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 چکیده

 .است برخوردار بااليي اهميت از انساني و طبيعي هاي زمينه در آينده هاي ريزي برنامه براي هواشناسي هاي داده پيشبيني امروزه 

 و يعيطب بالياي خشکسالي، کشاورزي، همچون موضوعات اقليمي،هاي مختلف زمينه در بسياري کاربردهاي بارش، دقيق گيرياندازه

 نشدني جدا جزء و بوده برخوردار حياتي ارزش از جانوران و گياهان زندگي در بلکه بشر، زندگي در تنها نه بارش .دارد يشناسآب

 براي و شده قلمداد نيز مهم طبيعي مخاطره يك عنوان به اهميت، عين در ميتواند ارزشمند، طبيعي پديده اين .ميگردد محسوب طبيعت

 در ساله همه که ميباشد حد از بيش بارندگي آن منشاء که است ناگهاني رويدادي سيل .باشد آفرين خطر جانوران و گياهان بشر، زندگي

 انسان هاي استفاده سوء دنبال به و اخير سالهاي در مي آورد. درموردخشکسالي بار به را مالي و جاني شديد خسارتهاي جهان و ايران

 از آگاهي .است شده تبديل انجه محيطي مخاطرههاي ترين بزرگ از يکي به رخداد اين محيطي، پتانسيلهاي زدن هم بر و طبيعت از

 ميزان برآورد امروزه .باشد مفيد بسيار سطحي آب منابع مديريت و برنامه ريزي براي مي تواند هرمنطقه در باران زماني تغييرات و مقدار

 متداول بسيار اي ماهواره هاي داده از استفاده با وغيره طوفان ،لغزش نيزم ،خشکسالي سيل، قبيل از طبيعي بالياي از ناشي خسارت

 تحقيق .است اي ماهواره هاي داده کاربردهاي ديگر ازجمله طبيعي بالياي خسارت کاهش و جلوگيري براي مناسب راهبرد تعيين .است

 است. شده انجام طبيعي مخاطرات از برخي مديريت فرآيند در( GPMجهاني بارش ) هايکاربرد دادهمروري بربا هدف  حاضر،

 ایماهواره بارش تخمین، بارش ، مخاطرات محیطی،(GPM)سنجش جهانی بارش  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 بيعيط بالياي خشکسالي، کشاورزي، موضوعات اقليمي،هاي مختلف همچون زمينه در بسياري کاربردهاي بارش، دقيق گيرياندازه 

 جهان سطح در آن جهاني و مکاني توزيع بارش، دقيق گيري اندازه اخير، سالهاي در .(۶۹۳۱ عبدالهي و همکاران،) دارد يشناسآب و

 1۶/1است ممکن و بوده متغير بسيار بارندگي زماني و مکاني پراکندگي هواشناسي، پارامترهاي ديگر برخالف .است قرارگرفته توجه مورد

 زماني و مکاني ساختار از بارش شدت  .انجامد طول به روز چند تا ثانيه چند از نيز بارش مدت و کند تغيير ساعت بر ميليمتر ۶11 تا

 بارش دقيق گيرياندازه بنابراين گذارد.تأثيرمي خاك رطوبت ميزان و رواناب توليد جمله از هيدرولوژيکي فرآيندهاي روي بر بارندگي،

 وضوح با بارندگي هايداده کلي بطور (۶۹۳1عرفانيان  و همکاران، ) .است برانگيز چالش کامالً آن زماني و مکاني توزيع نقشه تهيه و

 آب منابع مديريت ينيبشيپ جهت افزايش دقت هواشناسي و هيدرولوژي هايمدل در کليدي وروديعنوان به باال مکاني و زماني

 عنوانبه بارش از مطمئني و دقيق برآوردهاي بدون شده داده توسعه خوب خيلي هيدرولوژيکي مدل يكدرواقع  .باشنديم ضروري

 اغلب بارندگي زميني مشاهدات کند. ينيبشيپ مناسبي دقت با را خروجي هيدروگراف بتواند نيست ممکن ها،مدل اين ورودي نيترمهم

 در مکانيازنظر  يسنجباران هايستگاهيا  .(۶۹۳1عرفانيان  و همکاران، )شود  مي انجام زميني رادارهاي طريق از يا ها سنج توسط باران

 ارشب بودن اينقطه بهبا توجه  و بوده متراکم شبکه يك فاقد ايران مانند ياتوسعهدرحال کشورهاي در ژهيوبه مناطق از بسياري

 کاربردهاي براي يتوجهقابل موضوع محدوديت اين که دهند نمايش سطحيصورت به را بارش توانندينم شده، گيرياندازه

صدمات ناشي از کمبود بارش در بخش وسيعي از کشور ايران  ليدلبه. (۶۹۳1 )شريفي و همکاران، وجود آورده استهب هيدرولوژيکي

 نيرتمهمرود. بارش يکي از و همچنين تلفات ناشي از وقوع سيالب، برآورد دقيق مقدار بارش از نيازهاي حياتي کشور به شمارمي

 هايداده اهميت به توجه (. با۹۳1۶؛ علي بخشي و همکاران، 11۶۶همکاران،  و ۶در تعادل آب و انرژي در جهان است )کيد مؤثرعوامل 

عبدالهي و همکاران،  (شوند برآورد نحوي به بارش هايداده است الزم مناسب، و گسترده يسنجباران يشبکه و مختلف علوم در بارش

 مناطقي در ژهيوبه زميني، هايايستگاه به نسبت زمين کره در برف و باران توزيع از بهتري تصوير تواننديم هاماهواره ينبنابرا . (۶۹۳۱

با همکاري  1علمي ناسا تيمأموردر اين زمينه  .(۶۹۳1فراهم نمايد )شريفي و همکاران،  دارد وجود زميني هايايستگاه کمبود که

نخستين . اين ماهواره شد( به مدار زمين GPM)2 يگيري بارش جهانپرتاب رصدگر سامانه اندازه منجر به 11۶2ر سال ژاپن د ۹ژاکساي

العات . اطکنديعضو از يك مجموعه سامانه فضايي است که ميزان بارش باران و برف را در سراسر کره زمين با دقت بااليي پايش م

را  هاي آب و هواييبينيآمده از اين سامانه به سؤاالت بسياري در مورد چرخه آب زمين پاسخ داده و مديريت منابع آب و پيشدستبه

 است شده ارائه ايماهواره تصاوير بر مبتني بارش تخمين هايالگوريتمبر اساس  مختلفي يهامدل .(۶۹۳1، صبوري) کردتسهيل خواهد 

 دقت بررسي به زيادي اشاره کرد. محققان TRMM ۹B21RT V77وCMORPH1           IMERG,۱به توانيم هاآنازجمله  که

 شود. مي اشاره تحقيقات و نتايج آنها اين از برخي به که اندپرداخته ايماهواره بارش هايداده

هاي ايستگاهي به مقايسه بارش حاصل از آن با داده CMORPHمدل (، در تحقيق خود جهت معرفي 1112و همکاران ) 8جويس

دهد و ئه ميتخمين خوبي از بارش در اين مناطق ارا CMORPHپرداختند و به اين نتيجه رسيدند که  متحدهاالتيادر استراليا و 

                                                           
1 Kid 
2 NASA 
3 Japan Aerospace Exploration Agency 
4 Global Precipitation Measurement  
5 Climate Prediction Center Morphing Algorithm 
6 Integrated Multi-satellitE Retrievals for GPM 
7 Tropical Rainfall Measuring Mission 3B24RT V7 
8 Joyce 

https://pmm.nasa.gov/resources/acronyms#NASA
https://pmm.nasa.gov/resources/glossary#precipitation
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و همکاران  1پراکاش داشته است. قرمزمادونو  ويماکروترکيب اطالعات  و ۶ويماکرواي در هر دو قسمت تخمين هاي قابل توجهپيشرفت

در تشخيص و برآورد بارش باران سنگين در هند را بررسي کردند و نتيجه گرفتند که ارزيابي  IMERGبا  ۹TMPA(، عملکرد 11۶۱)

نشان از پيشرفت  شوديمهاي بارندگي موسمي جنوب غربي انجام فصل در GPM بر اساسکه  IMERGاي اوليه برآورد بارش ماهواره

هاي بارش (، به ارزيابي دقت داده11۶۱و همکاران ) 2تانگدر تشخيص بارش سنگين هند دارد.  TMPAنسبت به  GPM مالحظهقابل

 IMERGهاي زميني در شش منطقه چين پرداختند. نتايج اين پژوهش عملکرد بهتر با داده سهيدر مقا IMERG ،۹B21V7هاي پايگاه

ديگر به  (، در تحقيقي11۶۱). پراکاش و همکاران دهديمي جغرافيايي باال، متوسط و مناطق آب و هوايي خشك را نشان هادر عرض

هاي تر از دادهگرايانهميانگين بارندگي موسمي است و تغييرات آن واقع دهندهنشان IMERGاين نتيجه دست يافتند که برآوردهاي 

TMPA  1وGSMaP ل محصو سه هر توسط را بارش يبرآوردها بار اولين يبرا (،۶۹۳1) همکاران است. شريفي و-ERA

Interim،۹B21   وIMERG انيمک شده يريگنيانگيم جينتا که دادند قرار برسي مورد رانيا ييهوا و آب و اقليمي مختلف مناطق در 

 اما دارند ينيزم يهاستگاهيا ريمقاد به نسبت بارش کمتر برآورد به ليتما محصولهر سه  که دهديم نشان رانيا کشور کل يرو بر

 IMERG (، به ارزيابي توانايي 11۶7همکاران ) و 7کاسلالداشت.  محصوالت گرينسبت به د يکمتر يليخ ۱اسيبا و بهتر عملکرد
8DPR  براي شناسايي بارش پرداختند. نتايج تحقيق آنان نشان داد اگر صحت وقايع رويدادهاي برفي که توسط محصوالت 

DPR۳اند نسبت به يي شدهشناساCPR ( باشد، ميزان کسري تودهدرصد 1-7حدود خيلي کم )( درصد 1۳-۹2ي بارش برف ناچيز )

ها تحقيق آننتايج  کردند. ندگي مقايسهباري ابيهاي درونرا با داده ۶۶RQPEو  IMERG محصول (،11۶7و همکاران ) ۶1است. لي

نسبت به  RQPE کهيدر حوضه برآورد کند، درحال نسبتاً خوب را بارندگي توانديکه هر دو محصول سنجش از راه دور م دادنشان 

IMERG ضرايب همبستگي کرد.بهتر عمل  يدر تمام موارد موردبررس باًيتقرRQPE  (CC=1/۳8  وCC=1/۱7 ) بسيار باالتر از

بررسي همبستگي با ( 11۶7و همکاران ) ۶1النج نکر .بوددر مقياس حوضه و شبکه ( =1/۹۹CCو  =1/81CC)  IMERGمحصوالت

( براي حفاظت از منابع آب کرست نتيجه گرفتند که اين روش GPMسنجش جهاني بارش )هاي هاي فصل بهار با دادههيدروگراف

منابع آب  تحفاظهاي کاربردي هاي هيدروديناميکي با برنامهي در بهبود سرعت و صحت شناسايي حوضه و ويژگيتوجهقابلپتانسيل 

حقيق ت ستميدر سبررسي توانايي بازيابي هيدرومتر  منظوربه(، مطالعه که 11۶7) ۶۹او و زو پنس کيهاي زيرزميني دارد. و اکتشافات آب

از  کهيوقتدهد ( انجام دادند. نتايج نشان ميNOAA)۶1ملي اقيانوس و جوي  در اداره( HWRF)۶2و طوفان  وهواآبي نيبشيپو 

 ر توسعهدمناسب است که  رهايمتغ و کنترلبراي مشاهدات، تنظيمات واقعي  ليوتحلهيتجزشود اپراتورهاي مشاهداتي جديد استفاده مي

رودخانه  در حوضه(، 11۶7همکاران ) و ۶۱دهد. وانگي شدت طوفان را نشان مينيبشيپآشکاراست. همچنين بهبود  ليوتحلهيتجز

                                                           
1 Micro Wave 
2 Prakash 
3 TRMM Multi-satellite Precipitation Analysis 
4 Tang 
5 Global Satellite Mapping of Precipitation 
6 Bias 
7 Casella 
8 Dual-frequency Precipitation Radar 
9 Cloud Profiling Radar 
10 Li 
11 radar mosaic quantitative precipitation estimation 
12 Longenecker 
13 Wu and Zupanski 
14 Hurricane Weather Research and Forecasting 
15 National Oceanic and Atmospheric Administration 
16 Wang 
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داراي دقت باال و  F-IMERGارزيابي کردند. 2پاياني IMERGو  ۹نهايي IMERG، 1ابتدايي IMERGعملکرد سه محصول  ۶بيجيانگ

در فصل وقوع سيل داراي کاربرد مناسب  IMERG-Lو  IMERG-Eمحصوالت  کهيدرحالکاربرد مناسب هيدرولوژيکي است 

 .ي زمان واقعي سيل دارندنيبشيپ پتانسيل بااليي براي رونيازاو  هيدرولوژيکي هستند

 هاروش و مواد

 پژوهشي– علمي مقاالت از استفاده و علمي معتبر يهاتيسا ،ياکتابخانه منابع به استناد و مراجعه با و مروري نوع از مطالعه اين

 .است شده يبندجمع و گردآوري

 

 GPM یمعرف -3

و  1( از مرکز فضايي تانگشيما ژاپن به فضا پرتاب شد )هافمن11۶2سال فوريه ) 18ماهواره هسته سنجش جهاني بارندگي در 

هاي ماهواره کهيدرحالهاي سبك و همچنين بارش برف و تگرگ را نيز دارد گيري بارش(. اين ماهواره قابليت اندازه11۶1همکاران، 

محصول مشترك  همآنکه  TRMMها و استراتژي مورد عملکرد قابل قبولي از خود نشان ندادند. اين ماهواره برپايه موفقيت نيدر اقبلي 

فضايي ناسا ساخته و در ژاپن به  در سازمان  GPMآمريکا و آژانس اکتشافات هوايي ژاپن بود ساخته شد. متحدهاالتياسازمان فضايي 

 از دو. اين ماهواره با استفاده دهديمکيلومتري زمين در مدار غير خورشيدآهنگ به حرکت خود ادامه  217فضا پرتاب شد و در ارتفاع 

يك   GMIهاي برف و باران را مشاهده کند.تواند بارش( ميDPRدو فرکانسه ) رادار بارش( و MIG)۱ ويکرويماابزار تصويربردار 

فرکانس مختلف مشاهده انواع  ۶۹انتشاريافته از زمين و اتمسفر در  ويکرويمااست که از طريق دريافت انرژي  ويکرويما رفعاليغسنسور 

بر روي  شدهنصببارش دو فرکانسه  يا رادارDPR  .سازدرا ممکن مي طور برفبارش سبك، سنگين و همين ليقبمختلف بارش از 

شده از اين ذرات را در ارتفاعات مختلف  بازتابشي ذرات بارش، مشتق شده از انرژي بعدسهي و دوبعدکه اطالعات  باشديمماهواره 

اندازه  که دهديمدو فرکانس مختلف دارد که به رادار اين اجازه را  DPRدهد. طور سطح زمين شامل شدت بارش برف ارائه ميو همين

ي از بارش را تشخيص و ديدگاهي از ساختار فيزيکي طوفان را ارائه بدهد )هافمن و همکاران، ترعيوسذرات بارش را تخمين، طيف 

11۶1.) 

آغازشده  GPMباشد به رهبري تخمين بارش مي ماهواره ۶1هاي کشورهاي مختلف که شامل المللي بين ماهوارهبين تيمأموريك 

و مکاني  ساعتهمين(. اين محصول داراي وضوح زماني 11۶۱؛ کلي، 11۶1نام دارد )هافمن و همکاران  IMERGکه محصول نهايي آن 

پوشش  درجه جنوبي را ۱1تا درجه شمالي  ۱1حاضر از عرض جغرافيايي  در حالباشد. اين محصول درجه مي ۶/1در درجه  ۶/1

 (.11۶1ي زمين را از قطب شمال تا جنوب پوشش دهد )هافمن و همکاران، ي نسخه جديد آن کل کرهزودبهرود دهد ولي انتظارميمي

تامين منظوربه هااز ماهوارهي امجموعهداشتن  اريدر اختزمين است که با  مند روشي هاتيمأمورناسا به نام  از برنامهاين پروژه بخشي 

ي حوادث و بالياي نيبشيپ( که به پژوهشگران درزمينه مطالعه اقليم جهان، 11۶2و همکاران،  7)هو کنديمپوشش کلي کره زمين فعاليت 

 داده پردازش (.۶۹۳1)علي بخشي و همکاران،  رسانديمي درزمينه کمك به جامعه بشري ياري اهماهواري هاداده بهبود کاربردطبيعي و 

                                                           
1 Beijiang 
2 Early IMERG 
3 Late IMERG 
4 Final IMERG 
5 Huffman 
6 GPM Microwave Imager 
7 Hou 

https://pmm.nasa.gov/GPM/flight-project/GMI
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ها در سطوح پردازش . دادهشوديژاپن انجام م ژاکساي نيگودارد ناسا و همچن يي( در مرکز فضاPPS)۶پردازش بارش  ستميسدر 

همه مشاهدات مجموعه و  بيبا استفاده از ترکو برآورد شده  يارندگي بجهان يهاتا نقشه ياخام ماهواره يهايريگچندگانه، از اندازه

عموم قرار  اريدر اخت گانيصورت راناسا به يهاتيسادر وب تيمأمور نيا يها. تمام دادهشوندمي ارائه يهواشناس يهاداده ريسا

 .(1118هو و همکاران، ) رديگيم

 

  GPM ی عمومیکاربردها

 

 با سهيادر مقمايکرويو  ابزارهاياير حوادث آب و هوايي شديد. مزيت طوفان و س ينيبشيپفعلي در نظارت و  يهاييتوانا( گسترش ۶

منشا طوفان و رديابي مارپيچي  ازجمله، است ساختارهاي بارندگيتا از طريق ابرها  هاآنديدن  تواناييو مرئي  قرمزمادونحسگرهاي 

، GMI. درنيگيمقرار  يبرداربهرهمورد  هاسازمانمتعدد  اتيعملدر حال حاضر توسط  هاتيقابل. شوديم لون گرمسيري مشخصدر سيک

 ه براي دستيابي به محدوده دقيقدر ميان تمام مجموعه راديومتر ها است، کگيري باالترين وضوح مکاني متر، قادر به اندازه ۶1آنتن با 

اين سنسورها   يوربهرهبيشتر به بهبود  GPMمجموعه باران  توسط  يهادادهتوليدات  بهبود ضروري است. مراکز طوفان ينيبشيپ

 کمك خواهد کرد.

 جهاني و يهاينيبشيپ يهاستميساطالعات بارش در  يسازکسانيآب و هوا فراهم شده است.  ينيبشيپ  متعدد يهامهارت( 1

تاثير باران  . رديابي مايکرويو تحتاندافتهيبهبودمختلف  يهاتيموقعدر  مدتکوتاه يهاينيبشيپاتمسفر و   ليوتحلهيتجزو  يامنطقه

کرر در م و مشاهدات ترقيدق. با ارائه شوديمعملياتي استفاده  يهاينيبشيپبراي بهبود  1NWPو بازيابي باران در حال حاضر در مراکز 

مجموع   يآورجمعپيشرفته مانند  يسازکساني يهاكيتکناز طريق توسعه  هاينيبشيپبراي بهبود  NWPمراکز  GPMزمان واقعي، 

 بارندگي يسازکساني و کاربرد يهاداده

 يريگاندازهبراي توصيف بهتر خطاهاي   ۹GV ،GPM يهاتيفعالمحدوديت ضعيف فعال خواهد شد.  عنوانبه ينيبشيپاز مدل  

GPM يهاستميدر س، که بسيار مهم هستند براي استفاده بهينه از اطالعات بارش NWP روديمتظار ان. 

 ۹کمتر از  هاآن ٪81که  يهابارشفراواني   GPM يهادادهاست.  افتهيبهبودشيرين  يهاآبو منابع  هالغزشسيل،  ينيبشيپ( ۹

زمين براي ارائه بهتر رطوبت  يهاداده يسازکسانيعملي در  طوربه توانديم GPM يهاداده .دهديمخواهند داشت ارائه  مدتساعت 

 يهاستميسبهبود  در عات زمينو يا به سيستم اطال  NWPهمراه  يهاينيبشيپ دره  برف و شرايط اوليه پوشش گياهي خاك، دما، الي

و  کرده است پيشرفت GPMزمين در دوره  بارش يريگنمونه مورداستفاده قرارگيرد. (LDAS)2عملياتي زمين يهاداده يآورجمع

 افتهيبهبودا بزرگ، متوسط ت يهاحوضهمنابع آب شيرين در مقياس  ينيبشيپو نيز ارزيابي و  براي سيل و رانش زمين ينيبشيپقابليت 

 1NOAA HMTدر حال حاضر با برنامه   GPMکم هستند. سنجباران يهاشبکه، جايي که توسعهدرحالدر کشورهاي  ژهيوبه  .است

(http://hmt.noaa.gov براي بهبود استفاده از )/شناسي در مقياس حوضه  وهواآب يکاربرددر عمليات  ياماهوارهبارندگي  يهاداده

 ؛IFNET)۱سيل  يالمللنيبمانند شبکه  ييهاستميسدر هشدار سيل و قحطي  GPMکوچك، و اطالعات 

                                                           
1 Precipitation Processing System 
4 Numerical weather prediction 
3 Ground validation 
2 Land Data Assimilation Systems 
5 National Oceanic and Atmospheric Administration Hydrometeoroogy Testbed 
6 International flood network 
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www.internationalfloodnetwork.org ۶ ( در برنامه ژاپنSERVICENASA -USAIR USA www.servirglobal.net/)(  و

 .(11۶2)هو و همکاران،  شوديم( در آفريقا، آسيا و آمريکاي التين استفاده www.fews net ؛FEWS) 1سيستم اخطار هشدار قحطي

 

 
 (2114همکاران، ( )هو وGPMاهداف علمی ) -1جدول 

 (GPMاهداف ماموريت ) (GPMاهداف علم )

 از فضابارش  يريگاندازهبيني پيش -۶

 

و اطالعات  يکيزيف کرويمي خواص ريگاندازهارائه 

ش سنج يهاكياز تکنبا استفاده  از بارشساختاري عمودي 

  گسترده طيفي سرتاسر محدودهازدورفعال 

ارائه  يهاكيتکن و منفعلفعال  ازدورسنجشترکيب 

 يريگاندازه و بهبود يسازکسانياستاندارد واسنجي براي 

 يسنسورهابارش جهاني توسط مجموعه تحقيق و 

 عملياتي  مايکرويو

ن شيري و آبآب  بارندگي، چرخه متغيير  بهبود دانش  -1

 در دسترس

زمان  – مکان رييتغ( D2چهاربعدي ) يريگاندازهارائه 

طوفان، ارزيابي انرژي،  يبهتر ساختارهابارش جهاني تا 

 گريد آب، منابع آب شيرين  و تعامالت بين بارش و

 د.  شودرك  يپارامترها

 كيزيف کرويمآب سطحي، ابر،  يهاانيجرارائه تخمين  اقليم  يهامدل يهاينيبشيپبهبود و  -۹

براي بهبود  جو در ناپايدار يانتشار گرما بارش و

 زمين ليوتحلهيو تجز يسازمدل يهاستميس

 يمجدد چهاربعدو بررسي  و هواآب  ينيبشيپبهبود  -2

 اقليم 

بارش، رديابي مايکرويو  يريگاندازهارائه دقيق فراواني  

 همراه با يالحظهبارش  و نرختحت تاثير بارش  

و ب آ ينيبشيپ يسازکسانيخطاي کمي براي  يهايژگيو

 هاهمانندساز داده يهاستميسو  هوا

 هيدرولوژيکي  ينيبشيو پ يسازمدلبهبود  -1

 

کاهش مقياس  قياز طربارش با وضوح باال  يهاداده

هيدرولوژيکي نوآورانه براي پيشرفت  يسازمدل

 طبيعي با تاثير باال حوادث خطرناك  يهاينيبشيپ

 

 

                                                           
1 United States Agency for International Development National Aeronautics and Space Administration-The Regional Visualization and Monitoring 

System 
2 Famine Early Warning System 



 
 نوبیهمایش آینده ژپوهی رد حوزه منابع طبیعی و محیط زیست خراسان ج 

 

 

 دانشگاه بیرجند -2931آذر ماه  12

 دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

 محیطیمخاطرات 3-

 يکي ايران بين فالت اين در .رگذارنديتأث زمين کره يهابخش تمامي بر که هستند يادهيچيپ فرآيندهاي طبيعي يرخدادها يا سوانح

 توانيم را رخدادها اين د.دار قرار ... و لغزشنيزمخشکسالي،   سيل، نظير سوانح انواع معرض در که است جغرافيايي خاص مناطق از

 انساني، صرفاً يرخدادها طبيعي، صرفاً يرخدادها: از عبارت است ممکن يهاروش از يکي .کرد يبنددسته گوناگوني يهاروش به

 متمايز يکديگر از هاآن يآگاهشيپ زمان يا تأثير زمانمدت اساس بر توان ميرا سوانح همچنين .انساني خطاهاي از ناشي يرخدادها

 .باشد ناخالص داخلي توليد ميزان درصد 81 اندازهبه توانديم توسعهدرحال يدر کشورها طبيعي بالياي از ناشي اقتصادي خسارات نمود.

 بالياي وقوع از شامل پيشگيري مديريتي امور .باشديم ضروري مذکور تبعات رساندن حداقل به جهت مديريتي داتيتمه بنابراين

 مرجع مکان  يهادادهبر  مبتني تصميمات راستا نيدر ا .باشديم موقعبه و مناسب يرسانکمك و مخاطرات برابر در آمادگي ،کنترلقابل

 مواردي شامل کاربردها، نياز ا برخي .باشديم برخوردار زيادي اهميت از ياماهواره و يازدورسنجش يهادادهتصاوير و  ژهيوبه و

 ديگر طبيعي بالياي و خشکسالي ،لياز سناشي  خسارات ميزان و شدن سريع ارزيابي طبيعي، مخاطرات مستعد مناطق شناسايي :ازجمله

 مختلف مراحل از صحيح درك نيازمند بحران، مديريت در ايو ماهواره يازدورسنجش يهاداده نقش بررسي درواقع. باشديمو ... 

باشد يمچرخه  اين مختلف مراحل بازسازي، و عادي شرايط کردن فراهم واکنش، ،موقعبه هشدار آمادگي، .باشديم بحران چرخه مديريت

 استفاده با رهيو غ طوفان ،آتشفشان زلزله، سيل، قبيل از طبيعي ياياز بال ناشي خسارت ميزان برآورد امروزه (.۶۹۳۹، دشتي و همکاران)

 کاربردهاي ديگر ازجمله طبيعي بالياي خسارت کاهش و جلوگيري براي مناسب راهبرد تعيين .است متداول بسيار ياماهواره يهاداده از

 سيل،) يعيطب حوادث مديريت درجهاني بارش  يهادادهکاربرد  ،ذيل (. در۶۹۳1، رحيمي و همکاران) است ياماهواره يهاداده

  .صورت مختصر بيان کنيم(  بهو طوفان يخشکسال

 خشکسالی3-1

 به نسبت بارش کمبود يجهينت طبيعي، يدهيپد يك عنوانبه و باشنديم ييو هوا آب نوسانات ريناپذاجتناب پيامد خشکسالي وقايع

 کمبود خشکسالي شود، داده تعميم تريطوالن زماني يدوره يا فصل به مفهوم اين کهيهنگام .باشديم منطقه نرمال يا انتظار مورد مقدار

 يهادهيپد از يکي ( خشکسالي۶۹۳1)قبائي سوق و همکاران،  شوديم تعريف يطيمحستيز و انساني يهاتيفعال جبران براي بارش

 يهابخش در پديده اين از ناشي عواقب .وندديپيم وقوع به زمين کره مناطق همه در و اقليمي شرايط همه در که است هوايي و آب

 پي و خشکسالي پايش .دينمايم وارد زيادي خسارات روديم بشمار آب کنندهمصرف نيترعمده که کشاورزي بخش ژهيوبه مختلف

 است از ريناپذاجتناب و ضروري امري خشکسالي شرايط با شدنمواجه براي مکان و زمان در خشك فصول بارندگي الگوي به بردن

 از بسياري آماري دوره کوتاهي و نامناسب پراکندگي متأسفانه کننديم ايفا خشکسالي پايش در کليدي نقشي که بارندگي يهاداده طرفي

 که جايگزين، اقليمي داده منابع است الزم رونيازا است، نموده مواجه مشکل با را اقليمي و آبي منابع مطالعات آن، سنجش يهاستگاهيا

 پايش براي TRMM ماهواره ماهانه بارش  يهاداده .گيرند قرار مورداستفاده و نموده ارزيابي سازند، مرتفع را هاصهينق اين بتوانند

 )شاخص  ۶SPIکمك به خشکسالي پايش محاسبات .گرديد استفاده زماني يهااسيمق براي و خراسان رضوي استان در خشکسالي

 ماهواره ماهانه داده آمده بدست نتايج اساس بر .پذيرفت انجام ماهه ۶1 و ۱،۹،۶زماني  يهااسيمق يو برا  بارش( شده استاندارد

TRMM  ازآنجاکه (.۶۹۳1و همکاران،  انيدارد غفور را رضوي خراسان استان در خشکسالي پايشپتانسيلGPM  برپايه موفقيت 

                                                           
1 Standard percepation index 
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TRMMماهواره ماهانه يهاداده از خشکسالي پايش براي شوديمپيشنهاد  اساس همين رباست، ساخته شده GPM زماني يهااسيمق و 

  گردد. استفاده براي پايش خشکسالي

 سیل3-2

 يکي سيل يدهيپد ،ياگفته به و دارد زيادي اهميت ،شوديم اقتصادي يهاخسارت و رهايوممرگ سبب که يادهيپد عنوانبه سيل

 اقتصادي و اجتماعي شرايط و انسان مال و جان ديگري، طبيعي بالي هر از بيش که است طبيعي يدادهايرو نيترمخرب و نيتردهيچيپ از

 خشك شرايط که ايران از ياگسترده يهابخش در ،و مقدار شدت زمان، ازنظر هابارش کنواختيريغ توزيع .اندازديم خطر به را جامعه

 شديد تخريب دليل به اين، بر مزيد .شونديم مالي بسيار يهاانيو ز رهايوممرگ با ناگهاني يهاالبيس بروز سبب دارند، خشكمهين و

 کشاورزي اراضي به هاآن تبديل و اراضي کاربري تغيير شکل به چه و مراتع و هااز جنگل هيرويب يبرداربهره صورتبه چه طبيعي منابع

 شدت ديدگاه از چه و وقوع تعداد ديدگاه از چه سال به سال هاالبيس که شده سبب مسکوني، مناطق يهيرويب ساخت يا نامناسب

 خندق، حفر و بند سيل احداث و اندآورده وجود به نيز کمتري خسارات و بوده کمتر هاالبيس تعداد درگذشته .يابند افزايش خسارات،

 فراهم را ييهاسازهچنين  احداث مجال که است ياگونهبه شهرها گسترش اکنون کهيدرحال ،کرديم مهار را هاالبيس از تعداد زيادي

 با باليي سيل گرچه. (۶۹۳۹)دشتي و همکاران،   .شوديم انجام سرعتبه نيز اراضي کاربري تغيير و هاليمس حريم به تجاوز و کندينم

 سطح و شدت ميزان، تا شوديم موجب زمين سطح بشر در عمل از ناشي تغييرات و محيط بر انسان تأثير يجهيدرنت اما است طبيعي منشأ

ي هاروشموثرترين  يکي از عنوانبه توانديمسيالب  ينيبشيپ هشدار و. (۶۹۳1نژاد و منوري،  يعبدالخان (يابد افزايش سيل تخريب

علل  به توجه با(. ۶۹88همکاران،  آذري وشود )مطرح  البياز سناشي  و خساراتسيالب و کاهش خطرات  تيريدر مد ياسازه ريغ

 پيشگيري هالياز س بسياري دادن روي از عملي، و علمي يراهکارها و اقدام ،هاروش اعمال با توانيم سيل، بروز در مؤثر و مختلف

 کاربري تعيين آن، دنبال به و سيل يبندپهنه ازجمله مختلف، تدابير انجام با نيست آن رخداد از پيشگيري توانايي که ييهاليس در و کرده

 يهانقشه کردن ترکيب از توان ميرا سيل وقوع احتمال نقشه طرفي از داد کاهش را هاآن از ناشي خسارات گير، سيل مناطق براي مناسب

 از يکي .کرد تهيه شيب نقشه و جريان تجمع ميزان نقشه خاك، نفوذپذيري ضريب نقشه باران، بارش توزيع نقشه زمين، کاربري

 درصد تعيين ينقشه. توليد باشديمباران  بارش توزيع نقشه ،باشديم مهم بسيار آن شدن جاري و سيل وقوع روي بر که مهم پارامترهاي

 سازمان توسط چنانچه نقشه، اين با داشتن زيرا کند، بحران مديريت امر در شاياني کمك توانديم زيخليس مناطق براي سيل وقوع

 در که جاهايي از مردم تخليه جهت رانهيشگيپاقدامات  توانيم شود، داده شديد يهابارش اثر در سيل وقوع مورد در اخطار هواشناسي

سايت است ) شدههيته GPMماهواره  با اعمالاين نقشه  .(۶۹۳۹)دشتي و همکاران،  داد انجام را است بيشتر سيل وقوع احتمال مناطق آن

GPM). عملکرد سه محصول  1رودخانه بيجيانگ حوضهدر (، 11۶7همکاران ) و ۶وانگGnIMER ۹ابتدايي ،IMERG و  2نهايي

IMERG عملکرد کمي ابزار  ازلحاظ شدهعيتوزمدل هيدرولوژيکي  ۱يرنفوذ متغآماري و ظرفيت  يهاشاخصاز   با استفاده  1پاياني 

و  IMERG-Eمحصوالت  کهيدرحالداراي دقت باال و کاربرد مناسب هيدرولوژيکي است  IMERG-Fارزيابي کردند.هيدرولوژيکي 

                                                           
1 Wang 
2 Beijiang 
3 Early IMERG 
4 Late IMERG 
5 Final IMERG 
6 Variable Infiltration Capacity 
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IMERG-L ي زمان واقعي سيل نيبشيپ پتانسيل بااليي براي رونيازاو  در فصل وقوع سيل داراي کاربرد مناسب هيدرولوژيکي هستند

 . دارند

 طوفان 3-3

 بادهاي شديد. شونديمطوفان شناخته  (۹1) ثانيه رد متر۶1سرعت بيش از  بان هواشناسي جهاني، بادهايي مطالعات سازما بر اساس

 و شدتبازگشت  و دوره شونديمخاصي تکرار  و مکانمعموالً هرساله درزمان  که پرانرژي جو هستند، يهادهيپدازجمله  هاطوفان و

 دهيدر پدبه انرژي باد  توجه با .باشنديممخرب  شدتبه يو گاهاست و فرآيندهاي همراه آن غالب آن خطرآفرين  محاسبهقابل هاآن

جوي  يهادهيپدمتغيرهاي مهم براي شناخت از يکي  باد .آيدمي محصوالت کشاورزي وارد و هافان صدمات زيادي به ساختمانوط

 نياز بوجود دارد،  درجهات افقي جو فشار کهمربوط به دما، رطوبت و  اختالف رايزاست  عتيدر طبمهم  کنندهليتعديك  است. باد

طوفان به ما  يهاماهواره ينيبشيپگسترده در نظارت و  يهاييتوانا (.۶۹۳1فرج زاده و رازي، ) ديآيدرمالت تعادل به ح و هوارفته 

زميني کم است، مشاهده  يهادادهو مناطق که  هاانوسياقدر  ژهيوبهکه تغييرات ساختار بارندگي را در طول دوره طوفان،  دهديمامکان 

. کنديمساختار طوفان را در طول مسيرش فراهم  يبعدسه يهانقشهيك رادار فضايي است که  DPR با ابزار GPM ماموريت م. کني

ي نيبشيپو  تحقيق ستميدر سبررسي توانايي بازيابي هيدرومتر  منظوربهمطالعه که قبالگفته شد  طور کههمان .(1118هو و همکاران، )

از اپراتورهاي مشاهداتي  کهيوقتدهد ( انجام دادند. نتايج نشان ميNOAAملي اقيانوس و جوي ) در اداره( HWRFو طوفان ) وهواآب

 ليتحلوهيتجز در توسعهمناسب است که  رهايمتغ و کنترلبراي مشاهدات، تنظيمات واقعي  ليوتحلهيتجزشود جديد استفاده مي

  (11۶7، او و زو پنس کي) دهدي شدت طوفان را نشان مينيبشيپآشکاراست. همچنين بهبود 

 یریگجهینت

مخاطرات  محيطي   تيريدر مد( GPMجهاني بارش ) هايکاربرد داده باهدف حاضر پژوهش شد اشاره نيز ترپيش که طورهمان 

 کهييازآنجا .رديگيم قرار مورداستفاده جهان گوناگون مناطق بارش در برآورد براي ياماهواره يهاداده اخير، يهاسال درگرفت.  صورت

 ارتخس وقوع به منجرهرساله  که باشنديم سيل يا خشکسالي خطر معرض در اقليمي خاص شرايط علت به ايران از وسيعي مناطق

 شبار که بارش رادارهاي وجود يا و زميني هايايستگاه از متراکم شبکه يك وجود عدم ديگر طرف از و شوديم فراواني مالي و جاني

سيل يا مديريت ريسك  تلفات کاهش جهت ايماهواره بارش هايداده از استفاده لذا ،شوديم احساس کنند اعالم را واقعي زمان

 ربيشت در که است ذکر به الزم .باشديموردتوجه م هواشناسي و هيدرولوژي هايمدل در ورودي هايدادهعنوان به همچنين و خشکسالي

 نگهداري و همچنين حفظ و نهيپرهز بسيار بارش رادارهاي از استفاده يافته، توسعه کمتر کشورهاي همچنين وتوسعه درحال کشورهاي

 ستاني،کوه مناطق روي محدود بر پوششعالوه بهباشد.  مناطق اين در کاربردي گزينه يك تواندنمي جهيدرنت است، دشوار و سخت آن

 ايهماهواره از استفاده .باشندمي رادار از استفاده هايمحدوديت ديگر از غيره و يرواقعيغ امواج يهاانعکاس وجود رادار، کردن کاليبره

 طوربه و زمين و هاانوسياق روي بر جهاني مکاني پوشش باال، مکاني و زماني وضوح قبيل، از مزيت چندين داراي بارش تخمين

 رايب مناسبي پتانسيل ،شوديم ارائهمدت کوتاه زماني هايمقياس در هاپايگاه اين اطالعاتازآنجاکه است.  کوهستاني مناطق مشخص

 ،هاگاهيپا اين بارش اطالعات روي بر ممکن اصالحات انجام با عملياتيصورت به دارند؛ بنابراين سيالب هشدار هايسيستم در استفاده

ي در مدار تازگبهGPM ماهواره  کهنياداد. با توجه به  انجام هاپايگاه اين از دريافتي اطالعات از استفاده با را سيالب مديريت توانيم

اي ههاي محدود صورت گرفته در سطح دنيا از دادههاي بارش را منتشر کرده است و همچنين با در نظر گرفتن ارزيابيقرارگرفته و داده
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 يهادادهو  يازدورسنجش يهاداده .ها پيش از کاربرد بسيار ضروري استپس صحت سنجي اين داده GPMي اماهوارهبارش سيستم 

 طريق از بايد مختلف يهاارگان و هاسازمان .باشنديم برخوردار طبيعي، سوانح مختلف مديريت در مراحل بسزايي اهميت از ياماهواره

 رساني هنگام به مخاطرات، شناسايي در ياماهواره تصاوير يهاتيقابل از و باشند داشته دسترسي اين اطالعات به هنگام به شبکه يك

 براي بااليي پتانسيل از GPMماهواره  بارندگي يهاداده که دهديم نشان تحقيقات اين نتايج يبندجمع .نمايند غيره استفاده و هانقشه

 يهادادهواسنجي  نهيزم در شدهانجام يهاپژوهش اکثر همچنين، است. برخوردار مختلف زماني يهااسيمق در بارندگي تخمين مقادير

 بلندمدت يهاداده بر اساسايران  در روزانه يهاداده سري واسنجي و ارزيابي و است شده انجام کشور از خارج در اغلب GPM بارندگي

 ،خشكمهين و خشك، اقليم داراي ايران مناطق شتريب ازآنجاکه .است نشده انجام مختلف اقليمي يهازون در واقع سينوپتيکي يهاستگاهيا

 مفيد بسيار سطحي آب منابع مديريت و يزيربرنامه براي هر منطقه در باران کليماتولوژي باران زماني تغييرات و مقدار از آگاهي است،

 .است

  منابع

کنفرانس ايران،  خشكمهين وخشك  مناطق در TRMM ياماهواره يهاداده. ارزيابي ۶۹۳1عرفانيان، م، کاظم پور، س، حيدري، ح. 

 .يهواشناس وملي آب 

اقليمي ايران،  يهازون درTRMM ماهواره ۹B2۹ و ۹B21 سري باران يهاداده . واسنجي۶۹۳1عرفانيان، م، کاظم پور، س، حيدري، ح. 
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