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ABSTRACT
An accurate estimation of precipitation is important and necessary for flood simulation, drought monitoring
and water resources management. Currently, most parts of the world are suffering from the lack of the rain
gauge observations and the spatial coverage of ground observations aren’t enough and continues. One of the
most important precipitation datasets is the model-based precipitation datasets, by which the satellite
techniques, the general circulation models (GCMs) and the land surface models (LSMs) are integrated to
provide high temporal and high resolution datasets for all parts of the world. This datasets can compensate the
lack of adequate ground observation gauges or can be considered as an alternative for ground observations,
especially in ungauged regions. In this research the accuracy of the most important reanalysis datasets, called
ECMWF, for estimation of daily and monthly precipitation over the SefidRood watershed for the time period
of 2000-2008 was investigated. In addition, for better assessment of the proposed precipitation datasets, TRMM
dataset was used. Findings on daily and monthly time scales, show that the correlation coefficient (CC) between
observed and ECMWF dataset is so remarkable, especially in south, central and west parts of the study area.
For instance, the CC values of the average precipitation of ECMWF data versus gauge datasets in both daily
and monthly time steps were estimated to be about 0.83, 0.94, respectively, while the CC values for TRMM
dataset versus gauge datasets were estimated to be 0.32 and 0.57, respectively. In contrast to reanalysed
datasets, one of the most important weakness of the precipitation datasets such as TRMM is that they estimate
the rainfall only based on the cloud thickness and its available water. Moreover, according to the categorical
veriﬁcation statistics in both time spans, ECMWF due to having low value of false alarm ratio (FAR) and high
values for accuracy and probability of detection (POD) yields acceptable results over the SefidRood watershed.
SefidRood watershed is a large scale region and contains different climate and topographical conditions and
hence the results of this research can be used as an appropriate guidance for other similar areas. Based on the
findings in this study it’s highly recommended for using this rainfall dataset as one of the best alternatives for
ground observations, especially in data sparse regions that accessing to ground datasets is so hard or almost
impossible.
Keywords: Reanalysis datasets, ECMWF, Rainfall estimation, Remote Sensing, SefidRood watershed.
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چکيده
تخمین صحیح بارش در شبیه سازی سیالب ،پایش خشکسالی و مدیریت منابع آب امری ضروری و مهم بشمار میآید .در
حال حاضر بخشهای عمدهای از جهان ،فاقد ایستگاههای اندازهگیری بارش زمینی هستند و حتی در صورت وجود از نظر
زمانی و مکانی دارای پوشش مناسبی نیستند و همین مساله مطالعات منابع آب را با چالشی اساسی روبرو مینماید .یکی
از مهمترین منابع بارشی موجود ،پایگاههای بارشی مدل مبنا میباشد که با تلفیق فنآوریهای ماهوارهای ،مدلهای سطح
زمین ( )LSMsو مدلهای عمومی گردش جو ( )GCMsدادههای شبکهبندی شده با توان تفکیک مکانی و زمانی باال را
برای تمامی نقاط دنیا ارائه مینماید .این گزینه میتواند کمبود اطالعات ایستگاههای زمینی را به ویژه در مناطقی که از
این حیث با کمبود مواجه هستند تا حدود زیادی برطرف سازد .در پژوهش حاضر به ارزیابی عملکرد یکی از مهمترین
پایگاههای بارشی مدل مبنا به نام پایگاه  ECMWFدر گامهای زمانی روزانه و ماهانه در سطح حوضه آبریز سفیدرود (در
بازه زمانی  2000تا  )2008پرداخته شده است .همچنین برای ارزیابی هرچه بهتر پایگاه مذکور از دادههای بارش مبتنی
بر سنجش از دور  TRMMنیز استفاده گردید .نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد پایگاه بارش  ECMWFدر سطح این حوضه
در دو مقیا س زمانی روزانه و ماهانه حاکی از آن است که این منبع دارای همبستگی باالیی با ایستگاههای زمینی به ویژه
در بخش های جنوبی ،مرکزی و غربی حوضه است .به عنوان مثال در هر دو گام زمانی روزانه و ماهانه ،همبستگی بین
متوسط دادههای بارشی این منبع با دادههای بارش زمینی به ترتیب در حدود  0/83و  0/94برآورد گردید در حالیکه در
صورت استفاده از پایگاه  TRMMمقادیر مذکور به ترتیب معادل  0/32و  0/57بدست آمد .برخالف پایگاههای بارشی
بازتحلیل شده ،یکی از نقاط ضعف پایگاههای بارشی همچون  ،TRMMتخمین ضخامت ابر و میزان آب قابل بارش توسط
آن ،تنها بر اساس تکنیکهای مبتنی بر سنجش از دور میباشد .همچنین از نظر آمارههای طبقهبندی ،پایگاه بارش
 ECMWFدر هر دو گام زمانی روزانه و ماهانه با دارا بودن مقادیر کم شاخص ( FARگزارشهای اشتباه) ،مقادیر باالی
شاخص ( Accuracyصحت پیشبینیهای درست) و نیز مقدار باال در تشخیص روزهای بارانی ( )PODدارای عملکرد بسیار
مناسبی میباشد  .از آنجائی که حوضه آبریز سفیدرود با توجه به وسعت زیاد دارای تنوع اقلیمی ،توپوگرافیکی و پوشش
گیاهی متفاوتی است ،نتایج بدست آمده در آن میتواند راهنمای مناسبی برای استفاده در حوضههای مشابه مدنظر قرار
گیرد .لذا در حوضههای فاقد آمار که امکان دسترسی به دادههای زمینی برای ارزیابی عملکرد پایگاههای بارش مختلف
میسر نمیباشد ،استفاده از این منبع بارشی ارزشمند میتواند سودمند باشد.
واژههای کليدی :دادههای باز تحلیل شده ،ECMWF ،تخمین بارش ،سنجش از دور ،حوضه آبریز سفیدرود.

مقدمه

*

از میان مؤلفههای مهم اقلیمی بارندگی به علت دارا بودن تغییرات
مکانی و زمانی معنیدار ،همواره از اهمیت بسیار زیادی در
مطالعات منابع آب ،مدلسازی هیدرولوژیکی و پیشبینی سیالب
برخوردار میباشد ( Bohnenstengel et al., 2011; Bajracharya
.)et al., 2014; Kumar et al., 2015; Sahlu et al., 2016
همچنین این مؤلفه بهعنوان مهمترین ورودی مدلهای
هیدرولوژیکی سطح زمین ( )LSMsمیباشد که به واسطه دارا
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بودن تغییرات زمانی و مکانی قابلتوجه ،پیچیدهترین پدیده در
چرخه هیدرولوژیکی بشمار میآید .درنتیجه تخمین صحیح این
مؤلفه برای رسیدن به نتایج هیدرولوژیکی قابل اعتماد ،امری
ضروری بوده و عدم دقت در برآورد مقدار بارش میتواند خطای
معنیداری در مقدار رواناب شبیهسازی شده ایجاد نماید .در حال
حاضر بخشهای عمدهای از جهان بهویژه کشورهای در حال
توسعه ،با چالش عدم دسترسی به اطالعات زمینی کافی و عدم
وجود ایستگاههای اندازهگیری زمینی (ایستگاههای بارانسنجی)،

عزيزيان و رمضانی اعتدالی :ارزيابی دقت دادههای بازتحليل شده 779 ...

روبرو هستند

( Hargreaves and Samani, 1985; Hughes.,

 .)2006; Sue et al., 2008; Worqlul et al., 2015ظهور
تکنولوژیهای ماهوارهای و افزایش توان محاسباتی رایانهها (برای
انجام محاسبات سنگین مدلسازی جو و اتصال آن به مدلهای
سطح زمین) منجر به ارائه محصوالت بارشی با توان تفکیک مکانی
و زمانی باال شده است .این محصوالت عمدت ًا بهصورت شبکهبندی
شده هستند و اگرچه برخالف ایستگاههای بارانسنجی زمینی،
دارای مشکل عدم پیوستگی مکانی و زمانی نمیباشند ولی به
دلیل عدم قطعیتهایی که در تخمین بارش دارند ( Greene and
;Morrissey, 2000; Steiner et al., 2003; Hong et al., 2006
 ،)AghaKouchak et al., 2009بدون ارزیابی اولیه نمیتوان از این

محصوالت استفاده نمود.
پایگاههای اطالعات بارندگی موجود را میتوان در سه گروه
مختلف دستهبندی نمود .گروه اول پایگاههایی هستند که از طریق
سنجش ضخامت الیه ابر و استفاده از روشهای سنجش از دور،
مقدار بارش را برآورد مینمایند .در گروه دوم نیز تنها با استفاده
از ایستگاههای زمینی و دادههای تاریخی اقلیمی ،اقدام به
درونیابی و برآورد متغیرهای اقلیمی مانند بارندگی مینمایند.
درنهایت در گروه سوم ،با ترکیب نتایج حاصل از مدل گردش
عمومی جو ( ،)GCMمدل  LSMو واسنجی خروجی نهایی با
دادههای زمینی ،مقدار بارش تخمین زده میشود (معروف به
دادههای بازتحلیل شده) .بررسیها حاکی از آن است که تاکنون
مقاالت متعددی در سطح ملی و بینالمللی به پایگاههای اطالعاتی
بارندگی نوع اول (Javanmard et al. 2010; Katiraie-
Boroujerdy et al., 2013; Li et al.2013; Zhao and Yatagai
;2014; Tong et al. 2014; Krogh et al. 2015; Tan et al. 2015
Ghajarnia et al. 2015; Moazami et al., 2016; Dembele and
 ،)Zwart 2016; Duan et al. 2016; Ashouri et al. 2016نوع

دوم

( Zhao and Fu, 2006; Tianobo, 2006; Morice et al.,

 )2012; Harris et al., 2013; Harris et al., 2015و نوع سوم
( ;Moreau et al., 2003; Dee et al., 2011; Kidd et al., 2013
Krogh et al., 2015; De Leeuw et al., 2015, Balsamo et al.,
 )2015; Raziei and Sotodeh, 2017پرداختهاند.

برخالف گروه اول ،در زمینه ارزیابی پایگاههای بارشی
گروه سوم که حاصل باز تحلیل ( )Reanalysisمدلهای عددی
هستند تاکنون مطالعات نسبت ًا کمی در نقاط مختلف دنیا و بهویژه
ایران به انجام رسیده است .همانطور که عنوان شد ،در این پایگاه
بارشی از ترکیب پیشبینیهای کوتاه مدت مدلهای پیشبینی
عددی وضع هوا ( )Numerical Weather Prediction, NWPبا
1. First GARP (Global Atmospheric Research Program) Global
Experiment
2. Baker

یک مدل  LSMو واسنجی آن با دادههای مشاهداتی بدست آمده
از ایستگاههای همدیدی زمینی ،مقدار بارش و دیگر مؤلفههای
هیدرولوژیکی محاسبه میشود ( Dee et al., 2011; Balsamo et
 .)al., 2015اولین دادههای بازتحلیل شده با نام  FGGE1در سال
 1979ایجاد و در اختیار پژوهشگران قرار گرفت .بعدها با
پیشرفتهایی که در زمینه امکانات رایانهای ،ماهوارهای و مدلهای
عددی ایجاد شد ،پایگاههای بارش قدرتمندی ایجاد گردید که از
مهمترین آنها میتوان به  NASA ،NCEP/NCARو ECMWF
اشاره نمود .تاکنون تحقیقات متعددی در زمینه ارزیابی پایگاههای
مذکور در نقاط مختلف دنیا به انجام رسیده است که نتایج حاکی
از مقبولیت و کارایی باالی پایگاه  ECMWFمیباشد و به اذعان
بسیاری از محققین این پایگاه ،مهمترین پایگاه داده بازتحلیل شده
در جهان بشمار میآید ( Moreau et al., 2003; Dee et al.,
 .)2011; Kidd et al., 2014; Raziei and Sotodeh, 2017تاکنون
مطالعات متعددی در زمینه ارزیابی عملکرد این پایگاه اطالعاتی
در بخشهای مختلف دنیا به انجام رسیده است که از مهمترین
آنها میتوان به موارد زیر اشاره نمود.
) Rubel and Rudolf (2001دادههای بارشی  ۶تا 30
ساعته پایگاه بارش  ECMWFو مقدار بارش روزانه برآورد شده با
پایگاه  GPCPرا برای منطقه آلپ مورد ارزیابی قرار دادند و به این
نتیجه رسیدند که دادههای  ECMWFنسبت به دادههای
مشاهداتی دارای خطای به مراتب کمتری میباشدSchiemann .
) et al. (2008نیز با ارزیابی دادههای باز تحلیل شده ECMWF
و  NCEP/NCARدر آسیای مرکزی به این نتیجه رسیدند که
دادههای  ECMWFهمبستگی بیشتری با دادههای زمینی دارد.
) Belo-Pereira et al. (2011با مقایسه دادههای بارش Era-
 Interimو  Era-40با دادههای بارش شبهجزیره ایبریامورد به این
نتیجه رسیدند که این دادهها از هماهنگی بسیار زیادی با دادههای
منطقه برخوردار میباشند Pena-Arancibia et al. (2013) .دقت
Era-Interim,
دادههای بازتحلیل شده پایگاههای
 ENCEP/NCARو ( JRA-25دادههای بازتحلیل شده ژاپن) و نیز
منابع بارشی مبتنی بر سنجش از دور  TRMM, PERSIANو
 CMORPHرا در جنوب و شرق آسیا مورد بررسی قرار داند و به
این نتیجه رسیدند که پایگاه  Era-Interimنسبت به منابع مذکور
از دقت بیشتری برخوردار هستند Krogh et al. (2015) .در
پژوهشی که روی حوضه رودخانه بیکر 2واقع در پاتاگونیا 3انجام
دادند ،به ارزیابی عملکرد دادههای بارشی بدست آمده از دو منبع

3. Patagonia
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 ECMWFو  CFSR1بر عملکرد مدل هیدرولوژیکی
پرداختند .نتایج نشان داد که دادههای بارش بدست آمده از منبع
 ECMWFنسبت به دو منبع دیگر از توانایی به مراتب باالتری
برای شبیهسازی رواناب برخوردار میباشندDe Leeuw et al. .
) (2015نیز به ارزیابی دادههای بارش بازتحلیل شده ECMWF3
در سطح کشور ولز و انگلستان پرداختند و نتایج بدست آمده را با
دادههای مشاهداتی مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج بدست آمده
حاکی از کمبرآودی بارش توسط این منبع به میزان  22درصد
داشت و میزان همبستگی بین دادههای  ECMWFو دادههای
مشاهداتی در مقیاس روزانه  0/91بود .همچنین در بحث بارش-
های حدی نیز تفاوت چندان زیادی بین منبع بارشی ECMWF
و دادههای زمینی مشاهده نگردیدRaziei and Sotodeh (2017) .
به ارزیابی دادههای بارش ماهانه  45ایستگاه همدیدی پراکنده در
سطح کشور با دادههای بارش ماهانه  Era-Interimپرداخت که
نتایج نشان داد در بیش از  70درصد ایستگاههای مورد بررسی
عملکرد این پایگاه بسیار قابل توجه میباشد به طوریکه ضریب
همبستگی بین دادههای مذکور و دادههای زمینی برای این
ایستگاهها همواره باالتر از  0/75میباشد .همچنین نتایج نشان
داد که پایگاه  Era-Interimبارش ایستگاههای ناحیه خزری و
برخی ایستگاههای ناحیه ساحلی خلیجفارس را کمتر از مقدار
واقعی پیشبینی مینماید.
با توجه به توضیحات فوق و استفاده گسترده از دادههای
بازتحلیل شده در نقاط مختلف دنیا ،پژوهش حاضر با هدف
ارزیابی عملکرد پایگاه بارش  Era-Interimدر حوضه آبریز
سفیدرود به انجام رسید است .این حوضه با وسعتی در حدود
 ۶1000کیلومترمربع و نیز دارا بودن تنوع اقلیمی و توپوگرافیکی
مختلفی یکی از مهمترین حوضههای آبریز کشور بشمار میآید.
توان تفکیک مکانی ( 0/125تا  1درجه) و زمانی زیاد ( 3ساعته
تا ساالنه) این پایگاه بارش و نیز تأکید مطالعات پیشین بر دقت
باالی آن در بخشهای مختلف دنیا ،یکی از دالیل اصلی انتخاب
این پایگاه در پژوهش حاضر میباشد .همچنین برای ارزیابی هرچه
بهتر این پایگاه بارشی از دادههای بارش پایگاه  TRMMکه مبتنی
بر تکنیکهای سنجش از دوری میباشد ،استفاده شده است.

مواد و روشها
محدوده مورد مطالعه

حوضهی آبریز سفیدرود در محل تالقی رشته کوههای البرز،
زاگرس و مرکزی بین مختصات جغرافیایی  4۶° 28′ 39″تا
 51 11 ′ 52 ″طول شرقی و  34° 52′ 49″تا 37° 5۶′ 4۶″
1. Climate Forecast System Reanalysis
2. Cold Regions Hydrological Model

عرض شمالی قرار دارد .مساحت این حوضه آبریز در حدود
 ۶0494کیلومترمربع است که حدوداً  7۶درصد آن را مناطق
کوهستانی و  24درصد آن را دشتها و کوهپایهها تشکیل
میدهند .بخش جنوبی آن در دامنههای شمال غربی زاگرس قرار
داشته و شامل حوضه آبریز قزل اوزن و تروال میباشد .بخش
میانی آن که در امتداد رشته کوههای مرکزی قرار داشته و به قله
آتشفشانی سهند منتهی میشود ،شامل حوضه آبریز رودخانههای
زنجان ،سجاس ،قرنقو و آیدغموش است .بخش شرقی آن نیز که
شامل حوضههای آبریز فیروز آباد ،طارم و شاهرود میباشد ،در
امتداد کوههای البرز واقع شده است .سفیدرود پرآبترین رودخانه
واقع در مناطق مرکزی و شمال ایران میباشد .این رودخانه از دو
شاخه اصلی بنام قزل اوزن و شاهرود تشکیل میشود که در شهر
منجیل بهم پیوسته و از آن به بعد سفیدرود نامیده میشود .در
این پژوهش قسمت سفیدرود -قزل اوزن (واقع در باالدست
ایستگاه هیدرومتری گیلوان) مورد مطالعه قرار گرفت .در شکل
( )1نمائی از موقعیت این حوضه آبریز و موقعیت ایستگاههای
هواشناسی موجود نشان داده شده است .همچنین موقعیت مناطق
موردنیاز برای بررسی سلول به سلول عملکرد منبع بارشی
 ECMWFنسبت به دادههای زمینی در شکل زیر و با حروف ،A
 C ،Bو  Dنشان دادهشده است .البته الزم به ذکر است که وسعت
حوضه مورد مطالعه بهقدری بزرگ میباشد که دربرگیرنده تنوع
اقلیمی و توپوگرافیکی مختلفی است و به همین خاطر برای اینکه
خروجیهای تحقیق تنها به ارزیابی متوسط بارش در سطح حوضه
معطوف نشود ،سعی گردید در بخشهای مختلف حوضه چند
سلول انتخاب شود تا عملکرد پایگاه بارش Era-Interimهرچه
بهتر مورد ارزیابی قرار گیرد .با توجه به شکل ( ،)1نقاط منتخب
در بخشهای جنوبی (مناطق کم ارتفاع و عمدت ًا دشتی) ،شمالی
(مناطق عمدتاً کوهستانی و مرتفع با پوششهای گیاهی متراکم)،
مرکزی (مناطق کم ارتفاع و عمدتاً دشتی) و غربی (مناطق با
ارتفاع نسبتاً زیاد و پوشش گیاهی کم) حوضه واقع شدهاند.
ايجاد دادههای شبکهبندی شده از روی دادههای زمينی

از آنجائی که دادههای بدست آمده از منابع بارشی به صورت
شبکهبندی شده میباشند ،بایستی دادههای ایستگاههای
سینوپتیک و بارانسنجی نیز با استفاده از تکنیکهای درونیابی
به صورت شبکهبندی شده تبدیل شوند تا بتوان ارزیابیها و
مقایسههای الزم بین آنها را به خوبی انجام داد .عملکرد هرکدام
از روشهای درونیابی بسته به نوع پدیده موردنظر و تراکم نقاط
موجود میتواند متفاوت باشد .بررسیهای صورت گرفته توسط
3. European Centre for Medium-Range Weather Forecasts

عزيزيان و رمضانی اعتدالی :ارزيابی دقت دادههای بازتحليل شده ...

محققین مختلف در زمینه ارزیابی کارایی روشهای مختلف
درونیابی برای ساخت نقشه رستری (شبکهبندی شده) بارش
حاکی از آن است که همواره روشهای مبتنی بر ارتفاع یا عامل
دیگر نمیتواند تضمین کننده برتری آن روش به روشهای ساده-
ای همچون  IDWباشد .بهعنوانمثال Dirks et al. (1998) ،به
ارزیابی  4روش مختلف درونیابی جهت ساخت نقشه توزیع مکانی
بارش در حوضه نورفولک پرداختند که نتایج نشان داد روش
کریجینگ دارای برتری چندان معنیداری بر روشهای ،IDW
پلیگون تیسن و روش متوسط وزنی نمیباشند .همچنین Hsieh
) et al. (2006با استفاده از دادههای روزانه  20ایستگاه بارشی
مختلف در حوضه آبریزی در کشور تایوان به این نتیجه رسیدند
که روش  IDWنتایج (نقشه توزیع مکانی بارش) به مراتب بهتری
را نسبت به کریجینگ معمولی ( )Ordinary Krigingبدست می-
دهد Ly et al. (2011) .نیز با ارزیابی روشهای  ،IDWپلیگون
تیسن و روشهای مختلف کریجینگ و کوکریجینگ به این نتیجه
رسیدند که لحاظ نمودن اثر ارتفاع در روشهایی همچون
کرجینگ و کوکریجینگ ،دقت روشهای درونیابی را بهبود

781

چندان معنیداری نبخشیده است .همچنین نتایج نشان داد که
روش  IDWعلی رغم عدم لحاظ نمودن ارتفاع از قابلیت کاربرد
مطلوبی برخوردار میباشد .با توجه به توضیحات فوق ،در پژوهش
حاضر و با توجه به ساختار سادهتر روش  IDWو نیز پیادهسازی
راحتتر آن در بستر  ،GISاز آن به عنوان روش درونیابی برای
ساخت شبکه رستری بارش بر اساس دادههای زمینی استفاده شد
(پیاده سازی روش درونیابی مذکور در بستر بسته نرمافزاری متن
باز کوانتوم  ) QGIS( GISو با استفاده از آمار روزانه بارش 78
ایستگاه هواشناسی در بازه زمانی  2000تا  2008صورت گرفت).
همچنین برای ارزیابی بهتر عملکرد پایگاه  ،ECMWFابعاد سلولی
مورد استفاده برای ساخت شبکه بارشی از روی دادههای زمینی،
 0/25درجه اختیار گردید .در این روش درونیابی از عامل
معکوس مجذور فاصله به عنوان عامل وزنی در درونیابی دادههای
هواشناسی مطابق رابطه ( )1استفاده شده است .جهت تعیین
دادههای هواشناسی در هر سلول ،فاصله بهصورت فاصله بین مرکز
سلول و مکان ایستگاههای هواشناسی در نظر گرفته شد.

شکل  -1موقعيت جغرافيايی حوضه آبريز سفيدرود و نحوه توزيع مکانی ايستگاههای هواشناسی
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در رابطه فوق :YISD ،مقادیر دادههای هواشناسی هر سلول

حاصل از روش معکوس مجذور فاصله :Yi ،مقادیر دادههای
هواشناسی در ایستگاه iام :di ،فاصله بین مرکز هر سلول با ایستگاه
iام و  :nتعداد ایستگاههای دخیل در درونیابی ( Xie et al.,
.)2007
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شاخصهای آماری مورد استفاده برای ارزیابی پایگاه بارش
ECMWF

در این پژوهش برای ارزیابی پایگاه بارش  ECMWFاز دو
مجموع از شاخصها استفاده شده است که شاخصهای گروه اول
متشکل از  RMSEو  CCبوده و شاخصهای گروه دوم که به
شاخصهای طبقهبندی شده معروف هستند متشکل از
 POD ،Accuracyو  FARمیباشند (جدول  .)1در جدول (،)1
 :Robsمقادیر مشاهداتی :Rsat ،مقادیر شبیهسازی : Robs ،میانگین
مقادیر مشاهداتی : Rsat ،میانگین مقادیر شبیهسازی توسط پایگاه
داده موردنظر و  :nتعداد دادههای بارشی در طول بازه زمانی می-
باشند .از بین شاخصهای جدول ( )1شاخصهای  1تا  3بر اساس
مقدار بارش برآوردی تعیین میشوند ،درحالیکه شاخصهای 4
تا  ۶بر اساس رخداد و عدم رخداد بارش تعیین میشوند .یکی از
سادهترین شاخصها برای ارزیابی دقت رویدادهای پیشبینی شده
توسط یک منبع بارشی ،شاخص  Accuracyمیباشد که نشان-
دهنده کسری از همه پیشبینیهای درست است ( Ebert et al.,

 .)2007; Lo Conti et al., 2014محدوده عددی این شاخص بین
صفر تا  1میباشد که در بهترین وضعیت مقدار  1را به خود
اختصاص میدهد .بهعبارتدیگر هر چه مقدار این شاخص به عدد
 1نزدیکتر باشد ،دقت منبع بارش ماهوارهای باالتر است .شاخص
 PODنشاندهنده نسبت شناسایی صحیح بارش منبع ماهوارهای
به تعداد کل رخدادهای بارش مشاهده شده در ایستگاههای زمینی
است .محدوده عددی این شاخص بین صفر تا  1بوده و هر چه
میزان شاخص مزبور به عدد  1نزدیکتر باشد ،عملکرد منبع بارش
ماهوارهای در پیشبینی وقوع بارندگی صحیحتر است .شاخص
 FARنیز به عنوان معیاری جهت بررسی عملکرد پایگاه بارشی در
تشخیصهای اشتباه میباشد .یعنی مواقعی وجود دارد که در
ایستگاههای زمینی بارشی ثبت نشده است ولی پایگاه بارش وقوع
بارندگی را به اشتباه ثبت نموده است .محدوده عددی این شاخص
بین صفر تا  1است و هر چه میزان شاخص  FARبه صفر نزدیکتر
باشد ،عملکرد مدل ماهوارهای بهتر خواهد بود ( Ebert et al.,
.)2007; Lo Conti et al., 2014

جدول  -1شاخصهای آماری و طبقهبندی جدولی مورد استفاده در اين پژوهش
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نتايج و بحث
ارزيابی عملکرد پايگاه بارش  ECMWFنسبت به دادههای
زمينی

به منظور بررسی دقیقتر میزان کارایی پایگاه بارش مورد استفاده
در این پژوهش ،نمودار پراکنش اطالعات برای چند سلول مختلف
ترسیم گردید (سلولهای  C ،B ،Aو  Dکه بر روی شکل ( )1نیز
نشان داده شدهاند) که نتایج آن در شکلهای ( 2و  )3نشان داده
شده است .برای ارزیابی کلی این پایگاه از متوسط اطالعات بارش

Bias

3

Accuracy

4

Probability of Detection

5

False Alarm Ratio

6

بدست آمده در سطح حوضه نسبت به متوسط دادههای مشاهداتی
نیز در دو مقیاس روزانه (شکل  )2-Eو ماهانه ( )3-Eاستفاده بعمل
آمد .همچنین الزم به ذکر است که منظور از متوسط دادههای
مشاهداتی در سطح حوضه این است که ابتدا سری زمانی بارش
برای تمامی سلولها و از روی شبکه رستری بارش زمینی (بدست
آمده از تکنیک درونیابی  )IDWو پایگاه  Era-Interimاستخراج و
سپس با متوسطگیری تمامی آنها متوسط سری زمانی بارش در
سطح حوضه برای هر دو منبع مذکور بدست آمد (شکل  2-Eو

عزيزيان و رمضانی اعتدالی :ارزيابی دقت دادههای بازتحليل شده 783 ...

 .)3-Eهمچنین برای ارزیابی هرچه بهتر عملکرد دادههای
بازتحلیل شده  Era-Interimاز دادههای بارش مبتنی بر تکنیک
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شکل  -2عملکرد پايگاه بارش  ECMWFدر بخشهای مختلف حوضه آبريز سفيدورود (مقياس روزانه)

نتایج حاصل از ارزیابی شاخصهای آماری مربوط به پایگاه

حاکی از آن است که این پایگاه بارشی تقریباً در تمامی سطح

بارش  ECMWFدر مقیاس روزانه ،حاکی از عملکرد باالی آن

حوضه ،تمایل به بیش برآوردی داشته و مقدار بارش را بیشتر از

دارد .طبق محاسبات صورت گرفته در این گام زمانی ،در سطح

آنچه که در ایستگاههای زمینی ثبت شده ،برآورد نموده است.

حوضه آبریز سفیدرود شاخص  CCهمواره باالتر از  0/۶میباشد.

الزم به ذکر است که با اصالح این پایگاه بارشی بر اساس روابط

نکته قابل توجه دیگر این است که این پایگاه بارش در تشخیص

همبستگی موجود (در شکل ( )2قابل مشاهده است) میتوان

بارشهای کمتر از  2میلیمتر در روز در سطح حوضه آبریز

مقدار شاخص  Biasرا تا حد زیادی کاهش داد .همچنین مقدار

سفیدرود دارای خطا بوده و روزهای موردنظر را بدون بارش

شاخص  RMSEکه مبین میانگین خطاهای موجود بین دادههای

تشخیص میدهد .بررسی مقدار شاخص  Biasنیز (که نشاندهنده

مشاهداتی و منبع بارشی میباشد ،در این منبع همواره کمتر از

متوسط اختالف بین مقادیر بارش مشاهداتی و ماهوارهای است)

 2/3میلیمتر میباشد .مقدار این شاخص نیز خود گویای عملکرد
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مناسب این پایگاه اطالعاتی ارزشمند نسبت به دادههای زمینی

متغیر بوده و مقدار متوسط آن در سطح حوضه در حدود 20/۶

در مقیاس زمانی روزانه میباشد .بررسی مقادیر بدست آمده در

میلیمتر در ماه میباشد .همانطور که عنوان شد ،پایگاه مذکور

این پژوهش با تحقیقات صورت گرفته توسط پژوهشگران مختلف

تقریباً در بیشتر موارد مقدار بارش را بیشبرآورد نموده که این

Dezfuli et

مسئله در بارشهای بزرگتر از  20میلیمتر نمود بیشتری دارد.

) al. (2016با ارزیابی دادههای بارشی مبتنی بر تکنیکهای

همچنین محاسبات صورت گرفته نشان میدهد که مقدار شاخص

سنجش از دوری مانند  PERSIANو  TRMMنشان دادند که

آماری  RMSEدر سطح حوضه آبریز سفیدرود و در مقیاس ماهانه

مقدار شاخص  RMSEدر مقیاس روزانه و در حوضه آبریزی

بین  18تا  27میلیمتر متغیر میباشد که نسبت به نتایج بدست

همچون گرگانرود بین  2/9تا  5/4میلیمتر متغیر میباشد.

آمده از مطالعات ) Miri et al. (2016بسیار کمتر میباشد .زیرا

همچنین تحقیقات ) Khodadost et al. (2017نیز حاکی از آن

این محققین با ارزیابی کارایی منابع بارشی  TRMMو  GPCCدر

TRMM

سطح کشور ایران و در مقیاس ماهانه نشان دادند که در محدوده

و  IMERGدر حوضههای آبریز استان خراسان رضوی و در مقیاس

حوضه آبریز سفیدرود مقدار شاخص  RMSEبین  20تا 35

روزانه به ترتیب معادل  1/8و  1/9میلیمتر میباشد .بررسی نتایج

میلیمتر متغیر میباشد.

همخوانی مناسبی را نشان میدهد .به عنوان مثال،

است که مقدار شاخص  RMSEمربوط به منابع بارشی

بدست آمده از ارزیابی پایگاه بارشی  TRMMدر سطح حوضه

همانطور که پیشتر نیز عنوان شد ،در این پژوهش برای

آبریز سفیدرود نیز حاکی از عملکرد ضعیف آن نسبت به پایگاه

ارزیابی هرچه بهتر پایگاه بارشی مذکور از دادههای پایگاه بارش

 ECMWFمیباشد .همانطور که در شکل ) (2-Fنشان داده شده

 TRMMنیز استفاده گردید .در شکل ( )3-Fنمودار پراکنش

است ،متوسط ضریب همبستگی بین دادههای زمینی و دادههای

مقادیر بارش ماهانه دادههای مشاهدهای و مقادیر بدست آمده از

بازتحلیل شده  Era-Interimنسبت به مقادیر متناظر بدست آمده

پایگاه  TRMMنشان داده شده است .با توجه به شکل مذکور،

از کاربرد پایگاه بارش  TRMMدر حدود  2/۶برابر میباشد که

اگرچه در گام زمانی ماهانه میزان همبستگی بین دادههای بارش

این خود حاکی از برتری قابل توجه پایگاههای بارشی باز تحلیل

زمینی و ماهوارهای (بر اساس متوسط دادههای بارشی حوضه)

شده نسبت به روشهای مبتنی بر سنجش از دور دارد .همچنین

افزایش یافته و به مقدار 0/57رسیده است ،اما پایگاه بارشی

بر اساس شاخص  ،Biasپایگاه بارشی  TRMMدارای انحراف قابل

 ECMWFبا دارا بودن ضریب همبستگی معادل  0/94از برتری

توجهی در برآورد بارش میباشد که این مقدار تقریباً بیش از 4

قابل توجهی برخوردار است .پایگاه بارشی  TRMMنیز همچون

برابر عملکرد  ECMWFمیباشد.

 ECMWFعمدت ًا تمایل به بیشبرآوردی بارش به ویژه در بارش-

عملکرد پایگاه بارش  ECMWFدر تخمین مقدار بارش

های حدی داشته و با توجه به مقدار شاخص  ،Biasاین پایگاه

ماهانه نیز حاکی از وجود همبستگی بسیار باال با دادههای

بارشی از میزان خطا و انحراف زیادی در تخمین بارش برخوردار

مشاهداتی میباشد ،بطوریکه ضریب همبستگی در عمده

میباشد .همانطور که مالحظه میگردد ،پایگاه بارش

سلولهای حوضه باالتر از  0/8میباشد .همچنین میزان ضریب

 Interimعلی رغم تمایل به بیش برآوردی بارش ،دارای عملکرد

هبستگی بین دادههای متوسطگیری شده در سطح حوضه و داده-

قابل قبولی نسبتاً به پایگاههای بارش دیگر بوده و در مقیاس زمانی

های مشاهداتی در حدود  0/94میباشد که این خود بهخوبی

ماهانه دارای عملکرد بهتری نسبت به گام زمانی روزانه برخوردار

گویای عملکرد بسیار باالی این پایگاه در تخمین بارش ماهانه در

است .هرچند با تحصیح اریبی بر روی این پایگاه بارشی میتوان

سطح حوضه موردمطالعه است .محاسبات مربوط به شاخص Bias

عملکرد آن را تا حد قابل توجهی بهبود بخشید .لذا چنانچه محقق

نیز نشان میدهد که همچون مقیاس زمانی روزانه ،در مقیاس

یا پژوهشگری در حوضه فاقد آماری بخواهد یک پایگاه بارشی از

ماهانه نیز پایگاه بارش  ECMWFمقدار بارش را بیشتر از آنچه

میان چندین پایگاه بارشی موجود (خواه ایستگاه مبنا ،خواه مدل

که در سطح زمین ثبت شده ،برآورد مینماید .اما نکته قابلتوجه

مبنا و خواه مبتنی بر تکنیکهای سنجش از دور) را برای هدف

این است که این بیشبرآوردی در این گام زمانی به مراتب کمتر

موردنظر (شبیهسازی رواناب ،برآورد بیالن و یا محاسبه شاخص-

ا ز گام زمانی روزانه است .طبق محاسبات صورت گرفته مقدار

های خشکسالی) انتخاب نماید ،پایگاه بارشی  Era-Interimمی-

شاخص  Biasدر سطح حوضه بین  3/9تا  33میلیمتر در ماه

تواند یکی از گزینههای مناسب مدنظر قرار گیرد.

Era-
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شکل  -3عملکرد پايگاه بارش  ECMWFدر تخمين بارش در سطح حوضه سفيدورود (مقياس ماهانه)

تحليل مکانی 1پايگاه بارش  ECMWFدر سطح حوضه

دقت دادههای بارش ماهوارهای از یک منطقه به منطقه دیگر
متفاوت است و امروزه با اطمینان در مورد صحیح بـودن اطالعات
بارش ماهوارهای خاص ،نمیتوان اظهارنظر نمود ( Ashouri et al.,
 )2015; Duan et al., 2016و لذا قبل از استفاده بایستی صحت
آنها در منطقه مطالعاتی مورد ارزیابی قرار گیرد .یکی از روش-
های مناسب برای ارزیابی دقت هرکدام از پایگاههای بارشی در
منطقه موردنظر ،بررسی و تحلیل مکانی دادههای بدست آمده از
منابع بارشی مختلف میباشد .در این پژوهش مقادیر شاخصهای
1. Spatial Analysis

آماری  CCو  RMSEبرای تمامی سلولها محاسبه و نتایج آن
بهصورت مکانی و در دو مقیاس زمانی روزانه و ماهانه تهیه گردید
که در شکلهای ( 4و  )5قابل مشاهده میباشد .همچنین الزم به
ذکر است که برای محاسبه شاخصهای مذکور ،ابتدا با استفاده از
روش درونیابی  IDWکه پیشتر در مورد آن توضیح داده شد ،نقشه
شبکهبندی شده بارش از روی ایستگاههای هواشناسی واقع در
حوضه مورد مطالعه ( 78ایستگاه) ایجاد گردید .سپس سری زمانی
بارش مربوط به هر سلول از شبکه رستری مذکور استخراج و با
سری زمانی بدست آمده از پایگاه بارش  Era-Interimمقایسه و
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شاخصهای آماری  CCو  RMSEبرای هر کدام محاسبه گردید.
با مشخص شدن شاخصهای مذکور برای تمامی سلولها به

راحتی میتوان روند تغییرات مکانی آنها را در سطح حوضه
بررسی نمود.

شکل  -4تغييرات مکانی شاخصهای آماری  CCو  RMSEپايگاه بارش  ECMWFدر سطح حوضه سفيدورود (در مقياس روزانه)

Ave_RMSE=27.
5

Ave_CC
=0.86

شکل  -5تغييرات مکانی شاخصهای آماری  CCو  RMSEپايگاه بارش  ECMWFدر سطح حوضه سفيدورود (در مقياس ماهانه)

بررسی شاخص آماری  CCبرای تمامی سلولهای
محاسباتی در سطح حوضه سفیدرود و در مقیاس زمانی روزانه
حاکی از آن است که دادههای بدست آمده از پایگاه بارش
 ECMWFاز همبستگی مناسبی با دادههای زمینی برخوردار می-
باشند ،بهطوریکه در این مقیاس مقدار این شاخص در کل حوضه
بین  0/4تا  0/8متغیر میباشد .با توجه به شکل ( )4عملکرد
پایگاه  ECMWFدر مناطق جنوبی و تا حدی مرکزی حوضه آبریز
سفیدرود قابل توجه بوده ،بهطوریکه میزان شاخص  CCبرای این
مناطق بین  0/55تا  0/75متغیر میباشد .همچنین مقدار متوسط
شاخص  RMSEدر سطح حوضه کمتر از  2/۶میلیمتر است و
این خود گویای انحراف کم دادههای این منبع نسبت به دادههای
زمینی میباشد .با توجه به شکل ( ،)4مقدار این شاخص در بخش-
های جنوبی ،مرکزی و غربی حوضه دارای کمترین مقدار بوده و
در عین حال مقدار همبستگی بین دادههای زمینی و دادههای
بازتحلیل شده باالترین مقدار میباشد .همانطور که پیشتر نیز

عنوان شد نتایج بدست آمده با تحقیقات انجام شده در حوضههای
مشابه ()Dezfuli et al., 2016; Khodadost et al., 2017
همخوانی داشته و حتی از نظر مقدار شاخص  ،RMSEعملکرد
پایگاه  ECMWFنسبت به آنها بسیار بهتر میباشد .در مقیاس
زمانی ماهانه نیز عملکرد این پایگاه بارشی به دادههای زمینی
بسیار نزدیک بوده (به ویژه بخشهای واقع در جنوب ،مرکز و غرب
حوضه سفیدرود) بطوریکه میزان شاخص  CCدر سطح حوضه
بین  0/72تا  0/94متغیر میباشد .با توجه به توضیحات فوق
میتوان چنین استنباط نمود که این پایگاه اطالعاتی ارزشمند از
کفایت بسیار مناسبی برای تخمین مقدار بارش در هر دو مقیاس
زمانی روزانه و ماهانه برخوردار میباشد.
ارزيابی عملکرد پايگاه بارش  ECMWFبر اساس شاخصهای
آماری طبقهبندی

همانطور که عنوان شد ،در این پژوهش و برای ارزیابی عملکرد
پایگاه بارش  ECMWFاز شاخصهای طبقهبندی ،Accuracy
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 PODو  FARنیز استفاده بعمل آمد که نتایج آن برای مقیاسهای
روزانه و ماهانه به ترتیب در شکلهای ( ۶و  )7نشان داده شده
است .همانطور که مالحظه میگردد ،در مقیاس روزانه و بر اساس
شاخص  ،Accuracyپایگاه بارش  ECMWFدارای عملکرد باالیی
از نظر پیشبینیهای صحیح بارش میباشد .متوسط این شاخص
در سطح حوضه سفیدرود معادل 0/79میباشد .همچنین طبق
محاسبات صورت گرفته مقدار متوسط شاخص  FARدر سطح
حوضه سفیدرود در حدود  30درصد است که به نسبت مطالعات
پیشین ،این پایگاه اطالعاتی دارای خطای کمی در زمینه گزارش-
های اشتباه است .به عنوان مثال ،تحقیقات Dezfuli et al.
) (2016بر روی پایگاههای بارش  TRMMو  PERSIANنشان داد

که مقدار شاخص  FARدر آنها به ترتیب معادل  ۶3و  ۶9درصد
میباشد .همچنین ) Sharifi et al. (2016نیز با ارزیابی بارشهای
بدست آمده از دو پایگاه  IMERGو  TRMMمقدار شاخص FAR
را به ترتیب معادل  39و  75درصد گزارش نمودند .همین مسئله
حاکی از توانائی باالی پایگاه  ECMWFدر تشخیص روزهای
بارانی میباشد و به نظر میرسد میتوان از آن در سامانههای
پیشبینی (مانند :پیشبینی بارش ،سیستم هشدار سیل ،پایش
خشکسالی و  ) . . .استفاده نمود .همچنین در زمینه تشخیص
صحیح وقوع بارش (بر اساس شاخص  ،)PODپایگاه بارش
 ECMWFدارای عملکرد بسیار مناسبی میباشد.
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نتایج بدست آمده در گام زمانی ماهانه نیز حاکی از آن است
که پایگاه بارش  ECMWFبا دارا بودن متوسط شاخص
 Accuracyمعادل  0/77دارای عملکرد باالیی در پیشبینی
صحیح رخدادهای بارشی میباشد .بر اساس عملکرد پایگاه در
شناسایی صحیح روزهای بارانی ( ،)PODنتایج حاکی از آن است
که این منبع در بیش از  75درصد مواقع ،روزهای بارانی را درست
پیشبینی نموده است که همین مسئله نشان میدهد این پایگاه
از قابلیت کاربردی قابل قبولی در سیستمهای هشدار سیالب (به
ویژه در حوضههای بزرگ مقیاس) برخوردار میباشد .همچنین
بررسی شاخص  FARنیز حاکی از آن است که عملکرد پایگاه
بارش  ECMWFقابل قبول بوده و تقریباً در  34درصد مواقع،
رخداد بارشی به اشتباه گزارش شده است .همچنین الزم به ذکر
است که مقدار شاخص  FARبرای پایگاه  ECMWFدر ماههای
ژانویه ،فوریه ،مارس ،آوریل ،می ،نوآمبر و دسامبر (که تقریباً جزء
ماههای پر بارش هستند) همواره کمتر از  0/3میباشد که حاکی
از عملکرد بسیار باالی این پایگاه در عدم گزارش اشتباه روزهای

بارانی میباشد .طبق تحقیقات انجام شده

( Greene and

;Morrissey, 2000; Steiner et al., 2003; Hong et al., 2006
;AghaKouchak et al., 2009; Dembele and Zwart 2016
 ،)Duan et al. 2016; Ashouri et al. 2016عمده پایگاههای

بارشی مبتنی بر سنجش از دور در شناسایی روزهای بارانی در
ماههای گرم سال (جون ،جوالی ،اوت ،سپتامبر و اکتبر) دارای
عملکرد ضعیفی هستند .همین مسئله برای پایگاه مذکور نیز
صادق است .همانطور که در شکل ( )7نشان داده شده است ،در
ماههای گرم سال (ژوئن ،جوالی ،آگوست ،سپتامبر و اکتبر) مقدار
شاخص  FARباال بوده به طوریکه در ماه آگوست و سپتامبر میزان
گزارشهای اشتباه به باالی  70درصد نیز میرسد .علت اصلی این
عملکرد ضعیف را این چنین میتوان عنوان نمود که در ماههای
گرم ،ابرها پس از تشکیل دوام زیادی نداشته (دارای ضخامت کمی
هستند) و به سرعت از بین میروند و لذا سنجندهها نمیتوانند به
خوبی دمای باالی ابر را محاسبه نمایند که همین مسئله میتواند
موجب کاهش دقت آنها در تخمین ضخامت ابر و مقدار بارش
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شود ( .)Kidd et al., 2013; De Leeuw et al. 2015همانطور که
مالحظه میگردد ،پایگاه بارش  ECMWFبا ترکیب خروجی
مدلهای گردش عمومی جو و مدلهای سطح زمین و واسنجی

نتایج آنها با استفاده از دادههای زمینی ،عملکرد بسیار مناسبی
را به ویژه در تخمین بارش بدست میدهد.
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بحث و نتيجه گيری
بارندگی به دلیل تغییرات مکانی و زمانی ،از اهمیت زیادی در
مطالعات منابع آب ،کشاورزی و هیدرولوژی برخوردار است.
بنابراین داشتن اطالعات بارندگی با گستردگی مکانی و زمانی باال
در بررسی تغییرات اقلیمی و مطالعات پایه منابع آب از اهمیت
قابلتوجهی برخوردار است .تکنیکهای ماهوارهای و سنجش از
دور ،در کنار مدلهای گردش عمومی جو ( )GCMقابلیت تهیه
اطالعات اقلیمی بهخصوص بارش را برای گسترههای زمانی و
مکانی مختلف ایجاد نمودهاند .استفاده از این منابع بارشی که هر
کدام دارای عدم قطعیتهایی میباشند ،بدون ارزیابی و مقایسه با
دادههای زمینی چندان معقول و کاربردی به نظر نمیرسد .یکی
از مهمترین منابع بارشی که در حال حاضر از کاربرد زیادی در
سطح جهان برخوردار میباشد ،منبع بارشی باز تحلیل شده Era-
 Interimپایگاه اطالعاتی  ECMWFاتحادیه اروپا میباشد.
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی این پایگاه اطالعاتی در سطح
حوضه آبریز سفیدرود در گامهای زمانی روزانه و ماهانه به انجام
رسیده است .همچنین برای ارزیابی هرچه بهتر این پایگاه بارشی
از دادههای بارشی مبتنی بر سنجش از دور  TRMMنیز استفاده
بعمل آمد .نتایج بدست آمده در سطح حوضه آبریز سفیدرود نشان
داد که پایگاه بارشی باز تحلیل شده  Era-Interimدارای
همبستگی بسیار زیادی با دادههای زمینی میباشد .به عنوان مثال
در دو گام زمانی روزانه و ماهانه مقدار شاخص  CCبه ترتیب

معادل  0/8۶و  0/94بدست آمد ،در حالیکه در پایگاه بارشی
 TRMMاین مقادیر به ترتیب معادل  0/32و  0/57بدست آمد.
همانطور که مالحظه میگردد دادههای بازتحلیل شده به علت
لحاظ نمودن اثر دادههای زمینی در مرحله صحتسنجی مدلهای
گردش عمومی جو و مدلهای سطح زمین ،از عملکرد بهتری در
تخمین مؤلفههای هیدرولوژیکی همچون بارش برخوردار میباشند
و این درحالیست که پایگاههای بارشی مبتنی بر سنجش از دور تنها
بر اساس تخمین ضخامت ابر و میزان آب قابل بارش توسط آن ،بارش
را برآورد مینمایند .همچنین بررسی توزیع مکانی تغییرات ضریب
همبستگی در سطح حوضه حاکی از وجود ارتباط بسیار نزدیک با
دادههای زمینی و پایگاه  ECMWFدر عمده مناطق حوضه به ویژه
در بخشهای جنوبی ،مرکز و غربی میباشد.
یکی از علتهای اصلی این عملکرد بسیار قابل توجه را
میتوان به ساختار مبتنی بر داده گواری ()Data Assimilation
پایگاه  ECMWFمرتبط نمود که همواره و در بازههای زمانی
مختلف با برقراری ارتباط با ایستگاههای زمینی ،عملکرد خود را
در تخمین بارش و همچنین شبیهسازی مولفههای هیدرولوژیکی
مهمی همچون :رطوبت خاک ،رواناب سطحی ،تبخیر و تعرق و . .
 .بهبود میبخشد .علیرغم وجود همبستگی بسیار باال بین این
پایگاه بارش و دادههای زمینی ،پایگاه  ECMWFهمواره تمایل به
بیش برآوردی بارش داشته و در بیشتر بخشهای حوضه مقدار
بارش بیشتر از مقدار واقعی ثبت شده در سطح زمین میباشد که
یکی از علتهای اصلی آن را نیز میتوان به عدم توانائی مدل
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 که مبین درصد گزارشهایFAR مقدار شاخص طبقهبندی
30  در سطح حوضه آبریز سفیدرود در حدود،اشتباه میباشد
درصد میباشد که در مقایسه با دیگر پایگاههای بارش بسیار
 در گام زمانی ماهانه نیز اگرچه پایگاه مذکور.مطلوب می باشد
دارای عملکرد مناسبی است ولی در ماههای گرم سال میزان
 با توجه به. درصد نیز میرسد70 شاخص مذکور به باالی
توضیحات مذکور چنین میتوان برداشت نمود که پایگاه بارش
 دارای عملکرد بسیار مناسبی در سطح حوضه آبریزECMWF
سفیدرود بوده و لذا در حوضههای فاقد آمار مشابه با حوضه مذکور
و یا در مدلسازیهای هیدرولوژیکی که نیازمند دادههای بارشی
دقیقتری هستند این پایگاه بارشی میتواند به عنوان یکی از منابع
 هرچند ذکر این نکته نیز.بارشی توانمند مدنظر قرار گیرد
ضروریست که پایگاه مذکور قبل از استفاده بایستی در حوضه
موردنظر مورد ارزیابی قرار گیرد تا از خطاهای احتمالی موجود در
.مطالعات جلوگیری بعمل آید

 جهت لحاظ نمودنEra-Interim عددی مورد استفاده در پایگاه
 بهطورکلی.شرایط پیچیده توپوگرافی در یک منطقه مرتبط نمود
مدلهای عددی پیشبینی وضع هوا در مراکزی همچون
- توانایی و دقت خوبی در شبیهNCEP/NCAR  حتیECMWF
 موارد مذکور موجب.سازی بارشهای همرفتی و اروگرافیک ندارند
میشود که پایگاه مذکور در برآورد مقادیر بارش به ویژه بارشهای
حدی (که از اهمیت زیادی در سامانههای پیشبینی سیالب و
 لذا.خشکسالی برخوردار هستند) دارای عملکرد ضعیفتری باشد
برای رسیدن به مقادیر صحیح بارش در یک منطقه خاص توصیه
 میزان تصحیح،میشود ابتدا با استفاده از دادههای زمینی موجود
. محاسبه و سپس از آن استفاده شودECMWF اریبی پایگاه بارش
همچنین در هر دو گام زمانی روزانه و ماهانه این پایگاه از
توانائی بسیار مناسبی در پیشبینی صحیح وقوع یا عدم وقوع
 برخوردار،بارش و ثبت گزارشهای اشتباه کم از وقوع بارندگی
 متوسط، طبق نتایج بدست آمده در گام زمانی روزانه.میباشد
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