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 خالصه

از  یبردار دادهو نحوه  ها ع دادهها سبب شده است تا نوباشند. این ویژگیو خصوصیات متفاوتی می فرد به منحصر یهایژگیوهای اقلیمی دارای پایگاه

ها های اقلیمی و تحلیل آنو شناسایی پایگاه به بررسیحاضر  در مقاله .متفاوت باشدبا یکدیگر  ها از ایستگاه آمدهدستبهباشد و نتایج  گوناگونها آن

از یک  هرمزیت و محدودیت ها بندی یافتهبا جمعهایت نیز ن. در ارزیابی شود از جهات مختلف های اقلیمیپایگاههای نوع داده شده است تا پرداخته

 .شده استمشخص نیز  هاپایگاه

 

 TRMM ،IPCC، تحلیل دادهپایگاه اقلیمی، کلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه             .1
 

 ایجامعههر  دید برای توسعه پایدارترین تهی مهممنزلهشود که تغییرات آن در عصر حاضر بههای مهم اکولوژیک محسوب میاقلیم ازجمله فاکتور

تر و مرطوب هااقلیمدهد که در قرن حاضر، ها نشان میهواشناسان و هیدرولوژیست ،آب متخصصین بینی(. پیشGhasemi ،0202مطرح است )

خلی و ساحلی را در پی خواهد داشت های داسیل در رودخانهبروز تر خواهد شد و تراز سطح آب دریاها نیز باال خواهد آمد. این موضوع خطر رگباری

 IPCC1اساس تعریف  بر .]1[ (Azizi and Roshani ،8002ها وارد خواهد کرد.)از کشور برخی و صدماتی را به وضعیت اقتصادی و اجتماعی

چند در طول  باشد کهمی لیمیخصوصیات پارامترهای اق در دگرگونیحالتی از چرخه آب و هوایی است که شامل  اقلیم مربوط به تغییر ( تغییر8012)

شامل گازهای توانند ها میداده .نیاز مشخص شوند در ابتدا الزم است پارامترهای اقلیمی موردتغییر اقلیم در مطالعات بنابراین  ؛افتداتفاق میدهه 

فوران  های چرخه خورشیدی،نوسان بارش،اکسید، سطح زمین، انتشار جهانی کربن دی یمیانگین جهانی دما ،هااقیانوس ی، میانگین جهانی دماایگلخانه

در بررسی پدیده تغییر اقلیم با توجه به هدف موردنظر  باشند. های مربوطهو دیگر پارامتر متوسط سطح دریاها تغییرات تعرق، و تبخیر ها،فشانآتش

اقتصادی،  ،مختلف اجتماعی، نظامی هایزمینهطالعات در به اطالعات و نتایج دیگر م دستیابیجهت . گرددآوری پارامترهای موردنیاز باید جمع

 .باشدمیاقلیمی  پایهاطالعاتنیاز به  ،هیدرولوژی سطحی و زیرزمینی، هیدرولوژی سیل، تغییرات منابع آب و کنترل بهینه منابع آبی

-( برای شناسایی روند ویژگی8002) 8د. برای نمونه، لوآ و ووانهای داده جهانی بنا گذاشتهپایه پایگاه های اخیر پژوهشگران مطالعات خود را بردر سال

بارش( را  شدهادغامواکاوی ) CMAPشناسی بارش جهانی( و پایگاه بارشی یماقلمرکز ) GPCPهای آسمانی نواحی استوایی پایگاه بارشی های ریزش

روند بر اساس مطالعات فوق الذکر (. مراجعه شود 1171ان و همکاران، مسعودیبرای مطالعه بیشتر به )به کار گرفتند  8001تا  1721برای بازه زمانی 

روند منفی( و شدن )ی کمتر سوبهها را رو روند بارش CMAPی که پایگاه اگونهبه هاین دو پایگاه نیز با یکدیگر فرق داشت بلندمدتمیانگین بارش 

                                                                                                                                                    
0 Intergovernmental Panel on Climate Change 
0 Lau and Wu 
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های موسمی در ( برای همانندسازی بارش8002) 1. سینگ و جیهوه انددادنشان  روند مثبت(شدن )ی بیشتر سوبهها را رو روند بارش GPCCپایگاه 

 یراست 8008و  8001، 1772های ( برای سالGPCC) یجهانشناسی بارش یماقلهای مرکز را در برابر واکاوی RegCM1ای جنوب آسیا مدل منطقه

 دهد، همخوانی دارد.نشان می GPCCپایگاه  آنچهای با بارشی این مدل منطقهالگوی پراکنش  ه است کهنشان داد ی ایشانهایی کردند. بررسیآزما

داد. این در های جنوب غربی هندوستان نشان شمال شرقی و کرانه و کوهساران های مرکزی خلیج بنگالها را بر روی بخشای، هسته ریزشمنطقه مدل

هندوستان نشان  قارهشبههای جنوب غربی های شمال شرقی خلیج بنگال و کرانهبخش های آسمانی را بر رویهسته ریزش GPCCحالی بود که پایگاه 

 ،هایستگاها کافی و مناسب تراکم عدم .1:از جمله معضالتی و با مشکالت مختلف کشورهای در زمینی هاییستگاها شبکه اطالعات و هاداده .]8[داد

 در ایستگاهی یهاداده کیفیت نبودن یکسان .2 ایستگاهی، یهاداده بین در آماری یهاگپ جود. و1 ،هایستگاها آماری دوره و پایه نبودن . یکسان8

 ابزاری و انسانی خطاهای .٦ العبورصعب و پیچیده با توپوگرافی مناطق در ایستگاه وجود عدم .٥ ،مشخص کشور یک در حتی و مختلف کشورهای

 امکانات توسعه .2 ،یاماهواره هایسنجنده قبیل از جدید سنجش ابزارهای آمدن به وجود. 2 آن، کردن آرشیو و مشاهده ثبت مختلف مراحل در

 ،اقلیمی متغیر یک از پیوسته شبکه سطوح داشتن به . نیاز7 آن، رفتار و اتمسفر سازییهشب برای اقلیمی یهامدل توسعه و ایجاد امکان و کامپیوتری

 همچنین و فردمنحصربه هاییژگیو دارای هرکدام بعضاً که یافته است توسعه مختلفی اقلیمی هایگاهیپا اخیر یهادهه در لذا. باشندمی روروبه

های پایگاههر یک از توان به این نکته دست پیدا کرد که با بررسی و مطالعه تحقیقات گذشته می .باشندمی به خود مخصوص زمانی و مکانی اطالعات

یک  مقادیر ها درکه این پایگاه کنداین طور بیان می درگذشتهنتیجه مطالعات صورت گرفته همچنین د. نباشمی ییهامحدودیتو  هامزیتاقلیمی دارای 

های ها، پایگاهها در تحقیقات و پژوهش. با توجه به اهمیت صحت دادهشده استاین تفاوت سبب تغییر در نتایج حاصله  و داشته تفاوت متغیر، با یکدیگر

ها ها در سازمانهای استخراجی از پژوهش. دادهگردندانتخاب  و بر اساس نوع نیاز شوند یکتفکبایست می مزیت و محدودیتشاناس میزان اقلیمی بر اس

و  اهمزیت تحلیل ها وموضوع بررسی این پایگاه لذا ،باشدهای اقلیمی گسترده میو مجموعه اطالعات درباره پایگاه داردو تحقیقات کاربرد فراوانی 

های اقلیمی از جهات بررسی پایگاه مقاله حاضر . هدف ازشده استانجام  باره آن های متعددی درو پژوهش بودهنظر  اختالف و بحث موردهامحدودیت

صحت تواند به انتخاب صحیح و همچنین افزایش باشد. اطالعات حاصل از انجام این تحقیق میمی هاها و محدودیتمزیتمختلف و مشخص کردن 

 .آتی شودهای دریافتی کمک کند و سبب کاهش خطا در تحقیقات داده

 

 هاروشمواد و  .2
 

 یازموردن اطالعات و اقلیمی پایگاه یفتوص .2-1

ر مطالعات د ایماهواره هایدادهاستفاده از  فواید ترینمهمیکی از کرد.  دریافت هاماهواره هایتوان از طریق سنجندههای اقلیمی را میاغلب داده

پیشرفته در فرآیند دریافت اطالعات هواشناسی  هایفنّاوریامروزه با ظهور  .در وقت و افزایش دقت است جوییصرفه ،طبیعی و معضالت آن هایپدیده

های اقلیمی ر میان پایگاهوجو د. در این مقاله سعی بر آن شده است تا به جستآمده استوجود ب هادادهپردازش  زمینه درمتعددی های روش، ایماهواره

ها هایی که هرکدام از آنشناسایی متغیر ،های اقلیمیابتدا با بررسی پایگاه ها مشخص شود.آنهای ها و محدودیتمزیتتحقیق و بررسی صورت گیرد و 

 . الزم به ذکر است کهشده اندبندی ذارند تقسیمگو مواردی که در اختیار می های اقلیمی با توجه به نوع داده. پایگاهه استصورت گرفتباشند، میدارا 

ها دریافت باشد از طریق ماهوارهمی 8کلیماتولوژیهای هواشناسی و های موردنظر که شامل متغیرداده بوده ونحوه دریافت اطالعات در هرکدام متفاوت 

 گیرند.های اینترنتی در دسترس قرار میهای موردنظر بر روی پایگاهو با انجام فرایند

 برداریهای اقلیمی موردبررسی و نحوه دادهمعرفی پایگاه .2-2

 هاها و محدودیتمزیت تشخیصو برای  شده تفکیکها ، پایگاههاهای موجود و تعداد سالتحلیل موقعیت مکانی، مقیاس زمانی، داده وبا بررسی 

شناسی بارش جهانی(، پایگاه یماقلمرکز ) GMAP پایگاه اقلیمیاند از: عبارت رمقاله حاض بررسی های اقلیمی موردصورت گرفته است. پایگاه اتمطالع

پایگاه  ،PERSIANN-CDR، پایگاه اقلیمی APHRODIT، پایگاه اقلیمی TRMMیگاه اقلیمی پا بارش(، شدهادغام)واکاوی  CMAPاقلیمی 

متحده یاالتابینی اقلیم بارش روزانه یشپمرکز ) Daily US Unified Precipitationشناسی بارش جهانی(، یماقل)مرکز  GPCCاقلیمی 

                                                                                                                                                    
0 Singh and Jai ho 
0 Climatology 
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ی بارش روزانه اشبکهی هادادهمرکز (، NCAR Reanalysis(، مرکز ملی تحقیقات جوی )NCEPمحیطی )یستزبینی یشپآمریکا(، مرکز ملی 

 University) 1دمای دانشگاه دالویر های بارش و(، مرکز دادهPSD South America Daily Gridded Precipitationآمریکای شمالی )

of Delaware Air Temperature & Precipitation یانمبینی یشپ( و مرکز( مدت اروپاییECMWF.) 

شرایط  ،کرده یاز را انتخابموردننوع متغیر  ازآنپسکرد و  نامثبت هرکدامهای اینترنتی باید در پایگاه ابتدا ،های اقلیمییگاهپای از برداردادهبرای 

، 8روزانه نوع داده اعم از میانگین ،نامثبتپس از  ECMWFی از پایگاه برداردادهجهت  ،نمونه عنوانبه. کرد و در انتها داده را دریافت دلخواه را تعیین

 و 2، دمای نقطه شبنم در دو متری2ش کل، بار٦، رطوبت نسبی٥داده را که شامل دمای هوا و گردیدهانتخاب  ،2و میانگین ماهانه سینوپتیکی 1میانگین ماهانه

باید صورت گیرد. در این مرحله انتخاب  7تراکم تصویری در مرحله بعد انتخاب پهنه مکانی و .درخواست کردتواند باشد متری می 10سرعت باد در 

درجه انجام  1درجه تا  0218٥تصویر فضایی از انتخاب کیفیت  ازآنپسو  شدهانجاممختصات  واردکردنپهنه مکانی به شکل مربع یا مستطیل از طریق 

 افزارنرمبوده و باید توسط  NC صورتبههای دریافتی است که فرمت داده ذکرقابلشود. ها انجام میگیرد. در پایان درخواست اخذ و بارگیری دادهمی

 افزارنرمبا تبدیل و  dbf فرمت رستری را به . دادهگرفت خروجی 10ی فراخوانده شده را در حالت رستریهاو سپس داده فراخوانی شود GISکامپیوتری 

 ها نیزدادهیروبر  آماریعملیات نوع هر  توانمیو هکرد یبندها را در سه شکل مختلف دستههداد ترتیب ینا به .خواندفرا Wordو  Excel کامپیوتری

ها را مجزا ایستگاه آنمربوط به  یهاو داده گذاشته رستری ییهروی ال بر راموردنظرزمینی  هاییستگاهموقعیت ای الیه توانمی مثال عنوان به داد.انجام 

 هاآنصحت و خطا  میزانو به  ههای زمینی مقایسه کردبا داده است دریافت شده اقلیمی هاییگاهکه از پا ها راایستگاه به مربوط یهاداده پایاننمود و در 

 پی برد.

 

 ایج و بحثنت          .3
 

 های اقلیمیهای پایگاه. تعریف و ویژگی3-1

 یوهوا آب پژوهشی که برنامه جهانی است هواشناسی سازمانتوسط  المللیینب طرح یک جهانی بارش شناسی وهوا آب طرح: GPCP11 پایگاه

 با بارش تحلیل و بارش ماهانه بلندمدت مانیز سری ایجاد آن شود. هدفیمدر سطح جهان را شامل  انرژی و آب مبادله همچنین پروژه و جهان

 عرض درجه2٥/22تا  جنوبی درجه عرض 2٥/22درجه قوسی است که از  ٥/8در  ٥/8 هاداده مکانی فکیکجهان است. ت روی بر کمتر زمانی تفکیک

 801٥باشد در سال یم 18/801٥تا  1/1727از  و است ماهانه هاداده زمانی مقیاس  بردارد در درجه شرقی را 2٥/1٥2درجه طول تا  8٥/1از  و شمالی

جهان بوده و بعد  سراسر یسنجبارش ایستگاه تنها 8000ادغام گردید. قبل از سال  CMAPپایگاه  با و مدآدر تعلیق حالت به ناسا طرف از پایگاه این

 .]8[ شد استفاده TRMM سنجبارش ماهواره یهاداده از 8000از سال 

 8000 سال ژانویه 11 از و قرار گرفت مدار در و شد پرتاب میالدی 1772 سال نوامبر 82 در سنجبارشی اهوارهم: این TRMM18پایگاه 

 از کیلومتری 1٥0 ارتفاع در که است آمریکا و ژاپن کشورهای مشترك محصول ماهواره ید. اینآغاز گرد همزمان یباًتقر صورتبه هاداده توزیع

حداقل  هابارش ثبت در مکانی تفکیک ؛ وگرددیم ارائه شمالی درجه ٥0 تا جنوبی درجه ٥0 جغرافیایی از عرض آن های. دادهقرار دارد زمین سطح

                                                                                                                                                    
0 University of Delaware 
0 Daily Means 
3 Monthly Means of Daily Means 
4 Synoptic Monthly Means 
5 Relative Humidity 
6 Total Precipitation 
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 .(1)شکل  درجه است ٥ حداکثر و درجه 028٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRMM. ماهواره 1شکل

 800٦سال  در طبیعت و بشر پژوهشی مؤسسه و ژاپن سازمان هواشناسی تحقیقات مؤسسه توسط پایگاه این: APHRODIT1پایگاه 

 چارچوب و کرنل چهار برای پایگاه این باالست. مکانی تفکیک با آسیا برای ی روزانه بارشهاداده ایجاد پایگاه این هدف .است شده گذارییهپا

 مکانی تفکیک لحاظ به است که 18/8002./11تا  1/1/17٥1از  پایگاه این دسترس در و موجود یهاداده زمانی بازه است. شدهفراهم در آسیا مختلف

 برآورددرجه قوسی ( دقت  02٥و  VI001R1028٥ ( و V1101افرودیت  جدیدتر یهانسخه در  .قوسی هستند درجه 02٥و  028٥نسخه  دو دارای

 .]2[ است شده استفاده یابیدرون و آماریینزم محاسبات برای بیشتری یسنجباران هاییستگاها از زیرا است بیشتر بارش

 توسط مرکز این .شد ایجاد جهانی هواشناسی سازمان درخواست به 1727 سال در جهانی بارش هواشناسی و آب مرکز: GPCC8پایگاه 

 به .است مناسب زمان و دقت با یاشبکه تحلیل بارش به کاربران نیاز برآورده کردن مرکز این هدف که شد نهاده بنا کشور آلمان هواشناسی سازمان

 هاداده زمانی تفکیک ازلحاظ  .بردارند در درجه عرض قوسی را 70تا  -70طول و از  120تا  -120از  زمین کره کل برای هادادهمکانی  پوشش لحاظ

 هایستگاهیا یهادادهاز:  اندعبارتی این پایگاه هادادهماهانه هستند. منابع  بارش جمع صورتبه دهند ویمرا پوشش  18/8010تا  1/1701زمانی  بازه

 امریکا متحده یاالتا و جوشناسی اقیانوس ملی مرکز همدید هاییستگاها ماهانه بارش یهادادهماهانه،  یوهواآب یهابولتنهواشناسی  همدید

 مرکز این .است ی شدهاندازراه (WCRP)جهان  اقلیم پژوهش برنامه نظر زیر GPCCجهان،  بارش بلندمدت هایداده به نیازمندی راستای در

 یهادادهاست.  آمدهدستبههای زمینی یستگاها یسنجباران یهاداده از استفاده با که ن استتاکنو 1771 سال از ماهانه بارش یهاداده دارای

ر درجه قوسی د ٥/8×٥/8و  ٥/0×٥/0و 8٥/0×0/.8٥های گوناگون یکتفکبا  و جهان ایستگاهی هاییریگاندازه اساس بر GPCCدر  یدشدهتول

 .]8[ دسترس است

                                                                                                                                                    
0 Asian Precipitation Highly-Resolved Observational Data Integration Towards Evaluation of the Water Resource   
0 Global Precipitation Climatology Centre 
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 با یآمار دوره طی که است کالیفرنیا دانشگاه ماهانه، و روزانه بارش یهاداده پایگاه یک پرشین داده پایگاه: CDR -PRESIAN1 پایگاه

 زمانی هاییسر یدتول و بارش برآورد به اقدام مصنوعی ی عصبیهاشبکه یریکارگبه طریق از و یاماهواره و ایستگاهی بارشی یهاداده از استفاده

محدوده  باشد.یمدرجه  8٥/0فضایی آن  رزولوشن و دارد بارگیری قابل داده تا زمان حال 1728سال  از داده پایگاه این  .است نموده بارش مکانی

 .]2[ است یدسترسقابل هساعت ٦ تا دقیقه 10 زمانی رزولوشن با این پایگاه یهابارش .است جنوبی و شمالی درجه ٦0 داده پایگاه این پوشش مورد

 در را جهانی بارش هاییواکاو که است پایگاهی (CMAP)بارش  شدهادغام واکاوی: 8 (CMAP)بارش شدهادغام واکاوی داده پایگاه

ادغام  هاماهواره از آمدهدستبه برآوردهای با بارش یریگاندازه ایستگاهی یهاداده که گونه بدین آوردیمفراهم  روزهپنج و ماهانه هاییاسمق

 بعد به 1727ی آن از سال هادادهجغرافیایی بوده و  و عرضدرجه طول  ٥/8×٥/8در مقیاس مکانی  (CMAP)پایگاه  بارشی هاییواکاوگردند. یم

 مجموعه ( 1178 ،همکاران و است.)مسعودیان زمین سیاره یهاآبو  هایخشک همه برای پایگاه این مکانی هاییواکاو باشند. پوششدسترس می در

 (MS، SSM/I emission،OPI،GPI)ی هاماهواره از نوع ٥ از مقادیر این .باشندیم متوسط ماهانه بارش نرخ مقدار دو شامل ماهانه یهاداده

 .]8[ اندشده برآورد

مکانی  پوشش با را متحده ایالت روزانه بارش یهاداده پایگاه : این1اقلیم بینییشپ امریکا( مرکز متحده ایالتروزانه ) پایگاه بارش

 .]2[ دهدیم قرار کاربران دسترس در را 800٦ تا 1722 سال از روزانه با مقیاس را جغرافیایی عرض و طول درجه 0/8٥×0/8٥

 اهپایگ این یهانقشه و هاداده :NCEP/NCAR) (2ملی تحقیقات جوی  محیطی/ مرکزیستز بینییشپ ملی مرکز یهاداده پایگاه واکاوی

 گیرد. درمی قرار عموم اختیار در جهانی صورتبه ٥/8×٥/8ی هاشبکه اندازه با تاکنون 1722 سال از و ماهانه روزانه روز، در بار 2 زمانی فواصل در

 داشته وجود هامتغیر دیگر و جوی تحقیقات ملی مرکزو محیطی یستز بینییشپ ملی مرکز ماهانه واکاوی میانگین عنوان با دیگری بخش پایگاه این

 .]2[ اندشدهیمعرف جدید متغیرهای و آماری یهاآزمون موارد بعضی در و کرده گیرییانگینم قبلی یهاداده از که

های یستگاهاز ا شمالی امریکای روزانه بارش یاشبکه یهاداده شامل مجموعه : این٥شمالی امریکای روزانه بارش یاشبکه یهادادهپایگاه 

 بارش تاریخی یهادادهباشد یم اکنون تا میالدی 1720 سال از هاداده این زمانی پوشش .درجه است٥/8×٥/8و  1×1مکانی  یهاپوشش مشاهداتی با

 .]2[ اندشدهیبترک زمینی روزانه یاشبکه یهاداده با هواشناسی همراه هاییستگاها از شمالی امریکای در

 از باال دقت با های زمینییستگاها از بارش و هوا دمای ماهانه یهاداده دارای مرکز : این٦دالویر اهدانشگ هوای دمای و بارش یهادادهپایگاه 

 02٥*02٥ها داده مکانی پوشش و بوده 8010تا  1721 سال از ماهانه بلندمدت میانگین یهاداده دارای این مرکز همچنین .باشدیم 8012 تا 1701 سال

 .]2[ باشدیم جهانی شبکه در عرض جغرافیایی و طول درجه

 کشورهای عضویت با که بوده مستقلی المللیینب سازمان اروپایی، مدتیانم بینییشپ : مرکزECMWF)( 2اروپایی مدتیانم پایگاه

 نتایج و ایستگاهی(موجود ) یهاداده ای میانیچیدهپ برهمکنش نتیجه ECMWFهای یواکاو مرکز داده .است گرفتهشکل جهان سطح مختلفی در

 NOAA2داده  پایگاه اروپایی همتای در داده پایگاه این .است شدهعرضه یبندشبکهی هاداده صورتبه که بوده مختلف بازکاوی های از حاصل

 که است صورتیندب اروپایی مدتیانم پایگاه سیرتکاملی .دارد خود در اقلیمی را پارامترهای همه و بوده جامع داده پایگاه این .باشدیم متحد یالتا

 قدرت  .گیردیبرم در 1771 تا 1727 سال از را اقلیمی عناصر داده این پایگاه که شد تولید 177٥در سال  ERA-1٥پایگاه به نام  این اولیه نسخه

 ERA- 20 نام به ECMWFجدید  نسخه 1777 سال در . باشدیم جغرافیایی عرضدرجه طول و  82٥شده  یبندشبکه یهاداده این مکانی تفکیک

                                                                                                                                                    
0 Precipitation Estimation from Remotely Sensed Information Using Artificial Neural Networks 
0 CPC Merged Analysis of Precipitation 
3 U.S. Unified Daily Precipitation Analysis 
4 NCEP/NCAR Reanalysis Monthly Means and Other Derived Variable 
5 PSD South America Daily Gridded Precipitation 
6 University of Delaware Air Temperature & Precipitation 
7 European Centre for Medium-Range Weather Forecasts   
8 National Oceanic and Atmospheric Administration 
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-ERA نسخه سه نیز بعدازآن . بود 8001 تا 172٥ زمانی و جغرافیایی عرض و طول درجه یک تفکیک مکانی قدرت دارای با که شدهارائه

80C،ERA-80=CL، ERA-80C ،را اقلیمی یهاداده جغرافیایی عرض و طول درجه 022٥تا  12٥مکانی  تفکیک با هاآن همه شد داده توسعه 

 .]1[ کردندیمتولید 

 برخی ارتقای و بهبود آن، اصلی هدف و کارکردبه  آغاز 800٦سال  باشد ازمی ECMWFکه از جز پایگاه  ERA-Interim داده پایگاه

 خطا و با سعی مقادیر کاهش تروپوسفر، در جوی یهاگردش چگونگی هیدرولوژیکی، چرخه کردن دخیل ازجمله ERA-20نسخه  هاییژگیو از

 به مربوط هاییلتحل اصالح الگوها، از بسیاری در چشمگیری ارتقای کمک به سازمان بوده است. این بارش پایش سامانه در تغییر یتدرنها و

 دست یادشده اهداف به هاداده کنترل یهاروش ارتقای و یاماهواره یهاداده در خطا و اریب کاهش برای متفاوت اصالحات یریکارگبه رطوبت،

 کنونی گیرد. نسخهیبرماقلیمی را در  متغیرهای تمامی و است شدهارائهدرجه  1تا  0218٥از  مختلف مکانی با تفکیک نسخه این یهادهدا . یافت

 ابزارهای از حاصل یهادادهشامل دسته اول  که کندیم استفاده اقلیمی منابع از دودسته از یطورکلبه ERA-Interimیعنی، ECMWFپایگاه 

 .]1[ باشدی میاماهواره یهاداده دوم دسته و نتیس هواشناسی

 های اقلیمی. تحلیل و بررسی پایگاه3-2

 سازمان راستا، این در واست  منطقه اقلیمی یکشرایط  از خوبی وضعیت نمایانگر ،باشد بیشتر آماری دوره طول هر میزان که اقلیمی اطلس تهیهدر 

 اقلیمی اطلس تهیه در دیگر طرفی از .است کرده گزارش سال 8٥ مطالعات اقلیمی و مباحث رد را آماری دوره طول حداقل جهانی هواشناسی

 و هاگوناگون ماهواره هاییژگیو .باشد منطقه آن اقلیم از روشن یوضعیت دهندهنشان تا گردد استفاده اصلی اقلیمی متغیرهای از گردد سعی بایستی

-های مهم پایگاهها و مطالعات باشد. از شاخصاز مسائل مهم در انجام پژوهش برداری هواره جهت دادهماشود تا انتخاب نوع سبب می یریقرارگنحوه 

مختلف،  هایاستفاده در تحقیقات و گزارش، کیفیت تصویر مکانی یا فضایی، مناطق تحت پوشش، منابع داده، طول دوره آماریتوان به های اقلیمی می

-استفاده از دادهاقلیمی،  هایاستفاده از نوع مدلترازه،  چند و ترازه تک هایداده، لحا زمان به نزدیک هاین ارائه دادهداشتن امکاها، روز بودن دادهبه

از  هرکداممزیت ها و محدودیت های اشاره کرد.   کیفیت تصویر زمانیای، داده هایاستفاده از منابع اطالعاتی سایر پایگاهمختلف،  تحلیل باز های

  ه است،ها به دست آمد. در این جدول با توجه به اطالعات موجود درباره هر پایگاه از بررسی آنارائه شده است 1ای اقلیمی در جدول شماره هپایگاه

 ها مشخص شد.آنمزیت ها و محدودیت های 

 های اقلیمیهای پایگاهها و محدودیتمزیت -1جدول 

مزیت ها  پایگاهنام  محدودیت ها    

GPCP 

 همزمان استفاده

 و راداری یهابارش از هم و جهانی هواشناسی سازمان ایستگاهی یهاداده از هم

 قرمزمادون یبرآورد یهابارش

 هاداده این پایین رزولوشن

TRMM 
 حال زمان به نزدیک بارش

 ابر فضایی توزیع و جو بخارآب توزیع از جامع دید یک ارائه

 آماری رهدو بودن کوتاه

 (8000 ژانویه از)

APHRODIT معتبر هواشناسی و یسنجباران ایستگاه هزار 18 تا ٥ از استفاده 

 هاییستگاها تعداد تغییرات‘

 مورداستفاده

 یهاداده پایه نبودن یکسان

 هایستگاها

 در هایستگاها تراکم بودن کم

 کشورها از برخی

PERSIANN-CDR بارش نزدیک به زمان حال 
  آماری دوره بودن هکوتا

 (8000از ژانویه )

CMAP 
 

 زمین سیاره هایآب و هاخشکی همه برای پایگاه این مکانی هایواکاوی پوشش
 هاداده این پایین رزولوشن
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 است

GPCC مختلف اهداف با مناسب درجه 82٥تا  درجه نیم از مختلف هایرزولوشن 

 هایایستگاه تعداد تغییرپذیری

 دوره هر در مورداستفاده

 زمانی

U.S. Unified Daily Precipitation 
Analysis 

 - هارزولوشن خوب این داده

NCEP/NCAR Reanalysis Monthly 
Means and Other Derived 

Variable 

 ماهانه میانگین عنوان وجود بخشی با

 دیگر و جوی تحقیقات ملی مرکز /محیطیزیست بینیپیش ملی مرکز واکاوی

 هایآزمون موارد بعضی در و کرده گیریمیانگین قبلی هایداده از که متغیرها

 .اندشدهمعرفی جدید متغیرهای و آماری

 

 هارزولوشن پایین این داده

 

PSD South America Daily 
Gridded Precipitation 

 وجود طول دوره آماری مناسب

 تاکنون 1720از سال 

 

 هارزولوشن پایین این داده

ها فقط برای و این داده

امریکای شمالی موجود 

 باشندمی

 

University of Delaware Air 
Temperature & Precipitation 

 - 8010تا  1721 سال از ماهانه بلندمدت میانگین هایداده دارای

ERA-Interim 

 1 تا زمین سطح از هکتوپاسکال 1و  ٥-10-8٥-٥0فواصل  با جوی تراز 12 دارای

 داشت ( جوی تراز 12 که NOAA با ایسهمق )در بار میلی

 سطحی تک -سطحی چند :هاداده از دودسته دارای

- 

 

 

 گیرییجهنت .4
 

ها ابتدا معرفی و بر این پایگاه حاضرمقاله  در. گذارندمییر تأثیماً بر روی تمام حاالت یک منطقه مستقکه  باشندمیهای اقلیمی از مواردی اقلیم و ویژگی

نیز  هرکدام هایمحدودیتو  هامزیتیسه و مقاشده با یکدیگر یمعرفهای . سپس بر اساس شاخصاندشدهیفتعرخود  فردمنحصربهای هاساس ویژگی

 . درکاستها داد و همچنین از میزان سعی و خطا در پروژه را انجامها دقت بیشتری توان در انتخاب آنمی این مواردمشخص گردید. با استفاده از یافتن 

های صحیح های اقلیمی و همچنین استخراج دادهانجام تحقیقات بیشتر و شناسایی پایگاه منظوربهگردد. های برداشتی نیز بیشتر میصحت داده این حالت

از بیش از یک ماهواره  استفاده -8بر اساس نوع داده درخواستی  موردنظراقلیمی  شناسایی دقیق پایگاه-1گردد: های زیر مطرح مییشنهادپ با حداقل خطا

. بر اساس تحقیق های اقلیمی در جهات گوناگونشناسایی پایگاه -1برای برداشت یک نوع داده خاص جهت تحلیل و بررسی میزان خطای دو پایگاه 

های قات با استفاده از پایگاهبیشتر شده و همچنین در انتخاب و انجام تحقی مورداستفادههای صحت دادهشود با انجام موارد پیشنهادی حاضر نتیجه می

 یی شود.جوصرفهاقلیمی مذکور به دلیل انتخاب صحیح در زمان 

 سپاسگزاری.           5

 شود.قدردانی می لهیوسنیبدشده است که  ممکنمقاالت مربوطه با پشتیبانی دانشگاه تهران  هیتهاین تحقیق و انجام 
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 مراجع .6
 

، رودگرگان آبریز حوضة یعیطب یاراض کاربریبر  آن راتیو تأث اقلیم رییتغ دةیپد یبررس(. 1171عابدی، ز و شیری، ن. ) حسینی، س. غفارزاده، ح.. 1

 8٥-17 ،1171، بهار 1، شماره ٦2نشریه محیط زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران، دوره 

و  GPCC ،GPCPهای داده سه پایگاه داده اسفرازی با پایگاه(. معرفی و مقای1171کیخسروی کیانی، م و رعیت پیشه، ف. ) مسعودیان، س.. 8

CMAP ،118 یاپی، شماره پ1171، شماره اول، بهار 87سال  ،ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق 

(  ECMWF)اروپایی  جوی پیشبینی میان مدت مرکز دادة پایگاه بارش مکانی -زمانی دقت سنجش واکاوی. (1178). س زندکریمی، ؛ وم دارند،. 1

 ٦2٥-٦21(،2) 22 طبیعی جغرافیای پژوهشهای ،زمین ایران روی بر

 http://www.esrl.noaa.gov/psd 801٦ ن،یزم ستمیس قاتیتحق شگاهی( بخش آزما NOAA،) انوسیجو و اق ی. سازمان مل2

 
 

 


