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 چکیده

هیا ویورت    شیودد و الششیی بی ای ب رسیی تیآییت         میی  5های هواشناسی واداشت های سطح خشکی با دادهمطالعات اقلیمی، مدلبسیاری از  در
GLDAS1های واداشت هواشناسی پایگاه  هدف ازاین مطالعه ارزیابی داده گی د. دمی

ها  به تمک مشاهدات و تاربست روش الصحیح ادح اف ب ای    6
بود. مشاهدات بی ای ووهیه دیشیابور بیا     خواهد  Noah-MPح شده در مطالعه دیگ ی به عنوا  ورودی مدل سطح خشکیهای بارش الصحی است. داده

سینیی و الخیی سینیی و ییک ایسیتگاه سیینوپتیک       سال و از چهارده ایستگاه بارا  10به مدت  1388الا  1379های دقت زمادی یک روزه و ب ای سال
، 94/0ی های روزاده دما، رطوبت دسخی، طول موج توالاه خورشیدی و فشار هوا به ال الیب بیا هی ایب همخسیتگی    وری شد. متغ موجود در این ووهه جمع

داد. بارش بیا    هئال  از مشاهدات را اراال  این ووهه بارشی تمب ای بیش GLDAS1های بارش الطابق خوبی با مشاهدات داشتند. داده 6/0و 74/0، 77/0
بیش های مشاهداالی الصحیح شد. دتایج واول از به تارگی ی روش الصحیح، رهایت های پایگاهی با داده داده 7همسا  ت د  میادگین و ه یب الغیی ات

متی  تیاهش یافیت.    میلیی  048/0های مشاهداالی به طور موث ی و به مقدار  های پایگاهی با داده ته اختشف میادگین بارش روزاده بین دادهبود به طوری
های پایگاهی الصحیح شده دسخت به قخل از  های مشاهداالی با داده مت ( در دادهمیلی 3/0ال  از همچنین همخستگی بین العداد روزهای م طوب )بارش بیش

هیای   الصیحیح شیده دسیخت بیه داده     های های مشاهداالی با داده بهخود داشت و خودهمخستگی م الخه یک در داده 93/0به مقدار  -17/1الصحیح، از مقدار
ال ین مقدار را داشت و روش اسآند ب ای بارش بیش 10مه  الا  9رشد ت د. الصحیحات در فاوله  41/0به مقدار  -4/2الصحیح دشده بهت  است و از مقدار 
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بینی الولید ج یا  در  های هیدرولوژی ابزاری مهم ب ای پیش مدل
ها از  ووهه رودخاده در س اس  جها  هستند. بسیاری از هیدرولوژیست

دسته از  یکتنند.  استآاده می ها ب ای مطالعات اث ات اقلیمی  این مدل
هیا  های الوزیعی مکادی هستند. این میدل  های هیدرولوژیکی مدل مدل
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5 - lateral boundary forcing data 
6-Global Land Data Assimilation System Version1 

7-Coefficient of Variation (CV) 

ای از جمله  منطقه -های اقلیمیدهند و قادردد از خ وجی مدل ادیام می
هدف . الابش خورشیدی، س عت باد و رطوبت میصوص استآاده تنند

و   هیای اقلیمیی  ش ایط سطح خشکی در میدل  هئها اراین مدلاولی ا
بینی هوا است. تلیین و همکیارا  اثی ات الغییی      های عددی پیشمدل

تیه بیا خ وجیی    WaSiM-ETHاقلیم را ب  ووهه راین الوسط میدل  
 Kleinn et ) ای واداشت شده بود، ب رسی ت ددید   منطقه مدل اقلیمی

al., 2005).         هارتمنز و همکارا  بیه ب رسیی اثی ات الغییی  اقلییم بی
و الحییت  VICدینامیییک ج یییا  ووهییه راییین بییا اسییتآاده از مییدل  

 .(Hurkmans et al., 2009) سناریوهای میتلف پ داختند
، از 9هیای سیطح خشیکی    و مدل 8های هیدرولوژیکی الوزیعی مدل
ح و با های واداشت هواشناسی وحی هایی هستند ته به داده جمله مدل

ها معمیوال بیه ویورت     دقت زمادی و مکادی باال دیاز داردد اما این داده
هیا  گوده میدل  مشاهداالی در دست س دیستند و اطمینا  به خ وجی این

                                                           
8 -Distributed Hydrologic Model (DHM)  

9 - Land Surface Models 
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های  های واداشت استی اج شده از مدل به میزا  زیادی به تیآیت داده
اقلیمی بستگی دارد. ت یستیادسن و همکارا  درباره ییک منخیع تاالیی    

ای بیی ای  منطقییه هییای اقلیمییی دم قطعیییت داشییی از دییاالوادی مییدلعیی
 Christensen)ادد  روزاده بحث ت ده سازی دقیق ش ایط اقلیمی  شخیه

et al., 2008) .  بیا    هیای اقلیمیی   بناب این اعتخارسنیی خ وجیی میدل
هیا اهمییت زییادی     مشاهدات الارییی قخل از تالیخ اسیو  مدل بیا    

 د  یک روش الصحیح ادح اف ب ای هماهنگ چنین به تار بهمدارد، 
 Leander and)ها بیا مشیاهدات الزم و هی وری اسیت      ت د  داده

Buishand, 2007).  
ال ینک و همکارا ، از یک روش غی خطی ب ای الصحیح ادحی اف  

ای  منطقیه  هیای اقلیمیی    های بارش و دما به منظیور اویشد داده   داده
ERA15    در ووهییه راییین اسییتآاده ت ددیید ،(Terink et al., 

گیواری   ییک سیسیتم داده   GLDAS.مدل جهادی سطح زمین (2009
تیه  (ی سیطح خشیکی بیوده    هیا  این سیستم شامل مدلاست.  1زمین
ی مشیاهداالی  هیا  های االمسیآ ی( و بیا داده  وورت جدا شده از مدل به

 شود.  واداشته می
، VICهای سیطح خشیکی میورد اسیتآاده در ایین سیسیتم        مدل

CLM ،Noah  وMosaic  باشیند   میی(Rui., 2011).   ی هیا  سیازما
 ، NOAA ،NASA/GSFC ،NCARتار در این مدل جهیادی اددردست

 125/0دادشگاه پ ینستو  و دادشگاه واشنگتو  هسیتند تیه بیا دقیت     
وورت متوسیط  درجه ب ای تل جها  به 25/0شمالی و ب ای  م یکای

ویورت  بیه   LDASهیای  تنند. سیستم ساعته الولید داده می 3ماهاده و
عنوا  دقطه  غاز ش وع به تیار تی ده و در   به 1979دگ  از سال گذشته
ها با میموعه اطشعات واول از ادد. این سیستم ادامه یافتهفعلی زما  
گی ی بارش رادارهیا و خ وجیی    ای، اددازه ها، اطشعات ماهوارهایستگاه
هیا  ن سیستممحصوالت ای. ادد بینی عددی واداشت شده های پیشمدل

، الحقیقات چ خه  ب عددی وهع هوا بینیاز مطالعات منابع  ب، پیش
عنوا  یک اساس بی ای الآسیی    تند و همچنین به و اد ژی ومایت می

 ,.Rodell et al).شیود   ای محسیوب میی   مشاهدات زمینی و ماهواره

2004) 
 -2001و  1995، 1993هیییای ایییین محصیییوالت در سیییال   
هیای واداشیت    بیه بعید داده   2001داپیوستگی داردید. از اواسیط   1999

1-GLDAS  یکپارچه و دارای بارش مشاهداالی و الابش خورشیدی با،
 تیآیت باال هستند.

GLDAS  الیمییین الغیییی ات تخییی ه  ب الحقیقییاالی از جملییه در
(Syed et al., 2008)،  اسیتآاده از  ارزیابی رطوبت خاک در محل و با

-، ب رسی الگوی جآیت (Dorigo et al., 2012)ای  اطشعات ماهواره

، الحلیل الغیی ات و شی ایط   (Liu et al., 2014)هوا _شدگی خشکی 
، العییین منیاطق   (Zhong et al., 2011)ای  زیست محیطیی منطقیه  

                                                           
1 - Land Data Assimilation System 

و الوسعه شاخص خشیکی    (Romagura et al., 2012)الحت  بیاری
 (Ghazanfari et al., 2013)شیک  ب ای مشیص تی د  منیاطق خ  

همچنییین محصییوالت اییین سیسییتم بیی ای اسییتآاده در   تییارب د دارد.
هیای  و میدل  های سطح خشکی، اقلیمی های هیدرولوژیکی، مدلمدل

 هواشناسی در دست س ق ار داردد.
(، در پژوهشییی در دشییت دیشییابور بییه 1393ف جیی و همکییارا  ) 

 GLDASارزیییابی اجییزای بیییش   ب سییطحی بییا اسییتآاده از مییدل 
دسیت  میده از   پ داختند. به این منظور مقدار دما، بارش و رطوبیت بیه  

GLDAS  سینیی فدیشیه و    را با میزا  دظی ش در دو ایستگاه الخیی
دید. بی  اسیاس دتیایج ایین      چهارباغ و به میدت دو سیال مقایسیه ت د   

پژوهش، دمای روزاده، بارش و رطوبت ماهادیه همخسیتگی خیوبی بیا     
داد تیه هی یب   های مشاهداالی داشتند. دتایج این پژوهش دشیا    داده

همخستگی بین متوسط ماهاده دما، بارش و رطوبت هوا ب ای ایسیتگاه  
و میییزا   8565/0، 8913/0، 9845/0ال الیییب ب ابیی  بییا چهاربییاغ بییه

بیا میدل الی بیی     GLDASالع ق میدل   -خستگی خ وجی الخیی  هم
CRAE  و 8012/0ال الیب ب اب  بیا  در ش ایط غی استاددارد به 56و فائو
است. ب  این اساس در وورت دییاز و بیا الوجیه بیه تیآییت       6408/0
هیای   ها را در وورت عدم وجود داده الوا     ها، می الوجه این داده قابل

 ورد استآاده ق ار داد. زمینی به وورت جایگزین م
های بییش   ب خ وجیی    (، مولآه1392وسینی و همکارا  )واجی
قی ار   GLDASتیه در میدل    Noahو  VICهای سطح زمین  از مدل

مقایسه ت ددد. این ارزیابی  SWATساز  داردد، را با خ وجی مدل شخیه
میشدی و با مقیاس مکادی ییک درجیه    2012الا  1979دوره  ب ای ته

هیای روادیاب تیل،     قخولی از الیمیین مولآیه  ام رسید دتایج قابلبه ادی
 .الخیی  و الع ق و رطوبت خاک را دشا  داد

شیود و   اج ا میی  GLDASدر سیستم  Noahمدل سطح خشکی 
با درجیه الآکییک   2هواشناسی  های واداشت بیشی از خ وجی   ، داده

درجه( اسیت. خ وجیی میدل     25/0باالی زمادی و مکادی )سه ساعته، 
Noah  در چندین پژوهش به تار گ فته و ارزیابی شیده   2004از سال
 . (Yang et al., 2009b; Zaitchik et al., 2010)است

 GLDAS/Noahهای واداشت  ارزیابی داده -1این مقاله  از هدف
بیه   -2 و )بارش، دما، طول موج توالاه، س عت باد، فشار هوا، رطوبت(

بیا مشیاهدات،    GLDASی بارش ها وداقل رسادد  ادح اف بین داده
هیای هییدرولوژیکی و     سازی ب ای تالیخ اسیو  میدل  به منظور مناسب

بییا اسییتآاده از روش  Noah-MPخصییوص مییدل سییطح خشییکی بییه
 .غی خطی الصحیح ادح اف است

 
 
 

                                                           
2 - Meteorological forcing data 
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 هاموادوروش

 منطقهموردمطالعه

تیلومت م بیع و   9157ووهه  ب یز دیشابور با وسعت تیل ووهیه   
 59°30´الا  58°17´خشک درطول جغ افیاییخشک ودیمه ب و هوای 

واقع شده و از شمال به خیط   36°39´الا  35°40´و ع ض جغ افیایی 
های لیشجیوق و ییال پلنیگ،    راس ارالآاعات بینالود، از ش ق به بلندی

بند، سیاهکوه و توه دمک و از غ ب بیه  ماهورهای دیزه ازجنوب به الپه 

(. بیا الوجیه بیه    1شیود )شیکل   محیدود میی  ووهه  ب یز دشت سخزوار 
میورد مطالعیه در گسیت ه ییال      هالقسیمات زمین شناسی ای ا ، محدود

ش قی زو  مثلثی شکل شناسی بینالود و ود شمالجنوبی ساختار زمین
ای ا  م تزی واقع شده اسیت. بلنیدال ین دقطیه منطقیه در ارالآاعیات      

ال ین دقطه در . پایینمت  ارالآاع دارد 3300بینالود بوده ته از سطح دریا
متی    1050 باد جنگل( ق ار دارد ته ودود محل خ وجی دشت )وسین
 از سطح دریا بلندال  است. 

 

 

 

 

 

 
متربینمشاهداتواختالفمیانگینبارشروزانهبرحسبمیلی-2شکل

 GLDASهایتصحیحنشده)چپ(وتصحیحشده)راست(داده



 

هایموقعیتحوضهنیشابوردرکشوروایستگاه-1شکل

 سنجیآنباران



 

 

هایمتربرایدادهمیانگینبارشروزانهبرحسبمیلی RMSE-3شکل 

 GLDASتصحیحنشده)چپ(وتصحیحشده)راست(

 

 GLDASهایپایگاهبررسیداده

های طول موج توالاه  از داده GLDASهای  به منظور ارزیابی داده
هیای   دسخی واویل از مییادگین داده  خورشیدی، باد، دما، فشار، رطوبت

های مشاهداالی در مقیاس روزادیه اسیتآاده    سه ساعته و بارش ایستگاه

طیول میوج    (pa)بی  وسیب پاسیکال     GLDASشد. فشار در پایگاه 
س عت باد ب  وسب مت  بی    (w/m2) بع توالاه ب  وسب وات ب  مت م

تی   مبارش ب  وسب میلیی  (K)دما ب وسب درجه تلوین  (m/s)ثادیه 
( و رطوبت    از دوع رطوبت ویژه mm/sیا هما   kg/m2/sب  ثادیه )

اسیت. بی ای ادییام مقایسیه،      (kg/kg)ب  وسب تیلوگ م ب  تیلوگ م 

            

gridha1

olggrd

-0.299570 - -0.297569

-0.297568 - -0.188205

-0.188204 - -0.121347

-0.121346 - -0.067846

-0.067845 - 0.048164

            

gridha1

rmse2

0.003622 - 0.008756

0.008757 - 0.009458

0.009459 - 0.010083

0.010084 - 0.011328

0.011329 - 0.012364

            

gridha1

rmse2

0.003622 - 0.008756

0.008757 - 0.009458

0.009459 - 0.010083

0.010084 - 0.011328

0.011329 - 0.012364

            

gridha1

rmse2

0.003622 - 0.008756

0.008757 - 0.009458

0.009459 - 0.010083

0.010084 - 0.011328

0.011329 - 0.012364
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الخیدیل شید.    (C˚)گی اد  و دما به واود سیادتی  (bar)فشار به واود بار 
هیا   از الع یف    (RH)به رطوبت دسخی  (q)ب ای الخدیل رطوبت ویژه 

 ,.Ramis et al)استآاده شید  1تشپی و -معادله تشزیوسچنین و هم

. طول موج توالاه در ایستگاه با الوجه به روابط مع فی شیده در  (1986
ثخیت شیده، ویداتث      (n)و با استآاده از ساعت  فتیابی   56دش یه فائو 

، تس  الیابش ف ازمینیی ورودی در روزهیای ابی ی      (N)ساعات  فتابی
(as)  و واف(as+ab) ف ازمینی  و الابش(Ra)  .محاسخه شد 
 

روشتصحیحانحرافبارش
 1379هیای  ب ای سال GLDASهای  الصحیح ادح اف ب ای داده

سنیی  های بارا  ادیام شد. مشاهدات بارش از ایستگاه 1388الا پایا  
 وری شد. اطشعات م بوط به طول  و دما از ایستگاه الخیی سنیی جمع

ار الوسیط ایسیتگاه سیینوپتیک    موج توالاه، س عت باد، رطوبیت و فشی  
دیشابور در دست س قی ار گ فیت. در روش الصیحیح ادحی اف الیشش      

الی ین پارامت هیای  میاری )هی یب     شود ته الیا وید امکیا ، مهیم     می
روزه در  65الغیییی ات، میییادگین و ادحیی اف اسییتاددارد( در یییک دوره   

( بییه GLDAS)بییه اختصییار  GLDAS/Noahهییای واوییل از  داده
الی دزدیک شودد. روش استآاده شده در این مطالعه ب  های مشاهدا داده

اساس روش پیشنهاد شده الوسط لیندر و بیوشند ب ای ووهه مطالعاالی 
ها دریافتند ته  .  (Leander and Buishand., 2007)باشد  میوز می

یک روش الصحیح غی خطیی دسیختا سیاده تیه بتوادید ادحی اف را در       
ند، موجب بیاز الولیید بهتی  مقیادی      ها العدیل ت الغیی ات و میادگین داده

هیای   شیود. روش  های الصحیح خطی میی  بارش روزاده دسخت به روش
خطییی سییاده درویید روزهییای بییارادی، روزهییای خشییک و همچنییین 

تند ته از ای ادهیای وارد بی     را الصحیح دمی2خودهمخستگی م الخه یک
بیوشند از یک الخدیل الیوادی بی ای الصیحیح     -ها است. روش لیندر    
تند. در این روش مقدار بیارش   ب الغیی ات و میادگین استآاده میه ی

 ,.Terink et al)شیود   الصیحیح میی   1ه  روز بیا اسیتآاده از رابطیه    

2009) 
(1) 𝑃∗ = 𝑎𝑃𝑏 

 bو  aدیه بیا العییین هی یب     واث  الغیی پذی ی اوتمالی روزهای دم
یابد. ب ای العیین هی ایب ایین    روز، تاهش می 5های توالاه  ب ای دوره

روز قخل و  30شود و  های موجود استآاده میپنج روز از داده همه سال
شیود. العییین    روز در دظ  گ فته می 65روز بعد از    و در میموع  30

 bشود. به این وورت ته  با استآاده از سعی و خطا ادیام می  bه یب
هیای در ویال    تند الا ه یب الغیی ات متعلق به بیارش  ر الغیی  میقد  

های مشاهده شده یکی شود. در ایین   الصحیح با ه یب الغیی ات بارش
است. تیه   bفقط الابعی از پارامت   2روش ه یب الغیی ات طخق رابطه 

                                                           
1-Clausius-Clapeyron 
2- lag-1 autocorrelation 

، bروزه است. بعید از العییین پیارامت      65بارش در یک بلوک  Pدر    
طوری  aیابد سپس پارامت   الغیی  می 3ه از رابطه بارش روزاده با استآاد

شود ته مییادگین مقیادی  روزادیه الغییی  یافتیه بیا مییادگین         العیین می
 bبسیتگی دارد امیا پیارامت      bبه میزا   aمشاهدات یکی شود. میزا  

اسیت.   aفقط به مقدار ه یب الغیی ات بستگی دارد و مستقل از مقدار 
میصیوص بیه خیودش را     b و a رامت روزه پیا  5در دهایت، هی  دوره  

 . (Terink et al., 2009)دارد
(2) CV(P)=function(b) 

(3) 𝑃∗ = 𝑃𝑏 

 

نتایجوبحث

گ فت ته  ادیام  GLDASهای پایگاه  در این قسمت ارزیابی داده
هییا بییا  هییای مشییاهداالی در محییل گ ییید، داده بییه دلیییل فقییدا  داده

 15ال ین ایستگاه مشاهداالی مقایسه شددد. در ووهیه دیشیابور    دزدیک
درجه تل ووهیه را پوشیش    25/0گ ید در دظ  گ فته شد ته بادقت 

بی ای هی  واداشیت هواشناسیی ییک دمودیه از        4دهند. در شیکل   می
با ایستگاه مشیاهداالی متنیا   ال سییم     GLDASای ه همخستگی داده

 87، 15هیای ف یمیا  بیا گ یید      شد. فشار هوا به ال الییب در ایسیتگاه  
 4، 4دروید، گلمکیا  بیا گ یید      56، 14ویدریه با گ یید  درود، ال بت

هیای   درود، دمیا بیه ال الییب در ایسیتگاه     32، 8درود، مشهد با گ ید 
دروید،   93، 3بیا گ یید   دروید، سیینوپتیک   94، 2دهنه شور با گ ید 
درود، بکیاول بیا    91، 14درود، ونوب  با گ ید 94،  5فدیشه با گ ید 

هیای فدیشیه بیا     درود، رطوبت بیه ال الییب در ایسیتگاه    90، 15گ ید 
 32، 15دروید، بکیاول بیا گ یید      71، 3درود، بار با گ ید 72، 5گ ید

روید،  د 55، 14درود، ونوب  با گ ید  40، 2شور با گ ید درود، دهنه
دروید،   23، 3هیای طیاغو  بیا گ یید      بارش بیه ال الییب در ایسیتگاه   

درود، دیزباد بیا   27، 5ه با گ ید هدرود، فدی 27، 4 باد با گ ید  وسین
ایسیتگاه سیینوپتیک    از  دییا تیه   درود همخستگی داردد. 23، 8گ ید 

هیای مشیاهداالی بیود    دیشابور النها ایستگاه سینوپتیک در بین ایستگاه
س عت باد و طول موج توالاه فقط ب ای هما  ایستگاه، میورد  بناب این 

دسیخی،  الوا  همخستگی دما، رطوبتب رسی ق ار گ فت. در میموع می
طول موج توالاه خورشیدی و فشار را در ایستگاه مشیاهداالی بیا گ یید    

قخول و ب ای بارش و بیاد هیعیف ارزییابی تی د. بنیاب این      متنا   قابل
هیای میتلیف   ته در میدل ن پایگاه قخل از اینهای باد و بارش ایداده

 مورد استآاده واقع شودد دیاز به اوشد داردد.
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نسبتبهایستگاهمشاهداتیGLDASارزیابیپارامترهایهواشناسیروزانهدرپایگاه-4شکل

 

 هایبارشنتایجتصحیحانحرافداده

های بیارش پایگیاه، ایسیتگاهی     بهت ین ایستگاه ب ای اوشد داده
است ته داخل گ ید بوده و به    دزدییک باشید و از لحیاو موقعییت     

ه با گ ید ق ار داشته باشید. الق یخیا   بجغ افیایی و ال ازی در وهعیت مشا
هیای   ی شید داده در همه گ یدها چنین ایستگاهی وجود دداشت و سیع 

ها اوشد شود. به این منظور از ای از ایستگاه بارش با تمک میموعه
تیلومت  از گ ید و با الآیاوت ارالآیاع    50های با فواول وداتث  ایستگاه
های پایگیاهی هی  گ یید     مت  ب ای اوشد اطشعات داده 100وداتث  

این گوده در  ها در اطشعات پایگاهاستآاده شد. دحوه الاثی  این ایستگاه
ال  ال  و با اختشف ارالآاع تمدظ  گ فته شد، ایستگاهی ته در فاوله تم

ال  و با ال ین الاثی  و ایستگاهی ته در فاوله بیشاز گ ید ق ار دارد بیش
الی ین الیاثی  را در اویشد    ال  از گ ید ق ار دارد تیم اختشف ارالآاع بیش

تیلیومت  اخیتشف    50های گ ید داشته باشد. ب ای این منظور ه   داده
مت  الآاوت ارالآاع ق ار داده شد و ب  این اسیاس   100مسافت معادل با 

 یک ه یب الاثی  ب ای ه  ایستگاه در دظ  گ فته شد.
ب رسی الآاوت مکادی بارش: الآاوت در میادگین بارش روزاده  -الف
های مشاهداالی قخل و بعد از الصیحیح در   های پایگاهی با داده بین داده
دهید تیه بی ای     دشا  داده شده است. الآاوت منآی دشا  می 2شکل 

ال  از مقیدار مشیاهدات اسیت.    ال  ووهه مقدار بارش در پایگاه تمبیش
های مشیاهداالی   با داده GLDASهای پایگاه  داده الآاوت بین میادگین

تند ته بعد از اجی ای ایین روش    مت  الغیی  میمیلی3/0الا  048/0بین 
های الصحیح دشده بیا مشیاهدات بیه ویداتث  مییزا        الآاوت بین داده

مت  تاهش پیدا ت د. الغییی ات مکیادی در مییادگین بیارش     میلی048/0
 3 بعات خطا محاسیخه شید. شیکل    روزاده با استآاده از جذر میادگین م

دهید تیه بیه     میزا  این خطیا را قخیل و بعید از الصیحیح دشیا  میی      
الی  شیده   مت  تاهش یافته و به مشیاهدات دزدییک  میلی0036/0میزا 

الیوا  دتیییه گ فیت تیه ادتشیار اخیتشف بیارش الیا وید           است. میی 
 الوجهی تاهش یافته است. قابل

الگیوی بیارش    ب رسی الآاوت زمادی بارش: ووهیه دیشیابور   -ب
ها بارش داشته و در الابستا  خشک  راییی دارد به طوری ته زمستا 

مییادگین ده سیاله    5قابل مشاهده اسیت. شیکل    5است ته در شکل 
هیای ایسیتگاهی،    مقدار بیارش ماهادیه را در ایین ووهیه بی ای داده     

هیای الصیحیح دشیده پایگیاهی دشیا        های الصحیح شیده و داده  داده
هیا  ین بارش الیمعی ماهاده در تل گ یدها و سیال دهد ته از میادگ می

های مشاهداالی و الصیحیح دشیده    به دست  مد. الآاوت زیادی بین داده
 10مهی  الیا   9های ژادویه، فوریه، اتتخ ، دوامخ  و دسیامخ  )  بارش در ماه
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 (c)دما
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شود ته روش الصحیح ادح اف مورد دظی  بیه ویورت     اسآند( دیده می
بهمین الیا    13ست. از ماه فوریه )منطقی این ادح اف را اوشد ت ده ا

هییای  فیی وردین( داده 11اسییآند الییا  11اسییآند( بییه مییاه مییارس )10
های پایگیاه   ته در همین فاوله دادهمشاهداالی تاهش داشت در والی

افزایش داشت ته در این ش ایط روش به خوبی عمیل دکی ده اسیت.    
 9مه  الا 9مه ( به ماه اتتخ  ) 8شه یور الا  10همچنین از ماه سپتامخ )

هیای   ته دادهادد در والی های مشاهداالی رودد افزایشی داشته  با ( داده
پایگاه تاهش داشت بناب این در ماه اتتخ  هم میدل بیه خیوبی عمیل     

الوا  دریافت تیه بیارش الق یخیا     دک ده است. با الوجه به این شکل می
ها از یک موقعیت خشک بیه ییک موقعییت م طیوب     ب ای همه سال

الیا   با الوجه به دتایج خوب به دست  مده در طول ماه میی  و تت ت د. 
الوا  دریافت ته روش الصیحیح   مه ( می 8اردیخهشت الا  11سپتامخ  )

ادح اف ب ای این دوره از سال دتایج مطلوبی به همی اه داشیته اسیت.    
 یووهیه بی ا   یین در ا، را میاه  120بارش ماهاده در 6همچنین شکل 

 یگیاهی دشده پا یحالصح یها شده و داده یحالصح ی مشاهداالی،ها داده
 یهای مشاهداال دادهیی ات الغ یبته ش ییهاالمام ماه در. دهد یدشا  م

اسییت مییدل  یگییاهیهییای پا دادهیییی ات الغ یبدر جهییت میییالف شیی
ها یبته ش یدر موارد یتند ول یسازیهدتوادسته الگو را شخ یشنهادیپ
اختشف  ینسته ا  متآاوت بود مدل الواد شدت  یجهت بود ول یک در

 را ب ط ف تند.

 


هایاصالحشدهومتربرایمشاهداتودادهمیانگیندهسالهمقداربارشماهانهبرحسبمیلی-5شکل

 1379-1388برایدورهGLDASاصالحنشده

 
هییای  پارامت هییای  مییاری داده 7پارامت هییای  مییاری: شییکل -ج

هیای الصیحیح شیده و     داده مشاهداالی را در مقابل مقیدار دظیی ش در  
دهید. هی یب الغییی ات و    الصحیح دشده و ب ای تل ووهه دشا  میی 

روزه محاسیخه و ال سییم شید.     5هیای توالیاه   معیار بی ای دوره ادح اف
معیار اطشعیات الصیحیح شیده بیا     میادگین، ه یب الغیی ات و ادح اف

ادد ته از اهداف اویلی ایین    قخولی هماهنگ شدهشاهدات الا ود قابلم
روش است. بعد از استآاده از این روش، همخستگی بین العداد روزهای 

هیای مشیاهداالی بیا     متی ( در داده میلیی  3/0ال  از م طوب )بارش بیش
های پایگاهی الصحیح شده دسخت بیه قخیل از الصیحیح، از مقیدار      داده

بهخود داشت. همچنین خودهمخستگی م الخه یک 93/0به مقدار  -17/1
هیای   های الصحیح شده دسیخت بیه داده   های مشاهداالی با داده در داده

بیه مقیدار    -4/2ال ی داشت و از مقدار الصحیح دشده همخستگی بیش
ها از دتایج مآیید غی مسیتقیم    رشد ت د ته این بهخود همخستگی 41/0

تگی یا همخستگی ال الیخی ها است. خودهمخس این روش در الصحیح داده
جای همخستگی بین دو متغیی   یک دوع ه یب همخستگی است ته به

متآاوت، همخستگی بین دو مقدار از یک متغی  را با الاخی  گیام زمیادی   
ریاهیی بی ای پییدا تی د  الگیوی       د. خودهمخستگی، ابزاره دشا  می

های س ی زمادی است و ب ای دو هیدف میورد اسیتآاده      الک ار در داده
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گی د. یکی ب ای دشیا  داد  عیدم الصیادف و دیگی ی بی ای       ق ار می
هیا وجیود دارد.    ته یک مدل س ی زمادی مناسب، بی ای داده اثخات   

لیی  به طور تب ای هدف اول خودهمخستگی م الخه یک مناسب است. 
ه یب خودهمخستگی مثخت به منزله الصادفی دخود  و وجود یک الگو 

هیای الصیحیح    هاست و افزایش همخستگی این ه یب در داده در داده
های مشاهداالی بیه معنیی شیخاهت     شده با ه یب خودهمخستگی داده

های مشیاهداالی   های پایگاهی به داده ال  الگوی زمادی بارش دادهبیش

معیار و ه یب مقادی  ادح اف 8ست. شکل پس از اعمال الصحیحات ا
هیای بیا مقییاس روزادیه،      الغیی ات را قخل و بعد از الصحیح بی ای داده 

هیای   دهید. همخسیتگی ادحی اف معییار داده    ماهاده و ساالده دشا  می
های مشاهداالی در ه سه مقیاس زمیادی بیه ییک     الصحیح شده با داده

هیای   الغییی ات داده اددازه افزایش داشت اما بهخود همخستگی هی یب  
الی ین بهخیود   های مشاهداالی یکسا  دخوده و بیش الصحیح شده با داده

 رسد های روزاده، سپس ساالده و ماهاده است. به دظ  می در داده
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ساالنه

 
ال  بود  الغییی ات مییادگین در مقییاس    این اختشف به دلیل بیش

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    

زی ووهه  134های بارش در  ب ای اوشد ادح اف دادهغی خطی فوق، 
در اروپای غ بی استآاده ت ددد، مطابقت داشت. با این الآیاوت تیه در   

الی  از  ها مقادی  بارش بازتاوی شده پایگیاه، بارشیی بییش    پژوهش   
داد ته با استآاده از این روش مقیدار بیارش    بارش مشاهداالی را دشا  
معییار بیارش   عیار بارش پایگاه به ادحی اف متاهش داده شده و ادح اف

های زمیادی   ال  شد. روش فوق به طور مشابه در بازهمشاهداالی دزدیک
هیای بیارش    های پایگاه در جهیت عکیس داده   ته شیب الغیی ات داده

 .(Terink et al., 2009)مشاهداالی بود، عملک د هعیآی داشت 
 

گیرینتیجه

 GLDAS1هیای واداشیت هواشناسیی پایگیاه      در این مقالیه داده 
ب ای ووهه دیشابور با مشاهدات مقایسه شد. متغی هیای روزادیه دمیا،    

ال الییب بیا   رطوبت دسخی، طول موج توالاه خورشیدی و فشیار هیوا بیه   
الطابق خوبی با مشاهدات 6/0و 74/0، 77/0، 94/0  ه ایب همخستگی

الی  از  ال  ایین ووهیه بارشیی تیم    ب ای بیش های بارش پایگاه دادهداشتند. 

های بارش یک روش غی خطیی   ب ای الصحیح داده مشاهدات دشا  داد.

الصحیح ادح اف به تار بی ده شید. روش الصیحیح اخیتشف مییادگین      
هیای پایگیاه بیا مشیاهدات را بیه طیور قابیل         بارش روزادیه بیین داده  

همچنین مقدار جذر مت  تاهش داد. میلی 048/0ای و به مقدار مشوظه
متی   میلیی  0036/0میادگین م بعات خطا بعید از الصیحیح بیه مقیدار     

تاهش پیدا ت ده و در تنار افزایش بارش الا مقدار مشیاهدات، الگیوی   
های مشیاهداالی از   بارش دیز اوشد شد. به طور تلی هنگامی ته داده

 GLDASهیای   یک ماه به ماه دیگی  تیاهش و در همیا  بیازه داده    
داشت، روش الصحیح به خوبی عمل دک د. روش الصحیح فقط  افزایش
مشیاهدات، در   ب  اسیاس اوشد میادگین و ه یب الغیی ات  به منظور

دظ  گ فته شده بود اما مشاهده شد ته سای  پارامت هیای  میاری هیم    
های ورودی دیگ ی دیاز دارد ته  به داده Noah-MPاوشد شد. مدل 

ها موجیود دیسیت، بنیاب این     د   متاسآاده هیچ مشاهداالی ب ای اوش
الی ی در  شیود الحقیقیات بییش    الصحیح دشده باقی مادددد. پیشنهاد می

چنین دقت زمادی ب ای ، وورت گی د همهای واداشت زمینه دیگ  داده
تیه میدل   ها یک روزه در دظ  گ فتیه شید، در ویالی    الصحیح این داده
گ ، ادیام پیژوهش  های سه ساعته دیاز دارد. پیشنهاد دی دامخ ده به داده

 ها، در این دقت زمادی است. ب ای اوشد داده
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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 Noah-
MP 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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