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اصلی  از محدودیت های  یکی  بارش همواره  اطالعات  کمبود 

تحقیقات و مطالعه در زمینه  مهندسی آب و هواشناسی بوده 

است. به این دلیل محققین و مهندسین همواره به دنبال یک 

از  برای به دست آوردن اطالعات حاصل  یا مکمل  جایگزین و 

پایگاه های  امروزه  بوده اند.  زمینی  باران سنجی  ایستگاه های 

و  اصلی  گزینه های  از  یکی  جهانی  شده  شبکه بندی  بارش 

از  بارش جهانی اطالعات  پایگاه های  این کمبود است.  معترب 

منابع مختلف شامل ایستگاه های زمینی، اطالعات سنجش از 

دور و مدل های عددی بارش را به صورت شبکه بندی منطقه ای 

و یا جهانی را در اختیار قرار می دهند. گام اول برای استفاده 

بارش  پایگاه های  انواع  با  آشنایی  پایگاه ها  این  اطالعات  از 

شبکه بندی شده و گام دوم انتخاب مناسب ترین پایگاه برای 

مقایسه   اساس  بر  انتخاب  این  است.  مطالعه  مورد  منطقه 

ایستگاهی  اطالعات  با  مختلف  پایگاه   های  بارش  اطالعات 

از  استفاده  رضورت  باتوجه به  می شود.  انجام  موجود 

و  مشخصات  تجمیع  مقاله  این  در  جهانی،  بارش  پایگاه های 

ترشیح ویژگی های هر پایگاه که شامل قدرت تفکیک مکانی-

زمانی و دوره های زمانی و اطالعات در دسرتس می باشد انجام 

شد.

ایستگاه های  دور،  از  سنجش  اطالعات  كلیدی:  واژه های 
باران سنجی، تحلیل مجدد، کمبود داده، مدل های عددی.

The lack of precipitation data has always been one 
of the major constraints on water engineering and 
climatology studies. Hence, researchers and engineers 
are always investigating alternatives to fill the gap of 
data scarcity for ungauged areas. Nowadays, one of 
the options for the researchers in this area is applying 
global gridded precipitation datasets. These datasets 
provide a gridded regional or global precipitation 
data by collecting data from various sources including 
gauges, remote sensing information, and numerical 
models. The first step to use the datasets is being 
aware of different sources of these datasets. The second 
step is to select the most suitable dataset for a given 
region. This selection is carried out by comparing the 
extracted precipitation data from different datasets 
with the existing gauged information. Given the 
necessity of using the global precipitation datasets, 
a brief description of the method of obtaining 
precipitation data in each dataset is presented in the 
current paper. Moreover, the characteristics of each 
database, including the spatial-temporal resolution, 
and time period of the information of databases has 
been explained.

Keywords: Remote sensing information, Rain 
gauges, Reanalysis, Lack of data, Numerical models.
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مقدمه

هواشناسی  زمینه  در  تحقیقات  کننده  محدود  عوامل  از  یکی 
کمبود  ایران،  مانند  توسعه  حال  در  کشورهای  در  آب  علوم  و 
این کمبود شامل کوتاه  بارش است.  پایه نظیر دما و  اطالعات 
برداشت  ایستگاه های  پراکنش کم  یا  و  زمانی  بودن طول رسی 
با  اطالعات است (حسینی موغاری و همکارن، 1395). امروزه 
پایش  برای  امکانات گسرتده ای  تکنولوژی  رشد علم و پیرشفت 
این  است.  به وجودآمده  جهانی  مقیاس  در  آب  منابع  وضعیت 
بر  جهانی  اقلیمی  اطالعات  پایگاه های  توسعه  شامل  امکانات 
اساس مشاهدات زمینی و اطالعات سنجش از دور و مدل های 
عددی می باشد که اطالعات مهم و نزدیک به زمان واقعی را برای 
محققین و تصمیم گیران منابع آب فراهم می کند. اغلب اطالعات 
پایگاه های جهانی نسبت به داده های ایستگاهی دقت کمرتی 
دارند اما از بسیاری جهات نیز برتری دارند که پوشش کامل مکانی 

و رسی زمانی بدون خال مهمرتین این برتری است. 
زمینه  در  پژوهش ها  در  اقلیمی  متغیرهای  مهمرتین  از  یکی 
اندازه گیری  که  است  بارش  اطالعات  آب  علوم  و  هواشناسی 
دارد  آب  منابع  مدیریت  در  مهمی  نقش  پارامرت  این  دقیق 
تعدادی  اخیر  سال های  در   .(2013 همکاران،  و   Moazami)
از مراکز تحقیقات جهانی اطالعات بارندگی برای کل جهان را 
این  ارائه کردند.  مناسب  با وضوح نسبتاً  به صورت شبکه ای و 
پایگاه ها بر اساس منبع تخمین اطالعات از طریق ایستگاه های 
از  ترکیبی  یا  و  عددی  مدل های  ماهواره ای،  اطالعات  زمینی، 
آن ها تقسیم بندی شدند و با تفکیک مکانی منطقه ای یا جهانی 
میزان  یافتند.  توسعه  ماهانه  تا  ساعته  چند  زمانی  تفکیک  و 
دقت اطالعات این پایگاه ها در دست بررسی و سنجش است. 
با دقت مناسبی  را  بارش  پایگاه داده ای که اطالعات  امروز  تا 
برای کل زمین ارائه دهد، معرفی نشده است (حسینی موغاری 

و همکاران، 1396).
عالوه بر طبقه بندی اطالعات جهانی بارش بر اساس منبع تخمین 
اطالعات طبقه بندی دیگری وجود دارد. به طورکلی این اطالعات 
از منظر کاربرد به سه گروه تقسیم بندی می شود: گروه اول شامل 
اطالعاتی است که از گذشته تا حال را پوشش می دهد (اطالعات 
تاریخی) و با تأخیر زمانی چند ماهه/ساله به روزرسانی می شود. 
مؤلفه های  تغییرات  روند  بررسی  مطالعات  در  اطالعات  این 
مختلف چرخه آبی کاربرد دارند. بررسی روند بارش و خشکسالی ها 
یکی از کاربردهای اصلی این پایگاه ها است (Raziei و همکاران، 
 Katiraie-Boroujerdy و همکاران، 2011؛ Philandras 2010؛
که  می کنند  ایجاد  را  امکان  این  پایگاه ها   .(2016 همکاران،  و 
مدیران بتوانند وضعیت منابع آب را در گذشته با وضعیتی که 
اکنون در آن هستند مقایسه کنند و در صورت نیاز تصمیامت 

مدیریتی مناسب را اتخاذ یا در تصمیم های قبلی تجدید نظر کنند. 
گروه دوم اطالعات نزدیک به زمان واقعی و پیش بینی های کوتاه 
مدت هستند. این اطالعات از اجرای مدل های عددی و اطالعات 
سنجش از دور یا ترکیبی از این دو حاصل می شوند. این اطالعات 
می توانند در تصمیم گیری های مدیریتی کوتاه مدت بسیار حائز 
اهمیت باشند. هشدار وقوع سیالب و آمادگی در برابر آن و یا 
برنامه ریزی بهره برداری از مخزن با افق های زمانی کوتاه مدت 
 Nikolopoulos) می تواند با استفاده از این اطالعات انجام شود
و همکاران، 2013؛ Chen و همکاران 2014؛ Casse و همکاران 
سناریوهای  تحت  مدل ها  اجرای  طریق  از  سوم  گروه   .(2015
مختلف فراهم می شوند و اطالعات بارش برای دوره های آتی را 
ارائه می کنند (Chylek و همکاران، 2011؛ Wang و همکاران، 
2015). این اطالعات را می توان به منظور برنامه ریزی های کالن 
برای دوره های پیش رو استفاده کرد. الزم به ذکر است گروه سوم 
در مطالعات تغییر اقلیم استفاده می شوند و بحث در مورد آن ها 
خارج از موضوع مقاله حارض است، به این دلیل به این موضوع 

پرداخته نخواهد شد. 
با توجه به اهمیت اطالعات بارش و کاربرد گسرتده آن در مطالعات 
حوزه ی آب یافنت یک پایگاه مناسب برای ترکیب اطالعات آن با 
برای  به عنوان جایگزینی  آن  انتخاب  یا  و  ایستگاهی  داده های 
برای  باشد.  اهمیت  حائز  بسیار  می تواند  ایستگاهی  اطالعات 
انتخاب صحیح پایگاه بارش الزم است ارزیابی پایگاه های مختلف 
مشاهداتی  اطالعات  حداکرث  اساس  بر  نظر  مورد  منطقه  در 
موجود، انجام شود. ازاین رو آشنایی با پایگاه های بارش موجود 
اینکه  باتوجه به  براین اساس  ارزیابی ها می باشد.  انجام  گام اول 
انجام نشده است، در  پایگاه ها  این  تحقیقی در زمینه معرفی 
این تحقیق با هدف پر کردن این خال مطالعاتی معرفی جامعی 
از پایگاه های بارش شبکه بندی شده انجام شد. در این معرفی 
اطالعات  دریافت  چگونگی  و  مکانی-زمانی  تفکیک  قدرت 
این  معرفی  به  ادامه  در  است.  شده  ارائه  مختلف  پایگاه های 

پایگاه ها پرداخته خواهد شد. 

پایگاه های بارش تاریخی

GPCC پایگاه بارش •
سازمان  درخواست  به   1989 سال  در   1GPCC بارش  پایگاه 
سازمان  توسط  و  شد  تأسیس   (WMO) هواشناسی2  جهانی 
هواشناسی آملان اداره می شود. این پایگاه اطالعات بارش را با 
تفکیک های مکانی 2/5×2/5، 1×1 و 0/5×0/5 درجه به صورت 
ماهانه در اختیار پژوهشگران قرار می دهد. تاکنون نسخه های 
مختلفی از اطالعات بارش این پایگاه ارائه شده است. در حال 
حارض جدیدترین نسخه اطالعات بارش GPCC نسخه 7 است 
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که این اطالعات را برای یک دوره 113 ساله بین سال   های 1901 
تا 2013 به صورت جهانی در اختیار قرار می دهد. اطالعات بارش 
بارندگی  از درون یابی اطالعات  پایگاه به صورت ماهانه و  این 
67200 ایستگاه زمینی ایجادشده است (Schneider و همکارن، 
2015). اطالعات بارندگی این پایگاه از GPCC (2015) قابل 
دریافت است. اطالعات این پایگاه در صحت سنجی مدل های 
عددی و اصالح اطالعات ماهواره ای کاربرد دارد. اطالعات بیشرت 
 Schneider در مورد این پایگاه داده و جزئیات آن در تحقیق

و همکارن (2015) موجود می باشد. 

CRU پایگاه بارش •
مرکز تحقیقات اقلیمی3 (CRU) در دانشکده Anglia رشقی در 
انگلستان در سال 1972 تأسیس شد. این مرکز اطالعات اقلیمی 
مختلف مانند بارش، دما و تبخیر و تعرق پتانسیل برای کل جهان 
ارائه می دهد. پرکاربردترین اطالعات ارائه شده توسط این مرکز 
پایگاه  می باشد.   CRU TS عنوان تحت  زمانی  اطالعات رسی 
از درون یابی اطالعات  بارندگی را  CRU اطالعات رسی زمانی 
4000 ایستگاه زمینی به دست می آورد. در حال حارض اطالعات 
بارش CRU TS 4.01 آخرین نسخه ارائه شده توسط این مرکز 
پوشش  را   2016 تا   1901 سال های  بین  زمانی  بازه  که  است 
زمانی  تفکیک  و  درجه   0/5×0/5 مکانی  تفکیک  با  می دهد، 
بارندگی  داده های  است.  دسرتس  در  جهان  کل  برای  ماهانه 
مانند  جهانی  مقیاس  در  خشکسالی  مطالعات  در  پایگاه  این 
توسعه پایگاه  های شاخص خشکسالی (Dai و همکاران 2004؛ 
اطالعات  است.  شده  استفاده   (2014 همکاران،  و   Beguería
همکاران  و   Harris مطالعه  در  پایگاه  این  مورد  در  بیشرت 
 TS CRU (2014) ارائه شده است. اطالعات اقلیمی مختلف

در CRU (2014) موجود است.

University of Delaware پایگاه بارش •
برای  ماهانه  مقیاس  در  بارش  داده های   UDEL4 بارش  پایگاه 
کل جهان را ارائه می کند. این پایگاه اطالعات بارش ایستگاهی 
سازمان  اقلیم5،  دیرینه  جهانی  شبکه  شامل  منبع  چندین  از  را 
محیط زیست کانادا، مؤسسه هیدرومتئولوژی در سنت پرتزبورگ 
روسیه، شبکه اطالعات اقلیمی گرینلند6 و مرکز ملی مطالعات 
جوی7 (NCAR) دریافت می کند و با استفاده از روش درون یابی 
و  (عزیزی  می کند  تبدیل  بارش  شبکه بندی  اطالعات  به   8CAI
همکاران، 1395). تاکنون چهار نسخه از اطالعات UDEL منترش 
شده است که نسخه 4.01 دوره 114 ساله و شامل سال های 1900 
 0/5×0/5 پایگاه  این  مکانی  تفکیک  قدرت  می باشد.   2014 تا 
 (2014)  UDEL در  پایگاه  این  بارش   اطالعات  است.  درجه 

موجود است. 

APHRODITE پایگاه بارش •
پروژه 9APHRODITE در سال 2006 با استفاده از پژوهشکده 
انسان، طبیعت و موسسه پژوهش های هواشناسی ژاپن آغاز شده 
است. پایگاه پایگاه بارش APHRODITE که جهانی منی باشد 
بارش های روزانه آسیا را با تفکیک مکانی 0/25×0/25 درجه در 
در   .(2012 همکاران،  و   Yatagai) قرارمی دهد  کاربران  اختیار 
این پایگاه تعداد روزهای سال 365 روز و سال های کبیسه (366 
روز) نیز در آن ارائه شده است. اطالعات این مرکز از درون یابی 
اطالعات بارندگی ایستگاه های زمینی و به روش وزن دهی عکس 
این  خاورمیانه  به  مربوط  اطالعات  است.  به دست آمده  فاصله 
اطالعات  است.  موجود   2007 تا   1951 سال های  برای  پایگاه 
بارندگی این پایگاه در APHRODITE (2013) موجود است. 
اطالعات تکمیلی در خصوص پایگاه APHRODITE در تحقیق 

Yatagai و همکاران (2012) ارائه شده است.

CPC Unified Gauge-Based پایگاه بارش •
پایگاه بارش 10CPC Unified Gauge-Based یک پایگاه بارش 
روزانه جهانی است که بر اساس اطالعات ایستگاهی تهیه شده 
است. در تهیه این پایگاه اطالعات 30.000 ایستگاه باران سنجی 
استفاده شده است. به منظور کنرتل کیفیت اطالعات این پایگاه با 
اطالعات تاریخی ثبت در ایستگاه ها، اطالعات رادار، مشاهدات 
است.  شده  مقایسه  عددی  مدل های  خروجی  و  ماهواره ای 
ارزیابی کیفی اطالعات این پایگاه در مقیاس 0/125 درجه انجام 
شده است اما داده های این پایگاه در مقیاس 0/5 درجه در 0/5 
درجه در اختیار قرار گرفته است. این پایگاه شامل دو بخش اصلی 
می باشد. نسخه اصلی از اطالعات 30 هزار ایستگاه در سال های 
1979 تا 2005 و نسخه زمان واقعی از اطالعات 17 هزار ایستگاه 
استفاده کرده است و از سال 2006 تا کنون را پوشش می دهد. 
 Xie اطالعات تکیملی در مورد جزئیات بیشرت این پایگاه در مقاله
در  پایگاه   این  اطالعات  (2007) موجود می باشد.  و همکاران 

CPC (2007) موجود است. 

CHIRPS پایگاه بارش •
پایگاه بارش 11CHIRPS پایگاهی با بیش از سی سال اطالعات 
بعد  1981به  سال  از  پایگاه  این  بارش  اطالعات  است.  بارش 
 50°S-50°N بین  جغرافیایی  عرض  پایگاه  این  است.  موجود 
و متام طول های جغرافیایی را پوشش می دهد. تفکیک مکانی 
اساس  بر  که  است  درجه   0/05 پایگاه  این  بارش  اطالعات 
اطالعات  است.  شده  تهیه  ایستگاهی  و  ماهواره ای  اطالعات 
پایگاه CHIRPS در مطالعات ارزیابی روند و پایش خشکسالی 
Totéو  2015؛   همکاران،  و   Maidment) می شود  استفاده 
 2015 فوریه  در  اطالعات  این  دوم  نسخه   .(2015 همکاران، 

حسینی موغاری، س.م. و همکارانمعرفی پایگاه های بارش شبکه بندی شده جهانی
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تا سه ماهه  ارائه شده است و در مقیاس زمانی شش ساعته 
پایگاه در مقاله  این  موجود است. اطالعات تکمیلی در مورد 
Funk و همکاران (2015) موجود است. داده های این پایگاه 

در درگاه CHIRPS (2015) موجود است. 

NCEP پایگاه بارش •
12NCEP-NCAR Re- عنوان با  پایگاه  این  اولیه   نسخه 

عنوان   با  دوم   نسخه  سپس  شده،  analysis I (R1)i معرفی 

NCEP-DOE13Reanalysis II (R2) i جایگزین نسخه اول شد. 

اگرچه در نسخه جدید پارامرتهای مدل، داده گواری و اطالعات 
خروجی  حارض  حال  در  اما  است  اول  نسخه  از  بهرت  ورودی 
اولین اجرای مدل در دسرتس می باشد و نیاز به ارزیابی بیشرت 
دارد. اطالعات این پایگاه از سال 1979 تاکنون در مقیاس زمانی 
ساعتی، روزانه و ماهانه در دسرتس است. اطالعات بارش این 
پایگاه در سلول های 2/5 درجه در 2/5 درجه ارائه شده است. 
پایگاه در دو مقیاس روزانه و ماهانه در درگاه   این  اطالعات 
تکمیلی در  اطالعات  NCEP (2002) موجود است. همچنین 
 (2002) همکاران  و   Kanamitsu مقاله  در  پایگاه  این  مورد 

موجود است. 

 CMAP پایگاه بارش •
در پایگاه بارش 14CMAP اطالعات بارش با تفکیک مکانی 2/5 
ایستگاهی، مشاهدات  اطالعات  اساس  بر  در 2/5 درجه  درجه 
 NCEP-NCAR ماهواره ای و همچنین اطالعات تحلیل مجدد
برای کل جهان ارائه شده است. اطالعات این پایگاه از سال 1979 
تاکنون به صورت ماهانه موجوداست. اگر اطالعات ماهواره ای با 
 CMAP اطالعات تحلیل مجدد در تولید اطالعات پایگاه بارش
هم پوشانی داشته باشد، این اطالعات با استفاده از میانگین گیری 
وزنی از اطالعات ماهواره ای و تحلیل مجدد شده تهیه می شوند. 
الزم به ذکر است اطالعات این پایگاه در دو نسخه در دسرتس 
و  ایستگاهی  اطالعات  بر  مبتنی  که   CMAP/O نسخه است. 
آن عالوه بر  تهیه  در  که   CMAP/A نسخه و  است  ماهواره ای 
اطالعات  از   ،CMAP/O نسخه  در  شده  استفاده  اطالعات 
در  پایگاه  این  اطالعات  است.  شده  استفاده   NCEP/NCAR
درگاه CMAP (1997) موجود است. جزئیات این پایگاه در مقاله 

Xie و Arkin (1997) رشح شده است.

 GPCP پایگاه بارش •
روزانه  مقیاس  دو  در  را  بارش  اطالعات   15GPCP بارش پایگاه 
و ماهانه برای کل جهان در اختیار قرار می دهد. اطالعات این 
پایگاه در مقیاس روزانه دارای تفکیک مکانی یک درجه و در 
مقیاس زمانی ماهانه دارای تفکیک مکانی دو و نیم درجه است. 

این پایگاه مانند پایگاه CMAP از تلفیق اطالعات مشاهداتی 
و ماهوره ای تهیه شده است. اطالعات روزانه این پایگاه از سال 
بعد در دسرتس  به  از سال 1979  آن  1966 و اطالعات ماهانه 
 (2003)   GPCPدرگاه در  پایگاه  این  ماهانه  اطالعات  است. 
موجود است. اطالعات تکمیلی در خصوص این پایگاه در مقاله 

Adler و همکارن (2003) ارائه شده است. 

PERSIANN-CDR پایگاه بارش •
پایگاه  الگوریتم  اساس  بر   16PERSIANN-CDR پایگاه 
PERSIANN تهیه شده است اما اطالعات آن برای یک دوره 
طوالنی تر (از سال 1983) در مقیاس زمانی حداقل روزانه ارائه 
از  استفاده  با  پایگاه  این  بارش  شده است. همچنین اطالعات 
اطالعات بارش پایگاه GPCP تصحیح شده است. هدف ارائه 
روزانه،  بارش  روند  بررسی  مطالعات  در  کاربرد  پایگاه  این 
نوسانات  یا  تغییرات  مطالعات  و  بارش  حدی  وقایع  بررسی 
اقلیمی می باشد. این اطالعات بین 60 درجه جنوبی تا شاملی با 
  PERSIANN-CDRدقت مکانی 0/25×0/25 درجه در درگاه
بازه  برای  اطاعات  این  حارض  حال  در  است.  موجود   (2015)
زمانی ژانویه 1983 تا دسامرب 2015 در دسرتس است. جزئیات 
  Ashouriمربوط به نحوه ساخت این پایگاه و عملکرد آن در

و همکارن (2015) ارائه شده است.

Era-interim پایگاه بارش •
این پایگاه  یک پایگاه بارش17 تحلیل مجدد است که اطالعات 
بارش را از سال 1979 تا حال حارض در اختیار قرارمی دهد. این 
پارامرتهای  می شود  رسانی  به روز  پیوسته  به صورت  که  پایگاه 
  Era-interim.مختلف اقلیمی را در اختیار محققان قرار می دهد
بخشی از محصوالت مرکز پیش بینی های میان مدت جوی اروپا18 
ماهه  دو  تأخیر  با  معموالً  پایگاه  این  می باشد.   (ECMWF)
به روزرسانی می شود. تفکیک مکانی اطالعات این پایگاه 0/75 
درجه در 0/75 درجه و تفکیک زمانی ساعتی، روزانه و ماهانه 
 (2011)  Era-interim درگاه در  پایگاه  این  اطالعات  می باشد. 
موجود است. این پایگاه عالوه بر بارش، متغیرهای اقلیمی متنوع 
بیشرت در مورد نحوه  ارائه می دهد. جزئیات  مانند دما  دیگری 
پایگاه را می توان در گزارش Berrisford و  این  تولید اطالعات 

همکارن (2011) یافت.

MERRA پایگاه بارش •
عنوان  تحت  پایگاه  این  اطالعات  دوم  نسخه  حارض  حال  در 
سازمان  داده گواری  و  مدل سازی  مرکز  توسط   19MERRA-2
است.  ارائه شده   20(NASA) آمریکا فضایی و هوانوردی ملی 
این پایگاه مانند ECMWF یک پایگاه اطالعات تحلیل مجدد 
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مشاهدات  دادن  قرار   -1 پایگاه:  این  ایجاد  از  هدف  است. 
در  بهبود   -2 و  اقلیمی  بسرت  یک  در   NASA ماهواره های 
اطالعات  پایگاه  این  می باشد.  هیدرولوژی  چرخه  شناخنت 
کل جهان  برای  شبکه بندی شده  به صورت  را  مختلفی  اقلیمی 
ارائه می دهد. اطالعات این پایگاه به صورت ساعتی، روزانه و 
ماهانه از سال 1979 تاکنون و با تفکیک مکانی 0/5 درجه در 
0/667 درجه برای کل جهان در درگاه MERRA (2011) موجود 
است. جزئیات مدل سازی این پایگاه در تحقیق Rienecker و 

همکاران (2011) ارائه شده است. 

AgCFSR و AgMERRA پایگاه های بارش •
این دو پایگاه به عنوان بخشی از پروژه 21AgMIP و به منظور 
سال های  بین  اعتامد  قابل  روزانه  بارش  اطالعات  کردن  مهیا 
دو  این  بارش  اطالعات  است.  یافته  توسعه   2010 تا   1980
پایگاه برای کل جهان با تفکیک مکانی 0/25×0/25 درجه در 
 GPCC دسرتس است و از ترکیب پایگاه های بارش دیگر مانند
پایگاه های بارش ماهواره ای حاصل شده  MERRA ،CRU، و 

مقاله  در  پایگاه  دو  این  اطالعات  ایجاد  نحوه  جزئیات  است. 
Ruane و همکاران (2015) ارائه شده است. اطالعات این دو 
موجود   (2015)  AgCFSR و   AgMERRA درگاه  در  پایگاه 

است. 

MSWEP پایگاه بارش •
پایگاه بارش 22MSWEP توسط Beck و همکاران (2017) معرفی 
تا  شد. در حال حارض اطالعات بارش این پایگاه از سال 1979 
2016 برای کل جهان در دسرتس است. این پایگاه اطالعات بارش 
را با تفکیک زمانی و مکانی مختلفی ارائه می دهد، اطالعات سه 
ساعته با تفکیک مکانی 0/1×0/1 درجه باالترین تفکیک زمانی 
و مکانی ارائه شده توسط این پایگاه است. اطالعات بارش این 
پایگاه با تفکیک های زمانی روزانه و ماهانه و تفکیک های مکانی 
0/1×0/1 و 0/5×0/5 درجه در درگاه MSWEP (2017) موجود 
است. این پایگاه اطالعات بارش را از ترکیب هفت پایگاه دیگر 
به دست می آورد. اطالعات تکمیلی در مورد این پایگاه در تحقیق

Beck  و همکاران (2017) ارائه شده است. 

پیش بینی های  و  واقعی  زمان  به  نزدیک  بارش  پایگاه های 
کوتاه مدت

CMORPH پایگاه بارش •
 23NOAA اقلیم  پیش بینی  مرکز  توسط   CMORPH تکنیک 
الگوریتم  و  تکنیک  ارائه شد. CMORPH یک  در سال 2004 
اطالعات  می باشد.  ماهواره ای  اطالعات  کمک  به  بارش  تخمین 
مایکروویو بدنه اصلی ورودی  این الگوریتم را تشکیل می دهد. 
این پایگاه اطالعت بارش را با تفکیک مکانی و زمانی بسیار باال 
 30 تخمین های  برای  آن  مکانی  تفکیک  قدرت  می دهد.  ارائه 
دقیقه ای 8 در 8 کیلومرت و برای تخمین های سه ساعته و روزانه 
از دسامرب 2002  اطالعات  این  است.  حدود 0/25×0/25 درجه 
درگاه   در  پایگاه  این  بارش  اطالعات  است.  دسرتس  در  تاکنون 
CMORPH(2004) موجود است. اطالعات این پایگاه نزدیک به 
زمان واقعی است و با 18 ساعت تأخیر در دسرتس است. اطالعات 
 CMORPH تکمیلی در مورد نحوه محاسبه بارش در الگوریتم

در مقالهJoyce  و همکاران (2004) موجود است.

PERSIANN پایگاه بارش •
بارش  تخمین  الگوریتم  یک   CMORPH مانند   PERSIANN
است و توسط مرکز مطالعات آب و هواشناسی و سنجش از دور 
است.  شده  داده  توسعه  ارواین  منطقه  در  کالیفرنیا،  دانشگاه 
این پایگاه اطالعات بارش ساعتی و روزانه را بر اساس داده های 

شبکه  از  استفاده  با  و  دور  از  سنجش  از  حاصل  قرمز  مادون 
عصبی مصنوعی تولید می کند (Sorooshian و همکاران، 2000). 
داده های این پایگاه در مقیاس زمانی 1، 3 و 6 ساعته، روزانه، 
ماهانه و ساالنه و مقیاس مکانی 0/25×0/25 درجه در مقیاس 
تأخیر  با   PERSIANN بارش اطالعات  و  می شود  ارائه  جهانی 
زمانی دو روز، به روزرسانی می شود. بنابراین این پایگاه در دسته 
پایگاه های نزدیک به زمان واقعی قرار می گیرد. این داده ها در 
درگاه PERSIANN (2014) موجود است. اطالعات تکمیلی در 
مقاله  در  آن  کاربردهای  و   PERSIANN بارش محصول  مورد 

Sorooshian و همکاران (2014) ارائه شده است.

PERSIANN-CCS پایگاه بارش •
تفاوت که  این  با  بارش مشابه PERSIANN است،  پایگاه  این 
الگوریتم تخمین بارش این پایگاه از سیستم طبقه بندی ابر24 که 
ارتفاع ابر و ساختار آن را تعیین می کند بهره می برد. این سیستم 
بارندگی و دمای  نرخ  بین  رابطه مشخص  اساس  بر  طبقه بندی 
درخشندگی باعث بهبود تخمین مقدار بارش در یک سلول حاوی 
ابر می شود. این پایگاه اطالعات بارش را برای کل جهان در زمان 
واقعی با تفکیک مکانی 4 کیلومرت در 4 کیلومرت ارائه می دهد. 
با  تاکنون   2003 سال  از   PERSIANN-CCS بارش  اطالعات 
 PERSIANN-CCS مقیاس زمانی 1، 3، 6 و 24 ساعته در درگاه
(2004) موجود است. اطالعات تکمیلی در مورد این پایگاه داده 

در مقاله Hong و همکاران (2004) ارائه شده است.

حسینی موغاری، س.م. و همکارانمعرفی پایگاه های بارش شبکه بندی شده جهانی



سال پنجم، شامره 2، 1397 نرشیه آب و توسعه پایدار
158

TRMM پایگاه بارش •
ماهواره 25TRMM در 27 نوامرب 1997 توسط NASA و آژانس 
اکتشافات هوا فضای ژاپن26 (JAXA)، با هدف بهبود تخمین 
بارش در مناطق استوایی که شامل بخش عمده ای از بارش زمین 
می شود به فضا پرتاب شد. اطالعات حاصل از این ماهواره ها 
ارائه  شده  اصالح  نسخه  و  واقعی  زمان  نسخه  دو  به صورت 
بر  تنها  پایگاه  این  واقعی  به زمان  نزدیک  می شود. در نسخه 
به  مادون قرمز)  و  (مایکروویو  از دور  اطالعات سنجش  اساس 
تخمین بارش پرداخته می شود و در نسخه دوم تخمین های بارش 
 Dezfooli) با استفاده از اطالعات ایستگاهی تصحیح می شود
و همکاران 2018). در حال حارض نسخه زمان واقعی اطالعات 
و  ساعته  سه  زمانی  فاصله  با   2000 سال  از   TRMM بارش 
 TRMM روزانه و دقت مکانی 0/25×0/25 درجه، تحت عنوان
این اطالعات  3B42 RT در TRMM  (1997) موجود است. 
به روزرسانی می شوند. نسخه اصالح  زمانی 8 ساعت  تأخیر  با 
 Researchیا تحقیقاتی  با عنوان نسخه  پایگاه  این  بارش  شده 
Version بر اساس اطالعات بارش GPCC اصالح شده است. 
زمانی  و  مکانی  تفکیک  با  از سال 1998  نسخه  این  اطالعات 
مشابه نسخه زمان واقعی در درگاه TRMM (1997) موجود 
 TRMM است. در حال حارض آخرین نسخه اطالعات این پایگاه
 TRMM 3B43 3 می باشد که برای مقیاس ماهانه نسخهB42
ارائه شده است. الزم به ذکر است اطالعات تکمیلی در مورد 
الگوریتم تخمین بارش در این پایگاه در تحقیق Huffman و 

Bolvin (2013) موجود است.

GPM پایگاه بارش •
 JAXA و NASA 27 در 27 فوریه 2014 توسطGPM ماهواره
پرتاب  فضا  به   TRMM ماهواره  مأموریت  ادامه  هدف  با  و 
شد. در این ماهواره دو نقطه ضعف TRMM که شامل عدم 
برف  تخمین  عدم  و  کم  مقدار  با  بارش هایی  تخمین  توانایی 
 TRMM نسبت به GPM باشد وجود ندارد. تفکیک مکانی در
 ×0/1 پایگاه  این  مکانی  دقت  به نحوی که  است  داشته  بهبود 
در   2014 مارچ  از  بعد   GPM اطالعات  می  باشد.  درجه   0/1
از اطالعات مایکروویو، مادون قرمز  پایگاه  این  دسرتس است. 
می کند.  استفاده  خود  محصوالت  تولید  برای  ایستگاهی  و 
محصوالت این پایگاه در مقیاس زمانی 30 دقیقه ای، سه ساعته، 
تاخیر زمانی حداقل شش ساعت  با  روزانه، هفتگی و ماهانه 
است.  موجود   (2014)  GPM درگاه  در  ماه  چهار  حداکرث  تا 
اطالعات تکمیلی در مورد این پایگاه در مقاله Hou و همکاران 

(2014) موجود است.

GFS  پایگاه بارش •
مرکز  توسط  که  است  آب وهوا  پیش بینی  مدل  یک   28GFS
اجرا  جهان  کل  برای   NCEP محیط زیستی  پیش بینی های 
می شود. هدف این مدل پیش بینی های کوتاه مدت هواشناسی 
تا سقف 16 روز می باشد. GFS این پیش بینی ها را با تفکیک 
زمانی یک ساعته و تفکیک مکانی 0/5× 0/5 درجه به صورت 
درگاه  در  پایگاه  این  اطالعات  قرارمی دهد.  اختیار  در  رایگان 
GFS (2010) موجود است. استفاده از پیش بینی های اقلیمی 
جزئیات  است.  مفید  سیل  هشدار  سیستم های  در  مدل  این 
مدل و اطالعات تکمیلی این مدل در مقاله Saha و همکاران 

(2010) ارائه شده است.

ECMWF پایگاه بارش •
ارائه می دهد، پیش بینی های  این پایگاه محصوالت متنوعی را 
کوتاه مدت بارش شامل این محصوالت ممی شود. این اطالعات 
نسخه  که  ارائه می شود  باال  بسیار  زمانی  و  مکانی  تفکیک  با 
پیش بینی های عملیاتی آن به صورت رایگان در دسرتس نیست. 
این مدل پیش بینی های بارش 10 تا 15 روزه با تفکیک زمانی 
در  می دهد.  ارائه  را  کیلومرت   9 مکانی  تفکیک  و  ساعت  یک 
صورت خرید پیش بینی های بارش ECMWF، این اطالعات در 
مانند مدل  این مدل  درگاه ECMWF (2013) موجود است. 
GFS نقش مهمی در بهبود کارایی سیستم های هشدار سیالب 
https://www.windy. درگاه  در  مدل  این  پیش بینی ها  دارد. 

ارائه  برصی  به صورت   com (visited 28 January 2018)h

اطالعات  ندارد.  وجود  اطالعات  دریافت  قابلیت  اما  می شود 
 Persson در گزارش ECMWF بیشرت در مورد پیش بینی های

(2013) موجود است.

جمع بندی

مرجعی  همراه  به  جهانی  بارش  پایگاه های  مقاله  این  در 
برای مطالعات تکمیلی در مورد هر پایگاه معرفی شد و در 
بارش  مختلف  پایگاه های  مشخصات  خالصه  به صورت  ادامه 
است.  ارائه شده   (1) در جدول  مقاله،  این  در  معرفی شده 
منبع جایگزین  به عنوان  پایگاه ها می توانند  این  آنجایی که  از 
کارایی  می شود  پیشنهاد  شوند،  استفاده  ایستگاهی  اطالعات 
بررسی  کشور  مختلف  مناطق  در  بارش  مختلف  پایگاه های 
مناطق  در  پایگاه ها  این  کارایی  ارزیایی  همچنین  شود. 
مختلف یکی از زمینه های تحقیقاتی کاربردی و نسبتاً جدید 

برای دانشجویان می باشد.
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جدول 1- خالصه مشخصات پایگاه بارش شبکه بندی شده

درگاه دریافت اطالعات تفکیک زمانی تفکیک مکانی پایگاه بارش

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/
gridded/data.gpcc.html

ماهانه 2013-1901
 1̊ ×1̊ 2/5̊ و  ×2/5̊

0/5̊ ×0/5̊ و 
GPCC V7

http://www.cru.uea.ac.uk/data ماهانه 2016-1901 0/5˚×0/5˚ CRU TS 4.01

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/
 gridded/data.UDel_AirT_Precip.html

ماهانه 2014-1900 0/5˚×0/5˚ UDEL

http://www.chikyu.ac.jp/precip/ روزانه 2007-1951 0/25˚×0/25˚ APHRODITE

https://ftp.cpc.ncep.noaa.gov/precip/
CPC_UNI_PRCP/

روزانه 1979- حال 0/5˚×0/5˚  CPC

https://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURC-
ES/.UCSB/.CHIRPS/.v2p0/.daily/.
global/.0p05/prcp/index.html

6 ساعته تا سه ماه 1981- حال 0/05˚×0/05˚ CHIRPS

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/
gridded/data.gpcc.html

روزانه/ماهانه
1966- حال/ 1979-

حال
˚1×˚1 و 
2/5˚×2/5˚

GPCP

http://chrsdata.eng.uci.edu/ روزانه/ماهانه/ساالنه 1983-2015 0/25˚×0/25˚ PERSIANN-CDR

https://apps.ecmwf.int/datasets/data/
interim-full-daily/levtype=sfc/

ساعتی/روزانه/ماهانه 1979-حال 0/75˚×0/75˚ Era-interim

https://disc.sci.gsfc.nasa.gov ساعتی/روزانه/ماهانه 1979-حال 0/667˚×0/5˚ MERRA-2

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/grid-
ded/data.ncep.reanalysis2.gaussian.html

ساعتی/روزانه/ماهانه 1979-حال 2/5˚×2/5˚ NCEP

ftp://ftp.cpc.ncep.noaa.gov/precip/cmap/ ماهانه 1979-حال 2/5˚×2/5˚ CMAP

https:/data.giss.nasa.gov/impacts/agmipcf/ روزانه 1980-2010 0/25˚×0/25˚   AgMERRA

https:/data.giss.nasa.gov/impacts/agmipcf/ روزانه 1980-2010 0/25˚×0/25˚ AgCFSR

http://data.princetonclimate.com
3 ساعته/روزانه/

ماهانه
1979-2016

˚0/1×˚0/1و 
0/5˚×0/5˚

MSWEP

https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/
janowiak/cmorph_description.html

30 دقیقه ای/3 
ساعته/روزانه

2002-حال
 0/25×˚0/25 و 

8×8 km˚
CMORPH

http://chrsdata.eng.uci.edu
1، 3، 6 ساعته/

روزانه/ماهانه/ساالنه
2000-حال 0/25˚×0/25˚ PERSIANN

http://chrsdata.eng.uci.edu/ 1، 3، 6 ساعته/روزانه 2003-حال 0/04˚×0/04˚ PERSIANN-CCS

https://pmm.nasa.gov/data-access/
downloads/trmm

3 ساعته/روزانه
1998-حال/ 2000-

حال
0/25˚×0/25˚ TRMM

https://pmm.nasa.gov/data-access/
downloads/gpm

30دقیقه ای/روزانه/
هفتگی/ماهانه

2014-حال 0/1˚×0/1˚ GPM

/https://nomads.ncep.noaa.gov 1 ساعته حال تا 16 روز به جلو 0/25˚×0/25˚ GFS

https://www.windy.com/?35.696,51.423,5
https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/
catalogue-ecmwf-real-time-products

1 ساعته
حال تا 10 و 15 روز 

به جلو
9×9 km ECMWF
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پی نوشت

1- Global Precipitation Climatology Centre
2- World Meteorological Organization  

3- Climatic Research Unit
4- University of Delaware
5- Global Historical Climate Network
6- Greenland Climate Network
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7- National Center for Atmospheric Research
8- Climatologically Aided Interpolation
9- Asian Precipitation Highly Resolved Observational 
Data Integration Towards Evaluation of Water Resources
10- Climate Prediction Center
11- Climate Hazards Group InfraRed Precipitation 
with Station data
12- National Centers for Environmental Prediction
13- Department of Energy
14- CMAP: CPC Merged Analysis of Precipitation
15- Global Precipitation Climatology Project
16- Precipitation Estimation from Remotely Sensed 
Information using Artificial Neural Networks-Climate 
Data Record 
17- Reanalysis 
18- European Centre for Medium-Range Weather Fore-
casts
19- Modern-Era Retrospective Analysis
20- Agricultural Model Intercomparison and Improve-
ment Project
21- Multi-Source Weighted-Ensemble Precipitation
22- National Aeronautics and Space Administration
23-National Oceanic and Atmospheric Administration
24- Cloud Classification System
25- Tropical Rainfall Measuring Mission
26- Japanese Aerospace Exploration Agency
27- Global Precipitation Measurement Mission
28- Global Forecast System
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