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 چکیده

هاای هوانناسای    با توجه به مشکالتی نظیر خطای انسانی، مسائل مالی، عدم دسترسی به تمام مناطق مورد نظر و مشکالت جوی که در ثبت داده
ر دهند های به هنگام و دقیق در اختیار کاربران قرا هایی که به وسیله تکنیک سنجش از دور مشکالت ذکر نده را حل کنند و داده وجود دارد، نیاز به مدل

ناامل دو   GLDAS-2ی آب در جهاان اسات. مادل     یک منبع اطالعاتی مهم برای تحقیقات چرخه GLDASغیرقابل انکار است. مدل سطح زمین 
 GLDAS-2.1مدل  دهد. نسخه دومرا پونش می 2010تا  1948های است که محدوده زمانی سال GLDAS-2.0باند. نسخه اول مدل  می  نسخه
ماورد بررسای قارار    GLDAS-2.1 و  GLDAS-2.0دهد. در پژوهش حاضر دو مدل ماه تاخیر پونش می 2تا کنون را با  2000ال باند که از س می
های دمای هوا و دمای خاک و همچنین اجزای بیالن آب نامل پارامترهای بارش، رواناب و تبخیر از سطح  اند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی دادهگرفته
ساینوپتیک و   ایساتگاه  6انجام ند. به منظور بررسای پارامترهاای فاوز از اطالعاات      GLDAS-2مدل  1/2و  0/2های  از نسخه های آزاد حاصلآب

های دمای هوا و دمای خاک، بارش و تبخیر از هیدرومتری پراکنده در سطح استان قزوین استفاده ند. نتایج حاکی از آن بود که در ایستگاه قزوین، داده
های حجم ساالنه رواناب حاصل از مادل  و همچنین داده 8/0و  7/0، 9/0به ترتیب با ضریب تبیین باالی  GLDAS آزاد حاصل از مدلهای  سطح آب

GLDAS های مشاهداتی دارند. نتایج نشاان داد  همبستگی مناسبی با داده 55/0و  49/0های باراجین و باغ کالیه به ترتیب با ضریب تبیین در ایستگاه
دقت باالتری نسبت به  GLDAS-2.0های آزاد و بارش )به جز ایستگاه آوج( حاصل از مدل های دما، رواناب، تبخیر از سطح آب ال حاضر دادهکه در ح
باناد لا ا ممکان اسات     در منطقه کوهستانی آوج کمتر از سایر مناطق می GLDASدارند. با توجه به اینکه دقت مدل  GLDAS-2.1های مدل  داده

های رواناب حاصل متر( بیشتر آن نسبت به سایر مناطق باند. در نهایت با توجه به دقت کم داده 9/2034اقلیم منطقه و ارتفاع از سطح دریای )دلیل آن 
 نود.، استفاده از آن به منظور برآورد حجم رواناب سیالب، پیشنهاد نمیGLDASاز مدل 
 

 (GLDASدما، رواناب، مدل سطح زمین ) های آزاد، بارش، تبخیر از سطح آب کلیدی:های  واژه

 

  2 1 مقدمه

هیاادرولوکیکی باارای تولیااد  کاااهش ذخیااره آب یااک تهدیااد   
محصوالت کشاورزی و ثبات اجتماعی و اقتصادی در سراسر جهان به 

ایاران کاه    رود. در مناطق خشک و نیمه خشک نظیر کشاور  نمار می
بانند این کااهش ذخیاره آب    تعرز زیاد می-دارای بارش کم و تبخیر

نود. ل ا برآورد هرچه دقیاق تار    به سرعت به آستانه خطر نزدیک می
سوی افزایش توانایی بشر در کنترل  تواند گامی به اجزای بیالن آب می

و مدیریت بحران آب باند. با توجه به گسترش روزافازون تکنولاوکی   
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های این تکنولاوکی  سنجش از دور و همپنین با در نظر گرفتن قابلیت
های مبتنای  نظیر صرفه جویی در زمان و هزینه، ل ا لزوم بررسی مدل

دور به منظور برآورد اجازای بایالن آب بایش از پایش     بر سنجش از 
نااود. ماادل سیسااتم جهااانی اطالعااات سااطح زمااین  احسااام ماای
(GLDAS

3
های مبتنی بار سانجش از دور   یکی از به روزترین مدل (

طاور مشاترک    به GLDASباند. مدل در برآورد اجزای بیالن آب می
NASA)توسط دانشمندان سازمان ملی هواناوردی و فااا   

4
مرکاز  ، (

GSFC)پارواز فاااایی گااودارد  
5
، ساازمان ملاای اقیانوساای و جااوی  (

                                                           
3 - Global Land Data Assimilation System 
4 - The National Aeronautics and Space Administration 

5 - Goddard Space Flight Center 
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(NOAA
1
NCEP)بینای محایط زیسات     و مراکز ملای پایش   (

2
در  (

است. این سیستم باا اساتفاده از چهاار     ها توسعه داده نده برخی زمینه
پارامترهاای   (CLM, Mosaic, Noah and VIC)مدل سطح زمین 

سطح[ و نارها ]مانند تبخیار   سطح زمین ]مانند رطوبت خاک و دمای
، GLDASکند. هدف مدل  سازی می و نار گرمای محسوم[ را نبیه

های مشاهدات زمینای باا اساتفاده از     ای و داده های ماهواره ادغام داده
هاای پیشارفته، باه     های مدل سازی سطح زمین و تولیاد داده  تکنیک

 Rodell) منظور تولید پارامترهای بهینه از سطح زمین و نارها اسات 

et al., 2004 مدل .)GLDAS  هاای آفالیان )جفات    به وسیله مادل
هاای  ( سطح زمین، ادغام حجم بسایار زیاادی از داده  3نشده با اتمسفر

هاای  ( باا رزولونان  LISمشاهداتی و سیستم اطالعات سطح زماین ) 
 GLDAS-2(. مادل  Kumar el al., 2006نود )تولید می 1تا  25/0

اسات کاه    GLDAS-2.0باند. نسخه اول مادل  می  نامل دو نسخه
دهاد. نساخه    را پوناش مای   2010تا  1948های محدوده زمانی سال

تاا کناون را باا      2000باند که از ساال   می GLDAS-2.1مدل  دوم،
به طور کامال   GLDAS-2.0دهد. مدل ماه تاخیر پونش می 2حدود 
درصاورتی   کناد  های هوانناسی دانشگاه پرینستون استفاده می از داده

هااای  هااای تلفیقاای ماادل و داده  از داده GLDAS-2.1کااه ماادل  
 (. Rui et al., 2015 کند ) مشاهداتی زمینی استفاده می

و  GLDAS-1هااای ماادل  ونااو و همکاااران  بااه بررساای داده
GLDAS-2 پرداختناد.   2010تاا   1979های  در کشور چین طی سال

هاای باارش    دادهنتایج حاکی از وجود خطاای سیساتماتیکی زیااد در    
GLDAS-1  2000هااای دمااای هااوا در سااال  و داده 1996در سااال 

های روانااب،   باند. نتایج نشان داد که به طور کلی همبستگی داده می
های مشاهداتی بهتار   با داده GLDAS-2دمای هوا و بارش حاصل از 

بانااد. ولاای  هااای مشااهداتی ماای  بااا داده GLDAS-1از همبساتگی  
های  تعرز در هر دو مدل از همبستگی پایینی با داده -های تبخیر داده

 (. Wang el al., 2016مشاهداتی برخوردار است )
های رطوبت خااک حاصال از مادل     بی و همکاران با بررسی داده

GLDAS  دریافتند که مدلLSMs تری از رطوبت خاک  برآورد دقیق
 تبت دارد. همچناین در ایان فاالت    در فالت  Mosaicنسبت به مدل

 GLDAS-2و  GLDAS-1هاای رطوبات خااک     پس از ارزیابی داده
نسابت باه     GLDAS-2نتایج نشان داد که برتری خاصای در مادل   

 (. Bi el al., 2016وجود ندارد ) GLDAS-1مدل 
ریل رنگل و همکاران به بررسی متغیرهای هیدرولوکیکی حاصال  

و همچناااااین  GLDAS-2و  GLDAS-1هاااااای مااااادل از داده

                                                           
1 - The National Oceanic and Atmospheric 

Administration 

2 - The National Center for Environmental Prediction 

3 - Not coupled to the atmosphere 

4MERRA-2 های مشااهداتی در کشاور مکزیاک پرداختناد.     با داده
-MERRAنتایج نشان داد که به طور کلی محصول بارش حاصل از 

و  GLDAS-1هااای ماادل   همبسااتگی بهتااری نساابت بااه داده   2
GLDAS-2 های مشاهداتی دارد. با این حاال نتاایج حااکی از    با داده

 MERRA-2نیز تقریبا به خوبی  GLDAS-2آن بوده است که مدل 
هاای  های بارش است. از سوی دیگر با بررسی دادهقادر به برآورد داده

هاا در   رواناب حاصل از هر سه محصول، نتایج نشان داد که قابلیت آن
 ,.Real-Rangel et alاسات ) برآورد روانااب بسایار کمتار از باارش     

2017). 
( در مقاله خود با عنوان بررسای مکاانی   1390امیدی و همکاران )

طه بارش با ارتفاع در حوضه کرخه به بررسی رابطه بارش و ارتفااع  راب
کرخاه   دهد بخش گسترده نمالی حوضه سدنتایج نشان میپرداختند. 

بارندگی ایران متقاطع اسات و معاادل تغییارات بارنادگی      9منطقه  با
معنی دار است و بارندگی دراین  01/0ارتفاع حداقل درسطح  ساالنه با
عامل ارتفاع رابطه عکس دارد و با افازایش ارتفااع    حوضه با بخش از

منطقاه   بخش جنوبی حوضه نیز که با .میزان بارندگی کاهش می یابد
معادله که دهد نشان می ،های بارندگی ایران تقاطع داردپهنه هشت از

معنای دار   01/0این ناحیه درسطح  تغییرات بارندگی برحسب ارتفاع در
درحوضه ازغرب به طارف نارز ابتادا     همچنین میزان بارندگی .است

 در یاباد و بعاد  تحت تاثیر عامل ارتفاع و ناهمواری بلندتر افزایش مای 
امتداد طول جغرافیایی باحرکت باه سامت نارز تحات تااثیر عامال       

 .یابدبادپناهی میزان بارندگی کاهش می
تعارز،   -هاای تبخیار   ارزیاابی داده ( به 1396فرجی و همکاران )
باا   (GLDAS) ی حاصال از مادل ساطح زماین    بارش و دماای هاوا  

نتایج آمااری  پرداختند.  های مشاهداتی در استان قزوین استفاده از داده
R نشان دهنده

2
 های دمای هوای حاصل از مدل بین داده 9/0بیش از  

GLDAS های ایستگاهی و و داده R
هاای   باین داده  82/0 برابار باا    2

R ایستگاهی و همچناین های  و داده GLDAS بارش حاصل از مدل
2  

هاای   و داده TRMM هاای باارش مااهواره    باین داده  76/0 برابار باا  
 .ایستگاهی است

کاامال   GLDASهاای مادل    با توجه به اینکه دسترسی باه داده 
 5ای مختلفای نظیار   هاای داده  ها در پایگااه  رایگان است و دریافت آن

GIOVANNI  گیارد، همچناین باا توجاه باه       ، به راحتی انجاام مای
، ایان مقالاه باا هادف     GLDASگسترش روز افزون استفاده از مدل 

در اسااتان قاازوین  GLDAS-2.1و  GLDAS-2بررساای دو نسااخه 
کند تا با توجه به نرایط  انجام ند. نتایج این مقاله به کاربر کمک می
 استفاده کند.. GLDASموجود تصمیم بگیرد که از کدام نسخه مدل 

 

                                                           
4 - Global Modeling and Assimilation Office 

5 - https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/ 

https://gmao.gsfc.nasa.gov/pubs/docs/Bosilovich785.pdf
https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/
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 ها مواد و روش

کیلاومتر مرباع به ترتیب  15821استان قزوین با مساحتی معادل 
 50درجه و  36دقیقه و  53درجه و  48باین طول و عرض جغرافیایی 

درجااه و   35دقیقااه و   35درجه و  50غرب  و دقیقه در گونه نمال
دقیقاه در گونه جنوب نرقی در حوزه مرکزی ایاران واقاع ناده     18

نشان داده نده  1است. موقعیت این استان در سطح کشاور در نکل 
میلای متار در    210است. میانگین بارش سااالنه در ساطح اساتان از    

نارقی   ت نامال میلیمتار در ارتفاعاا   550های نرقی تا بیش از بخش
نرقی در منطقه  های نمال ترین نقاط استان دامنه متغیر است. پرباران

 میلیمتر بوده که این نرایط بارنی کم و 550الموت با بارنی بیش از 

ناود.   بیش در مناطق مرتفع نمالی نهرساتان قازوین مشااهده مای    
غربی استان )منطقه آوج( نیز مناطقی وجود  بعالوه در ارتفاعات جنوب

ترین  میلیمتر را ثبت کرده است. کم 450دارد که بارش ساالنه بیش از 
گاراد اسات کاه در قلال      درجاه ساانتی   2مقدار متوسط سااالنه دماا   

درجه سانتیگراد باوده   18ترین متوسط ساالنه دما  نرقی و بیش نمال
غربی پیرامون دریاچه ساد سافیدرود باه     ارتفاع نمال که درمناطق کم
هاا در   قشه استان قزوین به همراه موقعیت ایستگاهثبت رسیده است. ن

 نشان داده نده است. 1نکل 

 

 
 های سینوپتیک و هیدرومتری موقیت ایستگاه -1شکل

 

 ها دریافت و پردازش داده
(، 𝑘𝑔 𝑚−2 𝑠−1(، بااارش )𝑤 𝑚−2هااای تبخیاار پتانساایل ) داده

( و دماای  𝑘(، دماای هاوا )  𝑘𝑔 𝑚−2سانتی متر ) 0-10رواناب عمق 
با  GLDAS-NOAHمحصوالت  1/2و  0/2های  ( از نسخه𝑘خاک )

درجه به صورت ماهانه، برای دوره زماانی   25/0قدرت تفکیک مکانی 
از ساایت ساازمان    2015میالدی تا دساامبر ساال    2000کانویه سال 
، باه  𝑘𝑔 𝑚−2 دریافت و به منظور تبادیل واحاد    csv.ناسا، با فرمت 

𝑚𝑚 ( 100از ضریب

100
 86400( و برای تبدیل ثانیاه باه روز از ضاریب    

 استفاده ند. 

( و 𝑚𝑚(، باارش ) °∁(، دماای خااک )  °∁های دماای هاوا )   داده
( سااه ایسااتگاه سااینوپتیک قاازوین، آوج و   𝑚𝑚تبخیاار از تشاات ) 

( 𝑀𝐶𝑀هااای حجاام رواناااب ساااالنه )کالیااه  و همچنااین داده معلاام
های هیدرومتری باراجین، باغ کالیاه و تونال آوج از ساازمان    ایستگاه

نشاان   1هاا در جادول    هوانناسی دریافت ند که مشخصات ایستگاه
 داده نده است. 

 

 های سینوپتیک و هیدرومتری مشخصات ایستگاه -1جدول
ایستگاه 

 نوپتیکسی

طول 

 جغرافیایي

عرض 

 جغرافیایي

ارتفاع 

 )متر(

 دوره مورد مطالعه

 )شمسي(

ایستگاه 

 هیدرومتری

طول 

 جغرافیایي

عرض 

 جغرافیایي

ارتفاع 

 )متر(

مساحت

(Km2) 

دوره مورد مطالعه 

 )شمسي(

 93-94تا 79-80 96 1406 33/36 04/50 باراجین 93-94تا 78-79 2/1279 24/36 03/50 قزوین
 93-94تا 79-80 695 1222 39/36 49/50 باغ کالیه 93-94تا 79-80 2/1629 27/36 29/50 کالیهمعلم 
 93-94تا 80-81 310 1742 64/35 21/49 تونل آوج 93-94تا 78-79 9/2034 34/35 13/49 آوج
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 GLDASمدل 

 یهاا یرو چرخه کاربن، متغ  میاقل ،یجهان یدرولوکیدر مطالعات ه
هاا در   تولید ایان داده  وجود نیبا ا دارند. یا ژهیو تیاهم یکیدرولوکیه

. هادف از  ناود  بازر  محساوب مای   چالش  کیهنوز  یجهانمقیام 
هااای  داده قیااتلف (1LDAS) نیزماا یهااا داده یآور جمااع سااتمیس

 شرفتهی  یها با استفاده از مدل ینیزم یهای مشاهدات ای و داده ماهواره
 یرهایمتغ نیها به منظور تام داده یآور جمع یها کیو تکن نیسطح زم

 لیو تساه  یما یو اقل یدولوکیا ه یهاا  به مادل  یورود یکیدرولوکیه
در چاارچوب نارم    GLDAS یداده هاا  اسات.  ینیب پیش  و  یمدلساز
 نیساطح زما   یساز مدل ی( برا2LIS) نیاطالعات زم ستمیس یافزار
در مرکز پرواز  یکیدرولوکیعلوم ه رگروهیتوسط ز LISنوند.  یم دیتول
توساط   GLDASمادل   ناسا گودارد توسعه داده ناده اسات.   ییفاا

3و آب ناسا ) یمطالعات چرخه انرک
NEWSنود. تا باه   یم یبانی( پشت

 یسار  یها تا کنون(  داده 1979سال ) 40به  بیقر GLDAS روز،ام
 کرده است. دیرا تول نیسطح زم یو زمان یمکان

 

 GLDAS 2مدل

باند.  می GLDAS-1نسخه به روز نده مدل  GLDAS-2مدل 
ساازمان   Giovanniدر ساایت   GLDAS-2در حال حاضر تنها مدل 
باناد. قادرت تفکیاک زماانی محصاوالت مادل        ناسا در دسترم می

GLDAS-2  ساعته است. محصاوالت ماهاناه از طریاق     3به صورت
نوند. مشخصات  ساعته تولید می 3گیری زمانی از محصوالت  میانگین
 نشان داده نده است. 2در جدول  GLDAS-2پایه مدل 
 1سازی ) های اولیه نبیه برای سال GLDAS-2.0های مدل  داده
های رطوبت خاک و سایر پارامترهاای   ( با استفاده از داده1948کانویه 

ناابیه سااازی نااده اساات. همچنااین از  LSM 4ماادل کلیماااتولوکی
هاای   های جهانی هوانناسی دانشگاه پرینساتون باه عناوان داده    داده

دل از (. ما 2006ناود )نافیلد و همکااران    ورودی مدل اساتفاده مای  
 5باارای ماسااک آب زمااین  GLDASهااای عمااومی  مجموعااه داده

(MOD44W: Carroll et al., 2009 برای ارتفاع به طور تلفیقی از ،)
GTOPO30 و Modified IGBP MODIS 20-category 

vegetation   و باااارای بافاااات خاااااک از دیتاسااااتHybrid 

STATSGO/FAO کنااد. از پارامترهااای سااطح زمااین  اسااتفاده ماای
و  GLDAS-2.0هاای اخیار محصاوالت     در ورکن MODISره ماهوا

GLDAS-2.1  استفاده نده است. در حالی که در ورکنGLDAS-1 

                                                           
1 -Land Data Assimilation System 

2 -Land Information System 

3 -NASA Energy and Water cycle Study 

4 -  Land Surface climatology Model 

5 - land water mask  

( 2012)قبل از اکتبار   GLDAS-2تر محصوالت  های قدیمی و نسخه
 مورد استفاده بوده است. AVHRRپارامترهای پایه ماهواره 

باا اساتفاده از    2000در کانویه ساال   GLDAS-2.1سازی  نبیه 
ساازی از   آغااز ناد. در ایان نابیه     GLDAS-2.0سازی  نروط نبیه

( و NOAAآنالیزهااای اتمساافری سااازمان ملاای اقیانوساای و جااوی )
(، برای آنالیزهاای اتمسافری   GDASسیستم جهانی اطالعات زمین )

نی (، از پایگااه داده پاروکه باارش اقلایم جهاا     1991)دربر و همکاران، 
(GPCP6 ،و در نهایات از  2003(، برای آنالیز بارش) ادلر و همکاران )

سیستم مدل سازی هوانناسی کشاورزی آکانس آب و هاوای نیاروی   
 نود. برای آنالیز تابش استفاده می  (AGRMET7)هوایی

 
 چیست؟ GLDAS-2و  GLDAS-1تفاوت بین 
تاا حاال    1979از سال  GLDAS-1های ورودی مدل منابع داده

هاای ورودی  حاضر چندین بار تغییر کرده است. درنتیجه، بواسطه داده
غیر مطمئن، روند غیر طبیعای در خروجای مادل ایجااد ناده اسات.       

در  GLDAS-1هاای ورودی باه مادل    اطالعات بیشتر در ماورد داده 
 http://ldas.gsfc.nasa.gov/gldas/GLDASforcing.phpآدرم 

 در دسترم است.
GLDAS-2   ناااامل دو مااادلGLDAS2.0  وGLDAS2.1 

های جهانی استفاده از مجموعه داده GLDAS2.0 یهدف اصلاست. 
قابل اطمیناان  های  داده جادیا هوانناسی دانشگاه پرینستون به منظور

تاا   1948 هاای اقلیم نناسی است که در حاال حاضار ساال    در حوزه
 GLDAS-1مشاابه مادل    GLDAS2.1دهاد.  را پونش مای  2010
، GDASی، های ترکیبای باه روز ناده   با این تفاوت که از دادهاست 

GPCP های تاابش  و مجموعه داده AGRMET    کناد اساتفاده مای. 
در  2010تاا   1948هاای   بارای ساال   GLDAS-2.0های مادل   داده

از سال  GLDAS-2.1های مدل  باند در صورتی که داده دسترم می
تا کنون با تاخیر یک ماهه در دسترم است و هر مااه باه روز    2000

 نود. رسانی می

 
 چیست؟ GLDAS-2.1و  GLDAS-1 تفاوت بین

تولید  GLDAS-1به عنوان جایگزین مدل  GLDAS-2.1مدل  
هاای باه روز از    تهیه خروجای  GLDAS-2.1نده است. هدف اصلی 

های مشااهداتی باه منظاور     اده از دادهمدل جهانی سطح زمین با استف
حفظ روند بلند مدت تغییرات اقلیم تا حد امکان است. دو مشکل عمده 

برطرف ناده   GLDAS-2وجود دانته که در نسخه  GLDAS-1در 
 است. 

                                                           
6 - Global Precipitation Climatology Project 

7- AGRicultural METeorological modeling system  

http://ldas.gsfc.nasa.gov/gldas/GLDASforcing.php
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 GLDAS-2مشخصات پایه مدل  -2جدول

 مشخصات فهرست

 -60°تا  N ° 90 محدوده عرض جغرافیایی

 -180°تا  E°180 محدوده طول جغرافیایی

 25/0° - 0/1° قدرت تفکیک مکانی

 ماهانه -ساعته 3 قدرت تفکیک زمانی

 پونش زمانی

  :GLDAS-2.0             2010دسامبر  31تا  1948کانویه  1

  :GLDAS-2.1درجه       0/1 –تا حال حاضر  2000کانویه  1
 درجه 25/0 –تا حال حاضر  2000فوریه  24

 ابعاد
360(lon)150(latبرای )°0/1 

1440(lon )600(lat برای )°25/0 

Origin (1st grid center) 
 

(179.5W, 59.5S)  0/1°های  برای داده 
(179.875W, 59.875S)  25/0°های  برای داده 

 NOAH 3.3 های سطح زمین مدل

 
 GLDAS-2نام کوتاه، توضیحات و واحد هر یک از محصوالت مدل  -3جدول

 نام کوتاه توضیحات واحد

kg m-2 s-1 رواناب سطحی Qs_acc 

kg m-2 s-1 رواناب زیرسطحی Qsb_acc 

K (سانتی 0-10دمای خاک)متر SoilTMP0_10cm_inst 

K (سانتی10-40دمای خاک)متر SoilTMP10_40cm_inst 

K  متر(سانتی40-100خاک)دمای SoilTMP40_100cm_inst 

K (سانتی100-200دمای خاک)متر SoilTMP100_200cm_inst 

W m-2 تبخیر پتانسیل PotEvap_tavg 

kg m-2 s-1 )بارش کل) مجموع باران و برف Rainf_f_tavg 

K دمای هوا Tair_f_inst 

 
اول اینکه در نار تابش طول موج بلند ورودی باه زماین بارآورد    

، خطوط گرادیان غیرطبیعای در نایم   AGRMETافزار  نده توسط نرم
هاا در   ند که عامل اصلی ایجاد خطا در ایان داده  کره نمالی دیده می

های مشخصی بوده است و دوم اینکاه یاک تغییار چشامگیر در      سال
 2009صی وجود دانات کاه از ساال    های خا های بارش در مکان داده

نشان  GLDAS-1آغاز نده بود. عالوه بر این مقایسه تابش و بارش 
هاای دقیاق    های تابش آن در مقایسه با پایگاه داده داده است که داده

1بیالن تابش سطحی )
SRB  (، خطای سیستماتیکی زیاد )اساتاکهوم

ا پایگاه در مقایسه ب GLDAS-1های بارش  ( و داده2011و همکاران 
GPCPداده بااارش )
( خطااای سیسااتماتیکی کماای دارد. خطاهااای  2

، باا اساتفاده از پایگااه    GLDAS-2سیستماتیکی ذکر نده در نساخه  
و ماااهواره  GPCP، باارای محصااول تااابش و پایگاااه داده SRBداده 

                                                           
1 - Surface Radiation Budget 

2 - Global Precipitation Climatology Project 

3
TRMM       برای محصاول باارش، اصاالد ناده اسات. مشخصاات ،

 ه نده است.نشان داد 3در جدول  GLDAS-2محصوالت مدل 
 

 )سطح معني داری(P-value مفهوم

احتمال رد فرضیه صفر باه نارط    p-value از دیدگاه آمار محض
باه عباارت    اسات. های مشااهده ناده    درست بودن آن بر اسام داده

رضایه صافر   تر میزان نانسی بودن اخاتالف مشااهده ناده از ف    ساده
باند اعتمااد ماا باه     تر باند هر چه قدر این احتمال عددی کوچک می

واقعی بودن اختالف مشاهده نده بیشتر اسات. اکرار نارم افزارهاای     
ها را با توجه به مقدار آلفایی کاه کااربر در    آماری به جای اینکه ازمون

معروف به سطح معنی   p-value نظر دارد انجام بدهند، عددی به نام
 باااآن را  SPSS هااای خروجاای ناارم افاازار   داری )کااه در جاادول 

کنناد. باا    کنید ( را محاسبه می مشاهده می  significant levelعنوان

                                                           
3 - Tropical Rainfall Measuring Mission 

http://www.amarist.blogfa.com/post-56.aspx
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نود. اگر فرض کنایم   این کار اختیار تصمیم گیری به کاربر محول می
 5درصد انجام دهید )یعنی آلفا  95خواهید آزمونی را در سطح  نما می

درصاد   5کنیم. اگر کمتار از   نگاه می  p-value بهدرصد باند( ، حاال 
ناود و اگار بیشاتر باناد فارض صافر رد        باند، فرض صافر رد مای  

 نود.  نمی

. 

 نتایج و بحث

(، mm(، باارش ) ℃(، دمای خااک ) ℃میانگین ماهانه دمای هوا )
( و همچنین حجام روانااب سااالنه    mmهای آزاد ) تبخیر از سطح آب

(MCMحاصل از نسخه )  مدل  1/2و  0/2هایGLDAS های  با داده
هااای سااینوپتیک و هیاادرومتری مقایسااه نااد.   مشاااهداتی ایسااتگاه

هاای   نود: سری نکل مشاهده می 5تا  2های  طور که در نکل همان
 GLDAS-2.0های نسخه  های مشاهداتی و داده مقایسه داده "الف("

هاااای  مقایسااه داده  "ب(" (،78-79تاااا  88-89)سااال   11باارای  
 88-89)ساال   11بارای   GLDAS-2.1های نسخه  مشاهداتی و داده

هاای نساخه    هاای مشااهداتی و داده   مقایسه داده "ج("و  (78-79تا 
GLDAS-2.1  ( را بااه تفکیااک 89-90تااا  93-94سااال ) 5باارای

هاای   پارامترهای دمای هوا، دمای خاک، بارش و تبخیار از ساطح آب  
 هند. د آزاد نشان می
ناود )نمودارهاای    مشاهده می 3و  2های  طور که در نکل همان

 GLDAS-2.0الف و ب( دمای هوا و دمای خااک حاصال از نساخه    
هااای  هااای مشاااهداتی نساابت بااه داده همبسااتگی باااالتری بااا داده

GLDAS-2.1 کاه نشاان دهناده مقایساه      "ج"دارد و در نمودارهای
باناد،  سال می 5تی برای های مشاهدا و داده  GLDAS-2.1های داده

-GLDASبرآورد نده است. ل ا استفاده از نسخه  99/0ضریب تبیین 

( 88-89)معاادل باا ساال نمسای      2010های ماقبل  برای سال 2.0
اولویت دارد. با توجه به تحقیقاتی که  GLDAS-2.1نسبت به نسخه 

( انجاام  2016( و وناو و همکااران )  1396توسط فرجی و همکاران )
  GLDASت پارامترهای دماای هاوا و دماای خااک  مادل      نده اس

های زمینی دارد ولای در ماورد مقایساه     همبستگی بسیار خوبی با داده
GLDAS-2.0  وGLDAS-2.1 .تحقیقی یافت نشد 

هاای   باه ترتیاب نماودار همبساتگی باین داده      5و  4هاای   نکل
د هاای آزا  میانگین ماهانه بارش و میانگین ماهانه تبخیار از ساطح آب  

هاای   باا داده GLDAS-2.1 و  GLDAS-2.0هاای   حاصل از نساخه 
دهاد. هماانطور کاه مشااهده      مشاهداتی ایستگاه قزوین را نشان مای 

هاای   همبستگی باالتری نسبت به داده GLDAS-2.0نود نسخه  می
GLDAS-2.1 هاای   های مشااهداتی دارد. لا ا اساتفاده از داده    با داده

نسابت باه نساخه     88-89 برای قبال از ساال   GLDAS-2.0نسخه 
GLDAS-2.1 .در نهر قزوین اولویت دارد 
 1/2و  0/2های همبستگی حجم رواناب ساالنه نسخه 6در نکل 

تاا   79-80های مشاهداتی برای ساال آبای   با داده GLDAS-2مدل 
-نشان داده نده است. نتایج حاکی از همبساتگی بااالتر داده   94-93

 GLDAS-2.1به مدل  ( نسبت=49/0R2) GLDAS-2.0های مدل 
(42/0R2=با داده ) ج"های مشاهداتی است. همانطور که در نمودار" 

مقادار ضاریب    93-94تاا   89-90نود، برای ساال آبای   مشاهده می
های مادل  محاسبه نده که حاکی از عدم همبستگی داده 12/0تبیین 

GLDAS-2.1 باند.های م کور میهای زمینی برای سالبا داده 

 

   
 )ب(                                                         )الف(                            )ج(                     

، ب( 78-79تا  88-89سال  -GLADS 2.0( با: الف( مدل ℃نمودار همبستگي میانگین ماهانه دمای هوای ایستگاه قزوین ) -2شکل

GLDAS-2.1-  ج( 78-79تا  88-89سال ،GLDAS-2.1-  89-90تا  93-94سال. 
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 )ب(                                                         )الف(                            )ج(                     

، ب( 78-79تا  88-89سال  -GLADS 2.0( با: الف( مدل ℃دمای خاک ایستگاه قزوین )نمودار همبستگي میانگین ماهانه  -3شکل

GLDAS-2.1-  ج( 78-79تا  88-89سال ،GLDAS-2.1-  89-90تا  93-94سال. 

 

   
 )ب(                                                         )الف(                                                         )ج(               

، ب( 78-79تا  88-89سال  -GLADS 2.0الف( مدل ( با: mmنمودار همبستگي میانگین بارش ماهانه ایستگاه قزوین ) -4شکل

GLDAS-2.1-  ج( 78-79تا  88-89سال ،GLDAS-2.1-  89-90تا  93-94سال. 

 

   
 )ب(                                                         )الف(                            )ج(                     

-89سال  -GLADS 2.0( با : الف( مدل mmهای آزاد ماهانه ایستگاه قزوین )نمودار همبستگي میانگین تبخیر از سطح آب -5شکل

 .89-90تا  93-94سال  -GLDAS-2.1، ج( 78-79تا  88-89سال  -GLDAS-2.1، ب( 78-79تا  88
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 )ب(                                                         )الف(                            )ج(                     

، ب( 88-89تا  79-80سال آبي -GLADS-2.0( با: الف( مدل MCMهمبستگي حجم رواناب ساالنه ایستگاه باراجین )نمودار  -6شکل

GLDAS-2.1- ج( 88-89تا  79-80سال آبي ،GLDAS-2.1- 93-94تا  89-90سال آبي 

 
 ضرایب تبیین حاصل از مقایسه همبستگی پارامترهای دمای هوا،

های مشااهداتی   های آزاد و بارش دادهدمای خاک، تبخیر از سطح آب
بااارای  GLDAS-2.1و  GLDAS-2.0هاااای  هاااای نساااخه و داده
نشان داده ناده اسات. در    4کالیه در جدول  های آوج و معلم ایستگاه

های دمای خاک ثبت نشاده اسات. نتاایج نشاان      داده  این دو ایستگاه
-GLDASنسابت باه    GLDAS-2.0های نساخه   دهنده برتری داده

( در 88-89)معاادل ساال نمسای     2010های ماقبال   برای سال 2.1
هاای باارش   باناد ولای در ایساتگاه آوج داده    ایستگاه معلم کالیه می

همبساتگی بااالتری نسابت باه مادل       GLDAS-2.1حاصل از مدل 
GLDAS-2.0 های مشاهداتی دارند.با داده 

منطقاه کاامال کوهساتانی    با توجه باه اینکاه ایساتگاه آوج یاک     
باند ل ا ممکن است دلیل اصالی تفااوت نتاایج در ایان ایساتگاه       می

ها کوهستانی بودن منطقه باند. ارتفاع از سطح  نسبت به سایر ایستگاه
های معلم کالیاه و قازوین   و در ایستگاه 9/2034دریا در ایستگاه آوج 

( 1390)متر اسات. امیادی و همکااران     2/1279و  2/1629به ترتیب 

 نیز به نتایج مشابهی دست یافتند.
هاای  ضرایب تبیین حاصال از مقایساه همبساتگی داده    5جدول 
های هیدرومتری باغ کالیه و تونل آوج )از نظر موقعیت مکانی ایستگاه

باناند( باا   های سینوپتیک معلام کالیاه و آوج مای   نزدیک به ایستگاه
ن جادول نیاز   دهاد. در ایا  را نشاان مای   GLDAS-2های مادل  داده

بدست آمده است. در ایستگاه بااغ کالیاه کاه     4نتایجی مشابه جدول 
هاای مادل   باناد، داده نزدیک ایستگاه ساینوپتیک معلام کالیاه مای    

GLDAS-2.0 (55/0R2=  همبستگی باالتری نسابت باه داده )  هاای
هااای مشاااهداتی دارد در  ( بااا داده=27/0R2) GLDAS-2.1ماادل 

 GLDAS-2.0هااای ماادل آوج داده صااورتی کااه در ایسااتگاه توناال
(13/0R2= همبسااتگی پااایین ) هااای ماادل  تااری نساابت بااه داده

GLDAS-2.0 (16/0R2=با داده )  های مشاهداتی دارد. برای پاارامتر
رواناب نیز همانند بارش در ایستگاه معلم کالیه ضریب تبیین باالتری 
نسبت به ایستگاه آوج محاسبه ناده اسات کاه حااکی از همبساتگی      

 باند های رواناب و بارش میادهد
 

 GLDAS-2.1 و  GLDAS-2.0های های نسخههای مشاهداتي و دادهضرایب تبیین حاصل از مقایسه داده -4جدول

 
 ایستگاه آوج ایستگاه معلم کالیه

 بارش های آزادآب تبخیر از سطح دمای هوا بارش های آزادتبخیر از سطح آب دمای هوا

GLDAS-2.0 
 78-79تا  88-89آوج:  سال 

 78-80تا  88-89معلم کالیه: تیر ماه 
 

97/0 91/0 74/0 98/0 88/0 59/0 

GLDAS-2.1 
 78-79تا  88-89آوج:  سال 

 78-80تا  88-89معلم کالیه: تیر ماه 
 

96/0 87/0 66/0 98/0 85/0 61/0 

GLDAS-2.1 
 89-90تا  93-94سال  

99/0 88/0 51/0 99/0 88/0 52/0 
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 هایهای نسخههای مشاهداتي رواناب و دادهضرایب تبیین حاصل از مقایسه داده -5جدول

 GLDAS-2.0  وGLDAS-2.1 

 ایستگاه تونل آوج ایستگاه باغ کالیه 

GLDAS-2.0 
 88-89تا  80-81آوج:  سال آبی 

 88-89تا  79-80معلم کالیه: سال آبی 

55/0 13/0 

GLDAS-2.1 
 88-89تا  80-81آوج:  سال آبی 

 88-89تا  79-80معلم کالیه: سال آبی 

27/0 16/0 

GLDAS-2.1 
 93-94تا  89-90سال آبی 

05/0 02/0 

 
تر نتایج از ریشاه میاانگین مربعاات خطاا      به منظور بررسی دقیق

(RMSE  ( میانگین خطاای اریبای ،)MBE  و )    میاانگین مطلاق خطاا
(MAEاستفاده ند که نتایج آن به تفکیک ایستگاه )   6هاا، در جادول 

( بارای  RMSEنشان داده نده است. ریشه میاانگین مربعاات خطاا )   
هاای  پارامترهای دمای هوا، دمای خاک، بارش و تبخیار از ساطح آب  

آزاد بر حسب میانگین ماهانه و برای رواناب به صورت مجموع ساالنه 
به نده است. برای پارامترهای دمای هوا، دمای خااک و باارش   محاس

خطای کمتری نسبت به  GLDAS-2.0)به جز ایستگاه آوج( در مدل 
هاای تبخیار از ساطح    ناود. در داده مشاهده می GLDAS-2.1مدل 
خطای کمتری نسابت باه    GLDAS-2.1های آزاد و رواناب مدل آب

ر صاورتی کاه در   ناود، د روئیات مای   GLDAS-2.0های مادل  داده
هاای آزاد و  های تبخیر از ساطح آب مشاهده ند که داده 5و  4جدول 

هاای  همبستگی باالتری نسابت باه داده    GLDAS-2.0رواناب مدل
 های زمینی دارد.با داده GLDAS-2.1مدل 
باه نادت    GLDAS-2های مجموع رواناب ساالنه مدل در داده 

 GLDAS-2.0ر مادل  ناود ولای مقادار آن د   کم برآورد مشاهده می
، MAEباند و ل ا بیشتر بودن مقدار می GLDAS-2.1بیشتر از مدل 

MBE  وRMSE های مدل در دادهGLDAS-2.0     نسبت باه مادل
GLDAS-2.1 باند.قابل توضیح می 

 
 های مورد مطالعههای آزاد و رواناب به تفکیک ایستگاهتبخیر از سطح آب های پارامترهای دمای هوا، دمای خاک، بارش،آنالیز آماری داده -6جدول

  
 باراجین -ایستگاه قزوین

 78-79تا  88-89های سال

 باغ کالیه -ایستگاه معلم کالیه

 79-80تا  88-89های سال

 تونل آوج -ایستگاه آوج

 78-79تا  88-89های سال

  MAE MBE RMSE MAE MBE RMSE MAE MBE RMSE 

GLDAS-

2.0 

 15/2 -48/1 56/1 69/2 -9/1 12/2 22/1 0.09 88/0 (℃دمای هوا )

 - - - - - - 48/3 -1/2 56/2 (℃دمای خاک )

 3/0 04/0- 43/0 45/0 24/0- 64/0 46/0 27/0- 75/0 (mmبارش)

-تبخیر از سطح آب

 (mmهای آزاد)
64/3 64/3 85/3 19/3 19/3 5/3 72/2 68/2 05/3 

 46/10 46/10- 36/12 47/276 47/276- 25/291 88/30 88/30- 4/33 (MCMرواناب) 

GLDAS-

2.1 

 53/2 -04/2 06/2 6/3 -2/3 22/3 84/1 -05/1 36/1 (℃دمای هوا )

 - - - - - - 4 -64/2 3 (℃دمای خاک )

 5/0 43/0 65/0 51/0 26/0 68/0 46/0 05/0 68/0 (mmبارش)

-تبخیر از سطح آب

 (mmهای آزاد)
56/3 54/3 94/3 32/2 29/2 7/2 52/2 48/2 98/2 

 28/9 28/9- 29/11 93/267 93/267- 7/282 76/28 76/28- 26/31 (MCMرواناب) 

 
و  GLDAS2.0هاای حاصال از مادل     تر دادهبرای بررسی دقیق

GLDAS2.1    از آزمون تی استیودنت مستقل استفاده ند. نتاایج آن
ناود،  نشان داده نده اسات. هماانطور کاه مشااهده مای      7در جدول 

و  های دمای خاک، دماای هاوا  گونه اختالف معنی داری بین داده هیچ

، وجاود نادارد   GLDAS2.1و  GLDAS2.0تبخیر حاصال از مادل   
(P>05/0). روانااب حاصال از    هاای باارش و  در صورتی که بین داده

، اختالف معنی داری وجود دارد GLDAS2.1با   GLDAS2.0مدل  
(P<05/0     بررسی مقادیر میانگین محاسابه ناده بارای پارامترهاای .)
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مختلف حاکی از آن است که به طور کلی در پارامترهای دمای هاوا و  
هاای  نسابت باه داده   GLDAS2.0خاک و همچنین تبخیر حاصل از 

GLDAS2.1 رآورد و در پارامترهای بارش و رواناب حاصال از  بیش ب

GLDAS2.0 های نسبت به دادهGLDAS2.1    کم بارآورد مشااهده
 نود. می

 
 های مورد مطالعهبه تفکیک ایستگاه GLDAS2.1و  GLDAS2.0نتایج آزمون تي استیودنت حاصل از مقایسه   -7جدول

 تونل آوج -ایستگاه آوج باغ کالیه -ایستگاه معلم کالیه باراجین -ایستگاه قزوین 

دمای 

 هوا

دمای 

 خاک

دمای  رواناب بارش تبخیر

 هوا

دمای  رواناب بارش تبخیر

 هوا

 رواناب بارش تبخیر

 31/0 65/0 86/0 000/0 000/0 27/0 1/0 000/0 000/0 63/0 75/0 002/0 001/0 (Pسطح معنی داری)

 -t 1 45/0 17/0 78/4- 12/7- 09/1 62/1 65/4- 19/7- 47/0 37/0 18/3- 22/4مقدار 

 GLDAS2 79/14 96/15 02/8 79/0 67/0 82/11 25/7 82/0 03/1 19/9 92/6 84/0 54/0 میانگین

GLDAS2.1 64/13 41/15 93/7 27/1 86/1 5/10 36/6 33/1 57/9 63/8 72/6 18/1 79/2 

 
و  GLDAS2.0هااای حاصاال از ماادل  بااه منظااور بررساای داده

GLDAS2.1 های مشاهداتی از آزمون تای اساتیودنت زوجای    با داده
نشان داده نده است. همانطور کاه   8استفاده ند. نتایج آن در جدول 

های دماای هاوا و باارش حاصال از مادل      نود، بین دادهمشاهده می
GLDAS2.0 ایستگاه قزوین و همچنین دادههای مشاهداتی و داده-

 هاای مشااهداتی  و داده GLDAS2.1های باارش حاصال از مادل    

در  .(P>05/0ایستگاه آوج، هیچگونه اختالف معنی داری وجود ندارد )
و   GLDAS2.0صورتی که بین سایر پارامترهاای حاصال از مادل     

GLDAS2.1های مشاهداتی در هار ساه ایساتگاه، اخاتالف     ، با داده
(. در حالی که باا توجاه باه ضارایب     P<05/0اری وجود دارد )معنی د

همبستگی محاسبه نده، به جز پارامتر رواناب ایساتگاه آوج، در ساایر   
باند. ل ا معنی دار می 5/0ها مقدار ضریب همبستگی بیش از ایستگاه

هاای مشااهداتی   و داده GLDASهاای مادل   ندن اختالف بین داده
نسبت باه   GLDASهای حاصل از مدل حاکی از آن است که در داده

های مشاهداتی بیش برآورد و یا کم برآورد وجود دارد ولای مادل   داده
GLDAS   روند تغییرات پارامترهای دمای هوا، دمای خاک، تبخیار از

دهد. در ماورد  ها و همچنین بارش را به خوبی نشان میسطح آزاد آب
هاا  در ساایر ایساتگاه  پارامتر رواناب، باه جاز در ایساتگاه تونال آوج،     

 دهد. . همبستگی نسبتا خوبی را نشان می

 
 های مورد مطالعهتفکیک ایستگاه به ای مشاهداتيبا داده GLDAS2.1 و GLDAS2.0 نتایج آزمون تي استیودنت حاصل از مقایسه   -8جدول

  GLDAS2.0 GLDAS2.1 

  
سطح معني 

 (Pداری)
 tمقدار 

ضریب 

 همبستگي

سطح معني 

 (Pداری)
 tمقدار 

ضریب 

 همبستگي

 باراجین -ایستگاه قزوین

 98/0 25/3 001/0 99/0 -87/0 38/0 دمای هوا

دمای 
 خاک

000/0 97/11 99/0 000/0 86/12 98/0 

 92/0 -21/30 000/0 96/0 -73/33 000/0 تبخیر

 83/0 -15/12 000/0 87/0 07/1 28/0 بارش

 62/0 64/5 000/0 74/0 -74/4 001/0 رواناب

باغ  -ایستگاه معلم کالیه
 کالیه

 98/0 22/20 000/0 98/0 10-/53 000/0 دمای هوا

 91/0 -65/22 000/0 95/0 36/23 000/0 تبخیر

 78/0 -59/4 000/0 86/0 -36/4 000/0 بارش

 51/0 7/11 000/0 74/0 -05/9 000/0 رواناب

 تونل آوج -ایستگاه آوج

 98/0 37/13 000/0 98/0 -53/9 000/0 دمای هوا

 92/0 -82/22 000/0 94/0 16/21 000/0 تبخیر

 77/0 -36/1 17/0 64/0 -17/4 000/0 بارش

 54/0 42/7 000/0 36/0 96/6 000/0 رواناب
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(، رویال و همکااران   2009بنا باه تحقیقاات فناو و همکااران )    

(، 2014( و فرجاای و همکاااران ) 2011(، ونااو و همکاااران ) 2012)
اگرچه در مقادیر بدست آمده از پارامترهاای باارش، روانااب و دماای     

هاایی وجاود دارد    های زمینی اختالف با داده GLDASحاصل از مدل 
اند ل ا در مناطق فاقد آماار   زی ندهسا ولی روند تغییرات به خوبی نبیه
 بانند. های زمینی می جایگزین مناسبی برای داده

 

 نتیجه گیری

بارآورد   GLDAS-2.0با توجه باه نتاایج پاژوهش حاضار مادل      
مناسبی از پارامترهای دمای هوا، دمای خاک، بارش و تبخیر از ساطح  

ر هااای آزاد در اسااتان قاازوین دارد ولاای باارای پااارامتر بااارش د  آب
نساابت بااه ماادل   GLDAS-2.1نهرسااتان آوج اسااتفاده از ماادل  

GLDAS-2.0   برتااری دارد. در پااارامتر مجمااوع رواناااب ساااالنه در
55/0Rهااای قاازوین ) نهرسااتان

2
( =49/0R2( و معلاام کالیااه) =

نساابت بااه  GLDAS-2.0هااای ماادل همبسااتگی باااالتری در داده
GLDAS-2.1 خطاای  ( ولای باتوجاه باه    5نود )جادول مشاهده می
ها ( و کم برآوردی که در این داده6)جدول  GLDASهای باالی داده
نود جز در مناطق صعب العبور و یاا فاقاد آماار پیشانهاد     مشاهده می

هاای مادل    طور که مشاهده ناد باه طاور کلای داده     نود. هماننمی
GLDAS-2.0 های  نسبت به دادهGLDAS-2.1  دقت باالتری دارند

به صورت ماهاناه   GLDAS-2.1های مدل  داده ولی با توجه به اینکه
ماه  6نود ل ا انجام تحقیق حاضر به صورت  به روزرسانی و اصالد می

 GLDAS-2هاای مادل ساطح زماین     ه یکبار پیش از اساتفاده از داد 
 نود. پیشنهاد می
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Abstract 

Due to problems such as human error, financial problems, lack of access to all areas of interest and 
atmospheric problems in recorded meteorological data, need to access to remote sensing models mentioned 
problems to solve and give users high accurate data is undeniable. The Global Land Data Assimilation System 
(GLDAS) is an important data source for global water cycle research. Using ground-based measurements 
GLDAS-2 has two components: one forced entirely with the Princeton meteorological forcing data (GLDAS-
2.0), and the other forced with a combination of model and observation based forcing datasets (GLDAS-2.1). In 
this research, GLDAS-2 model and two components of it have been studied. This paper aims at evaluating data, 
air temperature, soil temperature, rainfall, runoff and evaporation potential of two components of GLDAS-2 by 
data of synoptic stations and hydrometric observations were carried out. The results showed that in Qazvin 
station, air temperature and soil temperature, precipitation and evaporation potential of the model GLDAS with a 
coefficient of 0.9, 0.7 and 0.8 as well as total annual volume of runoff data of GLDAS model in Barajin stations 
and Bagh Kalaye station with a coefficient of determination 0.49 and 0.55 have a good correlation with the 

observed data. The results show that the current temperature data, runoff, evaporation potential and precipitation 

(except Avaj station) of GLDAS-2.0 model have more accurate than the GLDAS-2.1 model. Given that the 
accuracy of the model GLDAS in the mountainous region of Avaj is lower than other areas so it may be because 
it is the local climate and altitude (2034.9) more than other areas. Finally, due to the low accuracy of runoff data 
from the GLDAS model, using it in estimating the amount of flood runoff is not recommended. 
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