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چکیده
بارش از جمله مهم ترين عواملي است که در تخمين بسياري از پارامترهاي هيدرولوژيکي در سطح حوزه آبريز مورد استفاده قرار ميگيرد .با توجه به
اهميت دادههاي بارش در علوم مختلف و عدم وجود شبکه بارانسنجي گسترده و مناسب ،الزم است دادههاي بارش بهه حوهوي بهرآورد شهوحد .يکهي از
راههاي برآورد بارش ،استفاده از دادههاي ماهوارهاي است .در اين پژوهش به ارزيهابي رروجهي دادهههاي بهارش مهد  CMAP ،GPCP ،GPCCو
 NCEP-NCARبا دادههاي ايستگاهي در استانهاي البرز ،قزوين ،زحجان ،کردستان و همدان پردارته شد .حتايج حشان داد که در اين منهاق بهارش
 CMAP،GPCC ،GPCPو  NCEP-NCARاز لواظ آماري حتايج روبي را داشتند و از ميان آحها  GPCPو  GPCCحتيجه بهتري را ارائه کهرده-
احد .در ارزيابي  GPCPبا مياحگين وزحي ايستگاههاي شما تهران ،حوشهر ،سياهبيشه،کرج ،باغکاليه ،رجاييدشت و قزوين در پيکسل  3در سها 2003
ضريب تبيين ( ،)R2ضريب کارايي مد ( ،)EFرطاي اريب مياحگين ( ،)MBEمياحگين مطل رطا ( )MAEو ريشه مياحگين مربعات رطا ( )RMSEبه
ترتيب برابر  5/30 ،3/13 ،0/94 ،0/96و  6/58ميليمتر بر ماه به دست آمد.
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يکههي از مهمتههرين پارامترهههاي ورودي مههد هههاي مختلههف
هيدرولوژي و گياهي بارش ميباشد .بنابراين کيفيهت و رهراهم بهودن
دادههاي مناسب بارش در مناق مختلف جهت استفاده در زمينههاي
کشاورزي ،هيدرولوژي و مديريت منهاب آ و آبيهاري داراي اهميهت
زيادي است .هماکنون بيشترين دادههاي بارش از ايستگاههاي زميني
هواشناسي و بارانسنجي گردآوري ميشهود .ايهن درحهالي اسهت کهه
شبکه ايستگاههاي احدازهگيري بارش در بيشتر منهاق و بهه ويهژه در
کشورهاي در حا پيشررت از پوشش مکاحي روبي برروردار حميباشد.
از قرري براي تخمين بارش در منهاق راقهد ايسهتگاه از روشههاي
مختلف دروحيابي استفاده ميشود .از اين رو مقدار درونيابي در مناق
با تراکم ايستگاهي زياد با دقت بيشتري صورت ميگيرد در حالي کهه
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در مناق با تراکم ايستگاهي کم ،دقت برآوردها حتهي بها روشههاي
کارآمد زمينآمهار حيهز کهم اسهت ( .)Chappell et al, 2013تهراکم
پايين ايستگاههاي هواشناسي در حواحي کوهستاحي و بياباحي جهان بهه
علت مودوديتهاي اقتصادي و يا جغراريايي ،استفاده از ايستگاهههاي
هواشناسي را در مقياس جهاحي و منطقهاي با مودوديت مواجه کهرده
است ( .)Gairola et al, 2015; Mishra et al, 2011حتايج به دست
آمده از روشهاي گوحاگون درونيابي در مناق با مقدار واقعي بهارش
راصله زيادي دارد ( .)Wanger et al, 2012در سا ههاي اريهر و بها
پيشررتهاي به دست آمده در زمينه رناوريهاي ماهوارهها ،سهنجش
از دور ،راياحه و باحک اقالعاتي ،حسل جديدي از دادههاي هواشناسهي
پديد آمده است که برري از مشکالت موجود در دادههاي مشهاهدهاي
ماحند دسترسي مودود به دادهها ،هزينه رريد دادهها ،وجهود دادهههاي
گم شده ،پراکندگي حامناسب ايستگاهها و حيز روزآمد حبهودن دادههها را
حدارحد .قي دههههاي اريهر ،مهاهوارههها ،مراکهز داحشهگاهي ،ملهي و
بينالمللهي در راسهتاي مطالعههي تغييهرات آ و ههوايي شهبکهاي از
دادههاي آ و هوايي را توليد و گسترش دادهاحد .اين دادهها بهه قهور
معمو از درونيابي مشاهدات حامنظم رضايي حاصهل مهيشهوحد و از
جهات مختلف حائز اهميت هستند .تخمين بهتر متغيرهاي آ وهوايي
در حواحي راقد ايستگاه و امکان مطالعه مناسبتر آ و هوايي يکهي از
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مهمترين مزاياي اين دادهها است .تغيير حاگهاحي برآورد بارشي پايگهاه
 1GPCPرا در حوزه رودراحه کنگو واکاوي و راسهت آزمهايي حمودحهد.
پايگاه بارشي  GPCPحشان ميداد سا هاي  1979تا  2004بهر روي
پهنه جنوبي آرريقاي حارهاي از حوزه رودراحه کنگو تا سهاحل شهرقي
ريزشهاي آسماحي روحدي منفهي بهه رهود گررتهه اسهت (Yin and
) .Gruber, 2004بهها ارزيههابي هفههت پايگههاه داده بههارش از جملههه
 4GPCC ،3CMAP ،2NCEPو  GPCPدر ده حههوزه آبريههز اصههلي
چين قي دوره  1980تها  2007بيهان کردحهد کهه دادهههاي GPCC
باالترين همبستگي را با بارانسنجها دارحد و مقدار رطاي آن در همهه
حهوزهههاي مهورد مطالعهه کمتهرين اسهت ) .(Fu et al, 2016دقهت
دادههههاي  NCEP-NCARو  5ECMWFرا در توليهههل مکهههاحي و
تغييرپذيري بارش رصلي و ساالحه اتيوپي در مقايسه با دادههاي زميني
مورد ارزيابي قرار دادحد و به اين حتيجه رسهيدحد کهه ههر دو مهد در
مقايسه با دادههاي زميني به روبي الگوي مکاحي بهارش را بهه دسهت
ميدهند اما مقدار بارش را در برري مناق بيشتر و در برري منهاق
کمتهر از مقهدار مشهاهدهاي بهرآورد مهيکننهد ).) Diro et al, 2009
6
درستي و دقت دادههاي بارش پايگاهها از جمله GPCCو GLDAS
را در حظارت بر رشکسالي در ايران قي بهازه زمهاحي  1980تها 2010
مورد بررسي قرار دادحد .بر اساس حتايج مقادير بارش پايگاهههاي بکهار
گررته شده در مناق غربي رشتهکوه زاگرس بهترين عملکرد را دارحد،
ولي تمامي پايگاههاي مورد استفاده در سواحل دريهاي رهزر عملکهرد
حسهبتا ضهعيفي دارحهد ) .(Katiraie et al, 2016روحهد ريهزشههاي
آسماحي را به کمک دو پايگاه بارشهي  GPCPو  CMAPدر تفکيهک
مکاحي  2/5×2/5درجه قو و عهر جغراريهايي بهراي بهازه زمهاحي
 1979 -2009واکاوي حمودحد .بررسي اين دو پايگاه آشکار سارت بهه
قور يکنوارتي ريزشهاي آسماحي بر روي پهنه رليج بنگا قي ايهن
بههازه زمههاحي در مههاه مههي ،رو بههه سههوي ارههزايش بههوده اسههت
) .(Sathiyamoorthy et al, 2010موصهو بهارش دو پايگهاه داده
 GPCCو  CRUرا با اقالعات ايستگاهي در حواحي کوهستاحي آرريقا
مقايسه حمودحد .حتايج حاکي از ارتباط بسيار قهوي دادهههاي شهبکهاي
(ضريب همبستگي  0/9و بيشتر) با دادههاي مشاهدهاي اسهت .دقهت
دادههاي  GPCCحيز مقداري بيش از دادهههاي  7CRUبهود Dinku
) .)et al, 2008دقت دادههاي  NCEP-2و  CRUرا در برآورد بارش
1- Global Precipitation Climatology Project
– 2- National Centers for Environmental Prediction
National Center for Atmospheric Research
3- CPC Merged Analysis of Precipitation
4- Global Precipitation Climatology Center
5- European Centre for Medium-Range Weather
Forecasts
6- Global Land Data Assimilation System
7- Climatic Research Unit

تابستاحه ايستگاههاي زميني چين در دوره آماري  1979 -2000مهورد
راستيآزمايي قهرار دادحهد و دريارتنهد کهه دادهههاي  CRUبيشهترين
همخواحي را با دادههاي زميني دارد ولهي  NCEP-2مقهادير بهارش را
بيشتر از مقدار واقعهي بهرآورد مهيکننهد) .)Zhao and Fu, 2006بهه
واکاوي جهاحي و منطقهاي بارش بر پايه دادههاي بهارش پايگهاهههاي
 CMAP ،GPCPو  NCEP/NCARپردارتند .ههد آحهها شهنارت
تفاوت ،همساحي و تفاوت حقاط قوت و ضعف دادهههاي واکهاوي شهده
بود .بر اساس حتايج اين پژوهش ،هر کدام از پايگاههاي استفاده شهده
بههر روي پهنههههههاي مکههاحي راصههي همبسههتگي و همههاهنگي دارحههد
) .(Bosilovich et al, 2008مد هاي سهطح زمهين بهروز شهده بها
مشهاهدات مهاهوارهاي بهه دليهل ارائهه پارامترههاي هيههدرولوژيکي در
مقيههاس جهههاحي از اهميههت بههااليي در منههاق راقههد آمههار بررههوردار
ميباشند .قبل از استفاده از دادههاي سنجش از دور الزم است با داده-
هاي زميني مقايسه شده و دقت آحها مشخص شود .لذا اين پژوهش با
هد ارزيابي امکان استفاده از حتهايج مهد ههاي ،GPCP ،GPCC
 CMAPو  NCEP-NCARاحجام شد و به ارزيابي دادههاي بهارش
مهد  CMAP ،GPCP ،GPCCو  ،NCEP-NCARبها دادهههاي
ايستگاهي در پنج استان البرز ،قزوين ،زحجان ،کردسهتان و همهدان در
ايران پردارته شد.

مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه

مودوده مورد مطالعه در اين پژوهش استانههاي همجهوار البهرز،
زحجان ،قزوين ،کردستان و همدان مي باشد .به دليل عهدم پراکنهدگي
مناسب ايستگاهها و عدم دسترسي به ايستگاههاي بيشتر در بررهي از
استانهاي مورد مطالعه ،از ايستگاههاي کمکي رشت در استان گيالن،
سياهبيشه و حوشهر در استان مازحدران ،شما تهران در استان تههران،
مياحههه در اسههتان آیربايجههان شههرقي ،سردشههت و مهابههاد در اسههتان
آیربايجان غربي و رلخا در استان اردبيهل اسهتفاده شهد تها دادههها
پراکندگي بهتري در پيکسلهاي مد هاي مورد مطالعه داشته باشند.
حام ايستگاههاي مورد استفاده در جهدو  1و شهکل  1زيهر آورده
شده است.
ماهواره ،مدل و پایگاههای مورد استفاده

در ايههن پههژوهش از دادههههاي بههارش رروجههي مههد ،GPCC
 CMAP،GPCPو  NCEP-NCARدر استانهاي زحجهان ،قهزوين،
البههرز ،کردسههتان و همههدان اسههتفاده شههده اسههت ،پايگههاه  CMAPاز
اقالعات ماهوارهاي GPCP ،از ترکيب اقالعات زمينهي و مهاهوارهاي
حاصل ميگردحد (موغاري و همکهاران .)1396 ،در ادامهه بهه معررهي
پايگاهها ،مد و ماهواره مورد استفاده در اين پهژوهش پردارتهه شهده
است.

ارزیابي آماري دادههاي بارش...
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جدول -1مشخصات ایستگاههای مورد مطالعه
نام ایستگاه
قزوين
رشت
سياهبيشه
پلاروان
رجاييدشت
باغکاليه
کوهين
ارتشآباد
رميگان
تويسرکان
مالير
همدان
سداکباتان
وسج
ورآينه
آق کهريز
قهاوحد
حوشهر
شما تهران
رلخا
مياحه
سقز
مريوان
قروه
بيجار
سنندج
مهاباد
سردشت
ماهحشان
زحجان
ردابنده
کرج

نوع ایستگاه
سينوپتتيک
سينوپتتيک
سينوپتتيک
بارانسنجي
بارانسنجي
بارانسنجي
بارانسنجي
بارانسنجي
بارانسنجي
بارانسنجي
بارانسنجي
بارانسنجي
بارانسنجي
بارانسنجي
بارانسنجي
بارانسنجي
بارانسنجي
سينوپتيک
باران سنجي
باران سنجي
بارن سنجي
بارن سنجي
بارن سنجي
بارن سنجي
بارن سنجي
بارن سنجي
بارن سنجي
بارن سنجي
سينوپتيک
سينوپتيک
سينوپتيک
سينوپتيک

طول جغرافیایی
50/03
49/37
51/18
49/2
50/28
50/5
49/67
49/43
49/02
48/6
48/82
48/53
48/6
48/22
48/4
48/33
48/99
51/3
51/29
48/31
47/42
46/16
46/12
47/48
47/37
47
45/43
45/29
47/41
48/31
48/35
50/57

GPCC
در راستاي حيازمندي به دادههاي بلندمدت بهارش جههان GPCC

زير حظر برحامه پژوهش اقليم جهان ( )1WCRPراهاحدازي شده اسهت.
يکههي از ویههايف  GPCCواکههاوي بارحههدگي ماهاحههه جهههان بههر روي
رشکيها به کمک دادههاي بارانسنجي ايستگاهههاي زمينهي اسهت.
هد اصلي  GPCCبرآوردن حياز کاربران به دادههاي بهنگام و دقي
از بارش بر روي رشکيهاي جههان اسهت .دادهههاي توليهد شهده در
 GPCCبر اساس احدازهگيريهاي ايستگاهي جهان و با تفکيکههاي
1- The World Climate Research Program

عرض جغرافیایی
36/15
37/19
36/15
35/63
36/45
36/39
36/37
35/66
35/37
34/55
34/28
34/85
34/76
34/32
34/08
34/99
34/86
36/39
35/48
37/38
37/27
36/15
35/31
35/1
35/53
35/2
36/45
36/9
36/44
36/39
36/08
35/48

ارتفاع
1279/2
-8/6
1855/4
1750
968
1283
1510
1750
1869
1783
1725
1749
1957
1566
1795
1844
1554
-20/9
1549/1
1796
1110
1522/8
1286/8
1906
1883/4
1373/4
1351/8
1556/8
1282
1663
1887
1292/9

طول دوره آماری
2001-2010
2001-2010
2001-2010
2001-2010
2001-2010
2001-2010
2001-2010
2001-2010
2007-2016
2007-2016
2007-2016
2007-2016
2007-2016
2007-2016
2007-2016
2007-2016
2007-2016
2000-2010
2000-2010
2000-2010
2000-2010
2002-2010
2002-2010
2002-2010
2002-2010
2002-2010
2002-2010
2002-2010
2002-2010
2000-2010
2000-2010
2003-2010

گوحهاگون  1×1 ،0/5 × 0/5و  2/5× 2/5درجهه قوسهي در دسهترس
است (مسعوديان و همکاران .)1393،در اين مقالهه بهه دليهل ارزيهابي
دادههاي ايستگاهي با دادههاي بزرگ مقياس از آررين اقالعات ايهن
مرکز ،اقالعات بازکاوي شده حسخه  V2018با تفکيهک مکهاحي 2/5
× 2/5درجه استفاده شد .اقالعات بارش اين مجموعه براي سا هاي
 1891تا  2016موجود است .در ايهن مقالهه از اقالعهات ايهن پايگهاه
مربوط به سا هاي  2000تا  2016استفاده شد.
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شکل -1نقشه ایستگاههای سینوپتیک و بارانسنجی
CMAP

واکههاوي ادغههام شههده بههارش ( )CMAPتکنيکههي اسههت کههه
واکاويهاي بارش جهاحي را در مقياسهاي ماهاحه و پنج روزه رهراهم
ميآورد ،بدين گوحه که دادهههاي ايسهتگاهي احهدازهگيهري بهارش بها
برآوردهاي به دست آمده از ماهوارهها يک کاسهه مهيگردحهد .حسهخه
 ،CMAP 0802ارزون بر دادههاي ايسهتگاهي و مهاهوارهاي ،از داده-
هاي بارشي مد هاي عددي پهيشبينهي آ و ههوا بههره مهيجويهد.
واکاويهاي بارشي پايگاه  CMAPدر مقياس مکاحي  2/5×2/5درجه
قو و عر جغراريايي هسهتند .دادهههاي پايگهاه  CMAPاز سها
 1979بدين سو در دسترس هستند .پوشش واکاويهاي مکهاحي ايهن
پايگاه براي همه رشکيها و آ هاي ساره اسهت ( Keyantash and
.)Darcup, 2002
GPCP

قرح اقليم شناسي بارش جهاحي ( )GPCPتوسط برحامه پهژوهش
اقليم جهان 1بنيان حهاده شده تا پراکنش و توزي ريزشهاي آسهماحي
را بر پهنه کره زمين قي سا هاي قوالحي احدازهگيري حمايد .ويژگهي
ررآوردههاي پايگاه بارشي  GPCPبه شرح زير است:
حسخه دوم اين پايگاه از ژاحويه  1979تا به امروز را پوشهش داده،
دادههاي بارشهي آن در مقيهاس زمهاحي ماهاحهه و در تفکيهک مکهاحي
 2/5×2/5درجه قو و عر جغراريايي با دو تا سهه مهاه تهررير بهر
روي وبگاه اين پايگاه در دسترس است .ررآورده ديگر دادههاي بارشي
در مقياس  5روزه آن هم در تفکيک مکاحي  2/5× 2/5درجه قهو و
عر جغراريايي است که اين ررآورده همه پهنه زمين را پوشش داده
و دادههاي آن از ژاحويهه  1979تها بهه امهروز در دسهترس اسهت ،امها
دادههاي موجود در قو و عر جغراريايي يهک درجهه ( )1×1ايهن
1- WCRP – World Climate Research Programme

پايگاه در بازه زمهاحي روزاحهه از اکتبهر  1996تها بهه امهروز را پوشهش
ميدهد .همه ررآوردههاي حامبرده شده در باال به کمهک يهک کاسهه
کردن و در هم تنيدن دادههاي رروسرخ ،کهنهوج و دادهههاي بارشهي
واکاوي شده بهارانسهنجههاي زمينهي ،پديهد مهيآينهد (مسهعوديان و
همکاران.)1393 ،
NCEP- NCAR
سازي دادههاي اقليمهي NCEP- NCAR

مرکز پيشبيني و مد
دادههاي بازتوليل شده رود را به صورت تقريبها روزآمهد از  1946تها
زمان واقعي عرضه کهرد کهه ههم اکنهون حيهز ادامهه دارد .امهروزه بها
پيشررتهاي گسترده در زمينههاي گوحاگون رناوري و علهوم جهوي و
اقياحوسي حسل جديدتري از دادههاي بازتوليل شده عرضه ميشود که
هم از حظر کارايي مد و هم از حظر دادههاي ورودي به مهد  ،بسهيار
توسعه پيدا کرده احهد .دادهههاي بهارش  NCEP- NCARههر شهش
ساعت يک بار با مد پيشبيني ميشود که از مجموع چهار پيشبيني
صورت گررته در يک روز ،مجموع بارش روزاحهه بهه دسهت مهيآيهد.
بنابراين ميتوان گفت که دادههاي بارش در اين گوحه مد هها حتيجهه
پيشبينهي مهد هسهتند .(Janowiak et al, 1998; Bordi et al,
) 2006دادههاي بازتوليل شده حتيجهه بهر ههمکهنش پيیيهده ميهان
دادههاي موجود و حتايج مد هاي جوي است که به صورت دادهههاي
شبکهبندي شده با پوشش سيارهاي داده ميشوحد .دادههاي بازتوليهل
شده ( )NCEP- NCARو  2ECMWFاز آغاز دهه گذشته تا کنهون
در دسههترس پژوهشههگران قههرار گررتههه و شههتا گسههتردهاي را در
پژوهشهاي هواشناسي ،آ و هواشناسي و اقياحوسي موجب شهدهاحهد
(رضيئي و رتاحي .)1390،در اينگوحه مهد هها بهراي توليهد دادهههاي

2- European Centre for Medium-Range Weather Forecasts

ارزیابي آماري دادههاي بارش...

بارش که مهمترين متغيير براي دسترسي و ارزيابي رشکسالي اسهت
( )Keyantash and Dracup, 2002از دادههاي مشهاهدهاي بهارش
(ايستگاههاي بارانسنج) استفاده حميشود بلکهه مقهدار بهارش از يهک
مد ريزيکي که از متغييرهاي ديگري ماحند باد ،دما ،رقوبهت ويهژه و
ماحند آن بهره ميبرد پيشبيني ميشود.
روش پژوهش

اين پژوهش با هد ارزيابي امکان اسهتفاده از حتهايج مهد ههاي
 NCEP-NCAR ،CMAP ،GPCP ،GPCCاحجام شد و به ارزيهابي
دادههاي بارش مهد  CMAP ،GPCP ،GPCCو ،NCEP-NCAR
با دادههاي ايستگاهي در پنج استان البرز ،قزوين ،زحجان ،کردسهتان و
همدان پردارته شد .دادههاي رروجي بهارش ههر يهک از مهد هها از
لينک  www.esrl.noaa.govدريارت شد .ررمهت دادهههاي ،GPCC
 CMAP ،GPCPو  NCEP-NCARبه صهورت  1NetCDFاسهت
که توسهط حهرم ارهزار  MATLABقابهل مهديريت هسهتند .په از
ررارواحي در حرمارزار  MATLABمنطقه مورد مطالعهه و بهازه زمهاحي
مورد حظر از تصوير اصلي جدا و یريره شد .واحد دادههاي  GPCPو
 CMAPميليمتر در روز بود که براي مقايسه دادههاي مذکور با داده-
هاي ايستگاههاي سينوپتيک و بارانسنجي به ميليمتر بهر مهاه تبهديل
بود که به ميليمتهر
شد .دادههاي  NCEP-NCARبه صورت
بر ماه تبديل شد .براي ارزيابي آمهاري ايهن ديتاسهتهها بها دادهههاي
ايستگاهي مياحگين وزحي ايستگاهها در هر پيکسل به روش چندضلعي
تيسن مواسبه شد .با استفاده از حرمارهزار  ArcMap10.2چندضهلعي
تيسن رسم و مساحت آحها مواسبه شهد .بهراي ارزيهابي دقهت بهرآورد
بارش در مول هر يک از ايسهتگاهههاي مهورد بررسهي از آمهارهههاي
ضريب تبيين ( ،)R2مجذور مياحگين مربه رطها ( ،)RMSEميهاحگين
قدر مطل رطا ( ،)MAEمياحگين رطا يها اريبهي ( )MBEو ضهريب
کارايي مد ( )EFاستفاده شده است .ارزيابي آماري در حرمارزار اکسل
احجام شد.

نتایج و بحث
در اين بخش به ارزيهابي حتهايج بهارش مهد ،GPCP ،GPCC
 CMAPو  NCEP-NCARبا دادههاي ايستگاهي پردارته ميشود.
به دليل متفاوت بودن بازه زماحي ايستگاهها در هر استان و کوتاه بودن
بازه زماحي مشترک بين آحها ،بازه زماحي متفاوت براي استانها در حظر
گررته شد و مواسبات براي هر پيکسل صورت گررت.

1- Network Common Data Form
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ارزیابی بارش پایگاه  GPCP ،GPCCو  CMAPباا دادههاای
ایستگاهی

داده بارش GPCP ،GPCCو  CMAPبا قدرت تفکيهک مکهاحي
 2/5×2/5درجه به صورت ماهاحه دريارت شهد .موهدوده مطالعهاتي در
پايگاه  GPCP ،GPCCو  CMAPشامل  4پيکسهل شهد .در شهکل
زير موقعيت جغراريايي پيکسلهاي بارش  GPCP ،GPCCو CMAP
آورده شده است.
در پايگههاه  GPCP ،GPCCو  CMAPپيکسههل  1بهها مرکههز
مختصات  46/25E-36/25Nدرجه ايستگاههاي مهاباد ،سهقز ،قهروه،
بيجار ،مريوان ،سنندج ،سردشهت ،مياحهه و مهاهحشهان قرارگررتنهد .در
پايگهاه  GPCP ،GPCCو  CMAPپيکسهل  2بها مرکهز مختصهات
 48/75E-36/25Nدرجههه ايسههتگاههههاي رشههت ،رلخهها  ،زحجههان،
ردابنده ،کوهين ،پلاروان ،ارتشآباد و رميگان قرار گررتند .در پايگهاه
 GPCP ،GPCCو  CMAPپيکسهههل  3بههها مرکهههز مختصهههات
 51/25E-36/25Nدرجه ايستگاههاي شما تهران ،حوشههر ،سهياه-
بيشه،کرج ،باغکاليه ،رجاييدشهت و قهزوين قهرار گررتنهد .در پايگهاه
 GPCP ،GPCCو  CMAPپيکسل  4با مرکز مختصات -33/75 N
 48/75Eدرجههه ايسههتگاههههاي ورآينههه ،ماليههر ،وسههج ،تويسههرکان،
سداکباتان ،همدان (ررودگاه) ،قهاوحد و آقکهريز قرار گررتند .مياحگين
وزحي بارش (ميليمتر بر ماه) اين ايسهتگاههها مواسهبه شهد و ارزيهابي
آماري براي دوره  2003-2010احجهام شهد .سهري زمهاحي دادهههاي
 GPCP ،GPCCو  CMAPو دادههاي ايستگاهي به صورت ماهاحهه
در شکلهاي  3-14آورده شده است .در شکلهاي  15 - 26ارزيهابي
آمههاري بههارش پايگههاه  GPCP ،GPCCو  CMAPبهها دادههههاي
ايستگاهي پيکسلهاي  1تها  4آورده شهده اسهت .همینهين ارزيهابي
بارش به صورت ساالحه حيز در شکلهاي  27تا  29آورده شده است.
حتايج حشان داد که مقهادير ضهريب تبيهين بيهاحگر دقهت مناسهب
دادهههاي  CMAP ،GPCCو  GPCPمهيباشهد .زيهرا مقهدار آن در
بيشتر سا هاي مورد بررسي بيش از  0/6به دست آمد که اين حشهان
دهنده دقت قابل قبو دادههاي  ،GPCCپايگهاه  CMAPو GPCP
در برآورد بارش در منطقه مورد مطالعه است .بيشترين ضهريب تبيهين
براي GPCCو  GPCPبرابهر  CMAP ، 0/99برابهر  0/98مشهاهده
شد .مقدار ضريب تبيين بيش از  0/90در برري از سا ها حشان مهي-
دهد که بيش از  90درصد وارياح موجهود در دادهههاي بهارش ايهن
ايستگاهها با دادههاي CMAP ،GPCCو  GPCPتوصيف مهيشهود.
مقدار ضريب کهارايي مهد ( )EFدر پيکسهل  1و  3بهراي دادهههاي
 CMAPو  GPCPو در پيکسل  1و  2براي دادههاي  GPCCحتهايج
بهتري حسبت به ساير پيکسلها داشت کهه بيهاحگر همهاهنگي رهو
دادههههاي CMAP ،GPCCو  GPCPبهها دادههههاي زمينههي در ايههن
ايستگاهها است.
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شکل -2موقعیت جغرافیایی پیکسلهای بارش  GPCP ،GPCCو CMAP

شکل -3سری زمانی بارش پایگاهGPCP

با دادههای ایستگاهی پیکسل1

شکل -5سری زمانی بارش پایگاهGPCP

با دادههای ایستگاهی پیکسل3

شکل-4سری زمانی بارش پایگاه GPCP

با دادههای ایستگاهی پیکسل2

شکل-6سری زمانی بارش پایگاه GPCP

با دادههای ایستگاهی پیکسل4

ارزیابي آماري دادههاي بارش...

شکل -7سری زمانی بارش پایگاه CMAP

با دادههای ایستگاهی پیکسل1

شکل -9سری زمانی بارش پایگاه CMAP

با دادههای ایستگاهی پیکسل3

شکل -11سری زمانی بارش پایگاهGPCC

با دادههای ایستگاهی پیکسل1

شکل-8سری زمانی بارش پایگاه CMAP

با دادههای ایستگاهی پیکسل2

شکل-10سری زمانی بارش پایگاه CMAP

با دادههای ایستگاهی پیکسل4

شکل-12سری زمانی بارش پایگاه GPCC

با دادههای ایستگاهی پیکسل2
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شکل -13سری زمانی بارش پایگاهGPCC

با دادههای ایستگاهی پیکسل3

شکل-14سری زمانی بارش پایگاه GPCC

با دادههای ایستگاهی پیکسل4

شکل -15ارزیابی آماری بارش پایگاه CMAP

شکل-16ارزیابی آماری بارش پایگاه GPCP

با دادههای ایستگاهی پیکسل1

با دادههای ایستگاهی پیکسل1

شکل -17ارزیابی آماری بارش پایگاه GPCC

با دادههای ایستگاهی پیکسل1

شکل-18ارزیابی آماری بارش پایگاه CMAP

با دادههای ایستگاهی پیکسل2

ارزیابي آماري دادههاي بارش...

شکل -19ارزیابی آماری بارش پایگاه GPCC

با دادههای ایستگاهی پیکسل2

شکل -21ارزیابی آماری بارش پایگاه CMAP

با دادههای ایستگاهی پیکسل3

شکل-23ارزیابی آماری بارش پایگاه GPCC

با دادههای ایستگاهی پیکسل3

شکل-25ارزیابی آماری بارش پایگاه GPCC

با دادههای ایستگاهی پیکسل4

شکل-20ارزیابی آماری بارش پایگاه GPCP

با دادههای ایستگاهی پیکسل2

شکل-22ارزیابی آماری بارش پایگاه GPCP

با دادههای ایستگاهی پیکسل3

شکل -24ارزیابی آماری بارش پایگاهCMAP

با دادههای ایستگاهی پیکسل4

شکل-26ارزیابی آماری بارش پایگاه GPCP

با دادههای ایستگاهی پیکسل4
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شکل-27ارزیابی آماری مجموع بارش ساالنه پایگاه GPCP

با داده های ایستگاهی

شکل-28ارزیابی آماری مجموع بارش ساالنه پایگاه GPCC

با دادههای ایستگاهی

شکل-29ارزیابی آماری مجموع بارش ساالنه پایگاه  CMAPبا دادههای ایستگاهی

به رغم توان زياد  CMAP ،GPCCو GPCPدر پيشبيني قابهل
قبو بارش در برري از پيکسلها ،مقدار بسهيار کهم  EFدر بررهي از
سا ها در برري پيکسلها (ماحند پيکسل  )4حشان از حاتواحي مهد در
پيشبيني بارش در اين پيکسلها دارد .در پيکسهل  3پايگهاه GPCP
مقدار  RMSEدر برري از سا ها کمتر از  8ميليمتر است کهه بيهاحگر
احورا کم بارش پيشبيني شده با  GPCPدر مقايسه با بارش واقعي
است .آماره  MBEحشان ميدهد که  CMAPدر پيکسلههاي  2و 4
در تمام سا هاي مورد ارزيابي بيش برآورد داشته اسهت .در مقابهل در
پيکسل  1در سا رشکسالي ( )2008و پيکسل  3در تمام سها ههاي
مورد ارزيابي مقدار بارش کمتر از مقدار واقعي بهرآورد شهده اسهت .در
مقابل  GPCCدر پيکسلهاي  1و  3در تمام سا هاي مهورد ارزيهابي
کم برآورد داشته است .آماره  MBEحشهان مهيدههد کهه  GPCPدر
پيکسلهاي  2و  4در تمام سا هاي مورد ارزيابي بيش برآورد داشهته
است .در مقابل در پيکسل  1در سا هاي  2007تا  2010و پيکسل 3
در سا هاي ترسالي و حرما  2002تا  2004و ترسالي ( )2006مقهدار
بارش کمتر از مقدار واقعي بهرآورد شهده اسهت .در رصهو ،GPCC
 CMAPو  ،GPCPدر صورت چشمپوشي از مواردي که در آن پهيش
بيني درستي از بارش برري ايستگاهها به دست حيامد کهه آن ههم بهه

دليههل توپههوگراري پيیيههده در بررههي منههاق  ،پراکنههدگي حامناسههب
ايستگاهها در پيکسل و تراکم کم شبکه ايستگاهي در ارزيهابي بررهي
پيکسلها باشد ،به قور کلي اينگوحه حتيجهه گررتهه شهد کهه بهرآورد
روبي از بارش در منطقه مورد مطالعه ميکنند .بهه مقايسهه دادهههاي
بارش ماهوارهاي و ايستگاههاي زمينهي در تايلنهد بهراي دوره آمهاري
 1993تا  2007پردارتند .آحها با مقايسه دادههاي بارش روزاحه حاصهل
از  100بارانسنج با دادههاي  GPCCحشان دادحهد کهه مقهدار اريبهي
 GPCCدر مقايسهههه بههها دادهههههاي زمينهههي بسهههار احهههدک اسهههت
( .)Chokngamwong and Chiu, 2008بنهابراين حتهايج حاصهل از
اين پهژوهش بها حتهايج حاصهل از پهژوهشههاي سهاير پژوهشهگران
همخواحي دارد.
بههه منظههور کاليبراسههيون دادهههها رابطههه رطههي همبسههتگي بههين
دادههههاي بههارش ايسههتگاهي و دادههههاي بههارش GPCCو ،GPCP
مياحگين بارش ماهاحه قي سا هاي  2002تا  2007براي پيکسهل ،1
 2001تا  2007بهراي پيکسهل 2003 ،2تها  2008بهراي پيکسهل 3و
 2007تا  2013براي پيکسل  4استخراج گرديد (شکلهاي  30و )31
سپ صوتسنجي رابطه مذکور ،براي سا هاي باقيماحده براي ههر
پيکسل احجام شد.

ارزیابي آماري دادههاي بارش...

شکل -30نمودار همبستگی بین دادههای بارش ایستگاهی و دادههای بارش GPCPبرای مناطق مورد مطالعه
جدول  -2ارزیابی آماری بارش پیکسل1
سال
2008
2009
2010

EF
*C-GPCP

GPCP

0/88
0.94
0/96

0/84
0/92
0/94

EF
*C-GPCP

GPCP

0/85
0.73
0/88

0/71
0/12
0/50

EF
*C-GPCP

GPCP

0/77
0.57

0/75
0/44

EF
*C-GPCP

GPCP

0/39
0.25
0/51

-7/28
-2/32
-2/10

MBE
C-GPCP

GPCP

MAE
GPCP C-GPCP

9/92
8/71
7/10

8/50
5/18
3/72
7/37
2/05
1/44
5/99
2/42
1/35
* ( )GPCPکاليبره شده

RMSE
GPCP C-GPCP

9/96
8/27
7/31

11/20
9/34
8/65

جدول  -3ارزیابی آماری بارش پیکسل2
سال
2008
2009
2010

MBE
C-GPCP

0/52
2/18
0/88

GPCP

5/23
9/59
6/58

MAE
GPCP C-GPCP

RMSE
GPCP C-GPCP

7/64
10/75
10/39

9/57
13/94
13/99

5/33
2/18
6/1

6/94
7/73
6/99

جدول  -4ارزیابی آماری بارش پیکسل3
سا
2009
2010

MBE
C-GPCP

-0/59
-1/03

GPCP

MAE
GPCP C-GPCP

RMSE
GPCP C-GPCP

-0/12
-1/85

7/85
10/87

9/62
15/04

7/16
9/56

9/28
13/17

جدول  -5ارزیابی آماری بارش پیکسل4
سال
2014
2015
2016

MBE
C-GPCP

1/24
0/31
1/91

GPCP

MAE
GPCP C-GPCP

RMSE
GPCP C-GPCP

19/37
22/25
22/27

20/11
23/75
22/27

28/73
34/83
36/28

5/85
10/79
8/71

7/83
16/55
14/38
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شکل -31نمودار همبستگی بین دادههای بارش ایستگاهی و دادههای بارش GPCCبرای مناطق مورد مطالعه
جدول  -6ارزیابی آماری بارش پیکسل1
سا
2008
2009
2010

EF
*C-GPCC

GPCC

0/99
0.95
0/96

0/98
0/94
0/94

EF
*C-GPCC

GPCC

0/37
-0/70
02/0

0/93
0/56
0/69

EF
*C-GPCC

GPCC

0/63
0/58

0/62
0/56

EF
*C-GPCC

GPCC

0/25
0.27
0/58

-9/50
-2/72
-2/78

MBE
C-GPCC

GPCC

MAE
GPCC C-GPCC

2/38
-2/35
-1/13
4/95
-3/59
-1/62
4/45
-2/58
-0/90
* ( )GPCCکاليبره شده

2/96
5/75
2/94

RMSE
GPCC C-GPCC

3/20
7/15
7/27

4/43
8/04
8/42

جدول  -7ارزیابی آماری بارش پیکسل2
سا
2008
2009
2010

MBE
C-GPCC

0/52
2/18
0/88

GPCC

13/18
15/40
14/12

MAE
GPCC C-GPCC

13/18
15/40
14/12

3/68
7/20
7/65

RMSE
GPCC C-GPCC

14/17
19/40
19/66

4/86
9/87
11/09

جدول  -8ارزیابی آماری بارش پیکسل3
سا
2009
2010

MBE
C-GPCC

1/24
-0/36

GPCC

-1/61
-3/21

MAE
GPCC C-GPCC

9/52
9/16

9/32
9/38

RMSE
GPCC C-GPCC

11/83
12/91

11/88
13/31

جدول  -9ارزیابی آماری بارش پیکسل4
سال
2014
2015
2016

MBE
C-GPCC

1/72
0/73
2/69

GPCC

MAE
GPCC C-GPCC

RMSE
GPCC C-GPCC

21/26
24/30
25/11

22/15
24/53
25/11

32/35
36/90
40/07

6/18
10/82
8/34

8/63
16/31
13/34

ارزیابي آماري دادههاي بارش...
ارزیابی بارش  NCEP-NCARبا دادههای ایستگاهی

داده بارش مرکز NCEP- NCARبا قدرت تفکيک مکاحي حهدود
 1/9×1/9درجه به صورت ماهاحه دريارت شهد .موهدوده مطالعهاتي در
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 NCEP-NCARشههامل  7پيکسههل شههد .در شههکل زيههر موقعيههت
جغراريايي پيکسلهاي بارش  NCEP-NCARآورده شده است.

شکل  -32موقعیت جغرافیایی پیکسلهای بارش NCEP-NCAR

در  NCEP-NCARپيکسههل 1بهها مرکههز مختصههات -37/14N
 46/87Eدرجه ايستگاههاي ماهحشان و مياحه قرارگررتنهد .در NCEP-
 NCARپيکسههل 2بهها مرکزمختصههات  48/75E-37/14Nدرجههه
ايستگاههاي کوهين ،رلخا  ،رشت و زحجان قرارگررتنهد .در NCEP-
 NCARپيکسههل 3بهها مرکههز مختصههات  50/62E-37/14Nدرجههه
ايستگاههاي باغکاليه ،حوشهر و رجاييدشت قرارگررتنهد .در NCEP-
 NCARپيکسههل 4بهها مرکههز مختصههات  46/87E-35/23Nدرجههه
ايستگاههاي استان کردستان شامل سهنندج ،مريهوان ،بيجهار ،قهروه و
سقز قرارگررتند .در  NCEP-NCARپيکسهل  5بها مرکهز مختصهات
 48/75E-35/23Nدرجه ايستگاههاي رميگان ،ارتشآبهاد ،پهلاروان،
ردابنده ،آقکهريز ،قهاوحد ،همهدان (ررودگهاه) ،وسهج ،سهد اکباتهان و

شکل  -33سری زمانی بارش NCEP-NCAR

و دادههای ایستگاهی (پیکسل)1

تويسههرکان قههرار گررتنههد .در  NCEP-NCARپيکسههل 6بهها مرکههز
مختصات  50/62E-35/23Nدرجه ايستگاهههاي کهرج ،سهياهبيشهه،
شما تهران و قزوين قرارگررتنهد .در  NCEP-NCARپيکسهل  7بها
مرکز مختصات  48/75E-33/33Nدرجه ايستگاههاي ورآينهه ،ماليهر
قرار گررتند .مياحگين بارش (ميليمتر بر ماه) اين ايسهتگاههها مواسهبه
شد و ارزيابي آماري براي دوره  2002-2010احجام شد .سري زمهاحي
دادههاي  NCEP-NCARو دادههاي ايستگاهي به صورت ماهاحه در
شکلهاي  33-37آورده شهده اسهت .در شهکلههاي 38-44ارزيهابي
آماري بهارش  NCEP-NCARبها دادهههاي ايسهتگاهي آورده شهده
است .همینين ارزيابي بارش به صورت ساالحه حيز در شکل  45آورده
شده است.

شکل -34سری زمانی بارش NCEP-NCAR

و دادههای ایستگاهی(پیکسل)2
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شکل  -35سری زمانی بارش NCEP-NCAR

و دادههای ایستگاهی (پیکسل)3

شکل  -35سری زمانی بارش NCEP-NCAR

و دادههای ایستگاهی (پیکسل)5

شکل -36سری زمانی بارش NCEP-NCAR

و دادههای ایستگاهی(پیکسل)4

شکل -36سری زمانی بارش NCEP-NCAR

و دادههای ایستگاهی(پیکسل)6

شکل  -37سری زمانی بارش  NCEP-NCARو دادههای ایستگاهی (پیکسل)7

ارزیابي آماري دادههاي بارش...

شکل  -38نمودار ارزیابی آماری بارش NCEP-NCAR

شکل -39نمودار ارزیابی آماری بارش NCEP-NCAR

با دادههای ایستگاهی (پیکسل)1

با دادههای ایستگاهی(پیکسل)2

شکل  -40نمودار ارزیابی آماری بارش NCEP-NCAR

شکل -41نمودار ارزیابی آماری بارش NCEP-NCAR

با دادههای ایستگاهی (پیکسل)3

با دادههای ایستگاهی(پیکسل)4

شکل  -42نمودار ارزیابی آماری بارش NCEP-NCAR

شکل -43نمودار ارزیابی آماری بارش NCEP-NCAR

با دادههای ایستگاهی (پیکسل)5

با دادههای ایستگاهی(پیکسل)6

بررسي مقهادير ضهريب تبيهين بهين بهارش  NCEP-NCARبها
دادههاي ايستگاهي ،بياحگر دقت مناسب بارش اين پايگهاه در منطقهه
مورد مطالعه است .زيرا مقدار ضريب در بيشتر سا هاي مورد بررسهي
بيش از  0/6به دست آمد که اين حشان دهنده دقت قابل قبهو داده-
هاي  NCEP-NCARدر برآورد بارش در منطقه مورد مطالعه اسهت.
مقدار ضريب تبيين بيش از  0/90در برري از سا ها حشان ميدهد که
بيش از  90درصد وارياح موجود در دادههاي بارش اين ايسهتگاههها
با دادههاي  NCEP-NCARتوصيف ميشود .بيشترين ضريب تبيين

1893

برابر  0/98مشاهده شد .بر رهال دقهت رهو  NCEP-NCARدر
برآورد بارش در بسياري از پيکسلهاي منطقه مورد مطالعه ،دقت ايهن
پايگاه در برآورد بارش در برري از پيکسلها در برري از سا ها ماحنهد
پيکسلهاي  3و  7ضهعيفتهر اسهت و مقهدار ضهريب تبيهين در ايهن
پيکسلها به کمتر از  0/6کاهش مييابد .مقدار ضريب کهارايي مهد
( )EFدر پيکسل  4حتايج بهتري حسبت به ساير پيکسلها داشهت کهه
بياحگر هماهنگي رو دادههاي  NCEP-NCARبا دادههاي زمينهي
در اين ايستگاهها است .حتايج آن در شکلهاي روق آورده شده است.
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شکل  -44نمودار ارزیابی آماری بارش NCEP-NCAR

شکل -45نمودار ارزیابی آماری مجموع بارش ساالنه -

با دادههای ایستگاهی (پیکسل)7

به رغم توان زيهاد  NCEP-NCARدر پهيشبينهي قابهل قبهو
بارش در برري از پيکسلها ،مقدار بسيار کم  EFدر برري از پيکسل-
ها (ماحند پيکسلهاي 1و )7حشان از حاتواحي مد در پيشبينهي بهارش
در اين پيکسلها دارد .در پيکسل  4مقدار  RMSEدر برري از سا ها
کمتر از  13ميليمتر است که بياحگر احورا کم بارش پيشبيني شهده
با  NCEP-NCARدر مقايسه بها بهارش واقعهي اسهت .در بررهي از
پيکسلها ماحند پيکسل  2مقدار  RMSEرقمهاي بزرگتري را حشهان
ميدهد که با توجه به رقم بزرگ ضريب تبيين و  EFدر اين پيکسل-
ها ميتوان گفت که بزرگ بودن مقهدار  RMSEدر ايهن پيکسهلهها
دليلي بر کم بودن دقت مد در پيشبيني بارش حيست .آمهاره MBE
حشان ميدهد که  NCEP-NCARدر پيکسلهاي  6،7 ،5 ،4در تمام
سا هاي مورد ارزيابي و پيکسهل  2در سها ههاي ترسهالي  2003تها
 2006و سا رشکسالي  2008کم برآورد داشته اسهت .در مقابهل در
برري پيکسلها ماحند پيکسلهاي  1و  3مقدار بارش بيشهتر از مقهدار
واقعي برآورد شده اسهت .در رصهو  ،NCEP-NCARدر صهورت
چشمپوشي از مواردي که در آن پيش بينهي درسهتي از بهارش بررهي
ايستگاهها به دست حيامد که آن هم بهه دليهل توپهوگراري پيیيهده در
برري مناق  ،پراکندگي حامناسب ايستگاهها در پيکسل و تهراکم کهم
شبکه ايستگاهي در ارزيابي برري پيکسلها باشد ،به قور کلي ايهن-
گوحه حتيجه گررته شد که برآورد روبي از بارش در منطقه مورد مطالعه
ميکند .دقت دادهههاي  NCEP-NCARو  ECMWFرا در توليهل
مکاحي و تغييرپذيري بارش رصلي و ساالحه اتيوپي در مقايسه بها داده-
هاي زميني مورد ارزيابي قرار دادحد و به اين حتيجه رسيدحد که ههر دو
مد در مقايسه با دادههاي زميني به روبي الگوي مکاحي بارش را بهه
دست ميدهند اما مقدار بارش را در برري مناق بيشهتر و در بررهي
مناق کمتر از مقدار مشاهدهاي برآورد ميکنند )Diro et al, 2009
) .بنابراين حتايج حاصل از اين پژوهش با حتايج حاصل از پژوهشهاي
ساير پژوهشگران همخواحي دارد.

 NCEP-NCARبا دادههای ایستگاهی

نتیجهگیری
دستيابي به دادههاي بارش با توان تفکيک زميني مناسب و قابهل
اعتماد بويژه در مناق صعب العبور يکي از دغدغههاي اصلي موققان
و متخصصان حوزه مديريت مناب آ کشهور بهوده و هسهت .در ايهن
پژوهش دادههاي بارش مهد  CMAP ،GPCP ،GPCCو NCEP-
 NCARبا دادههاي ايستگاهي در استانهاي البهرز ،قهزوين ،زحجهان،
کردستان و همدان مقايسه و ارزيابي شدحد .حتايج حشان داد که در اين
مناق بهارش  CMAP،GPCC ،GPCPو  NCEP-NCARحتهايج
روبي را داشتند و از ميان آحها  GPCPو  GPCCحتيجه بهتري را ارائه
کردهاحد .عالوه بر اين حتايج حشان داد کهه ايهن پايگهاههها در مقيهاس
ساالحه و ماهاحه بهراي منهاققي کهه تهراکم شهبکه ايسهتگاهي کهم و
پراکنهدگي ايسههتگاههها حامناسههب اسهت (ماحنههد پيکسههل 4در،GPCC
 CMAPو  )GPCPحتههايج رههوبي را ارائههه حمههيدهنههد .بهها توجههه بههه
پيشبيني تقريبا رهو بهارش  CMAP،GPCC ،GPCPو NCEP-
 NCARدر بيشتر ايستگاهها و حيز با توجه به روزآمد بودن اين دادهها
و پوشش مکاحي و زماحي بسيار رو آحها ميتوان از آحهها بهه عنهوان
يک منب اقالعاتي قابل اعتماد براي توقيقهات گوحهاگون اقليمهي در
پنج استان در مناق مرکزي و غربي کشور استفاده کرد.
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Abstract
Precipitation is one of the most important factors used in estimating many hydrological parameters at the
level of the catchment area. Due to the importance of precipitation data in various sciences and the absence of a
large and adequate rainfall network, it is necessary to estimate precipitation data in some way. One way to
estimate precipitation is to use satellite data. In this study, precipitation data of GPCC, GPCP, CMAP and
NCEP-NCAR models with station data in Alborz, Qazvin, Zanjan, Kurdistan and Hamedan provinces were
investigated. The results showed that GPCP, GPCC, CMAP and NCEP-NCAR had good results in these regions
and among them GPCP and GPCC produced better results. In evaluating GPCP with the weighted average of
stations in the study area in pixel 3 in 2003 Explanation Coefficient (R2), Model Efficiency Coefficient (EF),
Averaged Error Error (MBE), Absolute Mean Error (MAE) and Root Mean Square Error (RAD) RMSE) were
0.96, 0.94, 3.13, 5.30 and 6.58 mm / month, respectively.
Keywords: Precipitation, Remote Sensing, Statistical Tests, Diagnosis.
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