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واکاوي سنجش دقت زماني -مکاني بارش پايگاه دادة مرکز پيشبيني ميانمدت جوي
اروپايي ( 1) ECMWFبر روي ايرانزمين
محمد دارندـ استادیار گروه آبوهواشناسی ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه کردستان
سوما زندکریمیـ دانشجوی کارشناسی ارشد آبوهواشناسی ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه کردستان
پذیرش مقاله 1394/05/27 :تأیید نهایی1394/09/27 :

چکيده
براي اجراي اين پژوهش ،مقادير بارش شبکه اي سه ساعتي نسخة  ERA-Interimپايگراه دادة مرکرز پريش بينري
ميان مدت جوي اروپايي ( )ECMWFبر روي گسترة ايران با تفکيک مکاني  0/125درجة قوسي طري برازة زمراني
 1979/01/01تا  2013/12/31استخراج شد .طي ايرن برازة زمراني ،داده هراي برارش مشراهده شرده برر روي
پيمونگاه هاي همديد و پايگاه دادة ملي اسفزاري نيز آماده شد .يافته ها نشان داد که نه تنها از نگاه هماهنگي زمراني،
بلکه به لحاظ مقدار نيز همانندي بسيار زيادي بين مقرادير بررآورد شردة برارش پايگراه دادة  ECMWFبرا مقرادير
مشاهدهشدة بارش دو پايگاه ايران وجود دارد .از نگاه مکاني ،بر روي رشتهکوههاي زاگرس ،جنوب غررب و شرمال
شرق کشور هماهنگي زماني و همانندي مقادير نسبت به ديگر مناطق گسترة ايرران بيشرينه اسرت .مقردار اريبري
( )Biasو ريشة دوم ميانگين مربعات خطا ( )RMSEبر روي هسته هاي پربارش سواحل جنوبي درياي خزر و زاگرس
مياني نسبت به ديگر مناطق زياد است؛ ولي مقدار خطاي برآورد بارش پايگاه  ECMWFدر مقايسه با مقدار برارش
دريافتي بر روي اين مناطق ،بسيار ناچيز است .نمايه هراي احتمرال آشکارسرازي ( )PODروزهراي براراني ،نسربت
هشدار اشتباه ( )FARروزهاي غيرباراني و آستانة موفقيت ( )CSIپايش روزهراي براراني و غيربراراني بيران کننردة
عملکرد مناسب پايگاه دادة  ECMWFدر شناخت درست آنهرا برر روي زاگررس ،سرواحل جنروبي دريراي خرزر و
شمالشرق کشور است.

کليدواژهها :اسفزاري ،ايران ،بارش ،پايگاه دادة .ECMWF

مقدمه
پایش دقیق بارش در زمان و مکانهای مختلف نهتنها برای دانشمندان علوم جوی ،بلکه برای عدة کثیـری از مـدیران و
برنامهریزان محیطی در حیطة هیدرولوژی ،کشاورزی ،محیطزیست ،صنایع و غیره حائز اهمیت است .شـناختی کـه از راه
پایش بارش حاصل می شود ،اطالعات بسیار مهمی را درزمینة چرخة آب جهانی و پراکنش گرمای نهـانی آب در مقیـاس
کرة زمین بهدست میدهد که در یک پسخور ،بهطورمستقیم بر گردش جو سیارهای اثـر مـیگـذارد .هماهنـ

بـا ورود

ماهوارهها در دانش هواشناسی طی دهة ،1970دانشمندان روشهایی را برای برآورد بارش کل کرة زمین از راه مشاهدات
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رادیومتریک ماهوارهها بهدست دادند .نخستین روشی که بهکار گرفته شد ،بر پایة دادههای مرئی و مادون قرمـز بـود کـه
شدت بارش را بهکمک بازتابش حاصل از ابرها (بهصورت مرئی) و دمای باالی ابرهـا (بـهصـورت مـادون قرمـز) بـرآورد
میکرد .ازآنجاکه ارتباط بین ویژگیهای ابر و بارش ضعیف است ،شناختی که از راه روشهای بهکاربستهشـده بـهدسـت
میآمد ،اطالعات جزئی و خامی از بارش بود .با گسترش سنجندههای کَهموج غیرفعال در دهة  1980که خورشیدآهنـ
بودند ،برآورد بسیار دقیقتری از بارش نسبت به دادههای مرئی و مادون قرمز بهدست آمـد (ایبـرت و همکـاران.)2007 ،
اگرچه سنجندههای ماهوارهای کهموج غیرفعال آگاهیهای بیشتری نسبت به سنجندههای مادون قرمز حرارتی بـهدسـت
میدهند و مشاهدات آنها اغلب بهنسبت در دسترستر است ،بهدلیل وقفههای زمانی و مکانی ،نیازمند الگوریتمهایی است
که مشاهدات را با همدیگر ترکیب کند (سروشیان و همکاران2000 ،؛ جـویس و همکـاران2004 ،؛ هـافمن و همکـاران،
 .)2007امروزه شمار فراوردههای مبتنی بر اطالعات ماهوارهای ،در حال گسترش است و آگاهیهایی از بارش را در زمان
نزدیک به واقعیت بهدست میدهد (ایبرت و همکاران .)2007 ،در این پژوهش ،مقادیر بارش بـرآوردشـدة نسـخة ERA-

 Interimمرکز پیشبینی میانمدت جوی اروپایی بر روی ایرانزمین ارزیابی شد .بهکمک نسخههای مختلـف دادههـای
بارش که این مرکز عرضه کرده است ،پژوهشهای زیادی در سطح جهان صورت گرفته کـه بـه تعـدادی از آنهـا اشـاره
میشود.
ژاو و فو بارش تابستانة چین را با استفاده از دادههای بارش پایگاههـای  NCEP-2 ،ERA-40و  CRUطـی بـازة
زمانی  1979تا  2000بررسی کردند .هدف پژوهش آنها ،صحتسنجی دادههای بارش پایگاههای یادشده بود .آنها بـرای
نیل به این هدف ،مقادیر بارش پایگاههای یادشده را با مقادیر بارش ایستگاههای زمینی مقایسه کردند .نتایج این پژوهش
نشان داد که عملکرد پایگاه دادة  CRUبهتر از دیگر پایگاههاست .مقادیر بـارش برآوردشـدة نسـخة  ERA-40کمتـر از
مقدار واقعی بارش این منطقه است؛ درحالیکه بارش برآوردشدة  NCEP-2بیشتر از مقدار بارش مشـاهدهشـده بـر روی
ایستگاههای زمینی است .همچنین ،براساس نتایج این پژوهش ،تفاوت مقادیر بارش نسخة  ERA-40با پایگاه دادههـای
زمینی در مقایسه با  NCEP-2کمتر است (ژاو و فو .)2006 ،بوسـلوویچ و همکـاران ( )2008نیـز بـه واکـاوی جهـانی و
منطقهای بارش بر پایة دادههای بـارش پایگـاههـای  CMAP ،ERA-40 ،GPCPو  NCEP/NCARپرداختنـد .آنهـا
عالوهبر پایگاههای یادشده ،از دادههای بارش  GEOS4و  JAR-25نیز بهره گرفتند .هدف آنها شناخت تفاوت ،همسانی
و نقاط قوت و ضعف دادههای واکاویشده بود .براساس نتایج این پژوهش ،هرکدام از پایگاههـای اسـتفادهشـده بـر روی
پهنههای مکانی خاصی همبستگی و هماهنگی دارند .دایـرو و همکـاران ( )2009دقـت مقـادیر بـارش پایگـاههـای دادة
 NCEP/NCARو  ERA-40را در تحلیل مکانی و تغییرپذیری بارش فصلی و ساالنة اتیـوپی در مقایسـه بـا دادههـای
زمینی ارزیابی کردند .یافتههای آنها نشان داد که اگرچه دو پایگاه یادشده مقـدار بـارش را در برخـی منـاطق بیشـتر و در
برخی مناطق کمتر از مقدار واقعی برآورد میکنند ،بهطورکلی مقادیر بـارش برآوردشـده در هـر دو پایگـاه در مقایسـه بـا
دادههای زمینی ،الگوی وردایی مکانی بارش را بهخوبی نشان میدهد.
ســیمونز و همکــاران ( )2010مقــادیر بــارش برآوردشــدة دو نســخة پایگــاه دادة  ERA-40( ECMWFو ERA-

 )Interimرا با مقادیر بارش پایگاههای دادة نسخة جدید مرکز اقلیمشناسی بارش جهانی ( ،)ECMWFمرکز پیشبینـی
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اقلیمی ( ،)CPCطرح اقلیمشناسی بارش جهانی ( ،)GPCPتحلیل ادغـامشـدة بـارش ( )CMAPو بـارش روی خشـکی
( )PREC/Lمقایسه کردند .یافتههای این پژوهش نشان داد که هماهنگی بین مقادیر بارش نسـخة جدیـد  ECMWFو
آخرین نسخة پایگاه دادة  GPCPبا مقادیر بارش  ECMWFبـه نسـبت دیگـر پایگـاههـا بیشـتر اسـت .مقـادیر بـارش
برآوردشدة نسخة ERA-Interimنسبت به نسخة  ERA-40همبستگی بیشتری را بـا دو پایگـاه  ECMWFو GPCP

نشان داد .بالسامو و همکاران ( )2010دقت مقادیر بارش برآوردشدة نسـخة  ERA-Interimاز پایگـاه  ECMWFرا بـر
روی ایاالت متحدة آمریکا در بازة زمانی روزانه ،ماهانه ،فصلی و ساالنه ارزیابی کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که بر
روی منطقة واکاویشده در بازة زمانی ساالنه ،مقادیر بارش برآوردشدة پایگاه  ECMWFهمـاهنگی مناسـبی بـا مقـادیر
بارش پایگاه  GPCP v2.1دارد و همبستگی مکانی مقادیر بارش ایـن پایگـاه بـا دادههـای  PRISMطـی بـازة زمـانی
 2000-2008برابر با  0/85است .همچنـین ،آنهـا یـک روش آمـاری بـرای واسـنجی و کـاهش خطـای مقـادیر بـارش
برآوردشدة  ERA-Interimعرضه کردند که در نتیجة آن ،هماهنگی بین مقادیر بارش این پایگاه با دیگـر پایگـاههـای
بارشی بیشتر شد و مقدار همبستگی  0/05افزایش یافت .بلوپریرا و همکاران نیز بارش شبهجزیرة ایبری را بـا اسـتفاده از
دادههای بارش نسخة  ERA-interimو  ERA-40از پایگاه دادة  ECMWFو پایگاههـای  GPCCو  CRUبررسـی و
مقادیر بارش پایگاههای یادشده را بـا مقـادیر بـارش پایگـاه ملـی ( IBO2دادههـای ملـی اسـپانیا و پرتغـال) طـی بـازة
زمانی 1950تا  2003مقایسه کردند .بر پایة نتایج این پژوهش ،مقادیر بارش برآوردشدة پایگـاه  ،ECMWFبهتـرین داده
برای شناخت ویژگی های بارش این منطقه است .فراوانـی روزهـای مرطـوب براسـاس دادههـای بـارش نسـخة ERA-

 Interimدر مقایسه با دادههای پایگاه ملی ،بیشتر است و نسخة  ERA-40بارشهای سنگین را کمتـر از مقـدار واقعـی
نشان میدهد .عملکرد و کارایی دادههای پایگاه  CRUبر روی منطقة پژوهش ،همانند پایگاه دادة  ERA-Interimاست
(بلــوپریرا و همکــاران .)2011 ،اســززیپتا و همکــاران ( )2011دادههــای نســخة جدیــد  ERA-Interimاز پایگــاه دادة
 ECMWFرا بر روی کشور فرانسه ارزیابی کردند .آنها برای سـنجش دقـت دادههـای ایـن پایگـاه ،مقـادیر برآوردشـدة
سنجه های بارش ،دمـا ،رطوبـت ،تـابش ورودی خورشـید و سـرعت بـاد را بـا مقـادیر پایگـاه دادة ملـی کشـور فرانسـه
( )SAFRANبا تفکیک مکانی  8کیلومتر مقایسه کردند .یافتههای این پژوهش نشان داد که اگرچه مقـادیر برآوردشـدة
بارش این پایگاه  27درصد کمتر از مقادیر مشاهدهشده است ،همبستگی بسیار خوبی با دادههای بارش پایگـاه ملـی دارد.
در نسخة اصالحشدة این پایگاه بر پایة مقادیر پایگاه  GPCPمقدار خطا بهنسبت کمتر و حـدود 13درصـد اسـت .خـان و
همکاران ( )2015بهکمک دادههای شبکهبندیشدة بارش ،وردایی مکانی مقدار بارش در ارتفاعهـای متفـاوت را بـر روی
حوضة رودخانة سند و هندوکش -کاراکورام -هیمالیا واکاوی کردند .آنها در این پژوهش از دادههـای بـارش مربـوط بـه
هشت پایگاه دادة  ERA-Interim ،NCEP/NCAR ،APHRODITE ،CRU ،CPC ،CMAP ،GPCPو TRMM

بهره گرفتند .آنها عالوهبر مقادیر بارش پایگاههای یادشده ،از دادههای بارش سـنجندة  MODISنیـز اسـتفاده کردنـد و
برای ارزیابی دقت و صحت مقادیر این پایگاهها ،از  46ایستگاه زمینی بهره جستند .نتایج این پژوهش نشان داد که مقدار
بارش برآوردشدة همة پایگاههای دادة بـارش واکـاویشـده ،بـهطورچشـگمیری کمتـر از مقـدار مشـاهدهشـده بـر روی
ایستگاههاست .در بین پایگاههای دادههای واکاویشـده ،مقـادیر بـارش بـرآوردشـدة پایگـاه  NCEP/NCARو ERA-
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 Interimنسبت به دیگر پایگاهها تشابه بیشتری با دادههای زمینی دارد .در بررسی مشابهی ،کیشور و همکـاران ()2015
بهکمک پایگاههای دادة  CSFR ،JRA-25 ،GPCP ،ERA-Interimو دادههای شبکهبندیشدة ( IMDدادههای ملـی
هند) بارش هند را در بازة زمانی  1989تا  2007بررسی کردند .آنها عالوهبر بررسـی بـارش ،اعتبـار و صـحت دادههـای
استفادهشده را تجزیه و تحلیل کردند .بر پایة نتایج این پژوهش ،مقادیر بارش برآوردشدة ایـن پایگـاههـا ،بـهطـورتقریبی
مشابه مقادیر بارش دادههای  IMDاست .البته گفتنی است تفاوتهایی بین سری زمانی مقادیر بارش پایگاهها بـا پایگـاه
ملی وجود دارد که بهلحاظ مکانی اغلب بر روی شمال غرب ،سواحل غربی و غرب هیمالیا مشاهده میشود .آنها بـر ایـن
باورند که در بین پایگاههای دادة واکاویشده ،دادههای پایگاه  ERA-Interimنسـبت بـه دیگـر پایگـاههـا بهتـر عمـل
میکند.
در ایرانزمین تاکنون پژوهشی درزمینة بهکارگیری دادههای شبکهای مرکز  ECMWFبرای ارزیابی بـارش انجـام
نگرفته است .هدف این پژوهش ،ارزیـابی مقـدار صـحت و دقـت دادههـای بـارش مرکـز  ECMWFدر بـرآورد بـارش
ایرانزمین است.

مواد و روشها
هدف این پژوهش ،واکاوی دقت مقادیر بارش برآوردشدة پایگاه دادة مرکز پیشبینی میانمـدت جـوی اروپـایی بـر روی
گسترة ایرانزمین است .برای نیل به این هدف ،دادههای بارش سهساعتة این پایگاه بر روی ایرانزمین ،طی بـازة زمـانی
 1979/01/01تا  2013/12/31استخراج و بهصورت تجمعی تبدیل به مقادیر روزانه ،ماهانه و ساالنه شد .طـی ایـن بـازة
زمانی ،مقادیر بارش مشاهدهشده بر روی پیمونگاههای همدید ( )Stationsو مقـادیر بـارش شـبکهای پایگـاه دادة ملـی
اسفزاری بر روی گسترة ایرانزمین نیز دریافت شد .ازآنجاکه تفکیک مکانی پایگاههای یادشده با همدیگر متفاوت اسـت،
برای مقایسه و ارزیابی دقت مقادیر بـارش بـرآوردشـدة پایگـاه  ،ECMWFابتـدا تفکیـک مکـانی آنهـا بـهکمـک تـابع
نزدیکترین همسایه همسانسازی شد .تفکیک مکانی پایگاه دادة بارش  0/125 ،ECMWFدرجة طول و عرض قوسـی
است؛ درحالیکه تفکیک مکانی پایگاه دادة بارش اسفزاری  15×15کیلومتر و شمار پیمونگاههای همدید بهکاربسـتهشـده
در این پژوهش 45 ،پیمونگاه است که بر روی گسترة ایرانزمین پراکنده شدهاند .بهدلیل تراکم بیشتر یاختـههـای پایگـاه
 ECMWFنسبت به دو پایگاه دادة اسفزاری و پیمونگـاهی همدیـد ،نزدیـکتـرین یاختـة مکـانی ایـن پایگـاه داده بـه
یاختههای مکانی پایگاه دادة اسفزاری و پیمونگاههای همدید برای مقایسه و ارزیابی گزینش شد .همچنین بـهدلیـلآنکـه
فاصلة بین دو یاختة مکانی با تفکیک 0/125درجة قوسی در راستای محور ( yعرض جغرافیایی) متغیر است ،برای برآورد
میانگین وزنی بارش بر روی گسترة ایرانزمین بهمثابة یـک واحـد پژوهشـی ،کسـینوس عـرض جغرافیـایی )Cos(Lat

بهمنزلة وزن دادهها درنظر گرفته شد.
N

()1

Pi , j
,

j

)  cos(lat
j 1
N
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j 1

IranPi 
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که در آن IranPi ،میانگین وزنی بارش پهنة ایرانزمین در روز iاُم و  Pi , jمقدار بارش دریافتی بر روی یاختـة jاُم در روز
iاُم است.

مرکز پيشبيني ميانمدت جوي اروپايي ()ECMWF
مرکز پیشبینی میانمدت جوی اروپایی ،سازمان بینالمللی مستقلی بوده که بـا عضـویت کشـورهای مختلفـی در سـطح
جهان شکل گرفته است .دادههـای واکاوی مرکز  ECMWFنتیجـة بـرهمکنش پیچیــدهای میـان دادههـای موجـود و
نتایج الگوهای جوی بوده کـه بـهصورت دادههای شبکهبندی عرضه شده است .از زمان تأسـیس ایـن مرکـز تـا کنـون،
نسخههای متفاوتی از دادههای بارش ایجاد شده که در جدول  1آمده است.
جدول  .1نسخههاي عرضهشدة پايگاه  ECMWFاز زمان تأسيس تا کنون

بازة زمانی دادهها

نام نسخه

 1979به بعد

ERA-Interim

 1979تا 2010

ERA-Interim/land

 1900تا 2010

ERA-2CM

 1900تا 2010

ERA-20C

 1900تا 2010

ERA-20CL

 1975تا 2003

ERA-40

 1979تا 1993

ERA-15

جدیدترین محصول عرضهشدة این پایگاه داده ،نسخة  ERA-Interimاست .این نسخة ویرایشی ،نسـخة واکـاوی
جو جهانی است که از سال  1979به بعد را دربر میگیرد .ابتدا مقادیر بارش برآوردشدة یاختـهای نسـخة ERA-Interim

از سال  1989به بعد تهیه و سپس ،در سال  2011مقادیر بارش دهسالة  1979تا  1989تولید شد .این پایگـاه داده شـامل
مقادیر بارش زمان واقعی است و آرشیو دادههای آن هر ماه یکبار بهروز میشود .پروژة تولید نسـخة  ERA-Interimاز
سال  2006آغاز شد و هدف اصلی آن ،بهبود و ارتقای برخی از ویژگیهای نسخة  ERA-40ازجمله نشـان دادن چرخـة
هیدرولوژیکی ،چندوچون گردشهای جوی در پوشسپهر ،کاهش مقادیر اریب و خطا و درنهایت تغییر در سـامانة پـایش
بارش بود .این سازمان بهکمک ارتقای بسیار چشمگیر در بسیاری از الگوها ،بهکـارگیری تحلیـلهـای  4بـه بعـد متغیـر،
اصالح تحلیلهای مربوط به رطوبت ،بهکارگیری اصالحات متفاوت برای کاهش اریب و خطا در دادههـای مـاهوارهای و
ارتقای روشهای کنترل دادهها به اهداف یادشده دست یافت .در پژوهش یوپاال و همکـاران ( )2005مشـکالت مختلـف
نسخة  ERA-40در شبیهسازی رطوبت آمده است؛ مشکالتی که به نشان دادن بارش بسیار بیشتر از مقـادیر واقعـی بـر
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روی اقیانوسهای مناطق حارهای و انتقال ضعیف رطوبت جو بر روی کل کرة زمین منجـر مـیشـود .در پـژوهش دی و
یوپاال ( )2009جزئیات کامل نتیجة اصالحات انجامگرفته بر روی دادهها و کاهش خطا آمده اسـت .بـر روی خشـکیهـا
اطالعات استفادهشده بهوسیلة الگو ،برای برآورد بارش تحت شعاع مقادیر دما و رطوبت اندازهگیریشده با رادیوسـوندها و
پیمونگاههای زمینی است .کیفیت مقادیر بارش برآوردشده بر روی خشـکیهـا بسـیار بیشـتر از اقیـانوسهاسـت .اگرچـه
پیمونگاههای بارانسنج زمینی و تصاویر ماهوارهای هم خطا و اریب دارند ،برآورد بارش بر پایة مشـاهدات پیمونگـاههـای
بارانسنجی بر روی خشکیها واقعیتر از برآورد بر پایة اطالعات بهدستآمده از امواج کوتـاه و تصـاویر سـنجشازدوری
روی اقیانوسهاست (دی و همکاران .)2011 ،بهطورکلی ،منابع دادة برآورد بارش و دیگر کمیتهای هواشناسی در نسخة
 ERA-Interimپایگاه  ECMWFرا میتوان به دو گروه دستهبندی کرد :الف) دادههای حاصل از ابزار هواسنجی سنتی
و ب) دادههای ماهوارهای .سیر زمانی بهکارگیری مشاهدات ثبتشدة ابزار هواسـنجی در نسـخة  ERA-Interimپایگـاه
 ECMWFدر شکل  1آمده است .همانطور که مالحظـه مـیشـود ،بـهکمـک سـنجههـای هواشناسـی گـزارششـدة
ایستگاههای زمینی ،کشتیها ،بویهها ،رادیوسوندها ،بالونهای پرتابشده از ایسـتگاههـای سـطح زمـین ،درا سـوندها و
گزارشهای هواپیماها مقادیر بارش طـی دورة  1989تـا  2011شـبیهسـازی و بـرآورد شـده اسـت .دادههـای حاصـل از
گزارشهای فرودگاهی متار از سال  ،2004دادههای نیمرخ نگار باد بر روی آمریکای شـمالی از سـال  1994و دادههـای
نیمرخ نگار باد بر روی اروپا و ژاپن از سال  2002به منابع دادة مرکز یادشده اضافه شد (دی و همکاران .)2011،شـکل 2
سیر زمانی بهکارگیری مشاهدات ثبتشدة ماهوارههای هماهن

بردار حرکت جـوی )AMV( 1و گـزارش روش عبـور از

الیههای جو سامانة موقعیتیاب جهـانی )GPS( 2در نسـخة  ERA-Interimپایگـاه  ECMWFرا نشـان مـیدهـد .از
دسامبر  2006حجم زیادی از دادهها از شش ماهوارة  COSMICدریافت میشود که بـهصـورت فلکـی در آسـمان قـرار
گرفتهاند .با نصب ابزار  GRASبر روی ماهوارة  MetOp_Aاز مه  2008به بعد نیز از این منبع داده بهره گرفته میشود.
روش عبور از الیههای جو سامانة موقعیتیاب جهانی ( )GPSاطالعاتی از نیمرخ عمودی دمای وردسـپهر و پـوشسـپهر
بهدست میدهد .پولی و همکاران ( )2010جزئیات مربوط به بهکارگیری ایـن دادههـا در نسـخة  ERA-Interimپایگـاه
 ECMWFرا بیان کردهاند .از دادههای ماهوارههایی که نسبت به زمین ثابتاند ازجملـه  GMS ،GOES ،Meteosatو
 MTSATنیز برای آگاهی از ویژگیهای باد در ترازهای باال در عرضهای بین  55درجة جنـوبی تـا  55درجـة شـمالی
استفاده میشود .برای شناخت ویژگیهای باد در عرضهای باال ،از سنجندههـای  EOS-Terraو  EOS-Aquaکـه بـر
روی ماهوارة قطبآهن

 MODISسوارند ،بهره گرفته میشود .گفتنی است برای شناخت برخی کمیتهای هواسـنجی

از دادههای حاصل از ماهوارههای دیگر نیز اسـتفاده مـیشـود .بـرای نمونـه ،بـهمنظـور آگـاهی از مقـدار ازن در جـو از
سنجندههای  TOMSو  SBUVبر روی ماهوارة  Terraکمک گرفته میشود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1. Satellite Atmospheric Motion Vector (AMV
)2. GPS Radio Occultation (GPSRO
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شکل  .1سير زماني بهکارگيري مشاهدات ثبتشدة ابزارهاي هواسنجي در نسخة  ERA-Interimپايگاه ECMWF

شکل  .2سير زماني بهکارگيري مشاهدات ثبتشدة ماهوارههاي هماهنگ بردار حرکت جوي ( )AMVو گزارش روش عبور از
اليههاي جو سامانة موقعيتياب جهاني ( )GPSدر نسخة  ERA-Interimپايگاه ECMWF

شبیهسـازی و تحلیـل دادههـای نسـخة  ERA-Interimچهـار بـار در روز بـرای سـاعتهـای  12 ،06 ،00و 18
بهوقتگرینویچ انجام میگیرد .مقدار بارش ساعت  00بهوقتگرینویچ ،در هر روز مقادیر تجمعی بارشی را نشان مـیدهـد
که بین ساعت  15روز قبل تا ساعت  03همان روز مشاهده شده است؛ درحالیکه مقدار بارش ساعت  12بهوقتگرینویچ،
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مقادیر تجمعی بارش بین ساعتهای  03تا  15همان روز را بیان میکند .برای دیدهبانیهای سهساعته نیز در ساعتهای
 09 ،06 ،03و  12مقادیر بارش پیشبینی میشود .بهلحاظ تفکیک مکانی ،پایگاه دادة  ERA-Interimدارای  9نسخه با
تفکیکهای مکانی  0/25 ،0/5 ،0/75 ،1 ،1/125 ،1/5 ،2/5 ،3و  0/125درجة قوسی است .برای اجرای این پـژوهش از
دادههای بارش سهساعتة نسخة  ERA-Interimبا تفکیک مکانی  0/125×0/125درجة قوسـی اسـتفاده شـد .بـر پایـة
تفکیک مکانی یادشده 9965 ،یاخته در داخل مرزهای ایرانزمین قرار میگیرد که موقعیت مکانی آنها در شـکل  3آمـده
است.

شکل  .3موقعيت مکاني ياختههاي پايگاه دادة  ECMWFبا تفکيک مکاني  0/125درجة قوسي بر روي ايرانزمين

پايگاه دادة بارش اسفزاري ()ASFEZARI
پایگاه دادة شبکهای بارش اسفزاری را مسعودیان ( )1384در دانشگاه اصفهان ایجاد کرده است .این پایگاه داده بهکمـک
دادههای بارش روزانة  1437ایسـتگاه همدیـد ،اقلیمـی و بـارانسـنجی بـر روی گسـترة ایـرانزمـین طـی بـازة زمـانی
 1961/03/21تا  2004/12/31فراهم شده است .برای انجام دادن میانیابی از روش زمینآماری کریگین

بهـره گرفتـه

شده است .این پایگاه به افتخار اقلیمشناس برجستة ایرانی ،ابوحاتم اسفزاری نامگذاری شده است .مقادیر بـارش بـر روی
یاختههای  15×15کیلومتر بر روی پهنة ایرانزمین برآورد شده که حاصل آن ماتریسی در ابعاد  15992×7187است کـه
بر روی ردیفها زمان (روز) و بر روی ستونها مکان (یاخته) قرار دارد .نسخة دوم این پایگاه داده بر پایة دادههای روزانـة
 4420پیمونگاه همدیـد ،اقلیمـی و بـارانسـنجی بـرای بـازة زمـانی  2005/01/01تـا  2013/12/31بـا همـان رویکـرد
بهکارگرفتهشده در نسخة اول بهروز شده است (شکل 4ب)؛ بهبیانیدیگر مقادیر بارش  3287روز دیگر به نسخة نخسـت
پایگاه دادة اسفزاری اضافه شد و درنهایت ماتریسی با بزرگی  19279×7187بهدست آمد .ازآنجاکه هـدف ایـن پـژوهش
مقایسه و ارزیابی دقت مقادیر بارش پایگاه دادة  ECMWFاست ،بازة زمانی مشـترک  1979/01/01تـا  2013/12/31از
این پایگاه نیز برگزیده شد.
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ب)

شکل  .4موقعيت مکاني ياختهها و پيمونگاههاي همديد ،اقليمي و بارانسنجي بر روي ايرانزمين .الف) نسخة نخست پايگاه دادة
اسفزاري؛ ب) نسخة دوم

پايگاه دادة بارش پيمونگاهي ()Stations
عالوهبر پایگاه دادة بارش اسفزاری ،دادههای بارش روزانة مربوط به  45پیمونگاه همدید بر روی گسترة ایرانزمـین طـی
بازة زمانی مشترک ( 1979/01/01تا  )2013/12/31نیز برای مقایسه بـا مقـادیر بـارش بـرآوردشـدة پایگـاه ECMWF

واکاوی شد .دلیل بهکارگیری پیمونگاههای یادشده ،کامل بودن سری زمانی دادههای بارش آنها بود .در شکل  ،5موقعیت
مکانی پیمونگاههای همدید بهکارگرفتهشده در این پژوهش آمده است.

شکل  .5موقعيت مکاني پيمونگاههاي همديد واکاويشده بر روي گسترة ايرانزمين
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برای شناخت و ارزیابی مقدار دقت و صحت دادههای بارش پایگاه  ECMWFدر مقایسه با دادههـای پایگـاه ملـی
اسفزاری و دادههای پیمونگاهی ،نمایههای زیر بهکار گرفته شد:
ضریب همبستگی پیرسون ( :)Rاز این نمایه برای شناخت ارتباط بین دو سری زمـانی بـارش بـر روی یـک مکـان
(یاخته یا پیمونگاه) مربوط به دو پایگاه  ECMWFو پایگاه ملی اسفزاری یا پایگاه  ECMWFو پایگاه دادة پیمونگـاهی
همدید بهره گرفته شد:
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که در آن pi ،مقدار بارش برآوردشدة پایگاه دادة  ECMWFو  oiمقادیر بارش مشاهدهشدة پایگاه دادة اسفزاری یا مقادیر
بارش مشاهدهشده بر روی پیمونگاههای همدید است.
ضریب تعیین ( :)R2این نمایه توان دوم ضریب همبستگی بین دو پایگاه داده اسـت و مقـدار کـل وردایـی مقـادیر
بارش مشاهدهشدة الگوی خطی را میسنجد و همانند همبستگی ،مقدار آن بین صفر تا یک متغیر است:
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ازآنجاکه ضریب همبستگی و ضریب تعیین تنها رابطة خطی بین دو متغیر را میسنجند ،قدرت آنها در حد استاندارد
کردن تفاوت میانگین و پراش مقادیر مشاهدهشده و برآوردشده اسـت؛ بنـابراین نسـبت اخـتالف بـین دادههـا را درنظـر
نمیگیرند (ویلموت .)1984 ،بهزبانریاضی ،اگر درنظر بگیریم که

) pi  (Aoi  B

باشد ،آنگاه بهازای هر مقداری غیـر

از صفر  Aو هر مقداری از  ،Bمقدار  R2برابر با یک خواهد بود؛ حتی اگر بزرگی و تغییرپذیری مقـادیر دو سـری  Aو B

تفاوت بسیار زیادی با هم داشته باشد.
ضریب کارایی ناش -ساتکلیف :1این نمایه را ناش و ساتکلیف در سال  1970عرضه کردنـد .مقـادیر حاصـل از آن
بدون بعد است و بین عدد یک تا منفی بی نهایت متغیر است .هراندازه مقدار شاخص به عدد یک نزدیک باشد ،هماهنگی
بین دو سری بیشتر است .دقت شاخص  Eدر ارزیابی مقادیر برآوردشده بیشتر از ضریب تعیین ( )R2است؛ چراکـه مقـدار
ضریب تعیین ،نسبت به اندازة تفاوت بین مقادیر برآوردشده و مشاهدهشده حساسیتی نـدارد .ازآنجاکـه تفـاوت مقـادیر دو
سری در این رابطه به توان دو میرسد ،همانند ضریب تعیین ،مقدار  Eنیز بـیشازحـد بـه مقـادیر فـرین حسـاس اسـت
(لیگیتس و مککیب:)1999 ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Nash_Sutcliffe
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که در آن oi ،مقدار بارش برآوردشدة پایگاه دادة اسفزاری یا پیمونگاههای استفادهشده و  piبرابر با مقدار بارش برآوردشدة
پایگاه دادة  ECMWFاست .شاخص  Eنسبت میانگین مربع خطا ( )MSEبه پراش دادههای مشاهدهشـده اسـت کـه از
واحد یک کم میشود .اگر توان دوم تفاوت بین مقادیر برآوردشده و مشاهدهشده همانـدازة مقـدار تغییرپـذیری دادههـای
مشاهدهشده باشد ،مقدار  Eبرابر با صفر خواهد بود و اگر توان دوم تفاوت بین مقادیر برآوردشده و مشاهدهشده بزرگتر از
مقدار تغییرپذیری دادههای مشاهدهشده باشد ،مقدار  Eکوچکتر از صفر خواهد بود؛ بهبیانیدیگـر بـهکـارگیری میـانگین
مقادیر مشاهدهشدة
o

o

بهتر از مقادیر برآوردشدة  piخواهد بود .اگر مقدار  Eصفر شود ،بین میانگین مقادیر مشاهدهشـدة

و مقادیر برآوردشدة  piتفاوتی وجود ندارد .درصورتیکه مقدار  Eکوچکتر از صفر شود ،بهکار بستن میانگین مقـادیر

مشاهدهشدة

o

پیشبینیکنندة بهتری نسبت به مقادیر برآوردشدة  piخواهد بود (ویلکاکس و همکاران:)1990 ،
 pi 
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نمایة توافق ( :)IAنمایهای بدون بعد است که آن را ویلموت در سـال  1981عرضـه کـرد .هـدف وی آن بـود کـه
حساس نبودن شاخصهای مبنی بر همبستگی را بـه تفـاوت بـین میـانگین و پـراش مقـادیر دادههـای مشـاهدهشـده و
برآوردشده ،با طرح این نمایه حل کند .این نمایه مقدار توافق بین دو سری دادة مقایسهای را مـیسـنجد .در ایـن نمایـه،
اندازه گیری و سنجش همبستگی مد نظر نیست؛ بلکه مقدار عاری بودن از خطای مقادیر برآوردشده را ارزیـابی مـیکنـد.
مقدار نمایة  IAبین دو عدد صفر و یک در نوسان است .اگر دو سری داده با هم توافق کامل داشته باشند ،مقدار  IAبرابر
با یک است؛ ولی اگر حاصل نمایه کمتر از یک باشد ،مقدار توافق بین دو سری زمانی مقایسهشده بهنسبت کمتـر اسـت.
برای محاسبة شاخص توافق  IAاز رابطة  6استفاده میشود:
N

  Est  obs 

2

()6
که در آن،



2

Est

i 1

Est  obs  obs  obs


N

IA  1 

i 1

مقدار بارش برآوردشـدة پایگـاه دادة  ECMWFو  obsمقـادیر مشـاهدهشـدة بـارش پایگـاه دادة ملـی

اسفزاری یا مقادیر مشاهدهشدة بارش پیمونگاههای همدید است .این نمایه ،نسبت بین تـوان دوم خطـا و خطـای بـالقوه
( )PEرا در تعداد دادهها ضرب و سپس حاصل را از واحد یک کم میکند .خطای بالقوه بهکمک رابطة  7بهدست مـیآیـد
(ویلموت:)1984 ،



2

()7

بهبیانیدیگر ،خطای بالقوه ( )PEمجموع توان دوم قدرمطلق تفـاوت مقـادیر بـرآوردشـدة
مقادیر مشاهدهشدة  obsاز میانگین

obs



PE   Est  obs  obs  obs
Est

از میـانگین

obs

و

است و بزرگترین مقدار تفاوتی را نشان میدهد که ممکن است بـین مقـادیر
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مشاهدهشده و برآوردشده

(Est  obs )2

وجود داشته باشد .همانند نمایة  ،Eنمایة کارایی بهتـر از ضـریب تعیـین عمـل

میکند؛ ولی باتوجهبه توان دوم رساندن تفاوتها ،همچنان به مقادیر فرین حساسیت نشان میدهد.
نمایة اریبی ( :)Biasمیانگین تفاوت مقادیر بارش برآوردهشده با مقادیر مشاهدهشده را نشان میدهد .برای محاسـبة
این شاخص از رابطة  8استفاده میشود (کوهن لیچتی و همکاران:)2012 ،
n

)  oi

()8

i

(p

n

i 1

Bias 

که در آن pi ،مقادیر بارش برآوردشدة پایگاه  ECMWFو  oiمقادیر بارش مشاهدةشده پایگاه دادة اسفزاری یا دادههای
مشاهدةشده بر روی پیمونگاههای همدید است.
ریشة دوم میانگین مربعات خطا ( :)RMSEاین نمایه بیانکنندة تفاوت بین مقـادیر بـرآوردشـدة بـارش بـا مقـادیر
مشاهدهشده است و برای محاسبة آن از رابطة  9استفاده میشود:
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که در آن pi ،مقادیر بارش برآوردشدة پایگاه دادة  ECMWFو  oiبرابر با مقادیر بارش مشاهدهشدة پایگاه دادة اسفزاری
یا مقادیر بارش مشاهدهشده بر روی پیمونگاههای همدید و  nشمار دادههاست.
ریشة دوم میانگین مربعات خطای نسبی ( :)RRMSEازآنجاکه مقادیر بارش بـر روی گسـترة ایـرانزمـین وردایـی
بسیار زیادی از خود نشان میدهد ،برای درک درست مقدار خطای مقادیر بـرآوردشـدة پایگـاه دادة  ،ECMWFاز نمایـة
 RRMSEنیز استفاده شد:
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که در آن pi ،مقادیر بارش برآوردشدة پایگاه دادة  ECMWFو  oiبرابر با مقادیر بارش مشاهدهشدة پایگاه دادة اسـفزاری
یا مقادیر بارش مشاهدهشده بر روی پیمونگاههای همدید است.
برای سنجش دقت پایگاه دادة بارش  ECMWFدر شناخت روزهای بارانی ،سه نمایة احتمال آشکارسازی (،)POD
نسبت هشدار اشتباه ( )FARو نمایة آستانة موفقیت ( )CSIبهکار گرفته شـد (الیبـری و همکـاران2006 ،؛ استانسـکی و
همکاران1989 ،؛ ایبرت و همکاران .)2007 ،در این پژوهش ،روزی که در آن دستکم  0/1میلیمتـر بـارش ثبـت شـده
باشد ،روز بارانی درنظر گرفته شد.
احتمال آشکارسازی ( :)PODاین نمایه احتمال شناخت درست روزهای بارانی را میسنجد و از رابطـة  11بـهدسـت
میآید:
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POD 

که در آن R ،بیانکنندة رخداد بارش و  Nعدم رخداد بارش است .در ترکیب آنها ،حرف اول مربوط به وضعیت بـارش در
پایگاه اسفزاری یا پیمونگاهی و حرف دوم مربوط به وضعیت بارش در پایگاه  ECMWFاست .اگر حاصل رابطـة  11بـه
یک نزدیک باشد ،بیانکنندة دقت زیاد پایگاه  ECMWFدر شناخت روزهای بارانی است.
نسبت هشدار اشتباه ( :)FARاین نمایه احتمال شناخت اشتباه روزهای بارانی را واکاوی کرده ،با رابطة  12بهدست میآید:
()12

NR
RR  NR
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درصورتیکه حاصل رابطة  ،12به عدد صفر نزدیک باشد ،دقت پایگاه  ECMWFدر شـناخت روزهـای غیربـارانی،
زیاد است.
نمایة آستانة موفقیت ( :)CSIاین نمایه احتمال شناخت درست روزهای بارانی و غیربارانی را بیان میکند:
()13

RR
RR  RN  NR

CSI 

همانند نمایة  PODهرچه حاصل نمایة  CSIبه عدد یک نزدیـکتـر باشـد ،دقـت پایگـاه  ECMWFدر شـناخت
روزهای بارانی و غیربارانی ،بیشتر است.

يافتههاي پژوهش
سری زمانی میانگین پهنهای بارش روزانه ،ماهانه و ساالنة ایرانزمین مربوط به دو پایگاه دادة مرکز پیشبینی میانمـدت
جوی اروپایی و اسفزاری در شکل  6آمده است .همانطور که مشاهده میشود ،بین سریهای زمانی بارش دو پایگـاه در
سه بازة روزانه ،ماهانه و ساالنه ،هماهنگی بسیار خوبی در افتوخیزهای زمانی بارش وجـود دارد .در بـازة زمـانی روزانـه،
بهویژه در نیمة نخست دورة واکاویشده ،هنگام رخداد اوج بارش در فصل زمستان ،مقادیر برآوردشدة بـارش ECMWF

بیشتر از مقادیر بارش اسفزاری است؛ درحالیکه در دیگر روزهای بارانی سال ،شرایط برعکس است .همین قضیه موجـب
شده است که در بازة ماهانه ،اثر بیشبرآوردی مقادیر بارش اوج بارش را کمبرآوردی بارش روزهـای دیگـر خنثـی کنـد.
رابطة خطی بین مقادیر بارش سری زمانی دو پایگاه طی  12784روز در شکل 5ب آمده است .ضریب تعیـین ( )R2ایـن
ارتباط برابر با  0/799است .مقدار هماهنگی وردایی بارش دو سری در بازة زمانی ماهانه نسبت به روزانـه بیشـتر اسـت و
ضریب تعیین  420ماه مجموع بارش ماهانة پهنة ایرانزمین برای دو پایگاه بسیار زیاد و برابر با 0/97است .با نگـاهی بـه
سری زمانی بارش ساالنة گسترة ایرانزمین بر پایة دو پایگاه میتوان دریافت که اگرچه هماهنگی زمـانی بسـیار زیـادی
بین سری زمانی مقادیر دو پایگاه دیده میشود ،در سالهای نخستین دورة آماری ( 1979تا  )1983کمبرآوردی و در سال
 1996بیشبرآوردی پایگاه  ECMWFچشمگیر بوده است .در دیگر سالهـای دورة آمـاری ،شـباهت و همسـانی بسـیار
زیادی در مقادیر بارش برآوردشدة پهنة ایران برای این دو پایگاه دیده میشود .ضریب تعیـین رابطـة خطـی بـین سـری
زمانی ساالنة ( 35سال) دو پایگاه ،برابر با  0/81است.
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ل)
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شکل  .6سري زماني ميانگين روزانه ،ماهانه و ساالنة بارش پهنة ايرانزمين بر پاية پايگاه دادة مرکز پيشبيني ميانمدت جوي
اروپايي و پايگاه دادة ملي بارش اسفزاري (بهترتيب الف ،ج و ک) و رابطة خطي بين آنها (ب ،د و ل).

در شکلهای  7و  ،8پراکنش مکانی مقادیر نمایههای بهکارگرفتهشده در این پژوهش برای آگاهی از دقـت مکـانی
مقادیر بارش برآوردشدة پایگاه  ECMWFآمده است .بر پایة نتایج این پژوهش مـیتـوان گفـت بیشـترین همـاهنگی و
همبستگی بین مقادیر ماهانة بارش دو پایگاه دادة  ECMWFو اسفزاری بر روی رشتهکوههای زاگرس ،جنـوب غـرب و
شمال شرق کشور مشاهده میشود .بر روی مناطق یادشده ضریب همبستگی ( )Rبیش از  0/94است؛ درحالیکه بر روی
برخی مناطق ازجمله دشت لوت ،سواحل جنوبی دریای خزر ،سمنان و اردبیل ،همبستگی بهنسبت کمتـر اسـت و ضـریب
همبستگی بین  0/42تا  0/48است .پـراکنش مکـانی ضـریب تعیـین ( )R2از ضـریب همبسـتگی پیـروی مـیکنـد .در
بخشهای جنوبی استان خراسان جنوبی و جنوب غربی کشور ،ضریب تعیین بیش از  0/95است؛ بهبیانیدیگر بیش از 95
درصد از وردایی بارش اینگونه مناطق را میتوان بهوسیلة وردایی مقادیر بارش برآوردشدة پایگاه دادة  ECMWFتوجیـه
و تبیین کرد .بر پایة نقشة پراکنش مکانی ضریب کارایی ناش -ساتکلیف میتوان گفت بر روی اغلب گسترة ایرانزمـین،
بهکارگیری مقادیر بارش برآوردشدة پایگاه دادة  ECMWFبهتر از بهکارگیری میانگین بـارش بلندمـدت اسـت .بـر روی
برخی مناطق در شمال غرب کشور و دشت لوت ،مقدار ضریب کارایی پایگاه دادة  ECMWFاز صـفر کوچـکتـر بـوده،
بیانکنندة عملکرد بهتر میانگین بلندمدت نسبت به مقادیر بارش برآوردشدة  ECMWFاست.
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شکل  .7ضريب همبستگي ( ،)Rضريب تعيين ( ،)R2نماية ناش -ساتکليف ،نماية توافق ( ،)IAنماية اريبي ( ،)Biasريشة دوم
ميانگين مربعات خطا ( )RMSEو ريشة دوم ميانگين مربعات خطاي نسبي ( )RRMSEبين دادههاي ماهانة بارش پايگاه
 ECMWFو پايگاه دادة ملي بارش اسفزاري

666
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شکل  .8احتمال آشکارسازي ( ،)PODنسبت هشدار اشتباه ( )FARو نماية آستانة موفقيت ( )CSIروزهاي باراني پايگاه دادة
 ECMWFدر مقايسه با پايگاه دادة اسفزاري

پراکنش ضریب توافق ( )IAبر روی ایرانزمین نشان میدهد که نهتنها افتوخیزهای زمانی بارش دو پایگاه بـارش
طی ماههای مختلف دورة آماری واکاویشده بر روی رشته کوههای زاگرس ،جنوب غرب و شمال شـرق کشـور بـا هـم
هماهن ا ند ،بلکه مقادیر بارش برآوردشدة پایگاه دادة  ECMWFبسیار نزدیک به مقادیر بـارش پایگـاه ملـی اسـفزاری
است .بر روی برخی مناطق یادشده ،مقدار نمایة کارایی به عدد یک نزدیک بوده که بیانکنندة یکسانی مقادیر بارش ایـن
دو پایگاه است .مقدار نمایة اریب ( )Biasبر روی مناطق پربارش ایرانزمین در سواحل جنوب غربی دریای خزر و زاگرس
مرکزی بیشینه است .بر روی این مناطق ،بهطورمیانگین بارش حدود  65میلیمتر کمتر از پایگـاه ملـی اسـفزاری بـرآورد
شده است؛ درحالیکه مقدار بارش برآوردشده بر روی برخی مناطق در آستارا و اردبیل بهطورمیانگین حدود  45میلـیمتـر
بیشتر است .بر روی اغلب گسترة ایرانزمین ،مقدار نمایة اریب بین  5تا  -5میلیمتر است .اگرچه بر پایة نقشة مربوط بـه
ریشة دوم میانگین مربعات خطا ( )RMSEاندازة خطا بهصورت هستههای بیشینه بر روی منـاطق پربـارش ایـرانزمـین
(سواحل جنوب غربی دریای خزر و زاگرس میانی) قرار گرفته ،ازآنجاکه بر روی مناطق یادشده مقدار خطای برآورد بارش
پایگاه دادة  ECMWFنسبت به بارش دریافتی این منـاطق کمتـر اسـت ،ریشـة دوم میـانگین مربعـات خطـای نسـبی
( )RRMSEکمتری را نسبت به دیگر مناطق کمبارش ایرانزمین از خود نشان میدهد؛ بهبیـانیدیگـر در مقـام مقایسـه
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میتوان گفت که نسبت خطای برآورد بارش در مناطق کمبارش جنوب شرقی و مرکزی بیشـتر از هسـتههـای پربـارش
ایرانزمین در سواحل جنوب غربی دریای خزر و زاگرس میانی است.
نقشة پراکنش نمایة احتمال آشکارسازی ( )PODروزهای بارانی پایگاه دادة  ECMWFدر مقایسـه بـا پایگـاه دادة
اسفزاری در شکل 8الف آمده است؛ مالحظه میشود که عملکرد پایگاه دادة  ECMWFدر شناخت روزهای بارانی شمال
غرب ،غرب ،جنوب غرب و شمال شرق کشور نسبت به مناطق دیگر گسترة ایـرانزمـین بیشـینه اسـت .بـر روی برخـی
مناطق یادشده ،احتمال آنکه پایگاه دادة  ECMWFبهدرستی روزهای بارانی را ثبت کرده باشد ،نزدیـک بـه  0/8اسـت؛
درحالیکه بر روی سواحل جنوبی دریای خزر ،برخی مناطق داخلی ایرانزمین ،جنوب شرقی و سواحل دریای عمان مقدار
خطای پایگاه در گزارش روزهای بارانی به نسبت کمتر است .بر پایة نقشة پراکنش نسبت هشدار اشتباه ( )FARمیتـوان
گفت این پایگاه بهخوبی توانسته است بر روی مناطق پربارش ایرانزمین ازجمله بر روی سـواحل جنـوبی دریـای خـزر و
زاگرس ،روزهای غیربارانی را شناسایی کند .نسبت هشدار اشتباه ( )FARبر روی برخی مناطق یادشده بـه نسـبت دیگـر
مناطق بسیار کمتر و برابر با  0/36است .در مناطق کمبارش و بسیار کمبارش مرکزی و جنوب شرقی ایرانزمـین ،مقـدار
این نمایه بسیار زیاد و در برخی مناطق 0/87 ،است .بهطورکلی ،نمایة آستانة موفقیت ( )CSIنشان میدهد کـه عملکـرد
پایگاه دادة  ECMWFدر تفکیک روزهای بارانی و غیربارانی مناطق دارای بارش ایـرانزمـین ،بـهویـژه در نیمـة غربـی
کشور ،نسبت به مناطق بسیار کمبارش مرکزی ،شرقی و جنوبشرقی زیاد است .همانطور که جدول  2نشـان مـیدهـد،
بهطورکلی بر روی پهنة ایرانزمین ،هماهنگی و همبستگی ( )Rافتوخیزهـای بـارش بـین دو پایگـاه دادة  ECMWFو
اسفزاری در همة ماههای سال زیاد است .در ماههای پربارش ،مقدار همبستگی نسبت به ماههـای خشـک سـال ،بیشـتر
است .بیشترین و کمترین همبستگی بین سریهای زمانی بارش دو پایگاه ،بهترتیـب مربـوط بـه نـوامبر ( )0/985و اوت
( )0/811است؛ در نوامبر 0/972 ،از پراش بارش پهنة ایرانزمین را وردایی بارش پایگاه دادة  ECMWFتبیین مـیکنـد.
ضریب کارایی ناش -ساتکلیف نیز نشان میدهد که اگر پهنة ایرانزمین را بهمثابة یک واحـد پژوهشـی درنظـر بگیـریم،
بهکارگیری دادههای بارش این پایگاه در همة ماههای سال بهینهتر از میانگین بلندمدت بارش ایـرانزمـین خواهـد بـود؛
چراکه در همة ماههای سال ،مقدار نمایه بیش از عدد صفر است .بهکارگیری دادهها طی ماههـای پربـارش ایـرانزمـین،
عملکرد بهتری خواهد داشت .مقدار نمایة اریب ( )Biasدر ماههای مختلف سال بسـیار کـم اسـت؛ نمایـة اریـب ()Bias
بهغیراز سه ماه فوریه ،مارس و آوریل ،در ماههای دیگر سال منفی است .در ژانویه پایگاه دادة  ECMWFمقدار بارش را
 2/387میلیمتر کمتر از پایگاه ملی اسفزاری برآورد کرده است .بر پایة ضـریب توافـق ( )IAمـیتـوان گفـت عـالوهبـر
هماهنگی در نوسان بارش ،همانندی و هممقداری بارش دو پایگاه نیز بر روی ایرانزمـین شـایان توجـه اسـت .در بـین
ماههای سال ،در ماههای گرم بیشترین مقدار نمایـة ریشـة دوم میـانگین مربعـات خطـای نسـبی ( )RRMSEمشـاهده
میشود .در آوریل ،عملکرد پایگاه دادة  ECMWFدر شناخت روزهای بارانی ایرانزمین بیشینه است .عملکرد این پایگاه
در شناخت روزهای غیربارانی طی ماههای خشک ایرانزمین ،به نسبت دیگر ماههای سال ،کمتر اسـت .بـهطـورکلـی در
همة ماههای سال ،آستانة موفقیت ( )CSIپایگاه واکاویشده در شناخت روزهای بارانی و غیربارانی زیاد است.
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جدول  .2مقادير ماهانة نمايههاي بهکارگرفتهشده بر پاية پايگاههاي دادة  ECMWFو اسفزاري
R

R2

Nash–Sutcliffe

Bias

IA

POD

FAR

RMSE

RRMSE

ژانویه

0/917 0/958

0/895

0/971 -2/387

5/218

0/128

0/779 0/026 0/796

فوریه

0/912 0/955

0/91

0/422

0/976

4/918

0/132

0/019 0/844

0/83

مارس

0/98

0/961

0/942

1/588

0/986

4/353

0/103

0/887

0/02

0/87

آوریل

0/907 0/952

0/896

1/073

0/973

3/75

0/141

0/902

0/05

0/861

مه

0/833 0/912

0/833

0/952 -0/058

3/028

0/203

0/815 0/089 0/886

ژوئن

0/974

0/95

0/943

0/986 -0/182

0/858

0/183

0/763

0/634

ژوئیه

0/789 0/893

0/426

0/835 -1/243

1/591

0/447

0/462 0/204 0/524

اوت

0/658 0/811

0/253

-1/359

0/78

1/85

0/464

0/453 0/174 0/502

سپتامبر

0/742 0/861

0/636

0/905 -0/545

1/064

0/241

0/594 0/183 0/685

اکتبر

0/898 0/974

0/89

0/969 -0/599

2/526

0/213

0/722 0/124 0/805

نوامبر

0/972 0/985

0/965

0/991 -1/249

2/776

0/115

0/791 0/045 0/822

دسامبر

0/953 0/976

0/951

0/987 -0/869

4/096

0/113

0/785 0/029 0/804

0/21

CSI

در شکل  ،9سری زمانی روزانه ،ماهانه و سـاالنة بـارش پهنـة ایـرانزمـین بـر پایـة دو پایگـاه دادة  ECMWFو
پیمونگاههای همدید طی بازة زمانی  1979تا  2013آمده است .همانطور که مالحظه مـیشـود ،در سـه مقیـاس زمـانی
یاد شده ،بین سری زمانی مقادیر بارش این دو پایگاه ،هماهنگی شایان توجهی وجود دارد .اگرچه در نگاه نخست بـهنظـر
میرسد که هماهنگی بین دو سری زمانی ،بهویژه در زمانهای اوج بارش ،در مقایسه با پایگاه دادة اسفزاری بیشتر است،
مقدار بارش مشاهدهشده بر روی پیمونگاهها در زمانهای خارج از اوج ،بیشتر از مقادیر برآوردشدة پایگاه دادة ECMWF

است .این تفاوت سبب شده است که درمجموع ،مقدار ضریب تعیین ( )R2ارتباط بین دو سری بهنسبت کمتر باشد (شکل
9ب) .مقدار نمایة یادشده بین دو سری زمانی طی  12784روز واکاوی 0/726 ،است .هماهنگی افتوخیزهای بارش طی
بازة زمانی ماهانة دو پایگاه ( 420ماه) به نسبت روزانه و ساالنه ،بیشتر است .بر پایة رابطة خطی بین سـریهـای زمـانی
ماهانة دو پایگاه ،ضریب تعیین ( )R2برابر با  0/847است .در شکل 9ک ،هماهنگی بسیار زیاد بین نوسان مقـادیر بـارش
ساالنة ایرانزمین حاصل از دو پایگاه مشاهده میشود؛ بااینحـال ،مقـادیر بـارش بـرآوردشـدة پایگـاه  ECMWFپهنـة
ایرانزمین ،کمتر از مقادیر واقعی بارش مشاهدهشدة پیمونگاههای همدید است.
نتایج بهکارگیری نمایههای ارزیابی دقت دادههای بارش پایگاه  ECMWFدر مقایسه بـا  45پیمونگـاه همدیـد بـر
روی گسترة ایرانزمین در شکلهای  10و  11آمده است .همانطور که مالحظه میشود ،نهتنها بـین میـانگین پهنـهای
بارش ایرانزمین بلکه بین سری زمانی مقادیر ماهانة بارش برآوردشدة ایـن پایگـاه بـر روی پیمونگـاههـای همدیـد نیـز
هماهنگی چشمگیری دیده میشود .بر روی مناطق واقع در رشتهکوههای زاگرس و شمال شـرق کشـور ،مقـدار ضـریب
همبستگی و تعیین به نسبت دیگر مناطق بیشتر است .در پیمونگاههای بابلسر ،نوشهر و رامسر در سواحل جنـوبی دریـای

واکاوي سنجش دقت زماني -مکاني بارش پايگاه دادة مرکز پيشبيني ميانمدت جوي اروپايي () ECMWF

669

خزر و پیمونگاههای مرکزی ایرانزمین ،مقدار دو نمایة یادشده به نسبت دیگر پیمونگاههـا کمتـر اسـت .ضـریب کـارایی
ناش -ساتکلیف ،بهغیراز پیمونگاههای شمالغرب کشور (تبریز ،خوی و ارومیه) ،نوشهر ،زنجان ،بم و یزد ،بـر روی دیگـر
پیمونگاهها مثبت است .مثبت بودن مقدار نمایة حاصلشده بر روی پیمونگاهها بیـانکننـدة کـارایی بهتـر مقـادیر بـارش
برآوردشدة پایگاه  ECMWFنسبت به میانگین بلندمدت بارش است .همانطـور کـه نتـایج ضـریب توافـق ( )IAنشـان
میدهد ،بیشترین هماهنگی در مقدار بارش ،جدا از هماهنگی زمانی ،بر روی پیمونگاههای واقع در رشتهکوههای زاگـرس
و شمال شرق کشور مشاهده میشود .همانندی مقادیر بارش دو پایگاه بر روی برخی پیمونگاهها شـایان توجـه اسـت .در
پیمونگاه همدید شیراز ،مقدار ضریب توافق بیشتر از دیگر پیمونگاههاست .پراکنش نمایة اریبـی ( )Biasبـر روی گسـترة
ایرانزمین بیانکنندة کمبرآوردی بارش پایگاه  ECMWFنسبت به مقادیر واقعی و مشاهدهشدة پیمونگـاههـای همدیـد
به ویژه بر روی سواحل جنوبی دریای خزر و سواحل شمالی خلیج فارس در جنوب ایران است .بهطورمتوسط ،بزرگی مقدار
نمایة یادشده بر روی انزلی -66/3 ،میلیمتر است .بهغیراز مناطق یادشده و دو پیمونگاه همدید اراک و تربتحیدریـه ،بـر
روی دیگر پیمونگاههای همدید ایرانزمین ،مقدار بارش برآوردشدة پایگاه یادشده بیشـتر از مقـادیر مشـاهدهشـده اسـت.
بیشبرآوردی بارش پایگاه  ECMWFبـر روی پیمونگـاه همدیـد خـوی نسـبت بـه دیگـر پیمونگـاههـا بیشـینه بـوده،
بهطورمتوسط برابر با  22میلیمتر است.
ب)

الف)

د)

ج)

ل)

ک)

شکل  .9سري زماني ميانگين روزانه ،ماهانه و ساالنة بارش پهنة ايرانزمين بر پاية پايگاه دادة مرکز پيشبيني ميانمدت جوي
اروپايي و پيمونگاههاي همديد (بهترتيب الف ،ج و ک) و رابطة خطي بين آنها (ب ،د و ل)
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شکل  .10ضريب همبستگي ( ،)Rضريب تعيين ( ،)R2نماية ناش -ساتکليف ،نماية توافق ( ،)IAنماية اريبي ( ،)Biasريشة دوم
ميانگين مربعات خطا ( )RMSEو ريشة دوم ميانگين مربعات خطاي نسبي ( )RRMSEبين دادههاي ماهانة بارش پايگاه
 ECMWFو پيمونگاههاي همديد
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شکل  .11احتمال آشکارسازي ( ،)PODنسبت هشدار اشتباه ( )FARو نماية آستانة موفقيت ( )CSIروزهاي باراني پايگاه دادة
 ECMWFدر مقايسه با پيمونگاههاي همديد

اگرچه ریشة دوم میانگین مربعات خطا ( )RMSEبر روی پیمونگـاههـای سـواحل جنـوبی دریـای خـزر بـهنسـبت
چشمگیر بهنظر میرسد ،مقدار خطای برآورد بارش پایگاه  ECMWFدر مقایسه با مقدار بارش دریافتی و مشاهدهشده بر
روی این منطقه ،بسیار ناچیز و نمایة ریشة دوم میانگین مربعات خطای نسبی ( )RRMSEگویـای ایـن موضـوع اسـت.
پراکنش مقادیر نمایة یادشده بر روی گسترة ایرانزمین نشان میدهد که بر روی شـمال غـرب کشـور ،سـواحل شـمالی
خلیجفارس و مناطق مرکزی ،نسبت خطای مشاهده شده درمقابل بـارش دریـافتی در مقایسـه بـا دیگـر منـاطق گسـترة
ایرانزمین بیشتر است .همانطور که گفته شد ،برای شناخت روزهای بارانی ،غیربارانی و ارزیابی کلی عملکرد پایگاه دادة
 ECMWFدر شناسایی آنها بر روی ایرانزمین از سه نمایة احتمال آشکارسازی ( ،)PODنسبت هشدار اشتباه ( )FARو
نمایة آستانة موفقیت ( )CSIبهره گرفته شد .نتایج برآورد نمایة احتمال آشکارسازی ( )PODنشان داد که عملکرد پایگـاه
دادة  ECMWFدر پایش روزهای بارانی بر روی گسترة ایرانزمین بسیار زیاد است .بر روی پیمونگاههای همدید واقع در
مناطق غربی و شمال غربی کشور ،احتمال تشخیص درست روزهای همراه با باران به نسبت دیگر مناطق بیشتر است .در
پیمونگاه همدید فرودگاه همدان ،احتمال گزارش صحیح روزهای بارانی حدود  0/95است .بر پایـة نمایـة نسـبت هشـدار
اشتباه ( )FARعملکرد پایگاه دادة  ECMWFدر شناخت روزهای غیربارانی بر روی برخی منـاطق ایـرانزمـین ازجملـه
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دامنة غربی رشتهکوههای زاگرس ،سواحل جنوبی دریای خزر و شمال شرق کشور ،نسبت به دیگر منـاطق بیشـتر اسـت.
ارزیابی کلی عملکرد پایگاه دادة  ECMWFدر پایش روزهای بارانی و غیربارانی را میتوان بر پایة نمایة آستانة موفقیـت
( )CSIبیان کرد .همانطور که پراکنش این نمایه بر روی گسترة ایرانزمین نشان میدهد ،بر روی پیمونگاههای واقع در
زاگرس ،سواحل جنوبی دریای خزر و شمال شرق کشور ،جداسازی این روزها از همدیگر توسط پایگاه دادة  ECMWFبه
نسبت دیگر مناطق گسترة ایرانزمین بهتر انجام گرفته است.
بر پایة مقادیر زمانی نمایههای بهکارگرفتهشده در این پژوهش ،برای ارزیابی دقت دادههـای بـرآوردشـدة میـانگین
پهنهای بارش ایرانزمین پایگاه  ECMWFدر مقایسه با مقادیر بارش مشاهدهشده بر روی پیمونگاههای همدید میتوان
گفت در همة ماههای سال همبستگی بسیار زیادی ( )Rبین سری زمانی مقادیر بارش دو پایگاه دیده میشود .در ماههای
پربارش گسترة ایرانزمین ،مقدار همبستگی به نسبت دیگر ماههای سال ،بیشتر است .بیشـترین همبسـتگی بـین سـری
زمانی میانگین بارش دو پایگاه  ECMWFو پیمونگاههای همدید در نوامبر مشاهده میشود .در این ماه از سـال0/936 ،
از پراش میانگین مشاهدهشدة بارش پهنهای ایرانزمین بر پایة پایگاه پیمونگاههای همدید را میتـوان بـهکمـک وردایـی
بارش پایگاه  ECMWFتبیین و توجیه کرد .مقدار نمایة کارایی ناش -ساتکلیف نشان داد که در همـة مـاههـای سـال،
بهغیراز سپتامبر ،بهکارگیری مقادیر بارش ماهانة پایگاه  ECMWFعملکرد بهتری نسبت بـه میـانگین بلندمـدت بـارش
پهنهای ایرانزمین دارد .بیشترین مقدار نمایة ناش -ساتکلیف و بیشترین نمایة توافق ( )IAو همانندی مقـادیر بـارش در
ژانویه دیده میشود .در اغلب ماههای سال ،مقدار میانگین پهنهای بارش برآوردشدة ایرانزمین بر پایة پایگاه ECMWF

نسبت به مقادیر مشاهدهشده و واقعی کمتر است .این پایگاه در سپتامبر و اکتبـر بـهترتیـب  10/728و  12/57میلـیمتـر
مقدار میانگین پهنهای بارش ایرانزمین را کمتر برآورد میکند؛ درحالیکه طی چهار ماه فوریه تا مه ،مقـدار نمایـة اریبـی
( )Biasمثبت است .به دلیل زیاد بودن نسبت خطا به مجموع بارش دریافتی در سپتامبر ،بیشترین مقدار نمایـة ریشـة دوم
میانگین مربعات خطای نسبی ( )RRMSEدر این ماه از سال رخنمود دارد .بر پایة نمایة یادشده ،در ژانویه مقـدار خطـای
پایگاه  ECMWFبه نسبت دیگر ماهها کمتر است .بر پایة مقادیر نمایة احتمال آشکارسازی ( )PODروزهای بارانی پهنة
ایرانزمین طی ماههای مختلف سال میتوان گفت در آوریل به نسبت دیگر ماههای سال ،احتمال شـناخت درسـت ایـن
روزها بیشتر است .در این ماه از سال ،در  0/98موارد که روزهای بارانی بر روی پهنة ایـرانزمـین رخنمـود داشـته ،ایـن
پایگاه توانسته است بهدرستی رخداد آن را شناسایی کند .همانند نمایة احتمال آشکارسازی ( ،)PODنمایة نسـبت هشـدار
اشتباه ( )FARروزهای غیربارانی نیز نشان داد که طی ماههای پربارش ایرانزمین دقت این پایگاه به نسبت بیشتر است.
در سه ماه فصل زمستان ،احتمال تشخیص نادرست پایگاه دادة  ECMWFحدود  0/1است؛ درحالیکـه طـی مـاههـای
ژوئن و ژوئیه مقدار آن حدود  0/35است .بر پایة نمایة آستانة موفقیت ( )CSIاین پایگـاه عملکـرد مناسـبی در شناسـایی
روزهای بارانی و غیربارانی پهنة ایرانزمین در مقایسه با پیمونگاههای همدید دارد.
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جدول  .3مقادير ماهانة نمايههاي بهکارگرفتهشده بر پاية پايگاههاي دادة  ECMWFو پيمونگاههاي همديد
R

R2

Nash–Sutcliffe

IA

Bias

RMSE

RRMSE

ژانویه
فوریه

0/871 0/936
0/866 0/93

0/87
0/771

0/966
0/942

-0/642
4/733

5/689
7/495

0/122
0/183

0/854 0/106 0/95
0/868 0/108 0/971

مارس

0/927 0/962

0/63

0/926

7/924

9/888

0/21

0/87

آوریل

0/896 0/946

0/39

0/885

9/315

10/986

0/346

0/98

مه

0/734 0/857

0/294

0/856

5/016

7/441

0/38

0/756 0/226 0/971

ژوئن

0/546 0/739

0/529

0/845

-0/436

3/742

0/462

0/592 0/349 0/868

ژوئیه

0/683 0/826

0/475

0/792

-1/848

3/473

0/578

0/516 0/354 0/721

اوت

0/816 0/903

0/343

0/759

-4/346

6/008

0/598

0/612 0/261 0/782

0/449

-1/109

سپتامبر

0/108 0/974

0/818 0/168

12/635 -10/728 0/562

0/603

0/915

0/25

0/734 0/856

0/15

0/782

-12/57

15/238

0/412

0/95

0/733 0/237

نوامبر 0/936 0/967
دسامبر 0/894 0/945

0/84
0/853

0/961
0/961

-6/932
-3/919

9/011
7/458

0/196
0/151

0/84 0/111 0/939
0/809 0/142 0/935

اکتبر

0/67

POD

FAR

CSI

0/ 7

نتيجهگيري
برخالف اغلب سنجههای جوی ،بارش سنجهای خوشرفتار نیست و رخنمود آن شـرایط ویـژهای را مـیطلبـد؛ بنـابراین
وردایی زمانی و مکانی آن بسیار چشمگیر است .دانش مکانی و زمانی بارش برای بسیاری از پژوهشهای هیـدرولوژیکی،
اقلیمشناسی و کشاورزی حائز اهمیت فراوانی است .بارانسنجهای پیمونگاههای هواسنجی ،اغلب مهمترین ابزار سـنجش
بارش سطحی است .آگاهی حاصل از بارانسنجها محدود به مشاهدات مجاورش است و اغلب بسیاری از مناطق جهان را
بهطور مناسب دربر نمیگیرد .رادارهای هواسنجی درصورتیکه گسترة مکانی وسیعی را دربر گیرد ،قابلیـت آن را دارد کـه
جایگزین ارزشمندی برای بارانسنجها باشد؛ ولی اغلب بهدلیل محدودیتهای مالی ،ایجاد یک شبکة راداری بـا تفکیـک
مکانی مناسب ،ممکن نیست .با درنظر داشتن این چنین محدودیتهایی بـرای بـارانسـنجهـا و رادارهـا ،سـنجندههـای
ماهوارهای گزینة مناسبی برای پایش زمانی و مکانی بـارش بـر روی اغلـب منـاطق جهـان بـهشـمار مـیرود (حبیـب و
همکاران .)2012 ،در نسخة  ERA-Interimپایگاه دادة  ECMWFبرای برآورد بارش از سه منبع یادشده بهـره گرفتـه
شده است .هدف این پژوهش ،ارزیابی دقت مقادیر بارش پایگاه دادة یادشده بر روی گسترة ایرانزمین بود .برای نیل بـه
این هدف ،با بهکارگیری نمایههای مختلف ،دقت مقادیر بارش برآوردشدة ایرانزمین در مقیاس زمـانی روزانـه ،ماهانـه و
ساالنة این پایگاه در مقایسه با مقادیر بارش مشاهدهشده بر روی پیمونگاههای همدید و پایگاه دادة ملی اسفزاری واکاوی شد.
نتایج این پژوهش نشان داد که افتوخیزهای بارش ایرانزمین بـر پایـة پایگـاه دادة  ECMWFبـا دو پایگـاه دادة
پیمونگاههای همدید و پایگاه ملی اسفزاری در مقیاسهـای زمـانی مختلـف ،همبسـتگی ( )Rبسـیار زیـادی دارد .مقـدار
همبستگی بین سری زمانی ماهانة بارش پهنة ایرانزمین بر پایة پایگاه دادة  ECMWFبا سری زمانی ماهانـة بـارش دو
پایگاه دادة ملی اسفزاری و پیمونگاههای همدید ،بهترتیب برابر با  0/97و  0/847است .نهتنها از نگاه همـاهنگی زمـانی،
بلکه بهلحاظ مقدار نیز همانندی بسیار زیادی بین مقادیر برآوردشدة بارش پایگاه دادة  ECMWFبا مقادیر مشـاهدهشـدة
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بارش دو پایگاه ایران وجود دارد .پراکنش مکانی نمایههای ارزیابی دقت مقادیر بارش پایگاه بر روی ایرانزمین نشان داد
که بر روی رشتهکوههای زاگرس ،جنوب غرب و شمال شرق کشور ،هماهنگی زمانی و همانندی مقادیر نسبت بـه دیگـر
مناطق گسترة ایران ،بیشتر است .بر روی مناطق یادشده ،ضریب همبستگی ( )Rو نمایة توافق ( )IAبـهترتیـب بـیش از
 0/94و نزدیک به عدد  1است؛ درحالی که بر روی برخی مناطق ازجمله دشت لوت ،سواحل جنوبی دریای خزر ،سمنان و
اردبیل ،مقدار دقت پایگاه بهنسبت کمتر است .بر پایة نمایة کارایی ناش -ساتکلیف بـر روی اغلـب گسـترة ایـرانزمـین،
بهکارگیری مقادیر بارش برآوردشدة این پایگاه بهتر از به کارگیری میـانگین بلندمـدت بـارش اسـت .مقـدار نمایـة اریبـی
( )Biasمقادیر بارش برآوردشدة این پایگاه بر روی هستههای پربارش گسترة ایرانزمین در سواحل جنوبی دریای خـزر و
زاگرس میانی و سواحل شمالی خلیجفارس منفی است؛ درحالیکه بر روی دیگر مناطق ،مثبت است .اگرچه مقدار اریبی و
ریشة دوم میانگین مربعات خطا ( )RMSEبر روی هستههای پربارش سواحل جنوبی دریای خزر و زاگرس میانی نسـبت
به دیگر مناطق چشمگیر است ،مقدار خطای بـرآورد بـارش پایگـاه  ECMWFدر مقایسـه بـا مقـدار بـارش دریـافتی و
مشاهدهشده بر روی این مناطق ،بسیار نـاچیز اسـت؛ بـهطـوری کـه مقـدار ریشـة دوم میـانگین مربعـات خطـای نسـبی
( )RRMSEکوچکتری را نسبت به دیگر مناطق کمبارش ایرانزمین از خود نشان میدهد؛ بهبیانیدیگر در مقام مقایسه
میتوان گفت که نسبت خطای برآورد بارش در مناطق کمبارش جنوب شرقی ،برخـی منـاطق شـمال غربـی و مرکـزی،
بیشتر از هستههای پربارش ایرانزمین در سواحل جنوب غربی دریای خزر و زاگرس میانی است.
پراکنش نمایة احتمال آشکارسازی ( )PODروزهای بارانی نشان داد که بر روی شمال غرب ،غرب ،جنوب غـرب و
شمال شرق کشور ،عملکرد پایگاه دادة  ECMWFدر شناخت درست اینگونه روزها نسبت به مناطق مرکـزی ،شـرقی و
جنوبی بیشتر است .بر روی هستههای بیشینة بارش در سواحل جنوبی دریای خزر ،رشتهکوههای البرز و زاگـرس ،نسـبت
هشدار اشتباه ( )FARروزهای غیربارانی بهنسبت کوچکتر است .بهطورکلی ،بر پایة نمایة آستانة موفقیـت ( )CSIپـایش
روزهای بارانی و غیربارانی توسط پایگاه دادة  ECMWFبر روی مناطق واقع در زاگرس ،سواحل جنـوبی دریـای خـزر و
شمال شرق کشور به نسبت دیگر مناطق گسترة ایرانزمین بهتر انجام گرفته است .بهنظر میرسد که همـاهنگی زیـاد در
مناطق یادشده ناشی از تمرکز بیشتر پیمونگاهها باشد .طی ماههای پربارش ،دقت پایگاه دادة  ECMWFهـم در بـرآورد
مقدار بارش و هم در شناخت روزهای بارانی و غیربارانی گسترة ایرانزمین ،بیشتر از ماههای کمبارش است .بهطـورکلـی
یافتههای این پژوهش با یافتههای دیگر پژوهشگران درزمینة دقت زیاد دادههای بـارش نسـخة  ERA-Interimپایگـاه
 ECMWFهماهن

است.
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