نشریه دانش آب و خاک  /جلد  32شماره  2صفحههای  43تا  /58سال 1401

مقاله پژوهشی

تولید بارش شبکهبندی با استفاده از ترکیب بهینه پایگاههای داده بارش جهانی
علی گرجی زاده* ،1علیمحمد آخوندعلی ،2علی شهبازی ،3فاطمه سلمان
تاریخ دریافت1398/09/27:

نیا4

تاریخ پذیرش1399/12/24 :

-1دانش آموخته دکتری مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ایران
-2استاد گروه هیدرولوژی و منابع آب ،دانشکده مهندسی علوم آب ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
-3دفتر مطالعات پایه منابع آب سازمان آب و برق خوزستان ،اهواز ،ایران
-4دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران-محیطزیست ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
*مسئول مکاتبات ،پست الکترونیکAligorgizade@gmail.com :

چکیده
ازآنجاییکه دادههای شبکههبندی شبده ااهحل جدیدی از برآواد میزان بااش با تنوع مهانی و زمانی ااائه میدهند
این تحقیق به اازیابی عملهرد سبه مجموعه داده بااان شبکههبندی شبده  CMORPH ،PERSIANNو  GLDASو ترکیب آنها
با اوش گام به گام دا باالدسب ایسبگااه هیداومگری ایدنک پرداخگه اسب و خروجی این محصبوال با دادههای بااش
اندازهگیری شبده دا سب ز زمین دا ایسبگااههای دهنو ،قلعه اییسبی ،ایدنک و مااگون مقایسبه شبد نگایج بیانار این اسب
که دادههای ترکیکی بر اسبا

مقادیر  RMSEدا کلیه ایسبگااهها بهگرین عملهرد اا داشبگه و کمگرین این مقداا دا ایسبگااه

مااگون با مقداا  5/5میلیمگر برآواد شببده اسبب ؛ همچنین از نظر پااامگر ضببریب همکسببگای نیز دادههای ترکیبشببده
همکسببگای خ ی بیرببگری با دادههای مربباهداتی ااائه مینماید بهگونهای که بیرببگرین ضببریب همکسببگای خ ی برابر با
 0/497میباشبد همچنین نگایج نربان میدهد که اسبگااده از ترکیب دادهها سبکب بهکود توزی مهانی بااان دا دو فصبل تر
و خرک خواهد شد نگایج تحقیق بر اوی توزی میزان بااش بیانار این اس که ترکیب دادهها دا برآواد تعداد واقعههای
بااان به تاهیک کال های مخگلف موفق نکوده و مجموعه داده  PERSIANNنگایج مناسبتری اا ااائه میکند
واژههای کلیدی :تخمین بااندگی ،ترکیب دادههای شکههبندی شده ،شاخصهای اازیابی ،حوضه سد مااون
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Abstract
Since Gridded data provide a new solution for estimating rainfall with spatial and temporal variability,
this study evaluates the performance of three gridded rainfall data sets PERSIANN, CMORPH and GLDAS
and combines them with stepwise method in Upstream of the Idenak hydrometric station, the output of these
products was compared with the rainfall data measured at the ground at the Dehno, Qaleh-Raeisi, Idenak and
Margon stations. The results show that the combined data based on RMSE values had the best performance in
all stations and the lowest value was estimated in Margon station with a value of 5.5 mm; Also, in terms of
correlation coefficient parameter, the combined data provide more linear correlation with observational data,
so that the maximum linear correlation coefficient is equal to 0.497. The results also show that the use of data
combination will improve the spatial distribution of rainfall in both wet and dry seasons. The results of research
on rainfall distribution indicate that the data combination has not been successful in estimating the number of
rainfall events by different classes and the PERSIANN data set provides more appropriate results.
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مقدمه
) از بااانسببنجها برای اندازهگیری دقیق2003 همهااان

جبام از تجزیبه و تحلیبل

 اما بااانسبنجهای کم دا یک،بااندگی اسبگااده میشبود

 ببهویژه برای کربببواهبای،هیبداوووییهی و آ و هوا

مهان نمیتوانند توزی مهانی بااش دا مناطق وسب بی و

خرک و نیمه خرک بسیاا مهم اس (کگیرایی بروجردی

منباطق کوهسبببگبانی اا نربببان دهنبد (یبانبو و همهبااان

) دادههبای ببااشبببی ببا کیایب بباال ببه2017 و همهبااان

) بهعکاا دیار اندازهگیری بااانسنجها دا مقیا2014

عببنببوان یبهبی از مببهببمتببریبن واودیهببای مببد هببای

نق بهای و توزی آنهبا ببهویژه دا منباطق کوهسبببگبانی و

هبی بداووبوییبهبی ببرای شبببکبیببهسببببازی فبرآیبنببدهببای

به غیر از خ ای نمونهگیری

بیابانی بسبیاا پراکنده اسب

 گسببگرش اطالعا بااندگی از،)(اندازهگیری بااانسببنج
نق به ببه سببب ز منک دیاری از خ با محسبببو

تبعبباد

برآواد دقیق ببااش برای دا

هبی بداووبوییبهبی سبب ب بز زمبیبن ببرای دا

هیبداوووییهی و براسبببی چاونای تبث یر تغییرا آ و

مقیبا

هوایی بر چرخبه هیبداوووییهی مواد نیباز اسببب (تن و

 تپیادوا و همهااان،2008 میشبود (ویالاینی و همهااان

 اطالع دا مواد توزی،)؛ عالوه بر این2020 همهبااان

) دا سببببا هبای اخیر اویهرد جبدیبدی از ببااش2012

 ببه عنوان یبک بخش،مهبانی و زمبانی طوالنیمبد ببااش

پهنهای به نام دادههای بااش شبکههبندی ااائه شبده اسب

اصبببلی دا بهکود تربببخیص آ و هوا و همچنین بهینبه

که اسگااده از آن و بهرهگیری از قابلی های آن دا حا

سببازی مد های پیشبینی آ و هوا عمل میکند (آدور و
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افزایش میباشببد دادههای شببکههبندی شببده که نوعی

دادههای شبکههبندی پرداخگه شبده اسب که از جمله این

میباشبند اا میتوان

تحقیقبا عکبااتنبد از تحقیق تن و همهبااان ( ،)2018آاوا

ببه چهباا دسبببگبه تقسبببیمبنبدی نمود (دوان و همهبااان

و همهبااان ( ،)2017ونبو و همهبااان ( ،)2017یوان و

 :)2016اوف) دادههبایی کبه بر مکنبای فقا ببااانسبببنج

همهبااان ( ،)2017یو و همهبااان ( ،)2017کیم و همهبااان

مرباهدا ایسبگااه بااانسبنج

( )2017بببه عنوان مثببا جببااو و همهببااان ( )2018دا

با اسبگااده از اوشهای مخگلف داونیابی تووید شبده و

تحقیقی دو مبد ببااش شبببکهبهبنبدی شبببده  CHIRPSو

بهصببوا گسببگرده مواد اسببگااده قراا میگیرند این

 PERSIANN-CDRدا چین پرداخگنببد همچنین ونببو و

مهبانی بزاگتر از 0/5

همبهببااان ( )2021بببه براسبببی چهبباا مجبموعببه داده

هسبگند؛ ) دادههای بااان حاصبل از

 GLDAS5 ،CHIRPS ،CMORPH4و  TRMM6دا حوضبه

تحلیل دوبااه دادههای تاایخی توسببا مد های جوی و

اودخانه یاناگز دا چین پرداخگند تمامی م اوعا پیربین

یبا عبددی پیشبینی آ و هوا کبه ببا اسبببگاباده از ترکیبب

به اازیابی عمق ،شبببد و یا تعداد اویدادهای بااشبببی

،

مد های مخگلف پرداخگهاند آنچه که تحقیق حاضبر اا از

به عنوان واودی این مد ها ،تووید میشبوند این دادهها،

سبایر م اوعا انجام گرفگه مگمایز مینماید این اسب که

دادههبای تحلیبل مجبدد نبامیبده میشبببونبد (بباوزامو و

عالوه بر اازیبابی عملهرد سببببه مجموعبه داده ببااان

همهااان )2015؛ ج) دادههایی که تنها ماهوااهای هسببگند

شبکههبندی شبده  CMORPH ،PERSIANNو  ، GLDASبه

اسببگااده از امواج مادون قرمز،

ترکیب نمودن این دادهها با اوش گام به گام و مقایسببه

اطالعا ماکروویو و یا ترکیب آنها اسبگخراج میشبوند؛

آنها با مقادیر بااان مرباهداتی پرداخگه اسب

مگثسباانه

د) دادههایی که از ترکیب دادههای گروههای بااانسنجی

ایسبببگاباههبای هواشبببنباسبببی دا ایران پراکنبده و دااای

و ماهوااهای (گروههای اوف و ج) تووید شدهاند م اوعا

اطالعا ناقص هسببگند؛ ورا مقایسببه و اازیابی عملهرد و

گسبببگردهای دا ااب به ببا کباابرد و همچنین اازیبابی این

دادههای بااش شبببکههبندی شبببده جه تهمیل سبببری

دادهها دا ایران صببوا پریرفگه اسب که از جمله آنها

زمبانی دادههبای ببااان و حگی جبایازین منباسبببب ادوا

میتوان ببه تحقیقبا زنانبه این اوو و همهبااان (،)2019

ببااانسبببنجی دا من قبهای کبه اطالعبا ببااشبببی وجود

کبگبیبرایبی ببروجبردی و هبمبهببااان ( ،)2017شبببریبابی و

ندااد مواد اسبگااده قراا گیرد این م اوعه اووین م اوعه

همهااان ( ،)2016معظمی و همهااان ( ،)2013جوانمرد و

ایسب که به اازیابی عملهرد ترکیب دادههای شبکههبندی

همهبااان ( )2010اشبببااه کرد؛ برای مثبا گرجی زاده و

میپردازد اهداف اصببلی این فرآیند به شببرح زیر اسب :

همهااان ( )2019aبه مقایسبببه و اازیابی سبببه مجموعه

( )1براسب بی دق کمی برآواد مقداا بااندگی و توانایی

داده  PERSIANN-CDR2 ،ERA1-Interimو  CHIRPS3دا

تربخیص اوزهای بااشبی دا هر محصبو بااشبی؛ ()2

باال دسب حوضبه مااون پرداخگند ؛ همچنین گرجی زاده

توزی میزان بااش اوزانه دا کال های بااشبی مخگلف

و همهااان ( )2019bاز اطالعا دو پایااه داده با وضوح

و توزی مهانی محصببوال ؛ ( )3ااائه اوش ترببهیل یک

مهبانی بباال جهب اازیبابی ببااش بهره بردنبد همچنین

مجموعه داده جدید با ترکیب هر سببه محصببو با توجه

تحقیقبا زیبادی دا خبااج از ایران ببه براسبببی مجموعبه

ببه مزایبای آنهبا دا هر جنکبه؛ و ( )4نربببان دادن تبث یر

1-

3-

دیار از دادههای بااش دا دسبگر

میباشبند که تنها بر اسبا

محصبببوال اغلبب دا یبک مقیبا
داجه دا دسبگر

ماهوااه و مرباهدا خصبوصبیا جوی دا مهان خا

بدین معنی که بر اسببا

Ecmwf ReAnalysis
Precipitation Estimation from Remotely Sensed

2-

Information using Artificial Neural Networks - Climate Data
Record

Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station

data
4- CPC MORPHing technique
5- Global Land Data Assimilation System
6- Tropical Rainfall Measuring Mission
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دا اسبگان کهایلویه

ترکیب دادههای شبکههبندی شبده جه بهکود عملهرد این

ایران اسب که از اشبگهکوه زاگر

نوع دادهها ،تا عالوه بر اینهه دا بهکود عملهرد نسخههای

و بویراحمد سببرچرببمه میگیرد و با عکوا از بهکهان و

آینبده دادههبای ببااش شبببکهبهبنبدی مایبد واق شبببود،

آغاجری دا اسببگان خوزسببگان جریان مییابد و به نام

شبببیوههای ترکیب این دادهها مواد براسبببی و آزمون
قراا گیرد

شکل  -1منطقه مورد مطالعه (باالدست ایستگاه هیدرومتری ایدنک)
جدول  -1مشخصات ایستگاههای محدوده مطالعاتی
نام ایسگااه

مخگصا جغرافیایی

ااتااع (مگر)

میاناین بااش

انحراف معیاا

ساالنه (میلیمگر)

(میلیمگر)

546

180

-0/668

228

0/098
-0/751
-0/145

طو (داجه)

عرض (داجه)

ایدنک

50/4

30/933

585

قلعهاییسی

50/444

31/195

1300

594

دهنو

50/875

30/985

1383

898

281

مااگون

51/1

30/933

2220

595

171

ضریب چووای
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اواوایگم واسبببنجی دادههای مادون قرمز با برآوادهای

موارد روشها

میهروویوهای غیرفعا اس این کاا توسا بروزاسانی

 1-1منطقه مورد مطالعه
مبااون یبا اودخبانبه مبااون ،از اودخبانبههبای جنو

غربی

اود جراحی ،به تاال شبادگان و دا فصبلهای پرآ  ،به
خلیجفاا

میایزد حوضببه آبخیز سببد مااون یهی از

زیر حوضبببههبای اودخبانبه مبااون -جراحی بوده کبه دا
جنو غربی ایران دا اسبگان کهایلویه و بویر احمد قراا
گرفگه اسب

محدوده م اوعاتی مواد نظر دا این م اوعه

باالدسب ایسبگااه هیداومگری ایدنک میباشبد دا جایی
که منک اصببلی تثمین آ واودی به سببد مااون تثمین
میشبود مسباح این محدوده حدود  2750کیلومگرمرب
میباشببد و دا محدوده جغرافیایی  50داجه و  15دقیقه
تا  51داجه و  10دقیقه شرقی و  30داجه و  44دقیقه تا
 31داجه و  21دقیقه شببماوی واق شببده اس ب

شببهل 1

محبدوده م باوعباتی اا نربببان میدهبد دا این محبدوده4 ،
ایسبببگابباه بببااانسبببنجی وزاا

نیرو موجود و هیچ

ایسبگااهی مربوط به سبازمان هواشبناسبی وجود ندااد
دا م اوعه حاضبر با توجه به دادههای تثیید شبده وزاا

پبااامگرهبا دا هر زمبان کبه برآواد  PMW1دا دسبببگر
باشبد ،انجام میگیرد دا واق تخمینها توسبا  IR2انجام
میشود و سپس توسا  PMWواسنجی میشود
مجموعه داده CMORPH

مد  CMORPHدا سبا  2004دا مرکز پیشبینی
اقلیم  NOAAااائببه شببببد (جویس و همهببااان )2004
خروجی این مبد  ،مقبببببببداا ببااش بر مکنبای تصببباویر
ماهوااهای اسب و اطالعا آن از دسبامکر  2002تاکنون
بر اوی و سبببایب  NOAAقراا دااد تاهیبک زمبانی و
مهانی این مبببببد ببببببه ترتیب  3سباع و  0/25داجه
میباشد نسخه دیاری از مد فوق نیز ااائه شده اسبب
کبببه دااای تاهیبببک زمبببانی و مهبببانی  30دقیقبببه و 8
کیلومگر میباشد این مد از عرض  60داجه جنوبی تببا
 60داجبه شبماوی اا پوشبش میدهد
مجموعه داده GLDAS

مبد جهبانی همسبببانسبببازی دادههبای زمین ()GLDAS

نیرو از آمباا بباانبدگی اوزانبه ایسبببگاباههبای ایبدنبک،

ببهطوا مربببگر

قبلبعببهایبیسبببی ،دهبنبو و مببااگبون مبوجبود دا مبحببدوده

هوانوادی و فضبببا (ناسبببا) ،مرکز فضبببایی پروازهای

م اوعاتی دا فاصببله زمانی سببا های آبی  1381-82تا

گودااد ،سببازمان ملی اقیانو شببناسبی و علوم جوی و

 )2014-2003( 93-1392که مربخصبا آن دا جدو 1

مرکز بیناومللی پیشبینی محیازیسببب ببه منظوا توویبد

آواده شبده ،اسبگااده گردیده اسب ؛ همچنین الزم به ذکر

محصببوال مخگلف توسببعه داده شببده اسبب (اود و

اسب ب دا این م اوعه  6ماه او سبببا به عنوان فصبببل

هبمبهببااان  )2004ایبن مببد دا واقب بببا هببدف ادغببام

خربببک و  6ماه دوم سبببا به عنوان فصبببل تر دا نظر

محصبوال ماهوااهای و مرباهدا زمینی با اسبگااده از

گرفگه شده اس

مد سببازی و تهنیکهای پیرببرفگه همسببانسببازی به

توسبببا دانربببمنبدان سبببازمبان ملی

منظوا برآوادهای م لو از شبباا س ب ز زمین و مناب

مجموعه داده PERSIANN

 PERSIANNی بک اوبابوایبگبم تبخبمبیبن ببباانببدگبی بببا
اسبگااده از سبنجش از دوا با بهکااگیری شبکهه عصبکی

آ و انریی طراحی شبببده اسببب (زایگچیک و همهااان
)2010

مصبنوعی میباشبد سبو و همهااان ( )1997این اواوایگم

دا این م باوعبه از ااتاباع ببااش اوزانبه (میلیمگر)

اا دا دانرببباباه آایزونبا توسبببعبه دادنبد اویهرد این

سببه مجموعه داده فوقاورکر به شببرح جدو  2اسببگااده

1-

2-

Passive microwave

Inferared
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شده اس

اگرسبببیون گبام ببه گبام انگخبا پیشاو ببا هیچ مگغیری

ترکیب مجموعه دادهها با روش گام به گام
ببهطواکلی ،دا یبک مبد کباویکراسبببیون ،برخی مگغیرهبای
واودی تبث یر قباببل توجهی دا مگغیرهبای خروجی نبداانبد؛
بنابراین اسبببگااده از مگغیرهایی که باعث بهکود خروجی
مد میشببود قابل توجه اس ب (جیااو  )2010و خروجی
مد نیز مقداا بااان میباشببد ،که قابلمقایسببه با مقداا
اندازه گرفگه شببده دا زمین اس ب

نشریه دانش آب و خاک  /جلد  32شماره  / 2سال 1401

اوش تجزیه و تحلیل

اگبرسبببیبون مبرحبلببهای بببهطبوامبعبمبو بببه عبنبوان ی بک
اگرسبیون خ ی جایازین برای انجام تحلیل حسباسبی
کلی مواد اسبببگابباده قراا میگیرد (ونببو و همهببااان
 )2016اوش واود مگغیرهای مسگقل به مد اگرسیونی
ببهصبببوا گبام ببه گبام میبباشبببد ،دا واق این اوش
مگغیرهبا اا یبک ببه یبک وااد مبد میکنبد ،یعنی ابگبدا
مگغیری که بیربگرین همکسبگای اا با مگغیر وابسبگه دااد،
انگخا میکند دومین مگغیری که وااد تحلیل میشبببود،
مگغیری اس که پس از تاهیک مگغیر مقدم بر آن ،موجب

شببروع نمیشببود (یک مد صببار) ،و مگغیری اا اضببافه
میکنبد که به بهگرین وجه به وحبا آماای قابل وابسبببگبه
داانبد اووین گزینبه حبرف از معبادوبه هسبببگنبد) اا نبداشبببگبه
باشببند ،تک تک حرف میشببوند اگرسببیون گام به گام،
ترکیکی از دو اوش فوق اسب این نوع اگرسبیون ،تعدیل
اوش انگخا پیش او میباشد که دا آن دا هر قدم همه
مگغیرهای اگرسبیونی از قکل وااد شبده به مد با آمااه
 – Fجزئی خودشبان مجدداً اازیابی میشبوند یک مگغیر
اگرسبیونی اضبافه شبده دا قدم قکل ممهن اسب به وحا
ااتکاط با مگغیرهای اگرسبببیونی که اکنون دا معادوهاند
زائد باشبببد اگر آمااه  -Fجزئی برای یک مگغیر کمگر از
) F(outاز پیش تعیینشببده باشببد ،آن مگغیر از مد کناا
گبراشبببگبه میشبببود ببه عکبااتی دا این اوش مگغیرهبای
مسبگقل به معادوه اگرسبیون اضبافه میشبود و اگر نقش
معنیداای دا اگرسببیون نداشبببگه باشبببند از آن حرف
میشوند

بیرگرین افزایش دا مقداا ضریب تعیین میشود دا این

دا تحقیق حاضبر ،جه بسبا مد اگرسبیون ،از

اوش ،واود مگغیرهبا ببه مبد اا یبک ببه یبک و تبا زمبانی

اوش اگرسببیون گام به گام اسببگااده شببده اس ب  ،زیرا

انجام میدهیم که معنیداای مگغیر به  95داصبد برسبد؛

مزایای ااائه شبده توسبا انگخا پیربرو و حرف پس او

یعنی سب ز خ ا  5داصببد گردد سببپس عملیا مگوقف

اا دا برمیگیرد (ونو و همهااان )2016

میشبببود این اوش میتوانبد مگغیرهبای آمباای قباببل
توجهی اا برای یبک مبد اگرسبببیون ااائبه دهبد (کیم و
همهااان  )2018سبببه اوش اصبببلی برای انگخا مگغیر
مرحلبهای وجود دااد :انگخبا پیشاو ،حبرف پساو و
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جدول -2مشخصات دادههای شبکهبندی مورد استفاده در تحقیق

نام مجموعه

نوع

داده
PERSIANN

CMORPH

GLDAS

ماهوااه مکنا
ماهوااه-
بااانسنج
ماهوااه-
بااانسنج

تاهیک مهانی

تاهیک

بازه زمانی

(داجه)

زمانی

(سا )

0/25*0/25

اوزانه

2014-2003

https://chrsdata.eng.uci.edu

0/25*0/25

اوزانه

2014-2003

https://climatedataguide.ucar.edu/climat
e-data/cmorph-cpc-morphing-techniquehigh-resolution-precipitation-60s-60n

0/25*0/25

اوزانه

2014-2003

https://ldas.gsfc.nasa.gov/gldas/gldasget-data

 1-1-1شاخصهای ارزیابی
میاناین مربعا خ ا 2و ضبریب همکسبگای اسبگااده شبده
خ ای نسبکی ( )RBنرباندهنده این اسب که مقادیر

شببکیهسببازیشببده چه میزان تااو بببببببا مقببببببادیر
مرباهدهشبده دااند اگر این مقداا بزاگتر از صبار باشبد
نرببباندهنبده این اسببب کبه مبد  ،میزان ببااش ببااان اا
بیربگر تخمین زده اسب

آدا

نران میدهد (تن و همهااان )2018

دا این م اوعه از  3شاخص اازیابی خ ای نسکی،1ایره
اسب

دایاف دادهها

و اگر کوچکتر از صبار باشبد

نرباندهنده این اسب که میزان بااش توسبا مد کمگر
برآواد شببده اسبب و اگر مقداا آن برابر صببار باشببد
نرببانار عدم وجود خ ا میباشببد جرا میاناین مربعا
خ ا ( )RMSEبیانار اخگالف توزی دادههای مرببباهداتی
و توزی تخمینهای ماهوااهای میباشبببد و یبک میباناین
وزنی م بابق ببا جبرا خ با اا محباسبببکبه میکنبد (واکلبل و
همهااان  )2014ضببببببریب همکسبگای ( )Rنرباندهنده
داجبه همکسبببگای خ ی بین دادههبای مربببباهبداتی و
دادههای شببکیهسببازی میباشببد که مقداا آن از  1-تا 1
تغییر میکنبد  R=0بیبانار این اسببب کبه هیچ همکسبببگای
خ ی بین دادههبای مرببباهبداتی و برآواد شبببده وجود
ندااد و مقببببداا  1-و  1همکسگای کامل منای و مثک اا

Relative Bias
Root Mean Square Error
diagonestic

1-

شاخصهای تشخیصی

3

سبه شباخص آماای تربخیصبی مواد اسبگااده شبامل نرخ
هربداا اشبگکاه ،احگما آشبهاا سبازی و شباخص آسبگانه
موفقیب جهب اازیبابی دقب مبد دا تربببخیص وقوع
بااش مواداسببگااده قراا گرف

نرخ هرببداا اشببگکاه،4

نسبببکب تعبداد ببااش کب شبببده زمینی نباداسببب ببهکبل
بااشهای ک شببده میباشببد و نربباندهنده قسببمگی از
نقباط ببااانی برآواد شبببده توسبببا مبد اسببب کبه دا
ایسبببگااه زمینی فاقد بااندگی میباشبببد مقداا بهینه آن
صبار اسب

احگما آشبهااسبازی ، 5نسبک تعداد بااش

برآوادی صبحیز توسبا مد به کل بااشهای ک شبده
دا ایسبببگاباههبای زمینی میبباشبببد و مقبداا بهینبه آنیبک
اسب

شباخص آسبگانه موفقی  ، 6تابعی از مقادیر

POD

و  FARاس ب که ترکیکی از اخ ااهای اشببگکاه برآواد و
اویدادهای ازدسب افگه اسب

این نمایه احگما شبناخ

داسببب اوزهبای ببااانی و غیر ببااانی اا بیبان میکنبد
مقداا بهینه آنیک اس
جبدو  3نربببباندهنبده اوابا و مقبادیر بهینبه
شباخصهای اازیابی هواشبناسبی و تربخیصبی تحقیق
)False Alarm Rate (FAR

4-

2-

)Probability Of Detection (POD

3-

5-

)Critical Success Index (CSI

6-
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Gi

تعداد مرباهداتی اسب که بااان مرباهدهشبده تربخیص

حاضبر میباشبد که دا آن  Piمقداا پیشبینیشبده و

مقداا مربباهدهشببده اسبب و  Hتعداد دفعاتی اسبب که

داده نربده اسب  Fتعداد دفعاتی اسب که بااش اخ نداده

بااان مربباهدهشببده بهداسببگی ترببخیص دادهشببده

اس ووی مد وقوع بااش اا نران داده اس

M

جدول  -3شاخصهای ارزیابی و شاخصهای تشخیصی مورد استفاده در تحقیق حاضر
شاخص آماای

مقداا بهینه

معادوه
) ̅𝑃 ∑𝑛𝑖=1(𝐺𝑖 − 𝐺̅ )(𝑃𝑖 −

ضریب همکسگای

=𝑅

√∑𝑛𝑖=1(𝐺𝑖 − 𝐺̅ )2 √∑𝑛𝑖=1(𝑃𝑖 − 𝑃)2

خ ا
خ ای نسکی
احگما آشهااسازی
()POD
نرخ هرداا اشگکاه ()FAR
شاخص آسگانه موفقی

0
0

𝐻
𝑀𝐻+

= 𝐷𝑂𝑃

1

𝐹
𝐹𝐻+

= 𝑅𝐴𝐹

0

𝐻
𝐹𝐻+𝑀+

()CSI

1

= 𝐼𝑆𝐶

گرجی زاده و همهااان ()2020

ایره میاناین مربعا

∑𝑛𝑖=1(𝑃𝑖 − 𝐺𝑖 )2
𝑛
) 𝑖𝐺 ∑𝑛𝑖=1(𝑃𝑖 −
= 𝐵𝑅
) 𝑖𝐺(∑𝑛𝑖=1

√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

منک

1

نتایج و بحث
ترکیکی ( )Prec.بوده و دادههبای ببااان اوزانبه هر کبدام از

ترکیب دادههای باران شبکهبندی شده
اوابا مسبگخرج از اوش گام به گام جه ترکیب
مجموعه دادههای بااان شبببکههبندی شبببده دا جدو 4
آمبده اسببب

دا این اوابا مگغیر وابسبببگبه میزان ببااان

محصبوال بااشبی  GLDAS ،PERSIANNو

CMORPH

به عنوان مگغیرهای مسبگقل دا نظر گرفگه شبده که واحد
آنها میلیمگر میباشد

جدول -4روابط بسط داده شده با روش گام به گام در ایستگاههای مورد مطالعه ترکیب دادههای باران شبکهبندی

ایسگااه

فرم ایاضی مد

دهنو

𝑃𝑟𝑒𝑐. = (0.665 × 𝑃𝐸𝑅𝑆𝐼𝐴𝑁𝑁 + 0.148 × 𝐺𝐿𝐷𝐴𝑆 − 0.086 × 𝐶𝑀𝑂𝑅𝑃𝐻) + 0.566

قلعه اییسی

𝑃𝑟𝑒𝑐. = (0.683 × 𝑃𝐸𝑅𝑆𝐼𝐴𝑁𝑁 + 0.057 × 𝐺𝐿𝐷𝐴𝑆 − 0.052 × 𝐶𝑀𝑂𝑅𝑃𝐻) + 0.292

ایدنک

𝑃𝑟𝑒𝑐. = (0.757 × 𝑃𝐸𝑅𝑆𝐼𝐴𝑁𝑁 − 0.147 × 𝐺𝐿𝐷𝐴𝑆 + 0.059 × 𝐶𝑀𝑂𝑅𝑃𝐻) + 0.247

مااگون

𝑃𝑟𝑒𝑐. = (0.644 × 𝑃𝐸𝑅𝑆𝐼𝐴𝑁𝑁 + 0.082 × 𝐺𝐿𝐷𝐴𝑆) + 0.273
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ارزیابی پایگاههای داده شبببکهبندی شببده و ترکیب

میشبببود کبه ترکیبب داده نگوانسبببگبه بباعبث بهکود نگبایج

آنها

گردد ببه گونبه ای کبه برای مثبا دا ببااشهبای سبببکبک

 1-2توزیع میزان ببارشهبای روزانبه در کس هبای

(بااشهای 0تا  3میلی مگر) بیرببگرین اخگالف دا تمامی
ایسببگااهها مربوط به ترکیب دادههای شببکههبندی شببده

بارشی مختلف
شبهل  2نرباندهنده مجموع بااش اوزانه دا کال های

می بباشبببد و بهگرین عملهرد از بین مجموعبه دادههبای

بباانبدگی مخگلف (نمودااهبای خ ی) و داصببببد ببااش

مواد براسببی ،مربوط به مجموعه داده  PERSIANNمی

مربوط به آنها (نموداا میلهای) از سببا  2003تا 2014

باشببد با توجه به شببهل  2نگیجه میشببود که دا تمامی

دا ایسببگااههای محدوده م اوعاتی میباشببد؛ با توجه به

ایسبگااهها ،دادههای شبکههبندی شبده دا بااشهای سبکک

این شببهل مربباهده میشببود که ترکیب دادهها با اوش

بیش برآواد عمببل می نمبباینببد بببااشهببای مگوسبببا

گبام ببه گبام نگوانسبببگبه بهکودی دا نگبایج توزی ببااش دا

(ببااشهبای بین  3تبا  10میلی مگر) دا ایسبببگاباههبا و

کال های بااشبی مخگلف داشبگه باشبد بهگونهای که دا

مجموعبه دادههبای مخگلف عملهرد مگاباوتی از وحبا بیش

هیچیک از کال های بااشببی بهکودی نسببک به تک تک

برآوادی و کم برآوادی داانبد ،امبا دا ببااشهبای بیش

دا تمبامی

از  10میلی مگر دا تمامی دادههای شبببکههبندی شبببده و

ایسبگااهها اوزهای بدون بااش دا دادههای مرباهداتی

تمبامی ایسبببگاباههبا به جز مجموعبه داده  PERSIANNدا

بیربببگر از دادههبای شبببکهبهبنبدی شبببده میبباشبببد و

ایسبببگاباه ایبدنبک کم برآواد عمبل مینمباینبد الزم ببه ذکر

دادههای PERSIANNبیرببگرین ترببابه اا از وحا تعداد

اسببب کبه مجموعبه داده  PERSIANNدا ایسبببگاباه قلعبه

اوزهبای ببدون ببااش ببا دادههبای مرببباهبداتی دااد ببه

اییسبی و مااگون دا طو سبا های  2003تا  2014یک

همین ترتیب دا سبایر کال های بااشبی تعداد اوزهای

واقعبه از ببااان حبداکثری اا تخمین نمودهانبد؛ داحباویکبه

دااای بااش مرببباهداتی و شبببکههبندی شبببده و ترکیب

دا این ایسببگااهها دادههای مربباهداتی چنین بااشببی اا

دادههای شببکههبندی نیز آمده اسبب که بهصببوا کلی

شامل نردهاند

مجموعبه دادههبا صبببوا

میتوان نگیجببه گرف ب

نارفگبه اسبببب

کببه مجموعببه داده

PERSIANN

عملهرد قابلقکو تری نسبک به سبایر مجموعه دادههای
شبببکهبهبنبدی شببببده ااائبه میکنبد همچنین دا مجموع
ببااشهبای اوزانبه دا کال هبای ببااشبببی مخگلف کبه
بهصبوا نموداا خ ی نربان داده شبده اسب مالحظه

جدول  -5نتایج ارزیابی پایگاههای داده و ترکیب آنها در ایستگاههای منتخب

دهنو

Datasets
Name

RB

RMSE
)(mm

R

POD

FAR

CSI

PERSIANN

-0/469

9/839

0/437

0/398

0/376

0/321

CMORPH

-0/717

10/712

0/206

0/213

0/376

0/188
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قلعه رییسی
ایدنک
مارگون

GLDAS

-0/687

10/57

0/255

0/233

0/620

0/164

Stepwise

-0/627

9/91

0/479

0/302

0/287

0/269

PERSIANN

-0/251

7/01

0/364

0/335

0/347

0/284

CMORPH

-0/549

6/86

0/290

0/157

0/284

0/148

GLDAS

-0/536

7/01

0/259

0/200

0/520

0/165

Stepwise

-0/6

6/557

0/436

0/298

0/345

0/258

PERSIANN

-0/215

7/365

0/386

0/419

0/396

0/328

CMORPH

-0/615

7/262

0/322

0/381

0/405

0/302

GLDAS

-0/536

7/424

0/267

0/263

0/525

0/204

Stepwise

-0/599

6/959

0/452

0/411

0/420

0/317

PERSIANN

-0/181

6/066

0/454

0/411

0/340

0/339

CMORPH

-0/606

6/208

0/250

0/224

0/344

0/201

GLDAS

-0/507

6/313

0/244

0/222

0/623

0/163

Stepwise

-0/501

5/518

0/497

0/364

0/340

0/306

 1-3توزیع میزان ببارشهبای روزانبه در کس هبای

عملهرد قابلقکو تری نسبک به سبایر مجموعه دادههای
شبببکهبهبنبدی شببببده ااائبه میکنبد همچنین دا مجموع

بارشی مختلف
شبهل  2نرباندهنده مجموع بااش اوزانه دا کال های

ببااشهبای اوزانبه دا کال هبای ببااشبببی مخگلف کبه

بباانبدگی مخگلف (نمودااهبای خ ی) و داصببببد ببااش

بهصبوا نموداا خ ی نربان داده شبده اسب مالحظه

مربوط به آنها (نموداا میلهای) از سببا  2003تا 2014

میشبببود کبه ترکیبب داده نگوانسبببگبه بباعبث بهکود نگبایج

دا ایسببگااههای محدوده م اوعاتی میباشببد؛ با توجه به

گردد ببه گونبه ای کبه برای مثبا دا ببااشهبای سبببکبک

این شببهل مربباهده میشببود که ترکیب دادهها با اوش

(بااشهای 0تا  3میلی مگر) بیرببگرین اخگالف دا تمامی

گبام ببه گبام نگوانسبببگبه بهکودی دا نگبایج توزی ببااش دا

ایسببگااهها مربوط به ترکیب دادههای شببکههبندی شببده

کال های بااشبی مخگلف داشبگه باشبد بهگونهای که دا

می بباشبببد و بهگرین عملهرد از بین مجموعبه دادههبای

هیچیک از کال های بااشببی بهکودی نسببک به تک تک

مواد براسببی ،مربوط به مجموعه داده  PERSIANNمی

دا تمبامی

باشببد با توجه به شببهل  2نگیجه میشببود که دا تمامی

ایسبگااهها اوزهای بدون بااش دا دادههای مرباهداتی

ایسبگااهها ،دادههای شبکههبندی شبده دا بااشهای سبکک

بیربببگر از دادههبای شبببکهبهبنبدی شبببده میبباشبببد و

بیش برآواد عمببل می نمبباینببد بببااشهببای مگوسبببا

دادههای PERSIANNبیرببگرین ترببابه اا از وحا تعداد

(ببااشهبای بین  3تبا  10میلی مگر) دا ایسبببگاباههبا و

اوزهبای ببدون ببااش ببا دادههبای مرببباهبداتی دااد ببه

مجموعبه دادههبای مخگلف عملهرد مگاباوتی از وحبا بیش

همین ترتیب دا سبایر کال های بااشبی تعداد اوزهای

برآوادی و کم برآوادی داانبد ،امبا دا ببااشهبای بیش

دااای بااش مرببباهداتی و شبببکههبندی شبببده و ترکیب

از  10میلی مگر دا تمامی دادههای شبببکههبندی شبببده و

دادههای شببکههبندی نیز آمده اسبب که بهصببوا کلی

تمبامی ایسبببگاباههبا به جز مجموعبه داده  PERSIANNدا

PERSIANN

ایسبببگاباه ایبدنبک کم برآواد عمبل مینمباینبد الزم ببه ذکر

مجموعبه دادههبا صبببوا

میتوان نگیجببه گرف ب

نارفگبه اسبببب

کببه مجموعببه داده
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اسببب کبه مجموعبه داده  PERSIANNدا ایسبببگاباه قلعبه
اییسبی و مااگون دا طو سبا های  2003تا  2014یک
واقعبه از ببااان حبداکثری اا تخمین نمودهانبد؛ داحباویکبه
دا این ایسببگااهها دادههای مربباهداتی چنین بااشببی اا
شامل نردهاند

ایدنک
4000

90%

3500

80%

70%

3000

60%

2500

50%

2000

40%

1500

درصد وقوع

میزان بارش تجمعی (میلی متر)

4500

100%

30%

1000

20%

500

10%
0%

0
100-200

50-100

25-50

10-25

3-10

0-3

0

مارگون
4500
4000
3500
3000

درصد وقوع

میزان بارش تجمعی (میلی متر)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2500
2000
1500
1000
500
0
100-200

50-100

25-50

10-25

کس های بارشی

3-10

0-3

0
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observe
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Stepwise

GLDAS

CMORPH

PERSIANN

دهنو
4500
4000
3500
3000

درصد وقوع

میزان بارش تجمعی(میلی متر)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2500
2000
1500
1000
500
0
100-200

50-100

25-50

10-25

کس

3-10

0-3

0

های بارشی

شکل  -2مجموع بارش روزانه در کس های بارندگی مختلف (نمودارهای خطی) و درصد بارش
مربوط به آنها (نمودار میلهای) از سال  2003تا  2014در ایستگاههای محدوده مطالعاتی

توزیع مکانی بارش
جهب

نمبایش توزی مهبانی ببااش ،میباناین مباهبانبه

این داحاوی اسب که بر اسبا

توزی بااان مرباهداتی

آن قسم دااای کمگرین میزان مراهداتی اس

همچنین

دادههای بااان دا طو سبا های  2003تا  2014دا نظر

همانطوا که توزی مهانی بااان دادههای  GLDASنربان

گرفگه شبد و سبپس دا دو فصبل تر و خربک دسبگهبندی

میدهند ،بیربببگرین میزان بااش دا شبببرق حوضبببه و

گردید و بر مکنای این فصبو نقربههای توزی مهانی با

کمگرین میزان بااان دا شببما غر حوضببه و خروجی

اسگااده از اوش  IDWدا محیا نرمافزاا  GISتووید شد

حوضبببه اخ خواهد داد بر اسبببا

دادههای پایااه داده

شبببهبل هبای  3و  4ببه ترتیبب نرببباندهنبده توزی مهبانی

 PERSIANNنیز بیربببگرین و کمگرین میزان بباانبدگی دا

بااش دا محدوده م اوعاتی دا دو فصبببل تر و خربببک

فصبل تر دا شبرق حوضبه و خروجی حوضبه میباشبد؛

میباشند

اما ترکیب دادههای شببکههبندی شببده با اوش گام به گام

با توجه به شبهل  3مرباهده میشبود که بیربگرین میزان
بااندگی مرباهداتی دا حدود مرکز حوضبه دا جایی که
ایسبببگاباه دهنو و کمگرین میزان بباانبدگی دا نیمبه غربی
حوضببه دا نزدیهی ایسببگااههای قلعه اییسببی و ایدنک
واق اسب این دا حاوی اسب که بیربگر بااندگی حوضبه
بر اسبا

پایااه داده  CMORPHدا شبما غربی حوضبه

توانسبگه تا حدودی پراکندگی بااش اا به نسبک تک تک
مجموعببه دادههببا بهگر برآواد نمببایببد ،بببهگونببهای کببه
بیربگرین میزان بااش دا فصبل تر اا دا مرکز حوضبه و
کمگرین این پببااامگر اا دا خروجی حوضببببه برآواد
نمبایبد ببا توجبه ببه

Error! Reference source not found.

نیز مراهده

قراا دااد ،بدین معنی که بیرببگرین میاناین بااان ماهانه

میشبببود کبه تغییرا ببااان دا محبدوده م باوعباتی دا

شکههبندی شده دا حواوی ایسگااه قلعه اییسی ک شده

دادههای مرباهداتی و شبکههبندی کمگر میباشبد که این

تولید بارش شبکه بندی با استفاده از ترکیب بهینه پایگاههای داده . . .

ببه دویبل کمگر بودن میزان ببااش دا فصببببل خرببببک
میباشبد همچنین نگیجه میشبود که دادههای شبکههبندی
 PERSIANNو  GLDASدق ب

کمگری دا برآواد میزان

بااش دا فصبل خربک دااند و مجموعه داده

CMORPH
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نتیجه گیری
این م اوعه به براسببی سببه مجموعه داده شببکههبندی
شببده بااان شببامل دادههای ماهوااه مکنای
و  CMORPHو دادههای

PERSIANN

ماهوااه-بااانسببنجی GLDAS

این توزی اا ببا دقب بیربببگری نربببان داده اسببب امبا

و ترکیبب دادههبای ذکر شبببده ببه اوش گبام ببه گبام دا

دادههای ترکیکی با اوش گام به گام توانایی بیرببگری اا

باالدسب سبد مااون پرداخگه اسب هدف از این م اوعه

به نسک تک تک مجموعه دادهها دا نمایش توزی مهانی

براسببی کااایی اسببگااده جداگانه دادههای شببکههبندی

اا نران داده اس

ورا نگیجه میشود که ترکیب دادههای

شبده و ترکیب این دادهها با یهدیار بوده اسب

ورا جه

شبببکهبهبنبدی شبببده میتوانبد بباعبث بهکود نمبایش توزی

اازیابی دق دادههای ذکر شده از دادههای مراهداتی 4

مهانی بااش شود

ایسگااه دهنو ،قلعه اییسی ،ایدنک و مااگون

شکل  -3توزیع مکانی بارش در فصل تر در محدوده مطالعاتی

1401  سال/ 2  شماره32  جلد/ نشریه دانش آب و خاک
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 کاهش یافگه بدینRMSE ایسگااهها پس از ترکیب مقادیر

2003  یانویه1 دا باالدسب سبد مااون دا دواه زمانی

همچنین الزم به

معنی که دق اازیابی بیربگر شبده اسب

 اسبببگاباده گردیبد جهب اازیبابی2014  دسبببامکر31 تبا

ذکر اسببب کبه پس از ترکیبب این دادههبا مقبداا ضبببریبب

اوزانه دادههای شببکههبندی شببده و تث یر ترکیب بر این

همکسبببگای افزایش یبافگبه ببه این معنی کبه جهب تهمیبل

 و ضبببریببRMSE ،RB  شببباخصهبای اازیبابی،دادههبا

 ترکیب این دادهها مناسبببتر از تک تک،سببریهای داده

همکسببگای جه مرببخص شببدن دق برآواد بااش و

تقسبببیمبنبدی دا

این دادههبا عمبل مینمبایبد بر اسبببا

 جهبCSI  وPOD ،FAR شببباخصهبای تربببخیصبببی

کال های بااشبی مخگلف ترکیب دادهها نگوانسبگه نگایج

مرببخص شببدن دق ترببخیص اوزهای بااانی و غیر

منباسبببکی اا ببه تاهیبک کال هبای ببااشبببی مخگلف ااائبه

 توزی ببااشهبای اوزانبه،همچنین

نقربههای توزی مهانی بااش ماهانه دا

ببااانی انجبام پبریرفب

دهد بر اسبا

دا کال هبای ببااشبببی مخگلف انجبام پبریرفب و جهب

دو فصبل تر و خربک نیز مرباهده میشبود که دادههای

دسببگیابی به توزی مهانی این دادهها دا سبب ز محدوده

ترکیکی توانبایی بیربببگری دا نمبایش توزی مهبانی ببااان

IDW

دااند

 نقرببببههبای پهنبهای ببااش ببا تهنیبک،م باوعباتی

اسبگخراج شبد نگایج اازیابی نرباندهنده بهکود وضبعی
تخمین بااش پس از ترکیب دادههای شبببکههبندی شبببده
 دا تمامیRMSE مقادیر

میباشد بهگونهای که بر اسا
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