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 مقیاس دو در صورت ایستگاهیبهای محصولات بارش ماهواره آماری ییابارز

 ماهانه و روزانه زمانی
 

 4اشکان بنی خدمتو  3چلوقره سعید ،*2محجوبی عماد، 1محمدیخان زهرا

 و آب يمهندس گروه اریاستاد 1،شاهرود يصنعت دانشگاه عمران، يمهندس دانشکده آب، منابع تیریمد و يمهندس ،ارشد يکارشناس یدانشجو 4

 يصنعت دانشگاه عمران، يمهندس دانشکده ،یبردارنقشهگروه  اریاستاد 3،شاهرود يصنعت دانشگاه عمران، يمهندس دانشکده ست،یز طیمح

 شاهرود يصنعت دانشگاه عمران، يمهندس دانشکده آب، منابع تیریمد و يمهندس ،دانشجوی دکتری 1و  شاهرود

 

 11/41/4144تاریخ پذیرش:   12/42/4144تاریخ دریافت: 
 

 چکیده

تخمین بارش در محاسبات بیلان انرژی، مطالعات هیددرولوژیکي، هواشناسدي و اهدداش کشداورزی، صدنعتي،  دانگي و 

شدبکه  فقددانهدای بدارش در علدوخ مختلد  و آشامیدني از اهمیت والایي بر وردار اسدت  بدا توجده بده اهمیدت داده

نحوی بدرآورد و دتدت های بارش به، لازخ است دادهیز کوهستانيخآبهای هوزحویژه در به سنجي گسترده و مناسبباران

 Near Realاز ندو   IMERGای مداهواره سده محودو بدارش  یهادادهارزیابي  ،یقتحق یناز ا هدشها ارزیابي شود  آن

Time ،3B42RT-7   از نددوReal Time و PERSIANN-CDR   از نددوFinal Run تددا 44/42/1444 يانبددازه زمدد در 

 یدا در مق یشدابورن آبخیز هزحودر دا ل و اطراش  ینوپتیکس یستگاها سهو  يسنجباران یستگاها 14 در 34/40/1442

ای نمایندده یک از سه محوو  ماهوارهیچهنشان داد که های آماری مختل  است  بررسي شا صروزانه و ماهانه  يزمان

استفاده از این محودولات در مقیدا   ،  لذانیستند در مقیا  روزانه ایعت منطقههای زمیني در وسبرای دادهمناسبي 

واسطه تعددیل  طدای به مقیا  ماهانه ،از سوی دیگرشود  های هیدرولوژیکي توصیه نميدر مد در این حوضه روزانه 

 میدانگینکده طوریبه  ن دادنددرا نشامراتب بهتری عملکرد به یاماهوارهبارش  هر سه محوو  های روزانه،برآورد بارش

 04ترتیب در حددود های بارش ماهانه در سطح حوضه بهبا داده PERSIANN-CDR ساتکلی همبستگي و ضریب نش

 اسدتفاده ،اسا  نیا بر  است IMERGو  3B42RT-7از دو محوو   بهترمراتب به ارزیابي این محوو  و 25/4درصد و 

 ،های فاتدد آمداردر حوضده ژهیوبهدر مطالعات بیلان آب  Final Runاز نو   ا  ماهانهمقی ایماهوارهبارش  از محوولات

 د نترار گیر توجه موردد نتوانمي

 

 IMERG ،TRMM ،PERSIANN-CDRازدور، سنجش ،نیشابور خیزه آبزحو :کلیدی هایواژه
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دارند که بارش از انتخاب تاکید مختل  بر این نکته 

- به ،نو  مد  هیدرولوژیکي اهمیت بسیار بالاتری دارد

های سازی رواناب در مد شبیه که مبنای لیدل نیا

 مهمترینهای هواشناسي و کي دادهمختل  هیدرولوژی

 ( Bennett ،1443و  Tobin) ها داده بارش استآن

گیری بیني بارش و اثرات آن بر شکلبرآورد و پیش

برداری صحیح از رواناب، نه تنها در مدیریت و بهره

 سارات  کاهش برایبا اهمیت است، بلکه  آبخیزحوزه 

را ایفا ثری ومنیز، نقش   شکساليناشي از سیلاب و 

 ( 1442و همکاران،  Yuan)کند مي

حساسیت بالا  لیدلبهکوهستاني  خیزآبهای حوزه

ای اهمیت ویژهنسبت به تغییرات آب و هوایي از 

 واسطهبه  (1445و همکاران،  Panthi) بر وردارند

 ،تند یهایبشاز جمله  ،این مناطق اص  شرایط

ر فواصل تغییرات سریع ارتفاعي د ،ناهموار يتوپوگراف

و عدخ امکان دسترسي  العبور بودنصعب ،کوتاه

 ،یاتتواد فني و هایمحدودیت ،همچنینمطلوب و 

استقرار شبکه پایش مناسب بارش در این  یطشرا

 ( 1442و همکاران،  Ruan)نیست ها فراهم حوضه

برداشت دتت  ،موارد فوق، محدودیت دیگر برعلاوه

های شیبکه  لیدل نیا به  ها در این مناطق استداده

 يسنجش بارندگ زانیبر م دیو وزش باد شدتند 

 یریگدر اندازه کیستماتیس ی طاها وبوده گذار ریثات

از   (1440و همکاران،  Han)شود يم را موجب شبار

اتلیمي مناطق کوهستاني  اص شرایط  ،طرش دیگر

فراهم  را دائمت صورامکان استقرار نیروی انساني به

های ها در حوضهسنجباران یفناور ،راینبناب ؛ندکنمي

رود  ای ميهای ذ یرهسنجسمت باران کوهستاني به

 ،ای بارشمقدار لحظهی جابهای های ذ یرهسنجباران

 هر کهنیا ضمن  نندکرا ثبت مي آنای دوره مقدار

دسترسي دشوارتر باشد،  لحاظبهشرایط منطقه  چقدر

تری های طولانيای دورهای را برهای ذ یرهسنجباران

 شود کیفیتکنند  این موارد باعث ميطراحي مي

برای این مناطق  بارش زمان وتو داده  مناسبي از

 هشداردهنده یهاامر سامانهاین وجود نداشته باشد  

تواند يم و کنديرا با مشکل روبرو م لیس هیاول

 را به بار آورد یو اتتواد ي سارات گسترده اجتماع

(Zubieta  ،1445و همکاران ) 

بارش با برآورد های روش، های ا یرسا در 

در مقیا   یاماهوارهبارش محوولات استفاده از 

 عنوانبهبالا  يو مکان يبا وضوح زمانجهاني و 

در و  افتهیتوسعههای زمیني جایگزیني برای داده

 ترار گرفته یلتحل ویه تجزمورد  مطالعات متعددی

و  Jiang؛ 1441و همکاران،  Serrat-Capdevila) است

بر ماهواره  يمبتن ي  محوولات بارش(1442همکاران، 

ثر وم طوربه تادرند ،که از تنو  بالایي نیز بر وردارند

 یهایستگاهابا کمبود که  يبارش را به مناطق برآورد

ها آننامنظم  وگون ناهم یعتوز یا متداو  یریگاندازه

 Katiraie-Boroujerdy) گسترش دهند ،هستندمواجه 

 یاعوامل منطقه ریثات لیدلبه  (1442و همکاران، 

بارش  یها، کاربرد دادهيمانند گردش هوا و توپوگراف

در مناطق مختل   هاآمده توسط ماهواره دستبه

بارش  محوولات ،هرحا به  دارد یآشکار یهاتفاوت

بهبود  یکننده برایدوارام ینهگز یک یاماهواره

 یهادر دهه  هستند یيهای بارش فضاگیریهانداز

با پوشش تقریباً  یا، محوولات بارش ماهوارهیرا 

 اند توسعه یافته يزمانو  يمکان یادو وضوح ز يجهان

 طوربهبر ماهواره  يمبتن يمحوولات بارش

نقاط جهان  یشتررا در ب گیری بارشاندازه یایندهفزا

 یکاربردها یمکمل برا ینهگز یککرده و به  یلتسه

 یميمطالعات اتل سازی رواناب وشبیه ي،هواشناس و آب

 ینيو با مشاهدات زم يدسترس یتمحدودبا  در مناطق

 ( 1445و همکاران،  Zubieta) اندشده یلپراکنده تبد

 ایماهواره بارش محوولات لهوسیبه شدهارائه اطلاعات

 )1(RT واتعي زمان و )NRT)4 واتعي زمان به نزدیک

 برای تواندمي و دارد  یرات روز چند تا ساعت چند از

 یهاسامانه مانند هایيبرنامه و سیلاب میزان ارزیابي

 و Mastrantonas) باشد دیمف اریبس هشداردهنده

 به توانيم NRT یهاداده جمله از  (1440 همکاران،

IMERG Early، TRMM3، CCS-PERSIANN و 

PERSIANN-PDIR ادهد تنها و کرد اشاره RT از 

از جمله  TRMM ماهواره محوولات

TRMM_3B42RT_Daily_7 و TRMM_3B42RT_ 

 همکاران، و Li ؛1444 همکاران، و Masih) است 7

                                                            
1 Near Real Time 
2 Real Time 
3 Tropical Rainfall Measuring Mission 
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 هایداده از ایارزنده منبع FR4 یها  داده(1442

 مانند بارش به مربوط حوادث مطالعات برای بارندگي

 ، شکسالي ،زمین رانش سیل، گرمسیری، هایگردباد

 با باران شناسيیماتل بارش، میزان بر انسان ثیرات

 بر نظارت برای هیدرولوژیکي سازیمد  و بالا کیفیت

 هایپایگاه سایر لهیوسبه هاداده این  است هاجریان

چندماهه  تاچندساعته   یرات و شوندمي اصلاح بارشي

 استفاده بسیار اتلیمي مطالعات در ،لیدلنیهمبه دارند

 جمله از ( 1442و همکاران،  Weerts) دشونمي

، PERSIANN-CDR به توانمي FR هایداده

TRMM Final و IMERG Final  کرداشاره  

محققین زیادی به بررسي  ،های ا یردر سا 

های زماني و ای در مقیا محوولات بارش ماهواره

 ،و همکاران Erfanianاند )مکاني مختل  پردا ته

و  Abdullahi ؛1442 ،همکاران و Alibakhshi ؛1442

 سه( 1442همکاران ) و Nguyen ( 1442 ،همکاران

 ERA-Interimو  TRMM ،CMORPH شبار محوو 

 دا ل در واتع سنج،باران 43مشاهداتي  هایداده با را

 آبخیز هزحودر  پوکسره حوضهزیر مجاورت در و

 نتایج  دادند ترار سهیمقا مورد مکونگرود انه 

 مورد شبار داد که محوولات ها نشانآن اعتبارسنجي

 ي وببه ،ERA-Interim و TRMM ویژهبه بررسي،

 مطالعه مورد منطقه در ماهانه بارندگي الگوی توانندمي

محوولات  از استفاده ،نیا برعلاوه  کنند مشخص را

 سازیمد  برای عالي را فرصتي ایماهواره بارش

با  آبخیز هایوزهح در ماهانه زماني مقیا  در رواناب

   ندهای مشاهداتي محدود دانستداده

Bihamta محوولات به بررسي  (1442) و همکاران

در  TRMM-3B42 V7و  GPMای بارش ماهواره

 1441های روزانه، ماهانه و فولي در بازه زماني مقیا 

مقایسه این در ها آندر شهر تهران پردا تند   1442تا 

یزان انحراش نسبي، ضریب همبستگي، م ،تطبیقي

را میانگین مربعات  طا و   طای تدر مطلق میانگین

و مقادیر احتما   هامنظور ارزیابي و واسنجي دادهبه

 را تشخیص و نسبت هشدار اشتباه و شا ص موفقیت

  در کردندها بررسي با هدش راستي آزمایي داده

از  شتریبمقیا  بارش ماهیانه و فولي، همبستگي 

                                                            
1 Final Run 

 يکل طوربه ،کهاین  ضمن آمد دستبهه مقیا  روزان

IMERG  دارددتت بالاتری  Sharifi  و همکاران

ای بارش ماهوارهمحوولات  ساعتي به مقایسه (1442)

GPM-IMERG-Final Run و IMERG-Real-Time 

اتریش  شرتي شما  در متراکم شبکه یک طریق از

 ا یدر مق یاماهواره هر دو محوو  بارشپردا تند  

، IMERG-RTساعته و روزانه  41، به جز بارش ينزما

 مقدار، در سطح بارندگي سبک هاسنجانبار نسبت به

 یهاا یتماخ مق ی  برادهندنشان ميرا  یکمتر

هر دو محوو   (CDF)ي تجمع عی، عملکرد توزيزمان

IMERG ها ستگاهیبارش ا زانیاز م یبالاتر برآورد

 يکم IMERG-RTر یدامق، بارش سبک یهستند  برا

-IMERG کهيدرحال  است IMERG-FR تر ازنییپا

RT  بالاتر از  بارندگي شدید،در سطحIMERG-FR 

 با سهیدر مقا IMERG-FR ،نیا برعلاوه است 

IMERG-RT جذر میانگین  در يبهبود تابل توجه

  دهد ينشان م (RMSE) مربعات  طا

Vu ( 1442و همکاران)  محوولات  یابيارزبه

 در یانجر یسازیهشب یماهواره برا نیبارش چند

ي شرت یایکره، آس یرهجزشبهدر  هانرود انه حوضه 

 يمحوولات مختل  بارندگ ها صحتآن پردا تند 

، TRMM ،PERSIANN یلاز تب یاماهواره

PERSIANN-CDR  وCMADS  با  یسهبا مقارا

بررسي کرده و نشان  شده بارش یریگاندازه یهاداده

نسبت به  CMADSو  TRMM شبار دادند که

PERSIANN  وPERSIANN-CDR با  یسهدر مقا

 Zanganeh دارند  یدتت بهتر سنجبارانهای داده

Inalu مشاهداتي مقادیر به مقایسه (1442) و همکاران 

و  CMORPHای بارش ماهواره اطلاعات و بارش

PERSIANN هزدر حو روزانه و ساعتي مقیا  در 

 هر دوکه  داد نشان هاتایج آنشاپور پردا تند  ن خیزآب

 البته ندارند  کافي دتت مقیا  دو در هر محوو 

ساعتي با  مقیا  در مشاهداتي هایداده همبستگي

CMORPH به  نسبتPERSIANN است  بیشتر 

مد   اگرچه دهدمي ها نشانآن نتایج ،همچنین

CMORPH با را ساعتي همبستگي بیشتری مقیا  در 

تعداد  آشکارسازی در اما ارد،د مشاهداتي هایداده

نتایج  PERSIANNمحوو  باراني شا ص  روزهای

به  (1440) و همکاران Miri .است کرده ارائه را بهتری
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و  TRMM محوولات روزانه بارش برآورد دتت ارزیابي

GPM ایران طي دوره در ایمشاهده هایدر مقابل داده 

 مدهآ دستبه پردا تند  نتایج 1442تا  1441زماني 

 روزانه بارش مقادیر ،کلي حالت در که داد نشان

 سطح در مناسبي دتت از شده برده ناخ هایسنجنده

 بارش برآوردی  طای میزان و نیستند بر وردار ایران

 دتت مقایسه .است توجه تابل هاایستگاه بیشتر برای

های داده برابر در GPMو  TRMMهای سنجنده

سنجنده  روزانه حوو مداد که دتت  نشان ایمشاهده

GPM به  نسبت ایران سطح درTRMM است بیشتر. 

 غرب دراین دو محوو   دتت بهترین مکاني، نظر از

است و  زاگر  هایکوه امتداد در ژهیوهب و ورکش

 دریای سواحل ویژهبه و ساحلي نواحي در دتت کمترین

  .شودمي مشاهده  زر

Ghorbani ایيکار به بررسي (1440) و همکاران 

و  PERSIANNتولیدات ماهانه و سالانه 

PERSIANN-CDR مناطق بارش برآورد در 

 سه نظر از زاگر  پردا تند  این محوولات  شکنیمه

 نیانگیم جذر ی طا ،همبستگي ضریب آماری شا ص

 استان هایایستگاه هایداده با نسبي اریبي و مربعات

 تا 1444سا   زماني بازه در بختیاری و چهارمحا 

 در که داد نشان نتایج گرفت  ترار مقایسه مورد 1441

 ضریب بیشترین و سالانه ماهانه مقیا  دو هر

 ينسب يبیار کمترین و RMSE کمترین همبستگي،

 برآورد کهنیاضمن  بود  PERSIANN-CDR به متعلق

 بیشتری دتت از ماهانه مقیا  هر دو محوو  دربارش 

   تاس بر وردار سالانه مقیا  به نسبت

Song ( به ارزیابي دو1414و همکاران )  محوو 

ها در و کاربرد آن CMADS و IMERG بارشي

چین با استفاده  کوجیانگ رود انه جریان سازیشبیه

ها حاکي از پردا تند  نتایج آن SWATاز مد  

وتایع  در تشخیص CMADSعملکرد بهتر محوو  

به ارزیابي  Huang (1414)و  Chenبارندگي است  

محوو  بارش  يکیدرولوژیه ينیگزیکاربرد و جا

در چین  Feilaixia خیزآبه زحودر  TMPAماهواره 

 يدهد که عملکرد کلينشان مها آن جینتاپردا تند  

TMPA بالا و  یيایجغراف یهابه جز در عرض

تابل ، کنديم رییتغ اریبس نیزماتلیم که  یيهامکان

 کی TMPA محوو  ها نشان دادند کهآن  تبو  است

 دستبهشده در  یریگاندازه بارش یبرا دیمف نیگزیجا

در  کیدرولوژیه ندیااطلاعات تابل تبو  فرآوردن 

و است کم  سنجيهای بارانایستگاه کهاست  يمناطق

  وجود ندارند  ای

Adane ( به 1414و همکاران )محوولات ارزیابي 

-PERSIANNو  TRMM3B43v7ای ماهواره بارش

CDR سازی رواناب اتداخ به شبیه ،ه و سپسپردا ت

 گیری ازبهره با اتیوپي در Awash رود انه آبخیزحوزه 

ها بیانگر نتایج آن  کردند GR2Mهیدرولوژیکي  مد 

عملکرد مطلوب هر دو محوو  در نواحي ارتفاعات 

 تر در نواحي شرتي است غربي حوضه و عملکرد ضعی 

Talchabhadel سه ردعملک( 1414همکاران ) و 

، CHIRPSای ماهواره بارش محوو  مختل 

PERSIANN-CCS  وIMERG به  کرده و ارزیابي را

حوزه سازی جریان در شبیه هابررسي کاربرد آن

ها، های آنطبق یافته  پردا تندنپا   غرب در یآبخیز

 در است  IMERGبهترین عملکرد مربوط به محوو  

دی را برآوربیشترین کم PERSIANN-CCS ،مقابل

  دهد نشان مي
هر کداخ یک  ،مطالعاتي که مرور شد ،در مجمو 

و  IMERG ،TRMMهای یا دو مورد از داده

PERSIANN  طوربهکداخ استفاده کردند و هیچرا 

، TRMM_3B42RT_Daily_7 اص از سه نو  داده 

IMERG Late Run  وPERSIANN-CDR عنوانبه 

 Real Time ،Near Realای سه نو  داده بارش ماهواره

Time  وFinal Run  در مقایسه با یکدیگر استفاده

نتایجي که هر کداخ از مقالات در  ،همچنیناند  نکرده

با تغییر شرایط اتلیمي منطقه  ،ها داشتندارزیابي داده

رسد همچنان ارزیابي این به نظر مي ،لذا متفاوت بود 

 توجه مورددیگر های محوولات در مناطق و حوضه

ای ماهواره بارش ارزیابي ،حاضر پژوهش از هدش باشد 

 TRMM_3B42RT_Daily_7، محوو  نو  سه

 IMERG Late Run و Real Time هایداده عنوانبه

 PERSIANN و Near Real Time هایداده عنوانبه

CDR هایداده عنوانبه Final Run مقایسه طریق از 

 ماهانه و روزانه زماني هایمقیا  در زمیني هایداده با

 ،راستا این در  است نیشابور کوهستاني آبخیزحوزه  در

های تعداد ایستگاه بیشتریناز  تا است شده سعي
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 نظر رسنجي درون و در مجاورت حوضه و با دباران

 ن استفاده شود ممک آماری طو  بیشترین گرفتن

 

 هامواد و روش

 ریکو آبخیزه زحواز  يبخش شابورین خیزآبه زحو

 14درجه و  35 یایيجغراف عرض به رانیا یرکزم

 طو  بهو  يشمال قهیدت 30درجه و  32تا  قهیدت

 34 و درجه 50 تا قهیدت 43 و درجه 52 جغرافیایي

متر در کوهستان  3342ارتفا   نهیشیببا  يشرت قهیدت

رود انه  يدر  روج متر 4410ارتفا   نهیکمو  نالودیب

 شما  از ،حوضه نیا  استجنگل  آبادنیحس در ياصل

 هایبلندی شرق به از بینالود، ارتفاعات الرا  ط به

 نیزه یماهورهاتپه به جنوب از و و یالپلنگ لیلاجوق

 خیزآب هزحو به غرب از و نمک کوه و کوه سیاه بند،

سالانه  متوسط بارششود  مي محدود سبزوار دشت

سالانه  یدماو متوسط  رتممیلي 134حدود حوضه در 

 ،است  بر این اسا  گراديسانت درجه 43حدود  آن در

 مارتنودبندی شرایط اتلیمي حوضه بر اسا  طبقه

 یتموتع ،4 شکل یاباني است ب  شکو  سرد صورتبه

به   راسان رضویو استان  ر ایرانه را دضحو ینا

آبراهه و پراکندگي  شبکهارتفاعي و  يرتوم مد همراه 

 دهد ينشان م سنجش باران شبکه

در راستای  ،منظور دستیابي به اهداش پژوهشبه

حوزه ای مختل  در ارزیابي محوولات بارش ماهواره

های های بارش روزانه ایستگاهنیشابور، ابتدا داده آبخیز

سنجي و سینوپتیک حوضه نیشابور از سازمان باران

ای استان  راسان هواشناسي کل کشور و آب منطقه

سنجي بارانهای ه  مشخوات ایستگاشدرضوی ا ذ 

ایستگاه با  11شامل  ،در این پژوهش استفاده مورد

در جدو   34/40/1442تا  44/42/1444دوره آماری 

 است  شده ، آورده4

 

 نیشابور ه آبخیززحوو اطراش  دا لدر  سنجيباران هایایستگاه مشخوات -1 جدول
کد 

 ایستگاه
 ناخ ایستگاه

 عرض

 جغرافیایي
طو  

 جغرافیایي
  ارتفا

 )متر(
کد 

 ایستگاه
 ناخ ایستگاه

عرض 

 جغرافیایي
طو  

 جغرافیایي
ارتفا  

 )متر(

S01 4143 24/52 12/32 نیشابور P20 4414 01/52 00/35 آباداسحاق 

S02 1/000 23/50 13/32 مشهد P21 4544 22/50 02/35 سنگ بست 

S03 )4422 12/50 12/32 گلمکان )هوا P22 4324 32/50 34/32 طرتبه 

P01 4345 13/50 02/35 اماخ تقي P23 4354 02/52 52/32 ا لمد علیا 

P02 4241 33/50 42/32 پیوه جن P24 4144 24/52 14/32 اداره نیشابور 

P03 4115 4/50 43/32 دارود P25 4421 32/52 43/32 آباد جنگلحسین 

P04 4044 32/50 43/32 تره مغان P26 4222 32/50 43/32 مغان 

P05 4104 13/52 32/32 يسلیمان P27 4544 12/52 24/32 برزنون 

P06 4555 02/52 15/32 بوژان P28 4432 25/52 42/32 روح آباد 

P07 4124 12/52 14/32 شورگشت P29 4351 14/52 24/32 ساق بیک 

P08 4224 12/52 04/32 برسلان P30 4022 12/50 44/32 دیزباد علیا 

P09 4134 44/50 42/32  یاخ P31 4142 50/52 10/32 تند نیشابور 

P10 4154 2/52 04/32 شورچه P32 4304 02/52 10/32 آبقد فریزی 

P11 1435 2/52 2/32 باتیه P33 4543 22/52 11/32 طاغون 

P12 1444 1/50 12/32 کنگ P34 4202 21/50 50/35 کاریز نوفریمان 

P13 4234 14/50 33/32 شاندیز P35 4104 41/52 20/35 سنگرد سبزوار 

P14 4404 53/52 43/32 آباد زمانيهمت P36 4122 01/52 50/32 دهانه ا لمد 

P15 024 32/50 42/32 شهرک اماخ P37 4525 42/50 13/32 آباددولت 

P16  4144 44/50 43/32 اکبرآباد پسکا P38 4201 11/50 54/35 غنچي 

P17 4424 22/52 42/32 دآباعشق P39 4143 54/52 12/32 زرنده 

P18 4235 14/52 55/32 سرچاه P40 4102 22/52 21/35 تلخ بخش 

P19 4124 32/50 43/32 آغانج P41 )4114 45/50 12/32 گلمکان )نیرو 
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های شاهد داده عنوانبهشبکه پایش همچنین، 

ای استفاده برای سنجش دتت محوولات بارش ماهواره

، TRMMای شدند  محوولات روزانه بارش ماهواره

GPM  و الگوریتمPERSIANN  ينترنتیا گاهیپااز 

http://apdrc.soest.hawaii.edu/ که به  دریافت شد

 اشاره شده است  ،1ها در جدو  مشخوات آن

، رویکرد 1روش انجاخ تحقیق در شکل  فلوچارت طبق

اتخاذ شده در این پژوهش، برای ارزیابي محوولات 

های روزانه ر مقیا صورت ایستگاهي و دای، بهماهواره

 است   ماهانه و

 

 

  راسانو استان  ایراندر  یشابورن حوزه آبخیز موتعیت -1شکل 

سنجي مربوطهباران هاییستگاها و شبکه رضوی

 ایهای بارش ماهوارهداده مشخوات -2 جدول

نو  داده 

 ایماهواره
 انيپوشش زم پوشش مکاني وضوح مکاني وضوح زماني ایناخ داده ماهواره

Real time TRMM_3B42RT_Daily_7 1440-4002 جنوبي-شمالي درجه 54 15/4×°15/4° روزانه 

Near Real Time IMERG Late Run 1414-1444 جنوبي-شمالي درجه 24 4/4×°4/4° روزانه 

Final Run PERSIAN-CDR 1442-4023 جنوبي-شمالي درجه 24 15/4×°15/4° روزانه 

 
 

 
 تحقیق انجاخ وشر فلوچارت -2 شکل

 

 یهااز شا ص یاها از مجموعهداده يابیارز یبرا

 جذر ی طا ،(CC4) يهمبستگ بیضرشامل  یآمار

 (،Bias) ينسب انحراش ،(RMSE1) مربعات نیانگیم

 یيشناسا احتما  (،NSE3)  یساتکلنش بیضر

(POD1)  اشتباه هشدار نسبتو (5FAR ) شداستفاده 

 ( 2تا  4روابط )

                                                            
1 Correlation Coefficient 
2 Root Mean Square Error 
3 Nash Sutcliffe Coefficient 
4 Probability of Detection 
5 False Alarm Ratio 

(4)                         CC= 
∑ (PSi

- P̅S)N
i=1  (POi

- P̅O)

√∑ (PSi
- P̅S)

2N
i=1  √∑ (POi

- P̅O)
2N

i=1

 

(1      )                     RMSE= [
∑ (PSi

- POi
)N

i=1

2

N
]

1
2⁄

 

(3                         )             Bias= 
∑ (PSi

-POi
)N

i=1

N
 

(1              )              NSE=1- 
∑ (POi

-PSi
)
2N

i=1

∑ (POi
 – P̅O)

2N
i=1

 

(5                         )                  POD=
NH

NH+ NM
 

(2                        )                    FAR=
NF

NH+ NF
 

PSi، شده ارائهط در رواب
های بارش مقدار داده 

ارش بی هامیانگین دادهP̅S  اخ،i ای برای ماهماهواره

POi ،ایماهواره
های های بارش ایستگاهار دادهمقد 

های بارش میانگین داده P̅O اخ، i برای ماهزمیني 

تعداد NH ها، تعداد نمونهN  زمیني،های ایستگاه

طور درستي بهشده بهدفعاتي که بارش مشاهده

وسیله ماهواره و ایستگاه تشخیص داده همزمان به

رخ نداده اما ماهواره تعداد دفعاتي که بارش  𝑁𝐹 شده، 

تعداد روزهایي  𝑁𝑀 به اشتباه بارندگي تشخیص داده و 

که در ایستگاه زمیني بارش گزارش شده اما ماهواره 

 بارش گزارش نکرده است 

 نیب رابطه نو  و شدت ،(CC)مبستگي ضریب ه

 نشان را یاماهواره بارش و يمشاهدات بارش ریمتغ دو
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شتر و به عدد یک بی CC  هرچه مقدار دهديم

ها دارد  نشان از دتت بالای تخمین ،باشد ترکینزد

RMSE بیني مقادیر پیش واریانس  طای مد  را در

هرچه مقدار این آماره  ،بنابراین .دهدواتعي نشان مي

 طای کمتر مد   دهندهنشان ،تر باشدبه صفر نزدیک

  ای است بیني مقادیر مشاهدهدر پیش

NSE  نهایت تا یک متغیر است  اگر يباز منفي

های تناسب کاملي بین داده ،مقدار آن برابر یک باشد

سازی وجود دارد  اگر مقدار آن مشاهداتي و شبیه

سازی  وب توصی  باشد، نتایج شبیه 2/4از  بزرگتر

 ،باشد 2/4تا  3/4شود و چنانچه این ضریب بین مي

 Zandiرود )شمار ميتبو  به نتایج مد  تابل

Dargharibi  ،انحراش نسبي  ( 1442و همکاران

برآورد کردن یا میانگین تمایل مد  را در بیش

انحراش دهد  مقدار برآورد کردن مقادیر نشان ميکم

 بهمد  دهنده این است که برابر با صفر نشان نسبي

بیني کند  ای را پیشي توانسته مقادیر مشاهده وب

برآورد ب بیانگر بیشترتیمقادیر مثبت و منفي نیز به

 ،PODشا ص برآورد کردن مد  است  کردن و کم

محوولات های صحیح بینينسبت تعداد پیش

 هاهای ثبت شده در ایسدتگاهبه کل بارندگي ایماهواره

باشد، بیانگر این  کمعاد  ی PODسدت  اگر مقدار ا

 يدرستنقاط باراني را به ایمحوولات ماهوارهاست که 

های بینينسبت پیش ،FAR اند  شدا صتخمین زده

که مقدار آن  است هابینينادرست به تعداد کل پیش

باشد،  کمتدر هچمتغیر است  هر مثبت یکبین صفر و 

و  Alibakhshi) بیانگر دتت بیشتر ماهواره است

 ( 1442همکاران، 

 

 نتایج و بحث

نتایج مقایسه کلي سه نو  محوو   ،3در جدو  

های زمیني در مقیا  روزانه آمده یستگاهای با اماهواره

همبستگي  ،شودکه مشاهده مي طورهماناست  

های ای با ایستگاهمناسبي میان محوولات ماهواره

شود  البته میانگین ضریب همبستگي زمیني دیده نمي

PERSIANN-CDR   بهتر از دو محوو  دیگر است

های بارش در  طای هر سه محوو  در برآورد داده

است  مقادیر ضریب  توجه تابلزماني ین مقیا  ا

ساتکلی  نیز عملکردهای پایین این سه محوو  را نش

های اما در بخش شا ص؛ دهددر این حوضه نشان مي

نتایج حاکي از آن است که دو  ،ارزیابي آماری کیفي

 طوربه IMERGو  PERSIANN-CDRمحوو  

های روزانه در درصد بارش 24متوسط بیش از 

که اند، درحاليهای زمیني را تشخیص دادهایستگاه

3B42RT-7  بهرا درصد روزهای باراني  52در حدود 

هر سه  ،شناسایي کرده است  از طرفي يدرست

درصد در تشخیص  24 طایي بیشتر از  ،محوو 

های  ود روزهای باراني در مقایسه با کل تشخیص

های مقایسه مقادیر نقشه ،3اند  شکل داشته

های آماری مختل  در ارزیابي محوولات بارش ا صش

ای در بازه زماني مطالعاتي در موتعیت روزانه ماهواره

 دهد  مقایسهسنجي را نشان ميهای بارانایستگاه

از  یکدر هر  ،ترار گرفته در هر رده هاییستگاهتعداد ا

 آمده است  ،1نیز در شکل مختل   یآمار یهاشا ص

ي حاکي از آن است که در مقادیر ضریب همبستگ

تا  12/4تنها یک ایستگاه، همبستگي بین  ،هر محوو 

-PERSIANNبالاترین رده را دارد  در  عنوانبه 51/4

CDR ،32/24 31/4ها همبستگي بین درصد ایستگاه 

ترتیب به 3B42RT-7و  IMERG دارند  در 30/4تا 

ها همبستگي بین درصد ایستگاه 0/24درصد و  23/12

دهد نیز نشان مي RMSEدارند  مقادیر  31/4تا  15/4

های بیشتری در محوو  که تعداد ایستگاه

PERSIANN-CDR  در مقایسه با دو محوو  دیگر

ایستگاه،  43 کهیطوربه  دارای  طای کمتری هستند

متر دارند  در حالي که میلي 51/1تا  4/1 طایي بین 

یک ترتیب تنها دو و به 3B42RT-7و  IMERGدر 

ایستگاه در این محدوده  طا ترار دارند  در 

PERSIANN-CDR ،21/32 ها  طایي درصد ایستگاه

و  IMERGمتر و در میلي 01/1تا  51/1بین 

3B42RT-7 درصد  23/12درصد و  21/34ترتیب به

دارند  مقادیر  32/3تا  01/1ها  طایي بین ایستگاه

عداد دهد در هر سه محوو ، تانحراش نسبي نشان مي

از تعداد  ،اندبرآورد شدههایي که کمایستگاه

بیشتر است  البته  ،اندبرآورد شدههایي که بیشایستگاه

در هر سه محوو  بیشترین تعداد ایستگاه در محدوده 

-PERSIANNدر که طوریبهبدون انحراش ترار دارد  

CDR ،IMERG  3وB42RT-7 23/12ترتیب به 

درصد در محدوده  21/22درصد و  21/32درصد، 
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، با نیا برعلاوهدارند  ترار  1/4تا  -43/4انحراش نسبي 

، بهترین عملکرد را NSEوجود نامطلوب بودن نتایج 

 کهیطوربهداشته است،  PERSIANN-CDRمحوو  

ها در محدوده ضریب ایستگاه درصد 04/25

 تابلنکته اند  ار گرفتهتر 12/4تا  45/4ساتکلی  نش

ها در دو درصد ایستگاه 15/05این است که در  توجه

با احتما   IMERGو  PERSIANN-CDRمحوو  

تشخیص داده  يدرست بهی باراني ، روزها25/4بالای 

نتوانسته  3B42RT-7شده است، در حالي که محوو  

در هیچ ایستگاهي به این میزان احتما  شناسایي 

ین حا  مقدار نسبت هشدار اشتباه در اما با ا؛ برسد

ها در هر سه محوو  درصد تعداد ایستگاه 25بیش از 

ها در است که بیانگر دتت کم ماهواره 22/4بالاتر از 

تشخیص درست روزهای باراني از میان تعداد کل 

 ها است تشخیص

 

 روزانه ایماهواره بارش مختل  محوولات ارزیابي نتایج  لاصه -3 جدول

 PERSIANN-CDR 3B42RT-7 IMERG آماری شا ص PERSIANN-CDR 3B42RT-7 IMERG آماری  صشا

CC 

 421/4 112/4 111/4 کمینه

NSE 

 -210/4 -251/4 -422/4 کمینه

 -334/4 -312/4 453/4 میانگین 311/4 342/4 334/4 میانگین

 402/4 -441/4 122/4 بیشینه 530/4 511/4 511/4 بیشینه

RMSE 

 144/1 101/1 441/1 هکمین

POD 

 212/4 111/4 232/4 کمینه

 240/4 524/4 210/4 میانگین 453/3 421/3 242/1 میانگین

 042/4 214/4 024/4 بیشینه 404/1 410/1 255/3 بیشینه

Bias 

 -142/4 -151/4 -121/4 مینهک

FAR 

 502/4 113/4 510/4 کمینه

 232/4 244/4 240/4 میانگین 410/4 441/4 -424/4 میانگین

 224/4 222/4 222/4 بیشینه 322/4 402/4 411/4 بیشینه

 

ای در پس از ارزیابي محوولات بارش ماهواره

ها در مقیا  ماهانه به بررسي آن ،مقیا  روزانه

نتایج مقایسه کلي سه نو   ،1پردا ته شد  جدو  

های زمیني در مقیا  ای با ایستگاهمحوو  ماهواره

 ،شودکه مشاهده مي طورهماندهد  را نشان مي ماهانه

در مقیا  ماهانه همبستگي مناسبي میان محوولات 

شود  های زمیني دیده ميای با ایستگاهماهواره

-PERSIANNمیانگین ضریب همبستگي که طوریبه

CDR ،3B42RT-7  وIMERG 20/4ترتیب برابر به ،

آورد است  کمترین متوسط  طا در بر 25/4و  21/4

-PERSIANNهای بارش در مقیا  ماهانه را داده

CDR ساتکلی  مقادیر ضریب نش ،دارد  از طرفي

، عملکرد PERSIANN-CDRنشان از عملکرد  وب 

 IMERGو عملکرد ضعی   3B42RT-7 تبو  تابل

های ارزیابي آماری کیفي نتایج دارد  در بخش شا ص

ط متوس طوربهحاکي از آن است که هر سه محوو  

های های ماهانه در ایستگاهدرصد بارش 02بیش از 

هر سه محوو   ،اند  از طرفيزمیني را تشخیص داده

های باراني درصد در تشخیص ماه 14از  کمتر طایي 

اند  با این های  ود داشتهدر مقایسه با کل تشخیص

-PERSIANNدر  FARبیشتر بودن شا ص  ،حا 

CDR های نادرست يبیننسبت پیشکه دهد مي نشان

های درست و نادرست این بینيبر مجمو  پیش

بوده  بیشترمحوو  در مقایسه با دو محوو  دیگر 

توانسته وتو  بارندگي را  ،اما با این وجود؛ است

 کند  بینيي پیش وببه
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 سنجيهای بارانای در موتعیت ایستگاهارزیابي محوولات بارش روزانه ماهواره های آماری مختل  درمقایسه مقادیر شا ص -3شکل 
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های آماری مختل  در ارزیابي محوولات بارش روزانه شا صهای ترار گرفته در هر رده در هر یک از مقایسه تعداد ایستگاه -4شکل 

 ایماهواره

 ماهانه ایماهوارهمحوولات مختل  بارش  ارزیابي یجنتا  لاصه -4 جدول

شا ص 

 آماری
PERSIANN-CDR 3B42RT-7 IMERG 

شا ص 

 آماری
PERSIANN-CDR 3B42RT-7 IMERG 

CC 

 345/4 504/4 210/4 کمینه

NSE 

 -114/4 -112/4 125/4 کمینه

 155/4 501/4 215/4 میانگین 251/4 245/4 222/4 میانگین

 100/4 221/4 253/4 بیشینه 235/4 035/4 032/4 بیشینه

RMSE 

 235/41 014/2 325/1 کمینه

POD 

 021/4 042/4 022/4 کمینه

 002/4 024/4 003/4 میانگین 242/14 022/41 25/43 میانگین

 444/4 444/4 444/4 بیشینه 022/33 023/12 324/11 بیشینه

Bias 

 -352/0 -32/43 -211/41 مینهک

FAR 

 424/4 410/4 421/4 کمینه

 422/4 422/4 400/4 میانگین 535/4 442/4 222/4 میانگین

 312/4 310/4 324/4 بیشینه 023/44 40/2 421/1 بیشینه
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های بندی مقادیر شا صهای پهنهنقشه ،5شکل 

ختل  در ارزیابي محوولات بارش ماهانه آماری م

سنجي را های بارانای در موتعیت ایستگاهماهواره

ضریب  ،شودکه مشاهده مي طورهمان  دهدنشان مي

های زمیني با ایستگاه PERSIANN-CDRهمبستگي 

عملکرد  ،دنبا  آندر تماخ حوضه بسیار  وب است  به

3B42RT-7  اما ؛ شوددیده مي يتبول تابلسطح در

IMERG های تری را با دادهضریب همبستگي پایین

  دهد زمیني نشان مي

 

 

 
 سنجيهای بارانای با ایستگاههای آماری مختل  در ارزیابي محوولات بارش ماهانه ماهوارهبندی مقادیر شا صپهنه -5شکل 
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 سنجيهای بارانای با ایستگاهوولات بارش ماهانه ماهوارههای آماری مختل  در ارزیابي محبندی مقادیر شا صپهنه -5شکل ادامه 

 

بیانگر وجود  طا در  ،RMSEبندی پهنه

هایي در مرکز، شما  و شرق حوضه یعني محدوده

های با تغییرات ارتفاعي شدیدتر است  با این محدوده

و  PERSIANN-CDR طای  ،در کل حوضه ،حا 

3B42RT-7 ر حالي که در محدوده تابل تبولي است  د

IMERG های غربي حوضه دتت مناسبي در محدوده

 طوربهدهد که نشان مي BIASبندی نقشه پهنه دارد 

های شرتي حوضه را محدوده PERSIANN-CDR يکل

برآورد های غربي آن را بیشبرآورد و محدودهکم

، غرب و مرکز حوضه 3B42RT-7کند  در مي

ار پیراموني نو IMERGاما در ؛ شودبرآورد ميبیش

  شودبرآورد ميو مرکز حوضه کم برآوردیشبحوضه 

در محدوده حوضه حاکي از  NSEبررسي مقادیر 

در  جزبه PERSIANN-CDRعملکرد بسیار مطلوب 

محدوده کوچکي در مرکز و شما  حوضه است  

3B42RT-7 های نیز عملکرد تابل تبولي در محدوده

در  NSEقادیر م ،شرتي و غربي حوضه دارد  در مقابل

IMERG  نشان از کارایي نامناسب این محوو  دارد؛

نکته  شود حوضه بهتر ميعملکرد به سمت غرب البته 

 444در  هر سه محوو  تابل توجه این است که

های باراني ، ماه02/4ها، با احتما  بالای درصد ایستگاه

مقدار  ،اینبر علاوهاند  درستي تشخیص دادهبه را 

 32/4در هر سه محوو  کمتر از ر اشتباه نسبت هشدا

در تشخیص  هاآن تبو  تابلاست که بیانگر دتت 

ها های باراني از میان تعداد کل تشخیصماهدرست 

 است 
 

 گیرییجهنت

سازی ترین متغیر ورودی در شبیهبارش، کلیدی

 تابلتاثیر رواناب بوده و توزیع زماني و مکاني آن 

و همکاران،  Li)دارد  های سطحيجریان ي برتوجه

 یسازمد برای  اطلاعات تابل اعتماد بارش  (1441

 یدشد، نظارت بر حوادث یدرولوژیچر ه ه یندهایافر

 و بلایای مربوطه طرات  ینيبیشو پ یيهوا و آب

 یهایا ( در مق شکساليین و رانش زم یل،س مانند)

 Tan) مهم است یاربس يجهان يو حت یا، منطقهيمحل

 یلو س  شکساليناشي از حوادث  ( 1442ان، و همکار

و  یاریآب، آب ینمات یعيتواند بر عملکرد طبيم

-Orellana) بگذارد يمنف یرثاتآبي های برقسامانه

Alvear  ،بارش یزانم گیریاندازه .(1414و همکاران 

 عنوانبهاز مطالعات  یاریبا وضوح بالا در بس یاماهواره

و  یدرولوژیکيه یکاربردها یارزشمند برا یامنبع داده

های در حوضه  ووصبه آبمنابع  یزیراهداش برنامه

مورد استفاده  فاتد شبکه پایش مناسب و یا فاتد آمار

و  Li؛ 1444و همکاران،  Masih)ترار گرفته است 

  (1442همکاران، 

ای در این تحقیق سه محوو  بارش ماهواره

در دو  کوهستاني نیشابور آبخیزحوزه مختل  در 

 42مقیا  زماني روزانه و ماهانه در یک دوره آماری 

ایستگاه زمیني مورد ارزیابي ترار  11از  استفادهساله با 

های آماری گرفتند  در مقیا  روزانه، مقایسه شا ص

یک از سه محوو  یچهمختل  نشان داد که 

های زمیني در ای نماینده  وبي برای دادهماهواره

 ،با این حا  ستند ای نیوسعت منطقه

PERSIANN_CDR  عملکرد بهتری نسبت به دو

هر  يکلطوربه ،نیا برعلاوهمحوو  دیگر داشته است  

کنند  برآورد مي ، مقادیر بارش روزانه را کمسه محوو

های آماری مختل  در مقیا  در مقابل بررسي شا ص

هر سه  عملکرد توجه تابلماهانه حاکي از بهبود 

ای است  به این معني که  طاهای همحوو  ماهوار

این محوولات در برآورد بارش روزانه با تجمیع مقادیر 

 یابد در هر ماه به شدت تعدیل مي



 511/       يستگاهیا صورتبه یامحوولات بارش ماهواره یآمار يابیارز

( و 1442و همکاران ) Bihamtaاین یافته در نتایج 

Abdullahi ( نیز 1442و همکاران )ترار  توجه مورد

 PERSIANN-CDRگرفته است  در این بین عملکرد 

وضه بسیار مطلوب و تابل تبو  است؛ در سطح ح

صورت میانگین های بارش ماهانه بهبا داده کهطوریبه

ساتکلی  درصد و ضریب نش 20همبستگي بالای 

با وجود نزدیکي عملکرد دو  ،دارد  از طرفي 25/4بالای 

در مقیا  روزانه،  3B42RT-7و  IMERGمحوو  

3B42RT-7 از  بهتر مراتب بههای بارش ماهانه را داده

IMERG کند نمایندگي مي 

توان نتیجه گرفت که در هر دو در مجمو  مي

مقیا  زماني روزانه و ماهانه، عملکرد محوو  

PERSIANN-CDR  یز خآب حوزهدر برآورد بارش

و  3B42RT-7تر از دو محوو  نیشابور مطلوب

IMERG تواند است  یکي از دلایل این امر مي

های در دسته داده PERSIANN-CDRترارگیری 

Final Run سایر وسیلهبه هانو  داده این که چرا؛ باشد 

انتظار  ،بنابراین  شوندمي اصلاح بارشي هایپایگاه

این محوو  نسبت به دو نو   از داشتن دتت بالاتر

 Nearو  Real Timeهای محوو  دیگر که در دسته

Real Time  البته  رسد مي نظربهمعقو   ،دارندترار

Vu  در مطالعه  ود در حوضه رود  (1442) همکارانو

هان در کره جنوبي، اشاره به دتت بالاتر محوو  

-PERSIANNنسبت به محوو   TRMMماهواره 

CDR های این تحقیق اند که در تضاد با یافتهکرده

است  در توضیح این مطلب باید به این نکته توجه کرد 

گرفته در نقاط که با توجه به مطالعات گسترده صورت 

مختل  دنیا در زمینه ارزیابي محوولات بارش 

 نظربهای و نتایج حاصل از این تحقیقات، ماهواره

ارتفاعي  ،هوایي و رسد این محوولات در شرایط آبمي

های های جغرافیایي متفاوت، دارای دتتو عرض

ها در ، لزوخ بررسي آندلیل نیهم به  هستندمتفاوتي 

 شود یمي، همچنان احسا  ميانوا  شرایط اتل

در  3B42RT-7و  IMERG محوو ی دو مقایسه

داشته  IMERGنشان از عملکرد بهتر مقیا  روزانه، 

های آماری ، مقادیر شا صر مقیا  ماهانهاما د

کنند  ترسیم مي 3B42RT-7وضعیت بهتری را برای 

و  Miri هاییافتهاین نتیجه با است که ید کاتلازخ به 

، (1442و همکاران ) Bihamta( و 1440)همکاران 

 دارد  يهمخوان روزانهفقط در مقیا  

 تابل تبو در توانایي دیگر  توجه تابلمسئله 

بارش ر داد ای در تشخیص صحیح محوولات ماهواره

ماهانه تشخیص بارش  درروزانه و نیز توانایي بسیار بالا 

نباید انتظار نتیجه  البته مشخص است کهاست  

در مقیا  روزانه  محوولاتاستفاده از این  در مطلوبي

 منزلهبهبارش روزانه های هیدرولوژیکي که در مد 

داشت  با  را ،شودمحسوب مي هاپارامتر ورودی در آن

محوولات در  این تبو  تابلبه واسطه دتت  ،این حا 

سازی در ها در مد گیری از آنمقیا  ماهانه، بهره

به  ،لذا  ند گزینه مطلوبي باشدتوااین مقیا  زماني مي

در  ژهیوبهها در مطالعات بیلان آب کارگیری آن

ترار  مورد توجهمي تواند  ،های فاتد آمار مناسبحوضه

 گیرد
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Abstract 

Precipitation estimation is of great importance in energy balance calculations, hydrological studies, 

meteorology and agricultural, industrial, domestic and drinking purposes. Due to the importance of 

precipitation data in various sciences and the lack of an extensive and appropriate rainfall network, 

especially in mountainous catchments, it is necessary to estimate precipitation data and evaluate their 

accuracy. The purpose of this study is to evaluate the precipitation data of three IMERG satellite products 

of near real-time type, 3B42RT-7 of real-time type and PERSIANN-CDR of final-run type in the period 

of 06/01/2000 to 09/31/2018 in 41 rain gauge stations and three synoptic stations in and around the 

Neishabour Catchment area on a daily and monthly time scale. Examination of various statistical 

indicators showed that none of the three satellite products is a good representative of terrestrial data on a 

regional and daily scale. Therefore, the use of these products on a daily basis in this basin in hydrological 

models is not recommended. On the other hand, the monthly scale showed much better performance due 

to the adjustment of the error of estimating daily precipitation. So that, the correlation coefficient and 

Nash Sutcliffe coefficient of PERSIANN-CDR with monthly precipitation data in the basin are about 

90% and 0.75, respectively, and the evaluation of this product is much better than the two products 

3B42RT-7 and IMERG. Accordingly, the use of monthly scale precipitation products of the final-run type 

in water balance studies, especially in basins without statistics, can be considered. 
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