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 چکیده

 صرفه نباشدبهها به تعداد باال ممکن است مقرونمناطق وجود ندارد، یا ساخت و تجهیز آنهای سینوپتیک در همه دسترسی به ایستگاه کهییازآنجا 
ابزارها وجود دارد، بهتر است به دنبال یافتن ابزارهای جاایگزین باود    نشدن یواسنجگیری یا خطای اندازه به علتها های آنو یا احتمال غلط بودن داده

پرداخته شد.  AgMERRAو  GPCCباشند. در این مطالعه، به ارزیابی دو پایگاه داده های مناسب میاین روش های داده هواشناسی یکی ازکه پایگاه
عنوان مطالعه ماوردی ماورد   هدف از این مطالعه، بررسی دقت این دو پایگاه در محاسبه ردپای آب بود که برای یک محصول و در یک منطقه خاص به

)حداکثر خطا( استفاده شد. نتایج نشان داد که پایگااه داده   MEو  2R ،RMSEها، از میانگین تخمین، یسه بهتر تخمینمنظور مقاارزیابی قرار گرفت. به
GPCC  عملکرد بسیار باالتری نسبت به پایگاه دادهAgMERRA   دارد. میانگین ردپای آب آبی، سبز و ردپای کل آب برای گیاه ذرت در این اساتان

 28/289و  45/922، 85/454برابار باود باا     GPCCمترمکعب بر تند باود کاه ایان مقاادیر در پایگااه       58/214و  24/921، 85/424به ترتیب برابر با 
مترمکعب بر تن. بر اساس نتایج، هر دو پایگاه در تخمین ردپای  02/481و  85/995، 50/921برابر بود با  AgMERRAمترمکعب بر تن و برای پایگاه 
توانناد ابزارهاای مناسابی در مطالعاات     هاای داده، مای  دهاد کاه پایگااه   نسبت به ردپای آب آبی داشتند. این مطالعه نشان میآب سبز، عملکرد بهتری 

توانند در مطالعات مختلف مدیریت آبی، نظیار مادیریت آبیااری، مادیریت     ها میسنجی و واسنجی آنهواشناسی در کشاورزی باشند و در صورت صحت
 قرار گیرند. مورداستفادهورزی منابع آب و مدیریت کشا

 
 GPCC ،AgMERRAآب سبز، آب آبی، ایستگاه سینوپتیک،  کلیدي: هايواژه

 

  1  مقدمه

منظاور افازای    گیاری دقیاق پارامترهاای هواشناسای باه     اندازه 
کارآمدی مدیریت آبیاری، کاه  تلفات و افازای  تولیاد محصاول از    

 Elbeltagi et al., 2020; Khosravi)اهمیت زیادی برخوردار است 

et al., 2021) های سینوپتیک از جمله ابزارهای کاربردی که ایستگاه
ارآمادی بااالی   شوند. با وجود کدر تخمین این پارامترها محسوب می

ها مشکالتی نیز وجود دارند ها، در استفاده از آنبسیاری از این ایستگاه
ها و همچنین احتمال خطا در توان به تعداد کم ایستگاهها میکه از آن
. بنابراین (Fathololoumi et al., 2020)ها اشاره داشت برخی از آن
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هیدرولوژیکی با کارآمادی بااالتر   یافتن ابزاری در تخمین پارامترهای 
 اهمیت زیادی دارد.

هاای ساینوپتیک،   یکی از ابزارهاای مناساب جاایگزین ایساتگاه     
روز و دقیقای  های داده هواشناسی هستند که اطالعات جامع، بهپایگاه

های سانج  از دور، ایان   ها و روشدارند. با گسترش توسعه ماهواره
صورت محلی، ملی و جهانی با زیادی را بهتوانند اطالعات ها میپایگاه

در . (Shi et al., 2017)در هزینه و زمان بسیار کمتری ارائاه نمایناد   
استفاده شده است.  یداده با اهداف مختلف هایگاهیاز پا ریاخ هایسال
 بررساای منظااوربااه هاااو همکاااران  از آن کااوهی مثااال عنااوان بااه
 ,.Koohi et al) انداستفاده کرده یسالخشک یو روندها یسالخشک

هاای  . ولوو و همکاران در بحث تغییرات اقلیمی از ایان پایگااه  (2021
لی و همکاران  به بررسی  .(Vulova et al., 2021)اند استفاده کرده

 ,.Li et al)هاا پرداختناد.   پایگااه  مدیریت و پای  کیفیت آب با ایان 

منظاور محاسابه آب   ها به. بحرالعلوم و همکاران  از این پایگاه(2021
اده نمودنااد. اسااتف (Bahroloum et al., 2020)آبیاااری  یااازموردن

بنادی سایالب   بینای و پهناه  هاا در پای   از آن کاپولوگنو و همکااران 

 ياري و زهكشي ایران  آب نشریه
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در  و اولیویر و همکااران  (Capolongo et al., 2019)استفاده کردند 
اساتفاده   شناسای ینزما  یادرو ههای مربوط باه آب زیرزمینای و   بحث
 .(Ollivier et al., 2021)نمودند 
هاا  آن یرتاث  منظور استفاده از پارامترهای هواشناسی و بررسی به 

اناد. باا وجاود    ی مختلفای توساعه یافتاه   هاا بر عملکرد گیاهان، مادل 
باه  های گیااهی  ها، همچنان برخی از مدلگسترش تعداد زیادی از آن

 صارفه باه مقروننیاز به حجم زیادی از داده ورودی ممکن است  علت
نباشند و یا در شرایط مختلف اقلیمی، دقات یکساانی نداشاته باشاند     

(Queyrel et al., 2016)های کارآمد که بسیاری از . اما یکی از مدل
باشاد کاه در   های پیشین را ندارد، مدل آکاواکرا  مای  مشکالت مدل

توان به دقت باال، سهولت توسعه یافت و از مزایای آن می 4551سال 
 Raes et)کاربرد، و قابلیت استفاده برای گیاهان مختلف اشاره داشت 

al., 2009)منظاور  باه  8ن مطالعه از مادل آکاواکرا ، نساخه    . در ای
افزار نیاز  محاسبه پارامترهای ردپای آب استفاده شده است. از این نرم

در مطالعات مربوط به گیاهان مختلف استفاده شده است کاه از جملاه   
جاو   (Martínez-Romero et al., 2021)تاوان باه ذرت   ها مای آن

(Hellal et al., 2019) م ، گناد(Abi Saab et al., 2021)   نیشاکر
 Adeboye)، سویا (Golabi & Naseri, 2015)تحت تن  شوری 

et al., 2021) خرما ،(Nunes et al., 2021)  و پنبه(García-Vila 

et al., 2009)  .اشاره نمود 
ناابع  از طرف دیگر مفهوم ردپای آب که معیااری از تخصایم م   

های مختلف فرآیند تولید یک محصول است وجاود دارد  آبی در بخ 
. (Hoekstra, 2003)تواند مدیریت منابع آبی را کارآمدتر سازد که می

از این مفهوم در تولید گیاهان مختلفی استفاده شده است که از جملاه  
،  گنادم  (Bazrafshan et al., 2020)تاوان باه زعفاران    هاا مای  آن

(Ababaei & Ramezani Etedali, (2017; Ramezani Etedali 

et al., 2019   ذرت و گنادم دیام ،(Nazari et al., 2020)   و بارنج
(Marano & Filippi, 2015)  .اشاره داشت 

( و AgMERRAو  GPCCدر ایاان مطالعااه از دو پایگاااه داده ) 
هاا در تخماین ردپاای آب    منظور ارزیاابی دقات آن  مدل آکواکرا  به

محصول ذرت در دشت قزوین استفاده شده است و نتایج باا ایساتگاه   
 رفت.سینوپتیک استان قزوین مورد مقایسه قرار گ

 

 هامواد و روش

 موردمطالعهمنطقه 
، در حاوزه  یلومترمرباع ک 549هزار و  98استان قزوین با مساحت  

دقیقه طاول   85درجه و  85دقیقه تا  28درجه و  25مرکزی ایران در 
دقیقه عرض شامالی   28درجه و  20دقیقه تا  24درجه و  28شرقی و 

همدان، زنجان، مرکزی و های مازندران، گیالن، قرار دارد که با استان
هاای  گرم و زمساتان  اًنسبتهای مرز است. این استان تابستانالبرز هم
 92 یببه ترتسردی دارد که میانگین دما ساالنه و بارش ساالنه  اًنسبت

 یماقلا متر است. همچناین بار اسااس    میلی 2/221درجه سلسیوس و 
( نقشاه  9آمبرژه، اقلیم این منطقه سرد و خشک اسات. شاکل )   ینما

-دهد. بر اسااس داده استان قزوین و جایگاه آن در کشور را نشان می

( گیاه ذرت، دومین گیاه اصلی این 4598های وزارت جهاد کشاورزی )
های تحت آبیاری اساتان را اشاغال   درصد از زمین 28استان است که 

تن تخمین زده  98هزار و  5کرده و محصول ساالنه آن یک میلیون و 
 شده است.

 
 نقشه استان قزوین و جایگاه آن در ایران -1شکل 

 

 مدل گیاهی آکواکراپ
منظااور تخمااین در ایاان مطالعااه از ماادل گیاااهی آکااواکرا  بااه 

پارامترهای ردپای آب گیاه ذرت استفاده شاد. ایان مادل یاک مادل      

ند محدوده وسیعی از محصاوالت زراعای را باا    توافراگیر است که می
سازی کند. این مدل مبتنی بر معادله تجربی دورنباس و دقت باال مدل

 Doorenbos et)( ارائه شده است 9کند در معادله )کسام استفاده می
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al., 1980). 
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تولید محصول بیشینه و تولیاد واقعای    Yو  xYکه در معادله فوق 
و  هم تبخیرتعرق بیشاینه و تبخیرتعارق واقعای    ETو  xETمحصول، 

yK  ضااریب تناسااب بااین کاااه  عملکاارد نساابی و کاااه  نساابی
هاای  های این مدل وسیع بوده و شاامل داده تبخیرتعرق است. ورودی

شاود.  های مدیریتی میلیمی و دادههای اقهای گیاهی، دادهخاک، داده
آمار بارش، دمای حداقل و حداکثر محیط و دیگر پارامترهاای مرباوط   

های اقلیمی استفاده شده است. تبخیرتعرق هواشناسی روزانه برای داده
و با استفاده از معادله پانمن   CropWatگیاه مرجع نیز بر اساس مدل 

ی از دمای پایه رشد، دمای مانتیث محاسبه شد. برای پارامترهای گیاه
های مادیریتی و  باال، حد پایین و باال حساسیت به تن  شوری، روش

؛ عنوان پارامترهای  ابت گیاه در نظر گرفتاه شاد  موقعیت جغرافیایی به
و مدیریت مزرعه که باعث تغییر در  اما شرایط پروفیل خاک، آب و هوا

، اعماال شادند.   برخی پارامترهای گیاهی شدند، با توجه باه ضارورت  
هدایت هیدرولیکی اشباع خاک، رطوبت اشباع خاک، ظرفیت زراعی و 
نقطه پژمردگی از پارامترهای اصلی مربوط به ورودی اطالعات خااک  

بنادی شاوری   بندی حاصلخیزی خاک، کالسبودند. در نهایت کالس
و شوری آب آبیاری از پارامترهای ورودی مدیریت مزرعه بودناد   خاک

(Saeidi et al., 2021) . 
 
 هواشناسیهاي داده پایگاه
 AgMERRAو  GPCCدر ایااان مطالعاااه از دو پایگااااه داده   

را  4592تا  9154هایی از سال داده GPCCاستفاده شده است. پایگاه 
گیرد و اطالعات هزار ایستگاه را در برمی 0شوند که بی  از شامل می
صورت ماهانه درجه و به 8/5در  8/5و  9در  9، 8/4در  8/4را در ابعاد 
نیاز کاه    AgMERRA. مدل (Becker et al., 2013)دهند میارائه 

با هدف ایجاد شبکه جهانی و همگن در مطالعاات کشااورزی، امنیات    
-ای از دادههای رشد گیاهی توسعه یافته است، مجموعهغذایی و مدل

 ,.Rosenzweig et al)کناد  ائاه مای  های آب و هاوای روزاناه را ار  

2013). 
 

 رد پاي آب

ردپاای آب   مؤلفهاست شامل دو  WF1رد پای آب که مخفف آن 

کاه در خااک ذخیاره     مؤ رشود. مقدار بارش سبز و ردپای آب آبی می
 گیرد ردپای سبزقرار می مورداستفادهبرای نیاز آبی گیاه  بعداًشود و می
شاود  در تولید گیااه ردپاای آبای نامیاده مای      مورداستفادهار آب و مقد

(Ababaei & Ramezani Etedali, 2017)  برای محاسبه ایان دو .

                                                           
9- Water Footprint 

 شود:ردپای آب، از دو معادله زیر استفاده می مؤلفه
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 نتایج و بحث

در این مطالعه، منظور از ردپای کل، مجماوع ردپاای آب آبای و     
باشاد. از دیگار ردپاهاا نظیار ردپاای آب خاکساتری )زهااب        سبز می

(، 4خروجی( یا زرد )آب مربوط به آفات( خودداری شده است. شاکل ) 
ب گیااه ذرت در دشات   و ردپاای کال آ   میانگین ردپای آب آبی، سبز

هاای هواشناسای ایساتگاه    دهد که بر اسااس داده قزوین را نشان می
(، میانگین 4سینوپتیک در استان محاسبه شده است. با توجه به شکل )

مترمکعب بر تن و  85/424ردپای آب آبی و آب سبز به ترتیب برابر با 
کال  بنابراین میاانگین ردپاای   ؛ مترمکعب بر تن محاسبه شد 24/921

مترمکعب برتن برآورد  58/214آب برای گیاه ذرت در این استان برابر 
شود، تغییرات ردپاای کال   که از شکل نیز مشخم می طورهمانشد. 
همسو با تغییرات ردپای آب سبز و آب آبی است. همچنین  یباًتقرآب، 

ردپای آب آبی به مقدار بیشتری است که علت آن نیاز مقادار بیشاتر    
 ت مقدار بیشتر تعرق است.تبخیر به نسب
(، ردپاااای آب توساااط ایساااتگاه 8( و )2(، )2هاااای )در شاااکل

برای باه   AgMERRAو پایگاه داده  GPCCسینوپتیک، پایگاه داده 
قارار گرفتاه و    موردمحاسبهترتیب ردپای آب سبز، آب آبی و کل آب 
شاود کاه   ( چنین مشاخم مای  2ترسیم شده است. بر اساس شکل )

که یطوربهدر برخی نقاط، نتایج نسبتاً خوبی دارد  GPCCپایگاه داده 
یقاً مشابه با نتایج ایستگاه سینوپتیک است دقها، نتایج در برخی از سال

ها، برآورد (. در باقی سال4554و  9115، 9110، 9112، 9114، 9159)
کمتااری نساابت بااه ایسااتگاه سااینوتیک دارد. همچنااین پایگاااه داده  

AgMERRA  ی اختالف، تخمین کمتاری نسابت   توجهقابلبا مقدار
 GPCC(، پایگااه داده  2به ایستگاه سینوپتیک داشته است. در شکل )
توساط   شاده محاسابه در برخی نقاط، مقدار آب سبز را بیشتر از مقدار 

 AgMERRAزناد ولای پایگااه داده    ایستگاه سینوپتیک تخمین مای 
ساس شکل کند. در نهایت بر اهمچنان تخمین کمتری را محاسبه می

یبااً  تقر، GPCCتوساط پایگااه داده    شاده محاسبه( ردپای آب کل 8)
 باشد.مشابه با ایستگاه سینوپتیک می

همچنین مقادیر میانگین ردپای آب آبی، سبز و کل بارای پایگااه   
GPCC  وAgMERRA ( نیز ترسیم 4( و )0های )به ترتیب در شکل
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 شده است.
هاای داده باا نتاایج    پایگاه شده توسطهای محاسبهاگر نتایج داده

، 2Rشده توسط ایساتگاه ساینوپتیک مقایساه شاوند، مقاادیر      محاسبه
RMSE  وME آید. بدین ترتیب در پایگااه داده  می به دستGPCC 

، 58/5از  اناد عباارت در تخمین ردپای آب سبز، این مقادیر به ترتیاب  
پای مترمکعب بر تن و در تخمین رد 58/24مترمکعب بر تن و  44/95

 82/959مترمکعاب بار تان و     54/22، 90/5از  اندعبارتآب آبی نیز 
این مقادیر  AgMERRAمترمکعب بر تن. همچنین برای پایگاه داده 

مترمکعاب   05مترمکعب بر تن و  91/24، 52/5از  اندعبارتبه ترتیب 
مترمکعب  905مترمکعب بر تن و  59/15، 9/5بر تن برای آب سبز و 

زده شده ردپاای  ی آب آبی. همچنین میانگین تخمینبر تن برای ردپا
 GPCCآب آبی و ردپای آب سبز برای محصول ذرت باا پایگااه داده   

مترمکعب بر تن است که این مقادیر برای  45/922و  85/454برابر با 
 85/995و  50/921به ترتیب برابر است با  AgMERRAپایگاه داده 

و  GPCCبارای دو پایگااه    میانگین ردپای کال آب  مترمکعب بر تن.
AgMERRA    02/481و  28/289نیااز بااه ترتیااب براباار اساات بااا 

تر این مقادیر و مقایساه آن باا   منظور بررسی دقیقمترمکعب بر تن به
شده توسط ایستگاه سینوپتیک، ایان مقاادیر در جادول    مقادیر محاسبه

 اند.( ارائه شده9)

 

 
 میانگین تخمین ردپاي آب آبی، ردپاي آب سبز و ردپاي آب کل براي محصول ذرت توسط ایستگاه سینوپتیک در استان قزوین -2شکل 

 

 
 در استان قزوین AgMERRAو پایگاه  GPCCتخمین ردپاي آب آبی براي محصول ذرت توسط ایستگاه سینوپتیک، پایگاه  -3شکل 
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 در استان قزوین AgMERRAو پایگاه  GPCCصول ذرت توسط ایستگاه سینوپتیک، پایگاه تخمین ردپاي آب سبز براي مح -4شکل 

 

 
 در استان قزوین AgMERRAو پایگاه  GPCCتخمین ردپاي آب کل براي محصول ذرت توسط ایستگاه سینوپتیک، پایگاه  -5شکل 

 

 زده شده آب آبی، آب سبز و آب کلمقادیر تخمین -1جدول 

زده مقادیر تخمین
 شده

میانگین آب 
 آبی
(m3/ton) 

میانگین آب 
 سبز

(m3/ton) 

میانگین آب 
 کل
(m3/ton) 

2R 
 آبی

2R 
 سبز

RMSE 
/ton)3(m 
 آبی

RMSE 
/ton)3(m 
 سبز

ME 
/ton)3(m 
 آبی

ME 
/ton)3(m 
 سبز

 - - - - - - 58/214 24/921 85/424 ایستگاه سینوپتیک

 GPCC 85/454 45/922 28/289 90/5 58/5 54/22 44/95 82/959 58/24پایگاه داده 

پایگاه داده 
AgMERRA 

50/921 85/995 02/481 52/5 9/5 91/24 59/15 05 905 
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 در استان قزوین GPCCتخمین ردپاي آب محصول ذرت توسط پایگاه  -6شکل 

 

 
 در استان قزوین AgMERRAتخمین ردپاي آب محصول ذرت توسط پایگاه  -7شکل 

 
در  GPCCبر اساس این نتایج مشخم اسات کاه پایگااه داده     

کناد،  از مقدار واقعی بارآورد مای  تخمین ردپای آب آبی مقداری کمتر 
کند. در دیگر محاسبه می یدرستبه یباًتقرردپای آب سبز را  کهیدرحال
 یتوجهقابل، هر دو ردپای آب آبی و سبز مقدار AgMERRAپایگاه، 

که از ایان مقاادیر و    طورهمانشود. کمتر از مقدار واقعی محاسبه می
واناایی بااالیی در   ت AgMERRAشاود، پایگااه   ها مشاهده میشکل

 GPCCتخمین ردپای آب آبی و سبز ندارد، اما بارخالف آن، پایگااه   
تواند در این منطقاه و بارای ایان    قابل قبولی دارد و می اًنسبتعملکرد 
 قرار گیرد. مورداستفادهمحصول 
هاای داده در مطالعاات مختلفای در سرتاسار     از پایگاه یطورکلبه 

قرار  ییدتثها نیز مورد بسیاری از آن جهان استفاده شده است و درستی

در یک مطالعه نشان داده شاد کاه پایگااه     مثال عنوانبهگرفته است. 
از قاادرت باااالیی در کشااور پاکسااتان برخااوردار اساات   GPCCداده 

(Ahmed et al., 2019)   در مطالعه دیگری، علت دقت بااالی ایان .
های هواشناسی آن نسبت دادند که تعداد آن پایگاه را به تعداد ایستگاه

لعاه  . در مطا(Schneider et al., 2014)پایگااه باود    5855بای  از  
( صورت گرفت، نشان داده شد که دو 4545دیگری که توسط آبابایی )
بود، در بررسی روندهای تغییار   GPCCها پایگاه پایگاه که یکی از آن

. (Ababaei, 2020)اسات   اعتمااد قابال دما در ا ر متغیرهای اقلیمای  
همچنین محققان دیگری نشان دادند این پایگاه و سه پایگاه دیگر در 

اسات   اعتمااد قابال تخمین الگوهای مکانی و تغییرات فصالی باارش   
(Zhu et al., 2015). 
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 AgMERRAعلیرغم اینکه در این مطالعه کیفیات پایگااه داده    
ضعیف بود، در بسیاری از مطالعات دیگر، عملکرد ایان پایگااه را بااال    

( از این پایگاه 4545عنوان مثال یعقوبی و همکاران )ارزیابی کردند. به
در تخمین تبخیرتعرق و تولید گندم دیم در شمال شرق ایران اساتفاده  

نیاا از ایان پایگااه    . همچنین صاال  (Yaghoubi et al., 2020)نمود 
استفاده نمود و نشان داد که ایان   یسالخشکبرای بررسی متغیرهای 

 Salehnia et)پایگاه در پوش  نقاط خالی از داده بسیار کارآمد است 

al., 2017)های روندهای . در مطالعه دیگری از این پایگاه در تخمین
 Ruane)اقلیمی تاریخی استفاده شد و نتایج آن به خوبی برآورد شاد  

et al., 2015)       محققاان دیگاری نیاز از قادرت ایان پایگااه داده در .
های با اندازه کوچک، بررسی تغییارات جاوی و اعماال    بررسی با م 

 ,.Bai et al., 2010; Bosilovich et al)اناد  توپوگرافی یااد کارده  

( از این پایگاه داده برای 9212. همچنین لشکری و همکاران )(2008
نوپتیک در های ناقم و یا گمشاده ایساتگاه سای   بررسی و ساخت داده
 .(Lashkari et al., 2018)مشهد پرداختند 

قارار   مورداساتفاده هاای داده بسایاری معرفای و    تا کنون پایگااه  
قرار  ییدتثها در مطالعات مختلف مورد و کاربرد بسیاری از آناند گرفته

هاای  درساتی و دقات پایگااه    ییاد تثمنظاور  گرفته است. الزم است به
ها در مناطق مختلف استفاده شود. ممکن است که هار  مختلف، از آن

پایگاه داده، در شرایط خاص اقلیمی، نتایج متفاوتی ارائه نماید. در این 
شد و کارآمدی  ییدتث GPCCها، درستی یکی از پایگاه مطالعه، دقت و
 ، حاصل نشد.AgMERRAپایگاه دیگر، 

 

 گیرينتیجه

گیاری پارامترهاای هواشناسای از    با توجه به اهمیت دقت انادازه  
هاای  و اهمیات یاافتن جاایگزین مناساب بارای ایساتگاه       طارف یک

یاا  صارفه نیسات و   باه ها مقرونهواشناسی در مناطقی که ساخت آن
ها وجاود دارد، در ایان مطالعاه باه بررسای و      احتمال کاه  دقت آن

در برآورد ردپای  AgMERRAو  GPCCارزیابی دقت دو پایگاه داده 
منظور مقایسه و ارزیاابی  آب گیاه ذرت در دشت قزوین پرداخته شد. به

دقت ایان دو پایگااه، ایساتگاه ساینوپتیک موجاود در اساتان قازوین        
 AquaCropگرفت. در این مطالعه از مادل گیااهی   قرار  مورداستفاده

در تخماین ردپاای آب اساتفاده شاد.      یازموردنبرای تعیین پارامترهای 
نتایج نشان داد که هر دو پایگاه در تخمین ردپاای آب سابز عملکارد    

 GPCCکارآماادتر از ردپااای آب آباای بودنااد. همچنااین پایگاااه داده  
پایگااه   یطاورکل بهشد.  گزارش AgMERRAکارآمدتر از پایگاه داده 

در برآورد ردپای آب آبی دارای چناد نقطاه مشاترک باا      GPCCداده 
ایستگاه سینوپتیک باود. در بااقی ماوارد، بارآورد کمتاری داشات. در       
تخمین ردپای آب سبز اماا در برخای نقااط بیشاتر از مقادار ایساتگاه       

در هار دو حالات    AGMERRAسینوپتیک برآورد داشت. پایگاه داده 

برآورد کمتری داشت. این مطالعاه پتانسایل بااالی     یتوجهقابلار مقد
تاوان  دهاد. همچناین مای   های داده را نشان میاستفاده از این پایگاه

هاای داده دیگار را در شارایط اقلیمای متفااوت و محصاوالت       پایگاه
تا بهترین پایگاه داده  داد قرارو ارزیابی  موردمطالعهکشاورزی مختلف 

 در هر منطقه انتخاب شود.
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Abstract 

Due to the lack of availability of synoptic stations, the high costs of their construction, or the possibility of 
the inaccuracy of their data or inaccurate calibration, it is better to find alternative tools, which meteorological 
datasets are one of these suitable devices. In this study, two datasets, GPCC and AgMERRA, were evaluated. 
The purpose of this study is to investigate the accuracy of these two datasets in calculating the water footprint of 
maize for a specific crop in a specific region as case studies. For comparison of the estimations, the average 
estimation, R2, RMSE, and maximum error (ME) were used. The results showed that GPCC is more efficient 
than AgMERRA in estimating the water footprint of maize. The average blue, green, and the total water 
footprint of maize in this province were 242/58, 149/47, and 392/05 m3/ton which was 207/58, 143/78, and 
351/35 m3/ton for GPCC and 149/06, 110.58, and 259/64 m3/ton, respectively. According to the results, both 
datasets were more efficient in estimating the green water footprint than the blue water footprint. This study 
shows that datasets can be suitable tools in meteorological studies in agriculture, and if they are validated and 
calibrated, they can be used in various water management, such as irrigation management, water resources 
management, and agriculture management. 
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