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 چکیده

ها با کیفیت مطلوب های بلند مدت و با کیفیت آب و هوایی است. در بسیاری از مناطق این دادههای گیاهی نیازمند دادهاستفاده از مدلسازی با شبیه
سازی نیاز آبی و عملکررد گنردد دیرر در    در شبیه AgMERRAهای لذا این مطالعه با هدف ارزیابی داده .باشندو یا دوره آماری مناسب در دسترس نمی
حیدریره  سرباوار  سررخق  او،ران       جراد  تربرت  های سینوپتیک تربت های روزانه ایستگاهدر این پژوهش از دادهاستان خراسان رضوی به اجرا درآمد. 

هرای  ادهبرا د آوری و سرسق  های سازمان فضایی امریکرا جمر   از پایگاه داده AgMERRAهای روزانه دادهکاشمر  گناباد  نیشابور و مشهد استفاده شد. 
 CSM-CERES-Wheatوات و سازی نیاز آبی و عملکرد گنردد از مردل کررا    جهت شبیههای سینوپتیک مورد مقایسه ارار گرفتند. مشاهداتی ایستگاه

( و توافرق خروبی   2r<0/7در تمرامی منراطق همبسرتگی      AgMERRAنتایج نشان داد که تشعش  خورشریدی  دمرای حرداا  و حرداک ر      استفاده شد.
 NRMSE< %30های مشاهداتی نشان داد. اما سرعت باد و بارندگی روزانه ( با دادهAgMERRA  در توافق با مقادیر مشاهداتی متناظر نبود  با این وجود

ملکررد  روز سبب بهبود وضعیت توافق و همبستگی مشاهده شده در تمامی مناطق گردید. ضریب تغییررات نیراز آبری و ع    ۱۵استفاده از مجموع بارندگی 
حیدریه و گناباد برای نیاز آبی و مشهد  کاشرمر و او،ران    جاد  تربتدر تمامی مناطق به جا تربت  AgMERRAهای سازی شده با استفاده از دادهشبیه

تی برود. برا ایرن وجرود     های مشاهداسازی شده با استفاده از داده+ درصد( ضریب تغییرات نیاز آبی و عملکرد شبیه۵تا  -۵برای عملکرد نادیک به  بین 
حیدریه و گناباد بررای   در تمامی مناطق به جا تربت AgMERRAهای سازی شده با استفاده از دادهانحراف میانگین بلند مدت نیاز آبی و عملکرد شبیه

های مشاهداتی ارار داشت. با توجه به نترایج  سازی شده با استفاده از داده+ درصد میانگین بلند مدت نیاز آبی و عملکرد شبیه۱۰تا  -۱۰نیاز آبی در بازه 
جهت برآورد میانگین بلند مدت نیاز آبی و عملکرد گندد دیر در منطقه مورد مطالعه استفاده نمود. با این وجود  AgMERRAهای توان از دادهحاصله می

 تماد نیست.سازی دایق نیاز آبی و عملکرد در یک سال خاص زیاد ااب  اعاین مجموعه داده جهت شبیه

 
 مدل گیاهی رگرسیون   های آب و هوایی بارندگی  داده های کلیدی:واژه

 

 1مقدمه

هرای  برآورد نیاز آبی  عملکرد و تغییرپذیری آنها با استفاده از مدل
هرای بلنرد مردت    سازی گیاهان زراعی  نیازمند دسترسی بره داده شبیه

سازی نیاز آبی  عملکرد و (. شبیه4۰و  38  7روزانه آب و هوایی است  
در تجایه و تحلیر  امنیرت ارذایی  ارزیرابی      بررسی تغییر پذیری آنها

اثرات تغییرات االیمی بر نمرو و تولیرد گیاهران  توسرعه و اسرتفاده از      
گیری مدیریت محصول  آنالیا خأل عملکررد  اباارهای پشتیبانی تصمیر

(. بسته به 4۱گیرد  و حمایت از تحقیقات زراعی مورد استفاده ارار می

                                                           
به ترتیب دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی  استاد و دانشیار  -3و  2  ۱
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سال داده  2۰تا  ۱۰سال  وجود حداا  میاان تغییرات آب و هوایی در 
آب و هوایی روزانه جهت برآورد ااب  اطمینان عملکرد و تغییرپرذیری  

هرای زیرادی   (. با این وجود در اسمت4۰و  39  ۱8آن ضروری است  
پرذیری بره   از جهان که اک راً با مسائلی همچون امنیت اذایی و آسیب

ی آب و هوایی روزانه برا دوره  هاتغییر االیر مواجه هستند  نه تنها داده
آماری مناسب در دسرترس نبروده بلکره تمراد متغیرهرای رزد بررای       

(. 36و  23کننرد   گیری نمری سازی گیاه زراعی را اندازههای شبیهمدل
های آب و هوایی تولیرد شرده بره    بندی شده یا دادههای شبکهلذا داده

یی مشراهداتی در  های آب و هروا عنوان جایگاینی در مناطقی که داده
 (. 36گیرند  دسترس نیستند  مورد استفاده ارار می

های آب و هوایی  با دات مناسب یکی از اهداف اصرلی  تولید داده
(. امروزه مراکرا مهرر همچرون    24بینی و مدلسازی است  مراکا پیش

  ECMWFالمللی  ناسا و نوآ و همچنین مراکا دانشگاهی  ملی و بین

 )علوم و صنایع كشاورزي( آب و خاك نشریه
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GPCC  CRU  وGLDAS   برررا اسرررتفاده از اباارهرررای م تلررر )
های تاری ی و های ایستگاهی  دادهها  مشاهدات میدانی  داده سنجده

های آب و هوایی را در مقیاس جهانی ایره( حجر ااب  توجهی از داده
ای با ادرت تفکیرک مکرانی و زمرانی متفراوت در دسرترس      و منطقه

ایرارت   ان فضرایی ملری  سرازم (. در این بین 27اند  کاربران ارار داده

ای را برا  مجموعه داده 2۰۱4و دانشگاه کلمبیا در سال  ۱متحده آمریکا
هرای  ای جهانی و همگون برای استفاده در پژوهشهدف ایجاد شبکه

(. 24های رشد گیراهی ارائره نمودنرد     کشاورزی  امنیت اذایی و مدل
نامیده شرد حاصر     AgMERRAاین مجموعه داده که تحت عنوان 

و  2RAMER  PERSIANNهرای  هرای مراهواره  تحلی  مجدد داده
CMORPH  22 )های سینوپتیک های مشاهده شده از ایستگاهو داده

باشد. ایرن مجموعره   منطقه در نواحی مهر کشاورزی جهان می 2324
های رشد و نمو گیاهان داده شام  متغیرهای االیمی مورد نیاز در مدل

 × 25زراعی در مقیاس زمانی روزانه با ادرت تفکیک بار  در حردود  
کیلومتر برای بارنردگی  رطوبرت نسربی در زمران حرداک ر دمرا و        25

 × 100کیلومتر برای دمای حداا  و حداک ر و  50 × 50سرعت باد  
هرای  کیلومتر برای تشعشر  خورشریدی( بروده کره بررای سرال       100
 (. 3۵باشد  میالدی در دسترس می 2۰۱۰-۱98۰

آب و هروایی   هایدر مطالعات بسیاری در زمینه کشاورزی از داده
و  26  2۵  ۱7  ۱6  ۱۵  6  ۵بندی شرده اسرتفاده شرده اسرت      شبکه
هرای آب و هروایی   (. با این حال باید توجه داشت که در تولید داده27

تواند باعث برآوردهای کمتر بلند مدت با پوشش جهانی مناب  خطا می
(. لرذا  4۱یا بیشتر عملکرد محصول و تغییرات آن در طول زمان شود  

بندی شرده   های آب و هوایی شبکهبا وجود کارایی زیاد مجموعه داده
به منظور آگاهی از دات آنها باید اب  از اسرتفاده در منراطق م تلر     

( برره بررسرری 24مررورد ارزیررابی ارررار بگیرنررد. لشررکری و همکرراران  
برررای سرراخت  AgMERRAسررنجی اسررتفاده از پایگرراه داده امکرران
های سینوپتیک گلمکان و جود در ایستگاههای نااص و گمشده موداده

 AgMERRAداده  مشهد پرداختند. نتایج آنها نشان داد که مجموعره 
های گمشده حداک ر و حداا  دمای روزانه ادرت خوبی در ت مین داده

هرای  ( در بررآورد شراخص  37دشت مشهد دارد. صالح نیا و همکاران  
و مشاهداتی  AgMERRAهواشناسی خشکسالی از دو منب  بارندگی 

هرای  ایستگاهی نشان دادند توافرق خروبی برین بارنردگی و شراخص     
هرای مشراهداتی در سره    و داده AgMERRAخشکسالی مبتنری برر   

وجرود   2۰۱۰ترا   ۱987های ایستگاه مشهد  او،ان و گلمکان در سال
( نیرا نشران دادنرد کره مجموعره داده      9داشت. کگرالر و همکراران    

                                                           
1- National Aeronautics and Space Administration 

(NASA) 

2- The Modern-Era Retrospective Analysis for Research 

and Applications 

AgMERRA هررای بارنرردگی دارای بهترررین کررارایی در بازترراب داده

3Interim-ERA  -ERAهرای  مشاهداتی در مقایسه با مجموعه داده

Interim\Land  وJRA-55 .بود 
بنردی شرده آب و هروا بره     های شبکهارزیابی و اعتبارسنجی داده

ویرژه در  منظور شناخت کارایی و محدودیت آنها در نواحی م تل  بره 
هرای آب و  های زمینی پایین است و یا دادهمناطقی که تراکر ایستگاه

باشرند   هوایی با کیفیت مطلوب و دوره آماری مناسب در دسترس نمی
های آب و هروایی زیربنرای طیر     همچنین دادهامری ضروری است. 

ها و مطالعات کاربردی در علود کشراورزی اسرت.   ای از برنامهگسترده
هررای لررذا هرردف از مطالعرره حاضررر معرفرری و ارزیررابی داررت داده   

AgMERRA های گیری شده توسط ایستگاههای اندازهدر مقاب  داده
نیراز آبری و   سینوپتیک استان خراسران رضروی و همچنرین ارزیرابی     

هررای سررازی شررده بررا اسررتفاده از داده عملکرررد گنرردد دیررر شرربیه 
AgMERRA سرازی شرده برا اسرتفاده از     با نیاز آبی و عملکرد شبیه

 های مشاهداتی بود. داده

 

 هامواد و روش

در  واا منطقه مورد مطالعه در این تحقیق استان خراسان رضوی 
دایقره   42درجره و   37دایقه ترا   ۵2درجه و  33م تصات جغرافیایی 

دایقره طرول    ۱6درجه و  6۱دایقه تا  ۱9درجه و  ۵6عرض شمالی و 
(. در ۱ست  شرک   ا مرب  کیلومتر ۱۱648۵مساحتی حدود و با  شرای

جاد  تربت ایستگاه سینوپتیک تربت  9های روزانه این پژوهش از داده
هد حیدریه  سباوار  سرخق  او،ران  کاشرمر  گنابراد  نیشرابور و مشر     

استفاده شد. متغیرهای آب و هوایی و دوره آماری مورد مطالعه مربوط 
 ارائه شده است.  ۱ها در جدول به هر یک ایستگاه

بررای دوره مرورد مطالعره در هرر      AgMERRAهای روزانه داده
هرای سررازمان فضرایی امریکررا   از پایگرراه داده nc4منطقره بررا فرمرت   

ارارگیری هر ایستگاه سرینوپتیک   آوری شد. پق از تعیین شبکه جم 
است راج گردید.  Rافاار های مربوط به آن شبکه با استفاده از نردداده

هرای  هرای مشراهداتی ایسرتگاه   های است راج شده با دادهسسق داده
( و m(  شریب   bسینوپتیک مورد مقایسه ارار گرفتند. عرض از مبرد    

ول و اریبری روابرط   ( رگرسیون خطی برای ت مین ط2rضریب تبیین  
( و مجرذور  RMSE( و همچنین مجذور میرانگین مربعرات خطرا     4۱ 

گیرری  ( بررای انردازه  NRMSEمیانگین مربعات خطای نرمال شرده   
 ( محاسبه گردید. 29ها  توافق بین داده

 
 
 

                                                           
3- ERA, European Centre for Medium-Range Weather 

Forecasts (ECMWF) Re-Analysis 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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 در منطقه مورد مطالعهAgMERRA های رجه دادهد ۲۵/۰ × ۲۵/۰های سینوپتیک و سلول های منظم موقعیت ایستگاه -1شکل 

Figure 1- Location of synoptic stations and overlying regular gridded network 0.25 × 0.25 degrees AgMERRA data in studied 

area 
 

سینوپتیکهای مشخصات، دوره آماری و متغیرهای آب و هوایی در دسترس ایستگاه -1جدول   
Table 1- Characteristics, available weather data period and variables for the meteorological stations 

 ایستگاه سینوپتیک
Synoptic station 

 )متر( ارتفاع
Elevation 

(m) 

عرض 

 جغرافیایی 

 )درجه اعشار(
Latitude 
(decimal 

degrees) 

 طول جغرافیایی 

 )درجه اعشار(
Longitude  (decimal 

degrees) 

 اقلیم
Climate 

 دوره آماری
Weather data 

period 

 در دسترس متغیرهای آب و هوایی

Available weather variables 

 تربت جاد
Torbat Jam 

950.40 35.25 60.58 
 نیمه خشک
Semi-arid 

1993-2010 Tmax, Tmin, Srad, prat, wndspd 

 تربت حیدریه
Tobat Heydarieh 

1450.80 36.27 59.22 
 نیمه خشک
Semi-arid 

1982-2010 Tmax, Tmin, Srad, prat 

 سباوار
Sabzevar 

972.00 36.20 57.65 
 نیمه خشک
Semi-arid 

1982-2010 Tmax, Tmin, Srad, prat, wndspd 

 سرخق
Sarakhs 

235.00 36.53 61.17 
 معتدل

Temperate 
1991-2010 Tmax, Tmin, Srad, prat 

 او،ان
Ghoochan 

1287.00 37.07 58.50 
 معتدل

Temperate 
1991-2010 Tmax, Tmin, Srad, prat, wndspd 

 کاشمر
Kashmar 

1109.70 35.20 58.47 
 نیمه خشک
Semi-arid 

1991-2010 Tmax, Tmin, Srad, prat, wndspd 

 گناباد
Gonabad 

1056.00 34.35 58.68 
 خشک
Arid 

1991-2010 Tmax, Tmin, Srad, prat 

 مشهد
Mashhad 

999.20 36.27 59.63 
 معتدل

Temperate 
1980-2010 Tmax, Tmin, Srad, prat, wndspd 

 نیشابور
Neyshabour 

1213.00 36.27 58.80 
 نیمه خشک
Semi-arid 

1992-2010 Tmax, Tmin, Srad, prat, wndspd 

Tmax  Tmin  Srad  prat  و wndspd  باشنددمای حداک ر  دمای حداا   تشعش  خورشیدی  بارندگی و سرعت باد میبه ترتیب بیانگر 
Tmax, Tmin, Srad, prat and wndspd are maximum temperature, minimum temperature, solar radiation, precipitation and wind speed, respectively 
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 ۱) 𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
∑(𝑋𝑜𝑏𝑠,𝑖 − 𝑋𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙,𝑖)

2
𝑛

𝑖=1

    

 2) 𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸 =
𝑅𝑀𝑆𝐸

𝑋𝑜𝑏𝑠,𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑜𝑏𝑠,𝑚𝑖𝑛

 

مقرردار متغیررر  obs,iXتعررداد روز مشرراهداتی   nدر ایررن معررادرت  
سرازی شرده   مقدار متغیر شربیه   model,iXاد و iمشاهده شده برای روز 

 AgMERRA برررای روز )i  ادobs,maxX  حررداک ر وobs,minX   حررداا
 . باشدمقدار متغیر مشاهده شده می

سرازی شرده در شررایط دیرر     از آنجایی که مقدار عملکررد شربیه  
حساسیت زیادی به مقدار ک  بارش و توزی  آن در طرول ،نرد هفتره    

(  مقایسره بارنردگی   4۱نسبت به بارش در مقیاس زمانی روزانره دارد   
AgMERRA  در سره مقیراس زمرانی روزانره      با بارندگی مشاهداتی

روز و ماهانه انجاد شد. همچنین فراوانری روزهرای خشرک کرا ب     ۱۵
بنرردی شررده  هررای شرربکه  یعنرری یررک رویررداد بارنرردگی در داده   

AgMERRA    هرای آب و  کره در داده گاارش نشرده اسرت در حرالی
هوایی مشاهداتی ثبت شده است( و مرطوب کا ب  یعنی یک رویرداد  

گراارش شرده    AgMERRAبنردی شرده   های شبکهبارندگی در داده
های آب و هوایی مشاهداتی ثبت نشده است( که در دادهاست در حالی

نیرا محاسربه گردیرد. برا توجره بره عردد         AgMERRAهای در داده
گیرری شرده و اثررات نسربی کرر      های بارندگی انردازه اطعیت در داده

شرده  تنهرا   سرازی  رویدادهای بارندگی خیلی کو،ک بر عملکرد شبیه
مترر بررای تجایره و تحلیر      رویدادهای بارندگی بیشتر از شش میلری 

 (.36روزهای مرطوب و خشک در نظر گرفته شد  
2r <برای هر متغیر آب و هوایی در صورتی که همبستگی اروی   

 m>1/2یرا   m<0/8( یا اریبی  NRMSE> %30( اما توافق ضعی   0/7
شود  باید تصحیح برر روی  درصد میانگین مشاهدات( مشاهده  b2>و 
نتایج حاصر  از مقایسره    (.4۱بندی شده صورت گیرد  های شبکهداده
و مشاهداتی مورد بررسی ارار گرفت  با توجه  AgMERRAهای داده

هرای آب و هروایی   ( و توافق خوب با داده2r<7/۰به همبستگی اوی  
یرا   >m>2/۱0/8( همراه با اریبری کرر    >NRMSE٪ 3۰مشاهداتی  

>b2 هرای  های آب و هوایی مشاهداتی( برین داده درصد میانگین داده
به طور مسرتقیر   AgMERRAهای   دادهAgMERRAمشاهداتی و 
 سازی نیاز آبی و عملکرد گندد استفاده شد. برای شبیه

( برای هر منطقره  ۱4نیاز آبی گندد با استفاده از مدل کرا  وات  
هرای  ی اجررای مردل شرام  داده   های مورد نیاز برابرآورد گردید. داده

االیمی یا تب یر و تعرق مرج   مجموع بارنردگی ماهانره و اطالعرات    
مربوط به محصول  یعنی تاریخ کاشت  طول مراح  م تل  رشد گیاه 

برای  وات از روش پنمن مونتیث فائوباشد. کرا  و ضرایب گیاهی( می

این مطالعه برا   ( اما در۱کند  محاسبه تب یر و تعرق مرج  استفاده می
های االیمی  تب یر و تعرق مرج  با استفاده از توجه به محدودیت داده

( محاسبه گردیرد و  33و بر اساس روش پریستلی تیلور   RefETمدل 
به عنوان ورودی مدل کرا  وات استفاده شد. ابالً اعتبار سنجی ایرن  

یمی های االروش برای مناطق مورد مطالعه در شرایط محدودیت داده
(. تراریخ کاشرت محصرول از    ۱۱توسط محققران انجراد شرده اسرت      

کشاورزان محلی و سازمان جهاد کشاورزی مناطق مورد مطالعره اخرذ   
(  ۱کشری فرائو    آبیاری و زه ۵6طول دوره رشد گندد از نشریه گردید. 

برای هر یک از مراح  ،هارگانه رشد  مرحله ابتدائی  مرحلره رشرد و   
ضریب گیاهی  .شدمیانی و مرحله نهایی( است راج توسعه گیاه  مرحله 

 cKاز جردول ارائره شرده     نیا ( مربوط به هر یک از مراح  رشد گندد
 ضرایب گیاهی مربوط به مراح  اولیه  ( است راج گردید۱  توسط فائو

( بره ترتیرب   c endK( و پایانی رشرد   c midK(  میانی رشد  c iniKرشد  
 بودند(.  2۵/۰و  ۱۵/۱  4/۰

( در نظرر  ۱CWRتب یر و تعرق گیاه که به عنوان نیاز آبی گیراه   
( به عمق آب مورد نیاز برای جبرران تلفرات آب از   44  شودمیگرفته 

طریق تب یر و تعرق گیاه  گیراهی کره در شررایط پتانسری  و بردون      
هرا و  محدودیت آب و مواد اذایی و در محیطی عاری از آفات  بیماری

(. در مردل کررا    2۰گردد  ته است( اطالق میهای هرز رشد یافعل 
( به وسیله ضرب ضریب گیاهی در تب یر و ETcوات  نیاز آبی گندد  

( در مراح  رشدی م تل  و با استفاده از معادله زیر oETتعرق مرج   
 .گرددمحاسبه می

 3)                                                                   o*ETc= KcET 

CERES-CSM-سررازی عملکرررد گنرردد از مرردل  جهررت شرربیه

2Wheat  افااری نردموجود در بستهDSSAT 4.6  ۱9.استفاده شد ) 

سرازی  این مدل رشد و نمرو گیراه را در مقیراس زمرانی روزانره شربیه      
نماید. در این مطالعه از ضرایب ژنتیکری رارر سررداری کره اربال      می

( کرالیبره و  3( و بنایان و همکاران  ۱3توسط عیشی رضائی و بنایان  
اسرتفاده   CSM-CERES-Wheatارزیابی شده بود برای اجرای مدل 

رد نیاز بررای اجررای ایرن مردل عرالوه برر       (. ورودی مو۱شد  جدول 
های خاک  مسائ  مردیریتی  ضرایب ژنتیکی رار مورد مطالعه  ویژگی

(. اطالعات مربوط به خاک  ماننرد بافرت   4و متغیرهای االیمی است  
خاک  شوری  اسیدیته  مراده آلری( و مسرائ  مردیریتی  ماننرد تراریخ       

ها( نیا مصرف نهاده کاشت  تراکر کاشت  فاصله ردی   مقدار و زمان
از کشاورزان محلی و سازمان جهاد کشاورزی در مناطق مورد مطالعره  

هرای آب  آوری گردید. سسق عملکرد گندد دیر با استفاده از دادهجم 

                                                           
1- Crop water requirement 

2- Cropping System Model-Crop Environment 

Resource Synthesis-Wheat 
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برای هر یک از  AgMERRAبندی شده و هوایی مشاهداتی و شبکه
 سرازی شربیه  ۱مناطق مورد مطالعه و دوره آماری بیان شده در جدول 

 گردید. 
ای جهررت مقایسرره توزیرر  و از ضررریب تغییرررات و نمررودار جعبرره

هرای  سازی شده برا اسرتفاده از داده  شبیه پراکندگی نیاز آبی و عملکرد
AgMERRA سرازی شرده برا اسرتفاده از     شبیه با نیاز آبی و عملکرد

های مشاهداتی استفاده شد. انحراف میانگین بلند مدت نیاز آبی و داده
از  AgMERRAهرای  سرازی شرده برا اسرتفاده از داده    شبیه عملکرد

سازی شرده برا اسرتفاده از    شبیه میانگین بلند مدت نیاز آبی و عملکرد
های مشاهداتی نیا برای هر یک از مناطق مورد مطالعه محاسربه  داده

صرورت   Rافراار  ها و رسر نمودارها با استفاده از نردگردید. آنالیا داده
 گرفت.
 

 بحث نتایج و
در تمامی مناطق همبسرتگی و   AgMERRAتشعش  خورشیدی 

(. به طوری که 2های مشاهداتی نشان داد  جدول توافق خوبی با داده
بررای تمرامی منراطق بره ترتیرب       NRMSEو  2r  RMSEمیانگین 

درصد بود. برا ایرن    ۱6/۱6مرب  در روز و  مگاژول بر متر 72/3  8۵/۰
متغیرر برود و تشعشر      2۰/2ترا   -9۱/۰( برین  bوجود مقردار اریبری    

در تمامی مناطق به جا سرباوار و نیشرابور    AgMERRAخورشیدی 
( نیا توافرق خروبی   2بیشتر از مقادیر مشاهداتی بود. بای و همکاران  

 Mjو  2r=8۰/۰های تشعش  خورشیدی ناسا و مشاهداتی برا  بین داده

1-d 2-m 4۱/3 RMSE=  اسرا  مشاهده نمودند اما تشعش  خورشریدی ن
درصد از مناطق مورد مطالعه آنها کره دارای االیمری خشرک و     28در 

 نیمه خشک بودند کمتر از مقادیر مشاهداتی بود.
ها مشرابه تشعشر  خورشریدی  دمرای حرداک ر و      در تمامی مکان

برررای تمررامی  2rهمبسررتگی ارروی  میررانگین  AgMERRAحررداا  
 RMSEن ( و توافرق خروبی  میرانگی   89/۰و  9۵/۰مناطق به ترتیرب  

مگاژول بر مترر مربر  در    ۰8/3و  8۱/2برای تمامی مناطق به ترتیب 
(. لشکری 2روز( با دمای حداک ر و حداا  مشاهداتی نشان داد  جدول 

برا   AgMERRAهرای  ( در بررسی اعتبارسرنجی داده 24و همکاران  
های سینوپتیک متناظر نشان دادند که این مجموعره  های ایستگاهداده

سازی حداک ر و حداا  دمای روزانه و بارندگی در هرر دو  یهداده در شب
ایستگاه مشهد و گلمکان از ادرت باریی برخروردار بودنرد. در تمرامی    

حیدریه  سرباوار و نیشرابور جهرت اریبری دمرای      مناطق به جا تربت 
(. بره طرور   2حداک ر متفاوت از جهت اریبی دمای حداا  بود  جردول  

گرراد  درجره سرانتی   AgMERRA 33/۱ک ر م ال در گناباد دمای حدا
در  AgMERRAکمتر از مشاهداتی بود در حالی کره دمرای حرداا     

گراد بیشتر از دمرای حرداا  مشراهداتی    درجه سانتی 39/۰این منطقه 
حیدریره هرر دو دمرای حرداا  و      بود. در مقاب  در شهرسرتان تربرت  

دمرای  گراد بیشتر از درجه سانتی 2/4در حدود  AgMERRAحداک ر 

( اریبی متفاوتی 42حداا  و حداک ر مشاهداتی بود. وایت و همکاران  
بین دمای ناسا و مشاهداتی به دست آوردند و بیان داشتند که این امر 

ای از انردازها  حضرور بدنره   تواند به تغییر در ارتفاع  مواعیت ،شرر می
سازی اسرتفاده شرده بررای    های شبیههای بارگ یا مشکالت مدلآب
 ت راج دمای ناسا مربوط باشد. اس

در بین تمامی مناطق کمترین میاان توافق برای هر سره پرارامتر   
(. دلیر  ایرن امرر    2در شهرستان تربت حیدریه حاصر  شرد  جردول    

تواند به شرایط توپوگرافی این منطقه مربوط باشد. بره طرور کلری    می
بندی شده میرانگین منراطق م تلر     های شبکهمقدار هر یک از داده

لذا زمانی که در یک شبکه توپوگرافی  (.42موجود در هر شبکه است  
ویژه در مناطق کوهسرتانی  داده یرک ایسرتگاه بره     یکنواخت نباشد به

طور ااب  توجهی متفاوت از میانگین گاارش شده برای آن شبکه  که 
ایستگاه هواشناسی در آن ارار دارد( خواهد بود. وان وارت و همکراران  

( نیرا توافرق   2همکراران    ( و برای و 4۰(  وان وارت و همکاران  4۱ 
های ناسا و مشاهداتی برای مناطق با توپوگرافی نسربتا  خوبی بین داده

مسطح و توافق ضعی  را در مناطق برا توپروگرافی نراهمگن گراارش     
 نمودند. 
های مشراهداتی سررعت براد تنهرا     منطقه مورد مطالعه  داده 9از 

و نیشابور برای  جاد  سباوار  او،ان  کاشمر  مشهد برای مناطق تربت
( در دسرترس  ۱دوره آماری مورد مطالعه مربوط به هر ایستگاه  جدول 
برا   AgMERRAبودند. نتایج مقایسه ایرن پرارامتر از مجموعره داده    

مقادیر متناظر مشاهداتی آن بیانگر همبستگی ضعیفی  یعنی میرانگین  
2r  ین ها بود با این وجود میرانگ ( بین این داده۱8/۰برای شش منطقه

مترر   87/۱برای شش منطقه به ترتیرب   NRMSEو  RMSEمقادیر 
رار توافق ااب  ابول  برا  (. علی3درصد بود  جدول  49/۱7بر ثانیه و 

های سررعت  توان از دادهتوجه به همبستگی ضعی  مشاهده شده نمی
در هیچ یک از شش مناطق مورد بررسی حتری برا    AgMERRAباد 

نی بررای مقرادیر مشراهداتی اسرتفاده     انجاد تصحیح به عنوان جایگای
 .نمود

توافرق خروب  میرانگین     AgMERRAهای بارندگی روزانره  داده
RMSE  وNRMSE  مترر و  میلی 2۵/2برای تمامی مناطق به ترتیب

برای تمرامی منراطق    2rدرصد(  اما همبستگی ضعی   میانگین  94/4
در  bو  8/۰بررای اک رر منراطق کمترر از      m( و اریبری بارگری    34/۰

هرای  درصرد میرانگین مشراهدات( برا داده     2تمامی مناطق بیشرتر از  
(. علت ایرن امرر را   4های سینوپتیک متناظر نشان داد  جدول ایستگاه

توان به تغییرات زیاد خصوصیات بارندگی از جمله شردت و مقردار   می
کره  ( مررتبط دانسرت. بره طروری    ۱2های کو،ک  آن حتی در حوضه

( نیا بیان داشتند بررسی رفتار بارنردگی در  ۱998پیلگریر و همکاران  
مناطق خشک و نیمه خشک حاکی از تغییرات مکرانی و زمرانی زیراد    

 باشد. بارندگی در این مناطق می
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 با مقادیر مشاهداتی متناظر در مناطق مورد مطالعه AgMERRAمقایسه سرعت باد  -۳جدول 
Table 3- Comparison of AgMERRA versus observed wind speed in the studied areas 

 مکان
Site  

b m r2 RMSE NRMSE Obs. mean 

 تربت جاد
Torbat Jam 

  0.76 0.90 0.48 1.68 13.55 4.00 

 تربت حیدریه
Tobat Heydarieh 

  - - - - - - 

 سباوار
Sabzevar 

  1.55 0.61 0.18 1.73 14.02 3.12 

 سرخق
Sarakhs 

  - - - - - - 

 او،ان
Ghoochan 

  1.30 0.20 0.02 1.82 18.47 1.78 

 کاشمر
Kashmar 

  0.27 0.38 0.20 2.05 22.31 1.37 

 گناباد
Gonabad 

  - - - - - - 

 مشهد
Mashhad 

  1.68 0.33 0.06 1.93 10.49 2.54 

 نیشابور
Neyshabour 

  0.45 0.30 0.11 2.03 26.07 1.28 

b  m  2r  RMSE   NRMSE  وObs. mean  به ترتیب بیانگر عرض از مبد   شیب  ضریب تبیین  مجذور میانگین مربعات خطا  مجذور میانگین مربعات خطای نرمال شده و
 باشندیانگین مقادیر مشاهداتی میم

b, m, r2, RMSE, NRMSE and Obs. mean are intercept, slope, coefficient of determination, root mean square error, normalized root 

mean square error and observed mean, respectively 

 

حراکی از   RMSE( نیا مقادیر ۱۵در مطالعه لشکری و همکاران  
در مشهد و گلمکان بود  2۰۱۰تا  ۱98۰کارایی باری مدل برای دوره 

 به دست آمده گویای این حالت نبود. 2rاما مقدار 
ت مررین  ( در مطالعرره37نیررا و همکرراران  بررا ایررن وجررود صررالح

هررای هررای خشکسررالی هواشناسرری بررا اسررتفاده از داده    شرراخص
AgMERRA های بارنردگی روزانره   و مشاهداتی نشان دادند که داده
AgMERRA  هرای  در ایسرتگاه  2۰۱۰تا  ۱987و مشاهداتی در دوره

به ترتیب  2rمشهد و او،ان  توافق خوبی با مقادیر مشاهداتی داشتند  
 (.84/۰و  9۰/۰

هرای  از آنجایی که همبستگی ضعی  و اریبری بارگری برین داده   
آمد و برا  دست های مشاهداتی بهبا داده AgMERRAبارندگی روزانه 
سرازی شرده در شررایط دیرر     کره مقردار عملکررد شربیه    توجه به این

حساسیت زیادی به مقدار ک  بارش و توزی  آن در طرول ،نرد هفتره    
(  جهرت بررسری   4۱نسبت به بارش در مقیراس زمرانی روزانره دارد     

سرازی  در شربیه  AgMERRAهرای بارنردگی   امکان اسرتفاده از داده 
و مشرراهداتی در دو  AgMERRAگی عملکرررد  مقایسرره بررین بارنررد

(. میرانگین  4روز و ماهانره نیرا انجراد شرد  جردول      ۱۵مقیاس زمانی 
RMSE  وNRMSE  حاصرررر  از مقایسرررره مجمرررروع بارنرررردگی

AgMERRA  روز با بارندگی مشراهداتی بررای    ۱۵در مقیاس زمانی
(. 4درصد بود  جردول   8۵/7متر و میلی ۵4/7تمامی مناطق به ترتیب 

 ۱۵در مقیاس زمانی  AgMERRAطق مجموع بارندگی در تمامی منا
 > m >8/۰( و اریبری کمری    7/۰بیشرتر از   2rروز همبستگی خروب   

(. در نظر گرفتن مقیاس 4با بارندگی مشاهداتی نشان داد  جدول ( 2/۱
برا مشراهداتی سربب     AgMERRAزمانی ماهانه در مقایسه بارندگی 

 NRMSEو  RMSE میانگین  NRMSEو  RMSEافاایش مقادیر 
درصرد( و   ۱7/8مترر و  میلری  ۵6/۱۰برای تمامی منراطق بره ترتیرب    

روز گردید. برا   ۱۵نسبت به مقیاس زمانی  mو  bوضعیت بدتر مقادیر 
( 8۵/۰برای تمامی مناطق به ترتیب  2rاین وجود همبستگی  میانگین 
های مشاهداتی وجود با داده AgMERRAخوبی بین بارندگی ماهانه 

هرای  (. با توجه به نتایج به دست آمده در بین مقیاس4داشت  جدول 
و  AgMERRAزمانی مورد مطالعه نتایج حاصر  از ارزیرابی بانردگی    

تری را نشران داد  روز وضعیت مطلوب ۱۵مشاهداتی در مقیاس زمانی 
 (.4 جدول 

ی هرررافراوانررری روزهرررای مرطررروب و خشرررک کرررا ب در داده
AgMERRA  نشان داده شرده اسرت. میرانگین فراوانری      ۵در جدول

و  ۵6/۰روزهای مرطوب و خشک کا ب در تمامی مناطق بره ترتیرب   
درصد بود. بیشترین و کمترین فراوانی روزهای مرطروب کرا ب    49/۰

هرای تربرت حیدریره و    درصرد در ایسرتگاه   27/۰و  ۵۱/۱به ترتیب با 
 سرخق مشاهده گردید. 
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 در مناطق مورد مطالعه AgMERRAبندی شده های آب و هوایی شبکهفراوانی روزهای مرطوب و خشک کاذب در داده -۵جدول 
Table 5- Frequency of false wet and false dry days in AgMERRA gridded weather data in the studied areas 

 مکان
Site 

 روز مرطوب کاذب )درصد(
False wet days % 

روز خشک کاذب 

 )درصد(
False dry days % 

 تربت جاد
Torbat Jam 

0.44 0.31 

 تربت حیدریه
Tobat Heydarieh 

1.51 0.65 

 سباوار
Sabzevar 

0.39 0.48 

 سرخق
Sarakhs 

0.27 0.32 

 او،ان
Ghoochan 

0.36 0.70 

 کاشمر
Kashmar 

0.51 0.62 

 گناباد
Gonabad 

0.39 0.30 

 مشهد
Mashhad 

0.11 0.57 

 نیشابور
Neyshabour 

1.02 0.63 

 
جراد بره ترتیرب برا     های او،ران و تربرت   با این وجود شهرستان

های خشک کرا ب  درصد بیشترین فراوانی روز 3۱/۰و  7۰/۰میانگین 
توان بیان نمرود  را به خود اختصاص دادند. با توجه به نتایج حاصله می

هرای  نادیک به توزی  داده AgMERRAهای بارندگی که توزی  داده
( بیران داشرتند کره    24لشرکری و همکراران     بارندگی مشاهداتی بود.

آوری شرده از  های جمر  تلفیقی از داده AgMERRAهای اگر،ه داده
باشد  برا ایرن وجرود مسرئله عردد      های زمین مرج  میسطح ایستگاه

 .مانده استت مین دایق توزی  بارندگی هنوز به اوت خود باای
های ه از دادهسازی شده با استفادنیاز آبی گندد دیر شبیه 2شک  

هرای  دهرد. برر مبنرای داده   را نشران مری   AgMERRAمشاهداتی و 
مشاهداتی میانگین بلندمدت نیاز آبری در کر  منطقره مرورد مطالعره      

متر بود. به طوری که شهرسرتان مشرهد و نیشرابور بره     میلی ۰4/2۰7
متر بره ترتیرب کمتررین و    میلی ۰7/27۰و  6۵/۱74ترتیب با میانگین 

سازی شرده برا   آبی را دارا بودند. پراکندگی نیاز آبی شبیهبیشترین نیاز 
و مشراهداتی  برا توجره بره طرول       AgMERRAهای استفاده از داده

جعبه( تنها برای مناطق سباوار  او،ان  گناباد و مشهد نادیک به هرر  
سرازی شرده برا    بود اما نحوه توزی   حداا  و حداک ر نیراز آبری شربیه   

در تمامی مناطق متفاوت از مقادیر  AgMERRAهای استفاده از داده
(. با این 2های مشاهداتی بود  شک  سازی شده با استفاده از دادهشبیه

سرازی شرده برا اسرتفاده از     وجود تفاوت ضریب تغییرات نیاز آبی شبیه
سرازی شرده   از ضریب تغییرات نیاز آبی شبیه AgMERRAهای داده

 برای مناطق تربرت جراد  تربرت    های مشاهداتی تنهابا استفاده از داده

( 4۱+ درصرد   ۵ترا   -۵حیدریه و گناباد خارج از محدوده ااب  پذیرش 
توان بیان نمود کره اسرتفاده از   (. به طور کلی می3ارار داشت  شک  

نتوانست تغییرات درون سالی نیاز آبی در این AgMERRA های داده
 مناطق را به خوبی نشان دهد.

در  AgMERRAهرای  شده با استفاده از دادهسازی نیاز آبی شبیه
حیدریه  سباوار  کاشمر و مشهد بیشتر از نیاز  جاد  تربتمناطق تربت 

(. 4های مشاهداتی برود  شرک    سازی شده با استفاده از دادهآبی شبیه
سرازی شرده برا    به طوری که میاان انحراف میانگین نیراز آبری شربیه   

سرازی شرده برا    نیاز آبری شربیه  از  AgMERRAهای استفاده از داده
  ۰7/9های مشاهداتی بررای ایرن منراطق بره ترتیرب      استفاده از داده

درصد بود. در او،ان میانگین نیراز آبری    9۵/3و  9۰/6  22/7  ۵4/28
و مشراهداتی   AgMERRAهرای  سازی شده با اسرتفاده از داده شبیه

منراطق  درصد( و در مرابقی   67/۱بسیار به هر نادیک بودند  انحراف 
کمتر از  AgMERRAهای سازی شده با استفاده از دادهنیاز آبی شبیه

سازی شرده برا اسرتفاده از    مشاهداتی بود. میاان انحراف نیاز آبی شبیه
سرازی شرده برا اسرتفاده از     از نیاز آبی شربیه  AgMERRAهای داده
حیدریه و گناباد  های مشاهداتی نیا برای تماد مناطق به جا تربتداده
( اررار داشرت. ایرن امرر     4۱+ درصد  ۱۰تا  -۱۰ر بازه ااب  پذیرش د
تواند به دلی  تفاوت بیشتر مقادیر تشعش  خورشیدی  دمای حداک ر می

حیدریه و گناباد  با مقادیر مشاهداتی در تربت AgMERRAو حداا  
 (.2نسبت به سایر مناطق باشد  جدول 
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 در مناطق مورد مطالعه  AgMERRAو  (OWD)های آب و هوایی مشاهداتیسازی شده با استفاده از دادهای نیاز آبی شبیهنمودار جعبه -۲شکل 

Figure 2- Box plots of simulated crop water requirement during growth season of rainfed wheat using observed weather data 

(OWD) and AgMERRA in the studied areas 

 
هرای  سرازی شرده برا اسرتفاده از داده    عملکرد گندد شبیه ۵شک  

دهد. میانگین عملکررد گنردد   را نشان می AgMERRAمشاهداتی و 
کیلروگرد در هکترار برود.     3۵/4۱۵دیر در ک  منطقره مرورد مطالعره    

کیلوگرد در هکتار و او،ان برا   22۵دود شهرستان گناباد با میانگین ح
کیلوگرد در هکتار به ترتیب کمترین و بیشترین میانگین عملکرد  ۵4۰

سازی شده با اسرتفاده از  را دارا بودند. توزی  و پراکندگی عملکرد شبیه
در اک ررر منرراطق مررورد مطالعرره متفرراوت از  AgMERRAهررای داده

های مشاهداتی برود  شرک    هسازی شده با استفاده از دادعملکرد شبیه
هررای سررازی شررده بررا اسررتفاده از داده (. حررداک ر عملکرررد شرربیه ۵

AgMERRA   در تربت جاد بیشتر و در او،ان  گناباد و مشهد کمترر
هرای مشراهداتی   سازی شده با استفاده از دادهاز حداک ر عملکرد شبیه

با ایرن  بود. در مابقی مناطق این دو عملکرد به یکدیگر نادیک بودند. 
هررای سررازی شررده بررا اسررتفاده از دادهوجررود حررداا  عملکرررد شرربیه

AgMERRA سرازی  در تمامی موارد متفاوت از حداا  عملکرد شبیه

کره طرول   های مشاهداتی بود. با توجه بره ایرن  شده با استفاده از داده
دهرد   درصد میانی نمررات را نشران مری    ۵۰جعبه  دامنه ،ارکی یعنی 

سازی تنها در مناطق سرخق  او،ان و گناباد پراکندگی عملکرد شبیه
و مشاهداتی مشابه یکدیگر  AgMERRAهای شده با استفاده از داده

سازی شده با استفاده از ود ضریب تغییرات عملکرد شبیهبا این وج بود.
در اک ررر منرراطق مشررابه ضررریب تغییرررات   AgMERRAهررای داده

های مشاهداتی برود  شرک    سازی شده با استفاده از دادهعملکرد شبیه
سازی شده با استفاده از (. به طوری که ضریب تغییرات عملکرد شبیه3

ان و مشهد خرارج از محردوده   تنها برای او، AgMERRAهای داده
+ درصرد ضرریب تغییررات عملکررد     ۵ترا   -۵محدوده اابر  پرذیرش   

های مشراهداتی و بررای کاشرمر در    سازی شده با استفاده از دادهشبیه
(. لذا در بررسی تغییر پرذیری  3نادیک این محدوده ارار داشت  شک  

عملکرد بهتر است برا احتیراط و شراید پرق از انجراد تصرحیحات برا        
 های تصحیح اریبی موجود از این مجموعه داده استفاده نمود.روش
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سازی از ضریب تغییرات شبیه AgMERRAهای آب و هوایی سازی شده با استفاده از دادهتفاوت ضریب تغییرات نیاز آبی/عملکرد شبیه -۳شکل 

 در مناطق مورد مطالعه  (OWD)مشاهداتیهای آب و هوایی با استفاده از داده
Figure 3- Deviation inter-annual coefficient of variation (CV) in crop water requirement/yield simulated with AgMERRA 

weather data from long-term average CV simulated entirely with OWD in the studied areas 
 

 
از میانگین بلندمدت  AgMERRAهای آب و هوایی سازی شده با استفاده از دادهانحراف میانگین بلندمدت نیاز آبی/عملکرد شبیه -۴شکل 

 در مناطق مورد مطالعه  (OWD)های آب و هوایی مشاهداتیسازی با استفاده از دادهشبیه
Figure 4- Deviation of long-term average crop water requirement/yield simulated with AgMERRA weather data from 

longterm average simulated entirely with OWD in the studied areas 
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در مناطق   AgMERRAو   (OWD)های آب و هوایی مشاهداتیسازی شده گندم دیم با استفاده از دادهای عملکرد شبیهنمودار جعبه -۵شکل 

 مورد مطالعه
Figure 5- Box plots of simulated yield of rainfed wheat using observed weather data (OWD) and AgMERRA in the studied 

areas 

 

های سازی شده با استفاده از دادهمیانگین بلند مدت عملکرد شبیه
AgMERRA  بور بیشررتر از جرراد  مشررهد و نیشررادر منرراطق تربررت

هرای  سازی شرده برا اسرتفاده از داده   میانگین بلند مدت عملکرد شبیه
(. بره طروری کره میراان انحرراف عملکررد       3مشاهداتی بود  شرک   

از مشراهداتی   AgMERRAهرای  سازی شده با اسرتفاده از داده شبیه
(. 3درصد بود  شک   44/6و  7۵/2  ۵2/۵برای این مناطق به ترتیب 

حیدریه و سباوار این دو عملکرد بسیار به هر نادیک ت در مناطق ترب
درصد( و در مابقی مناطق عملکرد  32/۰بودند  هردو با میاان انحراف 

کمتر از عملکرد  AgMERRAهای سازی شده با استفاده از دادهشبیه
(. در 3های مشراهداتی برود  شرک     سازی شده با استفاده از دادهشبیه

سرازی شرده برا    ی اختالف بین عملکرد شربیه مطالعات ابلی علت اصل
بندی شده و مشاهداتی را ناشری از اخرتالف   های شبکهاستفاده از داده

ها و مشاهداتی گراارش نمودنرد   بین تشعش  خورشیدی مجموعه داده

که ناشی از توپوگرافی ایر یکنواخت و پیچیده منراطق مرورد مطالعره    
ین بلنرد مردت عملکررد    (. انحراف میرانگ 42و  4۱  4۰  2بوده است  

 AgMERRAبندی شده های شبکهسازی شده با استفاده از دادهشبیه
هرای  سازی شده با اسرتفاده از داده از میانگین بلند مدت عملکرد شبیه
+ درصرد اررار داشرت.    ۱۰تا  -۱۰مشاهداتی در تمامی مناطق در بازه 
جهرت بررآورد    AgMERRAهرای  این امر بیانگر اابلیت خروب داده 

باشد. یاتگین بلند مدت عملکرد گندد دیر در مناطق مورد مطالعه میم
بندی های شبکهای بر روی داده( در مطالعه4۱وان وارت و همکاران  

سرازی شرده گنردد     شده پروژه پاور ناسا بیان داشتند که عملکرد شبیه
درصد از مناطق مورد مطالعه به ترتیب بیشتر  22و  33برنج و  رت در 

سازی شده با اسرتفاده  + درصد عملکرد شبیه۱۰تا  -۱۰از بازه  و کمتر
 های مشاهداتی ارار داشت.از داده
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 گیری  نتیجه

بندی شده تشعشر  خورشریدی    های شبکهکه داده با توجه به این
در مناطق االیمی خشک  نیمره   AgMERRAدمای حداک ر و حداا  

توافرق خروبی برا    خشک و معتدل استان خراسان رضوی همبستگی و 
های فاارد  ها در مکانتوان از این دادههای مشاهداتی داشتند  میداده

هرای نرااص یرا    ایستگاه هواشناسی و یا مناطق دارای ایستگاه با داده
دوره آماری کوتاه در استان خراسان رضوی استفاده نمود. با این حرال  

بررا مقررادیر  AgMERRAمقایسرره بارنرردگی روزانرره و سرررعت برراد  
مشاهداتی متناظر بیانگر عدد اابلیت بارندگی روزانه و سرعت باد ایرن  

 مجموعه داده برای استفاده در این منطقه بود. 
هرای  های مبتنری برر داده  سازیهمچنین نتایج نشان داد که شبیه

AgMERRA   در برخرری منرراطق تغییرررات درون سررالی نیرراز آبرری و
های ان بیان داشت که دادهتوعملکرد را به خوبی نشان ندادند. لذا می

سرازی دایرق نیراز آبری و     برای شبیه AgMERRAبندی شده شبکه
برا ایرن وجرود    عملکرد در یک سال خاص زیاد ااب  اعتمراد نیسرتند.   

سازی شرده برا اسرتفاده از    میانگین بلند مدت نیاز آبی و عملکرد شبیه

در تمرامی منراطق بره جرا      AgMERRAبندی شرده  های شبکهداده
تربت حیدریه و گناباد برای نیاز آبی نادیک به میانگین بلند مدت نیراز  

های مشراهداتی برود.   سازی شده با استفاده از دادهآبی و عملکرد شبیه
با توجه به اینکه حداا  داده آب و هوایی مرورد نیراز بررای    در نتیجه 

عشر  خورشریدی    سرازی گیراه زراعری تش   های شبیهاجرای اک ر مدل
 AgMERRAبارندگی  دمای حداک ر و حداا  بروده  مجموعره داده   
سازی نیاز آبری و  اابلیت خوبی برای استفاده در مدلسازی گیاه و شبیه

جهرت مطالعراتی   توان عملکرد دارند. بنابراین از این مجموعه داده می
د همچون تغییر االیر  خأل عملکرد و امنیت اذایی که به میانگین بلنر 

استفاده نمود. البتره برا   مدت عملکرد نیاز دارند  در منطقه مورد مطالعه 
ها بردون تصرحیح جهرت بررآورد نیراز آبری و       توجه به اینکه این داده

بنردی شرده   هرای شربکه  عملکرد استفاده شدند  اابلیت اطمینران داده 
AgMERRA ویژه در تربت حیدریه و گناباد در منطقه مورد مطالعه به

با مقایسه و واسنجی فصلی یا طی دوره رشد گیراه بره جرای     تواندمی
 ارزیابی سارنه که در این مطالعه استفاده شد  یهبود یابد.
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Introduction: Estimating crop water requirement, crop yield and their temporal and spatial variability using 
crop simulation models are essential for analysis of food security, assessing impact of current and future climates 
on crop yield and yield gap analysis, however it requires long-term historical daily weather data to obtain robust 
predictions. Depending on the degree of weather variability among years, at least 10–20 years of daily weather 
data are necessary for reliable estimates of crop yield and its inter-annual variability. In many regions where 
crops are grown, daily weather data of sufficient quality and duration are not available. In this way, gridded 
weather databases with complete terrestrial coverage are available which require comprehensive validation 
before any application. These weather databases typically derived from global circulation computer models, 
interpolated weather station data or remotely sensed surface data from satellites. The aims of this study were to 
evaluate differences between grided AgMERRA weather data and ground observed data and quantify the impact 
of such differences on simulated water requirement and yield of rainfed wheat at 9 different locations in 
Khorasan Razavi province. 

Materials and Methods: AgMERRA dataset (NASA’s Modern-Era Retrospective analysis for Research and 
Applications) was selected as the girded weather data source for use in this study because it is publically 
accessible. We evaluated AgMERRA weather data against observed weather data (OWD) from 9 meteorological 
stations (Torbat Jam, Torbat Heydarieh, Sabzevar, Sarakhs, Ghoochan, Kashmar, Gonabad, Mashhad, and 
Neyshabour) in Khorasan Razavi province. For each weather variable (solar radiation, maximum temperature, 
minimum temperature, precipitation, and wind speed), the degree of correlation and agreement between OWD 
and AgMERRA data for the grid cell in which weather stations were located were evaluated. The intercept (b), 
slope (m), and coefficient of determination (r2) of the linear regression were calculated to determine the strength 
and bias of the relationship, while the root mean square error (RMSE) and normalized root mean square error 
(NRMSE) were computed to measure the degree of agreement between data sources. Crop water requirement or 
actual crop evapotranspiration (ETc) under standard condition was computed using CROPWAT 8.0. The CSM-
CERES-Wheat (Cropping System Model-Crop Environment Resource Synthesis-Wheat) model, included in the 
Decision Support System for Agrotechnology Transfer (DSSAT v4.6) software package was used to calculate 
rainfed wheat yield. For each location in this study, rainfed wheat grain yield and water requirement were 
simulated using ground-observed and AgMERRA weather data and outputs were compared with each other. 

Results and Discussion: The results of this study showed that AgMERRA daily maximum and minimum 
temperature and solar radiation showed strong correlation and good agreement with data from ground weather 
stations. AgMERRA daily precipitation had low correlation and good agreement (mean r2= 0.34, RMSE= 2.25 
mm and NRMSE= 4.94% across the 9 locations) with OWD daily values, but correlation with 15-day 
precipitation totals were much better (mean r2 >0.7 across the 9 locations). There was reasonable agreement 
between a number of observed dry and wet days with AgMERRA compared to OWD. Results indicated that 
coefficient of variation of simulated water requirement and yield using AgMERRA weather data was remarkably 
similar to the degree of variation observed in simulated water requirement and yield using OWD at all locations 
(distribution of CVs in simulated water requirement and yield using AgMERRA weather data were within ±5% 
of the CV calculated for simulated water requirement and yield using observed weather data) except Torbat Jam, 
Torbat Heydarieh and Gonabad for water requirement and Mashhad, Kashmar and Ghoochan for yield. There 
was good agreement between long-term average yield simulated with AgMERRA weather data and long-term 
average yield simulated using observed weather data. For example, the distribution of simulated yields using 
AgMERRA data was within 10% of the simulated yields using observed data at all locations. Using AgMERRA 
weather data resulted in simulated crop water requirement that were not in close agreement with crop water 
requirement simulated with ground station data at two location including Gonabad and Torbat Heydarieh. 

Conclusions: These results supported the use of uncorrected AgMERRA daily maximum and minimum 
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temperature and solar radiation in areas that their weather stations only have a few years of daily weather records 
available or areas without weather station. Considering the advantage of continuous coverage and availability, 
use of AgMERRA dataset appears to be a promising option for simulation of long-term average yield and water 
requirement, as well as for assessing impact of climate change on crop production and also estimating the 
magnitude of existing gaps between yield potential and current average farm yield in Khorasan Razavi province. 
But they are not very reliable for accurate simulation of water requirement and yield in a specific year and 
estimate their inter-annual variation. 
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