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 -1کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت ساخت وآب ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران
 -2استادیار ،گروه مدیریت ساخت وآب ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران

چکیده
بارندگی یکی از مهم ترین مولفه های چرخه هیدرولوژیکی بوده و برآورد صحیح آن اهمیت زیادی درغلبه بر محدودیت ها و مشکالت پیش
روی متخصصان و محققان علوم مختلف دارد .دادههای بارش ماهوارهای با داشتن پوشش گسترده نقش مهمیدر رفع محدودیتهای دسترسی
به اطالعات بارش بهویژه در کشور های در حال توسعه دارند .در این پژوهش در فاصله زمانی سالهای  1997الی  ،2017دادههای بارش
ماهوارهای  CHIRPSدر فرمت  NC4بههمراه دادههای ماهوارهای GPCCبا ایستگاههای مشاهداتی 68گانه ایران به عنوان مرجع مورد
مقایسه و ارزیابی قرار گرفت .بهاین دلیل که اعتبارسنجی این دادهها ،یک مسئله مهم درتجزیه و تحلیل سری های زمانی هیدرولوژیکی است،
لذا پس از تعیین روند دادههای ماهوارهای و مشاهداتی در مقیاس زمانی ماهانه و ساالنه بوسیله آزمون من کندال ،اعتبارسنجی دادهها انجام
پذیرفت .مقایسه روند دو خصوصیت عمق بارش و تعداد روزهای بارانی دادههای ماهوارهای و مشاهداتی با پارامترهای HSSوTSSو  CSIانجام
گرفت .نتایج نشان داد در  %41از ایستگاهها ،روند تغییرات عمق بارش دادههای  CHIRPSباالی %60انطباق با روند دادههای مشاهداتی دارد
که این میزان در مقایسه با میزان انطباق دادههای ) %28( GPCCاز انطباق باالتری برخوردار میباشد.

کلید واژهها :آزمون من کندال ،دادههای بارش ماهواره ای ،CHIRPS ،ایران

* نویسنده مسئول09122861557 :

Email: asharafati@srbiau.ac.ir

ارزیابی دادههای بارش  CHIRPSدر تحلیل روند مشخصههای بارش در نواحی اقلیمی مختلف ایران

مقدمه
امروزه بارش از مهمترین عوامل چرخه هیدرولوژیکی بوده
به گونهای که تغییرات اقلیمی ،خشکسالی و حتی بازده
محصوالت کشاورزی در ارتباط با تغییرات توزیع و شدت
بارش در مناطق گوناگون میباشد (شریفی )2019 ،به همین
دلیل برآورد دقیق میزان بارش بمنظور آمادگی جهت مقابله با
نتایج ناشی از تغییرات چرخه هیدرولوژی و اقلیم ضروری
است .مخاطراتی چون وقوع سیالب های شدید ،تغییرات
دمایی نابهنگام ،وقوع خشکسالی های طوالنی ،باال آمدن آب
اقیانوسها ،افزایش بیماری و آفات گیاهی ،از بین رفتن
تدریجی الیه ازن ،گرمایش زمین ،ذوب یخچالها و سایر
موارد باعث میشود که امروزه تغییرات اقلیمی بیش از پیش
در جهان مطرح گردد.
یکی از روشهای متداول جهت تحلیل و بررسی تغییرات
اقلیمی مطالعه روند بارشها در سری زمانی مشخص در
حوضههای مورد مطالعه است .پژوهشگران بمنظور تعیین و
تحلیل و بررسی روند تغییرات بارش از روشهای مختلف
پارامتری و غیرپارامتری استفاده میکنند .در میان آزمونهای
تشخیص روند غیر پارامتری ،آزمون من کندال روش مناسبی
است ،بخصوص هنگامیکه دادههای آزمون به دادههای
هیدرولوژی مربوط باشد.
 Onoz at el, 2003در پژوهشی به بررسی قابلیت
آزمونهای آماری در تعیین روند دادهها پرداخت و نشان داد
آزمون منکندال از آزمون پارامتری تی عملکرد بهتری دارد
(قهرمان )2014 ،استفاده از دو آزمون غیرپارامتری منکندال
و کندال را برای تشخیص روند مورد بررسی قرار داد و
گزارش کرد در هر دو آزمون روند افزایش تغییرات دمای
منطقه مورد مطالعه معنیدار استAbtew et al, 2011
برای بررسی روند تبخیر پتانسیل از آزمون منکندال استفاده
کرد وگزارش کرد که روند تبخیر در بازه زمانی مورد مطالعه
در جنوب فلوریدا افزایشی بوده است(صفاری )2012 ،از دو
آزمون کندال و منکندال جهت بررسی دمای متوسط  50سال
اخیر در ایستگاههای سنجش در رواندا استفاده کرد و گزارش
نمود روند کاهشی دما در منطقه مورد مطالعه وجود نداشته
است (عراقی و همکاران )2020 ،از آزمون منکندال برای
مطالعه نرخ بارش برف و باران در 33ایستگاه سینوپتیک ایران
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استفاده کرد و گزارش نمود در بسیاری نقاط کشور روند
کاهشی بارش برف و باران وجود دارد.
به منظور بررسی روند تغییرات شدت و مدت بارشها،
دسترسی به دادههای دقیق و منظم بارش ضروری میباشد .با
این حال در بسیاری از مناطق کشور ،ایستگاههای سنجش
وجود ندارند .در بسیاری موارد نیز دادههای تهیه شده توسط
ایستگاههای سنجش بارش ،از دقت و کیفیت مطلوب
برخوردار نمیباشند .یکی از معضالت و مشکالت جدی در
اتخاذ سیاستهای صحیح و اصولی در مدیریت منابع آب
عدم وجود مطالعات دقیق و تفصیلی در مناطق فاقد دادههای
بارشی است .بمنظور جایگزینی دادههای بارش در مناطق
فاقد اطالعات ،میتوان از دادههای ماهوارهای به دست آمده
از سنجش از دور ماهواره ای استفاده نمود.
به مجموعهای از دادههای اقلیمیکه در شبکهای منظم ارائه
میشود دادههای مشبک ماهوارهای میگویند ،در میان این
دادهها ،اطالعات بارش،دما ،خاک ،آب و سایر موارد وجود
دارد .دادههای بارش که از دادههای مشبک ماهوارهای
استخراج میگردد دادههایی هستندکه در نقاط شبکهای،
ارتفاع بارش را نشان میدهند .در سالهای اخیر ،پژوهشهای
بسیاری بر روی دادههای اقلیمیماهوارهای در سطح جهانی
انجام گرفته است.
 Black, 2010از دادههای بارش ماهوارهای  GPCCبرای
مدلسازی وقایع بارشی در گذشته و حال و آینده خاورمیانه
بمنظور مطالعه تغییرات بارش استفاده کرد و نتیجه گرفت
اقلیم خاورمیانه و جنوب اروپا به سمت خشکی آب و هوای
بیشتر و بارش کمتر پیش میرود (سرمدی و شکوهی )2015
از دادههای ماهواره  GPCCبرای مطالعات منطقهای بارش
بوسیله آنالیز چندگانه و روش ال مومنت در اقلیمهای
متفاوت ایران استفاده کردند El Kenawy and Mccabe,
 2016بین دادههای ماهوارهای و دادههای مشاهداتی مقایسه
انجام دادند و مشاهده کردند که در فصول خشک سال ،روند
دادههای ماهوارهای با روند دادههای مشاهداتی مطابقت
کمیدارد(عبدالمنافی و همکاران )2020 ،از دادههای بارش
ماهواره ای ECMWFبرای ارزیابی مدلهای بارش سالیانه
در پیشبینی نرخ بارش سنگین تا متوسط ایران استفاده
کردند ،بر اساس این مطالعه مدلهای پیشبینی بارش مبتنی بر
دادههای ماهوارهای  ECMWFبهترین عملکرد را بین

113



نشریه پژوهشهای اقلیم شناسی سال دوازدهم| شماره چهل و هشتم | زمستان  1400

مدلهای پیشبینی دارند Derin and Yilmaz, 2014

 )E44-E63واقع شدهاست .ایران دارای دو رشته کوه اصلی

دادههای بارش ماهوارهای را در مناطقی با توپوگرافی پیچیده

با ارتفاع متغیر ،بهنامهای زاگرس و البرز میباشد ،ارتفاع

ارزیابی کردند ،بر این اساس هر داده ماهوارهای با توجه به

باالی رشته کوه البرز مانع عبور بادهای مرطوب دریای خزر

روشی که در تهیه دادهها استفاده میشود ،عملکرد متفاوتی

به حاشیه جنوبی این رشته کوه میشود .سایر مناطق کشور

نشان میدهد (شریفی و همکاران )2016 ،به ارزیابی و

دارای اقلیم خشک-نیمه خشک است و عمده بارشهای

مقایسه دادههای ماهوارهای با دادههای مشاهداتی درشرایط

کشور از آذر تا اردیبهشت ماه رخ میدهد .کشورایران دارای

متفاوت اقلیمی و ارتفاعی کشور ایران پرداخت .بر این اساس

 6حوضه آبریز اصلی و 30حوضه آبریز فرعی میباشد.

دادههای بارش  IMERGعملکرد بهتری نسبت به سایر

 22ایستگاه از  68ایستگاه مورد مطالعه در حوضه آبریز

دادههای ماهوارهای داشتند ) Pour at el. (2020به بررسی

فالت مرکزی و  20عدد در حوضه آبریز خلیج فارس و

تغییرات بارش مرتبط با زیست اقلیمهای متفاوت پرداخت.

دریای عمان و  4عدد در حوضه آبریز مرزی شرق و 2

در این پژوهش از دادههای  CRUبرای بررسی روند بارش

ایستگاه در حوضه قروه قوم و تعداد  6ایستگاه در حوضه

در دورههای گرم و سرد دما و از  GPCCبرای ارزیابی

آبریز دریاچه ارومیه و  14ایستگاه در حوضه آبریز دریای

توزیع بارشها مبتنی بر زیست اقلیم ایران استفاده شد.

خزر قرار دارند.

 Katiraie-Boroujerdy et al, 2016به ارزیابی و

عمده بارشهای کشور در امتداد ارتفاعات کوهستانی رخ

مقایسه چهار سری داده ماهوارهای در مطالعات خشکسالی

میدهد .بارشها به تدریج از نقاط پر بارش در شمال غرب

مربوط به مناطق نیمهخشک ایران انجام پرداخت .بر اساس

تا نقاط کم بارش در جنوب شرق کشور کاهش مییابد.

این تحقیق دادههای ERAو MERRAعملکرد بهتری از

(مدرس و همکاران .)2006 ،براساس بارش ،ایران را به 8

خود نشان دادند  .Abdelwares et al, 2020از دادههای

اقلیم متفاوت تقسیم بندی نمود (شکل  .)1بر اساس نتایج

ماهوارهای متفاوت برای مقایسه دادههای بارشی و دما در

این پژوهش ،ناحیه  G1بیشترین مساحت کشور( ) %50و

حوضه شرقی رود نیل استفاده کرد .این پژوهش نشان داد

کمترین بارش ساالنه را در بر میگیرد ،در این ناحیه عموما

دادههای  GPCCدر مطالعات مربوط به بارش و دادههای

بارشی در فصل تابستان صورت نمیگیرد .ناحیه  G2با

 Udelدر مطالعات مربوط به دما عملکرد بهتری داشتند Li

مساحتی بالغ بر حدود  %12در حاشیه نقاط پر ارتفاع قرار

 et al, 2020از دادههای ماهوارهای متفاوت برای مطالعه

گرفته است و عمده بارشها در این ناحیه در فصول زمستان

بارش در ارتفاعات تبت غربی استفاده کرد و بهترین سری

و بهار صورت میگیرد .ناحیه  G3عمدتاً در شمال غربی

داده برای این تحقیق را  HARگزارش نمود.

ایران با مساحتی در حدود  8درصد مساحت کل ایران واقع

در این تحقیق از دادههای بارش  GPCCو CHIRPS

شده است ،عمده بارشها در این ناحیه در فصل بهار رخ

به عنوان دادههای بارش ماهوارهای استفاده شده است .هدف

میدهد .ناحیه  G4با مساحتی در حدود %16بعد از G4

از این پژوهش ،بررسی روند مطابقت دادههای ماهوارهای

بیشترین مساحت نواحی اقلیمی مبتنی بر بارش را به خود

 CHIRPSدرکنار دادههای  GPCCبا دادههای مشاهداتی

اختصاص میدهد ،این ناحیه مشرف به خلیج فارس بوده و

است بهگونهای که در مقایسه با این دادهها ،ایستگاههایی با

عمده بارندگیهای این ناحیه در فصل زمستان رخ میدهد.

بیشترین انطباق مشخص گردد .بهاین منظور الزم است که

رشته کوه زاگرس عمده مساحت ناحیه  G5را در برمیگیرد،

روند تطابق یا عدم تطابق دادههای ماهوارهای نسبت به

بارشها در این ناحیه در فصول زمستان و بهار رخ میدهد.

دادههای مشاهداتی در  68ایستگاه بررسی شود.

ناحیه  G6در سواحل دریای خزر با مساحتی در حدود %3
واقع شده است و عمده بارشها در فصل تابستان صورت

منطقه مورد مطالعه
کشور ایران با مساحت  1648195کیلومتر مربع در جنوب
غرب آسیا (طول جغرافیایی -N38N25و عرض جغرافیایی

میگیرد .نواحی  G7, G6به لحاظ جغرافیایی و فصل بارش
مشابه  G5, G6میباشند و مجموعا  %3مساحت کل ایران
را بخود اختصاص میدهند.
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دادهها

برای میانیابی دادههای بارش هر ایستگاه ،ابتدا  4نقطه که به

در ابتدا دادههای عمق بارش و روزهای بارانی روزانه مربوط

ایستگاه مورد نظرکمترین فاصله را دارند انتخاب گردید.

به  68ایستگاه سینوپتیک از سازمان هواشناسی کشور تهیه

سپس بوسیله روش وزن دهی معکوس ( )IDWبر مبنای

گردید .در مرحله بعد به گردآوری دادههای بارش عمق و

معکوس فاصله ،دادههای عمق بارش برای هر ایستگاه

تعداد روزهای بارانی ماهواره  GPCCو  CHIRPSدر

محاسبه گردید .با استفاده از هرسری داده ماهوارهای  ،داده

فاصله زمانی سالهای  1997الی  2017پرداخته شد .دادههای

بارش مربوط به هر 68ایستگاه میانیابی گردید .اطالعات

ماهوارهای برای سهولت تحقیق ،به قالب فایلهای اکسل

میانیابی شده به شکل دادههای بارش روزانه میباشد ،لذا در

تبدیل گردید.دادههای تهیه شده ماهوارهای بصورت شبکهای

مرحله بعد دادههای روزانه به ماهانه و ساالنه تبدیل گردید.

ارائه گردیده است .در مرحله بعد برای بدست آوردن

از مجموع فایلهای تهیه شده چهار مجموعه تهیه گردید که

اطالعات بارش هریک از  68ایستگاه مورد مطالعه از روش

دو سری داده متعلق به عمق بارش و دو سری دیگر متعلق به

میانیابی استفاه شد.

تعداد روزهای بارانی میباشد
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شکل  -1جانمایی ایستگاههای سینوپتیک و نواحی بارش

همچنین از مجموع چهار سری داده تهیه شده2،سری آنها

پس از محاسبه عمق و تعداد روزهای بارانی برای هر یک از

مربوط به دادههای مشاهداتی ایستگاههای  68گانه زمینی در

ایستگاههای  68گانه مشاهداتی ،به بررسی وجود یا عدم

فاصله زمانی  1997الی 2017است .دادههای بارشی در دو

وجود روند در دادههای ماهوارهای و مشاهداتی پرداخته شد.

نوع به شرح زیر تهیه گردید:
 -1عمق بارش روزانه که تبدیل به بارش ماهانه گردید.

روش انجام کار

 -2تعداد روزهای بارانی روزانه به تعداد روزهای بارانی

برای محاسبه روند دادههای ماهوارهای مشاهداتی ابتدا بوسیله

ماهانه تبدیل گردید.

آزمون منکندال به مطالعه روند دادهها پرداخته شد .سپس در
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هر ایستگاه تطابق و یا عدم تطابق روند دادههای ماهوارهای و

حذف پیشبینی های تصادفاً درست نشان میدهد

مشاهداتی مورد بررسی قرار گرفت.

 .Hyvärinen, 2014مقدار پارامتر  HSSاز منفی بی
نهایت تا  1متغیر بوده و  1بهینه ترین مقدار پارامتر HSS

آزمون من کندال

است .پارامتر  HSSاز رابطه زیر قابل محاسبه میباشد:

آزمون من کندال ،آزمونی ناپارامتری جهت مطالعه روند

( )4
)2 ∗ (ad-bc
] ) [ ( a + c )( c + d ) + ( a + b )( b + d

دادهها است که اولین بار توسط من و کندال ارائه شد .در این
روش فرض صفر  𝐻0به معنای عدم وجود روند در همه
سطوح معنی داری است .پذیرش فرض  𝐻1به معنای عدم

تعریف مقادیر  a,b,c,dدر جدول زیر نمایش داده شده
است.

پذیرش فرض صفر و مبنی بر وجود روند در دادهها میباشد
 .Kendall, 1975در این آزمون اختالف بین هر داده با
تمام دادهها محاسبه شد و سپس پارامتر  Sمطابق رابطه ()1
به دست آمد:

= HSS

)( ad –bc

()5

] )[ (a+c) (b+d

= 𝑆𝑆𝑇

مقادیر  a,b,c,dاز جدول  1قابل محاسبه می باشند.

𝟏𝒏−
𝒏

( )1

)𝐢𝐗 𝑺 = ∑ ∑ 𝐬𝐠𝐧(𝐗𝒋 −
𝟏𝒋=𝒊+
𝟏=𝒊

در این رابطه  Xjو  Xiدادههای  jام و  iام سری داده و n

)

(

تعداد کل دادهها هستند .اگر  aرا  x j − xiدرنظر بگیریم

در این صورت مقدارتابع عالمت یا ( Sgn(aدر صورت
مثبت بودن  aبرابر با  1و در صورت منفی بودن آن مساوی
با  -1و در صورتیکه  aمساوی با صفر باشد تابع عالمت 0

پارامتر CSI
پارامتر  CSIیا شاخص اساسی موفقیت پارامتری است که
بیانگر نسبتی از رخداد مشاهداتی است که به درستی
پیشبینی شده است .مقدار پارامتر  CSIاز  0تا  1متغیر بوده
و  1بهینه ترین و صفر بدترین مقدار است .پارامتر  CSIاز
رابطه زیر قابل محاسبه میباشد:

()6

𝒂
)𝒄(𝒂+𝒃+

خواهد بود .سپس ) Var(sبا رابطه زیر محاسبه گردید.
) Var(sبرای وقتی که تعداد دادهها از  10بیشتر است از

= 𝑰𝑺𝑪

مقادیر  a,b,cاز جدول  1قابل محاسبه می باشند.

رابطه زیر ( )2محاسبه میشود:
( )2

جدول ( -1جدول همسانی) تعریف مقادیر a,b,c,d

𝒌

𝟏
)𝟓 𝒏(𝒏 − 𝟏)(𝟐𝒏 + 𝟓) − ∑ 𝒓(𝒓 − 𝟏)(𝟐𝒓 +
𝟖𝟏

دادههای مشاهداتی

= )𝑺(𝒓𝒂𝑽

دادههای ماهوارهای

که  kو  nتعداد سری دادههایی است که در آنها حداقل یک

روند ندارد

روند دارد

b

a

داده تکراری وجود دارد r .نیز بیانگر فراوانی دادههای برابر

روند دارد

d

c

روند ندارد

𝟏=𝒊

در یک سری داده می باشد .در نهایت نیز آماره  Zبه کمک
یکی از روابط زیر محاسبه گردید.
( )3
در حالتی که  Sمثبت است :

) z = S − 1 / Var (S

در حالتی که  Sمنفی است z = S + 1 / Var (S ) :

پارامتر HSS
پارامتر  HSSیا پارامتر امتیازدهی هایدک یکی از پارامترهای
مورد استفاده محققین بویژه پژوهشگران علوم آب و هوا
است ،این پارامتر کسری از پیشبینی های صحیح را پس از

یافتههای تحقیق
به منظور نمایش نتایج پژوهش ،پارامترهای HSSوTSSو
 CSIبا توجه به تقسیم بندی مناطق  8گانه بارشی در حالت
متوسط(میانگین پارامترهای HSSوTSSو  CSIدر کل
ناحیه بارشی) به نمودار تبدیل شد )شکل . (2نتایج محاسبه
پارامترهای HSSوTSSو  CSIدر دو حالت عمق بارش و
تعداد روزهای بارانی درقالب نقشه پهنهبندی کشور بوسیله
نرمافزار GISتهیه گردید (شکل 3و .)4
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روند تطابق در عمق بارش

منطقه  G4با 36درصد بیشترین و منطقه  G8دارای کمترین

نتایج تحلیل منطقهای تطابق دادههای  CHIRPSبا دادههای

میزان یعنی  8.5درصد تطابق روند بین دادههای CHIRPS

مشاهداتی بر اساس شکل  3-fنشان داد ،بیشترین میزان

و دادههای مشاهداتی را داشتند.

پارامتر  CSIدر نواحی حاشیه جنوبی زاگرس و نیز حاشیه

نتایج بررسی تحلیل منطقهای روند عمق بارش دادههای

خلیج فارس و شمال غربی کشور مشاهده گردید .کمترین

مشاهداتی و ماهوارهای  GPCCنشان داد (شکل)3-a

مقدار هم درحاشیه دریای عمان و شمال رشته کوه البرز دیده

بیشترین میزان TSSدر مناطق  G1,G4در حاشیه جنوبی

شد.

زاگرس و نیز حاشیه خلیج فارس مشاهده گردید.

فالح و همکاران 2020 ،در تحقیقی که روی دادههای

کمترین مقدار  TSSدرایستگاههای واقع در شمال رشته کوه

ماهوارهای  CHIRPSانجام داد گزارش کرد دادههای

البرز دیده شد .بر اساس نتایج حاصل از (شکل)2-d

 CHIRPSدر مناطق جنوب غربی کشور شامل نیمه جنوبی

بیشترین میزان HSSدر ناحیه  G1و کمترین میزان پارامتر

رشته کوه زاگرس از مطابقت قابل قبولی با دادههای

 HSSدر ایستگاههایی که در حاشیه شمالی کشور واقع

مشاهداتی برخوردار هستند که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت

شدهاند مشاهده شد.

دارد .براساس شکل  3-bبیشترین میزان پارامتر  TSSدر

همچنین بر اساس شکل  3-fبیشترین میزان پارامتر  CSIدر

بررسی تطابق دادههای  CHIRPSو مشاهداتی ،بجز یک

ناحیه  G1واقع در نواحی پست و کم ارتفاع مرکزی و ناحیه

ایستگاه در شرق کشور ،تقریبا درتمام ایستگاههای واقع در

 G3واقع در شمال غربی کشور مشاهده گردید(Pour, .

امتداد جنوبی رشته کوه زاگرس بیشترین تطابق مشاهده

) Sahar Hadi, et al, 2020نیز در پژوهشی اعالم کرد

گردید(مشابه نتایج بیشترین میزان محاسبه شده پارامتر.(CSI

دادههای  CPCCدر مناطق شمال غربی کشور از کیفیت

کمترین میزان پارامتر TSSنیز با نتایج  CSIمطابقت دارد ،به

مناسبی برای جایگزینی دادههای بارش زمینی برخوردار

این معنی که کمترین مقدار  TSSدرحاشیه دریای عمان و

میباشد که با نتایج پارامتر  CSIمطابقت دارد.

شمال رشته کوه البرز قرار گرفته است (مشابه نتایج کمترین

نتایج تحلیل نمودار  2-bکه نشان دهنده متوسط پارامتر

میزان محاسبه شده پارامتر.(CSI

TSSمیباشد ،نشان داد در ناحیه  G5با 14درصد ،باالترین

براساس شکل  3-dبررسی نتایج پارامتر HSSنشان داد

میزان و در ناحیه  G2با منفی  -28درصد ،کمترین میزان

تقریبا تمام ایستگاهها با بیشترین میزان HSSدر مناطق

مشاهده گردید.

 G1,G4واقع شدهاند .کمترین میزان پارامتر  HSSبهاستثنا

براساس نمودار  2-dبیشترین میزان پارامتر  HSSدر ناحیه

یک ایستگاه ،بقیه در ایستگاههایی که در حاشیه شمالی کشور

 G5با حدود  6.5درصد مشاهده گردید و کمترین میزان

واقع شدهاند مشاهده شد ،که بجز ایستگاههای واقع در کویر

این پارامتر در ناحیه  G6با میزان  -19.5درصد دیدهشد.

مرکزی ) (G1در بقیه ایستگاهها با نتایج پارامترهای TSS,

تحلیل عددی مناطق  8گانه بارشی (نمودار )2-fبرای پارامتر

 CSIمطابقت نشان داد.

 CSIبه این ترتیب گزارش گردید :منطقه  G5با %22.5

میزان پارامترTSSدر نمودار 2-bنشان داد منطقه G4با 29

بیشترین و منطقه  G8با  %4کمترین تطابق دادههایGPCC

درصد بیشترین و منطقه G8با  -7درصد کمترین میزان را

و دادههای مشاهداتی را داشتند.

داشتند .نمودار  2-dدر تحلیل عددی میزان پارامتر HSS
نشان داد منطقه  G4با  27درصد بیشترین و G6با -18

روند تطابق در تعداد روزهای بارانی

درصد کمترین میزان پارامتر  TSSرا دارد.

نتایج تحلیل منطقهای بررسی تطابق دادههای  CHIRPSبا

بر اساس نمودار  2-fتحلیل عددی مناطق  8گانه بارشی

دادههای مشاهداتی بر اساس شکل 4-bنشان داد ،بیشترین

برای پارامتر  CSIبه شرح ذیل می باشد:

میزان پارامتر  TSSدر مناطق مرکزی رشته کوه زاگرس و
بخش شمال غربی البرز واقع شده اند .کمترین میزان نیز بجز

117



نشریه پژوهشهای اقلیم شناسی سال دوازدهم| شماره چهل و هشتم | زمستان  1400

یک ایستگاه ،عمدتا همگی در حاشیه جنوب شرقی و

براساس شکل  4-cبررسی نتایج پارامتر HSSنشان داد

مرکزی کشور در منطقه  G1واقع شده اند.

همانند نتایج پارامترTSSبیشترین میزان پارامتر HSSدر

براساس شکل  4-dبررسی نتایج پارامتر HSSنشان داد

مناطق کم ارتفاع و پست مرکزی و جنوب شرقی کشور در

تقریبا تمام ایستگاهها با بیشترین میزان HSSدر حاشیه غربی

نواحی  G1,G2قرار دارند .کمترین میزان  TSSدر

ساحل خزر و جنوب غربی زاگرس واقع شدهاند .کمترین

ایستگاههایی که در سواحل دریای خزر و خلیج فارس و

میزان پارامتر  HSSبه استثنا سه ایستگاه ،بقیه در

شمال غرب واقع شدهاند مشاهده شد.

ایستگاههایی که در مناطق مرکزی کشور واقع شدهاند

همچنین بر اساس شکل 4-fبیشترین میزان پارامتر  CSIدر

مشاهده شد.

ناحیه  G1,G2و کمترین میزان در سواحل دریای خزر و

بر اساس شکل  4-fبیشترین میزان پارامتر CSIدر امتداد

خلیج فارس و شمال غرب کشور مشاهده گردید که با نتایج

شمال رشته کوه البرز و زاگرس مرکزی واقع شدهاند.

پارامترهای  TSS,HSSمطابقت نشان میدهد.

همچنین مناطقی با کمترین میزان پارامتر CSIدر حاشیه

بر اساس نمودار  2-aکه نتایج بررسی تحلیل عددی متوسط

ساحلی دریای عمان واقع شده اند .مناطق مرکزی و غربی

پارامتر TSSدر مناطق  8گانه بارش را نشان میدهد ،منطقه

رشته کوه زاگرس در هر سه پارامتر بیشترین میزان انطباق را

G1با میزان  28.5%بیشترین و منطقه  G6با -30درصد

داشتند.

کمترین مقدار پارامتر  TSSرا دارا میباشند .دادههای

نتایج متوسط میزان پارامترTSSدر نمودار 2-aنشان داد

نمودار 2-cنشان میدهند که مناطق G1با  %17.5بیشترین و

منطقه G2با  19درصد بیشترین و منطقه  G6با  -30درصد

 G6با  -20.5درصد کمترین مقدار پارامتر  HSSدارند.

کمترین میزان را داشتند.

بر اساس نمودار  2-eکه متوسط میزان پارامتر CSIرا نشان

نمودار  2-cنیز نشان داد منطقه  G1با  17.5درصد بیشترین

میدهد ،بیشترین میزان این پارامتر 24دصد در منطقه  G1و

و منطقه  G6با -20.5درصدکمترین میزان پارامتر HSSرا

کمترین میزان با  4درصد در منطقه  G6واقع شدهاند.

دارند .بر اساس نمودار  2-eکه نشاندهنده متوسط پارامتر
 CSIمیباشد منطقه  G1با 24درصد دارای بیشترین میزان
تطابق در دادههای  CHIRPSو دادههای مشاهداتی بود ،و
نیز منطقه  G6با 4درصد کمترین میزان پارامتر  CSIرا
داشت.
نتایج تحلیل منطقهای مطابقت روند دادههای ماهوارهای
 GPCCبا دادههای مشاهداتی شکل  4-aنشان داد که عمده
ایستگاهها با بیشترین  TSSدر مناطق کم ارتفاع و پست
مرکزی و جنوب شرقی کشور در نواحی  G1,G2قرار
دارند.
کمترین میزان  TSSدر ایستگاههایی که عموما در سواحل
دریای خزر و خلیج فارس و شمال غرب کشور واقع شدهاند
مشاهده گردید )Raziei et al. 2010( .نیز پیشتر در
پژوهشی اعالم کرد بیشترین مطابقت دادههای GPCCدر
جنوب شرقی کشور و کمترین مطابقت این دادهها با دادههای
مشاهداتی در حاشیه دریای خزر اتفاق می افتد مشاهده شده
است که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد.

ارزیابی دادههای بارش  CHIRPSدر تحلیل روند مشخصههای بارش در نواحی اقلیمی مختلف ایران
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شکل -2نمودار پارامترهای CSI،TSS,HSSعمق بارش وتعداد روزهای بارانی داده ماهوارههای  GPCCو  CHIRPSدر نواحی بارش8گانه
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شکل -3نقشه پهنهبندی پارامترهای CSI،TSS,HSSعمق بارش دادههای ماهوارههای GPCCو CHIRPS

ارزیابی دادههای بارش  CHIRPSدر تحلیل روند مشخصههای بارش در نواحی اقلیمی مختلف ایران

شکل -4نقشه پهنهبندی پارامترهای CSI،TSS,HSSتعداد روزهای بارانی دادههای ماهوارههای GPCCو CHIR
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نتیجه گیری
امروزه دست یابی به اطالعات قابل اتکا و صحیح بارش یکی
از مهمترین نیازهای علوم آب و هواشناسی است .به همین
منظور بکارگیری دادههای بارش ماهوارهای بعنوان جایگزین
مناسب اطالعات بارش مشاهداتی از اهمیت خاصی
برخوردار است .در این تحقیق سعی شد ،انطباق روند
دادههای بارش مربوط به دادههای ماهواره  GPCCو
 CHIRPSبر دادههای مشاهداتی با استفاده از پارامترهای
 HSSوTSSو  CSIمورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
اهم نتایج حاصل از ارزیابی روند انطباق دادههای ماهواره
GPCCو CHIRPSو دادههای زمینی بشرح زیر میباشد:
نتایج بررسی روند عمق بارش با هر دو پارامترهای HSSو
 TSSو  CSIروی دادههای ماهوارهای  CHIRPSدر

همچنین نتایج بررسی روند تعداد روزهای بارانی دادههای
ماهوارهای  CHIRPSدر مقایسه با دادههای بارش زمینی
نشان داد که در  %33ایستگاهها روند بارش از مطابقت باالی
 80%نسبت به دادههای بارش مشاهداتی برخوردار میباشد.
در نتیجه تطابق روند در این دادهها در سطح قابل قبولی
میباشد.
با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش میتوان نتیجه گرفت
برای مطالعه روند عمق بارش و همچنین روند تعداد
روزهای بارانی در عمده مناطق کشور میتوان از دادههای
ماهواره  CHIRPSبعنوان جایگزینی مطمئن و قابل اتکا
برای دادههای زمینی بویژه در مناطقی که داده مشاهداتی
مطمئن در دسترس نیست ،استفاده کرد.
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