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Remotely-Sensed Precipitation Datasets

ECMWF پايش زمانی و مکانی دادههای بازتحلیل شده

و منابع بارشی مبتنی بر تکنیکهای سنجش از دور
TRMM  وPERSIAN

A. Azizian*2and H. Ramezani Etedali2

Abstract
Among the meteorological components precipitation is one of
the complicated issues in hydrological process, due to its
considerable changes over time and space. By increasing
application of satellite-based technologies over the past
decades, it is now easy to access high resolution precipitation
products in most parts of the world. This research addressed
the accuracy of European Center for Medium Range Weather
Forecasts (ECMWF) reanalysis datasets for estimation of daily
and monthly precipitation over the SefidRood catchment.
Moreover, in order to better evaluating the performance of
ECMWF dataset, the PERSIAN and TRMM datasets are also
used. Findings on the daily time scale showed that the
correlation coefficient between ground observation and
ECMWF, PERSIAN and TRMM products was respectively
about 0.8, 0.47 and 0.32 and this proved the superiority of
ECMWF for estimation of rainfall in daily time scale. On
monthly time scale both ECMWF and PERSIAN products
correlated very well with gauge measurements (CC statistic is
more than 0.9) but TRMM with the CC equal to 0.57 correlated
moderately with observations. According to the categorical
veriﬁcation statistics for SefidRood catchment, ECMWF
yields better results compared with other satellite data sets, for
detection of precipitation events on the basis of Probability of
Detection (POD), Critical Success Index (CSI) and False
Alarm Ratio (FAR). Therefore, in ungauged catchments or for
hydrological modeling which requires an accurate
precipitation dataset, using ECMWF dataset is suggested.
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چکیده
 بارش به علت دارا بودن تغییرات مکانی و زمانی،از میان مؤلفههای اقلیمی
. یکی از پیچیدهترین پدیدهها در چرخه هیدرولوژیکی بشمار میآید،قابل توجه
 امکان،با توسعه روزافزون تکنولوژیهای ماهوارهای در دهههای اخیر
دسترسی به منابع بارشی با توان تفکیک مکانی و زمانی باال برای بسیاری از
 در پژوهش حاضر به ارزیابی عملکرد زمانی و.نقاط جهان فراهم شده است
 در گامهایECMWF مکانی یکی از مهمترین منابع بارشی مدل مبنا به نام
.زمانی روزانه و ماهانه در سطح حوضه آبریز سفیدرود پرداخته شده است
 وPERSIAN همچنین در این پژوهش از منابع بارشی پرکابرد مانند
 نتایج. استفاده بعمل آمدECMWF  نیز برای بررسی کارائی منبعTRMM
 در سطح حوضه آبریز سفیدرود وECMWF حاصل از ارزیابی عملکرد منبع
در مقیاس روزانه حاکی از آن است که این منبع با دارا بودن ضریب همبستگی
 دارای بهترین علمکرد بوده و این در حالی، با ایستگاههای زمینی0/9 باالی
 به ترتیب دارای ضریب همبستگیTRMM  وPERSIAN است که دو منبع
 در گام زمانی ماهانه، بر خالف گام زمانی روزانه. میباشند0/37  و0/41
 تقریباً مشابه بوده و هر دو دارایPERSIAN  وECMWF عملکرد دو منبع
 همچنین از نظر آمارههای طبقهبندی. هستند0/8 ضریب همبستگی باالی
 در هر دو گام زمانی روزانه و ماهانه با دارا بودن کمترینECMWF منبع
 (صحتAccuracy  باالترین شاخص،) (گزارشهای اشتباهFAR شاخص
پیشبینیهای درست) و نیز باالترین رتبه در تشخیص روزهای بارانی
) دارای عملکرد به مراتب بهتری نسبت به دیگر منابع بارشی میباشدPOD(
و لذا توصیه میشود در حوضههای فاقد آمار و یا در مدلسازیهای
هیدرولوژیکی که نیازمند دادههای بارشی صحیحی هستند از این منبع
.اطالعاتی ارزشمند استفاده بعمل آید
 سنجش، دادههای باز تحلیل شده، حوضه سفیدرود، بارش:كلمات كلیدی
.از دور و روزهای بارانی
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 7TRMM-3B42 V6در سطح کشور چین پرداختند و به این نتیجه
رسیدند که عملکرد محصول  TRMM-3B42 V6در تخمین بارش
در فصول پربارش نسبت به فصول دیگر بسیار بهتر میباشد .همچنین
نتایج نشان داد که تفاوت بین دادههای بارشی این محصول و دادههای
زمینی در مقیاس روزانه برای مناطق غربی چین بین  70تا  10درصد
متغیر میباشد De Leeuw et al. (2015) .به ارزیابی دادههای بارش
بازتحلیل شده  ECMWF3در سطح ولز و انگلستان پرداختند و نتایج
بدست آمده را با دادههای مشاهداتی مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج
بدست آمده حاکی از کمبرآودی بارش توسط این منبع به میزان 77
درصد داشت و میزان همبستگی بین دادههای  ECMWFو دادههای
مشاهداتی در مقیاس روزانه  0/81بود .همچنین در بحث بارشهای
حدی نیز تفاوت چندان زیادی بین منبع بارشی  ECMWFو دادههای
زمینی مشاهده نگردید Tan et al. (2015) .نیز با ارزیابی دادههای
بارشی چهار منبع TRMM ،4GPCP ،PERSIANN ،CMORPH
و  1APHRODITEدر مقیاسهای مختلف (روزانه ،ماهانه ،فصلی و
ساالنه) در سطح کشور مالزی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که
دادههای  GPCPکمترین هماهنگی (بیشترین انحراف) و دادههای
 TRMM-3B42 RTو  APHRODITEبیشترین هماهنگی را با
ایستگاههای زمینی دارا میباشند Dembele and Zwart (2016) .به
بررسی هفت منبع بارشی ،9ARC2 ،1CHIRPS ،8PERSIANN
 11TARCAT ،10TAMSAT ،8RFE2و  TRMMدر مقیاسهای
زمانی مختلف در کشور بورکینافاسو 17پرداختند .نتایج نشان داد که
تمام منابع مذکور از توانایی الزم برای تشخیص زمان وقوع بارش
برخوردار هستند ولی در برآورد مقدار بارش عملکرد مناسبی ندارند.
همچنین نتایج نشان داد که برای پایش خشکسالی منابع ،ARC
 TARCATو  RFEو برای پیشبینی سیالب ،PERSIANN
 TRMMو  CHIRPSمناسبترین منابع بارشی میباشند .در
پژوهشی جامعتر ) Duan et al. (2016بر روی حوضه ادجیه 13واقع
در ایتالیا  9منبع بارشی مختلف متشکل از سه نسخه مربوط به
 CMORPHو ،CHIRPS ،11PGF ،14PERSIANN-CDR
 GSMaP_MVK18و  TRMM-3B42 V7را در مقیاسهای زمانی
روزانه ،ماهانه و ساالنه مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج نشان داد که سه
منبع بارشی  TRMM ،CHIRPSو  CMORPH_BLDعملکرد به
مراتب بهتری نسبت به سایر منابع برخوردار میباشدAshouri et .
) al. (2016نیز با ارزیابی منابع بارشی ،PERSIANN-CDR
 PERSIANN ،TRMMو دادههای تلفیقی رادار -بارانسنج ،به این
نتیجه رسیدند که منابع بارشی  TRMMو PERSIANN-CDR
عمکرد بهتری نسبت به دیگر منابع در برآورد بارش دارند و نیز منبع
بارشی  PERSIANN-CDRنسبت به دیگر منابع ،از توانایی بهتری
برای شبیهسازی رواناب ،برخوردار است.

 -0مقدمه
در مطالعه پدیدههای جوی ،بارش از مهمترین عناصر اقلیمی است که
با توجه به دارا بودن تغییرات مکانی و زمانی زیاد تبدیل به یکی از
مباحث بحث برانگیز در مدلهای جوی و مدلهای هیدرولوژیکی سطح
زمین شده است ( .)Dezfuli et al., 2016; Sahlu et al., 2017در
حال حاضر بخشهای عمدهای از جهان ،با چالش عدم دسترسی به
اطالعات زمینی (ایستگاههای بارانسنجی) قابل اعتماد ،روبرو هستند
( ;Hargreaves and Samani, 1985; Hughes et al., 2006
 .)Sue et al., 2008; Worqlul et al., 2017گسترش روزافزون
فناوریهای ماهوارهای در سالهای اخیر موجب توسعه پایگاههای
بارشی با توان تفکیک مکانی و زمانی مختلف شده است .این
محصوالت عمدتاً به صورت شبکهبندی شده هستند و اگرچه بر خالف
ایستگاههای بارانسنجی زمینی ،دارای مشکل عدم پیوستگی مکانی و
زمانی نمیباشند ولی به دلیل عدم قطعیتهایی که در تخمین بارش
دارند ( ;Greene and Morrissey, 2000; Steiner et al., 2003
 ،)Hong et al., 2006; AghaKouchak et al., 2009بایستی قبل
از استفاده مورد ارزیابی و تصحیح قرار گیرند .لذا برای تمامی مطالعات
منابع آب و مدلسازیهای هیدرولوژیکی استفاده از این پایگاههای
داده نیازمند یک سری بررسیهای اولیه میباشد .ارزیابی پایگاه
دادههای بارش در مناطق مختلف به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم
انجام میپذیرد .در ارزیابی به صورت مستقیم ،میزان بارش برآوردی
پایگاههای داده و بارش مشاهداتی ایستگاههای بارانسنجی زمینی ،با
توجه به معیارهای ارزیابی که متشکل از آزمونهای آماری پارامتری و
غیرپارامتری است ،مقایسه میشوند .در روش غیرمستقیم نیز ابتدا یک
مدل هیدرولوژیکی انتخاب شده و با اجرای مدل به ازای بارشهای
ورودی مختلف خروجی آن (مانند :سری زمانی جریان ،رطوبت خاک،
تبخیر و تعرق و غیره) بر اساس معیارهای ارزیابی مورد تحلیل قرار
میگیرد .در این حالت پایگاه دادهای مناسب است که منجربه
شبیهسازی هرچه بهتر خروجی موردنظر گردد ( AghaKouchak et
 .)al., 2009; Tong et al., 2014تاکنون تحقیقات گستردهای در
زمینه ارزیابی کارایی پایگاههای بارشی صورت گرفته است .به عنوان
مثال Li et al. (2013) ،با استفاده از شاخصهای آماری ،دقت
دادههای روزانه ،ماهانه و ساالنه بارش بدست آمده از سه منبع بارشی
 PERSIANN ،TRMMو  1CMORPHرا در حوضه آبریز رودخانه
یانگتسه طی دوره زمانی  7009تا  7017ارزیابی نمودند .نتایج بررسی
آنها نشان داد که دادههای  TRMMمقدار بارش حوضه را بیشتر از
مقدار واقعی و دادههای  PERSIANNو  CMORPHمقدار بارش
حــوضــه را کمتــر از مقدار بــارش مشاهداتی برآورد میکنند.
) Zhao and Yatagai (2014با ارزیــابــی محصول بارشی
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' 31o 17' - 34o 11عرض شمالی قرار دارد .مساحت این حوضه آبریز
در حدود  80484کیلومترمربع است که حدوداً  18درصد آن را مناطق
کوهستانی و  74درصد آن را دشتها و کوهپایهها تشکیل میدهند.
بخش جنوبی آن در دامنههای شمال غربی زاگرس قرار داشته و شامل
حوضه آبریز قزل اوزن و تلوار میباشد .بخش میانی آن که در امتداد
رشته کوههای مرکزی قرار داشته و به قله آتشفشانی سهند منتهی
میشود ،شامل حوضه آبریز رودخانههای زنجان ،سجاس ،قرنقو و
آیدغموش است .بخش شرقی آن نیز که شامل حوضههای آبریز فیروز
آباد ،طارم و شاهرود میباشد ،در امتداد کوههای البرز واقع شده است.
در این حوضه انواع مختلف مشخصههای توپوگرافی از جمله مناطق
خیلی مرتفع و پرشیب ،مناطق مرتفع ولی با شیب کم ،مناطق تپه
ماهوری ،درههای عمیق و دشتهای آبرفتی ،قابل مشاهده میباشد.
سفیدرود بزرگترین رودخانه از نظر مساحت حوضه آبریز و همچنین
پرآبترین آنها در مناطق مرکزی و شمال ایران میباشد .این رودخانه
از دو شاخه اصلی بنام قزل اوزن و شاهرود تشکیل میشود که در شهر
منجیل بهم پیوسته و از آن به بعد سفیدرود نامیده میشود .در این
پژوهش قسمت سفیدرود -قزل اوزن مورد مطالعه قرار گرفت .در شکل
 1نمایی از موقعیت این حوضه آبریز و موقعیت ایستگاههای هواشناسی
موجود نشان داده شده است.

در کشور ایران نیز مطالعات متعددی در این زمینه انجام پذیرفته است
که بیشتر آنها بر روی منابع بارشی همچون  TRMMو PERSIAN
و در مقیاسهای ماهانه و فصولی معطوف بوده و کمتر به منابع بارشی
دیگر پرداخته شده است .به عنوان مثالJavanmard et al. (2010) ،
به ارزیابی عملکرد منبع بارشی  TRMM-3B43نسبت به دادههای
بارشی به دست آمده از ایستگاههای سینوپتیک کشور پرداختند در دو
گام زمانی فصلی و ساالنه پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در
مقیاس ساالنه منبع بارشی  TRMMدر عمده مناطق کشور ،مقدار
بارش را کمتر از مقادیر زمینی برآورد مینمایدKatiraie- .
) Boroujerdy (2013نیز با ارزیابی منبع بارشی  PERSIANNدر
مقیاس ماهانه در سطح کشور به این نتیجه رسید که منبع PERSIAN
الگوی تغییرات مکانی بارش را به خوبی شناسایی مینماید ولی مقدار
آن را در اغلب نقاط ایران کم برآورد میکندGhajarnia et al. .
) ،(2015اطالعات منابع بارشی ،PERSIANN ،APHRODITE
 TRMMو  CMORPHرا در گامهای زمانی مختلف و در سطح
حوضه آبریز دریاچه ارومیه پرداختند .نتایج نشان داد که منبع بارشی
 PERSIANNدر مقایسه با منابع بارشی  CMORPHو  TRMMو
حتی نسخه اصالح شده  CMORPHعملکرد بهتری داشته است.
همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که بهترین منبع موجود برای
برآورد زمان واقعی رخداد بارش ،منبع  PERSIANNمیباشد.
) Moazami et al. (2016نیز با ارزیابی چهار پایگاه بارشی
 TRMM-3B42 V7 ،PERSIANN ،TRMM-3B42 RTو
 CMORPHدر مقیاس زمانی ماهانه به این نتیجه رسیدند که منبع
بارشی  TRMM-3B42 RTنسبت به دیگر منابع ،دارای عملکرد
بهتری در تخمین بارش میباشد .همانطور که مالحظه میگردد ،عمده
پژوهشهای صورت گرفته در سطح کشور غالباً بر روی منابع بارشی
 TRMMو  PERSIANمعطوف بوده و عمده آنها نیز تنها در یک
مقیاس زمانی مشخص به انجام رسیده است .همچنین بررسیها حاکی
از آن است که منبع بارشی بازتحلیل شده  ECMWFکه از توان
تفکیک زمانی و مکانی باالتری برخوردار میباشد ،کمتر استفاده شده
است .لذا هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی برتری دادههای بازتحلیل
شده  ECMWFنسبت به منابع بارشی مبتنی بر سنجش از دور
 PERSIANو  TRMMدر گامهای زمانی مختلف (روزانه و ماهانه)
بر روی حوضه آبریز سفیدرود میباشد.

 -0-0ساخت اليه شبکهبندی شده بارش با استفاده از
ايستگاههای زمینی

برای اینکه بهتر بتوان عملکرد منابع بارشی را با دادههای مشاهداتی
زمینی مورد ارزیابی قرار داد بایستی دادههای ایستگاههای سینوپتیک
و بارانسنجی نیز به فرمت شبکهبندی شده ( )Griddedتبدیل شوند.
علیرغم وجود روابط درونیابی مختلف ،در پژوهش حاضر از روش
معکوس مجذور فاصله ( )IDWبرای این امر استفاده بعمل آمد .نقشه
شبکهبندی شده بارش در دو گام زمانی روزانه و ماهانه برای بازه
مطالعاتی استخراج و در تحلیلهای مکانی مورد استفاده قرار گرفت.
 -2-0منابع بارشی مبتنی بر سنجش از دور
 -0-2-0پايگاه اطالعاتی TRMM

 TRMMاولین ماهوارهای بود که با هدف اندازهگیری بارش راهاندازی
و به فضا پرتاب شد .این ماهواره محصول یک پروژه تحقیقاتی مشترک
بین سازمان ناسا از ایاالت متحده آمریکا و آژانس ملی توسعه فضایی
ژاپن میباشد TRMM .در مرکز پرواز فضایی  Goddardدر ناسا
ساخته و بطور موفقیتآمیزی در  71نوامبر  1881از ژاپن به فضا پرتاب
شد.

 -0مواد و روشها
 -0-0محدوده مورد مطالعه

حوضه آبریز سفیدرود در محل تالقی رشته کوههای البرز ،زاگرس و
مرکزی بین مختصات جغرافیایی ' 11o 13' - 48o 30طول شرقی و
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Fig. 1- The geographic location of SefidRood catchment and the distribution of meteorological stations

شکل  -0موقعیت جغرافیايی حوضه آبريز سفیدرود و نحوه توزيع مکانی ايستگاههای هواشناسی

روزانه در دسترس میباشد.

 TRMMبرای تخمین بارش حارهای توسط سنجندههای فضایی و
استفاده از مجموعهای از الگوریتمهای بازیابی ،مقدار بارش را تخمین
میزند .تخمینهای بارش  TRMMبه دو صورت  )1تخمین بارش در
نزدیکترین زمان واقعی که  TRMM-3B42 RTنامیده میشود و )7
تخمین بارش بعد از زمان واقعی که خطای آنها تا حدی تصحیح شده
است و  TRMM-3B42 V7نام دارد ،در دسترس میباشند .دقت
زمانی و مکانی تخمین بارش محصوالت  TRMMبه ترتیب روزانه و
 0/71×0/71درجه میباشند .همچنین محصوالت این منبع بارشی در
حال حاضر با پوشش سراسری از  80درجه شمالی تا  80درجه جنوبی
از سال  7000تاکنون در دسترس همگان قرار دارد.

 -2-2-0دادههای بازتحلیل شده پايگاه اطالعاتی ECMWF

از دیگر منابع مهم برآورد بارش میتوان به دادههای بازتحلیل شده
( )Reanalysisو یا تحلیل مجدد  Era-Interimپایگاه اطالعاتی
 ECMWFاشاره کرد .پایگاه اطالعاتی  ECMWFیکی از مهمترین
پایگاههای داده بازتحلیل شده در جهان میباشد که مورد توجه بسیاری
از محققین قرار دارد ( .)Dee et al., 2011طبق تحقیقات گستردهای
که در این زمینه انجام شده ،میزان خطای این منبع اطالعاتی در
مقایسه با دادههای زمینی در بسیاری از نقاط جهان اندک و قابل
چشمپوشی است و به همین علت میتوان از آنها در کنار دادههای
زمینی و حتی در حکم جایگزینی برای دادههای زمینی در مناطق بدون
ایستگاه استفاده نمود ( ;Moreau et al., 2003; Kidd et al., 2013
 .)Raziei and Sotodeh, 2017دادههای باز تحلیل شده از ترکیب
نتایج پیشبینیهای کوتاه مدت مدلهای پیشبینی عددی وضع هوا
با دادههای مشاهداتی زمینی بدست میآید .پیشبینیهای مدل عددی
که حدس اولیه نامیده میشود بر اساس دادههای ورودی مدل و رابط
ریاضی تعریف شده برای مدل بدست میآید ( ;Dee et al., 2011
 .)Balsamo et al., 2015از آنجائی که پیشبینیهای مدلهای
عددی مذکور همواره با عدم قطعیتهایی همراه است ،این پیشبینی
اولیه با دادههای مشاهدهای زمینی که به مرکز پیشبینی میرسد
کنترل میشود .به عبارت بهتر با اینکار مدل بهینه شده تا
پیشبینیهای ان خطای کمتری داشته باشد .دادههای پایگاه اطالعاتی
 ECMWFبطور کاربردی از سال  1818با پوشش سراسری از 80
درجه شمالی تا  80درجه جنوبی ،تفکیک مکانی ،0/171×0/171

 -0-2-0پايگاه اطالعاتی PERSIANN

در این پایگاه بارشی ارزشمند از الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و
تصاویر بازتابش شده مادون قرمز توسط ماهوارههای زمین مرجع برای
تخمین میزان بارندگی استفاده ،میشود .الگوریتم  PERSIANابتدا
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 .مطالعات اعتبارسنجی نشان
میدهند که تخمینهای بارش بطور قابل توجهی توسط تنظیم
دادههای بدست آمده از مادون قرمز با اطالعات مایکروویو ،بهبود
یافتهاند ( .)Hsu et al., 1997الگوریتم برآورد بارش PERSIANN
بطور کاربردی از سال  1893با پوشش سراسری از  80درجه شمالی تا
 80درجه جنوبی ،تفکیک مکانی  0/71 ×0/71درجه و مقیــاس زمانی
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یکی از سادهترین شاخصها برای ارزیابی دقت رویدادهای پیشبینی
شده توسط منابع بارش مختلف ،شاخص  Accuracyمیباشد که
نشاندهنده کسری از همه پیشبینیهای درست است .محدوده عددی
این شاخص بین صفر تا  1میباشد که در بهترین وضعیت مقدار  1را
به خود اختصاص میدهد .به عبارت دیگر هر چه مقدار این شاخص به
عدد  1نزدیکتر باشد ،دقت منبع بارش ماهوارهای باالتر است .شاخص
 Biasیا مقایسه میانگین پیشبینی با میانگین مشاهده ،معموالً
بهعنوان یک نسبت برای تأیید جداول احتماالتی استفاده میشود.
 Biasدر واقع نسبت برآوردهای صحیح به مشاهدات صحیح میباشد.
محدوده عددی این شاخص بین صفر تا مثبت بینهایت است که در
بهترین وضعیت مقدار  1را به خود اختصاص میدهد .به عبارت دیگر
اگر مقدار این شاخص کمتر از  1باشد ،کم برآوردی و اگر بیشتر از 1
باشد ،بیش برآوردی به وقوع پیوسته است .شاخص  PODنشاندهنده
نسبت شناسایی صحیح بارش منبع ماهوارهای به تعداد کل رخدادهای
بارش مشاهده شده در ایستگاههای زمینی است .محدوده عددی این
شاخص بین صفر تا  1بوده و هر چه میزان شاخص مزبور به عدد 1
نزدیکتر باشد ،عملکرد منبع بارش ماهوارهای در پیشبینی وقوع
بارندگی صحیح است .شاخص  FARنسبت مواقعی که بارندگی رخ
نداده است ولی مدل وقوع بارندگی را پیشبینی نموده است ،تعیین
میکند .محدوده عددی این شاخص بین صفر تا  1است و هر چه
میزان شاخص  FARبه صفر نزدیکتر باشد ،عملکرد مدل ماهوارهای
بهتر خواهد بود.

 0/1×0/1 ،0/4×0/4 ،0/71×0/71تا  3درجه و در مقیاس زمانی
ساعتی ،روزانه و ماهانه در دسترس میباشد .در پژوهش حاضر و با
توجه به تراکم ایستگاههای زمینی ،دادههای منبع  ECMWFدر توان
تفکیک مکانی  0/71درجه و در مقیاس روزانه تهیه گردیدند.
 -1-0شاخصهای آماری مورد استفاده جهت ارزيابی منابع
بارشی

در این پژوهش برای ارزیابی پایگاههای اطالعاتی بارش از دو جفت
شاخص استفاده شده است که شاخصهای گروه اول متشکل از
 RMSEو  CCبوده و شاخصهای گروه دوم که به شاخصهای
طبقهبندی شده معروف هستند متشکل از ،POD ،Bias ،Accuracy
 FARو  CSIمیباشند (جدول .)1
در جدول فوق :Robs ،مقادیر مشاهداتی :Rsat ،مقادیر شبیهسازی:n ،
تعداد دادهها : Robs ،میانگین مقادیر مشاهداتی : Rsat ،میانگین مقادیر
شبیهسازی توسط پایگاه داده موردنظر میباشد .از بین شاخصهای
جدول  1شاخصهای  1و  7بر اساس مقدار بارش برآوردی تعیین
میشوند ،در حالی که شاخصهای  4تا  1بر اساس رخداد و عدم رخداد
بارش تعیین میشوند .در ارتباط با شاخصهای طبقهبندی نیز میتوان
به جدول  7اشاره کرد که بر اساس آن میزان Correct ،Miss ،Hit
 Negativeو  False Alarmتعیین شده و شاخصهای مربوطه
محاسبه میگردند (.)Ebert et al., 2007; Lo Conti et al., 2014

Table 1- Statistical criteria and tabular representation for evaluation of satellite-based rainfall products

جدول  -0شاخصهای آماری و طبقهبندی جدولی مورد استفاده در اين پژوهش
Measure

Equation
n

1
 ( Robs  Rsat )2
n i 1

)  Robs )( Rsat  Rsat

RMSE 

No

Root Mean Square Error

1

n

obs

 (R
i 1

n

n

i 1

i 1

CC 

 ( R obs  Robs )2  ( Rsat  Rsat )2

Correlation Coefficient

Hit  Correct Negative
Accuracy 
Total
Hit  False Alarm
Bias 
Hit  Miss
Hit
Hit  Miss

False Alarm
Hit  False Alarm

2

Accuracy

3

Bias

4

POD 

Probability of Detection

5

FAR 

False Alarm Ratio

6
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Table 2- Contingency Table

جدول  -0جدول طبقهبندی
Observation
Yes

No
Forecast Yes

False Alarms

Hit

Yes

Forecast No

Correct Negative

Miss

No

Total

Observation No

Observation Yes

Forecast
Total

و غیربارانی برخوردار میباشد .هرچند الزم به ذکر است که در
نسخههای اصالح شده این منبع که به  GMP-IMERGمعروف
است ،عملکرد آن در شناسایی روزهای بارانی و همچنین مقدار بارش
افزایش قابل توجهی داشته است (.)Sharifi et al., 2016

 -2نتايج
 -0-2ارزيابی منابع بارشی در گام زمانی روزانه
 -0-0-2ارزيابی در سطح حوضه

در این پژوهش و برای ارزیابی عملکرد هر کدام از منابع بارشی ،نمودار
پراکنش متوسط اطالعات در سطح حوضه سفیدرود (به منظور پرهیز
از ارائه سلول به سلول نتایج) به صورت مجزا برای هر منبع بارشی و
در بازه آماری بین سالهای  7000تا  7001ترسیم و مؤلفههای آماری
 CCو  RMSEبرای هر کدام محاسبه گردید ،که نتایج آنها در شکل
 7نشان داده شده است.

از آنجایی که منبع  GMP-IMERGاز سال  7014به بعد ایجاد و
شروع به برداشت دادههای بارش نموده است ،در پژوهش حاضر مورد
ارزیابی قرار نگرفت .بررسی عملکرد منبع بارشی PERSIANN-
 ،CDRنیز اگرچه حاکی از برتری منبع  ECMWFدارد ،اما نسبت به
منبع  TRMM-3B42 RTنتایج به مراتب بهتری را بدست میدهد.
این منبع اطالعاتی نیز همانند دیگر منابع بارشی در تخمین بارشهای
سبک دارای خطا بوده و تقریباً از توانایی پایینی در برآورد بارشهای
کمتر از  3میلیمتر در روز برخوردار میباشد .همچنین به منظور بررسی
دقیقتر عملکرد هر کدام از منابع بارشی مختلف ،توزیع فراوانی مقادیر
بارش برای آنها محاسبه گردید که نتایج آن در شکل  3نشان داده
شده است .طبق نتایج بدست آمده ،فراوانی بارشهای با شدت کم
(کمتر از  0/1میلیمتر در روز) چیزی در حدود  10درصد کل رخدادهای
بارشی میباشد .همچنین با افزایش مقدار بارش از فراوانی آنها کاسته
شده و تنها چیزی در حدود کمتر از  7درصد از بارشها در دسته
بارشهای سنگین (بزرگتر از  10میلیمتر در روز) قرار میگیرند .بررسی
عملکرد منابع بارشی مختلف نیز حاکی از آن است که اگرچه این منابع
در تخمین بارشهای کمتر از  4میلمتر در روز دارای عملکرد
ضعیفتری هستند (به ویژه منبع بارشی  )TRMMو عمدتاً تمایل به
بیش برآوردی دارند ،اما برای بارشهای بزرگتر از  4میلیمتر در روز
تقریباً نتایجی مشابه با دادههای زمینی را بدست میدهند .از میان منابع
بارشی مختلف نیز عملکرد منبع بارشی  ECMWFنسبت به منابع
دیگر به مراتب بهتر بوده و این درحالیست که منبع بارشی TRMM
به ویژه برای بارشهای با شدت کمتر از  3میلیمتر در روز ،دارای
بدترین عملکرد میباشد .عملکرد متفاوت منبع بارشی  TRMMبه
ویژه برای بارشهای کمتر از  3میلیمتر در روز موجب میشود که این
منبع در شناسایی روزهای بارانی دچار مشکل شده و گزارشهای
نادرست زیادی را ارائه نماید.

بررسی شاخصهای آماری مربوط به منبع بارشی  ECMWFدر
مقیاس روزانه ،حاکی از عملکرد باالی آن نسبت به دیگر منابع بارشی
میباشد .نتایج نشان داد که در سطح حوضه آبریز سفیدرود ضریب
همبستگی بین دادههای مشاهداتی و دادههای بازتحلیل شده
 ECMWFهمواره باالتر از  0/8میباشد .همچنین محاسبات نشان
داد که این منبع در تشخیص بارشهای سبک (کمتر از  7میلیمتر در
روز) دارای خطا میباشد .همچنین مقدار شاخص  RMSEکه مبین
میانگین خطاهای موجود بین دادههای مشاهداتی و منبع بارشی
میباشد ،در این منبع همواره کمتر از  7/3میلیمتر میباشد .مقدار این
شاخص نیز خود گویای عملکرد مناسب این منبع اطالعاتی ارزشمند
نسبت به دادههای زمینی میباشد .بر خالف منبع بارشی مذکور،
محاسبات آماری صورت گرفته بر روی دادههای بارشی TRMM
حاکی از عملکرد ضعیف این منبع بارشی در تخمین مقدار و زمان بارش
میباشد .به عنوان مثال ،متوسط مقدار شاخص  CCدر این منبع کمتر
از  0/3بوده و همچنین حداقل مقدار شاخص  RMSEنیز در حدود 4
میلیمتر میباشد (تقریباً دو برابر مقدار بدست آمده از منبع )ECMWF
که نسبت به منابع دیگر بسیار قابل توجه میباشد .این منبع بارشی نیز
در تخمین مقدار و زمان بارش در حوضه سفیدرود نسبتاً ضعیف میباشد
که علت اصلی آن نیز عدم توانایی در تخمین بارشهای سبک
میباشد .در بخشهای بعدی این موضوع به اثبات رسیده است که
منبع بارشی  TRMM-2B42 RTنسبت به تمامی منابع موجود از
خطای زیادی در تخمین مقدار بارش ،شناسایی صحیح روزهای بارانی
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Fig. 2- Scatter plot of satellite-based products and observed rainfall over the SefidRood catchment (Daily
)time scale
شکل  -0عملکرد منابع بارشی مختلف در تخمین بارش در سطح حوضه آبريز سفیدرود (مقیاس روزانه)
80
Observed

ماهوارهای خاص ،نمیتوان اظهارنظر نمود ( ;Ashouri et al., 2015

70

 .)Duan et al., 2016بنابراین در چنین شرایطی بررسی و تحلیل
مکانی دادههای بدست آمده از منابع بارشی مختلف ،یکی از روشهای
مناسب برای تشخیص دقت هر کدام از این منابع میباشد .در این
پژوهش توزیع مکانی شاخصهای آماری  CCو  RMSEبرای هر
منبع تهیه گردید که در شکل  4قابل مشاهده میباشد.
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بررسی شاخص آماری  CCبرای تمامی سلولهای محاسباتی در سطح
حوضه سفیدرود حاکی از آن است که دادههای بدست آمده از منبع
بارشی  ECMWFاز همبستگی مناسبی با دادههای زمینی برخوردار
میباشند ،بهطوریکه در مقیاس روزانه مقدار این شاخص در کل حوضه
بین  0/4تا  0/9متغیر میباشد .با توجه به شکل  3عملکرد منبع
 ECMWFدر مناطق جنوبی و تا حدی مرکزی حوضه آبریز سفیدرود
قابل توجه بوده ،بهطوریکه میزان شاخص  CCبرای این مناطق بین
 0/11تا  0/11متغیر میباشد .همچنین مقدار متوسط شاخص RMSE
در سطح حوضه کمتر از  7/8میلیمتر است و این خود گویای انحراف
کم دادههای این منبع نسبت به دادههای زمینی میباشد.
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Fig. 3- Frequency distribution of rainfall over the
SefidRood catchment for all data sets

شکل  -2توزيع فراوانی بارش روزانه در سطح حوضه
سفیدرود برای تمامی منابع بارشی
 -0-0-2تحلیل فضايی منابع بارشی مختلف

دقت دادههای بارش ماهوارهای از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت
است و امروزه با اطمینان در مورد صحیح بودن اطالعات بارش
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شکل  -1تغییرات مکانی شاخصهای آماری  CCو  RMSEمنابع بارشی مختلف در سطح حوضه سفیدورود (در مقیاس روزانه)

بررسی شاخص آماری  CCبدست آمده از منبع بارشی
 3B42 RTدر سطح حوضه سفیدرود نیز حاکی از آن است که دادههای
بدست آمده از این منبع نسبت به منبع  ECMWFاز همبستگی بسیار
ضعیفی با دادههای زمینی برخوردار میباشند ،بهطوریکه در مقیاس
روزانه متوسط و حداکثر مقدار این شاخص در کل حوضه به ترتیب در
حدود  0/73و  0/31میباشند .همچنین مقدار شاخص  RMSEنیز به
علت دارا بودن محدوده تغییرات  3/8تا  8/07میلیمتر (در بخشهای
شمالی حوضه میزان انحراف دادههای ماهوارهای با دادههای مشاهداتی

با توجه به توضیحات فوق میتوان چنین استنباط نمودکه این منبع
اطالعاتی ارزشمند از کفایت بسیار مناسبی برای تخمین مقدار بارش
برخوردار میباشد .البته ذکر این نکته نیز ضروریست که این برای
افزایش کارایی این پایگاه بارشی بایستی تصحیحاتی روی آن صورت
گیرد که از مهمترین آنها میتوان به تصحیح اریبی اشاره نمود .زیرا
طبق نتایج بدست آمده ،این پایگاه بارشی نسبت به دو پایگاه بارشی
 PERSIANو  TRMMمقدار بارش را بیش برآورد مینماید.

TRMM-
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دلیل صورت گیرد که منبع بارشی  TRMMاز توانایی الزم برای
تخمین بارشهای سبک برخوردار نبود و روزهایی که توسط ایستگاه
زمینی بارانی تشخیص داده شده توسط این منبع غیربارانی گزارش
شده است .همچنین در زمینه تشخیص صحیح وقوع بارش (بر اساس
شاخص  ،)PODدو منبع بارشی  ECMWFو  PERSIANنسبت به
 TRMMدارای عملکرد به مراتب بهتری هستند.

بسیار قابل توجه بوده ولی بار حرکت به سمت جنوب حوضه از مقدار
این انحراف کاسته میشود) ،حاکی از انحراف و خطای قابل توجه این
منبع نسبت به دادههای بارش مشاهداتی دارد .با توجه به توضیحات
فوق میتوان چنین استنباط نمود که این منبع اطالعاتی از کفایت و
کارایی الزم برای تخمین صحیح مقدار بارش در این حوضه برخوردار
نمیباشد .بررسی شاخصهای آماری بدست آمده از کاربرد منبع بارشی
 PERSIANدر سطح حوضه سفیدرود نیز حاکی از آن است که
دادههای بدست آمده از این منبع اگرچه نسبت به منبع TRMM-
 3B42 RTدارای عملکرد بهتری میباشند ،اما همچنان مقدار
همبستگی بین دادههای این منبع و دادههای بارش زمینی به کمتر از
 0/1محدود میگردد .همچنین مقدار شاخص  RMSEنیز به علت دارا
بودن محدوده تغییرات  7/1تا  4/0میلیمتر ،حاکی از عملکرد نسبتاً قابل
قبول این منبع بارشی دارد .ارزیابی نتایج همبستگی مکانی نشان
میدهد که با حرکت از سمت مرکز به شمال حوضه ،میزان خطای
بارش بدست آمده از منبع  PERSIANN-CDRنسبت به میزان
بارش مشاهداتی کمتر میگردد.

 -2-2ارزيابی منابع بارشی در گام زمانی ماهانه
 -0-2-2ارزيابی در سطح حوضه

در این گام زمانی نیز به منظور بررسی دقیقتر میزان کارایی منابع
بارشی مورد استفاده ،نمودار پراکنش اطالعات بارشی به صورت مجزا
برای هر منبع بارشی و به صورت متوسطگیری شده در سطح کل
حوضه سفیدرود ترسیم (برای پرهیز از ارائه سلول به سلول نتایج) و
مؤلفههای آماری  CCو  RMSEبرای هر کدام محاسبه شد که نتایج
آن در شکل  1قابل مشاهده میباشد .همانطور که مالحظه میگردد،
عملکرد دو منبع بارشی  PERSIANو  ECMWFدر تخمین مقدار
بارش ماهانه از همبستگی بسیار باالیی با دادههای مشاهداتی برخورد
بوده و در هر دو منبع ضریب همبستگی باالتر از  0/8میباشد .همچنین
علیرغم این همبستگی قابل توجه ،هر دو منبع مذکور تقریباً در بیشتر
موارد مقدار بارش را بیش برآورد نمودهاند که این مساله در بارشهای
بزرگتر از  70میلیمتر نمود بیشتری دارد .منبع بارشی  TRMMنیز با
دارا بودن ضریب همبستگی معادل  0/11نسبت به منابع مذکور دارای
عملکرد ضعیفی در تخمین مقدار بارش ماهانه حوضه آبریز سفیدرود
میباشد.

 -0-2ارزيابی منابع بارشی بر اساس شاخصهای آماری
طبقهبندی

در این پژوهش و برای ارزیابی عملکرد منابع بارشی از توزیع مکانی
شاخصهای آماری  FAR ،POD ،Bias ،Accuracyو  CSIبرای
کل سلولهای حوضه در بازه زمانی  7000تا  7001استفاده بعمل آمد
که نتایج آن در شکل  1نشان داده شده است .همانطور که مالحظه
میگردد ،بر اساس شاخص  Accuracyمنبع بارشی  ECMWFبا دارا
بودن باالترین مقدار دارای بهترین عملکرد از نظر پیشبینیهای
صحیح بارش میباشد .متوسط این شاخص در سطح حوضه سفیدرود
برای منابع بارشی  TRMM ،ECMWFو  PERSIANبه ترتیب
معادل  0/80 ،0/18و  0/10میباشد .ارزیابی عملکرد منابع بارشی بر
اساس شاخص  Biasنیز حاکی از آن است که اگرچه تقریباً عمده
منابع ،بارش را بیشتر از مقدار واقعی برآورد مینمایند ،اما منبع بارشی
 ECMWFبه طور متوسط دارای انحرافی در حدود  1/71در سطح
حوضه سفیدرود میباشد .از میان منابع مذکور ،منبع بارشی ECMWF
دارای خطای کمی در زمینه گزارشهای اشتباه بارش میباشد بطوریکه
مقدار متوسط شاخص  FARدر سطح حوضه سفیدرود در حدود 30
درصد است و این در حالیست که منبع بارشی  TRMMبه طور متوسط
در حدود  10درصد مواقع ،رخداد بارش را به اشتباه گزارش مینماید و
همین مسأله موجب کاهش کارایی آن در سامانههای پیشبینی (مانند:
پیشبینی بارش ،سیستم هشدار سیل ،پایش خشکسالی و غیره ) خواهد
گردید .ثبت گزارشهای اشتباه فراوان از وقوع بارندگی میتواند به این

 -0-2-2تحلیل فضائی منابع بارشی

در این گام زمانی نیز مقادیر شاخصهای آماری  CCو  RMSEبرای
تمامی سلولها محاسبه و نتایج آن به صورت مکانی برای هر منبع
تهیه گردید که در شکل  1قابل مشاهده میباشد .همانطور که مالحظه
میگردد ،در گام زمانی ماهانه عملکرد منابع بارشی مختلف تا حد قابل
توجهی افزایش یافته است .به عنوان مثال ،میزان همبستگی دادههای
 PERSIANو  ECMWFبا دادههای زمینی به ویژه در بخشهای
جنوبی حوضه از مقادیری باالتری برخوردار بوده و اگرچه با حرکت به
سمت بخشهای شمالی حوضه از میزان همبستگی کاسته میشود ،ولی
همچنان با دارا بودن ضریب همبستگی باالتر از  ،0/17از عملکرد به
مراتب بهتری برخوردار میباشند .منبع بارشی  TRMMنیز بر خالف
گام زمانی روزانه ،در گام زمانی ماهانه از همبستگی بیشتری با دادههای
زمینی برخوردار میباشد.
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Fig. 5- Spatial variation of classification criteria over the SefidRood catchment (Daily time scale)
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اگرچه دارای متوسط عملکردی در حدود  0/88میباشد ،اما بررسی
شکل  9حاکی از آن است که این منبع در ماههای ژانویه ،فوریه و مارچ
با دارا بودن متوسط شاخص  Accuracyکمتر از  ،0/8در تشخیص
روزهای بارانی دچار خطای زیادی هستند.

 -2-2-2ارزيابی منابع بارشی بر اساس شاخصهای آماری
طبقهبندی

مشابه با بارش روزانه ،در گام زمانی ماهانه نیز از میانگین شاخصهای
 FAR ،POD ،Bias ،Accuracyو  CSIبرای کل حوضه در بازه
زمانی  7000تا  7001برای ارزیابی عملکرد منابع بارشی مختلف
استفاده بعمل آمد که نتایج آن در شکلهای  9تا  17نشان داده شده
است.

بر اساس عملکرد منابع در شناسایی صحیح روزهای بارانی (،)POD
منابع بارشی  ECMWFو  PERSIANعملکرد تقریباً یکسانی را در
بیشتر ماهها بدست دادهاند .نتایج حاکی از آن است که این منابع در
بیش از  11درصد مواقع روزهای بارانی را درست پیشبینی نمودهاند
که همین مسأله نشان میدهد این منابع از قابلیت کاربردی قابل قبولی
در سیستمهای هشدار سیالب (به ویژه در حوضههای بزرگ مقیاس)
برخوردار میباشند.

نتایج بدست آمده در این گام زمانی نیز حاکی از آن است که منابع
بارشی  ECMWFو  TRMMبه ترتیب با دارا بودن متوسط شاخص
 Accuracyمعادل  0/11و  ،0/11دارای بهترین عملکرد در پیشبینی
صحیح رخدادهای بارشی میباشند .همچنین منبع بارشی PERSIAN
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Fig. 8- Statistics for classification criteria for all rainfall datasets over the study area in different months

شکل  -8مقادير شاخصهای آماری طبقهبندی بدست آمده از منابع بارشی مختلف در سطح حوضه آبريز سفیدرود و در ماههای
مختلف سال
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 ECMWFپرداخته شده است .نتایج بدست آمده در سطح حوضه آبریز
سفیدرود نشان داد که منبع بارشی باز تحلیل شده Era-Interim
نسبت به منابع بارشی دیگر از همبستگی به مراتب بهتری با دادههای
ثبت شده در ایستگاههای بارانسنجی زمینی برخوردار میباشد .به
عنوان مثال ،ضریب همبستگی بین دادههای بارشی زمینی با سه منبع
 PERSIAN ،ECMWFو  TRMMبه ترتیب معادل  0/41 ،0/98و
 0/37میباشد .همچنین بررسی توضیح مکانی تغییرات ضریب
هبمستگی در سطح حوضه حاکی از وجود ارتباط بسیار نزدیک با
دادههای زمینی در عمده مناطق حوضه میباشد و این در حالیست که
منابع مذکور تنها در بخشهایی از حوضه دارای عملکرد مناسبی هستند
و در بیشتر بخشها دارای ارتباط چندان معنیداری با دادههای
مشاهدهای نمیباشند .یکی از علتهای اصلی این عملکرد بسیار قابل
توجه را میتوان به ساختار مبتنی بر جذب داده 11پایگاه ECMWF
مرتبط نمود که همواره و در بازههای زمانی مختلف با برقراری ارتباط
با ایستگاههای زمینی ،علمکرد خود را در تخمین بارش و همچنین
شبیهسازی مؤلفههای هیدرولوژیکی مهمی همچون :رطوبت خاک،
رواناب سطحی ،تبخیر و تعرق و غیره بهبود میبخشد .همچنین این
منبع نسبت به منابع بارشی مذکور از توانایی بسیار مناسبی در پیشبینی
صحیح وقوع یا عدم وقوع بارش و ثبت گزارشهای اشتباه کم از وقوع
بارندگی ،برخوردار میباشد .در گام زمانی ماهانه نیز عملکرد منبع
بارشی  ECMWFنسبت به دیگر منابع باالتر بوده و در تخمین صحیح
بارش و گزارشهای استباه دارای برتری ویژهای نسبت به دیگر منابع
میباشد .هرچند ذکر این نکته نیز ضروری میباشد که در گام زمانی
ماهانه ،منبع بارشی  PERSIANنسبت به  TRMMدارای عملکرد
بهتری بوده و نتایجی تقریباً مشابه با منبع  ECMWFرا بدست
میدهد .با توجه به توضیحات مذکور چنین میتوان برداشت نمود که
منبع بارشی  ECMWFنسبت به دیگر منابع دارای عملکرد بهتری
است و لذا توصیه میشود در حوضههای فاقد آمار و یا در
مدلسازیهای هیدرولوژیکی که نیازمند دادههای بارشی صحیحی
هستند از این منبع بارشی ارزشمند استفاده بعمل آید .همچنین در
حوضههای فاقد آمار و یا دارای دادههای کم میتوان از این منبع بارشی
ارزشمند به عنوان منبع جایگزین و یا مکمل برای ایستگاههای زمینی
استفاده نمود .ذکر این نکته نیز ضروریست که پایگاه مذکور نیز
همانند منابع بارشی دیگر قبل از استفاده بایستی تصحیحاتی
صورت گیرد تا خطای بیش برآوردی آن کاهش یابد.

همچنین بررسی شاخص  FARنیز حاکی از آن است که منبع بارشی
 TRMMتقریباً در بیش از  10درصد موارد ،رخداد بارش را به اشتباه
گزارش نموده است و این در حالیست که مقدار این شاخص در منبع
 ECMWFبه  0/39محدود میگردد .به عبارت بهتر خطای منبع
بارشی  TRMMنسبت به منبع  ECMWFدر حدود  34درصد بیشتر
میباشد .همچنین الزم به ذکر است که مقدار شاخص  FARبرای
منبع  ECMWFدر ماههای ژانویه ،فوریه ،مارس ،آوریل ،می ،نوامبر
و دسامبر (که تقریباً جزء ماههای پر بارش هستند) همواره کمتر از 0/3
میباشد که حاکی از عملکرد بسیار باالی این منبع در عدم گزارش
اشتباه روزهای بارانی میباشد .نکته مهم دیگری که از شکل 11
میتوان برداشت نمود این است که تمامی منابع بارشی در شناسائی
روزهای بارانی در ماههای گرم سال (جون ،جوالی ،اوت ،سپتامبر و
اکتبر) دارای عملکرد ضعیفی هستند .در این ماهها گزارشهای اشتباه
بسیار زیاد بوده ،به طوریکه در بیش از  80درصد رخدادهای موجود،
هر کدام از منابع بارشی ،روز بارانی پیشبینی کردهاند و این در حالیست
که در ایستگاههای زمینی هیچگونه بارشی ثبت نشده است .علت اصلی
این عملکرد ضعیف را این چنین میتوان عنوان نمود که در ماههای
گرم ،ابرها پس از تشکیل دوام زیادی نداشته (دارای ضخامت کمی
هستند) و به سرعت از بین میروند و لذا سنجندهها نمیتوانند به خوبی
دمای باالی ابر را محاسبه نمایند که همین مسأله میتواند موجب
کاهش دقت آنها در تخمین ضخامت ابر و مقدار بارش شود .همانطور
که مالحظه میگردد ،منبع بارشی  ECMWFبر اساس بسیاری از
شاخصهای طبقهبندی دارای بهترین عملکرد بوده و لذا در حوضههای
فاقد آمار و یا دارای دادههای کم میتوان از این منبع بارشی ارزشمند
به عنوان منبع جایگزین استفاده نمود .البته ذکر این نکته نیز
ضروریست که برای رسیدن به نتایج قابل قبول بایستی تصحیحات
موردنیاز (مانند تصحیح اریبی) بر روی دادهها صورت گیرد.
 -1بحث و نتیجهگیری
تخمین صحیح بارش از نظر توزیع مکانی و زمانی همواره یکی از
چالشهای اساسی محققین به ویژه در مطالعات منابع آب و مدلسازی
هیدرولوژیکی بوده است .با توسعه تکنولوژیهای نوین ماهوارهای
امکان دسترسی به دادههای بارشی با توان تفکیک زمانی و مکانی
مختلف برای بیشتر نقاط کره زمین فراهم شده است .دادههای بارشی
مذکور عمدتاً حاصل کاربرد تکنیکهای سنجش از دور میباشند و یا
با استفاده از ترکیبهای مدلهای سطح زمین و مدلهای گردش عمومی
جو شبیهسازی و باز تحلیل میشوند .در تحقیق حاضر به بررسی
عملکرد منابع بارشی مبتنی بر تکنیک سنجش از دور  PERSIANو
 TRMMنسبت به دادههای بازتحلیل شده پایگاه اطالعاتی
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