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ABSTRACT
An accurate estimation of reference evapotranspiration is crucial for optimal irrigation scheduling and
management. Also, achieving accurate medium range forecasts of effective parameters in estimating reference
evapotranspiration is a key component for dynamic irrigation scheduling. This study was aimed to investigate
the effect of using Weather Research and Forecasting Model (WRF) regional forecasts to increase the accuracy
of reference evapotranspiration estimation. Consequently, the precision and accuracy of the model, and the
outcome of forecasts performance at 24, 48, 72, 96, and 120-hours were evaluated to estimate the reference
evapotranspiration. For this purpose, the output of the model for four stations including Qazvin, Esmaeil-Abad,
Karaj and Hashtgerd were extracted for a period of three months (May-July, 2018) with a 10-days average of
the base period. The weather data of 2018 at these stations with the corresponding ones were compared
afterwards. The results indicated that the 10-days reference evapotranspiration (average of all stations) in the
study period, according to the base period were -20.9, -8.12 and 7.83 percent, respectively. These variations
reflects the deviation of the reference evapotranspiration value in the study period in comparison with the base
period, indicating the need for using medium-range forecasting in order to correct reference evapotranspiration
estimates. The range of determination coefficient (R2) of model output was obtained to be between 0.813 and
0.921. Due to the statistics, the model output for all stations and the lead-time forecasting periods of 24, 48, 72,
96 and 120 hours can be evaluated with high accuracy and its application would enhance the accuracy of
reference evapotranspiration estimates. According to the results, not only in terms of time coordination, but
also in terms of quantity, there was a high similarity between the estimated values of evapotranspiration derived
from its post-statistical output of the (WRF) with calculated values.
Keywords: Reference Evapotranspiration, Irrigation scheduling, Medium-Range Weather Forecasts, WRF
Regional Model.

Corresponding Author’s Email: mhomaee@modares.ac.ir

*

166

تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،51شماره  ،1فروردين 1399

استفاده از پيشبينیهای مدل منطقهای  WRFبرای افزايش دقت برآورد تبخير -تعرق مرجع
محمدحسن قرهداغی ،1مهدی همايی ،*1سيدمجيد ميرلطيفی ،1علیاکبر نوروزی

2

 .1گروه آبیاری و زهکشی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 .2پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت -1398/5/6 :تاریخ بازنگری -1398/6/7 :تاریخ تصویب)1398/6/20 :

چکيده
برآورد با دقت مناسب تبخیر -تعرق مرجـع برای مدیریت و برنامهریزی بهیـنه آبیاری ضـروری است .همچنیـن ،دستیابـی
به پیـشبینیهای میانمدت دقیق پارامترهای مؤثر در برآورد تبخیر -تعرق مرجع عنصری کلیدی برای برنامـهریزی پویای
آبیاری است .این پژوهش با هدف بررسی اثر استفاده از پیشبینیهای مدل منطقهای  WRFبرای افزایش دقت برآورد
تبخیر -تعرق مرجع انجام گردید .از این رو دقت و صحت برونداد و در نتیجه کارآیی پیشبینیهای  96 ،72 ،48 ،24و
 120ساعته مدل برای برآورد تبخیر-تعرق مرجع ارزیابی شد .به همین منظور خروجی مدل برای چهار ایستگاه قزوین،
اسماعیلآباد  ،کرج و هشتگرد در یک دوره سه ماهه (می تا ژوئیه سال  2018میالدی) استـخراج و با میانگین ده روزه
دورهی پایه و دادههـای هواشنـاسی سال  2018در ایستگاههای متناظر مقایسه شد .نتایج نشان داد که نرخ تغییرات
تبخیر -تعرق مرجع ده روزه (میانگین تمامی ایستگاهها) در دورهی مورد مطالعه نسبت دورهی پایه به ترتیب ، -20/9
 -8/12و  7/83درصد است .این درصد نرخ تغییرات نشاندهنده انحراف مقدار تبخیر -تعرق مرجع در دورهی موردمطالعه
نسبت به دورهی پایه است و بیانگر لزوم استفاده از پیشبینیهای میانمدت در برآورد صحیح تبخیر -تعرق مرجـع است.
دامنهی تغییرات ضریب تعیین ( )R2برونداد مدل بین  0/813تا  0/921بهدست آمد .با توجه به آمارههای مورد بررسی،
برونداد مدل برای همهی ایستگاهها و طول دورههای پیشبینی  96 ،72 ،48 ،24و  120ساعته با دقت زیاد و مناسب
ارزیابی شده و استفاده از آن موجب افزایش دقت برآورد تبخیر -تعرق مرجع میگردد .یافتهها نشان داد که نه تنها از نظر
هماهنگی زمانی ،بلکه به لحاظ مقدار نیز همانندی بسیار زیادی بین مقادیر برآورد شده تبخیر -تعرق مرجع حاصل از
پسپردازش آماری برونداد مدل پیشبینی و تحقیقاتی آب و هوا ( )WRFبا مقادیر محاسبه شده تبخیر -تعرق مرجع توسط
دادههای ایستگاههای هواشناسی متناظر در نقاط مورد مطالعه وجود دارد.
واژههای کليدی :تبخیر -تعرق مرجع ،برنامهریزی آبیاری ،پیشبینیهای میانمدت هواشناسی ،مدل منطقهای WRF

مقدمه
بیش از  75درصد مساحت کشور ایران را مناطق خشک و
نیمهخشک تشکیل میدهند .آب آبیاری ،مهمترین نهاده و عامل
محدودکننده در توسعه پایدار بخش کشاورزی است .در مناطقی
که با محدودیت منابع آب مواجه هستند بهترین راهبرد برای
کاهش زیانهای ناشی از کمبود آب ،مدیریت تقاضا است .در ایران
شاهد دورههای متناوب خشک به لحاظ ماهیت و طبیعت اقلیم و
تنوع آن هستیم .عالوه بر این به دلیل تغییر در الگوهای اقلیمی
خطر وقوع دورههای طوالنی خشک افزایش یافته است .تولید
محصوالت کشاورزی از نظر کمی و کیفی شدیداً تحت تأثیر شرایط
جوی هر منطقه قرار دارند ،بنابراین بهبود و ارتقا پایش منابع و

* نویسنده مسئول:

مصارف آب میتواند در افزایش بهرهوری مصرف آب و کاهش
خطرات ناشی از کمبود منابع آب نقش تأثیرگذاری را ایفا نماید.
در سامانههای آبیاری ،بهبود فرآیندهای مصارف واقعی منابع آبی
و دستیابی به افزایش تولید به ازای واحد مصرفی امری مهم و
ضروری است .در طراحی سامانههای آبیاری به شیوه معمول فعلی،
بیشینه نیاز آبی گیاه در طول فصل دوره رشد برای تأمین آب
موردنیاز در نظر گرفته میشود و در تمامی فصل زراعی ،برنامه-
ریزی آبیاری 1یکسانی اعمال میشود .تبخیر -تعرق مرجع

2

( )EToشاخصی مهم در تعیین نیاز آبی بخش کشاورزی است و با
توجه به ارتباط پیچیده بین خصوصیات توپوگرافی و ماهیت اقلیم،
متغیر در مکان است .برآورد دقیق تبخیـر -تعرق برای برنامهریزی
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1. Irrigation Scheduling
)2. Reference evapotranspiration (ETo

قره داغی و همکاران :استفاده از پيش بينی های مدل منطقه ای ...

آبیاری و ارزیابی بـهرهوری مصرف آب بهویژه در نواحی
نیمهخشک بسیار مـهم و ضـروری است ( .)Leib et al., 2012در
شرایـط حاضر ،مدیـریت و برنامـهریزی آبیاری بر اساس برآورد
نیاز آبی بر مبنای آمار بلندمدت هواشناسی است .بدیهی است که
شرایط واقعی همواره با متوسط آمار بلندمدت متفاوت است و از
این رو نیاز آبی برآورد شده با نیاز آبی در شرایط واقعی اختالف
خواهد داشت .یکی از عوامل مهم در ایجاد این اختالف بروز
نوسانات اقلیمی است .برنامهریزی آبیاری فرآیندی است که طی
آن در مورد زمان و مقدار آبیاری تصمیمگیری میشود ( Pereira,
 .)1999برنامهریزی آبیاری ،اصلی مهم در بهبود کارایی مصرف
آب است .برنامهریزی نامناسب آبیاری میتواند موجب کم آبیاری
و وارد آمدن تنش به گیاه و بهتبع آن کاهش محصول و یا آبیاری
بیش از اندازه شود که آن نیز سبب استفاده نامناسب از آب ،انرژی،
نهاده های کشاورزی ،آلودگی منابع آب و فرسایش خاک خواهد
شد ( .)Annandale et al., 2011چرخههای طبیعی اقلیمی بیانگر
دورههای خشک بحرانی میباشند .بهبود و افزایش راندمان
استفاده از منابع آبی برای جلوگیری از کمبود و ایجاد بحران الزم
و ضروری است .پایش تبخیر -تعرق1نقش مهمی در مدلسازی
منطقهای و فرامنطقهای چرخههای اقلیمی و هیدرولوژیکی و
همچنین ارزیابی تنشهای زیستمحیطی بر اکوسیستمهای
طبیعی و کشاورزی ایفا میکند (.)Kustas and Norman, 1996
مطالعات انجامشده در بخشهای مختلف جهان نشان میدهد که
تالشها برای بهبود برآورد تبخیر -تعرق مرجع نقشی مهم و
اساسی در دستیابی به صرفهجویی بیشتر و افزایش کارایی مصرف
آب در اراضی تحت آبیاری دارد ( .)Bucks et al., 1988در برنامه-
ریزی تقویمی2مقادیر حدی هواشناسی بهحساب نمیآید که
ممکن است باعث ایجاد اشکال در سالهای مختلف گردد .هیچ
یک از روشهای سنتی نمیتواند اطالعات الزم برای تعیین میزان
آب موردنیاز آبیاری را تأمین نماید (.)Hunsaker et al., 2015
مطالعات اخیر نشان میدهد تغییر اقلیم با افزایـش دما ،تبخیر و
طول مدت و شدت دورههای خشک بر روی نیاز آبی گیاهان در
مناطق مدیترانهای اثرگذار بوده است ( .)Fader et al., 2015در
اثر این پدیده مقدار ،توزیع زمانی و نوع بارش در یک منطقه
دستخوش تغییر قرار میگیرد و منجر به مصرف نادرست آب،
کاهش تولید و درآمد در بخش کشاورزی و در پی این دو موجب
کاهش بهرهوری آب و رضایتمندی بهرهبرداران میگردد .تمرکز

1. Evapotranspiration
2. Calendar Scheduling
3. Real-time Irrigation Scheduling
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بر روشهای برآورد صحیح تبخیر -تعرق از اولویتهای تحقیقاتی
برنامهریزی آبیاری میباشند .به منظور دستیابی به مدیریت
مطلوب منابع آب و بهبـود عملـکرد سامـانههای آبیـاری ،الزم
اسـت برنامـهریزی بههنـگام آبیـاری 3مورد توجه قرار گیرد .برای
انجام برنامـهریزی به شیوه بههنگام ،پیشبینی روزانه تبخیر-
تعرق مرجع مورد نیاز است ( .)Ballesteros et al., 2016بیشتر
پژوهشها با تمرکز بر دادههای هواشناسی (شرایط آب و هوایی)
در زمان دورهی رشد گیاه با تأکید بر نقش الگوهای بزرگ مقیاس

4

در تولید محصوالت کشاورزی منتشر شده اند در حالیکه از
تأثیرات استفاده از پیشبینیهای کوتاهمدت هواشناسی 5در
تصمیمهای مـدیـریتی چشمپوشی شده است ( Baigorria et al.,

 .)2008اگرچـه استـفاده از پیـشبینیهای فصلـی هواشـناسی

6

برای تصمیـمگیریهای کشاورزی (انتخاب نوع محصول و سایر
تصمیمها) امیـدبخش است ،اما استفاده از پیشبینیهای
کوتاهمدت هواشناسی قابل اعتمادتر است و مزایای قابلتوجهی
برای بهرهبرداران به ارمغان میآورد (.)Crane et al., 2010
بهمنظور بهبود برنامهریزی آبیاری ،ارتباط با یک سرویس پیـش-
بینی با قابلیت پیشبینی  3تا  10روز آینده از اهمیت باالیی
برخوردار است ( .)Rinaldi and He, 2014بر مبنای مطالعات انجام
شده ،پژوهشگران مدیریت آبیاری بر مبنای دادههای به هنگام
هواشناسی را بهعنوان راهحلی جدید پیشنـهاد نمودند ( Xu et
 .)al., 2012با توجه به دادههـای اندازهگیری شده هواشناسی،
استفاده از دادههای پیشبینی شده هواشناسی در برآورد تبخیر-
تعرق مرجع ،نتایج قابل قبولی را ارائه میدهد .طبق نتایج
بهدستآمده ،برنامهریزی روزانه بر مبنای روش فائو پنمن -مانتیث
بهترین نتایج را نشان میدهد ( .)Lorite et al., 2015بارش و
تبخیر -تعرق مرجع مهمترین متغیرهای مدیریت آب در
کشاورزی و فرآیندهای هیدرولوژیکی هستند .تبیین مناسب روند
تبخیر -تعرق مرجع و تغییرات آنها در زمان ،از ضروریات انجام
مطالعات در زمینههای هواشناسی ،هیدرولوژی و کشاورزی است.
پیشبینی صحیح روند تبخیر -تعرق مرجع ،نقشی مهم و تعیین-
کننده را در برنامهریزی آبیاری و طراحی سامانـههای زراعی ایفا
مینماید .خطا در پیشبینی زمان تابش آفتاب ،سرعت باد،
حداکثر دما و حداقل دما به ترتیب بیشترین تأثیـر را بر خطای
پیـشبینی  EToمیگذارند ( .)Yang et al., 2016دادههای
پیشبینیشده ،پیش از ترکیب با دادههای مشاهدهای را دادهها یا

4. Large-scale patterns
5. Short-term weather forecasts
6. Seasonal weather forecasts
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اطالعات زمینهای مینامند ( .)Dee et al., 2011اطالعات
هواشناسی عمومی یک منبع دادهای باز است که میتواند برای
پیشبینی تبخیر -تعرق مرجع در آینده نزدیک مورد استفاده قرار
گیرد .برآورد تقاضای آبیاری مستلزم برآورد تبخیر -تعرق مرجع
است که یک الگوریتم پیچیده فیزیکی است و پارامترهای مختلف
آب و هوا را در بر میگیرد .اکثر مطالعات گزارششده بر روی
پیشبینی روز به روز نیاز آبیاری با استفاده از دادههای مشاهدهای
حاصل از ایستگاه هواشناسی متمرکز بودند ( Traore et al.,
 .)2017در سالهای اخیر مدل میان مقیاس پیشبینی و
تحقیقاتی آب و هوا ( )WRFمعرفی شده است ( Skamarock
 .)et al., 2008این مدل ،نسل بعد از سیستم میان مقیاس پیش-
بینی عددی وضع هوا است که هم پیشبینی عملیاتی و هم
نیازهای تحقیقاتی را برآورده میکند .با توجه به بررسی منابع
موجود ،پیشبینی تبخیر -تعرق مرجع امکان برنامهریزی صحیح
آبیاری را فراهم میآورد .از آنجا که اساس برنامهریزی آبیاری،
مقدار تبخیر -تعرق گیاهان است ،برآورد دقیق نیاز آبی گیاهان
به واقعی شدن برنامهریزی آبیاری با توجه به نوسانات اقلیمی و
در نتیجه تغییرات نیاز آبی گیاهان طی فصول مختلف دورهی
کشت ضروری به نظر میرسد .هدف این پژوهش ،ارزیابی دقت
مدل منطقهای  WRFبرای پیشبینی تبخیر -تعرق مرجع با طول
دورههای پیشبینی  96 ،72 ،48 ،24و  120ساعته بهمنظور
افزایش دقت برآورد تبخیر-تعرق مرجع بود.

مواد و روشها

برای برآورد تبخیر -تعرق مرجع ،دادههای هواشناسی شامل دمای
هوا ،رطوبت نسبی ،دمای نقطه شبنم ،سرعت باد و تابش
خورشیدی مورد نیاز است .در این پژوهش دادههای هواشناسی
موردنیاز بهصورت سه ساعته (در ساعتهای ،09 ،06 ،03 ،00
 18 ،15 ،12و  )21برای ایستگاههای قزوین و کرج (دوره 31
ساله 1988 ،تا  )2018و ایستگاههای اسماعیلآباد (اقبالیه) و
هشتگرد (دوره  11ساله 2008 ،تا  )2018از سازمان هواشناسی
کشور1دریافت گردید (در جدول ،1-برخی ویژگیهای جغرافیایی
و اقلیمی ایستگاههای موردمطالعه آورده شده است) .قبل از
استفاده از دادههای هواشناسی ،کیفیت دادهها با استفاده از روش
کنترل کیفیت توصیهشده توسط  Allen et al., 1998بررسی
و کنترل گردید .سپس بهمنظور آمادهسازی و استفاده از دادهها،
در ابتدا از دادههای هواشناسی سه ساعته هر شبانهروز برای
پارامترهای دمای هوا ،رطوبت نسبی ،دمای نقطه شبنم و سرعت
باد میانگینگیری شده و مقدار روزانه پارامتر موردنظر محاسبه
شد .سپس با استفاده از مقادیر روزانه پارامترها ،مقدار تبخیر-
تعرق مرجع روزانه بهدست آمد .الزم به ذکر است بهمنظور هم-
زمانی و همپوشانی کامل دادههای هواشناسی با برونداد مدل،
ساعت ( 1200 UTCساعت هماهنگ جهانی) بهعنوان مبنای
تبدیل داده های سه ساعته به روزانه در نظر گرفته شد .در ادامه
بهمنظور محاسبه تبخیر -تعرق ده روزه از دادههای هواشناسی
روزانه بهصورت ده روزه میانگینگیری و از روی دادههای
هواشناسی مربوط به هر دهه ،مقدار تبخیر -تعرق مرجع ده روزه
محاسبه گردید.

دادههای هواشناسی
جدول  -1برخی ويژگیهای جغرافيايی و اقليمی ايستگاههای موردمطالعه
اقلیمی*

ایستگاه

کد ایستگاه

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

ارتفاع از سطح دریا (متر)

شرایط

اسماعیلآباد (اقبالیه)
قزوین
کرج
هشتگرد

99355
40731
40752
99396

36/25
36/319
35/807
36/007

49/899
50/02
50/954
50/747

1249
1279/1
1292/9
1612/9

نیمهخشک
نیمهخشک
نیمهخشک
نیمهخشک

*

شرايط اقليمی ،بر اساس شاخص خشکی برگرفته از نسبت بارندگی به تبخير -تعرق گياه مرجع (روش پيشنهادی پنمن -مانتيث فائو) تعيين شد.

مدل پيشبينی و تحقيقاتی آب و هوا ()WRF

مدلهای پیشبینی عددی وضع هوا 2شامل معادالت دیفرانسیلی
هستند که قوانین فیزیکی و دینامیکی نیوار3را توصیف میکنند .این
)1. Islamic Republic of Iran Meteorological Organization (IRIMO
)2. Numerical Weather Prediction (NWP
3. Atmosphere

معادالت دیفرانسیلی وابسته به مقادیر اولیه و مرزی بوده و با استفاده
از روشهای عددی حل میشوند .مدل پیشرفته ( WRFاطالعات
اینترنتی در دسترس https://www.mmm.ucar.edu/weather-
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 )research-and-forecasting-modelسامانهای با قابلیتهای
فراوان است که میتوان با استفاده از آن وضعیتهای مختلف نیوار
را شبیهسازی نمود .مدل  WRFمدلی غیرهیدروستاتیک با
گزینه اختیاری هیدروستاتیک در حین اجرا میباشد که
شبکهبندی افقی آن شبکه –  Cآراکاوا1است .در این مـدل از
طرحوارههـای انتگرالگیری مرتبه دوم و سوم زمانی رانگ – کوتا

2

و طرحوارههای مرتبه دو تا شش برای فرارفت در دو راستای افقی
و قائم استفاده میشود ( .)Xie et al., 2010این مدل از گام-
های زمانی کوچک برای مدلهای اکوستیک و امواج گرانشی
استفاده مینماید .با توجه به توسعه سامانه مدل منطقهای WRF
در سالهای اخیر و رایج شدن استفاده از آن در پیشبینیهای
نیواری ،راستی آزمایی برونداد این مدل بهعنوان پیشنیاز استفاده
از آن در برآورد تبخیر -تعرق مرجع ضروری است .منظور از فرآیند
راستی آزمایی ،ارزیابی کیفی پیشبینیهای هواشناسـی است که
در آن نـتایـج فرآیند پیـشبینی با دیدبانیهای متناظر با آن
مقایسه میشود .در این پژوهش مدل میان مقیاس  WRFنسخه
 3.9.1با دو دامنه با تفکیک افقی  27کیلومتر (دامنه بزرگ) و
 9کیلومتر(دامنه کوچکتر یا داخلی) برای یک دوره  92روزه از
ابتدای می تا انتهای ژوئیه  2018اجرا شد .در اجرای مدل از
دادههای  GFS3با قدرت تفکیک مکانی◦ 0/5◦ 0×/5بهعنوان
شرایط اولیه و مرزی استفاده شد .طرحوارههای استفادهشده در
شبیهسازی پارامترهای فیزیکی در جدول ( )2نشان داده شده
است .زمان اجرای مدل از ساعت ( 1200 UTCساعت هماهنگ
جهانی) هر روز تا  120ساعت بعد از آن است .برونداد مدل برای
پارامترهای دما ،رطوبت نسبی ،دمای نقطه شبنم ،سرعت باد و
تابش خورشیدی برای چهار ایستگاه قزوین ،اسماعیلآباد ،کرج و
هشتگرد در یک دوره سه ماهه (می تا ژوئیه سال  2018میالدی-
 92روز) استـخراج گردید .از آنجا که برونداد مدل برای پیش-
بینی پارامترهای یادشده بهصورت ساعتی است برای محاسبه هر
یک از طول دورههای پیشبینی  96 ،72 ،48 ،24و  120ساعته
همانند روش تبدیل دادههای هواشناسی ساعتی به روزانه از مقدار
پارامترها میانگینگیری شد .ایستگاههای قزوین و کرج بهعنوان
ایستگاههای اصلی و ایستگاههای اسماعیلآباد و هشتگرد بهدلیل
نزدیکی به آنها بهمنظور سنجش قدرت تفکیک مکانی مدل
 WRFانتخاب شدند .شکل ( ،)1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای

1. Arakawa C-grid
2. Runge-Kutta
)3. Global Forecast System (GFS
4. Bias
5. Bias Correction
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موردمطالعه را نشان میدهد .خطاهای موجود در مدلهای
هواشناسی را میتوان به دو نوع خطاهای سامانمند و غیر سامانمند
دستهبندی کرد .از منابع خطاهای سامانمند میتوان به
پارامترسازی نامناسب فرایندهای فیزیکی مانند همرفت و تابش و
یا اختالف در دادههای توپوگرافی مدل از قبیل ارتفاع و کاربری
سطح زمین و واقعیت اشاره کرد .خطاهای غیر سامانمند بیشتر
از خطای موجود در شرایط اولیه مدل ناشی میشود .پیشبینی-
های حاصل از برونداد خام مدل شامل خطاهای سامانمند بوده
که این خطاها در پیشبینیها باقیمانده و باعث بهوجود آمدن
اُریبی4در توزیع کلی پیشبینی میشوند .برای داشتن یک پیش-
بینی خوب و قابل استفاده ،اجرای الگوریتمهای مربوط به پس-
پردازش آماری ،برای رفع این خطا امری اجتنابناپذیر است
( .)Toth et al., 2003بهمنظور کاهش خطا در پیشبینی
پارامترها توسط مدل ،از تصحیحهای اُریبی5با روش تطبیق تابع
توزیع تجمعی 6بر روی خروجی مدل استفاده شد (معادله.)1
میانگین تابع چگالی احتمال الگ نرمال ،میانگین وزنی حاصل از
مدل پیشبینی است که اُریبی خطای آنها حذف شده و واریانس
آن یک ترکیب خطی از واریانس مدل پیشبینی است.
×

(رابطه )1

) 𝐹𝑅𝑊̅𝑃(𝑃𝑊𝑅𝐹 −
𝐹𝑅𝑊𝑃𝑣𝑒𝑑𝑡𝑠

= 𝑗𝑑𝑎𝑃𝑊𝑅𝐹,

𝑂𝑀𝐼𝑅𝐼̅𝑃 𝑠𝑡𝑑𝑒𝑣𝑃𝐼𝑅𝐼𝑀𝑂 +

که در آن 𝑃𝑊𝑅𝐹,𝑎𝑑𝑗 ،پارامتر اصالحشده مدل𝑃𝑊𝑅𝐹 ،
برونداد مدل برای پارامتر موردنظر 𝑃̅𝑊𝑅𝐹 ،میانگین برونداد مدل
برای کل دوره 𝑃̅𝐼𝑅𝐼𝑀𝑂 ،میانگین مقدار پارامتر موردنظر در
ایستگاه هواشناسی متناظر برای کل دوره و 𝐹𝑅𝑊𝑃𝑣𝑒𝑑𝑡𝑠 و
𝑂𝑀𝐼𝑅𝐼𝑃𝑣𝑒𝑑𝑡𝑠 به ترتیب انحراف معیـار برونداد مدل و داده-
هـای هواشنـاسی ایستگاه متناظر میباشند.
تبخير -تعرق مرجع

تغییرات روزانه تبخیر -تعرق مرجع بهدلیل تغییرات در
پارامترهای هواشناسی اتفاق میافتد و با توجه به مکان7و زمان

8

تغییر مینماید .پوشش ابر و وقایع حدی در دما ،رطوبت و سرعت
باد بر تغییرات مکانی  EToاثرگذارند .تبخیر -تعرق مرجع مولفه-
ای کلیدی در مدلسازی گیاهی است و برای محاسبه آن دادههای
کامل و دقیق هواشناسی مورد نیاز است (.)Allen et al., 1998
تبخیر -تعرق مرجع ،اصلیترین پارامتر در تعیین مناسب و بهینه
نیاز آبی و مدیریت منابع آبی است ( Cruz-Blanco et al.,
6. Cumulative Distribution Function (CDF) Matching
7. Location
8. Date
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 .)2014تبخیر -تعرق توسط عوامل فیزیکی مانند متغیرهای
هواشناسی ،خصوصیات خاک و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه

شیب منحنی فشار بخار (  Rn ،)𝑘𝑃𝑎℃−1تابش خالص

2

( G ،)MJm-2day-1شار گرمایی خاک (𝛾 ، )MJm-2day-1

مانند نوع گیاه و زیستتوده1کنترل میگردد .با تعیین پارامترهای

ضریب ثابت سایکرومتری Tmean ،)𝑘𝑃𝑎℃−1(3میانگین دمای

گیاهی استاندارد و انجام آبیاری مناسب ،برای تعیین ETo
استاندارد ،تنها دادههای هواشناسی مورد نیاز است .بهطور کلی،
خصوصیات پارامترهای تبخیر -تعرق مزرعه بهصورت یک رابطه
خطی به  EToنسبت داده میشود .این رابطه نشاندهندهی
کنترل عوامل محیطی مانند تابش خورشیدی ،سرعت باد ،دما و
رطوبت هوا بر روی  EToاست .این عوامل با تأمین انرژی موردنیاز
تبخیر و یا افزایش راندمان انتقال بخارآب از روی سطح تبخیر
شونده بر روی تبخیر -تعرق تأثیر میگذارند .معادله پنمن –
مانتیث بر اساس توازن انرژی روی یک سطح مرطوب پوشیده از
گیاه چمن ارائه گردیده است .این معادله بهعنوان معتبرترین روش
برآورد تبخیر -تعرق مرجع توسط کارشناسان فائو معرفی شده
است .فرم کلی این معادله بهصورت زیر است ( Allen et al.,
:)1998
(رابطه )2

هوا در ارتفاع دو متری (℃) u2 ،میانگین  24ساعته سرعت باد
در ارتفاع دو متری ( 𝑒𝑠 ،)ms-1فشار بخار اشباع در ارتفاع دو
متری ( 𝑒𝑎 ،)kPaفشار بخار واقعی در ارتفاع دو متری ( )kPaو
𝑎𝑒  𝑒𝑠 −کمبود فشار بخار ( )kPaاست .در محاسبات روزانه
تبخیر -تعرق مرجع بهدلیل ناچیز بودن شار گرمایی روزانه خاک
زیر سطح گیاه مرجع ،مقدار پارامتر  Gمعادل صفر در نظر گرفته
میشود (.)Allen et al., 1998

900
) 𝑎𝑒 𝑢 (𝑒 −
𝑠 𝑇𝑚𝑒𝑎𝑛 + 273 2
) ∆ + 𝛾(1 + 0.34𝑢2

𝛾 0.408∆(𝑅𝑛 − 𝐺) +
= 𝑜𝑇𝐸

که در آن ETo ،تبخیر-تعرق مرجع (∆ ،)mm.day-1

جدول  -2برخی طرحوارههای انتخابشده برای فيزيک مدل

طرحواره

رهیافت

خرد فیزیک
تابش موج بلند
تابش موج کوتاه
همرفت

Lin et al., 1983

الیه مرزی
الیه سطحی
سطح زمین

RRTM
Dudhia
Kain-Fritsch
Mellor-YamadaJanjic
Monin-Obukhov
Unified Noah

شکل  -1موقعيت ايستگاههای مورد استفاده ،استانهای البرز و قزوين ،ايران.
ياختههای بزرگ نشاندهندهی دامنهی بزرگ ( 27کيلومتر) و ياختههای کوچک نشاندهندهی دامنهی داخلی ( 9کيلومتر)

1. Biomass
2. Net radiation

3. Psychrometric constant
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آمارههای مربوط به ارزيابی دقت پيشبينیهای مدل

به منظور ارزیابی کارایی مدل  WRFدر برآورد تبخیر -تعرق با
طول دورههای پیشبینی  96 ،72 ،48 ،24و  120ساعته از آماره-
های ضریب تعیین ( ،)R2ریشه دوم میانگین مربعات خطا
( ،)RMSEریشه دوم میانگین مربعات خطای نرمال شده
( ،)nRMSEکارآیی مدل ( ،)EFاُریبی ( ،)BIASضریب
رگرسیون ( 1)b0و امتیاز بریر( 2)BSاستفاده شد .این آمارهها
بیشترین کاربرد را در تجزیه و تحلیلهای مقایسهای دارند و از
آنها برای مقایسه پیشبینیهای یک مدل در برابر دادههای
مشاهدهای استفاده میشود ( .)Moriasi et al., 2007ضریب
تعیین ( ،)R2یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی ارتباط میان دو
متغیر  xو  yاست که بهصورت بیبعد نشان داده میشود و ارتباط
مستقیمی با ضریب همبستگی3دارد و در واقع توان دوم آن است.
یکی دیگر از آمارههایی که معموالٌ از آن برای ارزیابی دقت پیش-
بینیهای یک مدل در برابر مشاهدهها از آن استفاده میشود ریشه
دوم میانگین مربعات خطا ( )RMSEاست (:)3
(رابطه )3

∑𝑛𝑖=1(𝑂𝑖 − 𝑃𝑖 )2
𝑁

√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

از آنجا که مقدار  RMSEبه دامنهی تغییرات دادهها
وابسته است ،نمیتوان گفت چه مقدار از این شاخص نشاندهنده-
ی کفایت مدل است ،همچنین نمیتوان مقدار بهدست آمده از دو
مقایسهی متفاوت را با یکدیگر مقایسه نمود .به همین منظور برای
رفع این مشکل در این تحقیق از شاخص دیگری با نام ریشه دوم
میانگین مربعات خطا نرمال شده ( )nRMSEنیز استفاده شده
است (:)4
(رابطه )4

𝐸𝑆𝑀𝑅
̅𝑂

𝑛𝑅𝑀𝑆𝐸 = 100

کارآیی مدل ( )EFنیز یکی از دقیقترین و پرکاربردترین
آمارهها در مقایسهی مدل با مقادیر مشاهدهای است (:)5
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ضریب رگرسیون ( ،)b0آمارهی دیگری است که در این
پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است (:)7
) 𝑖𝑃 𝑖𝑂(∑𝑛𝑖=1
𝑛 100
∑𝑖=1 𝑂𝑖 2

(رابطه )7

= 𝑏0

ضریب رگرسیون ،از رگرسیون خطی متمایل به دادههای
مشاهداتی بهدستآمده و ثابت همگرایی کلی بین مقادیر مدل و
مقادیر مشاهدهای است .امتیاز بریر یک نمایه راستی آزمایی برای
پیشبینی های احتماالتی و همادی است که در واقع میانگین
مربعات خطای پیشبینی است و بهصورت زیر تعریف میشود (:)8
(رابطه )8

𝑛
1
∑ (𝑃𝑖 − 𝑂𝑖 )2
𝑁
𝑖=1

= 𝑆𝐵

در تمامی آمارههای یادشده (روابط  3تا 𝑂̅ ، 𝑂𝑖 ، 𝑃𝑖 ،)8
و  Nبهترتیب پیشبینی مدل ،دیدبانی متناظر برای روز  iام،
میانگین مقادیـر دیدبانی و تعـداد جفـت دادهی دیدبانی -پیش-
بینی است.

نتايج و بحث
در این پژوهش دقت برآورد تبخیر -تعرق مرجع با استفاده از مدل
 WRFارزیابی شد .در برنامهریزی آبیاری تقویمی به شیوهی
معمول ،برای محاسبه  EToاز میانگین ده روزه دورهی آماری
پایه 4استفاده میشود .به منظور نمایش تفاوت تبخیر -تعرق
مرجع با مقدار محاسبهشده توسط میانگیـن ده روزه دورهی پایه،
درصد نرخ تغییرات تبخیر -تعرق مرجع طی دورهی موردمطالعه
(می تا ژوئیه  )2018نسبت به مقدار  EToده روزه در دورهی پایه
(( 1988-2017ایستگاههای قزوین و کرج) و 2017-2008
(ایستگاههای اسماعیلآباد و هشتگرد)) در جدول ( )3ارائه شده
است .الزم به ذکر است که درصد نرخ تغییرات  EToبه شرح زیر
محاسبه شد:
(رابطه )9
× 100

)𝑒𝑛𝑖𝑙𝑒𝑠𝑎𝑏𝑜(𝐷𝑒𝑐𝑎𝑑𝑒−2018) −𝐸𝑇 𝑜(𝐷𝑒𝑐𝑎𝑑𝑒−

)𝑒𝑛𝑖𝑙𝑒𝑠𝑎𝑏𝐸𝑇 𝑜(𝐷𝑒𝑐𝑎𝑑𝑒−

𝑇𝐸

= 𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑒 %

کارآیی مدل بهصورت بیبعد نشان داده میشود و مقدار آن
بین منفی بینهایت و مثبت یک است .مقدار منفی این شاخص
نشاندهندهی دقت بسیار کم مدل در پیشبینی مقادیر مشاهده-
ای است و هر چه به یک نزدیکتر باشد راوی دقت بسیار زیاد مدل
خواهد بود .اُریبی ( )BIASآمارهای برای تشخیص بیشبرآورد یا
کمبرآوردی مدل است (:)6

که در آن ) ET 𝑜(𝐷𝑒𝑐𝑎𝑑𝑒−2018مقدار متوسط تبخیر-
تعرق مرجع ده روزه در دورهی موردمطالعه و
)𝑒𝑛𝑖𝑙𝑒𝑠𝑎𝑏 ET 𝑜(𝐷𝑒𝑐𝑎𝑑𝑒−مقدار متوسط تبخیر -تعرق مرجع
ده روزه در دورهی پایه است .بر پایه نتایج بهدستآمده ،نرخ
تغییرات  EToده روزه (میانگین تمامی ایستگاهها) در ماههای
می ،ژوئن و ژوئیه سال  2018نسبت دورهی پایه به ترتیب -20/9
 -8/12 ،و  7/83درصد است .به بیان دیگر ،مقدار میانگین تبخیر-
تعرق مرجع در ماههای می و ژوئن سال  2018کمتر از حد نرمال
دورهی پایه و در ماه ژوئیه بیش از حد نرمال دورهی پایه بوده
است .این درصد نرخ تغییرات  EToنشاندهندهی انحراف مقدار

1. Regression coefficient
2. Brier score

3. Correlation coefficient
4. Baseline

(رابطه )5

(رابطه )6

∑𝑛𝑖=1(𝑂𝑖 − 𝑃𝑖 )2
∑𝑛𝑖=1(𝑂𝑖 − 𝑂̅ )2

𝐸𝐹 = 1 −

𝑛
1
) 𝑖𝑂 ∑ (𝑃𝑖 −
𝑁
𝑖=1

= 𝑆𝐴𝐼𝐵

172

تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،51شماره  ،1فروردين 1399

مدل خواهد داشت ( .)Raziei and Pereira, 2013مقدار زیاد
(دستکم  )0/81آماره کارآیی مدل در تمامی طول دورههای
پیشبینی و همهی ایستگاههای موردمطالعه مؤید ارتباطی خوب
بین تبخیر -تعرق مرجع حاصل از مدل  WRFبا مقدار تبخیر-
تعرق مرجع مشاهدهای است (شکل -2د) .آمارهی اُریبی میانگین

تبخیر -تعرق مرجع در دورهی موردمطالعه نسبت به دورهی پایه
بوده و بیانگر لزوم استفاده از پیشبینیهای میان مدت در برآورد
صحیح تبخیر -تعرق مرجع است .مقادیر مقایسهی آماری بین
برآورد تبخیر -تعرق مرجع حاصـل از دادههـای مشاهـدهای
(دادههـای هواشناسـی) و پسپردازش آماری برونداد مدل
 WRFدر جدول ( )4نمایش داده شده است .با توجه به نتایج
مالحظه میشود که ضریب تعیین محاسبهشـده برای تمـامی
ایستگاهها و همهی طول دورههای پیشبینی بزرگتر از 0/81
است .بیشترین مقدار آن مربوط به ایستگاه اسماعیلآباد با طول
دورهی پیشبینی  24ساعته و کمترین مقدار آن متعلق به ایستگاه
قزوین با طول دورهی پیشبینی  120ساعته است .هر چه مقدار
ضریب تعیین ( )R2به یک نزدیکتر باشد ،ارتباط قویتری میان
دو متغیر وجود دارد .به عبارت دیگر مدل  WRFدست کم بیش
از  81درصد واریانس تبخیر -تعرق مرجع محاسبهشده توسط
دادههای هواشناسی را توصیف مینماید .همانطور که مشاهده
میگردد تقریب ًا در تمامی ایستگاهها با افزایش طول دورهی پیش-
بینی ضریب تعیین مدل کاهش مییابد ،اما در پایینترین مقدار
آن (طول دورهی پیشبینی  120ساعته) نیز بیانگر ارتباط بسیار
خوب تبخیر -تعرق مرجع حاصل از مدل با مقدار تبخیر -تعرق
مرجع مشاهدهای است (شکل -2الف) .آمارهی ریشه دوم میانگین
مربعات خطا ( ،)RMSEواریانس خطای مدل را در پیشبینی
مقادیر واقعی نشان میدهد .بنابراین هرچه مقدار این شاخص به
صفر نزدیکتر باشد مدل خطای کمتری در پیشبینی مقادیر
مشاهدهای خواهد داشت .مقدار آمارهی  nRMSEزیر  10درصد
نشاندهنده دقت بسیار باالی مدل10-20 ،درصد مناسب بودن
مدل 20-30 ،درصد دقت متوسط و بیش از  30درصد نشانهی
ضعف مدل در پیشبینی است .با توجه به محدوده آمارههای
 RMSEو ،nRMSEدقت مدل برای طول دورهی پیش-
بینی 48 ،24و  72ساعتهی همهی ایستگاهها و طول دورهی
پیشبینی  96و  120ساعتهی ایستگاه اسماعیلآباد بسیار باال
بوده است .همچنین دقت مدل در طول دورههای پیشبینی 96
و  120ساعتهی ایستگاههای قزوین ،کرج و هشتگرد در محدودهی
مناسبی ارزیابی شد (شکل -2ب و ج) .آمارهی کارآیی مدل ()EF
در واقع بزرگی نسبی واریانس باقیماندهها را در مقایسه با واریانس
دادههای مشاهدهای نشان میدهد .با توجه به رابطهی ( )5این
آماره از تقسیم میانگین مربع خطای مدل بر واریـانس دادههای
مشاهـدهای بهدست میآید .بنابراین ،اگر واریـانس باقـیماندهها
برابر با واریـانس دادههای مشاهدهای باشد ،مقدار کارآیی مدل
برابر با یک خواهد بود .در مقابل ،وقتیکه مقدار آن به سمت صفر
یا منفی گرایش پیدا کند ،میانگین مشاهدات پیشبینی بهتری از

تمایل مدل در بیشبرآورد کردن1و یا کمبرآورد کردن 2مقادیر
مشاهدهای نشان را میدهد .مقدار ُاریبی برابر با صفر نشاندهنده-
ی آن است که مدل بهخوبی توانسته مقادیر مشاهدهای را پیش-
بینی کند .همچنین مقادیر مثبت و منفی بهترتیب مبین بیش-
برآورد کردن و یا کمبرآورد کردن مدل است .با توجه به شکل (-2
و) که مقدار اُریبی محاسبه شده بین تبخیر -تعرق مشاهدهای و
تبخیر -تعرق حاصل از مدل  WRFرا نشان میدهد ،مالحظه
میشود که اُریبی در تمامی ایستگاههای مورد بررسی بین -0/16
و  +0/11است .این امر نشاندهنده انحراف اندک تبخیر -تعرق
حاصل از برونداد مدل و دادههای هواشناسی است .با توجه به
آمارهی اُریبی ،برونداد مدل برای ایستگاههای اسماعیلآباد و
قزوین در تمامی دورههای پیشبینی دارای کمبرآورد و برای
ایستگاههای کرج و هشتگرد دارای بیشبرآورد میباشد .شکل (-2
ه) مقدار آمارهی ضریب رگرسیون ( )b0محاسبهشده بین تبخیر-
تعرق مشاهدهای و تبخیر -تعرق حاصل از مدل  WRFرا نشان
میدهد .مقادیر بیشتر و کمتر از یک برای این آماره بهترتیب
نشاندهندهی بیشبرآورد و کمبرآورد کردن مدل میباشد
( .)Paredes et al., 2018با توجه به این آماره ،مدل در همهی
طول دورههای پیشبینی در ایستگاههای اسماعیلآباد و قزوین
کمبرآورد و در ایستگاههای کرج و هشتگرد بیشبرآورد داشته و
این بیانگر تطابق نتایج آمارههای اُریبی و ضریب رگرسیون است.
در شکل (-2ز) آمارهی امتیاز بریر برای راستی آزمایی پیشبینی-
هـا نمایش داده شده است .بیشترین مقدار امتیاز بریر برای یک
پیشبینی کامل برابر صفر خواهد بود ( .)Young, 2010در تمام
ایستگاههای موردمطالعه ،با افزایش طول دورهی پیشبینیها
مقدار این آماره افزایش یافته است .این مطلب بیانگر این نکته
است که با فاصله گرفتن از شرط مرزی اولیه (افزایش طول دورهی
پیشبینی) دقت مدل رفتهرفته کاهش مییابد .ایستگاههای
اسماعیلآباد ،قزوین ،هشتگرد و کرج به ترتیب با میانگین امتیاز
بریر  0/539 ،0/534 ،0/329و  0/631حائز بهترین امتیاز در
پیشبینی تبخیر -تعرق مرجع بودند .یکی از دالیل بهوجود آمدن
اختالف در امتیاز بریر تفاوت کاربری اراضی در اطراف ایستگاههای
مورد مطالعه است .بههمین منظور الزم است دادههای کاربری
اراضی و پوشش گیاهی بهروز در قسمت پیشپردازش مدل
 WRFمورد استفاده قرار گیرد .در شکل ( )3روند تغییرات

1. Overestimation

2. Underestimation
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تبخیر -تعرق مرجع حاصل از میانگین ده روزه دورهی پایه ،داده-
های هواشناسی سال  2018و پیشبینیهای تبخیر -تعرق مرجع
با طول دورهی  96 ،72 ،48 ،24و  120ساعته مدل  WRFبه
تفکیک برای ایستگاههای اسماعیلآباد ،قزوین،کرج و هشتگرد در
طول دورهی مطالعه ( 92روز) نشان داده شده است .با توجه به
شکل ،مقدار تبخیر -تعرق مرجع دورهی موردمطالعه در ماههای
می و ژوئن در همهی ایستگاهها کمتر از میانگین ده روزه دورهی
(ب)

(الف)
0.9

RMSE

48

پایه و در ماه ژوئیه بیشتر از میانگیـن ده روزه دورهی پایـه است.
بهطور کلی در تمامی ایستگاهها و طول دورههای پیشبینی نه
تنها از نظر هماهنگی زمانی ،بلکه به لحاظ مقدار نیز همانندی
بسیار زیادی بین مقادیر برآورد شده تبخیر -تعرق مرجع حاصل
از پسپردازش آماری برونداد مدل  WRFبا مقادیر محاسبهشده
تبخیر -تعرق مرجع توسط دادههای ایستگاههای هواشناسی
متناظر در ایستگاههای موردمطالعه وجود دارد.

0.8

0.7
0.6
120

24

(د)

96

48

72

24

( ج)

0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7

11

EF

9

120

96

72

7
5

24

120

96

72

( و)

BIAS

48

1

b0

24

48

24

( ه)

0.12
0.02

nRMSE

120

96

72

48

R2

120

96

72

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
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0.95

-0.08
0.9
-0.18

120

96

(ز)

48

72

24

0.8

0.7
0.6

قزوین

BS

اسماعیل آباد

0.5

0.4

کرج

0.3

هشتگرد

0.2

48
72
96
120
دوره ی پیش بینی (ساعت)

24

شکل  -2مقايسه تبخير -تعرق مرجع حاصل از دادههای هواشناسی و برونداد مدل  WRFدر ايستگاههای همديدی منتخب با استفاده از نمايههای آماری( .الف)
ضريب تعيين( ،ب) ريشه دوم ميانگين مربعات خطا( ،ج) ريشه دوم ميانگين مربعات خطا نرمال شده( ،د) راندمان يا کارايی مدل( ،ه) اُريبی( ،و) ضريب رگرسيون و
(ز) امتياز برير.
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جدول  -3درصد نرخ تغييرات تبخير -تعرق مرجع محاسبهشده با استفاده دادههای هواشناسی سال  2018نسبت به دوره  2017-1988برای ايستگاههای قزوين و
کرج و دوره  2017-2008برای ايستگاههای اسماعيلآباد (اقباليه) و هشتگرد

می
ایستگاه

ژوئیه

ژوئن

دههی

دههی

دههی

دههی

دههی

دههی

دههی

دههی

دههی

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

اسماعیلآباد (اقبالیه)

-20/2 -33/36

-20/59

-15/71

-11/61

1/02

2/93

9/48

3/13

قزوین

-15/12 -23/85

-12/71

-9/6

-9/44

7/67

12/71

28/65

14/64

کرج

-22/3

-24/35

-19/46

-15/6

-9/62

-2/03

-2/38

7/3

-3/91

هشتگرد

-29/35 -23/58

-26/17

-16/32

-12/19

-3/96

6/92

14/85

-0/35

جدول  -4نتايج مقايسه آماری بين تبخير -تعرق حاصل از دادههای هواشناسی و برونداد مدل .WRF

ایستگاه دوره پیشبینی (ساعت)

شاخصهای آماری

اسماعیلآباد (اقبالیه)
قزوین
کرج
هشتگرد

(R2)%

(mm.d-1)RMSE

(nRMSE)%

(-)EF

(-)BIAS

24

0/921

0/504

8/088

0/916

-0/076

0/254 0/979

48

0/907

0/570

9/155

0/892

-0/136

0/325 0/967

72

0/910

0/561

9/006

0/896

-0/132

0/314 0/968

96

0/898

0/600

9/640

0/880

-0/160

0/360 0/962

120

0/880

0/626

10/057

0/870

-0/121

0/392 0/968

24

0/891

0/663

10/195

0/889

-0/033

0/440 0/982

48

0/909

0/641

9/862

0/896

-0/112

0/412 0/968

72

0/882

0/700

10/765

0/876

-0/089

0/490 0/972

96

0/869

0/748

11/492

0/858

-0/134

0/559 0/964

120

0/813

0/877

13/484

0/805

-0/141

0/769 0/960

24

0/874

0/736

10/132

0/853

0/094

0/541 1/012

48

0/852

0/804

11/068

0/824

0/096

0/646 1/012

72

0/848

0/836

11/513

0/810

0/108

0/699 1/015

96

0/869

0/753

10/366

0/846

0/069

0/566 1/009

120

0/824

0/840

11/564

0/808

0/032

0/705 1/000

24

0/907

0/592

8/786

0/903

0/032

0/350 1/002

48

0/865

0/726

10/785

0/854

0/072

0/527 1/007

72

0/858

0/750

11/138

0/844

0/082

0/562 1/008

96

0/840

0/783

11/634

0/830

0/032

0/613 0/999

120

0/825

0/803

11/922

0/822

-0/030

0/644 0/987

(-)b0

(-)BS

قره داغی و همکاران :استفاده از پيش بينی های مدل منطقه ای ...

(الف)

10
8

میانگین  10ساله تبخیر -تعرق مرجع  10روزه
داده های هواشناسی 2018
پیش بینی با طول دوره  24ساعته
پیش بینی با طول دوره  48ساعته
پیش بینی با طول دوره  72ساعته
پیش بینی با طول دوره  96ساعته
پیش بینی با طول دوره  120ساعته

4
2
0

)ETo (mm/day

6

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

روز (از ابتدای می تا انتهای ژوئیه )2018

(ب)

11
9

)ETo (mm/day

7
میانگین  30ساله تبخیر -تعرق مرجع  10روزه
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شکل  -3روند تغييرات تبخير -تعرق مرجع حاصل از دادههـای هواشناسی ( )IRIMOو پيشبينیهای ( 96 ،72 ،48 ،24و  120ساعته) مدل ( )WRFدر
ايستگاههای (الف) اسماعيلآباد( ،ب) قزوين( ،ج) کرج و (د) هشتگرد.
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 بوده که کمترین و بیشترین0/921  تا0/813 برونداد مدل بین
-مقدار آن به ترتیب متعلق به ایستگاه قزوین با طول دورهی پیش
 ساعته و ایستگاه اسماعیلآباد با طول دورهی پیشبینی120بینی
 ریشه،)R2(  با توجه به آمارههای ضریب تعیین. ساعته است24
 ریشه دوم میانگین مربعات،)RMSE( دوم میانگین مربعات خطا
 اُریبی،)EF(  کارآیی مدل،)nRMSE( خطای نرمال شده
 برونداد مدل،)BS() و امتیاز بریرb0(  ضریب رگرسیون،)BIAS(
،72 ،48 ،124 برای تمامی ایستگاهها و طول دورههای پیشبینی
 یافتهها. ساعته با دقت باال و مناسب ارزیابی گردید120  و96
 بلکه به لحاظ مقدار،نشان داد که نه تنها از نظر هماهنگی زمانی
 تعرق-نیز همانندی بسیار زیادی بین مقادیر برآورد شده تبخیر
 با مقادیـرWRF مرجع حاصل از پسپردازش آماری برونداد مدل
 تعرق مرجـع توسط دادههای ایستگاههای-محاسبهشده تبخیر
 با توجه به.هواشناسی متناظر در نقاط موردمطالعه وجود دارد
 کیلومتر) و به روز برونداد مدل9( دقت تفکیک مکانی مناسب
میتوان با اطمینان از خروجی مدل بهمنظور افزایش دقت برآورد
. تعرق مرجع استفاده نمود-تبخیر
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نتيجهگيری کلی
 تعرق مرجـع امری ضروری در-برآورد با دقت مناسب تبخیر
 پیـشبینیهای.مـدیـریت و برنامـهریزی بهیـنه آبیـاری است
- بهدلیل در نظر گرفتن نوسانات اقلیمی بهویژه در سال،میانمدت
هایی که انحراف بیشتری از میانگین دوره آماری پایهی مبنای
 بر. تعرق مرجع دارند حائز اهمیت فراوانی است-برآورد تبخیر
 ده روزه (میانگینETo  نرخ تغییرات،پایه نتایج بهدست آمده
 نسبت2018  ژوئن و ژوئیه سال،تمامی ایستگاهها) در ماههای می
 این. درصد است7/83  و-8/12 ، -20/9 دورهی پایه به ترتیب
- نشاندهندهی انحراف مقدار تبخیرETo درصد نرخ تغییرات
تعرق مرجع در دورهی موردمطالعه نسبت به دورهی پایه بوده و
بیانگر لزوم استفاده از پیشبینیهای میان مدت در برآورد صحیح
WRF  دقت مدل، در پژوهش حاضر. تعرق مرجع است-تبخیر
 تعرق-در پیشبینی میانمدت پارامترهای مؤثر در برآورد تبخیر
 سرعت، دمای نقطه شبنم، رطوبت نسبی،مرجع (شامل دمای هوا
 دامنه تغییرات ضریب تعیین.باد و تابش خورشیدی) ارزیابی شد
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