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 چکيده

پارامترهاي هيدرولوژيکي در سطح حوزه آبريز مورد استفاده قرار ترين عواملي هستند که در تخمين بسياري از دماي هوا و سطح زمين از جمله مهم
با  GLDASگيري هستند. در اين پژوهش به ارزيابي دماي سطح زمين مدل ها قابل اندازهگيرند. اين پارامترها با حضور باندهاي حرارتي در سنجندهمي

هتاي الرترزق قتزوينق    هاي ايستتگاهي در استتا   با داده NCEP/NCARو پايگاه  GLDASو همچنين ارزيابي دماي هواي مدل  MODISسنجنده 
هاي نتايج خوبي حاصل نشد. داده MODISبا سنجنده  GLDASهاي دماي سطح زمين مدل زنجا ق کردستا  و همدا  پرداخته شد. در ارزيابي داده

دقت  ختوبي    NCEP-NCARو  GLDASد کته  هاي ايستگاهي ارزيابي شدند. نتتايج نشتا  دا  با داده NCEP-NCARو   GLDASدماي هواي
سد اکراتا ق وسجق ورآينهق خدابندهق سنندجق بيجار و قتروه در ستال   کهريزق هاي آقبا ميانگين ايستگاه NCEP-NCARدارند. به عنوا  مثال در مقايسه 

ريشته ميتانگين مربتتاط خطتا      ( وMAE(ق ميانگين مطلق خطتا ) MBE(ق خطاي اريب ميانگين )EF(ق ضريب کارايي مدل )R2ضريب تريين ) 2008
(RMSE به ترتيب )  گراد به دس  آمد.درجه سانتي  173/1و  987/0ق 319/0ق 987/0ق 994/0برابر 

 
 GLDASدماي هواق دماي سطح زمينق  هاي کليدي:واژه

 

 4  3  2  1 مقدمه

دماي هواي نزديک سطح زمين و دمتاي ستطح زمتين از متهيرهتاي     
کليدي در مطالتاط هيدرولوژيکيق اکولوژيکي و اقليمي بوده و بسياري 

مانند فتوسنتزق تنفس و ترخير توسط دمتاي  از فرآيندهاي سطح زمين 
شوند. در اين راستا آگاهي از تهييراط مکاني دماي هتوا  هوا تنظيم مي

هتاي اقليمتيق   وسيع براي انجتا  مطالتتاط و بررستي   هاي در مقياس
 رسد.هواشناسيق هيدرولوژيکي الز  به نظر مي

اق هتو  هاي مرسو  براي بررسي تهييتراط مکتاني دمتاي   از جمله روش
يابي )از جمله کريجينگ( اس . هاي رگرسيو  و درو استفاده از روش

هتاي بيتا  شتده حتاکي از ميتدودي       بررسي نتايج حاصتل از روش 
هاي مورد استفاده در پايش تهييراط مکاني دمتاي هواست  اترا    روش

ها بيشتر در مناطق با وست  کم و هموار )عد  تهييتراط  که اين روش
قابل توجهي برخوردار هستند. واضح است  کته در   ارتفاعي( از کارايي 
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هاي وسيع عوامل ديگري ماننتد پوشتش   بررسي دماي هوا در مقياس
گيتتاهيق تهييتتراط کتتاربري اراضتتي و ليتتره دخيتتل هستتتند )پرويتتز و 

آوري يک سنجش از دور به علت  جمتع  (. بنابراين تکن1390همکارا ق
-هاي ماهوارهذ دادههاي مکاني در مقياس وسيعق قابلي  تکرار اخداده

اي به فاصله زماني اند ساع  تا اند روز در طول ماه يا ستال )بتروز   
ها(ق از توانايي اشتمگيري در استتفاده از اطاعتاط حاصتل     بود  داده

هتاي زمينتي در مقيتاس زمتاني و مکتاني بتاالق       جه  تفستير پديتده  
 (.1390پرويز و همکارا قبرخوردار اس  )

اي توستط پژوهشتگرا    از تصتاوير متاهواره  هاي استتخراج شتده   داده
هاي سنجي شده اس . به عنوا  مثال در سالو اعترار  زيادي واسنجي

گيري شده در بيش هاي اندازهبا داده MODISاخير ميصوالط دماي 
درجتته  58التتي  -10شتترايط آستتما  صتتاا در دامنتته دمتتايي  50از 

ستنجي شتده   متر اعترتار  سانتي 4/0-4سلسيوس و ميتواي بخار آب 
 ,.Chen et al., 2014, Coll et al., 2005, Wan et alاست  ) 

2002, 2004, 2008, Wan and Li, 2008, 2014, در اين بين به )
 Terraعنوا  مثالق در اعترار سنجي دمتاي ستطح تصتاوير متاهواره     

در کشور بوليوي و ايالت  کاليفرنيتاي آمريکتا بته      MODISسنجنده 
 (. Wan et al., 2002سيدند )درجه سلسيوس ر ± 1دق  

هاي دماي هواي حاصل ( به ارزيابي داده1396فرجي و همکارا  )
هتاي مشتاهداتي در   ( با استفاده از دادهGLDASاز مدل سطح زمين )

بتته  MODISاستتا  قتتزوين پرداختنتتد. بتتا استتتفاده از داده ستتنجنده  
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 Vancutsem et)تخمين دماي هواي نزديک سطح زمتين پرداختنتد  

al, 2010) هتتاي . زاکستتک و همکتتارا  بتتا استتتفاده از ترکيتتب داده
به مياسره دماي زمين با تفکيک  SEVIRIو  MODISهاي سنجنده

پرداختته   2005مکاني در مناطقي از فرانسه و جنوب آلمتا  در ستال   
حاکي از عملکرد بتاالي   95/0شد. نتايج تيقيق با ضريب همرستگي 

متتر   1000مکاني و زماني باال )هاي اين روش به خصوص در مقياس
(. توزيع دمتاي   Zaksek et al, 2009دقيقه( بود ) 30و مقياس زماني 

( LSTسطح زمين براي منطقه جنوبگا  بر مرناي دماي سطح زمين )
بررستي شتد. نتتايج نشتا       MODISمياسراتي حاصتل از ستنجنده   

بندي  امکا  پهنه MODISهاي سنجنده دهد که با استفاده از داده مي
(. Meyer et al, 2016هتاي مختلتو وجتود دارد )   وضتي  دما در ماه

مکاني نوساناط دماي سطح دريااه در فتاط ترت  بتا     -زمانيتوزيع 
بررسي شتد. بررستي    MODISاستفاده از خروجي دماي سطح زمين 

 کته  کترد  مشتخ   شتب  و روز زما  وضتي  دماي سطح دريااه در

کنتد  متي  ايفتا  انترژي  بيا  تتيين در موثري اي نقشماهواره تصاوير
(Song et al, 2016.)  اتين  در زمتين  ستطح  دمتاي  برآورد تجربتي 

شده  توسط لي و همکارا  انجا  MODIS هاي سنجندهداده براساس
بته   (Li et al, 2013). کردنتد  ارزيتابي  را اتين  دمايي مناطق و اس 

در  2006تتا   2000هتاي  طتي ستال   GLDAS/Noahارزيابي متدل  
. بر اساس ( واقع در کشور اين پرداخته شدSonghuaسانگوا )حوضه 

و مشاهداط زميني انجتا    GLDASهاي مدل اي که بين دادهمقايسه
براي پارامترهاي دمتاي هتواي نزديتک     99/0شدق ضريب همرستگي 
 (.Wan et al., 2011سطح زمين بدس  آمد )

( از جملتته GLDASمتدل سيستتم اطاعتتاط جهتاني ستتطح زمتين )    
هايي اس  که تاکنو  ميققا  زيادي در سطح جها   به مطالته  مدل

 ايمتاهواره  مشتاهداط  با شده بروز ينسطح زم هايمدلآ  پرداختند. 
 يت  اهم از يجهتان  يتاس در مق يدرولوژيکيه يارائه پارامترها يلدل به
. قرتل از استتفاده از   باشتند  يبرختوردار مت   آمتار در مناطق فاقد  ييباال
هاي زميني مقايسته شتده و   از دور الز  اس  با دادههاي سنجش  داده

دق  آنها مشخ  شود. لذا ايتن پتژوهش بتا هتدا ارزيتابي امکتا        
انجا  شتد و   NCEP-NCAR و GLDAS هاياستفاده از نتايج مدل

هاي دمتاي هتوا و دمتاي ستطح زمتين متدل       براي اين منظور از داده
GLDASق NCEP-NCAR  وMODIS  هتتاي زنجتتا ق در استتتا

  قزوينق الررزق کردستا  و همدا  استفاده شده اس .

 

 هامواد و روش

و جتدول  1هاي مورد استفاده در شکل ميدوده مورد مطالته و ايستگاه
 آورده شده اس . 1
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 933     ...تخمين دماي هوا و سطح زمين با استفاده از 

 هاي مورد مطالعهايستگاه -1جدول

 طول دوره آماري ارتفاع عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه
 2000-2011 2/1297 15/36 03/50 قزوين
 2000-2010 -6/8 19/37 37/49 رش 
 2000-2010 4/1855 15/36 18/51 بيشهسياه

 2005-2014 1869 37/35 02/49 خميگا 
 2005-2014 1957 76/34 6/48 سداکراتا 
 2005-2014 1566 32/34 22/48 وسج
 2005-2014 1795 08/34 4/48 ورآينه

 2005-2014 1844 99/34 33/48 کهريزآق
 2005-2014 1554 86/34 99/48 قهاوند
 2000-2010 -9/20 39/36 3/51 نوشهر
 2000-2010 1/1549 48/35 29/51 تهرا شمال

 2000-2010 1796 38/37 31/48 خلخال
 2000-2010 1110 27/37 42/47 ميانه
 2000-2010 8/1522 15/36 16/46 سقز
 2000-2010 8/1286 31/35 12/46 مريوا 
 2000-2010 1906 1/35 48/47 قروه
 2000-2010 4/1883 53/35 37/47 بيجار
 2000-2010 4/1373 2/35 47 سنندج
 2000-2010 8/1351 45/36 43/45 مهاباد
 2000-2010 8/1556 9/36 29/45 سردش 

 2002-2010 1282 44/36 41/47 نشا ماه
 2000-2010 1663 39/36 31/48 زنجا 
 200-2010 1887 08/36 35/48 خدابنده
 2000-2014 9/1292 48/35 57/50 کرج

 

 GLDASمدل 

پوشتش جهتاني يتا همتا       سازي زمين درتيليل و شريهسيستم 
1
GLDAS توسط دانشمندا  سازما  ملي هوانوردي ق به طور مشترک
ق سازما  ملي 3(GSFCق مرکز پرواز فضايي گودارد )2(NASAو فضا )

4اقيانوسي و جوي )
(NOAA زيست    بينتي ميتيط   و مراکز ملي پيش

(NCEP)5   هتا توستته داده شتده است .     در برختي زمينته GLDAS 

هتتاي  سيستتتم متتدل ستتازي جهتتاني ستتطح زمتتين استت  کتته از داده
اي و همچنين تيقيقاط هيدرولوژيکي براي شتريه   ي ماهوارها مشاهده

اي از  کند. ايتن سيستتم مجموعته    هوا استفاده مي و سازي پيشرف  آب
 ,CLMکند که توسط اهار مدل سطح زمين ) ميصوالط را توليد مي

Mosaic, Noah and VICاند ( شريه سازي شده. 

                                                           
1- Global Land Data Assimilation System 

2- The Nation Aeronautics and Space Administration 
3- Goddard Space Flight Center  
4- The National Oceanic and Atmospheric 

Administration 

5- The National Center for Environmental Prediction 

 MODIS سنجنده

ق MODISستنجنده  ( از LST/E)6ميصوالط دماي سطح زمين 
مقادير دماي ستطح اراضتي و ضتريب گستيلندگي را در هتر پيکستل       

هتاي متادو  قرمتز    از داده MODISستنجده   LSTدهند. نمايش مي
 27/12 -77/11) 32ميکرومتتتر( و  28/11-78/10) 31حرارتتتي بانتتد 

ستنجنده   .(Wan and Dozier, 1996آيتد ) ميکرومتر( به دس  متي 
MODIS  بر روي دو ماهوارهTerra  وAqua    قرار دارد. با توجته بته

در  Terraارخش اين دو ماهواره حتول زمتينق ميصتوالط متاهواره     
شب به وق  ميلي و ميصتوالط متاهواره    12صرح و  10:30ساع  
Aqua   شود بتد از ظهر  به وق  ميلي ارائه مي 3شب و  1در ساع

(Wan et al., 2004.) 

 
NCEP – NCAR 

هتاي اقليمتي   ستازي داده بينتي و متدل  مروزه توسته مراکز پيشا 

                                                           
6- MODIS Land Surface Temperature and Emissivity 
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1ماننتتد 
NCEP- NCAR  وECMWF هتتاي تقريرتتا  منتتابتي از داده

روزآمد هواشناسي را در اختيار پژوهشگرا  قرار داده اس  کته ميتزا    
هتاي زمينتي در بستياري از    هاي ايستگاهخطاي آ  در مقايسه با داده

توا  از پوشي اس  و به همين عل  مينقاط جها  اندک و قابل اشم
هاي زميني و يا حتي در حکم جايگزيني بتراي  ها در کنار دادهاين داده

اي در مناطق بدو  ايستگاه استفاده کترد. کيفيت  و   هاي مشاهدهداده
هاي متنوعي مانند ها براي نقاط گوناگو  جها  با روشاعترار اين داده

)رضيئي و  کنترل شده اس ده جوي هاي پيچيهماهنگي با نتايج مدل
  (.1396ستودهق 
هتاي  کنش پيچيده ميا  دادههاي بازتيليل شده نتيجه بر همداده

هاي بازتيليل شده بتر  هاي جوي اس  که به دادهموجود و نتايج مدل
هاي جوي اس  کته بته   هاي موجود و نتايج مدلهم کنش ميا  داده

شتوند.  اي داده متي پوشش ستياره بندي شده با هاي شرکهصورط داده
( از آلتاز  ECMWF( و )NCEP- NCARهاي بازتيليتل شتده )  داده

دهه گذشته تا کنو  در دستترس پژوهشتگرا  قترار گرفتته و شتتاب      
هاي هواشناسيق آب و هواشناسي و اقيانوسي اي را در پژوهشگسترده

  (.1390رضئي و فتاحيقاند )موجب شده

 
 هاسازي دادهآماده

هتاي   براي ايستتگاه  2000-2016هاي از سالهاي دماي هوا داده
هاي پوشش گياهي مدل هواشناسي و دماي سطح زمين براي ميدوده

NOAH  درجه به صورط ماهانه  25/0×25/0با قدرط تفکيک مکاني
(GLDAS_NOAH025_M.2.1)   ق از ستايGiovanni   تهيته شتد 

 رديل شد.گراد تها کلوين بود که به درجه سانتيواحد داده
با قتدرط تفکيتک    NCEP- NCAR هاي دماي هواي مرکزداده
درجه به صتورط ماهانته دريافت  شتد. فرمت  ايتن        5/2×5/2مکاني 
 MATLABاس  که توسط نتر  افتزار   Net CDF ها به صورط  داده

 MATLABافتزار  قابل متديري  هستتند. پتس از فراختواني در نتر      
از تصوير اصلي جتدا و   2001-2016مورد مطالته و بازه زماني منطقه 

 ذخيره شد.
هاي دماي سطح زمين ايستگاهي و به دليل عد  دسترسي به داده

با استناد به نتايج تيقيق ديگر ميققا  که از ميصوالط دماي ستطح  
اندق کمک گرفته شد. به عنتوا    استفاده کرده MODISزمين سنجنده 

هي و دمتاي ستطح   هتاي گيتا  مثال براي ارزيابي روند جهاني شاخ 
ق از ميصتتول 2011تتتا  2000بتتين ستتال  Terra  MODISزمتتين

MOD11C3  ستتنجندهMODIS ( استتتفاده کردنتتدJulien and 

Sobrino, 2013هتتاي دمتتاي ستتطح زمتتين ميصتتول     (. از داده
MOD11C3  سنجندهMODIS ستوزي  سازي خطر آتتش براي مدل

                                                           
1- National Centers for Environmental Prediction –

National Center for Atmospheric Research  

 اده گرديتد اي براي استتا  گلستتا  استتف   هاي ماهوارهبر مرناي داده

(. عاوه بر اين براي تتيين نواحي دمتايي ايترا  در   1393)ميمدزادهق 
بتا نتا     MODISبتازه زمتاني ماهانتهق از ميصتوالط دمتاي ماهانته       

(. 1394استفاده گرديد )قويتدل و همکتارا ق    MOD11C3اختصاري 
  Terraدر اين پژوهش نيز از تصوير توليد شتده دمتاي ستطح زمتين    

MODIS (MOD11C3 )هاي دمتاي ستطح زمتين    استفاده شد. داده
درجته و   05/0)کلوين( با تتوا  تفکيتک مکتاني     MODISحاصل از 

 درياف  شد.  Giovanniتوا  تفکيک زماني ماهانه از وبگاه 
دماي سطح زمين براي مناطق داراي پوشش گياهي مياسره شد. 

 حاصتل از  NDVIهاي شامل پوشش گيتاهي توستط نقشته    ميدوده
 مشخ  شد.  MODISسنجنده

 
 هاي ارزيابيآماره

( بته ارزيتابي دمتاي هتواي حاصتل از      1396فرجي و همکتارا  ) 
GLDAS هاي مشاهداتي در استا  قزوين پرداختنتد  با استفاده از داده

ق ميتانگين   2ريشه ميانگين توا  دو  خطاهاي و در اين ارزيابي از آماره
ريين استفاده کردند. و ضريب ت 4ق ميانگين خطا يا اريري3قدر مطلق خطا

هتاي مشتاهداتي توستط     ها با دادهدر اين تيقيق نتايج حاصل از مدل
متيارهاي آماري خطا شامل ريشه ميانگين تتوا  دو  خطتاق ميتانگين     

ميانگين خطا يا اريري و ضريب  5قدر مطلق خطاق  ضريب کارايي مدل
تجزيته و  هتا بيشتترين کتاربرد را در    تريين مقايسه شتدند. ايتن آمتاره   

هاي بينياي دارند و از آنها براي مقايسه نتايج پيشهاي مقايسهتيليل
 Moriasi etشود )مي اي استفادههاي مشاهدهيک مدل در برابر داده

al, 2007هاي اين (. به دليل ميدودي  تتداد صفياط از ارائه فرمول
  بخش خودداري شده اس .

آورده شده اس .  2در شکل هاي دمافلواارط مراحل ارزيابي داده
هاي مترفي شده دانلود و ميدوده مورد مطالته در بتازه  ها از لينکداده

 زماني مورد نظر از تصاوير اصلي جدا و سپس ارزيابي آماري انجا  شد.

 

 نتايج و بحث

 2016را بتراي ستال    MODIS ستنجنده  NDVIنقشه  3شکل 
است  کته مقتادير     -1و  1دهد. ميدوده اين شتاخ  بتين   نشا  مي

باشتد.  باالي اين شاخ  نشا  دهنتده افتزايش پوشتش گيتاهي متي     
 ,.Allen et alمقادير مربوط به آب و ابر متموال کمتر از صفر است  ) 

2003.) 
بتاالتري داشتتند بته     NDVIهاي سرز رنگ که شاخ  ميدوده

                                                           
2- RMSE 

3- MAE 
4- MBE 

5- EF 
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هايي با پوشش گياهي در نظر گرفته شد و دماي سطح عنوا  ميدوده
و  MODISايتتن منتتاطق بتتا استتتفاده از ستتنجنده     زمتتين بتتراي  

 تخمين زده شد.  GLDASمدل

بتا تصتوير توليتد شتده دمتاي       GLDASدماي سطح زمين مدل 
-براي ميتدوده  2010-2016براي بازه زماني  MODISسطح زمين 

 .شده اس  ارزيابي شد مشخ  3هايي که در شکل

 

 
 هاي دماي هوا و سطح زمينمراحل ارزيابي داده -2شکل

 

 
 2016سال  NDVIشاخص  -3شکل

 

کته در   7تا  1هاي دماي سطح زمين براي ميدودهارزيابي آماري 
آورده شتده است .    6تتا   2شده است  در جتداول    نشا  داده 3شکل 
عتر    7/35تتا   3/35طتول جهرافيتايي و    4/46تا  46بين  1منطقه 

طتتول  85/45تتتا  55/45نيتتز بتتين  2جهرافيتتايي قتترار دارد. منطقتته 
 3دارد. منطقته   عر  جهرافيتايي قترار   10/36تا  81/35جهرافيايي و 

عتتر   31/34تتتا  16/34طتتول جهرافيتتايي و  3/48تتتا  1/48بتتين 
طول جهرافيايي و  15/48تا  48نيز بين  4جهرافيايي قرار دارد. منطقه 

تتا   8/49بتين   5عر  جهرافيايي قرار دارد. منطقته   75/34تا  61/34
عتر  جهرافيتايي قترار دارد.     20/36تا  36طول جهرافيايي و  19/50

 1/37تتا   86/36طتول جهرافيتايي و    86/48تتا   66/48بين  6 منطقه
طتتول  75/50تتا   6/50بتتين  7عتر  جهرافيتايي قتترار دارد. منطقته    

عتر  جهرافيتايي قترار دارد. بته منظتور       9/35تا  8/35جهرافيايي و 
هاي دماي هتواي  ها رابطه خطي همرستگي بين دادهکاليرراسيو  داده
ق ميتانگين  MODISهتاي ستنجنده   و داده GLDASحاصل از متدل  

(  4استخراج گرديد )شتکل  2013تا  2010هاي دماي ماهانه طي سال
تا  2014هاي سال سنجي رابطه مذکورق از دادهسپس به منظور صي 

 کمک گرفته شد. 2016

 

هوا  يدانلود دما GLDAS ن يسطح زم يو دما   GLDASو  
MODIS  و ياز آرش Giovanni 

هوا يدانلود دما  NCEP-NCAR  www.esrl.noaa.gov  ياز سا 

 

افزارها در نر داده يفراخوان  MATLAB 
رياز تصو يميدوده مطالتات يجداساز  

گراديک از پارامترها به درجه سانتيل هر يترد  

MBEق RMSE يارهايبا مت  يمشاهدات يهاها با دادهمدل ج حاصل ازينتا يابيارز R2ق MAE ق  EFو 
ج حاصل از سنجندهينتا يابيارز  MODIS با مدل GLDAS مذکور يارهايبا مت  
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 براي مناطق مورد مطالعه MODISبا سنجنده  GLDASنمودار همبستگي ميانگين دماي هواي مدل  -4شکل

 

  1ارزيابي آماري دماي سطح زمين منطقه  -2جدول 
RMSE MAE MBE EF 

 
GLDAS C-GLDAS GLDAS C-GLDAS GLDAS C-GLDAS GLDAS C-GLDAS* سال 

12.13 2.26 11.47 1.72 -11.47 -0.57 0.16 0.97 2014 

11.03 1.95 10.29 1.47 -10.29 0.93 0.36 0.98 2015 

11.71 2.47 10.79 1.95 -10.79 0.07 0.26 0.97 2016 

 

 2ارزيابي آماري دماي سطح زمين منطقه  -3جدول 
RMSE MAE MBE EF 

 
GLDAS C-GLDAS GLDAS C-GLDAS GLDAS C-GLDAS GLDAS C-GLDAS سال 

12.39 2.40 11.42 2.05 -11.42 -0.52 0.23 0.97 2014 

10.12 2.76 9.30 2.33 -9.30 1.97 0.49 0.96 2015 

11.89 2.00 11.01 1.83 -11.01 -0.18 0.30 0.98 2016 

y = 1.4184x + 4.8276 
 

R² = 0.969 
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̊C-GLDAS هوای دمای  

 y = 1.374x + 5.912 2منطقه 
 

R² = 0.956 
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مدل هوای دمای  ̊C-GLDAS 

 1منطقه 

y = 1.4314x + 6.9478 
 

R² = 0.93 
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̊C-GLDAS هوای دمای  

 4منطقه
y = 1.4595x + 6.4034 

 
R² = 0.969 
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̊C-GLDAS هوای دمای  

 3منطقه

y = 1.4755x + 1.7345 
 

R² = 0.974 
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̊C-GLDAS هوای  دمای  

 6منطقه 
y = 1.166x + 7.2905 

 
 

R² = 0.95 
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̊C-GLDAS هوای دمای  

 5منطقه

y = 0.532x + 17.008 
 
 

R² = 0.21 
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̊C-GLDAS هوای دمای  

 7منطقه
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  3ارزيابي آماري دماي سطح زمين منطقه -4جدول
RMSE MAE MBE EF 

 
GLDAS C-GLDAS GLDAS C-GLDAS GLDAS C-GLDAS GLDAS C-GLDAS سال 

13.18 2.52 12.30 2.14 -12.30 0.22 0.29 0.97 2014 

14.24 1.95 13.08 1.70 -13.08 -0.17 0.19 0.98 2015 

14.01 2.49 12.98 2.00 -12.98 -0.37 0.07 0.97 2016 

 

 4منطقه  نارزيابي آماري دماي سطح زمي -5جدول

RMSE MAE MBE EF 
 

GLDAS C-GLDAS GLDAS C-GLDAS GLDAS C-GLDAS GLDAS C-GLDAS سال 

13.86 2.70 13.02 2.37 -13.02 0.20 0.09 0.97 2014 

14.88 2.12 14.01 1.90 -14.01 -0.62 -0.08 0.98 2015 

14.54 3.64 13.78 2.74 -13.78 -0.61 -0.38 0.91 2016 

 

 5ارزيابي آماري دماي سطح زمين منطقه -6جدول 
RMSE MAE MBE EF 

 
GLDAS C-GLDAS GLDAS C-GLDAS GLDAS C-GLDAS GLDAS C-GLDAS سال 

11.84 2.90 11.56 2.36 -11.56 -1.48 -0.05 0.94 2014 

11.17 1.81 10.83 1.60 -10.83 -0.72 0.21 0.98 2015 

11.66 2.17 11.35 1.85 -11.35 -1.28 -0.01 0.97 2016 

 
 6ارزيابي آماري دماي سطح زمين منطقه -7جدول 

RMSE MAE MBE EF 
 

GLDAS C-GLDAS GLDAS C-GLDAS GLDAS C-GLDAS GLDAS C-GLDAS سال 

10.16 2.02 9.46 1.57 -9.46 -0.01 0.26 0.97 2014 

10.58 1.06 9.58 0.85 -9.58 -0.52 0.33 0.99 2015 

10.57 1.32 9.72 0.88 -9.72 -0.76 0.25 0.99 2016 

 

 7ارزيابي آماري دماي سطح زمين منطقه -8جدول 
RMSE MAE MBE EF 

 
GLDAS C-GLDAS GLDAS C-GLDAS GLDAS C-GLDAS GLDAS C-GLDAS سال 

16.36 11.13 13.95 10.22 -10.38 -1.42 -0.94 0.10 2014 

15.93 11.71 13.74 10.17 -9.22 -0.65 -0.58 0.14 2015 

13.71 9.75 11.75 8.74 -9.11 -0.53 -0.40 0.29 2016 

 

 بره شدهي( کالGLDASمدل )
دهد به طتوري کته   کارايي مدل نتايج خوبي را نشا  نميضريب 

بدس   2گراد( براي منطقه )درجه سانتي 49/0باالترين مقدار آ  برابر 
در منتاطق متورد مطالتته نشتا       MBEآمد. نتايج شتاخ  ارزيتابي   

در بازه زماني مذکور کمي بترآورد داشتته    GLDASدهد که مدل  مي
نتايج ختوبي را نشتا     RMSEو  MAEاس . ارزيابي شاخ  آماري 

دهند. يکي از داليلي که نتايج خوبي حاصل نشد اقليم اين مناطق  نمي
باشد. به عنوا  مثال وجود مناطق کوهستاني در بتضتي از منتاطق   مي

مورد مطالته مانند استا  کردستا  باعث شد که نتايج ختوبي حاصتل   
 LST (Land Surfaceنشتتتود. عوامتتتل مختلفتتتي دقتتت  داده  

Temperatureدهندق که از آ  جمله مي توا  ( را تي  تآثير قرار مي
به للظ  ستو  بختار آب موجتود در جتوق ذراط موجتود در اتمستفرق      

 Wanپوشش ابري و ذراط متلق و هندسه تصويربرداري اشاره نمود )

et al, 2002 هاي گرمايي بته شتدط متتاثر از دمتاي ستطح      (. جريا
با ميتواي رطوب ق نوع سطحق سرع   هستند و تقسيم انرژي بين آنها
گردد. تنوع در عتوار  ستطح زمتينق بته     باد و گسيلمندي کنترل مي

شتودق  شدط روي اتمسفر اثر گذاشته و در تهييراط دماي هوا مؤثر متي 
به ويژه در روزهاي آستما  صتاا خواهتد     LSTکه منجر به تهييراط 

 ستطح  مکاني دمتاي  هاي(. پردازشCzajkowski et al,2000شد )

 از متاثر به شدط زمين سطح دماي که داد نشا  ايرا  روزهنگا  زمين
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 شترايط توپتوگرافيکي   و اس  دريا سطح از ارتفاع و جهرافيايي عر 

)احمتدي و   ميکنتد  ايفتا  LST مکتاني –زمتاني  توزيتع  در مهمي نقش
 (. 1397همکارا ق

 5/2×5/2بتا تفکيتک مکتاني     NCEP-NCARداده دماي هواي 

هتاي  بتراي مقايسته بتا داده    2000-2010بتازه زمتاني   درجه و براي 
پيکستل   3هاي ايستگاهي در ايستگاهي مورد استفاده قرارگرف . داده

ها مياسره شد و ارزيابي آمتاري صتورط   قرار گرف . ميانگين ايستگاه
 آورده شده اس . 5ها در شکل گرف . موقتي  جهرافيايي پيکسل

 

 
 NCEP-NCARهاي دماي هوا موقعيت جغرافيايي پيکسل -5شکل

 

هاي زنجا ق ايستگاه 5/47 -5/37با مرکز مختصاط  1در پيکسل 
 5/47-35با مرکتز مختصتاط    2نشا ق خلخال و ميانهق در پيکسل ماه

خدابنتدهق ستنندجق   کهريزق سداکراتا ق وستجق ورآينتهق   هاي آقايستگاه
هتاي  ايستتگاه  50-35با مرکز مختصتاط   3بيجار و قروه و در پيکسل

بيشته قترار گرفتنتد. ميتانگين     خميگا ق قهاوندق کرجق قتزوين و ستياه  
ها در هر پيکسل مياسره و ارزيابي آماري انجا  شد. نتايج آ  ايستگاه

 آورده شده اس . 9در جدول 

 
 هاي ايستگاهيبا داده NCEP-NCARارزيابي آماري دماي هوا  -9جدول 

RMSE-̊C MAE-̊C MBE-̊C EF R2 

پيکسل  سال

3 

پکسل 

2 

پيکسل 

1 

پيکسل 

3 

پکسل 

2 

پيکسل 

1 

پيکسل 

3 

پکسل 

2 

پيکسل 

1 

پيکسل 

3 

پکسل 

2 

پيکسل 

1 

پيکسل 

3 

پکسل 

2 

پيکسل 

1 

2.00 1.77 1.99 1.75 1.50 1.76 -1.64 -0.31 -1.67 0.95 0.96 0.99 0.99 0.98 0.99 2005 

2.28 1.93 1.93 2.05 1.67 1.66 -2.05 -0.19 -1.66 0.94 0.96 0.99 0.99 0.99 0.99 2006 

2.13 1.89 2.18 1.81 1.55 2.04 -1.61 0.01 -1.72 0.94 0.96 0.98 0.98 0.98 0.98 2007 

2.54 1.17 1.86 2.10 0.99 1.72 -2.02 0.32 -1.72 0.93 0.99 0.99 0.98 0.99 0.99 2008 

2.47 1.86 2.43 2.27 1.37 2.25 -2.11 0.19 -2.25 0.91 0.95 0.99 0.98 0.97 0.99 2009 

2.07 1.65 2.06 1.70 1.48 1.86 -1.61 0.03 -1.75 0.93 0.96 0.98 0.97 0.99 0.98 2010 

 

انجتا  شتد. آمتاره     2005-2010زيابي آماري براي بازه زمتاني  ار
هتاي دمتاي هتواي    دهد کته بتين داده  ارزيابي ضريب تريين نشا  مي

NCEP-NCAR هتتاي ايستتتگاهي در منطقتته متتورد مطالتتته بتتا داده
همرستگي بااليي دارد. ضريب کارايي متدل نتتايج ختوبي داشت  بته      

بدس  آمد. نتتايج آمتاره ارزيتابي     905/0ترين مقدار آ  طوري که کم
MBE   نشا  داد کتهNCEP-NCAR  کتم  1 و 3هتاي  در پيکستل-

بيش بترآورد   2010تا  2007هاي در سال 2برآورد داشته و در پيکسل 

نتتايج ختوبي را نشتا  داد بته طتوري کته        MAEداشته اس . آماره 
 RMSEبدس  آمد. آمتاره  درجه سانتيگراد  272/2بيشترين مقدار آ  

دست   درجه سانتيگراد  276/2نتايج خوبي داش  و بيشترين مقدار آ  
بتراي منطقته    NCEP-NCARآمد. به طور کلي نتايج نشا  داد کته  

 مورد مطالته در بازه زماني مذکور نتايج خوبي را داشته اس .
بتتا تفکيتتک مکتتاني   GLDASهتتاي دمتتاي هتتواي متتدل داده

هتتاي دريافتت  و بتتا داده  Giovanniدرجتته از ستتاي    25/0×25/0
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هاي سنندجق بيجارق ايستگاهي مقايسه شد. در استا  کردستا  ايستگاه
به دليتل  استفاده شد.  2000-2010قروهق سقز و مريوا  در بازه زماني 

ها آورده نشتده است  و   ميدودي  صفياط نتايج ارزيابي تما  ايستگاه

 10در جتدول   وانيجار و مريقروه، بهاي ايستگاه بي آماريانتايج ارزاي
 آورده شده اس .

 
 وانيجار و مريقروه، ب يهاستگاهيا يهوا يدما يآمار يابيارز -10جدول

RMSE-̊C MAE-̊C   MBE-̊C     EF     R2   

 سال مریوان قروه بيجار مریوان قروه بيجار مریوان قروه بيجار مریوان قروه بيجار مریوان قروه بيجار

3.۷۷ 3.۰5 2.4۷ 3.42 2.۷1 1.۷4 -3.42 -2.۷1 -1.6۹ ۰.۸6 ۰.۹1 ۰.۹3 ۰.۹۸ ۰.۹۹ ۰.۹۸ 2۰۰۰ 

3.۸6 3.2۸ 2.2۸ 3.۷6 2.۹۸ 1.۸4 -3.۷6 -2.۹۸ -1.۷5 ۰.۸2 ۰.۸5 ۰.۹2 ۰.۹۹ ۰.۹۹ ۰.۹۹ 2۰۰1 

3.3۷ 2.۷۰ 1.64 3.1۹ 2.4۹ 1.22 -3.1۹ -2.4۹ -1.2۰ ۰.۸۷ ۰.۹2 ۰.۹6 ۰.۹۹ ۰.۹۹ ۰.۹۹ 2۰۰2 

3.23 3.34 1.51 3.13 3.25 1.2۷ -3.13 -3.25 -۰.۷۹ ۰.۸۸ ۰.۸6 ۰.۹۷ ۰.۹۹ ۰.۹۹ ۰.۹۹ 2۰۰3 

2.۸4 2.۸4 1.۷6 2.۷۹ 2.۷۹ 1.4۸ -2.۷۹ -2.۷۹ -۰.۷4 ۰.۹۰ ۰.۸۹ ۰.۹5 ۰.۹۹ ۰.۹۹ ۰.۹۹ 2۰۰4 

1.۹5 1.۸۹ 1.23 1.۷6 1.۷۸ 1.۰3 -1.۷1 -1.۷۸ ۰.۰1 ۰.۹6 ۰.۹6 ۰.۹۸ ۰.۹۹ ۰.۹۹ ۰.۹۹ 2۰۰5 

1.۸۹ 1.۷۰ 4.16 1.63 1.53 2.36 -1.63 -1.53 1.22 ۰.۹6 ۰.۹۷ ۰.۸۰ ۰.۹۹ ۰.۹۹ ۰.۸4 2۰۰6 

1.5۷ 1.4۷ 1.34 1.32 1.1۸ 1.12 -1.31 -1.۰۰ -۰.36 ۰.۹۸ ۰.۹۸ ۰.۹۸ ۰.۹۹ ۰.۹۹ ۰.۹۸ 2۰۰۷ 

        1۰ادامه جدول       

1.65 1.۷4 1.۰3 1.4۸ 1.62 ۰.۸1 -1.46 -1.44 -۰.26 ۰.۹۸ ۰.۹۷ ۰.۹۹ ۰.۹۹ ۰.۹۹ ۰.۹۹ 2۰۰۸ 

1.54 1.5۹ 1.12 1.1۹ 1.21 ۰.۹۷ -1.36 -1.45 -۰.32 ۰.۹۷ ۰.۹۷ ۰.۹۸ ۰.۹۹ ۰.۹۹ ۰.۹۹ 2۰۰۹ 

1.۹5 1.۹3 1.41 1.۸4 1.۷۹ 1.26 -1.۸4 -1.۷۹ -۰.۸۷ ۰.۹5 ۰.۹5 ۰.۹۷ ۰.۹۹ ۰.۹۹ ۰.۹۸ 2۰1۰ 

 
بررسي مقادير ضريب تريين بتين دمتاي هتواي بترآورد شتده بتا       

GLDAS هاق بيانگر دقت  مناستب   اي در ايستگاههاي مشاهدهو داده
بارش برآوردي با اين پايگتاه در منطقته متورد مطالتته است . مقتدار       

به دست  آمتد    839/0هاي مورد بررسي بيش از ضريب در بيشتر سال
در بترآورد   GLDASهتاي  ول دادهکه اين نشا  دهنده دق  قابل قرت 

دماي هوا در منطقه مورد مطالته اس . بيشترين ضتريب تريتين برابتر    
در برختي از   90/0مشاهده شد. مقتدار ضتريب تريتين بتيش از      98/0
درصتد واريتانس موجتود در     90دهتد کته بتيش از    ها نشا  متي سال
شود. توصيو مي GLDASهاي ها با دادههاي دماي اين ايستگاه داده

هاي مذکور نتايج ختوبي  ( کليه ايستگاهEFمقدار ضريب کارايي مدل )

بتا   GLDASهتاي  را داشته اس  کته بيتانگر همتاهنگي ختوب داده    
در برختي از   RMSEها است . مقتدار   هاي زميني در اين ايستگاه داده
درجه سانتيگراد اس  که بيانگر انيراا کم دماي  7/4ها کمتر از سال
در مقايسه با دمتاي واقتتي است . نتتايج      GLDAS ابيني شده بپيش

در کليتته  GLDASنشتتا  داد کتته متتدل    MBEارزيتتابي آمتتاري  
 هاي مذکور کم برآورد داشته اس . ايستگاه

نشتا  و خدابنتده در استتا  زنجتا  و     هتاي زنجتا ق متاه   ايستگاه
هتتاي رشتت ق ميانتته و خلختال استتتفاده شتتد. نتتتايج ارزيتتابي  ايستتگاه 
 آمده اس . 11در جدول  انهق خلخال و خدابندهمي هاي ايستگاه

 
 هاي ميانه، خلخال و خدابندهارزيابي آماري دماي هواي ايستگاه -11جدول

 
RMSE-̊C   MAE-̊C   MBE-̊C   EF   R2   

 سال خلخال ميانه خدابنده خلخال ميانه خدابنده خلخال ميانه خدابنده خلخال ميانه خدابنده خلخال ميانه خدابنده

3.26 6.۷1 ۰.۹3 3.۰۹ 6.5۸ ۰.۷4 -3.۰۹ -6.5۸ -۰.2۸ ۰.۹۰ ۰.55 ۰.۹۹ ۰.۹۹ ۰.۹۸ ۰.۹۹ 2۰۰۰ 

4.26 ۷.2۰ 1.12 4.۰۹ ۷.۰5 ۰.۸۹ -4.۰۹ -۷.۰5 -۰.51 ۰.۷6 ۰.3۹ ۰.۹۸ ۰.۹۸ ۰.۹۸ ۰.۹۸ 2۰۰1 

3.32 6.16 1.22 3.1۷ 5.۹۹ ۰.۹۰ -3.1۷ -5.۹۹ ۰.2۹ ۰.۸۸ ۰.62 ۰.۹۸ ۰.۹۹ ۰.۹۹ ۰.۹۸ 2۰۰2 

2.۷6 5.62 1.33 2.5۸ 5.52 1.2۰ -2.5۸ -5.52 ۰.5۷ ۰.۹1 ۰.64 ۰.۹۷ ۰.۹۹ ۰.۹۹ ۰.۹۹ 2۰۰3 

2.3۰ 6.۸4 2.5۷ 2.11 6.25 1.۹2 -2.11 -6.25 -۰.11 ۰.۹3 ۰.51 ۰.۸5 ۰.۹۹ ۰.۹3 ۰.۸۷ 2۰۰4 

1.26 4.44 3.63 1.۰۹ 4.3۰ 3.۰3 -1.۰۹ -4.3۰ 2.52 ۰.۹۸ ۰.۸1 ۰.۷۹ ۰.۹۹ ۰.۹۹ ۰.۹۰ 2۰۰5 

1.12 4.51 4.26 ۰.۹3 4.33 3.۷۷ -۰.۷۹ -4.33 3.35 ۰.۹۹ ۰.۸2 ۰.۷3 ۰.۹۹ ۰.۹۹ ۰.۹1 2۰۰6 

1.2۰ 4.22 3.1۹ 1.۰2 4.۰۹ 2.۹6 -۰.64 -4.۰۹ 2.۹6 ۰.۹۹ ۰.۸4 ۰.۸۷ ۰.۹۹ ۰.۹۷ ۰.۹۹ 2۰۰۷ 

1.23 4.۰2 3.44 1.15 3.۹۰ 3.2۸ -۰.۹۰ -3.۹۰ 3.2۸ ۰.۹۹ ۰.۸6 ۰.۸6 ۰.۹۹ ۰.۹۹ ۰.۹۹ 2۰۰۸ 

1.۰۸ 4.41 2.۹۹ ۰.۹۸ 2.۰۹ 1.6۹ -۰.۸1 -4.36 2.۸6 ۰.۹۸ ۰.۷3 ۰.۸3 ۰.۹۹ ۰.۹۹ ۰.۹۹ 2۰۰۹ 

1.46 3.۹۷ 2.۸۰ 1.24 3.۸۰ 2.۷۰ -1.22 -3.۸۰ 2.۷۰ ۰.۹۷ ۰.۸۰ ۰.۸5 ۰.۹۹ ۰.۹۹ ۰.۹۹ 2۰1۰ 
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هتاي دمتاي   داد کته داده نتايج ارزيابي آماري ضريب تريين نشا  

هتاي فتوق در بتازه زمتاني     هاي ايستگاهبا داده GLDASهواي مدل 
 834/0مذکور همرستگي بااليي دارد. به طوري که کمترين مقتدار آ   

هتا  براي ايستگاه رش  بدس  آمد. ضريب کارايي مدل براي ايستتگاه 
 نشتا  داد کته   MBEنتايج ارزيتابي آمتاري    .نتايج خوبي را نشا  داد

هاي مذکور به جز خلخال کم بترآورد  در کليه ايستگاه GLDASمدل 

ها بيش برآورد داشته است . نتتايج   و در ايستگاه خلخال در بيشتر سال
هتاي  بتراي ايستتگاه   RMSE( و MAEارزيابي ميانگين مطلق خطا )

  .نتايج خوبي داش زنجا ق خدابندهق رش  و خلخال 
کهريتز و  ستد اکراتتا ق آق  هاي ورآينهق وستجق خميگتا ق   ايستگاه

هتاي  ايستتگاه  قهاوند در استا  همدا  استفاده شد. نتايج ارزيتابي در  
 آمده اس . 7و   6هاي وسج و ورآينه در شکل

 

 
 ورآينهارزيابي آماري دماي هواي ايستگاه  -7ارزيابي آماري دماي هواي ايستگاه وسج       شکل  -6شکل 

 
بررسي مقادير ضريب تريين بتين دمتاي هتواي بترآورد شتده بتا       

GLDAS هاق بيانگر دقت  مناستب   اي در ايستگاههاي مشاهدهو داده
بارش برآوردي با اين پايگتاه در منطقته متورد مطالتته است . مقتدار       

به دست  آمتد    899/0هاي مورد بررسي بيش از ضريب در بيشتر سال
در بترآورد   GLDASهتاي  که اين نشا  دهنده دق  قابل قرتول داده 

دماي هوا در منطقه مورد مطالته اس . بيشترين ضتريب تريتين برابتر    
در برختي از   90/0مشاهده شد. مقتدار ضتريب تريتين بتيش از      98/0
درصتد واريتانس موجتود در     90دهتد کته بتيش از    ها نشا  متي سال
شود. توصيو مي GLDASهاي ها با دادهايستگاههاي دماي اين  داده

هاي مذکور نتايج ختوبي  ( کليه ايستگاهEFمقدار ضريب کارايي مدل )
بتا   GLDASهتاي  را داشته اس  کته بيتانگر همتاهنگي ختوب داده    

در برختي از   RMSEها است . مقتدار   هاي زميني در اين ايستگاه داده
ه بيانگر انيراا کم دماي درجه سانتيگراد اس  ک 9/2ها کمتر از سال
در مقايسه با دمتاي واقتتي است . نتتايج      GLDAS بيني شده باپيش

هتاي  در ايستتگاه  GLDASنشا  داد که متدل   MBEارزيابي آماري 
مذکور الگوي خاصي را نداشته و کم برآورد و بيش برآورد داشته اس . 

ق 2010تتا   2005هاي خميگا  و وستج از ستال   به طوري که ايستگاه
و  2007تتا   2005ق سد اکراتا  از ستال  2013تا  2011ورآينه از سال 

و ايستگاه قهاوند در  2013و  2010تا  2005کهريز از سال ق آق2010

 کم برآورد داشته اس . 2010و  2006سال 
ايستگاه قزوين براي استا  قزوين و ايستتگاه کترج بتري استتا      

تهترا  استتفاده شتد.     هاي نوشهرق سياه بيشه و شتمال کرج و ايستگاه
آورده  12تهترا  و نوشتهر در جتدول    هاي شمالنتايج ارزيابي ايستگاه

  شده اس .

 يدمتا  يهتا ن نشا  داد کته داده ييب تريضر يآمار يابيج ارزينتا
 يفتوق در بتازه زمتان    يهتا ستگاهيا يهابا داده GLDASمدل  يهوا

ه يتتکل يمتتدل بتترا ييب کتتارايدارد. ضتتر ييبتتاال يمتتذکور همرستتتگ
داشته اس .  يج خوبيشه و نوشهر نتايباهيمذکور به جز س يها ستگاهيا
-ستگاهيدر ا GLDASنشا  داد که مدل  MBE يآمار يابيج ارزينتا

ش برآورد داشته يرا نداشته و کم برآورد و ب يخاص يمذکور الگو يها
تا  2007و  2004تا  2000ن از سال يستگاه قزويکه ا ياس . به طور

ق 2010تتتتا  2009و  2007ق 2004تتتتا  2000از ستتتال ق کتترج  2008
شته و نوشتهر   يباهيس يهاستگاهيق ا2002تا  2000تهرا  از سال  شمال
ن مطلتق  يانگيت م يابيج ارزين پژوهش کم برآورد داشته اس . نتايدر ا

جته  يشه نتيباهينوشهر و س يهاستگاهيا يبرا RMSE( و MAEخطا )
بته   يج ختوب ين منطاق نتايکه ا يلياز دال يکيرا نداشته اس .  يخوب

 باشد.مين مناطق يم ايامده اس  اقليدس  ن
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 941     ...تخمين دماي هوا و سطح زمين با استفاده از 

 تهران و نوشهرشمال يهاستگاهيا يهوا يدما يآمار يابيارز -12جدول
RMSE-̊C MAE-̊C MBE-̊C EF R2 

 
شمال 

 تهران
 نوشهر

شمال 

 تهران
 نوشهر

شمال 

 تهران
 نوشهر

شمال 

 تهران
 نوشهر

شمال 

 تهران
 سال نوشهر

2.۷5 1۰.34 2.34 1۰.13 -1.42 -1۰.13 ۰.۹۰ -1.42 ۰.۹۹ ۰.۹۹ 2۰۰۰ 

2.52 ۹.۹۷ 1.4۷ ۹.۷۷ -1.45 -۷.۷1 ۰.۹1 -۰.۹3 ۰.۹۷ ۰.42 2۰۰1 

1.۰۹ ۹.42 ۰.۸۸ ۹.33 -۰.24 -۹.33 ۰.۹۹ -۰.۹2 ۰.۹۹ ۰.۹۹ 2۰۰2 

1.53 ۷.۷1 1.33 ۷.55 ۰.۹۰ -۷.55 ۰.۹۷ -۰.4۸ ۰.۹۹ ۰.۹۹ 2۰۰3 

1.4۸ ۷.۸6 1.۰۸ ۷.۷۰ ۰.۸6 -۷.۷۰ ۰.۹۷ -۰.6۸ ۰.۹۹ ۰.۹۹ 2۰۰4 

2.6۸ ۷.42 2.3۸ ۷.21 1.۹1 -۷.21 ۰.۹1 -۰.25 ۰.۹۹ ۰.۹۸ 2۰۰5 

2.66 ۷.13 2.2۷ 6.۷3 1.۹4 -6.۷3 ۰.۹2 -۰.۰4 ۰.۹۹ ۰.۹6 2۰۰6 

2.6۷ ۷.۸1 2.34 ۷.5۰ 2.2۷ -۷.5۰ ۰.۹3 -۰.16 ۰.۹۹ ۰.۹۷ 2۰۰۷ 

2.56 ۷.3۰ 2.3۰ 6.۸5 2.23 -6.۸5 ۰.۹4 -۰.۰2 ۰.۹۹ ۰.۹6 2۰۰۸ 

2.4۹ 6.۹4 1.51 2.6۰ 2.2۹ -6.۷۸ ۰.۹2 -۰.2۰ ۰.۹۹ ۰.۹6 2۰۰۹ 

2.45 ۷.۰3 2.2۰ 6.۸1 2.۰۹ -6.۸1 ۰.۹1 ۰.۰1 ۰.۹۹ ۰.۹4 2۰1۰ 

 
هاي مويو و همکتارا  و ونتگ و همکتارا  نشتا      نتايج پژوهش

هواشناسي  و ايستگاه GLDASهاي دماي هواي دهد که بين داده مي
R= 76/0تتا   99/0

 ,Wang et alياشتد ) متي  =RMSE  43/3و  2

2011; Moiwo et al, 2011هاي جتي و همکتارا    (. نتايج پژوهش
هتاي  و داده GLDASهتاي دمتاي هتواي    دهد که بين دادهنشا  مي
(. Ji et al, 2015رد )هواشناستي همرستتگي ختوبي وجتود دا     ايستگاه

هتاي  بنابراين نتايج حاصل از اين پژوهش با نتايج حاصتل از پتژوهش  
( بتته 1396ستاير پژوهشتتگرا  همختتواني دارد. عزيتزي و همکتتارا  )  

 هاي مقايسه پرداختند. GLDASارزيابي دماي هوا با استفاده از مدل 

 از ستطح ايترا    در مدل اين هاي داده که داد نشا  شده انجا  آماري

 در متدل  ايتن  خطتاي  ميزا  و باشد مي برخوردار مناسري بسيار دق 

 قابتل  و بستياراندک  بررستي  متورد  هاي ايستگاه دماي متوسط برآورد

 .اس  م پوشيشا

 

 گيرينتيجه

 هتاي داده بررستي  و مياستره  در زمينتي  هتاي ايستگاه از استفاده

 دارد. همتراه  بته  هاييآنهاق ميدودي  مناسب دق  عليرلم هواشناسي

 ايتن  بتود   گسستته  بته  تتوا  متي  هاميدودي  اين مهمترين ازجمله

 درونيابي خطاي دماق مياسره در شودمي که باعث کرد اشاره اطاعاط

 دارنتد  فاصله هواشناسي ايستگاه با که زمين سطح از هاييبخش براي

 از عظيمتي  هتاي بخش در بتاوه برسد. سانتيگراد درجه 5 به بيش از

 يا نيس ق فراهم راحتيبه هواشناسي ايستگاه ايجاد امکا  زمين سطح

 نخواهد بود. بتا  پذيرامکا  راحتيبه ايستگاه اين هايداده به دسترسي

 تواندمي ازدوريسنجش هايداده به کارگيري فوقق مشکاط به توجه

 در و دهتد  کاهش را هاي زمينيايستگاه از ناشي مشکاط حدودي تا

 هواشناستي  پارامترهتاي  تخمين به زمين سطح از عظيمي هايبخش

 داده به نياز توا مي هاداده اين از استفاده طوالني مدطق با در .بپردازد

 آنهتا  از کامتل  بته طتور   تتوا  نمي هراند دادق کاهش بسيار را زميني

بتا   GLDASهتاي دمتاي ستطح زمتين  متدل      داده. نظرنمتود صرا
 NCEP-NCARو  GLDASو دماي هواي مدل MODIS سنجنده 
هاي الررزق قزوينق زنجا ق کردستتا  و  هاي ايستگاهي در استا با داده

هاي دماي سطح زمين همدا  مقايسه و ارزيابي شدند. در ارزيابي داده
-نتايج خوبي حاصل نشتد. داده  MODISبا سنجنده  GLDASمدل 

هتاي  بتا داده  NCEP-NCARو  GLDASهاي دماي هتواي متدل   
و  GLDASدند. نتتتايج نشتتا  داد کتته متتدل ايستتتگاهي ارزيتتابي شتت

NCEP-NCAR تتوا  اينگونته نتيجته    دق  خوبي دارند. در کل مي
بتتراي نقتتاطي کتته  NCEP-NCARو  GLDASگرفتت  کتته متتدل 
توانتد بستيار   هاي زميني در آنهتا دشتوار است ق متي    دسترسي به داده

کاربردي و مفيد باشد زيرا امکا  بررسي منتاطق وستيع و ليتر قابتل     
 آورد. ي کم را فراهم ميبا هزينه  دسترس
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Abstract 

Air temperature and land surface are among the most important factors used in estimating many hydrological 
parameters at the catchment area. These parameters are measurable by the presence of thermal bands in sensors. 
In this study, GLDAS model with MODIS sensor and GLDAS model and NCEP / NCAR temperature 
estimation with station data in Alborz, Qazvin, Zanjan, Kurdistan and Hamadan provinces were evaluated. The 
GLDAS model with MODIS sensor did not achieve good results in assessing land surface temperature data. 
GLDAS and NCEP-NCAR air temperature data were evaluated with station data. The results showed that 
GLDAS and NCEP-NCAR have a good accuracy. For example, in comparing NCEP-NCAR with the average of 
Agkhiriz stations, Ekbatan Dam, Washj, Varineh, Khodabandeh, Sanandaj, Bijar and Ghorveh in 2008, the 
coefficient of explanation (R2), the efficiency coefficient of the model (EF), the mean error error (MBE) Mean 
absolute error (MAE) and root mean square error (RMSE) were 0.984, 0.987, 0.979, 0.979, and 1.173 degrees 
Celsius, respectively. 
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