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  ) درجه قوسی25/0( شناخت نواحی همگن بارشی ایران بر پایه پایگاه داده افرودیت

  
  محمد دارند*

   دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان،شناسی اقلیم استادیار
  10/6/94: ؛ تاریخ پذیرش 20/11/93: تاریخ دریافت

  1چکیده
هاي مهم و اساسی براي  مکانی مناسب یکی از ضرورت-هاي بهنگام با تفکیک زمانیدسترسی به داده :سابقه و هدف  
 گر، واکـاوي سـنجهشود که هدف پژوهـشرنگ میاین مهم هنگامی پر .رودشمار می هاي علوم جوي بهانجام پژوهش

هـاي مـرتبط بـا و سازمانها مؤسسهها، امروزه پژوهشکده. بر روي گستره و پهنه باشد) پیمونگاه( جوي به جاي نقطه
هـاي  هـا را در مقیـاسعلوم جوي متعددي در کشورهاي مختلف جهان وجود دارند که گردآوري، واکاوي و نشر داده

هـدف از انجـام ایـن . نـددهزمانی مختلف انجـام مـی -هاي مکانیبا تفکیک) اي، ملی و غیرهجهانی، منطقه( مختلف
  . ت است پایگاه داده بارش افرودینواحی همگنی بارش ایران بر پایهپژوهش شناخت 

 بارش پایگـاه هاي روزانهر این پژوهش از دادهبندي نواحی بارشی ایران زمین د براي شناسایی و پهنه :ها مواد و روش  
 تفکیـک بـر پایـه.  درجه قوسی استفاده شد25/0 با تفکیک مکانی V11003 نسخه) APHRODITE(  افرودیتداده

هـاي  مقادیر بارش روزانه بـر روي یاختـه. گیرد  یاخته در داخل مرز سیاسی ایران زمین قرار می2491مکانی یاد شده 
) گاه( ایجاد شد که بر روي سطرها زمان 20818×2491داخل مرز سیاسی ایران زمین استخراج شد و ماتریسی در ابعاد 

براي شناسایی نواحی بارشی براي هـر روز . هاي داخل مرز ایران قرار داشتیا یاخته) مکان( ها جايتونو بر روي س
 T با آرایش) جایگاه(  دادهتقویمی از سال بر روي هر یاخته جداگانه میانگین بارش بلندمدت حساب شد و یک پایگاه 

دسـت آمـده، تحلیـل  هارشی ایران، برروي آرایـه بـبندي نواحی ب منظور پهنه سپس به.  حاصل شد2491×366در ابعاد 
  .اي با روش ادغام وارد انجام شد خوشه
 هـاي مختلـف بـارش پایگـاه دادهنـديبگروهـی بـر روي خوشـههاي کنترل کیفیت پراش درونبرازش نمایه :ها یافته

تـوان بـه  بـارش مـییر روزانهپایه مقاد نشان داد که ایران را بر) بندي دو عضوي تا پانزده عضوياز خوشه( افرودیت
  بـارش شـمالی،  کـمپهنه )3بارش،  بسیار کمپهنه) 2بارش فرین،  کمپهنه) 1: بندي کردگن بارشی دستههشت پهنه هم

  غربـی و  جنـوب -بـارش غـرب پـرپهنـه) 7بارش شمالی،   پرپهنه) 6بارش،   نیمه پرپهنه) 5بارش جنوبی،  کمپهنه) 4
 . بارش فرین پرپهنه) 8

 هماهنگی بسیار  پژوهشگران دیگرهاي ها با مقادیر بارش دریافتی و یافته گزینی و موقعیت مکانی پهنه النه :گیري تیجهن
 بارش پایگاه داده افرودیت از دقت مناسبی جهت واکاوي هاي روزانه رسد که داده نظر می به .دهند خوبی از خود نشان می
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بندي بارش بر  هاي انجام گرفته بر روي پهنه پژوهشاغلب . مین برخوردارندو پایش زمانی مکانی بارش بر روي ایران ز
 ایران زمین یکنواخـت توزیـع هاي هواسنجی بر روي پهنه ایستگاه. اند انجام گرفته) ایستگاهی( اي هاي نقطهمبناي داده

 سخت و دشوار است بلکه دقیق نیز که بسیار ها عالوه بر آن  آن پایه شناخت مرز نواحی همگن بارشی بربنابراین. اند نشده
 درخـت  پایـههـا بـر اي انجام شده است، شمار پهنه هاي شبکههایی که بر مبناي داده همچنین در پژوهش. نخواهد بود

هاي  کارگیري داده هرسد که ب نظر می رو به از این. صورت گرفته استپژوهشگر بندي و در نهایت براساس تصمیم  خوشه
گروهی جهت شناخت  هاي کنترل کیفیت پراش دروننمایهمکانی دقیق نواحی بارشی و کاربست اي جهت پایش  شبکه

که پایگاه داده بارش افرودیت داراي تفکیک زمانی روزانه و  جایی از آن. تر خواهد بودها به نسبت بسیار دقیقشمار خوشه
صورت رایگان  هاي بارش به داده) 1951-2007(  زمانی نسبتاً خوبی درجه قوسی است و براي بازه25/0 تفکیک مکانی

   .هاي اقلیمی بارش مناسب هستند دهد، جهت پایش ویژگی در اختیار کاربران قرار می
 

   نواحی بارشی، پایگاه داده افرودیت، ایران :کلیدي هاي واژه
  

  مقدمه
 -یک زمـانیـ بهنگـام بـا تفکيها به دادهیدسترس

 ی اساسـ مهـم ويهـا از ضرورتیکی مناسب یمکان
. رود یشـمار مـ  بهي علوم جويها انجام پژوهشيبرا

 ،شود که هدف پژوهـشگری پررنگ مین مهم هنگامیا
 يبر رو) مونگاهیپ(  نقطهي به جاي جو سنجهيواکاو

هاي  ترین سنجه  بارش یکی از مهم.گستره و پهنه باشد
 بـسیار  تغییـراتجوي است که در ابعاد زمان و مکان

) 2003(  مـسعودیان).5( دهـدمیزیادي از خود نشان 
 در ایران بعـد از دمـا و رطوبـت بر این باور است که

هـاي آب و هـوایی جوي، بارش سومین عامل تفاوت
ــت ــشکده ).9( اس ــروزه پژوه ــا، ام ــسهه ــا  مؤس و ه

ــا ســازمان ــوم جــويه ــا عل ــرتبط ب ــددي م  در ي متع
، ي گـردآور مختلف جهان وجود دارند کـهيکشورها
  مختلــفيهــااسیــدر مقهــا را  و نــشر دادهيواکــاو

 -ی مکانيهاکیبا تفک) رهی و غی، مليا، منطقهیجهان(
 يا  شبکه دادهيهاگاهیپا. دهندیانجام م مختلف یزمان

 يبرا) یستگاهیا( يا مشاهدهيهاه دادهیپا بلندمدت بر
 نقش یی از جمله شناسای پژوهشيها از طرحياریبس

 و یمـی اقليهـادل میم، اعتبارسنجیر اقلییانسان بر تغ
 يهـــا  چرخـــهیابیـــ و ارزيا مـــاهوارهيبرآوردهـــا

. )3( نـدیآیار مهـم بـه حـساب مـی بسیکیدرولوژیه

اس یـهـا در مقنیم و فریر اقلیی تغيهایژگی ويواکاو
 ی بلندمـدتيا شـبکه دادهيهـاگاهیازمند پای نيا منطقه

 داشته باشند بلکه ي باالیک مکانیاست که نه تنها تفک
ز یـن) کم روزانه دست( ی مناسبیک زمانیفکاز قدرت ت

 ي بـسامد رخـدادهايکـه واکـاو چرا برخوردار باشند
 تـر و خـشک، رات طول دورهیی، تغ)14(ن یبارش فر
 يهـا یژگـیگـر از وی دياری بارش و بسيها يماندگار

 روزانه يهاازمند دادهیگر نی دي جويهابارش و سنجه
نـه ی باال بودن هزلیدل  روزانه بهيهادادهمتأسفانه . است

 از کـشورها در ياریها در بس ثبت و به هنگام کردن آن
م یر اقلـیی تغيواکاو، هاو نبود داده) 1( ستندیدسترس ن

 را بـا مـشکل يا سهیـ بر مدل مقای مبتنيها پژوهشو 
 مــدرن و يهــاانــهی امــروزه را).21( کنــد یمواجــه مــ

 خودکار هماننـد يهایسنج، بارانيا  شبکهيها کیتکن
ن مقـدار بـارش ید سبب بهبود تخمـی جديها ماهواره

ز یـ آبربـارش حوضـه) 2009( جـآگس. )8( انـد شده
مبنـا و اي  مؤلفـهل یـک را بـه کمـک تحلیـ بالتيایدر

 1996 تـا 1900 ی زمـان بـازهی طـيا شـبکه يها داده
 کـه در ی بارش جهان دادهگاهی از پايو.  کرديبند پهنه

 يو. د بهره گرفتشونیه می تهی شرقيایدانشگاه آنگل
  منطقـه4تـوان بـه  یاد شده را می نشان داد که حوضه

. )5( م کردی تقسی، جنوب و غربی، شرقیهمگن شمال



  حمد دارندم
  

 101

 بارش و يبند قهطبه من) 2007(ک یوراس و کومریکول
ستگاه ی ا124ها از  آن.  پرداختندییرات آن در هاواییتغ

 و از روش 2000 تـا 1971 ی زمان بازهی طیهواسنج
ها نـشان داد افتهی. مبنا استفاده کردندهاي  مؤلفهل یتحل

 يبنـد  دسـتهی بارشـ منطقه9توان به  ی را مییکه هاوا
 ياریـبـه ) 2011( واسینیریانا و سیانارایست. )7( کرد

 بـارش در هنــد يبنــد بــه منطقـهي فـازيبنــد خوشـه
 ي فـازيبنـدهـا نـشان داد کـه خوشـهافتهی. پرداختند

رود و  یشمار م  بارش بهيبند پهنهي مناسب برایروش
  مختلـفي پارامترهـايریکـارگ ه آن بـيای از مزایکی
بنـدي  پهنـهجهـت ) ، ارتفاعییایجغراف طول و عرض(

به لحاظ ) 1996(  علیجانیرانیدر ا. )19( بارش است
مدیـد، هاي مهـم بـارش و روش هبسیاري از ویژگی
وي  .بندي کـرد بارشی دسته ناحیه5کشور ایران را به 

 هاي ایستگاهی بهره گرفـتانجام این کار از دادهبراي 
بـه کمــک مقــادیر  )2000( و علیجــانی حیـدري. )2(

ــل  ــل از تحلی ــانس حاص ــهکواری ــه  مؤلف ــا ب ــاي مبن ه
. غرب ایران پرداخـت بندي بارشی غرب و شمال ناحیه
نشان  ایستگاه همدید 26 هاي ماهانهبه کمک دادهوي 

یـانس کـل  درصـد وار93بـیش از مؤلفـه داد که سـه 
گیـري از تحلیـل بـا بهـره. کنـدهـا را توجیـه مـی داده

 غـرب و مبنـا،هـاي مؤلفـهاي بر روي نمـرات  خوشه
  را به چهار ناحیه بارشی تقسیم کـردغرب ایران شمال

) 2011(در پژهشی مشابه مسعودیان و همکـاران  .)4(
گیري  غرب ایران را با بهره بارش مناطق غرب و شمال

 بـارش هـاي روزانـه داده کریگینـگیابی روش میاناز
 را بر روي سنجی ایستگاه همدید، اقلیمی و باران169

از  و یـابی کردنـد کیلـومتر میـان14 در 14هاي  شبکه
. کردنـداستفاده بندي  پهنه برايايروش تحلیل خوشه

  همگن بارشـی شناسـایی شـدبر پایه نتایج سه منطقه
 بـر پایـهش ایـران زمـین را بار) 2006( مدرس .)12(

وي . بندي کرد ایستگاه همدید پهنه28 هاي ماهانه داده
اي و تحلیـل براي انجـام ایـن کـار از تحلیـل خوشـه

ایشان نیز .  بهره گرفتL-momentsاي فراوانی منطقه

. )15(  همگن بارشی تقسیم کردایران را به هشت پهنه
هـاي  نیز براي شناخت پهنه) 2007(رضیئی و عزیزي 

هـاي اصـلی  مؤلفهران از روش تحلیل بارشی غرب ای
مبنا، بر   مؤلفه 4متغیرها به   پس از کاهش.ندبهره گرفت

اي انجام گرفت و در نهایت  روي نمرات تحلیل خوشه
 بارشـی  یکدست و همگـنپهنهغرب ایران را به پنج 

 ینـواح) 2009( انیمـسعود .)17( بنـدي کردنـد طبقه
  ي بـارش اهـاي شـبکهبـه کمـک دادهران را ی ایرشبا

تحلیـل  با انجام يو.  کردییشناسا کیلومتر 14 در 14
  مـــاتریسیاي بـــر روي فواصـــل اقلیدســـ خوشـــه

 روش ادغام وارد نشان داد که و) گاهیجا( 5214×366
بر حسب مقدار و زمان دریافت بارش در ایران هشت 

صــمدي و  .)11( ناحیــه بارشــی متمــایز وجــود دارد
ــه کمــک توا) 2010(محمــدي  ــع متعاب ــی ب ــد تجرب م

. بندي کردنـد  غربی ایران را پهنههاي پاییزه نیمه بارش
ــا از داده آن ــاي ه ــی و 64ه ــد، اقلیم ــستگاه همدی  ای

هـا بیـانگر  هـاي آن یافتـه. سنجی استفاده کردنـد باران
 مـورد مطالعـه  همگن بارشـی در منطقـههشت منطقه

 بـر پایـه) 2010(چـین و همکـاران   خـام.)18( است
مبنا و هاي مؤلفهتگاه کشور و تحلیل  ایس396هاي  داده

حـداکثر بـارش روزانـه در ایـران را اي  خوشهتحلیل 
نشان داد کـه ایـران زمـین را بندي کردند و نتایج  پهنه
 حداکثر بارش روزانه به هفـت پهنـهتوان به لحاظ  می

) 2011(زاده   تیموري و عظـیم.)6( همگن تقسیم کرد
گاه همدیـد  ایـست39 درمـؤثر  شاخص بـارش ر پایهب

 ایـران را بـه پـنج 1384-1355 زمانی کشور طی بازه
ــه ــدپهن ــسیم کردن ــاران . )20(  تق ــصرآبادي و همک ن

ــران را ) 2013( ــه در ای ــارش روزان ــی ب ــع فراوان توزی
 مختلف بر نتایج برازش چهار توزیع. بندي کردند پهنه

هاي بـارش در روزهـاي  دادهروي سري زمانی روزانه
 تابع توزیع گاماي دوفراسـنجی بارشی نشان داد که دو

ــه ــ و نمــایی ب  درصــد از 5/4 و 5/95ر روي ترتیــب ب
 هـاي آمـاري هـستندترین توزیـع ایران برازندهگستره

ناخت هدف از انجام این پژوهش واکاوي و شـ. )16(
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ــه ــر پای ــران ب ــواحی بارشــی ای ــاه داده ن ــارش پایگ  ب
بنـدي  است و براي پهنه) APHRODITE( 1افرودیت
 مختلـف اي و نمایـهشی از تحلیـل خوشـهبارنواحی 

  .گروهی بهره گرفته شد کنترل کیفیت پراش درون
 تیـافرود بارش پایگاه داده:  Aphroditeپایگاه داده

)APHRODITE ( یپژوهــــش مؤســــسهتوســــط 
 سـسهمؤهواشناسی سازمان هواشناسی کشور ژاپـن و 

 بنـا گذاشـته 2006پژوهشی انسان و طبیعت در سـال 

  روزانه ایجاد یک پایگاه داده،یگاه دادههدف این پا. شد
 یابیـبارش براي آسیا با تفکیک مکانی باال جهـت ارز

 با ی مختلفيها شیرایاین پایگاه داده و. منابع آب است
ــتفک ــانی ــان -یک مک ــاوت  یزم ــدول. داردمتف  1 ج

 يها نسخه ی اصليها یژگی و ویپوش مکان چهارچوب
  .دهد ی مت را نشانی افرودگاه دادهیمتفاوت پا

  
  1.تی افرودگاه دادهی پاختلف مهاي نسخه ی اصليها یژگی و ویپوش مکان ارچوب چ-1 جدول

Table 1. Spatial domain and main characteristics of different versions of Aphrodite data base.  
 نام

Name  
 چهارچوب پوش

Domain  
   زمانیبازه

Time Period  
 مشخصات

Characteristics 

EA_0409 EA  65-155 ºE, 
5-60 ºN  1978-2003  

 PRISMهاي مدل  کارگیري داده هب

PRISM model data used  
EA  65-155 ºE,  

5-60 ºN  1980-2002  

ME  25-60 ºE, 
25-45 ºN  1979-2001  

 PRISMهاي مدل  کارگیري داده هب

PRISM model data used  
APHRO_V0804 

RU  20-160 ºE, 
40-75 ºN  1980-2002  

 هاروي دادهبر ) 2001 (کارگیري از تکنیک گرویسمن و رانکوا هب

Groisman and Rankova (2001) technique applied over data  
MA 60-150 ºE, 

0-55 ºN  1961-2004 

ME 15-65 ºE, 
0-55 ºN  1961-2004  APHRO_V0902 

RU 15-165 ºE, 
34-84 ºN  1961-2004  

جهـت )) 2009( یاتاگـاي و همکـاران( کـارگیري الگـوریتمی جدیـد هب
 چهارچوب پوش مکانیهاي بارش براي سه  یابی داده میان

Yatagai et al (2009) algorithm used to data interpolation  

MA 60-150 ºE, 
15S-55 ºN  1951-2007 

ن  دهد و کنترل کیفیت آبه لحاظ مکانی کشور اندونزي را نیز پوشش می
 بهبود یافت

Cover Adonis country and Quality control improved  

ME 15-65 ºE,  
25-45 ºN  1951-2007 

 بهبود یافتکنترل کیفیت آن 

Quality control improved  
APHRO_V1003R1 

RU 15E-165 ºW, 
34-84 ºN  1951-2007 

 بهبود یافتتر شد و کنترل کیفیت آن  بیش) ها داده( ها ورودي

More data used and quality control Improved  

MA 60-150 ºE, 
15S-55 ºN  1951-2007 

  بهبود یافتتر شد و کنترل کیفیت آن بیش) ها داده( ها ورودي

More data used and quality control Improved  

ME 20-65 ºE,  
15-45 ºN  1951-2007 

دهـد و کنتـرل  شش میبه لحاظ مکانی کشور عربستان صعودي را نیز پو
 بهبود یافتکیفیت آن 

APHRO_V1001 

RU 15-165 ºE, 
34-84 ºN  1951-2007 

 بهبود یافتکنترل کیفیت آن 

Quality control improved  

APHRO_JP_V1207  123-146 ºE, 
24-46 ºN  1900-2011  

 مدت بر روي کشور ژاپنصورت بلند ه قوسی و ب درجه05/0

0.05 degree and long term over Japan  
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توان گفت که این پایگاه داده بـراي ی میطور کل هب
چهار کرنل و چهارچوب مختلف در آسیا داده بـارش 

هـا در  تفکیک مکانی داده). 1 شکل( فراهم کرده است
 درجه 5/0 و 25/0  با تفکیک مکانی متفاوتدو نسخه

ــی در اخت ــقوس ــای ــترار ک ــه اس ــرار گرفت در . بران ق
 و Aphrodite V1101) 25/0( هـاي جدیـدتر نـسخه

 و 25/0 (V1003R1Aphroditeو)  قوسی درجه5/0
تـر   برآورد بارش بـیش مکانیدقت)  قوسی درجه5/0

تـري  سـنجی بـیش هاي بـاران که از ایستگاه است چرا
یابی استفاده شـده  میانآماري و  جهت محاسبات زمین

 هاي شبکه ، دادهمنبع داده براي ایجاد این پایگاه. است
هاي داده بارش متفاوتی  سنجی پایگاه ي بارانها ایستگاه

دهنـد  ها و نقاطی را نشان می رنگ قرمز ایستگاه. است
یــا  شناســی محلــی و از مراکــز هواشناســی و آبکــه 

هـاي از  داده. انـد دست آمـده پژوهشگران هر منطقه به
پیش گردآوري شده کـه بـه رنـگ سـیاه نمـایش داده 

 اي اقلیمی دیرینـهه شبکه جهانی داده اند که شامل شده
)GHCN(اکـسیدکربن ، مرکز واکـاوي اطالعـات دي 
)CDIAC(هــاي مرکــز ملــی تحقیقــات و داده، آرشــی

 هــاي اقلیمــی  داده، مرکــز ملــی)NCAR( جــوي
)NCDC(سازمان خواروبار جهـانی ایـاالت متحـده ، 
)FAO(اي مونـسون آسـیایی  حارهی، مرکز داده آزمای 

GEWEX )GAME-T(میکونگ، کمیسیون رودخانه  
)MRC(هـاي ارزیـابی اقلـیم اروپـایی  داده، مجموعه 
)ECAD (هــاي مربــوط بــه   داده ازهمچنــین. هــستند

که با رنگ آبـی ) GTS( اي سامانه پیوند از دور سیاره
  .، بهره گرفته شده استنمایش داده شده است

  

  
  .فرودیت بارش پایگاه داده اهاي روزانه وب پوش مکانی دسترسی به دادهچ چار-1شکل 

Figure 1. Spatial domain of daily precipitation data availability of Aphrodite data base. 
  

  ها مواد و روش
ران یـ ای بارشـی نـواحيبند و پهنهیی شناسايبرا

گـاه ی بارش پازانه رويها ن پژوهش از دادهین در ایزم
بـا  V1003  نـسخه)APHRODITE( تی افرودداده

 هیپا بر.  استفاده شدی قوس درجه25/0 یک مکانیتفک
 اختـه در داخـل مـرزی 2491اد شـده ی یک مکانیتفک

ر بارش روزانـه یمقاد. ردیگ ی قرار م زمینرانی اسیاسی
ن یران زمـیـ ایاسـی داخـل مـرز سيها اختهی يبر رو



  1395) 2(، شماره )23(هاي حفاظت آب و خاك جلد  نشریه پژوهش
 

 104

جاد یا 20818×2491در ابعاد  یسیماتراستخراج شد و 
 هـا  ستوني و بر رو)گاه( زمان سطرهايشد که بر رو

. قرار داشتران ی ا مرز داخليها اختهیا ی) مکان( يجا
 از یمی هر روز تقوي برایبارش ی نواحیی شناسايبرا

ن بــارش یانگیــاختــه جداگانــه می هــر يســال بــر رو
بـا ) گـاهیجا(  دادهگاه یپاک یبلندمدت حساب شد و 

  سـپس. حاصـل شـد2491×366در ابعـاد  T شیآرا
روي آرایـه   بربندي نواحی بارشی ایران، منظور پهنه به
اي بـا روش ادغـام وارد  دست آمده، تحلیـل خوشـه هب

گـام اساسـی  اي دو یک تحلیـل خوشـه در. انجام شد
گام اول محاسبه درجه همانندي افـراد بـا  .وجود دارد

 ر بـفـراداگـام دوم چگـونگی ادغـام  یکدیگر است و
راي محاسـبه ب .یگرها با یکد حسب درجه همانندي آن

 .هاي مختلفی پیشنهاد شده است درجه همانندي روش
غالباً براي محاسبه درجه  هاي جوي  مطالعات سنجه رد

 اقلیدســی اســتفاده ز فاصــلها )هماننــدي(ناهماننــدي 
ی متعلـق را در صورت )مکان( دو یاخته. )11( شود می

 متوسـط بلندمـدتدانـیم کـه   بارشی میبه یک ناحیه
 کافی به یکدیگر نزدیـک ها به اندازه  آنفتی دریابارش
گیـري فاصـله  این اساس نخـست بـا انـدازه بر. باشند

 نقـاط مکـانی قلیدسی مقـادیر بـارش دریـافتی همـها
درجــه ناهماننــدي ) 2491( دســت آمــده همــاتریس بــ

 n بنـابراین بـراي. سـنجیم ها با یکدیگر را مـی مکان

 مشاهده
n

1)-n(n اصله قابل محاسبه استف:  
  

)1  (                   2
1

22491

1
)( 







 


jd

i
idij PPD  

  

ــه در آن،  ــی  فijDک ــله اقلیدس ــهاص ــه  اُم i یاخت ب
ــصات ii( مخت  ــهو  ), ــصاتاُم j یاخت ــه مخت   ب

)jj  ,( ،idPــافتی متوســط بلند ــارش دری  مــدت ب
مــدت  متوسـط بلندjdPو اُم  d  در روزاُم i یاختـه

  .  اُمd در روزاُم  j نقطه بارش دریافتی

گیـري فواصـل اقلیدسـی، بـر روي   انـدازهپس از
اي بـه روش ادغــام وارد  تحلیـل خوشــه D مـاتریس

انتخاب روش وارد براي ادغـام بـه ایـن . انجام گرفت
ــضمین ــه ت ــت ک ــل اس ــده دلی ــمکنن ــراش   ک ــرین پ ت

گروهی است و بـه همـین دلیـل همگنـی درون  درون
هـاي  گـروهبـه ایـن ترتیـب . یابـد گروهی افزایش می

ــاالتري  حاصــل مــی شــود کــه از یکدســتی درونــی ب
ــد ــر در روش وارد). 13( برخوردارن ــانی دیگ ــه بی  ب

شـوند کـه  ورتی ادغـام مـی صـرد j و i هـاي گروه
 ها نسبت به ادغام هـر افزایش پراش ناشی از ادغام آن

  :  باشد یعنینهها کمی ها با دیگر گروه یک از آن
  

)2        (                           
)(,

ji

ijji
ji nn

nnn
D


  

  

 اسـت j و گـروه i فاصله بین گروه ijDکه در آن، 
 ینـواح( ها نش شمار خوشهی و گزیابی ارزيبرا ).10(

ــ نما5از ) یبارشــ ت پــراش یــفیل ک مختلــف کنتــرهی
   : بهره گرفته شدیگروه درون
 یاد شده را هوبرت و اسچولتز در سال نمایه :C نمایه
  : زیر استوار است پایه رابطه مطرح کردند و بر1976

  

)3(                                 
minSmaxS

minSWS
C




  

  

 بین افراد داخل  فاصلهWN  مجموعWS، که در آن
 4 بـه کمـک رابطــه WNتعــداد . هـر خوشـه اسـت

تــرین  مجمــوع کوچــک minS آیــد و دســت مــی هبــ
فاصـله از هـر خوشـه  WN هاست که در بین فاصله

ــی ــاب م ــوند انتخ ــزرگ maxS. ش ــوع ب ــرین  مجم ت
 فاصـله از هـر خوشـه WNهاست که در بین  لهفاص

  .شوندانتخاب می
  

)4   (                          





k

k

kk
W

nnN
1 2

)1(  
  

تـرین تفکیـک  تر نمایه بیانگر بهینـه کوچک مقادیر
  .اي است خوشه
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میزان سازش را در  Gamma نمایه: Gamma نمایه
همبـستگی بـین دو   نمایـه. سـنجد ي میبند خوشه

طور کلـی  هب. دهد  را نشان میB و A اندازه بردار هم
ــراي دو شــاخص jiکــه  j و i ب aa دو .  اســت

ji تند اگرنوا هس بردار هم bb  . به بیانی دیگـر اگـر
 بندي شـوند مقادیر با ترتیب مشابهی در دو بردار طبقه

جفـت افـراد  s تعـداد. نـوا هـستند آن دو بردار هم

 ناهمنواي ji,و  _
s هـاي نـاهمنوا را  تعداد جفـت

 حـساب 5ه رابطـبـه کمـک  نمایه . هندد نشان می
   :شود می

  

)5(                                         _

_

ss

ss









  

  

  .متغیر است 1 و -1  بین مقادیرکه در آن، 
بـین  ijd فواصل A بندي اولین بردار هنگام گروه

},{ جفت افراد ji MM دهد کـه را نشان می ji  
است کـه مقـادیر آن دودویـی  B  برداردومین. است
اگـر دو فـرد در یـک گـروه قـرار  B در بردار. است

ــر صــ ایــن  و در غیــر1گیرنــد، مقــدار آن   0ورت براب
 دو بردار طول یکسانی دارنـد و برابـر بـا. خواهد بود

2/)1(  NNNT خواهد بود.  
 بـین دو بارهایی که فاصله بیانگر تعداد s تعداد

که میزان آن بـراي ( فرد که متعلق به یک گروه نیستند
 تر از فاصله شدت کوچک هب)  است0 برابر با Bار برد

کـه ( بین دو فردي است که متعلق به یک گروه هستند

_ تعـداد).  است1 برابر با Bمیزان آن براي بردار 
s 

کـه بـراي دو فـرد شـرایط است بیانگر تعداد بارهایی 
در مـواردي کـه موازنـه برقـرار . افتـد عکس اتفاق می

برابر با فواصـل  BN مقدار. شوند رش نمیاست شما
 WN ها بـا مقـادیر ها است و هر یک از آن بین گروه

بنـابراین تعـداد . شودگروهی مقایسه می فواصل درون
BW ها برابر با حاصلضرب مقایسه NN  است .  
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دسـت  هبـ 8 رابطـههـا بـه کمـک  اختالف بین آن

  :آید می
  

)8(     
 

 
BIsr wIvu

rsuv ddss
),( ),(

)sgn(  

  
 طور کلی در آمـار ضـریب هب: Point-Biserialنمایه  

Point-Biserial همبستگی بین متغیـر پیوسـته Aو  
B متغیري که مقادیر آن  یعنی دودویی( متغیر باینري
طول سري زمانی دو . تعریف شده است)  است1 و 0

   بـسته A مقـادیر مـاتریس. متغیر یـک انـدازه اسـت
ــادیر ــه مق ــروه  1 و 0 ب ــروه Bگ ــه دو گ     و0A ب

1A 0 اگر. شوند بندي می دستهAM1  وAM میانگین 
0A1  وA 0 وAn1  وAn ــــر ــــراد ه ــــداد اف    تع

ــند، آن ــروه باش ــستگی گ ــریب همب ــدار ض ــاه مق    گ
Point-Biserial شود  حساب می9رابطه  به کمک:  
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  . است A  انحراف معیارns،  در آنکه
  

)10        (                       ),( BArsC pbn   
  

ــه ــه :Tau نمای ــراي نمای ــه ب ــی ک ــک روابط ــه کم  ب
Gamma ذکر شد، نمایه Tau  کندال بین دو بردار

  :آید میدست  ه ب11 هرابطبه کمک  NT ولداده با ط
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گروهی برابر باشـد،  گروهی و درون  بیناگر فاصله

_ و s تعداد
s کـه  بـراي ایـن. شـودشمارش نمـی

 تصحیح نیز در نظر گرفته شود یک معادلهمقادیر برابر 
  :شود تعریف میشرح زیر  شده به
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 iu  وA تعداد مقادیر برابر در بـردار it، ها  در آنکه
 شـامل B بردار.  استB تعداد مقادیر برابر در بردار

گروهــی و  بــسته بــه نــوع بــین(  اســت1 و 0 مقــادیر
ــه درون ــادیر گروهــی ب ــب مق ــه خــود 1 و 0 ترتی  را ب

  ).دهد اختصاص می
  

)16(    2/)1(2/)1(2  wwBB NNNNv  
  

توان به این نتیجه رسید که   آسان میبا یک محاسبه

WB NNvv    نمایهشده بنابراین مقادیر اصالح .20
Tau خواهد آمددست  ه ب17 رابطه به کمک:  
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یــک نمایــه  _BeniXie نمایــه :Xie-Beni نمایــه
ــراي ســایر  بــراي خوشــه ــی ب بنــدي فــازي اســت ول

ایـن نمایـه . ردبنـدي نیـز کـاربرد داهاي خوشه روش
مقـدار .  ارائـه شـد1991توسط اکسی و بینی در سال 

 دوم خطا ین درجهقسمت میانگ شاخص برابر با خارج
. یـک خوشـه اسـت بـین افـراد  کمینه مربع فاصلهبر

بندي  هاي خوشه  دوم براي روشمیانگین خطاي درجه

WGSS غیر از روش فـازي بـه کمـک
N
دسـت  ه بـ1

بیانی دیگر میانگین مربع فاصله همه افراد از  به. آید می
برابـر بـا  گروهی کـه در آن قـرار دارنـد مرکز خوشه

  .  دوم خواهد شدمیانگین خطاي درجه
  

)18(  )(',min)',(1 jMiMdkIjkIikCkC   
  

دسـت  هصـورت زیـر بـ  به_BeniXie و نمایه
  :خواهد آمد
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ــیشهر ــه ب ــدار نمای ــه مق ــک  چ ــد، تفکی ــر باش ت
  گـزینش بهینـه معیار2جدول  .بندي بهینه است خوشه

کـار گرفتـه شـده را  ه بـيها هی نمايها برا شمار خوشه
  . دهد ینشان م
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   .نیمران زی اي بر روی قوس درجه25/0 یک مکانیها با تفک اختهی یت مکانی موقع-2شکل 

Figure 2. Spatial location of pixels with resolution 0.25º degree over Iran.  
  

  .ها  شمار خوشهنش بهینهگزی  معیار-2 جدول
Table 2. The criteria of selection of optimum number of clusters. 

 شماره
No  

 نمایه
Index 

 ها  گزینش شمار خوشهبهینه
Optimum number  of clusters  

1  C_Index  کمینه)Minimum(  

2  Gamma بیشینه )Maximum( 

3  Point biserial بیشینه )Maximum( 

4  Tau بیشینه )Maximum( 

5  Xie Beni کمینه )Minimum(  

 
  نتایج و بحث

 هیـپا ن بـریران زمـی اير بارش ساالنه بر رویمقاد
 طور همان.  آمده است3ت در شکل یگاه داده افرودیپا

 ن چنـد هـستهیران زمـیـ ايشود بر رو یکه مالحظه م
 یبه لحـاظ پـراکنش مکـان. شودیده مید بارش نهیشیب

 یغربـ  سواحل جنـوبيبر رو بارش نهیشی بيها هسته
جنوب (  خزريایشرق در  جنوب،)یانزل(  خزريایدر

 زاگـرس و در غـرب اسـتان يها  کوهيبر رو، )يسار
ن مقدار یتر کم. رخنمود دارندوان ی مريکردستان بر رو

ران مـشاهده ی اي ساالنه در مناطق مرکزیافتیبارش در

 ن بلندمـدتیانگیـ منیران زمی ايدر مناطق مرکز. شد
 بـر. تر اسـت متر و کمیلی م100بارش ساالنه برابر با 

توان گفـت کـه در  ی بارش می پراکنش مکانه نقشهیپا
ــارش از تفــاوتیــا ــار زی بــسی مکــانيهــا ران ب  يادی

سـازوکار  انگریـن خـود بیـن ای بنابرا. استبرخوردار
ل یـدل. ن اسـتیرن زمی ايمتفاوت رخداد بارش بر رو

 یافتیـ مقدار بـارش دری مکانيها  و تفاوتیدگرگون
ن یران زمـیـ ايریت قرارگی موقعتوانیرا من یران زمیا

 يکربنـدی، پ مختلـفي جـويهـادر ارتباط با سـامانه
 بـزرگ آبهاي  پهنه به یکی و نزديها، دور يناهموار
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 ي بـرای بارشـی نـواحیی و شناسايبندپهنه. ذکر کرد
 يهـا تیـ منـابع آب، فعالنهیت بهیری و مديزیر برنامه

ار سـودمند یتوانـد بـس یره مـی و غی، عمرانيکشاورز
اد یـ یشناسـ طور که در بحث داده و روش همان. باشد

ل یـاز تحل ی همگـن بارشـی نـواحیی شناسايشد برا
ابتـدا . غام وارد بهـره گرفتـه شـد به روش اديا خوشه

 پهنـه 15نکار تا یم شد و ای تقسی بارش پهنه2ران به یا
 يهـا  پهنـهی همگنـیی شناسايبرا. افتی ادامه یبارش

فـت پـراش یفی کنتـرل کيهـا هیـدست آمـده، از نما هب
ر حاصل از برازش یمقاد.  بهره گرفته شدیگروه درون

گـاه ی پامختلـفهاي  بندي خوشه مختلف بر يها هینما
 2 جـدول هیـپا  بر. آمده است3 داده بارش در جدول

نـه ی بهيهـاشـمار خوشـههـا  هیـ هر کدام از نمايبرا
ت یـفی کنتـرل کيهـاهیـ نمايریکارگ هببا . نش شدیگز

  مختلـفيهايبند خوشهي بر رویگروهپراش درون
 ر روزانهی مقادهیپا ران را بری اج نشان داد کهینتا بارش
 جدول(  کرديبند  دستهی بارشپهنه 8  بهتوان ی مبارش

ن در یران زمـیـ ايهـا بـر رو  پهنـهیت مکانی موقع).3
  .  آمده است4شکل 

  
 . مختلف بارشيها يبند  خوشه دریگروه ت پراش درونیفی کنترل کيها هیر مربوط به نمایمقاد -3 جدول

Table 3. Values of inter groups variance quality control indices in different clustering of precipitation. 
  ها شمار خوشه

Cluster Number  نمایه 
Index  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
C_Index 0.05 0.16 0.1 0.09 0.08 0.05 0.04 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 

Gamma -0.9 -0.57 -0.7 -0.75 -0.77 -0.82 -0.84 -0.72 -0.74 -0.77 -0.79 -0.81 -0.82 -0.81 

Point 
biserial -6.5 -3.88 -3.9 -3.94 -4.08 -4.2 -4.24 -3.23 -3.29 -3.19 -3.17 -3.22 -3.23 -3.07 

Tau -0.55 -0.39 -0.45 -0.46 -0.47 -0.49 -0.5 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.36 

Xie Beni 11.2 44.2 45.2 42.3 34.7 30.6 29.3 143.1 132.3 127.6 122.7 113.5 109.6 107.9 

 

  
  

 .تیگاه داده افرودی پايها   دادههیپا ن بریران زمی اي ساالنه بر رویافتیر بارش دریمقاد -3 شکل
Figure 3. Annual Precipitation amount over Iran country based on Aphrodite data base. 



  حمد دارندم
  

 109

  
  

  .نیران زمی اي بر روی مختلف بارشيها  پهنهیت مکانیموقع -4شکل 
Figure 4. Spatial location of different precipitation regions over Iran country. 

 
ران ی ا بارشین پهنهیتر گستردهن یبارش فر  کمپهنه

ران را در بـر یـ ا درصد از گـستره8/37ن است و یزم
 رین پهنـه از سـایـ ايمقدار بارش ساالنه بـر رو. دارد
ن بـارش سـاالنه بـر یانگیم. تر است گر کمی ديها پهنه
بـه لحـاظ . متر اسـت یلی م6/88 ی بارشن پهنهی ايرو

ران را تا ی ايشرق و مناطق مرکز  جنوبی مکانگستره
  مقـدارنیتـر شیبـ.  البـرز در بـر دارديها جنوب کوه

) ه و مـارسیژانو(  سرد ساليها  در ماهیافتیبارش در
ز بـارش بـر یـ گرم سال نيها ه در ما.شود یمشاهده م

ار ی مقــدار آن بــسین پهنــه رخنمــود دارد ولــیــ ايرو
تر از  طور متوسط در فصل تابستان کم هب. کوچک است

سم صعود ینبود مکان .شود یافت میمتر بارش در یلی م5
 بادپنـاه  در شمال آن ويفقر رطوبت جو در جنوب و

 ن پهنهی ایفقر بارش توان از دالیل  را مین پهنهیبودن ا
  .ذکر کرد
ن ی از سـرزمیعی وسز گسترهینار کمبارش ی بسپهنه

 درصـد از 8/21 ی بارشـن پهنـهیا. ران را در بر داردیا
 یبـه لحـاظ مکـان. ران در بـر گرفتـه اسـتیوسعت ا

 قرار دارد و از 1 در مجاور پهنه یکیصورت نوار بار به

شرق و از جنـوب تـا   کشور تا شمالی شرقيها بخش
طـور متوسـط  هب. ده شده استیتهران کشقم و جنوب 

ن پهنـه بـارش یـ ايمتـر بـر رویلـی م4/154در سال 
. دهد یه رخ میاوج بارش در ماه ژانو. شودیافت میدر
متـر  یلـی م32ش از ین ماه بی در ایافتیزان بارش دریم

 حدود دو برابـر  مقدار بارشن ماه از سالیدر ا. است
ز ی نی بارش پهنهنیا ي بر رو.است نیبارش فر کم پهنه
 ین حاکم است ولیبارش فر  کمچون پهنه  همیطیشرا

تر است و با فاصـله گـرفتن از  شدت آن به نسبت کم
 زاگـرس يها يسمت بلند ها و حرکت بهیقلب خشک

ن پهنـه یان یمرز ب. ابدییش میزان بارش افزایو البرز م
 البـرز و زاگـرس يهـا ي بلنـدي روی بارشيها با پهنه

  . متر استیلی م200 یارش بخط همچند
 از یکیشرق کشور و نوار بـار  شمالوغرب  شمال

 ي جــای کمبــارش شــمال البــرز در پهنــهيهــا يبلنــد
 درصـد از 5/18ن پهنـه یـ ای مکـانگـستره. دنریگ یم

ن یانگیـطـور متوسـط م هبـ. ران را در بر داردیوسعت ا
 3/268ن پهنه برابر با ی ايبلندمدت بارش ساالنه بر رو

 ی به لحاظ زمانیافتین بارش دریتر شیب. ر استمت یلیم
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 يهـا در مـاه. دهـدیل از فصل بهار رخ مـیدر ماه آور
ن پهنـه مـشاهده ی ايز رخداد بارش بر رویگرم سال ن

 و گـرم شـدن ي رطوبـت جـوییایل مهیدل  به.شود یم
د در ی خورشـيا بر اثر تابش عمود پرتوهـاه يناهموار

ن پهنـه رخنمـود و ی در ای همرفتيها فصل بهار بارش
  . دارنديادیبسامد ز

، ي زاگـرس مرکـزيهـا ها و بادپنـاه کـوه کوه شیپ
 بـه لحـاظ مقـدار ی کرمان و زاگرس جنوبيها يبلند

بـر .  قرار دارندیبارش جنوب کم  در پهنهیافتیبارش در
متر  یلی م3/259ن در سال یانگیطور م هن پهنه بی ايرو

 ي بـر رویفتایزان بارش دریم. شودیافت میبارش در
 ن بارش پهنهیانگی به میبارش شمال  کم و پهنهن پهنهیا
   ،ی مکـانبـه لحـاظ گـستره. ک اسـتین نزدیران زمیا

 بـر. ران را در بـر گرفتـه اسـتیـ درصد از وسعت ا9
 هـاي در مـاهاوج بـارش بارش شمالی،   کمخالف پهنه

 مـهی ن پهنـهیبه لحاظ مکان. قرار دارده و دسامبر یژانو
 ســنندج، شــمال اســتان کردســتان، يروپربــارش بــر 

 ی کوچکيها آباد همراه با بخش الم و خرمیکرمانشاه، ا
ن یـا. شودیاز شمال زنجان و شمال تهران را شامل م

ن را یران زمـیـ درصد از وسعت ا5 حدود ی مکانپهنه
رخداد مقدار بارش در اواخر ماه مـارس و . در بر دارد

ن ی اينه بر رون بارش ساالیانگیم. نه استیشیل بیآور
  .  متر استیلی م410 برابر با ی بارشپهنه

 البـرز ی شماليها کوه شیران پی اول پربارش اپهنه
صـورت نـوار  شود کـه بـهیران شامل میرا در شمال ا

به . زر را در بر دارد خيای از غرب تا شرق دریکیبار
ران را یـن ای درصـد از سـرزم9/1 ی مکانلحاظ گستره

 ي بـر رویافتی بارش درن ساالنهیانگیم. فراگرفته است
 يهـا در مـاه. متـر اسـت یلی م2/513ن پهنه برابر با یا

 بـه اوج خـود یافتیـمارس و نوامبر مقـدار بـارش در
اد یـ يهـا  مـاهیمتر بارش طـ یلی م60حدود . رسد یم

  . کند یافت مین پهنه بارش دریشده ا

پربـارش  ن در پهنـهیران زمـی پربارش ام دوهسته
 يطور متوسط بر رو هب.  قرار داردیغرب بغرب و جنو

. شـود یمتر در سال بارش ثبت میلی م7/502ن پهنه یا
 درصـد 4/5ران برابـر بـا یـ اي آن بر روی مکانگستره
کرد و شمال اسوج، شهریغرب استان کردستان، . است

 مربـوط یافتیـن بارش دریتر شیب. راز را در بر داردیش
ش از ی مـاه از سـال بـنیه است و در ای ژانويها به ماه
ن پهنـه در فـصل یا. شودیمتر بارش ثبت میلی م100

.  ژوئن تا سپتامبر، بدون بـارش اسـتيها گرم، از ماه
 يا ن پهنهیانگی دو برابر م،ن پهنهی ایافتیسهم بارش در

هاي  نقش دینامیکی ناهمواري. ن استیران زمیبارش ا
هـاي  فـشاري کـه بـر روي دامنـه  کمزاگرس و سامانه

 بر میزان بارش دریـافتی ،گیرد  غربی زاگرس شکل می
  . )10( این پهنه گزارش شده است

ن بـارش یتـر شی خـزر کـه بـيایغرب در جنوب
پربـارش  دهد، در پهنه ین را نشان میران زمی ایافتیدر
 6/0 تنهـا  بارشـی ایـن پهنـه. قرار گرفتـه اسـتنیفر

 نیانگیـم. ران را در بر داردی ادرصد از مساحت گستره
 1012ن پهنه برابر با ی اي بارش بر رو ساالنهمدتبلند

ها   از سالیاگرچه ممکن است در برخ. متر است یلیم
. ز برسـدیـمتـر ن یلی م1500ش از ی بارش به بیافتیدر

ز در مـاه اکتبـر ییل پـای در اوایافتین بارش دریتر شیب
 5/156ن ماه از سـال ین در ایانگیطور م هب. دهد یرخ م

افـت یدر خـزر بـارش يایغرب در  جنوبمتر در یلیم
 سـپتامبر و يهـا عالوه بـر مـاه اکتبـر در مـاه. شود یم

در فـصل . توجـه اسـت زان بـارش قابـلیـز مینوامبر ن
ش از فـصل ین پهنه مقدار بـارش بـی ايتابستان بر رو

 نقـش. گر استی ديها  از پهنهیبرخ) زمستان( یبارش
ــط ــده توس ــی ش ــسیر ط ــسافت و م ــامانهم ــا  س ي ه

  و فاصله از دریاو دریاي سیاه) 2( خندي سیبريواچر
سـزایی  ه بارش دریافتی این پهنه نقش ببر میزان) 10(

  .دارند
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  .نیران زمی ای مختلف بارشيها  پهنهي ماهانه بر رویافتیزان بارش دری م-5 شکل
Figure 5. Monthly precipitation amount of different precipitation regions over Iran country.  

  
   کلیيریگ جهینت

 یگروه ت پراش درونیفی کنترل کيهاهی نمابر پایه
ران بـه ی ايبند هی ناحکار گرفته شده در این پژوهش، هب

هـاي  پراکنش مکانی پهنـه .استنه ی بهی بارشهی ناح8
 ها با واقعیت بارشی و مقدار بارش دریافتی بر روي آن

نظـر  بـه. اهنـگ اسـتهم) 11( هاي مسعودیان و یافته
 بارش پایگاه داده افرودیت روزانههاي  دادهرسد که  می

از دقت مناسبی جهت واکاوي و پایش زمـانی مکـانی 

ــد ــین برخوردارن ــران زم ــر روي ای ــارش ب ــه .ب  هم
بنـدي بـارش  هاي انجام گرفته بـر روي پهنـه پژوهش

و مسعودیان و ) 11(  مسعودیانبه غیر از مطالعه ایران
) ایستگاهی( اي نقطههاي  داده بر مبناي ،)12( همکاران

 هاي هواسـنجی بـر روي پهنـه ایستگاه. اند انجام گرفته
 شناخت بنابراین. اند ایران زمین یکنواخت توزیع نشده

 کـه عالوه بر آنها   آن پایهمرز نواحی همگن بارشی بر
.  نیـز نخواهـد بـوددقیق، استبسیار سخت و دشوار 
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هــاي  داده بــر مبنــاي هــایی کــه  در پــژوهشهمچنــین
 درخت  بر پایهها شمار پهنه ،اي انجام شده است شبکه

اسـاس تـصمیم محقـق  و در نهایـت بـربنـدي  خوشه
رسـد کـه نظـر مـی بـه رو  از ایـن.صورت گرفته است

اي جهت پایش مکانی دقیق هاي شبکهکارگیري داده هب
هـاي کنتـرل کیفیـت نمایـه نواحی بارشی و کاربست

ها بـه  ی جهت شناخت شمار خوشهگروه پراش درون
 اخیـر طی چند دهـه. تر خواهد بود دقیقنسبت بسیار

مؤسسات هاي داده بارش جهانی متعددي توسط  پایگاه
تفکیک . اندهاي مختلف ایجاد شده پژوهشی و سازمان
مقیـاس . انـدها با همدیگر متفـاوت زمانی و مکانی آن
 مکـانی ها ماهانه هستند و تفکیـک زمانی اغلب پایگاه

 .تـر اسـت  قوسـی و بـیش درجـه5/0ها نیز اغلب  آن
 اخیر سعی بر آن شـده اسـت اگرچه طی یکی دو دهه

هاي بـارش   دادههاي  پایگاهکه تفکیک زمانی و مکانی
 مشکل دیگري که در ارتباط با ایـن  ولیتر شود، بیش

 بنـا بـه  آن است کـه وجود داردهاي داده بارش پایگاه

ها بسیار کوتاه است و براي   آنی زمانزه بابرخی دالیل
طلبـد  هاي اقلیمی که بازه زمانی طوالنی را می پژوهش

کـه پایگـاه  جـایی  از آن.پذیر نیستند مناسب و کاربست
  وروزانـه فکیـک زمـانیتداراي  داده بارش افرودیـت

  بـازه بـرايو  قوسی است درجه25/0 تفکیک مکانی
ي بـارش هـا  داده)1951-2007( طـوالنی نسبتاً زمانی

دهـد،  در اختیـار کـاربران قـرار مـیصورت رایگان  به
.  مناسب هستند بارش اقلیمیهاي ویژگی پایش جهت

تـر دقـت ایـن  براي ارزیابی بـیش شود که پیشنهاد می
 آن با سـري هاي بارش روزانهسري زمانی دادهپایگاه، 

هاي همدیـد، اقلیمـی و  هاي بارش ایستگاه زمانی داده
شناخت همچنین . شود زمین مقایسه سنجی ایران باران

ه رژیـم بـارش هاي بـارش از جملـ بسیاري از ویژگی
هاي این پایگاه و مقایسه آن بـا  دادهایران زمین بر پایه

هـاي انجـام شـده در ایـران  نتایج حاصل از پـژوهش
  . تواند بسیار مفید و سودمند باشد می
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Abstract1 
Background and Objectives: Accessibility to updated data with adequate spatiotemporal 
resolution is step one for each research on meteorology and climatology studies. It is will be 
highlighted when the aim of researcher is the analysis of atmospheric parameters over extent 
area instead of point. Today there are many atmospheric institutes and organizations over world 
that collection, reanalysis and publish atmospheric data in different scales with different 
spatiotemporal resolution. The aim of this research is recognition of precipitation homogeny 
regions of in Iran based on Aphrodite data base.  
Materials and Methods: To doing this research Iran daily precipitation data with spatial 
resolution 0.25 degree extracted from Aphrodite data base during 1/1/1951 to 31/12/2007. One 
time spatial matrix in dimension 20818×2491 has been created that located days on the rows 
and pixels on the columns. For each calendar days precipitation long term mean has been 
calculated and one new matrix in dimension 2491×366. By applying cluster analysis with Ward 
merging method regionalization of precipitation has been done. To detection optimum numbers 
of clusters, different inter groups variance quality control indices used. Amount of indices for 
different clusters have been calculated. 
Results: By fitting different inter group’s variance quality control indices over different 
clustering, from 2 to 15 clusters, 8 precipitation homogeny regions recognized as: 1) Extreme 
low precipitation, 2) Very low precipitation, 3) Northern low precipitation, 4) Southern low 
precipitation, 5) Semi precipitation, 6) Northern high precipitation, 7) West and southwestern 
high precipitation and 8) Extreme high precipitation region. 
Conclusions: The geographic locations of regions are consistent with results reported by other 
researchers and amount of precipitation reception. It seems that Aphrodite precipitation data 
base has adequate accuracy to analysis of spatiotemporal precipitation on Iran. The most of 
studies on regionalization of Iran’s precipitation carried out based on station and point. The 
stations have no even distribution over Iran. The uneven distribution not only makes it difficult 
to boundary precipitation regions but also is not accurate. Also in studies that carried out by grid 
precipitation data, the recognition of number of regions are based on researcher decision that 
known as subjective studies. Therefore it seems that applying high resolution Aphrodite data 
base and different inter groups variance quality control indices are accurate rather than other 
aforementioned methods. The Aphrodite precipitation data base have daily temporal and 0.25 
degree spatial resolution during 1951-2007 that are adequate to detection precipitation climatic 
characteristics.  
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