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چکيده
در این مقاله به ارزیابي دقت اطالعات چهار پایگاه بارش شبکهبندی شده جهاني شامل  PCDR ،GPCC ،CRUو  DELدر
حوضه دریاچه اروميه پرداخته شده است .بدین منظور از بارش مشاهداتي در شش ایستگاه همدیدی شامل اروميه،
مهاباد ،تکاب ،تبریز ،مراغه و سقز بين سالهای  1984تا  2013استفاده شد .ارزیابيها بر اساس ضریب کارایي نش-
ساتکليف ) ،(NSEضریب همبستگي ) ،(CCجذر ميانگين مربعات خطا ) (RMSEو  Biasانجام گرفت .نتایج در تمام
مقياسها (ماهانه ،فصلي و ساالنه) ،حاکي از عملکرد مناسب  GPCCبود .برای مثال در مقياس ساالنه GPCC ،به ترتيب
با  CC ،NSEو  RMSEبرابر با  0/94 ،0/87و  31/12ميليمتر ،بهتر از سایر پایگاهها عمل نموده است .بر اساس نتایج
بهدستآمده ،عملکرد  CRUنيز قابلقبول است .این پایگاه بر اساس  Biasبهتر از  GPCCعمل کرده است .همچنين
 PCDRو  DELعملکرد قابل قبولي در هيچ مقياس زماني نداشتهاند.
واژههاي کليدي :پایگاه بارش.DEL ،PCDR ،GPCC ،CRU ،

مقدمه

*

یکي از محدودیتهای جدی در انجام مطالعات در حوزهی منابع
آب و هيدرولوژی ،کمبود اطالعات مورد نياز از نظر مکاني-زماني
است .مهمترین پارامتر الزم در این زمينه بارش است که
اندازهگيری دقيق آن ،نقش مهمي در مدیریت منابع آب دارد.
بارش یکي از عناصر مهم چرخه آب است که در زمينههای
مختلف از قبيل هواشناسي ،منابع آب و کشاورزی از اهميت
فراواني برخوردار است ) .(Ebert et al., 2007اطالعات قابل
اطمينان و کامل بارش ،مهمترین چالش در تجزیه و تحليل
بارش و پيشبينيهای هيدرولوژیکي در مدیریت منابع آب است
) (Moazami et al., 2013; Jiang et al., 2016این مسئله در
سراسر جهان بهعنوان یک چالش شناخته ميشود؛ اما در
کشورهای در حال توسعه این مسئله حادتر است (Behrangi et
).al., 2011; Meng et al., 2014
به دليل محدودیتهای اقتصادی ،توپوگرافي و جغرافيایي،
ایستگاههای زميني اندازهگيری اطالعات هواشناسي از پراکندگي و
تراکم مناسبي برخوردار نيستند (Su et al., 2008; Xu et al.,
)2016؛ بنابراین ،نميتوان دید صحيحي از وقایع مکاني نظير بارش
* نویسنده مسئول EbrahimiK@ut.ac.ir :
http://can.ut.ac.ir/member/ebrahimi.aspx

با استفاده از تعداد نقاط محدود برداشت اطالعات در
ایستگاههای اندازهگيری زميني داشت .با پيشرفت علم و نياز به
تحقيقات با مقياس مکاني-زماني مختلف در زمينه هواشناسي،
هيدرولوژی و منابع آب ،پایگاههایي توسعه یافتهاند که اطالعات
الزم برای انجام این تحقيقات را در اختيار محققان قرار
ميدهند .این پایگاهها با تفکيک مکاني منطقهای یا جهاني و
تفکيک زماني چند ساعته تا ماهانه توسعه یافتهاند .اطالعات
الزم برای توسعه این پایگاهها از سه منبع مختلف بهدست
ميآید که عبارتند از دادههای ایستگاهي؛ مشاهدات ماهوارهای و
اجرای مدلها اتمسفری-هيدرولوژیکي .برخي پایگاهها تنها از
یکي از این منابع اطالعاتي استفاده ميکنند و برخي دیگر از
ترکيبي از آنها بهره ميگيرند .برای نمونه پایگاههای
 APHRODITE1و  CRU2تنها از اطالعات زميني ،پایگاههای
 PERSIANN3و  CMAP4از اطالعات ماهوارهای ،پایگاهها
 TRMM5 3b42و  GPCP6از ترکيب اطالعات زميني و
1. Asian Precipitation - Highly Resolved Observational Data
Integration Towards Evaluation
2. Climatic Research Unit
3. Precipitation Estimation From Remotely Sensed Information Using
Artificial Neural Networks
4. CPC Merged Analysis Of Precipitation
5.Tropical Rainfall Measuring Mission
6 .Global Precipitation Climatology Project
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ماهورهای و  MERRA1و  GLDAS2از اجرای مدلهای سطح
زمين حاصل ميگردند .لذا ،موارد اخير در دسته پایگاههای
دادههای سنتز شده جای ميگيرند.
اطالعات پایگاههای بارش شبکهبندی شده در زمينههای
مختلفي مورد استفاده قرار گرفته است .برای نمونه Javanmard
) et al. (2010به بررسي دقت اطالعات  TRMM 3b42در
گستره ایران بين سالهای  1998تا  2006پرداختند ،نتایج
نشان دهنده همبستگي مناسب اطالعات  TRMM 3b42در
ایستگاههای مورد بررسي و کم تخميني اطالعات این پایگاه بود.
در تحقيق دیگری که توسط) Ghajarnia et al. (2015انجام
شد ،اطالعات  CMORPH ،PERSIANN ،APHRODITEو
 TRMMدر حوضه اروميه مورد ارزیابي و مقایسه قرار گرفت.
نتایج برتری اطالعات  APHRODITEرا نسبت به سایر پایگاهها
نشان داد Hajihoseini et al. (2015) .بهمنظور بررسي تغييرات
متغيرهای هواشناسي و هيدرولوژیکي در باالدست حوضه
هيرمند در قرن گذشته از اطالعات  CRUاستفاده کردند .نتایج
این تحقيق کارایي اطالعات  CRUرا نشان داد .در تحقيقي
دیگر Azizi et al. (2016) ،به ارزیابي اطالعات بارش
 GPCC ،APHRODITEو  DEL3در چند ایستگاه بارانسنجي
در ایران پرداختند .نتایج تحقيق ایشان نشان داد
 APHRODITEدر نواحي شمال غربي و داخلي ایران مناسبتر
است و  GPCCبرای مناطق غربي ،شمال شرقي ،جنوب و جنوب
شرقي عملکرد بهتری دارد.
تحقيقات بينالمللي زیادی نيز در این زمينه انجام شده
است .برای نمونه ) Tanarhte et al. (2012به ارزیابي روند
بارندگي و دما بر اساس اطالعات هشت پایگاه شامل ،CRU
،CPC GHCN/CAMS5 ،CPC-PREC4،DEL ،GPCC
 ENSEMBLES6 ،APHRODITEو  ECMWF7در مناطق
مدیترانه و خاورميانه پرداختند .نتایج آنها نشان داد در اکثر
موارد همبستگي اطالعات پایگاههای مختلف مناسب است .تمام
پایگاهها روند افزایشي در دما و کاهشي در بارش را در منطقه
نشان دادند .مطالعه ) Ongoma and Chen (2016به بررسي
تغييرات مکاني-زماني دما و بارندگي در شرق افریقا با استفاده از
اطالعات دما و بارش پایگاه  CRUو بارش  GPCCپرداخت.

نتایج ایشان حاکي از آنومالي 8مثبت بارش و دما در مناطق
شمالي منطقه مطالعاتي و آنومالي منفي در مناطق جنوبي
منطقه بود .در مطالعهای دیگر Guo et al. (2016) ،اطالعات
بارش ) PERSIANN-CDR9 (PCDRرا بهمنظور پایش
خشکسالي در چين بين سالهای  1983تا  2014مورد ارزیابي
قرار دادند .شاخص  SPI10بهعنوان شاخص خشکسالي در
مقياسهای یک ،سه ،شش و دوازده ماهه مورد استفاده قرار
گرفت .نتایج نشاندهنده الگوی یکسان در نتایج پایش
خشکسالي توسط اطالعات زميني و  PCDRبود .بيشترین
همخواني در مقياس ششماهه  SPIمشاهده شد.
با این که استفاده از اطالعات پایگاههای بارش جهاني دو
محدودیت تفکيک مکاني-زماني مناسب و سری زماني طوالني
مدت بارش که الزمه مطالعات اقليمي و هيدرولوژی است را
مرتفع ميسازد؛ اما با این وجود نميتوان یک پایگاه را بهعنوان
بهترین پایگاه در تمام مناطق معرفي کرد ،چون دقت پایگاهها از
منطقهای به منطقه دیگر متفاوت است ) (Duan et al., 2016و
باید بررسي شود که یک پایگاه به تنهایي یا ترکيبي از آنها
ميتواند بهترین نتایج ممکن را حاصل نماید .(Tanarhte et al.,
) 2012در مناطقي با شبکه ایستگاههای زميني پراکنده و کم،
مانند ایران ،اهميت استفاده از این پایگاهها دو چندان است .در
این راستا در مقاله حاضر ،به ارزیابي اطالعات بارش جدیدترین
نسخه ( GPCCنسخه  PCDR ،CRU TS 3.23 ،)7و  DELدر
حوضه دریاچه اروميه پرداخته شده است .اطالعات بارش
 CRU ،GPCCو  DELدارای مقياس زماني ماهانه و مقياس
مکاني  0/5درجه هستند و اطالعات  PCDRدارای مقياس زماني
روزانه و مقياس مکاني  0/25درجه ميباشد .ویژگي مشترک این
پایگاهها ،سری زماني بلندمدت اطالعات آنها و استفاده از
اطالعات ایستگاهي در ایجاد این پایگاهها است .به منظور
مقایسه و ارزیابي اطالعات شبکهبندی بارش ،از اطالعات شش
ایستگاه همدیدی در سطح حوضه در یک دوره  30ساله بين
سالهای  2013-1984استفاده شد .در ادامه روش کار و نتایج
مورد بحث قرار گرفته است.

مواد و روشها
منطقه مطالعاتي

1 .Modern-Era Retrospective Analysis For Research And Applications
2. Global Land Data Assimilation System
3 .University of Delaware
4. Climate Prediction Center Precipitation
5 .Climate Prediction Center Precipitation - Global Historical
Climatology Network - Climate Anomaly Monitoring System
6 .ENSEMBLES gridded data set
7 .ECMWF reanalysis

حوضه اروميه در شمال غرب ایران قرار گرفته و به وسيله بخش
8 .Anomaly
9. Precipitation Estimation from Remotely Sensed Information using
Artificial Neural Networks–Climate Data Record
10 .Standardized Precipitation Index
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شمالي کوههای زاگرس و دامنههای جنوبي کوه سبالن و نيز
دامنههای شمالي ،غربي و جنوبي کوه سهند احاطه شده است.
این حوضه بين مختصات جغرافيایي́  44˚,07تا ́  47˚,53طول
شرقي و́  35˚,40تا́  38˚,30عرض شمالي واقع شده است .بر
اساس تقسيمبندی حوضههای کشور ،حوضه دریاچه اروميه یکي
از شش حوضه اصلي ایران است؛ که از سمت شمال به حوضه
رودخانه ارس ،از سمت شرق به حوضه رودخانه سفيدرود ،از
سمت جنوب به حوضههای رودخانههای قزلاوزن و سيروان و از
غرب به حوضه زاب و قسمتهایي از مرز ایران با کشورهای عراق
و ترکيه محدود است .حوضه دریاچه اروميه در سطحي معادل
 51´862کيلومترمربع ،حدود نيمي از استان آذربایجان غربي
( 21´720کيلومترمربع) ،بخش وسيعي از استان آذربایجان
شرقي ( 20´183کيلومترمربع) و قسمتي از استان کردستان
( 5´320کيلومترمربع) را دربر ميگيرد .حدود  34´100کيلومتر
مربع از سطح حوضه دریاچه اروميه را مناطق کوهستاني و

 13´114کيلومترمربع آن را دشتها و کوهپایهها و حدود
 4´639کيلومترمربع آن را نيز دریاچه اروميه در بر گرفته است.
در این تحقيق از آمار بارش ماهانه شش ایستگاه همدیدی در
سطح حوضه دریاچه اروميه که دارای آمار بلندمدت (-2013
 )1984بودند ،استفاده شد .این شش ایستگاه شامل ایستگاههای
اروميه ،مهاباد ،تکاب ،تبریز ،مراغه و سقز ميباشند .از آنجا که
ماهيت پایگاههای شبکهبندی شده ،ارائه مکاني اطالعات است،
بارش این شش ایستگاه با استفاده از روش چندضلعيهای تيسن
به بارش متوسط منطقهای ،برای حوضه تبدیل گردید .همچنين
عالوه بر مقایسه منطقهای ،بررسي بارش به صورت ایستگاه به
ایستگاه نيز صورت گرفت .الزم به ذکر است ،در مواردی نياز به
بازسازی و تکميل اطالعات بود؛ که به این منظور از طریق
برازش معادله رگرسيوني نسبت به تکميل اطالعات اقدام گردید.
جدول ( )1مشخصات ایستگاههای مورد استفاده را نشان مي-
دهد.

جدول  .1مشخصات ايستگاههاي همديدي موردمطالعه

نام ایستگاه

طول جغرافيایي)
درجه(

عرض جغرافيایي
)درجه(

ارتفاع )متر(

متوسط بارندگي )ميليمتر(

ضریب تغييرات بارندگي
)درصد(

اروميه

45/08

37/53

1315/9

312

30

مهاباد

45/72

36/77

1385

401

24

تکاب

47/12

36/38

1765

338

31

تبریز

46/28

38/08

1361

247

22

مراغه

46/27

37/40

1477/7

302

30

سقز

46/27

36/25

1522/8

463

27

پايگاه اطالعات CRU

مرکز تحقيقات اقليمي ) (CRUدر دانشکده آنگليا 1شرقي در
انگلستان در سال  1972تأسيس شد .این پایگاه اطالعات
اقليمي مختلفي را برای کل جهان ارائه ميدهد .پایگاه CRU
اطالعات بارندگي خود را از درونیابي اطالعات ایستگاههای
زميني بهدست ميآورد .در این مقاله از سری زماني اطالعات
بارندگي این مرکز به نام  CRU TS 3.23استفاده شده است .این
اطالعات با تفکيک مکاني  0/5×0/5و تفکيک زماني ماهانه ،از
سال  1901تا  2014برای کل جهان در دسترس است .دادههای
بارندگي ماهانه مربوط به سالهای  1984تا  2013این مجموعه
در مقاله حاضر مورد استفاده قرار گرفته است .اطالعات اقليمي
مختلف  CRUبر روی درگاه اینترنتي به نشاني
 http://www.cru.uea.ac.uk/dataدر دسترس است.
1 .Anglia

پايگاه اطالعات GPCC

پایگاه بارش  GPCCدر سال  1989به درخواست سازمان جهاني
هواشناسي (WMO)2تأسيس شد و توسط سازمان هواشناسي
آلمان اداره ميشود .این پایگاه اطالعات بارش با تفکيکهای
مکاني  1×1 ،2/5×2/5و  0/5×0/5درجه را به صورت ماهانه در
اختيار پژوهشگران قرار ميدهد .این پایگاه تا کنون نسخههای
مختلفي از اطالعات بارش را ارائه داده است .در این مقاله از
آخرین اطالعات این مرکز ،اطالعات بازکاوی 3شده نسخه  7با
تفکيک  0/5×0/5درجه استفاده شد .اطالعات بارش بازکاوی
شده این پایگاه از اطالعات بارندگي  64400ایستگاه زميني در
ترکيب با دادههای سنجشازدور و مدلهای عددی ایجاد
شدهاند .اطالعات بارش این مجموعه برای سالهای  1901تا
2. World Meteorological Organization
3 .Reanalysis

590
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 2013موجود است .در این مقاله ،از اطالعات بارندگي این پایگاه
مربوط به سالهای  1984تا  ،2013استفاده شد .اطالعات بارندگي
 GPCCبر روی درگاه اینترنتي به نشاني
http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.gpcc.html

قابل دریافت است.
پايگاه اطالعات PERSIANN-CDR

پایگاه ) PERSIANN-CDR (PCDRاطالعات بارش را از سال
 1983تا حال ،با تفکيک مکاني  0/25×0/25درجه و مقياس
زماني روزانه در اختيار کاربران قرار ميدهد .اطالعات این پایگاه
که از طریق دادههای ماهوارهای حاصل ميگردد؛ توسط اطالعات
بارش  GPCPاصالح ميگردد ) .(Ashouri et al., 2015با توجه
به مقياس زماني و مکاني مناسب این پایگاه PCDR ،قابليت
استفاده در محدودهی وسيعي از مطالعات در حوزههای
هيدرولوژی و منابع آب را دارد .در این تحقيق ،اطالعات
بارش  PCDRبين سالهای  1984تا  2013مورد
استفاده قرار گرفت .اطالعات بارش  PCDRاز طریق آدرس
 ftp://data.ncdc.noaa.gov/cdr/persiann/filesقابل دریافت
است.
پايگاه اطالعاتDelaware Precipitation

پایگاه ) University of Delaware (DELدر مقياس ماهانه دما و
بارش را برای کل جهان در اختيار محققان قرار ميدهد .این
پایگاه اطالعات بارش ایستگاهي را از چندین منبع شامل شبکه
جهاني دیرینه اقليم ،1سازمان محيطزیست کانادا ،موسسه
هيدرومتولوژی در سنتپترزبورگ روسيه ،شبکه اطالعات اقليمي
گرینلند 2و مرکز ملي مطالعات جوی (NCAR) 3دریافت ميکند
و با استفاده از روش درونیابي CAI4به اطالعات شبکهبندی
بارش تبدیل ميکند .تا به امروز چهار نسخه از اطالعات DEL
منتشر شده است؛ که نسخه چهارم آن دوره  114ساله مربوط
به  1901تا  2014را در بر ميگيرد .در این مطالعه از اطالعات
بارش نسخه چهارم این پایگاه بين سالهای  1984تا 2013
استفاده گردید .قدرت تفکيک مکاني این پایگاه  0/5×0/5درجه
است .درگاه http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded
 /data.UDel_AirT_Precip.htmبرای دریافت اطالعات این
پایگاه استفاده شد.

1 .Global Historical Climate Network
2. Greenland Climate Network
3. National Center for Atmospheric Research
4. Climatologically Aided Interpolation

روش کار

بعد از دریافت اطالعات بارش از پایگاههای مختلف ،با استفاده از
نرمافزار  MATLABاطالعات مدیریت گردید و برای حوضه
اروميه؛ پنج سری زماني بارش (دادههای مشاهداتي،CRU ،
 PCDR ،GPCCو  )DELبهدست آمد .بهمنظور بررسي دقت
پایگاههای بارش ،عالوه بر مقایسه مقدار بارندگي پایگاههای
مختلف با بارش مشاهداتي ،چهار معيار ضریب کارایي نش-
ساتکليف ،(NSE) 5ضریب همبستگي ،(CC) 6جذر ميانگين
مربعات خطا (RMSE) 7و گرایش ) (Biasنيز استفاده گردید .این
معيارها بر اساس روابط زیر محاسبه ميشوند.
T
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ˆ  P
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t
t
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1
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Bias 
T
 Pt
t 1
بارش مشاهده شده در زمان ( tميلي-
T

(رابطه )4

CC 

T

متر) : P̂t ،مقدار بارش پایگاه جهاني مورد نظر در زمان ( tميلي-
و
متر)
 :Tطول دوره مورد مطالعه است .ارزیابيها در مقياس ماهانه،
فصلي و ساالنه صورت گرفت و معيارهای کارایي در تمام
مقياسها محاسبه شدند .در قسمت بعد ،نتایج حاصل از این
ارزیابيها ارائه شده است.

نتايج و بحث
بررسي دقت پايگاهها جهاني بارش در مقياس ماهانه

شکل ( )1ميانگين بارندگي ماهانه مشاهداتي ایستگاههای مورد
بررسي را ،در کنار بارش بهدست آمده از پایگاههای مختلف
5 .Nash–Sutcliffe Efficiency
6. Correlation Coefficient
7 .Root Mean Square Error
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نشان ميدهد .بر این اساس ،در ایستگاه اروميه عملکرد  CRUو
 GPCCبهتر از دو پایگاه دیگر است .در این ایستگاه  PDCRو
 DELدر اکثر ماهها بارش را بيش از مقدار مشاهداتي تخمين
زدهاند .بيشترین بيشتخميني  PCDRو  DELبه ترتيب مربوط
به ماههای ژوئن ( 1/7برابر) و ژوئيه ( 1/3برابر) بوده است .پایگاه
 GPCCدر این ایستگاه کمي ،کمتخمين است؛ به نحوی که در
مجموع متوسط ماهانه ،حدود  39ميليمتر بارش را کمتر از
مقدار مشاهداتي برآورد کرده است .وضعيت  PCDRو  DELدر
ایستگاههای دیگر نيز به همين صورت است و در اکثر موارد

بارش را بيشتر از مقدار مشاهداتي تخمين زدهاند .در سایر
ایستگاهها به طور متوسط  GPCCبهتر از  CRUعمل نموده
است و مقادیر بارش را نزدیک به مقدار واقعي تخمين زده است.
برای مثال در ایستگاه مهاباد متوسط بارندگي ماهانه مشاهداتي
 33/44ميليمتر بر ماه و بارش متوسط ماهانه حاصل از GPCC
برابر  33/31ميليمتر بر ماه بوده است .این مقدار برای پایگاه
 PCDR ،CRUو  DELبه ترتيب برابر  36/27 ،30/70و 25/44
ميليمتر بر ماه بهدست آمده است.
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شکل  .1ميانگين بارش ماهانه مشاهداتي و پايگاههاي جهاني بارش در ايستگاههاي مورد مطالعه

به منظور بررسي مکاني بارش ،اطالعات بارش ایستگاهي،
بر اساس روش چندضلعيهای تيسن به بارش متوسط منطقهای
برای حوضه اروميه تبدیل شد .شکل ( ،)2سری زماني بارش
متوسط حوضه اروميه را برای تمام پایگاههای بارش ،در مقياس
ماهانه نشان ميدهد .در این شکل ،بهترین تطابق مربوط به
 CRUو  GPCCبوده و بدترین تطابق مربوط به اطالعات بارش
 PCDRاست .عدم تطابق پایگاهها در اکثر موارد به صورت بيش
برآورد ظاهر شده است .به منظور بررسي دقيقتر ميزان تطابق

اطالعات بارش پایگاههای جهاني با بارش مشاهداتي ،نمودار
پراکنش اطالعات ،به صورت مجزا برای هر پایگاه داده ،در شکل
( )3ترسيم شده است.
شکل ( )3پراکنش بارش مشاهداتي و بارش حاصل از
پایگاههای جهاني در سطح حوضه اروميه را نشان ميدهد .بر
اساس این شکل ،اطالعات  GPCCبهترین پراکنش را حول خط
 y=xدارد .بعد از  CRU ،GPCCعملکرد مناسبي داشته است،
اما این پایگاه ،بارشهای بيشتر از  100ميليمتر را با اختالف

ميزان بارش مراغه (ميلي متر)

80

80
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برآورد کرده است .پایگاه  PCDRمقدار بارش برخي ماهها را ،با
وجود بارش مشاهداتي ،صفر تخمين زده است ،اما در اکثر موارد
بارش را بيش از مقدار مشاهداتي برآورد کرده است و اطالعات
آن باالی خط  y=xقرار گرفتهاند .اطالعات بارش پایگاه DEL
وضعيت بهتری نسبت به  PCDRدارند ،اما نسبت به دو پایگاه
دیگر عملکرد مناسبي نداشته است و دامنه پراکنش اطالعات

این پایگاه در مقایسه با  GPCCو  CRUبيشتر است .متوسط
بارش ماهانه مشاهداتي حوضه برابر  29/38ميليمتر بر ماه و
برای  CRUبرابر  29/88ميليمتر بر ماه بهدست آمده است .این
مقدار برای پایگاههای  PCR ،GPCCو  DELبه ترتيب برابر
 35/27 ،30/04و  34/49است.
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شکل  .2سري زماني بارش ماهانه مشاهداتي و پايگاههاي جهاني در حوضه اروميه
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شکل  .3ميانگين بارش ماهانه مشاهداتي و پايگاههاي جهاني در حوضه اروميه

بهمنظور بررسي دقيقتر ،چهار معيار ارزیابي اشاره شده،
برای تمام پایگاهها محاسبه شد که در شکل ( )4ترسيم شده

است .بر اساس معيار  ،NSEبه ترتيب  DEL ،CRU ،GPCCو
 PCDRبهترین تا بدترین عملکرد را در حوضه اروميه در مقياس
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ماهانه داشتهاند .مقدار شاخص  NSEمربوط به  GPCCبرابر
 0/94و برای  PCDR ،CRUو  DELبه ترتيب برابر  ،0/84صفر
و  0/42بوده است .معيار  CCو  RMSEنيز نتایج مشابهي با
شاخص  NSEارائه نمودهاند ،اما در شاخص  Biasرتبه CRU
بهتر از سایر پایگاهها است .بر اساس معيار  Biasپایگاه  CRUبا
بيشتخميني برابر  1/72درصد ،کمترین  Biasرا داشته است.

بعد از  GPCC ،CRUبا مقدار  Biasبرابر  2/27در رتبه دوم قرار
گرفته است .بر اساس این معيار ،پایگاه  PCDRبا  Biasحدود
 20درصد ،بدترین عملکرد را داشته است و  DELبا اندکي
برتری نسبت به  PCDRبا  Biasبرابر  17/39درصد ،در رتبه
سوم قرار گرفته است.
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شکل  .4تغييرات معيارهاي کارايي ماهانه در حوضه اروميه

بررسي دقت پايگاهها جهاني بارش در مقياس فصلي

در شکل ( ،)5دادههای فصلي بارندگي مشاهداتي در مقابل داده-
های فصلي بارش پایگاههای جهاني ترسيم شدهاند .بر اساس
شکل ( ،)4اطالعات  GPCCو  ،CRUپراکنش مناسبي حول
خط  y=xدارند .اما  CRUدر مقادیر باالتر بارش ،عملکرد
ضعيفتری نسبت به مقادیر کم بارش داشته است .این مورد در
اطالعات  GPCCنيز مشاهده ميشود ،اما این پایگاه نسبت به
 CRUبهتر عمل کرده است .عملکرد  PCDRو  DELدر مقياس
فصلي مناسب نبوده ،به نحوی که اکثر اطالعات باالتر یا پایينتر
از خط  y=xقرار گرفتهاند .بهطور کلي در تمام پایگاهها ،در اکثر
موارد تخمينها بيش از مقدار مشاهداتي بوده است ،اما شدت
آن در پایگاههای مختلف ،متفاوت است .در این زمينه  PDCRو
 DELعملکرد مناسبي نداشتهاند و به طور مشهودی در بيشتر
موارد اطالعات آنها باالتر از خط  y=xواقع شده است.
بر اساس نتایج مقياس فصلي ،متوسط بارش فصلي و

انحراف معيار بارش در حوضه اروميه به ترتيب برابر  88/25و
 63/87ميليمتر بهدست آمده است؛ که در این رابطه  CRUبا
متوسط  88/73ميليمتر به خوبي توانسته است ،متوسط
بارندگي را تخمين بزند ،در حالي که بر اساس انحراف معيار
 GPCCبا انحراف معيار  63/56ميليمتر ،بهتر از سه پایگاه دیگر
عمل کرده است .پایگاه  GPCCبر اساس متوسط بارندگي فصلي
با تخميني برابر با  90/65ميليمتر در رتبه دوم قرار گرفته است.
بر اساس انحراف معيار ،دو پایگاه  CRUو  DELبه ترتيب با
 -10و  +10درصد اختالف نسبت به انحراف معيار بارش
مشاهداتي ،به طور مشترک در رتبه دوم قرار گرفتهاند .همچنين
نتایج مربوط به  PCDRنشان داد ،این پایگاه در متوسط بارش
 22درصد و در انحراف معيار بارش فصلي  25درصد با مقدار
مشاهداتي تفاوت داشته است که بدترین نتيجه در ميان
پایگاههای مورد بررسي بوده است.
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شکل  .5نمودار پراکنش بارش فصلي مشاهداتي در مقابل دادههاي فصلي بارش حاصل از پايگاههاي بارش جهاني

شکل ( )6معيارهای کارایي را در مقياس فصلي نشان مي-
دهد .بر اساس معيار  ،NSEعملکرد  GPCCنسبت به دیگر
پایگاهها مناسبتر بوده است .مقدار  NSEمربوط به  GPCCبرابر
 0/97بهدست آمده است که نسبت به  PCDR ،CURو  DELبه
ترتيب برتری  400 ،6و  68درصدی را نشان ميدهد .مقدار
معيارهای  CCو  RMSEنيز نتایج مشابهي با معيار  NSEارائه
دادهاند و بر اساس این دو معيار نيز  GPCCبهترین پایگاه بوده
است .بر اساس معيار  CCعملکرد قابل قبولتری برای پایگاههای
 PCDRو  DELبهدست آمده است .این نتيجه نشان ميدهد،
گرچه این دو پایگاه ،دقت خوبي در برآورد مقدار بارش
نداشتهاند ،اما رفتار و چگونگي تغييرات بارش را به طور مناسبي
برآورد کردهاند .بر اساس معيار  ،CCپایگاه  GPCCبرتری 33 ،3
و  18درصدی نسبت به  PCDR ،CRUو  DELدارد .بررسي
معيار  RMSEنشان داد ،پایگاه  PCDRبر اساس این معيار نيز
وضعيت مناسبي ندارد و با  RMSEحدود  57ميليمتر ،بدترین
عملکرد را داشته است .بر اساس این معيار GPCC ،با RMSE
برابر  11ميليمتر و  CRUبا  RMSEبرابر با  19ميليمتر به
ترتيب رتبه اول و دوم را کسب کردهاند .همانند مقياس ماهانه،
در مقياس فصلي نيز  CRUاز نظر معيار  Biasبهتر از  GPCCو
دیگر پایگاهها بوده است .مقدار  Biasاطالعات این پایگاه تنها

 0/54درصد بوده است که نسبت به  PCDR ،GPCCو  DELبا
 Biasهایي برابر با  22/39 ،2/72و  16/70بهتر عمل کرده
است.
بررسي دقت پايگاهها جهاني بارش در مقياس ساالنه

در این قسمت ،به بررسي دقت بارش پایگاههای مورد مطالعه،
در مقياس ساالنه پرداخته شده است .شکل ( )6سری زماني
بارش مشاهداتي را در کنار بارش بهدست آمده از پایگاههای
بارش مورد مطالعه نشان ميدهد .در مقياس ساالنه توافق
مناسبي بين اطالعات مشاهداتي و اطالعات حاصل از  CRUو
 GPCCدیده ميشود .اما  PCDRو  DELدر اکثر سالها،
عملکرد مناسبي از خود نشان ندادهاند .برای بررسي دقيقتر،
نمودار پراکنش اطالعات ،برای بارش مشاهداتي و هر پایگاه
بارش جهاني ،به صورت مجزا در شکل ( )7ترسيم شده است.
نمودار پراکنش بارندگي ساالنه مشاهداتي در مقابل بارش
پایگاههای مختلف در شکل ( )7نشان داده شده است .بر این
اساس ،در حوضه اروميه در اکثر سالها بارش تخميني توسط
 PCDRبيشتر از مقدار مشاهداتي بوده است .پایگاه  DELنيز
نتایج مشابه  PCDRارائه نموده است؛ اما مقدار بيشتخميني
این پایگاه ،کمتر از  PCDRاست .پایگاه  CRUدر بارشهای
بيشتر از  500ميليمتر ،بارش ساالنه را کمتر از مقدار مشاهداتي
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تخمين زده است؛ اما در سایر موارد اطالعات تخميني پراکنش
مناسبي حول خط  y=xدارند .نتایج نشان ميدهد ،در ميان
پایگاههای مورد بررسي GPCC ،بهتر از سایرین بوده و بارش

حاصل از آن انطباق مناسبي در اکثر سالها با بارش مشاهداتي
داشته است.
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بررسي معيارهای آماری ميانگين و انحراف معيار بارش
ساالنه نشان داد که پایگاه  CRUدر مقياس ساالنه ،متوسط
بارندگي ساالنه را بهتر از سایر پایگاهها تخمين زده است ،اما بر
اساس انحراف معيار GPCC ،بهترین عملکرد را داشته است.
مقدار متوسط بارش ساالنه حوضه برابر  355ميليمتر ميباشد؛
که این مقدار توسط  PCDR ،GPCC ،CRUو  DELبه ترتيب
 423 ،364 ،359و  414ميليمتر برآورد شده است .بر اساس
انحراف معيار ،پایگاه  GPCCبا اختالفي برابر با  -5/6ميليمتری
نسبت به انحراف معيار بارش مشاهداتي ( 89ميليمتر) بهترین
دقت را داشته است .در این راستا پایگاه  PCDRبا انحراف معيار
 138ميليمتر ( 49ميليمتر اختالف) با انحراف معيار بارش
مشاهداتي بدترین وضعيت را داشته است .انحراف معيار پایگاه
 CRUو  DELنيز به ترتيب  75و  78ميليمتر بوده است .بر این
اساس ميتوان نتيجه گرفت که تغييرات بارش با دقت بيشتری

توسط  GPCCتخمينزده شده است.
به منظور بررسي جزئيتر ،معيارهای ارزیابي در مقياس
ساالنه نيز محاسبه شد .مقادیر این معيارها در شکل ( )8آورده
شده است .معيار  NSEدر مقياس ساالنه از  0/87برای GPCC
تا  -2/95برای  PCDRمتغير است که به ترتيب بهترین و
بدترین عملکرد مشاهده شده است .عملکرد  CRUنيز بر اساس
این معيار مناسب بوده و با مقدار  0/86اختالفي جزئي با GPCC
داشته است .برخالف دو پایگاه  GPCCو  DEL ،CRUبا NSE
برابر  -0/11عملکرد قابل قبولي را از خود نشان نداده است.
بررسيها بر اساس معيار  ،CCنشان داد که عملکرد  GPCCو
 CRUبر اساس این معيار نيز قابل قبول است و به ترتيب با
ضریب همبستگي  0/94و  0/93به خوبي رفتار سری زماني
بارش مشاهداتي را تخمين زدهاند .در مقياس ساالنه ،مقدار CC
مربوط به  PCDRمناسب نبوده است و با ضریب همبستگي برابر
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 0/02عملکرد ضعيفي داشته است .بر اساس نتایج مربوط به
 RMSEبه ترتيب  DEL ،CRU ،GPCCو  PCDRبهترین تا
بدترین عملکرد را داشتهاند .مقدار  RMSEدر بهترین حالت
برابر  31/12ميليمتر مربوط به  GPCCو در بدترین حالت برابر
 172/23ميليمتر و مربوط به  PCDRبوده است .نتایج معيار

 Biasنشان داد ،پایگاه  CRUبه مقدار  Biasبرابر  0/95درصد در
برابر مقدار  2/5 ،Biasدرصد مربوطه به  GPCCبهتر از این
پایگاه عمل نموده است ،اما دو پایگاه  PCDRو  DELعملکرد
مناسبي بر اساس معيار  Biasنداشتهاند.
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بر اساس نتایج به دست آمده عملکرد پایگاهها  GPCCو
 CRUدر حوضه اروميه قابل قبول بوده است ،اما  PCDRو

 DELدر تمام مقياسها عملکرد ضعيفي داشتهاند .این عملکرد
ضعيف ،در اکثر موارد به صورت بيشتخميني پایگاههای داده
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نمایان شده است .در ارزیابي برآورد مقادیر بارش در تمام
مقياسها ،عملکرد  GPCCبهتر از  CRUبوده است ،اما در
بررسي ميانگين بلندمدت بارش CRU ،بهتر از  GPCCعمل
کرده است .این نتيجه نشان ميدهد که  CRUاختالفهای
بيشتری در گامهای زماني مختلف با بارش مشاهداتي نسبت به
 GPCCدارد ،اما این اختالفها به صورت بيشتخميني و کم-
تخميني ظاهر شدهاند و در یک ميانگين بلندمدت ،اثر یکدیگر
را از بين بردهاند .این مورد باعث شده است که  CRUدر معيار
 Biasنيز بهتر از  GPCCعمل کند .با این حال بر اساس سه
معيار ارزیابي دیگر ( CC ،NSEو  (RMSEعملکرد  GPCCبهتر
از  CRUبوده است .بنابراین تخمينهای حاصل از  GPCCرا
ميتوان دقيقتر از  CRUدانست .بر اساس نتایج ارائه شده ،به
ترتيب  DEL ،CRU ،GPCCو  PCDRبه عنوان بهترین تا
بدترین پایگاههای بارش برای حوضه اروميه معرفي ميشوند.
بررسي نتایج تحقيقهای دیگر ،نشان از همخواني نتایج
این تحقيق با سایر پژوهشهای مشابه هست .برای مثال در
تحقيقي که توسط ) Azizi et al. (2016به منظور ارزیابي
اطالعات بارش  GPCCو  DELدر چند ایستگاه بارانسنجي در
ایران انجام شد نيز ،دقت  GPCCرا بهتر از  DELگزارش کرده-
اند .همچنين ) Belo-Pereira et al. (2011در تحقيق خود به
بررسي دقت اطالعات  GPCCو  CRUدر حوضهای در اسپانيا
پرداختند و نتایج ایشان برتری  GPCCبر  CRUرا نشان داد.
نتایج تحقيق ) Katiraie-Boroujerdy et al. (2016نيز که به
بررسي روند بارش در ایران با استفاده از  PCDRپرداختند،
نشاندهندهی بيشتخميني بارش توسط  PCDRدر شمال غرب
ایران بود که نتایج حاصل از این تحقيق را تصدیق ميکند.

نتيجهگيري کلي
در این مقاله ،به ارزیابي دقت چهار پایگاه جهاني بارش شامل
 PCDR ،GPCC ،CRUو  DELدر سطح حوضه دریاچه اروميه
پرداخته شد .بدین منظور از آمار بارش شش ایستگاه همدیدی
شامل ایستگاههای اروميه ،مهاباد ،تکاب ،تبریز ،مراغه و سقز در
طي سالهای  1984تا  2013استفاده شد .مقایسهها در سه
مقياس ماهانه ،فصلي و ساالنه بر اساس چهار معيار ،CC ،NSE
 RMSEو  Biasصورت گرفت .بررسي نتایج به صورت ایستگاه
به ایستگاه ،حاکي از عملکرد مناسب  CRUدر ایستگاه اروميه و
عملکرد مناسب  GPCCدر پنج ایستگاه دیگر بود .بررسي بارش
منطقهای در سطح حوضه اروميه ،نشاندهنده عملکرد مناسب
 GPCCو  CRUدر این حوضه است .در مقياس منطقهای نيز
مانند بررسي ایستگاهي  PCDRو  DELعملکرد مناسبي از خود
نشان ندادند .در یک جمعبندی کلي ميتوان ،CRU ،GPCC
 DELو  PCDRرا به ترتيب به عنوان بهترین تا بدترین پایگاه
داده بارش برای حوضه دریاچه اروميه معرفي کرد .البته توجه به
این نکته نيز ضروری است که اطالعات  PCDRدر مقياس روزانه
نيز قابل استفاده است و این مزیت در سه پایگاه دیگر وجود
ندارد .بر اساس این ویژگي ،کاربردهایي از قبيل مطالعات سيالب
توسط  ،PCDRبرای تحقيقات بعدی پيشنهاد ميگردد.

سپاسگزاري
بدینوسيله از دانشگاه تهران به خاطر تأمين امکانات الزم جهت
انجام این تحقيق و تهيه مقاالت مربوطه تشکر و قدرداني
ميشود.
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