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چکیده
میزان بارش و اندازهگیری آن توسط ایستگاههای بارانسنجي و برفسنجي از مهمترین دادهها در مدیریت منابع آب استت .بتا
اینوجود ،اندازهگیری این دادهها بتا مدتدودیتهتایي از هتر دو منرتر زمتاني و مکتاني همتراه استت .بتا توست ۀ دادههتای
ماهوارهمدور مختلف تخمتین بتارش  ،(Satellite based Rainfall Estimates) SREامکتان بررستي ،ارزیتابي و مقایستۀ بتین
دادههای تخمین بارش ماهوارهمدور و مقادیر ثبتشده در ایستگاههای زمیني در نقتا مختلتف از جملته ایتران و بتا در نرتر
گرفتن شرایط مختلف اقلیمي کشور فراهم ميشود .در این تدقیق ،با انتختاب باددستت ستد زاینتدهرود بته عنتوان مدتدودۀ
مطال تتاتي ،از دو دستتته دادۀ تخم تین بتتارش متتاهوارهمدتتور ) PERSIANN-CDR(PERSIANN-Climate Data Recordو
 Canadian Meteorological Centre (CMC) Daily Snow Depth Analysis Dataبهترتیب برای بررسي دو متغیر بارندگي و
آب م ادل برف طي سالهای  1999تا  2019استفاده ميشود .هدف اصلي تدقیق حاضر ،بررسي عملکترد ایتن دو دستته دادۀ
ماهوارهمدور با استفاده از دادههای ایستگاههای زمیني (در مجموع 16 ،ایستگاه بتارانستنجي و  14ایستتگاه بترفستنجي) در
ناحیۀ باددست سد زایندهرود در مقیاس زماني ماهانه در بازۀ زماني  1378تا  1999( 1398تا  )2019است .بته ایتنمنرتور ،از
شاخصهای ارزیابي ضریب همبستگي ،جذر متوسط مرب ات خطا و خطای نسبي استفاده ميشود .عالوه بر آن ،بتا استتفاده از
آمارههای دستهبندی عملکرد دادههای ماهوارهمدور در تشخیص بارش بررسي ميشود .بر اساس نتایج بهدستآمتده ،ضتریب
همبستگي  0/48و خطای نسبي  54/55درصد نشاندهندۀ آن است که در مقیاس کلي ،با استفاده از دادههای تخمتین بارنتدگي
ماهوارهمدور  PERSIANN-CDRمقدار بارندگي باددست سد زایندهرود به صتورت تخمتین رو بته بتاد بترآورد متيشتود.
همچنین ،نتایج ارزیابي دادههای تخمین آب م ادل برف  CMCنشاندهندۀ آن است که نتایج بهترین بترآورد آب م تادل بترف
توسط این دادهها با خطای  4/22درصد و بیشترین همبستگي ( )CCبرابر با  0/34است.
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مقدمه
بارش (به مفهوم عام بارندگي و برف) یکري از مؤلفرههراي
مهرر چفخررۀ هيرردرولوژي و اولررين ورودي مرردلهرراي
هيدرولوژي ،به منظور توسعۀ استفاتژيهاي مدیفیتي است.
بنررابفاین ،تخمررين دقيررق از ميررزان بررارش در اررناخت
پدیدههاي حدي ،1توسعۀ بفنامهریزي و مدیفیت منراب ب
مؤثف است .به طور کلي ،دو رویکفد برفاي بره دسرت بوردن
دادههاي بارش پيشنهاد اده اسرت کره عارار انرد از1 :
مشرراهدا و انرردازهگيررفي بن برره وسرريلۀ ایسررتهاههرراي
بررارانسررن ي و بررف)سررن ي زمينرري (بررهتفتيررب بررفاي
انرردازهگيررفي برراران و ب معررادل بررف) ؛  2اسررتفاده از
دادههاي تخمين بارنردگي مراهوارهمحرور .برا ودرود بنکره
دادههاي زمينري (دادههراي مشراهداتي ترحت بيشرتفي
دارند ،راهاندازي ایستهاههراي زمينري هزینرهبرف بروده و در
بفخي مناطق همانند نقرا کوهسرتاني برا سرختي همرفاه
است .محدودیتهراي انردازهگيرفيهراي زمينري از دملره
نقطهاي بودن مشاهدا از یک سو و توسعه و در دسرتف
بررودن دادههرراي مرراهوارهمحررور از سرروي دیهررف ،مرردیفان و
محققان مناب ب را به استفاده از بنها تشویق کفده است.
در این راستا ،بفرسي سوابق تحقيقاتي نشاندهنردۀ بن
است که دادههاي تخمين بارندگي ماهوارهمحور  ،2SREدر
موارد مختلف به اکل مستقل و یا در مقایسه برا دادههراي
زمينرري اسررتفاده ارردهانررد ] .[1امررفوزه ،دو نررو دادۀ
ماهوارهمحور  3PERSIANN-CDRو  4MSWEPبره دليرل
بنکه توانایي تخمين بارندگي در دورههاي درازمد و حتي
نزدیک به زمان حاضف را دارند ،بيشتف مورد توده محققران
قفار گففتهاند ]2ر  .[4توليدا مراهوارهاي عمومرا بفاسرا
دادههرراي ماتن ري بررف مشرراهدا زمين ري در مقي را هرراي
مختلف زماني و مکاني ارزیابي و تحتسن ي مياوند .به
عنوان نمونه Smith ،و همکراران ( 2006بارنردگي ماهانرۀ
حاتل از هشت نو دادۀ مختلف ماهوارهمحور استفادهاده
در پفوژۀ دهاني بارندگي و اقلري اناسري ) ،(5GPCPرا برا
دادههاي ایستهاههاي زميني مقایسه کفدنرد ] .[5هرد) از
تحقيق بنهرا ،یرافتن بهترفین روش برفاي حرف) خطراي
1. Extreme Events
2. Satellite based Rainfall Estimates
3. PERSIANN-Climate Data Record
4. Multi-Source Weighted-Ensemble Precipitation
5. Global Precipitation Climatology Project

سيستماتيک در نتایج بارندگي ماهوارهمحور برود Dinku .و
همکاران ( 2007دو نو داده با دراتنمایي مکاني پایين
( 2/5درده و دراتنمایي مکاني باال ( 0/1تا  1دردره را
با دادههاي زميني بفاي ارف بففیقرا مقایسره کفدنرد ].[1
بفاسررا نتررایج پررژوه یاداررده ،از ميرران دادههرراي بررا
دراتنمایي پایين دادههاي  6TRMM-3B43و  7CMAPو
دادههرراي  9TAMSAT ،8CMORPHو  TRMM-3B42از
ميان دادههاي با دراتنمایي باال بهترفین همراهنهي را برا
دادههاي زمينري داارتهانرد .همچنرين ،تيران و همکراران
( 2009ا نو دادۀ تخمين بارندگي برا درارتنمرایي
مکاني باال را با مشاهدا زميني مقایسره کرفد ] .[6نترایج
برهرغر
این پژوه  ،دو موضو مه را نشان داد .نخست ،
ودود مقادیف متفاو خطا ،تمامي توليردا داراي قابليرت
بازیابي نساتا دقيق بارنردگيهراي برا مقرادیف بري از 40
ميليمتف در روز بود .دوم ،مقرادیف مراهوارهمحرور در فلرل
تابستان برا تخمرين رو بره براال 10و در فلرل زمسرتان برا
تخمين رو به پایين 11همفاه بود .عالوه بف این ،در بري از
 40درتد موارد ،دادههاي مراهوارهمحرور توانرایي تخمرين
مقررادیف ک ر بارنرردگي (کمتررف از  10ميل ريمتررف در روز را
ندارنررد Lockhoff .و همکرراران ( 2014توانررایي دادههرراي
ماهوارهمحور  12GPCP-1DDدر تخمين بارندگي روزانه در
محدودۀ اروپا را از طفیق مقایسه با دادههاي روزانۀ زمينري
 13E-OBSبفرسي کفدند ] .[7در تحقيق یادارده ،بفرسري
پارامتفهایي از دمله متوسط اقليمي ،تعداد روزهاي براراني
(بارندگي بري از  1ميلريمترف در روز و ارد متوسرط
(متوسط ارد بارنردگي روي همرۀ روزهراي ترف تطرابق
مناسررب و قابررل قاررول بررين دادههرراي مرراهوارهمحررور و
مشاهدا زميني را نشران داد Muse .و همکراران (2019
عملکررفد سرره دسررته داده  TRMM ،PERSIANN-CDRو
 14CHRIPSدر تخمررين بارنرردگي در منرراطق بررا دادههرراي
مشاهداتي محردود را بفرسري کفدنرد ] .[8نترایج پرژوه
6. Tropical Rainfall Measuring Mission
7. CPC Merged Analysis of Precipitation
8. CPC MORPHing
9. Tropical Applications of Meteorology using Satellite
10. Over Estimation
11. Under Estimation
12. Global Precipitation Climatology Project- 1Degree Daily
13. European Daily High-resolution Observational
Gridded Dataset
14 Climate Hazards Center InfraRed Precipitation with
Station data
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یاداده بيانهف بن است که دادۀ  CHRIPSتوانرایي بهترفي
در تخمين بارندگي ایرن منراطق دارد Xiang .و همکراران
( 2021عملکفد هشت نو دادۀ تخمين بارنردگي ،GPCC
،TRMM
،MSWEP
،CHRIPS
،CMORPH
1
 ERA5 ،PERSIAN-CDRو  WFDEIرا در مرردلسررازي
هيدرولوژیکي  1382حوضۀ ببفیز در اروپا ،چين و بمفیکاي
امالي در بازۀ زماني 1998ر  2015بفرسي کفدند ] .[9برف
اسا نترایج ایرن مطالعره  MSWEPعملکرفد بهترفي در
مقایسه با سایف توليدا مراهوارهمحرور از خرود نشران داد.
درنهایررت Noor ،و همکرراران ( 2021عملکررفد دادههرراي
 TRMM ،2GSMaPو  PERSIANN-CDRدر تخمرررررين
بارندگي و نيز توليد منحنيهاي اد ر مد ر مسراحت را
در  80نقطه از کشور مالزي بفرسي کفدند .نترایج پرژوه
یاداده نشان داد دادههاي  GSMaPبا خطایي کمتف از 27
درتد بهترفین توانرایي در تخمرين بارنردگي و نيرز توليرد
منحنيهاي اد ر مد ر ففاواني را دارند ].[10
در ایررفان نيررز مطالعرراتي بررفاي ارزیررابي دادههرراي
ماهوارهمحور در ایفان ان ام اده است .از دمله ،دوانمفد و
همکاران ( 2010عملکفد دادههراي  TRMM-3B42را در
مقایسه با دادههاي ایستهاههاي بارانسن ي سينوپتيک در
ایفان و بفاي برازۀ زمراني  1998ترا  2006بفرسري کفدنرد
] .[11نتررایج تحقيررق نشرراندهنرردۀ تخمررين رو برره پررایين
بارندگي توسط این دادهها در امتداد رارتهکروه زاگرف و
حاارريۀ خلريج فررار بررود .معظمري و همکرراران (2013
عملکفد سه دسته دادۀ مراهوارهمحرور ،TRMM-3B42V7
 TRMM-3B42RTو  PERSIANNدر تخم رين  47مررورد
بارندگي حد باال بفاي ایفان ارزیابي کفدنرد .بفرسري نترایج
نشاندهندۀ عملکرفد بهترف دادههراي  TRMMنسرات بره
 PERSIANNبود ] .[12همچنرين ،کتيفایري بفودرفدي و
همکاران ( 2013عملکفد چهار دسرته دادۀ مراهوارهمحرور
 adjusted-PERSIANN ،CMORPH ،TRMM-3B42و
 PERSIANNرا بررا دادههرراي ایسررتهاههرراي بررارانسررن ي
مقایسرره کفدنررد ] .[13ایررن پررژوه بررا  32سررلول بررا
دراتنمایي یک چهارم درده که حداقل اامل  5ایستهاه
بود ،ان ام اد .بف اسا نتایج ،هماسرتهي کر همرفاه برا

تخمين رو به پایين در حاايۀ دریاي خزر با اقلري سرفد و
معتدل ودود دارد .علي انيان و همکاران ( 2017عملکرفد
دادههررررراي مررررراهوارهمحرررررور ،TRMM-3B42RTV6
 PERSIANN-CDR ،PERSIANN ،CMORPHو
 MSWEPرا با توده به تغييفا مکاني و اقليمري ارزیرابي
کفدند ] .[14نتایج نشاندهندۀ بن است که دادههاي ددید
 PERSIANN-CDRو  MSWEPبا مزیت اتلي طول برازۀ
بي از سي سال ،توانایي قابل قاولي در تخمرين بارنردگي
بهخلوص در منراطق دنرو غرف ایرفان (اقلري گرفم و

مفطو و دامنههاي افقي راتهکروه زاگرف (برا اقلري
نساتا خشک دارد .سعيدزاده و همکراران ( 2018ميرزان
تخمين بارندگي بفاي کشور ایفان توسط داههاي CHRIPS
در بازۀ زماني  2005تا  2014را بفرسي کفدند .برف اسرا
نتایج ،ایرن نرو داده در سرواحل دنروبي و ارمالي ایرفان
عملکررفد بيشررتفي از خررود نشرران داد ] .[15دعفررفي و
همکرراران ( 2020عملکررفد دو دسررته دادۀ مرراهوارهمحررور
 3MERRAو  4GLDAS2را بررفاي نررواحي دنرروبي ایررفان
بفرسرري کفدنررد ] .[16نتررایج پررژوه یاداررده نشرران داد
دادههاي  MERRAتوانایي بيشتفي در تخمين بارنردگي و
نيررز مطالع رۀ خشکسررالي در مقيررا هرراي کوترراهمررد و
ميانمد دارد .عااسي و همکاران ( 2020عملکرفد پرنج
دادۀ ماهوارهمحرور PERSIANN- ،CMORPH ،MSWEP
 CHRIPS ،CDRو  ERA5را بفاي نواحي مختلرف حوضرۀ
ببفیز زایندهرود با افایط اقليمي مختلفري بفرسري کفدنرد
] .[17بفاسا نترایج تحقيرق یادارده ،پر از MSWEP
بهتفتيب  PERSIANN-CDRو  CHIRPSخطاي کمترفي
در تخمين بارندگي بفاي نواحي مختلف این حوضه داات.
حسيني موغاري و  2020( Tangتوانایي دو نسرخۀ  V5و
 V6از دادههاي  5GPM IMERGدر تخمين بارندگي بفاي
ایفان را بفرسي کفدند ] .[18بف اسا نترایج ایرن تحقيرق،
مقادیف تخمين بارنردگي در نسرخۀ  5تطرابق بيشرتفي برا
بارنرردگي مشرراهداتي در محرردودۀ ایررفان دارد .در نهایررت،
کيخسفوي کيراني و همکراران ( 2021نيرز عملکرفد سره
دسرررته دادۀ مررراهوارهمحرررور ،GPM IMERG ،TRMM
 CHRIPSو نيررررز دادۀ اتمسررررففي  ERA5در مطالعرر رۀ

1. European Center for Medium-range Weather Forecast
Reanalysis 5
2. Global Satellite Mapping of Precipitation

3. Modern-Era Retrospective Analysis for Research and
Applications
4. Global Land Data Assimilation System-2
5. Integrated Multi-satellite Retrievals for GPM
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خشکسالي هوااناسري ایرفان را ارزیرابي کفدنرد ] .[19برف
اسا نتایج ایرن تحقيرق ،دو نرو داده  TRMMو GPM
 IMERGعملکفد بهترفي در مطالعرۀ خشکسرالي از خرود
نشان دادهاند.
بفرسي تحقيقا ان امارده در زمينرۀ تحقيرق حاضرف
نشاندهندۀ بن است که در بيشرتف ایرن تحقيقرا تمفکرز
محققان بف تخمين ميرزان بارنردگي بروده و تحقيرق قابرل
تودهي در زمينرۀ اسرتفاده از دادههراي مراهوارهمحرور بره
منظور تخمين ب معادل برف) برهویرژه در منطقرۀ مرورد
مطالعه ان ام نشده است .بنابفاین ،در تحقيق حاضف عرالوه
بف بفرسي دادههاي ماهوارهمحور در تخمين ميزان بارندگي،
عملکفد دادههاي تخمرين ب معرادل برف) مراهوارهمحرور
 CMCبفاي منطقۀ مطالعاتي نيز بفرسي مياود .برا تودره
به چال هاي پي رو در فرال مفکرزي ایرفان و برهویرژه
حوض رۀ ببفیررز گرراوخوني ،در ایررن تحقيررق ،باالدسررت سررد
زایندهرود به عنوان مطالعۀ موردي منظور ارده اسرت .بره
اینمنظور ،از دو دسته دادۀ تخمرين برارش مراهوارهمحرور
 PERSIANN-CDRو  CMCبررهتفتيررب بررفاي بفرسرري دو
متغيف بارندگي و بف) بفاي بازۀ سالهاي  1999ترا 2019
استفاده مياود .عملکفد این دو دسته دادۀ مراهوارهمحرور
با استفاده از دادههاي ایستهاههاي زميني (در م مرو 16 ،
ایستهاه بارانسن ي و  14ایستهاه بف)سرن ي در ناحيرۀ
باالدست سد زایندهرود در مقيرا زمراني ماهانره در برازۀ
زمرراني بيسررت و یررک سرراله  1378تررا  1999( 1398تررا
 2019ارزیررابي مررياررود .در ادامرره ،ابترردا بررهاختلررار در
خلرروص منطقررۀ مطالعرراتي و دادههرراي مررورد اسررتفاده
توضيحاتي ارائه مياود .سپ  ،در بخ روش پيشنهادي
توضرريحاتي در زمينررۀ بناليزهرراي بمرراري حررف) خطررا و
دادههرراي پررف و مفقررود از مشرراهدا زمينرري و سررپ ،
بناليزهاي بماري و ارزیابيهاي ان رامارده برين دادههراي
ماهوارهمحور و دادههاي مشراهداتي ایسرتهاههراي زمينري
ارائرره مررياررود .در نهایررت ،نتررایج ارائرره و ت زیررهوتحليررل
مياود.
منطقۀ مطالعاتی
حوضۀ ببفیز گاوخوني در قلب کشور ایرفان در اسرتانهراي
اتفهان ( 93درتد مساحت و چهارمحرال و بختيراري (7
درتد مساحت واق اده است .در ایرن حوضره رودخانرۀ
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زایندهرود با طول  400کيلومتف از غف تا اف در دفیران
است ،که از کوههاي زاگف در غف سفچشمه ميگيرفد و
به باتال گاوخوني ميریزد .در اکل  1موقعيت این حوضه
نشرران داده اررده اسررت .در بهتررفین اررفایط دفیرران ب
رودخانۀ زایندهرود  1/2کيلومتف مکعب در سال یا  38مترف
مکعب در ثانيه بفبورد مريارود ] .[20در سرال  1349برا
احداث سد زایندهرود و ااکۀ ببياري مدرن پایيندست سد
زایندهرود سعي در مدیفیت بهفهبفداري مناب ب سرطحي
و زیفزميني ایرن حوضره ارد .بيشرتف برارشهراي حوضرۀ
زایندهرود تا ففارسريدن مراه فرفوردین و افرزای دمرا ،بره
تور یخ و بف) باقي ميماند .در بفرسي بيشينۀ دبيهاي
ساليانه ،تأثيف بف)ب بهاره کامال مشهود است .ذخيفۀ ایرن
ب در مخزن سد زایندهرود بفاي استفاده در ماههاي بعدي
و بهویژه زماني که بيشتفین نياز به ب در بخ کشاورزي
ودود دارد ،از دالیل اتلي احداث این سد است .متأسرفانه،
بفدااتهاي حاايهاي در ناحيۀ باالدست سد (بفاي ان رام
درختکاري در کوهستانها و نيز انتقال ب به استانهراي
کویف مفکزي ایفان (یرزد و کفمران بره کراه منراب ب
حوضه منتهي اده است .به گونهاي که امفوزه دفیران ب
رودخانه در پایيندست سرد زاینردهرود بره معنراي واقعري
ودود ندارد و اساسا تأمين حداقل حقببرۀ زیسرتمحيطري
این ناحيه نيرز برا امرا و اگفهراي فرفاوان موادره اسرت .برا
اینودود ،این حوضه در حال حاضف ،ب مورد نيراز حردود
 200هزار هکتار از اراضي کشاورزي ،ب اف ميليرونهرا
نفف دمعيت در استانهاي اتفهان ،چهار محال و بختياري،
یزد و همچنين ،ب مورد نياز بفخي تنای ملي نظيف ذو
بهن ،فوالد ماارکره ،و دههرا ترنعت برزر و کوچرک در
استان یزد را تأمين ميکند .اناخت تحيح از مقدار واقعي
دفیان طايعي ورودي به مخزن سد از چال هراي اساسري
مدیفیت و حکمفاني مناب ب محدودۀ مطالعراتي اسرت .از
اینرو ،تخمين ميزان بارشهاي دوي (بارندگي و برف) برا
استفاده از سایف منراب اطالعراتي ،ترحتسرن ي بنهرا و
اسررتفاده از بنهررا در ففاینرردهاي مرردلسررازي مرريتوانررد
راههشاي مطالعا بینده بااد .بف ایرن اسرا  ،در مطالعرۀ
حاضف ارزیابي عملکفد دو دسته دادۀ ماهوارهمحور متفراو
بفاي تخمين بارندگي و ب معادل بف) مرورد تودره قرفار
گففته است.
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شکل  .1موقعیت حوضۀ آبريز گاوخونی در ايران ][21
روش استفادهشده در تخمین بارش ماهوارهمحور

در ایرررن تحقيرررق ،از دو دسرررته دادۀ تخمرررين برررارش
ماهوارهمحور  PERSIANN-CDRو  CMCبهتفتيرب برفاي
بفرسي دو متغيف بارندگي و ب معادل بف) طي سالهراي
 1999تا  2019استفاده مياود .عملکرفد ایرن دو دسرته
دادۀ ماهوارهمحرور برا اسرتفاده از دادههراي ایسرتهاههراي
زميني (در م مو  16 ،ایستهاه بارانسن ي و  14ایسرتهاه
بف)سن ي در ناحيۀ باالدست سد زاینردهرود در مقيرا
زماني ماهانه در برازۀ زمراني بيسرت و یرک سراله -1378
 1999( 1398تا  2019ارزیابي مياود .بره ایرنمنظرور،
تعداد  12سلول (با دراتنمایي مکاني یک چهارم دردره
برررفاي ارزیرررابي عملکرررفد دادههررراي تخمرررين بارنررردگي
ماهوارهمحرور  PERSAINN- CDRبره ترور سرلول بره
سلول انتخا مياود .سپ  ،ميانهين بارندگيهاي ماهانۀ
کليۀ ایستهاههاي درون هف سلول به عنوان مقدار بارنردگي
مشاهداتي سلول منظور و با مقرادیف تخمينري از دادههراي
ماهوارهمحور مقایسه مياود .مشابه با دادههراي بارنردگي،
در خلوص دادۀ تخمين ب معادل بف)  CMCنيرز تعرداد
 8سررلول (بررا دراررتنمررایي یررک چهررارم دردرره انتخررا
مياود .مقادیف ب معادل بف) ایستهاههاي مشراهداتي برا
مقادیف تخميني مقایسه مياود .نترایج برهدسرتبمرده ،برا
استفاده از ااخصهاي ارزیرابي مختلرف از دملره ضرفیب
هماستهي ،دفر متوسرط مفبعرا خطرا و خطراي نسراي

ارزیابي ميارود .عرالوه برف بن ،برا اسرتفاده از بمرارههراي
دستهبندي عملکفد دادههراي مراهوارهمحرور در تشرخيص
بارش نيز بفرسي مريارود .در ایرن بخر توضريحاتي در
خلوص دادهها و روشهاي مورد استفاده ارائه مياود.
دادۀ تخم ین بارن دگی  PERSIANN-CDRدر مقی اس
ماهانه

از بن ا که از مشاهدا دادههاي مایکفوویو به عنوان مه تفین
وروديها در مدلهاي تخمرين بارنردگي اسرتفاده مريارود،
استحلال دادههاي بارندگي در دورۀ زماني قال از مایکفوویو،
سال  ،1997غيف ممکن خواهد بود .بره منظرور افرزای برازۀ
تاریخي دادههاي تخميني بارندگي ،نسل ددیدي از دادهها به
نام دادههراي اقليمري پفارين  PERSIANN-CDRدر سرال
 2014ارائرره اررد ] .[2در مقایسرره بررا دیهررف دادههررا ،امکرران
دستفسي در بازۀ زماني طروالنيترفي ،بري از  30سرال ،در
محدودۀ تقفیاا سفاسفي ) (60 ̊ S- 60 ̊ Nبه تور روزانه و با
دراتنمایي مکاني  0/25درده ،از مزیتهاي اتلي این داده
محسو مياود .روش ساخت این نسل از دادههراي ددیرد
بهاختلار به تور زیف است.
ابتدا ،مدل با استفاده از دادههاي بارندگي ساعتي مفکز
ملي پي بينيهاي زیستمحيطي  NCEPبه نام ،IVStage
پي بموزش ميیابد و پارامتفهاي بن محاساه ميارود .در
ادامه ،با ثابت بودن پارامتفهاي مردل ،مردل برا اسرتفاده از
دادههاي سفاسفي بهدستبمرده از تلرویفبفداري ففوسرف
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ادفا مياود .بفاي کاه خطا در مقدار بارندگي تخمينري
توسرط مردل  ،PERSIANNاز دادههرراي بارنردگي ماهانرۀ
بهدستبمده از ماهوارۀ  GPCPاستفاده ميارود .دادههراي
تخمررينزدهارردۀ نهررایي بررفاي بارنرردگي همرران دادههرراي

 PERSIANN-CDRاست ] .[2به خلوتيا این نو دادۀ
ماهوارهاي در ددول  1اااره ارده اسرت .ایرن دادههرا در
پایهاه مفد بن قابرل بفداارت هسرتند کره بدر بن در
ليست مفاد ارائه اده است ].[22

جدول  .1اطالعات دادهای ماهوارهمحور استفادهشده
تولید

نوع دادۀ تخمینی

درشتنمايی زمانی

درشتنمايی مکانی

دوره

پوشش

PERSIANN-CDR

بارندگي
ب معادل بف)

روزانه
روزانه

 0/25درده
 0/33درده

 1983تا کنون
 1998تا2020

60S - 60N

CMC

دادۀ تخمین آب معادل برف  CMCدر مقیاس ماهانه

این م موعه داده که بفاي تخمين ب معادل بف) در ني کفۀ
امالي توليد اده است ،حاتل بناليزهاي عمرق برف) روزانرۀ
دهاني در مفکز هوااناسي کانادا ) (CMCاست .اترليترفین
محلوال این م موعه داده ،اامل عمق بف) ) (1SDروزانه،
ميانهين عمق بف) ماهيانه (در واحد سانتيمتف و ب معرادل
بف) ماهيانه (در واحرد ميلريمترف از سرال  1998ترا 2020
است .بفاسا رابطرۀ  ،1ميرانهين  2SWEماهانره برفاي دورۀ
اکتاف تا ژوئن هف سال ،با استفاده از ميانهين ماهانۀ عمق بف)
بفبوردارده ،snow ،و مقرادیف ميرانهين ماهانرۀ ترفاک برف)،
 ،densityتخمين زده مياود.
(1

SWE  a.SD . snow  density 

در این رابطه SD ،و  snow-densityبهتفتيرب ،مقرادیف
ميانهين ماهانۀ عمق برف) بفبوردارده و ميرانهين ماهانرۀ
تفاک بف) هستند و  aپارامتف ثابرت اسرت کره بيشتفاران
مقدار  10منظور مياود.
همچنين ،در توليد این نرو داده فرفم مريارود کره
مشرراهدا تررفاک بررف) کانررادایي نماینرردۀ کررال هرراي
ب وهواي بففي در مناطق دیهف نري کرفۀ ارمالي هسرتند.
ت زیهوتحليل عمق برف) روزانره برا اسرتفاده از مشراهدا
زميني این پارامتف و یک روش درونیابي بهينره ،حاترل از
ت م بف) و مدل ذو بن ،ان ام مياود .به اینمنظور ،از
دما و بارش پي بينياده ا سراعتي ،برهدسرتبمرده از
یک مدل کانادایي اسرتفاده مريارود ] 23و  .[24در ایرن
مدل اگف دماي کمتف از تفف دردۀ سانتيگفاد بااد ،برارش
به تور بف) ففم مياود.

1. Snow Depth
2. Snow Water Equivalent

0-90 N

در این تحقيق ،مشراهدا زمينري ارامل عمرق برف)
حاتررل از مشرراهدا سررينوپتيک سررطحي و همچنررين،
گرزارشهراي هوانروردي هوااناسري و گرزارشهراي ویررژۀ
هوانوردي حاتل از سيست اطالعاتي سرازمان هوااناسري
دهاني ) (3WMOاست .در ددول  1مشخلا محلروال
این م موعه داده ،اامل درارتنمرایي مکراني و زمراني و
پوا مکاني ارائه ارده اسرت .ایرن دادههراي برا ففمرت
فشفدۀ  ASCIIاز طفیق پایهاه مفد قابل دسرتف اسرت
که بدر ان در ليست مفاد ارائه اده است ].[25
دادههای مشاهداتی ايستگاههای هواشناسی در مقی اس
ماهانه

در این تحقيق ،به منظور ارزیابي و ترحتسرن ي دادههراي
تخمررين بررارش مرراهوارهمحررور ایررن دادههررا بررا دادههرراي
ایستهاههاي بارانسن ي و برف)سرن ي مسرتقف روي زمرين
مقایسه مياوند .دادههاي زمينري مشراهدا براران از ادارۀ
کل هوااناسي استان اتفهان بفاي  34ایستهاه بارانسرن ي
مستقف در باالدست سد تهيه اده است .در ادامه ،با مشراوره
بررا کاراناسرران اررفکت ب منطقررهاي اسررتان اتررفهان 24
ایستهاه اتلي که بارش بنها مؤثف در بورد ببي حوضۀ ببفیرز
زایندهرود است ،تعيرين ارده و  10ایسرتهاه تحرت عنروان
خارج از ااکه حف) اده است .در برين  24ایسرتهاه مرورد
مطالعرره ،پرري از ان ررام ارزیررابي ،بناليزهرراي دادهکرراوي و
تررحتسررن ي اررامل مشررخص کررفدن دادههرراي پررف و
دادههاي مفقود و نيز سازگاري ایستهاهها برا یکردیهف ان رام
اده است .در نهایت ،با توده به برازۀ زمراني مرورد مطالعره
( 1999تا  2019و نيز بناليزهاي بماري ان امارده مفبرو
به دادهکاوي ،از اطالعا  16ایستهاه استفاده مريارود کره
3. World Meteorological Organization
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دزئيا بنها در ددول  2ارائه اده است .همچنين ،با توده
به روش ارزیابي عملکفد دادهها (مقایسۀ سلول بره سرلول و
نيز بف اسا درات نمایي مکاني دادههاي تخمين بارنردگي
( PERSIANN-CDRیک چهارم دردره تعرداد  12سرلول
بررفاي ناحيررۀ باالدسررت سررد زاینرردهرود مشررخص اررد کرره
ایستهاههاي زميني درون بنها قفار دارد .محل این سلولهرا
در اکل  2و نيز ددول  2ارائه اده است.
در خلوص مشراهدا ب معرادل برف) نيرز دادههراي
اررفکت ب منطقررهاي اتررفهان مفبررو برره  14ایسررتهاه
بف)سن ي باالدست سد زایندهرود در بازۀ زماني مرورد نظرف
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دم بوري اده است .در ادامه ،بفرسيهراي الزم بره منظرور
حف) خطرا و دادههراي پرف ان رام ارده اسرت .عملکرفد
دادههراي تخمرين بررف)  CMCدر برفبورد ب معرادل بررف)
ماهانۀ ناحيۀ باالدست سد زایندهرود نيز برا دیردگاه مقایسرۀ
بارندگي هف سلول با ميانهين بارندگي ایسرتهاههراي مسرتقف
در بن ارزیابي مياود .به طور کلري ،دادههراي تخمرين ب
معادل بف)  CMCناحيۀ باالدست سد زایندهرود در  8سلول
(با دراتنمایي کمي بيشتف از یرک چهرارم دردره برفبورد
مياود .اکل  3موقعيت سلولهاي انتخابي و ایستهاههراي
مستقف در بنها و در ددول  3دزئيا بنها ارائه اده است.

جدول  .2مختصات مرکز سلولهای انتخابی دادههای تخمین بارندگی  PERSIANN-CDRمنطبق بر ايستگاههای بارانسنجی باالدست
سد زايندهرود
شمارۀ سلول
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ايستگاه بارانسنجی
بوئين ميان دات
ازناوله
کوهفنگ
گلپایهان
سواران
داران
مف ملک
تالحبباد زري
کلاعلي ،کفد اوليا
رزوه چادگان
رست بباد
بارده
دونقان ،سورا ان ،یانچشمه

lat

lon

33.375
33.125
33.375
33.375
33.125

50.125
50.125
50.125
50.375
50.375

32.875

50.375

32.375
33.625
33.125
32.625
32.375
32.125

50.375
50.625
50.625
50.625
50.625
50.625
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جدول  .3مختصات مرکز سلولهای انتخابی دادههای تخمین آب معادل برف  CMCمنطبق بر ايستگاههای برفسنجی باالدست سد زايندهرود
شماره سلول
1
2
3
4
5
6
7
8

ايستگاه برفسنجی
گفدنۀ بوئين
باردی ان
گفدنۀ اوان
سين فد
قلعه ااهف  ،بارده ،ايخ ااان
اسالم بباد
دره گاو
نليفبباد ،چلهفد ،محمدبباد ،قلعه مفغ ،سوددان

Lon

Lat

50.00788
50.27646
50.54505
50.54621
50.54736
50.81461
50.28012
50.28192

33.08547
33.08547
33.08859
32.86247
32.63635
32.63703
32.6351
32.40899

شکل  .3آرايش سلولهای مرتبط با دادههای  CMCنسبت به موقعیت ايستگاههای برفسنجی استفادهشده

روش آمارههای دستهبندی

معموال از روش بمرارههراي دسرتهبنردي برهمنظرور تعيرين
ظففيت دادههاي ماهوارهمحور در اناسایي و تفکيک افایط
با/بدون بارندگي استفاده مياود ] 26و  27و  12و  .[13بره
اینمنظور ،با در نظف گففتن اد بارنردگي  1ميلريمترف در
روز به عنوان بستانۀ بارنردگي ،چهرار حالرت مختلرف برفاي
تخمين بارنردگي توسرط مراهواره و یرا مشراهدۀ بن توسرط
ایستهاه زميني پيشنهاد اده است که عاار اند از:
الررف ضررفبه ( : Aبارنرردگي ر داده اسررت و دادههرراي
ماهواره نيز نشاندهندۀ تخمين رخداد داده است.
اخطار ااتااه ( : Bبارندگي ر نرداده اسرت ،ولري
دادههاي ماهواره نشاندهندۀ تخمين رخداد داده است.
ج خطا ( : Cبارنردگي ر داده اسرت ،ولري دادههراي
ماهواره نشاندهندۀ تخمين عدم رخداد داده است.

د رخداد منفي ( : Dبارندگي ر نداده است و دادههراي
ماهواره نيز نشاندهندۀ تخمين عدم رخداد داده است.
در این تعراریف ،رخرداد بارنردگي مقرادیف بيشرتف از 1
ميليمتف بارندگي در نظف گففته مياود و مقادیف کمترف از
بن نشاندهندۀ حالت عدم رخداد بارندگي است .بف اسرا
حالتهاي یاداده بمارههاي دسرتهبنردي بره ترور زیرف
تعفیف مياوند؛
 احتمال کشف ( : POD1نشاندهندۀ توانایي دادههايماهوارهمحور در تشخيص یرا عردم تشرخيص بارنردگي در
مقایسه با مشاهدا زمينري اسرت .در ایرن رابطره ،هفچره
مقدار خطا در تخمين بارندگي توسط ماهواره کمتف باارد،
مقدار  Cکوچکتف بوده و ااخص به سمت یک نزدیرکترف
اده و توانایي بيشتف توليدا مراهوارهمحرور در اناسرایي
بارش (مستقل از مقدار بارش تخميني را نشان ميدهد.
1. Probability of Detection
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A C
A

(2

POD 

 نسات اخطار ااتااه ( : FAR1نشراندهنردۀ چهرونهيتشخيص بارندگي توسط ماهواره اسرت ،در حرالتي کره روي
زمين بارندگي مشاهده نشده است .در این رابطه هفچه مقدار
 Bکوچکتف بااد ،ماهواره در توانایي عدم بارش موفقتف است
و ااخص  FARبه تفف نزدیکترف مريارود و نشراندهنردۀ
توانایي بيشتف ماهواره در اناسایي عدم بارش است.
B
A B

(3

FAR 

 ااخص توفيق بحفاني ( : CSI2نشراندهنردۀ نسراتبارندگي یک ایستهاه زميني اسرت کره بره ارکل ترحيح
توسط ماهواره تشخيص داده اده است .در این رابطه ،هرف
چه مقدار ااخص به یک نزدیکتف باارد (مقردار اراخص
بزر تف بااد  ،نشاندهندۀ کاه مقدار هرف نرو خطراي
تخمين بوده و توانایي بهتف ماهواره در اناسرایي برارش از
عدم بارش را نشان ميدهد.
A
A  B C

(4

CSI 

در این تحقيق ،از این روش به منظور ارزیابي دادههاي
ماهوارهمحور در تخمين بارش استفاده اده است.
روش آمارههای کیفی

در این تحقيق ،به منظور بفرسي کيفي تطابق برين دادهاي
تخمين بارندگي ماهوارهمحرور و مشراهدا ایسرتهاههراي
بارانسرن ي ،از بمرارههراي ضرفیب هاسرتهي ،CC3درفر
متوسط مفبعا خطا  4RMSEو خطاي نساي RE5استفاده
مياود که روابط بنها به افح زیف است.
(5
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1. False Alarm Ratio
2. Critical Success Index
3. Correlation Coefficient
4. Root Mean Square Error
5. Relative Error
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در ایررن روابررط  Siو  Giبررهتفتيررب مقررادیف دادههرراي
ماهوارهمحور و ایستهاه زميني بفاي هف سرلول و در هرف گرام
زماني ماهانره  𝑆̅،iو ̅𝐺 برهتفتيرب ميرانهين مقرادیف دادههراي
ماهوارهمحور و ایستهاه زميني و  nتعداد کرل دادههرا در برازۀ
زماني  21ساله مورد بفرسي است .اایان یادبوري است که در
رابطۀ  7در تورتي که ميزان خطاي نساي مثات بااد یعنري
مقادیف تخمرين مراهوارهمحرور بيشرتف از مقرادیف مشراهدهاي
زميني بروده و بره عارار دیهرف ،تخمرين رو بره براال اسرت.
همچنين ،در حالتي که مقدار خطاي نساي منفي بااد یعني
حالت عک اتفا افتاده و تخمين رو به پایين است.
تجزيهوتحلیل نتايج
در این بخ  ،نتایج ارزیابي دادههاي ماهوارهمحور تخمرين
بارندگي  PERSIANN-CDRو ب معادل برف)  CMCدر
مقایسه با دادههاي ایستهاههاي زمينري در مقيرا زمراني
ماهانرره بررا اسررتفاده از هررف دو دسررته روش بمررارۀ کيفري و
دستهبندي بفاي باالدست سد زایندهرود بره تفکيرک ارائره
مياود.
ابتدا ،عملکفد دادههاي تخمين بارندگي PERSIANN-
 CDRدر بررفبورد بارنرردگي ماهان رۀ ناحي رۀ باالدسررت سررد
زایندهرود با دو رویکفد الف ميانهين کل ناحيره (ميرانهين
بارندگي  16ایستهاه باالدست سد و ميانهين بارنردگي 12
سلول منطاق بف ایستهاهها ؛ مقایسۀ بارندگي هف سلول
با ميانهين بارندگي ایستهاههراي مسرتقف در بن ،ارزیرابي و
نتایج در ددول  4ارائه مياود .بفاسرا نترایج دردول ،4
در رویکفد اول ضرفیب هماسرتهي  0/48و خطراي نسراي
 54/55درتد نشاندهندۀ بن اسرت کره در مقيرا کلري
دادههاي تخمرين بارنردگي مراهوارهمحرور PERSIANN-
 CDRمقدار بارندگي باالدست سد زایندهرود را به ترور
تخمين رو به باال بفبورد ميکنرد .ایرن موضرو از بفرسري
منحنيهاي تاب توزی احتمال ارائهاده در ارکل  4برفاي
دو دسته داده حاتل از مشاهدا ایسرتهاههراي زمينري و
تخميني ماهوارهمحور نيز مشخص است .مسئلۀ تخمين رو
به باالي بارندگي در نواحي کوهستاني توسط این نو دادۀ
ماهوارهمحور به ماهيت بنها و استفاده از تلاویف مایکفوویو
توانایي در تخمين بارندگي ،نااي مياود .بره طرور کلري،
عدم توانایي دادههاي تخمرين بارنردگي مراهوارهمحرور در
تشخيص بف) و ااتااه این سيست ها در تشرخيص برف) و
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پوا یخ از ح ابف به عنوان مه ترفین دليرل عملکرفد
ضعيف این دادهها در تخمين بارندگي در نواحي کوهستاني
است [ 1و  14و  23و 28و .]29
نتررایج ارزیررابي عملکررفد دادههرراي تخمررين بارنرردگي
 PERSIANN-CDRدر بفبورد بارندگي ماهانۀ ناحيۀ باالدست
سد زایندهرود با رویکفد سلول به سلول (رویکرفد نيرز در
ددول  5ارائه ارده اسرت .در یرک بفرسري ادمرالي ،ميرزان
بارندگي در تمامي سلولها رو به باال تخمين زده ارده اسرت
که نشاندهندۀ محدودیت ااارهاده در تفکيرک برف) از ابرف
است .همچنين ،بفرسي نتایج ددول  5نشاندهندۀ بن اسرت
که در سلولهایي که اامل تعداد بيشتفي ایستهاه مريارود،
مقدار خطاي تخمين کمترف اسرت .بره طرور کلري ،در سرایف
مطالعا نيز این موضو بيان اده و پيشرنهادهاي مختلفري
ماني بف استفاده از سلولهایي با بستانۀ تعداد  3ایستهاه ]30
و  [4و یا مطالعه روي سلولهایي با بستانه حداقل  5ایسرتهاه
کتيفایرري بفودررفدي و همکرراران ( 31] 2013و  [32بررفاي

دستيابي دقت مناسب ارائه اده است .همچنين ،بفرسي نتایج
ددول  5نشاندهندۀ بن است که بهتفین برفبورد برا خطراي
 16/78درتد و بيشتفین هماستهي ( CCبفابرف برا  0/49در
سرلول  Lat: 32.125, Lon: 50.625( 12ر داده اسرت ،برا
ودود بنکه این بخ در نواحي کوهستاني استان چهار محال
و بختياري واق اده است (اکل  . 2اسرتقفار  3ایسرتهاه در
این سلول مؤید پيشنهاد بهکارگيفي سلولهاي برا حرداقل 3
ایستهاه در مطالعا اقلي اناسي است .عرالوه برف ایرن ،ایرن
موضو نشاندهندۀ بن است که هف چه تعرداد ایسرتهاههراي
مشاهداتي مستقف در یک سلول بيشتف بااد ،متوسرط مقردار
مشاهداتي به مقدار تخميني نزدیکتف خواهد بود .همچنرين،
سلول هایي کره در نرواحي برا ارتفرا کمترف و برف) زمسرتان
کمتفي هسرتند ،ماننرد سرلول اشر ( Lat: 32.875, Lon:
 50.375با  2ایستهاه و سرلول چهرارم ( Lat: 33.375, Lon:
 50.375داراي خطاي کمتفي ،بهتفتيب برا مقرادیف  18/28و
 18/98درتد ،نسات به سایف سلولها هستند.

جدول  .4عملکرد دادههای  PERSIAN-CDRدر تخمین بارندگی متوسط درازمدت ماهانۀ باالدست سد زايندهرود
میانگین بارش ماهانه )1999-2019 (mm/Month

ااخصهاي بماري
ایستهاه

1
73.29
107.99
7
1.52
5.03
ميانه
38.14

2
66.74
61.82
8
2.20
3.71
انحفا) معيار
45.26

3
75.03
80.89
9
2.47
4.40
حداکثف
223.15

ماه
ایستهاه

CDR

43.84

63.90

543.17

CDR

ماه
ایستهاه
CDR

4
68.90
63.02
10
16.04
18.90

5
18.66
33.77
11
52.03
58.80

6
1.51
7.72
12
79.25
80.08

CC

RMSE

RE %

0.48

58.30

54.55
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جدول  .5عملکرد دادههای  PERSIAN-CDRدر تخمین بارندگی ماهانۀ سلول به سلول باالدست سد زايندهرود
ايستگاه

CDR

ايستگاه

CDR

ايستگاه

CDR

ايستگاه

CDR

ايستگاه

CDR

کوهفنگ

1591
50.125
32.375

ازناوله

1588
50.125
33.125

بوئين
مياندات

1587
50.125
32.375

داران
مف ملک

1649
50.375
32.875

کلاعلي
کفد اوليا

1706
50.625
33.625

سلول
Lon
Lat

ميانهين
(mm
حداکثف
(mm
CC
RMSE
RE %

سلول
Lon
Lat

ميانهين
(mm
حداکثف
(mm
CC
RMSE
RE %

ايستگاه
دونقان
سورا ان
یانچشمه

CDR

1712
50.625
32.125

104.49

48.95

29.77

45.88

26.29

46.32

30.58

46.59

27.44

37.90

37.22

45.03

612.01

519.54

170.00

548.81

157.00

647.77

161.71

538.83

191.90

459.08

245.20

564.94

0.52
121.12
24.22
ايستگاه
CDR
1711
50.625
بارده
32.375

ايستگاه

CDR

رست بباد

1710
50.625
32.625

0.43
61.59
54.56

0.40
66.69
69.93
ايستگاه
CDR
1708
روزوه
50.625
چادگان
33.125

0.46
59.36
18.28
ايستگاه
CDR
1651
تالح بباد
50.375
زري
32.375

0.36
55.60
28.17
ايستگاه
CDR
1648
50.375
سواران
33.125

0.49
60.90
16.78
ايستگاه
CDR
1647
50.375
گلپایهان
33.375

24.74

43.36

49.09

41.99

28.28

40.43

68.27

47.18

31.37

43.17

20.19

42.34

267.00

581.71

347.90

5379.59

187.00

484.03

426.10

534.40

196.00

531.34

134.00

588.46

0.38
64.60
44.46

0.46
68.07
29.51

0.39
59.29
35.29

در ادامه ،از روش بمرارههراي دسرتهبنردي بره منظرور
ارزیررابي ميررزان توانررایي دادههرراي مرراهوارهمحررور تخمررين
بارندگي  PERSIANN-CDRدر تشخيص وقرو بارنردگي
استفاده اده است .بفاسا روابط  2تا  ،4نتایج سه بمرارۀ
دستهبنردي  FAR ،PODو  CSIبرفاي ميرانهين بارنردگي
ناحيۀ باالدست سرد زاینردهرود و نيرز سرلول برا کمترفین
خطاي تخمين مقدار بارندگي (سلول  12با خطاي تخمين
 16/78درتد و سلول با بيشتفین خطاي تخمين بارندگي
(سلول  1با خطراي تخمرين  69/93درترد در دردول 6
ارائه اده است .بفرسري نترایج دردول  6نشراندهنردۀ بن
است که در تور استفاده از ااخص رده ترحيح (POD
در هف سه حالت متوسط بارندگي حوضه و سلول دوازدهر
و سلول اول ،قدر تفکيک تحيح به مقردار یرک نزدیرک
بوده و اختال) قابل مالحظه و مؤثفي ودود نردارد .عرالوه
بف بن ،کمتفین ميزان بمارۀ ( FARتخمين در ردۀ اارتااه
مفبو به سلول دوازده (سلول با بيشتفین تعداد ایستهاه
مستقف و سپ دادههاي متوسط بارنردگي باالدسرت سرد
است که مقادیف بنها بهتفتيب بفابف با  0/16و  0/17اسرت.
عالوه بف این ،در سلول با بيشتفین خطاي تخمرين ،مقردار
معياره  0/32بفبورد اده است .این موضو نشاندهندۀ بن

0.48
83.88
24.95

037
63.01
46.60

038
63.80
18.98

است که در دیدگاه متوسط بارندگي و نيز سلول با بهتفین
خطاي تخمرين بارنردگي عردم رخرداد بارنردگي برا دقرت
بيشتفي اناسایي اده و ماهواره در اناسایي عردم برارش
موفقتف عمل کفده است .همچنين ،بفرسي بمارۀ  CSIنيرز
نشاندهندۀ این نکته است که بيشرتفین نسرات تشرخيص
درست در دو حالت اخيرف ر خواهرد داد .بره طرور کلري،
نتایج نشاندهندۀ بن است که دادۀ ماهوارهمحرور تخمرين
بارندگي  PERSIANN-CDRتوانایي مناساي در تميز بين
دو حالت بارش و عدم بارش را دارد.
در ادامه ،عملکرفد داده هراي تخمرين برف)  CMCدر
بررفبورد ب معررادل بررف) ماهانررۀ ناحيررۀ باالدسررت سررد
زاینده رود نيز برا دو رویکرفد الرف ميرانهين کرل ناحيره
(ميانهين بارندگي  14ایستهاه باالدست سرد و ميرانهين
مقایسرۀ
بارندگي  8سلول منطاق برف ایسرتهاه هرا و
بارندگي هف سلول با ميانهين بارندگي ایستهاه هاي مستقف
در بن ،ارزیابي مي اود .دزئيا نتایج در ددولهراي  7و
 8ارائه اده است .بفاسا نتایج ددول  ،7در رویکفد اول
ضفیب هماستهي  0/16و خطاي نسراي  -49/58درترد
بيانهف بن است که در مقيا کلي داده هراي تخمرين ب
معادل بف)  CMCمق دار ب معادل برف) باالدسرت سرد
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به پایين تخمين زده اده است .همچنين ،نتایج ددول 7
نشان دهندۀ بن است که بهتفین بفبورد ب معادل بف) با
خطاي  4/22درتد و بيشتفین هماستهي ( CCبفابف برا
مقدار  0/34در سلول چهارم (Lat: 32.86, Lon: 50.55
ر داده است .با اینودود ،در مهر ترفین سرلول منطقرۀ
مطالعاتي (سلول هشت کره در بن تعرداد پرنج ایسرتهاه
بف) سن ي نيز قفار دارد ،خطاي رو به پایين و بره مقردار
حدود  42درتد در تخمين ب معادل بف) گزارش ارده
است .از سوي دیهف ،در بيشتف سرلولهراي بفرسريارده،
خطاي تخمين ب معادل بف) از نو تخمين رو به پایين
است .این موضو نشان دهندۀ بن است کره داده یادارده
توانایي مناساي در تخمين مقدار ب معادل بف) را ندارد.

زاینده رود را به تور تخمين رو به پایين بفبورد ميکند.
همان گونه که در نمودار پفاکن بنها در اکل  5نشران
داده اده است ،دليرل هماسرتهي کر ایرن دادههرا نيرز
تخمين رو به پایين و در محدودۀ تفف اسرت .همچنرين،
منحني هاي تاب توزی احتمال مفبو بره دو دسرته داده
حاتل از مشاهدا ایسرتهاه هراي زمينري و تخمينري در
اررکل  6ارائرره اررده اسررت .بفرسرري نتررایج اررکل  6نيررز
نشان دهندۀ تخمين رو به پایين داده هاي ب معادل بف)
 CMCاسررت .عررالوه بررف ایررن ،بفرسرري نتررایج درردول 8
نشان دهندۀ بن است که همچنان ميزان ب معادل برف)
تخميني توسط دادۀ  CMCدر بيشتف سلول ها (به غيرف از
دو سلول مفبو به ایستهاههاي اسالم بباد و سرينهفد رو

جدول  .6ارزيابی عملکرد دادههای  PERSIAN-CDRدر تخمین بارندگی با استفاده از آمارههای دستهبندی
پارامتر
متوسط بارندگي باالدست
سلول 1712
سلول 1587
معیار
متوسط بارندگي باالدست
سلول 1712
سلول 1587

A

B

C

179
162
147

37
31
68

4
9
4

POD

FAR

CSI

1.02
1.06
1.03

0.17
0.16
0.32

0.81
0.80
067

جدول  .7عملکرد دادههای  CMCدر تخمین مقدار ماهانۀ آب معادل برف در باالدست سد زايندهرود
RE %

RMSE

CC

169.57

حداکثر مشاهداتی )(mm

45.32

مشاهداتی )(mm

-49.58
ایستهاه

25.73

0.16
ایستهاه

86.42

حداکثر تخمینی )CMC (mm

22.85

تخمینی)CMC (mm

CMC

ایستهاه

CMC

بادی ان

2
33.09
50.28

گفدنۀ بوئين

1
33.09
50.01

قلعه ااهف  ،بارده ،ايخ ااان

5
3
50.55

ایستهاه
نليفبباد ،چلهفد،
محمدبباد ،قلعه مفغ،
سوددان

8
32.41
50.28

33.12

31.05

41.86

23.58

32.95

25.85

73.84

42.52

132.00

122.80

142.00

108.90

143.33

108.90

268.80

178.80

0.13
45.08
-21.55
ايستگاه

CMC

CMC

0.18
46.83
-6.27
ايستگاه
CMC
7
32.64
دره گاو
50.28

0.03
54.02
-43.67
ايستگاه
CMC
6
32.64
اسالمبباد
50.81

متوسط آب معادل برف باالدست سد
CMC

-0.02
88.75
-42.42

سين فد

4
32.86
50.55

ايستگاه

ميانهين
(mm
حداکثف
(mm

RE %
CMC

3
33.09
50.55

گفدنۀ اوان

32.55

1.29

18.78

21.87

27.73

28.90

162.00

42.20

105.00

94.90

143.00

113.40

100.00

85.90

-0.07
53.16

Lon

CC

18.86

0.36
30.05

Lat

RMSE

13.77

0.34
41.56

سلول

0.27
29.11

سلول
Lon
Lat

ميانهين
(mm
حداکثف
(mm
CC
RMSE
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شکل  .5پراکنش مقادير مشاهداتی آب معادل برف ماهانۀ باالدست زايندهرود در برابر مقدار تخمینی توسط CMC

شکل  .6توزيع احتمال میزان آب معادل برف ماهانۀ باالدست زايندهرود در برابر مقدار تخمینی توسط CMC

از سوي دیهف ،از بمارههاي دستهبندي به منظور تعيين
ميزان توانایي دادههاي تخمين ب معادل بف)  CMCنيرز
اسرتفاده ارده اسرت .برف ایرن اسرا  ،مقرادیف سره بمررارۀ
دستهبندي  FAR ،PODو  CSIبفاي کل ناحيرۀ باالدسرت
سد زایندهرود در ددول  8ارائه اده اسرت .بفرسري نترایج
نشاندهندۀ بن است که قدر تشخيص بف) با استفاده از
متوسط ب معادل بف) باالدست برا مقردار  PODبفابرف برا
 1/11بيشتف از همين مقردار در تخمرين بارنردگي توسرط

دادۀ ماهوارهمحور  PERSIANN-CDRبا مقدار  PODبفابف
 1/03است که دزئيا بن در ددول  7ارائره ارده اسرت.
نتایج نشاندهندۀ بن است که این داده در تشخيص وقرو
رخداد بف) (مستقل از مقدار تخميني توانایي کمترفي در
مقایسرره بررا  PERSIANN-CDRدارد .همچن رين ،مقررادیف
ااخص  CSIنيز نشاندهندۀ بن است کره بره طرور کلري،
تشخيص رخداد وقو بف) در  73درترد مواقر بره طرور
تحيح توسط داده  CMCامکانپفیف است.
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جدول  .8ارزيابی عملکرد دادههای  CMCدر تخمین آب معادل برف با استفاده از آمارههای دستهبندی
پارامتر

A

B

C

ميانهين باالدست

46

12

5

شاخص

POD

FAR

CSI

ميانهين باالدست

1.11

0.21

0.73

جمعبندی
در ایررن تحقيررق ،عملکررفد دو دسررته دادۀ مرراهوارهمحررور
 PERSIANN-CDRو  CMCدر تخمرررين دو نرررو برررارش
متفاو (بارندگي و ب معادل بف) در ناحيۀ باالدسرت سرد
زایندهرود ارزیابي اد .بفاي ارزیابي عملکفد دادهها دو رویکفد
الف ميرانهين کرل ناحيره (ميرانهين بارنردگي  16ایسرتهاه
باالدسررت سررد و ميررانهين بارنرردگي  12سررلول منطاررق بررف
ایستهاههرا ،و مقایسرۀ بارنردگي هرف سرلول برا ميرانهين
بارندگي ایسرتهاههراي مسرتقف در بن ،پيشرنهاد ارد .نترایج
رویکفدهاي مختلف بفاي ناحيۀ باالدست سد زایندهرود ارائه و
ت زیررهوتحليررل اررد .بفرسرري دادههرراي تخمررين بارنرردگي
 PERSIANN-CDRبيانهف تخمين رو به باال این نو داده برا
ضفیب هماستهي  0/48بود .اایان یادبوري است که تخمين
رو به باالي این نو داده در نواحي کوهستاني زاگف به دليل
استفاده از تلاویف مایکفوویو در توليد داده است .به بيان دیهف،
به دليل استفاده از تلاویف مایکفوویو در توليد این نو دادههرا
قدر تمایز و تفکيک بين ابف و بف) محدود بوده و به همرين
دليل ،مقدار بارندگي تخميني در نواحي کوهستاني با تخمين
رو به باال همفاه است .این موضو با بفرسي سلول بره سرلول
بارندگي تخمينري نيرز تأیيرد مريارود .بره بيران دیهرف ،در
سلولهاي با مقدار بف) کمترف (بره دليرل قفارگيرفي در ترفاز
ارتفاعي کمتف مقدار خطاي تخمين بارنردگي کمترف برود .برا
اینودود ،بهکارگيفي و استفاده از سلولهاي با استقفار حداقل
 3ایستهاه (حتي در مناطق مفتف با ح بف) براال در ایرن
پژوه پيشنهاد اد .بفرسي نتایج نشاندهندۀ بن بود که در
سلولي که حداقل  3ایسرتهاه را ارامل مريارود ،برا ودرود
قفارگيفي در منطقۀ مفتف و پفبرف) چهارمحرال و بختيراري
کمتفین مقدار خطا (حدود  16درتد گزارش ميارود .ایرن
موضو در استفاده از معيارههاي دستهبندي نيز مشاهده ارد
و سلول یاداده داراي بيشتفین دقت در تخمين وقو برارش
از عدم وقو بارش مفبو به این سلول بود .در دیردگاه کلري
دادههررراي  PERSIANN-CDRتوانرررایي قابرررل قارررولي در

اناسایي رخداد بارش از خود نشان دادند .همچنين ،ارزیرابي
عملکفد دادۀ تخمين ب معادل بف)  CMCبا تخمرين رو بره
پایين بسيار زیادي همفاه بود .بره طروري کره ،در مهر ترفین
سلول بففهيف منطقه ،برا ودرود اسرتقفار  5ایسرتهاه در درون
خود ،خطاي رو به پایين حدود  42درتد گزارش اده است.
با این ودود در سلولهاي با مقدار بف) کمتف ،مقدار این خطا
قابل قاول بوده و مقدار خطا بفابرف  4/22درترد و بيشرتفین
هماسررتهي ( CCبفابررف  0/34بررود .از سرروي دیهررف ،بفرسرري
معيارههاي دستهبندي نشان داد این نو داده مستقل از مقدار
تخمين ب معادل بف) ،توانایي قابل قاولي در تشخيص وقو
و یا عدم وقو بف) را دارد .با اینودود ،عدم توانرایي مناسرب
دادۀ  CMCدر بررفبورد ميررزان ب معررادل بررف) در نررواحي
باالدست سد زایندهرود من ف به تشکيک استفاده از بنهرا در
مطالعا هيدرولوژیکي است .در نهایت ،پيشنهاد مياود کره
در تحقيقا بتي عملکرفد سرایف دادههرا از دملره AMSR-E
بفاي ایفان بفرسي اود.
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