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 چکیده

و عنوان محرک چرخه هیدرولوژی، از اهمیت زیادی برخوردار است بارندگی یکی از متغیرهای اقلیمی است که به

ت درازمد بینییشپهای مکانی و زمانی بارش و همچنین درک صحیح از الگو درگروهای آبخیز جامع حوزه یریتمد

اشد که به دلیل بسنجی میناهای بارثبت شده در ایستگاهباشد. بررسی زمینی میزان بارندگی در انحصار آمار بارش آن می

شود. می نادیده انگاشته عمالًها های خشکی، بخش زیادی از میزان بارندگی در سطح دریاها در پهنهاستقرار این ایستگاه

وده و احداث ردار نبها از تعداد، تراکم و آرایش مکانی مناسبی برخوها در سطح خشکیعالوه بر آن استقرار این ایستگاه

(. با 0131نژاد و همکاران، باشد )ابراهیمبر میو دوردست بسیار مشکل و هزینه العبورصعبها در مناطق داری آنو نگه

طالعاتی تخمین بارش، استفاده از این منابع ا هاییتمالگورهای سنجش از دور و توسعه  در نظر گرفتن پیشرفت تکنیک

 سد. رباشند، بسیار مفید به نظر میان بارندگی با پوشش مکانی باال و دقت زمانی مناسب میکه قادر به تخمین میز

ش، جهانی تخمین بار هاییتمو الگور هاماهوارهدر این مطالعه به منظور ارزیابی توانایی و صحت سنجی برآورد 

و  TRMM ،GPCC_V6،GPCP  GPCC_MON هاییگاهپابارندگی  یهادادهزمینی با  یهاداده یقیتطبمقایسه 

PERSIAN  .بی زمینی ) مقادیر مشاهداتی( در ارزیا هاییستگاهابارش ثبت شده توسط در این مطالعه استفاده شده است

جهانی ثبت بارش ) مقادیر برآورد شده( در  یهاماهوارهو  هایتمالگورو صحت سنجی مقادیر متناظر ثبت شده توسط 

ان سینوپتیک موجود در دو است هاییستگاها. مبنای مقایسه در تحقیق حاضر اندشدهبرده  میالدی، به کار 0202سال 

ر و سینوپتیک موجود د یسنجباران هاییستگاهاایستگاه( به عنوان مبنای یک و مجموع  02آذربایجان شرقی و غربی )

ع بدهد که از بین منااهم نتایج نشان می .دباشیمایستگاه( به عنوان مبنای دوم مقایسه  002آبریز دریاچه ارومیه ) حوزه

اه نیز اما کاربرد این دو پایگ ؛دارند هاعملکرد بهتری نسبت به بقیه پایگاه TRMMو  GPCCV6 دو پایگاه  ،مورد استفاده

 است. یرپذامکانآماری انجام شده تنها با مالحظات و کالیبراسیون زمینی  یهاآزمونبا استناد به 

 حوزه آبریز دریاچه ارومیه، TRMM  ,GPCC_V6,GPCP  GPCC_MON , PERSIAN :هاواژهکلید

 


