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چکیده
بارندگی یکی از مهمترین عناصر تعیینکننده اقلیمی میباشد و اندازهگیری و برآورد دقیق مقدار
آن اهمیت زیادی دارد .هدف این تحقیق ،ارزیابی کارایی الگوریتم  3B24ماهواره  TRMMو ارائه
مدل نمایی و مدل مفهومی ابر برای برآورد مقدار بارندگی شش ساعته در حوضه آبریز دریاچه
ارومیه و اعتبارسنجی این دادهها با استفاده از دادههای ایستگاههای زمینی و همچنین مقایسه این
روشها در حوضه جهت انتخاب مناسبترین مدل میباشد .در این تحقیق از دادههای ساعتی
بارش ،دما ،فشار هوا و دمای نقطه شبنم  61ایستگاه سینوپتیک واقع در حوضه دریاچه ارومیه با
طول دوره آماری  4002تا  ،4066دادههای نرخ بارندگی سه ساعته  3B24-V1ماهواره  TRMMبا
تفکیک مکانی  0/42درجه و تصاویر باند مادون قرمز حرارتی ماهواره متئوست  2در فواصل زمانی
شش ساعته استفاده شده است .نتایج تحقیق بیانگر مطابقت قابل قبول دادههای بارش برآورد شده
با مقادیر ثبت شده ایستگاههای زمینی میباشد .نتایج مقایسه این روشها جهت انتخاب مدل بهینه،
9ـ استاديار ،گروه جغرافیا ،دانشگاه ارومیه(نويسنده مسئول)
2ـ استاد ،گروه آب و هواشناسي ،دانشکده برنامه ريزی و علوم محیطي ،دانشگاه تبريز
9ـ استاديار ،گروه آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعي ،دانشگاه ارومیه
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نشان میدهد که مدل نمایی ،باالترین میزان ضریب تعیین (برابر  )0/16را دارد و عالوه بر
همبستگی باال ،به دلیل داشتن مقادیر کم شاخصهای  RMSEو  ،MAEدارای کارایی قابل قبولی
در برآورد بارندگی این حوضه میباشد .بنابراین این مدل را میتوان به عنوان مناسبترین مدل
برآورد بارندگی در حوضه دریاچه ارومیه معرفی نمود.
واژگان کلیدی :برآورد مقدار بارندگی ،ماهواره  ،TRMMماهواره متئوست ،مدل نمایی ،مدل
مفهومی ابر ،حوضه آبریز دریاچه ارومیه.

مقدمه

بارندگی به عنوان یک متغیر تصادفی جزو آن دسته از عناصر اقلیمی است که تغییرات
چشمگیری با زمان و مکان دارد؛ به گونهای که میتوان آن را در زمره تغییرپذیرترین عناصر
جوی به حساب آورد (رسولی و همکاران6332 ،؛  .)624بنابراین ،اندازهگیری و برآورد دقیق
آن اهمیت زیادی دارد و در زمینههای مختلفی مانند تغییر اقلیم ،خشکسالی ،مطالعه رواناب،
مطالعات کشاورزی و مدیریت منابع آب مورد استفاده قرار میگیرد (رسولی.)602 :6330 ،
برآورد بارندگی در مناطق فاقد آمار یا دارای ایستگاههای کم و نامنظم ،از موارد ضروری
در تحقیقات هیدروکلیماتولوژی میباشد .این مسئله در کشور ما که فاقد شبکه منظم و
متراکم ثبت بارش میباشد ،اهمیت بیشتری پیدا میکند .امروزه دسترسی به دادههای
ماهوارهای ،باعث ایجاد و توسعه مدلهای زیادی در زمینه برآورد بارش شده است.
در دهههای اخیر ،محققان زیادی به تحقیق در زمینهی برآورد بارندگی توسط دادههاای
ماهوارههای پرداختهاند :جوانمرد و همکاران ( )4060به منظور ارزیاابی باارش بارآورد شاده
 ،TRMMبه مقایسه این دادهها با دادههاای باارش شابکه بنادی شاده زمینای در ایاران
پرداختند .المزروی )4066( 6به واسنجی بارشهای  TRMMدر عربستان پرداخات .هیال و
همکاران ) 4066( 4به تخمین بارش با استفاده از مدل مفهومی ابر و تصاویر ماهواره متئوست
- Almazroui
- Haile
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پرداختند .چن و همکاران )4063( 6به ارزیابی دادههای بارش راداری و مااهوارهای باا داده-
های ثبت شده در تایوان پرداختند .آنها از دادههاای مااهوارهای PERSIANN- ،3B24RT
 3B24V1 ،CCSو  CMORPHاستفاده کردند .قجرنیاا و همکااران ( )4062باه مقایساه
دادههای بارش  TMPA ،CMORPH ،PERSIANNو آفرودیت باا دادههاای زمینای در
حوضه دریاچه ارومیه پرداختند .ایونیادو و همکااران )4061( 4باه مقایساه دادههاای باارش
 TRMMبا دادههای زمینی و راداری در جنوب یونان پرداختند.
آذری و همکاران ( )6311برای برآورد بارش در حوضه مادرسو در گلستان از تصاویر
 AVHRRماهواره نوآ استفاده نموده و نرخ بارش را برآورد نمودند .متکان و همکاران
( )6311با استفاده از روش همسانسازی احتماالت ،دادههای ماهواره متئوست  2و
 TRMMرا ترکیب کرده و برای تخمین بارش در حوضه مادرسو استفاده نمودند .غضنفری
مقدم و همکاران ( )6330مدل پرشین و روشهای درون یابی بارش را مورد مقایسه قرار
دادند .حجازیزاده و همکاران ( )6336به ارزیابی بارش ماهوارهای  3B23و مقایسه آن با
مقادیر حاصل از تکنیک کریجینگ پرداختند .عرفانیان و همکاران ( )6334به ارزیابی داده-
های  TRMMدر مناطق خشک و نیمه خشک ایران پرداختند .ایلدرمی و همکاران ()6334
به برآورد بارش به کمک شبکه عصبی مصنوعی پرداختند .کتیرایی بروجردی ( )6334به
مقایسه دادههای بارش مدل پرشین و دادههای زمینی در ایران پرداخت .میانآبادی و
همکاران ( )6334به ارزیابی مدل  CMORPHدر شمال شرق ایران پرداختند .جوان و
عزیززاده ( )4062به بررسی کارایی دادههای  TRMM-3B23 V2در شمالغرب ایران
پرداخته و به این نتیجه رسیدند که این دادهها در برآورد بارشهای سنگین در منطقه
موردمطالعه در مقیاس ماهانه عملکرد ضعیفی دارند .با بررسی مطالعات انجام شده در زمینه
برآورد بارندگی معلوم میشود که دادههای  TRMMقابلیت زیادی در برآورد بارندگی دارد؛
مدل نمایی به دلیل داشتن مطابقت زیاد با دادههای زمینی مورد استفاده محققان زیادی قرار
گرفته و مدل مفهومی ابر نیز به دلیل استفاده از دادههای زمینی و تصاویر ماهوارهای به
- Chen, et al.
- Ioannidou
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عنوان ورودی مدل و توجه به خصوصیات فیزیکی الیههای ابر ،کارایی زیادی در برآورد
بارش دارد .این تحقیق در پی آن است تا کارایی روشهای مختلف برآورد بارش مانند مدل
نمایی و مدل مفهومی ابر و الگوریتم  3B24ماهواره  TRMMرا در حوضه دریاچه ارومیه
مورد بررسی قرار دهد تا ضمن شناسایی مناسبترین روش ،بتوان به تخمینی مناسب و
یکپارچه برای منطقه مورد مطالعه دست یافت.
مواد و روشها

حوضه آبریز دریاچه ارومیه با وسعت حدود  26106کیلومتر در شمالغربی ایران قرار
گرفته و بوسیله بخش شمالی کوههای زاگرس ،دامنه جنوبی سبالن و دامنههای شمالی،
غربی و جنوبی سهند احاطه شده است .این حوضه با دارا بودن حدود  3/62درصد از سطح
کشور ،حدود  2درصد از کل منابع آب سطحی را به خود اختصاص میدهد (مطالعات پایه
منابع آب .)6 :6312 ،میانگین دمای ساالنه هوا در این منطقه  64/2درجه میباشد .از نظر
بارش منطقه نیمه خشک بوده و میانگین بارش ساالنه  302میلیمتر میباشد (رضاییبنفشه
و همکاران.)21 :6330 ،
دادههای مورد استفاده در این پژوهش ،شامل دادههای ساعتی بارش ،دما ،فشار هوا و
دمای نقطه شبنم  61ایستگاه سینوپتیک واقع در حوضه دریاچه ارومیه با طول دوره آماری
 4002تا  ،4066دادههای نرخ بارندگی سه ساعته  3B24-V1ماهواره  TRMMبا تفکیک
مکانی  0/42درجه و تصاویر مادون قرمز حرارتی ماهواره متئوست  2میباشد .موقعیت
جغرافیایی حوضه دریاچه ارومیه و پراکنش مکانی ایستگاهها در شکل  6نشان داده شده
است.
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شکل  :1موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز دریاچه ارومیه و ایستگاههای مورد مطالعه

برای تعیین بارندگیهای فراگیر ،دادههای ساعتی کلیه ایستگاهها بررسی شد و در نهایت
 2واقعه بارشی فراگیر انتخاب گردید (جدول  .)6منظور از بارش فراگیر ،بارشی است که
حداقل  %20از ایستگاهها در آن ساعت ،بارشی مساوی یا بیشتر از  6میلیمتر را ثبت کرده
باشند .در این تحقیق از واقعه سوم به دلیل داشتن تعداد مشاهدات بیشتر و میانگین بارش
باالتر استفاده شده است.
جدول  :1بارشهای فراگیر انتخاب شده در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

واقعه بارش

سال

ماه

روز

تعداد مشاهدات

میانگین بارش

6
4
3
2

4060
4060
4003
4001

می
مارس
نوامبر
اکتبر

4 -3
6 -4
62-63
42-42

2
1
64
1

()mm
44 /3
61 /2
34 /1
36 /2

ماهواره  ،TRMMمحصول مشترك کشورهای ژاپن و آمریکا است که در  42نوامبر
سال 6332به فضا پرتاب شده است .میزان تفکیک مکانی آن ،حدود  0/42درجه است و از
 20درجه عرض شمالی تا  20درجه عرض جنوبی را پوشش می دهد .ماهواره TRMM
حاوی پنج سنجنده متفاوت است که سه سنجنده ،رادار بارش ( ،)PRتصویرگر میکروویو
( )TMIو اسکنر مرئی و مادون قرمز ( )VIRSمربوط به اندازه گیری بارش میباشند .در
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این مطالعه از دادههای نرخ بارندگی سه ساعته  3B24-V1با تفکیک مکانی  0/42درجه
استفاده میشود .مقادیر بارش با فرمت  Netcdfدریافت شد .پس از تبدیل دادهها به نقشه
رستری و استخراج بارش سه ساعته ،فایلهای رستری در  ArcGISبا یکدیگر ادغام شده و
بارش شش ساعته بدست آمد.
مدل نمایی به دلیل استفاده از تصاویر متئوست برای برآورد بارندگی و دادههای
 TRMMبرای کالیبراسیون دادهها ،قادر به ارائه تخمینی بهتر بوده و متداولترین روش در
برآورد بارش میباشد .برای برآورد بارش در مدل نمایی از رابطه زیر استفاده میشود
(:)Vicente et al., 1991: 1111
رابطه 6
در رابطه فوق R ،میانگین نرخ بارش بر حسب میلی متر بر ساعت TB ،دمای
درخشندگی بر حسب کلوین b = -381314 × 60-4 ، a = 686613 × 6066 ،و  c=684میباشند.
دمای درخشندگی ابرها 6از طریق محاسبه میزان انرژی دریافتی توسط سنجندهها و با
معکوس سازی قانون پالنک بدست میآید (:)Sollehim, 2001: 9
رابطه 4

در این رابطه c6 ،و  c4ضرایب کالیبراسیون و  Lλرادیانس طیفی میباشد.
برای محاسبه دمای درخشندگی ،اعداد رقومی پیکسلها در هر یک از تصاویر به
رادیانس تبدیل میشود .رادیانس طیفی ( )Lλاز رابطه زیر بدست میآید ( Sollehim,
:)2001: 9
رابطه 3

- Brightness Temperature

1
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که  DNمقدار پیکسل در تصویر متئوست  ،و  ضرایب کالیبراسیون میباشند .مقدار
ضریب  برابر  2میباشد ولی مقدار ضریب  در هر روز تغییر میکند (جدول .)4
جدول  :2مقادیر ضریب  برای تاریخهای مورد نظر ()Eumetsat, 2112

تاریخ

ضریب 

 62نوامبر 4003
 61نوامبر 4003
 63نوامبر 4003

0/032211
0/032226
0/032132

مدل مفهومی ابر 6بر اساس مدل تک الیه میباشد که توسط گئورگاکاکوس و براس
( )6312و با استفاده از دادههای هواشناسی ارائه شده و محققان دیگر با استفاده از دادههای
رادار و تصاویر ماهوارهای ،آنرا توسعه دادهاند (Andrieu et al., 4003؛ Hail et al.,
 .)4066مدل مفهومی ابر به صورت زیر میباشد (:)Hail et al., 4066: 36
رابطه 2
ds
که
dt

تغییرات مقدار آب مایع در باالی الیه ابر نسبت به زمان I ،میزان آب مایع

ورودی s ،مقدار آب مایع در الیه ابر و  زمان واکنش میباشد .این مدل دارای پارامترهای
زیر است :فشار و دمای پایین ابر ،فشار باالی ابر ،میزان آب مایع ورودی و نرخ بارش
(رسولی و همکاران .)630 :6332 ،کلیه محاسبات این مدل در نرم افزار  MATLABبرنامه
نویسی و اجرا شد.
برای مقایسه بارشهای برآوردی با بارشهای ایستگاههای زمینی از معیارهای آماری
ضریب تعیین ( ،)R4میانگین خطا ( ،)MEمیانگین خطای مطلق ( )MAEو جذر میانگین
توان دوم خطا ( )RMSEاستفاده گردید که روابط آنها به صورت زیر میباشد:

- Conceptual cloud model

1
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رابطه 66
رابطه 64

رابطه 63
مقدار بارندگی مشاهدهای و  Nتعداد کل
مقدار بارندگی برآورد شده،
که
مشاهدات میباشد.)Jolliffe and Stephenson, 4064: 10( .
یافتهها و بحث

برای اعتبارسنجی مقادیر بارندگی  TRMMدر حوضه دریاچه ارومیه از دادههای
ایستگاههای زمینی استفاده شد .توزیع مکانی مقادیر معیارهای خطا در ایستگاههای مورد
مطالعه در شکل  4آمده است .در اکثر ایستگاهها  R4بیشتر از  0/22میباشد .مقدار RMSE
در تمام ایستگاهها کمتر از  3و  MAEکمتر از  4میلیمتر میباشد که از دقت باالیی
برخوردار است .بررسی مقادیر  MEنیز نشان میدهد که مدل مورد استفاده به جز اشنویه ،در
سایر ایستگاهها مقدار بارندگی را کمتر برآورد کرده است .نمودار پراکنش مقادیر بارش
مشاهدهای و برآورد شده  TRMMدر شکل  3نشان داده شده است .در این نمودار ،بیشتر
نقاط پایینتر از خط برازش قرار دارند که تخمین پایینتر ماهواره  TRMMرا نشان میدهد.
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شکل  :2توزیع مکانی معیارهای آماری خطای دادههای TRMMدر حوضه دریاچه ارومیه

شکل  :3پراکنش مقادیر بارش مشاهدهای و برآورده شده  TRMMدر حوضه دریاچه ارومیه
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برآورد بارندگی حوضه با استفاده از مدل نمایی

نتایج برآورد مدل نمایی در حوضه در شکل  2نشان داده شده است که بیانگر مطابقت
زیاد دادههای برآورد شده با دادههای زمینی میباشد .در شکل  2توزیع مکانی مقادیر
شاخصهای  MAE ،RMSE ،R4و  MEنشان داده شده است .بر اساس میزان  ،R4در
اکثر ایستگاهها همبستگی باالیی با مقادیر واقعی وجود دارد و میزان ضریب تعیین باالتر از
 0/22میباشد .مقدار  RMSEو  MAEنیز کمتر از  3میلیمتر میباشد که کارایی باالی
مدل را نشان میدهد .مطابق شاخص  ،MEمدل مورد استفاده ،در قسمتهای مرکزی مقدار
بارندگی را بیشتر از مقدار واقعی و حاشیههای شمالی و جنوبی کمتر از مقدار واقعی برآورد
کرده است .در نمودار پراکنش بارش مشاهدهای و برآورد شده (شکل  )1بیشتر نقاط پایینتر
از خط برازش هستند که تخمین پایینتر مدل نمایی را نشان میدهد.

شکل  :4مقایسه بارندگی  6ساعته ثبت شده و برآورد شده توسط مدل نمایی در حوضه دریاچه ارومیه
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شکل  :5توزیع مکانی معیارهای آماری خطای مدل نمایی در حوضه دریاچه ارومیه

شکل  :6پراکنش مقادیر بارش مشاهدهای و برآورده شده مدل نمایی در حوضه دریاچه ارومیه

برآورد بارندگی حوضه با استفاده از مدل مفهومی ابر

مقدار بارندگی حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از مدل مفهومی ابر برآورد شده و نقشه-
های رس تری بارش برآورد شده برای حوضه استخراج شد .برای مقایسه بهتر ،نقشههای 1
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ساعته با یکدیگر ادغام شده و نقشه بارش تجمعی آورده شده است (شکل  .)2مطالعه نقشه-
ها نشان میدهد که توزیع مکانی بارش مشاهدهای ،با بارش برآورد شده توسط مدل ابر
مطابقت دارد .پس از برآورد بارندگی ،میانگین معیارهای خطا محاسبه شده و توزیع مکانی
آنها در شکل  1آورده شد .در این مدل ،در اکثر ایستگاهها مقدار  R4باالی  0/2میباشد .در
تمام ایستگاهها مقدار  RMSEکمتر از  2و مقدار  MAEنیز کمتر از  3میلیمتر بوده است.
بررسی شاخص  MEنیز نشاندهنده بیشبرآورد این مدل میباشد .نمودار پراکنش مقادیر
مشاهدهای و برآورد شده در شکل  3نشان داده شده است .در این شکل بیشتر نقاط باالتر از
خط برازش قرار گرفتهاند که بیشبرآورد مدل را نشان میدهد.

شکل  :7توزیع مکانی بارش مشاهده شده و برآورد شده توسط مدل مفهومی ابر ( 17تا  11نوامبر
)2111
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شکل  :8توزیع مکانی معیارهای آماری خطای مدل ابر در حوضه دریاچه ارومیه

ا
شکل  :1پراکنش مقادیر بارش مشاهدهای و برآورده شده توسط مدل مفهومی ابر در حوضه دریاچه
ارومیه
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ارزیابی تطبیقی روشهای برآورد بارندگی در حوضه دریاچه ارومیه

روشهای برآورد بارندگی در حوضه دریاچه ارومیه جهت انتخاب و معرفی مناسبترین
مدل در حوضه مورد بررسی قرار گرفتند .در شکل  60مقادیر کلی شاخصهای آماری ، R4
RMSEو  MAEنشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،مدل نمایی ،مدل
مفهومی ابر و دادههای ( TRMMضریب تعیین برابر  0/22 ،0/16و  )0/23به ترتیب
بیشترین همبستگی را با مقادیر واقعی بارندگی نشان میدهند ..بنابراین مدل نمایی ،مقدار
بارندگی را با دقت باالتری برآورد نموده است .مقدار شاخصهای  RMSEو  MAEنیز
برای مدل نمایی به ترتیب  6/21و  6/06میباشد.

شکل  :11مقایسه معیارهای خطای دادههای  ،TRMMمدل نمایی و مدل ابر

نتیجه گیری

در پژوهش حاضر ،برای برآورد مقادیر بارندگی  1ساعته در حوضه دریاچه ارومیه ،از
الگوریتم  3B24ماهواره  ،TRMMمدل نمایی و مدل مفهومی ابر استفاده شده است .نتایج
استفاده از الگوریتم  3B24ماهواره  TRMMنشان دهنده مطابقت نسبی این دادهها با
مقادیر ثبت شده ایستگاههای زمینی میباشد .این نتایج ،با یافتههای علمی سایر
پژوهشگران همچون عسگری و همکاران 6312 ،و جوانمرد و همکاران 4060 ،همخوانی
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دارد .استفاده از مدل نمایی در برآورد بارندگی نشان میدهد که این مدل همبستگی باالیی
با مقادیر واقعی دارد .همچنین این مدل به دلیل داشتن مقادیر کم شاخصهای  RMSEو
( MAEبه ترتیب  6/21و  ،)6/06دارای کارایی قابل قبولی در برآورد بارندگی میباشد.
نتایج این قسمت با یافتههای پژوهشگرانی نظیر وارداه و همکاران 4001 ،و هیل و
همکاران 4060 ،همخوانی دارد .در مدل مفهومی ابر میانگین معیارهای  MAEو RMSE
به ترتیب برابر  6/20و  4/42میلیمتر میباشد که مقدار کم آنها بیانگر قابل قبول بودن این
مدل است .نتایج استفاده از مدل ابر نیز با یافتههای پژوهشگران (اندریو و همکاران 4003 ،و
هیل و همکاران )4066 ،همخوانی دارد .به طور کلی میتوان گفت که از بین سه روش
برآورد بارندگی ،مدل نمایی به دلیل داشتن ضریب تعیین باالتر ،میانگین خطاهای کمتر و
برازش بهتر دادهها ،نتایج بهتری را نسبت به سایر مدلها ارائه داده است .بنابراین این مدل
را میتوان به عنوان مناسبترین مدل برآورد بارندگی کوتاهمدت در حوضه دریاچه ارومیه
معرفی نمود .این تحقیق در مقیاس زمانی شش ساعته و در حوضه دریاچه ارومیه انجام شده
است ،لذا به سایر محققان توصیه میشود کارایی این مدلها را در مقیاس زمانی روزانه و
ماهانه ،مورد ارزیابی قرار دهند و نیز از سایر مدلها و الگوریتمهای برآورد بارندگی در
حوضه دریاچه ارومیه استفاده نموده و با نتایج تحقیق حاضر مقایسه نمایند.
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