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ارزیابی و مقایسة آماری دادههای بارش  TRMMو  GPCCبا دادههای مشاهدهای در ایران
3

مرتضی میری ،1طیب رضیئی *2و مجتبی رحیمی

 .1دانش آموختهی دکتری ،دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران ،ایران

 .2استادیار ،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج

کشاورزی ،تهران ،ایران

 .3دانشجوی دکتری ،گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران ،ایران
(دریافت ،94/8/20 :پذیرش نهایی)94/11/11 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی دقت دادههای بارش سنجشگر  TRMM-3B43V7و دادههای شبکهبندی شده  GPCCدر
برآورد بارش واقعی ایستگاههای همدیدی کشور به انجام رسیده است .برای این منظور دادههای ماهانة بارش  46ایستگاه همدیدی
ایران با پراکندگی مناسب در سطح کشور ،دادههای بارش سنجشگر  TRMM-3B43V7و دادههای بارش ماهانه GPCC
برای طول دورة مشترک آماری  2010-1998از تارنماهای مربوط دریافت شد و مورد استفاده قرار گرفت .دقت مکانی دادههای
سنجشگر  TRMM-3B43V7و  GPCCبهترتیب  0/25×0/25و  0/5×0/5درجة جغرافیایی است .برای ارزیابی دقت این
دادهها از آمارههای ضریب تعین ( ،)r2مجذور میانگین مربع خطا ( ،)Rmseشیب خط ( ،)Slopeاُریبی ( )Biasو ضریب کارایی
مدل ( )EFاستفاده شد .مقایسههای آماری صورت گرفته روشن ساخت اگرچه دادههای  TRMM-3B43V7در برخی مناطق
مانند ایستگاههای سواحل خلیج فارس و شمال غرب ایران و یا بهصورت موردی برای ایستگاههایی مانند تهران بارش را بیشتر و
یا کمتر از مقدار واقعی برآورد میکند ،اما در مجموع برآورد بارش با  TRMM-3B43V7در بیشتر ایستگاههای مورد بررسی
دقت خوبی دارد .ارزیابی دادههای شبکهبندی شده  GPCCنیز نتایج مشابهای را بهدست داد که بیانگر دقت مناسب دادههای
 GPCCدر سطح ایران است .بیشترین میزان ضریب همبستگی برای مناطق شمال شرق ،غرب میانه و شمال غرب ایران بهدست
آمد که علت آن تراکم زیاد ایستگاههای بارانسنجی در این مناطق است که  GPCCاز آن برای تولید این دادهها بهره برده است.
بررسی توزیع زمانی بارش ماهانه  TRMM-3B43V7و  GPCCدر مقایسه با دادههای مشاهدهای نیز نشان داد که هر دو این
دادهها بهخوبی روند تغیرات بارش ماهانه دادههای مشاهدهای را شبیهسازی میکنند.
واژههای کلیدی :بارش ،TRMM ،GPCC ،آزمونهای آماری ،ایران.

 .1مقدمه
بارش بهمثابة بخشي اساسي از چرخة آب ،فرایندی بسیار پویا

مقدار درونیابي در مناطق با تراکم ایستگاهي زیاد با دقت

است که بهطور مداوم در شکل و شدت آن تغییر رخ

بیشتری صورت ميگیرد درحاليکه در مناطق با تراکم

ميدهد و با ویژگيهایي مانند تغییرپذیری فضایي و زماني

ایستگاهي کم ،دقت برآوردها حتي با روشهای کارآمد

زیاد مشخص ميشود (جنیفر و همکاران .)2010 ،مقدار،

زمینآماری نیز کم است (چپل و همکاران .)2013 ،تراکم

شدت و توزیع زماني بارش را ميتوان از منابع گوناگوني

پائین ایستگاههای هواشناسي در نواحي کوهستاني و بیاباني

چون ایستگاههای دیدهباني هواشناسي ،رادار ،لیدار و

جهان به علت محدودیتهای اقتصادی و یا جغرافیایي،

ماهوارههای هواشناسي بهدست آورد .بارش معموالً با

استفاده از ایستگاههای هواشناسي را در مقیاس جهاني و

بارانسنجها و رادارهای هواشناسي اندازهگیری ميشود که

منطقهای با محدودیت مواجه کرده است (گیروال و

قابلاطمینانترین منابع اطالعاتي بارش هستند (گیروال و

همکاران2015 ،؛ میشرا و همکاران .)2011 ،نتایج بهدست

همکاران .)2015 ،بهطورکلي این ابزارها میزان بارش را برای

آمده از روشهای گوناگون درونیابي در مناطق با تراکم

نقاطي که ایستگاههای هواشناسي در آنها جای گرفتهاند،

کم ایستگاههای هواشناسي همواره اختالفهای زیادی را

برآورد ميکنند و مقدار بارش نقاط بینایستگاهي با استفاده

نشان ميدهند و مقدار برآوردی برای این مناطق با مقدار

از یکي از روشهای درونیابي برآورد ميشود .ازاینرو

واقعي بارش ،فاصله زیادی دارد (واگنر و همکاران.)2012 ،
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در سالهای اخیر و با پیشرفتهای بهدست آمده در زمینة

گستردهای از پژوهشهای کاربردی آبشناسي مانند

فناوری ماهوارهها ،سنجش از دور ،رایانه و بانک اطالعاتي،

مدلسازی و پیشبیني سیل مورد استفاده قرار داد (ساکهان

نسل جدیدی از دادههای هواشناسي پدید آمده است که

و همکاران .)2011 ،طي سالهای اخیر دادههای بارش

برخي از مشکالت موجود در دادههای مشاهدهای مانند نبود

 TRMMدر بسیاری از تحقیقات اقلیمي و آبشناسي در

دسترسي آسان به دادهها ،هزینة خرید دادهها ،وجود

سطح جهان مورد ارزیابي و استفاده قرار گرفته است.

دادههای گم شده ،پراکندگي نامناسب ایستگاهها ،متفاوت

چوکگامونگ و چیو ( ،)2008به مقایسة دادههای بارش

بودن طول دوره دادهبرداری در بین ایستگاهها و نیز روزآمد

ماهوارهای و ایستگاههای زمیني در تایلند برای دورة آماری

نبودن دادهها را ندارند .دادههای بارش برآوردی با استفاده

 1993تا  2007پرداختند .آنها با مقایسة دادههای بارش روزانه

از ماهوارهها و دادههای تولید شده در مراکز تولید دادههای

حاصل از  100بارانسنج با دادههای  GPCCنشان دادند که

اقلیمي ميتوانند توزیع فضایي مناسبي از دادههای بارش در

مقدار اُریبي  GPCCدر مقایسه با دادههای زمیني بسیار

مقیاس وسیع را فراهم آورند .دادههای Global ( GPCC

اندک ( 1 /11درصد) است و این اختالف با افزایش تعداد

 )Precipitation Climatology Centreو APHRODITE

بارانسنجها قابل رفع است .همچنین مقایسة دادههای ماهواره

Asian

 TRMMبا دادههای بارانسنجي نشان از افزایش دقت نسخة

Observational

 6این محصول نسبت به نسخة  5آن دارد ،ولي همچنان این

( Highly-Resolved

-

Integration

Precipitation
Data

Towards
 )Evaluationاز جمله دادههای بارش هستند که با اجرای

کنترلهای کیفي فراوان روی دادههای ایستگاههای زمیني و
سپس درونیابي آنها با روشهای زمینآماری و عرضة
دادهها با دقت مکاني مناسب برای بخشي و یا کل کره زمین
صورت ميگیرد (رضیئي و همکاران2012 ،؛ رضیئي و
همکاران .)2014 ،دادههای ماهوارهای
(Mission

Measuring

PERSIANN

( from

TRMM

Rainfall

 )Tropicalو

Estimation

Precipitation

ماهواره در برآورد بارشهای سنگین ناکارآمد است .فیداس
( )2010با مقایسة دادههای ماهوارهای و دادههای بارانسنجي
در یونان ،دقت شش پایگاه دادهبرداری ماهوارهای را مورد
ارزیابي قرار داد و روشن ساخت که دادههای TRMM

 3B43در هر سه مقیاس مکاني( 1 ،2/5و  0/5درجه)
عملکرد بسیار خوبي دارد .لي و همکاران ( )2013با استفاده
از شاخصهای آماری مانند مجموع مربع خطا و اُریبي ،دقت
دادههای روزانه ،ماهانه و ساالنة بارش

TRMM,

Remotely Sensed Information using Artificial
 )Neural Networksنیز از جمله منابع اطالعاتي بهدست

 PERSIANN,و  CMORPHرا در مقایسه با دادههای

آمده از ماهوارهها هستند که توانستهاند برآوردهای بهنسبت

زمیني برای حوضة رودخانه یانگ تسه طي دوره  2008تا

دقیقي از مقدار بارش در نقاط گوناگون جهان بهدست دهند

 2012ارزیابي کردند .نتایج بررسي آنها نشان داد که

و به همین سبب مورد توجه پژوهشگران کشورهای

دادههای  TRMMمقدار بارش حوضه را بیشتر از مقدار

گوناگون و بهویژه مراکز تحقیقاتي بین المللي قرار دارند (لیو

واقعي و دادههای  PERSIANNو  CMORPHمقدار بارش

و همکاران ،2014 ،پریجنت .)2010 ،بهطورکلي ،دادههای

حوضه را کمتر از مقدار مشاهداتي برآورد ميکنند .في و

شبکهبندی شده بارش دارای مزایای بسیاری در مقایسه با

همکاران( )2014هفت پایگاه داده بارش از جمله GPCC,

منابع زمیني هستند ،که ميتوان از جمله به پوشش یکنواخت

Global Precipitation ( CMAP, NCEP, GPCP

و پیوستة کره زمین با تفکیک مکاني زیاد ،در دسترس بودن

 )Climatology Projectرا در ده حوضة آبریز اصلي چین

رایگان دادهها و روزآمد بودن دادهها اشاره کرد (ویسنتي و

طي دورة  1980تا  2007ارزیابي کردند و روشن ساختند که

همکاران1998 ،؛ کلینگا و گان .)2010 ،این دادهها را

دادههای  GPCCبیشترین همبستگي را با بارانسنجها دارد و

ميتوان درحکم منبعي مناسب و قابلاطمینان برای طیف

مقدار خطای آن در همة حوضههای مورد بررسي بسیار کم
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و در حد قابلقبولي است .تن و همکاران ( )2015دادههای

 TRMMبا دادههای ایستگاهي در مقیاس ساالنه پیدا کردند.

بارش TRMM, GPCP, PERSIANN, CMORPHو

رضیئي و همکاران ( )2011روند تغیرات دادههای بارش

دادههای زمیني  APHRODITEدر مقیاسهای روزانه،

 GPCCرا با دادههای ایستگاهي در ایران مقایسه کردند و

ماهانه ،فصلي و ساالنه را با دادههای مشاهداتي در مالزی

نشان دادند که این دادهها هماهنگي بسیار خوبي با دادههای

برای دورة آماری  2003تا  2007مورد مقایسه قرار دادند و

ایستگاهي در نقاط گوناگون کشور دارند .همچنین رضیئي

نتیجه گرفتند که دادههای  GPCPکمترین هماهنگي و

و همکاران ( )2014با استفاده از دادههای بارش GPCC

دادههای  TRMM 3B42RTو  APHRODITEبیشترین

عالوهبر تحلیل توزیع مکاني بارش ماهانه ،فصلي و ساالنه در

هماهنگي را با ایستگاههای زمیني دارند .همچنین ميتوان به

کشور ،روند تغییرات بارش در کشور را نیز برای دورة زماني

تحقیقات کولیسون و همکاران ( ،)2008داینکو و همکاران

 1951-2009مورد بررسي قرار دادند .کتیرایي و همکاران

( ،)2014سیدی ( ،)2010روزانتي و همکاران (،)2010

( )2013دقت دادههای بارش سنجشگرهای ،TRMM

ساکهان و همکاران ( ،)2011اوچوا و همکاران (،)2014

PERSIANNو  TRMM-3B42را برای ایران مورد ارزیابي

کونتي و همکاران ( ،)2014هایگن و همکاران (،)2015

قرار دادند و چنین نتیجه گرفتند که در نواحي با تراکم

اسکاک و همکاران ( )2015اشاره کرد.

ایستگاهي کم مانند کوههای زاگرس ،محصوالت

تفاوتهای مکاني بارش در ایران تابع عرض جغرافیایي

سنجشگرهای  TRMMو  PERSIANNبرآورد بهتری

گسترده کشور (بین  25تا  40درجة جغرافیایي) و توپوگرافي

بهدست ميدهند .معظمي و همکاران ( )2013نیز دقت

پیچیده آن است (رضیئي و همکاران .)2014 ،ازاینرو

دادههای روازنه سنجشگر  TRMMرا برای  47مورد بارش

پیچیدگي توپوگرافي و گسترش زیاد عرض جغرافیایي

فراگیر ایران مورد بررسي و ارزیابي قرار دادند و به این نتیجه

سبب شده است تا در هر منطقه از کشور مقدار و زمان بارش

رسیدند که محصول  3B42V7نسبت به  3B42RTو

متفاوت باشد (مسعودیان1391 ،؛ رضیئي و همکاران،

 PERSIANNدقت بیشتری دارد .همچنین ميتوان به

 .)2014رضیئي و همکاران ( )2012با استفاده از دادههای

تحقیقات حجازیزاده و همکاران( ،)1391مسعودیان و

بارش روزانه  APHRODITEکه دارای قدرت تفکیک

همکاران( ،)1393دارند و همکاران( )1393نیز اشاره کرد.

مکاني زیاد هستند ( 0/25درجة جغرافیایي) ،بهترتیب چهار

هرچند استفاده از دادههای ماهوارهای و دادههای

و پنج رژیم بارشي برای فصلهای بهار ،پاییز و زمستان ایران

شبکهبندیشدة جهاني جایگزین مناسبي برای مناطق فاقد

شناسایي کردند .آنها با استفاده از دادههای روزانة بارش

ایستگاه و مناطق با توزیع ناهمگن ایستگاهها است،

 APHRODITEبهجای دادههای ایستگاهي توانستند مشکل

درعینحال این منابع نیز با چالشهایي مواجه هستند .برآورد

تراکم نامناسب ایستگاهها در سطح کشور را نیز به نوعي

غیر مستقیم بارش شاخصترین نقص روشهای استخراج

برطرف کنند و اطالعات بهتری از رژیمهای بارشي در

بارش از تصاویر ماهوارهای است و اِعمال اصالحات الزم

کشور عرضه سازتد .دادههای بارش ماهوارهای مانند

روزآمد استفاده از این روشها (تروال و جورج،) 2003 ،

 TRMMنیز ميتواند نبود دادههای روزآمد بارش در ایران

بهویژه در مناطق خشک و نیمهخشک جهان مانند ایران که

را برطرف کند و در تحقیقات اقلیمشناسي ،آبشناسي و

دارای رژیم بارشي بسیار بينظمي است ،اهمیت زیادی دارد.

منابع آب در کشور مورد استفاده قرار گیرد .جوانمرد و

بنابراین قبل از اینکه دادهها و نتایج این منابع بهمنزلة ابزار

همکاران ( )2010دادههای فصلي و ساالنة بارش TRMM

تصمیمگیری در یک منطقه به کار رود ،باید دادههای

را با دادههای ایستگاهي کشور طي دوره  1998-2006مورد

حاصل از سنجشگرها و مراکز اقلیمي در مقیاس محلي و

مقایسه قرار دادند و ارتباط مناسبي بین دادههای بارش

کشوری مورد ارزیابي قرار گیرد .پیش از این رضیئي و
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همکاران ( )2014 ،2011از دادههای بارش  GPCCبرای

 3B43V7استفاده شده است .این محصول ترکیبي از

بررسي خشکسالي و تغییرات زماني و مکاني بارش در

برآوردهای چندماهوارهای  3B42و دادههای زمیني است

ایران استفاده کردهاند ولي دقت  GPCCدر برآورد بارش

(هافمن و همکاران2007 ،؛ فیداس .)2010 ،دادههای این

نقاط گوناگون کشور کمتر مورد آزمون و بررسي قرار

محصول که منطقة حاره و عرضهای میاني کرة زمین (50

گرفته است .همچنین از میزان دقت  TRMMدر برآورد

درجة جنوبي تا  50درجة شمالي) را پوشش ميدهند از

بارش مناطق گوناگون کشور نیز اطالع کافي در دست

ژانویه  1998تا زمان حاضر در دسترس هستند

نیست .ازاینرو هدف از پژوهش پیشرو ارزیابي دقت

( .)http://trmm.gsfc.nasa.gov/3b43.htmlمقیاس زماني مشترک

دادههای شبکهبندی شده  GPCCو دادههای ماهوارهای

ماهانة محصول  3B43V7و دادههای  GPCCدلیل استفاده

 TRMM-3B43V7در برآورد بارش واقعي نقاط گوناگون

از این محصول سنجشگر  TRMMاست.

کشور است که با طیف گستردهای از آزمونهای آماری به

دادههای  GPCCکه با درونیابي دادههای ماهانه بارش

انجام رسیده است .ارزیابي دو پایگاه دادهای بارش با ماهیتي

ایستگاههای زمیني سرتاسر کرة زمین ( 7000تا 8000

کامالً متفاوت با دادههای بارش مشاهدهای در گسترة کل

ایستگاه همدیدی و اقلیمشناسي) تولید ميشوند نیز در سه

کشور نیز از دیگر ویژهگيهای این پژوهش است که در

تفکیک مکاني  1/0 × 1/0 ، 2/5×2/5و  0/5 × 0/5درجة

پژوهشهای پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

جغرافیایي هر دو سال یکبار بهروز و بهصورت رایگان در
اختیار پژوهشگران جهان قرار ميگیرد .این دادهها از 1901

 .2دادهها و روش

به بعد را پوشش ميدهد و هر دو سال یکبار نسخة جدیدی

 1 .2دادهها

از آن عرضه ميشود که در آن ایرادهای موجود در

در پژوهش حاضر از دادههای بارش ماهانه TRMM-

نسخههای قبلي شناسایي و حذف ميشود .برای تولید این

 GPCC ،3B43V7و  46ایستگاه همدیدی کشور طي دورة

دادهها کوشش ميشود تا از حداکثر ایستگاههای ممکن که

 1998-2010استفاده شده است .در ابتدا با مراجعه به سازمان

کیفیت الزم را دارند ،استفاده شود .عالوهبراین GPCC ،از

هواشناسي ،دادههای بارش  46ایستگاه همدیدی با

بسیاری از منابع اطالعاتي دیگر مانند؛ دادههای تاریخي

پراکندگي مناسب در پهنه ایرانزمین (شکل  )1دریافت و

اقلیمي ( ،)GHNCدادههای سازمان غذا و کشاورزی

پردازش شد .دادههای شبکهبندی شدة بارش  GPCCبا

( )FAOو دادههای بارش واحد تحقیقات اقلیمي دانشگاه

قدرت تفکیک مکاني  0/5 × 0/5درجة جغرافیایي (شکل

ایستآنجلیا در شهر نوریچ انگلستان ( )CRUبرای افزایش

-1الف) و دادههای سنجشگر  TRMM-3B43V7با

کیفیت دادههای بارش تولیدی خود استفاده ميکند تا

قدرت تفکیک مکاني  0/25 × 0/25درجة جغرافیایي

دادههای تولید شده هر چه بیشتر با بارش نقاط مورد پیشبیني

(شکل -1ب) نیز از سایتهای مربوط دریافت شد و مورد

همخواني داشته باشد (پریرا و همکاران .)2011 ،برای

استفاده قرار گرفت .ماهوارة  TRMMدر  28نوامبر  1997با

اطالعات بیشتر در زمینه چگونگي تولید دادههای  GPCCبه

همکاری سازمان فضایي دو کشور امریکا و ژاپن به فضا

ردولف و اشنایدر ( )2005و اشنایدر همکاران ()2008

پرتاب شد .سنجشگرهای سنجش بارش در ماهواره

مراجعه کنید.

 TRMMشامل رادار بارش ،تصویرگر میکروویو TRMM

و اسکنرهای مرئي و فروسرخ است .محصوالت این ماهواره

 2 .2روشها

در سه سطح طبقهبندی ميشود و محصوالت سطح  3را

در تحقیق حاضر از پنج آزمون آماری برای مقایسه و ارزیابي

محصوالت اقلیمي مينامند .محصوالت اقلیمي TRMM

دقت دادههای  TRMM-3B43V7و  GPCCدر برابر

خروجيهای گوناگوني دارد که در این تحقیق از محصول

دادههای مشاهدهای بارش در  46ایستگاه همدیدی کشور
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استفاده شد .پس از دریافت و پردازش دادهها ،سری زماني

گوناگون ،ماتریس دادههای مشاهدهای (ایستگاهي) با

بارش ماهانة نقاط گوناگون شبکه (شکل  )1ساخته و آماده

ماتریس دادههای  TRMM-3B43V7و  GPCCمورد

تجزیه و تحلیل شد .ازآنجاکه هدف از این پژوهش ارزیابي

مقایسه و ارزیابي قرار گرفت و میزان خطای هریک از این

دقت دادههای بارش  TRMM-3B43V7و  GPCCدر

دو پایگاه داده در پیشبیني بارش ایستگاههای مورد بررسي

پیشبیني بارش این  46نقطه بوده است ،مقدار بارش هریک

شناسایي شد ،بهصورت نقشه درآمد و مورد تجزیه و تحلیل

از این دو پایگاه در نزدیکترین نقطه به هر ایستگاه استخراج

قرار گرفت .برای ارزیابي دقت برآورد بارش هریک از

شد و برای مقایسه مورد استفاده قرار گرفت .بهاینترتیب سه

پایگاههای  TRMMو  GPCCدر محل هریک از

ماتریس به ابعاد  156×46تشکیل و مورد استفاده قرار گرفت

ایستگاههای مورد بررسي (شکل  )1از آمارههای ضریب

(یک ماتریس برای هریک از سه پایگاه ایستگاهي،

تعین( ،)r2مجذور میانگین مربع خطا ( ،)Rmseشیب

 TRMMو  .)GPCCدر این ماتریسها عدد  156تعداد

خط( ،)Slopeاُریبي( )Biasو راندمان یا کارایي مدل()EF

مشاهدهها در ماههای پیاپي از  13سال مورد تحقیق را نشان

استفاده شده است .این آمارهها بیشترین کاربرد را در تجزیه

ميدهد ( )12×13و عدد  46نیز معرف تعداد ایستگاهها یا

و تحلیلهای مقایسهای مانند مقایسة پیشبینيهای یک مدل

نقاطي است که مقایسههای آماری برای آنها به انجام رسیده

با دادههای مشاهدهای دارند (موریاسي.)2007 ،

است .در مرحلة بعد با استفاده از پنج آزمون آماری

شکل  .1توزیع نقاط شبکهبندی شده (الف)  GPCCو (ب)  TRMM-3B43V7در سطح کشور ،مثلثهای سرخرنگ پراکندگی ایستگاههای همدیدی مورد
استفاده در تحقیق را نشان میدهند.
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ضریب تعین که به شکل رابطة ( )1بیان ميشود یکي
از مهمترین معیارهای ارزیابي ارتباط میان دو متغیر  oو p

1

𝑁∑ √
(𝑜 −𝑝𝑖 )2
𝑖 𝑁 𝑖=1

( )3

𝑖̅𝑜

= 𝐸𝑆𝑀𝑅𝑁

است که بهصورت بيبُعد نمایش داده ميشود .این

ضریب کارایي ) (EFکه از رابطة ( )4بهدست ميآید

ضریب ،ارتباط مستقیمي با ضریب همبستگي دارد؛

نیز یکي از مهمترین و دقیقترین آمارههایي است که

بهاینترتیب که با جذر گرفتن از ضریب تعین ميتوان

بیشترین کاربرد را در مقایسه مدلها با مقادیر مشاهدهای

ضریب همبستگي میان دو سری مورد بررسي را بهدست

دارد .ضریب کارایي ) (EFدرواقع بزرگي نسبي واریانس

آورد .همانند ضریب همبستگي هرچه مقدار ضریب تعین

باقيماندهها را در مقایسه با واریانس دادههای مشاهدهای

به یک نزدیکتر باشد نشاندهندة ارتباط قویتر میان دو

نشان ميدهد .با توجه به رابطة ( ،)4این آماره از تقسیم

متغیر  oو  pاست (موریاسي.)2007 ،
()1

میانگین مربع خطای مدل بر واریانس دادههای مشاهدهای
𝑛∑
𝑖𝑝 𝑖𝑂 𝑖=1

2
2
𝑛∑√
𝑖𝑝 ∑ 𝑖𝑂 𝑖=1

= 𝑅2

بهدست ميآید .ازاینرو ،چنانچه واریانس باقيماندهها
برابر با واریانس دادههای مشاهده باشد ،مقدار ضریب

ریشة دوم میانگین مربع خطا ) (RMSEواریانس

کارایي برابر با یک خواهد بود .درمقابل ،وقتي که مقدار

خطای مدل را در پیشبیني مقادیر واقعي نشان ميدهد.

 EFبرابر با صفر باشد یا به سمت منفي گرایش پیدا کند،

بنابر این هرچه مقدار این آماره به صفر نزدیکتر باشد

نشاندهندة این است که میانگین مشاهدات پیشبیني

نشاندهندة خطای کمتر مدل در پیشبیني مقادیر

بهتری از مدل بهدست ميدهد (موریاسي2007 ،؛ رضیئي

مشاهدهای است .ازآنجاکه مقدار این آماره به دامنة

و پریرا .)2013 ،ضریب کارایي بهصورت بيبُعد نشان

تغیرات دادهها وابسته است نميتوان مقدار RMSE

داده ميشود و مقدار آن بین منفي بينهایت و مثبت یک

بهدست آمده از دو مقایسة متفاوت را با هم مقایسه کرد.

است .مقدار منفي این ضریب نشاندهندة دقت بسیار کم

همچنین نميتوان گفت که کدام مقدار RMSE

مدل در پیشبیني مقادیر مشاهدهای است و هرچه به یک

نشاندهندة کفایت مدل است .این مسئله به این موضوع

نزدیکتر باشد بیانگر دقت بسیار زیاد مدل است.

بر ميگردد که مقدار  RMSEمتناسب با دامنه تغیرات
سریهای مورد بررسي از موضوعي به موضوعي دیگر
متفاوت خواهد بود .برای مثال در مقایسة بارش TRMM

2
𝑛∑
) 𝑖𝑃𝑖=1(𝑂𝑖 −
𝑛
2
)̅𝑂∑ (𝑂𝑖 −

()4

𝐸𝐹 = 1 −

𝑖=1

در رابطههای ( )3( ،)2و ( 𝑝𝑖 ،)4مقدار پیشبیني شده𝑜𝑖 ،

و  GPCCبا دادههای زمیني مقدار  RMSEدر

مقدار مشاهده شده 𝑜̅𝑖 ،میانگین مقادیر مشاهده شده𝑝̅𝑖 ،

ایستگاههایي مانند رشت و انزلي که مقادیر بارش بیشتری

میانگین مقادیر پیشبیني شده و  Nتعداد دادهها یا طول

دارند همواره بزرگتر از مقدار بهدست آمده در

سری زماني است.

ایستگاههایي مانند یزد و زابل است که مقادیر بارشي

آمارة دیگری که در این تحقیق مورد استفاده قرار

کمتری دارند .برای برطرف کردن این مشکل بهتر است

گرفته است آمارة اُریبي ) (BIASاست که میانگین تمایل

مقدار  RMSEبهصورت استاندارد شده عرضه شود تا

مدل را در بیشبرآورد کردن یا کمبرآورد کردن مقادیر

بتوان مقدار  RMSEبهدست آمده در نقاط گوناگون را با

مشاهدهای نشان ميدهد .مقدار اُریبي برابر با صفر

هم مقایسه کرد .به همین علت در این تحقیق از آمارة

نشاندهندة این است که مدل بهخوبي توانسته است مقادیر

دیگری به نام  NRMSEنیز استفاده شده است که به شکل

مشاهدهای را پیشبیني کند .مقادیر مثبت و منفي نیز

رابطة ( )3نمایش داده ميشود.

بهترتیب بیانگر بیشبرآورد کردن و کمبرآورد کردن

( )2

1

2
𝑁∑ √ = 𝐸𝑆𝑀𝑅
) 𝑖𝑝 𝑖=1(𝑜𝑖 −
𝑁

مدل است.
()5

1

𝑁∑ = 𝑆𝐴𝐼𝐵
) 𝑖𝑜 𝑖=1(𝑝𝑖 −
𝑁
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 .3نتايج

در بسیاری از ایستگاهها ،مقدار بسیار کم  EFدر برخي از

 1 .3ارزيابی دادههای بارش سنجشگر TRMM

ایستگاهها (مانند تهران ،زنجان زابل) نشان از ناتواني مدل در

شکل  2دقت دادههای بارش بهدست آمده از تصاویر

پیشبیني بارشهای فرین در این ایستگاهها دارد .شکل -2ج

سنجشگر  TRMM-3B43V7را در مقایسه با دادههای

نیز نشان ميدهد که مقدار RMSEدر بیشتر ایستگاههای

بارش مشاهدهای در ایستگاههای همدیدی کشور نشان

مورد بررسي کمتر از  5میليمتر است که بیانگر انحراف

ميدهد .بررسي مقادیر ضریب تعین ) (R2بین بارش برآورد

بسیار ناچیز بارش پیشبیني شده با  TRMM-3B43V7در

شده با سنجشگر  TRMM-3B43V7و دادههای

مقایسه با بارش واقعي در این دسته از ایستگاهها است .فقط

مشاهدهای در ایستگاهها ،بیانگر دقت مناسب بارش

در برخي از ایستگاهای ساحلي و کوهپایهای البرز

برآوردی با این سنجشگر در بخشهای گوناگون ایران

مقدار RMSEرقمهای بزرگتری را نشان ميدهد که با

است .با توجه به شکل -2الف مالحظه ميشود که مقدار

توجه به رقم بزرگ ضریب تعین و  EFدر این ایستگاهها

r2در بیشتر ایستگاههای مورد بررسي بیش از  0/7است و این

(شکلهای -2الف و -2ب) ميتوان گفت که بزرگ بودن

مقدار در برخي از ایستگاهها از  0/9نیز فراتر ميرود؛ که

مقدار  RMSEدر این ایستگاهها دلیلي بر کم بودن دقت مدل

نشان از دقت قابلقبول دادههای  TRMM-3B43V7در

در پیشبیني بارش نیست .با توجه به شکل -2د نیز مشاهده

برآورد مقدار بارش در مناطق گوناگون کشور دارد .مقدار

ميشود که اُریبي مقادیر پیشبیني شده در بیشتر ایستگاهها

 r2فراتر از  0/9در ایستگاههایي مانند رشت و ارومیه نشان

بین  10و  -10است که حکایت از دقت خوب مدل در

ميدهد که بیش از  90درصد واریانس موجود در دادههای

پیشبیني مقدار واقعي بارش در این ایستگاهها دارد .فقط در

بارش این ایستگاهها با دادههای TRMM-3B43V7

برخي ایستگاههای ساحلي ناحیة خزری (انزلي) ،منطقة

توصیف ميشود .برخالف دقت خوب TRMM-3B43V7

شمالغربي (اردبیل ،پارسآباد) و جنوبي (بندرعباس و

در برآورد بارش در بسیاری از ایستگاههای کشور ،دقت این

بوشهر) کشور مقدار زیاد اُریبي نشانگر کمبرآورد کردن

سنجشگر در برآورد بارش برخي از ایستگاهها مانند

بارش با مدل در این ایستگاهها است .در مقابل در برخي از

بندرعباس ،زابل و تهران ضعیفتر است و مقدار ضریب

ایستگاههای شمالغربي و شمالشرقي کشور مانند زنجان و

تعین در این ایستگاهها به کمتر از  0/6کاهش ميیابد .اگر

بجنورد ،مقدار بارش بیشتر از مقدار واقعي برآورد شده

مقدار ضریب تعین بیش از  0/6را درحکم آستانة ارتباط

است .شکل -2ه نیز نشان ميدهد که در اکثر ایستگاهها خط

قابلقبول بین دادههای ایستگاهي و سنجشگر TRMM-

وایازش بهخوبي از میان دادهها عبور کرده است و فاصلة

 3B43V7در نظر بگیریم ،ميتوان گفت که دقت دادههای

نقاط از خط وایازش (خط  )1:1در سطح قابلقبولي قرار

 TRMM-3B43V7در اکثر مناطق ایران در سطح بسیار

دارد .با توجه به شکل -2ه مالحظه ميشود که در تعداد

خوبي قرار دارد و ميتوان از این دادهها در کنار دادههای

قابلتوجهي از ایستگاهها ،مقدار شیب خط بین  0/95تا 1/05

واقعي بارش ایستگاهها استفاده کرد .شکل -2ب نیز گواه بر

است که این نشاندهندة ارتباط خوب میان هر دو داده و

کارایي سنجشگر  TRMM-3B43V7در پیشبیني

خطای اندک  TRMM-3B43V7در برآورد بارش این

قابلقبول بارش در بیشتر ایستگاههای مورد بررسي است .با

ایستگاهها است .در تأیید شکلهای -2الف تا -2ه ،مقدار

توجه به شکل 2ب مقدار EFدر بیشتر ایستگاهها بیشتر از 0/6

نرمال شده مربع خطا (شکل -2و) نیز بهخوبي نشان ميدهد

است که بیانگر هماهنگي خوب دادههای TRMM-

که مقدار شاخص در اکثر ایستگاهها رقمي برابر با و یا

 3B43V7با دادههای زمیني در این ایستگاهها است .بهرغم

کوچکتر از  1است و فقط در تعداد محدودی از ایستگاهها

توان زیاد  TRMM-3B43V7در پیشبیني قابلقبول بارش

مانند تهران و تبریز این مقدار باالتر از  1/5است.
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شکل  .2مقایسة دادههای بارش سنجشگر  TRMM-3B43V7با بارش واقعی ایستگاههای همدیدی منتخب در سطح کشور با استفاده از شاخصهای آماری:
(الف) ضریب تعین(( ،)R2ب) کارایی مدل (( ،)EFج) مجذور میانگین مربع خطا(( ،)RMSEد) شاخص اُریبی (( ،)BIASه) شیب خط( )Slopeو
(و) نمرة استاندارد شاخص مجذور میانگین مربع خطا(.)NRMSE

رابطة وایازشي بین بارش پیشبیني شده با TRMM-

دادههای مشاهدهای و دادههای  TRMM-3B43V7در

 3B43V7و بارش مشاهدهای برای  12ایستگاه که

ایستگاههای سبزوار ،اهواز ،بندرعباس ،مشهد سقز و

باالترین ضریب کارایي را در شکل 2ب نشان دادند در

اصفهان دیده ميشود که با توجه به پراکندگي این

شکل  3نمایش داده شده است .پراکندگي نقطههای

ایستگاهها در مناطق گوناگون اقلیمي کشور ميتوان

پیرامون خط وایازش در همة ایستگاهها بیانگر ارتباط

برآورد  TRMM-3B43V7از بارش مناطق گوناگون

خوب بین دادههای مشاهدهای و دادههای TRMM-

کشور را خوب ارزیابي کرد.

 3B43V7در این ایستگاهها است .بهترین ارتباط بین
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شکل  4نیز رابطة وایازشي بین دادههای مشاهدهای و

خشکي در یک فاصلة کوتاه و نقش فعالیتهای همرفتي

 TRMM-3B43V7را برای ایستگاههایي نشان ميدهدکه

در این مناطق از جمله علتهایي است که برآورد درست

کمترین ضریب کارایي را در شکل 2ب به نمایش

بارش را بسیار سخت ميکند.

گذاشتهاند .با توجه به شکل  4مالحظه ميشود که برای
بیشتر این ایستگاهها تودة نقاط پیرامون خط وایازش

 2 .3ارزيابی دادههای بارش GPCC

پراکنده شدهاند که این نشاندهندة همبستگي خوب میان

مقایسة آماری دادههای بارش  GPCCبا دادههای

دادههای مشاهدهای و  TRMM-3B43V7است.

مشاهدهای در ایستگاههای همدیدی کشور در شکل 5

بااینحال فاصلة خط وایازش و تودة نقاط از خط  1:1در

نشان داده شده است .مقادیر  r2بزرگتر از  0/8در اکثر

همة این ایستگاهها بهوضوح دیده ميشود .در

ایستگاههای مورد بررسي نشان از همبستگي بسیار مناسب

ایستگاههای غربي کشور مانند اردبیل و کرمانشاه و

بین دادههای  GPCCو ایستگاههای زمیني در بیشتر نقاط

همچنین در ایستگاههای یزد ،بم ،طبس و شاهرود در

ایران دارد (شکل -4الف) .به غیر از تعداد محدودی

مرکز و شرق کشور ،خط وایازش باالتر از خط  1:1قرار

ایستگاه مانند یاسوج ،بم و یزد که در آنها مقدار ضریب

گرفته است که بیانگر بیشبرآورد شدن مقدار واقعي

تعین کمتر از  0/7است در بقیه ایستگاهها این مقدار بسیار

بارش در این ایستگاهها است .این مورد پیشتر نیز در

بزرگ است و نشان از این دارد که بیش از  70درصد

شکل  2نمایش داده شد .با توجه به شکل  4همچنین

واریانس بارش در اکثر ایستگاههای مورد بررسي با

مالحظه ميشود که  TRMM-3B43V7در ایستگاههای

دادههای  GPCCقابل توصیف است .این همبستگي قوی

بوشهر و آستارا که در نواحي مرطوب شمالي و جنوبي

در شکل -5ب نیز تأیید ميشود .با توجه به شکل -5ب

قرار دارند ،بسیار کمتر از مقدار واقعي برآورد ميکند.

مالحظه ميشود که در بیشتر ایستگاههای مورد بررسي

پیچیدگي توپوگرافي ،درهمتنیدگي شرایط هوایي دریا و

مقدار  EFبیشتر از  0/7است و این نشاندهندة ارتباط
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خوب میان دادههای  GPCCو دادههای مشاهدهای در

است .براساس این نقشه همچنین ميتوان دریافت که

این دسته از ایستگاهها است .رقم بزرگ  EFدر این

مقدار بارش برآوردی  GPCCدر ایستگاههایي که در

ایستگاهها همچنین نشاندهندة توان زیاد  GPCCدر

آنها بیشبرآورد صورت گرفته است ،رقم بسیار بزرگي

برآورد دادههای فرین بارش در این ایستگاهها است.

نیست .اطالعات عرضه شده در شکل -5ه نیز کامالً

مقدار کوچک  EFدر ایستگاههای ساحلي ناحیة خزری

هماهنگ با شکل -5د است .با توجه به این شکل ميتوان

نشان ميدهد که اگر چه  GPCCهبستگي خوبي با

گفت که مقدار انحراف از خط  1:1در اکثر ایستگاههای

دادههای بارش ایستگاههای این ناحیه دارد (شکل -5

مورد بررسي کمتر از  0/05است و همة نقاط ،پیرامون

الف) ولي در برآورد درست دادههای فرین بارش در این

خط وایازش و یا با فاصلهای اندک از آن قرار گرفتهاند.

ایستگاهها ناتوان است .مقدار کوچک  RMSEدر اکثر

براساس این شکل مقدار بارش برآورد شده با  GPCCدر

ایستگاههای مورد بررسي (شکل -5ج) نیز نشاندهندة

ایستگاههای ناحیة خزری بسیار کمتر از مقدار واقعي این

دقت خوب مدل در برآورد درست بارش در این

ایستگاهها است که این مسئله بیشتر ناشي از ناتواني

ایستگاهها است .مقدار زیاد  RMSEدر ایستگاههای ناحیة

 GPCCدر برآورد بارشهای فرین در این ناحیه است .با

خزری ناشي دقت کم مدل نیست بلکه دامنة بارشهای

توجه به این شکل همچنین ميتوان دریافت که مقدار

این منطقه رقمهای بزرگي را نشان ميدهد و درنتیجه

بارش برآورد شده در برخي از ایستگاههای منطقة شمال

دامنة تغیرات  RMSEدر هر ایستگاه تابعي از دامنة

غرب کشور کمي بیش از بارش واقعي این ایستگاهها

تغیرات بارش در آن ایستگاه است .شکل -5د نیز نشان

است .پراکندگي مکاني نمایة مربع خطای استاندارد شده

ميدهد که انحراف مقادیر بارش  GPCCاز بارش

که در شکل 5و نمایش داده شده است بیانگر خطای

مشاهدهای در بیشتر ایستگاههای همدیدی کشور بسیار

اندک  GPCCدر برآورد بارش در اکثر ایستگاههای

کم و بین  ±5میليمتر است .با توجه به این شکل مقدار

مورد بررسي است .با توجه به این شکل مقدار خطا در

بارش برآوردی  GPCCدر ایستگاههای ساحلي دریای

اکثر ایستگاهها کمتر از واحد است و فقط در دو ایستگاه

خزر کمتر از مقدار اندازهگیری شده در این ایستگاهها

یزد و بم مقدار خطا بزرگنر از  2است.

شکل  .4خط وایازش بین دادههای مشاهدهای و  TRMM-3B43V7در ایستگاههای با کمترین ضریب کارایی
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بهطورکلي دقت دادههای شبکهبندی شده  GPCCدر

تا حد زیادی با شاخص  EFنیز تأیید ميشود .اگر رقم

نیمة شمالي و غربي ایران در مقایسه با نیمة جنوبي و شرقي

 0/6را درحکم آستانة قابلقبول این شاخص در نظر

بیشتر است که این خود از تمرکز ایستگاههای با مقادیر

بگیریم ،فقط شش ایستگاه یاسوج ،بم ،آستارا ،رشت،

ضریب تعین باالتر از  0/9در شمال شرق ،غرب میانه و

ساری و کاشان دارای دقت کمي هستند و در سایر نواحي

گوشه شمال غرب ایران پیدا است .در دامنههای البرز نیز

ایران دقت دادههای  GPCCدر مقایسه با دادههای

ضریب تعین غالب بین  0/8تا  0/9است که بیانگر دقت

انداهگیری شده بسیار زیاد است.

مناسب دادههای  GPCCدر این مناطق است .این وضعیت

شکل  .5مقایسة دادههای بارش شبکهبندی شده  GPCCبا بارش واقعی ایستگاههای همدیدی منتخب در سطح کشور با استفاده از شاخصهای آماری( :الف)
ضریب تعین (( ،)R2ب) کارایی مدل (( ،)EFج) مجذور میانگین مربع خطا (( ،)RMSEد) شاخص اُریبی (( ،)BIASه) شیب خط( ،)Slopeو (و)
نمرة استاندارد شاخص مجذور میانگین مربع خطا (.)NRMSE

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،42شماره  ،3پاييز 1395

668

رابطة وایازشي بین بارش پیشبیني شده با  GPCCو

غربي و مرکزی کشور مانند زنجان ،تهران و بم خط

بارش مشاهدهای برای  12ایستگاه که بزرگترین ضریب

وایازش باالتر از خط  1:1قرار گرفته است که بیانگر

کارایي را در شکل -5ب نشان دادند در شکل  6نمایش

بیشبرآورد شدن مقدار واقعي بارش در این ایستگاهها

داده شده است .پراکندگي نقاط پیرامون خط وایازش در

است .این مورد پیشتر نیز در شکل  5نمایش داده شد.

همة ایستگاهها بیانگر ارتباط خوب بین دادههای

باوجوداین هرچند در این ایستگاهها مقادیر بیشبرآوردی

مشاهدهای و دادههای  GPCCدر این ایستگاهها است.

مشاهده ميشود ولي با توجه به اینکه همة نقاط در راستای

بهترین ارتباط بین دادههای مشاهدهای و دادههای GPCC

خط همبستگي قرار دارند ،ميتوان با استفاده از رابطة

در ایستگاههای اهواز ،اراک ،خوی ،تربت حیدریه و

آماری بین دادههای ایستگاهي و مدل ،مقادیر بارش

زاهدان دیده ميشود که با توجه به پراکندگي این

برآوردی  GPCCرا برای این ایستگاهها و ایستگاههای

ایستگاهها در مناطق گوناگون اقلیمي کشور ميتوان

مشابه اصالح و به دادههای ایستگاهي نزدیک کرد .با

برآورد  GPCCاز بارش مناطق گوناگون کشور را خوب

توجه به شکل  5همچنین مالحظه ميشود که مقدار بارش

ارزیابي کرد.

 GPCCدر ایستگاههای انزلي ،آستارا و بابلسر که نمایندة

شکل  7نیز رابطة وایازشي بین دادههای مشاهدهای و

ناحیه مرطوب خزری هستند ،همانند مقادیر بارش

 GPCCرا برای ایستگاههایي نشان ميدهدکه کمترین

سنجشگر  TRMMبسیار کمتر از مقدار واقعي برآورد

ضریب کارایي را در شکل -5ب به نمایش گذاشتهاند .با

شده است .همانطور که در قسمت قبل بیان شد علت

توجه به شکل  7مالحظه ميشود که برای بیشتر این

اصلي کمبرآوردی بارش در این ناحیه عالوه بر پیچیدگي

ایستگاهها تودة نقاط پیرامون خط وایازش پراکنده شده-

توپوگرافي منطقه و شیب شدید آن در یک فاصلة کوتاه،

اند که نشاندهندة همبستگي خوب بین دادههای مشاهده-

به تعداد اندک و پراکنده ایستگاههای هواشناسي منطقه

ای و  GPCCاست .بااینحال فاصلة خط وایازش و تودة

که  GPCCبرای تولید دادهها از آن بهره برده است نیز

نقاط از خط  1:1در همة این ایستگاهها بهجز ایستگاههای

مربوط ميشود.

کرمان و ایرانشهر به روشني دیده ميشود .در ایستگاههای

شکل  .6خط وایازش بین دادههای مشاهدهای و  GPCCدر ایستگاههای با بزرگترین ضریب کارایی
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در این پژوهش همچنین دقت برآورد بارش ماههای

 .4بحث

گوناگون با هر دو پایگاه  GPCCو TRMM-3B43V7

با توجه به نتایج بهدست آمده ميتوان گفت که هر دو داده

مورد بررسي قرار گرفت که با توجه به حجم زیاد مقاله

 GPCCو  TRMM-3B43V7در پیشبیني بارش برای

از آوردن شکلهای مربوط خودداری شده است.

مناطق گوناگون کشور دقت مناسبي دارند .مقایسة شکل5ج

بررسيهای ماهانه روشن ساخت که مقادیر بارش

با شکل 3ج نشان ميدهد که زمانهای بیشبرآوردی و

برآوردی با  TRMM-3B43V7برای ماههای سرد سال و

کمبرآوردی دادههای  GPCCو  TRMM-3B43V7تقریباً

درواقع زماني که در بیشتر مناطق کشور بارش دریافتي در

قرینه یکدیگر هستند .با توجه به اینکه دادههای بارش

حد قابلتوجهي است ،بیشتر برآورد شده است.

TRMM-3B43V7

ماهوارهای

درحاليکه مقدار بارش برای برخي از ماههای گرم سال

اندازهگیری و با دادههای زمیني تنظیم ميشود ،دارای دقت

و نیز ماههای اکتبر و نوامبر کمتر از مقدار واقعي برآورد

مناسبي است .ازاینرو هماهنگي خوب بین دادههای

شده است .باوجوداین ميتوان گفت که مقدار بارش

 TRMM-3B43V7با دادههای مشاهدهای امیدها را برای

برآورد شده با  TRMM-3B43V7در همة ماههای سال با

پیشرفتهای بیشتر در فناوری ماهوارهها و افزایش دقت

مقدار مشاهدهای هماهنگ است و این سنجشگر

پیشبیني بارش با آنها را دوچندان ميکند .درخصوص

بهخوبي روند تغییرات زماني بارش در کشور را

 ،TRMM-3B43V7در صورت چشمپوشي از اندک

شبیهسازی ميکند .بررسي دادههای بارش ماهانة GPCC

مواردی که در آن ممکن است پیشبیني درستي از

نیز نشان داد که مقدار بارش برآورد شدة این پایگاه در

بارشهای فرین برخي ایستگاهها بهدست ندهد ،ميتوان

اغلب ماههای سال برابر با بارش مشاهدهای و یا کمي

گفت که برآورد بسیار خوبي از بارش در همة ایستگاههای

بیشتر از آن است و فقط در ماههای اوت تا دسامبر

مورد بررسي عرضه ميکند .با توجه به پیشبیني تقریباً خوب

 GPCCبارش واقعي ایستگاهها را تا حدودی کمبرآورد

آن در بیشتر ایستگاهها و نیز با توجه به روزآمد بودن این

ميکند.

دادهها و پوشش مکاني و زماني بسیار خوب آن ميتوان از

با

سنجشگرهای
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آن درحکم یک منبع اطالعاتي آرماني برای تحقیقات

دقت مناسبي در بیشتر ایستگاههای مورد بررسي در سطح

گوناگون اقلیمي و آبشناسي در کشور استفاده کرد .نتایج

کشور دارد .باوجوداین در برخي مناطق همچون نواحي

این تحقیق همچنین نشان از دقت خوب  GPCCدر پیشبیني

ساحلي جنوب کشور ،شمال غرب و بهصورت موردی

درست و نزدیک به یقین بارش در اکثر ایستگاههای مورد

ایستگاههای تهران ،بندر انزلي و زنجان ،دادههای بارش

بررسي دارد.

 TRMM-3B43V7مقدار بارش را کمي بیشتر و یا کمتر

برخالف داده بارش  TRMM-3B43V7که حاصل

از مقدار واقعي در این ایستگاهها برآورد ميکند.

سنجشهای ماهوارهای و زمیني است ،دادههای GPCC

کمبرآورد شدن بارش در ایستگاههای ساحلي جنوب و

از ترکیب پایگاه دادههای گوناگون و دادههای

شمال کشور ميتواند به توان کم ماهواره در تفکیک

ایستگاههای بارانسنجي پراکنده در کرة زمین و

شرایط جوّی روی آب و روی خشکي در این مناطق

درونیابي آنها به نقاط شبکهبندی از پیش تعین شده

مربوط باشد .البته شرایط پیچیدة توپوگرافي در منطقة

بهدست ميآید .ازاینرو ميتوان گفت که این دادهها

ساحلي خزر نیز ميتواند به این پیچیدگي بیافزاید و باعث

مستقل از دادههای مشاهدهای نیستند و به همین سبب

کاهش توان ماهواره در برآورد درست بارش در این

دقت آنها در هر منطقة جغرافیایي به تراکم ایستگاههای

منطقه شود .در مقیاس ماهانه نیز دقت کلي دادههای این

مورد استفاده در آن منطقه بستگي دارد .این مسئله

سنجشگر در منطقة گستردهای از ایران مناسب ارزیابي

ميتواند دقت خوب  GPCCرا در برآورد بهتر بارش در

شد .در بیشتر ماههای سال مقادیر ضریب تعین بین

منطقه غرب ،شمال غرب و شمال شرق کشور توجیه کند.

دادههای بارش  TRMM-3B43V7و ایستگاههای زمیني

در مقابل ،دقت کمتر  GPCCدر برآورد بارش در

بیش از 0/7است .بیشترین ضریب همبستگي برای ماه

ایستگاههای منطقة مرکزی و شرقي ایران (مانند یزد) به

اکتبر و کمترین آن برای ماه ژوئن حاصل شد .بهطورکلي

تراکم کم ایستگاههای بارانسنجي در این منطقه از کشور

بیشترین ارتباط بین دادههای بارش  TRMM-3B43V7و

باز ميگردد .در ناحیة خزری نیز عالوه بر تراکم فضایي

نقاط ایستگاهي برای ماههای دورة سرد سال و کمترین

کم ایستگاههای مورد استفادة  ،GPCCتغیرات شدید

ارتباط برای ماههای گرم سال بهدست آمد که این

بارش در مسافتهای کوتاه به علت توپوگرافي پیچیده

نشاندهندة آن است که  TRMM-3B43V7در برآورد

منطقه نیز سبب شده است که  GPCCنتواند پیشبیني

بارشهای همرفتي و اروگرافیک که اغلب در فصل گرم

درستي از بارش این منطقه عرضه کند و مقدار برآوردی

سال روی ميدهد ،کمتر موفق است .ارزیابي دادههای

آن بهویژه در ایستگاه انزلي کمتر از مقدار واقعي

شبکه  GPCCبا روش مشابه در پهنة ایران نیز بیانگر دقت

مشاهدهای باشد .تراکم کم شبکة ایستگاهي مورد استفادة

مناسب دادههای این پایگاه برای نقاط گوناگون کشور

 GPCCبههمراه توپوگرافي پیچیده در برخي مناطق

است .همانند سنجشگر  ،TRMM-3B43V7دادههای

کوهستاني کشور را نیز ميتوان مهمترین علت کم بودن

 GPCCنیز دقت مناسبي در مقیاس ماهانه دارد ،با این

هماهنگي بین  GPCCو دادههای مشاهدهای در برخي از

تفاوت که مقادیر ضریب تعین بهدست آمده برای

ایستگاههای کوهستاني کشور دانست.

دادههای  GPCCبیشتر از دادههای بارش TRMM-
 3B43V7است .هرچند قدرت تفکیک مکاني GPCC

 .5نتيجهگيری

کمتر از  TRMM-3B43V7است ولي دقت  GPCCدر

ارزیابيهای آماری صورت گرفته در این پژوهش نشان

برآورد بارش نقاط گوناگون کشور بیشتر است .این

ميدهد که دادههای سنجشگر TRMM-3B43V7

شرایط هم در مقیاس ساالنه و هم در مقیاس ماهانه نمایان
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Summary
The lack of reliable and updated precipitation datasets is the most important limitation in the study of many
climatological and hydrological subjects, including climate change and temporal variability of precipitation
in many data sparse areas around the globe. This is particularly valid for Iran where vast areas of centraleastern country that host the Iranian deserts, suffer from an inadequate network of rain-gage stations,
required for climatological studies. The highlands of the mountainous regions of western and northern Iran
have the same problem and limited representative stations are available for high elevation areas of these
regions. One of solution to overcome this obstacle is to use available gridded precipitation datasets that
have proved their representativeness for many different parts of the world. Among many available
precipitation datasets are the Global Precipitation Climatology Center (GPCC) and the Tropical Rainfall
Measuring Mission (TRMM) that have been widely used in many researches, indicating their accurate
estimation of precipitation values and intera-annual variation for the regions studied. The GPCC is a gage
based dataset that is routinely creating through interpolation of worldwide precipitation stations combined
with satellite records, whereas the TRMM is a purely remote sensed data developed by joint collaboration
between NASA and the Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). The representativeness and
performance of the GPCC and TRMM-3B43V7 precipitation datasets in estimating precipitation amounts
at the locations of 46 Iranian synoptic stations distributed across the country is herein examined. Spatial
resolutions of TRMM-3B43V7 and GPCC datasets used in this study are respectively 0.25 × 0.25 and 0.5
× 0.5 latitude and longitude. For each station, the closest grid point of each of the datasets to the station
coordinates were chosen for statistically comparison analysis. To evaluate the performance of these datasets
in comparison with the observed precipitation records at the considered locations we have used R squared,
the Nash–Sutcliffe model efficiency coefficient, RMSE, Bias, B slope of the regression and the standardized
RMSE indicators. The performances of the datasets were also graphically represented through scatter plots
of the established regression between the observation and each of the two used datasets. The results of the
statistical indicators were represented through plotting the indicators over the map of Iran to ease revealing
spatial tendency of the indicators and explaining the possible geographical role in controlling the spatial
variation of the indicators. The results revealed that both GPCC and TRMM-3B43V7 perform well in
majority of the studied stations with strong correlation coefficients. However, it was found that the TRMM3B43V7 underestimates precipitation in some stations located in the coastal areas of the Caspian Sea as
well as in some stations along the Persian Gulf and the Oman seas, indicating that TRMM-3B43V7 is
somewhat inefficient in adequately estimating precipitation in the coastal areas; which is very likely due to
being unable to remove the effect of sea atmosphere interaction in stations nearby the seas. Contrarily, in
some locations mostly situated in northwestern and northeastern mountainous areas of the country the
TRMM-3B43V7 moderately over estimates the observed precipitation. Similarly, the GPCC well estimates
precipitation in almost all stations with very high correlation coefficient and Nash–Sutcliffe model
efficiency coefficient. Similar to TRMM-3B43V7, again it was found that the GPCC underestimates
precipitation in most stations located along the coastal areas of the Caspian Sea. As for TRMM-3B43V7,
the over-estimations of GPCC are mostly observed in northwestern Iran which is very likely due to not
incorporating enough stations from high elevation areas of western Iran by the GPCC. On the whole, the
results indicate that both datasets perform well in most locations of Iran and can be confidentially used in
climatological and hydrological studies with or without the observation data. The results also indicate that
the GPCC perform better in areas that share a denser network of stations with GPCC and vice versa.
However, the very good results achieved with TRMM-3B43V7 that are completely independent from the
observation indicates a promising future in having much improved remotely sensed precipitation records
that well match the observed precipitation in very remote areas having no rain gages.
Keywords: Precipitation, TRMM, GPCC, Statistical indicators, Iran.
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