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تعیین الگوی مکانی بارش باران در یک حوضه آبریز ،اهمیت فراوانی برای محاسبه کمیتهای دیگری مانند دبی رواناب یا میزان رطوبت خاک
دارد .عالوه بر تعداد محدود ایستگاههای زمینی ،شعاع محدود محیط تأثیرپذیر اطراف آنها مانع بزرگی برای تولید الگوی مکانی بارش باران با
دقت باال بهحساب میآید .توسعه سنجشازدور و امکان استفاده از محصوالت بارش تولیدشده توسط سنجندههای ماهواره ،مسیر دستیابی به
الگوهای دقیق مکانی بارش را هموار نموده است .بزرگ بودن مقیاس مکانی نتایج محصوالت بارش ماهوارهای ،لزوم توسعه روشهای ریزمقیاس
سازی را روشن میکند .درونیابی توسط روشهای  krigingو  ،co-krigingروشهای شناختهشده هستند که در این مطالعه با استفاده از آنها
و به کمک شاخص  NDVIو نقشه رقوم ارتفاعی ،سعی در ریزمقیاس کردن محصول بارش  TRMMشده است .وجود اراضی آبی در منطقهی
موردمطالعه در فصول غیر بارانی باعث شده است تا نتوان از شاخص  NDVIبرای ریزمقیاس کردن محصول بارش استفاده کرد .در مقابل ،مقایسه
میان نتایج بهدستآمده از روشهای دیگر و اطالعات زمینی ثبتشده در ایستگاههای بارانسنجی نشان داده که روش  co-krigingهمراه با داده
ماهواره و نقشهی  ،DEMکمترین میزان خطا را دارا است.
کلمات کلیدی :الگوی مکانی بارش ،سنجشازدور ،ریزمقیاس سازیkriging ،TRMM ،

.1مقدمه
تخمین میزان بارش باران در علومی مانند هیدرولوژی ،اکولوژی و هواشناسی ،بهعنوان یک بخش کلیدی بهحساب میآید [1و  .]2مشخص بودن میزان
بارش برای تعیین کمیتهای دیگری مانند میزان رطوبت خاک ،حجم رواناب و تعیین سهم اراضی آبی و دیم-زارها از کل تبخیر و تعرق ،اهمیت فراوان
دارد .تعیین الگوی زمانی و مکانی بارش برای بررسی چرخه انرژی و آب و خصوصاً پیشبینی رواناب اهمیت بسیار دارد .درگذشته و بهصورت سنتی،
این اطالعات با استفاده از بارش ثبتشده توسط ایستگاههای زمینی به دست میآمد [ .]3بااینوجود ،امکان تولید الگوی مکانی بارش باران با دقت باال
وجود نداشته است [ .]4درواقع ،تعداد محدود ایستگاه ثبت بارش نمیتواند بهخوبی الگوی مکانی بارش را نشان دهد [ 5و  .]6بعالوه ،هرکدام از
ایستگاههای بارش تنها میتواند نماینده شعاع محدودی از محیط اطراف خود باشد [ .]7توسعه سنجشازدور در سالهای اخیر امکان فائق آمدن بر این
مشکالت را فراهم آورده است [ .]8بر این اساس ،سری دادههای گوناگون بارش مانند Global Precipitation Climatology Project
) [11] Global Satellite Mapping of Precipitation (GSMaP) ، [9] (GPCPو Tropical Rainfall Measuring Mission
) [11] (TRMMتولیدشدهاند Smith .و همکاران نشان دادند که در حوضههای آبریز پیچیده که غالباً دارای چند نوع الگوی بارش است ،استفاده از
مدلهای توزیع مکانی بارش برای شبیهسازی حجم رواناب نتایج بهتری را نسبت به استفاده از دادههای نقطهای میزان بارش به دست خواهند داد [.]13
باوجود فراهم بودن استفاده از تصاویر ماهوارهای ،بزرگ بودن مقیاس مکانی آنها مانع از حصول نتایج با دقت قابلقبول شده است .درنتیجه،
دانشمندان به دنبال یافتن روشهایی برای ریزمقیاس کردن محصوالت آنها هستند .بهطورکلی ،روشهای توسعه دادهشده برای ریزمقیاس سازی
خروجیهای مدلهای هواشناسی در دو گروه پویا و آماری قابل دستهبندی هستند [ .]14ازآنجاکه غالباً تعداد زیاد دادههای ورودی موردنیاز ریزمقیاس
سازی پویا در دسترس نیست ،استفاده از این نوع الگوریتمها بسیار محدود خواهد بود .در مقابل ،روشهای آماری بهسادگی میتوانند مورداستفاده قرار

 1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف-تهران
 2دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
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گیرند [ .]14با استفاده از ارتباطی که میان بارش باران و عوامل طبیعی مانند توپوگرافی وجود دارد ،و ازآنجاکه محصوالت ماهوارهای تولیدشده مرتبط با
این عوامل طبیعی ،دقت مکانی بهتری دارند ،این امکان وجود دارد تا با یافتن ارتباط آماری میان آنها و بارش باران ،دقت تعیین توزیع مکانی الگوی
بارش را افزایش داد.
 Jiaو همکاران از هر دو اطالعات مربوط به توپوگرافی (نقشه نقاط ارتفاعی ) DEMو گیاه (شاخص  )NDVIاستفاده کردند تا دقت مکانی
تصاویر محصول  TRMM3B43را برای سالهای  1999تا  2119از  1225درجه به  1کیلومتر افزایش داده و میزان بارش باران را در حوضه آبریز
 Qaidamمحاسبه نمایند .آنها در این مطالعه ،میزان بارش ساالنه را محاسبه نمودند .در این مطالعه ،نتایج  11روزه شاخص SPOT-
 VEGETATION NDVIاز سال  1998تا  2119با دقت مکانی  1کیلومتر و نقشه رقوم ارتفاعی با دقت  91متر استفاده شد .مقایسه میان نتایج
بهدستآمده با آمار  6ایستگاه موجود ،نشاندهنده تطابق خوب میان ماهواره ،اطالعات زمینی و شاخص  R2( NDVIبین  1272تا  ) 1296میباشد [.]15
 Immerzeelو همکاران ،از تصاویر ماهوارهای  NDVIکه دقت مکانی بهتری را نسبت به مدل  TRMMداراست استفاده کردند تا نتایج
تخمین بارش مدل  TRMMرا در اسپانیا و پرتغال ریزمقیاس کنند [ .]16ایشان رابطه بین ماهواره و شاخص  NDVIرا در مقیاس  TRMMبه دست
آورده و سپس این رابطه را روی الیه  NDVIاعمال نمودند.
 Guanو همکاران ،الگوریتمی را مورداستفاده قراردادند که با استفاده از آن ،ساختار مکانی بارش و تأثیرات کوهشناسی بر آن مورد جستجو
قرار میگیرد .با استفاده از این الگوریتم ،دادههای بارش حاصل از  NEXARDبا دقت مکانی  16کیلومتر را به مقیاس  4کیلومتر تبدیل کردند و نتایج
را با خروجی  4کیلومتری  NEXARDمقایسه کردند .در این مطالعه نشان دادهشده است که رابطه میان نتایج ریزمقیاس سازی و نتایج اصلی ،تقریباً
بهصورت خطی است[.]14
در این مقاله از ایستگاههای زمینی ثبت بارش که توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمان هواشناسی ایران ارائه میگردد ،دادههای
بارش ماهواره ، TRMMدادههای  NDVIماهواره  MODISو مدل رقوم ارتفاعی  SRTMاستفادهشده است .این مطالعه ،ابتدا نتایج حاصل از
روشهای مختلف را در مقیاس ساالنه روی سال  2117میالدی بررسی میکند و سپس با استخراج دو روش برتر از گام نخست و آزمودن آنها روی
سالهای تر ،خشک و نرمال ،به بهترین روش تولید الیه بارش میرسد.
.2مواد و روشها
 .2.1معرفی منطقه موردمطالعه

منطقه موردمطالعه ،حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شمال غربی ایران است .این حوضه ،یکی از  6حوضه آبریز درجه اول در کشور است و بخشی از
استانهای آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی و کردستان را شامل میشود .این حوضه آبریز در مختصات جغرافیایی  44درجه و  7دقیقه تا  47درجه و
 53دقیقه طول شرقی و  35درجه و  41دقیقه تا  38درجه و  31دقیقه عرض شمالی قرار دارد و دارای مساحت تقریبی  51862کیلومترمربع است .از این
مقدار ،مناطق کوهستانی حدود  34111کیلومترمربع ،دشتها و کوهپایهها حدود  14113کیلومترمربع و دریاچه ارومیه حدود  4639کیلومترمربع را
پوشش میدهند .دوره آماری  1331-31تا  ،1391-92کاهش میزان بارش باران در این حوضه آبریز را نشان میدهد .قسمت اول این دوره آماری از سال
 1331-31تا  1373-74بهعنوان دوره ایستا نامبرده میشود و دارای میانگین بارش  385میلیمتر است .قسمت دوم نیز از سال  1374-75تا  1391-92است
و بارش آن به میزان  922درصد کمتر از  41سال قبل میباشد[ .]17شکل  1نمودار هیپسومتری و تعداد ایستگاه در هر ارتفاع را در حوضه آبریز دریاچه
ارومیه نشان میدهد .ازآنجاکه غالب ایستگاهها در نقاط با ارتفاع کم قرار دارند ،امکان ثبت بارش در تمام حوضه ،خصوصاً در نقاط با ارتفاع زیاد (کوه)
که غالب بارش در آن رخ میدهد ،وجود ندارد.

شکل  :1نمودار هیپسومتری و تعداد ایستگاههای ثبت بارش در هر کالس ارتفاعی
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 .2.2ایستگاههای بارانسنجی و سینوپتیک

قاجار نیا و همکاران ،کیفیت داده بارش در ایستگاههای هواشناسی ،باران سنجی و تماب را در حوضه آبریز دریاچه ارومیه موردسنجش قراردادند و پس
از بررسی و ارزیابی سری زمانی اطالعات ثبتشده در آنها با استفاده از آزمون های آماری ،مشخص کردند که کدام بخش از آن اطالعات،
غیرقابلاعتماد است [ .]18حتی در ایستگاههایی که توسط آنها مورد اعتماد ارزیابیشده است ،بعضاً ایستگاههایی وجود دارد که زمانهایی در آنها داده
ثبتنشده ،لذا در این تحقیق به دلیل لزوم پیوستگی ثبت داده در بازه زمانی بین سال  1385تا  1389شمسی ( 2116تا  2111میالدی) در مقیاس ساالنه،
امکان استفاده از تمامی ایستگاههای مورد اعتماد معرفیشده توسط قاجار نیا و همکاران ،وجود ندارد .ادامه پژوهش در مطالعهی پیشرو ،بر روی 125
ایستگاه دارای دو ویژگی به شرح )1 :مورد اعتماد بودن در مطالعه ی قاجارنیا و همکاران ازنظر ثبت داده و  )2دارای پیوستگی در سری زمانی ،متمرکز
خواهد شد .تعیین توزیع مکانی بارش در تمام روشها ،با  71درصد ایستگاههای انجام خواهد شد که بهصورت تصادفی گزینششدهاند 31 .درصد
باقیمانده ایستگاههایی که برای صحت سنجی نتایج این مطالعه استفاده خواهند شد ،ایستگاههای صحت سنجی نامیده میشوند .شکل  ،2پراکندگی
مکانی ایستگاههای صحت سنجی و  71درصد باقیمانده ایستگاهها را نشان میدهد.

شکل  :2تقسیم ایستگاههای ثبت بارش به نسبت  07درصد (برای درونیابی) به  37درصد (برای صحت سنجی)
 .2.2مدل TRMM2B32

ماهواره  TRMMدر نوامبر سال  1997پرتابشده است .این ماهواره محصول همکاری مشترک National Aeronautics and Space
) Administration(NASAو ) Japanese space agency (JAXAاست .یکی از الگوریتمهای توسعه دادهشده برای این ماهواره ،مدل
 TRMM3B43است .هدف از اجرای این الگوریتم ،تولید بهترین تخمین از نرخ بارش (میلیمتر بر ساعت) و مجذور میانگین مربعات خطای آن مقادیر
با نرخ بارش بهدستآمده از منابع اطالعاتی دیگر است .محصوالت تولیدشده این الگوریتم بهصورت ماهانه و با دقت  1225درجه ،محدوده  51درجه
شمالی تا  51درجه جنوبی را پوشش میدهد.
 .2.3شاخص NDVI

این شاخص میزان فعالیت و بیومس گیاه را نشان میدهد .درواقع ،کلروفیل داخل برگ گیاه ،بهشدت نور مرئی در بازه  124تا  127نانومتر را برای فرآیند
فتوسنتز جذب میکند .در مقابل ،برگ گیاه نور نزدیک به فروسرخ در بازه  127تا  .121نانومتر را از خود ساتع میکند .درنتیجه ،بیشتر بودن تعداد برگ
گیاه ،بر این دودسته از امواج تأثیرات بیشتری را وارد خواهد کرد .بر این اساس ،شاخص  NDVIبا رابطه  1محاسبه میشود:

()1
در معادله باال VIS ،نسبت انرژی رنگ قرمز بازتاب شده به رنگ قرمز تابیدهشده و  NIRشدت امواج محدوده نزدیک به فروسرخ بازتاب
شده نسبت به امواج فروسرخ تابیدهشده میباشد .مقدار این شاخص در بازه  -1تا  +1تغییر میکند .مقادیر نزدیک به صفر و منفی ،نشاندهنده سطوح
آب ،برف و خاک بدون گیاه است و غالباً شاخص  NDVIبرای سطح گیاه ،بیشتر از  123است .در این مطالعه شاخص  NDVIاز سنجنده MODIS
دریافت شده است.
 .2.2نقشه رقوم ارتفاعی از SRTM

) Shuttle Radar Topography Mission (SRTMیک پروژه بینالمللی است که توسط National Geospatial-Intelligence
) Agency (NGAو ( National Aeronautics and Space Administration (NASAآغاز به کار نموده است SRTM .بهترین نقشه
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رقوم ارتفاعی ( )DEMرا در مقیاس جهانی از مدار  56درجه جنوبی تا  61درجه شمالی تولید نموده است .رزولوشن مکانی الیه  DEMحاصل از
 SRTMبرابر  31متر است.
 .2.2درونیابی kriging
 krigingیا فرآیند رگرسیون گاوسی ،یک روش درونیابی است که در علم آمار و بخصوص در زمینآمار مورداستفاده قرار میگیرد تا مقادیر میانی را
درونیابی کند .پس از اطمینان از نرمال بودن توزیع دادهها و با استفاده از روابط تشریح شده در [ ،]12روش درونیابی  krigingو انواع آن مانند co-
 ،krigingمقدار در نقطه موردنظر را با استفاده از وزن دهی نقاط نزدیک محاسبه میکنند.
 .2.7ریزمقیاس کردن
 .2,7,1ریزمقیاس کردن با استفاده از شاخص NDVI

با توجه به تأثیر مستقیم بارش باران بر رشد گیاهان و دقت مکانی بیشتر محصول شاخص برگ گیاهان ( ،)NDVIاین امکان وجود دارد که بتوان با
استفاده از محصول  NDVIبا دقت مکانی  251متر ،عملیات ریزمقیاس سازی را انجام داد .با توجه به الگوریتم ارائهشده توسط  Immerzeelو
همکاران ،در استفاده از شاخص  NDVIبرای ریزمقیاس کردن محصول بارش  TRMMباید توجه نمود که دخالتهای انسانی از قبیل آبیاری گیاهان
میتواند منجر به نتایجی با دقت پایین بشود [ .]16به عبارت بهتر ،افزایش بارش باران منجر به افزایش رشد گیاهان و سطح برگ آنها خواهد شد و
درنتیجه ،مقدار شاخص  NDVIافزایش خواهد یافت .در این مطالعه ابتدا محصول ماهواره  MODISبهاندازه محصول ماهواره TRMM
بزرگمقیاس گشته و رابطه بین  NDVIو بارش ثبتشده با  TRMMدر حوضه آبریز دریاچه ارومیه در سال  2117به دست آمد.
 .2.7.2ریزمقیاس کردن با استفاده مدل رقوم ارتفاعی

ازآنجاکه دقت مکانی نتیجه مدل بارش  ،TRMMبرابر مقدار  1225درجه بوده و هدف موردنظر ،افزایش دقت مکانی آن تا اندازهی  1کیلومتر است،
در مطالعهی پیشرو ،پس از دریافت تصاویر مدل رقومی ارتفاعی  SRTMو با دقت مکانی  91متر ،الگوریتم  resampleبر روی آن اعمال شد تا دقت
مکانی مدل رقومی ارتفاعی به دو مقدار  1و  25کیلومتر کاهش یابد .در صورت یافتن ارتباط میان نتایج دو متغیر در مقیاس  25کیلومتر ،دقت مکانی
نتیجه مدل بارش  TRMMتا اندازهی  1کیلومتر افزایش پیدا خواهد کرد .الگوریتم استفادهشده در این مدلسازی مشابه روش ارائهشده توسط
 Immerzeelاست ،اما بهجای  NDVIاز  DEMمنطقه موردمطالعه بهره برده شده است.
 .2.7.2ریزمقیاس کردن با استفاده از co-kriging

به کمک  data setمختلف در روشهای مختلف با درونیابی  ،co-krigingالیه بارش تولید شد .الیه بارش  TRMMاز دادههای ثابت در تمامی
روشهای است ،چراکه هدف تحقیق حاضر ،ریزمقیاس نمودن الیه اطالعاتی این ماهواره میباشد.
 .2.2شاخص RMSE

برای ارزیابی روشهای استفادهشده در این مطالعه ،ریشه دوم میانگین مربع خطا ( ) RMSEبکار رفته که طبق رابطه  2محاسبه میشود:
()2
در رابطه باال z* (xi) ،مقدار برآورد شده از الیه بارش تولیدشده در روشهای گوناگون در نقطه  xiو ) z(xiداده مشاهداتی در ایستگاههای
صحت سنجی و  nتعداد دادههای موجود در ایستگاههای صحت سنجی است .این شاخص نشاندهندهی تطابق میان نتایج تخمینی و مشاهداتی است و
هرچه به صفر نزدیکتر باشد ،اطمینان تخمین را نشان میدهد.
در گام اول مطالعهی حاضر ،با استفاده از  71درصد ایستگاههای جداشده بهصورت تصادفی و درونیابی آنها به روش  ،krigingتوزیع
مکانی بارش تولیدشده است .خطای حاصل از این درونیابی به کمک شاخص RMSEو در مقایسه با مقادیر  31درصد ایستگاههای باقیمانده ،محاسبه
گشته و بهعنوان خطای مبنا در نظر گرفتهشده است .تمامی خطاهای محاسبهشده در روشهای دیگر مورداستفاده در این تحقیق ،با شاخص  RMSEو
دادههای  31درصد از ایستگاههای زمینی ،محاسبهشده لذا مقادیر خطا در تمامی روشها مبنای یکسان دارد و بر مبنای این مقادیر خطا ،روشهای
متفاوت قابلمقایسه با یکدیگر بوده و برتری هر یک بر دیگری مشخص میگردد.
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 .2نتایج و بحث
شکل  ،3میزان بارش ساالنه محصول  TRMM3B43تخمینزدهشده را در سمت راست و در سمت چپ ،خروجی درونیابی  krigingبا استفاده از
فقط  71درصد از ایستگاههای منتخب در سال  2117میالدی(ژانویه تا دسامبر) نشان میدهد .در روش درونیابی با  ،krigingمیزان بارش بهصورت
میانگین برابر با  297میلیمتر و حجم آن برابر با  15511میلیون مترمکعب است .مقدار  RMSEدر این مرحله که همان خطای مبنا است ،برابر با 85
میلیمتر میباشد .در این حالت ،کمترین مقدار بارش باران برابر با  151و بیشترین آن برابر با  611میلیمتر بهدستآمده است .همچنین با توجه به نتایج
تخمین  ،TRMMبازه تغییرات بارش از  211تا  861میلیمتر متغیر است .میانگین بارش ساالنه در این حالت برابر با  361میلیمتر بوده و خطای تخمین
داده خام  TRMMبرابر با  111میلیمتر شده است .بعالوه ،بیشترین و کمترین میزان بارش باران ،به ترتیب برابر با  861و  211میلیمتر بهدستآمده
است .بیشترین بارش تخمین زدهشده توسط مدل بارش  ،TRMMبیشتر از حداکثر بارش ثبتشده توسط ایستگاههای زمینی میباشد؛ اما کمترین عدد
گزارششده توسط مدل بارش  ،TRMMبیشتر از عدد مینیمم بهدستآمده درروش مبنا میباشد .با مقایسه مقادیر بارش ثبتشده در ایستگاههای
سازمان هواشناسی با مقادیر بارش بهدستآمده از ماهواره  TRMMدر شکل  ،4این نکته مشخص میگردد که ماهواره مذکور در مقایسه با دادههای
زمینی ،تخمین باالتری دارد.

شکل  :3بارش ساالنه محصول ( TRMM 43B3راست) و بارش درونیابی  krigingبا ایستگاههای زمینی(چپ)

شکل  :4مقایسه تخمین ماهواره  TRMMو دادههای ثبتشده( )mm/yearایستگاههای سازمان هواشناسی ایران

بهمنظور بررسی امکان استفاده از شاخص  NDVIبرای ریزمقیاس کردن محصول بارش  ،TRMMرابطه میان این دو محصول ماهوارهای
موردبررسی قرار گرفت .شکل ( 5سمت راست) تغییرات بارش باران و شاخص  NDVIرا در سال  2117میالدی نسبت به هم نشان میدهد .بر اساس
این نمودار ،تقریباً هیچ رابطهای میان این دو متغیر وجود ندارد .بعالوه ،پراکندگی نتایج باعث شده است تا مقدار  R2آن نیز برای محاسبه رابطه نمایی،
تقریباً برابر صفر باشد .درنتیجه ،امکان استفاده از شاخص  NDVIبرای ریزمقیاس کردن تصاویر ماهوارهای بارش  TRMMوجود ندارد .این امر به
دلیل توسعه کشاورزی آبی و دخالت انسان در طبیعت حاصلشده است .آبیاری گیاهان درزمانی اعمال میشود که بارندگی وجود ندارد و درنتیجه،
بدون بارش باران ،گیاه رشد کرده و شاخص  NDVIآن افزایش پیدا خواهد نمود .بعالوه ،تغییر کشاورزی در منطقه موردمطالعه از کشاورزی دیم به
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آبی باعث میشود که تاریخ کشت گیاهان نیز تغییر کند ،بهنحویکه باوجود بارش باران در برخی مقاطع زمانی از سال ،گیاهی وجود ندارد تا بتوان
میزان رشد آن را با استفاده از شاخص  NDVIنشان داد .شکل ( 5سمت چپ) با استفاده از میزان بارش مدل  TRMMو مدل رقوم ارتفاعی SRTM
در پیکسلی با ابعاد  25کیلومتر رسم شده است .یعنی ابتدا سلولهای ماهواره  SRTMرا بهاندازه  TRMMبزرگمقیاس کرده و سپس رابطه نشان
دادهشده بهدستآمده است .مقدار  R2برای رابطه نمایی ،برابر با  1244است .مقدار کم این عدد نشان میدهد که رابطه نمایی بهدستآمده نمیتواند
بهخوبی توزیع دادهها را در بربگیرد .بااینوجود ،پس از محاسبه توزیع مکانی بارش با استفاده از این رابطه و در مقیاس  1کیلومتر و مقایسه نتایج آن با
دادههای زمینی ،مقدار مجذور میانگین مربعات خطا برابر با  86میلیمتر به دست آمد .اگرچه مقدار مجذور میانگین مربعات خطا که از این روش
بهدستآمده ،با خطای مبنا برابر است و برتری نسبت به روش مبنا ندارد ،اما دقت مکانی آن بهتر از دقت مکانی نتیجه مدل  TRMMاست و خطای آن
در مقایسه با خطای بهدستآمده از الیه خام  TRMMکه مقدار  111میلیمتر بود ،میتواند میزان خطا را  14میلیمتر کاهش دهد .در این حالت ،میزان
برآورد بارش میانگین در منطقه موردمطالعه برابر با  372میلیمتر برآورد شده است .بنابراین ،حجم آب حاصل از بارش باران برابر با  1924میلیارد
مترمکعب برآورد شده است .بازه تغییرات بارش در این حالت ،بین  197تا  1376میلیمتر متغیر است .حد باالی آن ،اختالف بسیاری با بیشترین میزان
بارش ثبتشده در ایستگاه زمینی را نشان میدهد .با توجه به توزیع مکانی بهدستآمده در این روش (شکل -6سمت راست) ،بارش بیش از 651
میلیمتر ،در نقاطی رخ میدهد که بیشترین ارتفاع از سطح دریای آزاد را داراست و ازآنجاکه طبق نمودار هیپسومتری در این ارتفاعات ،ایستگاه ثبت
داده وجود ندارد و نمیتوان میزان برآورد این بارش را با مقدار داده واقعی مشاهدهشده در زمین مقایسه نمود ولی با صرفنظر از این محدوده بارش،
بیشترین مقدار بارش محاسبهشده در این روش تقریباً مشابه با بیشترین نتایج بهدستآمده در نتایج روش مبنا است .طبق الگوریتم  Immerzeelو
همکاران ،الیه نهایی ریزمقیاس شده صرفاً از رابطه بین ارتفاع و بارش به دست نمیآید چراکه الیه باقیمانده ( )residueمیتواند از رشد بارش صرفاً به
دلیل رشد ارتفاع جلوگیری نماید.

شکل  :5راست)رابطه بین  NDVIو بارش ماهواره  .TRMMچپ) رابطه بین  DEMو بارش ماهواره TRMM

جدول  1ترکیبهایی از  data setمختلف را نمایش داده که درروش  co-krigingواردشدهاند .انتخاب این مجموعه دادهها با توجه به اثر
آنها بر روی بارش و بر مبنای تحلیل فیزیکی صورت گرفته است .همانطور که توضیح داده شد ،الیه  NDVIبه دلیل رابطه پوشش گیاهی و الیه
 DEMبه دلیل محتمل بودن افزایش بارش با افزایش ارتفاع در محاسبات وارد شدند .ازآنجاییکه حوضه آبریز دریاچه ارومیه ،حوضهای بسته بوده و
خروجی نهایی آن در درون مرز حوضه میباشد ،فرض رابطه منطقی بین ارتفاع و بارش بعید نبوده چراکه دریاچه ارومیه بهعنوان یک منبع تبخیر در میانه
این حوضه میتواند درنتیجه بارش کوهستانی ،با افزایش ارتفاع در کنارههای مرتفع حوضه آبریز و نتیجتاً کاهش دما ،موجب افزایش بارش گردد .الیه
 Aspectاز این نظر استفاده شد که میتواند بیانگر تغییرات ارتفاع در جهات مختلف باشد .این الیه میتواند شاخص مناسبی برای بیان کردن اثر ارتفاع
روی بارش کوهستانی باشد.
جدول  :1انواع حالتهای مورد آزمون درروش co-kriging

ردیف

Data 1

Data 2

Data 3

1

 %71ایستگاه زمینی

TRMM

DEM

Kriging
functions
stable

76

2

 %71ایستگاه زمینی

TRMM

-

Exponential

81

3

 %71ایستگاه زمینی

Aspect

-

Stable

84

4

 %71ایستگاه زمینی

TRMM

DEM

Stable

71

5

 %71ایستگاه زمینی

TRMM

Aspect

Stable

73

)RMSE(mm

شکل ( 6سمت چپ) نتایج حاصل از بهترین حالت در درونیابی  co-krigingرا نشان میدهد .نتیجه حاصل از این روش ،میانگین بارش
ساالنه را برابر با مقدار  291میلیمتر تخمین میزند .این میزان از بارش برابر با حجم  1521میلیارد مترمکعب است .مجذور میانگین مربعات خطا برابر با 71
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میلیمتر است که  14میلیمتر کمتر از خطای مبنا میباشد .بازه بارش در نتایج این روش ،بیشتر از نتایج روشهای اشارهشده در باال ،به بازه بارش در
روش مبنا شبیه است.

شکل  :6راست) الیه ریزمقیاس شده بارش ماهواره  TRMMبه کمک  .DEMچپ) نقشه بارش بهترین درونیابی روش co-kriging

نکته قابلتوجه در نتایج روشهای موردبررسی در این مطالعه ،مشابهت نقاط دارای ماکزیمم بارش باران است .در نتایج تمامی این روشها،
محدودهی غرب ،جنوب غربی و شمال شرقی حوضه آبریز و اطراف کوه سهند (شرق دریاچه) بیشترین میزان بارش ساالنه را دارا هستند .جدول  ،2نتایج
ارائهشده در باال را بهصورت خالصه(برای  co-krigingفقط دو حالت برتر) و جهت مقایسه بهتر میان روشهای موردبررسی نشان میدهد .همانگونه
که قبالً نیز بیان شد ،ریزمقیاس کردن با استفاده از  DEM ،co-krigingو  ،TRMMکمترین میزان مجذور میانگین مربع خطا را داراست.
بهمنظور بررسی تأثیر ترسالی یا خشکسالی بر نتایج بهدستآمده از دو روش برتر  ،co-krigingنتایج آن برای سه سال نرمال ،تر و خشک
در بازه زمانی موردمطالعه بررسی شد .وضعیت سال آبی ازنظر خشک ،نرمال یا ترسالی در جدول  3نشان دادهشده است .این تقسیمبندی بر مبنای بارش
 47ساله حوضه آبریز ارومیه میباشد که در سایت شرکت مدیریت منابع آب ایران گزارش گردیده است.
همانگونه که در جدول  4نیز مشاهده میشود ،برترین روشی که تاکنون در این مطالعه شناختهشده (روش  co-krigingبه کمک  DEMو
 )TRMMدر سال خشک ،نرمال و تر عملکرد بهتری از درونیابی با دادههای زمینی دارد .در سال آبی  91-89استفاده از الیه ماهواره TRMM
توانسته میزان خطا را  9میلیمتر کاهش دهد .بنابراین ،بهره بردن از دادههای ماهوارهای کمک شایانی در کاهش خطای برآورد بارش خواهد نمود.
هرچند دو روش برتر درونیابی  co-krigingاختالف کمی ازنظر کیفیت در محاسبه بارش دارند ،اما هر دو اینها با بهره بردن از اطالعات ماهوارهای
توانستهاند خطا را بین  4الی  9میلیمتر در مقایسه با روش مبنا (که فقط از اطالعات زمینی استفاده میکند) در سالهای مختلف کاهش دهند.
جدول  :2خطای تولیدشده در تمامی روشهای بررسیشده

روش

)RMSE (mm

)Mean (mm

)Vol (MCM

توضیحات

( TRMMداده خام)

111

361

18853

داده خام  TRMMبدون تغییرات

مبنا ()kriging

85

297

15511

ریزمقیاس با DEM

86

372

19427

روش  5در co-kriging

74

291

15145

روش  4در co-kriging

71

291

15145

درونیابی  71درصد ایستگاههای زمینی با
kriging
الگوریتم  Immerzeelو همکاران
درونیابی  %71ایستگاه زمینی با  DEMو
TRMM
درونیابی  %71ایستگاه زمینی با Aspect
و TRMM

جدول  :3وضعیت آبی سالهای موردبررسی در مطالعه

سال آبی

86-85

87-86

88-87

89-88

91-89

وضعیت آبی

ترسالی

خشکسالی

نرمال

ترسالی

نرمال

شکل  ،7خطای مطلق تولیدشده در هر ایستگاه در سال آبی  89-88را در مقایسه با موقعیت ارتفاعی( )DEMآن نشان میدهد .همانطور که
مشخص است ،بیشترین خطاها مربوط به  4ایستگاهی است که در بیشترین ارتفاع قرار دارند .این  4ایستگاه عبارتاند از مراغه ،اشنویه ،کیلهشین و بسطام
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اولین کنفرانس ب ین المللی آب ،محیط زیست و توسعه پایدار
گروه مهندسی عمران ،دانشکده فنی ،دانشگاه محقق اردبیلی 6 ،تا  8مهر 9315
که همگی در ارتفاعات شرقی ،غربی و جنوبی حوضه آبریز واقعشدهاند .ستون آخر جدول ،4نتایج خطای حاصل از بارش در حالتی که این  4ایستگاه
در صحت سنجی قرار ندارند ،نمایش میدهد 31 .درصد از ایستگاههای حوضه (یعنی  38ایستگاه زمینی) در فرایند صحت سنجی واردشدهاند .طبق نتایج
ستون آخر جدول  ،4ایستگاههای مراغه ،اشنویه ،کیله شین و بسطام ،تقریباً بهاندازه  34ایستگاه دیگر خطا ایجاد میکنند .همانگونه که در بخش معرفی
منطقه نیز توضیح داده شد ،عدم وجود تعداد کافی ایستگاههای بارانسنجی در ارتفاعات زیاد حوضه آبریز باعث میشود که نتوان درونیابی مناسبی از
بارش در ارتفاعات به دست آورد .در صورت حذف  4ایستگاه مذکور ،میزان  RMSEکاهش فراوانی (بین  31تا  51درصد) را خواهد داشت.
جدول  :4خطای روشهای متفاوت در سالهای مختلف

بارش

حجم

میانگین

بارش

RMSE
( 38عدد

RMSE
(حذف 4

(میلیمتر)

()BCM

ایستگاه)

ایستگاه)

مبنا

173

9

85

53

co-kriging
روش 5

171

9

81

51

co-kriging
روش 4

172

9

86

56

مبنا

392

21

152

87

co-kriging
روش 5

391

21

147

86

سال آبی

کمآبی
87-86

پرآبی
89-88

سال
نرمال
91-89

روش

شکل  :0خطا مطلق در ایستگاههای بارانسنجی در
مقایسه با موقعیت ارتفاعی آنها در سال آبی 88-88

co-kriging
روش 4

391

21

151

85

مبنا

337

17

116

74

co-kriging
روش 5

315

16

97

63

co-kriging
روش 4

315

16

98

63

 .3نتیجهگیری
نتایج ارائهشده نشان داد که استفاده از شاخصهایی مانند  NDVIکه تحت تأثیر شدید آبیاری در فصول غیر بارانی است ،نمیتواند برای ریزمقیاس
سازی محصول ماهوارهای بارش مورداستفاده قرار بگیرد .در مقایسه با روشهای ارائهشده در این مطالعه ،روش  co-krigingبه کمک  DEMو
 ،TRMMکمترین خطا را تولید میکند .خطای تولیدشده در این روش ،حتی نسبت به روش مبنا نیز کمتر است .نتایج بهتر در سالهای نرمال ،تر و
خشک نشان میدهد که مستقل از شرایط سال آبی ،روش  co-krigingبه کمک  DEMو  TRMMدقت بهتری را ارائه میدهد.
ازآنجاکه تعداد ایستگاههای موجود در ارتفاعات بلند حوضه آبریز دریاچه ارومیه کم است ،مقدار تخمین زدهشده بارش در این مناطق
اختالف بسیاری با مقادیر اندازهگیری شده دارد .بنابراین ،با استفاده از این روش نمیتوان الگوی مکانی دقیق بارش باران در ارتفاعات منطقه موردمطالعه
را تعیین نمود.
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