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  چکیده

بارندگی با تغییرات زمانی و مکانی زیاد، در چرخه هیدرولوژي نقش اصلی را ایفا کرده و عامل مهمی در 

گیري و برآورد دقیق رخدادهاي بارش از باشد. بنابراین، اندازهب و اکوسیستم میمنابع آمطالعات کشاورزي، 

بر   TRMMو  CPCهاي اطالعات بارش باشد. هدف این تحقیق اعتبارسنجی پایگاهاهمیت زیادي برخوردار می

از سه شاخص  باشد. براي این منظوربندي رخداد بارش سطح حوضه سفیدرود میهاي جدول طبقهاساس شاخص

Accuracy ،Bias  وPOD  استفاده گردید. بررسی نتایج بدست آمده حاکی از آن است که پایگاهCPC  با دارا

از  Biasو همچنین شرایط تقریبا یکسان از لحاظ شاخص  TRMMبهتر از  PODو  Accuracyهاي بودن شاخص

-شود در حوضهو لذا توصیه میباشد یعملکرد مناسبتري در تشخیص رخدادهاي بارش سطح حوضه برخوردار م

هاي بارشی صحیحی هستند از این پایگاه هاي هیدرولوژیکی که نیازمند دادههاي فاقد آمار و یا در مدلسازي

 اطالعاتی ارزشمند استفاده بعمل آید.

 TRMMو  CPC، حوضه سفیدرود، بنديجدول طبقهبارش، رخداد : کلیدي واژگان

  

  مقدمه -1

-طور مداوم در شکل و شدت آن تغییر رخ میمثابه بخشی اساس از چرخه آب، فرآیندي بسیار پویا است که بهبارش به 

-بسیاري از پدیده). 2010و همکاران،  Jenifferشود (مانند تغییرپذیري فضایی و زمانی زیاد مشخص میهایی دهد و با ویژگی

ساده در نظر گرفت و هشدار در مورد این پیشامدها اغلب به صورت  توان در حکم پیشامدهاي دودوییهوایی را میوهاي آب

- ها گاهی اوقات با عنوان پیشبینیشود. این نوع از پیشدهند صادر میدهند یا نمیها رخ میهایی کامل که این پدیدهگزارش

هاي آماري محاسبه شاخص). پیشامدهاي دودویی براي 2012و همکاران،  Taghaviشوند (هاي بله/خیر شناخته میبینی

نوع  نیا دییتأ يبراباشد. هاي بله/خیر میبینیهاي متداول پیشبینی باران از جمله نمونهبندي بارش کاربرد دارد. پیشطبقه

  باشد.نیاز میدهد، یرا نشان مبله/خیر  عیها و وقاینیبشیپ ،که تعداد تکرار تیجدول احتماال کی به ،ینیبشیپ
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  بندي) جدول طبقه1(جدول 

Observation 

  
 

Yes No 

Forecast 
Yes Hit False Alarms Forecast Yes 

No Miss Correct Negative Forecast No 

Total 
 

Observation Yes Observation No Total 

توانسته باشد یک رخداد بارش سطح زمین را به درستی  یبارش که پایگاه: وقایعی هستند Hitدر جدول شماره یک 

: وقایعی False Alarmاست بارش موجود را شناسایی نماید، نتوانسته  یبارش پایگاه حالتی است که: Missبینی نماید، پیش

: وقایعی Correct Negativeتشخیص بارش داده است و  یبارش پایگاههستند که در سطح زمین بارشی نباریده است ولی 

  تشخیص صحیحی از عدم وقوع بارندگی داشته است. یبارش پایگاههستند که در این حالت 

)Almazroui ،2011هاي ) به واسنجی بارشTRMM1  پرداخت و به این نتیجه  1998- 2009در عربستان در بازه زمانی

هاي زمینی دارد ولی در دوره اي ایستگاههمطابقت زیادي با بارش TRMMهاي رسید که در مقیاس روزانه و ساالنه، بارش

هاي زمینی و ایستگاه TRMMهاي . ضریب همبستگی دادهکندمرطوب (نوامبر تا آوریل)، این ماهواره بارش را کمتر برآورد می

را  APHRODITE4و  PERSIANN2 ،GPCP3 ،TRMMهاي بارش ) داده2015 ،و همکاران Tan(بدست آمد.  9/0در حدود 

مورد مقایسه  2007تا  2003هاي مشاهداتی در مالزي براي دوره آماري هاي روزانه، ماهانه، فصلی و ساالنه با دادهدر مقیاس

بیشترین  APHRODITEو  TRMM-3B42 RTهاي کمترین هماهنگی و داده GPCPهاي قرار دادند و نتیجه گرفتند که داده

هاي سازي احتماالت، داده) با استفاده از روش همسان1388مکاران، (متکان و ه هاي زمینی دارند.هماهنگی را با ایستگاه

را ترکیب کرده و براي تخمین بارش در حوضه آبریز مادرسو در  TRMMمتنوست و میکروویو غیرفعال مادون قرمز ماهواره 

وجود دارد.  53/0مبستگی استان گلستان استفاده نمودند.. نتایج آنها نشان داد که بین تخمین ماهواره و مشاهدات زمینی ه

) به 1392(عرفانیان و همکاران،  بدست آمد. 67/6و  74/9به ترتیب معادل  MAEو  RMSEهمچنین معیارهاي آماري 

-در مناطق خشک و نمیه خشک ایران پرداختند. آنان براي ارزیابی داده TRMMهاي باران ماهواره ارزیابی و کالیبراسیون داده

 TRMM) استفاده نموده و به این نتیجه رسیدند که ماهواره SRو  POD ،TSS ،CSIهاي عملکرد (خصاي از شاهاي ماهواره

(غضنفري مقدم و کند. اي برآورد میهاي سینوپتیک بیشتر از مقدار مشاهدهدرصد از ایستگاه 80مقادیر بارندگی ماهانه را در 

درونیابی براي تخمین بارندگی در خراسان شمالی پرداختند. هاي با روش PERSIANN) به مقایسه مدل 1390همکاران، 

است، در حالی که در  805/0هاي واقعی بارندگی با داده PERSIANNهاي نتایج تحقیق آنها نشان داد که همبستگی خروجی

  باشد.می 565/0و براي کریجینگ  488/0روش معکوس فواصل 

-هاي اطالعات ماهوارهدهد که پژوهشگران کمتر به استفاده از پایگاهیبررسی مطالعات انجام شده در سطح ایران نشان م

بندي و با هاي جدول طبقههاي شاخصاند. در این تحقیق سعی شده است با توجه به توانمندياي در برآورد بارندگی پرداخته

قرار داد تا بتوان به تخمینی ورد بررسی ها را در حوضه آبریز سفیدرود ماي، کارایی آنها و تصاویر ماهوارهکارگیري دادهبه

  مناسب و یکپارچه براي منطقه مورد مطالعه دست یافت.

 

  هامواد و روش - 2

                                                           
1 Tropical Rainfall Measuring Mission 
2 Precipitation Estimation from Remotely Sensed Information using Artificial Neural Networks 
3 Global Precipitation Climatology Project 
4 Asian Precipitation – Highly-Resolved Observational Data Integration Towards Evaluation of Water Resources 
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 منطقه مورد مطالعه - 1-2

 o46 – '13 30'هاي البرز، زاگرس و مرکزي بین مختصات جغرافیایی  حوضه آبریز سفیدرود در محل تالقی رشته کوه
o51   55'طول  شرقی و o34 – '52 o37  مربع  است که حدودا  کیلومتر 60494عرض شمالی قرار دارد. مساحت حوضه آبریز

 دهند. بخش ها تشکیل می ها و کوهپایهمربع آن را دشت کیلومتر 18403مربع آن را مناطق کوهستانی و  کیلومتر 45953

شود. بخش میانی که در  قزل اوزن، تلوار می هاي شمال غربی زاگرس قرار داشته و شامل آبریز شاخه اصلی آن در دامنه جنوبی

هاي زنجان، سوجاس،  شود شامل آبریز رودخانه هاي مرکزي قرار داشته و به قله آتشفشانی سهند منتهی می امتداد رشته کوه

اد، طارم و هاي البرز قرار دارد که شامل آبریز فیروز آب هاي کوه قرنقو و آیدغموش است. بخش شرقی آن که در امتداد و محدوده

هاي  شاهرود و باالخره بخش کم ارتفاع شمالی حوضه بین تنگه منجیل و ساحل دریاي خزر واقع شده است. از نظر مشخصه

هاي عمیق و  توپوگرافی در این حوضه مناطق خیلی مرتفع و پرشیب، مناطق مرتفع ولی با شیب کم، مناطق تپه ماهوري، دره

اي مرتفع تخت سلیمان و سهند در منتهی الیه شرق و غرب داراي بیشترین ارتفاع هستند. ه هاي آبرفتی وجود دارند. قله دشت

  باشد.  کمترین ارتفاع حوضه در ناحیه مصب سفیدرود می

هاي سینوپتیک و هاي ایستگاهدر هر سلول با استفاده از داده مشاهداتی گریدبندي شده هاي هواشناسیجهت تعیین داده

-طبقهجدول هاي آماري با توجه به توضیحات ارائه شده در مورد شاخصیابی است. تفاده از روش درونبارانسنجی نیاز به اس

هاي حوضه در بازه براي کل سلول POD و Accuracy ،Biasهاي بندي رخدادهاي بارش ، در این پژوهش از میانگین شاخص

  .استفاده شده است وردنظربارش م هاي اطالعاتپایگاههاي روزانه بارش، جهت اعتبارسنجی داده 2004تا  2001زمانی 

  
  نقشه گریدبندي حوضه آبریز سفیدرود) 1شکل (

 

  ).1989و همکاران،  Stanski( مورد استفاده در این پژوهش بنديجدول طبقههاي اخص) ش2جدول (

Equation  Measure  No 

Total

NegativeCorrectHit
Accuracy


  Accuracy  1  

MissHit

AlarmFalseHit
Bias




  Bias  2  

MissHit

Hit
POD


  Probability of Detection 3  

 

  نتایج - 3

  Accuracyشاخص  - 3-1
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 دقت بیشتر، نتایج بهتري را ارائه خواهدتر باشد، منبع موردنظر با دارا بودن نزدیک 1یزان این شاخص به عدد هر چه م

است که بیانگر عملکرد  7/0بینی درست وقوع یا عدم وقوع بارش باالي در پیش CPC پایگاه) دقت 2با توجه به شکل (نمود. 

شود منبع باشد. همچنین مالحظه میدر سطح حوضه آبریز سفیدرود می Accuracyاز نظر شاخص  مناسب این پایگاه

TRMM-3B42 RT نسبت به منبع تري در سطح حوضه آبریز سفیدرود نداشته و از دقت پایین را مناسبی عملکردCPC 

  باشد.برخوردار می

  
  درودیسفآبریز  حوضهسطح در  یبارش منابع Accuracy شاخصمتوسط  ریمقاد) 2شکل (

  Biasشاخص  - 2-3

هاي بارش روزانه منابع بارشی در  سطح حوضه آبریز ، براي ارزیابی دادهBiasبر اساس رابطه ارائه شده  براي تعیین 

  ) نشان داده شده است.3مهم گردید که نتایج حاصل از این بررسی در شکل ( محاسبه این شاخصیدرود، اقدام به سف

  
  درودیسفآبریز  حوضهسطح در  یبارش منابع Bias شاخصمتوسط  ریمقاد) 3شکل (

  

بدیهی نهایت است. رود، داراي مقدار عددي بین صفر تا بیاین شاخص که براي تعیین میزان خطاي منبع بارشی بکار می

تر باشد، منبع موردنظر با دارا بودن خطاي کمتر، نتایج بهتري را ارائه باشد که هر چه میزان این شاخص به عدد یک نزدیکمی

مشاهده  3شود. بر اساس شکل بصورت دو شاخص بیش برآورد و کم برآورد ارزیابی میخواهد  نمود. نتایج عددي این آماره 

باشد که نشانگر عملکرد بسیار خوب نزدیک به عدد یک می TRMM-3B42 RTمنبع بارشی  Biasشود که مقدار شاخص می

هم مقدار عددي نزدیک به یک  CPCمنبع بارشی  همچنینهاي بارش اتفاق افتاده است. این منبع بارشی در تشخیص رخداد

  دارد و عملکرد آن تقریباً بصورت کم برآورد بوده است.

 

  Probability of Detection (POD)شاخص  - 3-3
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  درودیسفآبریز  حوضهسطح در  یبارش منابع POD شاخصمتوسط ریمقاد) 4شکل (

  

دهد، مقدار عددي بین صفر و یک دارد و هرچه میزان میزان این شاخص که احتمال تشخیص وقوع بارندگی را نشان می

شود که مشاهده می 4گی بهتر است. بر اساس شکل تر باشد، عملکرد منبع بارشی در تشخیص وقوع بارندآن به یک نزدیک

از نظر  از عملکرد مناسبی 51/0و  POD ،62/0به ترتیب با دارا بودن مقدار شاخص  TRMM-3B42 RTو  CPCمنابع بارشی 

را در تشخیص وقوع بارندگی در سطح حوضه آبریز  ارزیابی نسبتا درستیاند باشند و نتوانستهمینبرخوردار  PODشاخص 

  سفیدرود داشته باشند.

 

گیريبحث و نتیجه -4  

باشد. نتایج هاي مشاهداتی مینسبت به داده CPC بارشی پایگاه اطالعاتاز عملکرد قابل قبول نتایج این پژوهش حاکی 

 ،بندي رخداد بارشهاي جدول طبقهنظر شاخص این پایگاه ازنشان دهنده این است که  CPCبررسی عملکرد منبع بارشی 

Accuracy  وPOD  عملکرد بهتري نسبت به پایگاهTRMM  داشته و توانسته است ارزیابی درستی را در تشخیص مقدار

که براي تعیین میزان خطاي  Biasهمچنین مقدار شاخص  از خود نشان دهد.بارندگی و همچنین رخدادهاي وقوع بارندگی 

در کل در باشد. می بوده و کمترین مقدار خطا را دارا 1نزدیک به عدد  TRMMاي پایگاه ماهواره در ،رودمنبع بارشی بکار می

-باشد. لذا میمی TRMMبهتر از  CPCهاي انجام شده عملکرد پایگاه اطالعات بارش سطح حوضه سفیدرود با توجه به بررسی

  هاي پایدر مدیریت منابع آب استفاده نمود.گیريرواناب و تصمیم - هاي بارشاطالعات این پایگاه اطالعاتی براي مدل توان از

 

  منابع - 5

 
در مناطق خشک و نیمه خشک ایران،  TRMM. ارزیابی و گکالیبراسیون باران ماهواره 1392پور، س.، حیدري، ح. عرفانیان، م.، کاظم -1

  .82- 95، ص 3اي)، شماره ریزي منطقهجغرافیا (برنامه

هاي با روش PERSIANN. مقایسه مدل 1390غضنفري مقدم، م.، علیزاده، ا.، موسوي بابگی، م.، فریدحسینی، ع.، بنابان اول، م.  -2

 .207- 215، ص 1درونیابی به منظور کاربرد در تخمین مقادیر بارندگی روزانه، نشریه آب و خاك، شماره 
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Validation of CPC and TRMM rainfall datasets based on 
statistical indicators of the contingency table 

 
Abstract  
Precipitation with high spatial and temporal variations plays a major role in the hydrological 
cycle and is an important factor in agricultural studies, water resources and ecosystems. 
Therefore, accurate measurement and correct estimation of precipitation is so important. The 
purpose of this research is to validate the CPC and TRMM rainfall databases based on the 
rainfall level Contingency criteria of the Sefidrood basin. For this purpose, three Accuracy, 
Bias and POD indicators were used. The results of this study indicate that the CPC base 
having better accuracy and POD than TRMM, as well as identical conditions in terms of Bias 
index, have better performance in detecting rainfall occurrence in the basin. Therefore, it is 
recommended to Use this valuable database in the basins with no data or in hydrological 
modeling that requires correct rainfall data. 

 
Keywords:  Rainfall occurrence, Contingency table, Sefidrood basin, CPC and TRMM 


