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 چکیده

 یبدرآورد و بررسد   بندابراین  ،دهدد  یقرار م ریرا تحت تأث یمحصوالت کشاورز داتیتول تیفیو ک تیکم ،یو بارندگ ی هواماد

 یآمدار  ۀدور ایو  یریگ اندازه یها ستگاهیتراکم کم ا لیاز مناطق کشور به دل یاری. در بسدارد تیاهم آن یزمان-یمکان راتییتغ

استفاده از  سنجی هدف امکان باحاضر پژوهش  در دسترس است. یمحدود یو مکان یزمان العاتاط د،یجد یها هستگایا کوتاه

برآورد عملکدرد و نیداز آبدی    در GPCC-CRU  و CRU ،AgMERRA، AgCFSR شدۀ بندی شبکه هواشناسی ها های پایگاه داده

 ۀماهاند اقلیمی  اطالعات ،منظورین ه اب .استه سینوپتیک قزوین ایستگا اطالعات مقادیر برآوردشده بابا  آن ۀمقایسگیاه گندم و 

تدرین   نزدیدک اسدتفاده از   بده سده رو    یادشدههای  اقلیمی پایگاه و اطالعات 2111تا  1191ایستگاه سینوپتیک قزوین از سال 

میدانگین هشدت   اسدتفاده از  و ( K4ایستگاه سینوپتیک ) نزدیک ۀنقطمیانگین چهار استفاده از  ،(K1نقطه به ایستگاه سینوپتیک )

 )آمداری  چهدار شداخ    بدا اسدتفاده از    ها های این پایگاه . کیفیت دادهدشاستخراج  (K8ایستگاه سینوپتیک ) نزدیک ۀنقط

RMSE،NRMSE، ME) با استفاده از خروجیصورت  به( گیاهی مدل  های غیر مستقیمAquaCrop)  بدرآورد . در شدد ارزیابی 

بهتدرین عملکدرد را در قیداس بدا      نقطه همسدایگی  (K1)( و یک K4)چهار  با GPCC-CR پایگاه اطالعاتی ،گیاه گندمآبی  نیاز 

بیشدترین میدزان    K4 و K1در دو حالدت   AgMERRAهدای   بدا اسدتفاده از داده  عملکدرد گنددم   بدرآورد  . تها داش گزینهسایر 

 ازتدوان   محصوالت زراعدی مدی  برای برآورد عملکرد  دهد ج نشان مینتای .دادهای ایستگاه سینوپتیک را نشان  با داده همبستگی

 فقد  اما در خصوص بدرآورد نیداز آبدی     استفاده کرد.با دقت مناسب شده  بندی شبکههای اطالعاتی هواشناسی  پایگاه اطالعات

 دقت قابل قبولی داشته است.GPCC-CRU  پایگاه اطالعاتی

  .GPCCو  AquaCrop، CRU ،AgMERRA، AgCFSR مدلدشت قزوین،  :گانکلیدواژ
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 مقدمه

 داتیاامنااورآ  و ب لو  تیاافیب ک تیااکم یدمااو ب رودنااد  

 ، رناوررای  دهاد  یقاراد ما   ریدا لحات لا     یمحصوالت کشوبدز

. دد دداد تیا اهم  ن یزماون -یمکاون  راتییا لغ یرر بدد ب رردس

 یهاو  ساگاو  یلاراک  کا  ا   لیا از منوطق کشاود راد د    یودیرس

 د،یااجد یهااو سااگاو یاناادا ا ی مااود ۀددب ویااب  یریاا انااداز 

 یدد دسگرس اسات. از ساو   یمحدبد یب مکون یزمون العوتاط

 ریب ساو  یمحصاوالت راد دماو ب رودناد      دیلو  یبارسگا ار،ید

  یا یزمون-یمکون راتییلغ لیلحل تیرر اهم یمیاقل یرهویمگغ

اساگفود    ت،یمحدبد  یدفآ ا یهو از دا  یکی. دیافزا یم رهویمگغ

. اسات  یا منطقاد  ویا  یجهون یرند شبکد یاطالعول یهو  اویاز پو

 یوهیا پوشا     تیبضا   ۀددروداطالعوت  ی رد بد ، یهمچن

 ودیرسا  یم ماو   یهاو  ب پراکن   نهو لوسط دبش زانیمونند م

 یهاو  اساگفود  از داد   ، یرا    یا ا دد .اسات  ناد یمشکل ب پرهز

 ندیمز  یدد ا لواند یم  یازیداهکود جو کیعنوان  رد یا موهواد 

دبزشاد  راو    در  یزم سطح یهو مدل ،ونیم  ی. دد ادشومطرح 

 یکیددب وژیا ه یپودامگرهاو  ۀادائا  لیرد د  یا مشوهدات موهواد 

 .[1زیودی دادد ] تیهما یجهون وسیدد مق

ۀ نااایزم ددلحقیقاااوت ۀ محدبدکننااادیکااای از عوامااال 

مونناد   لوسا د   حاول  ددهواشنوسی ب علاو   و دد کشاودهوی   

دمو ب رودش است. ای  کمباود  مونند  دیپو  طالعوتاایران، کمبود 

شاومل  نخسات  ماودد   :کناد  مطو  وت دا محدبد مای  نظراز دب 

کولو  رودن طول سری زمونی ب ماودد دب  پراکناد ی ضا ی     

. اماربز  راو   اسات هوی سینوپگیک دد مناوطق مخگلا     ایسگاو 

ی رارای پاوی  بضا یت    زیودامکونوت  ،یبدنوف سگرش عل  ب 

 نهااو، د مقیااوس جهااونی بجااود دادد کااد یکاای از منااورآ  و د

هاو رار    ایا  پویااو    .استهوی اطالعولی اقلیمی   سگرش پویاو 

هاوی   ب مادل  ازدبد سنج اسوس مشوهدات زمینی ب اطالعوت 

اطالعوت مها  ب نزدیاک راد زماون باق ای دا       ب هسگندعددی 

د. اغلا  اطالعاوت   نا کن ررای پژبهشاران منورآ  و فراه  مای 

هاوی ساینوپگیک دقات     ی جهونی نسبت راد ایساگاو   هو پویاو 

امو از رسیودی از جهاوت نیاز ررلاری دادناد کاد       ،کمگری دادند

. اسات ایا  ررلاری   نوع   یلر مه پوش  کومل مکونی ب زمونی 

ای  اطالعوت از منظر کودررد رد سد  ارب  لقسای     ،یکل طود رد

هاویی کاد از  تشاگد لاو حاول دا         داد  نخسات د:  رب  نشو می

زمااونی  ریلاا  )اطالعااوت لااودیخیب ب رااو  دنااده پوشاا  ماای

هاو رارای دبناد لغییارات      د، ایا  داد  نشاو  مای  دبز رد چندموهد

هاوی ایا     از دیاار کاودررد   . ری کودررد دادناد   چر ۀمرروط رد 

اطالعاوت ایا     .وسته ی شکسو رردسی دبند رودش ب  ،هو پویاو 

د دبناد لغییارات   کند کا  امکون دا ایجود می  یددباقآ اهو  پویاو 

هاوی   ی لصام  ،وزیا نب دد صاودت   د شادزیوری مداب   منورآ  و

رارای   مادت  کولاو  مدیریگی الخوذ شاود.  ارب  دب  اطالعاوت    

نیااز دد ایاا  اطالعااوت  .ی هواشنوساای هساگند هااو یناایر  یپا 

.  ارب   دادناد اهمیات   مادت  کولاو  هوی مدیریگی   یری لصمی 

یوهوی مخگلا   سانود ۀ لیبسا  راد هاو   سو  از طریق اجرای مدل

از ایا    .کنند شوند ب اطالعوت رودش  یند  دا ادائد می فراه  می

هاوی کاالن  یناد      دیازی  ررنومد منظود ردلوان  اطالعوت نیز می

   .[3ب  2] اسگفود  کرد

 اردش جاو    یعموم هوی ب مدل یا موهواد  یهو یفنوبد

دا  زیاود  یب زمون یمکون کیرو لوان لفک یرند شبکد یهو داد 

ازجملااد  لاا مخگ یهااو پژبهشاااران دد حااوز  ودیااگدد ا 

کمبود  لواند یم ندی ز  یا .دهند یقراد م یوهی  یسوز مدل

کاد از   یدد مناوطق  ژ یا ب دا رد ینیزم یهو سگاو یاطالعوت ا

ررطار    یودیا لو حادبد ز  ،رو کمبود مواجد هسگند نظر  یا

، NCEPمونناد   یاطالعاول  یهاو  ااو  یپو  یا ا یهو سوزد. داد 

CFSR ،CRU ،GPCC ،PERSIANN ،SAFRAN  ب

ECMWF مشکل   ،ینیزم یهواشنوس یهو سگاو یا ال  د ر

 .[4] نددادن یب زمون یمکون یوسگایعد  پ

شنوسای  هاوی هوا  رد منظود رردسی کودرردپتیری پویاو 

. عزیزیاون ب دمااونی   مطو  وت مگ ددی صودت  رفگد است

-Era ۀشاد  لیا لحلهاوی راوز    ب رد ادزیوری دقات داد  1331)

Interim نگاوی   .دد لخمی  رودش دبزاند ب موهوند پردا گند 

د دد هر دب  و  زمونی دبزاند ب موهوناد  دا نشون  نهو پژبه 

ی صحیح بقوع نیر  یپلوانویی رسیود منوسبی دد  ای  پویاو 

ی اشاگبو  کا  از بقاوع     هو یو عد  بقوع رودش ب  بت  زادش

 رچااد پویاااو  د. دد  ااو  زمااونی موهونااد نیااز ادادرودنااد ی 

هاوی  ار  ساول     ب ی دد مو  دادد،عملکرد منوسبی  یودشد 

ددصاد نیاز    07 ی  ازرا راد   یودشاد  هاوی   میزان شاو   

ررداشت کرد کاد پویااو      وند  یالوان  می ،ددباقآدسد.  می

 ۀحوضعملکرد رسیود منوسبی دد سطح   Era-Interim رودش

 مود یاو   ردبنهوی  دد حوضد رنوررای ب  دادد رریز سفیددبد 

هاوی هیاددب وژیکی ایا  پویااو  یاک منباآ        سوزی دد مدل

 .[5] شود رودشی لوانمند محسوو می

ب راد پاوی  زماونی ب    1331) اعگادا ی  عزیزیون ب دمااونی 

ب مناورآ رودشای    ECMWFۀ شاد  لیا لحلهاوی راوز    مکونی داد 

پاژبه   نگاوی    .پردا گند ازدبد سنج ی هو لکنیکرر مبگنی 
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 ری سفیددبد حوضۀ دد سطح دا  ECMWFعملکرد منبآ   نهو

زیودی همبسگای  ای  منبآ .دهد نشون میدا دد مقیوس دبزاند 

ای  دد حو ی اسات کاد دد  او  زماونی     دادد. رو ایسگاو  زمینی 

ب  اسات مشورد  TRMM ب PERSIANدبزاند عملکرد دب منبآ 

 مودهاوی   نظار  از ،همچنای   .دادناد زیاودی  ضری  همبسگای 

 او  زماونی دبزاناد ب     دد هار دب  ECMWFرندی منباآ   طبقد

رهگری نسبت راد دیاار مناورآ رودشای      مرال  ردعملکرد  موهوند

 راد رردسای   ب1330) ب همکاودان  اعگادا ی  دمااونی . [6دادد ]

 از اساگفود   راو  کشاود  ساطح  دد هاوا  دماوی  رلندمدت لغییرات

پاژبه   نهاو   نگوی   .پردا گند CRUاطالعولی  پویاو  هوی داد 

اطالعولی راو لوجاد راد     هوی پویاو  هوی داد  از فود اسگ نشون داد

هاو ارازاد منوسابی رارای      داد  ایا   مکاونی  ب  سگرد ی زماونی 

 .[0] هاوی هواشنوسای اسات    لغییرات زماونی ب مکاونی مگغیار   

 یطاا بهااوا  و راتییاالغ ب1330) اعگاادا ی ی ب دماااونی رورااوئ

 شاک راو ساد     طیمحا  کیا دد دا  2716اا  1350 یهاو  سول

 ،راودش موهوناۀ  سری زمونی ب رو اسگفود  از  یشو    شکسو 

 CRUهااوی  داد دمااو ب لبخیاار ب ل اارا احگمااو ی از مجموعااد 

 هاوی  داد نشون داد مجموعد پژبه   نهو نگوی  رردسی کردند.  

CRU شد  رارای رردسای لغییارات فااویی ب زماونی       محوسبد

 .[1] منوس  است  شکسو ی کشوبدزی

هااوی هواشنوساای  د کااودررد مجموعااد دا ب2727) یئ رورااو

ساوزی مکاونی هفات     رارای شابید  GPCC  ب CRUهوی  پویاو 

پاژبه   نگاوی   دا رردسی کرد. بهوا دد ایران   ومگغیر مخگل  

دبز  راد طاود مرلا    د کاد را   CRUهاوی   داد نشاون داد  ایشون 

جویازی  منوسابی   GPCCهوی رودش  داد شوند ب مجموعد  می

منوطق کمباود داد    بیژ  دررای مشوهدات ایسگاو  هواشنوسی ر

 یرودنااد  یهااو داد  ب1335)ب همکااودان  یریاام .[3] هسااگند

 یرااودش، دمااو یهااو ب داد  GPCC یاطالعااول اااو یپو ۀموهوناا

راو   ساد یب مقو CRU یاطالعول او یپو  یونایب م ندیشیر ند،یکم

دا ادزیاوری  کال ساطح کشاود     ینا یزم یهواشنوس یهو سگاو یا

 GPCC یرودناد   یهو داد  نشون دادپژبه   نهو   ی. نگوندکرد

 .[17] دادناد  یگریشا ردد کشود دقت  CRU ییدمو یهو ب داد 

ب  ریا لبخ یهاو  داد   یا دد مطو  اد ب 1333)ب همکاودان   یفرج

راو اساگفود  از   دا ب GLDAS)  یل را حوصل از مدل سطح زم

  ینگاو  .ندادزیوری کرد  یدد دشت قزب مگریسیب ل را ال ریلبخ

 یهاو  داد   یرا  11/7  یای لب  یرضا  پژبه   نهاو نشاون داد  

GLDAS [1] است مگریسیب ال. 

Shi ۀشاد  یرناد  شابکد  یهو از داد ب 2710) ب همکودان 

ساد   ۀسرچشام کد  یکوهسگون ۀمنطق یررا CRU یرودند 

رااو  نهااو دا سااگفود  کردنااد ب اساات دا ا  یدبد ونااد دد چاا

 یر یا  اناداز   ینا یزم یهاو  سگاو یکد از ا یرودند  یهو داد 

نشاون داد   پاژبه   نهاو    یکردناد. نگاو   ساد یمقو ،شد  رود

 CRU یاطالعاول  او یپو یهو رودش داد  ودیرر بدد انحرا  م 

رودش دادناد   یهو نسبت رد مقداد مطلق داد  یشگریدقت ر

ب  یمکاون  یدبنادهو  لیلحل ،اطالعوت  یاسگفود  از ا یب ررا

 .[11] مه  است ودیرس یزمون

ریشگر مطو  اوت   دددهد  رردسی منورآ مخگل  نشون می

مگغیرهوی اقلیمی پردا گد شاد  ب   ۀمقویس رفگد رد  صودت

هاو   هاو رار  ربجای مادل     دقت ب کودررد مقودیر ای  پویااو  

دب  دد. [15اا  12] هوی  یوهی اندا اسات   صوص مدل رد

دد مطو  اوت  وناو ون مونناد     یوهی  یسوز مدل ر،یا  ۀده

ناورآ  و  م یدادیا پو ،ییغاتا  تیا امن  ،یاقلا  رییمطو  وت لغ

ایا     از جملد پرکودرردلری اند.  رفگد لوجد قراد مودد ودیرس

زیودی از ایا  مادل    پژبهشاراناست.  AquaCrop هو، مدل

 از جملاد ساوزی مگغیرهاوی  یاوهی     ررای باسنجی ب شبید

ب  1335) اند. دماونی اعگدا ی ب همکاودان  عملکرد پردا گد

 ، جاو،  سوزی عملکارد  ناد   ب از ای  مدل ررای شبید1330

د را  ب1334) ب همکودان یحیذر ب [10ب  16] ذدت ب یونجد

رخا    .دناد کراساگفود    [11] عملکرد رارن   رر بدد منظود

 یما یاقل یهاو  داد  ،هاو  مادل   یا یاز اطالعوت بدبد یمهم

 ۀدبدطاول   ویا ب  یهواشنوسا  یهاو  سگاو یاست. لراک  ک  ا

 اساگفود   یررا یودیز یهو تیمحدبد سگاو یا  یک  ا ی مود

کارد  اسات.    جاود یا AquaCropمونناد   یوهی  یهو از مدل

 ونو ون اماربز    یهو تیمخگل  رو موه یاطالعول یهو او یپو

کمبودهو کرد  است؛ امو قبل از   یجبران ا در یزیودکمک 

 یاطالعاول  تیا فیکروید  ،یاطالعول یهو او یپو  یاسگفود  از ا

حوضار،  ژبه  پ زاهد   ،رنوررای . دشو یوریادز هو او یپو  یا

 هواشنوسای ی هاو  هوی پویااو   رردسی امکون اسگفود  از داد 

CRU ،AgMERRA، AgCFSR ب  GPCC-CRU دد

 ن رو مقودیر  ۀمقویسرر بدد عملکرد ب نیوز  ری  یو   ند  ب 

  .استرر بددشد  رو اطالعوت ایسگاو  سینوپگیک قزبی  

 مواد و روش

 دهش مطالعه ۀمشخصات و موقعیت جغرافیایی منطق

 یمرکاز  ۀحاوز کد دد  است شد  اسگون قزبی  محدبدۀ مطو  د

  ی، را لومگرمرراآ یک 121هازاد ب   15م اودل   یرو مسوحگ رانیا
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ب  یطول شارق  ۀقیدق 57ددجد ب  57لو  قدیدق 45ددجد ب  41

 یعرض شامو   ۀقیدق 45ددجد ب  36لو  قدیدق 30ددجد ب  35

از غرو راد   ن،الیموزنددان ب   یهو از شمول رد اسگون .قراد دادد

ب از  یهمدان ب زنجون، از جنوو راد اساگون مرکاز    یهو اسگون

ا بارز   هاوی  کاو   . سلسالد شاود  یشرا رد اسگون ا برز محدبد م

 دامند ب  رقون از ساد جهات اساگون دا فارا     یهو ب کو  یرکزم

اند کد از شمول راد   دا رد بجود  بدد  یا  رفگد ب دشت  سگرد 

 گرملاو یک 35د غارو حادبد   ب از شارا را   لومگریک 05جنوو 

اسااگون قاازبی  دد رخاا  مرکاازی ایااران دد مجااوبدت  .اساات

دماو   کمگاری  ب ریشاگری   ب. 1 کو  ا برز قراد دادد )شکل دشگد

ب رر اسوس اقلی  است  راد  سونگیددجۀ  44ب  -4/13لرلی   رد

   د.داداقلی  سرد ب  شک  نموی  مبرژ 

 
 های استان قزوین  ناهمواری ۀنقش. 9 شکل

 AquaCrop گیاهی معرفی مدل

فاوئو   ۀینشار  یهاو  تیرو حفظ قورل AquaCrop مدل  یوهی

ب سارعت   یدقات، لوانمناد    یرا  یلاوازن منطقا   کی، 33

 یراارا AquaCropماادل  ی. اصااول اسوسااکنااد یررقااراد ماا

ب  [13] ب همکاودان  ولویلوساط اساگد   ندهویافر یسوز دیشب

 وتیا عمل  یافزاد مدل ب لوصا  دد نر  شد  اسگفود  گ یا اود

 شد  است.  ادائد [27] ودانلوسط دائس ب همک

AquaCrop کاد   وم نا   یا رد ا .است ریمدل فرا  نوعی

علوفاد،   شاومل  یاز محصاوالت زداعا   ی یبس ۀمحدبد یررا

 ورات   یراد کاود دبد. پودامگرهاو    دلوانا  یغالت م جوت،یسبز

ذدت،  ناد  ب   مونناد  یزداعا  یاصال  یهو  وند یررا یوهی 

 ااارید. از دناامااود  دد ماادل بجااود دادصااودت   پنبااد، رااد

شو    یجو  است کد رد  یا AquaCropمدل  یهو یژ یب

اساگفود    2 یساطح زما   یاز پوشا  سابز دب   1سطح ررگ

 یا ژ یا ب تیا اهم 3دشاد ا دبز ۀددجدد  ن شو    ،کند یم

 یراد رردسا   ،عملکارد  یکوه  نساب   یضر یجو  دادد ب رد

                                                           
1. Leaf Area Index 
2. Green Canopy Cover 
3. Growing Degree Day 

 ۀم ود ا ز ا AquaCropمادل  . پاردازد  یما  یبد شو   رهر 

ل ارا   ب لبخیار   نب کاد دد  1 ۀم ود ا ) کساو  دبدنبوس ب 

(ETاساگنگو  شاد    راود  عملکارد   ۀمحوسبنسبی اسوس  ب ،

 است.

 = )  )Ky   ب1)

عملکارد   عملکارد ماوکزیم ،    ۀ یودشاد   م ود  دد 

لبخیار ب ل ارا     کزیم ،لبخیر ب ل را ماو  باق ی، 

ضری  لنوس  رای  کاوه  عملکارد نسابی ب       باق ی ب

 .استکوه  نسبی لبخیر ب ل را 

شومل لغییرات دطورت  اوا   افزاد نر هوی ای    ربجی

 ،ی مخگل  پربفیل  وا، لقاوی  زداعای  هو دیالطی زمون ب 

دبناد   مساگقل،  صاودت  راد لغییرات زمونی لبخیار ب ل ارا   

عمق دیشاد، پودامگرهاوی رایالن  و  اوا، ددصاد       ۀلوس 

ب  لاود   سات یزپوش   یوهون طی زماون ب عملکارد داناد،    

ی ل را دد لو ید داند بد رهر شو   ررداشت ب نیز شو   

، لاود   ستیز ربجی  حوضر پژبه  . دداست لود  ستیزب 

 .است  شدادزیوری  عملکرد داند، نیوز  ری ب لبخیر ب ل را
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 شده مطالعه اطالعاتی های ی پایگاهمعرف
  CRU9اطالعاتی   پایگاه

 ۀدانشکدرود دد  نخسگی ررای  CRUپویاو  لحقیقوت اقلیمی 

Anglia  شاد. ایا     سیل س 1302شرا انالسگون دد سول

رارای   شاد   اساگفود   هاوی  ایساگاو   ل اداد پویاو  کد دد  ن 

 4350، 1371هاو ی نای ساول     هوی ارگادایی ایا  داد    سول

 وفگدی   یافزاایسگاو   14502رد  1311سگاو  ب دد سول ای

 یرودش، ل داد دبزهاو  شومل اطالعوت  ونو ونی مونند ،است

حداکثر دمو، پوش    یونایحداقل دمو، م  یونایمرطوو، م

راو  کاد   دشاو  یل را ب فشود رخود هوا ما  ریلبخ لیارر، پگونس

 موهوناد ی زماون  کیا ددجاد ب لفک  5/7 ×5/7 یمکون کیلفک

از  ،رنااوررای  .[21] کاال جهااون دد دسااگرس اساات  یاراار

هو رد صودت موهوند  ای  پویاو  ب سویر پویاو  ۀموهونهوی  داد 

ب رو نگاوی    شد  اسگفود  AquaCropررای اسگفود  دد مدل 

ایسااگاو   ۀموهونااهااوی   دماادل دد صااودت اسااگفود  از دا 

  سینوپگیک مقویسد شد.

 AgMERRA2پایگاه اطالعاتی 

راود دد   نخساگی  کاد رارای    AgMERRA یاشنوسهوپویاو  

شااومل  شااد   لیلشااک 2714دانشاااو  کلمبیااو دد سااول  

جهاونی ب   ۀشابک ایجود  هد  رویی است کد هو داد مجموعد 

ی کشاوبدزی، امنیات   هاو  پاژبه    ررای اساگفود  دد  هما

اسات کاد    شاد    ی بد جماآ غتایی ب مادل دشاد  یاوهی    

زاناد )دمااوی  بهاوایی دب   وی هااو داد مگشاکل از مجموعاد   

حداکثر ب حداقل، رودند ی، لش شاآ، سارعت راود ب فشاود     

ی هاو  داد حوصال روزیاوری    AgMERRA .[21] ستارخودب 

ب نیاز   MERRA ،PERSIANN ،CMORPHی هو موهواد 

مها    ۀنوحی 2324ی مشوهدالی ایسگاو  سینوپگیک هو داد 

اطالعوت رودش ایا  پویااو  رارای     .[22ست ]کشوبدزی دنیو

ب  شاد   ددجاد محوسابد   25/7× 25/7و لفکیک کل جهون ر

 .[21] است  رفگد قراددد دسگرس 

 AgCFSR3  اطالعاتی پایگاه

AgCFSR  است کد لوسط دانشااو  کلمبیاو    ای مجموعد داد

ب نیز انسگیگوی مطو  وت فاویی  ود دد بارسگد راد ساوزمون   

نیاوز پااربژ     یلاا م هاد   رااو ب 4ملای هاوا ب فاااوی  مریکاو   

                                                           
1. Climatic Research Unit 
2. Agricultural Modern-Era Retrospective analysis for 

Research and Applications 
3. Agricultural Climate Forecast System Reanalysis  
4. NASA Goddard Institute for Space Studies 

AgMIP
شابکۀ  ی هواشنوسی ب ررای ایجاود یاک   هو  دادرد  5

ی دشاد  هو مدلهماون ررای اسگفود  دد مطو  وت کشوبدزی، 

. اطالعاوت  [22] اسات  د شا  یوهی ب امنیت غاتایی ایجاود   

 25/7× 25/7رودش ای  پویاو  ررای کال جهاون راو لفکیاک     

 .[21] است  رفگد قرادب دد دسگرس  شد  ددجد محوسبد

 GPCC7-CRUپایگاه اطالعاتی 

رااد دد واساات   1313دد سااول  GPCCاطالعااولی  پویاااو 

 یاا س شااد. ایب ل سااWMO) 0یهواشنوساا یسااوزمون جهااون

× 5/7، 1×1، 5/2×  5/2 یاک لفک راد اطالعوت راودش دا   یاو پو

 یاک هاو دد   داد  ی دهد. ا یصودت موهوند ادائد م ددجد رد 5/7

 یصودت جهون رد 2713لو  1372 یهو سول ی سو د ر 13 ۀروز

 یوریا  هاو از ددبن  داد  یا  ا یاوری قراد  رفت کاد ادز  یوددد ا گ

شاد  اسات.    جودیا ینیزم یسگاو ا 60277 یاطالعوت رودند 

لاوان راد    یما  GPCC یااو  پو یهاو  داد  یهاو  یژ ا یازجملد ب

 دد .منوس  اشود  کارد  یب زمون یمکون یکرهناو  رودن ب لفک

 کاد  شاد    مخگل  اطالعوت رودش ادائاد  یهو نسخد یاو پو ی ا

. [21است ] رودش ۀنسخ یدلری جد 0 ۀنسخ ،دد حول حوضر

 یهو رو داد  ی دد لرک GPCCرودش  یاو پو یرودند  هوی داد 

لحات   CRUمساگخر  از روناک    یهواشنوس یرهویمگغ یرسو

 .ندشد یوریادز  GPCC-CRU لرکیبی پویاو عنوان 

 ها داده ۀمقایسمعیار 

 سااگاو یا یهااو داد  ب یهواشنوساا یهااو اااو یپو یهااو داد 

 2717اا  1317 یهو سول یط ب1قزبی  )شکل  کینوپگیس

عملکارد   ند.شداسگفود    AquaCrop مدل رد عنوان بدبدی

دد حو ات اساگفود  از    رر بددشاد  لوساط مادل    ب نیوز  ری

ی ب دد حو اات اسااگفود  از هواشنوساا یهااو اااو یپوهااوی  داد 

 سااوالند صااودت راادهااوی ایسااگاو  سااینوپگیک قاازبی   داد 

 هاوی هواشنوسای   داد  ارگادا  ساد یمقو  یا دد .دنشد سدیمقو

 یهواشنوسا  یهو او یپو یهو داد  ۀشبک از نقطد  یلر کینزد

 چهود  یونایم سپس بب K1) رد ایسگاو  سینوپگیک قزبی 

(K4نقطد هشتب  ب (K8یهاو  ااو  یپوی هاو  داد  ۀشابک  از ب 

 سااگاو یا هااو دا رااد لااری  فوصاالد کااد نزدیااک یهواشنوساا

 ،دیاار  ریاون راد   .شاد  یوریا ادز انگخاوو ب  دادند کینوپگیس

دبی  لری  نقوط اطالعوت یک، چهود ب هشت نقطد از نزدیک

                                                           
5. Agricultural Model Intercomparison and Improvement 

Project 
6. Global Precipitation Climatology Centre 
7. World Meteorological Organization 



 9311 پاییز، 3، شمارۀ 7اکوهیدرولوژی، دورۀ  717

ی رااد ایسااگاو   هواشنوساا یهااو اااو یپو یهااو داد  ۀشاابک

ب رو اطالعوت  ود ایساگاو   شد  انگخوو  سینوپگیک قزبی 

  راای  یااو  از وزیاان. ندشاادمقویسااد ب ادزیااوری  سااینوپگیک

شاود.   محوسبد مای  ر ؤمب رودان ل را  ب ا گال  ری  لبخیر

ل اارا ب نیااوز  راای دا راار بدد   ب لبخیاار AquaCropماادل 

نظر  رفگ  رودان دد رر بدد نیوز  ری،  کند. رو لوجد رد دد می

لماو   ر ی لا  لاو   شاد  مقویساد  نیاوز  رای   حوضار  لحقیق دد

هاوی اطالعاولی    پویااو  شاد  از   اسگخرا مگغیرهوی اقلیمی 

نیز دد حو ات   محصولعملکرد رر بدد  ،همچنی دید  شود. 

 نیوز  ری رر بدد شد  است. کوملمی   ل

 های ارزیابی داده شاخص

 دد .م یودهوی  ونو ونی ررای ادزیوری کاودایی مادل بجاود دادد   

رو اساگفود  از  یودشد  کودایی مدل ررای ایسگاو   حوضر پژبه 

است. ضری   شد   ونیر هو داد ضری  همبسگای ری  محوسبۀ 

همبسااگای راای  مقااودیر  ۀ ددجااۀ دهنااد شااوننهمبسااگای 

یی هاو  تیمحدبد ،ا بگد است. شد  محوسبدرر بددشد  رو مقودیر 

 هااوازجملاۀ  ن  کاد  ریاون عملکارد مادل بجاود دادد    ۀ نا یزم دد

ی پرت ب حساوس نباودن   هو داد رد حسوسیت زیود رد  لوان یم

 ،ی افزایشی ب لنوسبی اشاود  کارد. راد همای  د یال     هو داد رد 

  شاد ی رردسا  هاو  داد مقویساۀ  یاری نیز رارای  ی دهو شو  

 کاد  اار یداز سد شو     عالب  رر حوضر پژبه  دد .است

RMSEمیونای  مرر وت  طاو )  شومل جتد
ب، جاتد میاونای    1

NRMSEاسگونداددشد  )مرر وت  طوی 
کاد   ME ب شو   ب2

ب عالمات  ن   اسات  طو دد مادل  ریشگری   بقوع ۀدهند نشون

 شاد    اساگفود   ،دهاد  یمرر بدد مدل دا نشون  ک یو  رر بدد ری 

دا از  شاد   یساوز  دیشاب میونای  مقودیر انحارا    RMSE .است

شاو    طاوی     یا ا .دهاد  یما شد  نشون  یری  انداز مقودیر 

 ازحاد   یرا دهی رد  طاوی   ۀ بزنلیبس ردی دا سوز دیشب ۀانداز

 مقاداد  کاد   یصودل ددی سوز دیشب دقت. کند یم  مطو  د رزدگ

RMSE ی رر بدد شد  است. ور رد ،روشد ددصد 17از  کمگر 

 ب2)
RMSE =  

لحات   ،ردبن باحد روشد RMSEشو    کد  یصودل دد

 للقای  «اسگونداددشد جتد میونای  مرر وت  طوی »عنوان 

 ۀم ود از  هو داد موهیت  لیرد د  حوضر پژبه  دد . شود یم

. چنونچد مقداد ایا   دشاسگفود   NRMSE ۀمحوسبررای  3
                                                           
1. Root mean Square Error 
2. Normalized Root Mean Square Error  

 17رای    است؛ ی عو یسوز دیشب ،روشد 17شو   کمگر از 

 ،37مگوسااط ب ریشااگر از  ،37لااو  27راای   ؛  ااوو ،27لااو 

 ض ی   واهد رود.

 = NRMSE ب3)

 طو دد مدل اسات ب   ریشگری  وناریرکد  3ME شو  

و ر، دهد یمرر بدد مدل دا نشون  ک رر بدد یو  ری عالمت  ن 

 .دشو یممحوسبد  4فرمول  اسگفود  از

 ME = MAX ب4)

رادلری  حو ات کاودکرد     دهنادۀ  نشاون  MEمقداد زیود 

مقااودیر باق اای رااو ایسااگاو   Qi یودشااد دد دبارااط  .اساات

هااوی  شااد  رااو پویاااو  ریناای مقااداد پاای  Piسااینوپگیک ب 

 اطالعولی است. 

  و بحث نتایج

 نیاز آبینتایج برآورد 

 CRUپایگاه اطالعاتی های  ج استفاده از دادهنتای

)شاکل   CRUهوی پویااو              رر بدد نیوز  ری رو اسگفود  از داد 

دا نشااون  35/7عاادد  K1دد  اارب    میاازان ضااری  ب2

هوی رر بددشاد    دهد کد ریونار همبسگای ک  ری  داد  می

دیااار  ۀاز مقویساا اساات.هااوی ایسااگاو  سااینوپگیک  ب داد 

نیز ررای حو ت  RMSE لوان ددیوفت شو   می هو شو  

K1 لوجاد  دد اود   ۀنکگا  است.لر از دب حو ت دیار  مطلوو 

 ردرو لوجد  K4 ب K1هوی  رب    اینکد ددصد  طو ررای داد 

ضا ی    ۀددددصاد دد   37 لاو  27 رای   ۀروز رفگ  دد  قراد 

 ، یارد  عاو ی قاراد    ۀدددد  K8 کد  یصودل دد . یرد قراد می

 .دهاد  کمگری   طو دا نشون مای  K1دد  رب   MEشو   

از  یاک  چیها  باو  یلقرکد لوان نگیجد  رفت  رو ای  شرایط می

راو   .ناد دادن کاوفی  دقات  CRUدد پویااو    شد یودهوی   رب 

رااد د یاال  ۀ حوضاارمقو اا نشااد  دد ادائاادلوجااد رااد نگااوی  

دد رار بدد نیاوز  رای راو اساگفود  از       کا  محدبدیت، دقات  

 کا  ریشگر مرروط رد دقات   CRUهوی پویاو  اطالعولی  داد 

 رفگاد   صودت ۀمقویسدد  هوی رودند ی ای  پویاو  است. داد 

هاوی پویااو     هو دمو ب رودند ی ری  داد  همبسگای ری  داد 

 33/7لرلی  ررارار   ب ایسگاو  سینوپگیک رد CRUاطالعولی 

دد  CRUهاوی رودناد ی پویااو      داد  کا  دقت  رود. 61/7ب 

 .[23ب  3] هااوی دیااار نیااز  اازادش شااد  اساات  پااژبه 
                                                           
3. Maximum Error 
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 و ا  

 
  

 نیتفر  کیف الفف( نزد  :در سه حالت CRU یاطالعات گاهیو پا نیقزو کینوپتیس ستگاهیا های شده با داده برآوردنیاز آبی  ۀسیقام. 2شکل 

 یهفا  داده نیانگیف ، ج( م(K4) کینوپتیس ستگاهیبه ا کینزد گاهیچهار پا یها داده نیانگیب( م ،(K1) کینوپتیس ستگاهیبه ا گاهیپا

 (K8) کینوپتیس ستگاهیبه ا کینزد ستگاهیهشت ا

 AgMERRAهای پایگاه هواشناسی  نتایج استفاده از داده

نشاون   3ضری  لبیی  رارای نیاوز  رای رر بددشاد  دد شاکل      

 هاوی ایساگاو  ساینوپگیک    هوی رر بددشد  ب داد  دهد داد  می

لاوان   هاو مای   . دد رردسی دیار شاو   دنکمی دادهمبسگای 

لاری    دد پویی  K8 هوی  رب  ددصد  طو ررای داد  کد ددیوفت

 RMSEاسات ب میازان      رفگاد  قاراد عو ی  ۀحو ت ی نی دد دد

لاری  عادد دا    نیز نسبت رد دب  رب  دیاار پاویی    شد  محوسبد

 کاد  نگیجاد  رفات    وناد   یا الاوان   می ،. ددباقآدده نشون می

ب ای  ارب     ،دادندکمی و دد ای   رب  همبسگای ه هرچند داد 

K8 دد پژبهشای  ریشاگری دادد دقت  نسبت رد دب  رب  دیار .

هااوی پویاااو   اسااگفود  از داد  هااد  رااو 1330کااد دد سااول 

AgMERRA      ررای رر بدد نیوز  رای ب عملکارد  ناد  دیا  دد

  مد   دست  رد راسون دضوی صودت  رفگد نیز نگوی  مشورهی 

ایا    ۀشاد  یرناد  شابکد هوی  داد  ،یودشد ژبه  پ طبق .است

پویاااو  مثاال لش شااآ  ودشاایدی، دمااوی حااداکثر ب حااداقل 

ب ای   ،هوی مشوهدالی داشاگند  همبسگای ب لوافق  وری رو داد 

 رفگد ررای رد دست  بددن نیوز  ری دد یک  صودتی سوز دیشب

. دد [10] دهاد  ی دا  زادش نمای اعگمود  قورلسول  وص نگوی  

 بدد  نشد  اساتب  مقو ۀ حوضر   رفگد )نگوی  دد دتصورردسی 

هوی ای  پویاو  دد رر بدد نیوز  ری ریشگر رد دقات   داد ک  دقت 

رودند ی ای  پویاو  نسبت رد ایسگاو  ساینوپگیک   یهو داد ک  

ی ایا  پویااو    ساوز  دیشاب صاحت   ،یکلا  طاود  راد قزبی  است. 

ودت کاد  ی منطقد رسگای دادد. رد ای  صا بهوا  واطالعولی رد 

هاوی   هوی  ر  ب  شک ریشگر از میزان داد  هوی ایسگاو  رودش

ب   شاک  ماد ینی بهاوا   وهوی باقاآ دد   ایسگاو  ای ب مشوهد 

کارد   ی ساوز  دیشبشد   رونی کمگر از مقودیر دید  ،مرطوو نیمد

 .[24ب  22]است 
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 و ا  

 
  

الف(  :در سه حالت AgMERRA یاطالعات گاهیو پا نیقزو کینوپتیس ستگاهیا های نیاز آبی برآوردشده با داده ۀسیمقا. 3شکل 

 نیانگی، ج( م(K4) کینوپتیس ستگاهیبه ا کینزد گاهیچهار پا یها داده نیانگی، ب( م(K1) کینوپتیس ستگاهیبه ا گاهیپا نیتر کینزد

 (K8) کینوپتیس ستگاهیبه ا کینزد ستگاهیهشت ا یها داده

 AgCFSRپایگاه هواشناسی  های از داده نتایج استفاده

 هاوی  داد از راو اساگفود    رر بددشد   نیوز  ری نگوی  4شکل 

هاوی   داد  .دهاد  نشاون مای  دا  AgCFSRپویاو  هواشنوسی 

، میازان  دنکمی دادهمبسگای  رر بددشد  دد ای  پویاو  نیز

لار از دب   مطلاوو  K4رارای حو ات    MEب  RMSEشو   

ب NRMSEطاو ) ددصاد    کاد   یصودل دد است،حو ت دیار 

لاوان   می ،ددباقآ .عو ی قراد دادد ۀدد دد K8فقط دد حو ت 

دد رار بدد نیاوز  رای اساگفود  از      کد نگیجد  رفت  وند  یا

هوی نقوط اطرا  ایسگاو  سینوپگیک نسبت رد اسگفود   داد 

 ،دهاد  ریشاگری دا نشاون مای    دقات  ،لاری  نقطاد   از نزدیک

هاوی  ارب     داد از   دقت دد حو ت اسگفودلوان  هرچند نمی

K4 ب K8  موننااد دب پویاااو   .کااردلصااود منوساا  دا نیااز

دد ایا    ،هاو اشاود  شاد  اسات     رد  ن لر پی اطالعولی کد 

هااوی رودنااد ی علاات عملکاارد  داد  کاا پویاااو  نیااز دقاات 

هوی ایا  پویااو  دد رار بدد نیاوز  رای  ناد         نومنوس  داد 

دد  CFSR رودنااد ی پویاااو   یهااو داد  کاا دقاات اساات. 

 .[25] یقوت دیار نیز  زادش شد  استلحق
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 و ا  

 
  

 نیتر کیالف( نزد :در سه حالت AgCFSR یاطالعات گاهیو پا نیقزو کینوپتیس ستگاهیا های نیاز آبی برآوردشده با داده ۀسیمقا. 4شکل 

هشت  یها داده نیانگی، ج( م(K4) کینوپتیس ستگاهیبه ا کینزد گاهیچهار پا یها داده نیانگیب( م ،(K1) کینوپتیس ستگاهیبه ا گاهیپا

 (K8) کینوپتیس ستگاهیبه ا کینزد ستگاهیا

 GPCC-CRUپایگاه هواشناسی های  از داده نتایج استفاده

رهگر از سد پویااو    GPCCهو دد پویاو   همبسگای ری  داد 

ب  K1ب ریشگری  میزان همبساگای رارای  ارب      رود قبل 

هاو   رو رردسای دیاار شاو      ب.5)شکل  است 53/7ررارر رو 

عادد   K1دد حو ت RMSE  میزان کد لوان نگیجد  رفت می

هرچاد   NRMSEرارای شاو     . دهد کمگری دا نشون می

شود ب  داد  از ایسگاو  سینوپگیک ریشگر می  ررداشت ۀفوصل

میزان ددصد  طو عادد   ،یورد نقوط ررداشت داد  افزای  می

دا  K1لاوان  ارب     مای  تیا ددنهو .دهد دا نشون می ریشگری

-GPCCرهگری   رب  ررای رر بدد نیوز  ری پویااو    عنوان رد

CRU .اعال  کرد   

شاد  دد   محوسابد هاوی  ماودی    نگوی  رردسای شاو    

هاو   دهد هرچناد پویااو    رر بدد نیوز  ری  یو   ند  نشون می

دد فواصل مخگل  نسبت رد ایسگاو  سینوپگیک همبسگای 

ب ی پویااو    ،سینوپگیک ندادندهوی ایسگاو   مطلوری رو داد 

GPCC-CRU  حو ت ددK1  بK4  هاو  نسبت رد دیار پویاو 

ی هاو  دد ای  پویاو  دیار شاو    .داددگری یشرهمبسگای 

حو ت دیار قاراد   K8نیز دد رهگری  حو ت نسبت رد   مودی

دد  GPCC-CRU اطالعاولی  پویااو   زیاود دقات  علت  .دادند

 هاوی بدبدی رودناد ی   د دا زیودهمبسگای  ،رر بدد نیوز  ری

هاوی رودناد ی    داد  زیوددد ای  پویاو  اطالعولی است. دقت 

نسااابت راااد ایساااگاو   GPCC-CRUپویااااو  اطالعاااولی 

سینوپگیک دد ایران دد مطو  وت دیاار نیاز  ازادش شاد      

 .  [22] است
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 و ا  

 
  

الف(  :در سه حالتGPCC-CRU ی اطالعات گاهیو پا نیقزو کینوپتیس ستگاهیا های نیاز آبی برآوردشده با داده ۀسیمقا. 6شکل 

 نیانگی، ج( م(K4) کینوپتیس ستگاهیبه ا کینزد گاهیچهار پا یها داده نیانگی، ب( م(K1) کینوپتیس ستگاهیبه ا گاهیپا نیتر کینزد

 (K8) کینوپتیس ستگاهیبه ا کینزد ستگاهیهشت ا یها داده

 عملکرد  نتایج برآورد 
 CRUپایگاه هواشناسی های  از داده هنتایج استفاد

دهد میزان همبسگای دد رر بدد عملکارد   نشون می 6شکل  

میزان همبسگای نیاز مرراوط راد    گری  یشرب  استمنوس  

راارای  RMSEمیاازان شاو     .اسات  K4هاوی  اارب    داد 

نیز رو  MEب شو    رود رد یک انداز   K4 ب K1 یهو  رب 

از نگاوی    .لار اسات   مطلاوو  K4ا گال  کمی رارای  ارب    

ررای  AquaCropلوان ددیوفت کودایی مدل  می  مد  دست رد

نگوی  مشورد دد پژبهشای کاد دد    زیود است.رر بدد عملکرد 

دد  AquaCrop اعگبودسانجی مادل   هاد   راو  1330ساول  

شاود. نگاوی     ی  ند  صودت  رفگد، مشاوهد  مای  سوز دیشب

وجاد راد   کناد راو ل   ریون مییودشد  پژبه   زا  مد  دست رد

ب   اوا  ب   وهاوی مخگلا     جنبد AquaCropاینکد مدل 

لمرکاز  ن رار    ،دد نظار  رفگاد   زماون  ها   صودت رد یو  دا 

 ریشاگر علت دقات   .[20ب  26] استمدیریت  و ب  ریودی 

دد رر بدد عملکارد  ناد  راو اساگفود  از پویااو  اطالعاولی       

رار   AquaCropکاد مادل    روشاد د یال  ای  ممک  است رد 

ب  [27ب  13] شاود  مای دشاد اجارا   -دبز-دماو  ۀددجاسوس 

د. راو  نا دا داد یر  لهوی دمو دد رر بدد عملکرد ریشگری   داد 

 ربجی  اطالعولی،  پویاو  یهوی دمو داد  زیودلوجد رد دقت 

 عملکرد مدل دقت منوسبی دادد.
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 و ا  

 
  

 نیتر کیالف( نزد :در سه حالت CRU یاطالعات گاهیو پا نیقزو کینوپتیس ستگاهیا های . مقایسۀ عملکرد برآوردشده با داده7شکل 

هشت  یها داده نیانگی، ج( م(K4) کینوپتیس ستگاهیبه ا کینزد گاهیچهار پا یها داده نیانگی، ب( م(K1) کینوپتیس ستگاهیبه ا گاهیپا

 (K8) کینوپتیس ستگاهیبه ا کینزد ستگاهیا

 AgMERRAناسی پایگاه هواشهای  از داده نتایج استفاده

نشاون   AgMERRAررای پویاو    مد  دست ردضری  لبیی  

ی زیاود هوی رر بددشد  همبساگای   داد  ب0)شکل  دهد می

راو رردسای دیاار     .هوی ایساگاو  ساینوپگیک دادناد    رو داد 

دد فواصال مخگلا  نسابت راد       ماد   دسات  ردهوی  شو  

اساگنبوط کارد کاد      وناد   یا الوان  ایسگاو  سینوپگیک می

هو دد هر سد  رب  رد میزان یکساونی مطلاوو هساگند     داد 

ی ساوز  مدلدد  AquaCropمدل  زیوددقت  ۀدهند کد نشون

ی عملکرد  ند  رو اسگفود  از سوز دیشب .استعملکرد  ند  

ادزیاوری   دد اسگون  راساون شامو ی نیاز    AquaCropمدل 

 دسات   راد نگوی  مشورهی یودشد  پژبه   است کد دد  شد

دا نشاون   16/7زان ضری  همبسگای عادد  است ب می  مد  

 .[26]دهد  می
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 و ا  

 
  

الف(  :در سه حالت AgMERRA یاطالعات گاهیو پا نیقزو کینوپتیس ستگاهیا های برآوردشده با داده عملکرد ۀسیمقا. 7شکل 

 نیانگی، ج( م(K4) کینوپتیس ستگاهیبه ا کینزد گاهیچهار پا یها داده نیانگی، ب( م(K1) کینوپتیس ستگاهیبه ا گاهیپا نیتر کینزد

 (K8) کینوپتیس ستگاهیبه ا کینزد ستگاهیهشت ا یها داده

 AgCFSR پایگاه هواشناسیهای  از داده نتایج استفاده

هااوی پویاااو    ضااری  لبیاای  راارای داد    1دد شااکل 

AgCFSR  دد رردسای   ادائد شاد  اسات.  میزان منوسبی

 زانیا م کراد یا   بو یرلقهوی مخگل    رب  هو شو  دیار 

 AgMERRAموننااد پویاااو    ،رنااوررای  .اسااتمطلااوو 

دا رااد  K8ب  K1 ،K4مطلوریاات سااد حو اات   لااوان ماای

لصود کرد ب کودایی مدل دا نیز ررای هار ساد    زانیم کی

یودشاد ،  هاوی   عالب  رار حو ات   .حو ت  وو رر بدد کرد

دد عملکارد  ناد  دد حو ات     AquaCrop کودایی مادل 

  ماد   دسات  رداست کد نگوی    شددزیوری ا  ریودی نیز ک 

دهد ای  مدل قودد است عملکرد داند، لبخیر ب  نشون می

ماوادد  ریشاگر  ل را  یوهی ب کاودایی مصار   و دا دد   

 .[21ب  20]کند ی سوز دیشبی  ور رد
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 و ا  

 
  

 نیتر کیالف( نزد :در سه حالتAgCFSR ی اطالعات گاهیو پا نیقزو کینوپتیس ستگاهیا های عملکرد برآوردشده با داده ۀسیمقا. 6شکل 

هشت  یها داده نیانگی، ج( م(K4) کینوپتیس ستگاهیبه ا کینزد گاهیچهار پا یها داده نیانگی، ب( م(K1) کینوپتیس ستگاهیبه ا گاهیپا

 (K8) کینوپتیس ستگاهیبه ا کینزد ستگاهیا

 GPCC-CRUپایگاه هواشناسی های  نتایج استفاده از داده

 GPCC-CRUررای پویااو    میزان شو   3دد شکل 

هو همبسگای منوسبی دادند  داد  ،استمونند پویاو  قبل 

نیز ررای هر سد  ارب    شد  محوسبدهوی  ب دیار شو  

راد طاود    .دنا ده اعداد رسیود نزدیک رد ه  دا نشون مای 

عو ی  ۀررای هر سد  رب  دد دد NRMSEشو    ،مثول

مطلاوو   زانیا م کب هر ساد حو ات راد یا     ردی  یمقراد 

رارای   شد  ینیر  یپهوی  میزان همبسگای داد  .هسگند

ب پویااو    اسات عملکرد  ند  نسبت رد نیوز  ری ریشاگر  

AgMERRA       هاو   رو ا اگال  جزئای دد رردسای شاو

چهااود  K4  ب K1کااد  اسااترهگااری  پویاااو  اطالعااولی 

 .داددشو   مطلوو 
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 و ا  

 
  

الف(  :در سه حالتGPCC-CRU یاطالعات گاهیو پا نیقزو کینوپتیس ستگاهیا های عملکرد برآوردشده با داده ۀسیمقا. 1ل شک

 نیانگی، ج( م(K4) کینوپتیس ستگاهیا هب کینزد گاهیچهار پا یها داده نیانگیب( م ،(K1) کینوپتیس ستگاهیبه ا گاهیپا نیتر کینزد

 (K8سینوپتیک ) ستگاهیابه  کینزد ستگاهیهشت ا یها داده

  گیری نتیجه

هااوی  داد  ادلبااوط رااو رفگااد دد  صااودتریشااگر مطو  ااوت 

هوی اطالعولی مرروط رد مقویسد ب ادزیوری مگغیرهاوی   پویاو 

هاوی   اساگفود  از مادل  دد هاو   داد اقلیمی رود  ب دقت ایا   

 یوهی ب رر بدد نیاوز  رای ب عملکارد ماودد سانج  قاراد       

 یهااو داد  یریکودرردپااتپااژبه  دد ایاا   نارفگااد اساات.

دد  مخگلا   یاطالعوت هواشنوسشدۀ  رندی شبکد یهو او یپو

رااو اسااگفود  از ماادل  نااد  ب عملکاارد  نیااوز  راای راار بدد

AquaCrop  نگاوی  نشاون داد راد طاود     رردسی . شدمطو  د

کد  ندادنددقت منوسبی هو دد رر بدد نیوز  ری  کلی ای  داد 

 است. مرلبطهوی رودند ی  د دا ک ریشگر رد دقت  علت  ن،

شد  دد رر بدد نیاوز  رای  یاو      محوسبدهوی  مودی  شو  

 پویااو  هاو   هو رو اساگفود  از داد   سوزی شبیدداد  ند  نشون 

 هاو  نسبت رد دیاار پویااو    GPCC-CRU لرکیبیاطالعولی 

هاوی   هو رو اسگفود  از داد  سوزی رو شبیدگری یشرهمبسگای 

هااوی  دد  صااوص دقاات داد . دناادادایسااگاو  سااینوپگیک 

 دهاد  نشاون مای  هوی اطالعولی دد رر بدد عملکرد نیز  پویاو 

 .دا داددرهگاری  عملکارد    AgCFSR یو   ند  پویاو  ررای 

نیز رو همبساگای نزدیاک راد ایا       یهوی دیار ا بگد پویاو 

 هاد  ب ای   ،بAgMERRA مونند پویاو )د نپویاو  بجود داد

نظار  ارفگ    دد راو  یناد   زری  گا م رفی ره ،حوضر پژبه 

دد منوطق رر ای  اسوس،  .است یودشد  مودی چهود شو   

داد  یو منوطقی کد لاراک  ایساگاو  ساینوپگیک کا       ردبن

زمینای  هوی اقلیمای   داد  رد عنوان جویازی لوان  می ،است

 شاد   رندی هوی اطالعوت هواشنوسی شبکد هوی رونک از داد 

محصوالت زداعای   سوزی شبیددد رو سطح اطمینون مطلوو 

 اسگفود  کرد.
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