
  سخن نخست
رود. آنان با  هاي اقلیمی و تغییر اقلیمی براي پژوهشگران این رشته گنجی اینترنت آورده به شمار می هاي جهانی دادهپایگاه

دهد، اعم از  هایشان را تشکیل مینیاز اساسی و ماده المواد پژوهشهاي اقلیمی که  دنیاي مجازي به بسیاري از دادهدر ر و گذا گشت
. این "بگشایند ماگره از کار فروبسته " به گفته حافظ  وکنند  هاي باالتر آتمسفر، دسترسی پیدا می هاي سطح زمین یا الیه داده

دهد که ذوق و  به محققین ما فرصت می ،هاي اخیر استپردازي دهه امکان ارزشمند که محصول گسترش فناوري اطالعات و داده
هاي پژوهشی و اهداف  هاي مورد نیاز خود کنند به کنکاش در اصل پرسش داده تأمینرا بیش از آنکه صرف  توان پژوهشی خود

به  ها را جذب کنند و برگی تحقیق خود بپردازند و همگام با جامعه جهانی پژوهشگران هم حرفه خود، پیشرو و به روز باشند، تازه
، ها آنها است، روي دیگر آنست که استفاده و پذیرش دربست  پایگاه رددفتر دانش بشري بیفزایند. البته این یک چهره مثبت از کارب

 ها ممکن است به دقت پژوهش لطمه وارد آورد.هاي اولیه تولید دادهبدون نگرش به مقیاس مطالعه و چون و چند ایستگاه
ها را با اطمینان بپذیریم و برشی زیبا از آن براي منطقه مورد نظر هاي این پایگاه هاي اقلیمی یا داده نقشهآمیز نیست که  احتیاط

گیري  هاي جهانی است مهر تأیید بر آن بزنیم و وضعیت حال و آینده را نتیجه و چون مستند به یافته نماییم مطالعه خود تهیه
ها  آن اندازه قابل قبول نیستند که انتشار یابند و به اتکاء آن ،ولی همواره نتایج کنیم. البته این خود نوعی انتشار دانش است

کز  -باید کاریز میان جان تو می "را جانشین این نمود. که به گفته سنایی  نظر کرد و آن صرف و ملی توان از جستجوهاي بومی نمی
  ."آید جویی که از برون میبه از  -را دري نگشاید/ یک کوزه آب در میان خانه ها توعاریه

ساالنه  بارندگیاختالف توزیع  یک مطالعه تطبیقی براي بررسی کمیآن  است که در اي مقاله هايبن مایه این پیشگفتار یافته
وابسته به دانشگاه ایست  )(واحد پژوهش اقلیم 2کرو. 1ه استهاي ملی انجام گرفتهاي جهانی و از نگاه داده در ایران از دیدگاه پایگاه

در انگلستان که خود با چند مرکز تحقیقاتی در سایر کشورهاي اروپایی، آمریکا و شرق آسیا ارتباط نزدیک و به اصطالح  3آنجلیا
ردآوري و ارائه کرده گرا تولید،  4"بندي شده با تفکیک باال هاي شبکه مجموعه داده"هاي خود  لینک دارد. در قسمتی از فعالیت

دیگري  دقیقه قوسی و 10با تفکیک  CRU-CL.2.0 بندي شده از این پایگاه، یکی مجموعه شبکه مقاله پیش گفته دواست. در 
CRU TS v 3.10.01  در  کیلومتر 1×1ثانیه (تقریباً  30با تفکیک  5ورد کلیماز شبکه  مجموعه داده هادقیقه و یک  30با تفکیک

تر  بندي بیش شبکه یک هاي مبنايی مقایسه شده است. بدیهی است هرچه تراکم ایستگاهمل هاي ) انتخاب و با دادهاطراف ایران
ایستگاه و بسیار  46ها در روي ایران  بنديتر است. پیگیري نشان داد که مبناي این شبکه باشد دقت محاسبه رقوم گریدها بیش

بر اي که براي ایران شوند. این سه شبکه با شبکه سوب میهاي منتخب در کشورهاي مجاور نیز فقیر محاندك است. تراکم ایستگاه
  اند.  مقایسه شده ،سنجی ساخته شد صحتبه عنوان دیتا ست ملی براي کیلومتر  1×1ایستگاه و با تفکیک  1141 پایه

با مقادیر متناظر با هاي حقیقی ایران  ههاي بارندگی ساالنه ایستگا اند که اختالف نسبی بین داده کنندگان مقاله نشان داده تهیه
هاي جهانی با  درصد متغیر بوده است. در مقایسه پیکسل به پیکسل شبکه -75+ درصد تا 420گفته بین  پیش  ها در سه شبکه آن

کنند و از نظر  شود خطاهاي نسبی تقلیل پیدا می باشد برعکس وقتی کل کشور مقایسه می شبکه بومی تفاوت از این هم زیادتر می
  گردد که خود خطایی مضاعف است.  ران میبارشی یک ناحیه با پربارشی ناحیه دیگر جب آماري کم

ها نگرشی کالن مقیاس دارند  کاهد چه اصوالً این مجموعه المللی نمی هاي بین بدیهی است یک چنین کم دقتی از اهمیت داده
 46ها با دقت ند و توقع نباید داشت که از این دادهها، این نگاه کالن باید محفوظ بما و به همین دلیل در استفاده و کاربرد آن

آید. کاربرد دست میه ایستگاه ب 1441اي حاصل شود که از ایستگاه در یک میلیون و ششصد هزار کیلومتر مربع همان نتیجه
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گیرند که آن کار می ها بههاي متعدد خرد مقیاس نمایی راهی است که محققین براي فایق آمدن بر این تردیدهایی چون روش ابزار
هاي کند که مقدم بر دادهکه ماهیت کار ایجاب می هاي ملی است و خالصه آنتر از داده هم نیازمند استفاده هر چه بیش

ها در  اطالعات اقلیمی داخلی و استناد جستن به آن مستقیم گیري و پردازش بهره الزم است بندي شده حاضر و آماده جهانی، شبکه
  قرار گیرد. اولویت کامل

ذیربط قرار گرفته و امید است  پژوهشی هاي هاي اقلیمی ایران چندي است که مورد توجه سازمان خوشبختانه ایجاد پایگاه داده
 براي قبول قابل دقت با را بومی اطالعات منابع یناشود و تا آنجا که ممکن است هر چه زودتر  شناختهجایگاه آن بیش از پیش 
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