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Abstract 

Return periods and the probability of the occurrence of precipitation are two important indicators 

in studies related to flooding and precipitation, and a correct understanding of the indicators can 

play an important role in climate risk studies. This study aimed to investigate the performance of 

the Multi-Source Weighted-Ensemble Precipitation (MSWEP) and to use it in determining the 

return periods and the probability of annual precipitation in Iran. For this purpose, the generalized 

extreme value (GEV) method was used. Four statistics of RMSE, MBE, PBIAS, and R2 in 

Köppen-Geiger climate classification in Iran were used to evaluate the MSWEP data. The results 

showed that this data has the best performance in arid and semi-arid regions of the country with 

a PBIAS of 0.40 and 0.32. In contrast, this data showed the least performance in two rainy (Cfa) 

and mountainous areas (Dsb), so that the maximum PBIAS between the climate zones of the 

country is seen between -2.45 and -0.09% in the above-mentioned zones, respectively. The results 

showed that the maximum probable precipitation occurs in periods of 1 to 15 years in the northern 

coasts and its maximum intensity occurs in the southern coasts of Iran. The probability of 

occurrence of precipitation in Iran fluctuates between 2.03 to 32.02%. Decreasing latitude from 

north to south and decreasing height from west to east are associated with a decrease in the 

probability of occurrence of precipitation in Iran. Maximum uncertainty is seen in the 

mountainous regions of Iran with a high probability of occurrence of precipitation. 
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 212-222صص   0011جغرافیا و مخاطرات محیطی، سال دهم، شمارۀ چهلم، زمستان 

 مقاله پژوهشی
 

چند  یوزن-یداده بارش هماد گاهیپابر اساس  در ایران بارشو احتمال رخداد  دوره بازگشتبررسی 

 (MSWEP) یمنبع
 

 ، گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهدشناسیاقلیماستادیار  -0آذر زرین

 ، گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهدشناسیاقلیمپژوهشگر پسادکتری  -یعباسعلی داداشی رودبار

 

 02/6/0011: تصویب تاریخ         01/5/0011تاریخ بازنگری:         10/1/0011: دریافت تاریخ

  چکیده

 فرین هایبارش نمایه مهم در مطالعات مربوط به س   ی  و دوبارش  و احتم ال رخ داد   ب ازگش   ت  دوره

تواند نقش مهمی در مطالعات ریسک اقلیمی داشته می نمایهد و درک صحیح از این دو نش و محس و  می 

 و (2MSWEP) یچند منبع یوزن-یداده بارش هماد گاهیپاکارایی بررس  ی باش  د. این پژوهش با هد  

 احتمال رخداد بارش ساالنه در ایران انجام شده است.بررسی و  های بازگش ت دوره کاربس ت آن در تعیین 

های برای درس  تی س  نجی داده. اس  تداده ش  د( 3GEVروش توزیع فرین تعمیم یافته )ای این منظور از بر

-های اقلیمی کوپندر پهنه 2Rو  RMSE ،MBE ،PBIAS آماری س   نجهاز چهار  MSWEPپایگاه 

ور با کش خشکنیمهدر مناطق خش ک و  این پایگاه داده که داد  نتایج نش ان  .گردیداس تداده  در ایران گایگر 

( و Cfaپرباران )دو پهنه این پایگاه داده در  ،را دارد. در مقاب  کاراییبهترین  32/1و  01/1درص   د اریبی 

قلیمی های ادر بین پهنه درصد اریبیبیشینه که طوریهب ؛کمترین کارایی را خود نشان داد (Dsbکوهستانی )

مقدار بیشینه نتایج نشان داد که  .ش د دیده  های مذکوردر پهنه درص د  -12/0و  -04/2 با ترتیبه ب کش ور 

جنوبی ایران  بیش ینه شدت آن در سواح   س اله در س واح  ش مالی و    04تا  0های در دوره محتم  بارش

کاهش عرض  اس  ت. در نوس  ان درص  د 12/32تا  13/2رخداد بارش در ایران بین  احتمال. افتداتداق می
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 کاهش احتمال رخداد بارش روزانه باکاهش ارتداعات از غر  به ش  رق و از ش  مال به جنو   جغرافیایی

بیش ینه عدم قطعیت در احتمال رخداد بارش روزانه در مناطق کوهستانی ایران   در ارتباط هس تند.  در ایران

 .شدمشاهده 

 .دوره بازگشت بارش (،GEVتوزیع فرین تعمیم یافته ) ،MSWEPایران، پایگاه داده بارش  :هاواژهکلید

 مقدمه -0

ر جهان در سراس یو توسعه اقتصاد یعیها، منابع طبرس اخت ی، زیعموم تیامن یبرا یمهم دیتهد مخاطرات طبیعی

 زانیاز نقاط جهان به م یاریدر بس   2اقلیمی فرینرخدادهای ، ریاخ یها. در س  ال(2102، 0و همکاران راگنو) هس  تند

؛ س  ال و 2102، 4؛ مایره و همکاران2104، 0؛ وال و همکاران2112، 3)الکس  اندر و همکاراناند افتهی شیافزا توجهیقاب 

، 2)چنگ و همکاران یمهندس    یو طراح س   کیر تیریمدهای اقلیمی در اهمیت فرین  یب ه دل (. 2120، 2همک اران 

 و احتمال رخداد آن دوره بازگش   ت بارش ویژهبه رخدادها در این رییتغ یچگونگش   ناخت به  یادیعالقه ز ،(2100

با اقلیم غالب خشک و  همچون ایران های بازگشت بارش و احتمال رخداد آن برای کشوریبررس ی دوره  وجود دارد.

 احتمال وقوع سیال  بسیار مدید باشد. بینیپیشتواند برای مدیریت منابع آ  و می خشکنیمه

نگین و س هایبارش مثالعنوانبه) رخدادهای فرین بارشیارتباط  بررسی یبرا آماری ایس تا و نا ایستا  یهاروشاز 

، مطالعات اقلیمی(. در 0223 ،8و همکاران نگریش  ود )اس  تدیاس  تداده م هاآن احتمال وقوع و(  یس   و خیلی س  نگین

احتمال  چراکه، دهندهای اقلیمی ارائه نمیو ایس  تا نتایج درس  تی را از واقعیت  کیکالس   فراوانی  یتحل یهاکیتکن

، فقط تعداد حالنیباا(. 2112 ،2)خالق و همکاران کنندپیروی می ییس  تایایکرد ناواز رو دوره بازگش  ت  رخداد بارش

لزوم یک مطالعه جامع در این حوزه  روازاین. اندکرده بررس  یدر ایران  س  تایانا یهامدل را با بارشاز مطالعات  یکم

 شود.احساس می

ا ر های ناایستااستداده از روش زهیس راس ر جهان انگ  در  هاآن گزارش ش ده از  پیامدهایو  فرین رخدادهای شیافزا

. (2118، 01)میلی و همکاران اس  ت افزایش داده اقلیم رییدر حال تغ هایمش  خص  ه از به دس  ت آوردن  نانیاطم یبرا

از  یاریوجود دارد. بس    هافرین  یتحل یبرا ناایس   تا یهادر مورد مدل گوناگونی یهادگاهی  ، نظرات و دح ال نیب اا 

                                                           
1 Ragno et al 

2 Extreme climate events 

3 Alexander et al 

4 Wahl et al 

5 Myhre et al 

6 Sun et al 

7 Cheng et al 

8 Stedinger et al. 

9 Khaliq et al. 

10 Milly et al 
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قدان ف ازجمله یادیز یهاتیمحدود یدارا ،باشندمی ییناایس تا تحت فرض که ها فرین  یتحل یموجود برا هایروش

احتمال رخداد در برآورد ع دم قطعی ت    و برآورد پ ارامتره ا   درگیر در یره ا یمتغ بی  ترک یبرا یچ ارچو  کل  کی  

 احتمال های بازگش  ت ودوره بررس  ی .(2102گائو و همکاران، ) وجود دارد های بازگش  تهای بارش  ی و دورهفرین

ای هدورهاز اطالعات . است یضرور یاتیو عمل ی، مهندسپژوهشی یاز کاربردها یاگس ترده  فیط یبارش برا رخداد

 یبرا یدر بخش مهندس   اقلیمی،  یهامدل یخروج یابیارز یبرا توانمی پژوهش   ی بخشدر  ب ارش  ب ازگش   ت 

 یهاامانهسبهبود  یبرا اس تداده کرد. همچنین  هارس اخت یز تیریو مد یطراحنیز برای  یاتیعمل نهیزمدر  و ریزیبرنامه

هیرپا  ؛2118، 0بوسیلوویچ و همکاران) نموداستداده این رویکرد مطالعاتی  از توانمی نیز یو خش کس ال    یس   ینیبشیپ

 رخدادهایمورد انتظار  فراوانیو  مقدار از نانیاطمقاب برآورد  ییتوانا (.2102، 3ی ان و همک اران  ؛ 2102، 2و همک اران 

اد احتمال رخدبرآورد دوره بازگشت و  از طر  دیگر اس ت.  یاس اس    ،س ک یر های مدیریتیعرص ه بهبود  یبرا فرین

های کارآمد برای بررسی بر این اس اس ض من اس تداده از روش    اس ت.  اقلیمیمطالعات در از موض وعات مهم   بارش

 های داده بارش دارایشود. پایگاههای معتبر نیز یک ض رورت جدی تلقی می های بارش ی، اس تداده از داده  رخداد فرین

غر  و غر  را مناطق بزرگی از ایران در ش  مال هایبخش کهییازآنجازیادی در مناطق کوهس  تانی هس  تند و   اریبی

را ارائه دهد از اهمیت ش  ایان توجهی  خطاای که بتواند کمترین دهند، اس  تداده از دادهمرتدع کوهس  تانی تش  کی  می 

های مندرد برخوردارند )بیک و ه ای همادی از خطای کمتری در برآورد بارش نس   بت به داده برخوردار اس   ت. داده

تری را برای برآورد احتمال توان نتایج مطمئنهای همادی می( بر این اس   اس ب ا تکی ه بر نت ایج داده   2102همک اران،  

های بازگش  ت بارش و احتمال رخداد آن یکی از موض  وعات دوره دس  ت آورد.هرخداد بارش و دوره بازگش  ت آن ب

تر بحث شد دو رویکرد که پیش رطوهمان ش ناس ی و هیدرولو ی است.  در علوم جوی و بخص و  اقلیم  موردتوجه

ین نظر به اهمیت رویکرد ناایستایی و استداده از ااس ت.   موردتوجههای اقلیمی فرین بررس ی  درایس تایی و ناایس تایی   

و بررس  ی قرار  موردتوجهاند هکه از رویکرد ناایس  تایی اس  تداده کرد هاییدر ادامه پژوهشروش در پژوهش حاض  ر، 

های مختلف میدر اقل فرین روند بارشبا بررس  ی ( 2114) 0و همکاران زمنیگروها، هشواین پژدر یکی از  .گیرندمی

دارای رخدادهای بازگش  ت،  هایدر دوره ادیبا مقدار بارش ز ینش  ان دادند که مناطق GEVکره زمین بر اس  اس روش 

 متحدهایاالتهای بازگشت بارش در دوره (2112) 4دگانتودر پژوهشی دیگر هس تند.   نیس نگ  اریو بس   نیبارش س نگ 

جه رس   ید که امکان دارد یقرار داد و به این نت موردبررس   ی 0241-2112برای دوره آماری  GEVبا روش  را آمریک ا 

ساله  2با دوره بازگشت  هایینش ان داد که بارش  ایش ان  د. همچنیننس ال یکبار اتداق بیافت  01های بزرگ در هر طوفان

                                                           
1 Bosilovich et al. 

2 Hirpa et al. 

3 Yan et al. 

4 Groisman et al 

5 DeGaetano 
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های فرین در چین ناایس  تایی بارش س  ازیمدلبه  (2102) 0گائو و همکاران .اندهدرص  د افزایش یافت 2به ازای هر دهه 

 کارایی ستایانا GEV یهاعیتوز که پرداختند و به این نتیجه رسیدند 0240-2103ایس تگاه طی دوره   230با اس تداده از  

 قایدر آفر های فرینبارشاز  ییناایستاو  ییایس تا   یو تحل GEV هایبرآورد پارامتر دارند. آن ییایس تا از معادل  یبهتر

بارش از رویکرد ناایستایی د نشان داد که رون هاآن رداختند. نتایجپدان ب (2108) 2دپائوال و همکاران پژوهش ی است که 

وو  دهد.ارائه می ییتاروش ایسبه بررس ی اررات تغییر اقلیم با رویکرد ناایس تایی نتایج بهتری را نسبت   د و کنپیروی می

فراوانی رخدادهای افزایش  یآشکارسازضمن  با بررس ی فراوانی رخدادهای فرین بارش در آمریکا  (2102) 3و میش را 

به  (2121)  0ونر و همکاران کنند.پیروی می ییاناایس   ت حالتاز  های فرینتر بارشنش   ان دادند که بیش فرین بارش

و به این نتیجه رسیدند  پرداختند CMIP6های های دما و بارش بر اساس برونداد مدلهای بازگشت فرینبررس ی دوره 

 دتوجهمورهای داده بارش بارش و پایگاه ش  ود.های اقلیمی کمتر مینی فرینافراو ،که با افزایش طول دوره بازگش  ت

 های داده بارشس  نجی پایگاه یدرس  تبههای بس  یاری که پژوهشطوریهب .های بس  یاری در ایران بوده اس  تپژوهش

TRMM  وGPCC  ،(، 0324)میری و همک  ارانERA-interim  ،و  (0322)رض   یئی و س   تودهERA-Interim ،

PERSIANN-CDR  وCHIRPS (0328و همکاران،  زاده یگرج) های تا کنون پژوهش  ی که داده حالنیباا. پرداختند

که تاکنون پژوهشی از  طورهمانانجام نشده است.  ،همادی را در س طح کش ور درس تی س نجی و اس تداده کرده باشد     

های روشهای وزنی چندگانه برای برآورد بارش در کش  ور اس  تداده نکرده اس  ت، کمتر پژوهش  ی نیز های دادهقابلیت

اده هایی که با استداست. از معدود پژوهشداده قرار  موردتوجهآن  فرین رخدادهای و بارش بررس ی  برایرا ناایس تایی  

( 0320توان به پژوهش عساکره )می اندپرداختهایران  های فرین دربه بررس ی بارش  (GEV) از روش فرین تعمیم یافته

را با  ش   هر زنجان نیفر یهابارش یفراوان عیتوز رییتغ( 0320( اش   اره کرد. عس   اکره )0322) و همکاران و مظدری

یی در س   تایچند نوع نااکه قرار داد. نتایج وی نش   ان داد  موردبررس   ی (GEV) افتهی میتعم نیفر عیتوزاس   تداده از 

 تیرؤقاب  یفراوان عیتوز رییتغ زیها، جهش و نبه ص  ورت چرخه هاییس  تایناا نیرخ داده اس  ت. ا های زنجانبارش

 الگوینش  ان دادند که  غر  ایران در های فرینواکاوی روابط فض  ایی بارش با( نیز 0322. مظدری و همکاران )اس  ت

 دییتأدرص  د  22آن در س  طح  یداریمعنای اس  ت که غر  ایران یک الگوی خوش  ه در های فرینفض  ایی بارش

 گردد.می

که  تریمؤرر درکهای ناایس  تایی و تر روشعدم قطعیت پایین رغمبهدهد که بندی پیش  ینه پژوهش نش  ان میجمع

ت. قرار گرفته اس   مورداس  تدادهدهند، این روش تاکنون کمتر در ایران در اختیار ما قرار می های فریناز بارش و بارش

ه اگپای هایهای ناایس تایی با کاربست داده بر اس اس روش  را این پژوهش دوره بازگش ت و احتمال رخداد آن در ایران 

                                                           
1 Gao et al 

2 De Paola et al 

3 Vu & Mishra 

4 Wehner et al 
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لذا این قرار داده اس  ت.  موردتوجهمس  ئله اص  لی   عنوانبهتری از بارش دارند وزنی که برآورد مطمئن-همادی بارش

 در مناطق مختلف MSWEPوزنی -همادی پایگاه بارش هایدرس  تی س  نجی داده  -0اص  لی  هد  س  هبا پژوهش 

 افتهی میتعم نیفر عیتوزروش  با استداده از رخداد بارشاحتمال بررسی  -3 ودوره بازگشت  بررس ی  -2ایران؛  اقلیمی

(GEV)  های بارش ی و هیدرولو ی از اهمیت شایان  نتایج این پژوهش برای مطالعات مرتبط با س ی ، فرین  .انجام ش د

 توجهی برخوردار است.

 و روش مواد -2

   موردمطالعهمنطقه  -2-0

محسو   خش  کنیمهو  جهت اقلیمی کش وری خش  ک غر  آس یا اس ت و به   جنو  ایران کش وری وس یع در   

 اس   ت در تغییرمتر در قله دماوند  4201خزر تا  یادری جنوبی س   واح  در متر 28از کمتر از  رانیارتداع اش   ود. می

 قلیمیامختلف  هایپهنه بهکشور  تقسیمدر  ییالبرز در شمال و زاگرس در غر  نقش بسزا هایکوهرش ته . (0)ش ک   

 رنتیجهد ، کهکنندعم  می کشور یبه قسمت مرکز رطوبت دنیرس در مقاب ی همانند سدی مناطق کوهس تان  نیدارند. ا

 هایبیابان نیتراز گرم یکی زبانیمتر است. ایران همچنین کم بارش در این مناطق نس بت به س ایر مناطق کش ور بسیار   

در مناطق  مس احت کشور درص د از   81از  اقلیمی کوپن بیش بندیطبقهبر اس اس روش  اس ت.   -لوت دش ت -جهان

 (.0322)رضیئی،  اندواقع شده خشکنیمهخشک و 
 

 
و همکاران،  )بیک کیلومتر( 0گایگر )تفکیک افقی -روش کوپن اساسبندی اقلیمی ایران بر طبقه -0شکل 

ایستگاه همدید طی دوره  021متر به همراه پراکنش  11با تفکیک افقی  (SRTMو مدل رقومی ارتفاعی ) (2102

 0221-2102آماری 
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 (MSWEP) وزنی چند منبعی-پایگاه داده بارش همادی -2-2

و  نیپر) اس  ت رهایمتغ نیترپیچیده یکی از یمکان - زمانی یناهمگن  یبه دلهواش  ناس  ی، بارش  متغیرهایدر بین 

 تعداد حالنیباا هس  تند؛ فرینهای بارش جهت بررس  ی یمنبع اص  ل عنوانبه مش  اهداتیهای داده .(2102، تیگوب

رهای و در کوی بارش در اختیار داش ته باش ند بسیار محدود است   بلندمدتداده که در ایران  هواش ناس ی  های ایس تگاه 

 گذشته مجموعه یهادهه یط .نداردوجود  بلندمدتهایی با داده بارش داخلی و مناطق کوهس تانی ایران عمال  ایس تگاه  

، 4TRMMای همانند های ماهوارهو داده 0GPCC ،2ERA5 ،3CRU ،02-MERRAهمانند  بس  یاری بازتحلی  یهاداده
2GPM  2وCDR-PERSIANN منبع از نظر  هامجموعه داده نی. ا(2108اند )س  ان و همکاران، ش  ده جادیا برای بارش

 ، گام(درجه قوس  ی 4/2تا  14/1)از  افقی تدکیک ،(بازتحلی  ش  ده و یا همادی، ماهواره، ینی، رادار زمایس  تگاهداده )

 ای دوره، طول یزمان ی، همگنمکانی دقتها )و از نظر هد  از بازتولید مجموعه داده ت ا م اه ان ه(     ق ه یدق 31) یزم ان 

کم /برآوردیقطعیت و بیشعدم ارای ای دهای ماهوارهحتی داده بارش ایهر داده ش  بکه آن( متداوت هس  تند. باتیترک

 ،توزنی اس-همادی الگوریتمای اس تداده از  های ش بکه برای کاهش عدم قطعیت داده کاربرآوردی هس تند. بهترین راه 

لذا به این دلی  در  .(2103، 8تزیبرامووآو  پاش   یب) گرددها میداده اریبی هشهای مختلف باعث کاتلدیق داده چراک ه 

وزنی چند -پایگاه داده بارش همادی اس   تداده گردید. MSWEPوزنی -همادی بارش پایگاه ه ای این پژوهش از داده

است. در این پژوهش  ، روزانه و ماهانهس اعته  3 یزمان یهاگام یاس ت که دارا بارش  یمجموعه داده جهان کی منبعی

 نی. ا(2102، 2اس   ت )بیک و همکاران 2102 تا 0222 آماری دورهاس   تد اده گردی د که دارای    V220-MSWEPاز 

وزنی -رویکرد ترکیبی از یک است که فردمنحصربه جهتنیازاای بارش های شبکهنس بت به س ایر داده  مجموعه داده 

 نیره زمدر کرا  از بارش یترنانیاطمقاب  برآوردتا  بردبازتحلی  بهره میو  ایماهواره ،یایس   تگاه یه ا داده بر یمبتن

در  تیبا موفق MSWEP، 2102 ی( در ماه مدرجه قوس  ی 24/1با تدکیک افقی ) 0ارائه دهد. از زمان انتش  ار نس  خه  

های از دادهتلدیقی  MSWEPپایگاه داده نسخه دوم قرار گرفته اس ت.   مورداس تداده ی اهدا  مختلد یبرا یجهان اسیمق

 CMORPH, GridSat, GSMaP, TRMM(، ماهواره )GPCCو  WorldClim, GHCN-D,GSODایس تگاه ) مبتنی بر 

 نیچند از MSWEP-V220 . پایگاه داده بارشاس   ت( JRA-55و  ERA-Interim( و بازتحلی  )TMPA3B42RTو 

 3) باال یمانزگام ( و قوس  ی درجه 0/1) افقی تدکیک( 0اس  ت:  فردمنحص  ربههای موجود نس  بت به س  ایر دادهجنبه 

                                                           
1 Global Precipitation Climatology Centre (GPCC) 

2 ECMWF Reanalysis v5 (ERA5) 

3 Climatic Research Unit (CRU) 

4 Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications, version 2 (MERRA-2) 

5 Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) 

6 Global Precipitation Measurement (GPM) 

7 Precipitation Estimation from Remotely Sensed Information using Artificial Neural Networks - Climate 

Data Record (PERSIANN-CDR) 

8 Bishop & Abramowitz 

9 Beck et al 
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 بارش بهتربرآورد  ی، براهابازتحلی ، ماهواره و ایس  تگاه یهااز مجموعه داده یاهگس  ترد فیط وزنی تلدیق( 2 ؛(س اعته 

 ینیمز هایبارش با ایستگاه کیستماتیس   تص حیح اریبی ( 0. (Drizzle) زهیرباران یبرا تص حیح اریبی ( 3 ،در هر مکان

با اس تداده از مشاهدات   تص حیح اریبی بارش ( 4در س راس ر جهان؛    زیحوض ه آبر  03222 در ایس تگاه کمبود   یبه دل

 .(2102و همکاران،  کیب) نیدر سراسر کره زم ایستگاه 22202روزانه از 

 های همدید ایرانایستگاه -2-1

ستداده های هواش ناس ی همدید ا  های ایس تگاه از داده MSWEP-V220برای درس تی س نجی برونداد بارش پایگاه   

ها در ایران. مشارکت حداکثری ایستگاه -0 :قرار گرفت موردتوجههای همدید س ه ش رط   ش د. برای گزینش ایس تگاه  

ها با داده همگنی -3؛ و (2112، 0)زولینا درص  د نباش  د 01بیش از  حداکثر داده مدقود از ک  س  ری زمانی ایس  تگاه -2

 قرار گیرد. دییتأمورد  14/1ها در سطح بررسی و همگنی آن (0282، 2الکساندرسون) (SNHT)الکس اندرس ون   آزمون 

تواند به دو باالس   ت که می بازدهیقرار گرفت که آزمونی با  مورداس   تدادهها برای همگنی داده جه ت ازآناین آزمون 

 همگنی بررسی. در این پژوهش برای (0323زواره، زاده و نساجیقرار گیرد )رحیم مورداس تداده مطلق و نس بی   ش ک  

ایستگاه برای دوره  021 یاد شده بر اس اس سه شرط  های س االنه بارش از نوع مطلق این آزمون اس تداده گردید.  س ری 

 .ه استنشان داده شدها موقعیت آن( 0که در شک  ) گزینش گردید بارش برای درستی سنجی 0221-2102آماری 

 جهت درستی سنجی مورداستفاده های آماریسنجه -2-0

در جدول  هااس تداده شد که جزئیات آن  22Rو  3RMSE ،0MBE ،4PBIAS س نجه آماری در این پژوهش از چهار 

 ( آمده است.0)

 در این پژوهش مورداستفاده آماری هایسنجه -0 جدول
 آماره نحوه محاسبه  آماری سنجه

 (RMSE)مجذور میانگین مربعات خطا 
𝑅𝑀𝑆𝐸 =

1
𝑛 √∑ (𝑧∗(𝑋𝑖) − 𝑍(𝑋𝑖))2𝑛

𝑖=1

𝑛
 

= 𝑀𝐵𝐸 (MBE)  میانگین اریبی خطا  
∑ (𝑂 −  𝑃)𝑛

𝑖=1

𝑛
 

= 𝑃𝑏𝑖𝑎𝑠 (PBIASدرصد مقدار اریبی ) [
∑ (𝑌𝑖

𝑜𝑏𝑠    −    𝑌𝑖
𝑠𝑖𝑚) ∗ (100)𝑛

𝑖=1

∑ (𝑛
𝑖=1 𝑌𝑖

𝑜𝑏𝑠  )
] 

𝑅2 (2Rیین )بضریب ت =
(∑(𝑃𝑖 − �̅�)(𝑂𝑖 − �̅�))2

∑(𝑃𝑖 − �̅�)2(𝑂𝑖 − �̅�)2  

                                                           
1 Zolina 

2 Alexandersson 

3 Root Mean Square Error (RMSE) 

4 Mean Bias Error (MBE) 

5 Percentage of Bias (PBIAS) 

6 Coefficient of Determination (R2) 
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گیری ش   ده میانگین مقادیر اندازه �̅�و  �̅� ،گیریمقدار اندازه 𝑂𝑖مق دار برآورد ش   ده،   2R  ،𝑃𝑖و  MBEدر روابط 

، 𝑋𝑖 ،nای متغیر در ، مقدار مش  اهده𝑋𝑖 ،𝑍(𝑋𝑖)مقدار برآورد ش  ده متغیر در  RMSE  ،𝑧∗(𝑋𝑖)باش  ند. همچنین در می

مقدار  𝑌𝑜𝑏𝑠( و MSWEP)پایگاه برآورد ش  ده مقدار  𝑌𝑠𝑖𝑚( PBIASبطه )اای اس  ت. در رمش  اهدههای ک  دادهتعداد 

 .های همدید منتخب( استمشاهداتی )ایستگاه

 (0GEVهای بازگشت بارش در ایران با روش مقادیر فرین تعمیم یافته )دوره -2-5

مدیریت ریسک سیال  و خشکسالی  درها از اهمیت باالیی های فرین و دوره بازگش ت آن فراوانی بارشبررس ی  

فرین  مقدار نظریههای احتمال با توان آن را با اس   تداده از توزیع( که می2102، 2دار اس   ت )ف انگ و همکاران برخور

 گس  ترده در طوربهآمار،  علم مهم یهااز ش  اخه یکی عنوانبه(، 0EVT) فرین مقدار هینظر(. 2110، 3برآورد کرد )کولز

 EVT موارد، ترشی. در ب(2104، 4سیو تسال انیسیسوک) قرار گرفته است مورداستداده یدرولو یو ه یهواش ناس    علوم

، 2)کاتز و همکاران هستند 2ایستا رخدادها نیکه ا است استوار این فرض بر یدرولو یو ه یاعمال ش ده در هواش ناس    

 دهیکش   به چالش جیتدربه های اخیروردایی آن در س  الو اقلیم  رییتغ بروز  یبه دل ایس  تایی، فرض حالنیباا. (2112

 بگذارد ریتأر رخدادهای فرین یممکن است بر شدت و فراوان (. ناایس تایی 2100، 8س کرا یس االس و اوب ) ش ده اس ت  

دو  قرار گیرند. موردبررس  ی دیبا 00ناایس  تاییاحتمال  عیتوز یها، مدلنی؛ بنابرا(2104، 01؛ مونیر و گائو2103، 2)میکا

فرین  رخدادهای ای برای تحلی گس   ترده طوربه (GPD)  افتهی میپارتو تعم عیتوزو  (GEV) فرین تعمیم یافته روش

؛ 2108، 00و ترکش  یگیوزگاتل؛ ی2102، 03و همکاران رولدوا؛ 2101، 02)آکرو و همکاران گیرندقرار می مورداس   تد اده 

 دوره محاس   به برایدر این مطالعه  .(2121، 02؛ کیم و همکاران2121، 02؛ خاویر و همکاران2102، 04فانگ و همکاران

 استداده شد.   (GEV) افتهی میتعم نیفرمجموع بارش ساالنه در ایران از روش  بازگشت

                                                           
1 Generalized Extreme Value (GEV) 

2 Fang et al 

3 Coles et al 

4 Extreme value theory (EVT) 

5 Soukissian and Tsalis 

6 stationary 

7 Katz et al 

8 Salas and Obeysekera 

9 Mika 

10 Monier and Gao 

11 Nonstationary 

12 Acero et al 

13 Rulfová et al 

14 Yozgatlıgil & Türkeş 

15 Fang et al 

16 Xavier et al 

17 Kim et al 
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)آقاکوچک و  (0CDFمحاس  به ش  دند. تابع چگالی تجمعی ) GEVتوابع کمی توزیع  عنوانبه بازگش  ت هایدوره

 .است( 0معادله )همانند  GEVتوزیع  (2103، 2؛ خارین و همکاران2100همکاران، 
 

𝐺𝐸𝑉(𝑥) = 𝑒𝑥𝑝 [− (1 + 𝜀
𝑥−𝜇

𝜎
)

−1
𝜀⁄

] 𝜀 ≠ 0                                                                  (0)  
 

. سپس (2103)خارین و همکاران،  هس تند  به ترتیب پارامترهای موقعیت، مقیاس و ش ک   𝜀و  𝜇 ، 𝜎( 0در رابطه )

𝑇های بازگش  ت( بازه های بازگش  ت )یامربوط به دوره 𝑥𝑝بازگش  تس  طح  = 1
𝑝⁄ توان برآورد کرد، که در آن را می

𝑝برابر اس   ت ب ا   احتم ال تجمعی  −   از روش حداکثر احتمال .(2121؛ کیم و همکاران، 2102)ف انگ و همکاران،   1

 .(2114، 3ساریزو)خارین و  ها استداده شدبرای برازش داده

 ها یافته -1

 در ایران MSWEP-V2بارش  درستی سنجی پایگاه داده -1-0

 2R ،RMSE ،MBE چهار سنجه آماریدر مقیاس س االنه از   MSWEPبرای درس تی س نجی برونداد بارش پایگاه   

 متوس  ط هر یک از ،این پایگاه در مناطق مختلف اقلیمی کاراییبهتر  بررس  یهمچنین برای  اس  تداده ش  د.  PBIASو 

لیت باال گایگر به دلی  مقبو-اقلیمی کوپن یبندپهنه گر ارائه ش   د. روشگای-های مختلف اقلیمی کوپنها در پهنهآم اره 

اقلیمی از یکس  و و همچنین در نظر گرفتن متغیرهای  بندیطبقههای موجود در س  طح جهانی نس  بت به س  ایر روش 

علت درس تی س نجی بارش در مقیاس ساالنه    همچنین در این پژوهش انتخا  ش د.  بندیطبقهروش  عنوانبه ،تربیش

تر که بر این اساس به گرددمیبه این دلی  اس ت که دوره بازگش ت و احتمال رخداد بارش در مقیاس س االنه محاسبه    

برای برونداد بارش  (2R) یینبمقدار ض   ریب ت در مقیاس س   االنه بحث کرد. آمدهدس   تبهنس   بت به نتایج  توانمی

MSWEP این پایگاه داده بارش در کش  ور  قبولقاب  کارایی دهندهنش  انکه  در تغییر اس  ت 22/1تا  82/1 در ایران بین

 ه است که با توجه به مقدار کم بارشدست آمدهبایران  خش ک نیمهن در مناطق خش ک و  ییبباالترین ض ریب ت  .اس ت 

 RMSEمقدار  ینهشود بیش( دیده می2) که در ش ک   طورهمانس االنه در این مناطق چندان دور از انتظار نبوده اس ت.   

(. کمینه مقدار Cfaاقلیمی  دهد )پهنهمتر را نشان میمیلی 01 از تردر س واح  جنوبی دریای خزر اس ت که خطای بیش  

RMSE  با توجه به نتایج بررس  ی ش  ود. ش  رق و مناطق داخلی ایران دیده میمتر در جنو میلی 0نیز با مقدار کمتر از

 دارد. تریبسیار باال کارایی خشکنیمهاین پایگاه داده در مناطق خشک و  توان نتیجه گرفت کهمی سنجهاین دو 

                                                           
1 Cumulative Density Function (CDF) 

2 Kharin et al 

3 Kharin and Zwi 
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د. یابافزایش می اریبیاز جنو  به شمال ایران مقدار  آن است که رنشانگ اس ت و  RMSEنیز همانند  MBEمقادیر 

زاگرس مرتدع و جنو   رد تر در نوس  ان اس  ت. ممیلی 20/04تا  -00/88بین  در ایران در مقیاس س  االنه اریبی بارش

در  MSWEPتوان اذعان داش ت که  بر این اس اس می  .غربی دریای خزر مقدار اریبی مندی ش ده اس ت )کم برآوردی(  

برای درس  تی س  نجی پایگاه   موردبررس  یایس  تگاه  021از  برآوردی اس  ت.مناطق پربارش و مرتدع ایران دارای کم

MSWEP  ها اریبی مثبت ایس  تگاه از درص  د 42/03برآوردی( و در ها اریبی مندی )کمدرص  د از ایس  تگاه  00/42در

های هکه بارش در پهن دهدنشان می های اقلیمیپهنه اریبی در بررس ی  طورکلیبه .دس ت آمده اس ت  هببرآوردی( )بیش

Cfa، BSK، BSh، BWk ،Csa ،Dsa  وDsa که نش  ان دهنده کم برآوردی این  (2)جدول  دارای اریبی مندی اس  ت

 .استهای مذکور پایگاه بارش در پهنه

مناطق بارش در ، MBEو  RMSE هایسنجهبر اساس مش خص اس ت   ( 2) و جدول (2) ش ک   درکه  طورهمان

این  مناسب چنداننه کارایی دارای اریبی و خطای زیادی اس ت که مبین ( Dsb)و زاگرس مرتدع  (Csaو  Cfa) ش مالی 

این دو  نتایج س  هیاما مقا؛ تاس   Dsaو  Cfa ،Csaهای اقلیمی پهنه در در مناطق ش  مالی ایران یا به عبارتی پایگاه داده

 MBEو  RMSEسنجه نحوه محاسبه دو در دهد. علت این تداوت نتیجه متداوتی را نشان می PBIASبا  س نجه آماری 

و  RMSE ادیاس  ت، مقدار ز س  تگاهیش در هر ارباتغییرات از دامنه  یتابع MBEو  RMSEمقادیر  ازآنجاکه .اس  ت

MBE پهنهخزر هیناح یهاس   تگاهیدر ا( های اقلیمی یCfa  وCsa) یبندر انزل یهاس   تگاهی)ا ناریواقع در ش   مال ا، 

نجه س  . لذا به کاربس  تن تنها دو ها اس ت س  تگاهیا نیبارش در ا ادیمقدار ز به جهتبابلس ر، گرگان، رامس  ر و رش ت(   

MBE  وRMSE  سنجه دهد. برای رفع این مشک  از را ارائه نمی صحیحینتایجPBIAS  شداستداده  . 

دست هب MBEهای شمالی )مقدار برای پهنه MBEمقدار باالی  رغمبهنشان داد که  PBIASس نجه   نتایج مربوط به

)درصد  درصد 0کمتر از  هااس ت( این مقدار نس بت به ک  بارش این پهنه   مترمیلی - Cfa، 03/48آمده در پهنه اقلیمی 

های خزری ایران است. بر عکس مقدار در پهنه MSWEP-V220های داده مناسباس ت که نشانگر دقت   اریبی مندی(

MBE   لذا د، ابیافزایش می یرواقعیغبه ش   ک   آن دامنه تغییرات بارش اس   ت و با افزایش بارش مقدار ی ازک ه ت ابع

PBIAS   درصد اریبی فضایی از نظر پراکنش .است در ایران برای برآورد درصد اریبی بارش کاراتریس نجه (PBIAS) 

 -3جنوبی البرز،  یهاکوهرش   ته -2س   واح  جنوبی دریای خزر؛  -0 :ب ارش در چه ار منطقه از ایران مندی اس   ت  

 ست.ا مشاهدهقاب زاگرس  ارتداعاتجنو  ش رقی ایران. بیش ینه درصد اریبی مندی بارش در    -0زاگرس و  ارتداعات

 مثبت اس  ت. MSWEPش  رقی و مناطق بزرگی از ایران داخلی درص  د اریبی غربی، ش  مالش  مال در مناطق در مقاب 

بیشینه درصد اریبی  ،درصد 23/2بم با بیشینه درصد اریبی مندی و درص د،   -22/2کوهرنگ با درص د اریبی   طورکلیبه

، به نظر ش  دبس  نده می MBEو  RMSE  س  نجهکه روش  ن اس  ت اگر تنها به دو  طورهمان. اندهمثبت را نش  ان داد

  بارش از ک که مشخص شد مقدار درصد اریبی طورهماناما ؛ اریبی کمتری داردبم نس بت به بندر انزلی   رس ید که می

 برآوردی در بارش دارای دقت بهتری نسبت به بم است.کم رغمبهدرصد است که  -2/3نها ساالنه در بندر انزلی ت
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 گایگر-های اقلیمی ایران بر اساس روش کوپندر پهنه آماری هایسنجهمتوسط  -2جدول 
 2R RMSE MBE PBIAS پهنه اقلیمی

BSh 282/1 82/2 22/0- 10/0- 

BSk 223/1 23/2 02/1 01/1 

BWh 232/1 08/2 12/1- 32/1 

BWk 230/1 28/2 32/2- 20/1- 

Cfa 220/1 22/2 22/01- 04/2- 

Csa 222/1 24/4 28/4- 20/1- 

Dsa 282/1 03/3 42/2- 22/1- 

Dsb 242/1 83/2 00/02- 12/0- 

 

 
بارش ساالنه پایگاه داده بر اساس مقایسه  PBIASو  R2 ،RMSE ،MBEهای توزیع فضایی سنجه -2شکل 

MSWEP-V2  ندر ایراو بارش ایستگاهی 
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 دوره بازگشت مجموع بارش ساالنه در ایران -1-2

متر در ایران با اس  تداده از روش میلی 0های برابر و بیش از دوره بازگش  ت بارش س  االنه و احتمال رخداد بارش 

GEV  (  ارائه شد. بر اساس روش 3محاس به و نتایج آن در شک )GEVهای بازگشت، ره، بارش ساالنه ایران دارای دو

های بازگشت اشاره شده در سواح  جنوبی کشور، زاگرس س اله است. بیشینه شدت بارش در دوره  04و  01، 4، 3، 0

 شود.مرتدع و سواح  خزری دیده می

جنوبی ایران در مناطق بازگش   ت  هایدورهبا افزایش گام زمانی  بارش مقدار شی، افزاGEV یاز نظر پ ارامتره ا  

بر این  .(3 اس  ت )ش  ک   GEV عیتوز یپارامتر مکان شیهمزمان با افزا (و دریای عمان فارسجیخل)مناطق س  احلی 

𝛼درصد ) 4در سطح آماری  بازگشتهای توان اذعان داش ت که روند افزایشی در دوره اس اس می  = دار ( معنی0.05

 است.

و دریای  فارسخلیجدر سواح   زیادی افزایشساله  04و  01، 4، 3، 0 بازگش ت  هایدوره مقدار بارش دربیش ینه  

 درصد 0متوسط  آهنگبا  ساله 3ساله به  0 تدوره بازگشاز مناطق مقدار بارش  نیدر ا(. 3دهد )شک  ینش ان م  عمان

بازگش ت در سواح   با افزایش دوره  بارشبیش ینه  افزایش مقدار ، (3ش ک  ) . مطابق با ابدییم شیافزا هرس ال به ازای 

غربی ایران و مناطق شمالی استان خوزستان مقدار اما باید توجه داش ت که درست در جنو   اس ت  بارزتر جنوبی ایران

 .یابدمیکاهش  درصد 0به ازای هر دهه حدود  موردبررسی بازگشت هایبارش در دوره

 زین ار بارشمقدبیشینه دوره بازگشت،  شیبا افزا تر نیز گدته شدو پیش مش خص است  (3)ش ک    در که طورهمان

 نیدر ب لیطورکبهاما ؛ است از مناطق ش مالی کش ور   ش تر یب یکم س واح  جنوبی ایران ر د شیافزا نی. اابدییم شیافزا

 .همراه استبازگشت  هایدوره تر شدنبا طوالنیافزایش بارش  آهنگ مختلف یهامناطق و دوره

در  مترمیلی 13/82تا در جنو  ش  رق متر میلی 22/2س  اله در ایران بین  0دوره بازگش  ت  بیش  ینه مقدار بارش در

. یابدمیمقدار بارش محتم  در یک روز نیز افزایش ب ا افزایش دوره ب ازگش   ت،    .در نوس   ان اس   ت زاگرس مرتدع

 31/043س  اله  01متر، میلی 28/028س  اله  4متر، میلی 02/003س  اله  3 بازگش  تکه بیش  ینه بارش در دوره یرطوهب

در سواح  جنوبی  دست آمدههب بازگشت های. احتمال بارش در دورهبرآورد شدمتر میلی 82/021س اله   04متر و یلیم

سواح  خزری نشان از و های لرس تان، کرمانشاه و ایالم(  غر  ایران )اس تان در زاگرس مرتدع  ،ایران از چابهار تا اهواز

، بر 22/02/0322های ویرانگری در مازندران )های اخیر س  ی . در س  الدارد ایران ازمناطق این  در س  ی  باالی خطر

 ندر 03که باعث کشته شدن  داشته استمتر بارش میلی 311طی دو روز  کش ور  اس اس گزارش س ازمان هواش ناس ی    

 20متر بارش در میلی 328، 04/14/0322انجامید(، گیالن ) چند روس   تا هیآهن و تخلراه، فرودگاه یلیتعطب ه  و  ش   د

سازمان ، مطابق با گزارش 14/10/0328) دخترپ های کشاورزی(، زمیناز هزار هکتار  21تا  01س اعت و خس ارت به   

، 10/10/0322سیستان و بلوچستان ) و خانه( 3211کشته و خسارت به  04میلی بارش در یک روز،  018، هواش ناس ی  

ای همتر بارش در یک روز در نیکشهر( اتداق افتاده است. مقایسه سیال میلی 82 س ازمان هواش ناسی  مطابق با گزارش 
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نشان از دقت باالی این روش  ،محاس  به شد GEVمختلف که با روش  هایبازگش ت رخ داده با مقدار بارش در دوره 

گ قرمز در نقشه نشان که با رن را مناطقی بر این اساس. (3)شک   بارش در ایران دارد بازگش ت های دوره محاس به  در

 باال عنوان کرد. یزیخ یسبا خطر  یهایتوان پهنهمی ،اندهداده شد

 
در ایران برای مجموع بارش ساالنه  (GEV)دوره بازگشت بارش با استفاده از روش فرین تعمیم یافته  -1شکل 

 MSWEPمبتنی بر برونداد پایگاه 

 

 ایراناحتمال رخداد بارش و عدم قطعیت آن در  -1-1

های روزانه اس  ت. باال بودن تر معیاری برای ش  ناس  ایی ش  دت بارش  متر و بیشاحتمال رخداد بارش یک میلی

 ریتأراز احتمال باالی بارش در یک روز را دارد. نش   ان  ،ش   اخص احتم ال رخ داد بارش و پایین بودن عدم قطعیت  

نشان داد که با کاهش  این نتایج .در ایران مش هود اس  ت های روزانه بارش احتمال رخدادبر  و ارتداع عرض جغرافیایی

به  ش   ود که مربوطتی نیز دیده میئااس   تثنا یابد.می کاهشاین نس   بت  مقدارعرض جغرافیایی از ش   مال به جنو  

و همکاران  یذوالدقاردر همین راس  تا ش  ود. ارتداعات داخلی کش  ور اس  ت که باعث افزایش احتمال رخداد بارش می
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 های س  االنهبارش وهای روزانه حداکثر بارش با یداریمعنرابطه  ،عرض جغرافیایی و ارتداعکه  ان دادندنش  ( 0388)

 دارد. ایران در

دست آمده هنتایج ب .اس ت  4/1عدم قطعیت احتمال رخداد بارش روزانه در ایران در تمامی مناطق کوهس تانی باالی  

 ،درصد اریبی -12/0با  Dsbکه پهنه اقلیمی طوریهب .گرفته اس ت  قرار دییتأتر در بخش درس تی س نجی نیز مورد   پیش

فزایش اتوان اذعان داش  ت که بر این اس  اس می های اقلیمی ایران داش  ته اس  ت.باالترین متوس  ط اریبی را در بین پهنه

 شود.احتمال رخداد بارش روزانه می یت در برآوردطعق ارتداع در ایران سبب کاهش

دهد این نکته مشهود متر و بیشتر را در ایران نشان میهای یک میلی( که احتمال رخداد بارش0)با نگاهی به ش ک   

 .همخوانی دارد بارش در ایران کامال  بلندمدتاس   ت ک ه پراکندگی درص   د احتمال رخداد بارش با توزیع فض   ایی  

دریای خزر و کمینه آن با  جنوبی درص  د در س  واح   31 از شیبکه بیش  ینه درص  د احتمال رخداد بارش با  طوریهب

 گردد.درصد در جنو  شرق ایران مشاهده می 2حداکثر 

مناطقی با احتمال باالی رخداد بارش روزانه در ایران در نظر  عنوانبهتوان جغرافی ایی چهار منطقه را می ب ه جه ت   

غربی ایران از آذربایجان غربی تا  مناطق مرزی -2خزر،  جنوبی دریای س   واح  -0گرفت. این چهار منطقه عبارتند از: 

ش رقی ایران در مرز با کشور ترکمنستان.  مناطق مرتدع ش مال  -0زاگرس مرتدع در کوهرنگ بختیاری و  -3کردس تان،  

ترین احتمال رخداد بارش های بزرگی از ایران مرکزی پاییندر مقاب  جنو  ش  رقی و س  واح  مکران به همراه بخش 

درص   د اس   ت که  4تر در یک روز کمتر از متر و بیشمیلی یکین مناطق احتمال رخداد بارش روزان ه را دارن د. در ا  

 علت آن دوری از منابع رطوبتی و قرارگیری در سایه بارش زاگرس است.

های مرتدع زاگرس درصد احتمال پایینی را ش ود این پایگاه داده بر روی بخش دیده می( 0در ش ک  )  که طورهمان

ها نیز اش  اره ش  ده که در بخش درس  تی س  نجی دادهطوریهانه برآورد کرده اس  ت که دلی  اص  لی آن ببرای بارش روز

 .استاین ناحیه  در موردمطالعه در دورههای زمینی است کمبود اطالعات مربوط به ایستگاه

تر از کشور کم درصد از 20/20تر از آن در متر و بیشمیلی یکاحتمال رخداد بارش دس ت آمده  هبر اس اس نتایج ب 

درص  د است در باالتر از مدار  01تر از ها بیشدرص د در روز اس ت. عمده مناطقی که احتمال رخداد بارش در آن   01

 .(0)شک   باشندمیاین مناطق  شام درجه شمالی قرار دارند. همچنین مناطق مرتدع زاگرس نیز  34

رخداد بارش در مناطق مرتدع کوهس تانی ایران باالست.   عدم قطعیت احتمالدهد که های این تحقیق نش ان می یافته

ترین رس  د. در مقاب  مناطق خش  ک داخلی و ش  رقی ایران پایین  نیز می 2/1که در این مناطق عدم قطعیت تا طوریهب

 .(0)شک   نشان دادند 12/1عدم قطعیت را با مقدار 
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در ایران برای مجموع بارش ساالنه مبتنی  یت آنو عدم قطع ترمتر و بیشاحتمال رخداد بارش یک میلی -0شکل 

 MSWEP پایگاه بر برونداد

 گیرینتیجه -0

 با .رددا یو مهندس   ی مدیریت ریس  کزیربرنامهنقش کلیدی در  فرینبارش  هایرخداد فراوانیو  مقادیر نییتع

 کاناال، امب تدکیک افقیبا  یجهان های در دس  ترس در مقیاسو افزایش تعداد پایگاه بارش های برآوردالگوریتمتوس  عه 

با  قیتحق نی. اش ده است فراهم  در مناطق مختلف بخص و  مناطق بیابانی و مرتدع کوهس تانی   ص حیح بارش  برآورد

شده انجام  MSWEPهای پایگاه دادهاستداده از با  بارشبازگش ت   هایدورهاحتمال بررس ی   درس تی س نجی و   هد 

دوره بازگش  ت و احتمال  ییفض  ا یالگوها از مناس  ب درکیارائه  یبرا (GEVیافته )فرین تعمیم  عی. از توزاس  ت

 .گردیداستداده  در ایران ترمتر و بیشمیلی 0رخداد بارش 

ر تبرآوردی بارش در بیشقرار گرفته اس   ت، مبین کم موردبررس   ی در ایران آن کاراییکه  MSWEPداده  گاهیپا

در  آن های هواش  ناس  یپهنه اقلیمی اص  لی ایران که اطالعات ایس  تگاه 8که از طوریههای اقلیمی کش  ور اس  ت. بپهنه

دارای متوسط اریبی  BSkو فقط در پهنه  برآوردی()کم پهنه مندی 2متوسط در  طوربهدس ترس بوده است اریبی بارش  

قاب   اراییکبارش ساالنه در ایران نشان از  مجموعاس ت. بررس ی درص د اریبی بارش نسبت به     برآوردی()بیش مثبت

درصد  0کمتر از  موردبررسیپهنه  8پهنه از  4که درص د اریبی بارش در  طوریهب .در س طح کش ور دارد   قبول این داده

 پایگاه هایهای همدید( با دادههای مش   اهداتی )ایس   تگاهاختال  بین داده ترینبیش بارش س   االنه اس   ت. مجموع
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MSWEP-V220 اه از پایگ این به این دلی  باش د که اختال  ممکن اس ت   نیا .ش ود در مناطق مرتدع زاگرس دیده می

های زاگرس کند و به دلی  اینکه ایستگاهاستداده می GPCCو  WorldClim, GHCN-D,GSODهای ایس تگاه مبنا  داده

از این  MSWEP-V220مش  ارکت یافته در پایگاه  -بناایس  تگاه م-هس  تند و این چهار پایگاه داده  سیتأس  مرتدع تازه 

 ند.اهبودن استداده نکرد مدتکوتاهها به دلی  داده

کارایی قاب  قبولی را در پهنه کش   ور ایران از خود  MSWEP-V220پایگاه داده بارش  درمجموعب ا توجه به اینکه  

داده است ترو بیش مترهای یک میلیبارش و احتمال رخداد بارش محاس به دوره بازگش ت  ؛ از این داده جهت نش ان داد 

 .است ساله 04ساله و  01، ساله 4ساله،  3، هسال 0بازگش ت   یهادوره ایران دارای ش دربار که نتایج نش ان داد . گردید

های دوره برایمتر میلی 82/021و  31/043، 28/028، 02/003، 13/82ترتیب هب در یک روز محتم   ب ارش  بیش   ین ه  

 رانایی غربجنو و مناطق  فارسخلیجاح  و، س  ایران ش  مال مناطق در هاباش  د که این بیش  ینهمی بازگش  ت مذکور

 هس  تند. در همین راس  تا، نیز های بارش  ی س  نگین و خیلی س  نگین در ایران پهنه مبیناین مناطق . گردندمش  اهده می

و  نیس  نگ بارش ،های بازگش  تبا مقدار بارش زیاد در دوره یمناطق که نش  ان دادند( 2114) 0و همکاران زمنیگرو

درص   د در  0عدم قطعیت احتمال رخداد بارش روزانه در ایران از حداق  کمتر از . کنندمیرا تجربه  نیس   نگ اریبس   

احتمال رخداد بارش درص  د در مناطق مرتدع کوهس  تانی ایران در تغییر اس  ت.    21از  مناطق خش  ک داخلی تا بیش

رخداد  یش   ینهبعرض جغرافیایی و ارتداع در  ریتأر. یابدروزانه با افزایش عرض جغرافیایی و ارتداع در ایران افزایش می

 های ساالنههای روزانه به بارشبارش بیش ینه نس بت   ( در ارتباط با0388و همکاران ) ذوالدقاریتر توس ط  بارش پیش

های اهع کوهس  تانی به دلی  نبود ایس  تگدعدم قطعیت باال در مناطق مرتهمچنین  قرار گرفته اس  ت. دییتأمورد  ایران در

 چندان دور از انتظار نبوده است. MSWEP-V220مشارکت یافته در پایگاه  یایستگاه مبنا هایمشاهداتی در پایگاه

 یکسالو خش   س ی   انیمنابع آ  و خطر طغ تیریتواند بر مدیم تنهانه مکانی احتمال رخداد بارش روزانه راتییتغ

 بیشینهدر  زیادی وردایی. اگرچه اس ت  تیاهم دارای زین یزمانطول س ری  در  بارش عیتوز رییتغدر بگذارد، بلکه  ریتأر

 باال شدت بارش هایی باکانون یماندگاراما ، ش ود میمش اهده   س اله ایران  04تا  0های بازگش ت  مقدار بارش در دوره

 یلیخهای بارش سنگین و رخداد ش تر یاحتمال ب  یبه دل بروز س یال  خطر  شیکه نش ان دهنده افزا  اس ت  توجهقاب 

هایی ههای بازگشت مختلف و پهنمناطقی با شدت بارش باال در دوره نیب یداریارتباط معنهمچنین . باش د می س نگین 

 عنوانبهبر این اس اس مناطقی که در این پژوهش   .ش ود دیده می (2102باال در ایران )واقدی و همکاران،  یزیخ یس  با 

در باال  یزیخ یس خطرمناطقی با  عنوانبهتوان را میهای بازگش ت ش ناس ایی شدند    های بیش ینه بارش در دوره کانون

 .نظر گرفت

                                                           
1 Groisman et al 
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