
محصوالت ارزیابی در همبسته سه گانه ترکیب و سه گانه ترکیب روش های رد عمل بررس
ایران مرکزی فالت آبریز حوضه در بزرگ‐مقیاس بارندگ

ناصری محسن ، قمالق آرش

تهران اه دانش ، فن ده دانش عمران، مهندس ده دانش

اخیر، سال های در م رود. به کار هیدرولوژی مدل سازی های در که است داده هایی مهم ترین از ی بارش اطالعات یده: چ

ترکیب آماری روش دو رد عمل تحقیق، این در است. یافته توسعه محققان توسط متعددی بزرگ‐مقیاس بارش محصوالت

TRMM- و MSWEP (V2) ،ERA5-Land ،CHIRPS بارش محصول ۴ ارزیابی در هم بسته سه گانه ترکیب و سه گانه

از تخمین سه م توان روش ها این کم به است. شده بررس درجه ٠٫٢۵ ان م مقیاس و ماهانه زمان مقیاس با 3B43

تخمین هر برای را خطا مربعات میانگین مجذور مقدار و نمود ارزیابی آن خطا) (بدون واقع مقادیر غیاب در را متغیر ی

٨٠٠ از بیش وسعت با ایران اصل حوضه ۶ از ی مرکزی، فالت آبریز حوضه تحقیق این مطالعه مورد محل کرد. محاسبه

بارش اطالعات از مذکور، آماری روش های اعمال برای پیش نیاز شرایط ارضاء بررس منظور به است. مربع کیلومتر هزار

تعیین در روش دو رفتار آمده، بدست نتایج طبق است. شده استفاده حوضه این در واقع باران سنج ایستگاه ۵٨٢ زمین

کم دقت ترین عنوان به را TRMM-3B43 محصول آن ها دو هر که است حال در این است؛ متفاوت محصول دقیق ترین

ر دی روش به نسبت همبسته سه گانه ترکیب روش از آمده بدست خطای مقادیر عموما هم چنین، م کنند. معرف محصول

است. بزرگ تر

بزرگ‐مقیاس بارندگ محصوالت همبسته، سه گانه ترکیب سه گانه، ترکیب کلیدی: واژه های

.٣٠M۶٠ ،١١M۶٠ :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

.(٢٠٢١ ، اران هم و (حسین م کند ایفا نقش اقلیم و هیدرولوژی مطالعات در که است متغیرهایی مهم ترین از ی بارندگ

م آیند. به دست بزرگ‐مقیاس، محصوالت و زمین اندازه  گیری های یعن ، اصل منبع دو از بارندگ اطالعات ، کل به طور
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به ذکر الزم هستند. ماهواره ای اطالعات و مجدد آنالیز داده  های نظیر متنوع انواع دارای خود بزرگ‐مقیاس محصوالت

زمین اندازه گیری های نوع متداول ترین که ، باران  سنج ایستگاه های در شده ثبت اطالعات خالف بر محصوالت این که است

است، متغیر ان م بعد در بزرگ‐مقیاس داده های دقت اینکه به توجه با هستند. پیوسته ‐زمان ان م پوشش دارای هستند،

بارندگ محصوالت ارزیابی روش های از ی نمود. ارزیابی را آن ها دقت باید جغرافیایی ناحیه ی در آن ها از استفاده برای

٢٠١٢؛ ، اران هم و (آقاکوچ محققین و است مبنا اطالعات عنوان به زمین اندازه گیری های از استفاده بزرگ‐مقیاس،

جسته  اند. بهره روش این از (٢٠٢١ ، اران هم و ما ٢٠١٨؛ ، اران هم و لو

از (عاری واقع مقادیر و مبنا اطالعات به عنوان زمین اطالعات گرفتن نظر در رد، روی این بودن متداول عل رغم

به عالوه، است. تاثیرگذار باران سنج دستگاه های دقت بر تبخیر میزان مثال، به طور نیست. دقیق فرض الزاما خطا)،

م یابد. کاهش توپوگرافی ناهمواری های دارای مناطق در هواشناس رادار های از آمده بدست زمین اندازه گیری های دقت

محدودیت  های مهم ترین از ی مناطق، از بسیاری در باران سنج ایستگاه های نواخت ی غیر و محدود تراکم هم چنین،

مبتن روش های از استفاده .(٢٠١٧ ، اران هم و مساری ٢٠١۵؛ ، اران هم و (آل محمد است ارزیابی رد روی این

مانند محققین از برخ که است جدیدی نسبتا رد روی بزرگ مقیاس، بارندگ محصوالت ارزیابی برای سه گانه ترکیب بر

در (٢٠٢١) اران هم و تنیم (٢٠١٢)؛ اران هم و تنگ (٢٠١٧)؛ اران هم و (٢٠١۵)،مساری اران هم و آل محمد

را متغیر ی از مختلف تخمین ٣ م توان روش ها این کم به برده اند. به کار شده بیان محدودیت های بر غلبه راستای

دو از تحقیق، این در کرد. محاسبه نیز را تخمین هر خطای میزان و نمود ارزیابی خطا از عاری و واقع مقادیر غیاب در

،CHIRPS توجه مورد بیشتر محصول ۴ ارزیابی برای ،(CTC) همبسته٢ سه گانه ترکیب و ،(TC) سه گانه١ ترکیب روش

قرار مقایسه مورد ر دی ی با روش دو این رد عمل و شده استفاده TRMM-3B43 و MSWEP (V2) ،ERA5-Land

پیش  فرض به صورت که محدودیت هایی کاهش راستای در و اول روش مبنای بر دوم روش که است به ذکر الزم است. گرفته

مقایسه پایه روش با بارندگ محصوالت ارزیابی در آن رد عمل تاکنون و است یافته توسعه بوده، توجه مورد آن توسعه در

است. نشده

داده ها و مطالعه مورد منطقه ٢

کیلومتر هزار ٨٠٠ از بیش وسعت با آبریز حوضه این است. ایران مرکزی فالت آبریز حوضه تحقیق، این مطالعه مورد منطقه

م  شود. محدود زاگرس و البرز کوه های رشته دامنه های به ترتیب به غرب و شمال در که است ایران حوضه بزرگترین مربع،

موقعیت ،١ ل ش هستند. لوت و کویر دشت های دربرگیرنده ترتیب به حوضه این شرق جنوب و مرکزی مناطق هم چنین

این در نیز باران سنج ایستگاه  های ان م موقعیت م دهد. نشان آن ارتفاع تغییرات انضمام به را حوضه این جغرافیایی

سال های فاصله در باران سنج ایستگاه ۵٨٢ در بارندگ ماهانه اطالعات از تحقیق این در است. شده داده نمایش ل ش

است. شده جمع آوری ایران آب منابع مدیریت شرکت توسط اطالعات این است. شده استفاده ٢٠١۵ تا ٢٠٠۵
CHIRPS محصول م شود. پرداخته تحقیق این در استفاده مورد بارش محصوالت از ی هر مختصر شرح به ادامه در

است، شده داده توسعه باربارا سانتا در کالیفرنیا اه دانش اقلیم مخاطرات مرکز توسط که (٢٠١۵ ، اران هم و (فانک

عرض از محصول این ان م پوشش م دهد. بدست روزانه زمان دقت و درجه ٠٫٠۵ ان م دقت با را بارش اطالعات

ERA5-Land محصول است. بعد به ١٩٨١ سال از آن زمان پوشش و بوده شمال درجه ۵٠ تا جنوبی درجه ۵٠
درجه، ٠٫١ ان م دقت با را بارش اطالعات است، مجدد آنالیز محصوالت نوع از که (٢٠٢٠ ، اران هم و (هرزباخ

MSWEP محصول م دهد. بدست بعد به ١٩٨١ سال از زمان پوشش و ، جهان ان م پوشش ، ساعت زمان دقت

1Triple Collocation
2Correlated Triple Collocation
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باران سنج ایستگاه های ان م موقعیت انضمام به آن ارتفاع تغییرات و مرکزی فالت آبخوان :١ ل ش

محصول جدیدتر نسخه است، شده داده توسعه GLoH2O اه آزمایش محققین توسط که (٢٠١٩ ، اران هم و (ب (V2)

بارش جهان اطالعات و است ساعته ٣ زمان دقت و درجه ٠٫١ ان م دقت دارای محصول این است. MSWEP (V1)

رفته کار به محصول آخرین (٢٠٠٧ ، اران هم و (هافمن TRMM-3B43 م  کند. تامین ٢٠١٧ تا ١٩٧٩ سال از را

ان م دقت که محصول این است. شده داده توسعه ژاپن و ا آمری فضایی سازمان های اری هم با که است تحقیق این در

درجه ۵٠ تا جنوبی درجه ۵٠ عرض های روی بر ٢٠٢٠ تا ١٩٩٨ سال از را بارش ماهانه اطالعات دارد، درجه ٠٫٢۵
فرآیند به بودن، شده شناخته میزان نظیر مسائل گرفتن نظر در بر عالوه محصول، چهار این انتخاب در م کند. تامین شمال

CHIRPS محصوالت توسعه در TRMM داده های از متفاوت نسخه های اینکه به توجه با است. شده توجه نیز آن ها توسعه

به کار در مسئله این و م یابد افزایش محصوالت این خطای در همبستگ وجود احتمال است، رفته به کار MSWEP(V2) و

زمان دقت با داده های از محصوالت، این ارزیابی برای که است بذکر الزم انتها در است. اهمیت حائز CTC روش بستن

است. شده تبدیل درجه ٠٫٢۵ دقت با واحد ه شب ی به نیز آن ها ان م ه شب و است شده استفاده آن ها ماهانه

روش شناس ٣

شد. بسته به کار باد سرعت میزان مختلف تخمین های ارزیابی منظور به و (١٩٩٨) استفلن توسط بار نخستین ،TC روش

مقدار و داد قرار ارزیابی مورد آن واقع مقادیر غیاب در را متغیر ی از تخمین سه زمان سری م  توان ،TC روش کم به

هر خطای مقدار باید ابتدا منظور، این به کرد. محاسبه تخمین هر برای را ،(RMSE) خطا٣، مربعات میانگین مجذور

خط رابطه مطابق را تخمین

Yi = mi + niτ + ei i = ١,٢,٣ (٣. ١)

ترتیب به ni و mi صفر)، خطای (با ندانسته واقع مقدار بیانگر τ تخمین، iامین نشان دهنده Yi آن در که کرد مدل سازی

اصل پیش فرض سه TC روش بستن کار به است. تخمین iامین باقیمانده خطای ei و خط رابطه شیب و مبدا از عرض

خطای کوواریانس دوم، .(E(ei) = ٠) باشد صفر برابر باید تخمین هر برای باقیمانده خطای ریاض امید اول، دارد.

تخمین ها باقیمانده خطای سوم، .(Cov(ei, τ) = ٠) باشد صفر برابر باید ندانسته واقع مقدار و تخمین هر باقیمانده

از پس م شود. داده شرح ادامه در مفروضات این برقراری لزوم .(Cov(ei, ej) = ٠, ij) باشند. متعامد ر دی ی با باید

3Root Mean Squared Error
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نمود: محاسبه را تخمین ها میان کوواریانس باید اول، گام در خطا مدل سازی

uij = Cov(Yi, Yj) = ninjσ
٢
τ + niCov(τ, ej) + njCov(τ, ei) + Cov(ei, ej) (٣. ٢)

پیش فرض های کردن لحاظ با است. ندانسته واقع مقدار واریانس σ٢
τ و jام، و iام تخمین های کوواریانس uij آن در که

به صورت و م شود ساده (٣. ٢) رابطه سوم، و دوم

uij = Cov(Yi, Yj) =

ninjσ
٢
τ i ̸= j

n٢
i σ

٢
τ + σ٢

ei i = j
(٣. ٣)

niστ کردن لحاظ و متغیر تغییر ی انجام با است. iام تخمین باقیمانده خطای واریانس σ(ei)٢ آن در که م شود بازنویس

به صورت و م شود ساده تر (٣. ٣) رابطه ،(Φi) جدید متغیر ی عنوان به

uij = Cov(Yi, Yj) =

φiφjσ
٢
τ i ̸= j

φ٢
i + σ٢

ei i = j
(۴ .٣)

دستگاه ی حل با نهایت، در است. مجهوالت تعداد کاهش متغیر، تغییر این از هدف که است به ذکر الزم درم آید.

مقادیر هستند، معلوم (j و i مختلف حاالت ازای به uijمقادیر) کوواریانس ماتریس مقادیر آن در که مجهول ۶معادله‐ ۶
،TC روش اول پیش فرض کردن لحاظ با دقیق تر، بیان به م شود. محاسبه (۵ .٣) رابطه مطابق تخمین هر برای RMSE

است. آن باقیمانده خطای معیار از انحراف با برابر تخمین هر برای RMSE مقدار

RMSE(Y١) = σe١ = (u١١ −
u١٢u١٣
u٢٣

)٠٫۵

RMSE(Y٢) = σe٢ = (u٢٢ −
u١٢u٢٣
u١٣

)٠٫۵

RMSE(Y٣) = σe٣ = (u٣٣ −
u١٣u٢٣
u١٢

)٠٫۵ (۵ .٣)

آن ها هم زمان برقراری سویی از و شود منجر نتایج دقت کاهش به م تواند شرط سه هر هم زمان برقراری عدم که آن جایی از

خطای در همبستگ وجود موارد در TC روش توسعه به (٢٠٢٠) اران هم و گونزالز نیست، ن مم موارد از بسیاری در

سوم پیش فرض در ،TC روش و CTC روش اصل تفاوت دادند. توسعه را CTC روش و پرداخته اولیه اطالعات باقیمانده

باقیمانده خطای با آن ها تعامد چند هر نباشند، متعامد م توانند تخمین ٢ باقیمانده خطای ،CTC روش در است. آن ها

آمد. خواهد بوجود (تخمین ها) مدل ورودی های انتخاب در بیشتری عمل آزادی تغییر این ایجاد با ضروریست. سوم تخمین

م شوند. داده ارجاع (٢٠٢٠) اران هم و گونزالز به خوانندگان ،CTC و TC روش های با ارتباط در بیشتر اطالعات برای

نتایج ۴

منظور، این به شد. پرداخته ر دی ی با محصوالت باقیمانده خطای تعامد بررس به ابتدا سه گانه ها، چینش تعیین منظور به

مقادیر عنوان به ایستگاه داده های گرفتن نظر در با و شد استخراج محصول هر کم به ایستگاه ۵٨٢ هر در بارش میزان

آمد. بدست ر دی ی با باقیمانده خطاهای کوواریانس مقدار سپس شد. محاسبه محصول هر باقیمانده خطای مقادیر مبنا،

با TRMM-3B43 و CHIRPS محصول دو باقیمانده خطاهای جدول، این مطابق م دهد. نشان را مقادیر این ،١ جدول

ارزیابی جهت مختلف سه گانه دو مسئله، این با توجه با دارند. را کوواریانس بیشترین مربع، میل متر ١۶٣٫۵۶ کوواریانس

و CHIRPS و TRMM-3B43 I) هستند: زیر شرح به که شد گرفته نظر در CTC و TC روش های کم به محصوالت
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ر دی ی با محصوالت باقیمانده خطاهای کوواریانس مقادیر :١ جدول
TRMM-3B43 MSWEP(V2) ERA5-Land مربع) (میل متر کوواریانس

١۶٣٫۵۶ ۶٧٫٩١ ١٠٣٫٣۵ CHIRPS
٨٨٫٩۵ ۶١٫٨٢ ERA5-Land
٧۶٫١۵ MSWEP(V2)

را CTC و TC روش های بستن به کار نتایج ٢ جدول MSWEP(V2) و CHIRPS و TRMM-3B43 II) ERA5-Land

٩٨٫٩ میانگین با TC روش در RMSE مثبت مقادیر درصد جدول، این مطابق م دهد. نشان مذکور سه گانه  های روی بر

TC روش در محصوالت برای آمده بدست خطای هم چنین است. درصد ٧٩٫٧ میانگین با CTC روش از بیشتر درصد،

دو هر نتایج اول، سه گانه در است. میل متر) ١٠٫٣٣ (میانگین: CTC روش از کوچ  تر میل متر) ۶٫٨٩ (میانگین:

CTC و TC روش های کم به محصوالت ارزیابی نتایج :٢ جدول
ERA5-Land CHIRPS TRMM-3B43 داده ها ارزیابی روش سه گانه شماره

٩٨٫٧ ٩٩٫۵ ٩٩٫١ مثبت مقادیر درصد TC I
۶٫٢۴ ٧٫١۵ ٨٫٠٢ RMSE(میل متر)

٨٠٫۴ ٧١٫٧ ٩٢٫٠٨ مثبت مقادیر درصد CTC
٩٫۵٣ ٩٫٠٢ ١١٫٣٣ RMSE(میل متر)

٩٧٫۶ ٩٩٫٩ ٩٨٫٧ مثبت مقادیر درصد TC II
۵٫٢٧ ٧٫۶٨ ٧٫٠٠ RMSE(میل متر)

٨٠٫۴ ۶٣٫٨ ٨٨٫٩ مثبت مقادیر درصد CTC
١٠٫١٨ ١٠٫١٧ ١١٫٧٣ RMSE(میل متر)

TC روش های که است حال در این است. داشته را خطا بیشترین TRMM-3B43 محصول که است آن از حاک روش

دقیق ترین میل متر ٩٫٠٢ و میل متر ۶٫٢۴ خطای مقادیر با را CHIRPS و ERA5-Land محصوالت ترتیب به CTC و

محصوالت ،TC روش م خورد. چشم به روش ها نتایج میان تشابه کم ترین دوم، سه گانه در م کنند. گزارش محصول

میل متر ٧٫۶٨ و میل متر ٧٫٠٠ میل متر، ۵٫٢٧ ترتیب به خطاهای با را CHIRPS و TRMM-3B43 ،MSWEP(V2)

و م دهد ارائه را ری دی ترتیب CTC روش که است حال در این م کند. گزارش محصوالت ضعیف ترین تا دقیق ترین

میل متر ١٠٫١٨ میل متر، ١٠٫١٧ ترتیب به خطاهای با را TRMM-3B43 و MSWEP(V2) ،CHIRPS محصوالت

م توان سه گانه دو هر از آمده بدست نتایج گرفتن نظر در با م کند. گزارش ضعیف ترین تا دقیق ترین میل متر ١١٫٧٣ و

این م کند. ارزیابی سایرین از دقیق تر را MSWEP(V2) و ERA5-Land محصوالت ،TC روش که رسید نتیجه این به

روش کل نتایج م دهد. قرار چهارم و سوم اه های جای در ترتیب به را TRMM-3B43 و CHIRPS محصوالت روش

ه بل نم گیرد، قرار سوم اه جای در تنها نه روش این در CHIRPS محصول دارد. TC روش با عمده تفاوت ی CTC

مقادیر که است ضروری نکته این ذکر م کند. کسب را اول رتبه MSWEP(V2) و ERA5-Land محصوالت از پیش

باید محصوالت، ان م رفتار تحلیل برای و هستند آبریز حوضه کل روی بر خطا میانگین ،٢ جدول در شده گزارش خطای

روش) دو هر (برای اول سه گانه محصوالت برای را پهنه بندی ها این ٢ ل ش نمود. ترسیم را خطا مقادیر ان م پهنه بندی های

ERA5-Land محصول به متعلق سه‐گانه این در ان م رفتار نواخت ترین ی ل، ش این مطابق است. کشیده تصویر به

محصول است. نواخت ی نسبتا غربی جنوب و جنوبی نواح از غیر به نیز TRMM-3B43 محصول رفتار هم چنین، است.

نشان را مناطق سایر با نواخت ی غیر و زیاد خطایی ( کوهستان (مناطق غربی شمال و شمال نواح در اما CHIRPS
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این دارند. بیشتری حفره‐های CTC روش از آمده بدست پهنه بندی های است، مشخص ل ش این در که همانگونه م دهد.

است. ( (منف معتبر غیر آن ها برای آمده به دست RMSE مقدار که هستند سل هایی پی نمایانگر حفره ها

(CTC روش با TRMM− 3B43) ( TC روش با TRMM− 3B43)

(CTC روش با CHIRPS) ( TC روش با CHIRPS)

(CTC روش با ERA5− Land) ( TC روش با ERA5− Land)

I سه گانه برای آمده بدست RMSE مقادیر ان م توزیع :٢ ل ش

نتیجه گیری و بحث

MSWEP ،ERA5-Land ،CHIRPS بارندگ محصول ۴ ارزیابی در CTC و TC آماری روش دو رد عمل تحقیق، این در

این مطالعه مورد محل است. شده بررس درجه ٠٫٢۵ ان م مقیاس و ماهانه زمان مقیاس با TRMM-3B43 و (V2)

نیم (حدود مربع کیلومتر هزار ٨٠٠ از بیش وسعت با ایران اصل حوضه ۶ از ی مرکزی، فالت آبریز حوضه تحقیق

باقیمانده خطای کوواریانس مقادیر گرفتن نظر در با و مذکور محصوالت ارزیابی منظور به است. کشور)، مساحت از

CHIRPS ،TRMM-3B43 محصوالت حاوی اول سه گانه است. شده ساخته مختلف سه گانه دو ر، دی ی با محصوالت

هم چنین، اند. کرده ارزیابی محصول کم دقت ترین را اول محصول روش دو هر سه گانه، این در است. ERA5-Land و

شمال نواح در CHIRPS محصول که هستند آن از حاک سه گانه این محصوالت برای شده رسم خطای پهنه بندی  های
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MSWEP(V2) و CHIRPS ، TRMM-3B43 محصوالت حاوی دوم سه  گانه دارد. زیادی خطای حوضه غربی شمال و

سه گانه، دو هر از آمده بدست نتایج گرفتن نظر در با نیستند. هم مشابه CTC و TC روش های نتایج سه گانه، این در است.

ارزیابی کم دقت ترین را TRMM-3B43 محصول و دقیق ترین را MSWEP(V2) و ERA5-Land محصوالت ،TC روش

ه بل نگرفته، قرار سوم اه جای در تنها نه CHIRPS محصول ،CTC روش نتایج با مطابق که است حال در این م کند.

در روش دو هر که گفت م توان انتها در م کند. کسب را اول رتبه MSWEP(V2) و ERA5-Land محصوالت از پیش

دالیل بهتر فهم برای م شود پیشنهاد دارند. سان ی نسبتا رفتار CHIRPS از غیر به محصوالت تمام نسبی رد عمل ارزیابی

روش ها، دوم و اول پیش فرض های ارضاء ارضاء/عدم نظیر مواردی بررس و تحلیل به دقیق تر، روش تعیین و نتایج اختالف

پرداخت. محصوالت از ی هر توسعه در استفاده مورد داده های بررس و زمین اطالعات با محصوالت تطابق میزان
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