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بررسی زمانی -مكانی بارش با استفاده از دادههاي ماهواره TRMM
(مطالعه موردي :استان خراسان رضوي)

مصطفی اکبري ینگهقلعه ،1سیدحسین ثنایینژاد ،2علیرضا فریدحسینی ،3مرتضی

اکبري4

 .1دانش آموخته کارشناس ارشد هواشناسی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسوول)
 .2دانشیار دانشکده کشاورزی ،گروه مهندسی آب ،دانشگاه فردوسی مشهد
 .3دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 .4استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،گروه مدیریت مناطق خشك و بیابانی ،دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ وصول1331/3/24:

تاریخ پذیرش1331/1/12 :

چکیده
اندازهگیری دقیق مقدار بارش نقش بسیار مهمی در درک و پیشبینی سیستم آب و هوایی دارد .در این تحقیق ،جهت برآورد میزان
بارش و بررسی تغییرات زمانی -مكانی از دادههای محصول بارش  3B42ماهواره  TRMMبرای دوره آماری  1002تا 1020میالدی با
شبكههای  0/12درجه (تفكیک مكانی) در استان خراسان رضوی استفاده شد .جهت برازش دادهها ،پالتی از دادههای ماهواره با نقشه
استان و با  00شبكه تهیه شد ،بطوریكه هر شبكه تلفیقی از ایستگاههای همدید ،بارانسنجی و دادههای ماهواره است .دردوره آماری ده
ساله ،سال 1000 ،1002و  1002میالدی به ترتیب به عنوان سالهای شاخص با بارش متوسط ،پر بارش و کم بارش انتخاب شدند.
پهنهبندی نقشهها به روش زمین آمار و در محیط  GISترسیم شد .مقایسه دادههای روزانه نشان داد ایستگاههای بارانسنجی تخمین
بیشتری نسبت به دادههای ماهواره راداری  TRMMداشته و این تخمین در روزهای مربوط به ماههای آذر و آبان بیشتر از سایر ماهها
بوده است .ولی از نقطه نظر توزیع زمانی در اکثر مواقع ،مقادیر ثبت شده ایستگاههای زمینی نسبت به دادههای ماهوارهای ،تخمین
باالتری را نشان داد .در بررسی دادههای ماهانه ،مشخص گردید که اطالعات حاصل از ماهواره با دادههای زمینی در توزیع زمانی و مكانی،
همخوانی زیادی به ویژه در ماههای پر بارش استان ،مانند ماههای آذر ،اسفند و فروردین داشته است .در بررسی فصلی نیز مشخص شد
که همخوانی معناداری بین دادههای حاصل از ماهواره  TRMMبا دادههای زمینی به خصوص در فصول پاییز و زمستان وجود دارد .الزم
به توضیح است حتی در فصول کمبارش ،که ایستگاههای زمینی هیچ دادهای را ثبت نكردهاند ،ماهواره  TRMMمقادیر قابل توجهی از
بارش را در برخی ارتفاعات همچون هزارمسجد و بینالود ثبت نموده است.

کلید واژگان :بارش ،سنجش از دور ،زمین آمار ،کریجینگ ،استان خراسان رضوی
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ازماهوارههایی که اطالعات ارزشمندی در زمینه بالیای

مقدمه
بارندگی یکی از مهّمترین عناصر تعیینکننده هرنوع اقلیمی
بوده که همواره مورد توجه متخصصان رشتههای مختلف نیز
قرار گرفته است .بارندگی در سطح زمین ،دارای تغییرات
مکانی و زمانی زیادی است (مير رحيمي و فيضي زاده،
 .)8311مطالعات نشان داده که میانگین بارندگی در سطح
کره زمین متغیر بوده و نوسان دارد .در ایران نیز این تغییرات
به طور ساالنه بین  20میلیمتر در کویر تا  2000میلیمتر در
نواحی بندرانزلی متغیر است (علیزاده.)1334 ،
اندازهگیری و اطالعات دقیق بارش ،به ما کمك خواهد کرد
تا درک درستی از آب ،چرخه انرژی و پیشبینی سیستم آب
و هوایی جهانی و مخاطرات طبیعی بدست آوریم .در
سالهای اخیر ،روشهای مختلفی جهت برآورد مقدار بارش
و بررسی تغییرات آن ،استفاده شده است .که میتوان به مدل
 GCM1برای پیشبینی تغییرات اقلیمی با استفاده از
مدلهای ترکیبی و سناریوها (زارعابیانه و همکاران،)1334 ،
استفاده از شاخصهای اقلیمی بارش استاندارد شده 2و
شاخص خشكسالی

3

(اکبری و همکاران )2011 ،و یا

برآورد تبخیر -تعرق مرجع بر حسب نمایه شناسایی
خشكسالی (کوهی و همکاران )1331 ،اشاره نمود .هرچند
روشهای بکارگرفته شده ،کاربردی و نتیجهبخش بوده است
ولی اختالف زیادی میان نتایج حاصله از برآورد بارش در
استفاده از این مدلها دیده میشود؛ شاید علّت اصلی آن،
اندازهگیری در مقیاسهای مختلف محلّی یا منطقهای و
همچنین ناکافی بودن پارامترهای ورودی مدلها باشد

(.)Wolff et al., 2000
عالوه بر روشهای موجود ،امروزه با به کارگیری ماهوارهها
و رادارهای هواشناسی ،ابزار جدید و پیشرفتهای مبتنی بر
فنآوری سنجش از دور در اندازهگیری مقادیر دقیق بارش و
دیگر عوامل اقلیمی ،در دسترس متخصصان قرار گرفته
است .ماهوارهها در شاخههای مختلف علوم زمین و فضا ،از
جمله مسایل مربوط به تغییرات آب و هوا کاربرد فراوان
دارند

(2000

Kulielt,

and

.)Robinso

یکی

1. General Circulation Models
2. Standardized Precipitation Index, SPI
3. Reconnaissance Drought Index, RDI

طبیعی و بهویژه تغییرات آب و هوایی ،در اختیار کاربران
قرار میدهد ،ماهواره  TRMM4است (غفوریان و همکاران،
 TRMM .)1332اولین ماهوارهای است که ماموریت
اندازهگیری ساختار ،نرخ و توزیع بارشهای استوایی و نیمه
استوایی را برعهده دارد و این هدف را با استفاده از ترکیب
سنجندههای ماکروویو و رادار انجام میدهد ( TRMM

.)Data Users Handbook, 2001
تا کنون مطالعات مختلفی در ارتباط با کاربرد ماهواره
 TRMMانجام شده است .ميررحيمي و فيضي زاده ()8311
میزان همخوانی دادههای همدید زمینی در غرب کشور را
با دادههای  TRMMمورد بررسی قرار داده و میزان انطباق
دادهها را  33درصد اعالم نمودند .در مطالعهای دیگر،
اعتبارسنجی دادههای بارش ماهواره  TRMMبا ایستگاههای
خودکار هواشناسی ،انطباق  30درصدی اطالعات بارش
ماهواره با ایستگاههای زمینی را نشان داد (عسکری و
همکاران .)8311 ،رسولی ( )1334برای مشخص نمودن
الگوهای توزیع زمانی بارشهای رعد و برقی شهر تبریز در
دراز مدت به صورت ساالنه و شبیهسازی تغییرات مکانی
بارانهای ناشی از چند حادثه رعد و برق کوتاه مدت از
آمارهای ایستگاههای زمینی و دادههای  TRMMاستفاده
نمود ،نتایج حاکی از همبستگی باالی توزیع مکانی بارش
ساالنه با عوامل فیزیوگرافی بوده است .غفوریان و همکاران
( )1332نیز برای تعیین مناطق مناسب جهت پایش
خشكسالی با استفاده از دادههای ماهوارهای  TRMMدر
استان خراسان رضوی و در مقیاسهای زمانی  1 ،3 ،1و 12
ماهه ،نشان دادند که غیر از مقیاس زمانی یك ماهه،
سازگاری خوبی بین دادههای ماهانه ماهواره و ایستگاه
زمینی وجود دارد .بارانیزاده و همکاران ( ،)1330دادههای
 3b42ماهواره  TRMMرا با دادههای بارش شبکهبندی
شده زمینی در بازه زمانی  2000تا  2003میالدی ارزیابی
نموده و نتایج آنها نشان داد که دادههای ماهوارهای
 TRMMعملکرد موفقی در پایش باران در کشور داشته
است .جوان ( ،)1332در ارزیابی تطبیقی دادههای ماهوارهای
 TRMMو دادههای زمینی در بررسی مقدار بارندگی در
4. Tropical Rainfall Measuring Mission, TRMM
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حوضه آبریز دریاچه ارومیه ،با استفاده از دادههای روزانه و
ساعتی بارش ،دما ،فشار هوا در  11ایستگاه سینوپتیك در
دوره آماری  2001تا  ،2011نشان داد که انطباق باالیی بین
ارزیابی تطبیقی دادههای ماهوارهای و دادههای زمینی وجود
دارد .در جهان نیز نتایج بررسی در منطقه سیلهریکتا در
کشورهند نیز نشان داد که بین دادههای رادار داپلر 1و
دادههای  TRMMانطباق  30درصدی وجود دارد
( .)Sharma, 2003در مطالعهای دیگر ،همخوانی معناداری
بین دادههای فصلی حاصل از  TRMMو دادههای ثبت
شده در بارانسنجهای زمینی در غرب مالزی مشاهده شد،
ولی آنها مشخص نکردند ،که عدم همخوانی بیانگر کاهش و
یا افزایش مقدار بارش است (.)Varikoden et al., 2007
در تحقیقی دیگر با استفاده از دادههای  ،TRMMمقدار
بارش رگبارهای تند را به میزان  10درصد کمتر از مقدار
مشاهده شده برآورد نمودند ( Bitew and Gebremichae,

 .)2009ژانگ و همکاران ( ،)Zang et al., 2011از
دادههای ایستگاههای زمینی برای یك دوره  12ساله و
دادههای ماهوارهای  TRMMبرای پایش خشكسالی در
بخشی از چین استفاده نمودند .نتایج آنها نشان دهنده
سازگاری مناسب دادههای ماهانه زمینی و ماهوارهای برای
پتانسیل پایش خشكسالی میباشد .پراکاش و گایروال
( )Prakash and Gairola, 2013نیز در تحقیق خود با
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موّاد و روشها
معرفی موقعیّت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
استان خراسان رضوی یکی از استانهای شمال شرقی ایران
بوده که در بخش شمالی با کشور ترکمنستان و استان
خراسان شمالی ،از غرب با استان سمنان ،از جنوب غربی و
جنوب با استان خراسان جنوبی و از شرق با کشور افغانستان
همسایه است .مساحت خراسان رضوی در حدود 12/1
میلیون هکتار بوده که از این نظر چهارمین استان بزرگ
کشور است .خراسان رضوی از  21شهرستان و  11بخش
تشکیل شدهاست.
وجود رشته کوههای مرتفع و مناطق کویری ،دوری از دریا
و وزش بادهای مختلف ،موجب گوناگونی آب و هوا در
مناطق مختلف آن گردیده است .در بیشتر بررسیهای انجام
گرفته از جمله؛ مطالعات آمایش خراسان ،این استان به سه
منطقه آب و هوایی شمال ،مرکز و جنوب تقسیم میشود.
بررسی وضعیت بارندگی آن نشانگر این است که در بیش از
 30درصد استان توزیع مکانی و زمانی بارشها و پراکندگی
آنها یکنواخت و مشابه نیست .میزان ریزشهای جوی به
صورت باران و برف در  11درصد مساحت استان (نواحی
شمال و شمال غربی ) آن نسبتا زیاد است (سایت سازمان
هواشناسی کشور).2

استفاده از دادههای در مناطق گرمسیری اقیانوس هند برای
تجزیه و تحلیل موسمی آفریقایی -آسیایی -استرالیا و

معرفی ماهواره TRMM

پیشبینی آرایه شناور ،نشان دادند که همبستگی خطی

این ماهواره محصول مشترک کشورهای ژاپن و آمریکا است

معنیداری بین دادهها وجود دارد.

که در  23نوامبر سال  1333میالدی پرتاپ و در مدار 310

لذا در این پژوهش ،جهت تخمین و بررسی زمانی -مکانی

کیلومتری از سطح زمین قرار گرفت و از  31ژانویه سال

بارش از دادههای راداری ماهواره  TRMMو مقایسه آنها

 2000میالدی توزیع دادهها به صورت تقریباً همزمان

با دادههای زمینی در یك دوره  10ساله ( 2000تا )2010

آغازگردید .محصوالت آن ازعرض جغرافیایی  10درجه

استفاده شد .اطالعات استخراج شده از دادههای راداری

جنوبی تا  10درجه شمالی ارائه میگردد .بر طبق اطالعات

هواشناسی و ایستگاههای زمینی در سطح استان خراسان

ارائه شده از طرف ناسا ،توان تفکیك مکانی در ثبت بارشها

رضوی با یکدیگر به صورت روزانه ،ماهانه ،فصلی و ساالنه

حداقل  0/21*0/21و حداکثر  1*1درجه است .این

مورد مقایسه قرار گرفت .برای انجام این پژوهش از

ماهواره در هر روز چندین بار از مناطق مختلف کره زمین

روشهای درونیابی احتمالی کریجنگ برای پهنهبندی و

عبور کرده و اطالعات الزم را برداشت میکند .تکرار

تحلیل منطقهای استفاده گردید.

برداشتها و عبور این ماهواره برای مناطق مختلف کره
1. Doppler

2. www.irimo.ir
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زمین متفاوت میباشد و بستگی به عرض جغرافیای

جمله  KMZ، TXTو  ASCIIو فایلهای ( HDFخود

محدوده مورد نظر دارد .به عنوان مثال محدوده شهر مشهد

توصیف یا خود شرح) در اختیار کاربران قرار

به طور متوسط  4بار در روز توسط این ماهواره اسکن و

میگیرد.

( .)TRMM Data Users Handbook, 2001جدول 8

مشخصات بارش آن برداشت میشود .چرخش کامل زمین
هر بار به مدت  315133±0/021دقیقه زمان خواهد بود و
 11مدار در روز ،طی خواهد شد .زاویه میل ماهواره 31

سنجندههای مختلف ماهواره راداری  TRMMرا به همراه
مشخصات مداری و محصوالت آنها نشان ميدهد.

درجه است .دادههای ماهواره در ساختارهای مختلف از

جدول  -1سنجندههاي ماهواره  TRMMبه همراه مشخصات و محصوالت (.)TRMM Data Users Handbook, 2001
سنجنده محصوالت

1

PR

2

TMI

3

VIRS

COMB

کاربرد

واحد چرخش

حجم تخمین

1B21

کالیبراسیون قدرت دریافت

 11بارهر روز

 143مگا بایت

1C21

بازتاب رادار

 11بارهر روز

 143مگا بایت

2A21

نرمال سازی سطح مقطع رادار

 11بارهر روز

 10مگا بایت

2A23

کیفیت رادار

 11بارهر روز

 13مگا بایت

2A25

پروفیل بارش

 11بارهر روز

 241مگا بایت

3A25

آمار ماهانه اجزای بارش

ماهانه 051*051درجه  40مگا بایت

3A26

نرخ بارش ماهانه (روش آماری)

نقشه جهانی

 353مگا بایت

1B11

دما

 11بارهر روز

 14مگا بایت

2A12

پروفیل بارش

 11بارهر روز

 33مگا بایت

3A11

بارش ماهانه اقیانوسی

نقشه جهانی

 13مگا بایت

1B01

پرتوافکنی

 11بارهر روز

 32مگا بایت

2B31

پروفیل بارش

 11بارهر روز

 111مگا بایت

3B31

بارش ماهانه

نقشه جهانی

 442کیلو بایت

3B42

بارش روزانه

نقشه جهانی

 242کیلو بایت

3B43

بارش ماهانه

نقشه جهانی

 242کیلو بایت

1. Precipitation Radar
2. TRMM Microwave Image
3. Visible and Infrared Scanner
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مجموعهای
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از شبکههای

سطوح تولیدی ماهواره شامل؛ سطح یك :دادههای پردازش

اینکه دادههای ماهواره،

نشده ،سطح دو :زمین مرجع نمودن اطالعات دادهها و

 0/21*0/21درجه هستند ،بنابراین ابتدا پالتی از نقشه

متصل به سطح اجرایی صفر و پردازش وابسته به حسگر

خراسان رضوی تهیه شد و پس از برازش آن با پالتی از

واحدهای فیزیکی و سطح سه :پارامترهای هواشناسی

ماهواره ،اقدام به جداسازی شبکههای گردید و در نهایت

( .)TRMM Data Users Handbook, 2001دادههای

 40شبکه حاصل شد که در آن شبکه ممکن است ،ایستگاه

بارش روزانه از 3B42محصول سطح سوم ماهواره ،به

باران سنجی یا ایستگاه همدید بصورت منفرد و یا هردو و

صورت کدهای اسکی با شبکههای  0/21*0/21درجهای

یا چندین ایستگاه بارانسنجی و ایستگاه همدید به صورت

(تفکیك مکانی) برای خراسان رضوی ،از طریق سایت ناسا

مشترک وجود داشته باشند .شکل  1شبکه  0/21درجهای را

دریافت شد .این دادهها به دو صورت ،نرخ بارش (میلیمتر)

به همراه ایستگاههای اقلیمی در سطح استان خراسان نمایش

و بارش تجمعی (میلیمتر) دریافت میشوند .با توجه به

میدهد.

شكل  -1نقشه مكانی ایستگاههاي همدید و بارانسنجی و ماهواره به همراه شبكه  0/22درجهاي

دادهها دوره زمانی مورد مطالعه
دوره زمانی در این تحقیق ،از سال  2001میالدی (سال
 1333شمسی) تا سال 2010میالدی (سال  1333شمسی)
میباشد .دادههای زمینی شامل ایستگاههای همدید استان،
شامل  10ایستگاه و  31ایستگاه باران سنجی استفاده گردید.
با بررسی دادهها در دوره آماری  ، 2010-2001سال 2004

میالدی ( 1333-1330شمسی) سال پر بارش ،سال 2003
میالدی ( 1332-1330شمسی) سال کم بارش و سال 2001
میالدی ( 1331 -1333شمسی) به عنوان سالی با مقدار
بارش متوسط ،به عنوان سالهای شاخص بر اساس میزان
بارش انتخاب شدند .لذا دادهها ،برای سه سال ،2001
 2004و  2003به صورت تفکیك شده ،ذخیره شدند.
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تحلیل منطقهاي با روش درونیابی احتمالی
کریجینگ
برای تحلیل منطقهای بارش ،از روش درونیابی احتمالی
(روش زمین آمار) استفاده شد .درون یابی زمین آماری ،که
توابع ریاضی و آماری را در درونیابی به کار میگیرند ،یك
درونیابی احتمالی است )Davidović et Hohn, 2013

; .)al., 2010مانند :روش کریجینگ .8کریجینگ یکی از

) :γ(hمقدار واریوگرام (نیم تغییرنما) برای جفت نقاطی که
به فاصله  hاز هم قرار دارند.
) :n (hتعداد زوج نقاطی که به فاصله  hاز هم قرار دارند.
) :z(xiمقدار مشاهده شدة متغیر . x
): (xi + hمقدار مشاهده شدة متغیری که به فاصله  hاز z

قرار دارد.

صحّت سنجی

روشهای بسیار مناسب برای تحلیل فضایی و توزیع منطقه-

تعیین یا برآورد میزان درستی و صحّت داده ،بزرگترین

ای دادههای مکانی است .این روش با کمترین واریانس

مسئله کسب داده است .متناسب با ساختار داده (بردار و یا

تخمین ،درونیابی میکند و میزان فضای آن تابع مشخصات

رستر) و میزان شناخت موجود از پدیدهها ،روشهای

واریوگرام (ساختار فضایی) است .اگر مطالعات مربوط به

مختلفی برای بررسی صحّت داده وجود دارد .بطوریکه برای

واریوگرام و تشخیص مدل واریوگرام با دقّت کافی انجام

کنترل دقّت زمینی نقشههای موضوعی که به واسطه

میشود درونیابی بهروش کرجینگ با دقت باالیی همراه

روشهای درونیابی به دست میآیند ،مقایسه با واقعیّت

خواهد بود .کریجینگ از بهترین تخمینگرهای خطی نا

زمینی نمونهای (حداقل سطحی معادل  2درصد منطقه و یا

اریب )B.L.U.E(2است ،که مقادیر یك متغیر را در نقاط

استفاده از یك سوم دادههای موجود) روش مناسبی خواهد

نمونهبرداری نشده به صورت ترکیب خطی از مقادیر همان

بود (مخدوم و همکاران )1332 ،که در نهایت با استفاده از

متغیر در نقاط اطراف آن در نظر میگیرد ( Li et al.,

آمارههای ریاضی مانند ضریب تبیین 4مورد صحّت سنجی

 .)2007هر قدر نمونهها در فاصله دورتری قرار گرفته

قرار میگیرد ( .)Fakhire and Zilaie, 2014لذا در این

باشند ،به همان نسبت وزن آماری که به آنها داده میشود،

راستا ،نقشههای حاصل از روش درونیابی کریجینگ با

کمتر است و در عین حال موقعیت نقطه و ناحیه ،مدنظر

استفاده از یك سوم داده (حذف دو سوم دادهها) و مقایسه

قرار میگیرد .معادله کریجینگ به صورت رابطه ()10-3

دادههای اقلیمی و ایستگاههای زمینی طبق آماره  RMSE1به

میباشد (.)Pyrcz and Deutsch, 2014

عنوان یك آماره مناسب در ارزیابی مدل و ضریب

یکی از روشهای محاسبه تغییرات مکانی یك متغیر ،روش

همبستگی برای صحّتسنجی استفاده شد .در حقیقت،

نیم تغییرنما 3میباشد .محاسبه منحنی نیم متغیرنما از

ضریب همبستگی قدرت توزیع دهندگی دادهها را توضیح

مهّمترین عملیات زمین آمار است .به عبارتی دیگر ،نیم

میدهد (.)Chai and Draxler, 2014

تغییرنما اساسیترین ابزار برای تشریح ارتباط مکانی یك
متغیر همچون بارش و کمیتی برداری است که درجة

نتایج و بحث

همبستگی مکانی شباهت بین نقاط اندازهگیری شده را بر

براساس هدف اصلی تحقیق که برآورد زمانی-مکانی بارش

حسب مربع تفاضل مقداردو نقطه و با توجه به جهت و

با استفاده از دادههای ماهواره  TRMMمیباشد ،نتایج به

فاصلة آنها نشان میدهد (حسنیپاک( )1334 ،رابطه :)1

صورت بررسیهای روزانه ،ماهانه و بر حسب فصول و
بطور جداگانه انجام و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

( )1

1. Kriging Method
2. Best Linear Unbiased Estimates
3. Semivariogram

4. Coefficient Of Determination
5. Root Mean Square Error, RMSE
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توزیع زمانی بهتری به ویژه در روزهای ماههای اسفند و

تجزیه و تحلیل دادههاي روزانه

فروردین داشته است و بخشهایی که دارای آب و هوایی

دادههای ماهوارهای و زمینی پس از دریافت ،مورد بررسی و

بیابانی بودند مانند؛ بردسکن ،خواف ،گناباد و بجستان،

آزمونهای آماری قرار گرفتند .مقایسه دادههای روزانه نشان

توزیع زمانی تنها درروزهای مربوط به آذر ماه و در سال

داد :ایستگاههای بارانسنجی تخمین بیشتری نسبت به

 2004همخوانی بهتری نشان داده است.

دادههای ماهواره راداری  TRMMداشته بطوریکه این

در خصوص روزهای که به صورت مستمر چندین روز

تخمین در روزهای مربوط به ماههای آذر و آبان بیشتر از

بارش مداوم ثبت گردیده ،این همخوانی نزدیكتر بود.

سایر ماهها بوده است .ولی از نقطه نظر توزیع زمانی در

توزیع مکانی دشت مشهد و نیشابور و ایستگاههای اطراف

شبکههایی که ایستگاههای بارانسنجی به صورت انفرادی و

آنها به جهت تعداد بیشتر ایستگاههای زمینی ،همخوانی

ترکیب ایستگاههای بارانسنجی وهمدید میباشد ،انطباق

بهتری نسبت به سایر دشتها نشان داد .جدول  .2مقایسه

بهتری حاصل گردید و در اکثر مواقع مقادیر ثبت شده

مقادیر بارش دادههای ماهوارهای با ایستگاه زمینی گناباد با

ایستگاههای زمینی نسبت به دادههای ماهوارهای ،تخمین

موقعیت (عرض جغرافیای  34درجه و طول جغرافیای

باالتری از ثبت را نشان داد .اما در ترکیب ایستگاههای

 13521درجه) را به همراه ترکیبی از دادههای ماهواره و

بارانسنجی و همدید ،روزهای ماههای اردیبهشت و

دادههای بارانسنجی و همدید گناباد موجود در دشت گناباد

فروردین به لحاظ توزیع زمانی همخوانی بهتری داشته است

(آذرماه  )1330را نشان میدهد .همانطور که در جدول 2

و این موضوع در تمام سالهای  2004 ،2001و  2003نیز

مشاهده میشود مقادیر بارش در ایستگاه همدید و ایستگاه

مصداق دارد.

بارانسنجی تخمینهای بیشتری نسبت به دادههای ماهواره

نواحی که دارای آب و هوایی نیمه بیابانی میباشند مانند؛

داشته است.

سبزوار ،کاشمر ،جنوب تربت حیدریه ،رشتخوار ،سرخس،
تربت جام و تایباد ،ایستگاههای همدید با دادههای ماهواره

جدول -2مقایسه مقادیر بارش دادههاي ماهوارهاي منطبق با ایستگاههاي زمینی (همدبد ،بارانسنجی) گناباد
مقادیر بارش دادههای ماهوارهای شبکه منطبق با ایستگاه زمینی گناباد
روز

3

4

1

81

18

11

13

12

38

مقدار (ميليمتر)

8/44

8/18

1 /2

1/11

1/31

1/11

1/44

1/34

8/41

مقادیر بارش در ایستگاه همدید گناباد
روز

2

81

81

83

81

13

14

12

11

مقدار (ميليمتر)

8

1

8.1

1

2

1 /4

1 /3

1 /8

81

مقادیر بارش در ایستگاه بارانسنجی گناباد
روز

4

81

88

81

83

82

81

81

11

مقدار (ميليمتر)

8.2

2

4

1

8

1

1 /2

1 /2

1.2

مقادیر بارش در ایستگاه همدید گناباد در روزهای  23 ،12و

 21تخمینهای بیشتری نسبت به دادههای ماهوارهای نشان

 21و ایستگاه بارانسنجی گناباد در روزهای  23 ،22 ،12و

میدهند.
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 )<0.05و اختالف مقدار بارش میانگین ،حداکثر 3/14

تجزیه و تحلیل دادههاي ماهانه

میلیمتر و حداقل  0/03میلیمتر در ماه بوده است (جدول

در مقایسه دادههای ماهانه ماهوارهای و زمینی ،سال 2001

 .)3عدم انطباق کافی بین دو نوع داده را میتوان به اختالف

میالدی ( 1333-30شمسی) به عنوان سالی با بارش متوسط

دقت مکانی و زمانی آنها مرتبط دانست.

مشخص شد که دادهها همخوانی باالیی داشته ( P value

جدول -3میانگین و ماکزیمم دادههاي ماهانه ماهوارهاي و ایستگاه زمینی سال  2001میالدي ( 1331 -00شمسی)

ميانگين
ماکزیمم

بارش /ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

ماهواره

1/13

8/44

1/14

1/14

1/13

1/88

1/13

8/41

1/31

4/24

1/11

4/11

زميني

2/34

2/13

1/22

1/41

1/21

1/14

1/84

3/43

4/48

8/22

3/14

4/24

ماهواره

83/44

4/41

8/14

8/31

3/82

8/11

8/32

1/21

11/2

81/1

81.1

4/11

زميني

81/12

82/33

1

1/81

88/2

8

1/12

11

4 /1

81

81.1

11

دادههای ماهوارهای و دادههای زمینی در اکثر ماههای سال  2001با هم همخوانی داشتند ،و تنها در ماههای آبان ،آذر و دی
دادههای ماهواره تخمین باالتری نشان داد (جدول .)4
جدول -4مقادیر ضریب همبستگی و  RMSEدادههاي ماهانه ماهوارهاي و ایستگاه زمینی  2001میالدي ( 1331 -00شمسی)
ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهریور

مهر

ماهوارهای

*1/114

**1/113

1/131

*1/84

*1/113

1/12

**1/12

زميني

*1/132

**1/141

1/81

*1/31

*1/111

1/113

**1/14

*1/11

1/18

3/24

1/11

1/13

1/14

1/11

1/14

8/42

داده

ضریب همبستگي
RMSE

دی

بهمن

اسفند

آبان

آذر

*1/31

1/11 *1/31 *1/31

**1/13

*1/11

*1/83

1/18

**1/18

8/31

1/44

8/11

1/11

* معنیدار در سطح اعتماد  ** ، 0/01معنیدار در سطح اعتماد 0/01

در اردیبهشتماه سال  ،33-30دادههای ماهوارهای کمترین

دشت مشهد و نواحی مرکزی مانند دشت نیشابور و

بارش را بخشهای شمالی و شمال غربی استان (دشت

دادههای زمینی نیز در مناطق شمالی تخمین نمودهاند.

نیشابور) و دادههای زمینی در محدوده شمال شرقی (رشته

دادههای ماهوارهای و دادههای زمینی در ایستگاه همدید

کوههای هزار مسجد) تخمین نمودند .دادههای ماهوارهای

گناباد وایستگاههای بارانسنجی گناباد و حسینآباد جنگل

زمینی در ایستگاه همدید قوچان و کاشمر و همچنین

تخمینهای مشابهای نشان داده است .در بهمن ماه سال -30

ایستگاه بارانسنجی کارخانه قند جوین تخمینهای مشابهای

 33هر دو داده ،پراکنش کمترین بارش را در شرق ،جنوب

را نشان داده است .در تیرماه سال  33-30دادههای

شرقی و جنوب غربی برآورد نمودند .دادههای ماهوارهای و

ماهوارهای کمترین بارش در بخشهای شمالی و مرکزی و

دادههای زمینی در اکثر ایستگاههای بارانسنجی از قبیل

دادههای زمینی در بخشهای شمالی استان برآورد نمودند.

ملكآباد ،سرآسیاب شاندیز ،تیمنك دارای تخمینهای

دادههای ماهواره و دادههای زمینی در اکثرایستگاههای

مشابهای بودهاند .شکل  -2نقشههای پهنهبندی (تحلیل

همدید و بارانسنجی سرخس ،میامی ،تیمنك نیز تخمینهای

منطقهای) دادههای ماهوارهای و زمینی را در ماههای مختلف

مشابهای نشان دادهاند .در آبان ماه  33-30دادههای

سال  2001( 1333-30میالدی) نشان میدهد.

ماهوارهای کمترین بارش را بخشهای شمالی استان مانند
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شكل  -2نقشههاي پهنهبندي (تحلیل منطقهاي) دادههاي ماهوارهاي و زمینی را در ماههاي سال  2001( 1331-00میالدي)

دادهها در سال  2004میالدی ( 1332 -33شمسی) به عنوان

نوع داده را میتوان به اختالف دقت مکانی و زمانی آنها

سال پربارش ،همخوانی باالیی نشان داده و اختالف مقدار

مرتبط دانست .در ماههای فروردین ،تیر ،آذر ،دی دادههای

میانگین بارش حداکثر  1/43میلیمتر و حداقل 0/02

ماهوارهای تخمین باالتری داشتهاند.

میلیمتر در ماه است (جدول  .)1عدم انطباق کافی بین دو
جدول  -2میانگین و ماکزیمم ماهانه دادههاي ماهوارهاي و زمینی سال  2004میالدي ( 1302-03شمسی)

ميانگين
ماکزیمم

بارش /ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

ماهواره

1/11

3

8/83

3/14

1/14

1/81

1/41

1 /2

81/1

1/14

4/14

2/11

زميني

4/12

3/11

8/13

1/48

1/11

1/11

1/31

4/11

1/13

4/21

1 /1

4/21

ماهواره

82/14

1 /1

4/13

84/1

8/11

1/24

82/1

84/2

34/4

81/1

81/1

83/8

زميني

81/2

81

84

4

81/2

8/21

3

81

81/1

12/2

81/3

88/1
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دادههای ماهوارهای و دادههای زمینی در اکثر ماههای سال  2004با یکدیگر همخوانی داشتند (جدول .)1
جدول -6مقادیر ضریب همبستگی و  RMSEدادههاي ماهانه ماهوارهاي و زمینی سال  2004میالدي ( 1302-03شمسی)
ماه
داده

ضریب همبستگي
RMSE

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

ماهوارهای**1/144

**1/113

1/131

*1/31

1/113

1/12

*1/31 *1/12

1/11 *1/31 *1/31

**1/13

**1/112

**1/141

1/81

*1/84

1/111

1/113

*1/81 *1/14

1/18 *1/83 *1/11

**1/18

1/184

1/138

1/113

1/81

1/121

1/141

زميني

1/14

1 /1

1 /8

1/84

1/11

4/21

* معنیدار در سطح اعتماد  ** ، 0/01معنیدار در سطح اعتماد 0/01

در خرداد ماه  1332-33دادههای زمینی ،میانگین بارش را

جنوب ،جنوب غربی و شرقی خراسان رضوی نشان

 1/33میلیمتر و پراکنش را در نواحی مرکزی و شمالی

میدهند .دادههای ماهواره میانگین بارش را  0/33میلیمتر و

استان در دشت مشهد ،چناران ،قوچان و بیشترین عدد را 14

پراکنش را در محدوده شمال شرقی و بیشترین عدد را

میلیمتر و پراکنش آن را در محدوده جنوب غربی استان در

 11/11میلیمتر و پراکنش آن را در درتمامی مناطق خراسان

نواحی دشت سبزوار و بردسکن نشان دادند .در صورتیکه

رضوی به غیرنواحی شمال شرقی نشان میدهند .هر دو

دادههای ماهوارهای میانگین بارش را  1/13میلیمتر و

داده ،پراکنش کمترین بارش را دشت مشهد تخمین نمودند.

پراکنش را در نواحی مرکزی مانند دشت تربت حیدریه و

دادههای ماهواره ودادههای زمینی در اکثر ایستگاههای

رشتخوار در خراسان رضوی و بیشترین عدد را 4/33

همدید و ایستگاه بارانسنجی تخمینهای مشابهای نشان

میلیمتر با پراکنش در نواحی جنوب و جنوب غربی استان

دادند .در اسفندماه  1332-33دادههای زمینی ،میانگین بارش

مانند دشت گناباد و بردسکن نشان داده است .هر دو داده،

را  3/13میلیمتر و پراکنش را در محدوده جنوب غربی

پراکنش کمترین بارش را بصورت پراکنده در جنوب،

مانند دشت گناباد و مه والت و بیشترین عدد را 21/1

نواحی مرکزی وجنوب شرقی تخمین نمودند .در شهریورماه

میلیمتر و پراکنش آن را در محدوده شمالی استان خراسان

 1332-33دادههای زمینی ،میانگین بارش را  0/03میلیمتر

رضوی نشان میدهند .دادههای ماهواره میانگین بارش را

و پراکنش را در نواحی مرکزی استان خراسان رضوی و

 1/12میلیمتر و پراکنش را در محدوده جنوب در دشت

بیشترین عدد را  1/13میلیمتر و پراکنش آن را درتمامی

گناباد و قسمتی ار شمال شرقی مانند دشت سرخس و

مناطق خراسان رضوی به غیرنواحی مرکزی نشان میدهند.

بیشترین عدد را  13/13میلیمتر و پراکنش آن را در

دادههای ماهواره میانگین بارش را  0/10میلیمتر و پراکنش

محدوده شمالی استان مانند دشت نیشابور نشان میدهند.

را در نواحی مرکزی و در امتداد شمالی استان مانند دشت

دادههای ماهواره پراکنش کمترین بارش در جنوب و

مشهد ،قوچان و چناران و بیشترین عدد را  0/14میلیمتر و

دادههای زمینی پراکنش کمترین بارش بصورت پراکنده در

پراکنش آن را در نواحی جنوب ،جنوب غربی و شرقی

نواحی جنوب غربی خراسان رضوی تخمین نمودند.

خراسان رضوی نشان میدهند .دادههای ماهواره پراکنش

دادههای ماهواره ودادههای زمینی در ایستگاه همدید کاشمر

کمترین بارش در شمال و دادههای زمینی پراکنش کمترین

و ایستگاه بارانسنجی گلمکان ،درگز ،بکاول ،ارداک نیز

بارش در نواحی مرکزی خراسان رضوی تخمین نمودند .در

تخمینهای مشابهای نشان دادند .شکل  -3نقشههای

مهرماه سال  1332-33دادههای زمینی ،میانگین بارش را

پهنهبندی (تحلیل منطقهای) دادههای ماهوارهای و زمینی را

 0/33میلیمتر و پراکنش را در نواحی شمال و شمال شرقی

در ماههای مختلف سال  2004( 1332-33میالدی) نشان

و بیشترین عدد را  3میلیمتر و پراکنش آن را در نواحی

میدهد.
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شكل شكل  -3نقشههاي پهنهبندي (تحلیل منطقهاي) دادههاي ماهوارهاي و زمینی را در ماههاي سال  2004( 302-03میالدي)

دادهها در سال  2003میالدی ( 1331-33شمسی) به عنوان

بارش ،حداکثر  3/13میلیمتر و حداقل  0/03میلیمتر در ماه

سال کم بارش ،از همخوانی باالیی برخوردار بوده ( P

است .جدول  3میانگین و ماکزیمم دادههای ماهانه ماهواره

 )value <0.05و میانگین خطای ریشه مربعات نزدیك به

و زمینی سال 2003میالدی را نشان میدهد.

صفر ( )0/033را نشان داده است .اختالف مقدار میانگین
جدول  -3میانگین و ماکزیمم دادههاي ماهانه ماهواره و زمینی سال 2000میالدي ( 1306-03شمسی)
بارش /ماه
ميانگين
ماکزیمم

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

ماهواره

1/43

8/12

1/11

1/11

1/34

1/14

1/21

3/41

1/44

4/12

4/33

1/41

زميني

1/18

1/44

1/11

1/33

1/34

1/11

1/21

4/14

3/13

4/11

4/82

8/13

ماهواره

4/43

4/14

4/81

1

3 /2

4

1

84

81/2

81

81/4

88/1

زميني

81/24

1

4/81

1

4

1

1 /1

83

88/1

4 /2

84/1

81/1
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جدول  3میانگین خطای ریشه مربعات و ضریب همبستگی دادههای ماهانه ماهوارهای و زمینی سال 2003میالدی نشان می دهد.
بطوریکه دادههای ماهوارهای و دادههای زمینی در اکثر ماههای سال  2003با یکدیگر همخوانی داشتند.
جدول -0مقادیر ضریب همبستگی و  RMSEدادههاي ماهانه ماهوارهاي و زمینی سال 2000میالدي ( 1306-03شمسی)
ماه
داده

ضریب همبستگي
RMSE

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

ماهوارهای

**1/114

**1/113

1/131

1/124 *1/113 *1/843

*1/11 *1/31 *1/31 *1/31 *1/12

**1/13

زميني

**1/132

**1/141

1/884

1/113 *1/111 *1/312

*1/18 *1/83 *1/11 *1/11 *1/14

**1/18

1/188

1/138

1/111

1/141

1/11

1/121 1/813

1/14

1 /8

1/84 1/8

1/11

* معنیدار در سطح اعتماد  ** ، 0/01معنیدار در سطح اعتماد 0/01

در فروردین  1331-33دادههای زمینی ،میانگین بارش را

شمال ،شمال شرقی و جنوب شرقی و بیشترین عدد را 3

 1/11میلیمتر و پراکنش را به صورت پراکنده در محدوده

میلیمتر و پراکنش آن را در محدوده شمال غربی و غرب

بخشهای جنوبی مانند دشت رشتخوار و شمالی استان در

خراسان رضوی مانند دشت سبزوار نشان میدهند .ضریب

دشت قوچان ،درگز و نیشابور و بیشترین عدد را 11/14

تبیین دادههای زمینی  0/001میلیمتر میباشد .دادههای

میلیمتر با پراکنش در بخشهای جنوبی (دشت رشتخوار) و

ماهواره میانگین بارش را  2533میلیمتر و پراکنش را در

شمال شرقی (دشت سرخس و مشهد) نشان میدهند.

محدوده شمال ،شمال شرقی و جنوب شرقی و بیشترین

دادههای ماهواره میانگین بارش را  2/33و پراکنش را در

عدد را  13/33میلیمتر وپراکنش آن را در محدوده شمال

محدوده جنوب به سمت شمال غربی و بیشترین عدد را

غربی و غرب استان خراسان رضوی نشان میدهند .دادههای

 3/33میلیمتر و پراکنش آن را در محدوده جنوب شرقی

ماهواره و دادههای زمینی پراکنش کمترین بارش جنوب

استان خراسان رضوی نشان میدهند .دادههای ماهوارهای با

غربی (در محدوده باخرز) خراسان رضوی تخمین نمودند.

پراکنش کمترین بارش در بخش شمالی (در محدوده دشت

دادههای ماهواره ودادههای زمینی در اکثرایستگاههای همدید

نیشابور) و دادههای زمینی پراکنش کمترین بارش در بخش

وایستگاه بارانسنجی تخمینهای مشابهای نشان میدهند .در

جنوبی (در اطراف دشت رشتخوار) استان خراسان رضوی

دی ماه  1331-33دادههای زمینی ،میانگین بارش را 4/03

تخمین نمودند .در مرداد ماه  1331-33دادههای زمینی،

میلیمتر و پراکنش را در محدوده نوار مرکزی از شرق به

میانگین بارش را میلیمتر  0/33میلیمتر و پراکنش را در

غرب (در اطراف تربت جام ،رشتخوار و بردسکن و

محدوده شمالی استان و بیشترین عدد را  4میلیمتر و

بیشترین عدد را  3/1میلیمترو پراکنش آن را در محدوده

پراکنش آن را در کلیه مناطق به غیردشت نیشابور نشان

شمالی استان مانند دشت مشهد نشان میدهند .دادههای

میدهند .دادههای ماهواره میانگین بارش را  0/34میلیمتر و

ماهواره میانگین بارش را  4/01میلیمتر و پراکنش را در

پراکنش را در محدوده شمالی و بیشترین عدد را 3/1

محدوده نوار مرکزی از شرق به غرب (تربت جام،

میلیمتر وپراکنش آن را در کلیه مناطق به غیردشت نیشابور

رشتخوار ،بردسکن) در خراسان رضوی و بیشترین عدد را

خراسان رضوی نشان میدهند .دادههای ماهواره و دادههای

 10میلیمتر و پراکنش آن را در محدوده شمال و شمال

زمینی پراکنش کمترین بارش را در دشت نیشابورخراسان

غربی ،در بخشهایی از دشت نیشابور و سبزوار نشان

رضوی تخمین نمودند .در آذرماه  1331-33دادههای زمینی،

میدهند .دادههای ماهواره پراکنش و دادههای زمینی پراکنش

میانگین بارش را  0/33میلیمترو پراکنش را در محدوده

کمترین بارش جنوب غربی خراسان رضوی تخمین نمودند.
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شکل  -4نقشههای پهنهبندی (تحلیل منطقهای) دادههای

69

( 2003میالدی) نشان میدهد.

ماهوارهای و زمینی را در ماههای مختلف سال 1331-33

شكل  -4نقشههاي پهنهبندي (تحلیل منطقهاي) دادههاي ماهوارهاي و زمینی را در ماههاي سال  2000( 1306-03میالدي)

الزم به ذکر است در تحقیقی که دادههای همدید در

گایروال ( )Prakash and Gairola, 2013انطباق دارد .این

غرب کشور با دادههای  TRMMتنها برای یك واقعه مانند

در حالی است که در این پژوهش چند واقعه و در بازه 10

 1دیماه سال  1331مورد بررسی قرار گرفته ،میزان انطباق

ساله انطباقی در حدود  33درصد بین دادههای زمینی و

دادهها در حدود  33درصد اعالم شده است که با مطالعات

ماهوارهای به صورت بررسی ماهانه بدست آمد.

میررحیمی و فیضی زاده ( ،)1333عسکری و همکاران

شکل  1و  1مقایسه نقطهای دادههای بارش حاصل از

( ،)8311بارانیزاده و همکاران ( )1330و جوان ( )1332در

ماهواره راداری  TRMMو ایستگاههای زمینی را به صورت

ایران و مطالعات شارما ( )Sharma, 2003و پراکاش و

مقایسه نقطهای در سالهای  2004و  2003نشان میدهد.
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شكل  -2مقایسه نقطهاي میانگین دادههاي بارش ماهواره و ایستگاههاي زمینی اسفند ماه سال  2004میالدي ( 1302-03شمسی)

شكل  -6مقایسه نقطهاي میانگین دادههاي بارش ماهواره و ایستگاههاي زمینی آذر ماه سال  2000میالدي ( 1306-03شمسی)

با مقایسه منطقهای (سطحی) دادهها و رسم نقشههای
پهنهبندی مشخص گردید که در اکثر نقشهها ،تخمین مقادیر
حداکثر و متوسط بارش همخوانی زیادی داشته است که با

تجزیه و تحلیل دادههاي ماهوارهاي و زمینی
بر حسب فصل و سال  2001میالدي (-00

مطالعات پراکش و گابروال ( Prakash and Gairola,

 1331شمسی)

 )2013در مناطق گرمسیری اقیانوس هند انطباق دارد.

اختالف مقدار میانگین بارش ،حداکثر  4/03میلیمتر و
حداقل  0/01میلیمتر در ماه است .بیشترین همخوانی
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دادههای زمینی و دادههای ماهواره در فصل زمستان در

بارش ماهوارهای و ایستگاههای زمینی را در فصل زمستان

حدود  31درصدو کمترین همخوانی مربوط به فصل پائیز و

سال  2001میالدی ( 1333-30شمسی) نشان میدهد.

در حدود  40درصد میباشد .شکل  3میانگین دادههای

شكل -3میانگین دادههاي بارش ماهوارهاي و ایستگاههاي زمینی در فصل زمستان سال  2001میالدي ( 1331 -00شمسی)

سال  2004میالدي ( 1303-02شمسی)
اختالف مقدار میانگین بارش ،حداکثر  3/13میلیمتر و
حداقل  0/13میلیمتر در ماه است .در تمام فصول دادههای
ماهوارهای تخمین بیشتری ثبت شده است .در تمام فصول،
توزیع مکانی میانگین بارش دادههای زمینی در نواحی
جنوبی خراسان رضوی و پراکنش بیشترین مقادیر بارش

مربوط به شرق و جنوب شرقی بوده است .کمترین
همخوانی دادههای زمینی و دادههای ماهوارهای در فصل
پائیز و بیشترین همخوانی در فصل زمستان میباشد .شکل 3
میانگین دادههای بارش ماهوارهای و ایستگاههای زمینی را
در فصل زمستان سال  2004میالدی ( 1332-33شمسی)
نشان میدهد.

شكل -0میانگین دادههاي بارش ماهوارهاي و ایستگاههاي زمینی در فصل زمستان سال  2004میالدي ( 1302 -03شمسی)

سال  2000میالدي ( 1306-03شمسی)
اختالف مقدار میانگین بارش ،حداکثر  1/31میلیمتر و
حداقل  0/03میلیمتر در ماه است .در تمام فصول سال،

دادههای زمینی تخمین بیشتری نشان دادند .بیشترین مقادیر
بارش در توزیع مکانی دادههای زمینی در نواحی مرکزی
خراسان رضوی ،مربوط به دشت گناباد و مشهد بوده است.
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 2001و  2004بوده است .شکل  3میانگین

بیشترین مقادیر بارش در توزیع مکانی میانگین بارش

سالهای

دادههای ماهواره مربوط به جنوب شرقی استان خراسان

دادههای بارش ماهوارهای و ایستگاههای زمینی را در فصل

رضوی بوده است .همخوانی مقادیر میانگین بارش دادههای

پاییز سال  2003میالدی ( 1331-33شمسی) نشان میدهد.

زمینی و دادههای ماهواره در سال  2003بسیار بیشتر از

شكل  -1نمودارمیانگین دادههاي بارش ماهواره و ایستگاههاي زمینی فصل پائیز سال  2000میالدي ( 1306-03شمسی)

بررسی فصلی دادههای حاصل از ماهواره  TRMMبا
دادههای زمینی با توزیع زمانی و مکانی نشان داد که

نتایج قابل قبولی حاصل خواهد شد که میتوان از این
دادهها در پژوهشهای آب و هوا شناسی بهره برد.

همخوانی معنادار و بسیار زیادی بین دادهها به خصوص در

درخصوص دادههای ماهانه ،مشخص گردید که

فصول پاییز و زمستان وجود دارد (انطباق با مطالعه ژانگ و

اطالعات حاصل از ماهواره با دادههای زمینی در توزیع

همکاران ( )Zang et al., 2011و واریکدن و همکاران

زمانی و مکانی ،همخوانی معناداری به ویژه در ماههای پر

( )Varikoden et al., 2007الزم به توضیح است حتی در

بارش استان خراسان رضوی مانند آذر ،اسفند و فروردین

فصول کمبارش که ایستگاههای زمینی هیچ دادهای ثبت

ماه داشته است .اختالف مقدار بارش میانگین حداکثر 1/14

نکردهاند ،ماهواره  TRMMمقادیر قابل توجهی برای برخی

میلیمتر در ماه بود و در شبکههایی که متشکل از چند

ارتفاعات همچون هزارمسجد و بینالود ثبت نموده بود.

ایستگاه زمینی بود ،این اختالف میانگین بارش به کمترین

نتیجهگیري

مقدار خود رسید .این در حالی است که با عملیات

در ارتباط با مقایسه نقطهای بارش روزانه اطالعات
حاصل از ماهواره با دادههای زمینی که با محوریت توزیع
زمانی صورت پذیرفت ،مشخص گردید که توزیع مکانی
دادهها در دشتهای نیشابور و مشهد همخوانی بهتری از
سایر نقاط در دشتهای دیگر داشته که علّت آن تراکم زیاد
ایستگاههای زمینی در این دشتها بوده است .در صورتی
که اطالعات حاصل از دادههای ماهواره ،قادر به تخمین
دقیق مقدار بارش روزانه به صورت نقطهای نبودند .لذا اگر
اطالعات حاصل از ماهواره با دادههای زمینی ترکیب شوند،

کالیبراسیون میتوان به اختالف میانگین بارش کمتری نیز
دست یافت.
بررسی فصلی دادههای حاصل از ماهواره  TRMMبا
دادههای زمینی با توزیع زمانی و مکانی نشان داد که
همخوانی معنادار و بسیار زیادی بین دادهها به خصوص در
فصول پاییز و زمستان وجود دارد .الزم به توضیح است
حتی در فصول کمبارش که ایستگاههای زمینی هیچ دادهای
ثبت نکردهاند ،ماهواره  TRMMمقادیر قابل توجهی برای
برخی ارتفاعات همچون هزارمسجد و بینالود ثبت نموده
بود.
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با مقایسه منطقهای (سطحی) دادهها و رسم نقشههای
 تخمین مقادیر،پهنهبندی مشخص گردید که در اکثر نقشهها
 عالوه.حداکثر و متوسط بارش همخوانی زیادی داشته است
 صحّتسنجی در خصوص دادههای ماهوارهای و،بر آن
ایستگاههای زمینی با استفاده از یك سوم دادههای موجود
.بیانگر نزدیکی دادههای ماهواره با واقعیّت زمینی است
 تعدادی،با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش
:پیشنهاد به شرح زیر ارایه می شود
 اطالعات، هرچه دوره زمانی مورد مطالعه طوالنیتر باشدحاصل از ماهواره نیز همخوانی بیشتری با دادههای زمینی
نشان میدهد و از این موضوع میتوان جهت پیشبینی میزان
،بارش و هشدار در مورد بارانهای سیلزا وکاهش خسارات
 مدلهای پیشبینی عددی وضع هوا و حتی تغییر،منابع آبی
.اقلیم استفاده نمود
 کارایی، هر چه منطقه مطالعاتی وسیعتر و گستردهتر باشدTRMM  ماهواره.و دقّت دادههای ماهواره بیشتر خواهدبود

. درجه را هم دارد1  درجه تا1 قدرت تفکیك مکانی
 با توجه به اینکه اطالعات حاصل از ماهواره،نتایج قابل قبول در ارتفاعات در اختیار ما قرار دادTRMM
میتواند در سایر مناطق کوهستانی دیگر برای بررسیهای
آب وهوایی و مدیریت منابع آب سطحی کاربرد بهتری
.داشته باشند

سپاسگزاري
 ارایه بخشی از نتایج پایاننامه کارشناسی،این تحقیق
 در گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه،ارشد
، خالصانه، لذا از زحمات بی دریغ.فردوسی مشهد میباشد
،همراه با هدایت مکرر و عالمانه اساتید محترم و گرامی
.کمال تشکر و سپاسگزاری میگردد
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