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چکیده
تعیین الگوی مکاني بارش در یک حوزه آبخیز ،اهمیت فراواني برای محاسبه کمیتهایي مانند دبي رواناب یا میزان
رطوبت خاک دارد .محدودیت تعداد ایستگاههای هواشناسي و همچنین ،تغییرپذیری مکاني بارش ،مانعي در برابر
تخمین مکاني دقیق بارش هستند .توسعه فناوری سنجش از دور و امکان استفاده از محصوالت بارش تولید شده
بهوسیله سنجندههای ماهواره ،مسیر دستیابي به الگوهای دقیق مکاني بارش را هموار کرده است .بزرگ مقیاس بودن
مکاني نتایج محصوالت بارش ماهوارهای ،لزوم توسعه روشهای ریزمقیاسسازی را برجسته ميکند .در این پژوهش،
دادههای بارش  TRMMبا استفاده از شاخص نرمال شده تفاوت پوشش گیاهي ) ،(NDVIمیانگین دمای روزانه ،شبانه
و اختالف دمای شبانهروز در سطح زمین ،مختصات و ارتفاع مرکز پیکسلها برای رسیدن به تفکیک مکاني باالتر ،با
جعبه ابزار یادگیری رگرسیوني در محیط نرمافزار  ،MATLABبرای  41مدل در سالهای  2444الي 2443
ریزمقیاسسازی شده است .این مدلها به پنج دسته کلي رگرسیون خطي ،درخت تصمیم ،بردار پشتیبان ،مدلهای
ترکیبي و مدلهای گاوسي تقسیم ميشود .از بین این  41مدل ،مدل مربوط به دسته مدلهای ترکیبي در همه سالها
دارای جذر میانگین مربعات خطای کمتر و ضریب همبستگي بیشتری بودند .همچنین ،برای واسنجي کردن نتایج
ریزمقیاسسازی ،از دو روش فاصله اصالح جغرافیایي و نسبت اصالح جغرافیایي استفاده شد که روش فاصله اصالح
جغرافیایي در همه مدلها دارای خطای کمتری بود.
واژههایکلیدی :استان فارس ،الگوی مکاني بارش ،ایستگاه هواشناسي ،فاصله اصالح جغرافیایي،

مقدمه 
بارندگي یکي از مهمترین عناصر اقلیمشناسي و
هواشناسي است .اندازهگیری شدت و میزان بارش در
زمینههای مدیریت منابع آب ،کشاورزی و مدیریت
سیالبهای احتمالي کاربرد وسیعي دارد .روشهای
سنتي برای اندازهگیری بارش معموالً مبتني بر
ایستگاههای اقلیمشناسي ،سینوپتیک زمیني و
___________________________
* مسئول مکاتباتmahbod001@yahoo.com :

MODIS

بارانسنجها هستند .در چند دهه اخیر ،استفاده از
اطالعات سامانههای سنجش از دور ماهوارهای با توجه
به ویژگيهای منحصربهفرد آن از قبیل پوشش وسیع
و یکپارچه و سرعت انتقال اطالعات با استقبال زیادی
روبهرو شده است .سنجش از دور به معني تشخیص و
اندازهگیری ویژگيهای یک جسم بدون تماس با آن
جسم است .سنجش از دور بهعنوان ابزاری مناسب در
ارزیابي ،نظارت ،کنترل و مدیریت منابع آب و خاک،

ریزمقیاسسازی دادههای بارش ماهواره  TRMMبه کمک دادههای . . .

جنگلها ،مراتع ،کشاورزی و محیط زیست بهکار گرفته
شده است ( Miriو همکاران.)2424 ،
تا کنون سامانههای متعددی برای تخمین بارندگي
بر اساس دادههای ماهوارهای سنجش از دور ایجاد
شدهاند که برای نمونه ميتوان به پروژه بارش اقلیم
جهاني Huffman( 4و همکاران 4113 ،و ،)2441
نقشه بارش ماهواره جهاني ( Kubotaو همکاران،
2443؛  Jiaو همکاران )2444 ،و سنجش بارش
گرمسیری

(Huffman

و

همکاران،

،2443

 Kummerowو همکاران )4110 ،اشاره کرد .یکي از
پرکاربردترین سامانههای تخمین ماهوارهای بارش،
سامانه  TRMMاست که در جهان و ایران مورد
ارزیابي قرار گرفته است .برای نمونه از مطالعات انجام
شده در کشور ایران ،ميتوان به مطالعات  Madadiو
همکاران ( Teimory ،)2443و همکاران (،)2441
 Kazemzadehو  )2424( Akbariو  Miriو همکاران
( )2424اشاره کرد .ماهوارههای هواشناسي ،دادههای
بارش را با تفکیک زماني باالیي ارائه ميدهند ،اما
قدرت تفکیک مکاني آنها ( 4/20تا  4/0درجه
جغرافیایي) ،بهمنظور بررسي تغییرات بارش در یک
حوزه آبخیز بسیار بزرگ است .چنین مقیاس مکاني
برای بررسي دقیق میزان بارندگي در حوضههای
کوچک و شبکه آبیاری و زهکشي کاربرد باالیي ندارد.
توسعه دانش فني در ساخت سنجندههای دقیق
توانسته دقت برآوردهای مکاني را افزایش دهد.
بهعنوان نمونه ماهواره  1GPMدر  20فوریه  2441از
مرکز فضایي تانیگاشیما در ژاپن به فضا پرتاب شد .این
سامانه تخمین بارندگي جهاني ،دارای تفکیک مکاني
 4/4درجه و تفکیک زماني  34دقیقه ميباشد .با توجه
به تفکیک مکاني سامانههای موجود برای تخمین
بارش ،ریزمقیاسسازی دادههای آنها به هدف افزایش
تفکیک مکاني از اهمیت ویژهای برخوردار است.

1

Global Precipitation Climatology Project
)(GPCP
2
Global Satellite Mapping of Precipitation
)(GSMaP
3
)Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM
4
Global Precipitation Measurement

310/

تعداد زیادی از دادههای سنجش از دور حاوی
اطالعاتي در مورد ویژگيهای سطح زمین مانند
شاخص پوشش گیاهي نرمال شده ) ،(0NDVIمدل
رقوم ارتفاعي ) (6DEMو دمای سطح زمین

3

)( LST

هستند .این ویژگيها با بارندگي در ارتباط بوده و
رابطه معنيداری بین این متغیرها و بارندگي وجود
دارد .از آنجایيکه این دادهها با تفکیک مکاني باالیي
در دسترس بوده ميتوان از آنها برای ریزمقیاسسازی
دادههای بارندگي ماهوارهای استفاده کرد .در مطالعات
ریزمقیاسسازی رابطه معنيداری بین دادههای
بارندگي ماهوارهای با تفکیک مکاني کم (برای مثال
 20کیلومتر) و ویژگيهای ذکرشده مربوط به سطح
زمین برقرار ميشود .سپس ،از این روابط یا مدلهای
بهدست آمده برای تخمین بارندگي در تفکیکهای
مکاني بیشتر (برای مثال یک کیلومتر) استفاده
ميشود .تفاوت عمده بین مطالعات ریزمقیاسسازی،
نوع مدلهای استفاده شده برای تخمین بارندگي بر
اساس ویژگيهای اندازهگیری شده و انتخاب این
ویژگيها است Jia .و همکاران ( ،)2444از هر دو
اطالعات مربوط به توپوگرافي (نقشه نقاط ارتفاعي
 )DEMو گیاه (شاخص  )NDVIاستفاده کردند تا
دقت مکاني تصاویر محصول  TRMM 3B43را برای
سالهای  4111تا  2441از  4/20درجه ( 20کیلومتر)
به یک کیلومتر افزایش داده و میزان بارش باران را در
حوزه آبخیز قایدم چین ،محاسبه کنند Immerzeel .و
همکاران ( ،)2441از دادههای ماهوارهای  NDVIکه
تفکیک مکاني بیشتری را نسبت به مدل  TRMMدارا
بودند ،استفاده کردند تا نتایج تخمین بارش مدل
 TRMMرا در اسپانیا و پرتغال از  20کیلومتر به یک
کیلومتر ،ریزمقیاسسازی کنند Duan .و
 ،)2443(Bastiaanssenیک روش جدید برای واسنجي
نتایج ریزمقیاسسازی محصوالت  TRMMپیشنهاد
کردند .ریزمقیاسسازی مکاني با روابط چند جملهای
مرتبه دوم بین  TRMMو  NDVIایجاد شد ،در
حاليکه فرایند واسنجي بر اساس تجزیه و تحلیل

5

Normalized Difference Vegetation Index
Digital Elevation Model
7
Land Surface Temperature
6
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نسبت جغرافیایي بود Nichol .و ،)2440( Abbas
رابطه بین بارندگي  TRMMبا تفکیک مکاني 20
کیلومتر و شاخص پوشش گیاهي ( )NDVIدر یک
کیلومتر در شبهجزیره  Iberianرا بررسي کردند و
نشان دادند که ارتباط معنيدار آماری بین این
شاخصها ،مقیاس محصوالت  TRMM 3B43را به
میزان یک کیلومتر کاهش داد Shi .و همکاران
( ،)2440الگوریتم کاهش مقیاس را با معرفي یک
الگوریتم یادگیری ماشین بهنام جنگلهای تصادفي
برای شناسایي روابط بارندگي با  NDVIو
توسعه دادند .نتایج اعتبارسنجي آنها نشان داد که
مدل ریزمقیاسسازی بر اساس  RFاز مدل رگرسیون
خطي و رگرسیونهای نمایي بهتر بود Katsanos .و
همکاران ( ،)2446محصوالت بارندگي ماهوارهای
 Funk( CHIRPSو همکاران )2441 ،را در قبرس
ریزمقیاسسازی کردند .آنها از دادههای  DEMو
 NDVIو مدلهای شبکه عصبي مصنوعي استفاده
نمودند.
 Liو همکاران ( )2444و  Zhangو همکاران
( ،)2440با استفاده از روشهای رگرسیون وزني
جغرافیایي برای دادههای بارش ماهانه TRMM
ریزمقیاسسازی شده یک کیلومتری میزان جذر
میانگین مربعات خطا ) (RMSEرا بهترتیب  20و
 22/2میليمتر و میانگین مطلق خطا ( )MAEرا  46و
 43/0میليمتر گزارش کردند Zanjani .و همکاران
( ،)2441از روش رگرسیون وزني جغرافیایي )(GWR
برای ریزمقیاسسازی نمایي مکاني دادههای بارندگي
ماهوارهای  TRMM 3B42V7در سال آبي 4301-14
برای حوزه آبخیز سد دز واقع در جنوب غربي ایران
استفاده کردند .در این مطالعه ،ریزمقیاسسازی با
ایجاد روابط ناایستا بین بارش  TRMMو ویژگيهای
بهدست آمده از مدل رقوم ارتفاعي ،شاخص پوشش
گیاهي نرمال شده ،شاخص گیاهي بهبودیافته )(EVI
و دمای سطح زمین ) (LSTانجام شد .نتایج نشان داد
که ریزمقیاسسازی دادههای بارش بهطور معنيداری
DEM

Machine learning algorithm

1

)Random Forest (RF

2

تفکیک مکاني را بهبود داده و با دادههای مشاهداتي
ایستگاههای بارانسنجي تطابق خوبي داشت.
با توجه به اهمیت مدل انتخابي ،در این مطالعه
توانایي مدلهای مختلف یادگیری رگرسیوني مورد
مقایسه قرار گرفت .تا کنون هیچ مطالعهای در سطح
ملي یا بینالمللي ،تمام این مدلها (رگرسیون خطي،
درخت تصمیم ،بردار پشتیبان ،مدلهای ترکیبي و
مدلهای گاوسي) را با هم مورد مقایسه قرار نداده
است .از طرف دیگر ،برخي از روشهای مورد استفاده
برای اولین بار در فرایند ریزمقیاسسازی بهکار گرفته
شدهاند .در این مطالعه ،استان فارس که یکي از
مناطق خشک و نیمهخشک کشور است و همواره در
زمینه بررسي میزان بارندگي از نظر متخصصان حائز
اهمیت بوده است ،بهعنوان منطقه مورد مطالعه
انتخاب شد .در پژوهش حاضر ،دادههای بارندگي
ساالنه ماهواره  TRMM 3B43با استفاده از شاخص
پوشش گیاهي ) (NDVIو مدل رقوم ارتفاعي )،(DEM
میانگین دمای روزانه ،شبانه و اختالف دمای شبانهروز
از سطح زمین ،مختصات طول و عرض و ارتفاع مرکز
پیکسلها برای رسیدن به تفکیک مکاني باالتر،
ریزمقیاسسازی شد .هدف اصلي در این مطالعه،
استفاده از روشهای مختلف یادگیری رگرسیوني در
بهدست آوردن مدلهایي تواناتر نسبت به مدلهای
رگرسیون خطي برای تعیین بارندگي بر اساس عوامل
محیطي و ریزمقیاسسازی با دقت باالتر بود .نتایج این
مدلها با استفاده از روش پیشنهادی  Duanو
 ،)2443( Bastiaanssenواسنجي شدند و روش
مناسب واسنجي نتایج ریزمقیاسسازی بر اساس
اعتبارسنجي نتایج بهدست آمده با مشاهدات زمیني
اندازهگیری شده در ایستگاههای بارانسنجي استان
فارس معرفي شد.
روشها 
موادو 
منطقه مورد پژوهش :استان فارس با وسعت
 420613کیلومتر مربع حدود  3/0درصد مساحت
کشور را در برميگیرد و پنجمین استان پر جمعیت
کشور ميباشد .استان فارس در جنوب منطقه مرکزی
ایران بین مدارهای ʹ 23˚ 2و ʹ 34˚ 12عرض شمالي و
ʹ 04˚ 12و ʹ 00˚ 36طول شرقي قرار گرفته است.
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میانگین دما در سردترین ماه سال بین  -2تا  -3درجه
سانتيگراد و در گرمترین ماه سال بین  30تا 14
درجه سانتيگراد در نوسان است .جهت عمومي
کوههای این استان ،شمال غربي-جنوب شرقي است و
از طرف شمال به جنوب از ارتفاع کوهستان بهطور
عمومي کاسته ميشود (شکل  .)4بیشترین مقدار
بارندگي در استان مربوط به شمال غرب و کمترین
مقدار بارندگي مربوط به شرق و جنوب استان است.
دادههای مورد استفاده :دادههای مورد نیاز در این

تحقیق ،شامل دادههای ایستگاههای بارانسنجي،
دادههای بارش ماهوارهای ،DEM ،NDVI ،TRMM
 LSTروزانه LST ،شبانه و اختالف دمای شبانهروز،
مختصات و ارتفاع مرکز پیکسلها ميباشد .اطالعات

(الف)

304/

ایستگاههای بارانسنجي بهوسیله شرکت سهامي آب
منطقهای استان فارس تهیه شده است .برای واسنجي
دادههای ماهواره از آمار بارندگي ایستگاههای
بارانسنجي استفاده شد .برای این منظور ،از تعداد 01
ایستگاه همگن موجود (شکل  -4ب) برای بازه زماني
سال  2444الي  ،2443تنها  02ایستگاه بود که
موقعیت جغرافیایي آنها در کاربری اراضي منتخب
برای انجام این پژوهش قرار ميگرفتند .برای تقسیم
تصادفي ایستگاهها برای واسنجي و اعتبارسنجي
مدلهای ریزمقیاسسازی ،این ایستگاهها بر اساس
مقدار متوسط بارندگي ساالنه مرتب و ایستگاههای
شماره فرد برای واسنجي و ایستگاههای شماره زوج
برای اعتبارسنجي استفاده شدند (شکل .)2

(ب)

شکل-1الف) نقشه توپوگرافي استان فارس و ب) موقعیت جغرافیایي ایستگاههای بارانسنجي مورد استفاده در این مطالعه

(الف)

(ب)

شکل -2موقعیت ایستگاههای انتخاب شده ،الف)  14ایستگاه برای واسنجي و ب)  14ایستگاه برای اعتبارسنجي
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در این مطالعه ،از دادههای بارندگي ماهوارهای
 TRMM 3B43استفاده شد که از سایت
 mirador.gsfc.nasa.gov/دانلود شدند .این
دادهها تفکیک زماني یک ماه و تفکیک مکاني 20
کیلومتر دارند .بارش ساالنه از سال  2444الي 2443
با جمع دادههای ماهانه از ماهواره ( TRMMمحصول
شماره  )3B43برای  42ماه از هر سال محاسبه شد.
نقشه رقوم ارتفاعي ( )DEMاز رادار  SRTMو سایت
 earthexplorer.usgs.govبا تفکیک مکاني  14متر،
شاخص  NDVIاز سنجنده مادیس (محصول شماره
 ،MOD13A3تفکیک زماني یک ماه و تفکیک مکاني
یک کیلومتر) و دمای سطح زمین ) (LSTمحصول
دیگر سنجنده مادیس با تفکیک زماني روزانه و
از سایت
تفکیک مکاني یک کیلومتر
ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/search
 /دریافت شدند .محصول  MCD12Q1سنجنده
مادیس ،کاربری اراضي را بهصورت ساالنه و با قدرت
تفکیک مکاني  044متر در  43طبقه مختلف
طبقهبندی ميکند .مقدار  NDVIدر کاربریهای آب،
زمینهای کشاورزی و شهرها مستقل از میزان بارندگي
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هستند ،لذا ،در ریزمقیاسسازی در نظر گرفته
نشدهاند.
روشپژوهش 
یادگیریماشین:روشهای رگرسیوني مورد استفاده
در این مطالعه زیرمجموعه روشهای یادگیری ماشین
( )Machine Learningقرار ميگیرند .بنابراین ،در این
قسمت ،به اختصار به معرفي اصول نظری این روشها
پرداخته ميشود .بهعنوان یکي از شاخههای وسیع و
پرکاربرد هوش مصنوعي ،یادگیری ماشیني به تنظیم و
اکتشاف شیوهها الگوریتمهایي ميپردازد که بر اساس
آنها رایانهها توانایي یادگیری و سپس ،پیشبیني یا
تخمین پیدا ميکنند .یادگیری ماشیني به رایانهها
امکان استفاده از دادهها و یادگیری از آنها برای بهبود
پیشبیني و تخمین را ميدهد .در این پژوهش ،از 41
مدل موجود در جعبه ابزار یادگیری رگرسیون در
نرمافزار  MATLABاستفاده شد .این  41مدل ،به پنج
دسته کلي رگرسیون خطي ،رگرسیون درختي،
رگرسیون بردارپشتیبان ،رگرسیون ترکیبي و
رگرسیون گاوسي تقسیم ميشود (جدول .)2

جدول -2مدلهای رگرسیوني استفادهشده در پژوهش
4
2
3

)Linear Regression (Interactions Linear
)Linear Regression (Robust Linear

44
42
43

)SVM (Coarse Gaussian SVM

1

)Linear Regression (Stepwise Linear

41

)Ensemble (Boosted Trees

0

)Tree (Fine Tree

40

)Ensemble (Bagged Trees

6

)Tree (Medium Tree

46

3

)Tree (Coarse Tree

43

Gaussian Process Regression (Squared
)Exponential GPR
)Gaussian Process Regression (Matern 5/2 GPR

0

)SVM (Linear SVM

40

1

)SVM (Quadratic SVM

41

44

)SVM (Cubic SVM

)Linear Regression (Linear

رگرسیون خطي ) :(Linear Regressionنوعي تابع
پیشبیني کننده خطي است که در آن متغیر وابسته
(متغیری که قرار است ،پیشبیني شود) بهصورت
ترکیبي خطي از متغیرهای مستقل پیشبیني ميشود.
درخت تصمیم ( :)Decision tree learningیک ابزار
برای پشتیباني از تصمیم است که از یک الگوی

)SVM (Fine Gaussian SVM
)SVM (Medium Gaussian SVM

Gaussian Process Regression (Exponential
)GPR
Gaussian Process Regression (Rational
)Quadratic GPR

شرطي درختي بهعنوان مدل پیشگو استفاده ميکند
که مشاهدات در مورد یک شيء را به نتایجي در مورد
ارزش هدف این شيء مينگارد.
ماشینهای بردار پشتیباني ( Support Vector
 :)Machinesدر اصل یک دستهبندی کننده دو
طبقهای است که طبقات را بهوسیله یک مرز خطي از

ریزمقیاسسازی دادههای بارش ماهواره  TRMMبه کمک دادههای . . .

هم جدا ميکند .در این روش نزدیکترین نمونهها به
مرز تصمیمگیری را بردارهای پشتیبان مينامند .این
بردارها معادله مرز تصمیمگیری را مشخص ميکنند.
یادگیری ترکیبي ( :)Ensembleاز ترکیب چندین
الگوی طبقهبندی ( )Classifierاستفاده ميکند .در
واقع این طبقهبندها ،هر کدام مدل خود را بر روی
دادهها ساخته و این مدل را ذخیره ميکنند .در
نهایت ،برای طبقهبندی نهایي یک مقایسه در بین
طبقهبندها انجام ميشود و آن طبقهای که بیشترین
امتیاز را بیاورد ،روش نهایي محسوب ميشود.
یادگیری گاوسي ( :)Gaussian Regressionفرایند
گاوسي مجموعهای از متغیرهای تصادفي است که
تعداد دلخواه محدودی از آنها با توزیعهای گاوسي
سازگار شدهاند .فرایند گاوسي بهطور کامل بهوسیله
تابع میانگین و تابع کوواریانس آن مشخص ميشود.
مدلهای رگرسیون گاوسي بر مبنای این فرض هستند
که مشاهدات تنظیم باید حامل اطالعاتي درباره
همدیگر باشند .مدلهای رگرسیون فرایند گاوسي قادر
به درک توزیع پیشبیني متناظر با ورودی آزمون
هستند ( Statistics and Machine Learning
.)2446 ،Toolbox
ریزمقیاسسازی نمایی :در این مطالعه،

الگوریتم 
پارامترهای عرض و طول جغرافیایي ،شاخص گیاهي
 ،NDVIمیانگین ساالنه دمای روزانه سطح زمین،
میانگین ساالنه دمای شبانه سطح زمین ،میانگین
ساالنه اختالف دمای شب و روز و ارتفاع از سطح دریا
بهعنوان پارامترهای مؤثر در تخمین بارندگي ساالنه در
نظر گرفته شدند .بنابراین ،در ابتدا بین مقادیر بارندگي
) و مقادیر
ساالنه حاصل از ماهواره ( TRMM
بزرگمقیاس شده عوامل مستقل (تفکیک مکاني 20
کیلومتر) رابطه رگرسیوني برقرار شد و برای هر سال از
دادهها 41 ،مدل یادگیری رگرسیوني ( ) به شرح زیر
بهدست آمد.
()4

)

(

شاخص نرمال شده پوشش
که در آن،
میانگین ساالنه دمای روزانه سطح زمین
گیاهي،
میانگین ساالنه دمای شبانه سطح زمین
(℃)،
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میانگین ساالنه اختالف دمای شب و روز
(℃)،
سطح زمین (℃) ،و بهترتیب عرض و طول
جغرافیایي مرکز پیکسلهای دادههای بارندگي
ماهوارهای (درجه) و متوسط ارتفاع در پیکسلهای
 )m( 3B43هستند .عالمت  LRنشاندهنده پارامترها
بهصورت بزرگمقیاس یعني با تفکیک مکاني 20
تابع یادگیری رگرسیوني
کیلومتر هستند .تابع
انتخاب شده در جعبه ابزار یادگیری رگرسیون
( )Regression learnerنرمافزار  MATLABاست که
بر دادههای مطالعه برازش ميیابد .مقدار باقيمانده
رگرسیون ميباشد و نشاندهنده آن مقدار از تغییرات
ميباشد که بهوسیله تابع پیشبیني نشده
است .در گام بعدی با استفاده از مدل بهدست آمده
( ) ،مقدار باقيمانده برای هریک از پیکسلهای
بزرگمقیاس ( 20کیلومتر) بهصورت زیر محاسبه شد.
()2

)

(

سپس ،مقدار باقيمانده درشتمقیاس ( ) با
استفاده از روش مناسب میانیابي شد و با تفکیک
مکاني یک کیلومتر ( ) ذخیره شد .با استفاده از
مقدار پارامترهای عرض و طول جغرافیایي،NDVI ،
میانگین ساالنه دمای روزانه سطح زمین ،میانگین
ساالنه دمای شبانه سطح زمین ،میانگین ساالنه
اختالف دمای شب و روز و ارتفاع که با تفکیک مکاني
یک کیلومتر ،مقدار بارندگي تخمیني در پیکسلهای
) بهصورت زیر محاسبه شد.
یک کیلومتری (
()3
)

(

نشاندهنده پارامترها بهصورت
عالمت
کوچکمقیاس یعني با تفکیک مکاني  20کیلومتر
دارای تفکیک مکاني  20کیلومتر است.
هستند.
بهدست ميآید که دارای
،
با میانیابي مقادیر
تفکیک مکاني یک کیلومتر است .در صورتيکه
جمع شود ،مطابق معادله ()1
با
محاسبه ميشود.
()1

)

(
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برای بررسي تأثیر و لزوم میانیابي باقيمانده
به
با
مدلهای مورد استفاده ،یکبار هم
شرح زیر اصالح شد و نتایج آن با سایر حالتها
مقایسه شد.
()0

)

(

در فرایند ریزمقیاسسازی دادههای ماهوارهای با
دادههای ایستگاههای زمیني نیز واسنجي شدند.
بهمنظور واسنجي از روش پیشنهادی  Duanو
 )2443( Bastiaanssenاستفاده شد .در این روش
را با استفاده از نسبت اصالحي
ميتوان
جغرافیایي ( )4GRAیا فاصله اصالحي جغرافیایي
( )GDA2واسنجي کرد که در این پژوهش از هردو
روش استفاده شد.
فاصله اصالحي جغرافیایي ( :)GDAدر این روش ،ابتدا
فاصله بین بارش اندازهگیری شده در هر سال با مقدار
محاسبه شده مربوط به آن در محل ایستگاه
هواشناسي محاسبه ميشود.
()6
مقدار
که در آن ،مقدار فاصله واسنجي،
بارندگي ساالنه اندازهگیری شده در ایستگاه شماره و
سال هستند .با محاسبه در ایستگاههای واسنجي،
نقشه تغییرات آن در کل استان با استفاده از روش
کریجینگ ( Juangو همکاران )4110 ،میانیابي و
تهیه شد .روش کریجینگ با استفاده از جعبه ابزار
 Geospatial Wizardدر نرمافزار  Arc-Mapانجام شد.
در طي روال میانیابي کمخطاترین نیمتغییرنما
انتخاب شد و برای میانیابي استفاده شد .سپس،
مقدار واسنجي شده بارندگي محاسبه شده در مراحل
) با مقدار میانیابي
قبلي ریزمقیاسسازی (
شده  Dدر مکان هر پیکسل (یک کیلومتری) جمع
شد و مقدار اصالحشده و نهایي ریزمقیاسسازی شده
) محاسبه شد.
(
()3
نسبت اصالحي جغرافیایي ( :)GRAدر این روش ابتدا،
نسبت بین بارش اندازهگیری شده در هر سال با مقدار
Geographic Ratio Adjustment
Geographic Difference Adjustment

1
2

محاسبه شده مربوط به آن در محل ایستگاه
هواشناسي محاسبه ميشود.
()0
مقدار
که در آن ،مقدار نسبت واسنجي،
بارندگي ساالنه اندازهگیری شده در ایستگاه شماره و
سال هستند .با محاسبه در ایستگاههای واسنجي،
نقشه تغییرات آن در کل استان با استفاده از روش
کریجینگ میانیابي و تهیه شد .سپس ،مقدار واسنجي
شده بارندگي محاسبه شده در مراحل قبلي
) با مقدار میانیابي شده
ریزمقیاسسازی (
در مکان هر پیکسل (یک کیلومتری) ضرب شد و
مقدار اصالحشده و نهایي ریزمقیاسسازی شده
) محاسبه شد (معادله .)1
(
()1
در نهایت ،مقادیر بارندگي ریزمقیاسسازی شده و
اصالحشده بهوسیله هر دو روش  GRAو  GDAبا
مقادیر بارندگي ساالنه در  14ایستگاه دیگر که در
فرایند واسنجي استفاده نشدند ،اعتبارسنجي شدند.
اعتبارسنجی :نتایج ریزمقیاسسازی بارندگي برای
سالهای  2444تا  2443با استفاده از مجموعه
دادههای  14ایستگاه بارانسنجي ،اعتبارسنجي شدند.
برای این منظور ،مقدار بارندگي هر ایستگاه با مقدار
بارندگي پیکسل دربردارنده آن ایستگاه مقایسه شد.
شاخصهای مورد استفاده برای اعتبارسنجي ،ضریب
تعیین ( ) ،ضریب همبستگي پیرسون ( ) ریشه
دوم میانگین مربع خطا ( )RMSEبودند .بین صفر
و  +4متغیر ميباشد و نشاندهنده بخشي از واریانس
متغیر وابسته است که بهوسیله یک مدل تبیین
نشاندهنده جهت
ميشود .با توجه به اینکه
همبستگي بین دادههای مورد بررسي نیست ،در
مقایسه نهایي بین بارندگي ریزمقیاسسازی شده و
ایستگاههای بارانسنجي از ضریب همبستگي پیرسون
( ) استفاده شد .الزم به توضیح اینکه در برخي از
مدلهای یادگیری ماشین در بعضي سالهای مورد
مطالعه ضریب همبستگي بین بارندگي
ریزمقیاسسازی شده و دادههای ایستگاهي منفي
بهدست آمد که باعث کاهش متوسط ضریب
همبستگي شدند .در صورتي که از استفاده ميشد،

ریزمقیاسسازی دادههای بارش ماهواره  TRMMبه کمک دادههای . . .

مقدار میانگین ضریب تعیین بهطور مصنوعي (نه
واقعي) هماهنگي بیشتری بین نتایج را نشان ميداد.
 RMSEنشاندهنده میزان خطای نتایج تخمیني است
و هر چه به صفر نزدیکتر باشد ،دقت ریزمقیاسسازی
بیشتر بوده است.
نتایجوبحث 
2

مقدار  RMSEو ضریب تعیین (  )Rبرای  41مدل
یادگیری رگرسیوني (معادله  )4در  43سال محاسبه
شد .این مقادیر برای سالهای  2441 ،2444و 2446
در شکلهای  3و  1نشان داده شدهاند .شکل  ،3نشان
ميدهد که در بین مدلهای مورد بررسي ،مدلهای
شماره  40 ،43 ،46 ،41و  41دارای کمترین مقدار
( RMSEبهترتیب  33/0 ،33/4 ،33/4 ،31/0و 33/1
میليمتر) نسبت به بقیه مدلها بودند .هرچند کارایي
این مدلها نزدیک به هم بود ،شکل  3نشان ميدهد
که در سال  2444و  2446مقدار  RMSEبرای مدل
شماره  (Ensemble boosted trees) 41کمتر از
مدلهای یادگیری رگرسیون گاوسي بود .همین روند
برای ضریب تعیین هم مشاهده شد (شکل  )1و
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مدلهای  40 ،43 ،46 ،41و  41دارای ضریب تعیین
(بهترتیب  4/14 ،4/14 ،4/14 ،4/01و  )4/14باالتری
بودند .نکته مهم اینکه مدلهای رگرسیون خطي (4
الي  )1دارای عملکرد ضعیفي از نظر ( RMSEبهترتیب
 61/0 ،61/0 ،66/3و  )66/1و 4/60 ،4/32 ،4/34( R2
و  )4/34در مقایسه با سایر مدلها بودند .الزم به ذکر
است که در این مرحله هنوز ریزمقیاسسازی
انجامنشده ،بنابراین ،برای مشاهده و مقایسه عملکرد
همه مدلها در ریزمقیاسسازی شرکت داده شدند.
بنابراین ،برای هر سال ،ابتدا مقدار بارندگي در
ایستگاههای واسنجي با مقدار بارندگي پیکسل
دربردارنده آنها مقایسه شد .در ادامه ،با استفاده از
روشهای توضیح دادهشده در بخش مواد و روشها
،
،
،
محاسبه و با مقادیر بارندگي در
و
ایستگاههای واسنجي مقایسه و مقادیر  RMSEو R
برای  41مدل یادگیری رگرسیوني محاسبه شدند.
میانگین  RMSEو  Rبرای مدلهای یادگیری
رگرسیوني در سالهای  2444الي  2443بهترتیب در
شکلهای  0و  6نشان داده شدهاند.

شکل -3مقدار  RMSEبین مقادیر بارندگي ساالنه اندازهگیری شده بهوسیله ماهواره  TRMMو پیشبیني شده بهوسیله مدلهای یادگیری
رگرسیوني مختلف واسنجي شده در سالهای  2441 ،2444و 2446

شکل -4مقدار  R2بین مقادیر بارندگي ساالنه اندازهگیری شده بهوسیله ماهواره  TRMMو پیشبیني شده بهوسیله مدلهای یادگیری
رگرسیوني مختلف واسنجي شده در سالهای  2441 ،2444و 2446
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شکل  ،0نشان ميدهد که در همه مدلهای
یادگیری رگرسیوني ،میزان متوسط  RMSEدر
( 443/3میليمتر)
نسبت به
افزایش یافته است که این روند مشابه نتایج بهدست
آمده از مطالعات  Duanو  )2443( Bastiaansseدر
حوضه دریای خزر ایران و  Liو همکاران ( )2444در
منطقه شنزن چین بود .اگر چه این محققین بهترتیب
از مدلهای نمایي و رگرسیون وزني جغرافیایي
ریزمقیاسسازی استفاده کردند ،اما مشابه نتایج
بهدست آمده ،مطالعه حاضر در بیشتر مدلهای
رگرسیوني آنها ،میزان خطای تخمین بارندگي برای
افزایش یافت .البته آنها
نسبت به
از طریق اعمال
نشان دادند که با اصالح
مقادیر میانیابي شده باقيماندهها ( ) دقت فرایند
ریزمقیاسسازی افزایش ميیابد .با توجه به شکل ،0
در مدل  41و 40
مقدار  RMSEبرای
(بهترتیب  443/3و  423/3میليمتر) کمترین مقادیر
در بین مدلهای مورد بررسي بود .با اصالح
مقدار  RMSEبرای همه مدلها
با استفاده از
کاهش یافت .نکته دیگر اینکه مقدار
برای
بهطور متوسط پنج میليمتر
 RMSEبرای
بود.
باالتر از مقدار بهدست آمده برای
بنابراین ،میانیابي باقيمانده مدلهای رگرسیوني تأثیر
معنيداری روی کاهش خطا نداشت .در بین مدلهای
بررسيشده کمترین مقدار  RMSEبرای
بهترتیب در مدلهای شماره  444( 41میليمتر)40 ،
( 443/2میليمتر) و  443/0( 43میليمتر) بهدست
آمد .این مقدار تنها در مدل  41از مقدار بهدست آمده
کمتر بود که نشان ميدهد ،استفاده از
برای
این مدل رگرسیوني و ریزمقیاسسازی بدون واسنجي
نتایج ،مقدار خطا در تخمین بارندگي را کاهش داده
است .همچنین ،شکل  0نشان ميدهد که مقدار
(میانگین بهدست
 RMSEحاصل از
آمده از همه مدلها  404/0میليمتر) بیشتر از مقدار
(میانگین
بهدست آمده برای
بهدست آمده از همه مدلها  433/0میليمتر) در همه
مدلها بود که این اختالف در سطح احتمال پنج
و
درصد معنيدار بود .با مقایسه
 ،شکل  0نشان داد که میزان  RMSEدر
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واسنجي به روش فاصله اصالحي ،تفاوت چنداني
نداشت ،بهطوریکه مقدار میانگین اختالف RMSE
بین این دو حالت ،یک میليمتر بود که در سطح
احتمال پنج درصد معنيدار نبود .بنابراین ،واسنجي به
روش نسبت اصالحي با توجه به مقدار خطای مضاعف
قابل استفاده نبود و روش فاصله اصالحي نیز باعث
افزایش دقت ریزمقیاسسازی بهطور معنيداری نشد،
هرچند که کمترین مقدار خطا مربوط به واسنجي
مدل یادگیری رگرسیوني  41بود .هدف در مطالعات
ریزمقیاسسازی افزایش تفکیک مکاني محصوالت
تولید شده بهوسیله سامانههای ماهوارهای است .حالت
ایدهآل زماني است که مقدار خطای تخمین در
محصوالت ماهوارهای با انجام ریزمقیاسسازی افزایش
نیابد ( Immerzeelو همکاران .)2441 ،در شکل ،0
نمودار میلهای سیاه رنگ نشاندهنده مقدار متوسط
خطای تخمین بارندگي بهوسیله ماهواره TRMM
ميباشد .سایر نمودارهای میلهای با رنگهای متفاوت
نشاندهنده نتیجه ریزمقیاسسازی با روش های
متفاوت هستند .با توجه به نتایج بهدست آمده ،شکل
 0تایید ميکند که نتایج ریزمقیاسسازی با استفاده از
مدل شماره  41کمترین مقدار خطای مضاعف را ایجاد
کرده است .نکته مهم در نتایج بهدست آمده مقدار
خطای محاسبه شده ( 444میليمتر) نسبت به مقدار
بارندگي متوسط منطقه فارس در سالهای  2444الي
 310( 2446میليمتر) است که در تحقیقات دیگر
مشابه آن گزارش شده است Jing .و همکاران
( ،)2446ریزمقیاسسازی برای بارش ماهانه TRMM
در شمال چین (متوسط بارندگي ماهانه  36میليمتر)
انجام دادند و متوسط  RMSEمحاسبه شده برای
بهترین مدل پیشنهادی (جنگلهای تصادفي) 40/3
میليمتر بهدست آمد Chen .و همکاران ( ،)2440با
گزارش برتری روش رگرسیون وزني جغرافیایي نسبت
به روش رگرسیون چندگانه برای منطقه از چین با
متوسط بارندگي ساالنه  212میليمتر ،مقدار RMSE
در اعتبارسنجي ریزمقیاسسازی  444میليمتر
گزارش دادند .افزایش خطا در تخمین بارندگي
ریزمقیاسسازی شده در مطالعه  Alexakisو Tsanis
( )2446در منطقه کرت یونان نیز مشاهده شد.
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شکل -5مقدار میانگین  RMSEبین مقادیر بارندگي تخمین زده شده بهوسیله ماهواره ( TRMM
ریزمقیاسسازی (

،

،
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) و روشهای مختلف

) با دادههای بارندگي ایستگاههای اعتبارسنجي در 41
،
،
مدل رگرسیوني برای سال  2444الي 2443

شکل  ،6نشان ميدهد که مقدار همبستگي بین
مقادیر بارندگي ایستگاهها و ماهواره در تمام حالتهای
ریزمقیاسسازی برای همه مدلها نسبت به مقادیر به-
کاهش یافت .این موضوع را
دست آمده برای
دادههای
همبستهسازی
بهدلیل
ميتوان
ریزمقیاسسازی شده با عوامل محیطي (پوشش
گیاهي و رقوم ارتفاعي و دمای سطح زمین) دانست.
البته این کاهش ضریب همبستگي در مدل  41کمتر
از سایر مدلها بود ،بهطوریکه متوسط این کاهش
و
برای
همبستگي
ضریب
در  43سال مورد مطالعه بهترتیب
 4/41و  4/43بود که در سطح احتمال پنج درصد
معنيدار نبودند .نکته مهم و قابلتوجه این بود که
مقدار  Rدر روش واسنجي فاصله اصالحي
) ،بهطور متوسط به اندازه  4/44از
(
بیشتر بود که در سطح
مقدار آن برای
احتمال پنج درصد معنيدار نبود .همچنین ،واسنجي
به روش نسبت اصالحي ( )GRAباعث کاهش معنيدار
ضریب همبستگي به اندازه  4/41در سطح احتمال
پنج درصد شد .همچنین ،بیشینه ضریب همبستگي

در بین مدلهای مورد بررسي برای حالتهای
در
و
ریزمقیاسسازی
مدل  41بهدست آمد .بدینترتیب ،مدل شماره ،41
بهترین کارایي در ریزمقیاسسازی دادههای بارندگي را
داشت .بنابراین ،در ادامه نتایج ریزمقیاسسازی
بارندگي حاصل از این مدل برای سالهای ،2444
 2441و  2446نشان داده شد.
در
در شکل  ،3نقشه تغییرات مکاني
سالهای  2441 ،2444و ( 2446سالهای تصادفي
انتخابشده) نشان داده شده است .نقاط سفید ،محل
پیکسلهایي است که مقدار تغییرات وضعیت پوشش
گیاهي تابع بارندگي نبود و حذف شدهاند .برای اصالح
این سه نقشه با استفاده از باقيمانده رگرسیونها ،ابتدا
مقدار باقيمانده با تفکیک مکاني  20کیلومتر ( )
محاسبه شد که در شکل  0نشان داده شدهاند223 .
پیکسل داده ماهوارهای کل استان فارس را در بر
ميگرفتند .برای چهار پیکسل که در محدوده مرکز
استان و در اطراف دریاچه مهارلو قرار ميگرفتند،
مقدار بارندگي ساالنه به مقدار قابل توجهي بهوسیله
ماهواره  TRMMدر برخي سالها بیش برآورد ميشد.
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در هنگام برازش دادن مدلهای یادگیری رگرسیوني با
توجه به خطای مضاعفي که در بهدست آوردن مدلها
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ایجاد ميکردند ،اعداد مربوط به این چهار پیکسل
حذف شدند.

شکل -6مقدار میانگین  Rبین مقادیر بارندگي تخمین زده شده بهوسیله ماهواره ( TRMM
(

،

،

،

،

) و روشهای مختلف ریزمقیاسسازی

) با دادههای بارندگي ایستگاههای اعتبارسنجي در  41مدل رگرسیوني
برای سال  2444الي 2443

شکل  ،0نشان ميدهد که این چهار پیکسل در
مرکز استان فارس دارای بیشترین مقدار باقيمانده در
مدل رگرسیوني ترکیبي ( Boosted Treesمدل )41
بودند .این وضعیت بهدلیل طبیعت دریاچه و
جلبکهای صورتي آن است که در تابستان بهدلیل
خشکتر شدن محدوده دریاچه مهارلو و انعکاس از
سطح دریاچه این خطا اتفاق ميافتد ( Mahbodو
همکاران .)2441 ،بهغیر از آنچه برای منطقه مرکزی
فارس بیان شد ،به نظر نميرسد که الگوی مکاني یا
وجود داشته باشد و
زماني کامالً مشخصي برای
بهطور کلي مقدار آن در سطح استان زیاد نیست که
با توجه به ضریب تعیین باالی مدل شماره ( 41بیش
از  )4/04نشان داده شد که واریانس تغییرات بارندگي
ماهواره  TRMMبر اساس عواملي که در مدل
یادگیری رگرسیوني بهکار گرفته شدند (شاخص
پوشش گیاهي نرمال شده ،مدل رقوم ارتفاعي ،دمای
سطح زمین و موقعیت جغرافیایي) ،به خوبي

به روش
پیشبیني شده است .با میانیابي
بهدست آمد که برای سالهای
کریجینگ ،نقشه
نمونه انتخابي در شکل نشان داده شدهاند .با اصالح
 ،بهترتیب
و
با استفاده از
نقشههای
بهدست آمدند که
و
نقشههای
بهترتیب در شکلهای  44و  44نشان داده شدهاند.
اگرچه قبالً نشان داده شد که تفاوت معنيداری بین
استفاده از مقدار باقيمانده ریزمقیاسسازی و
درشتمقیاس در بهبود نتایج وجود نداشت ،اما
دارای تغییرات مکاني مالیمتری
نقشههای
بودند .در نهایت ،با توجه به عملکرد بهتر واسنجي به
واسنجي شده
روش فاصله اصالحي ،نقشه
و نتایج آن در شکل  42ارائه شد .در نتایج بررسي
مدلهای رگرسیوني مشاهده شد که واسنجي بهطور
معنيداری بر روی افزایش دقت ریزمقیاسسازی
تأثیری نداشت.
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شکل -7مقدار بارندگي ریزمقیاسسازی شده (

300/

) با استفاده از مدل رگرسیوني شماره  41برای سالهای  2441 ، 2444و 2446

شکل -8مقدار باقيمانده رگرسیون با تفکیک مکاني  20کیلومتر (

) برای مدل رگرسیوني شماره  41برای سالهای  2441 ،2444و

2446

شکل -9مقدار باقيمانده رگرسیون با تفکیک مکاني یک کیلومتر

(

) برای مدل رگرسیوني شماره  41برای سالهای  2441 ،2444و

2446

شکل -11مقدار بارندگي ریزمقیاسسازی شده و اصالح شده با استفاده از باقيمانده  20کیلومتری (
 41برای سالهای  2441 ،2444و 2446

) برای مدل رگرسیوني شماره
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اما ،در شکل  ،42مشاهده ميشود که استفاده از
واسنجي نتایج ،مقدار بارندگي بیش برآورد شده را در
چهار پیکسل مرکزی استان کاهش داده است و اگر
ایستگاههای بارانسنجي برای اعتبارسنجي نتایج
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بهدست آمده در این محدوده وجود داشت ،دقت نتایج
به مقدار قابل توجهي
حاصل از
بهبود ميیافت.

شکل -11مقدار بارندگي ریزمقیاسسازی شده و اصالح شده با استفاده از باقيمانده یک کیلومتری (

) برای مدل رگرسیوني شماره

 41برای سالهای  2441 ،2444و 2446

شکل -12مقدار بارندگي ریزمقیاسسازی شده و واسنجي شده با فاصله اصالحي (

) برای مدل رگرسیوني شماره  41برای

سالهای  2441 ،2444و 2446

جهگیری 
نتی 
استان فارس یکي از مناطق خشک و نیمهخشک
کشور است که همواره در زمینه بررسي میزان بارندگي
از نظر متخصصان بسیار حائز اهمیت بوده است.
بنابراین ،در پژوهش حاضر ،تفکیک مکاني دادههای
بارندگي ساالنه ماهواره  TRMMبا استفاده از دادههای
پوشش گیاهي  NDVIو  ،DEMمیانگین دمای روزانه،
شبانه و اختالف دمای شبانهروز از سطح زمین،
مختصات طول و عرض و ارتفاع و کاربری اراضي از 20
کیلومتر به یک کیلومتر ریزمقیاسسازی شد .برای این
منظور ،از جعبه ابزار یادگیری ماشین در برنامه
 MATLABو  41مدل یادگیری ماشین ،استفاده شد.
در این مطالعه ،بارندگي ریزمقیاسسازی شده در
حالتهای مختلف یعني استفاده از تنها مدلهای

یادگیری رگرسیوني ،باقيمانده ریزمقیاسسازی نشده
و ریزمقیاسسازی شده ،واسنجي شده به روش فاصله
اصالحي و واسنجي شده به روش نسبت اصالحي
ارزیابي شد .در آخر ،نتایج حاصل با دادههای
ایستگاهي در منطقه فارس اعتبارسنجي شدند.
بهطورکلي ،از بین مدلهای یادگیری رگرسیوني
استفاده شده ،مدلهای ترکیبي Ensemble Boosted
 Treesدارای کمترین مقدار  RMSEبرای واسنجي در
فرایند ریزمقیاسسازی بودند که با استفاده از این
روش ،یادگیری ماشین تفکیک مکاني و دقت برآورد
دادههای بارندگي ماهواره  TRMMافزایش یافت.
بنابراین ،مدل Ensemble Boosted Treesبرای
ریزمقیاسسازی دادههای ماهواره  TRMMدر استان
فارس پیشنهاد ميشود .همچنین ،میانیابي مقادیر

364/

. . .  به کمک دادههایTRMM ریزمقیاسسازی دادههای بارش ماهواره

 استفاده از روش نسبت اصالحي در، بنابراین.داد
ریزمقیاسسازی بارندگي در استان فارس پیشنهاد
 بین دوRMSE  کاهش مقدار، همچنین.نميشود
حالت استفاده از روش فاصله اصالحي و عدم استفاده
هر یک از روشهای اصالحي بهطور متوسط یک
میليمتر بود که بر اساس آن انجام روشهای اصالحي
.ضروری نیست

باقيمانده در کاهش مقدار خطای ریزمقیاسسازی
تأثیر معنيداری نداشت و بهطور متوسط پنج میليمتر
 در استان فارس، در نتیجه.افزایش یافت
ریزمقیاسسازی را بدون میانیابي مقادیر باقيمانده
 در بین دو روش فاصله.رگرسیوني ميتوان انجام داد
 روش نسبت اصالحي،اصالحي و نسبت اصالحي
بهطور معنيداری خطای ریزمقیاسسازی را افزایش
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