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ABSTRACT
One of the new methods for estimation of rainfall is SM2Rain algorithm which calculates rainfall using soil
moisture variations and inverse solution of soil water balance equation. This research addressed the efficiency
of SM2Rain algorithm for rainfall estimation over the semi-arid (Khorasan-Razavi) and humid (Mazandaran)
climate regions of Iran using ASCAT surface soil moisture dataset during 2006-2013. Findings indicate that
the basin-averaged value of correlation coefficient (CC) between the estimated and observed datasets for
Khorasan-Razavi and Mazandaran areas is 0.70 and 0.62, respectively. Results in the south and south-west
regions of Khorasan-Razavi showed that the SM2Rain algorithm with the CC value of 0.84 and RMSE value
of 3.9 mm/day (basin-averaged) performs very well, while in the north parts of the province with the CC value
of 0.54 and RMSE value of 7.7 mm/day, the performance of this algorithm is relatively low. Also, the
performance of SM2Rain algorithm in most parts of the Mazandaran province, especially in east and central
parts, is acceptable and the basin-averaged values of CC and RMSE are 0.72 and 3.9 mm/day, respectively.
The results also showed that by adding evapotranspiration term to SM2Rain algorithm, the efficiency of
modified algorithm in estimation of rainfall increases about 10-18% in both regions. Furthermore, by using the
modified SM2Rain algorithm over the Khorasan-Razavi, the basin-averaged value of relative bias (RBias)
decreases from -21.9% to 9.3% and in Mazandaran region, the RBias decreases from -36.9 to 7.9%. The
findings of this research indicate that the estimated rainfall with the SM2Rain algorithm can be considered as
an alternative or supplementary dataset for ground-based observations, especially in ungauged catchments or
data-limited areas.
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تخمين بارش با استفاده از تصاوير ماهوارهای رطوبت سطحی خاک  ASCATدر
حوضههای نيمهخشک و مرطوب ايران
2

مريم طارمی ،1اصغر عزيزيان ،*1لوکا بروکا

 .1گروه مهندسی آب ،دانشگاه بينالمللی امام خمينی (ره) ،قزوين ،ايران.
 .2مدير تحقيقات ،موسسه تحقيقات هيدرولوژی ،مرکز ملی مطالعات ايتاليا ،پروجيا ،ايتاليا.
(تاريخ دريافت -1398/10/14 :تاريخ بازنگری -1398/12/6 :تاريخ تصويب)1398/12/13 :

چکيده
يکی از روشهای نوين تخمين بارش استفاده از الگوريتم  SM2Rainمیباشد که با محوريت برآورد بارش با استفاده از
تغييرات رطوبت خاک و حل معکوس معادله بيالن آب خاک توسعه داده شده است .در تحقيق حاضر به ارزيابی عملکرد
اين الگوريتم در تخمين بارش روزانه در سطح دو اقليم خشک/نيمهخشک (خراسان رضوی) و مرطوب (مازندران) ايران و
با استفاده از دادههای منبع رطوبتی  ASCATدر بازه زمانی  2006تا  2013پرداخته شده است .نتايج بهدست آمده در دو
استان خراسان رضوی و مازندران نشان داد که متوسط ضريب همبستگی ( )CCبين بارش مشاهداتی و تخمين زده شده
در سطح بازههای مذکور توسط الگوريتم  SM2Rainبهترتيب معادل  0/70و  0/62میباشد .طبق محاسبات صورت گرفته
در سطح استان خراسان رضوی ،در بخشهای جنوب و جنوب-غربی استان ،الگوريتم  SM2Rainبا ضريب  CCدر حدود
 0/84و  RMSEمعادل  3/9ميلیمتر در روز بهترين عملکرد و در بخشهای شمالی استان نيز با ضريب  CCدر حدود 0/54
و  RMSEمعادل  7/7ميلیمتر در روز عملکرد ضعيف داشته است .در بخشهای عمدهای از استان مازندران نيز عملکرد
الگوريتم مذکور ،قابل قبول ارزيابی میشود بهطوری که در مناطق شرقی تا بخشهای مرکزی استان ،ضريب همبستگی
 0/72و  RMSEمعادل  3/9ميلیمتر در روز میباشد .نتايج حاصل از اصالح الگوريتم  SM2Rainنيز نشان داد که با افزودن
ترم تبخير-تعرق و تعرق عملکرد الگوريتم مذکور در شبيهسازی بارش در بازههای مطالعاتی بين  10تا  18درصد افزايش
يافته است .با اصالح الگوريتم مذکور ميزان متوسط شاخص  RBiasدر سطح استان خراسان رضوی از  -21/9به  9/3درصد
و در سطح استان مازندران از  -36/9به  7/9درصد کاهش يافته است .خروجی حاصل از اين تحقيق میتواند به عنوان يک
داده بارشی جايگزين يا مکمل دادههای زمينی به ويژه در حوضههايی که دارای آمار کمی هستند ،مدنظر قرار گيرد.
واژههای کليدی :باران ،رطوبت سطحی خاک ،سنجش از دور ،بيالن آب خاک.

مقدمه
بارش مهمترين عاملی است که بهطور مستقيم در چرخه
هيدرولوژی دخالت داشته و در برآورد مقدار بارش برای پيشبينی
و شبيهسازی مخاطرات طبيعی از قبيل سيل ،خشکسالی و رانش
زمين از اهميت بااليی برخوردار است ( Azizian and Ramezani,
 .)2019همچنين جهت بررسی منابع آبی يک منطقه و بهدست
آوردن پارامترهای بيالن آب يک حوضه ،محاسبه ميزان دقيق
بارش حائز اهميت میباشد .بارش در سطح کره زمين دارای
تغييرات مکانی و زمانی است ،بههمين دليل هيچگاه نمیتوان ادعا
کرد که اندازهگيری بارش در يک نقطه خاص از يک منطقه وسيع
میتواند نماينده خوبی از آن منطقه باشد (.)Mekonnen, 2009
جهت برآورد نقشه بارش بر اساس دادههای ايستگاههای
بارانسنجی بايد مقادير ثبت شده در اين ايستگاهها به کل ناحيه
* نويسنده مسئولAzizian@eng.ikiu.ac.ir :

تعميم داده شود ،لذا بايد در انتخاب محل ،تعداد ايستگاهها ،نحوه
اندازهگيری ،ثبت و تحليل دادهها دقت کافی بهعمل آيد .با اين
وجود برآوردهای بهدست آمده از اين روش با خطاهای نسبتاً
زيادی همراه میباشد ( .)Ashouri et al., 2015از آنجايی که
بررسی صحت دادههای بارش يک بخش معمول و اجتنابناپذير
در مطالعات هيدرولوژی و منابع آب است ،بررسیهای صورت
گرفته توسط  )2014( Ghajarnia et al.در حوضه آبريز درياچه
اروميه نشان داد که در حدود  13درصد از ايستگاههای
بارانسنجی واقع در محدوده مطالعاتی غيرقابل اعتماد میباشند.
با توجه به اينکه ايستگاههای اندازهگيری بارش زمينی
پراکنده بوده و دسترسی به آمار آنها معمو ًال با تاخير زمانی همراه
است ،وجود روشهای ديگری برای برآورد بارش ضروری است .در
اين راستا اطالعات ماهوارهای و سنجش از دور میتواند جايگرين

طارمی و همکاران :تخمين بارش با استفاده از تصاوير ماهوارهای 1429 ...

و يا مکمل مناسبی برای ايستگاههای زمينی در نظر گرفته شوند.
استفاده از دادههای ماهوارهای امکان برآورد بارش در محدوده
وسيعی از سطح زمين ،بهخصوص برای مناطق صعبالعبور را
امکانپذير ساخته است ،که اين موضوع سبب توجه محققان به
دادههای ماهوارهای شده است ( .)Ghajarnia et al., 2015البته
ذکر اين نکته ضروری است که استفاده از دادههای ماهوارهای
هرچند دارای پوشش مکانی مناسب میباشند ،ولی در مقايسه با
دادههای زمينی دارای معايبی هستند که از اصلیترين آنها
میتوان به توان تفکيک مکانی پايين آنها اشاره نمود .با توجه به
اهميت اطالعات بارش به عنوان يک داده اوليه در عمده مطالعات
آبی و عدم وجود شبکه بارانسنجی متراکم در اکثر مناطق کشور،
حرکت به سمت استفاده از دادههای ماهوارهای برای برآورد بارش
ضروری است .اما دقت اطالعات پايگاههای گوناگون برای مناطق
مختلف يکسان نيست و با توجه به نتايج تحقيقات گذشته ،در هر
منطقه با توجه به خصوصيات بارش و نوع منطقه ،عملکرد متفاوتی
دارند .بنابراين الزم است دقت و صحت اين دادهها در مناطق
مختلف مورد ارزيابی قرار گيرد (.)Brocca et al., 2014
يکی از پارامترهايی که ازتاثيرپذيری بااليی در هنگام
بارندگی برخوردار میباشد ،تغييرات رطوبت خاک است که در
زمان بارندگی به شدت افزايش يافته و پس از بارش به تدريج خاک
رطوبت خود را از دست میدهد .تغييرات و نوسانات رخ داده در
رطوبت خاک میتواند بهعنوان ابزاری جهت تخمين مقدار بارش
يک منطقه مورد استفاده قرار گيرد ( .)Brocca et al., 2014اخيرا
چندين مطالعه در زمينه کاربرد دادههای رطوبت خاک جهت
اصالح و برآورد مقدار بارش به انجام رسيده است که اساس آنها
استفاده از معادله بيالن آب در سطح خاک میباشد ( Crow and
.)Bolten, 2007; Pellarin et al. 2013; Brocca et al., 2014
يکی از مهمترين روشهايی که به برآورد بارش از روی تصاوير
ماهوارهای رطوبت خاک میپردازد ،الگوريتمی به نام SM2Rain
میباشد که توسط ) Brocca et al. (2014توسعه داده شده است.
اين محققين با حل معکوس معادالن بيالن آب خاک ،توانستند
يک رابطه نسبتاً ساده بين بارش و رطوبت خاک را توسعه داده و
از آن برای تخمين بارش بر اساس رطوبت سطحی خاک استفاده
نمايند .يکی از فرضيات اساسی در اين الگوريتم که مورد انتقاد
بسياری از محققين میباشد ،عدم لحاظ نمودن رواناب سطحی و
مقدار تبخير-تعرق در معادله بيالن در حين بارش میباشد .تا
کنون تحقيقات متعددی در زمينه کاربرد الگوريتم مذکور در
بخشهای مختلف دنيا که عمدت ًا در مناطق مرطوب و پربارش

واقع شدهاند ،به انجام رسيده است که در ادامه به تعدادی از آنها
پرداخته شده است.
) Brocca et al. (2014جهت شبيهسازی مقدار بارش در
چند حوضه مرطوب در کشور ايتاليا بر اساس مقدار تغييرات
رطوبت سطحی خاک بهدست آمده از تصاوير ماهوارهای ASCAT
و الگوريتم  SM2Rainاستفاده نمودند .نتايج بهدست آمده برای
تخمين بارش در سه محدوده مطالعاتی نشان داد که ضريب
همبستگی در هر سه مکان بين دادههای شبيهسازی شده و
دادههای بارش زمينی نزديک به 0/9میباشد که نشاندهنده
عملکرد مناسب الگوريتم  SM2RainاستBrocca et al. (2014) .
با استفاده از تصاوير ماهوارهای رطوبت خاک بهدست آمده از سه
منبع رطوبتی  AMSR-E1 ،ASCATو  SMOS2و الگوريتم
مذکور ،مقدار بارش را در سه محدوده مطالعاتی در کشورهای
ايتاليا ،اسپانيا و فرانسه برآورد نموده و با دادههای پايگاه GPCC3
مورد ارزيابی قرار دادند .نتايج بهدست آمده نشان داد که در صورت
استفاده از دادههای رطوبتی  AMSR-E ،ASCATو ،SMOS
ضريب همبستگی بين مقادير بارش مشاهداتی و برآورد شده به-
ترتيب در حدود  0/28 ،0/54و  0/31میباشد .همچنين يافتههای
اين محققين نشان داده است که الگوريتم  SM2Rainدر مناطقی
که اندازهگيری رطوبت خاک با دقت باالتری انجام شده است ،از
عملکرد بهتری برخوردار میباشد Ciabatta et al. (2015) .نيز
الگوريتم  SM2Rainرا برای تخمين مقدار بارش در چند حوضه
آبريز در کشور ايتاليا استفاده نمودند و سپس از آن برای
شبيهسازی فرآيند بارش-رواناب استفاده بهعمل آوردند .نتايج
نشان داد که در صورت ترکيب دادههای بارش شبيهسازی شده
توسط الگوريتم مذکور و دادههای زمينی ،عملکرد مدل بارش-
رواناب در شبيهسازی رواناب بهبود قابل توجهی ( 2تا  40درصد)
را نشان میدهد.
همانطور که مالحظه میگردد ،عمده مطالعات صورت
گرفته معطوف به حوضههای مرطوب بوده و تحقيقات چندان
زيادی در زمينه کاربرد اين الگوريتم در حوضههای خشک يا
نيمهخشک صورت نگرفته است .با توجه به اهميت باالی ترم
تبخيرتعرق در معادله بيالن آب خاک ،بهنظر میرسد در چنين
حوضههای میتوان الگوريتم  SM2Rainرا اصالح و عملکرد آن را
در تخمين بارش بهبود بخشيد .لذا با توجه به توضيحات فوق،
هدف اصلی پژوهش حاضر ارزيابی کارائی الگوريتم SM2Rain
جهت تخمين بارش در دو حوضه نيمهخشک و مرطوب ايران
میباشد .همچنين اصالح الگوريتم مذکور با اضافه نمودن ترم

)1. Advanced Microwave Scanning Radiometer for the Earth (AMSRE
)2. Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS

3. Global Precipitation Climatology Centre
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مربوط به تبخيرتعرق در آن از ديگر اهداف پژوهش میباشد.
خروجی حاصل از اين پژوهش میتواند عالوهبر تخمين بارش به
ويژه در حوضههای فاقد آمار و يا دارای آمار ناقص ،برای مدل-
سازی فرآيند بارش-رواناب در يک حوضه نيز مورد استفاده قرار
گيرد.

مواد و روشها
محدوده مورد مطالعه

برای به چالش کشيدن الگوريتم  SM2Rainدر سطح ايران ،دو
منطقه مطالعاتی که از نظر اقليمی و جغرافيايی با يکديگر متفاوت

هستند ،انتخاب گرديدند .اين دو منطقه عبارتنداز :استان مازندران
و خراسان رضوی که بر اساس سيستم طبقهبندی اقليمی دومارتن
اصالح شده ( )Rahimi et al. 2013بهترتيب در اقليمهای
مرطوب/خيلی مرطوب و خشک /نيمهخشک قرار دارند .از نظر
وضعيت توپوگرافی نيز استانهای مازندران و خراسان رضوی به-
ترتيب دارای تغييرات ارتفاعی در حدود  -26-5670متر (متوسط
ارتفاع= 1383متر) و  300-3615متر (متوسط ارتفاع=1150
متر) از سطح آزاد درياها میباشند .در شکل ( )1موقعيت مکانی
مناطق مذکور و موقعيت ايستگاههای هواشناسی موجود در سطح
هر کدام از آنها نشان داده شده است.

شکل  -1نقشه توزيع مکانی ايستگاههای هواشناسی و موقعيت مناطق مورد مطالعه در پژوهش حاضر
( :Aاستان خراسان رضوی و  :Bاستان مازندران)

ساختار الگوريتم SM2Rain

يکی از جديدترين و بهروزترين تحقيقات در زمينه برآورد بارش،
الگوريتم  )Soil Moisture to Rain( SM2Rainمیباشد که اولين
بار توسط  )2014( et al Broccaمعرفی گرديد .اساس اين
الگوريتم بر مبنای استفاده از تصاوير ماهوارهای رطوبت خاک و
حل معکوس معادله بيالن آب استوار میباشد .بهعبارت بهتر هدف
اصلی اين الگوريتم حل معکوس معادله بيالن آب و تخمين بارش
با استفاده از دادههای رطوبتی خاک است .دادههای رطوبتی
موردنياز اين الگوريتم ،رطوبت خاک در عمق  5تا  20سانتیمتری
سطح زمين میباشد که در حال حاضر توسط بسياری از سنجدهها
(مانند  )AMSR-E ،SMOS ،ASCATبرداشت میشود .برای
تخمين بارش توسط اين الگوريتم ،تمامی اجزای معادله بيالن بر
اساس تغييرات رطوبت خاک بازنويسی میگردد و لذا فرض بر اين

است که خاک يک مخزن طبيعی برای اندازهگيری ميزان بارش
میباشد .معادله بيالن آب موجود در خاک برای عمق  Zرا میتوان
با توجه به رابطه ( )1بهدست آورد:
(رابطه )1

) Zds (t
)  P (t )  e(t )  r (t )  g (t
dt

در رابطه فوق Z ،عمق خاک ( s(t) )cmرطوبت خاک (،)-
 tزمان ( )Tو ) p(t) ،r(t) ،e(tو ) g(tبه ترتيب تبخيرتعرق ،رواناب
سطحی ،بارش و ميزان نفوذ آب به اليههای زيرين خاک سطحی
میباشد .در هنگام بارش ،نرخ تبخير را میتوان با اطمينان بااليی
ناچيز شمرد ( .)e(t)=0بهعالوه ،با اين فرض که بخش عمدهای از
بارش در خاک نفوذ میکند ،نرخ توليد رواناب در سطح حوضه را
تقريباً میتوان صفر در نظر گرفت ( .)r(t)=0برای محاسبه نرخ
نفوذ )2014( Brocca et al., ،استفاده از رابطه Famiglietti and
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) Wood (1994را پيشنهاد دادهاند.

) g (t )  as(t
(رابطه )2
در رابطه فوق a ،و  bپارامترهای رابطه مذکور میباشند که
به نوعی نشاندهنده غيرخطی بودن نرخ نفوذ و رطوبت خاک
هستند.
با در نظر گرفتن فرضيات فوق)2014( Brocca et al. ،
رابطه مورد نياز برای تخمين بارش بر اساس دادههای رطوبت
سطحی خاک را به صورت زير ارائه نمودند:
b

(رابطه )3

) zds (t
 as (t )b
dt

p (t ) 

رابطه فوق يک معادله ديفرانسيل خطی میباشد که با يکی
از روشهای حل مانند روش اويلر اصالح شده ،قابل حل میباشد.
با موجود بودن سری زمانی رطوبت خاک (که از تصاوير ماهوارهای
قابل استخراج است) و واسنجی رابطه فوق با دادههای بارش
زمينی میتوان پارامترهای رابطه ( )3را بهدست آورد .با مشخص
شدن پارامترهای مزبور ،استخراج سری زمانی بارش بر اساس
دادههای رطوبتی بهراحتی ميسر خواهد گرديد.
برای ارزيابی هرچه بهتر الگوريتم  SM2Rainدر پژوهش
حاضر ،مقدار ترم تبخيرتعرق بر خالف فرضيات Brocca et al
( )2014به مدل بيالن آب خاک اضافه گرديد تا در روزهای آفتابی
و بهويژه در روزهايی که مقدار بارش صفر است ،بهتر بتوان مقدار
بارش را تخمين زد .در حال حاضر معادالت متعددی برای برآورد
ميزان تبخيرتعرق وجود دارد که در اين تحقيق از روش بالنی-
کريدل (رابطه  )4استفاده گرديد .علت انتخاب اين روش ساختار
ساده آن ،عملکرد قابل قبول آن در مطالعات مختلف و تعداد کم
پارامترهای ورودی آن میباشد.
)ETo  k * p *(0.46Ta  8.13
(رابطه )4
در رابطه فوق :ET ،تبخيروتعرق از گياه مرجع (:Ta ،)w/m2
ميانگين دمای هوا (درجه سانتيگراد) :p ،درصد کل ساعت روز در
دوره مدنظر (ماهانه يا روزانه) به کل ساعت روز در يک سال
( )365×12و  :kضريب کاهشی ماهانه که به نوع گياه ،موقعيت و
فصل رشد وابسته میباشد .با تنظيم مجدد معادله ( )1و ادغام
معادالت مذکور ،رابطه زير حاصل میشود:
(رابطه )5
) zds (t
) as (t )b  k * p *(0.46Ta  8.13
dt

p (t ) 

با حل معادله ديفرانسيلی مذکور میتوان تاثير ترم
تبخيرتعرق را بر عملکرد الگوريتم  SM2Rainمطالعه نمود .در
پژوهش حاضر از روش بهينهسازی  GRGموجود در ابزار Solver

محيط اکسل برای واسنجی پارامترهای الگوريتم مذکور استفاده
بهعمل آمده است .همچنين برای استخراج سری زمانی
رطوبت سطحی خاک در محدوده هر کدام از
ايستگاههای هواشناسی از منبع رطوبتی ASCAT
(https://navigator.eumetsat.int/product/EO:EUM:DAT:M
 )ETOP:SOMO25استفاده بهعمل آمده است .علت انتخاب اين
منبع رطوبتی ،عملکرد قابل قبول آن در برآورد صحيح رطوبت
سطحی خاک نسبت به ديگر منابع رطوبتی همچون  SMOSو
 AMSREمیباشد ( .)Ciabatta et al., 2015دادههای اين منبع
رطوبتی بهصورت رستری با ابعاد سلولی  0/25درجه میباشند و
لذا بارش تخمين زده شده توسط الگوريتم  SM2Rainنيز به
صورت شبکهبندی شده خواهد بود .در نتيجه برای اينکه بتوان
مقايسه سلول به سلول بين دادههای شبيهسازی شده و زمينی را
انجام داد ،بايستی دادههای نقطهای مربوط به ايستگاههای زمينی
با استفاده از روشهای درونيابی بهصورت سلولی تبديل شوند .با
توجه به ساختار ساده و کاربردی روش  IDWاز اين روش برای
ساخت نقشه شبکهبندی شده بارش زمينی استفاده بهعمل آمد.
شاخصهای آماری مورد استفاده برای ارزيابی الگوريتم
SM2RAIN

برای ارزيابی عملکرد الگوريتم  SM2RAINاز سه شاخص آماری
 2RBias ،1CCو  3RMSEاستفاده بهعمل آمده است .شاخص
 RBiasيا مقايسه ميانگين پيشبينی با ميانگين مشاهدهاتی،
معموالً بهعنوان يک نسبت برای تاييد جداول احتماالتی استفاده
میشود RBias .در واقع نسبت اختالف بين مجموع بارشهای
شبيهسازی شده و مشاهداتی به مجموع بارشهای مشاهداتی
میباشد .محدوده عددی اين شاخص بين صفر تا مثبت بینهايت
است که در بهترين وضعيت مقدار صفر را به خود اختصاص
میدهد .بهعبارت ديگر اگر مقدار اين شاخص کمتر از صفر باشد،
کمبرآوردی و اگر بيشتر از صفر باشد ،بيشبرآوردی بهوقوع
پيوسته است .شاخص  RMSEمجذور ميانگين مربعات خطای بين
داده شبيهسازی شده توسط الگوريتم  SM2Rainو داده
مشاهداتی بارش است و هر چه مقدار آن به صفر نزديک باشد
يعنی مدل به خوبی دادههای بارش را شبيهسازی کرده است.
شاخص آماری  CCنيز ضريبی است که نشاندهنده همبستگی
بين دادههای مشاهداتی بارش و دادههای شبيهسازی شده است
و هر چه مقدار اين شاخص به يک نزديک باشد حاکی از ارتباط
بسيار قوی بين مقادير مشاهداتی و شبيهسازی شده میباشد.
n

o

(رابطه )6

n

 p  p
i 1

n

p

o

1. Correlation Coefficient
2. Relative Bias

si

i 1

RBias 

i 1

3. Root Mean Square Error
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 po )2

(رابطه )7

n

( p

si

RMSE 

i 1

N

RMSE
Po

(رابطه )8

)  Ps )( Poi  Po

(رابطه )9

 Po ) 2

N

 (P

oi

i 1

NRMSE 
N

 (P

si

 Ps ) 2 .

i 1

N

CC 

 (P

si

i 1

در روابط فوق Psi ،و  Poبهترتيب مقدار بارش پيشبينی
شده و مقدار بارش مشاهداتی میباشند.

نتايج و بحث
واسنجی و صحتسنجی الگوريتم  SM2RAINدر سطح استان
خراسان رضوی

همانطور که عنوان شد ،در اين پژوهش از دادههای رطوبتی منبع
 ASCATاستفاده گرديد .پس از استخراج سری زمانی رطوبت
برای هرکدام از سلولهای واقع در سطح بازه مطالعاتی ،مقدار
بارش تخمينزده شده توسط الگوريتم  SM2RAINبا دادههای
بارش روزانه بهدست آمده از ايستگاههای زمينی مورد مقايسه قرار
گرفت .برای نشان دادن عملکرد الگوريتم مذکور در سطح محدوده
مطالعاتی از شاخصهای آماری  RMSE ،CCو  Biasدر هر دو
مرحله واسنجی (بازه زمانی  2006تا  )2010و صحتسنجی (بازه
زمانی  2011تا  )2013استفاده و توزيع مکانی آنها محاسبه
گرديد .در شکل ( )2توزيع مکانی شاخصهای آماری مذکور در
سطح استان خراسان رضوی در مرحله واسنجی نشان داده شده
است .همچنين توزيع مکانی پارامترهای بهينه الگوريتم
 SM2RAINدر شکل ( )3قابل مشاهده میباشد .در جدول ()1
نيز مشخصات آماری معيارهای ارزيابی الگوريتم  SM2RAINدر
استان خراسان رضوی برای هر دو مرحله واسنجی و صحتسنجی
ارائه شده است .بررسی توزيع مکانی شاخص آماری  CCدر سطح
استان خراسان رضوی حاکی از آن است که بارش شبيهسازی
شده با استفاده از الگوريتم  SM2RAINدر بازه زمانی  2006تا
 2010از همبستگی مناسبی با دادههای زمينی برخوردار
میباشند .با توجه به شکل ( )2عملکرد الگوريتم مذکور در مناطق
جنوب و جنوب-غربی و تا حدی مرکزی استان خراسان قابل توجه

بوده ،بهطوری که ميزان شاخص  CCبرای اين مناطق بين 0/55
تا  0/84متغير میباشد .همچنين مقدار شاخصهای  RMSEو
 NRMSEنيز بهعلت دارا بودن محدوده تغييرات به ترتيب 3/99
تا  7/77ميلیمتر در روز و  0/33تا ( 2/84در بخشهای شمالی
حوضه ميزان انحراف دادههای شبيهسازی شده با دادههای
مشاهداتی بسيار قابل توجه بوده ولی با حرکت به سمت جنوب
استان از مقدار اين انحراف کاسته میشود) ،حاکی از عملکرد
ضعيف مدل در بخشهای شمالی استان است .با توجه به
توضيحات فوق میتوان چنين استنباط نمود که اين مدل در
مناطق جنوب و جنوب-غربی بهترين عملکرد را داشته است يعنی
در اين مناطق ضريب همبستگی بين دادههای بارش شبيهسازی
شده و دادههای مشاهداتی باال بوده که علت اصلی آن را میتوان
به وضعيت پوشش گياهی آن مرتبط نمود .درحاليکه نواحی
شمالی استان دارای شرايط آب و هوای معتدل و سرد کوهستانی
بوده و در برخی از فصول سال دارای پوشش برف میباشند .از
آنجائی که در الگوريتم  SM2Rainترم مربوط به برف در معادله
بيالن آب خاک در نظر گرفته نمیشود میتوان چنين نتيجه
گرفت که الگوريتم مذکور در اين نواحی از عملکرد مطلوبی
برخوردار نمیباشد (شکل .)2از آنجايی که استان خراسان جزء
مناطق نيمهخشک است بنابراين سهم تبخيرتعرق در معادله بيالن
قابل توجه و عدم لحاظ نمودن آن موجب افزايش خطا در برآورد
بارش میگردد .لذا برای بهبود عملکرد الگوريتم مذکور در چنين
بازههايی میتوان ترم مربوط به معادله تبخيرتعرق را نيز به
الگوريتم  SM2RAINاضافه و عملکرد آن را افزايش داد .در
بخشهای بعدی اثر افزودن ترم تبخيرتعرق بر عملکرد الگوريتم
مذکور مورد بررسی قرار گرفته است .همچنين نتايج حاصل از
صحتسنجی الگوريتم مذکور حاکی از عملکرد قابل قبول آن در
بخشهای عمده استان خراسان رضوی میباشد (جدول .)1
محاسبات صورت گرفته نشان میدهد که متوسط ضريب  CCبين
دادههای بارش شبيهسازی شده و مشاهداتی در حدود 0/68
میباشد .در شکلهای ( )4و ( )5نيز سری زمانی شبيهسازی شده
بارش در سطح محدوده مطالعاتی و در دو مرحله واسنجی و
صحتسنجی ارائه شده است.

جدول  -1مشخصات آماری معيارهای ارزيابی الگوريتم  SM2RAINدر سطح استان خراسان رضوی (مرحله واسنجی و صحتسنجی)
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واسنجی الگوريتم  SM2Rainدر سطح استان مازندران

بررسی شاخصهای آماری مربوط به مقادير بارش تخمين زده
شده در سطح استان مازندران و در مقياس روزانه ،حاکی از
عملکرد باالی آن در بخشهای عمده استان میباشد .نتايج نشان
داد که در سطح استان مازندران ضريب همبستگی بين دادههای
مشاهداتی و دادههای شبيهسازی شده توسط الگوريتم SM2Rain
همواره باالتر از  0/5میباشد (شکل  .)6همچنين متوسط مقدار
شاخصهای  RMSEو  NRMSEکه مبين ميانگين خطاهای
موجود بين دادههای مشاهداتی و دادههای شبيهسازی شده
توسط الگوريتم مذکور میباشند ،در اين استان بهترتيب در حدود
 6/46ميلیمتر در روز و  1/19میباشد (شکل  .)7مقدار شاخص
 RMSEدر مناطق شمالی ،شرقی و جنوبی در حدود  3/9ميلیمتر
در روز برآورد شده است که خود گويای عملکرد باالی الگوريتم
 SM2Rainدر بخشهای عمده استان میباشد .علت عملکرد
مناسب الگوريتم مذبور در مناطق فوق اين است که محدودههای
شرقی استان مازندران دارای شرايط آب و هوای معتدل کوهستانی
بوده و اين در حاليست که مناطق غربی استان از آب و هوای
معتدل خزری برخوردار بوده و در فصلهای زمستان و تابستان
دارای رطوبت هستند و لذا اين مساله خود میتواند عملکرد
الگوريتم  SM2Rainرا با خطا مواجه کند .همچنين عدم لحاظ
نمودن سهم ترمهای موثری همچون برف ،بارانگيرش
( )Interceptionو تبخيرتعرق منجر به کاهش عملکرد الگوريتم
مذکور در مناطق غربی اين استان میگردد .با توجه به وضعيت
پوششهای جنگلی متراکم واقع در اين نواحی بهنظر میرسد با

افزودن روابط مناسب برای محاسبه ترمهای مذکور ،بهويژه ترم
بارانگيرش که از اهميت بسيار زيادی برخوردار میباشد میتوان
تا حد زيادی از خطای سيستماتيک الگوريتم مذکور کاست .مقدار
پارامتر  zنيز بين  30/99تا  122/78ميلیمتر متغير بوده و بيش-
ترين مقدار اين پارامتر به بخشهايی مربوط میشود که الگوريتم
 SM2Rainضعيف عمل کرده است .دادههای رطوبت سطحی
خاک بهدست آمده از تکنيکهای سنجش از دور مانند منبع
رطوبتی  ASCATبرای عمق بين  0تا حداکثر  10سانتی متر
صدق میکند و برای عمقهای باالتر از آن بايستی از محصوالتی
که رطوبت را در محدوده ريشه ()Root zone soil moisture
برآورد میکنند استفاده نمود .همانطور که در شکل ( )7نشان
داده شده است ،مقدار پارامتر  Zبرای بخشهای غربی استان
مازندران نسبتاً زياد بهدست آمده است که همين مساله حاکی از
آن است که عدم لحاظ نمودن ترمهای تاثيرگذار در معادله بيالن
آب خاک منجر به محاسبه مقادير غيرصحيحی برای پارامترهای
الگوريتم خواهد گرديد .به عبارت بهتر صرف ًا واسنجی الگوريتم
نمیتواند عملکرد واقعی آن را نشان دهند ،بلکه ماهيت فيزيکی
( ) Physical Natureپارامترهای واسنجی نيز بايستی مدنظر قرار
گيرد .آناليز خروجیها بر اساس شاخص آماری  RBiasنيز مويد
اين مطلب است که عدم در نظر گرفتن ترمهای مذکور در
الگوريتم  SM2Rainموجب کمبرآوردی بارش در بخشهای
عمدهای از سطح استان مازندران میگردد .طبق محاسبات صورت
گرفته متوسط شاخص  RBiasدر سطح استان در حدود -36/9
درصد میباشد (جدول .)2

شکل  -6تغييرات مکانی شاخصهای  RMSE ،CCو  Biasبارش شبيهسازی شده در سطح استان مازندران (مرحله واسنجی)
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شکل  -7توزيع مکانی پارامترهای بهينه الگوريتم  b ، a( SM2RAINو  )zدر سطح استان مازندران
جدول  -2مشخصات آماری معيارهای ارزيابی الگوريتم  SM2RAINدر سطح استان مازندران (مرحله واسنجی و صحتسنجی)

شرح

]CC [-
Val
Cal

Min

0/56
0/75
0/66
0/05

Max
Mean
St dev

0/52
0/71
0/62
0/06

]RMSE [mm/day
Val
Cal

3/9
11/36
6/46
2/47

بررسی شاخص آماری  CCدر سطح استان مازندران و در
مرحله صحتسنجی نيز حاکی از آن است که بارش شبيهسازی
شده با استفاده از الگوريتم  SM2Rainدر مرحله صحتسنجی از
همبستگی مناسبی با دادههای زمينی برخوردار میباشند .طبق
نتايج بهدست آمده در مرحله صحتسنجی ،عملکرد الگوريتم
مذکور در مناطق شمالی و شرقی و تا حدی مرکزی استان
مازندران قابل توجه بوده ،بهطوری که ميزان شاخص  CCبرای
اين مناطق بين  0/57تا  0/75متغير میباشد .همچنين مقدار
متوسط شاخصهای  RMSEو  NRMSEدر سطح استان بهترتيب
در حدود  6/16ميلیمتر در روز و ( 1/22جدول  )2است و اين
خود گويای انحراف کم دادههای شبيهسازی شده نسبت به
دادههای مشاهداتی میباشد .همچنين در شکلهای ( )8و ()9
سری زمانی بارش مشاهداتی ،شبيهسازی شده (برای دو مرحله
واسنجی و صحتسنجی) و رطوبت سطحی خاک بهدست آمده از
منبع رطوبتی  ASCATنشان داده شده است .همانطور که در
شکلهای مذکور کامالً مشخص میباشد ،مقدار خطا در برآورد
بارش با استفاده از الگوريتم  SM2Rainبهويژه در روزهای پربارش

3/52
10/08
6/16
1/84

]RBias [%
Val
Cal

58/05
-21/58
-36/9
9/41

-51/39
-6/02
-30/12
12/64

]NRMSE [-
Val
Cal

0/97
1/44
1/19
0/17

1/12
1/61
1/22
0/21

بسيار زياد میباشد که علت اصلی طبق آنچه پيشتر عنوان شد،
عدم لحاظ نمودن ترمهای تاثيرگذاری در معادله بيالن آب خاک
میباشد .حذف ترمهايی همچون برف ،تبخيرتعرق و بارانگيرش
از معادله بيالن منجر به کم برآوردی مقدار بارش بهويژه در وقايع
حدی خواهد گرديد که نتايج بهدست آمده در اين پژوهش نيز
بهخوبی گويای اين امر میباشد .اين مساله بهخصوص در ماههای
سرد سال (فصل زمستان) که بارش برف سهم عمدهای بيالن آب
خاک را به خود اختصاص میدهد ،کامالً مشهود است.
اصالح الگوريتم SM2Rain

برای بهبود عملکرد الگوريتم مذکور ،فرضيه ناچيز بودن ترم
تبخيرتعرق در معادله بيالن سطحی آب خاک ( Brocca et
 )al.2014اصالح و معادله بيالن مجدداً بازنويسی گرديد تا
رابطهای جديد برای تخمين بارش بهدست آيد (رابطه  .)5پس از
اصالح الگوريتم  ،SM2Rainسری زمانی بارش برای بازههای
مطالعاتی در دو مرحله واسنجی و صحتسنجی محاسبه و با
دادههای زمينی مقايسه گرديد.
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شکل  -8واسنجی الگوريتم  SM2RAINدر سطح استان مازندران در بازه زمانی  :Pobs( 2011-2006بارش مشاهداتی :Ps ،بارش شبيهسازی شده)
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شکل  -9صحتسنجی الگوريتم  SM2RAINدر سطح استان مازندران در بازه زمانی  :Pobs( 2013-2011بارش مشاهداتی :Ps ،بارش شبيهسازی شده)

ارزيابی عملکرد الگوريتم اصالح شده  SM2Rainدر سطح
استان خراسان رضوی

از آنجايی که استان خراسان رضوی جزء استانهای نيمهخشک
محسوب میشود قاعدتاً ترم تبخير-تعرق از اهميت زيادی در
بيالن رطوبتی سطحی خاک برخوردار میباشد .لذا برای بهبود
عملکرد الگوريتم مذکور ترم تبخير-تعرق به معادالت اضافه شد و
نقشه تغييرات مکانی شاخصهای آماری  RMSE ،CCو Bias
برای اين محدوده مطالعاتی تهيه گرديد که نتايج آن در شکل
( )10و برای مرحله واسنجی نشان داده شده است .در شکل
مذکور ،نقشه تغييرات مکانی شاخصهای آماری  RMSE ،CCو
 Biasبا (گروه الف) و بدون (گروه الف) در نظر گرفتن ترم
تبخيرتعرق (فرم اصلی الگوريتم  )SM2Rainارائه شدهاند.
همچنين مقادير متوسط شاخصهای مذکور در جدول ( )3ارائه
شده است .همانطور که از روی نقشه تغييرات مکانی مشخص
است بيشترين و کمترين مقدار ضريب همبستگی قبل از افزودن
ترم تبخير-تعرق بهترتيب معادل  0/84و  0/55بوده در حالی بعد

از افزودن ترم تبخير-تعرق مقدار اين شاخص به  0/88و
0/70رسيده است .بهعبارت بهتر پس از اصالح الگوريتم
 ،SM2Rainميزان همبستگی بين بارش مشاهداتی و شبيهسازی
بهشدت افزايش يافته است .همچنين متوسط مقدار شاخص
 RMSEدر سطح بازه مطالعاتی از  5/96به  5/18ميلیمتر در روز
کاهش يافته است.
بر اساس شاخص  RBiasنيز کارائی الگوريتم مذکور افزايش
چشمگيری را نشان میدهد .طبق محاسبات صورت گرفته،
متوسط اين شاخص در سطح محدوده مطالعاتی پس از افزودن
ترم تبخيرتعرق به معادله بيالن آب خاک در حدود  56درصد
کاهش يافته و به عدد  9/69درصد رسيده است .در مرحله
صحتسنجی نيز مقدار متوسط شاخص  CCو  RMSEدر سطح
بازه مطالعاتی بهترتيب از  0/79به  0/81و از  5/06به  4/46ميلی-
متر در روز تغيير يافته است .با توجه به توضيحات فوق ،نتايج
بهدست آمده حاکی از بهبود عملکرد الگوريتم  SM2Rainدر
سطح استان خراسان رضوی پس از افزودن ترم تبخيرتعرق
میباشد.
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ارزيابی عملکرد الگوريتم اصالح شده  SM2Rainدر سطح
استان مازندران

در اين بخش نيز بعد از افزودن ترم تبخيرتعرق به معادله
بيالن آب خاک ،مقادير بارش در سطح استان مازندران
شبيهسازی و با دادههای مشاهداتی مقايسه گرديد .نقشه توزيع
مکانی شاخصهای آماری  RMSE ،CCو  Biasبهدست آمده از
شکل اصلی و اصالح شده الگوريتم  SM2Rainدر شکل ()11
نشان داده شده است .همانطور که مالحظه میگردد در مرحله
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واسنجی با افزودن ترم تبخيرتعرق به الگوريتم مذکور ،مقدار
متوسط شاخص  CCدر سطح حوضه از 0/62به  0/70افزايش
يافته است .همچنين بارش شبيهسازی شده پس از اصالح
الگوريتم  SM2Rainموجب شده است که ميزان همبستگی بين
بارش شبيهسازی شده و مشاهداتی در بخشهای عمده محدوده
مطالعاتی از  0/60فراتر رود و اين به معنی بهبود عملکرد الگوريتم
مذکور میباشد.
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شکل  -10نقشه توزيع مکانی شاخصهای  RMSE ، CCو  Biasبارش شبيهسازی شده توسط الگوريتم  SM2RAINدر سطح استان خراسان رضوی (مرحله
واسنجی) (گروه الف بدون لحاظ کردن تبخير-تعرق و گروه ب بعد از اضافه کردن ترم تبخير -تعرق به معادله بيالن آب خاک)
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جدول  -3متوسط مشخصات آماری بارش شبيهسازی شده در سطح استان خراسان رضوی پس از اصالح الگوريتم SM2Rain

شاخصهای آماری
)CC (-
)RMSE (mm/day
)NRMSE (-
)RBias (%

مرحله صحتسنجی

مرحله واسنجی
بدون ترم تبخيرتعرق

با ترم تبخيرتعرق

بدون ترم تبخيرتعرق

با ترم تبخيرتعرق

0/69
5/96
1/49
-21/92

0/79
5/18
0/31
9/69

0/67
6/7
1/56
30/8

0/73
6/34
0/52
18/2

بر اساس شاخص  RBiasنيز میتوان چنين عنوان نمود که
اصالح الگوريتم  SM2Rainتا حد بسيار زيادی از خطای برآورد
بارش کاسته است .طبق محاسبات صورت گرفته مقدار متوسط
اين شاخص در سطح حوضه از  -36/9درصد به  7/96درصد
کاهش يافته است .بهعبارت ديگر ،بدون لحاظ کردن ترم
تبخيرتعرق ،الگوريتم مذکور بهطور متوسط مقدار بارش را در
حدود  36/9درصد کم برآورد مینمايد و اين در حاليست که با

افزودن ترم مذکور به معادله بيالن آب خاک ،فرآيند شبيهسازی
بارش از روند بهتری برخوردار شده و متوسط خطای الگوريتم فوق
در برآورد بارش به کمتر از  8درصد محدود شده است .در جدول
( )4نيز متوسط مشخصات آماری بارش شبيهسازی شده قبل و
پس از اصالح الگوريتم مذکور برای دو مرحله واسنجی و
صحتسنجی ارائه شده است.

شکل  -11نقشه توزيع مکانی شاخصهای  RMSE ، CCو  Biasبارش شبيهسازی شده توسط الگوريتم  SM2RAINدر سطح استان مازندران
(مرحله واسنجی) (گروه الف بدون لحاظ کردن تبخير-تعرق و گروه ب بعد از اضافه کردن ترم تبخير -تعرق به معادله بيالن آب خاک)
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جدول  -4متوسط مشخصات آماری بارش شبيهسازی شده در سطح استان مازندران پس از اصالح الگوريتم SM2Rain

شاخصهای آماری
)CC (-
)RMSE (mm/day
)NRMSE (-
)RBias (%

مرحله صحتسنجی

مرحله واسنجی
بدون ترم تبخيرتعرق

با ترم تبخيرتعرق

بدون ترم تبخيرتعرق

با ترم تبخيرتعرق

0/62
6/46
1/19
-36/9

0/70
5/54
0/43
7/96

0/66
6/16
1/22
-30/12

0/72
5/36
0/67
10/93

نتيجهگيری
با توجه به اهميت بارش در چرخه هيدرولوژی ،مديريت منابع آب
و مدلسازی بارش-رواناب ،تالشهای زيادی در راستای ابداع و
توسعه روشهای جديد و کارا برای برآورد آن در سطح دنيا صورت
گرفته است .يکی از جديدترين اين تالشها ،الگوريتم SM2Rain
میباشد که با حل معکوس معادله بيالن آب خاک و لحاظ نمودن
يکسری فرضيات ،مقدار بارش را برآورد مینمايد .پژوهش حاضر
با هدف ارزيابی اين الگوريتم در تخمين بارش در دو اقليم
خشک/نيمهخشک (خراسان رضوی) و مرطوب (مازندران) ايران
به انجام رسيده است .همچنين اصالح الگوريتم جهت بهبود
عملکرد آن جهت تخمين بارش بهويژه در حوضههای نيمهخشک
از ديگر اهداف اين پژوهش بهشمار میآيد .نتايج حاصل از کاربرد
الگوريتم مذکور در دو استان خراسان رضوی و مازندران حاکی از
همبستگی باال بين دادههای شبيهسازی شده و مشاهداتی
میباشد .محاسبات صورت گرفته حاکی از آن است که متوسط
شاخص  CCدر سطح بازههای مطالعاتی بهترتيب در حدود 0/70
و  0/65میباشد .در نهايت برای ارتقا و بهبود عملکرد الگوريتم
 ،SM2Rainترم تبخير-تعرق نيز به معادالت بيالن آب خاک
اضافه گرديد و مجدداً مقادير بارش برای دو محدوده مطالعاتی
برآورد و با دادههای زمينی مورد مقايسه قرار گرفت .نتايج نشان
داد که با افزودن ترم تبخير-تعرق و تعرق عملکرد الگوريتم مذکور
در شبيهسازی بارش بين  10تا  18درصد افزايش يافته است .با

اصالح الگوريتم مذکور در سطح استان خراسان رضوی مقدار
ضريب همبستگی از  0/69به  0/79افزايش و مقدار شاخص
 RMSEنيز از  5/96به  5/18ميلیمتر در روز کاهش يافته است.
همچنين در سطح استان مازندران نيز پس از لحاظ کردن ترم
تبخيرتعرق ،متوسط شاخص  CCدر سطح استان از مقدار 0/62
به  0/70افزايش و مقدار شاخص  RMSEنيز از  6/46به 5/54
ميلیمتر در روز کاهش يافته است .عدم لحاظ نمودن سهم ترم-
های موثری همچون برف /بارانگيرش (بهويژه در سطح استان
مازندران) و تبخيرتعرق در معادله بيالن آب خاک منجربه کاهش
عملکرد الگوريتم  SM2Rainدر بخشهايی از بازههای مذکور
میگردد.
با توجه به وضعيت پوششهای جنگلی متراکم واقع در اقليمهای
مرطوب بهنظر میرسد با افزودن روابط مناسب برای محاسبه ترم-
های مذکور ،به ويژه ترم باران گيرش و تبخيرتعرق که از اهميت
بسيار زيادی برخوردار میباشد میتوان تا حد زيادی از خطای
سيستماتيک الگوريتم مذکور کاست .باتوجه به توضيحات فوق،
میتوان چنين جمعبندی نمود که ترم تبخيرتعرق به ويژه برای
مناطقی که دارای آب و هوای خشک و نيمهخشک میباشند
میتواند عامل تاثيرگذار و قابل توجه برای بهبود عملکرد الگوريتم
 SM2Rainباشد .خروجی حاصل از اين پژوهش میتواند بهعنوان
يک داده جايگزين يا مکمل به ويژه در حوضههای فاقد آمار و يا
دارای آمار کم مورد استفاده قرار گيرد.
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