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چکیده
در بسیاری از مطالعات اقلیمی ،مدلهای سطح خشکی با دادههای هواشناسی واداشت 5مییشیودد و الششیی بی ای ب رسیی تیآییت هیا ویورت
دمیگی د .هدف ازاین مطالعه ارزیابی دادههای واداشت هواشناسی پایگاه  6GLDAS1به تمک مشاهدات و تاربست روش الصحیح ادح اف ب ای ها
است .دادههای بارش الصحیح شده در مطالعه دیگ ی به عنوا ورودی مدل سطح خشکی Noah-MPخواهد بود .مشاهدات بی ای ووهیه دیشیابور بیا
دقت زمادی یک روزه و ب ای سالهای  1379الا  1388به مدت  10سال و از چهارده ایستگاه بارا سینیی و الخیی سینیی و ییک ایسیتگاه سیینوپتیک
موجود در این ووهه جمع وری شد .متغی های روزاده دما ،رطوبت دسخی ،طول موج توالاه خورشیدی و فشار هوا به ال الیب بیا هی ایب همخسیتگی،0/94
0/74 ،0/77و  0/6الطابق خوبی با مشاهدات داشتند .دادههای بارش GLDAS1ب ای بیشال این ووهه بارشی تمال از مشاهدات را ارائه داد .بارش بیا
همسا ت د میادگین و ه یب الغیی ات 7دادههای پایگاهی با دادههای مشاهداالی الصحیح شد .دتایج واول از به تارگی ی روش الصحیح ،رهایتبیش
بود به طوریته اختشف میادگین بارش روزاده بین دادههای پایگاهی با دادههای مشاهداالی به طور موث ی و به مقدار  0/048میلییمتی تیاهش یافیت.
همچنین همخستگی بین العداد روزهای م طوب (بارش بیشال از  0/3میلیمت ) در دادههای مشاهداالی با دادههای پایگاهی الصحیح شده دسخت به قخل از
الصحیح ،از مقدار -1/17به مقدار  0/93بهخود داشت و خودهمخستگی م الخه یک در دادههای مشاهداالی با دادههای الصیحیح شیده دسیخت بیه دادههیای
الصحیح دشده بهت است و از مقدار  -2/4به مقدار  0/41رشد ت د .الصحیحات در فاوله  9مه الا  10اسآند ب ای بارش بیشال ین مقدار را داشت و روش
به تار گ فته شده در فاوله  11اردیخهشت الا  8مه الق یخا به طور تامل ادح اف را ب ط ف ت د.
واژههایکلیدی :بارش ،الصحیح ادح اف ،ووهه دیشابور ،مدل GLDAS


مقدمه 7654321
مدل های هیدرولوژی ابزاری مهم ب ای پیش بینی الولید ج یا در
ووهه رودخاده در س اس جها هستند .بسیاری از هیدرولوژیستها از
این مدلها ب ای مطالعات اث ات اقلیمی استآاده میتنند .یک دسته از
مدلهای هیدرولوژیکی مدلهای الوزیعی مکادی هستند .این میدلهیا
الخیی و الع ق را با شخیهسازی همزما ب قی اری العیادل ب و ادی ژی
-1دادشیوی دتت ی بیاری و زهکشیی گی وه مهندسیی ب ،دادشیکده تشیاورزی،
دادشگاه ف دوسی مشهد
-2استاد گ وه مهندسی ب ،دادشکده تشاورزی ،دادشگاه ف دوسی مشهد
-3استاد گ وه مهندسی ب ،دادشکده تشاورزی ،دادشگاه ف دوسی مشهد
 -4دادشیار گ وه مهندسی ب ،دادشکده تشاورزی ،دادشگاه ف دوسی مشهد
)Email: ansary@um.ac.ir
(* -دویسنده مسئول:
5 - lateral boundary forcing data
6-Global Land Data Assimilation System Version1
)7-Coefficient of Variation (CV

ادیام میدهند و قادردد از خ وجی مدلهای اقلیمی-منطقهای از جمله
الابش خورشیدی ،س عت باد و رطوبت میصوص استآاده تنند .هدف
اولی این مدلها ارائه ش ایط سطح خشکی در میدلهیای اقلیمیی و
مدلهای عددی پیشبینی هوا است .تلیین و همکیارا اثی ات الغییی
اقلیم را ب ووهه راین الوسط میدل WaSiM-ETHتیه بیا خ وجیی
مدل اقلیمیمنطقهای واداشت شده بود ،ب رسی ت ددید ( Kleinn et
) .al., 2005هارتمنز و همکارا بیه ب رسیی اثی ات الغییی اقلییم بی
دینامیییک ج یییا ووهییه راییین بییا اسییتآاده از مییدل  VICو الحییت
سناریوهای میتلف پ داختند). (Hurkmans et al., 2009
9
مدلهای هیدرولوژیکی الوزیعی 8و مدلهیای سیطح خشیکی  ،از
جمله مدلهایی هستند ته به دادههای واداشت هواشناسی وحیح و با
دقت زمادی و مکادی باال دیاز داردد اما این دادهها معمیوال بیه ویورت
مشاهداالی در دست س دیستند و اطمینا به خ وجی اینگوده میدلهیا
)8 -Distributed Hydrologic Model (DHM
9 - Land Surface Models
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به میزا زیادی به تیآیت دادههای واداشت استی اج شده از مدلهای
اقلیمی بستگی دارد .ت یستیادسن و همکارا درباره ییک منخیع تاالیی
عیدم قطعیییت داشییی از دییاالوادی مییدلهییای اقلیمیییمنطقییهای بی ای
شخیهسازی دقیق ش ایط اقلیمی روزاده بحث ت دهادد (Christensen
) .et al., 2008بناب این اعتخارسنیی خ وجیی میدلهیای اقلیمیی بیا
مشاهدات الارییی قخل از تالیخ اسیو مدل بیا هیا اهمییت زییادی
دارد ،همچنین به تار ب د یک روش الصحیح ادح اف ب ای هماهنگ
ت د دادهها بیا مشیاهدات الزم و هی وری اسیت (Leander and
).Buishand, 2007
ال ینک و همکارا  ،از یک روش غی خطی ب ای الصحیح ادحی اف
دادههای بارش و دما به منظیور اویشد دادههیای اقلیمیی منطقیهای
 ،ERA15در ووهییه راییین اسییتآاده ت ددیید (Terink et al.,
).2009مدل جهادی سطح زمین  GLDASییک سیسیتم دادهگیواری
زمین 1است .این سیستم شامل مدلهیای سیطح خشیکی بیوده )تیه
بهوورت جدا شده از مدلهای االمسیآ ی) و بیا دادههیای مشیاهداالی
واداشته میشود.
مدل های سیطح خشیکی میورد اسیتآاده در ایین سیسیتم ،VIC
 Noah ،CLMو  Mosaicمییباشیند ) .(Rui., 2011سیازما هیای
دستاددرتار در این مدل جهیادی ،NCAR ،NASA/GSFC ،NOAA
دادشگاه پ ینستو و دادشگاه واشنگتو هسیتند تیه بیا دقیت 0/125
ب ای م یکایشمالی و  0/25درجه ب ای تل جها بهوورت متوسیط
ماهاده و 3ساعته الولید داده میتنند .سیستمهیای  LDASبیهویورت
گذشتهدگ از سال  1979بهعنوا دقطه غاز ش وع به تیار تی ده و در
زما فعلی ادامه یافتهادد .این سیستمها با میموعه اطشعات واول از
ایستگاهها ،اطشعات ماهوارهای ،اددازهگی ی بارش رادارهیا و خ وجیی
مدلهای پیشبینی عددی واداشت شدهادد .محصوالت این سیستمهیا
از مطالعات منابع ب ،پیشبینی عددی وهع هوا ،الحقیقات چ خه ب
و اد ژی ومایت میتند و همچنین بهعنوا یک اساس بی ای الآسیی
مشاهدات زمینی و ماهوارهای محسیوب مییشیود .(Rodell et al.,
)2004

ایییین محصیییوالت در سیییالهیییای  1995 ،1993و -2001
1999داپیوستگی داردید .از اواسیط  2001بیه بعید دادههیای واداشیت
، GLDAS-1یکپارچه و دارای بارش مشاهداالی و الابش خورشیدی با
تیآیت باال هستند.
 GLDASدر الحقیقییاالی از جملییه الیمییین الغیی ی ات تخی ی ه ب
) ،(Syed et al., 2008ارزیابی رطوبت خاک در محل و با اسیتآاده از
اطشعات ماهوارهای ) ،(Dorigo et al., 2012ب رسی الگوی جآیت-
شدگی خشکی _ هوا ) ،(Liu et al., 2014الحلیل الغیی ات و شی ایط
زیست محیطیی منطقیهای ) ،(Zhong et al., 2011العییین منیاطق
1 - Land Data Assimilation System

الحت بیاری ) (Romagura et al., 2012و الوسعه شاخص خشیکی
ب ای مشیص تی د منیاطق خشیک )(Ghazanfari et al., 2013
تییارب د دارد .همچنییین محصییوالت اییین سیسییتم ب ی ای اسییتآاده در
مدلهای هیدرولوژیکی ،مدلهای سطح خشکی ،اقلیمی و میدلهیای

هواشناسی در دست س ق ار داردد.
ف جیی و همکییارا ( ،)1393در پژوهشییی در دشییت دیشییابور بییه
ارزیییابی اجییزای بیییش ب سییطحی بییا اسییتآاده از مییدل GLDAS
پ داختند .به این منظور مقدار دما ،بارش و رطوبیت بیهدسیت میده از
 GLDASرا با میزا دظی ش در دو ایستگاه الخیی سینیی فدیشیه و
چهارباغ و به میدت دو سیال مقایسیه ت ددید .بی اسیاس دتیایج ایین
پژوهش ،دمای روزاده ،بارش و رطوبت ماهادیه همخسیتگی خیوبی بیا
دادههای مشاهداالی داشتند .دتایج این پژوهش دشیا داد تیه هی یب
همخستگی بین متوسط ماهاده دما ،بارش و رطوبت هوا ب ای ایسیتگاه
چهاربییاغ بییهال الیییب ب اب ی بییا  0/8565 ،0/8913 ،0/9845و میییزا
همخستگی خ وجی الخیی  -الع ق میدل  GLDASبیا میدل الی بیی
 CRAEو فائو  56در ش ایط غی استاددارد بهال الیب ب اب بیا 0/8012و
 0/6408است .ب این اساس در وورت دییاز و بیا الوجیه بیه تیآییت
قابلالوجه این دادهها ،میالوا ها را در وورت عدم وجود دادههیای
زمینی به وورت جایگزین مورد استآاده ق ار داد.
واجیوسینی و همکارا ( ،)1392مولآههای بییش ب خ وجیی
از مدلهای سطح زمین  VICو  Noahتیه در میدل  GLDASقی ار
داردد ،را با خ وجی مدل شخیهساز  SWATمقایسه ت ددد .این ارزیابی
ته ب ای دوره  1979الا  2012میشدی و با مقیاس مکادی ییک درجیه
به ادیام رسید دتایج قابلقخولی از الیمیین مولآیههیای روادیاب تیل،
الخیی و الع ق و رطوبت خاک را دشا داد.
مدل سطح خشکی  Noahدر سیستم  GLDASاج ا مییشیود و
بیشی از خ وجی  ،دادههای واداشت هواشناسی2با درجیه الآکییک
باالی زمادی و مکادی (سه ساعته 0/25 ،درجه) اسیت .خ وجیی میدل
 Noahاز سال  2004در چندین پژوهش به تار گ فته و ارزیابی شیده
است).(Yang et al., 2009b; Zaitchik et al., 2010
هدف از این مقاله  -1ارزیابی دادههای واداشت GLDAS/Noah
(بارش ،دما ،طول موج توالاه ،س عت باد ،فشار هوا ،رطوبت) و  -2بیه
وداقل رسادد ادح اف بین دادههای بارش  GLDASبیا مشیاهدات،
به منظور مناسبسازی ب ای تالیخ اسیو میدلهیای هییدرولوژیکی و
بییهخصییوص مییدل سییطح خشییکی  Noah-MPبییا اسییتآاده از روش
غی خطی الصحیح ادح اف است.

2 - Meteorological forcing data
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موادوروشها

منطقهموردمطالعه

ووهه ب یز دیشابور با وسعت تیل ووهیه  9157تیلومت م بیع و
ب و هوای خشک ودیمهخشک درطول جغ افیایی´ 58°17الا ´59°30
و ع ض جغ افیایی ´ 35°40الا ´ 36°39واقع شده و از شمال به خیط
راس ارالآاعات بینالود ،از ش ق به بلندیهای لیشجیوق و ییال پلنیگ،
ازجنوب به الپه ماهورهای دیزهبند ،سیاهکوه و توه دمک و از غ ب بیه

ووهه ب یز دشت سخزوار محیدود مییشیود (شیکل .)1بیا الوجیه بیه
القسیمات زمین شناسی ای ا  ،محدوده میورد مطالعیه در گسیت ه ییال
جنوبی ساختار زمینشناسی بینالود و ود شمالش قی زو مثلثی شکل
ای ا م تزی واقع شده اسیت .بلنیدال ین دقطیه منطقیه در ارالآاعیات
بینالود بوده ته از سطح دریا 3300مت ارالآاع دارد .پایینال ین دقطه در
محل خ وجی دشت (وسین باد جنگل) ق ار دارد ته ودود  1050متی
از سطح دریا بلندال است.

شکل-2اختالفمیانگینبارشروزانهبرحسبمیلیمتربینمشاهداتو



دادههایتصحیحنشده(چپ)وتصحیحشده(راست)GLDAS




شکل-1موقعیتحوضهنیشابوردرکشوروایستگاههای
بارانسنجیآن



gridha1

gridha1

olggrd

rmse2

-0.299570 - -0.297569
gridha1

0.003622 - 0.008756
gridha1

rmse2-0.297568 - -0.188205

rmse20.008757 - 0.009458

-0.188204 - -0.121347

0.009459
0.003622 - 0.010083
0.008756

-0.121346 - -0.067846

0.010084
0.008757 - 0.011328
0.009458

-0.067845 - 0.048164

0.011329
0.009459 - 0.012364
0.010083

0.003622 - 0.008756
0.008757 - 0.009458
0.009459 - 0.010083
0.010084 - 0.011328
0.011329 - 0.012364

0.010084 - 0.011328
0.011329 - 0.012364

متربرایدادههای

شکلRMSE -3میانگینبارشروزانهبرحسبمیلی

بررسیدادههایپایگاهGLDAS


به منظور ارزیابی دادههای  GLDASاز دادههای طول موج توالاه
خورشیدی ،باد ،دما ،فشار ،رطوبتدسخی واویل از مییادگین دادههیای
سه ساعته و بارش ایستگاههای مشاهداالی در مقیاس روزادیه اسیتآاده



تصحیحنشده(چپ)وتصحیحشده(راست)GLDAS

شد .فشار در پایگاه  GLDASبی وسیب پاسیکال ) (paطیول میوج
توالاه ب وسب وات ب مت م بع ) (w/m2س عت باد ب وسب مت بی
ثادیه ) (m/sدما ب وسب درجه تلوین ) (Kبارش ب وسب میلییمتی
ب ثادیه ( kg/m2/sیا هما  )mm/sو رطوبت از دوع رطوبت ویژه
ب وسب تیلوگ م ب تیلوگ م ) (kg/kgاسیت .بی ای ادییام مقایسیه،
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فشار به واود بار ) (barو دما به واود سیادتیگی اد ) (˚Cالخیدیل شید.
ب ای الخدیل رطوبت ویژه ) (qبه رطوبت دسخی ) (RHاز الع یف هیا
1
و همچنین معادله تشزیوس-تشپی و استآاده شید (Ramis et al.,
) .1986طول موج توالاه در ایستگاه با الوجه به روابط مع فی شیده در
دش یه فائو  56و با استآاده از ساعت فتیابی ) (nثخیت شیده ،ویداتث
ساعات فتابی ) ،(Nتس الیابش ف ازمینیی ورودی در روزهیای ابی ی
) (asو واف ) (as+abو الابش ف ازمینی ) (Raمحاسخه شد.
روشتصحیحانحرافبارش 
الصحیح ادح اف ب ای دادههای  GLDASب ای سالهیای 1379
الا پایا  1388ادیام شد .مشاهدات بارش از ایستگاههای بارا سنیی
و دما از ایستگاه الخیی سنیی جمع وری شد .اطشعات م بوط به طول
موج توالاه ،س عت باد ،رطوبیت و فشیار الوسیط ایسیتگاه سیینوپتیک
دیشابور در دست س قی ار گ فیت .در روش الصیحیح ادحی اف الیشش
میشود ته الیا وید امکیا  ،مهیمالی ین پارامت هیای میاری (هی یب
الغیییی ات ،میییادگین و ادحیی اف اسییتاددارد) در یییک دوره  65روزه در
دادههییای واوییل از ( GLDAS/Noahبییه اختصییار  )GLDASبییه
دادههای مشاهداالی دزدیک شودد .روش استآاده شده در این مطالعه ب
اساس روش پیشنهاد شده الوسط لیندر و بیوشند ب ای ووهه مطالعاالی
میوز میباشد ) .(Leander and Buishand., 2007ها دریافتند ته
یک روش الصحیح غی خطیی دسیختا سیاده تیه بتوادید ادحی اف را در
الغیی ات و میادگین دادهها العدیل تند ،موجب بیاز الولیید بهتی مقیادی
بارش روزاده دسخت به روشهای الصحیح خطی مییشیود .روشهیای
خطییی سییاده درویید روزهییای بییارادی ،روزهییای خشییک و همچنییین
خودهمخستگی م الخه یک2را الصحیح دمیتند ته از ای ادهیای وارد بی
ها است .روش لیندر  -بیوشند از یک الخدیل الیوادی بی ای الصیحیح
ه یب الغیی ات و میادگین استآاده می تند .در این روش مقدار بیارش
ه روز بیا اسیتآاده از رابطیه  1الصیحیح مییشیود (Terink et al.,
)2009

𝑏𝑃𝑎 = ∗ 𝑃

()1
اث الغیی پذی ی اوتمالی روزهای دمودیه بیا العییین هی یب  aو b
ب ای دورههای توالاه  5روز ،تاهش مییابد .ب ای العیین هی ایب ایین
پنج روز از داده همه سالهای موجود استآاده میشود و  30روز قخل و
 30روز بعد از و در میموع  65روز در دظ گ فته میشیود .العییین
ه یب  bبا استآاده از سعی و خطا ادیام میشود .به این وورت ته b
قدر الغیی میتند الا ه یب الغیی ات متعلق به بیارشهیای در ویال
الصحیح با ه یب الغیی ات بارشهای مشاهده شده یکی شود .در ایین
روش ه یب الغیی ات طخق رابطه  2فقط الابعی از پارامت  bاست .تیه

1-Clausius-Clapeyron
2- lag-1 autocorrelation

در  Pبارش در یک بلوک  65روزه است .بعید از العییین پیارامت ،b
بارش روزاده با استآاده از رابطه  3الغیی مییابد سپس پارامت  aطوری
العیین می شود ته مییادگین مقیادی روزادیه الغییی یافتیه بیا مییادگین
مشاهدات یکی شود .میزا  aبه میزا  bبسیتگی دارد امیا پیارامت b
فقط به مقدار ه یب الغیی ات بستگی دارد و مستقل از مقدار  aاسیت.
در دهایت ،هی دوره  5روزه پیارامت  aو  bمیصیوص بیه خیودش را
دارد ).(Terink et al., 2009
)CV(P)=function(b
()2
∗
𝑏
𝑃= 𝑃
()3

نتایجوبحث 
در این قسمت ارزیابی دادههای پایگاه  GLDASادیام گ فت ته
بییه دلیییل فقییدا دادههییای مشییاهداالی در محییل گ ییید ،دادههییا بییا
دزدیک ال ین ایستگاه مشاهداالی مقایسه شددد .در ووهیه دیشیابور 15
گ ید در دظ گ فته شد ته بادقت  0/25درجه تل ووهیه را پوشیش
میدهند .در شیکل  4بی ای هی واداشیت هواشناسیی ییک دمودیه از
همخستگی دادههای  GLDASبا ایستگاه مشیاهداالی متنیا ال سییم
شد .فشار هوا به ال الییب در ایسیتگاههیای ف یمیا بیا گ یید 87 ،15
درود ،ال بتویدریه با گ یید  56 ،14دروید ،گلمکیا بیا گ یید 4 ،4
درود ،مشهد با گ ید  32 ،8درود ،دمیا بیه ال الییب در ایسیتگاههیای
دهنه شور با گ ید  94 ،2دروید ،سیینوپتیک بیا گ یید 93 ،3دروید،
فدیشه با گ ید  94 ، 5درود ،ونوب با گ ید 91 ،14درود ،بکیاول بیا
گ ید  90 ،15درود ،رطوبت بیه ال الییب در ایسیتگاههیای فدیشیه بیا
گ ید 72 ،5درود ،بار با گ ید 71 ،3دروید ،بکیاول بیا گ یید 32 ،15
درود ،دهنهشور با گ ید  40 ،2درود ،ونوب با گ ید  55 ،14دروید،
بارش بیه ال الییب در ایسیتگاههیای طیاغو بیا گ یید  23 ،3دروید،
وسین باد با گ ید  27 ،4درود ،فدیهه با گ ید  27 ،5درود ،دیزباد بیا
گ ید  23 ،8درود همخستگی داردد .از دییا تیه ایسیتگاه سیینوپتیک
دیشابور النها ایستگاه سینوپتیک در بین ایستگاههیای مشیاهداالی بیود
بناب این س عت باد و طول موج توالاه فقط ب ای هما ایستگاه ،میورد
ب رسی ق ار گ فت .در میموع میالوا همخستگی دما ،رطوبتدسیخی،
طول موج توالاه خورشیدی و فشار را در ایستگاه مشیاهداالی بیا گ یید
متنا قابلقخول و ب ای بارش و بیاد هیعیف ارزییابی تی د .بنیاب این
دادههای باد و بارش این پایگاه قخل از اینته در میدلهیای میتلیف
مورد استآاده واقع شودد دیاز به اوشد داردد.

بررسي دادههاي واداشت هواشناسي GLDAS1و تصحيح انحراف دادههاي بارش براي کاربست...
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نتایجتصحیحانحرافدادههایبارش


بهت ین ایستگاه ب ای اوشد دادههای بیارش پایگیاه ،ایسیتگاهی
است ته داخل گ ید بوده و به دزدییک باشید و از لحیاو موقعییت
جغ افیایی و ال ازی در وهعیت مشابه با گ ید ق ار داشته باشید .الق یخیا
در همه گ یدها چنین ایستگاهی وجود دداشت و سیعی شید دادههیای
بارش با تمک میموعه ای از ایستگاهها اوشد شود .به این منظور از
ایستگاههای با فواول وداتث  50تیلومت از گ ید و با الآیاوت ارالآیاع
وداتث  100مت ب ای اوشد اطشعات دادههای پایگیاهی هی گ یید
استآاده شد .دحوه الاثی این ایستگاهها در اطشعات پایگاه این گوده در
دظ گ فته شد ،ایستگاهی ته در فاوله تمال و با اختشف ارالآاع تمال
از گ ید ق ار دارد بیشال ین الاثی و ایستگاهی ته در فاوله بیشال و با
اختشف ارالآاع بیشال از گ ید ق ار دارد تیمالی ین الیاثی را در اویشد
دادههای گ ید داشته باشد .ب ای این منظور ه  50تیلیومت اخیتشف
مسافت معادل با  100مت الآاوت ارالآاع ق ار داده شد و ب این اسیاس
یک ه یب الاثی ب ای ه ایستگاه در دظ گ فته شد.
الف -ب رسی الآاوت مکادی بارش :الآاوت در میادگین بارش روزاده
بین دادههای پایگاهی با دادههای مشاهداالی قخل و بعد از الصیحیح در
شکل  2دشا داده شده است .الآاوت منآی دشا میدهید تیه بی ای

بیشال ووهه مقدار بارش در پایگاه تمال از مقیدار مشیاهدات اسیت.
الآاوت بین میادگین دادههای پایگاه  GLDASبا دادههای مشیاهداالی
بین  0/048الا 0/3میلیمت الغیی میتند ته بعد از اجی ای ایین روش
الآاوت بین داده های الصحیح دشده بیا مشیاهدات بیه ویداتث مییزا
0/048میلیمت تاهش پیدا ت د .الغییی ات مکیادی در مییادگین بیارش
روزاده با استآاده از جذر میادگین م بعات خطا محاسیخه شید .شیکل 3
میزا این خطیا را قخیل و بعید از الصیحیح دشیا مییدهید تیه بیه
میزا 0/0036میلیمت تاهش یافته و به مشیاهدات دزدییکالی شیده
است .میی الیوا دتیییه گ فیت تیه ادتشیار اخیتشف بیارش الیا وید
قابلالوجهی تاهش یافته است.
ب -ب رسی الآاوت زمادی بارش :ووهیه دیشیابور الگیوی بیارش
راییی دارد به طوری ته زمستا ها بارش داشته و در الابستا خشک
است ته در شکل  5قابل مشاهده اسیت .شیکل  5مییادگین ده سیاله
مقدار بیارش ماهادیه را در ایین ووهیه بی ای دادههیای ایسیتگاهی،
داده های الصحیح شیده و داده هیای الصیحیح دشیده پایگیاهی دشیا
میدهد ته از میادگین بارش الیمعی ماهاده در تل گ یدها و سیالهیا
به دست مد .الآاوت زیادی بین دادههای مشاهداالی و الصیحیح دشیده
بارش در ماههای ژادویه ،فوریه ،اتتخ  ،دوامخ و دسیامخ (9مهی الیا 10
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و تت ت د .با الوجه به دتایج خوب به دست مده در طول ماه میی الیا
سپتامخ ( 11اردیخهشت الا  8مه ) می الوا دریافت ته روش الصیحیح
ادح اف ب ای این دوره از سال دتایج مطلوبی به همی اه داشیته اسیت.
همچنین شکل  6بارش ماهاده در 120میاه را ،در ایین ووهیه بی ای
دادههای مشاهداالی ،الصحیح شده و دادههای الصحیح دشده پایگیاهی
دشا میدهد .در المام ماههایی ته شیب الغیی ات دادههای مشاهداالی
در جهییت میییالف ش ییب الغیی ی ات دادههییای پایگییاهی اسییت مییدل
پیشنهادی دتوادسته الگو را شخیهسازی تند ولی در مواردی ته شیبها
در یک جهت بود ولی شدت متآاوت بود مدل الوادسته این اختشف
را ب ط ف تند.

اسآند) دیده می شود ته روش الصحیح ادح اف مورد دظی بیه ویورت
منطقی این ادح اف را اوشد ت ده است .از ماه فوریه ( 13بهمین الیا
10اسییآند) بییه مییاه مییارس ( 11اسییآند الییا  11ف ی وردین) دادههییای
مشاهداالی تاهش داشت در والیته در همین فاوله دادههای پایگیاه
افزایش داشت ته در این ش ایط روش به خوبی عمیل دکی ده اسیت.
همچنین از ماه سپتامخ ( 10شه یور الا  8مه ) به ماه اتتخ (9مه الا 9
با ) دادههای مشاهداالی رودد افزایشی داشتهادد در والیته دادههیای
پایگاه تاهش داشت بناب این در ماه اتتخ هم میدل بیه خیوبی عمیل
دک ده است .با الوجه به این شکل میالوا دریافت تیه بیارش الق یخیا
ب ای همه سالها از یک موقعیت خشک بیه ییک موقعییت م طیوب
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اصالحنشدهGLDASبرایدوره1379-1388

ج-پارامت هییای مییاری :شییکل  7پارامت هییای مییاری دادههییای
مشاهداالی را در مقابل مقیدار دظیی ش در دادههیای الصیحیح شیده و
الصحیح دشده و ب ای تل ووهه دشا مییدهید .هی یب الغییی ات و
ادح افمعیار بی ای دورههیای توالیاه  5روزه محاسیخه و ال سییم شید.
میادگین ،ه یب الغیی ات و ادح افمعیار اطشعیات الصیحیح شیده بیا
مشاهدات الا ود قابلقخولی هماهنگ شدهادد ته از اهداف اویلی ایین
روش است .بعد از استآاده از این روش ،همخستگی بین العداد روزهای
م طوب (بارش بیشال از  0/3میلییمتی ) در دادههیای مشیاهداالی بیا
دادههای پایگاهی الصحیح شده دسخت بیه قخیل از الصیحیح ،از مقیدار

 -1/17به مقدار 0/93بهخود داشت .همچنین خودهمخستگی م الخه یک
در دادههای مشاهداالی با دادههای الصحیح شده دسیخت بیه دادههیای
الصحیح دشده همخستگی بیشال ی داشت و از مقدار  -2/4بیه مقیدار
 0/41رشد ت د ته این بهخود همخستگیها از دتایج مآیید غی مسیتقیم
این روش در الصحیح دادهها است .خودهمخستگی یا همخستگی ال الیخی
یک دوع ه یب همخستگی است ته بهجای همخستگی بین دو متغیی
متآاوت ،همخستگی بین دو مقدار از یک متغی را با الاخی گیام زمیادی
دشا میهد .خودهمخستگی ،ابزار ریاهیی بی ای پییدا تی د الگیوی
الک ار در داده های س ی زمادی است و ب ای دو هیدف میورد اسیتآاده

بررسي دادههاي واداشت هواشناسي GLDAS1و تصحيح انحراف دادههاي بارش براي کاربست...

ق ار می گی د .یکی ب ای دشیا داد عیدم الصیادف و دیگی ی بی ای
اثخات ته یک مدل س ی زمادی مناسب ،بی ای دادههیا وجیود دارد.
ب ای هدف اول خودهمخستگی م الخه یک مناسب است .به طور تلیی
ه یب خودهمخستگی مثخت به منزله الصادفی دخود و وجود یک الگو
در دادههاست و افزایش همخستگی این ه یب در دادههیای الصیحیح
شده با ه یب خودهمخستگی داده های مشاهداالی بیه معنیی شیخاهت
بیشال الگوی زمادی بارش داده های پایگاهی به دادههای مشیاهداالی

پس از اعمال الصحیحات است .شکل  8مقادی ادح افمعیار و ه یب
الغیی ات را قخل و بعد از الصحیح بی ای دادههیای بیا مقییاس روزادیه،
ماهاده و ساالده دشا میدهید .همخسیتگی ادحی اف معییار دادههیای
الصحیح شده با دادههای مشاهداالی در ه سه مقیاس زمیادی بیه ییک
اددازه افزایش داشت اما بهخود همخستگی هی یب الغییی ات داده هیای
الصحیح شده با دادههای مشاهداالی یکسا دخوده و بیشالی ین بهخیود
در دادههای روزاده ،سپس ساالده و ماهاده است .به دظ میرسد
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شکل-6مقداربارشماهانهبرحسبمیلی

ضریبتغییرات
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4.2

بارش میانگینساالنه

uncorr.y = 0/73x
R² corr = -1/172
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650
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ضریبتغییراتساالنه

ضریبتغییراتماهانه
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R² = -2/571
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1
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8
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40

پایگاه (mm) GLDAS

y = 0/9544x
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60

3
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80
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1
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8

1
2
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y = 1/1984x
R² = -0/161
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1
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ساالنه 

این اختشف به دلیل بیشال بود الغییی ات مییادگین در مقییاس
ماهاده دسخت به روزاده و ساالده است .دتایج به دست میده بیا دتیایج
الحقیق ال ینک و همکارا در مناطق م طیوب ،تیه از روش الصیحیح
غی خطی فوق ،ب ای اوشد ادح اف دادههای بارش در  134زی ووهه
در اروپای غ بی استآاده ت ددد ،مطابقت داشت .با این الآیاوت تیه در
پژوهش ها مقادی بارش بازتاوی شده پایگیاه ،بارشیی بییشالی از
بارش مشاهداالی را دشا داد ته با استآاده از این روش مقیدار بیارش
تاهش داده شده و ادح افمعیار بارش پایگاه به ادحی افمعییار بیارش
مشاهداالی دزدیکال شد .روش فوق به طور مشابه در بازههای زمیادی
ته شیب الغیی ات دادههای پایگاه در جهیت عکیس دادههیای بیارش
مشاهداالی بود ،عملک د هعیآی داشت ).(Terink et al., 2009

نتیجهگیری 
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ب ای اوشد دادهها ،در این دقت زمادی است.

1335

... و تصحيح انحراف دادههاي بارش براي کاربستGLDAS1بررسي دادههاي واداشت هواشناسي

Diagnosing the strength of land–atmosphere
coupling at subseasonal to seasonal time scales in
Asia. Journal of Hydrometeorology. 15:320-339.
Ramis,C., Jans´a,A., Alonso,S., Heredia,M.A. 1986.
Convection
over
the
westernMediterranean.
Synopticstudy and remote observation. Revista
Brasileira de Meteorolog´ia. 7: 59-82.
Rodell,M., Houser,P.R., Jambor,U., Gottschalck,J.,
Mitchell, K., Meng, C.J., Arsenault, K. Cosgrove,B.,
Radakovich,J.,
Bosilovich,M.,
Entin,J.K.,
Walker,J.P and Lohmann,D., Toll,D. 2004. The
Global Land Data Assimilation System. Bulletin of
the American Meteorological Society. 85.3: 381394.
Romaguera, M., Hoekstra, A. Y., Su, Z., Krol, M. S.,
and Salama, M. S.: Potential of using remote sensing
techniques for global assessment of water footprint
of crops, Remote Sensing, 2(4), 1177-1196, 2010.
Rui,H. 2011. README Document for Global Land
Data Assimilation System Version 1 (GLDAS1)
Products, GES DISC.
Syed,T.H., Famiglietti,J.S., Rodell,M., Chen,J and
Wilson,C.R. 2008. Analysis of terrestrial water
storage changes from GRACE and GLDAS. Water
Resources Research. 44: W02433. 1-15.
Terink,W., Hurkmans,R.T., Torfs,J.F and Uijlenhoet,R.
2009. Bias correction of temperature and
precipitation data for regional climate model
application to the Rhine basin. Hydrol. Earth Syst.
Sci. Discuss., 6, 5377–5413.

 منابع
.ج، وطینفیدا،.س، م یید،.ع، دیآی،.د، واجیوسینی،.م،واجیوسینی
 و مدلNoah  وVIC ارزیابی مدلهای شخیهسازی جهادی.1392
 در ب ورد مولآههای بیش ب ووهیه ب ییزSWATشخیهسازی
-30 .  پنیمین تنآ ادس مدی یت منابع ب ای ا.ف ام زی هی مند
.  اله ا، بهمن دادشگاه شهید بهشتی29
 ارزیابی اجزای.1393.ع، تاویادی،.ع، شکیخا،.م، و یآه دوست،.ز،ف جی
بیش ب سطحی در مناطق فاقد مار با استآاده از میدل جهیادی
 خ اسیا، دشت دیشیابور: (مطالعه موردیGLDAS .سطح زمین
 ب و محییط، دومین همایش ملی بح ا ب (الغیی اقلیم،)رهوی
. شه ت د، دادشگاه شه ت د، شه یور18-19 ،)زیست
Christensen,J., Boberg,F., Christensen,O and LucasPicher,P. 2008. On the need for bias correctionof
regional climate change projections of temperature
and precipitation, Geophysical Research.Letters. 35:
L20729.1-6.
Dorigo,W.A., Jeu,R., ChungD., Parinussa,R., Liu,Y.,
Wagner,W
and
Fernández-Prieto,D.
2012.
Evaluating global trends (1988–2010) in harmonized
multi-satellite surface soil moisture. Geophys.
Research Letters. 39:L18405, 1-7.
Ghazanfari,S., Pande,S., Hashemy,M and Sonneveld,B.
2013. Diagnosis of GLDAS LSM based aridity
index and dryland identification. Journal of
Environmental Management., 119: 162-172.

Yang,K., Koike,T., Kaihotsu,I and Qin,T. 2009b.
Validation of a dualpass microwave land data
assimilation system for estimating surface soil
moisture
in
semiarid
regions,
Journal.
Hydrometeorology. 10.3: 780–793.

Hurkmans,R., Terink,W., Uijlenhoet,R., Torfs,P.,
Jacob,D and Troch,P. 2009. Changes in stream- flow
dynamics in the Rhine basin during the 21st century
under different climate scenarios, Journal of
Climate, in review. 23 : 679-699.

Zaitchik,B.F., Rodell,M and Olivera,F .2010.
Evaluation of the Global Land Data Assimilation
System using global river discharge data and a
source to sink routing scheme, Water Resources
Research. 46: W06507.1-17

Kleinn,J., Frei,C., Gurtz,J., Luthi,D., Vidale,P and
Schar,C. 2005. Hydrologic simulations inthe Rhine
basin driven by a regional climate model, Journal Of
Geophysical Research. 110: D04102, 1-18.

Zhong,L., Su,Z., Ma,Y., Salama,M.S and Sobrino,J.A.
2011. Accelerated changes of environmental
conditions on the Tibetan Plateau caused by climate
change. Journal of Climate. 24: 6540-6550.

Leander,R and Buishand,T. 2007. Resampling of
regional climate model output for the simulation of
extreme river flows, Journal of Hydrology. 332:487496.
Liu,D.,G., Wang,R., Mei,Z., Yu,B and Gu,H. 2014.

Iranian Journal of Irrigation and Drainage
No. 6, Vol. 12, Feb.-Mar. 2019, p. 1327-1336

نشریه آبياري و زهكشي ایران

1397  اسفند-  بهمن،12  جلد،6  شماره،  نشریه آبياري و زهكشي ایران1336
1327-1336 . ص،1397  اسفند-  بهمن،12  جلد،6شماره

Investigation of GLDAS1 Meteorological Focing Data and Bias Correction of
Precipitation Data for Application in Land Surface Model (Case Study
:Neishaboor Basin)
*

S. Mirshafee1, H. Ansari2 , K. Davary3, A.N. Ziaei4
Recived: Sep.22, 2017

Accepted: Nov.24, 2017

Abstract
In many climate studies, land surface models are forced by meteorological data, and there is no attempt to
check the quality of the data. The purpose of this study is to evaluation of GLDAS1 meteorological forcing data
and application of bias correction method for these data. The weather data corrected will be input into the NoahMP model in the next study.
Observations for the Neyshaboor Basin have been collected at a temporal resolution of one day during the
period 2000–2009 for ten years from fourteen stations and evaporation stations and a meteorological station in
the basin. The variables of temperature, relative humidity, short solar wavelength, and air pressure, with
correlation coefficients of 0.94, 0.77, 0.74 and 0.6, respectively, were in good agreement with the observations.
The GLDAS1 precipitation data for most of this basin is less than observations. The precipitation has been
corrected by matching the mean and the coefficient of variation of GLDAS data with observational data. The
results of applying the correction method were satisfactory, so that difference in average daily precipitate
between GLDAS1 data and observational data was effectively reduced to 0.048 mm. Also, the correlation
between the number of wet days (precipitation over 0.3 mm) in the observational data with the corrected data
compared to the uncorrected data improved from -1.17 to 0.93 and the first-order autocorrelation in the
observational data with corrected data has improved better than uncorrected data and has grown from -2.4 to
0.41. The corrections were the highest during January, February, October, November and December. the bias
correction applied seems to correct the precipitation well during May to September.
Keywords: Bias Correction, GLDAS, Neyshaboor Basin, Precipitation
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