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اهواز شهیدچمران اه دانش زیست، محیط و آب مهندس ده دانش

هستند، سنگین خسارات بروز عامل که آن جایی از سیل به منجر حدی یا سنگین بارش های دقیق شناسایی و مطالعه یده: چ

اندازه گیري است، جهان هواشناس سازمان تایید مورد که بارش میزان اندازه گیري سنت و معمول روش ضروریست. و الزم

محدود تعداد نظیر اساس محدودیت های وجود دلیل به اما م باشد. میدان مطالعات بر متک که بوده نقطه ای به صورت

از است. محدود بسیار جهان سطح در آن ها از استفاده العبور صعب مناطق در وجود عدم و مناسب پراکندگ عدم آن ها،

محدودیت های احسن نحو به توانسته اند م دهند پوشش را وسیع تری مناطق ، زمین غیر ابزاری عنوان به ماهواره ها که آنجایی

، بارندگ ان م توزیع برآورد ازین رو دارند، اصالح به نیاز باال خطای دلیل به اما سازند مرتفع را سنج ها باران در موجود

و برآورد پژوهش این انجام از هدف است. گرفته قرار توجه مورد مختلف، سنجنده های از حاصل اطالعات ترکیب با

ترکیب روش به اي ماهواره و زمین ایستگاه بارش داده های ترکیب از استفاده با سنگین های بارش ان م توزیع تدقیق

انتخاب ،١٣٩٨ تا ١٣٩٣ ط مختلف بارش شدید رویداد چهار است. ان کش آبریز حوضه ی سطح در (CM)وضعیت

زمین مشاهده ای ه شب بارش و GPM ماهواره ی بارش مقادیر بین گرفته صورت آماری تحلیل های و تجزیه براساس شد.

ترتیب به متوسط طور به ، زمین ه ای شب مشاهده ای بارش با وضعیت تلفیق روش به آمده به دست سطح بارش همچنین و

تلفیق روش از آمده دست بارش میانگین است این دهنده نشان نتایج دارند. خوبی دقت ۴٫۶٨ و ٧٫٠٧ RMSE مقدار با

دارد. بیشتری شباهت زمین مشاهدات داده های به وضعیت

حوضه وضعیت، تلفیق روش ماهواره ای، بارش ، ان م توزیع ، زمین ایستگاه بارش سیل، سنگین، بارش کلیدی: واژه های

ان کش
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ماهواره ای٧۶ تخمین از استفاده با ایستگاه بارش مقادیر اصالح

مقدمه ١

که آنجایی هستند.از حدی بارش یا سنگین بارش م شود، مال و جان خسارت بروز به منجر که جوی پدیده های جمله از

کوتاه زمان مدت در سیل شدن جاری به منجر بارش ها، نوع این وقوع است، خش نیمه و خش اقلیم دارای ایران کشور

رو ازین .(١٣٩۴ ، اران هم و (مصطفائ شده نیست پذیر ان ام مدت کوتاه در آن جبران که سنگین خسارت های و

گونه این بررس و تحلیل توسعه، درحال کشورهای در باران سنج ایستگاه های ن هم و متراکم ه شب نبودن دسترس در

ان م تفکی قدرت با ماهواره ای بارش مقادیر امروزه .(٢٠١١ ، ال جبرمی و (بیتیو است کرده مواجه ل مش با را وقایع

مناطق و آمار فاقد مناطق در هیدرولوژی و اقلیم مختلف مطالعات انجام برای مناسب زین جای منبع ی باال، زمان و

مناسب پوشش رغم عل تخمین بارش مقادیر در سیستماتی قطعیت عدم اما است. ایستگاه ها نواخت ی توزیع عدم با

کم به ه بل تا داشته وا نوین شیوه های ایجاد به را آب صنعت محققان ماهواره ای سنجنده های توسط آن ها ان م و زمان

نظر آبریزمورد حوضه سطح در بارش ان م توزیع از واضح تری تصویر ماهواره ای، )و (زمین ایستگاه بارش داده های تلفیق

چین،جهت کشور Imjin-Ganwhaرودخانه در سیالب برآورد برای مطالعه ای در .(٢٠٠٧ ، اران هم و (کیم کنند تهیه

نتایج پرداختند. راداری و زمین نقطه ای بارش داده های وضعیت تلفیق روش به ترکیب روش از بارش ها ارزیابی و اصالح

ی برآورد برای .(٢٠١۵ ، اران هم و نان (پی دهد م ارائه را بهتری نتایج وضعیت تلفیق روش به بارش برآورد داد نشان

برای جدید روش ی وضعیت، تلفیق روش به زمین بارش های و دور از سنجش داده های ترکیب از استفاده با زمینه، بارش

حوضه سطح در بارش داده های رد عمل بهبود و اصالح برای (١٣٩۴) اران هم و ندری اس کردند. پیشنهاد داده ها ترکیب

و (BFCM) اریبی با مرتبط وضعیت ترکیب روش (CM)، وضعیت ترکیب مختلف، روش ٣ از ایران در واقع آبریز مند

مقادیر آوردن بدست برای ماهواره ای و ایستگاه بارش داده های ترکیب جهت (MCM)متوسط وضعیت ترکیب روش

اهمیت به توجه با م دهد. ارائه را مناسب تری نتایج وضعیت ترکیب روش به تلفیق که رسید نتیجه این به منطقه ای بارش

این در کنون تا ان، کش آبریز حوضه بارش زمین ایستگاه های تعداد بودن محدود و سطح در بارش داده های توزیع و مقدار

اصالح ترکیب، برای تحقیق این در لذا است. نگرفته صورت ماهواره ای و زمین بارش داده های ترکیب برای اقدام حوضه

است. شده استفاده وضعیت تلفیق روش از حوضه سطح در بارش داده های دقت افزایش و

مطالعه مورد محدوده ٢

آبريز حوضه مهم زيرحوضـه¬هـاي از ـ ي که است ان كش رودخانه آبريز حوضه حاضر پژوهش در مطالعه مورد منطقه

غربی جنوب و میان مناطق در و کشور غرب جنوب و میان مناطق در کشور غرب در کرخه آبریز حوضه است. كرخه

آبریز حوضه از قسمت ایران، هیدرولوژی کل بندی تقسیم لحاظ به حوضه این است. گرفته قرار زاگرس های کوه رشته

حوضه این مساحت و است گرفته دربر کشور مساحت از درصد ٩ حدود کرخه حوضه ¬رود. م به¬شمار فارس خلیج

محــدوده در جغرافيــايي موقعيــت نظــر از مطالعه مورد آبريـز حوضه .(١٣٩٢ ، (شریف م باشد کيلومترمربع ٣٣٧،۵١
شمال عـرض دقیقه ٢ درجـه ٣۴ تا دقیقه ٨ و درجه ٣٣ و شـرق طـول دقیقه ۵٩ و درجـه ۴٨ تـا دقیقه ١٢ و درجــه ۴٧

الشتر، آبـاد، خـرم شهرستان های و گرفته قرار لرستان استان در تمامـاً سياسـ تقسيمات لحاظ به ان کش ی دارد.حوضه قرار

حوضه این يافته اند. گسـترش مزبـور حوضـه قالـب در عمدتاً استان كل از درصد ٣٣ حدود مساحت با پلدختر و كوهدشت

هميش اصل آبراهه شاخه هفـت و شده است واقع ایران غربی جنوب ناحیه در مربع کیلومتر ٩,۵٣٣٫٨٠ مساحت با آبریز

حداكثر متـر ۵٢٢ آزاد دريـا ازسـطح حوضـه اين ارتفاع حداقل داده اند. يل تش را آن ش زه ه شب ، فصل شـاخه چنـدين و

.(١٣٩٠ ، (مهدی نسب است متر ٣۵٠٣ ارتفاع
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ان) مطالعه(کش مورد آبریز حوضه و ایران اصل زیرحوضه های نقشه :١ ل ش

ان کش آبریز حوضه در سیل انتخابی رویداد ۴ اطالعات :١ جدول
واقعه نام آبی سال تاریخ

١ شماره واقعه ٩٣− ٩۴ ١٣٩٣/٠٧/٢٨
٢ شماره واقعه ٩۴− ٩۵ ١٣٩۴/٠٩/١١
٣ شماره واقعه ٩٧− ٩٨ ١٣٩٧/٠٢/٠٨
۴ شماره واقعه ٩٧− ٩٨ ١٣٩٧/٠٢/١٩

ها روش و مواد ٣

بازیابی ذخیره، جمع آوری، برای افزار نرم این از است. جغرافیایی اطالعات سیستم افزار نرم ی واقع در ArcGIS افزار نرم

غیر اطالعات و (نقشه) جغرافیایی اطالعات بین ارتباط برقراری برای همچنین و زیاد حجم با اطالعات تحلیل و تجزیه و

و غیرجغرافیایی اطالعات از استفاده با جغرافیایی اطالعات تحلیل و تجزیه انات ام ایجاد ،( اطالعات جغرافیایی(جداول

۶ بارش مقادیر شامل شده اند، استفاده پژوهش این در که اطالعات و آمار .(٢٠٢٠ ، حسان و (جبری م شود استفاده ...

به کشور هواشناس سازمان سایت از که وپلدختر کوهدشت ایمان آباد، خرم آباد، ریمله، الشتر، سینوپتی ایستگاه های ساعته

نیم زمان وضوح با GPM ا ی ماهواره بارش ساعت های داده از همچنین اند. شده تهیه https://www.irimo.ir/ نشان

شده اند. تهیه https://disc.gsfc.nasa.gov/ نشان به ناسا سایت از جهان تقریباً پوشش با و ٠٫١×◦٠٫١◦ ان م ساعته،

ابتدا در است. شده انتخاب زیر شرح به سنگین بارش واقعه چهار پژوهش دراین است مشخص ١ جدول در که همان طور

نقطه ای(ایستگاه های شده اندازه گیری بارش های ان، کش آبریز حوضه ی سطح در بارش ان م توزیع از صحیح درک جهت

داده های همچنین و شده میان یابی است آماری زمین روش ی که ینگ کری از استفاده با حوضه) سطح در سینوپتی

باران های ایستگاه دربرگیرنده های سلول برای سلول های داده میانیابی مبنای بر GPM ی ماهواره ی شده ه بندی شب

نوع دو هر برای ان کش حوضه سطح در بارش نقشه نتیجه در شد. میانیابی روش همین از استفاده با زمین نقطه ای سنج
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حداقل را شده بین پیش مقادیر خطای و م شود استفاده تغییرنما از ان م تغییرات بیان برای روش این در شد. ایجاد داده

.(١٣٩٣ اران، هم و (فتح زاده است ٣. ١ رابطه اساس بر ینگ کری محاسبه عموم روش م کند.

z(xt) =

n∑
i=١

wi, z(xi),

n∑
i=١

wi = ١ (٣. ١)

تعداد n و شده اندازه گیری نمونه های مقادیر z(xi) نمونه ها، وزن فاکتور wi xt نقطه در مجهول مقدار z(xt) آن در که

نمونه هاست.

وضعیت ترکیب روش ٣. ١

به مربوط خطای ماهواره ای ه ای شب داده های از استفاده با که وضعیت١ تلفیق روش از بارش مقادیر تدقیق و اصالح برای

با وضعیت تلفیق مقادیر نهایی فرمول است. شده استفاده م کند، اصالح و برآورد را سنج باران ایستگاه های در ینگ کری

م شود. بیان ٣. ٢

CM = S(S) −KS(g) +KG(g) (٣. ٢)

درونیابی داده های KG(g) و ماهواره ای، شده درونیابی داده های KS(g) ماهواره ای، خام ه ای شب داده های S(S) آن، در که

سنگین بارش های از کدام هر در شده میانیابی ه ای شب داده های آماری پارامترهای ٢ جدول هستند. زمین ایستگاه های شده

حوضه آبریز حوضه سطح در باران سنج ایستگاه توسط شده اندازه گیری بارش مقادیر بررس از پس م دهد. نشان را منتخب

منظور به سنگین بارندگ های عنوان به ٩٨‐ ٩٣ سال در بارش واقعه ۴ تعداد مطالعه مورد آماری سال های طول در ان کش

ینگ کری ماهواره ای٢، بارش مقادیر برای بارش ان م توزیع مقایسه نیز منظور همین به شد. انتخاب مطالعه هدف بررس

شده داده نشان ١ جدول در بررس مورد وقایع از هری در CM روش به شده ترکیب بارش و ٣ بارانسنج ایستگاه های

مقادیر دارای ماهواره ای بارش داده های روند هم م دهد. ارائه را قبول قابل نتایج وضعیت ترکیب روش کل طور است.

دقت، تعيين برای هستند. برآوردی بیش و صعودی روند ی دارای شده ترکیب و شده درون یابی داده های و برآورد کم

ميزان ارزيابی براي تحقیق این در .(١٣٩۴ اران، هم و (اکبری م گيرند قرار ارزيابی و بررس مورد مختلف روش های

خطاي ميانگين (MAE)، مطلق خطای ميانگين مانند مختلف آماری معيارهای و آنالیز از روش، بهترين انتخاب و دقت

اریبی خطای درصد شاخص نظیر ری دی شاخص های ونیز (RMSE)، خطا مربعات ميانگين ريشه و (MBE) انحراف

م شود. استفاده همبستگ ضريب و واريانس ، (PBIAS)

MAE =
١
n

n∑
i=١
|Z∗ (xi)− Z (xi)|

MBE =
١
n

n∑
i=١

(Z∗ (xi)− Z (xi))

RMSE =

√∑n
i=١ (Z

∗ (xi)− Z (xi))
r

n

PBAIS =

∑n
i=١ (Z

∗ (xi)− Z (xi))∑n
i=١ Z (xi)

× ١٠٠ (٣. ٣)

است. داده ها تعداد n و Xi شده مشاهده مقدار Z (xi) ،Xi شده برآورد مقدار Z∗ (xi) باال رابطه در که

1Conditional Merging Technique
2GPM Rainfall
3Gauge Rainfall
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واقعه هر در Kriging روش به شده درون یابی ه ای شب داده های :٢ جدول
St.D Avg Max Min داده نوع بارش مدت واقعه نام

١٨٫١٩ ٣۴٫٣٣ ٧٢ ٢٠ Gauge

۴٫۶٧ ٣٣٫٨٧ ۴۶٫٢٨ ٢٢٫۵٨ Kriging − gauge

٩٫٠۵ ١٨٫٠۶ ٣٩٫۶۵ ٣٫٩٨ GPM ساعت ۶ اول واقعه
٣٫١٣٨ ١٣٫٠٢ ١٩٫١٧ ۶٫۴٢ Kriging −GPM

٨٫٧٧ ٣٨٫٩٩ ۵۶٫٩٧ ١٣٫۶٣ CM

۵٫٨٧ ٢٨٫١۶ ۴٠ ٢١ Gauge

٠٫٨۵ ٢٨٫٠۵ ٣١٫٣ ٢۵ Kriging − gauge

٢٫٢٢ ١٩٫٠١ ٢٣٫٢۴ ١۵٫٨٢ GPM ساعت ۶ دوم واقعه
٠٫۴۶ ١٩٫١٣ ١٩٫٨٢ ١٧٫۵٢ Kriging −GPM

۴٫١٩ ٢٧٫۶١ ٣۴٫۵٧ ٨٫٨٧ CM

١٨٫۵۶ ٣١٫٢۶ ۵٨ ۵٫٧ Gauge

٨٫٢۴ ٣٢٫٨۶ ۴٢٫٩۶ ٢٢٫٠١ Kriging − gauge

٨ ۴٠٫٢۵ ۵١٫٣٩ ٢۶٫۵٣ GPM ساعت ١٢ سوم واقعه
۶٫٩٠ ۴٣٫٠۴ ۵٢٫٨ ٢٧٫۴٢ Kriging −GPM

١٣٫٩٨ ٣٢٫٣٣ ۶۵٫٩٣ ٣٫٠۵ CM

۵٫۶٩ ١۶ ٢٧ ١٢ Gauge

۴٫٠٣ ١٧٫١٢ ٢۵٫۶٨ ١١٫۵ Kriging − gauge

۵٫۵٧ ۶٫۴٧ ٢۶٫٢١ ٠٫١ GPM ساعت ۶ چهارم واقعه
٧٫۵۴ ٩٫٧٩ ٢۶٫۵۵ ٠٫٠٢ Kriging −GPM

۵٫٧٢ ١٣٫٧ ٢۶٫٢٨ ١٫٨٨ CM

مشاهدات داده های با استفاده مورد روش های مقایسه از آماری تحلیل و تجزیه :٣ جدول
PBIAS RMSE MBE MAE پارامتر نوع واقعه نام

−١٫۴٨ ۶٫٩۴ −٠٫۵١ ١٣٫٨٣ CM اول واقعه
١٧٨٫۴٩ ١١٫٣٢ ٢٢٫٠٠ ٢٢٫٠٠ GPM

١٫٢١ ١٫٩١ ٠٫٣٣ ٣٫٩۴ CM دوم واقعه
۴٨٫١٢ ۴٫١٧ ٩٫١۵ ٩٫١۵ GPM

−١۵٫۶٨ ٨٫٨۵ −۵٫٨١ ١۶٫٠٠ CM سوم واقعه
−٢٢٫٣۴ ٨٫٨٣ −٨٫٩٩ ١۶٫۵١ GPM

−٠٫۴٨ ٠٫٩٩ −٠٫٠٧ ١٫٧٣ CM چهارم واقعه
٨۴٫٩۶ ٣٫٩۶ ٧٫٣۴ ٧٫٣۴ GPM

نتیجه گیری و بحث

های داده ترکیب از استفاده با ان کش حوضه سطح در بارش های داده رد عمل تدقیق و اصالح مطالعه این انجام از هدف

تحلیل و تجزیه براساس باشد. م وضعیت ترکیب روش و آماری زمین های روش کم به ای ماهواره و زمین بارش

وضعیت) CM(تلفیق و GPMی ماهواره توسط شده برآورد بارش مربعات میانگین مقدارخطای گرفته صورت آماری های



ماهواره ای٨٠ تخمین از استفاده با ایستگاه بارش مقادیر اصالح

ترکیب روش از منطقه ای بارش آمده بدست مقادیر که داد نشان نتایج همچنین است. ۴٫۶٨ و ٧٫٠٧ معادل ترتیب به

حفظ را زمین ایستگاه بارش شده،مقادیر ترکیب بارش مقادیر ه طوری به م دهد. ارائه را تری مناسب نتایج (CM)وضعیت

است. بخشیده بهبود ماهواره ای بارش به نسبت حوضه سطح در را بارش ان م توزیع و کرده
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