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  با پایگاه بارش اي بارشجهانی و منطقه ةهاي داد بین پایگاه مقایسه

  اسفزاري و ایستگاهی ایران زمین 

  

  چکیده

هاي مدت سنجه تفکیک مکانی باال و تفکیک زمانی کوتاهروز، با قدرت  هاي بهبدون شک، امروزه دسترسی به داده

در ( هاي بارش روزانههاي علوم جوي است. براي انجام این پژوهش از دادههواشناسی یکی از نیازهاي ضروري پژوهش

، 1بارش جهانی آب وهوا شناسیاي طرح هاي بارش جهانی و منطقه ایران زمینِ پایگاه صورت وجود)، ماهانه و ساالنه

 قوسی، افرودیت ویرایش درجه 25/0با تفکیک مکانی  V1101ویرایش 3، افرودیت2بارش جهانی آب وهواشناسیمرکز 

قوسی  درجه 25/0با تفکیک مکانی  V1003 قوسی و افرودیت ویرایش درجه 5/0با تفکیک مکانی  V1101 ویرایش

هاي یاد شده محاسبه و با پایگاه داده بارش اسفزاري و  پایگاه پایه بهره گرفتیم. مقادیر بارش ایران و تغییرات آن بر

مقایسه گردید. ابتدا براي هر پایگاه جداگانه یک  2004تا  1979زمانی  طی بازه آب و هوا شناسیهاي همدید و  ایستگاه

پس به کمک روش ایران زمین فراهم شد و س در صورت وجود)، ماهانه و ساالنه بارش براي پهنه( سري زمانی روزانه

 95ها براي ایران در سطح اطمینان  پایگاه بارش برآورد شده کندال وردایی سري زمانی ماهانه و ساالنهناپارامتري من

ها بیانگر آن است که بین مقادیر بارش پایگاه درصد آزمون و مقادیر نرخ روند به کمک شیب سن برآورد گردید. یافته

اي ارتباط معناداري وجود دارد. میزان ارتباط بین هاي داده بارش جهانی و منطقه ا سایر پایگاهاسفزاري و ایستگاهی ب داده

بارش براي ایران زمین بیشتر است و این خود به نوعی بیانگر دقت بسیار  هاي داده پایگاه بارش اسفزاري با سایر پایگاه

بارش اسفزاري و  طور کلی، ارتباط دو پایگاه داده است. بهزیاد پایگاه داده بارش اسفزاري در برآورد بارش ایران زمین 

هاي خشک است. پایگاه داده بارش اسفزاري بیشترین  هاي مرطوب سال بیشتر از ماه ها در ماه ایستگاهی با سایر پایگاه

یز هماهنگی دهد. به لحاظ روند و نرخ روند نبارش جهانی نشان می آب وهوا شناسیهمبستگی را با پایگاه داده مرکز 

هاي حاصل از تحلیل روند نشان داد که بارش وجود دارد. یافته هاي داده خوبی بین پایگاه داده اسفزاري و سایر پایگاه

                                                
1- Global Precipitation Climatology Program 
2- Global Precipitation Climatology Center 
3- Asian Precipitation  Highly-Resolved Observational Data Integration Towards Evaluation of the Water 
Resources 
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هاي می و ژوئیه ایران به لحاظ آماري معنادار است. در ماه می بارش دریافتی کشور  روند تغییرات بارش مربوط به ماه

کشور رو به  هاي داده، بارش ساالنه دهد. براي کل پایگاهند افزایشی و مثبتی را نشان میروند کاهشی و در ماه ژوئیه رو

 بارش بیانگر آن است که براي مطالعه هاي داده طور کلی مقایسه بین پایگاه کاهش است و روند نزولی دارد. به

-اي ذکر شده در این پژوهش میو منطقههاي جهانی  هاي بارش مربوط به پایگاههاي بارش در ایران زمین، داده ویژگی

  تواند بسیار ارزشمند و سودمند باشد. 

  هاي داده بارش، تغییرات بارش، ایران بارش، پایگاه کلیدي:هاي  هواژ

  

  مقدمه

بارش نقش مهمی در چرخه آب و انرژي جهانی دارد. دانش دقیق در مورد مقدار بارش دریافتی سطح زمین براي 

، کاهش مخاطرات ناشی از سیل و خشکسالی و آب شناسیارزیابی آب و مدیریت آن جهت کاربري زمین، کشاورزي، 

به عنوان ورودي براي اهداف متعددي در علوم  غیره بسیار مهم و ضروري است. برآورد بارش روزانه جهانی با دقت باال

 ) و هواشناسی2006،511مارگیولیس و همکاران،( آب شناسی) و 156، 2005 دي ویت و همکاران،( کشاورزي

رسد که اولین نقشه بارش جهانی  گردآوري منابع به نظر می بر پایه ) ضروري است.2005،573گوتسچالک و همکاران، (

آب و سال بعد  25هاي فصلی بارش را براي جهان منتشر کرد و  آلمانی مولر منتشر شد. وي نقشهشناس  آب و هواتوسط 

هاي بارش خود را بارش ماهانه جهان را منتشر کرد. اگرچه جایگر نقشه هاي شناس دیگر آلمانی به نام جایگر، نقشه هوا

اي) را فراهم یاخته( ايعددي بارش شبکهصورت دستی گردآوري کرده بود؛ ولی وي نخستین کسی بود که مقادیر  به

). ده 2005براي جزئیات بیشتر رك: رودولف و روبل، ( شدها استفاده می کرد. به این دلیل، نقشه هاي وي براي مدت

هزار ایستگاه باران سنجی جهان را  25ي آب و هواهاي میانگین بلند مدت ) داده1990،111( سال بعد لیگیتس و ویلموت

هاي بارش بر  گیرياندازه ي بارش جهانی را برپایهآب و هواها آنها نخستین تحلیل  دند. به کمک این دادهبررسی کر

و  1بینی محیطی/مرکز ملی تحقیقات جويهاي مرکز ملی پیشها انجام دادند. دایرو و همکاران دقت داده سنج روي باران

 هاي زمینی براي تحلیل مکانی و تغییرپذیري بارش فصلی و ساالنهرا با داده 2مدت اروپایی بینی هواشناسی میانمرکز پیش

هاي ایستگاهی به خوبی الگوي هاي دو پایگاه یاد شده در مقایسه با دادهها نشان داد که دادهاتیوپی مقایسه کردند. یافته

 120ی روي بارش ماهانه مسعودیان از راه تحلیل عامل). 67: 2009دایرو و همکاران،( دهندمکانی بارش را نشان می

اند،  دست آورده ) به1998( ایستگاه کشور سه عامل را تشخیص داده که قلمرو مکانی آنها با آنچه دومروس و همکاران

بینی تغییرات دما و بارش در ایران پرداختند. ). جهانبخش و ترابی به بررسی و پیش79: 1382مسعودیان،( یکی است

دماي ماهانه و مجموع بارندگی  گین متحرك تجمعی ضربی تغییرات کمینه و بیشینهایشان به کمک مدل فصلی میان

ها نشان داد که تغییرات  واکاوي کردند. نتایج این بررسی 1995تا  1996زمانی  ایستگاه همدید ایران را طی بازه 41ماهانه 

جز در مناطق  ع بارندگی ماهانه بهي در مناطق مورد مطالعه در طول دوره آماري فوق یکسان نیست. مجموآب و هوا

مسعودیان روند بارش ). 104: 1383جهانبخش و ترابی،( داري ندارند اي کویرهاي مرکزي تغییرات آماري معنا حاشیه

                                                
1 -National Center for Environmental Prediction/National Center for Atmospheric Research 
2 -Eroupean Center for  Medium-Range Weather Forecasts 
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کیلومتر نشان داد  15*15هایی به اندازه  گذشته را بررسی کرد. بررسی بارش ماهانه ایران بر روي یاخته ایران در نیم سده

سده گذشته  هاي خزر در طی نیم دهد. در عین حال، بارش کرانهبارش در بیشتر نقاط کشور روند نشان نمیکه مقدار 

عموما رو به کاهش بوده است. این روند کاهشی بویژه در ماه سپتامبر آشکارتر بوده است. در مقابل مقدار بارش نواحی 

ترین روند افزایشی در ماه  شته است. قویترین و گستردهها روند افزایشی دا شرقی، جنوبی و میانی کشور در برخی ماه

اي بر روي  مسعودیان و عطایی با انجام تحلیل خوشه در پژوهش دیگري). 63: 1383مسعودیان، ( شودمارس دیده می

ي و محمد ).1: 1384مسعودیان و عطایی،( اندسده بارش ماهانه ایران، پنج ناحیه بارشی را شناسایی کرده نزدیک به نیم

ایران طی  يآب و هواایستگاه همدید و  110جاوري تغییرات زمانی بارش ایران را مطالعه کردند. براي انجام این پژوهش

هاي  ایران از مدل بینی تغییرات تصادفی بارش فصلی و ساالنه انتخاب شد و براي سنجش و پیش 1995تا  1965زمانی  بازه

ها داراي تغییرات تصادفی بود. در  ها، بارش فصلی تمامی ایستگاه بینی مدل و پیشمختلفی استفاده شد. با توجه به سنجش 

ها، بارش ساالنه ایستگاه تبریز بدون تغییرات تصادفی بود و بارش ساالنه ایستگاه هاي دیگر  سنجش بارش ساالنه ایستگاه

هاي متغیر  در انزلی، تبریز و یزد از مدلهاي اهواز، بن تحت تأثیر تغییرات تصادفی هستند. همچنین، بارش فصلی ایستگاه

هاي ثابت پیروي  آباد، زاهدان و مشهد از مدل هاي اصفهان، بندرعباس، خرم کند و بارش فصلی ایستگاهپیروي می

ي ایران آب و هوابندي و تحلیل فضایی بارش کاووسی و مشکانی به پهنه .)87: 1385محمدي و جاوري،( کنند می

بینی فضایی کریگیدن، هم کریگیدن و  هاي نوین آمار مانند پیش پژوهش ضمن ارایه کاربرد روشپرداختند. در این 

بینی میزان ریزش باران براي کل نقشه ایران انجام گرفته و پهنه بندي بارش براي  عکس فاصله موزون در هواشناسی، پیش

بینی حاصل از هم کریگیدن  ن است که پیشنتایج حاصل از تحلیل اعتبارسنجی متقابل گویاي آ .کشور تهیه شده است

کتیرایی و ). 31: 1386کاووسی و مشکانی،( بهتر از کریگیدن و روش کریگیدن بهتر از عکس فاصله موزون است

ایستگاه همدید استفاده  38هاي  ه را واکاوي کردند. ایشان از داد2001تا  1961هاي  همکاران روند بارش ایران طی سال

کندال براي معناداري روند و از روش حداقل مربعات براي برآورد نرخ و شیب روند استفاده شد. ن منکردند و از آزمو

هاي غرب و شمال غرب ایران روند کاهشی  هاي این پژوهشگران نشان دادند که روند بارش ساالنه در اغلب ایستگاهیافته

روند بارش افزایشی است. روند بارش فصل زمستان با  هاي جنوبی و مرکزي ایران که براي بیشتر ایستگاه دارد؛ درحالی

ها کاهشی و براي فصل پاییز برعکس افزایشی  روند بارش ساالنه مشابه است . روند بارش فصل بهار در اغلب ایستگاه

 اي و ایستگاهیهاي یاخته). محمدي روند بارش ساالنه در ایران را به کمک داده67: 1386کتیرایی و همکاران،( است

 99و  95بررسی کرد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که روند افزایشی یا کاهشی معناداري در سطوح اطمینان 

اي مشاهده نشد. با وجود این، میانگین بارش ایستگاهی ایران به طور درصد در سري زمانی میانگین ایستگاهی و یاخته

 میلیمتر رو به کاهش است 5/0اي بارش نیز حدود  تهمیلیمتر و میانگین یاخ 64/0متوسط در هر سال حدود 

بینی محیطی/مرکز ملی تحقیقات جوي هاي بارش مرکز ملی پیش). رضیئی و فتاحی به کمک داده95: 1390محمدي،(

هاي مرکز یاد شده روند تغییرات هاي این پژوهشگران نشان داد که دادهخشکسالی در ایران زمین را ارزیابی کردند. یافته

 تواند براي پایش بهنگام خشکسالی در کشور استفاده شوددهد و میزمانی و مکانی بارش در ایران را به خوبی نشان می

هاي اخیر به هاي فرین بارش در ایران را طی دهه). مسعودیان و دارند روند تغییرات نمایه225: 1390رضیئی و فتاحی،(
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شاخص پیشنهاد  11هاي بارش فرین از مطالعه کردند. براي شناسایی نمایه اسفزاري بررسی و هاي پایگاه داده کمک داده

هاي ها استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل روند بر روي نمایه و نمایه آب و هواشده توسط تیم کارشناسی شناسایی تغییر 

یکی در شمال ایران روند غرب و غرب کشور روند، مثبت و بر روي نوار باربارش فرین نشان داد که در مناطق جنوب

هاي فرین در مناطق دهند. نه تنها فراوانی رخداد بارششرقی کشور روندي از خود نشان نمی ها در نیمهمنفی است. نمایه

مسعودیان و ( غرب و غرب رو به افزایش است؛ بلکه شدت و میزان بارش ناشی از آنها نیز بیشتر شده استجنوب

بارش با پایگاه بارش اسفزاري و  ايجهانی و منطقه هاي داده بین پایگاه م این پژوهش مقایسه). هدف از انجا1392دارند،

اي بارش خواهیم هاي جهانی و منطقه ایستگاهی ایران زمین است. براي آگاهی بیشتر در زیر به معرفی برخی پایگاه

  پرداخت.

  

  )GPCC( بارش جهانی آب وهوا شناسیمرکز 

ایجاد شد. این مرکز توسط  1به درخواست سازمان هواشناسی جهانی 1989بارش جهانی در سال  آب وهوا شناسیمرکز 

اي با سازمان هواشناسی کشور آلمان بنا نهاده شد. هدف این مرکز برآورده کردن نیاز کاربران به تحلیل بارش شبکه

و  1،  5/2ها با تفکیک بر روي یاخته ) این مرکز مقادیر بارش6 نسخه( دقت و زمان مناسب است. در جدیدترین نسخه

زمین از  ها براي کل کرهبه لحاظ پوشش مکانی داده صورت رایگان در اختیار کاربران قرار دارد. قوسی به درجه 5/0

 1/1901زمانی  ها بازهدرجه عرض قوسی را در بر دارند. از لحاظ تفکیک زمانی داده 90تا  -90طول و از  180تا  -180

بارش جهانی  آب وهوا شناسیهاي مرکز صورت جمع بارش ماهانه هستند. منبع داده دهند و بهرا پوشش می 12/2010تا 

 به شرح زیر است:

 هاي همدید هواشناسی؛ هاي ایستگاهداده -1

 ي ماهانه؛آب و هواهاي بولتن -2

 ده امریکا؛هاي همدید مرکز ملی اقیانوس و جوشناسی ایاالت متح هاي بارش ماهانه ایستگاهداده -3

 کشور عضو سازمان هواشناسی جهانی؛  176هاي ملی داده -4

 اي؛ المللی منطقه هاي بینهاي برخی از پروژهمجموعه داده -5

 ي انگلستان؛آب و هواهاي واحد پژوهش مجموعه داده -6

 هاي سازمان خواروبار جهانی؛مجموعه داده -7

 گذشته جهانی.  آب و هوا هاي شبکهمجموعه داده -8

  

  )GPCP( بارش جهانی وهوا شناسیآب طرح 

و  2جهان آب و هوايبرنامه پژوهشی  المللی سازمان هواشناسی جهانی بارش جهانی یک طرح بین آب وهوا شناسیطرح 

                                                
1 -World Meterology Organization 
2 -World Climate Research Program 
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است که هدف آن ایجاد سري زمانی بلندمدت ماهانه بارش و تحلیل بارش با تفکیک  1پروژه مبادله آب و انرژي جهانی

درجه عرض جنوبی  75/88قوسی است که از  درجه 5/2در  5/2ها است. تفکیک مکانی دادهزمانی کمتر بر روي جهان 

ها ماهانه درجه شرقی را در بر دارد. مقیاس زمانی داده 75/358 درجه طول تا 25/1درجه عرض شمالی و از  75/88تا 

ماهانه هستند. در نگاهی کلی، منبع  صورت میانگین بارش ها در دسترس هستند که بهداده 12/2013تا  1/1979است و از 

  به شرح زیر است: 2 هاي نسخهبارش جهانی در داده آب وهوا شناسیهاي طرح داده

 بارش جهانی؛  آب وهوا شناسیطرح  هاي قطبی و زمین آهنگماهواره -1

 ؛ 3و مرکز پروازهاي فضایی گودارد 2هاي سازمان ملی فضایی و هوانورديماهواره -2

 هاي باران سنجی.  ایستگاه -3

 

 )Aphrodite( پایگاه داده افرودیت

پژوهشی بشر و طبیعت در سال  و مؤسسه 4تحقیقات هواشناسی سازمان هواشناسی کشور ژاپن این پایگاه توسط مؤسسه

ا تفکیک مکانی بارش براي آسیا ب گذاري شده است. هدف این پایگاه داده ایجاد یک پایگاه داده روزانهبنا و پایه 2006

). مختصات جغرافیایی 1شکل( باالست. این پایگاه داده براي چهار کرنل و چهارچوب مختلف در آسیا فراهم شده است

زمانی  ) آمده است. بازه1( چهار چهارچوب مختلف که براي اوراسیا، ژاپن، خاورمیانه و مونسون آسیاست، در جدول

است که به لحاظ تفکیک مکانی داراي دو نسخه  31/12/2007تا  1/1/1951از هاي موجود و در دسترس این پایگاه داده

هاي جدیدتر قوسی هستند. این پایگاه داده داراي چندین نسخه براي مناطق یاد شده است. در نسخه درجه 5/0و  25/0

هاي باران  ستگاهقوسی) دقت برآورد بارش بیشتر است؛ زیرا از ای درجه 5/0و  V1003R1 )25/0و  V1101افرودیت

هاي یابی استفاده شده است. منبع داده براي ایجاد این پایگاه دادهسنجی بیشتري براي محاسبات زمین آماري و درون

ها و  هاي داده بارش مختلفی است که در زیر آمده است. رنگ قرمز ایستگاه هاي باران سنجی پایگاه ایستگاه بارش شبکه

هاي  اند. داده ز مراکز هواشناسی و آب شناسی محلی و یا پژوهشگران هر منطقه به دست آمدهدهند که انقاطی را نشان می

، مرکز 5ي تاریخیآب و هواهاي  شبکه جهانی داده اند، شامل از پیش گردآوري شده که به رنگ سیاه نمایش داده شده

، 7يآب و هواهاي  هاي مرکز ملی تحقیقات جوي، مرکز ملی داده ، آرشیو داده6اکسیدکربن واکاوي اطالعات دي

، کمیسیون رودخانه 9GEWEXاي مونسون آسیایی، مرکز داده آزمایش حاره8سازمان خواروبار جهانی ایاالت متحده

پیوند از دور  انههاي مربوط به سامهستند. همچنین، داده 11اروپایی آب و هواهاي ارزیابی داده و مجموعه10میکونگ

                                                
1 -Global Energy and Water Cycle Experiment 
2 - National Aeronautics and Space Administration 
3 - Goddard Space Flight Center 
4 - Meteorological Research Institute of Japan Meteorological Agency 
5 - Global Historical Network 
6 - Carbon Dioxide Information Analysis Center 
7 - National Climatic Data Center  
8 - Food and Agriculture Organization of the United Nations 
9 - GEWEX Asian Monsoon Experiment-Tropics  
10 - The Mekong River Commission 
11 - European Climate Assessment & Dataset 
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اي بارش هاي جهانی و منطقه هاي کلی پایگاه طور کلی، ویژگی که با رنگ آبی نمایش داده شده است. به 1ايسیاره

  استفاده شده در این پژوهش به شرح جدول زیر است:

  
  بارش پایگاه داده افرودیت هاي روزانهچارجوب دسترسی به داده )1شکل 

 
 چهارچوب پوش پایگاه داده افرودیت بر روي آسیا )1جدول

  عرض جغرافیایی  طول جغرافیایی  منطقه

  شمالی 84 -34  شرقی 165 -15  اوراسیاي شمالی

  شمالی 46 -24  شرقی 146 - 123  ژاپن

  شمالی 45 -15  شرقی 65-20  خاورمیانه

  شمالی 55 - جنوبی 15  شرقی 150-60  مونسون آسیا

  

  )Asfezari( 2اسفزاريپایگاه داده بارش 

) در دانشگاه اصفهان ایجاد شده است. این پایگاه داده به کمک 1384( پایگاه داده بارش اسفزاري توسط مسعودیان

 31/12/2004تا  1/1/1961زمانی  ي و باران سنجی طی بازهآب و هواایستگاه همدید،  1437 بارش روزانههاي داده

-یابی از روش زمین آماري کریگینگ استفاده شده است. مقادیر بارش بر روي یاختهفراهم شده است. براي انجام درون

است که  15992*7187ایران زمین برآورد شده است که حاصل آن ماتریسی در ابعاد  کیلومتر بر روي پهنه 15*15هاي 

هاي جوي؛ از جمله اي سایر سنجهبارش بر ها قرار دارند. عالوه بر سنجهها یاخته ها روز و بر روي ستونبر روي ردیف

   ها موجود و در دسترس است.دما و رطوبت نیز داده

  

  

  

  

 

                                                
1 - Global Telecommunication System 
2- Asfezari 



  
  

 71/... با پایگاه بارش اسفزاري و ایستگاهی اي بارشجهانی و منطقه ةهاي داد بین پایگاه مقایسه

 
  هاي داده استفاده شده در این پژوهش هاي پایگاه ) ویژگی2جدول

  پوشش زمانی  پوشش مکانی  تفکیک زمانی  تفکیک مکانی  پایگاه بارش

GPCC  5/0 ،1  12/2010- 1/1901  کل جهان  ماهانه  (درجه) 5/2و  

GPCP  5/2 (درجه)  ماهانه  
  عرض شمالی 75/88تا  - 75/88

  طول شرقی 75/358تا  25/1
1/1979 - 12/2013  

Aphrodite  25/0  31/12/2007-1/1/1951  آسیا  روزانه  (درجه) 5/0و  

Asfezari  15*15 (کیلومتر)  31/12/2004 - 11/10/1960  ایران  روزانه  

Station  -  31/12/2004-1/1/1960  ایران  روزانه  

 

  پژوهش روش وها داده 

هاي بارش جهانی  ایران زمین پایگاه در صورت وجود)، ماهانه و ساالنه( هاي بارش روزانهبراي انجام این پژوهش از داده

با V1101 بارش جهانی، افرودیت ویرایش آب وهوا شناسیبارش جهانی، مرکز  آب وهوا شناسیاي طرح و منطقه

 قوسی و افرودیت ویرایش درجه 5/0با تفکیک مکانی  V1101 قوسی، افرودیت ویرایش درجۀ 25/0تفکیک مکانی 

V1003  هاي یاد شده  پایگاه استفاده شد. مقادیر بارش ایران و تغییرات آن برپایه قوسی درجه 25/0با تفکیک مکانی

مقایسه  2004تا  1979زمانی  بازه ي طیآب و هواهاي همدید و  محاسبه شد و با پایگاه داده بارش اسفزاري و ایستگاه

هاي مورد مطالعه یکسان نیست؛ ولی براي  هاي در دسترس براي پایگاهزمانی داده ذکر این نکته الزم است که بازه شد.

ابتدا  محاسبات انجام شده است. 31/12/2004تا  1/1/1979زمانی مشترك؛ یعنی از  ها در بازه ارزیابی و مقایسه بین پایگاه

گرفتند، مشخص شد و یک سري زمانی هایی که در داخل مرز سیاسی کشور ایران قرار میاي هر پایگاه جداگانه یاختهبر

ایران زمین استخراج شد. براي شناسایی و معناداري روند از  در صورت وجود)، ماهانه و ساالنه بارش براي پهنه( روزانه

  یب و نرخ تغییرات بارش از آزمون شیب سن بهره گرفته شد. آزمون روند من کندال و براي ارزیابی مقادیر ش

  

 هاي پژوهشیافته

  هاي داده همبستگی بین پایگاه

طور که قابل  دهد. همانمورد بررسی را نشان می هفت پایگاه داده ایران بر پایه ) سري زمانی بارش ساالنه3( شکل

مورد مطالعه کم و بیش دچار  هاي مختلف طی دوره پایگاه ایران بر پایه مالحظه است، سري زمانی بارش ساالنه

هاي بارش همزمان و هماهنگ باهم اتفاق افتاده است. میزان بارش  ها، نوسان هایی شده است و در تمام پایگاه نوسان

دیر سایر مورد مطالعه بیشتر از مقا ) طی دوره3رنگ قرمز پررنگ در شکل ( هاي ایستگاهیداده دریافتی کشور برپایه

-1979زمانی  ایران طی بازه شود، میانگین بارش ساالنه) نیز مشاهده می3( طور که در جدول هاي داده است. همان پایگاه

بارش میزان بارش دریافتی کشور کم و بیش نزدیک به هم  هاي داده میلیمتر است. در سایر پایگاه 369برابر با  2004

اي کار درستی نیست و همراه با خطاي فراوانی است. هاي ایستگاهی و نقطهبراساس دادهاي هستند. اصوالً میانگین پهنه

ها داراي نظم خاصی نباشد و تغییرات بارش بر روي پهنه زیاد  شود که ایستگاهمیزان خطا وقتی چشمگیر و قابل توجه می

در ایران زمین به دالیلی از جمله پیکربندي  کند؛ چراکه نه تنها تغییرات بارشباشد. موارد یاد شده براي ایران صدق می
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هاي هواشناسی نیز از پراکنش و  کشور در راستاي عرض جغرافیایی و غیره زیاد است؛ بلکه ایستگاه ها و گستره ناهمواري

کامل  ها داراي داده که تمام پایگاه 2004-1979زمانی مشترك کنند. در این پژوهش از بازهنظم خاصی پیروي نمی

کامل داشتند که پراکنش آنها بر  ایستگاه باران سنجی داده 11ایستگاه همدید و  33زمانی  شند، استفاده شد. در این بازهبا

شمالی کشور که  هاي انتخاب شده در نیمه ) فراوانی ایستگاه2( ) نشان داده شده است. با توجه به شکل2( روي شکل

توان به چندین ایستگاه همدید سواحل است، بیشتر است. براي نمونه، می میزان بارش دریافتی آنها در طول سال زیاد

جنوبی و مرکز  که در نیمه میلیمتر است؛ درحالی 1500آنها بیش از  جنوبی خزر اشاره کرد که میانگین بارش ساالنه

از مقادیر واقعی آن که برابر ایران بیش  ها کمتر است و این خود باعث شده که میانگین بارش پهنه کشور فراوانی ایستگاه

) آمده است. طبق 4 ( هاي مختلف بارش در جدول میلیمتر است، جلوه کند. میزان همبستگی بین پایگاه 250 5با 

بارش همبستگی بسیار باالي وجود دارد. پایگاه داده اسفزاري ایران بیشترین همبستگی را با  هاي داده جدول بین پایگاه

 دهد. بارش جهانی نشان می ب وهوا شناسیآپایگاه داده مرکز 
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  هاي مختلف بارش بر روي ایران زمین هاي پایگاه) موقعیت یاخته2شکل

  

دوم پایگاه داده اسفزاري بیشترین همبستگی را با  است. در مرتبه 981/0میزان همبستگی بین این دو پایگاه داده 

 دهد. پایگاه داده ایستگاهی نیز بیشترین همبستگی را با نسخهبارش جهانی نشان می آب وهوا شناسیپایگاه داده طرح 

V1101  هاي داده بارش  است. سایر پایگاه 88/0دهد و میزان همبستگی برابر با حدود نشان می 25/0پایگاه داده افردیت

بیشترین همبستگی را  25/0پایگاه داده افردیت  V1101 دهند. براي نمونه، نسخهباهم همبستگی بسیار باالیی را نشان می

است. همچنین، پایگاه داده مرکز  999/0دهد. میزان همبستگی برابر با نشان می 5/0پایگاه داده افردیت  V1101 با نسخه

  دهد.بارش جهانی نشان می آب وهوا شناسیبارش جهانی بیشترین همبستگی را با پایگاه داده طرح  آب وهوا شناسی

  

 
  مورد بررسی هفت پایگاه داده ایران بر پایه سري زمانی بارش ساالنه )3شکل

  

  )2004-1979زمانی  مختلف (طی بازه هاي داده پایگاه بارش ایران برپایه ) میانگین ساالنه3جدول

STATION ASFEZARI 
Aphrodite 

٢۵/٠  
V1003R1 

Aphrodite 
٢۵/٠  

V1101 

Aphrodite ۵/٠ 
V1101   

GPCP GPCC  

369  5/258  213  3/224  8/222  4/289  3/256  
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  اي بارشهاي جهانی و منطقه ایران بر پایگاه ) همبستگی بین میزان بارش ساالنه4جدول 

Station Asfezari 
Aphrodite 

٢۵/٠  
V1003R1 

Aphrodite 
٢۵/٠  

V1101 

Aphrodite 
۵/٠ 

V1101   
GPCP GPCC    

86/0  981/0  989/0  99/0  991/0  996/0  1  GPCC  

864/0  97/0  985/0  987/0  988/0  1  996/0  GPCP  

877/0  969/0  998/0  999/0  1  988/0  991/0  
Aphrodite 

۵/٠ 
V1101  

879/0  967/0  0,998  1  999/0  987/0  99/0  
Aphrodite 

٢۵/٠  
V1101  

873/0  965/0  1  998/0  998/0  985/0  989/0  
Aphrodite 

٢۵/٠  
V1003R1  

853/0  1  965/0  967/0  969/0  97/0  981/0  Asfezari 

1  853/0  873/0  879/0  877/0  864/0  86/0  Station  

درصد معنادار است. 95هاي ماتریس در سطح اطمینان میزان همبستگی براي تمامی درایه  

  

ایران  مقادیر بارش ماهانه ها برپایه هاي داده بارش اسفزاري و ایستگاهی با سایر پایگاه پایگاه میزان همبستگی ماهانه

بارش  طور که قابل مالحظه است، همبستگی پایگاه داده )آمده است. همان4( محاسبه شد و نتایج حاصل از آن در شکل

درصد 95هاي سال باالست و در سطح اطمینان  ایران در کل ماه بارش ماهانه برپایه هاي داده اسفزاري با اغلب پایگاه

هاي  ها کمتر است. در ماه فزاري با پایگاه داده ایستگاهی نسبت به سایر پایگاهمعنادار است. میزان همبستگی پایگاه اس

)میزان 5( هاي خشک سال است. شکل ژانویه تا می، نوامبر و دسامبر) میزان همبستگی بیشتر از ماه( مرطوب سال

دهد. ایران نشان می ارش ماهانهمقادیر ب ها برپایه هاي داده بارش ایستگاهی را با سایر پایگاه پایگاه همبستگی ماهانه

هاي مرطوب سال و  هاي داده بارش مربوط به ماه بیشترین همبستگی بین پایگاه داده بارش ایستگاهی با سایر پایگاه

شود. در ماه می میزان همبستگی بیشینه و در ماه سپتامبر میزان هاي خشک سال دیده می کمترین میزان همبستگی در ماه

  است. همبستگی کمینه 
  

 
  بارش هاي داده اسفزاري با سایر پایگاه بین پایگاه داده ) میزان همبستگی ماهانه4شکل 
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  بارش هاي داده ایستگاهی با سایر پایگاه بین پایگاه داده میزان همبستگی ماهانه )5شکل 

  

  روند تغییرات بارش ایران

درجه قوسی)  5/0( بارش جهانی آب وهوا شناسیمرکز  داده ایران بر اساس پایگاه روند تغییرات بارش ساالنه و ماهانه

هاي سال نزولی است؛ ولی معنادار نیست.  )آمده است. نتایج نشان داد که روند تغییرات بارش در اغلب ماه5( در جدول

این ماه از سال براي ایران افزایشی درصد روند بارش معنادار است. روند بارش در 95تنها در ماه ژوئیه در سطح اطمینان 

میلیمتر به ازاي هر دهه است. در ماه می روند بارش نزولی است و با توجه به  03/1است و نرخ افزایش بارش برابر با 

درصد است؛ ولی  90محاسبه شده براي آزمون ناپارامتریک من کندال معناداري آن نزدیک به سطح اطمینان  آماره

درجه قوسی) به لحاظ  5/0( بارش جهانی آب وهوا شناسیمرکز داده  پایگاهوند بارش ساالنه بر اساس معنادار نیست. ر

روند تغییرات بارش ساالنه میلیمتر به ازاي هر دهه است.  5/8آماري معنادار نیست؛ ولی کاهشی است و نرخ کاهشی آن 

درجه قوسی) نیز محاسبه شد و نتایج آن در  5/2( هانیبارش ج آب وهوا شناسیطرح بر اساس پایگاه داده ایران  و ماهانه

هاي بسیار زیادي با )آمده است. نتایج حاصل از روند تغییرات بارش ایران مربوط به این پایگاه داده شباهت6( جدول

سال  هاي درجه قوسی) دارد. براساس این پایگاه نیز در اغلب ماه 5/0( بارش جهانی آب وهوا شناسیمرکز پایگاه داده 

میزان بارش دریافتی کشور رو به کاهش است. در این پایگاه نیز ماه ژوئیه میزان بارش دریافتی کشور روند مثبت و 

میلیمتر به  5/1دهد. نرخ افزایشی بارش در این ماه از سال برابر با درصد از خود نشان می 95معناداري در سطح اطمینان 

 99و  95، 90یز براساس این پایگاه داده کاهشی است؛ ولی در سطوح اطمینان کشور ن ازاي هر دهه است. بارش ساالنه

آب مرکز  میلیمتر به ازاي هر دهه است. همانند پایگاه داده 6/9درصد معنادار نیست. نرخ کاهشی بارش ایران برابر با 

 محاسبه دهد و آمارهن میدرجه قوسی) در ماه می نیز بارش روند کاهشی از خود نشا 5/0( بارش جهانی وهوا شناسی

ها ایران براساس پایگاه داده ) است. تغییرات بارش ساالنه و ماهانه64/1( درصد 90آزمون نزدیک به سطح معناداري  شده

). براساس این پایگاه 7جدول ( هاي بسیار زیادي دارددرجه قوسی نیز با دو پایگه قبلی شباهت 25/0 )V1101( افرودیت

دهد. در ماه ژوئیه میزان بارش کشور روند ها میزان بارش کشور روند منفی و کاهشی از خود نشان می ماهنیز در اغلب 

دهد. در ماه می نیز روند تغییرات بارش ایران معنادار از خود نشان می درصد95افزایشی و معناداري در سطح اطمینان 

میلیمتر به ازاي هر دهه رو به  3درصد حدود  90 است؛ ولی روند آن کاهشی است و میزان بارش در سطح اطمینان

معناداري است، ماه اکتبر است که در این ماه  هاي دیگر که تغییرات آن نزدیک به آستانه کاهش است. یکی دیگر از ماه

  نیز روند بارش کاهشی است.
  



  
  

  117 ، شماره پیاپی1394 تابستان، دوم ، شماره30فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال / 76

 
  درجه قوسی) 5/0( بارش جهانی آب وهوا شناسیمرکز ) روند بارش ماهانه و ساالنه ایران براساس پایگاه داده 5جدول

Qmax %95 Qmin %95 Qmax %99 Qmin %99 Q ماه  آماره  معناداري  

 ژانویه 53/0  22/0 - 033/1 475/1 - 676/0 032/1

 فوریه - 06/1  - 468/0 - 891/1 958/0 - 465/1 59/0

 مارس - 97/0  - 496/0 - 767/1 73/0 - 488/1 445/0

 آوریل 93/0  372/0 - 623/0 314/1 - 411/0 15/1

 می - 54/1  - 345/0 - 809/0 342/0 - 681/0 132/0

 ژوئن - 26/0  - 026/0 - 237/0 159/0 - 172/0 112/0

213/0 011/0 26/0 025/0 - 103/0  2,2 ژوئیه 

 اوت - 79/0  - 02/0 - 16/0 09/0 - 122/0 054/0

 سپتامبر 00  00 - 091/0 115/0 - 066/0 085/0

 اکتبر - 28/1  - 127/0 - 322/0 208/0 - 26/0 091/0

 نوامبر 22/0  06/0 - 897/0 11/1 - 622/0 772/0

 دسامبر 66/0  24/0 - 46/1 744/1 - 979/0 396/1

 ساالنه - 75/0  - 853/0 - 229/5 415/2 - 136/4 5/1

  درصد معنادار است. 95روند در سطح اطمینان  

 درجه 25/0با تفکیک مکانی  V1003 افرودیت نسخهپایگاه  براساس پایگاهبارش  هاي داده همانند سایر پایگاه

 هاي سال روند بارش ایران کاهشی است. شباهت بسیار زیادي بین دو پایگاه پایگاه افرودیت نسخه قوسی نیز در اغلب ماه

V1003  ها پایگاه افرودیت نسخهقوسی و پایگاه داده درجه 25/0با تفکیک مکانی V1101  25/0با تفکیک مکانی 

هاي می و ژوئیه روند بارش ایران  شود. در این پایگاه نیز در ماهقوسی به لحاظ نوع روند و نرخ روند مشاهده می درجه

 V1003 همانند پایگاه افرودیت نسخه معنادار است. در ماه ژئویه روند بارش مثبت و در ماه می روند بارش منفی است.

  دهد؛ ولی معنادار نیست. کشور روند منفی از خود نشان می نهقوسی بارش ساال درجه 25/0با تفکیک مکانی 

  

  درجه قوسی) 5/2( بارش جهانی آب وهوا شناسیطرح ) روند بارش ماهانه و ساالنه ایران بر اساس پایگاه داده 6جدول 

Qmax%95 Qmin%95 Qmax%99 Qmin%99 Q ماه  آماره  معناداري  

 ژانویه 35/0  22/0 - 234/1 - 743/1 - 786/0 22/1

 فوریه - 15/1  - 481/0 - 067/2 195/1 - 476/1 701/0

 مارس - 23/1  - 512/0 - 022/2 757/0 - 686/1 362/0

 آوریل 97/0  462/0 - 67/0 445/1 - 39/0 224/1

 می - 63/1  - 304/0 - 917/0 301/0 - 772/0 132/0



  
  

 77/... با پایگاه بارش اسفزاري و ایستگاهی اي بارشجهانی و منطقه ةهاي داد بین پایگاه مقایسه

 
 ژوئن 22/0  021/0 - 228/0 181/0 - 145/0 141/0

265/0 018/0 321/0 032/0 - 15/0   25/2 ژوئیه 

 اوت - 62/0  - 021/0 - 175/0 086/0 - 128/0 052/0

 سپتامبر 57/0  022/0 - 091/0 123/0 - 048/0 107/0

 اکتبر - 79/0  - 11/0 - 394/0 29/0 -3/0 135/0

 نوامبر 09/0  065/0 - 975/0 206/1 - 684/0 98/0

 دسامبر 66/0  316/0 - 466/1 009/2 - 063/1 503/1

 ساالنه - 71/0  - 959/0 - 869/4 816/2 - 981/3 046/2

 درصد معنادار است. 95روند در سطح اطمینان  

  

  ) روند و مقادیر نرخ شیب براي بارش ایران براساس پایگاه داده افرودیت نسخه7جدول

 V1101 قوسی درجه 25/0با تفکیک مکانی  

Qmax%95 Qmin%95 Qmax%99 Qmin%99 Q ماه  آماره  معناداري  

 ژانویه 93/0  31/0 - 774/0 379/1 - 439/0 001/1

 فوریه - 06/1  - 389/0 - 603/1 928/0 - 218/1 528/0

 مارس - 97/0  - 42/0 - 485/1 665/0 - 229/1 425/0

 آوریل 97/0  354/0 - 553/0 238/1 - 33/0 046/1

 می - 76/1  + - 297/0 - 687/0 257/0 - 559/0 049/0

 ژوئن -4/0  - 046/0 - 207/0 13/0 - 159/0 085/0

199/0 028/0 239/0 006/0 - 112/0  42/2 ژوئیه 

 اوت - 93/0  - 028/0 - 138/0 062/0 - 108/0 031/0

 سپتامبر 04/0  001/0 - 076/0 098/0 - 056/0 078/0

 اکتبر -5/1  - 16/0 -4/0 146/0 - 309/0 058/0

 نوامبر 22/0  101/0 - 715/0 966/0 - 508/0 698/0

 دسامبر 75/0  283/0 - 158/1 574/1 - 82/0 272/1

 ساالنه - 35/0  - 296/0 - 626/3 25/2 - 892/2 697/1

  درصد معنادار است. 95روند در سطح اطمینان  درصد معنادار است. 90روند در سطح اطمینان  + 

  

ها دیگري از پایگاه داده افرودیت آمده است. یافته ) روند بارش ساالنه و ماهانه ایران براساس نسخه9( در جدول

هاي قبلی این پایگاه داده تفاوتی چندانی مشاهده افرودیت با نسخه پایگاه داده نشان داد که بین نتایج حاصل از این نسخه

 هاي داده ر پایگاهدهند. پایگاه داده اسفزاري برخالف ساینشد و دو ماه آوریل و ژوئیه روند معناداري از خود نشان می

اي نیست؛ بلکه تنها براي کشور ایران ایجاد شده است. براي آگاهی از دقت استفاده شده در این پژوهش جهانی یا منطقه
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بین نتایج حاصل از تحلیل روند نیز بر روي سري  اي براي برآورد بارش در کشور ایران مقایسههاي جهانی و منطقه پایگاه

  آمده است. 10بارش ایران زمین انجام شد که نتایج حاصل از آن در جدول  نهزمانی ماهانه و ساال

  

  با V1003) معناداري و مقادیر نرخ شیب براي بارش ایران براساس پایگاه افرودیت نسخه8جدول 

  قوسی  درجه 25/0تفکیک مکانی  

 Qmax %95 Qmin %95 Qmax%99 Qmin%99 Q ماه  آماره   معناداري  

 ژانویه 1/1  302/0 - 787/0 42/1 - 43/0 028/1

 فوریه  - 06/1  - 347/0 - 604/1 888/0 - 176/1 522/0

 مارس  - 93/0  - 40/0 - 379/1 599/0 - 152/1 422/0

 آوریل 15/1  358/0 - 504/0 196/1 - 31/0 998/0

 می - 68/1 + - 258/0 - 634/0 24/0 - 529/0 078/0

 ژوئن - 44/0  - 048/0 - 198/0 109/0 - 138/0 07/0

181/0 023/0 211/0 009/0 - 096/0  29/2 ژوئیه 

 اوت - 93/0  - 036/0 - 142/0 054/0 - 099/0 029/0

 سپتامبر 09/0  002/0 - 066/0 089/0 - 049/0 074/0

 اکتبر -5/1   - 144/0 - 347/0 146/0 - 296/0 042/0

 نوامبر 26/0  07/0 - 702/0 912/0 - 488/0 679/0

 دسامبر 71/0  314/0 - 147/1 541/1 - 759/0 229/1

 ساالنه -4/0  - 297/0 - 482/3 385/2 - 616/2 724/1

  درصد معنادار است. 95روند در سطح اطمینان درصد معنادار است. 90روند در سطح اطمینان  + 

  

طوري که به هاي می و ژوئیه میزان بارش ایران دچار تغییرات و روند معناداري شده است؛ به این جدول در ماه برپایه

درصد معنادار هستند. در ماه می روند بارش منفی است و نرخ تغییرات بارش کشور  90و  95ترتیب در سطوح اطمینان 

که براي ماه ژوئیه روند مثبت است و نرخ تغییرات بارش در  میلیمتر به ازاي هر دهه است؛ درحالی 78/4در این ماه برابر با 

 شده آزمون نزدیک به آستانه محاسبه میلیمتر به ازاي هر ده سال است. در ماه اکتبر نیز آماره 1این ماه از سال حدود 

بارش ایستگاهی بر  هاي داده بارش، پایگاه داده برخالف سایر پایگاهدرصد است.  90معناداري روند در سطح اطمینان 

نتایج حاصل از تحلیل روند بر روي مقادیر  است. برپایهو نامنظم  اي و منظم نیست؛ بلکه پراکندهایران شبکه روي پهنه

هاي مختلف سال روند بارش تنها در دو ماه فوریه و  توان گفت که در بین ماهمورد مطالعه می بارش ماهانه طی دوره

  درصد معنادار است و براي هر دو ماه روند کاهشی است. 90مارس به لحاظ آماري در سطح اطمینان 

  

  



  
  

 79/... با پایگاه بارش اسفزاري و ایستگاهی اي بارشجهانی و منطقه ةهاي داد بین پایگاه مقایسه

 
   V1101 وند و مقادیر نرخ شیب براي بارش ایران براساس پایگاه داده افرودیت نسخه) ر9جدول 

  قوسی  درجه 5/0با تفکیک مکانی 

Qmax%95 Qmin%95 Qmax%99 Qmin%99 Q ماه   هآمار معناداري  

 ژانویه  97/0  307/0 - 78/0 357/1 - 431/0 998/0

 فوریه -1/1  - 404/0 - 632/1 9/0 - 22/1 52/0

 مارس - 97/0  - 438/0 - 491/1 678/0 - 234/1 386/0

 آوریل 97/0  341/0 - 549/0 23/1 - 326/0 062/1

 می - 85/1 +  -3/0 - 681/0 256/0 - 559/0 037/0

 ژوئن - 35/0  - 046/0 - 194/0 129/0 - 159/0 09/0

195/0 031/0 229/0 006/0 - 108/0  42/2 ژوئیه 

 اوت - 93/0  - 027/0 - 136/0 062/0 - 101/0 032/0

 سپتامبر 18/0  007/0 - 071/0 1/0 - 05/0 074/0

 اکتبر - 41/1   - 155/0 - 39/0 145/0 - 289/0 057/0

 نوامبر 22/0  - 107/0 - 71/0 956/0 - 516/0 718/0

 دسامبر 71/0  319/0 - 154/1 53/1 - 811/0 263/1

 ساالنه - 48/0  - 333/0 - 655/3 174/2 - 906/2 691/1

  درصد معنادار است. 95رونددر سطح اطمینان  درصد معنادار است. 90+روند در سطح اطمینان 

  

هاي داده بارش متفاوت است؛ زیرا در اغلب  سایر پایگاه نتایج حاصل از این پایگاه با نتایج حاصل از تحلیل روند بر

هاي دیگر روند  بارش سایر ماه هاي ژوئیه و می داراي روند معناداري هستند و بارش، بارش ایران در ماه هاي داده پایگاه

هاي دیگر در این است که میانگین  دهند. علت متفاوت بودن نتایج این پایگاه با سایر پایگاهمعناداري از خود نشان نمی

توان آن را بزرگ ایران کافی نیست و نمی ایستگاه با پراکنش نامنظم براي پهنه 44 حاصل از مقادیر بارش ساالنه و ماهانه

حاصل از پایگاه  میانگین بارش ساالنه )آمده است 3( طور که در جدول ایران در نظر گرفت. بنابراین، همان پهنه براي

ایستگاهی بسیار حساس  بارش بسیار متفاوت است. میانگین حاصل از پایگاه داده هاي داده ایستگاهی با سایر پایگاه داده

جنوبی و مرکز  هاي نیمه براي برآورد میانگین است. اگر براي نمونه ایستگاه ها ها و گزینش ایستگاه به پراکنش ایستگاه

دادیم، ) بودند و آنها را در میانگین دخالت می2004-1979( زمانی مشترك هاي کاملی طی بازهکشور داراي داده

بنابراین، این موضوع به نوعی آمد. دست می میلیمتر) آن براي ایران به 369( میانگین بارش ایران کمتر از مقدار کنونی

  کند. را گوشزد می هاي ایستگاهی در برآورد و قضاوت در مورد بارش یک پهنهضعف داده
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  گیرينتیجه

روز براي انجام هرگونه پژوهش در علوم  زمانی مناسب و به - هاي جوي با تفکیک مکانیهاي سنجهدسترسی به داده

هاي جوي ثبت شده هاي مربوط به سنجهرود. دادهجام پژوهش به شمار میجوي ضروري است و از مهمترین مراحل ان

داراي گپ هستند) و یا دسترسی به آنها و انتشار با تأخیر همراه است. ( اي) در ایران زمین یا کامل نیستندنقطه( ایستگاهی

هاي مرکزي، شرقی و جنوبی شهاي هواشناسی در برخی مناطق کشور؛ از جمله بخ عالوه براین، پراکنش مکانی ایستگاه

زیادي  ها در این مناطق بسیار زیاد است و با استانداردهاي جهانی فاصله ایستگاه کشور چندان مناسب نیست و فاصله

کند. این مهم هاي مناسب را ایجاب میهاي داده ). بنابراین، این امر لزوم دسترسی به پایگاه1390رضیئی و فتاحی، ( دارند

بارش که یک متغیر سرکش است، بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش از مقادیر بارش برآورد  مورد سنجهبویژه در 

بارش جهانی،  آب وهوا شناسیبارش جهانی، مرکز  آب وهوا شناسیاي طرح هاي بارش جهانی و منطقه پایگاه شده

 درجه 5/0با تفکیک مکانی  V1101 قوسی، افرودیت ویرایش درجه 25/0با تفکیک مکانی V1101 افرودیت ویرایش

قوسی براي ایران استفاده شد و با مقادیر بارش ثبت  درجه 25/0با تفکیک مکانی  V1003 قوسی و افرودیت ویرایش

 انه و ساالنهاسفزاري مقایسه شد. همچنین، بر روي مقادیر ماه پایگاه داده ها و مقادیر برآورده شده شده بر روي ایستگاه

کندال انجام شد و نرخ روند به کمک آزمون شیب هاي مختلف تحلیل روند به روش ناپارامتریک من بارش ایران پایگاه

ایران مربوط به  ها نشان داد که همبستگی و ارتباط معناداري بین برآورد بارش ساالنه و ماهانهسن برآورد شد. یافته

 بارش اسفزاري و ایستگاهی وجود دارد. این ارتباط براي پایگاه داده ارش با پایگاه دادهاي بهاي جهانی و منطقه پایگاه

کشور و  ایستگاهی بیشتر است. اگرچه رفتار سري زمانی مقادیر بارش ساالنه بارش اسفزاري نسبت به پایگاه داده

؛ ولی مقادیر بارش آنها با هم متفاوت است. بارش است هاي داده هاي آن هماهنگ با رفتار سري زمانی سایر پایگاه نوسان

بارش  هاي داده بارش ایستگاهی با سایر پایگاه پایگاه داده میانگین ساالنه و ماهانه علت اختالف بین مقادیر برآورد شده

رات مکانی و وسیع ایران با تغیی هاي برگزیده شده و محدود بودن تعداد آنها براي پهنه مربوط به پراکنش نامنظم ایستگاه

هاي  ها در ماه بارش اسفزاري و ایستگاهی با سایر پایگاه طور کلی، ارتباط دو پایگاه داده رژیم دریافتی متفاوت است. به

آب هاي خشک است. پایگاه داده بارش اسفزاري بیشترین همبستگی را با پایگاه داده مرکز  مرطوب سال بیشتر از ماه

بارش  آب وهوا شناسیدهد. در مرتبه دوم این پایگاه بیشترین همبستگی را با طرح یبارش جهانی نشان م وهوا شناسی

 این دو پایگاه طی دوره زمانی مورد مطالعه با برآورد میانگین بارش ساالنه دارد. برآورد میانگین بارش ساالنه جهانی

  اسفزاري بسیار نزدیک است.  پایگاه داده
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  اسفزاري یر نرخ شیب براي بارش ایران براساس پایگاه داده) روند و مقاد10دول ج

Qmax%95 Qmin%95 Qmax%99 Qmin%99 Q ماه  آماره  معناداري  

 ژانویه 005/0  - 039/0 - 233/1 458/1 - 894/0 09/1

 فوریه - 45/1  - 598/0 - 055/2 867/0 - 675/1 405/0

 مارس - 41/1  - 631/0 - 756/1 453/0 - 553/1 16/0

 آوریل 44/0  209/0 - 771/0 186/1 - 534/0 003/1

032/0 - 727/0 - 208/0 887/0 - 478/0 -  2/2- می 

 ژوئن - 66/0  - 054/0 - 265/0 129/0 - 227/0 085/0

 ژوئیه 9/1 +  104/0 - 039/0 261/0 - 001/0 203/0

 اوت - 75/0  - 033/0 - 217/0 082/0 - 148/0 04/0

 سپتامبر 26/0  009/0 - 107/0 14/0 - 088/0 096/0

 اکتبر - 59/1  - 197/0 - 472/0 162/0 - 377/0 066/0

 نوامبر 22/0  119/0 - 907/01 104/1 - 626/0 813/0

 دسامبر 35/0  252/0 - 582/1 585/1 - 118/1 278/1

 ساالنه - 19/1  - 931/1 - 21/6 51/1 - 75/4 80/0

  درصد معنادار است. 95رونددر سطح اطمینان  درصد معنادار است. 90+روند در سطح اطمینان 

  

ایران زمین نشان داد که هماهنگی  بارش پهنه هاي زمانی ماهانه و ساالنه نتایج حاصل از تحلیل روند بر روي سري

اي مورد مطالعه با پایگاه داده اسفزاري وجود دارد. هاي جهانی و منطقه هاي حاصل براي پایگاهبسیار خوبی بین یافته

هاي می و ژوئیه ایران به لحاظ آماري معنادار است. در ماه می بارش دریافتی کشور  مربوط به ماهروند تغییرات بارش 

کشور رو به  هاي داده بارش ساالنه دهد. براي کل پایگاهروند کاهشی و در ماه ژوئیه روند افزایشی و مثبتی را نشان می

بارش اسفزاري بسیار زیاد است و  پایگاه دادهتوان گفت که دقت کاهش است. با توجه به نتایج این پژوهش می

توان گفت هاي این پژوهش مییافته دهد. همچنین، بر پایهبارش نشان می هاي داده هماهنگی بسیار خوبی با سایر پایگاه

کارگیري از  هاي بارش ایران، استفاده و به زمانی بارش و بسیار دیگري از ویژگی -که براي واکاوي رفتار مکانی

بارش جهانی و  آب وهوا شناسیبارش مرکز  اي بارش؛ بویژه دو پایگاه دادههاي جهانی و منطقه هاي بارش پایگاه داده

تواند بارش اسفزاري دارند، می بارش جهانی که هماهنگی و ارتباط بسیار مناسبی با پایگاه داده آب وهوا شناسیطرح 

  بسیار مفید و سودمند باشند.
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  ایستگاهی روند و مقادیر نرخ شیب براي بارش ایران براساس پایگاه داده) 11جدول 

Qmax%95 Qmin%95 Qmax%99 Qmin%99 Q ماه  آماره  معناداري  

 ژانویه - 57/0  - 193/0 - 203/1 031/1 - 061/1 612/0

 فوریه - 76/1 +  - 799/0 - 123/2 574/0 - 786/1 158/0

 

 مارس - 68/1 +  - 594/0 - 476/1 495/0 - 156/1 107/0

 آوریل 06/1  466/0 - 685/0 588/1 - 421/0 336/1

 می -1/1  - 347/0 - 921/0 552/0 - 756/0 383/0

 ژوئن 26/0  04/0 - 373/0 525/0 - 261/0 361/0

 ژوئیه 79/0  133/0 - 227/0 601/0 - 098/0 428/0

 اوت - 32/1  - 172/0 - 599/0 246/0 - 49/0 13/0

 سپتامبر 54/1  401/0 - 296/0 018/1 - 113/0 823/0

 اکتبر - 75/0  - 277/0 - 421/1 697/0 - 11/1 - 491/0

 نوامبر 15/1  764/0 - 07/1 189/2 - 595/0 83/1

 دسامبر 26/0  183/0 - 264/1 858/1 - 873/0 483/1

 ساالنه - 57/0  - 897/0 - 37/4 81/2 -6/3 77/1

  درصد معنادار است.  95رونددر سطح اطمینان درصد معنادار است.  90+روند در سطح اطمینان 
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