کمبارش عملکرد
بهتری دارد به عنوان مثال میزان این شاخص برای تمامی ماههای
فصل تابستان عملکرد بهتری داشته و تقریبا نزدیک به صفر میباشد.

مربوط به  APHRODITEو  ERRA-INTERIMباالی 0/8
میباشد در حالیکه برای دیگر پایگاهها زیر  0/1میباشد .از بین
پایگاههای مربوطه در حالت کلی بدترین عمکلرد را با توجه به این
شاخص در مقیاس سلولی دو پایگاه  CHIRPSو  PERSIANNدارند.
با توجه بــه شــکل  9میتـــوان بــه ایـــن نکته پی برد که دو
پایگاه  ERRA-INTERIMو  APHRODITEبا توجه به میانگین
حوضه نیز عملکرد بهتری دارند .با مقایسه میزان  PODمیانگین حوضه
و سلولهای موجود در حوضه نشاندهنده این مسأله است که برخی
از سلولها دارای  PODباالیی نسبت به میانگین حوضه میباشند.

همانطور که در شکل  10مشاهده میشود میزان  CSIبرای دو پایگاه
 APHRODITEو  ERRA-INTERIMبرای فصول پر بارش
(زمستان و پاییز) و همچنین فصل بهار به مراتب بهتر از دیگر پایگاهها
میباشد .این شاخص نیز به مانند دیگر شاخصهای مورد اشاره در
فصول کمبارش از کارایی پایینی برخوردار است .به عنوان مثال میزان
 CSIبرای فصل تابستان و همچنین ماه سپتامبر که ماه کمبارشی
میباشد زیر  0/7میباشد .در ارتباط با میانگین حوضه نیز هر دوی
پایگاههای ذکر شده عملکرد بهتری نسبت به دیگر پایگاهها دارند،
نکتهای که در ارتباط با میانگین حوضه حائز اهمیت است این مسأله
میباشد که همچون شاخصهای دیگر که در این پژوهش آورده شده
است ،شاخص  CSIتعدادی از سلولهای موجود در حوضه عملکرد
بهتری نسبت به شاخص میانگین حوضه دارد و این بیانگر این مسأله
است که نمیتوان به یک عدد به عنوان نماینده شاخص مورد نظر
برای کل حوضه اطمینان حاصل نمود.

شاخص دیگری که در این پژوهش استفاده شده است  POFDمیباشد
که هر چه قدر میزان این شاخص کمتر باشد نشاندهنده کارایی بهتر
مدل یا پایگاه مربوطه میباشد .در شکل  8پراکنش مکانی این شاخص
در سطح حوضه و مقدار آن برای میانگین حوضه ارائه شده است؛ با
توجه به این شاخص پایگاههای ،PERSIANN-CDR
 PERSIANNو  CHIRPSنسبت به دیگر پایگاهها عملکرد بهتری
از خود نشان دادهاند ،نتیجهای که از این ارزیابی به دست میآید به
ایــن صورت است کــه پایگاههای ERRA- ،APHRODTE
 INTERIMو  TRMMهر چند در تشخیص درست "وقوع بارش"
عملکرد بهتری از خود نشان دادهاند ولی در تخمین "عدم وقوع بارش"
نسبت به دیگر پایگاهها عملکرد بهتری ندارند .همچنین مقایسه مقادیر

Fig. 8- Probability of Detection (POD) for different seasons in individual grids; a, b, c and d are representing boxplot
respectively for winter, spring, summer and autumn. The values for the basin mean are indicated by the “+” sign.

شکل  -8شاخص  PODبرای فصول مختلف برای تک تک سلولها  c ،b ،a .و  dبه ترتیب باكسپالت مربوط به فصول زمستان ،بهار ،تابستان و
پايیز میباشد .مقادير مربوط به میانگین حوضه با عالمت  +نشان داده شده است.
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Fig. 9 - Probability of False Detection (POFD) for different seasons in individual grids; a, b, c and d are representing
boxplot of POFD respectively for winter, spring, summer and autumn. The values for the basin mean are indicated
by the “+” sign.

، بهار، به ترتیب باكسپالت مربوط به فصل زمستانd  وc ،b ،a . برای فصول مختلف در همه گريدهاPOFD  احتمال تشخیص نادرست-6 شکل
. نشان داده شده است+  مقادير مربوط به میانگین حوضه با عالمت.تابستان و پايیز میباشد

Fig. 10- CSI for different seasons in individual grids; a, b, c and d are representing boxplot of CSI respectively for winter,
spring, summer and autumn. The values for the basin mean are indicated by the “+” sign.

، به ترتیب باكسپالت مربوط به فصل زمستانd  وc ،b ،a .  مربوط به فصول مختلف برای سلولهای موجود در حوضهCSI  شاخص-01 شکل
 نشان داده شده است+  مقادير مربوط به میانگین حوضه با عالمت. تابستان و پايیز میباشد،بهار
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مورد استفاده در این پژوهش مقایسه نمود .در ادامه میتوان به این
نکته اشاره کــرد کــه نتایج پژوهش مورد نظر با نتایج پژوهش
) Javanmard et al. (2010و همچنین ) Sharifi et al. (2016که
عملکرد بهتر محصول  TRMMرا برای کل ایران ذکر کرده بودند
مطابقت دارد.

 -1خالصه و جمعبندی
در این پژوهش پایگاههای ،ERRA-INTERIM ،APHRODITE
 PERSIANN ،CHIRPS V2 ،TRMM-3B43 V7و
 PERSIANN-CDRبا دادههای مشاهداتی در حوزه آبریز کارون
بزرگ مقایسه شدند .هدف از این پژوهش بررسی سلول به سلول این
پایگاه دادهها و دادههای مشاهداتی و همچنین مقایسه نتایج حاصله با
میانگین حوضه بود .نتایج حاکی از برتری کلی APHRODITE
نسبت به سایر پایگاهها در برآورد بارش میانگین حوضه و همچنین در
اکثر سلولهای مورد مقایسه بود .این نتیجه بیانگر این مسأله است که
به دلیل ماهیت زمینی که پایگاه  APHRODITEدارد ،میتواند
جایگزین مناسبی برای بارانسنجهای زمینی باشد لذا در مطالعات
بعدی میتوان از این پایگاهها به عنوان منبع بارش مرجع استفاده نمود.
در بین منابع ماهوارهای نیز محصول  TRMM 3B42 RTعملکرد
بهتری نسبت به دیگر منابع داشت بنابراین میتوان با تصحیح اریبی
این ماهواره با مشاهدات زمینی به عنوان یک منبع قابل اعتماد از این
محصول استفاده نمود .همچنین در بین دو پایگاه  PERSIANNو
 PERSIANN-CDRپایگاه دوم عملکرد بهتری در کل داشته و این
نکته بیانگر این مسأله است که چون در  PERSIANN-CDRاز
دادههای زمینی نیز بهره برده میشود مطابقت بیشتری با دادههای
زمینی دارد تا محصول  PERSIANNکه صرفاً یک پایگاه ماهوارهای
میباشد .نتیجه دیگری که قابل ذکر میباشد عملکرد بهتر پایگاههای
مختلف در برآورد بارش میانگین حوضه نسبت به مقیاس سلولی
میباشد که این نتیجه تقریباً برای اکثر پایگاهها مشاهده شد همچنین
نکته حایز اهمیت دیگر در این پژوهش این بود که تمامی منابع
ماهوارهای نسبت به منابع زمینی از عملکرد مناسبی برخوردار نبودند
این مسأله به دلیل الگوریتم محاسبه بارش توسط این منابع ماهوارهای
میباشد به این صورت که منبع بارشی همچون  PERSIANNبا
استفاده از تصاویر بازتابش شده مادون قرمز توسط ماهوارههای زمین
مرجع ،بکار میگیرد .در حالی که احتمال دارد بارش برآوردی توسط
این منابع ماهوارهای در واقعیت به سطح زمین نرسیده و اصالً بارشی
در سطح زمین رخ ندهد که این مسأله از عدم قطعیتهای موجود در
برآورد بارش توسط این منابع بارشی میباشد .در حالت کلی با توجه به
نتایج ارائه شده میتوان به این نتیجه رسید که در ارزیابیهای مستقیم
صرفاً نمیتوان به مقایسه میانگین حوضه بسنده کرد و ارزیابیها باید
در مقیاس سلولی انجام بپذیرد .همچنین الزم به ذکر است که در این
پژوهش عدم قطعیتهای ناشی از تأثیر ارتفاع در نظر گرفته نشده
است .به همین منظور در مطالعات بعدی میتوان از روشهایی همچون
کریجینگ یا  IDWبرای منطقه مورد نظر استفاده کرد و تأثیر ارتفاع
را نیز در میزان بارش هر سلول لحاظ نمود و نتایج را با نتایج روش

پینوشتها
1- Reanalysis Datasets
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Information Using Artificial Neural Networks
7- CPC MORPHing Technique
8- Integrated Multi-Satellite Retrievals for GPM
9- Climate Forecast System Reanalysis
10- Asian Precipitation- Highly-Resolved Observational
Data Integration Towards Evaluation of Water
Resources
11- Asian Precipitation-Highly-Resolved Observational
Data Integration Towards Evaluation
12- Pixel to Pixel Evaluation
13- Data Assimilation
14- Angular Distance Weighting
15- Normalized Root Mean Square Error
16- Probability of Detection
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