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دادههای بازتحلیل  ERA5-Landبا مشاهدات زمینی در ایران
مقایسه 
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 1استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی،دانشکده مهندسی عمران بابل ،مازندران ،ایران
 2دانش آموخته دکتری ،پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ،تهران ،ایران
(دریافت ،1400 /08 /14 :پذیرش)1400 /10 /22 :

چكيده
داده های بازتحلیل که منبع مهمی از اطالعات جوّی هستند ،کاربری های متنوعی نظیر مطالعات اقلیمی ،مدلسازیهای آبشناختی و پیشبینی
عددی وضع هوا دارند .ارزیابی میزان کارایی محصوالت بازتحلیل در هر منطقه قبل از استفاده اهمیت زیادی دارد .در این مطالعه ،پتانسیل
پارامترهای فشار سطح دریا ،دما در تراز  2متر ،سرعت باد در تراز  10متر از سطح زمین و دمای نقطه شبنم بازتحلیل  ERA5-Landدر ایران
به صورت زمانی و مکانی ارزیابی می شود .برای این منظور ،از مشاهدات زیر  -روزانه  406ایستگاه همدیدی از سال  1999تا  2019استفاده شد .در
کل منطقه ،همبستگی میانگین محصوالت  ERA5-Landو اندازهگیریهای محلی دمای  2متری ،فشار سطحی ،سرعت باد  10متری و دمای
نقطه شبنم بهترتیب  0/49 ،0/98 ،0/97و  0/88بود .همچنین میانگین  RM SEبرای پارامترهای استخراجشده از  ERA5-Landدر مقایسه با
مشاهدات واقعی بهترتیب  2/87درجه سانتیگراد 19/42 ،هکتوپاسکال 2/52 ،متر بر ثانیه و  4/12درجه سانتیگراد بهدستآمد .بررسی مقادیر اریبی
نشان داد ک ه در منطقه ایران ERA5-Land ،به طور میانگین همه متغیرهای مورد مطالعه را کمتر از مقدار مشاهداتی برآورد میکند .عالوهبراین،
رابطه مقادیر برآورد شده خطا و اختالف ارتفاع نقاط شبکه  ERA5-Landو ارتفاع ایستگاه نشان داد با افزایش اختالف ارتفاع ،اندازه اریبی منفی و
جذر میانگین مربعات خطای موجود در دمای  2متری و فشار سطحی  ERA5-Landبه طور معناداری افزایش مییابد.
واژههای کلیدی  :داده بازتحلیل ، ERA5-land ،مشاهدات سطحی ،ارزیابی آماری

* نگارنده رابط:

ali.sam@nit.ac.ir
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متغیرهای جوّی هم در سطح زمین و هم در ارتفاعات

جوّ زمین و تغییرات اقلیمی تأثیر کامالً حیاتی بر زندگی

هستند که در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از کاربران

بشر دارند و سال هاست که پژوهشگران زيادی در اين

و محققان قرار گرفته اند .اين دادهها در حقیقت با ترکیب

حوزه از علوم مربوط به زمین فعالیت میکنند .وجود

اندازهگیری های مختلف زمینی ،ماهوارهای و اقیانوسی در

دادههای مناسبی از متغیرهای سطحی و جوّ باال که صحت

يك مدل عددی دينامیکی  -فیزيکی بهدست میآيند

زيادی داشته باشند ،در مطالعه ،مدلسازی ،پايش و

(تارک و همکاران .) 2020 ،دادههای بازتحلیل بهصورت

پیشبینی حوادث شديد جوّی و تغییرات اقلیمی و

رايگان و برای عموم با قالبهای استاندارد در دسترس

آبشناختی بسیار تعیینکننده است؛ برای مثال ،متغیر

هستند و با تفکیك مکانی و زمانی متنوع در بازههای

بارش جزء مهم مدلهای آبشناختی است .اين مدلها

زمانی طوالنی مدت به صورت جهانی يا محلی ،متغیرهای

عالوه بر بارش ،برای افزايش قدرت پیشبینی خود از

هواشناسی را تو لید میکنند (شفیلد .) 2016 ،در هنگام

متغیرهايی نظیر دما ،سرعت باد و رطوبت نسبی نیز استفاده

تولید دادههای بازتحلیل ،مدلهای عددی قوانین فیزيکی

میکنند (سینگ و وولهیسر .) 2002 ،همچنین برای

را نیز درنظر می گیرند .اين نوع از منابع دادههای

محاسبه تبخیر و تعرق ،به دادههای هواشناسی نظیر دما،

هواشناسی ،توصیف دقیقی از وضعیت آبوهوای گذشته

سرعت باد ،تشعشعات خورشیدی و رطوبت نسبی نیاز

هستند که با داده گواری مشاهدات زمینی و جوّی بهدست -

است (پلوسی و همکاران.)2020 ،

آمده از منابع متعدد به درون مدل فیزيکی حاصل میشوند

مشاهدات زمینی ،مح صوالت ماهواره ای و دادههای

(سوکی و همکاران.)2016 ،

بازتحلیل ،منابع مختلف مورد استفاده دادههای هواشناسی

امروزه ،چندين مرکز مدلسازی ،محصوالت بازتحلیل

هستند .وجود ايستگاه های هواشناسی سطحی با مشاهدات

را در اختیار کاربران قرار میدهند .اين محصوالت از

طوالنی مدت ،ارزش زيادی در پايش روند تغییرات اقلیمی

لحاظ تفکیك مکانی و زمانی و تعداد سطوح فشاری

و آبشناسی دارد (ناومن وهمکاران .)2014 ،بههرحال در

متفاوت هستند .نمونه هايی از محصوالت بازتحلیل

خیلی از کشورهای حتی توسعهيافته ،تعداد ايستگاههای

عبارتاند ازNCEP/NCAR :؛  MERRAو

محدودی پارامترهای هواشناسی را بهصورت پیوسته و با

 .Interimاين دادهها در زمینههای مختلف محیطی و

تفکیك زمانی مناسب ثبت میکنند.

آبشناختی نظیر مدلسازی منطقهای و پیشبینی وضع هوا

ERA-

محصوالت ماهواره ای از ديگر منابع دادههای

استفاده میشوند و جايگزينی مناسب برای مشاهدات

هواشناسی هستند که برای جبران نبود مشاهدات

واقعی در مدلهای آبشناختی هستند (اسو و همکاران،

ايستگاه های زمینی از آنها استفاده میشود .ماهوارهها با

 2016و رافولت و همکاران.)2017 ،

تفکیك مکانی و زمانی مختلف ،دادههايی را در مقیاس

در سال های اخیر ،با توسعه ابزار محاسباتی ،روشهای

جهانی تولید میکنند .اين دادهها که بهصورت

داده گواری ،مدلهای  NWPو بهبود دادههای مشاهداتی

اندازهگیریهای غیر مستقیم از متغیر مورد نظر هستند،

از جوّ و سطح زمین به کمك روشهای سنجش از دور،

معموالً اريبی دارند و برای کالیبراسیون به دادههای زمینی

کیفیت داده های بازتحلیل ارتقا يافته است .در ماه مارس

نیاز دارند (فرتین و همکاران .) 2015 ،از طرف ديگر،

 2017پیشرفتهترين محصول بازتحلیل  ECMWFبه نام

داده های بازتحلیل نیز منبع ديگری از تعداد زيادی از

 ERA5برای دوره  1979تا حال حاضر منتشر شد (هرباچ
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و دی.)2019 ،
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 ERA5-Landو  (HAR) Hight Asian Refinedدر

 ERA5نسبت به مشابه قديمیتر خود ()ERA-Interim

منطقه کوهستانی نپال پرداختند .هوآی و همکاران ()2021

از سامانه داده گواری چهاربعدی پیشرفتهتر و منابع داده

مشاهدات پارامترهای بارش ،فشار ،دما و سرعت باد از 19

بیشتری بهره گرفته است .عالوهبراين ،محصوالت

ايستگاه واقع در کوههای گیلیان (  ) Qilianرا با مجموعه

بازتحلیل  ERA5تفکیك مکانی حدود  30کیلومتر و

دادههای بازتحلیل ازجمله  ERA5مقايسه کردند .نتايج

تفکیك زمانی يكساعته دارند و متغیرهای جوّی را در

آنها بر اساس مقايسه آماری از سال  1980تا  2018نشان

 137تراز فشاری مختلف فراهم میکنند (تارک.)2020 ،

داد برای بیشتر متغیرها ERA5 ،از لحاظ ضريب همبستگی

در سال

،2019

 ERA5-Landکه محصوالت

نسبت به  ERAI ،JRA-55و  HARعملکرد بهتری دارد.

مقیاسکاهیشده  ERA5است ،تفکیك مکانی مؤلفه

عالوهبر ارزيابی محصوالت بازتحلیل جديد ،بسیاری از

زمینی بازتحلیلهای  ERA5را از  0/25درجه به  0/1درجه

پژوهشگران به استفاده از اين دادهها در کاربریها و

ارتقا داد تا صحت را برای کاربریهای زمینی افزايش دهد

مطالعات مختلف از قبیل مدلسازی آبشناختی ،محاسبه

(بیکر و همکاران.) 2021 ،

تبخیر و تعرق و مديريت منابع آبی ،برآورد ضرايب

با ظهور داده های بازتحلیل پیشرفته همچون  ERA5و

خشکسالی ،مطالعه منابع انرژی ،بررسی رابطه متقابل بین

 ،ERA5-Landعالقه مندی بسیاری از پژوهشگران به

زمین و جوّ و پیشبینی تگرگ پرداختهاند (زرنکی و

استفاده از اين منابع داده ای افزايش يافته است .بههرحال،

همکاران2019 ،؛ ژو و همکاران2019 ،؛ تارک و

برای درک کیفیت اين دادهها و میزان قابل اعتماد بودن

همکاران2020 ،؛ پلوسی و همکاران2020 ،؛ سان و

آنها در کاربریهای مختلف در هر منطقه ،ارزيابی آنها

همکاران2020 ،؛ شمشیربند و همکاران 2020 ،و آرسنالت

نسبت به مشاهدات زمینی الزم است .در سالهای اخیر،

و همکاران.)2020 ،

چندين مطالعه در نقاط مختلف جهان به منظور ارزيابی و

ايران کشوری با مساحت تقريباً بزرگ به همراه تغییرات

مقايسه متغیرهای مختلف اين محصوالت بازتحلیل با

مختلف توپوگرافی و اقلیمی است .مشاهدات هواشناسی

استفاده از مقادير متناظر از دادههای زمینی يا ساير منابع

در اين منطقه که در مکانهايی با توزيع غیريکنواخت

دادههای هواشناسی انجام گرفته است (ژانگ و همکاران،

اندازهگیری میشوند ،همیشه بهطور منظم در دسترس

2019؛ کااو و همکاران2020 ،؛ چن و همکاران 2021 ،و

نیستند و معموالً در ايستگاههای همديدی در بازههای

هوآی و همکاران .) 2021 ،همچنین چندين تحقیق به

سهساعته دما ،فشار و رطوبت نسبی و بازههای ششساعته

ERA5

بارش ثبت میشوند .از طرف ديگر ،توزيع مکانی  -زمانی

نسبت به روشهای ديگر پرداخته اند (ژانگ و همکاران،

دادههای سطحی  ERA5-Landو حتی  ERA5تقريباً

 2019و يانگ و همکاران .) 2019 ،در تحقیقی ديگر ،در

مشابه يا بهتر از تفکیك شبکه ايستگاههای مشاهداتی

اليه منجمد دائمی زمین (  ،) Permafrostمیزان اريبی

هواشناسی است؛ بنابراين اگر دادههای زير  -روزانه

موجود در محصوالت دمای خاک  ERA5-Landبررسی

محصوالت بازتحلیل در منطقه مورد مطالعه دقت مناسبی

شده است (کااو و همکاران .) 2020 ،چن و همکاران

داشته باشند ،میتوان از آنها در بسیاری از کاربریها و

( ) 2021به بررسی کارايی الگوهای بارشی نمايش داده

مدلسازیها در منطقه استفاده کرد.

ارزيابی بخار آب بارششو حاصل از دادههای

شده با چهار محصول بازتحلیل،ERA5 ،ERA-Interim ،

تا به امروز چند مطالعه در کشور به منظور مقايسه آماری
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محصوالت بازتحلیل نسبت به ساير منابع داده هواشناسی

 2داده و روش کار

صورت گرفته است که هرکدام محدوديتی دارند و

 1- 2محدوده مورد مطالعه
کشور ايران با مساحت  1648195کیلومتر مربع در

ندارند .به عبارت ديگر ،بیشتر اين تحقیقات به ارزيابی

محدوده بین عرضهای جغرافیايی  25تا  40درجه شمالی

يکی از متغیرهای هواشناسی مانند بارش مرتبط میشوند

و طول جغرافیايی  44تا  64درجه شرقی واقع شده است.

که در محدوده مکانی خاصی از کشور انجام شدهاند يا از

همانطورکه در شکل  1نشان داده شده است ،اين منطقه

تعداد ايستگاه های زمینی محدودی در مقايسه آماری

در شمال با دريای کاسپین و در جنوب با خلیج فارس و

استفاده کرده اند (فالح و همکاران 2020 ،و عزيزی مبصر

دريای عمان هم مرز است .توپوگرافی در اين منطقه ،از

و همکاران.)2021 ،

ارتفاعات حدود چند متر کمتر از سطح متوسط آب دريا

ارزيابی جامعی از دادههای بازتحلیل در سراسر منطقه

مطالعات در سالهای اخیر بیانگر اين مطلب هستند که

در سواحل دريای کاسپین تا بیش از  5600متر باالتر از

 ERA5نسبت به نمونههای ديگر بازتحلیل عملکرد بهتری

سطح متوسط دريا در رشتهکوه البرز متغیر است .رشتهکوه

داشته است (يوراکا و همکاران 2018 ،و تارک و

البرز در شمال و رشتهکوه زاگرس در غرب منطقه مورد

همکاران .)2020 ،ازآنجاکه  ERA5-Landنسبت به

مطالعه قرار دارند و مانع رسیدن رطوبت به بخش مرکزی

 ERA5تفکی ك مکانی بهتری دارد و تا به امروز در منطقه

میشوند (واقفی و همکاران .) 2019 ،بیشتر بخش مرکزی

مورد مطالعه ارزيابی طوالنی مدت انجام نشده است ،هدف

ايران شامل دشت کوير و دشت لوت است که اقلیمهای

اصلی اين پژوهش ،بررسی بلند مدت میزان دقت و کارايی

خشك و نیمهخشك دارند .با توجه به تنوع اقلیمی و

پارامترهای هواشناسی سطحی بازتحلیل  ERA5-Landدر

تغییرات ارتفاعی در ايران ،الزم است ارزيابی جامعی از

ايران است .به همین منظور ،در اين پژوهش با استفاده از

دادههای بازتحلیل  ERA5-Landدر سراسر منطقه صورت

مشاهدات  406ايستگاه همديدی توزيعشده در سراسر

گیرد.

کشور برای بازه زمانی  1999تا  ،2019پارامترهای دما،
باد ،فشار و دمای نقطه شبنم از محصوالت

ERA5-Land

ارزيابی و جهت مقايسه آماری ،درباره پارامترهای خطای
میانگین ( RMSE ،MAE ،)MEو ضريب همبستگی ()R
بهصورت زير  -روزانه ،فصلی و سالیانه در کشور بحث
خواهد شد.
در ادامه ،در بخش  ،2منطقه مورد مطالعه معرفی و
دادهها و آمارههای استفادهشده و نحوه تحلیل مکانی و
زمانی توضیح داده میشود .در بخش  ،3درباره تمامی
نتايج آماری و کیفیت آماری متغیرهای سطحی بازتحلیل
 ERA5-Landبهصورت جداگانه بحث خواهد شد .بخش
 4نیز به نتیجهگیری اختصاص دارد.

 2- 2دادهها
به منظور بررسی میزان پتانسیل دادههای دما ،فشار ،سرعت
باد و دمای نقطه شبنم بهدستآمده از محصوالت بازتحلیل
 ،ERA5-Landاز مشاهدات  406ايستگاه هواشناسی
توزيعشده در سراسر منطقه مورد مطالعه بهعنوان
اندازهگیریهای

محلی

مرجع

استفاده

میشود.

همانطورکه در شکل  1نشان داده شده است ،ايستگاههای
مورد مطالعه در سراسر منطقه به جز نواحی مرکزی پخش
شده اند .اندازهگیریهای دمای  2متری ،سرعت باد 10
متری ،فشار سطحی و دمای نقطه شبنم با تفکیك زمانی
سهساعته از سازمان هواشناسی ايران از سال  1999تا 2019
گردآوری شده اند؛ بنابراين مقايسه آماری بین محصوالت
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شكل .1توزیع ا یستگاه های همدیدی (نقاط آبیرنگ) استفادهشده در ا ین مطالعه به همراه نقشه تغییرات ارتفاعی ا یران.

 ERA5-Landو مشاهدات زمینی برای پارامترهای دما،

 3- 2روش پژوهش

فشار ،سرعت باد و دمای نقطه شبنم بهصورت زير  -روزانه

در ابتدا مشاهدات زير  -روزانه سطحی هواشناسی

و با تفکیك سهساعته صورت میگیرد.

ايستگاههای همديدی در منطقه مورد مطالعه جمعآوری

 ERA5-Landتنها با يك شبیهسازی و بدون

شد .سپس مجموعهای از سریهای زمانی بلند مدت از

درنظر گرفتن ماژول جوّی سامانه يکپارچه پیشبینی

متغیرهای هواشناسی مورد بررسی در اين مطالعه بهعنوان

ERA5-Land

دادههای

 ECMWFتولید میشود .مهمترين برتری

مقادير

مرجع

برای

ارزيابی

آماری

نسبت به  ، ERA5تفکیك مکانی بهتر آن است که در حد

بازتحلیل  ERA5-Landدر ايران آماده شد .همچنین

 9کیلومتر است .تفکیك زمانی  ERA5-Landهمانند

محصوالت  9کیلومتری بازتحلیل  ERA5-Landتهیهشده

 ،ERA5يكساعته است ،ولی متغیرها برای اقیانوسها

از سرويس تغییر اقلیم کوپرنیك (

کنار گذاشته شده اند .مانوز  -سباتر و همکاران ()2021

 ) Change Service (C3S) Climate Date Storeدر

بازتحلیلERA5-

موقعیت ايستگاه های همديدی برای کل بازه مطالعاتی

 Landرا تشريح کردهاند .در اين تحقیق 21 ،سال از داده -

استخراج شدند .به منظور درونيابی مکانی مقادير

های دمای  2متری ،سرعت باد  10متری ،فشار سطحی و

هواشناسی حاصل از  ERA5-Landدر نقاط مشخصشده

دمای نقطه شبنم حاصل از داده بازتحلیل  ERA5-Landدر

در شکل  ،1از روش درونيابی دوخطی ()bilinear

از

استفاده شده است .گفتنی است که ،ERA5-Land

ويژگیها و جنبههای مختلف دادههای

محدوده

مورد مطالعه

Copernicus Climate

سايت

محصوالت میانگین ماهانه نیز دارد ،اما در اين پژوهش از

https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset
 /reanalysis-era5-land?tab=formدر قالب  gribدانلود

محصوالت با تفکیك زمانی يكساعته استفاده شد.

شده است.

پس از آماده شدن سریهای زمانی زير  -روزانه
 ERA5-Landو مشاهدات واقعی متناظر با هرکدام از
متغیرهای هواشناسی مورد مطالعه از سال  1999تا ،2019
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آمارههای مورد

نیاز جهت ارزيابی دادههای ERA5-Land

محاسبه شدند .برای بررسی میزان صحت و

دقت ERA5-
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 1- 3دمای  2متری
جهت بررسی کارايی دادههای دمای  2متری

ERA5-

 ،Landمقادير  MAE ،RMSE ،MEو  Rبا مقايسه 21

 Landدر مقايسه با مشاهدات محلی ،سری زمانی

سال از دادههای  406ايستگاه همديدی در ايران و با

آمارههای  RMSE ،MAE ،MEو  Rمحاسبه و در شکل 2

استفاده از روابط ( ) 1تا ( ) 4محاسبه شدند.

نشان داده شده است .برای نمايش میزان صحت و دقت
دادههای بازتحلیل در مقیاس زير  -روزانه ،آمارههای مورد

𝑦𝑁

()1

) 𝑠𝑏𝑜𝑖𝑦 ∑(𝑦𝑖𝐸𝑅𝐴5−𝐿𝑎𝑛𝑑 −
𝑖 =1

()2

1
𝑦𝑁

)𝑦( 𝐸𝑆𝑀𝑅
𝑦𝑁

ERA5-Landو مشاهدات واقعی بهطور میانگین همخوانی

𝑖 =1

()3

|) 𝑠𝑏𝑜𝑖𝑦 ∑|(𝑦𝑖𝐸𝑅𝐴5−𝐿𝑎𝑛𝑑 −
𝑖=1

()4

𝑁

𝑦
) 𝑠𝑏𝑜
∑𝑖 =1
𝑠𝑏𝑜𝑦(
𝑚𝑦 −
𝑖

2

𝑁

1
𝑦𝑁

√=

خوبی با ضريب همبستگی بین  0/94تا 0/98بهدستآمد.
میانگین  RMSEدادههای  ERA5-Landدر ايران از سال

1
𝑦𝑁

= )𝑦( 𝐸𝐴𝑀

)𝑑𝑛𝑎𝐿𝐸𝑅𝐴5−
𝑑𝑛𝑎𝐿( 𝑦𝐸𝑅𝐴5−
𝑚𝑦 −
𝑖

)𝑦(𝑅
𝑦𝑁
∑𝑖=1

2

𝑦 ∑√ )𝑑𝑛𝑎𝐿𝐸𝑅𝐴5−
) 𝑠𝑏𝑜
𝑚𝑦 (𝑦𝑖𝐸𝑅𝐴5−𝐿𝑎𝑛𝑑 −
𝑚𝑦 (𝑦𝑖𝑜𝑏𝑠 −
𝑖 =1

𝑦𝑁
𝑖=1

=

∑√

زمانی متغیر 𝑦 متعلق به هر ايستگاه است .همچنین
𝑑𝑛𝑎𝐿 𝑦𝑖𝐸𝑅𝐴5−و 𝑠𝑏𝑜𝑖𝑦 مقادير 𝑖 ام سری زمانی متغیر

𝑦

هستند که بهترتیب از محصوالت  ERA5-Landو
اندازهگیریهای زمینی استخراج شده اند .در رابطه (،)4
میانگین مقادير سری زمانی متغیر هواشناسی 𝑦 در ايستگاه
مورد نظر متناظر با  ERA5-Landو اندازهگیریهای زمینی
بهترتیب با 𝑑𝑛𝑎𝐿 𝑦𝑚𝐸𝑅𝐴5−و 𝑠𝑏𝑜𝑚𝑦 مشخص شده است.
آمارههای موجود در روابط ( ) 1تا ( ) 4برای متغیرهای
هواشناسی ذکرشده در بخش  2- 2هم بهصورت زمانی و
هم به صورت مکانی در منطقه بررسی خواهند شد .برای
بررسی توزيع مکانی کمیتهای آماری بررسیشده
(شکلهای  9 ،7 ،5 ،3و  ) 11از میانگین دادههای سهساعته
برای دوره آماری مورد بررسی استفاده شده است.

 1999تا  2019بین  2/2تا  3/5درجه سلسیوس برآورد شد.
نمودارهای زير  -روزانه بر اساس زمان  UTCتهیه شدهاند.
با توجه به موقعیت جغرافیايی کشور ايران ،گزارشهای
ديدهبانی  00 ،21 ،18و  03متناظر با زمان مشاهدات شبانه

که 𝑦𝑁 تعداد کل دادههای زير  -روزانه موجود در سری

 3بحث و نتایج

رنگهای مختلف) ترسیم شده اند .بر اساس نتايج ،در
سراسر بازه زمانی مطالعاتی بین دادههای دمای  2متری

∑ ( 𝑦𝑖𝐸𝑅𝐴5−𝐿𝑎𝑛𝑑 − 𝑦𝑖𝑜𝑏𝑠 ) 2
𝑦𝑁

= )𝑦( 𝐸𝑀

نظر برای بازههای سهساعته مشاهداتی بهطور جداگانه (با

است .با توجه به شکل  - 2ج میتوان دريافت که دقت
محاسبهشده دادههای شبانه دمای  2متری

ERA5-

Landدر منطقه مورد مطالعه نسبت به روز کمتر است.
همچنین مقادير اريبی دادههای سهساعته دمای  2متری
 ERA5-Landدر منطقه در بازه  0تا  - 1/5درجه سانتیگراد
تغییر میکند (شکل  - 2الف).
عالوهبر بررسی زمانی کیفیت دادههای دمای

ERA5-

 ، Landالزم است کیفیت اين محصول در نقاط مختلف
منطقه مورد مطالعه بررسی شود .به همین منظور ،در
شکلهای  - 3الف تا  - 3د ،میانگین  21ساله مقادير ،ME
 RMSE ،MAEو  Rحاصل از مشاهدات سهساعته در 406
ايستگاه توزيعشده در سراسر منطقه نمايش داده شده
است .همانطورکه در شکل  3ديده میشود ،دقت و
صحت دمای  2متری  ERA5-Landدر نقاط مختلف متغیر
است.
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شكل  .2مقاد یر (الف) میانگین خطا (( ) MEب) م یانگین قدر مطلق (( ) MAEج) جذر میانگین مربعات خطا (( ) RMSEد) ضر یب همبستگی دمای  2متری
سهساعته  ERA5-Landدر مقا یسه با اندازه گیریهای سطحی از سال  1999تا  2019در ا یران.

به طور میانگین ،مقادير اريبی در کل ايستگاهها از  - 3تا 1

محصوالت  ERA5مقايسه کردند .نتايج مقايسه نشان داد

درجه سانتیگراد تغییر میکند .با مقايسه شکل  1و شکل

میانگین اريبی و  RMSEمربوط به استفاده از

 - 3الف میتوان دريافت اريبی منفی در مناطق با

بهترتیب حدود  - 3و  3/8درجه سانتیگراد است .بايد توجه

توپوگرافی بیشتر ،بزرگتر است .از طرف ديگر ،با توجه

داشت که میانگین ارتفاع ايستگاهها ،تفکیك زمانی داده -

به توزيع مکانی مقادير  RMSEدر منطقه ،دقت دادههای

های استفادهشده و محصوالت بازتحلیل آن مطالعه نسبت

دمای  ERA5-Landدر مناطق کوهستانی (رشتهکوههای

به تحقیق حاضر متفاوت است؛ بااينحال میانگین مقادير

البرز و ز اگرس) کمتر است .بیشترين خطای دادههای

 RMSEدمای  2متری  ERA5-Landدر ايران نزديك به

 ERA5-Landدر مقايسه با مشاهدات زمینی منطقه مورد

مقادير متناظر بهدستآمده برای  ERA5در کوههای

مطالعه حدود 5/5 Cاست؛ بااينحال در بیشتر مناطق،

گیلیان است .بیشترين میزان اريبی و  RMSEدادههای

مقادير خطا زير 3 Cبرآورد شده است .بررسی مکانی

دمای  ERA5-Landدر اين مطالعه از مقادير گزارششده

متناظر ERA5-

از  ERA5در کوه های گیلیان کمتر است .اين نتیجه ممکن

 Landنشان میدهد که همخوانی خوبی بین اين دو

است ناشی از عملکرد بهتر محصوالت دمای  2متری

مجموعه داده وجود دارد.

 ERA5-Landنسبت به  ERA5باشد (مانوز  -سباتر و

مقادير  Rبین داده های محلی دما و مقادير

هوآی و همکاران ( 39 ،) 2021سال از مشاهدات دمای
 2متری  19ايستگاه واقع در کوههای گیلیان را با

همکاران.)2017 ،

ERA5
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شكل  .3توز یع مکانی (الف) میانگین خطا (( ) MEب) میانگین قدر مطلق (( ) MAEج) جذر میانگین مربعات خطا (( ) RMSEد) ضر یب همبستگی دمای 2
متری سهساعته  ERA5-Landدر مقا یسه با اندازه گ یریهای سطحی از سال  1999تا  2019در ا یران.

با بررسی ارتباط بین اختالف ارتفاع ايستگاهها و ارتفاع

مشاهدات محلی برای کل ايستگاههای منطقه در هر سال

نقاط شبکه متناظر در محصوالت بازتحلیل ،هوآی و

محاسبه شده است .سپس  RMSE ،MAE ،MEو  Rبرای

همکاران ( ) 2021دريافتند که هرچه اختالف ارتفاع بیشتر

مقادير اختالف فشار برای هر سال محاسبه و بهصورت

باشد ،میزان برآورد کمتر موجود در دمای  ERA5نسبت

سری زمانی در شکل  4ترسیم شده است .با توجه به

به مقادير مشاهداتی بیشتر خواهد شد .در مطالعه حاضر،

سری های زمانی اريبی در شکل  - 4الف ،مقادير منفی

میزان همبستگی بین مقادير اريبی دمای  ERA5-Landبا

کمیت میانگین خطا برای  ERA5-Landبهوضوح فشار

اختالف ارتفاع ( 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 ) ℎ𝐸𝑅𝐴5−𝐿𝑎𝑛𝑑 − ℎدر منطقه

سطحی را نسبت به مشاهدات واقعی کمتر برآورد میکند.

مورد مطالعه  - 0/7بهدستآمد (بخش  ) 6- 3که تأيیدکننده

مقادير میانگین سالیانه اريبی محاسبهشده در ايران بین

نتايج مربوط به منطقه گیلیان است.

 - 11/5تا  - 14هکتوپاسکال تغییر میکند .بر اساس شکل
 - 4ج ،میانگین  RMSEفشار  ERA5-Landدر منطقه

 2- 3فشار سطح زمین

مورد مطالعه بین  16/5تا  19هکتوپاسکال متغیر است.

اختالف بین دادههای فشار سهساعته  ERA5-Landو

بهطورکلی ،سریهای زمانی سهساعته فشار

ERA5-Land
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و مشاهدات محلی در بازه زمانی  21سال همخوانی بیشتر

 3- 3سرعت باد  10متری

از  98درصد داشتهاند (شکل - 4د).

شکل 6کارايی محصوالت سهساعته سرعت باد  10متری

شکل  5توزيع مکانی میانگین  21ساله مقادير آماری

 ERA5-Landرا برحسب  RMSE ،MAE ،MEو

R

ارائهشده در شکل  4را در تمامی ايستگاههای مورد مطالعه

بهصورت بلند مدت در ايران نمايش میدهد .با توجه به

نشان میدهد .با توجه به شکل  - 5الف ،در تمام

سریهای زمانی اريبی در بازههای زير  -روزانه (شکل - 6

ايستگاه ها ،میانگین اريبی منفی است .همچنین قدر مطلق

الف) ،میتوان دريافت که میانگین سرعت باد  10متری

اندازه اريبی در بیشتر ايستگاهها کمتر از  26هکتوپاسکال

 ERA5-Landتقريباً در طول شب ،اريبی مثبت حداکثر تا

برآورد شده است (شکل  - 5الف) .با بررسی مقادير

 0/5متر بر ثانیه دارد .در طول روز ERA5-Land ،نسبت

اختالف ارتفاع ( 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 )ℎ𝐸𝑅𝐴5−𝐿𝑎𝑛𝑑 − ℎو مقادير

به مشاهدات زمینی ،سرعت باد  10متری را کمتر برآورد

اريبی در تمامی ايستگاهها ،همبستگی منفی قوی در حد

میکند و بیشترين اريبی  - 1/5متر بر ثانیه است .بر اساس

( - 0/82بخش  ) 6- 3بهدستآمدهاست .بهطور مشابه،

نتايج ارائهشده در شکل  - 6ج RMSE ،دادههای سرعت

هوآی و همکاران ( ) 2021نیز در ارزيابی مقادير فشار

باد  ERA5-Landبین  2تا  3متر بر ثانیه بهدستآمد که

 ERA5در منطقه گیلیان ارتباط معناداری بین اختالف

بیشترين مقدار مربوط به دادههای روز هنگام است و

ارتفاع شبکه محصوالت بازتحلیل و ارتفاع ايستگاه زمینی

کمترين مقادير مربوط به داده های شبانه است .با توجه به

اريبی و RMSE

شکل  - 6د ،به طور میانگین همبستگی دادههای سرعت باد

فشار  ERA5-Landدر ايران کمتر از مقادير متناظر

 10متری  ERA5-Landبا مشاهدات واقعی در طول شب

بهدستآمده برای مدل  ERA5در گیلیان است.

کمتر از روز است .ضريب همبستگی دادههای سرعت باد

گزارش کردند .مقادير محاسبهشده برای

 ERA5-Landدر بازه  0/35تا  0/55متغیر است.

شكل  .4مقاد یر (الف) میانگین خطا (( ) MEب) میانگین قدر مطلق (( ) MAEج) جذر میانگین مربعات خطا (( ) RMSEد) ضر یب همبستگی فشار سطح زمین
سهساعته  ERA5-Landدر مقا یسه با اندازه گیریهای سطحی از سال  1999تا  2019در ا یران.
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شكل  .5توز یع مکانی (الف) میانگین خطا (( ) MEب) میانگین قدر مطلق (( ) MAEج) جذر میانگین مربعات خطا (( )RMSEد) ضر یب همبستگی فشار سطح
زمین سهساعته  ERA5-Landدر مقا یسه با اندازه گ یریهای سطحی از سال  1999تا  2019در ا یران.

شكل  .6مقاد یر (الف) میانگ ین خطا (( ) MEب) میانگین قدر مطلق (( ) MAEج) جذر میانگین مربعات خطا (( ) RMSEد) ضر یب همبستگی سرعت باد 10
متری سهساعته  ERA5-Landدر مقا یسه با اندازه گ یریهای سطحی از سال  1999تا  2019در ا یران.
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توزيع مکانی آماره های خطای مربوط به دادههای سرعت

 4- 3دمای نقطه شبنم

باد  10متری  ERA5-Landدر شکل  7آورده شده است.

کارايی دادههای دمای نقطه شبنم  ERA5-Landدر

با توجه به توزيع مکانی مقادير اريبی دادههای سرعت باد،

مقايسه با اندازهگیریهای  406ايستگاه در منطقه مورد

عالمت مقادير اريبی در نقاط مختلف منطقه مورد مطالعه

مطالعه بهصورت ساالنه در شکل  8نشان داده شده است.

متغیر است .با مقايسه شکلهای  1و  - 7ج میتوان دريافت

با بررسی سری های زمانی اريبی در شکل  - 8الف،

که بیشترين مقادير  RMSEمرتبط با دادههای سرعت باد

میتوان دريافت که  ERA5-Landاين پارامتر را نسبت به

 ERA5-Landدر ايستگاههای با ارتفاع بیشتر است .بر

مشاهدات واقعی کمتر برآورد کرده است و مقدار برآورد

اساس پراکندگی مقادير  Rدر شکل  - 7د ،بهطور

کمتر برای دادههای شب ،کمتر از دادههای روز است.

میانگین ،رفتار دادههای سرعت باد  ERA5-Landدر

همچنین با توجه به روند تغییرات سریهای زمانی آمارهها

شمال و غرب منطقه ،همبستگی کمتری با اندازهگیریهای

در شکل  ،8کیفیت دادههای دمای نقطه شبنم

محلی دارد.

 Landاز سال  1999تا  2019ارتقا يافته است .به عبارت

ERA5-

ديگر ،در سال های اخیر اندازه اريبی و  RMSEکاهش
يافته است.

شكل  .7توز یع مکانی (الف) م یانگین خطا (( )MEب) میانگین قدر مطلق (( ) MAEج) جذر میانگین مربعات خطا (( ) RMSEد) ضر یب همبستگی سرعت باد
 10متری سهساعته  ERA5-Landدر مقا یسه با اندازه گیری های سطحی از سال  1999تا  2019در ا یران.
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در شکل  ،9دقت و صحت دادههای دمای نقطه شبنم

د ،همبستگی دمای نقطه شبنم  ERA5-Landو مقادير

 ERA5-Landبه طور مکانی بررسی شده است .با توجه به

مشاهداتی در محدوده  0/7تا  0/97متغیر است .بیشترين

شکلهای  - 9الف و  - 9ج ،بیشترين مقادير اريبی منفی و

همبستگی در عرض های باال و کمترينِ آن متعلق به

بیشترين مقادير  RMSEدر ايستگاههای واقع در مناطق

ايستگاههای غربی و جنوب غربی است.

غربی و جنوب غربی بهدستآمدهاست .بر اساس شکل - 9

شكل  .8مقاد یر (الف) میانگ ین خطا (( ) MEب) میانگین قدر مطلق (( ) MAEج) جذر میانگین مربعات خطا (( ) RMSEد) ضر یب همبستگی دمای نقطه شبنم
سهساعته  ERA5-Landدر مقا یسه با اندازه گیریهای سطحی از سال  1999تا  2019در ا یران.

 5- 3ارزیابی فصلی

همچنین بر اساس مقادير میانگین فصلی  RMSEو ،MAE

در اين بخش ،کیفیت آماری دادههای دمای  2متری ،باد

دقت دادههای دمای  2متری  ERA5-Landدر فصلهای

 10متری ،دمای نقطه شبنم و فشار استخراجشده از

سرد سال نسبت به ساير فصلها کمتر است .مقادير میانگین

محصوالت با تفکیك زير  -روزانه  ERA5-Landدر ايران

فصلی ضريب همبستگی بین مقادير زير  -روزانه دمای

بهصورت میانگین برای فصلهای مختلف سال بررسی

 ERA5-Landو مشاهدات همديدی نشان میدهد تقريباً

میشود .برای اين منظور ،میانگین مکانی آمارههای ،ME

در تمام فصل های سال ،همخوانی اين دو مجموعه داده در

 RMSE ،MAEو  Rبرای تمام متغیرهای مورد مطالعه

روز حداکثر تا  10درصد بهتر از شب بوده است .بررسی

بهصورت سری های زمانی فصلی در شکل  10آورده شده

مقادير میانگین ماهانه  Rبین مشاهدات فشار و مقادير

است .در کل کشور ،به طور میانگین ،میزان اريبی منفی

متناظر حاصل از  ERA5-Landدر شکل  10نشان میدهد

دمای  2متری  ERA5-Landنسبت به مشاهدات واقعی در

در تمامی فصل های سال همخوانی خوبی بین اين دو

فصل زمستان کمی بیشتر است که برای دادههای مربوط به

مجموعه داده وجود داشته است .همچنین نتايج نشان

شب در حد  - 2درجه سانتیگراد برآورد شده است.

میدهد کیفیت دادههای فشار سطحی بازتحلیل - ERA5
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شكل  .9توز یع مکانی (الف) م یانگین خطا (( )MEب) میانگین قدر مطلق (( ) MAEج) جذر میانگین مربعات خطا (( ) RMSEد) ضر یب همبستگی دمای نقطه
شبنم سهساعته  ERA5-Landدر مقا یسه با اندازه گیریهای سطحی از سال  1999تا  2019در ا یران.

 Landدر منطقه مورد مطالعه بهطور میانگین حدود 1

فصلها RMSE ،دادههای دمای نقطه شبنم

هکتوپاسکال در فصلهای سرد نسبت به فصلهای گرم

در شب کمتر از روز است .عالوهبراين ،سری زمانی

کاهش میيابد.

میانگین فصلی  ،Rمؤيد اين مطلب است که کمترين

مقايسه آماری دادههای باد  10متری  ERA5-Landبا
مقادير اندازهگیریشده بیانگر اين مطلب است که بهطور
میانگین ،تقريباً در تمامی فصلها میزان اريبی و

ERA5-Land

همبستگی بین اين دو مجموعه داده مربوط به فصل بهار با
ضريب همبستگی حدود  0/8است.

RMSE

دادههای شبانه  ERA5-Landنسبت به مقادير روزانه کمتر
است .باتوجه به مقادير میانگین فصلی  RMSEو

6- 3

اختالف ارتفاع ایستگاهها و مدل

ERA5-

Land

MAE

اختالف ارتفاع بین نقاط شبکه در محصوالت بازتحلیل و

مربوط به دمای نقطه شبنم در شکل  10میتوان دريافت

ارتفاع واقعی زمین در ايستگاه مشاهداتی میتواند به

که به طور میانگین ،دقت اين محصوالت در فصلهای

خطای نظام مند در محصوالت بازتحلیل منجر شود (گااو و

گرم سال کمتر از فصلهای سرد سال است .تقريباً در تمام

همکاران 2016 ،و هوآی و همکاران .) 2021 ،در اين
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شكل  .10مقادیر میانگین فصلی آماره های خطا برای محصوالت دمای  2متری ،فشار سطحی ،باد  10متری و دمای نقطه شبنم بازتحلیل  ERA5-Landدر مقایسه
با اندازه گیریهای سطحی از سال  1999تا  2019در ا یران.

ERA5-Land

 1میتوان دريافت که اختالف ارتفاع بین نقاط شبکه

بخش میزان تأثیر اختالف ارتفاع بین شبکه

و ايستگاه های مشاهداتی بر کیفیت برآوردشده

بازتحلیل و ايستگاه های مشاهداتی تا چه حد میتواند بر

محصوالت بازتحلیل در منطقه مطالعه میشود .برای اين

دقت و صحت محصوالت  ERA5-Landاثرگذار باشد.

(ℎ𝐸𝑅𝐴5−𝐿𝑎𝑛𝑑 −

با توجه به محور افقی نمودارهای شکل  11میتوان

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 ) ℎو مقادير میانگین  21ساله  MEو  RMSEدر

دريافت که در بیشتر نقاط مورد مطالعه ،ارتفاع نقاط شبکه

ايستگاه ها برای متغیرهای دمای  2متری ،دمای نقطه شبنم،

در  ERA5-Landبیشتر از ارتفاع ايستگاه مشاهداتی است.

سرعت باد  10متری و فشار سطحی در شکل  11آورده

بیشترين اختالف ارتفاع بین نقاط گريدی و ارتفاع واقعی

شده است .با استفاده از روش کمترين مربعات ،رابطه

زمین در ايستگاههای مورد مطالعه در منطقه 726 ،متر در

آمارههای RMSE

ايستگاه سیاهبیشه و اقع در استان مازندران بهدستآمد .بر

منظور ،ارتباط بین اختالف ارتفاع

خطی ( )5بین مقادير اختالف ارتفاع و

و  MEتمام متغیرها در شکل  11برازش داده شد:

اساس برازشهای خطی در شکل  11و ضرايب ارائهشده

𝑏 𝑆 = 𝑎 ∗ (ℎ𝐸𝑅𝐴5−𝐿𝑎𝑛𝑑 − ℎ𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ) +

در جدول  1میتوان بهخوبی دريافت که همبستگی قوی

 Sبیانگر  RMSEيا  MEبرآوردشده برای محصوالت

بین صحت و دقت برآوردشده برای پارامترهای فشار و

 ERA5-Landدر اين مطالعه است .نتايج برازش در جدول

دمای  2متری  ERA5-Landو اختالف ارتفاع بین نقاط

 1ارائه شده است .با بررسی نمودارهای شکل  11و جدول

گريدی و ايستگاه مشاهداتی وجود دارد .افزايش میزان

()5
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اين اختالف ارتفاع موجب افزايش میزان فروتخمین

نشان می دهد که اختالف ارتفاع بین ايستگاههای

دادههای فشار و دمای  2متری  ERA5-landمیشود.

مشاهداتی و نقاط شبکه  ERA5-Landتأثیر معناداری بر

همبستگی بین  RMSEبرآوردشده دادههای فشار و دمای

 RMSEو اريبی محصوالت دمای نقطه شبنم و سرعت باد

 2متری  ERA5-landو مقادير اختالف ارتفاع بهترتیب

نداشته است.

 0/79و  0/66است .همچنین نتايج ارائهشده در جدول 1

شكل  .11رابطه بین مقادیر  M Eو  RM SEمحصوالت سطحی  ERA5-Landو اختالف 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 .ℎ 𝐸𝑅𝐴5−𝐿𝑎𝑛𝑑 − ℎمقادیر آماره ها برای هر کمیت ،بر
اساس  21سال از مشاهدات سه ساعته در هر ایستگاه محاسبه شده است.
جدول .1ضرایب رگرسیون بین اختالف ارتفاع ایستگاه  ERA5-Land-وآمارههای خطا

ME

RMS E

پارامترهای رگرسيون

دمای  2متری

فشار سطح زمين

سرعت باد  10متری

دمای نقطه شبنم

a

- 0/005

- 0/972

- 0/001

- 0/002

b

- 0/461

- 4/689

- 0/337

- 0/869

R

- 0/630

- 0/81

- 0/178

- 0/151

p-value

0

0

0/0004

0/0031

a

0/0004

0/065

0/0001

0/0005

b

2/266

6/469

2/366

3/923

R

0/66

0/79

0/037

0/061

p-value

0

0

0/465

0/237

محصوالت نزديك به سطح ERA5-Land

 4نتیجهگیری

مطالعه ،پتانسیل

تعداد ايستگاه های هواشناسی در مقايسه با وسعت و تنوع

به صورت زمانی و مکانی و بر اساس آمارههايی نظیر ،ME

شرايط آبوهوايی و تغییرات ارتفاعی کشور ايران محدود

 RMSE ،MAEو  Rدر کشور ايران ارزيابی شد و

است .از طرف ديگر ،داده های بازتحلیل با محصوالتی با

پارامترهای زير  -روزانه دمای  2متری ،فشار ،سرعت باد

تفکیك مکانی و زمانی زياد ،همواره نقش تکمیلکننده را

 10متری و دمای نقطه شبنم از محصوالت

در مناطق بدون اندازه گیری زمینی داشتهاند .در اين

در مکان  406ايستگاه همديدی استخراج شدند .سپس

ERA5-Land
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سری های زمانی متناظر با مشاهدات واقعی در نقاط مورد

به داده های شبانه همبستگی بیشتری با مشاهدات واقعی

نظر از سال  1399تا  2019ارزيابی آماری شدند.

داشتند .همچنین بیشترين مقادير  RMSEدادههای سرعت

بهطورکلی يافته های مهم درباره ارزيابی زمانی و مکانی

باد در ايستگاه های واقع در شمال و غرب منطقه

کیفیت دادههای  ERA5-Landدر منطقه بهصورت زير

بهدستآمدهاست که حداکثر تا  4/5متر بر ثانیه میرسد.

است:

 همانند دادههای دمای  2متری ،اريبی میانگین دمای

 مقادير دمای  2متری  ERA5-Landدر کل بازه 21

نقطه شبنم نیز بهطورکلی در سراسر بازه زمانی مطالعاتی

سال ،ضريب همبستگی بیش از  94درصد با مشاهدات

منفی است؛ بااينحال ،برخالف دادههای دمای  2متری،

میانگین سالیانه ME

کیفیت دمای نقطه شبنم  ERA5-Landبرحسب

در تمام ايستگاهها ERA5-Land ،بهطورکلی دمای 2

پارامترهای  MEو  RMSEدر شب نسبت به روز بهتر بوده

متری را کمتر از اندازهگیریهای محلی برآورد میکند.

است.

همديدی داشته است .بر اساس مقادير

همچنین سری زمانی مقادير  RMSEنشان داد دقت

آمارههای مختلف محاسبهشده برای متغیرهای مورد

داده های شبانه دمای بازتحلیل نسبت به دادههای روزانه در

مطالعه به صورت فصلی نیز بررسی شدند .تحلیل فصلی

منطقه کمتر است .بررسی توزيع مکانی آمارههای مربوط

محصوالت  ERA5-Landنشان داد دقت دادههای دمای

به دمای  2متری نشان داد میزان اريبی منفی و دقت

نقطه شبنم در فصل های گرم کمتر است .از طرف ديگر،

دادههای  ERA5-Landدر مناطق کوهستانی (بهطور

مقادير  RMSEبرای دادههای فشار  ERA5-Landاز فصل

خاص در رشتهکوههای البرز و زاگرس) بهترتیب بیشتر و

زمستان به سمت ماههای گرم کاهش میيابد .علت اين

کمتر است.

موضوع را میتوان کاهش مقادير فشار واقعی در ماههای

 بررسی دقت و صحت محصوالت فشار

ERA5-Land

گرم نسبت به ماههای سرد دانست.

در منطقه نشان داد که اين داده ها اريبی منفی معناداری

ارزيابی محصوالت  ERA5-Landدر ايران نشان داد

دارند که میتواند به طور میانگین در هر سال به - 14

برخی از متغیرها خطای نظام مند دارند .رابطه بین اختالف

ERA5-Land

ارتفاع بین نقاط شبکه  ERA5-Landو ارتفاع ايستگاه با

علی رغم داشتن اريبی شديد ،همبستگی بسیار خوبی را با

مقادير برآوردشده  RMSEو  MEبرای همه متغیرها

ضريب همبستگی بزرگتر از  0/98از خود نشان دادهاند.

بررسی شد .نتايج نشان داد رابطه خطی قوی بین مقادير

مطالعه مکانی مقادير میانگین آمارههای ،ME ،RMSE

اريبی منفی و  RMSEموجود در دمای  2متری و فشار

 MAEو  Rنشان داد تقريباً کمترين کارايی دادههای فشار

سطحی  ERA5-Landو اختالف ارتفاع وجود دارد؛

 ERA5-Landدر امتداد رشتهکوههای البرز و زاگرس رخ

بنابراين توصیه میشود قبل از استفاده از اين دادهها با

داده است.

استفاده از روشهای مناسب تا حد زيادی اريبی موجود در

 تحلیل های آماری در منطقه مورد مطالعه نشان داد

اين محصوالت حذف شود.

هکتوپاسکال برسد .دادههای فشار سطحی

سرعت باد  10متری استخراجشده از  ERA5-Landدر

نتايج مطالعاتی نظیر اين پژوهش میتواند بینش مناسبی

طول روز و شب بهترتیب اريبی منفی حداکثر تا  - 1/5متر

به کاربران دادههای بازتحلیل در حوزههای مختلف

بر ثانیه و اريبی مثبت حداکثر تا  0/5متر بر ثانیه دارد.

هواشناسی و اقلیمشناسی ارائه دهد تا قبل از استفاده از

دادههای روزانه سرعت باد  10متری  ،ERA5-Landنسبت

محصوالت  ERA5-Landدر منطقه ايران ،از دقت و

 با مشاهدات زمینی در ا يرانERA5-Land مقا يسه دادههای بازتحلیل
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هواشناسی کشور جهت ارائه دادههای همديدی و سايت

.صحت آن آگاهی نسبی داشته باشند

 اعالمERA5-Land  برای دادههای بازتحلیلECMWF
 اين مطالعه با استفاده از اعتبار ويژه پژوهشی.می دارند
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Summary
Reanalysis data have been considered as an important source of atmospheric information in a variety of
applications such as climate studies, hydrological modeling and numerical weather prediction. Evaluating the
effectiveness of the reanalysis products in each area before use is of great importance. With the advent of
advanced reanalysis such as ERA5 and ERA5-Land, the interest of many researchers in using these data sources
has increased.
To date, several studies have been conducted in the country to statistically compare the reanalysis products with
other meteorological data sources, each of which has its limitat ions and does not provide a comprehensive
evaluation of the reanalysis data across the region. In other words, most of these studies are related to the
evaluation of one of the meteorological variables such as precipitation and have been done in a specific location of
the country or have used a limited number of ground stations in statistical comparison.
In this work, the quality of 2m temperature, surface pressure, 10m wind speed and dew point temperature of
ERA5-Land are evaluated temporally and spatially over Iran. For this purpose, sub-daily observations of 406
synoptic stations from 1999 to 2019 were used. The bilinear method was used to spatially interpolate the
meteorological values obtained from ERA5-Land at the station locations. After preparing the ERA5-Land subdaily time series and the corresponding actual observations, the error statistics required to evaluate the ERA5Land data were calculated. Statistical comparisons between ERA5-Land products and ground observations of 2m
temperature, surface pressure, 10m wind speed and dew point temperature parameters are done with a 3-hour
temporal resolution.
In the whole region, ERA5-Land products and local measurements of 2m temperature, surface pressure, 10m
wind speed and dew point temperature s howed agreement about 0.97, 0.98, 0.49 and 0.88, respectively. Also,
compared to the actual observations, the mean RMSE for the above ERA5-Land data products achieved 2.87° C,
19.42 hPa, 2.52 m/s and 4.12° C, respectively.
The study of bias values showed that in the region of Iran, ERA5-Land, on average, estimates all the studied
variables less than the observed value. In addition, the study of the relationship between height difference of
ERA5-Land grid points and station height with estimated error values showed that with increasing altitude
difference, the size of negative bias and root mean square error of 2m temperature and the surface pressure of
ERA5-Land increases significantly. Therefore, it is suggested eliminating the existing systematic errors in the area
before applying this data.
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