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 چکیده

است. هدف از این پژوهش  قرارگرفتهدانشمندان و مهندسان علم هیدرولوژی  موردتوجهی اماهوارهی بارش هادادهاخیرا 

یستگاه هواشناسی آران در حوضه ای هادادهبا  GPM و TERRAو  TRMMی هاماهوارهی هادادهاعتبار سنجی دقت 

یج نتا است. قرارگرفته مورداستفاده 2012تا  2001ماهانه از سال  صورتبه هادادهآبخیز کنگاور استان کرمانشاه است. 

و کمترین مقدار میانگین مجذور مربعات  76/0ضریب همبستگی، یارهای خطایمع با TERRAدهد که ماهواره یمنشان 

 62/3و کمترین میزان میانگین انحراف خطایمنفی  22/38 یخطا مربع مجذور میانگین تغییرات و ضریب 67/26خطای 

ی بارش را در میانگین ماهانه در هادادهی بارش ایستگاه دارد اما این ماهواره هادادهبه نسبت بیشترین دقت و نزدیکی را با 

 برآورد کرده است. درصد کمتر  88ت را حدود اسماه نوامبر که ماکسیمم بارش مشاهداتی اتفاق افتاده 

 TRMM، TERRA ، GPM ی،اماهواره بارش کلیدی: واژه های

 

 مقدمه -1

است و  با  قرارگرفتهمهندسان و دانشمندان  موردتوجههای مختلف علمی  درزمینه ایماهواره هایدادهاخیر  هایسالدر 

موارد  در تواننمی روازاینهم برای تحلیل در دسترس نیست  ایدادهدر مناطقی که ایستگاه هواشناسی نداریم  کهاینتوجه به 

در   (Najmaddin et al,2017) . اندکرده برطرفتا حدودی این مشکل را  ایماهواره هایدادهپرداخت اما  ریزیبرنامهالزم به 

در شمال شرقی  ذئبو بارش روزانه از چهار ایستگاه در حوضه آبریز  TRMMی با استفاده از ماهواره اماهوارهیک پژوهش بارش 

به ترتیب برای یک دوره  شدهمشاهده گراف یدروه( برای تناسب مدل با r. ضریب همبستگی )است شدهیآورجمع عراق

( با 2016-2012) یهاسال مدل دریری شده بارندگی عملکرد اعتبارسنجی گاندازهی هاداده. بود 36/0و  62/0کالیبراسیون 

 دارای کمترینشده اصالح 3B42بهترین بود. با استفاده از داده محصول  RMSE؛ و کمترین rو  NSE باالترین ضریب

 دهد کهیمنتایج نشان  ی قرار گرفت.موردبررس احتمال عدم قطعیت نیز نشدهاصالح 3B42RTی هادادهاعتبارسنجی است برای 
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 .[1]خشک استفاده شودیمهنی خشک، هاحوضهیژه در وبهی رواناب بارندگی سازمدلتواند برای هدایت یم TRMMی هاداده

Thu Ha Nguyen et al, 2018)سیستم سنجش ضعیف واقع آبریز سر پوک یک حوضه آبریز با  پژوهش خود برای حوضه ( در

 Tropical Rainfall Measuring Mission-TRMM, CPC) کرده استدر ویتنام و کامبوج سه محصول بارشی انتخاب 

MORPHing Technique-CMORPH, and EuropeanReanalysis-ERA-Interim)18ی بارش زمینی از هاداده 

که برای  دادیج اعتبار سنجی نشان نتا های ماهواره مقایسه گردد.با داده، واقع در داخل و در مجاورت حوضه آبریز که سنجباران

زمینی در مقیاس ماهانه ارتباط خوبی  هاییستگاهای ماهواره با مشاهده هادادهاست مجموعه  قرارگرفته موردمطالعهی که امنطقه

تا  NSE= ،8/0-6/0تا  8/0اس روزانه دارند )(، اما همبستگی نسبتاً ضعیفی در مقی= 6/0R2تا  NSE ،3/0=8/0تا  3/0دارند )

1/0R2 = یهادادهیژه برای وبه هاآنوتحلیل یهتجزمحصوالت بارشی مبتنی بر ماهواره و داد (. نتایج نشان TRMM  وERA-

Interim ،[2]ی تقلید کندخوببهرا  موردمطالعهتواند الگوی بارندگی ماهانه در منطقه یم.(Hossein Bonakdari et al 2020) 

های دورافتاده یگنالس. در ابتدا مرحله یک روش ترکیبی، کرد( اشاره OCOR) اختصاربهبه روش ترکیبی  پژوهش خوددر 

به  رفتهازدستهای یگنالسهمراه با  شدهحذفهای یگنالسو در مرحله دوم،  شوندیمشده و از مجموعه داده حذف ییشناسا

های هیدرومتری یستگاهازمینی با استفاده از  شدهمشاهدهی هادادهاست و توسط  شدهدهزدلیل مشکالت فنی ماهواره تخمین 

درشرایط عملی نشان  را OCORعملکرد  White andWillametteی هارودخانهکالیبراسیون و در مطالعه موردی از 

  .[3]دهندیم

(Sophal Try et al2020)  مدتیبارش دقیق و طوالن یهادادهاطالعات  هرچندگ حوضه رودخانه مکونبر روی  مطالعهدر یک 

 APHRODITE ،GPCC ،PERSIANN-CDR ،GSMaP پنج مجموعه داده بارشی ازجمله ،امامحدود است حوضه یندر ا

(RNL) و TRMM (3B42V7)  نتایج شودیعنوان ورودی به مدل کالیبره شده اعمال مبه دانلود شده و 2006تا  2000از .

بهتر از سایر APHRODITE و TRMM ،GPCC عملکرد که دهدیمنشان  شدهسازییهرودخانه شب حاصل از تخلیه

برای  GPCC و APHRODITE ،TRMM بارش یهااست. بدین ترتیب، مجموعه داده هاماهوارهبقیه  داده یهامجموعه

حوضه  موردمطالعه رواناب و طغیان سیل در منطقه یسازمدل هادادهبا استفاده از این  توانیم. شدند بهتر تشخیص دادهبارندگی 

شامل  یاماهوارهبارشی  دادهعملکرد چهار در پژوهش خود  (Meifang Ren et al 2018) .[4]انجام داد را گرودخانه مکون

 کالیبره شده  یهاو همچنین مجموعه داده (CMORPH) اقلیم بینییش، مرکز پ(CMFD) چین هواشناسی هامجموعه داده

(TMPA)3B42-RT و(TMPA)3B42اگرچه استفاده کرده است.  اندآمدهدستبهمیزان باران گرمسیری  یریگکه از اندازه

ای . برشوندیم زده تخمین متوسط ازحدیشب معموالً بارشی محصوالت تمام دارند اما افزایشی چهار محصول بارشی ماهواره روند

کالیبره شده ، با ضریب همبستگی  3B42-RTو  CMORPH ،3B42 یهابهتر از مجموعه داده CMFD شدهمقایسه انجام

-3B42و  CMFD ،CMORPH ،3B42 ضریب همبستگی متوسطو مطلق  خطای میانگین مربعات خطای کم،ریشه  ،باالتر

RT  برای بارش  66/0و  66/0، 82/0، 63/0 و برای بارندگی روزانه،  26/0و  25/0، 70/0، 60/0ایستگاه  87کالیبره شده برای

یک پلت  (Sofia L. Ermida et al 2020).[5] ده استبو CMFD پکن ماهواره برای ترینیناناطمقابل یطورکلبه است. ماهانه

وی بدون نیاز به محاسبات بیشتر بر ر بسیاریی هادادهوتحلیل یهتجز بهی راحتبهدهد تا یمفرم آنالین است که به کاربران اجازه 

در دسترس  GEEبا وضوح در حال حاضر در  LSTی هادادهاست. مجموعه   (GEE)ینجیناارث  گوگلمنابع محلی بپردازند 

کند. این یمفراهم  GEEرا در  Landsat 4,5,7,8از  LSTاست که امکان محاسبه  شدهارائهنیستند. در این پژوهش یک کد 

 .[6] توسط کاربران استفاده شود رایگان صورتبهکد ممکن است 

 ،CHIRPS یاماهواره بارش محصوالت و Google Earth Engine ابزار از مطالعه این ( در1399همکاران تافته و  )آرش 

TRMM و GPM و روزهده روزانه، یهابازه در بارش مقدار و شد استفاده ماهانه و روزهده روزانه، زمانی یهابازه در ترتیب به 



 

 5 اطالعات با درنهایت و گرفت قرار یموردبررس 1857 - 1856 و 1856 - 1858 یهاسال ایذه طی و اهواز ایستگاه در ماهانه

 مقدار ( و55/0) است برخوردار باالیی کارایی شاخص از بازه ماهانه در سامانه که داد نشان نتایج .شد صحت سنجی ایستگاه

 بارش برآورد در درصد خطا 12 متوسط طوربه که مشخص کرد نیز ارزیابی نتایج ت.سا درصد 36 حدود آن شده نرمال خطای

 ازنظر و بود قبولقابل مدل کارایی و توافق شاخص .شودیم برآورد کمتر بارش مقدار متوسط طوربه متریلیم 3 / 1 و دارد وجود

 بایستیم آن دقت افزایش جهت ولی نشد، مشاهده شده یریگاندازه و شده برآورد یهاداده بین دارییمعنتفاوت  F-Test آزمون

مبتنی  ازدورسنجش نقش، بر مطالعهدر یک  (Dejuan Jiang et al 2019).[7] کرد استفاده یشترب دقت با عددی یهامدل از

ی هاداده، مثالعنوانبه) ازدورسنجشبحث شده است.  زیادتر یسازمدلهیدرولوژیکی  سازی جریانیهشببر ماهواره در 

برف، تغییر ذخیره آب زمینی، دمای سطح زمین، عرض رودخانه  خواص برای بارش، تبخیر و تعرق، رطوبت خاک، ازدورسنجش

نی مبت ازدورجشسنبرای ادغام  هادادهی سازهمساناست. سپس، استفاده از  شدهخالصهشده سازییهشبو غیره( در بهبود جریان 

شده است. سرانجام، یک چارچوب، با استفاده از مشاهدات از راه دور برای بهبود یبررسبر ماهواره با یک مدل هیدرولوژیکی 

 تواند برای درکیمیشنهادشده است. این بررسی پی مطالعات آینده براشده و یمتنظی زیادی هاحوضهبینی جریان در یشپ

 GPM و TRMM یهاسنجنده دقت یسهمقابا  در پژوهش خود،(1397. )مرتضی میری و همکاران،[8] دنتیجه کاربرد مفید باش

 ولی دارد، وجود TRMM و GPM برآوردی بارش مقادیر بین زیادی شباهتهرچند  که داد نشان یامشاهدهی هاداده برابر در

برای  تعیین ضریب مقدار زیرا؛ است یادترز TRMM یهاداده به نسبت ایران سطح در GPM سنجنده روزانه یهادادهدقت 

 یهاداده به پایگاه دقت بهترین مکانی،. ازنظر رسدیم 7/0به  GPM برای و 67/0 به حالت بهترین در TRMM بارش یهاداده

 یهاداده از پایگاه بسیاری همانند و است زاگرس یهاکوه امتداد در یژهوبه و کشور غرب در TRMM و GPM ازدورسنجش

 (2017 بنفشه عبداللهی و همکاران، ). [9] شودیم مشاهده خزر دریای سواحل یژهوبه و ساحلی نواحی در دقت کمترین دیگر

رود  گرگان حوضه در بارش تخمین منظوربه TRM M 3B42RT V7 و  CMORPHایهای ماهوارهدر مقاله ارزشیابی داده

روزانه دارند.  بیشتری در مقایسه با مقیاس دقت فصلی و ماهانه مقیاس در ایماهواره هایکه داده دهدیمنشان حاصل  تایجن

دهند. نشان می مشاهداتی مقدار از ترکم را بارش مقدارCMORPH وTRMM 3B42RT V7 کند کهمشخص می هابررسی

 نسبت کمتریاشتباه  هشدار نرخ اما کندعمل می بهتر بحرانی موقعیت شاخص و آشکارسازی در احتمالCMORPH همچنین

و  محاسبه میزان منابع منظوربهی موردی امطالعهیک  ( در2019. )انوری و همکاران، [10]دارد TRMM 3B42RT V7 به

ی و اوارهماهی هادادهو  MODSIMاجزای بیالن آب سطحی با استفاده ترکیبی از مدل هیدرولوژیکی  محاسبهمصارف آب و 

رب، نظیر شآب )و مصارف  منابع ی بیالن آب سطحی،هامؤلفهت. بدین منظور گرفزمینی مختلف در حوضه آبریز آمودریا صورت 

 اجرا MODSIM افزارنرمو در  استخراج GLDASو  TRMM،GPMاین حوضه با استفاده از اطالعات  ( درکشاورزی و صنعت

در  هاکمبودیازها و نین تأمیت مقدار درنهاین منابع آب سطحی و مصارف آن نیز مورد تفکیک قرار گرفت و نتایج آن همچن شد.

 بر مبتنی بارشی محصوالت از استفاده اثربخشی مطالعه، یک( در Behrangi et al. 2011). [11] این حوضه آبریز مشخص کرد

 ماهواره بر مبتنی بارشی محصول پنج. شودیم ارزیابی 8ایلینویزحوضه رودخانه  مقیاس در جریان سازییهشب برای ماهواره

(TMPA-RT، TMPA-V6، CMORPH، PERSIANN و PERSIANN-adjبه )سازییهشب برای ی موجودهاعنوان داده 

 خاک رطوبت بررسی اصل مدل. شوندیم استفاده 2003-2008 دوره طی در ماهانه و ساعته 7 هاییاسمق در جریان

SACramento (SACSMA) شانن نتایج. شودیم استفاده متوسط اندازه با ایلینویز رودخانه حوضه در جریان سازییهشب برای 

 ماهانه و ساعته 7 زمانی هاییاسمق در یخوببه عمومی جریان الگوی بر مبتنی یاماهواره یهابارش از استفاده با که دهدیم

 و بارش ورودی دو هر گیرند،یم قرارمورداستفاده  یریگجهت تنظیم بدون ،هاماهواره محصوالت ،حالینباا. شودیم ثبت
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 صلف برای دیگر، طرف از. برندیم باال یتوجهطور قابلبه را( تابستان و بهار یها)ماه گرم یهاماه در شدهسازییهشب هاییانجر

 بارش وگیریس تنظیم که شد مشخص. شوندیم جریان بینییشپ پایین تخمین به منجر تعدیل غیرقابل بارشی محصوالت سرما،

 همراه هک دهدیم نشان نتایج. شود بزرگی و جریان الگوی دو هر ضبط در یتوجهقابل بهبود به منجر تواندیم و است مهم بسیار

 زمان در بارندگی یریگجهت یمتنظ تنظیم، یهافن که است مهم ماهواره، بر مبتنی بارش برآورد یهافن بهبود برای تالش با

  یهاماهوارهبارش  یهادادهدر این پژوهش به ارزیابی دقت و اعتبار  .[12]باشد تریقدق هیدرولوژیکی یهابرنامه برای واقعی

TRMM و GPM وTERRA  بارش ایستگاه هواشناسی آران در منطقه کنگاور استان کرمانشاه  یهادادهدر مقایسه با

 است. شدهپرداخته

 هاروشمواد و  -2

 موردمطالعهمنطقه  -2-1

 86 ͦ 22ʹییایجغراف عرض بادر غرب ایران  ایستگاه هیدرومتری آران در روستای آران در منطقه کنگاور استان کرمانشاه 

 ارتفاعات از رود خرم رودخانه.است  لومترمربعیک 766 زیآبر حوزه نیا مساحت. است 1660ارتفاع  و 66 ͦ 22ʹجغرافیایی  طول

 رودخانه به کرمانشاه و همدان یهااستان در خود ریمس یکشاورز یاراض یاریآب از پس و ردیگیم سرچشمه ریمال یشرق جنوب

شکل  قرارگرفته است ایدر سطح از یمتر 1626 ارتفاع در ارتفاعات نیا غرب در کنگاور زیحاصلخ دشت. ونددیپیم ابیگاماس

(1). 

 

 نقشه منطقه مطالعاتی -(1) شکل

 داده های ماهواره ایی -2-2

توزیع داده ها به  2000ژانویه سال  81میالدی پرتاپ شدو در مدار قرار گرفت و از 1556نوامبر سال  TRMM 26 ماهواره

کیلومتری از  820صورت تقریبا همزمان آغازگردید. این ماهوارهمحصول مشترک کشورهای ژاپن و آمریکا است، که در ارتفاع 

درجه شمالی ارائه می گردد. بر طبق اطالعات ارائه 20درجه جنوبی تا  20سطح زمین قراردارد. محصوالت آن ازعرض جغرافیایی 

رصدخانه  درجه است. 2*2درجه و حداکثر 22/0*22/0ها حداقل ( توان تفکیک مکانی در ثبت بارش2001شده از طرف ناسا )

 JAXA)) و آژانس کاوشهای هوافضای ژاپن NASA)) سازمان ملی هوانوردی و فضایی امریکامأموریت مشترک   GPM- مرکزی

آن را ساخته است و   JAXAکه Dual -Precipitation frequency -DPR; Radarدو ابزار شامل رادار بارش دوبسامدی

(GPM Microwave GPM  ریزموج تصویربردار(GMI; Imager دارد. رادار فعالDPR  بعدی از میان  ئه دادههای سهبا ارا

 سنج پایش مخروطی غیرفعال  دیگر، تابش ازسوی.ستون جو، اطالعاتی درباره توزیع اندازه ذرات و شدت بارش فراهم میکند

GMI) ،)طورمؤثر، مجموع مقدار بارش مایع و جامد در داخل میدان دید ارائه میدهد ای از ستون بارش و بهدید یکپارچه. 



 

دقیقه  80 زمانی تفکیک و 1/0×°1/0°شامل دادههای بارش باران و برف با تفکیک مکانی   IMERGنسخۀ  8 محصوالت تراز

تولید شده است و با تحلیل   GPMای های منظومه ماهوارهIRو فروسرخ PMWهای ریزموج غیرفعال است که از ترکیب داده

 شده.محصوالت Precipitation Climatology Center; GPCCواسنجی Globalشناسی بارش جهانی بارانسنجی مرکز اقلیم

IMERG غزه، مکان ل برداری مکانهای مستعد سیل، زمین منظور نقشه ساعته برای کاربران )به صورت رایگان و با تأخیر پنج به

است که  ناسا پژوهشی علمی چندملیتی ماهوارهEOS AM-1  یا  Terraماهواره و شدت چرخندها و ...( در دسترس هستند.

به   Terraالتیناز واژه  ترا است. واژه سیستم فرماندهی دیدبانی زمین گردد. این ماهوارهمی مینز به دور مدار خورشیدآهنگ در

اطلس  با موشک پایگاه نیروی هوایی وندنبرگ از 1555دسامبر  13در تاریخ  ماهواره است. اینمعنی زمین گرفته شده

حسگر از راه دور برای نظارت بر  2آوری داده نمود. ترا دارای آغاز به جمع 2000ریه فو 26پرتاب گردید و از تاریخ  فضا به 2

 .باشدمی اقلیمی زمین و تغییرات محیط زیست وضعیت

 

 یارهای خطامع -2-3

 2خطا یانگین انحرافم  (CC)6همبستگی ضریب شامل ،هامدل دقت جهت بررسیمورداستفاده  یخطا سنج یارهایمع

)MBE(، 7خطا مربع مجذور یانگینم (RMSE و )6خطا مربع مجذور میانگین تغییرات ضریب (RMSE-CVم )باال. باشندی 

 MBEمثبت  و منفی مقادیر همچنین. دارد هاینتخم باالی دقت از نشان RMSE و CV-RMSE بودن کمو  CC مقدار بودن

 هستند: یاماهواره بارش یهاداده تخمینی بیش و کم تخمینی معنای به ترتیب به

(1) 
𝑪𝑪 =

𝑪𝑶𝑽(𝑷𝒆𝒔𝒕, 𝑷𝒐𝒃𝒔)

𝝈(𝑷𝒆𝒔𝒕) × 𝝈(𝑷𝒐𝒃𝒔)
 

(2) 
MBE(%) =

∑ (𝑷𝒕
𝒆𝒔𝒕 − 𝑷𝒕

𝒐𝒃𝒔)𝑇
𝑡=1

∑ 𝑃𝑡
𝑜𝑏𝑠𝑇

𝑡=1

 

(3) 
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √

∑ (𝑷𝒕
𝒆𝒔𝒕 − 𝑷𝒕

𝒐𝒃𝒔)2𝑇
𝑡=1

𝑇
 

(4) 𝐶𝑉 − 𝑅𝑀𝑆𝐸(%) =
𝑅𝑀𝑆𝐸

[
∑ 𝑃𝑡

𝑜𝑏𝑠𝑇
𝑡=1

𝑇
]

× 100 

𝐶𝑂𝑉(𝑃𝑒𝑠𝑡ی، اشده ماهوارهزده و تخمین مشاهداتی بارش مقدار ترتیب به 𝑃𝑜𝑏𝑠و𝑃𝑒𝑠𝑡در روابط فوق   , 𝑃𝑜𝑏𝑠) یانسکووار 

 نظر در زمانی سری کل طول T و زمانی گام tی، اماهواره مشاهداتی و بارش معیار انحراف ترتیب به 𝜎(𝑃𝑜𝑏𝑠)و𝜎(𝑃𝑒𝑠𝑡) ،هاآن

 است. گرفته
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4 Correlation Coefficient 

5 Mean Bias Error 

6 Root Mean Square Error 

7 CV (Coefficient of Variation) of Root Mean Square Error 
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 یهاماهوارهی بارش هادادهی  بارش مشاهداتی هیدرومتری آران ، به ارزیابی دقت و اعتبار سنجی هادادهبا استفاده از 

TRMMوTERRAوGPM و ماهانه بارندگی ایستگاه آران در منطقه کنگاور در استان کرمانشاه  یهادادهاست.  شدهپرداخته

 یارهای خطا است.معمربوط به  1ول قرار گرفت جد یموردبررس 2012تا 2001سه ماهواره  از سال  یهاداده

 برای مقایسه داده های مشاهداتی و داده های حاصل از ماهواره خطا یارهایمع -(1جدول)

  CC MBE RMSE CV_RMSE 

TRMM 0.644012 15.7374 32.40749 98.2186 

TERRA 0.679777 -8.75796 27.46008 83.22431 

GPM 0.883347 19.67898 32.78966 99.37686 

 مجذور میانگین تغییرات یارهای خطا مقدار ضریب همبستگی، مجذور مربعات خطا، ضریبمعدر این پژوهش با توجه به 

، TERRAبرای ماهواره   68/12، 21/53و TRMM ،76/0 ، 6/82 یاماهوارهخطا و میانگین انحراف خطا به ترتیب برای  مربع

که  دهدیماست.این مقادیر نشان  76/15و GPM،33/0 ،63/82 ،86/55ماهواره  یو برا62/3و منفی 22/38، 67/26، 76/0

و همچنین   خطا مربع مجذور میانگین تغییرات کمترین مقدار میانگین مجذور مربعات خطا و ضریب  با TERRAماهواره  

را به  هادادهاما این ماهواره  دهدیممقدار برآورد بارش را بهتر از این ماهواره انجام TRMMمقدار ضریب همبستگی بیشتر از 

خطا در  یارهایمعبیشترین مقدار ضریب همبستگی را دارد اما بقیه  GPM درصد کمتر تخمین میزند اما ماهواره 5میزان حدود 

 یهاماهواره( به ترتیب میانگین ماهانه و بارش ساالنه 2(و)1) هاشکلدر  بیشتر است .TRMMاین ماهواره از 

TRMMوTERRAوGPM  است. شدهدادهو بارش ایستگاه آران نمایش 

 

 یهاماهوارهی بارش هادادهایستگاه آران و بارش مشاهداتی در میانگین ماهانه  -(2)شکل

پیک اول GPMاما ماهواره  اندکردهمشاهداتی را برآورد  یهادادهدو پیک اصلی  هاماهوارههمه  (2)به نمودار شکل  با توجه

درصد بیشتر برآورد کرده است اما در پیک دو هر سه ماهواره مقدار بارش را در 2/8اتفاق افتاده است حدوددر ماه چهارم را که 

 .دهدیمدرصد کمتر از مقدار مشاهداتی نشان  20حدود
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 یهاماهوارهی بارش هادادهایستگاه آران و  ساالنه مشاهداتی بارشمقایسه  -(3)شکل

در GPMمشاهداتی مطابقت دارد اما ماهواره  یهادادهبا  هاماهوارهبیشتر از بقیه  TERRA( ماهواره 8با توجه به شکل)

نیز  بیشتر مقادیر را کمتر از مقدار مشاهداتی TRMMو  دهدیممقدار بارش را بیشتر از مقدار مشاهداتی نشان  هاسالبیشتر 

 .دهدیمنشان 
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ی هادادهیجادشده که استفاده از ای هواشناسی هادادهی جدیدی برای دسترسی به هاراهزمان  گذشتپیشرفت علم و  با

ی هاماهوارههای است و هدف از این پژوهش  ارزیابی دقت داده هاروشی ایستگاهی یکی از این هادادهی جابهی اماهواره

TRMMوTERRAوGPM  در مقیاس ماهانه است.  2012تا  2001یهاسالی ایستگاه بارندگی آران برای هادادهدر مقایسه با

مناسب نیستند اما ماهواره  TERRA خطا برای  یارهایمعتمام  هرچندخطا  یارهایمعدهد  که با توجه به شکل و یمنتایج نشان 

TERRA تغییرات و ضریب 67/26و کمترین مقدار میانگین مجذور مربعات خطای  76/0ضریب همبستگی، یارهای خطایمع با 

به نسبت بیشترین دقت و نزدیکی را با  62/3و کمترین میزان میانگین انحراف خطایمنفی  22/38 یخطا مربع مجذور میانگین

ی بارش را در میانگین ماهانه در ماه نوامبر که ماکسیمم بارش مشاهداتی هادادهی بارش ایستگاه دارد اما این ماهواره هاداده

این ماهواره مطابقت بهتری  نمودارهابا توجه به شکل برآورد کرده است. و همچنین  درصد کمتر  88ت را حدود اساتفاق افتاده 

. مقایسه نتایج این پژوهش با دهدیمکمتر نشان TRMMمقادیر را بیشتر از مشاهداتی و GPMاما  .مشاهداتی دارد یهادادهبا 

 Try etآبریز سر پوک واقع در ویتنام و کامبوج  و نیز پژوهش ، در حوضهکه  Nguyen et al,2018ی مشابه مانندهاپژوهش

al,2020و پژوهش، گمکون رودخانه حوضه درNajmaddin et al,2017 در شمال شرقی عراق و مرتضی  ذئبآبریز  حوضه در

ی  اهمشاهدی هاداده برابر در GPM و TRMM هایسنجنده دقت در پژوهش خود که به مقایسه 1397میری و همکاران،

 نسبتاً از دقت TRMMو نیز ماهواره  استماهواره در مقیاس ماهانه بهتر از روزانه  یهاداده دهد که دقتیمپرداختند نشان 

برآورد را  TRMMبهتر از TERRAدر برآورد پارامتر بارش برخوردار است. اما در این پژوهش  هاماهوارهبه دیگر  نسبتخوبی 

 .دهدیمانجام 
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Abstract 

Recently, satellite precipitation data have come to the attention of hydrologists and 

engineers. The purpose of this study is to validate the accuracy of TRMM, TERRA and 

GPM satellites with Aran meteorological station data in Kangavar watershed of 

Kermanshah province. The Data were used on a monthly basis from 2001 to 2015. the 

results shows that TERRA satellite with correlation coefficient error criteria of 0.67 and 

the lowest mean square squared error of 27.46 and the mean squared coefficient of variation 

of 83.22 and the lowest mean negative deviation of 8.75 with the highest accuracy and 

proximity. With satellite data, but the satellite estimates precipitation data at about 33 

percent less than the average monthly precipitation in November, when the maximum 

observed precipitation occurred. 
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