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 .1دانشآموختۀ کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی آب ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) ،قزوین
 .2دانشیار گروه علوم مهندسی آب ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) ،قزوین
 .3استادیار گروه علوم مهندسی آب ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) ،قزوین
 .4پژوهشگر مرکز علوم گیاهی ،دانشگاه کوئینزلند ،استرالیا
(تاریخ دریافت  ،1311/11/22تاریخ تصویب )1311/14/11

چکیده
دمای هوا و بارندگی ،کمیت و کیفیت تولیدات محصوالت کشاورزی را تحت تأثیر قرار میدهدد ،بندابراین بدرآورد و بررسدی
تغییرات مکانی-زمانی آن اهمیت دارد .در بسیاری از مناطق کشور به دلیل تراکم کم ایستگاههای اندازهگیری و یا دورۀ آمداری
کوتاه ایستگاههای جدید ،اطالعات زمانی و مکانی محدودی در دسترس است .پژوهش حاضر با هدف امکانسنجی استفاده از
دادههای پایگاهها هواشناسی شبکهبندیشدۀ  AgCFSR ،AgMERRA ،CRUو  GPCC-CRUدر برآورد عملکدرد و نیداز آبدی
گیاه گندم و مقایسۀ آن با مقادیر برآوردشده با اطالعات ایستگاه سینوپتیک قزوین است .به این منظور ،اطالعات اقلیمی ماهاندۀ
ایستگاه سینوپتیک قزوین از سال  1191تا  2111و اطالعات اقلیمی پایگاههای یادشده بده سده رو

اسدتفاده از نزدیدکتدرین

نقطه به ایستگاه سینوپتیک ( ،)K1استفاده از میانگین چهار نقطۀ نزدیک ایستگاه سینوپتیک ( )K4و اسدتفاده از میدانگین هشدت
نقطۀ نزدیک ایستگاه سینوپتیک ( )K8استخراج شد .کیفیت دادههای این پایگاهها بدا اسدتفاده از چهدار شداخ

آمداری (

 )ME ،NRMSE،RMSEبه صورت غیر مستقیم (با استفاده از خروجیهای مدل گیاهی  )AquaCropارزیابی شدد .در بدرآورد
نیاز آبی گیاه گندم ،پایگاه اطالعاتی  GPCC-CRبا چهار ( )K4و یک ( )K1نقطه همسدایگی بهتدرین عملکدرد را در قیداس بدا
سایر گزینهها داشت .بدرآورد عملکدرد گنددم بدا اسدتفاده از دادههدای  AgMERRAدر دو حالدت  K1و  K4بیشدترین میدزان
همبستگی با دادههای ایستگاه سینوپتیک را نشان داد .نتایج نشان میدهد برای برآورد عملکرد محصوالت زراعدی مدیتدوان از
اطالعات پایگاههای اطالعاتی هواشناسی شبکهبندیشده با دقت مناسب استفاده کرد .اما در خصوص بدرآورد نیداز آبدی فقد
پایگاه اطالعاتی  GPCC-CRUدقت قابل قبولی داشته است.
کلیدواژگان :دشت قزوین ،مدل  AgCFSR ،AgMERRA ،CRU ،AquaCropو .GPCC

 نویسندۀ مسئول
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مقدمه
دمااو ب رودنااد ی کمیاات ب کیفیاات منااورآ و ب لو یاادات
محصوالت کشوبدزی دا لحات لا یر قاراد مایدهاد ،رناوررای
رر بدد ب رردسی لغییارات مکاونی-زماونی ن اهمیات دادد .دد
رسیودی از منوطق کشاود راد د یال لاراک کا ایساگاو هاوی
انااداز  ی اری ب ی او دبدۀ مااودی اناادا ایسااگاو هااوی جدی اد،
اطالعوت زمونی ب مکونی محدبدی دد دسگرس اسات .از ساوی
دیار ،بارسگای لو ید محصاوالت راد دماو ب رودناد ی ب ساویر
مگغیرهوی اقلیمی رر اهمیت لحلیل لغییرات مکونی-زمونی ای
مگغیرهو میافزاید .یکی از دا هوی دفآ ای محدبدیت ،اساگفود
از پویاو هوی اطالعولی شبکدرندی جهونی یاو منطقادای اسات.
همچنی  ،رد بدی اطالعوت ددرودۀ بضا یت پوشا یاوهی
مونند میزان ب پراکن نهو لوسط دبشهاوی م ماو ی رسایود
مشکل ب پرهزیناد اسات .دد ایا رای  ،اساگفود از داد هاوی
موهواد ای ردعنوان یک داهکود جویازی میلواند دد ای زمیند
مطرح شود .دد ای میون ،مدلهوی سطح زمی رددبزشاد راو
مشوهدات موهواد ای رد د یل ادائاۀ پودامگرهاوی هیاددب وژیکی
دد مقیوس جهونی اهمیت زیودی دادد [.]1
یکااای از عوامااال محدبدکننااادۀ لحقیقاااوت دد زمینا اۀ
هواشنوسی ب علاو و دد کشاودهوی دد حاول لوسا د مونناد
ایران ،کمبود اطالعوت پوید مونند دمو ب رودش است .ای کمباود
از دب نظر مطو وت دا محدبد مایکناد :ماودد نخسات شاومل
کولو رودن طول سری زمونی ب ماودد دب پراکناد ی ضا ی
ایسگاو هوی سینوپگیک دد مناوطق مخگلا اسات .اماربز راو
سگرش عل ب فنوبدی ،امکونوت زیودی رارای پاوی بضا یت
منااورآ و دد مقیااوس جهااونی بجااود دادد کااد یکاای از نهااو،
سگرش پویاو هوی اطالعولی اقلیمی است .ایا پویااو هاو رار
اسوس مشوهدات زمینی ب اطالعوت سنج ازدبد ب مادلهاوی
عددی هسگند ب اطالعوت مها ب نزدیاک راد زماون باق ای دا
ررای پژبهشاران منورآ و فراه مایکنناد .اغلا اطالعاوت
پویاو هوی جهونی نسبت راد ایساگاو هاوی ساینوپگیک دقات
کمگری دادند ،امو از رسیودی از جهاوت نیاز ررلاری دادناد کاد
پوش کومل مکونی ب زمونی مه لری نوع ایا ررلاری اسات.
ردطود کلی ،ای اطالعوت از منظر کودررد رد سد ارب لقسای
میشوند :رب نخسات داد هاویی کاد از تشاگد لاو حاول دا
پوش ا ماایدهن اد (اطالعااوت لااودیخیب ب رااو ل ا یر زمااونی
چندموهد رددبز مایشاوند ،ایا داد هاو رارای دبناد لغییارات
مرروط رد چر ۀ ری کودررد دادناد .از دیاار کاودرردهاوی ایا

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،3پاییز 9311

پویاو هو ،رردسی دبند رودش ب شکسو یهوست .اطالعاوت ایا
پویاو هو ددباقآ ای امکون دا ایجود میکند کاد دبناد لغییارات
منورآ و ادزیوری مداب شد ب دد صاودت نیاوز ،لصامی هاوی
مدیریگی الخوذ شاود .ارب دب اطالعاوت کولاو مادت رارای
پای رینایهااوی هواشنوساای هساگند .ایا اطالعااوت نیااز دد
لصمی یریهوی مدیریگی کولاو مادت اهمیات دادناد .ارب
سو از طریق اجرای مدلهاو رادبسایلۀ سانودیوهوی مخگلا
فراه میشوند ب اطالعوت رودش یند دا ادائد میکنند .از ایا
اطالعوت نیز میلوان ردمنظود ررنومددیازیهاوی کاالن یناد
اسگفود کرد [ 2ب .]3
فنوبدیهوی موهواد ای ب مدلهوی عمومی اردش جاو
داد هوی شبکدرندی رو لوان لفکیک مکونی ب زمونی زیاود دا
دد ا گی اود پژبهشاااران دد حااوز هااوی مخگل ا ازجملااد
مدلسوزی یوهی قراد میدهند .ای زیند میلواند کمبود
اطالعوت ایسگاو هوی زمینی دا ردبیاژ دد مناوطقی کاد از
ای نظر رو کمبود مواجد هسگند ،لو حادبد زیاودی ررطار
سوزد .داد هوی ایا پویااو هاوی اطالعاولی مونناد ،NCEP
 SAFRAN ،PERSIANN ،GPCC ،CRU ،CFSRب
 ECMWFرد ال ایسگاو هوی هواشنوسی زمینی ،مشکل
عد پیوسگای مکونی ب زمونی ندادند [.]4
رد منظود رردسی کودرردپتیری پویاو هاوی هواشنوسای
مطو وت مگ ددی صودت رفگد است .عزیزیاون ب دمااونی
(1331ب رد ادزیوری دقات داد هاوی راوز لحلیالشادۀ Era-
 Interimدد لخمی رودش دبزاند ب موهوند پردا گند .نگاوی
پژبه نهو نشون داد دد هر دب و زمونی دبزاند ب موهوناد
ای پویاو لوانویی رسیود منوسبی دد پی رینی صحیح بقوع
یو عد بقوع رودش ب بت زادشهوی اشاگبو کا از بقاوع
رودنااد ی دادد .دد ااو زمااونی موهونااد نیااز ا رچااد پویاااو
یودشد عملکرد منوسبی دادد ،ب ی دد مو هاوی ار ساول
میزان شاو هاوی یودشاد راد رای از  07ددصاد نیاز
میدسد .ددباقآ ،میلوان ای وند ررداشت کرد کاد پویااو
رودش  Era-Interimعملکرد رسیود منوسبی دد سطح حوضۀ
رریز سفیددبد دادد ب رنوررای دد حوضدهوی ردبن مود یاو
دد مدلسوزیهاوی هیاددب وژیکی ایا پویااو یاک منباآ
رودشی لوانمند محسوو میشود [.]5
عزیزیون ب دمااونی اعگادا ی (1331ب راد پاوی زماونی ب
مکونی داد هاوی راوز لحلیالشادۀ  ECMWFب مناورآ رودشای
مبگنی رر لکنیکهوی سنج ازدبد پردا گند .نگاوی پاژبه
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نهو عملکرد منبآ  ECMWFدا دد سطح حوضۀ ری سفیددبد
دد مقیوس دبزاند دا نشون میدهد .ای منبآ همبسگای زیودی
رو ایسگاو زمینی دادد .ای دد حو ی اسات کاد دد او زماونی
دبزاند عملکرد دب منبآ  PERSIANب  TRMMمشورد اسات ب
ضری همبسگای زیاودی دادناد .همچنای  ،از نظار مودهاوی
طبقدرندی منباآ  ECMWFدد هار دب او زماونی دبزاناد ب
موهوند عملکرد ردمرال رهگری نسبت راد دیاار مناورآ رودشای
دادد [ .]6دمااونی اعگادا ی ب همکاودان (1330ب راد رردسای
لغییرات رلندمدت دماوی هاوا دد ساطح کشاود راو اساگفود از
داد هوی پویاو اطالعولی  CRUپردا گند .نگوی پاژبه نهاو
نشون داد اسگفود از داد هوی پویاو هوی اطالعولی راو لوجاد راد
سگرد ی زماونی ب مکاونی ایا داد هاو ارازاد منوسابی رارای
لغییرات زماونی ب مکاونی مگغیارهاوی هواشنوسای اسات [.]0
رورااوئی ب دماااونی اعگاادا ی (1330ب لغیی ارات وبهااوا ط ای
سولهاوی 1350اا  2716دا دد یاک محایط شاک راو ساد
شکسو ی ب رو اسگفود از سری زمونی موهوناۀ راودش،
شو
دمااو ب لبخیاار ب ل اارا احگمااو ی از مجموعااد داد هااوی CRU
رردسی کردند .نگوی پژبه نهو نشون داد مجموعد داد هاوی
 CRUمحوسبدشد رارای رردسای لغییارات فااویی ب زماونی
شکسو ی کشوبدزی منوس است [.]1
رورااوئی (2727ب کااودررد مجموعااد داد هااوی هواشنوساای
پویاو هوی  CRUب  GPCCرارای شابیدساوزی مکاونی هفات
مگغیر مخگل وبهوا دد ایران دا رردسی کرد .نگاوی پاژبه
ایشون نشاون داد داد هاوی  CRUکاد راد طاود مرلا راددبز
میشوند ب مجموعد داد هوی رودش  GPCCجویازی منوسابی
ررای مشوهدات ایسگاو هواشنوسی ردبیژ منوطق کمباود داد
هسااگند [ .]3می اری ب همکااودان (1335ب داد هااوی رودنااد ی
موهونااۀ پویاااو اطالعااولی  GPCCب داد هااوی رااودش ،دمااوی
کمیند ،ریشیند ب میونای پویاو اطالعولی  CRUب مقویساد راو
ایسگاو هوی هواشنوسی زمینای کال ساطح کشاود دا ادزیاوری
نهو نشون داد داد هوی رودناد ی GPCC
کردند .نگوی پژبه
ب داد هوی دمویی  CRUدد کشود دقت ریشاگری دادناد [.]17
فرجی ب همکاودان (1333ب دد مطو ادای داد هاوی لبخیار ب
ل را حوصل از مدل سطح زمی (GLDASب دا راو اساگفود از
لبخیر ب ل را الیسیمگر دد دشت قزبی ادزیوری کردند .نگاوی
پژبه نهاو نشاون داد ضاری لبیای  7/11رای داد هاوی
 GLDASب الیسیمگر است [.]1
 Shiب همکودان (2710ب از داد هوی شابکدرنادیشادۀ
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رودند ی  CRUررای منطقۀ کوهسگونی کد سرچشامۀ ساد
دبد ونااد دد چ ای اساات دا اسااگفود کردنااد ب نهااو دا رااو
داد هوی رودند ی کد از ایسگاو هاوی زمینای اناداز یاری
شد رود ،مقویساد کردناد .نگاوی پاژبه نهاو نشاون داد
رر بدد انحرا م یود رودش داد هوی پویاو اطالعاولی CRU
دقت ریشگری نسبت رد مقداد مطلق داد هوی رودش دادناد
ب ررای اسگفود از ای اطالعوت ،لحلیل دبنادهوی مکاونی ب
زمونی رسیود مه است [.]11
رردسی منورآ مخگل نشون میدهد دد ریشگر مطو اوت
صودت رفگد رد مقویسۀ مگغیرهوی اقلیمی پردا گد شاد ب
دقت ب کودررد مقودیر ای پویااو هاو رار ربجای مادلهاو
رد صوص مدلهوی یوهی اندا اسات [12اا  .]15دد دب
دهۀ ا یر ،مدلسوزی یوهی دد مطو اوت وناو ون مونناد
مطو وت لغییر اقلای  ،امنیات غاتایی ،پویادادی مناورآ و
رسیود مودد لوجد قراد رفگداند .از جملد پرکودرردلری ایا
مدلهو AquaCrop ،است .پژبهشاران زیودی از ایا مادل
ررای باسنجی ب شبیدساوزی مگغیرهاوی یاوهی از جملاد
عملکرد پردا گداند .دماونی اعگدا ی ب همکاودان ( 1335ب
1330ب از ای مدل ررای شبیدسوزی عملکارد ناد  ،جاو،
ذدت ب یونجد [ 16ب  ]10ب ذریحی ب همکودان (1334ب راد
منظود رر بدد عملکرد رارن [ ]11اساگفود کردناد .رخا
مهمی از اطالعوت بدبدی ای مادلهاو ،داد هاوی اقلیمای
است .لراک ک ایسگاو هاوی هواشنوسای ب یاو طاول دبدۀ
مودی ک ای ایسگاو محدبدیتهوی زیودی ررای اساگفود
از مدلهوی یوهی مونناد  AquaCropایجاود کارد اسات.
پویاو هوی اطالعولی مخگل رو موهیتهوی ونو ون اماربز
کمک زیودی رد جبران ای کمبودهو کرد است؛ امو قبل از
اسگفود از ای پویاو هوی اطالعولی ،روید کیفیات اطالعاولی
ای پویاو هو ادزیوری شود .رنوررای  ،هد از پژبه حوضار،
رردسی امکون اسگفود از داد هوی پویااو هاوی هواشنوسای
 AgCFSR ،AgMERRA ،CRUب  GPCC-CRUدد
رر بدد عملکرد ب نیوز ری یو ند ب مقویسۀ ن رو مقودیر
رر بددشد رو اطالعوت ایسگاو سینوپگیک قزبی است.
مواد و روش
مشخصات و موقعیت جغرافیایی منطقۀ مطالعهشده

محدبدۀ مطو دشد اسگون قزبی است کد دد حاوزۀ مرکازی
ایران رو مسوحگی م اودل  15هازاد ب  121کیلومگرمرراآ ،رای
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 41ددجد ب  45دقیقد لو  57ددجد ب  57دقیقۀ طول شارقی ب
 35ددجد ب  30دقیقد لو  36ددجد ب  45دقیقۀ عرض شامو ی
قراد دادد .از شمول رد اسگونهوی موزنددان ب یالن ،از غرو راد
اسگونهوی همدان ب زنجون ،از جنوو راد اساگون مرکازی ب از
شرا رد اسگون ا برز محدبد میشاود .سلسالدکاو هاوی ا بارز
مرکزی ب کو هوی دامند ب رقون از ساد جهات اساگون دا فارا

رفگد ب دشت سگرد ای دا رد بجود بدد اند کد از شمول راد
جنوو  05کیلومگر ب از شارا راد غارو حادبد  35کیلاومگر
اساات .اسااگون قاازبی دد رخا مرکاازی ایااران دد مجااوبدت
دشگدکو ا برز قراد دادد (شکل 1ب .کمگاری ب ریشاگری دماو
ردلرلی  -13/4ب  44ددجۀ سونگی راد است ب رر اسوس اقلی
نموی مبرژ اقلی سرد ب شک دادد.

شکل  .9نقشۀ ناهمواریهای استان قزوین
معرفی مدل گیاهی AquaCrop

مدل یوهی  AquaCropرو حفظ قورلیتهاوی نشاریۀ فاوئو
 ،33یک لاوازن منطقای رای دقات ،لوانمنادی ب سارعت
ررقااراد م ایکنااد .اصااول اسوس ای ماادل  AquaCropراارای
شبیدسوزی فرایندهو لوساط اساگدیولو ب همکاودان [ ]13ب
ا اودیگ اسگفود شد دد نر افزاد مدل ب لوصای عملیاوت
لوسط دائس ب همکودان [ ]27ادائد شد است.
 AquaCropنوعی مدل فرا یر است .رد ایا م ناو کاد
ررای محدبدۀ بسی ی از محصاوالت زداعای شاومل علوفاد،
سبزیجوت ،غالت میلواناد راد کاود دبد .پودامگرهاوی ورات
یوهی ررای وندهوی اصالی زداعای مونناد ذدت ،ناد ب
پنبااد ،راادصااودت مااود دد ماادل بجااود دادن اد .از دیااار
بیژ یهوی مدل  AquaCropای است کد رد جوی شو
سطح ررگ 1از پوشا سابز دبی ساطح زمای  2اساگفود
ددجۀ دبزا دشاد 3اهمیات بیاژ ای
میکند ،دد ن شو
دادد ب رد جوی ضری کوه نسابی عملکارد ،راد رردسای
1. Leaf Area Index
2. Green Canopy Cover
3. Growing Degree Day

رهر بدی مایپاردازد .مادل  AquaCropاز م ود اۀ
شو
دبدنبوس ب کساو (م ود اۀ 1ب کاد دد ن لبخیار ب ل ارا
(ETب نسبی اسوس محوسبۀ عملکارد راود  ،اساگنگو شاد
است.
(1ب

(( = Ky

عملکارد ماوکزیم  ،عملکارد
دد م ود ۀ یودشاد
لبخیار ب ل ارا
لبخیر ب ل را ماوکزیم ،
باق ی،
باق ی ب ضری لنوس رای کاوه عملکارد نسابی ب
کوه نسبی لبخیر ب ل را است.
ربجیهوی ای نر افزاد شومل لغییرات دطورت اوا
طی زمون ب الیدهوی مخگل پربفیل وا ،لقاوی زداعای،
لغییرات زمونی لبخیار ب ل ارا رادصاودت مساگقل ،دبناد
لوس ۀ عمق دیشاد ،پودامگرهاوی رایالن و اوا ،ددصاد
یوهون طی زماون ب عملکارد داناد ،زیساتلاود ب
پوش
رهر بدی ل را دد لو ید داند
ررداشت ب نیز شو
شو
ب زیستلود است .دد پژبه حوضر ربجی زیستلاود ،
عملکرد داند ،نیوز ری ب لبخیر ب ل را ادزیوری شد است.
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معرفی پایگاههای اطالعاتی مطالعهشده
پایگاه اطالعاتی CRU9

پویاو لحقیقوت اقلیمی  CRUررای نخسگی رود دد دانشکدۀ
 Angliaشرا انالسگون دد سول  1302ل سیس شاد .ایا
پویاو کد دد ن ل اداد ایساگاو هاوی اساگفود شاد رارای
سولهوی ارگادایی ایا داد هاو ی نای ساول 4350 ،1371
ایسگاو ب دد سول  1311رد  14502ایسگاو افزای یوفگد
است ،شومل اطالعوت ونو ونی مونند رودش ،ل داد دبزهاوی
مرطوو ،میونای حداقل دمو ،میونای حداکثر دمو ،پوش
ارر ،پگونسیل لبخیر ل را ب فشود رخود هوا مایشاود کاد راو
لفکیک مکونی  7/5 ×7/5ددجاد ب لفکیاک زماونی موهوناد
راارای کاال جهااون دد دسااگرس اساات [ .]21رنااوررای  ،از
داد هوی موهونۀ ای پویاو ب سویر پویاو هو رد صودت موهوند
ررای اسگفود دد مدل  AquaCropاسگفود شد ب رو نگاوی
ماادل دد صااودت اسااگفود از داد هااوی موهونااۀ ایسااگاو
سینوپگیک مقویسد شد.
پایگاه اطالعاتی AgMERRA2

پویاو هواشنوسی  AgMERRAکاد رارای نخساگی راود دد
دانشاااو کلمبیااو دد سااول  2714لشااکیل شااد شااومل
مجموعد داد هویی است کد رو هد ایجود شابکۀ جهاونی ب
هما ررای اساگفود دد پاژبه هاوی کشاوبدزی ،امنیات
غتایی ب مادل دشاد یاوهی جماآ بدی شاد اسات کاد
مگشاکل از مجموعاد داد هااوی وبهاوایی دبزاناد (دمااوی
حداکثر ب حداقل ،رودند ی ،لش شاآ ،سارعت راود ب فشاود
رخودب است [ AgMERRA .]21حوصال روزیاوری داد هاوی
موهواد هوی  CMORPH ،PERSIANN ،MERRAب نیاز
داد هوی مشوهدالی ایسگاو سینوپگیک  2324نوحیۀ مها
کشوبدزی دنیوست [ .]22اطالعوت رودش ایا پویااو رارای
کل جهون رو لفکیک  7/25 ×7/25ددجاد محوسابد شاد ب
دد دسگرس قراد رفگد است [.]21
پایگاه اطالعاتی AgCFSR3

 AgCFSRمجموعد داد ای است کد لوسط دانشااو کلمبیاو
ب نیز انسگیگوی مطو وت فاویی ود دد بارسگد راد ساوزمون
ملای هاوا ب فاااوی مریکاو 4ب رااو هاد لا می نیاوز پااربژ
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
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 AgMIP5رد داد هوی هواشنوسی ب ررای ایجاود یاک شابکۀ
هماون ررای اسگفود دد مطو وت کشوبدزی ،مدلهوی دشاد
یوهی ب امنیت غاتایی ایجاود شاد اسات [ .]22اطالعاوت
رودش ای پویاو ررای کال جهاون راو لفکیاک 7/25 ×7/25
ددجد محوسبد شد ب دد دسگرس قراد رفگد است [.]21
پایگاه اطالعاتی GPCC7-CRU

پویاااو اطالعااولی  GPCCدد سااول  1313رااد دد واساات
سااوزمون جهااونی هواشنوسایWMO( 0ب ل سایس شااد .ایا
پویاو اطالعوت راودش دا رادلفکیاک ×7/5 ،1×1 ،2/5 × 2/5
 7/5ددجد ردصودت موهوند ادائد میدهد .ای داد هاو دد یاک
روزۀ  13سو د ری سولهوی  1372لو  2713ردصودت جهونی
دد ا گیود قراد رفت کاد ادزیاوری ایا داد هاو از ددبنیاوری
اطالعوت رودند ی  60277ایسگاو زمینی ایجود شاد اسات.
ازجملد بیژ ایهاوی داد هاوی پویااو  GPCCمایلاوان راد
رهناو رودن ب لفکیک مکونی ب زمونی منوس اشود کارد .دد
ای پویاو نسخدهوی مخگل اطالعوت رودش ادائاد شاد کاد
دد حول حوضر ،نسخۀ  0جدیدلری نسخۀ رودش است [.]21
داد هوی رودند ی پویاو رودش  GPCCدد لرکی رو داد هوی
سویر مگغیرهوی هواشنوسی مساگخر از روناک  CRUلحات
عنوان پویاو لرکیبی  GPCC-CRUادزیوری شدند.
معیار مقایسۀ دادهها

داد هااوی پویاااو هااوی هواشنوساای ب داد هااوی ایسااگاو
سینوپگیک قزبی (شکل 1ب طی سولهوی 1317اا 2717
رد عنوان بدبدی مدل  AquaCropاسگفود شدند .عملکارد
ب نیوز ری رر بددشاد لوساط مادل دد حو ات اساگفود از
داد هااوی پویاااو هااوی هواشنوسای ب دد حو اات اسااگفود از
داد هااوی ایسااگاو سااینوپگیک قاازبی راادصااودت سااوالند
مقویسد شدند .دد ای مقویساد ارگادا داد هاوی هواشنوسای
نزدیکلری نقطد از شبکۀ داد هوی پویاو هوی هواشنوسای
رد ایسگاو سینوپگیک قزبی (K1ب ب سپس میونای چهود
(K4ب ب هشت نقطد (K8ب از شابکۀ داد هاوی پویااو هاوی
هواشنوس ای کااد نزدیااکلااری فوصاالدهااو دا رااد ایسااگاو
سینوپگیک دادند انگخاوو ب ادزیاوری شاد .راد ریاون دیاار،
اطالعوت یک ،چهود ب هشت نقطد از نزدیکلری نقوط دبی
5. Agricultural Model Intercomparison and Improvement
Project
6. Global Precipitation Climatology Centre
7. World Meteorological Organization
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شاابکۀ داد هااوی پویاااو هااوی هواشنوساای رااد ایسااگاو
سینوپگیک قزبی انگخوو شد ب رو اطالعوت ود ایساگاو
سااینوپگیک مقویسااد ب ادزیااوری شاادند .نی اوز راای یااو از
ا گال ری لبخیر ب ل را ب رودان مؤ ر محوسبد مایشاود.
ماادل  AquaCropلبخیاار ب ل اارا ب نیااوز راای دا راار بدد
میکند .رو لوجد رد دد نظر رفگ رودان دد رر بدد نیوز ری،
دد لحقیق حوضار نیاوز رای مقویساد شاد لاو لا یر لماو
مگغیرهوی اقلیمی اسگخرا شاد از پویااو هاوی اطالعاولی
دید شود .همچنی  ،رر بدد عملکرد محصول نیز دد حو ات
ل می کومل نیوز ری رر بدد شد است.
شاخصهای ارزیابی داده

م یودهوی ونو ونی ررای ادزیوری کاودایی مادل بجاود دادد .دد
پژبه حوضر کودایی مدل ررای ایسگاو یودشد رو اساگفود از
محوسبۀ ضری همبسگای ری داد هو ریون شد است .ضری
همبسااگای نشااوندهناادۀ ددجااۀ همبسااگای راای مقااودیر
رر بددشد رو مقودیر محوسبدشد است .ا بگد ،محدبدیتهاویی
دد زمیناۀ ریاون عملکارد مادل بجاود دادد کاد ازجملاۀ نهااو
میلوان رد حسوسیت زیود رد داد هوی پرت ب حساوس نباودن
رد داد هوی افزایشی ب لنوسبی اشاود کارد .راد همای د یال،
شو هوی دیاری نیز رارای مقویساۀ داد هاو رردسای شاد
دیاار کاد
است .دد پژبه حوضر عالب رر از سد شو
شومل جتد میونای مرر وت طاو (RMSE1ب ،جاتد میاونای
 MEکاد
مرر وت طوی اسگونداددشد (NRMSE2ب ب شو
نشوندهندۀ بقوع ریشگری طو دد مادل اسات ب عالمات ن
ری رر بدد یو ک رر بدد مدل دا نشون میدهاد ،اساگفود شاد
است RMSE .میونای مقودیر انحارا شابیدساوزیشاد دا از
طاوی
مقودیر انداز یریشد نشون مایدهاد .ایا شاو
اندازۀ شبیدسوزی دا ردبسیلۀ بزندهی رد طاوی رای ازحاد
رزدگ مطو د میکند .دقت شبیدسوزی دد صودلی کاد مقاداد
 RMSEکمگر از  17ددصد روشد ،رد وری رر بدد شد است.
(2ب

= RMSE

 RMSEردبن باحد روشد ،لحات
دد صودلی کد شو
عنوان «جتد میونای مرر وت طوی اسگونداددشد » للقای
میشود .دد پژبه حوضر رد د یل موهیت داد هو از م ود ۀ
 3ررای محوسبۀ  NRMSEاسگفود شد .چنونچد مقداد ایا
1. Root mean Square Error
2. Normalized Root Mean Square Error

کمگر از  17روشد ،شبیدسوزی عو ی است؛ رای 17
شو
لااو  ،27ااوو؛ راای  27لااو  ،37مگوسااط ب ریشااگر از ،37
ض ی واهد رود.
(3ب

= NRMSE

 ME3کد ریونار ریشگری طو دد مدل اسات ب
شو
عالمت ن ری رر بدد یو ک رر بدد مدل دا نشون میدهد ،رو
اسگفود از فرمول  4محوسبد میشود.
(4ب

ME = MAX

مقداد زیود  MEنشاون دهنادۀ رادلری حو ات کاودکرد
اساات .دد دبارااط یودشااد  Qiمقااودیر باق اای رااو ایسااگاو
سااینوپگیک ب  Piمقااداد پاای ریناایشااد رااو پویاااو هااوی
اطالعولی است.
نتایج و بحث
نتایج برآورد نیاز آبی
نتایج استفاده از دادههای پایگاه اطالعاتی CRU

رر بدد نیوز ری رو اسگفود از داد هوی پویااو ( CRUشاکل
دد اارب  K1عاادد  7/35دا نشااون
2ب میاازان ضااری
میدهد کد ریونار همبسگای ک ری داد هوی رر بددشاد
ب داد هااوی ایسااگاو سااینوپگیک اساات .از مقویس اۀ دیااار
 RMSEنیز ررای حو ت
شو هو میلوان ددیوفت شو
 K1مطلوولر از دب حو ت دیار است .نکگاۀ دد اود لوجاد
اینکد ددصد طو ررای داد هوی رب  K1ب  K4رو لوجد رد
قراد رفگ دد روزۀ رای  27لاو  37ددصاد دد ددۀ ضا ی
قراد می یرد .دد صودلی کد  K8دد ددۀ عاو ی قاراد یارد،
 MEدد رب  K1کمگری طو دا نشون مایدهاد.
شو
رو ای شرایط میلوان نگیجد رفت کد لقریباو هایچیاک از
رب هوی یودشد دد پویااو  CRUدقات کاوفی ندادناد .راو
لوجااد رااد نگااوی ادائاادنشااد دد مقو اۀ حوضاار رااد د یاال
محدبدیت ،دقات کا دد رار بدد نیاوز رای راو اساگفود از
داد هوی پویاو اطالعولی  CRUریشگر مرروط رد دقات کا
داد هوی رودند ی ای پویاو است .دد مقویسۀ صودت رفگاد
همبسگای ری داد هو دمو ب رودند ی ری داد هاوی پویااو
اطالعولی  CRUب ایسگاو سینوپگیک ردلرلی ررارار 7/33
ب  7/61رود .دقت کا داد هاوی رودناد ی پویااو  CRUدد
پااژبه هااوی دیااار نیااز اازادش شااد اساات [ 3ب .]23
3. Maximum Error
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شکل  .2مقایسۀ نیاز آبی برآوردشده با دادههای ایستگاه سینوپتیک قزوین و پایگاه اطالعاتی  CRUدر سه حالت :الفف) نزدیفکتفرین
پایگاه به ایستگاه سینوپتیک ) ،(K1ب) میانگین دادههای چهار پایگاه نزدیک به ایستگاه سینوپتیک ) ،(K4ج) میفانگین دادههفای
هشت ایستگاه نزدیک به ایستگاه سینوپتیک )(K8
نتایج استفاده از دادههای پایگاه هواشناسی AgMERRA

ضری لبیی رارای نیاوز رای رر بددشاد دد شاکل  3نشاون
میدهد داد هوی رر بددشد ب داد هاوی ایساگاو ساینوپگیک
همبسگای کمی دادند .دد رردسی دیار شاو هاو مایلاوان
ددیوفت کد ددصد طو ررای داد هوی رب  K8دد پویی لاری
حو ت ی نی دد ددۀ عو ی قاراد رفگاد اسات ب میازان RMSE
محوسبدشد نیز نسبت رد دب رب دیاار پاویی لاری عادد دا
نشون میدهد .ددباقآ ،میلاوان ایا وناد نگیجاد رفات کاد
هرچند داد هو دد ای رب همبسگای کمی دادند ،ب ای ارب
 K8نسبت رد دب رب دیار دقت ریشاگری دادد .دد پژبهشای
کااد دد سااول  1330رااو هااد اسااگفود از داد هااوی پویاااو
 AgMERRAررای رر بدد نیوز رای ب عملکارد ناد دیا دد
راسون دضوی صودت رفگد نیز نگوی مشورهی رد دست مد
است .طبق پژبه یودشد  ،داد هوی شابکدرنادیشادۀ ایا

پویاااو مثاال لش شااآ ودشاایدی ،دمااوی حااداکثر ب حااداقل
همبسگای ب لوافق وری رو داد هوی مشوهدالی داشاگند ،ب ای
شبیدسوزی صودت رفگد ررای رد دست بددن نیوز ری دد یک
سول وص نگوی قورل اعگمودی دا زادش نمایدهاد [ .]10دد
رردسی صودت رفگد (نگوی دد مقو ۀ حوضر بدد نشد اساتب
دقت ک داد هوی ای پویاو دد رر بدد نیوز ری ریشگر رد دقات
ک داد هوی رودند ی ای پویاو نسبت رد ایسگاو ساینوپگیک
قزبی است .رادطاود کلای ،صاحت شابیدساوزی ایا پویااو
اطالعولی رد وبهوای منطقد رسگای دادد .رد ای صاودت کاد
رودشهوی ایسگاو هوی ر ب شک ریشگر از میزان داد هاوی
مشوهد ای ب ایسگاو هوی باقاآ دد وبهاوای نیماد شاک ب
نیمدمرطوو ،کمگر از مقودیر دید رونیشد شبیدساوزی کارد
است [ 22ب .]24
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شکل  .3مقایسۀ نیاز آبی برآوردشده با دادههای ایستگاه سینوپتیک قزوین و پایگاه اطالعاتی  AgMERRAدر سه حالت :الف)
نزدیکترین پایگاه به ایستگاه سینوپتیک ) ،(K1ب) میانگین دادههای چهار پایگاه نزدیک به ایستگاه سینوپتیک ) ،(K4ج) میانگین
دادههای هشت ایستگاه نزدیک به ایستگاه سینوپتیک )(K8
نتایج استفاده از دادههای پایگاه هواشناسی AgCFSR

شکل  4نگوی نیوز ری رر بددشد راو اساگفود از داد هاوی
پویاو هواشنوسی  AgCFSRدا نشاون مایدهاد .داد هاوی
رر بددشد دد ای پویاو نیز همبسگای کمی دادند ،میازان
 RMSEب  MEرارای حو ات  K4مطلاوولار از دب
شو
حو ت دیار است ،دد صودلی کاد ددصاد طاو (NRMSEب
فقط دد حو ت  K8دد ددۀ عو ی قراد دادد .ددباقآ ،میلاوان
ای وند نگیجد رفت کد دد رار بدد نیاوز رای اساگفود از
داد هوی نقوط اطرا ایسگاو سینوپگیک نسبت رد اسگفود

از نزدیکلاری نقطاد ،دقات ریشاگری دا نشاون مایدهاد،
هرچند نمیلوان دقت دد حو ت اسگفود از داد هاوی ارب
 K4ب  K8دا نیااز منوس ا لصااود کاارد .موننااد دب پویاااو
اطالعولی کد پی لر رد نهاو اشاود شاد اسات ،دد ایا
پویاااو نیااز دقاات ک ا داد هااوی رودنااد ی علاات عملکاارد
نومنوس داد هوی ایا پویااو دد رار بدد نیاوز رای ناد
اساات .دقاات کاا داد هااوی رودنااد ی پویاااو  CFSRدد
لحقیقوت دیار نیز زادش شد است [.]25
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شکل  .4مقایسۀ نیاز آبی برآوردشده با دادههای ایستگاه سینوپتیک قزوین و پایگاه اطالعاتی  AgCFSRدر سه حالت :الف) نزدیکترین
پایگاه به ایستگاه سینوپتیک ) ،(K1ب) میانگین دادههای چهار پایگاه نزدیک به ایستگاه سینوپتیک ) ،(K4ج) میانگین دادههای هشت
ایستگاه نزدیک به ایستگاه سینوپتیک )(K8
نتایج استفاده از دادههای پایگاه هواشناسی GPCC-CRU

همبسگای ری داد هو دد پویاو  GPCCرهگر از سد پویااو
قبل رود ب ریشگری میزان همبساگای رارای ارب  K1ب
ررارر رو  7/53است (شکل 5ب .رو رردسای دیاار شاو هاو
میلوان نگیجد رفت کد میزان  RMSEدد حو ت  K1عادد
 NRMSEهرچاد
کمگری دا نشون میدهد .رارای شاو
فوصلۀ ررداشت داد از ایسگاو سینوپگیک ریشگر میشود ب
نقوط ررداشت داد افزای مییورد ،میزان ددصد طو عادد
ریشگری دا نشون میدهد .ددنهویات مایلاوان ارب  K1دا
رب ررای رر بدد نیوز ری پویااو GPCC-
ردعنوان رهگری
 CRUاعال کرد.
نگوی رردسای شاو هاوی ماودی محوسابدشاد دد

رر بدد نیوز ری یو ند نشون میدهد هرچناد پویااو هاو
دد فواصل مخگل نسبت رد ایسگاو سینوپگیک همبسگای
مطلوری رو داد هوی ایسگاو سینوپگیک ندادند ،ب ی پویااو
 GPCC-CRUدد حو ت  K1ب  K4نسبت رد دیار پویاو هاو
همبسگای ریشگری دادد .دد ای پویاو دیار شاو هاوی
مودی نیز دد رهگری حو ت نسبت رد  K8حو ت دیار قاراد
دادند .علت دقات زیاود پویااو اطالعاولی  GPCC-CRUدد
رر بدد نیوز ری ،همبسگای زیود داد هاوی بدبدی رودناد ی
دد ای پویاو اطالعولی است .دقت زیود داد هاوی رودناد ی
پویااااو اطالعاااولی  GPCC-CRUنسااابت راااد ایساااگاو
سینوپگیک دد ایران دد مطو وت دیاار نیاز ازادش شاد
است [.]22
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شکل  .6مقایسۀ نیاز آبی برآوردشده با دادههای ایستگاه سینوپتیک قزوین و پایگاه اطالعاتی  GPCC-CRUدر سه حالت :الف)
نزدیکترین پایگاه به ایستگاه سینوپتیک ) ،(K1ب) میانگین دادههای چهار پایگاه نزدیک به ایستگاه سینوپتیک ) ،(K4ج) میانگین
دادههای هشت ایستگاه نزدیک به ایستگاه سینوپتیک )(K8

نتایج برآورد عملکرد
نتایج استفاده از دادههای پایگاه هواشناسی CRU

شکل  6نشون میدهد میزان همبسگای دد رر بدد عملکارد
منوس است ب ریشگری میزان همبسگای نیاز مرراوط راد
 RMSEراارای
داد هاوی اارب  K4اسات .میاازان شاو
 MEنیز رو
رب هوی  K1ب  K4رد یک انداز رود ب شو
ا گال کمی رارای ارب  K4مطلاوولار اسات .از نگاوی
رددست مد میلوان ددیوفت کودایی مدل  AquaCropررای
رر بدد عملکرد زیود است .نگوی مشورد دد پژبهشای کاد دد
ساول  1330راو هاد اعگبودسانجی مادل  AquaCropدد
شبیدسوزی ند صودت رفگد ،مشاوهد مایشاود .نگاوی

رددست مد از پژبه یودشد ریون میکناد راو لوجاد راد
اینکد مدل  AquaCropجنبدهاوی مخگلا و ب اوا ب
یو دا ردصودت ها زماون دد نظار رفگاد ،لمرکاز ن رار
مدیریت و ب ریودی است [ 26ب  .]20علت دقات ریشاگر
دد رر بدد عملکارد ناد راو اساگفود از پویااو اطالعاولی
ممک است رد ای د یال روشاد کاد مادل  AquaCropرار
اسوس ددجۀ دماو-دبز-دشاد اجارا مایشاود [ 13ب  ]27ب
داد هوی دمو دد رر بدد عملکرد ریشگری ل یر دا دادناد .راو
لوجد رد دقت زیود داد هوی دموی پویاو اطالعولی ،ربجی
عملکرد مدل دقت منوسبی دادد.
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شکل  .7مقایسۀ عملکرد برآوردشده با دادههای ایستگاه سینوپتیک قزوین و پایگاه اطالعاتی  CRUدر سه حالت :الف) نزدیکترین
پایگاه به ایستگاه سینوپتیک ) ،(K1ب) میانگین دادههای چهار پایگاه نزدیک به ایستگاه سینوپتیک ) ،(K4ج) میانگین دادههای هشت
ایستگاه نزدیک به ایستگاه سینوپتیک )(K8
نتایج استفاده از دادههای پایگاه هواشناسی AgMERRA

ضری لبیی رددست مد ررای پویاو  AgMERRAنشاون
میدهد (شکل 0ب داد هوی رر بددشد همبساگای زیاودی
رو داد هوی ایساگاو ساینوپگیک دادناد .راو رردسای دیاار
شو هوی رددسات ماد دد فواصال مخگلا نسابت راد
ایسگاو سینوپگیک میلوان ایا وناد اساگنبوط کارد کاد
داد هو دد هر سد رب رد میزان یکساونی مطلاوو هساگند

کد نشوندهندۀ دقت زیود مدل  AquaCropدد مدلساوزی
عملکرد ند است .شبیدسوزی عملکرد ند رو اسگفود از
مدل  AquaCropدد اسگون راساون شامو ی نیاز ادزیاوری
شد است کد دد پژبه یودشد نگوی مشورهی راد دسات
مد است ب میزان ضری همبسگای عادد  7/16دا نشاون
میدهد [.]26
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شکل  .7مقایسۀ عملکرد برآوردشده با دادههای ایستگاه سینوپتیک قزوین و پایگاه اطالعاتی  AgMERRAدر سه حالت :الف)
نزدیکترین پایگاه به ایستگاه سینوپتیک ) ،(K1ب) میانگین دادههای چهار پایگاه نزدیک به ایستگاه سینوپتیک ) ،(K4ج) میانگین
دادههای هشت ایستگاه نزدیک به ایستگاه سینوپتیک )(K8
نتایج استفاده از دادههای پایگاه هواشناسی AgCFSR

دد شااکل  1ضااری لبیاای راارای داد هااوی پویاااو
 AgCFSRمیزان منوسبی ادائد شاد اسات .دد رردسای
هو رب هوی مخگل لقریبو راد یاک میازان
دیار شو
مطلااوو اساات .رنااوررای  ،موننااد پویاااو AgMERRA
ماای لااوان مطلوریاات سااد حو اات  K4 ،K1ب  K8دا رااد
یک میزان لصود کرد ب کودایی مدل دا نیز ررای هار ساد

حو ت وو رر بدد کرد .عالب رار حو ات هاوی یودشاد ،
کودایی مادل  AquaCropدد عملکارد ناد دد حو ات
ک ریودی نیز ا دزیوری شد است کد نگوی رد دسات ماد
نشون می دهد ای مدل قودد است عملکرد داند ،لبخیر ب
ل را یوهی ب کاودایی مصار و دا دد ریشاگر ماوادد
رد وری شبید سوزی کند [ 20ب .]21
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شکل  .6مقایسۀ عملکرد برآوردشده با دادههای ایستگاه سینوپتیک قزوین و پایگاه اطالعاتی  AgCFSRدر سه حالت :الف) نزدیکترین
پایگاه به ایستگاه سینوپتیک ) ،(K1ب) میانگین دادههای چهار پایگاه نزدیک به ایستگاه سینوپتیک ) ،(K4ج) میانگین دادههای هشت
ایستگاه نزدیک به ایستگاه سینوپتیک )(K8
نتایج استفاده از دادههای پایگاه هواشناسی GPCC-CRU

ررای پویااو
دد شکل  3میزان شو
مونند پویاو قبل است ،داد هو همبسگای منوسبی دادند
هوی محوسبد شد نیز ررای هر سد ارب
ب دیار شو
اعداد رسیود نزدیک رد ه دا نشون مای دهناد .راد طاود
 NRMSEررای هر سد رب دد ددۀ عو ی
مثول ،شو
قراد می یرد ب هر ساد حو ات راد یاک میازان مطلاوو
GPCC-CRU

هسگند .میزان همبسگای داد هوی پی رینی شد رارای
عملکرد ند نسبت رد نیوز ری ریشاگر اسات ب پویااو
هاو
 AgMERRAرو ا اگال جزئای دد رردسای شاو
رهگااری پویاااو اطالعااولی اساات کااد  K1ب  K4چهااود
مطلوو دادد.
شو
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شکل  .1مقایسۀ عملکرد برآوردشده با دادههای ایستگاه سینوپتیک قزوین و پایگاه اطالعاتی GPCC-CRUدر سه حالت :الف)
نزدیکترین پایگاه به ایستگاه سینوپتیک ) ،(K1ب) میانگین دادههای چهار پایگاه نزدیک به ایستگاه سینوپتیک ) ،(K4ج) میانگین
دادههای هشت ایستگاه نزدیک به ایستگاه سینوپتیک ()K8

نتیجهگیری
ریشااگر مطو ااوت صااودت رفگااد دد ادلبااوط رااو داد هااوی
پویاو هوی اطالعولی مرروط رد مقویسد ب ادزیوری مگغیرهاوی
اقلیمی رود ب دقت ایا داد هاو دد اساگفود از مادلهاوی
یوهی ب رر بدد نیاوز رای ب عملکارد ماودد سانج قاراد
نارفگااد اساات .دد ای ا پااژبه کودرردپااتیری داد هااوی
پویاو هوی شبکدرندیشدۀ اطالعوت هواشنوسی مخگلا دد
راار بدد نیااوز راای ب عملکاارد نااد رااو اسااگفود از ماادل
 AquaCropمطو د شد .رردسی نگاوی نشاون داد راد طاود
کلی ای داد هو دد رر بدد نیوز ری دقت منوسبی ندادند کد
علت ن ،ریشگر رد دقت ک داد هوی رودند ی مرلبط است.
شو هوی مودی محوسبدشد دد رر بدد نیاوز رای یاو
ند نشون داد شبیدسوزیهو رو اساگفود از داد هاو پویااو
اطالعولی لرکیبی  GPCC-CRUنسبت رد دیاار پویااو هاو

همبسگای ریشگری رو شبیدسوزیهو رو اسگفود از داد هاوی
ایسااگاو سااینوپگیک دادناد .دد صااوص دقاات داد هااوی
پویاو هوی اطالعولی دد رر بدد عملکرد نیز نشاون مایدهاد
ررای یو ند پویاو  AgCFSRرهگاری عملکارد دا دادد.
ا بگد پویاو هوی دیاری نیز رو همبساگای نزدیاک راد ایا
پویاو بجود دادند (مونند پویاو AgMERRAب ،ب ای هاد
پژبه حوضر ،م رفی رهگاری زیناد راو دد نظار ارفگ
مودی یودشد است .رر ای اسوس ،دد منوطق
چهود شو
ردبن داد یو منوطقی کد لاراک ایساگاو ساینوپگیک کا
است ،میلوان رد عنوان جویازی داد هوی اقلیمای زمینای
از داد هوی رونکهوی اطالعوت هواشنوسی شبکدرندیشاد
رو سطح اطمینون مطلوو دد شبیدسوزی محصوالت زداعای
اسگفود کرد.
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