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  چکیده 

 هاي تصویربردارهاي فروسرخ از دادهبا استفاده از دماي روشنایی کانالبارش برآورد هدف از انجام این مطالعه 

دماي روشنایی با توجه به ارتباط . باشدمی) MSG(از نسل دوم متئوست ) SEVIRI(مرئی و فروسرخ  پیشرفتهچرخان 

ر تعیین آستانه بارش و هر یک از این خصوصیات د تغییر اثیر، و تابرهاخصوصیات اي با ههاي فروسرخ ماهوار کانال

مورد واقع در استان هرمزگان واشناسی یستگاه هدر دو ا ارتباط تغییرات دماي روشنایی و بارشمحدوده شدت آن، 

نتایج بررسی  .مورد ارزیابی قرار گرفته است براي برآورد بارشمختلف  رگرسیونی هايمدل عملکردقرار گرفته و  بررسی

 باتحلیل مؤلفه اصلی  پس از انجاممایی یون فرآیند گاوسی نمدل رگرسها، براي این مجموعه از دادهد ها نشان دامدل

بهترین  ،1.77ین مربعات خطا و جذرمیانگ0.83 مطلق خطايین میانگ، 0.68، ضریب همبستگی 0.46ریب تعیین ض

  .باشددارا میعملکرد را 

  ، مدل رگرسیونیتئوست، مرخفروس ، دماي روشناییارشرآورد بب :هاي کلیديواژه
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Abstract 

The purpose of this study is to estimate the precipitation amount using Spinning Enhanced 
Visible InfraRed Imager (SEVIRI) from Meteosat Second Generation (MSG). According to the 
relationship between the infrared channel brightness temperature and the properties of the 
clouds and the influence of these properties changes on the determination of precipitation 
threshold and intensity, the relationship between brightness temperature and precipitation have 
been studied for two stations in Hormozgan province. The performance of several regression 
models to estimate precipitation has been evaluated. The results showed that the exponential 
Gaussian process regression model has the best performance for this dataset after performing 
principal component analysis. Validation criteria are: The determination coefficient 0.46, the 
correlation coefficient of 0.68, mean absolute error of 0.83 and root mean squared error of 1.77. 
Keywords: Precipitation, Infrared brightness temperature, Meteosat, Regression model. 

  مقدمه    1

-پیشهیدرولوژیکی هاي مدلنوان ورودي هاي زمانی و مکانی مختلف، بعمقیاس گیري دقیق میزان بارش درازهاند

ها ها و فعالیتگیريیمبراي محدوده وسیعی از تصمبینی سیالب و تخمین حجم ورودي آب به سدها و همچنین 

براي  .در کشور حائز اهمیت است دیگرهاي ري فعالیتابحران، صنعت و بسیشناسی، مدیریت ازجمله کشاورزي، آب

_____________________________________________________________________________________ 
 اداره کل هواشناسی استان هرمزگانی پیش بین کارشناس  



  

 

، رادارهاي زمینی، برآوردهاي استنباط )هاسنجباران(مشاهدات ایستگاهی  از جملهتلفی هاي مخروشبارش  گیرياندازه

 .وجود دارد که هر یک معایب و مزایایی دارند ،ي عددي مختلفهاخروجی مدل اي وماهوارهشده از مشاهدات 

 جهانی ناهموار توزیع ها،نآ یمکان پراکندگی ایستگاهی، مشاهداتبر اساس  بارش گیرياندازه ياهمحدودیت ترینرآشکا

 برخی مناطق دیگر ، اماهستند متراکم نسبتا شبکه یک داراي مناطق از برخی متغیر آنهاست، بطوریکه بسیار تراکم و

 هايماهواره روي بر هاي اپتیکیسنجنده از بارشهاي بازیابی ،هزمین این در. سنجی ندارندباران حتی هیچ یا چند تنها

 زمانی و مکانی هايتفکیک در شو مقدار بار توزیع درباره ايگسترده اطالعات ارائه با تواندیم هنگآ- زمین هوایی و آب

تابش  ر مبنايزیادي بهاي تمیالگور، هاماهوارهبازیابی بارش از این براي  .باشد اطالعاتی هايشکاف براي یگزینیباال، جا

 )2002(و همکاران  کوالممکبعنوان مثال،  .اندتوسعه داده شدهیو و همچنین مایکروو مرئی و فروسرخ هايدر کانال

در مناطق خشکی ایاالت ) مرئی تا فروسرخ نزدیک(چندطیفی را  تماي و یک الگورییک الگوریتم مایکروویو ماهواره

هاي مایکروویو و فروسرخ براي برآورد بهتر آهنگ بارش الگوریتم ترکیبی داده زا) 2005( آوس گنلیو. متحده بکار بردند

مورد آنها الگوریتم ترکیبی  5 فاده کردندکهنوع برآورد بارش است 12، از )2007(نو همکارا ایبرت. کرد استفاده

و یک مدل محلی  NWPسه مدل جهانی  فروسرخ و-هاي فروسرخ و مایکروویو غیرفعال، سه مورد الگوریتم فقط داده

هاي شهابن مقدار آبالگوریتمی براي آهنگ بارش بر پایه ارتباط فیزیکی بی )2010( و همکاران سانچز. بوده است

  .کنداین الگوریتم از روش رگرسیون چندخطی استفاده می. توسعه دادندبارش در سطح  هنگو آموجود در جو 

  روش تحقیق    2

  و مکانینی ازمبازه  - 2-1

رش شهرهاي میناب و رودان در استان هرمزگان واقع در جنوب کشور شاهد چندین مورد با 98تان سال زمسدر 

این . باشدمیلیمتر می 222.9میلیمتر و در شهر رودان  196.4 ارش در شهر مینابمیانگین بلندمدت ب. اندحدي بوده

میلیمتر و در شهر رودان به میزان  213.9ان میناب به میز رهشدر  98سال  هاي دي و بهمنماه درحالی است که طی

 از آنجایی که. فته شدندر گردرنظ هاماهاین رویداد بارشی در رد مو ششبنابراین . باریده است انمیلیمتر بار 370.8

یت قعمو. شده استخاب انت مطالعهبراي ، این منطقه اندواقع شدهشهر  در نزدیکی این دو هرمزگانمهم  هايسد

  :آمده است 1شکل  درهواشناسی این شهرها ایستگاه هاي  جغرافیایی

 
  مورد بررسی هواشناسیایستگاه هاي  موقعیت جغرافیایی 1شکل 

  تی ایستگاهیهاي مشاهداداده  - 2-2

اي در دقیقه 10ی انبا بازه زمهاي خودکار هاي ایستگاهجسنالعات بارانزمین مبنا، اطي هاگیري بارشاندازهبراي 

م ، هر نی)اي دارنددقیقه 15که بازه زمانی (اي هاي ماهوارهسنجی جهت تطبیق با دادههاي بارانداده .دسترس هستند

  .اندساعت تجمیع شده

  ايرهي ماهواداده ها - 2-3

آنچه که ؛ پذیر نیستبطور مستقیم امکان ايماهوارههاي فروسرخ دادهاز  ،بارشهر متغیري، بخصوص گیري اندازه

همه چیز بطور . است )ابر(م گسیل شده یا بازتابیده شده از جس شود، تابش الکترومغناطیسیگیري میاندازه

ود شمی طا، استنبی دقیق و برخی غیردقیق هستندیچیده، برخهایی که برخی ساده، برخی پمغیرمستقیم از الگوریت

) SEVIRI(فروسرخ و از تصویربردار چرخان پیشرفته مرئی  1.5هاي سطح عه از دادهدر این مطال ).2007ویز استرانگ(

اي دار SEVIRIابزار . داده هاي این سطح به صورت تابندگی هستند .استفاده شده است) MSG(از نسل دوم متئوست 

، کینزد فروسرخو  مرئی يطول موج هاناحیه سه کانال در سی است که یطگیري تابش الکترومغنال براي اندازهکانا 12
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 در این مطالعه .دنباشمی با وضوح باال مرئیکانال  کیو  حرارتی تا فروسرخ میانه فروسرخاز طول موج کانال هشت 

با  که فتهر ربکا ماهواره ینریز نقطهدر کیلومتر  3*3انی کم کقدرت تفکیهشت کانال فروسرخ با تابندگی  اطالعات

قدرت تفکیک . آمده است 1جدول  در هااین کانال طول موج .اندی تبدیل شدهپالنک به دماي روشنایاستفاده از تابع 

 30در گیري شده ي اندازهداده هاي ایستگاهی، بین دو دما ق باکه جهت تطبیباشد دقیقه می 15این سنجنده زمانی 

  . ده استگیري شقه، میانگیندقی

این مطالعه هاي مورد استفاده درکانالمحدوده تقریبی  1جدول   

 طول موج  شماره کانال طول موج  شماره کانال

4 IR3.9 µm 8 IR9.7 µm 
5 WV6.2 µm 9 IR10.8 µm 
6 WV7.3 µm 10 IR12.0 µm 
7 IR8.7 µm 11 IR13.4 µm 

  هاي اعتبارسنجیهاي آماري و رگرسیونی و روشروش - 4-2

ی قرار گرفته مورد بررس همبستگیضریب از با استفاده ش دماي روشنایی و میزان باررات نحوه تغییدر این مطالعه 

و مدل  ، درخت رگرسیونی، ماشین بردار پشتیبانیرگرسیونی از جمله رگرسیون خطمختلف  هاياز مدل. ستا

از جمله هاي آماري مختلف، شاخص، از اهمدللکرد عمارزیابی  جهت. استفاده شده است یند گاوسیرگرسیون فرآ

  .استفاده شده است و ضریب تعیین همبستگی، جذر میانگین مربعات خطا، ضریب طلقي ممیانگین خطا

  زان بارشتغییرات دماي روشنایی و می - 5-2

 واي هاي فروسرخ ماهوارهکانالتگی میان تغییرات دماي روشنایی همبس بر پایهدر انجام این تحقیق،  فرضیه اولیه

در براي یک رویداد بارشی سه روزه این دو کمیت  تغییراتن رو ابتدا از ای .استیستگاهی بنا شده بارش مشاهداتی ا

	:	زیر آمده استر نمودار آن د کهدید فکیک بررسی گرودان به تو ر شهرهاي میناب 	

 
 رودان و میناب 2020ژانویه  11تا  9در بازه زمانی  مختلف يهادر کانالدماي روشنایی بارش و سري زمانی  2شکل 

در این کانال هر چه دما  .دهدن مینشا نیزرا و ساختار قله ابر بستگی دارد قطرات و فاز  اندازهبه  )IR3.9( 4کانال

 6و کانال  ي جوندهنده رطوبت سطوح باالنشا )WV6.2( 5کانال .گتر استبر یخی با ذرات بزرکمتر باشد، نشاندهنده ا

)WV7.3( خارآب نیز مشهورند، که به کانال هاي ب 6 و 5هاي کانال .باشدمیجو میانی وح اندهنده رطوبت سطنش

 نیز دماي )IR13.4 و   IR8.7, IR9.7, IR10.8, IR12( 11تا  7ي کانال ها .دهندشان میحرکات عمودي جو را نیز ن

در این  ي روشناییهر چه دما .دهندرا بخوبی نشان میسطح  مايرت نبود ابرناکی، دو در صوناپایداري جوي ، قله ابر

ش، هنگام بارنشان داده شده است به  2شکل همانطور که در . است نشاندهنده قله ابر باالترشد، تر باکمها لکانا

ي روشنایی بارش و دماهمبستگی  .ردیکی ابر نیز مطابقت دازفی د که با خواصندماهاي روشنایی کاهش محسوس دار

 و دماي روشنایی همبستگی منفی بارش دهدنشان میکه شده  ارائه 2جدول در براي این سه روز  ايارهواي ماههکانال

بیشترین ) IR3.9( 4 کانال شناییدماي روهمچنین . یابدمی، بارش افزایش هش دماي روشناییعنی با کای ،دارند



  

 

  .دهدنشان میبارش را با همبستگی 

 ي مختلفهاگی بین بارش و دماي روشنایی در کانالهمبستضریب  2جدول 

IR13.4  IR12  IR10.8  IR9.7  IR8.7  WV7.3  WV6.2  IR3.9 کانال  

  همبستگیب ریض  -0.487  -0.423  -0.482  -0.484  -0.481  -0.479  -0.472  -0.473

 

  گیرينتیجه    3

شناسی رودان و هاي هوادر ایستگاه 98هاي دي و بهمن سال بارشی در ماه پدیده ششنجام این مطالعه از براي ا

دماي  بکار رفته، بطوریکهیونی مدل رگرس احیبراي طر )زمان-هنقط(الگو  576ر مجموع د. شده استاده میناب استف

-مدل دکرعمل. ه استه شدبینی شونده در نظر گرفتبینی کننده و بارش بعنوان پیشنوان پیشبعهشت کانال روشنایی 

هاي آماري مختلف براي خصشا .قرار گرفتند ارزیابینیز مورد  )PCA(هاي اصلیمؤلفه رسیونی پس از تحلیلهاي رگ

هاي رگرسیونی فرآیند گاوسی مدل مربوط به لکردترین عم، بههاي رگرسیونیاز میان مدل حاسبه گردید،مها این مدل

  :آمده است 3جدول در  هاي آماري آنهاشاخص هک دبو

 در این مطالعه ستفاده قرار گرفتههاي مورد ابرتر از میان مدل ی دو مدلعتبارسنجا 3جدول 

  گاوسی مدل رگرسیونی  ؤلفه اصلیتحلیل م  خطاي مطلق میانگین  یانگین مربعات خطاجذرم  ستگیهمبضریب   ضریب تعیین

  نمایی  -  0.83  1.865  0.64  0.40

  منطقی درجه دوم  -  0.82  1.858  0.63  0.40

  نمایی  *  0.83  1.772  0.68  0.46

  طقی درجه دوممن  *  0.83  1.78  0.67  0.45

 .ردداعملکرد را بهترین  مؤلفه اصلیپس از تحلیل  ماییمدل رگرسیونی نمشخص است  نیز همانطور که در جدول

و نمودار سنجی اعتبارنتایج . در این دو ایستگاه اجرا شددیگر براي یک رویداد بارشی سه روزه مدل ، این بنابراین

  .آمده است 3شکل در بارش پراکندگی 

 هاي آماريشاخص  

 میانگین خطاي مطلق 0.71

 خطا مربعات جذرمیانگین 2.40

 ضریب همبستگی 0.50

 ضریب تعیین 0.25
  

  

 دهد،را نشان میکی هاي اندعدم بارش نیز بارشبراي  ن مدلهمچنی. باشدنتایج نشاندهنده باالبرآورد در مدل می

براي انجام مطالعات  .و ضریب همبستگی را کاهش داده است شده جذر میانگین مربعات خطاافزایش  منجر بهکه 

  .مورد بررسی قرار گیرد براي تعداد نقاط بیشتریا تر و تردهسهاي گمجموعه دادهاین موضوع با  ودشپیشنهاد میبیشتر 
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 براي یک رویداد بارشی سه روزه نمایی رگرسیونی فرآیند گاوسی لمد پراکندگی و نمودارسنجی اعتبارنتایج  3شکل 


