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 چكیده
اما  کاربردهای زمینی به های بارش در مناطق فاقد دادهداده عنوانبهتوان ای را میشده از تصاویر ماهوارهبارش استخراج

سنجی و ارزیابی قرار گیرند. در پژوهش حاضر های بارش، پیش از استفاده مورد صحتاز پایگاه داده هرکدامست الزم ا

 یموردبررسدر حوضه آبریز سفیدرود  واقعسینوپتیک  هایدر تخمین بارش ماهانه در ایستگاه ERA5دقت پایگاه داده 

های آماری مقایسه بر مبنای شاخص ERA5های تیک با دادهشده در این ایستگاه سینوپهای ثبتاست. داده گرفته قرار

تا  -2مختلف سال بین های ایستگاهدر  این شاخصنشان داد مقدار ساتکلیف  -برای مثال بر اساس نششدند. نتایج 

های مختلف نیز نشان داد بهترین مقدار این شاخص در ماه (POD)بررسی شاخص تشخیص وقایع  .متغیر است 54/0

با  PODمتر، شاخص میلی 50و  20شود و هر چند با افزایش آستانه به متر حاصل میمیلی 5ای آستانه سال بر

 شوند.محسوب می اعتمادقابلاین شاخص  ازنظر ERA5های ، دادهسرددر فصل  ژهیوبهگیرد اما حدمطلوب یک فاصله می
 

 ERA5.  ، سینوپتیک،پایگاه دادهبارش،  كلیدی: هایواژه

 

  دمهمق -1
 این. باشدمیمهم و فعال در چرخه اکوسیستم و روابط مربوط به محاسبات پارامترهای هوا و اقلیم  عناصربارش یکی از 

های مختلف از گیری دقیق آن در حوزهو پایش و اندازه ی هیدرولوژی داردتنها عاملی است که اثر مستقیم بر چرخه متغیر

. از گذشته تا به امروز یکی از توان شدت و مقدار آن را برآورد کرداز میزان بارش می جمله مدیریت منابع آب بسیار مهم است

های سنجش زمین بوده است که عملکرد باالیی را از ترین روش برای پایش متغیرهای آب و هواشناسی استفاده از ایستگاهمهم

تا چه میزان به واقعیت و اینکه ای های مشاهدهر ایستگاهد هاگیریاندازه دقتمیزان  اند ولی برای پی بردن بهخود نشان داده

 . [1]نوروزی و همکاران  نزدیک باشد، نیاز به بررسی دارد

سنجی های سینوپتیک، بارانایستگاهشود شامل گیری میهای هواشناسی که در آن کمیت بارش اندازهگاهکلی ایستطوربه

سازمان هواشناسی کشور و وزارت نیرو اداره  نظر ریزو در کشور ایران  هستندی های هواشناسایستگاه ازجملهماتولوژی یو کل

از بسیاری از پارامترهای آب و هواشناسی همیشه وجود دارد، برآورد میزان دقیق  یتنش آبدر ایران بحث  ازآنجاکه شوندمی

گیری بارش که بتوان میزان آن را دقیق زههمواره دسترسی به نقاط اندا عالوه بر این. استبارش بسیار حائز اهمیت  ازجمله

از طرفی با توجه به اینکه . ریزان حوزه منابع آب بوده استبرای کارشناسان و برنامه پر چالشمشکل و محاسبه کرد، امری 

 های اخیر روند رو به رشدی داشته هست اما همچنان از لحاظ پوشش مکانی و زمانیهای هواشناسی در سالاحداث ایستگاه
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شود و بسیاری از مناطق کشور فاقد داده بارش ای انجام میصورت نقطهها بهگیری بارش در آندارای مشکل هستند و اندازه

های بیشتر هواشناسی نیز نیاز به زمان و هزینه دارد. برای حل این هستند. ذکر این نکته هم ضروری است که احداث ایستگاه

های و داده ازدورسنجشهای ه پیشرفت تکنولوژی ابزارهای دقیقی همچون تکنیکب با توجههای اخیر در سالمشکل، 

 به دستنقاط جهان  قصیدقیق پارامترها را در ا توان میزانمیآب و هواشناسی  پارامترهایتخمین و پایش  برایای ماهواره

اً خوبی از پارامترهای آب و هواشناسی را ارائه شوند و برآورد نسبتهای ایستگاهی ترکیب میای با دادههای ماهوارهداده آورد.

توان به پایگاه در حال حاضر پایگاه داده متعددی در نقاط مختلف جهان توسعه داده شده است که برای نمونه میدهند. می

ها داده، پایگاه قرار گیرد این است که قبل از استفاده از موردتوجهای که باید و ... اشاره نمود. نکته GPM ،CRU ،ERA5داده 

ها پردازش آماری جهت رفع خطاهای موجود در تخمین پارامترهای آب و هواشناسی روی آنبایست ارزیابی دقت و پسمی

لذا در مقاله حاضر، هدف ارزیابی  شود.های زمینی ایستگاهی انجام میانجام شود. این کار با مقایسه پایگاه داده نسبت به داده

های اطالعات جهانی بارش بوده که نسل پنجم یکی از پایگاه ERA5باشد. می ERA5پایگاه داده دقت بارش حاصل در 

متوقف شد.  2012آگوست  31بوده که در  Interim-ERAکه این مدل نسل جدید است.  ECMWF1اطالعات بازتحلیل 

کیلومتری از سطح زمین از سال  00ساعتی و ماهانه در ارتفاع  صورتبهبوده که اطالعات را  o1 /0 × o1/0وضوح این پایگاه 

مطالعات  ERA5در ارتباط با ارزیابی پایگاه داده بارش  .[2]جیانگ و همکاران  دهددر اختیار کاربران قرار می تاکنون 1292

 شود.ها اشاره مینیز انجام شده است که در ادامه به برخی از آن

های آماری در استان اردبیل، با استفاده از شاخص ERA5 بارش سی مقادیر روزانه و ماهانهرپس از بر [3]عزیزی و همکاران 

های جدول توافقی به این نتیجه رسیدند که پس انجام تصحیحات اریبی مقادیر این و یکسری شاخص Rو  RMSEهمچون 

-ERA5دو محصول  [4] ژین و همکاران پژوهشی دیگر درباشد. پایگاه جایگزین مناسبی برای نقاط فاقد ایستگاه بارندگی می

Land  وERA5-HRES  ایستگاه  3000را با استفاده از  ماکائو -کنگهنگ -گوانگدونگدر منطقه شهری واقع در خلیج بزرگ

ا بارش با شدت متوسط ر ERA5 یطورکلبهبود که آن بررسی کردند. نتایج حاکی از  2010سنج را در سال مشاهداتی باران

های ساحلی در فصل مرطوب و در مناطق گیاهی کوهستانی کند. همچنین بهترین عملکرد آن در مناطق دشتمحاسبه می

برای  دادند کهانجام  یهاینیز بررسی درودیسفدر حوضه آبریز  [5]عزیزیان و همکارانهمچنین  شمالی در فصل خشک بود.

برای عملکرد بهتر  TRMMو همچنین  ECMWFروزانه با استفاده از پایگاه های زمانی ماهانه و در گام رودآبریز سفید حوضه

ویژه در جنوب، های زمینی بههمبستگی باالیی با ایستگاه ECMWFآمده نشان داد که پایگاه  به دستاستفاده شد. نتایج 

رتباط با ارزیابی پایگاه داده در ا عملکرد خوبی را دارا بودند. PODو  FAR ،Accuracyهای مرکز و غرب حوضه دارد و شاخص

ERA5 توان به ریزی نیز مطالعاتی در سطح جهان انجام شده است. برای مثال میو استفاده عملیاتی آن در مدیریت برنامه

تحلیل سری زمانی جریان رودخانه  [،9]سازی سطح آب زیرزمینی شبیه[، 6]استفاده از این پایگاه داده در تعیین نیاز آبیاری 

تصمیم در تخمین بارش ماهانه، در پژوهش حاضر  ERA5با توجه به دقت باال و عملکرد خوب پایگاه داده  و ... اشاره نمود.[ 0]

-های سینوپتیک بهایستگاهداده بارش  در مقایسه با بارش ماهانه نیتخم در ERA5 داده گاهیپا بارش حاصل از گرفته شد تا

مورد ارزیابی قرار گیرد تا از نتایج این بررسی بتوان در مطالعات بعدی ز سفیدرود ای در حوضه آبریعنوان ایستگاه مشاهده

 . مربوط به حل مشکالت منابع آبی در حوضه آبریز سفیدرود بهره گرفت

 

 هامواد و روش -2
 موردمطالعهمنطقه  -2-1

-11׳تا  46˚-29׳ات جغرافیائی بین مختصباشد. این حوضه می درودیسفدر این پژوهش، حوضه آبریز  موردمطالعهمنطقه 

آبریز تالش و  یهاشمال به حوضهسمت  ازواقع شده است.  درجه عرض شمالی 39˚-56׳تا  34˚-53 ׳درجه طول شرقی و 51˚

                                                 
1 European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 
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 یها، از غرب به حوضه دریاچه ارومیه و از جنوب به حوضهدرودیآبریز دریای نمک و هراز تا سف یها، از شرق به حوضهارس

 0در این پژوهش، شامل  شدهاستفادههای ایستگاه است.محدود شده  لومترمربعیک 63245 با مساحت کلن کرخه و سیروا

 (.(1) دهند )جدولکل منطقه را پوشش می ایستگاه سینوپتیک بوده که تقریباً 

 های سینوپتیکنام و مختصات ایستگاه -(1جدول )

هانام ایستگاه  طول جغرافیایی عرض جغرافیایی 

 47.62 35.88 بیجار

 48.52 37.63 خلخال

 48.58 36.12 خدابنده

 46.92 36.07 زرینه اوباتو

 48.48 36.68 زنجان

 48.8 35.17 قروه

 49.4 36.73 منجیل

 47.7 37.45 میانه

 

 روش انجام كار -2-2

آبریز سفیدرود با طول آماری های سینوپتیک واقع در حوضه های ماهانه بارش ایستگاهوهش حاضر، ابتدا دادهژبرای انجام پ

باشد: ایستگاه بیجار های سینوپتیک به این صورت میهای ایستگاهتعداد سالمناسب از سازمان هواشناسی کشور دریافت شد. 

، ایستگاه 1202 -2020، ایستگاه زرینه اوباتو 1224-2020، ایستگاه خدابنده 1209 -2020، ایستگاه خلخال  1209-2020از

سپس . 1209 -2020و ایستگاه میانه  1223 -2020ایستگاه منجیل  ،1202-2020، ایستگاه قروه 1201 -2020زنجان 

باتوجه به اینکه فرمت داده  نیز از درگاه اینترنتی مربوط دریافت شدند. ERA5های بارش ماهانه مربوط به پایگاه داده داده

ERA5 صورتبه netcdf دیتابیسداده بارش ابتدا باشد، می ERA5 افزاری با استفاده از محیط نرم 1201-2020از سال

 استخراج شد.  Rstudio فایل متنی صورتبه

آماری همچون های شاخص صورت ماهانهها ابتدا برای هر ایستگاه بهایستگاهداده بارش سازی آوری و مرتبپس از جمع

، خطای (NRMSE)شده نگین مربعات خطای نرمال، ریشه میا(RMSE)میانگین مربعات خطا  ،(r)ضریب همبستگی پیرسون 

، 6تا  1روابط  شد.محاسبه (KGE) گوپتا-کلینگ ضریب و (NSE) ساتکلیف-ضریب کارایی نش ،(MAE)قدرمطلق میانگین 

 دهد.های آماری مورد استفاده را نشان مینحوه محاسبه هریک از شاخص
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 نسبت انحراف استاندارد بین  :α ،متناظر با آن شدهمشاهدهمقدار  :iO شده متغیر بارش ،بینیشمقدار پی  :iFدر روابط باال

های : تعداد سالN وسازی شده ده شده و شبیههمشاهای بارش های بین خطای وزن βسازی شده، مشاهده شده و شبیه بارش

 .صورت ماهانه محاسبه گردیدندها بهبرای تمام ایستگاهباال های آماری شاخص الزم به ذکر است که باشد.دارای آمار می

 50و  2، 5از  تربزرگ مقادیر برای آستانه بارشدر مرحله بعدی جهت ارزیابی احتماالتی بارش حاصل از پایگاه داده، 

، شاخص نسبت هشدارهای نادرست (2POD)سه شاخص احتماالتی تشخیص وقایع  سپس ه شد.در نظر گرفت متریلیم

)3(FAR و میزان انحراف نسبی )4(FBI (. 0تا  6های منتخب محاسبه گردید )رابطه ها و بر اساس آستانهبرای تمام ماه 

 

(9) 
misshit

hit
POD


     , (range: 0 to 1 and perfect score=1) 

(0) 
hitalarm false

alarm false
FAR


    , (range: 0 to 1 and perfect score=0)  

(2) 
hitissm

alarm falsehit
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  , (range: 0 to  and perfect score=1) 

 

 نتایج-3
بر اساس  های آماری ارائه شده در بخش قبل ارائه شده است.در این بخش، نتایج ارزیابی بارش ماهانه بر اساس شاخص

به ترتیب برای  RMSEو  NSE ،MAE ،R ،NRMSEنتایج به دست آمده مشخص گردید که بیشترین مقادیر مربوط به 

( به دست آمد و متریلیم 3/2درصد( و خلخال ) 3/0(، خلخال)06/0(، زنجان )متریلیم 40/.(، خلخال )55ایستگاه بیجار )

 94/0درصد( و میانه  2/3(، میانه )50/0(، خلخال )متریلیم 2/10، میانه )(-2کمترین آن به ترتیب برای ایستگاه خلخال )

در ادامه نیز نتایج مربوط به ارزیابی بارش ماهانه به تفکیک هر ماه و برای نمونه برای ایستگاه بیجار  ( محاسبه گردید.متریلیم

 ارائه شده است. (2)در جدول 

 بیجارایستگاه سبه شده در محاآماری ماهانه های شاخص نمونه -(2جدول)

ردسامب برسپتام اکتبر نوامبر  هژوئی آگوست   شاخص ژانویه فوریه مارس آوریل می ژوئن 

0.86 0.89 0.90 0.78 0.64 0.56 0.93 0.86 0.81 0.66 0.78 0.63 R 

1.9 2.7 2.4 0.5 1.1 1.1 0.7 2.3 3.5 3.5 2.3 2.4 RMSE 

5.0 5.9 8.5 25.1 28.5 25.3 13.4 7.3 5.8 6.7 6.2 6.9 NRMSE 

0.74 0.79 0.78 0.58 0.22 0.29 0.84 0.67 0.63 0.42 0.49 0.15 NSE 

9.12 12.29 10.37 1.73 2.99 3.58 2.60 10.34 15.52 15.13 10.47 11.09 MAE 

0.86 0.85 0.90 0.48 0.18 0.46 0.93 0.75 0.80 0.66 0.70 0.56 KGE 

 

صورت در تخمین بارش ماهانه )به ERA5توان نتیجه گرفت که دقت پایگاه داده می (2) بر اساس اعدا ارائه شده در جدول

و  R ،RMSE ،NRMSE ،NSE ،MAEها مقادیر شاخص لقاکه حدطوریخاص برای ایستگاه بیجار( خوب بوده است به

                                                 
2 Probability of Detection 
3 Farlse Alarm Ratio 
4 Frequency Bias Index 
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KGE  و  10/0و  (متریلیم) 93/1 ،15/0، )درصد( 5،  (متریلیم)5/0 ،56/0 بیبه ترتهای مختلف در ماهدر این ایستگاه

 باشد.می 23/0و  ،(متریلیم) 52/15، 04/0، )درصد( 5/20، (متریلیم) 5/3، 23/0 حداکثر آن به ترتیب

( و بر اساس معیار 2نشان داد که مطابق جدول ) درودیسفسینوپتیک بیجار در حوضه آبریز  آمده از ایستگاه به دستنتایج 

RMSE ترین مقدار رای کمدا (سپتامبر)، ماه نهمRMSE  ( بوده و لذا در این ماه، مدل دارای بهترین متریلیم 5/0)برابر با

مدل از دقت بسیار باالیی  دهد که( نشان میسپتامبرتا  ژوئن جزبهها )ه، در اکثر ماNRMSEعملکرد است. اما بر اساس معیار 

ساتکلیف نشان  _درصد است. معیار نش 10تر از شده در آن، کم باشد. زیرا مقدار میانگین مربعات خطا نرمالبرخوردار می

-، ضعیف04/0و  15/0به ترتیب با داشتن مقادیر ضریب نش برابر با  ژوئنو ژانویه های ارزیابی شده در ماهبارش  دهد که می

)با مقدار  ژوئندل مربوط به ماه نیز بهترین عملکرد م KGEدهند. با توجه به معیار ترین و بهترین عملکرد را از خود نشان می

KGE  با مقدار آگوستعملکرد با توجه به معیار مذکور مربوط به ماه  نیترفیضع کهیدرحالباشد ( می23/0برابر با(KGE  برابر

بر  ، ارزیابی احتماالتی بارش نیز2های آماری ارائه شده در جدول بعد از ارزیابی بارش با استفاده از شاخص( است. 0.18با 

رای ه ترتیب ببرای نمونه در ایستگاه بیجار و ب (5)و  (4)، (3)های احتماالتی انجام شد که نتایج آن در جدول اساس شاخص

 ارائه شده است.متر میلی 50و  20، 5آستانه بارشی 

 مترلیمی 5های بیشتر از برای بارش بیجار ایستگاهارزیابی احتماالتی بارش در محاسبات مربوط به -(3جدول)

ردسامب رنوامب  راکتب  ربمسپتا  هژوئی آگوست  هفوری مارس آوریل می ژوئن  هژانوی   شاخص 

0.97 0.94 0.75 0.5 0.8 1 0.78 0.94 1 1 1 0.97 POD 

0 0 0 0.25 0.56 0.25 0.22 0 0 0 0 0 FAR 

0.97 0.94 0.75 0.66 1.8 1.33 1 0.94 1 1 1 0.97 FBI 

 مترمیلی 22های بیشتر از برای بارش بیجار ایستگاهرزیابی احتماالتی بارش در امحاسبات مربوط به  -(4جدول)

ردسامب رنوامب  راکتب  برسپتام  هژوئی آگوست  هفوری مارس آوریل می ژوئن  هژانوی   شاخص 
0.9 0.96 0.79 - - 0 0.67 0.76 0.94 0.91 0.85 0.94 POD 

0 0.08 0.17 - 0 1 0 0.05 0 0 0 0 FAR 

0.9 1.04 0.95 - - 3 0.67 0.8 0.94 0.91 0.85 0.94 FBI 

 مترمیلی 52های بیشتر از برای بارش بیجارایستگاه ارزیابی احتماالتی بارش در محاسبات مربوط به  -(5جدول)

ردسامب رنوامب  راکتب  برسپتام  هژوئی آگوست  هفوری مارس آوریل می ژوئن  هژانوی   شاخص 
0.8 0.77 0.83 - - 0 - 0.57 0.86 0.78 0.5 0.38 POD 

0.2 0.17 0.29 - - - 1 0.43 0.05 1 0.5 0.25 FAR 

1 0.92 1.17 - - 0 - 1 0.91 0.87 1 0.5 FBI 

 

های سرد سال در ماه ERA5توان نتیجه گرفت اوالً دقت بارش حاصل از ، می(5)تا  (3)در جدول  شدهارائهبر اساس نتایج 

برابر  FARبرابر یک و   FBIو  PODمتر )با مقدار میلی 5تر از ها بزرگن بارشبهتر بوده است و همچنین دقت آن در تخمی

 دست آمده است.متر بهمیلی 50تر از های بزرگها( بهتر از بارشصفر در برخی از ماه

 

 گیرینتیجه -3
 

های ایستگاهی مورد داده در حوضه آبریز سفیدرود با مقایسه با ERA5در مقاله حاضر بارش ماهانه مربوط به پایگاه داده 

های آماری احتماالتی استفاده شد. نتایج نشان داد که های آماری مرسوم و شاخصارزیابی قرار گرفت. برای این کار از شاخص

از دقت مناسبی برخوردار است و این  موردمطالعهاز منظر تخمین داده بارش ماهانه در منطقه  ERA5طورکلی پایگاه داده به

در تخمین بارش ماهانه برای  ERA5همچنین دقت  تواند متفاوت باشد.های مختلف از سال میت در فصول و ماهمیزان دق
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در تخمین بارش  ERA5دهد که دقت طورکلی نتایج پژوهش حاضر نشان میهای بارشی مختلف نیز متفاوت است. بهآستانه

های ای است که با روشگونههای مورد بررسی بهدر ایستگاه ماهانه حوضه آبریز سفیدرود قابل قبول است و میزان خطای آن

شود که اوالً قبل از استفاده از پایگاه داده توان دقت آن را بهبود بخشید. لذا پیشنهاد میپردازش آماری میتصحیح اریبی و پس

د در تخمین بارش توسط پایگاه بارش در امور عملیاتی، ارزیابی دقت آن در منطقه انجام شود و همچنین وجود خطاهای موجو

 پردازش آماری، تصحیح و کاسته شود.های پسکارگیری روشداده با به
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Abstract 
Derived data from satellite imageries could be considered as substitutes for precipitation 

data in areas with limited ground-based data; however, to utilize a satellite precipitation 

database, it is recommonded to evaluate and validate the database. In the present study, 

the accuracy of ERA5 database in estimating monthly precipitation in synoptic stations 

located in Sefidrood Basin was investigated. The data recorded at this synoptic station 

were compared with the ERA5 database using statistical indices. The results for example 

based on Nash-Sutcliffe coefficient showed that the amount of in different stations varies 

between -2 to 0.54, and the highest correlation between the data is related to the autumn 

and spring seasons with an average Nash-Sutcliffe values of 0.77 and 0.71, respectively. 

The probability of detection (POD) values also showed that the best results are achieved 

in different months of the year if a threshold of 5 mm is considered. It was observed that 

when the threshold is increased to 20 and 50 mm, POD deviates from its optimum value 

of one; however, especially in cold season, ERA5 dataset could be considered totally 

reliable in terms of the POD index. 
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