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چكیده
در روشهای آماری که براساس رابطه بین دادههای گردش عمومي اتمسفری-اقیانوسیي و هیر ییا ا عناصیر اقلیمیي
(بارش ،دمای حداقل ،دمای حداکثر) ایجاد ميشود ،دوره آتي آن عنصر اقلیمي شبیهسا ی ميشود .با توجه به ایینکیه
ایستگاه یا منطقه مورد نظر در چه قسمتي ا سلول قرار گرفته باشد ،دقت ریزمقیاسگرداني ممكن است ،متفاوت باشد.
در منطقه شمالغرب کشور(حوضه دریاچه ارومیه) دقت ریزمقیاسگرداني آماری مدل  SDSMدر ایستگاههای مختلی
آ مون شد .بدین منظور ،مدل  SDSMاجرا و برای هر یا ا ماههای سال ،دمای حداقل ،حداکثر و بیارش بیا دادههیای
 NCEPواسنجي و ار یابي شد .سپس ،با دادههای  HadCM3در دوره حاضر مدل ایجاد شده ،مقادیر فوق را شبیهسا ی
کرد .با استفاده ا معیار  MBEمییانگین فصیلي و سیاننه دادههیای  HadCM3و  NCEPدر دوره حاضیر ار ییابي شید.
پارامترهای مورفو-اقلیمي هر یا ا ایستگاهها استخراج و رابطه بین این پارامترها و میزان خطیای میدل بررسیي شید.
نتایج نشان داد که دقت بارش ایستگاههایي که در گوشههای مختل سیلول  HadCM3واقی شیده ،بیا دقیت کمتیری
ریزمقیاس شده است .به طوریکه ایستگاه ارومیه با خطای  381میليمتر بیشترین (حاشیه سلول) و سقز با  3/1میلي-
متر (تقریبا در مرکز سلول) خطای کمي را به خود اختصاص دادند .دقت دمای حداکثر نیز در ایستگاههایي کیه ارتفیا
آنها نزدیا به متوسط ارتفا سلول بود ،ا دقت بیشتری برخوردار بود .ایستگاه پارسآباد با ارتفا  12متیر و اخیت
ارتفا یاد با متوسط ارتفا سلول  3/31 HadCM3و تبریز بهدلیل نزدیا بودن به ارتفا سیلول یادشیده  8/80درجیه
سانتيگراد خطا نشان دادند.
واژههاي کلیدي :تغییر اقلیم ،شبیهسا ی ،شمالغرب HadCM3 ،و NCEP

مقدمه
تاثیر افزایش گا های گلخانهای بر اقلیم و تغییر آن
ا دغدغههای پژوهشگران است .چرا که تغییر اقلیم بر
تمامي فرآیندهای مناب طبیعي بهخصوص مناب آب و
به تب آن بر ندگي بشر تاثیرگذار است .مدلهای
جفت شده اتمسفری-اقیانوسي گردش عمومي جو
) (AOGCMقادر به شبیهسا ی متغیرهای اقلیمي در
___________________________
* مسئول مكاتبهbaghergh@gmail.com :

آینده ميباشند .با استناد بر این مدلها ،ميتوان
معادنت دینامیكي حرکت تودههای هوا را حل نمود
( Wilbyو  .)2886 ،Harrisا اینرو ،سناریوهای
مختلفي در خصوص افزایش گا های گلخانهای در
قالب مدلهای گردش عمومي جو تعری شده است .ا
آنجایيکه دقت مكاني مدلهای عمومي گردش جو
بسیار کم است ،نميتوان نتایج آنها را بهطور مستقیم
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در علوم مختل بهکار برد .لذا ،نیا مند تبدیل به
مقیاسهای مكاني کوچاتر ميباشد که به آن
ریزمقیاسگرداني 3ميگویند.
بهطور کلي ،دو روش دینامیكي و آماری برای
ریزمقیاس کردن وجود دارد ( )2882 ،IPCCکه
مدلهای مختلفي مبتني بر آنها بهوجود آمده است.
در روشهای آماری بین پارامترهای خروجي مدلهای
 AOGCMو عناصر اقلیمي مانند بارش و دما در
مقیاس رو انه رابطه برقرار ميشود .با توجه به اینکه
پارامترهای خروجي مدلها نماینده میانگین کل یا
سلول (در مدل  HadCM3ابعاد  1/21در  2/1درجه
طول و عرض جغرافیایي) است ،لذا دقت تعمیم مكاني
مدلها برای ایستگاههایي که در نقاط مختل یا
سلول واق شده است ،ميتواند متفاوت باشد .تاکنون
پژوهشهای یادی در خصوص دقت مدلهای آماری
ریزمقیاسگرداني آماری در دنیا و ایران انجام شده
است.
بهطور کلي ،مدلهای تجربي ریزمقیاسگرداني
آماری شامل رگرسیون خطي چندمتغیره ،آنالیز
ارتباط کانوني ،نزدیاترین همسایه و روش شبكه
عصبي است .این مدلها توانایي محاسبه متغیرها در
سطح قابل قبول برای ایستگاهها را دارند ،ولي در
شرایط تاریخي مقادیر محاسباتي غیر واقعي بهدست
ميآید .طي پژوهشي )3333( XU ،به روشهای
ریزمقیاس کردن دادههای  AOGCMپرداخته و بر
روی مشك ت استفاده ا این مدلها برای فرآیند
مدلهای هیدرولوژی تاکید داشته است .بررسيهای
وی نشان داد ،هر یا ا روشهای ریزمقیاسگرداني
دارای معایب و مزایای خود بوده و هر روش در یا
منطقه یا ایستگاه ممكن است ،مناسب باشد و روشي
که بتوان برای مناطق مختل توصیه کرد ،وجود
ندارد.
1
1
2
سه مدل آماری  LARS-WG -SDSMو ANN
توسییط  Khanو همكییاران ( )2881بییرای ریزمقیییاس
کییردن پارامترهییای هواشناسییي مییدلهییای AOGCM

شامل بارش رو انیه ،دمیای حیداقل و حیداکثر رو انیه
استفاده شد .آنها عدم قطعیت سه مدل فوق را بیرای
متوسط ماهانه و واریانس پارامترهای ریزمقییاس شیده
رو انه و مقادیر مشیاهدهای در هیر میاه در سیطح 31
درصد اطمینان بررسي کردنید .نتیایج پیژوهش آنهیا
نشان داد که مدل  SDSMبیشیترین و شیبكه عصیبي
کمتییرین دقییت را داشییته و مییدل  LARS-WGدقییت
متوسطي دارد.
در پژوهش دیگری ،تاثیرات پدیده دگرگوني اقلیم
بر روی مناب آب حوضهای در کانادا به همراه تخمین
عدم قطعیت آن با استفاده ا رهیافت بِیز و شبكه
عصبي بررسي شد ( Khanو  .)2886 ،Coulibalyاین
پژوهش مشتمل بر سه فا بود که در فا نخست ،مدل
ن م برای ریزمقیاس کردن ا بین سه مدل مختل
انتخاب و در فا دوم مقایسه بین ( ANN ،BNN1شبكه
عصبي مصنوعي) و ( HBV6که یا مدل مفهومي
بارش-رواناب توسعه یافته در کشورهای اسكاندیناوی
است) انجام شد .در فا سوم با استفاده ا  BNNاقدام
به مطالعه اثرات تغییر اقلیم شد .ورودیهای این مدل،
دما و بارش دوره آتي بودند که با استفاده ا یا مدل
گردش عمومي جو موسوم به  CGCMبهدست آمدند.
 Dibikeو همكاران ( )2886در کانادا ،دقیت روش
2
شبكه عصبي مصنوعي بهنام  TLFNرا بررسي کردند.
برای این منظور ،ا دادههای  CGCM2استفاده و برای
ریزمقیاس کردن دو روش  SDSMو  TFLNرا بیهکیار
بردنییید .نتیییایج آنهیییا نشیییان داد کیییه روش TFLN
بهخصوص در ریزمقیاس کردن بیارش رو انیه ا دقیت
خیلي بیشتری برخودار است .ن م به توضیح است کیه
 TFLNو  RNN0دو گروه مهم شبكه اصیلي دینامییا
محسوب ميشوند که اسیتفاده فراوانیي در آنیالیزهیای
سری ماني دارند ( Coulibalyو همكاران)2883 ،
وضعیت اقلیمي کشور ایران تحت دو مدل
 HadCM2و  ECHAM4و با استفاده ا سه سناریوی
انتشار  IS92مورد آ مون قرار گرفته است .این بررسيها
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نشان داد که در صورت ثابت باقي ماندن میزان انتشار
گا ها در مقدار فعلي ،باعث افزایش  1/3تا  1درجه
سانتيگراد در دما و تغییرات  -18/3تا  +18درصد در
بارندگي ميشود (.)2881 ،Soltanieh
 Ashoftو  ،)2883( Massahتاثیر اقلیم بر شیدت
و فراواني سی ب دورههای آتي حوضه آیدوغموش واق
در استان آذربایجانشرقي را مورد بررسي قیرار دادنید.
در این پژوهش ،ا مدل جفت شده گیردش مصینوعي
اقیانوسي اتمسیفری  Hadcm3و دو سیناریو  A2و B2
استفاده شد .برای ریزمقیاس کردن دادههای مدل فوق
ا روش تناسبي استفاده و در تبدیل بیارش رو انیه بیه
رواناب میدل  IHACRES3بیه کیار گرفتیه شید .بیرای
ار یابي دقت ریزمقیاس کردن دما و بارش ا روشهای
ضریب همبسیتگي RMSE2 ،و  MAE1اسیتفاده شید.
نتایج نشان داد که خطای مدل کم بوده ،بهطیوریکیه
 MAEرا برای دما در حدود  8/6درجه سیانتيگیراد و
برای بارندگي چهار میليمتر بهدست آوردند.
 Vaseghiو همكیییاران ( ،)2833روانیییاب حوضیییه
قره سو را تحت تاثیر سناریوهای انتشار  A2و  B1با در
نظر گرفتن دسته جمعي مدلهای  AOGCMبررسیي
کردند .آنها دما و بارش را با اسیتفاده ا میدل –WG
 LARSریزمقیاس نمیوده و سیپس بیا معرفیي سیری
مییاني دادههییای فییوق بییه مییدل بییارش-روانییاب
 ،IHACRESسری ماني بلندمیدت روانیاب رو انیه را
برای دوره های آتي تولید نمودند .نتایج نشیان داد کیه
رواناب در طول مستان و تابستان افیزایش و در پیاییز
کاهش یافته و در بهار تقریبا بدون تغییر خواهید بیود.
مقایسه دو سناریوی  A2و  B1در شیبیهسیا ی نشیان
دادکه مدلهای سیری  A2همیواره دمیای بیشیتری را
نسبت به مدلهای سری  B1برآورد مينمایند ،ولي در
خصوص بارش و رواناب نتایج دو سناریو مشابه بهدست
آمد.
 Sharifو  ،)2886( Burnسناریوی تغییر اقلیم را
با استفاده ا روش بهبود یافته  K-nearestدر
هیدرولوژی شبیهسا ی کردند .بر اساس نتایج آنها،
سناریوی افزایش بارش ،بهعنوان معیاری برای آنالیز
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ریسا سیل حوضهها و سناریوی افزایش دما بهعنوان
معیاری برای آنالیز خشاسالي منطقه باندست حوضه
تامیز 1ایالت انتاریوی کانادا انتخاب شد Hadizadeh .و
همكاران ( ،)2833عدم قطعیت تغییر اقلیم را در
برآورد بارش ،تحلیل و ار یابي نمودند .بدین منظور،
ایستگاه بیرجند ،انتخاب و ا مدل  ECHO-Gتحت
سناریوی  A1استفاده شد .نتایج حاکي ا آن بود که
دادههای خروجي مدل فوق تا حد یادی عدم قطعیت
را در برآورد پارامترهای هواشناسي بهخصوص بارش
در برگرفته است .تغییر اقلیم برای دوره –2821
 ،2833میزان افزایش  1/2میليمتر بارش را نشان داد
ولي تغییرات آن در سالهای فوق نوسانات یادی
داشت .در خصوص تغییرات فصلي نیز مدل ،کاهش
بارش مستانه و افزایش بارش بهاره را نشان داد.
 Zarghamiو همكیییییییاران ( ،)2833بیییییییرای
آذربایجانشرقي سه سناریوی تغیییر اقلییم  A2 ،B1و
 A/Bرا با کمیا میدل  HadCM3و بیا اسیتفاده ا دو
روش ریزمقیاس  LARS-WGو  ANNمحاسبه کردند.
آنها شش ایسیتگاه هواشناسیي موجیود را کیه دارای
اط عات مناسب بیرای ایین منظیور بودنید را انتخیاب
کردند .بر این اساس ،در افق  2828تا  ،2818بیهطیور
متوسط  2/1درجه سانتيگراد به دمیا افیزوده شیده و
بارش حدود سه درصد تغییرخواهد یافت .آنهیا بیرای
بررسي تغییرات اقلیمي ،ا شاخص دو میارتن اسیتفاده
کرده و این مدل برای افیق  2818کیاهش شیاخص را
نشان داد Goodarzi .و همكاران ( ،)2833دقیت روش
 SDSMرا در ریزمقیییاس کییردن متغیرهییای دمییای
حداکثر ،حداقل و بارش رو انه مورد بررسي قرار دادند.
نتایج آنها نشان داد که این میدل بیهخیوبي قیادر بیه
برآورد میانگین دمای حداقل و حداکثر بوده و بارش را
کمي کمتر ا مقدار مشاهدهای برآورد نموده است.
دقت ریزمقیاسگردانیي آمیاری دادههیای گیردش
عمومي جو  GCMدر پژوهشهای یادی مورد بررسي
قرار گرفته و در برخي ا آنها عیدم قطعییت و دقیت
روشها محاسیبه و مقایسیه شیده ،ولیي تیاثیر عوامیل
مورفومتریا و اقلیمي بر دقت مدلهیا بررسیي نشیده
اسیییت .در ایییین پیییژوهش ،دقیییت میییدل  SDSMدر

1

یا مدل بارش-رواناب ميباشد
Root Mean Square Error
3
Mean Absolute Error
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ایستگاههای مختل یا سیلول  HadCM3محاسیبه و
تاثیر عوامل فیوق بیر دقیت میدل میورد بررسیي قیرار
ميگیرد.
مواد و روشها
منطقه پژوهش :دریاچه ارومیه در شمالغیرب اییران
بین استان های آذربایجان شیرقي و غربیي واقی شیده
است .این دریاچه بیسیتمین دریاچیه جهیان ا لحیا
وسییعت محسییوب مییيشیید .حییو ه آبخیییز دریاچییه بییا
مختصات جغرافیایي  11˚ 11′تا  12˚ 11′طول شرقي
و  11˚ 18′تییا  12˚ 23′عییرض شییمالي مییيباشیید.
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رودخانییههییای عمییده اییین حوضییه شییامل نا لوچییای،
بییاراندو چییای ،مهابییادچییای ،آجییيچییای ،رینییهرود،
سیمینهرود و مجموعهای دیگر ا رودخانههیای بخیش
غربي دریاچه ارومییه اسیت .در غیرب و جنیوبغربیي
حوضه ارتفاعاتي در امتداد شیمال بیه جنیوب کشییده
شده اند و میيتیوان آنهیا را جزيیي ا سلسیله جبیال
اگرس محسوب نمود که حوضه را ا کشور ترکیه جدا
مي کنند .ارتفا متوسط قلل این کیوههیا برابیر 1888
متر ميباشد .شكل  3موقعیت حوضیه دریاچیه ارومییه
در ایران را نشان ميدهد.

شكل  -1موقعیت منطقه و حوضه دریاچه ارومیه در کشور

روش پژوهش :در این پژوهش ،دادههای بارش رو انه،
حداقل و حداکثر دمای رو انه ایستگاههای سیینوپتیا
تحلیل شد .ا آنجایي که دوره مورد بررسي دادههیای
 3363 AOGCMتییا  2883اسییت ،بییا ه مییاني فییوق
میی ع عمییل قییرار گرفییت .ا بییین ایسییتگاههییای
سینوپتیا ،پنج ایستگاه دارای طول کامل دوره آماری
بوده و فقط ایستگاههای پیارسآبیاد ،اردبییل و مراغیه

طول دوره آماری کمتری را داشتند کیه بیا توجیه بیه
ضرورت موضو به ناچار میورد بررسیي قیرار گرفتنید.
ایسییتگاههییای مییورد پییژوهش در دو سییلول مییدل
 HadCM3واق ی شییدند .پییس ا تهیییه سییری مییاني
دادههای اقلیمي بارش ،حداقل و حداکثر رو انیه بیرای
ریزمقیاسگرداني ا مدل  SDSMاستفاده شد .در ایین
مدل که ا روابط رگرسیوني چندمتغیره خطي استفاده
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ميشود 21 ،درصید دادههیا بیرای واسینجي و تعییین
روابط رگرسیوني و  21درصد دیگر برای اعتبار سنجي
بهکار گرفته شد .ا آنجایيکه میدل  HadCM3بیرای
دوره حاضیییر و آتیییي  26پیییارامتر سیییینوپتیكي را
(پیشبینيکنندهها) محاسبه ميکند ،ایجاد یا رابطیه
با  26متغیر همراه با خطای تجمعیي متغیرهیا همیراه
است و باید به متغیرهای مرتبط کاهش یابد .برای این
منظور ،میزان همبستگي هر یا ا پیشبینيکنندهها
بییا عوامییل وابسییته بییارش ،دمییای حییداقل و حییداکثر
محاسبه و متغیرهایي که ا همبستگي بانیي برخوردار
بودند ،انتخاب شدند.
ع وه بر همبستگي متغیرها با عوامل اقلیمي مورد
بحث ،وجود همبستگي داخلي بین متغیرها نییز میورد
تحلیل قرار گرفت و در نهایت با توجیه بیه همبسیتگي

جزيي ،معنيداری متغیرها با هر یا ا عوامل وابسیته
مهمترین عوامل انتخاب شد.
در پنج ایستگاه تبریز ،ارومیه ،خوی ،نجان و سقز
سالهای  3363تا  3306برای تعیین رابطه رگرسیوني
و واسنجي مدل در نظر گرفتیه شید .در ایسیتگاههیای
اردبیل ،مراغه و پارسآبیاد سیالهیای واسینجي میدل
متفاوت بود که در جیدول  3ارايیه شیده اسیت .بیرای
واسیینجي ا دادههییای  NCEPاسییتفاده شیید .پییس ا
اسییتخراج رابطییه رگرسیییوني ،دقییت آن بییا  21درصیید
دادههای باقي مانده و همچنیین ،دادههیای کلیي دوره
مشاهداتي ایستگاهها بیا دادههیای  HadCM3تحلییل
شیید .در نهایییت ،بییرای کییل دوره ،اخییت میییانگین
) (MBEدمای حداقل و حداکثر مدل نسبت به مقادیر
مشاهدهای محاسبه شد .در خصیوص بیارش ،اخیت
مقدار بارش ساننه مورد تحلیل قرار گرفت.

جدول  -1دورههای واسنجي و اعتبارسنجي مدل
نام ایستگاه

دوره واسنجي

دوره اعتبارسنجي

مراغه
اردبیل
پارسآباد
سقز
نجان
ارومیه
خوی
تبریز

3301-3336
3326-3332
3301-3336
3363-3306
3363-3306
3363-3306
3363-3306
3363-3306

3302-2883
3331-2883
3332-2883
3302-2883
3302-2883
3302-2883
3302-2883
3302-2883

بهمنظور بررسي تأثیر عوامل مورفو-اقلیمي بر دقت
ریزمقیاسگرداني پارامترهیای ارتفیا  ،طیول و عیرض
جغرافیایي ،فاصله ا مرکز تودههای بیاران ا ،فاصیله ا
بلندترین دامنه رو بیه تیوده بیاران ا و فاصیله ا مرکیز
سیلول مییدل  HadCM3محاسییبه شید .عی وه بییر آن،
ارتفا متوسط سلول (یا سیلول  1/21 ،HadCM3در
 2/1درجه جغرافیایي اسیت کیه بیا اسیتفاده ا DEM
راداری برای آن متوسط ارتفا استخراج شد) محاسیبه
ارتفا هر ایسیتگاه نسیبت بیه آن اسیتخراج
و اخت
شد .جدول  ،2هر یا ا عوامل فوق در ایسیتگاههیای
سینوپتیا منتخب را نشان ميدهید .در گیام بعیدی،
میانگین مقادیر مشاهدهای با
رابطه بین میزان اخت
خروجي دادههای  HadCM3ریزمقییاس شیده بیارش،

دمای حداقل

)(oC

2/2
2/0
3/0
1/1
1/8
1/1
1/1
2/3

دمای

حداکثر )(oC

30/1
30/1
28/6
33/2
30/8
30/1
30/1
30/8

بارش
()mm

112
138
202
182
180
118
231
231

دمای حداقل و حداکثر ایستگاههای منتخب با هر یا
ا عوامل اقلیمي مورد بررسي و در هیر ییا ا عناصیر
فوق میزان همبستگيها بررسي شد.
نتایج و بحث
در این پژوهش ،هشت ایسیتگاه سیینوپتیا در دو
سلول مدل گردش عمیومي  HadCM3بیا اسیتفاده ا
مدل  SDSMریزمقیاس شید .موقعییت ایسیتگاههیای
سینوپتیا در هر یا ا سیلولهیا در شیكل  3آمیده
است .نتایج حاصل ا میدل بیرای سیه متغییر اقلیمیي
بارش ،دمای حداقل و حداکثر در مقیاسهای ساننه و
آن هیا
فصلي با مقادیر مشاهده شده مقایسه و اخت
در جدول  1ارايه شده است.
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جدول  -2عوامل اقلیمي ایستگاههای منتخب
ایستگاه

فاصله ا
دریای سیاه
)(km

فاصله ا دریای
مدیترانه
)(km

فاصله ا ارتفا دامنه
رو به توده هوا
)(km

فاصله ا
مرکز گرید
)(km

طول
جغرافیایي

عرض
جغرافیایي

ارتفا
ایستگاه
)(m

ارتفا نسبت به
متوسط گرید
)(m

مراغه

668

318

12

313

16˚ 36′

12˚ 21′

3120

-288

اردبیل

226

3311

12

311

10˚ 32′

10˚ 31′

3112

100

پارسآباد

638

3318

16

311

12˚ 11′

13˚ 13′

12

-332

نجان

018

3368

28

312

10˚ 23′

16˚ 13′

3661

-31

ارومیه

168

018

382

280

11˚ 81′

12˚ 12′

3136

122

خوی

161

028

01

360

11˚ 10′

10˚ 11′

3381

313

تبریز

688

318

01

33

16˚ 32′

10˚ 81′

3163

132

سقز

218

368

01

11

16˚ 36′

16˚ 31′

3121

-311

بر این اساس ،در شبیهسا ی بارش ،دقت مدل بیر
اساس معیار  MBEمتفاوت بهدست آمد .به طوریکیه
ایستگاه ارومیه با  381میليمتر و ایستگاه سقز بیا 3/1
میليمتر بهترتیب بیشترین و کمترین خطا را به خیود
اختصاص دادند .خطای فصلي در هر ایستگاه ،متفیاوت
نسیبت بیه فصیول
بوده و در تابستان معمونً اخیت
دیگر کمتر مشاهده شد کیه ایین امیر ناشیي ا بیارش
اندع در فصل مزبور ميباشد.
در فصول بهار و پاییز مقادیر خطا نسبتاً بیان بیوده
ولي در مستان ،مدل به خوبي توانسته بارش را شبیه-
سا ی کند .علت این امر را میيتیوان بیرون منطقیهای
بییودن منشییا بییارش تییودههییای فییراگیییر دانسییت .ا
آن جایيکه مدلهای گردش عمومي پدیدههای فراگیر
را مورد توجه قرار داده و توانایي مدل نمودن پدییده-
های محلي را ندارند و با توجه به ایینکیه پدییدههیای
محلي در مستان کمتر رخ ميدهند ،نتیجه بیهدسیت
آمده منطقي بهنظر ميرسد .در بهار و بهخصوص پاییز
مقدار خطا نسبت به فصول دیگر بیشتر بهدسیت آمید
که ناشي ا دو عامل مقدار بارش بانی این دو فصیل و
یاد بودن درصد بارشهای محلي بهخصیوص در بهیار
ميباشد .در ایستگاههای مختل نسبت خطای فصلي
متفاوت بوده ،بهطوریکه در ایسیتگاه نجیان بییش ا
 18درصد خطای ساننه در مستان رخ داده اسیت .در
حاليکه در ایستگاه تبریز کمتیرین خطیا در مسیتان
صورت گرفته است.

در خصییوص دمییای حییداکثر ،ایسییتگاه پییارسآبییاد
بیشترین خطا و ایستگاه تبریز کمترین خطا را داشتند.
در ایستگاه پارسآباد بهدلییل قیرار گیرفتن در شیرایط
اقلیمي و مورفومترییا متفیاوت بیا سیلول HadCM3
خطییای  3/31درجییه سییانتيگییراد ب یهدسییت آمیید .در
ایستگاه تبریز با توجه به قرار گرفتن در نزدییا مرکیز
سلول و شرایط اقلیمي و مورفومتریا مشیابه متوسیط
سلول ،خطای بسیار پاییني برآورد شد .تغییرات فصلي
خطای مدل بیانگر خطای بان در فصل بهار نسیبت بیه
فصول دیگر بوده که دلیل آن ميتواند ناپایداری جو در
این فصل و وجیود جریانیات محلیي باشید .البتیه ایین
موضو عمومیت نداشته و در همه ایسیتگاههیا صیادق
نیست.
تغییرات دمای حداقل معمونً تحیت تیأثیر عوامیل
مورفومتریا و اقلیمي مانند ،ارتفا  ،جهت جغرافییایي
و رطوبت نسبي است .نتایج مدل نشان داد که ایستگاه
اردبیل بیشترین خطا و تبریز کمترین خطیا را داشیته
است .خطای فصلي در ایستگاهها بسیار متفاوت بیوده،
بهطوری کیه در ایسیتگاه اردبییل خطیای میدل 2/61
درجه سیانتيگیراد در فصیل مسیتان و  8/80درجیه
سییانتيگییراد در فصییل بهییار اسییت .در صییورتيکییه در
ایستگاه پارسآباد خطای مدل در مسیتان  8/82و در
تابستان  8/1درجه سانتيگراد بهدست آمد .در جیدول
 ،1خطای مدل در فصول مختل ایستگاههای منتخب
ارايه شده است.
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جدول  -3میزان اخت
عنصر اقلیمي

بارش
)(mm

دمای حداکثر
)(oC

دمای حداقل
)(oC

میانگین نتایج مدل با مشاهدهای در طول دوره حاضر

دوره ماني

اردبیل

خوی

مراغه

پارسآباد

سقز

تبریز

ارومیه

نجان

ساننه

11/0

08/1

18/3

18/2

3/1

32/3

381/1

03/0

پايیز

28/1

12/1

6/2

31/8

32/1

30/6

13/1

31/2

بهار

23/8

22/3

21/8

11/3

11/8

30/3

12/3

1/3

تابستان

21/1

1/3

8/0

3/6

1/0

1/2

2/3

32/2

مستان

28/3

32/1

32/1

3/1

11/3

1/3

21/1

11/2

ساننه

8/11

8/18

8/61

3/31

8/23

8/80

8/88

8/32

پايیز

8/23

8/22

3/88

8/20

8/10

8/63

8/16

8/13

بهار

3/20

8/23

8/01

2/23

8/21

8/61

8/31

8/86

تابستان

8/01

8/11

8/03

8/01

8/12

3/33

3/12

8/83

مستان

8/22

2/10

8/12

3/82

8/11

8/80

8/18

8/12

ساننه

8/00

8/21

8/12

8/26

8/11

8/88

8/81

8/12

پايیز

8/66

8/26

8/81

8/33

8/33

8/11

8/38

8/11

بهار

8/80

8/12

8/62

8/33

8/11

8/12

8/82

8/10

تابستان

8/22

8/21

8/21

8/18

8/11

8/13

8/13

3/12

مستان

2/61

8/21

8/11

8/82

8/26

8/13

8/18

8/22

واریانس دادهای بارش در کلیه ایستگاهها
اخت
نشان داد که تغییرات بارش مشاهدهای نسبت به
برآوردی بیشتر بوده و در واق مدل ،مقادیر را نزدیا
به میانگین محاسبه نموده و به همین دلیل واریانس
برآوردی مدل کمتر ا مشاهدهای بهدست آمد .اخت
واریانس دمای حداکثر در ایستگاهها متفاوت و بین
 33/6تا  31/2بهترتیب در ایستگاههای خوی و تبریز
مشاهده شد .ولي ،در خصوص دمای حداقل ایستگاه
را به خود اختصاص
اردبیل و نجان بیشترین اخت
میانگین واریانس بین
دادند .در جدول  ،1اخت
مقادیر مشاهدهای و برآوردی مدل  SDSMآورده شده
است.
میانگین دمای حداکثر
آ مون معنيداری اخت
در مقیاس ساننه در سطح پنج درصد ،برابری
میانگینها در همه ایستگاهها بهجز ایستگاه مراغه را
نشان داد .این موضو بیانگر توانایي مدل  SDSMدر
شبیهسا ی دمای حداکثر است .مدل در شبیهسا ی
دمای حداقل ضعی تر عمل نموده و در دو ایستگاه
معنيدار در سطح پنج درصد
اردبیل و نجان اخت

را نشان داد .بهدلیل ماهیت پیچیده و تغییرپذیری
بانی بارش ،مدلها در شبیهسا ی آن ا دقت کمتری
برخوردار هستند که اغلب پژوهشها ( Khanو
همكاران 2881 ،و  Samadiو همكاران )2831 ،نیز بر
آن اذعان دارند (جدول .)1
واریانس مدل  SDSMبا مشاهدهای در

جدول  -4میزان اخت

طول دوره حاضر
ایستگاه

بارش

دمای حداکثر
o

دمای حداقل
o

)(mm

)( C

)( C

اردبیل

32/2

-1/03

33/31

خوی

6/3

33/61

1/01

مراغه

2/1

1/21

1/32

پارسآباد

6/1

-1/01

8/23

سقز

21/3

-1/11

1/61

تبریز

2/6

-31/28

8/13

ارومیه

31/1

-33/13

1/30

نجان

1/6

8/68

-32/08
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جدول  -5سطح معنيداری اخت
متغیر اقلیمي

جلد  ،6شماره 3131 ،2
میانگین مدل با مقادیر مشاهدهای با روش من-ویتني

اردبیل

خوی

مراغه

پارسآباد

سقز

تبریز

ارومیه

نجان

دمای حداکثر

8/13

8/82

8/83

8/21

8/80

8/61

8/31

8/31

دمای حداقل

8/88

8/82

8/31

8/26

8/81

8/26

8/20

8/88

بارش

8/83

8/18

8/36

8/83

8/11

8/31

8/88

8/88

120
100

اخت

80

دو مدل (میليمتر)

بهمنظور بررسي نقش عوامل مورفومتریا در دقت
ریزمقیاسگرداني ،تعدادی ا پارامترهای مورفو–
اقلیمي مد نظر قرار گرفتند .سپس ،رابطه میانگین
دمای حداکثر رو انه با عوامل مختل برقرار
اخت
شد .نتایج نشان دادند که ا بین عوامل فوق ،عامل
ارتفا ایستگاه ،نسبت به متوسط سلول (گرید) با
خطای مدل در برآورد دمای حداکثر رابطه منفي دارد
ارتفا
(شكل  .)2بهعبارتدیگر ،با افزایش اخت
ایستگاه نسبت به متوسط سلول ،میزان خطا افزایش
یافت .ایستگاههایي که در مناطق مرتف واق شدهاند،
دارای دقت بیشتری نسبت به ایستگاههایي که در
مناطق پست واق شدهاند ،ميباشند .ا آنجایيکه
دمای حداکثر تحت تاثیر میزان انرژی ورودی به سطح
ميباشد و مدل گردش عمومي برای این منظور در هر
سلول ارتفا متوسط را مدنظر قرار ميدهد ،رابطه
بهوجود آمده منطقي است.

مرکز سلول فاصله بیشتری داشتند ،میزان خطای
ریزمقیاسگرداني افزایش یافت .همانگونه که در شكل
 1آمده است ،رابطه خطي با ضریب تبیین 8/31
بیانگر این موضو است که دقت ریزمقیاسگرداني در
ایستگاههای نزدیا به مرکز سلول ا دقت بانیي
برخوردار بوده و الگوی بارش آن نزدیا به الگوهای
پارامترهای سینوپتیكي محاسبه شده با استفاده ا
مدل  HadCM3است.
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دمای حداکثر مشاهدهای و محاسبه
ارتفا ایستگاهها نسبت به ارتفا متوسط
سلول HadCM

در خصوص تاثیر عوامل مورفومتریا بر دقت
مدل در برآورد بارش ،ا میان عوامل یاد شده عامل
فاصله ا مرکز سلول با دقت ریزمقیاسگرداني رابطه
معنيداری ایجاد کرد .بهطوریکه هر چه ایستگاهها ا

بارش مشاهدهای و محاسبه شده

بهوسیله مدل با فاصله ا مرکز سلول

HadCM3

تغییرات دمای حداقل معمون ا عوامل
مورفومتریا و اقلیمي منطقه تاثیر ميپذیرد.
بهطوریکه در مناطق با پوشش خوب ،مرطوب و کم
ارتفا تغییرات ماني آن نسبت به نواحي دیگر کمتر
ميباشد .در صورتيکه در مناطق با پوشش کم و
خشا و در ارتفاعات بهدلیل ا دست رفتن سری
انرژی ،سطح مین بهشدت سرد ميشود .ا بین عوامل
مورد بررسي فاصله ا دریای مدیترانه رابطه نسبتا
خوبي را نشان داد ،ولي در سطح  31درصد معنيدار
نشان نداد (شكل  .)1ع وه بر آن رابطه آن با فاصله ا
مرکز سلول دارای رابطه ضعی بود که دو ایستگاه
اردبیل و پارس باعث کاهش معنيداری شده بودند.
بهطوریکه ایستگاه اردبیل با وجود فاصله کم با مرکز

بررسي اثر عوامل مورفو-اقلیمي بر دقت ریزمقیاسگرداني مدل SDSM

سلول دارای خطا بان و ایستگاه پارسآباد نیز بهدلیل
شرایط اقلیمي خطای اندکي را داشتند .با حذ دو
ایستگاه رابطه فوق معنيدار در سطح  31درصد
بهدست آمد (شكل .)1
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مشاهدهای و مدل دمای حداقل با ارتفا

ایستگاهها نسبت به متوسط گرید با حذ دو ایستگاه اردبیل و
پارسآباد

در پییژوهش حاضییر ،دادههییای  AOGCMمییدل
 HadCM3در هشت ایستگاه سیینوپتیا شیمالغیرب
کشور با روش  SDSMریزمقیاس شید .بیهطیور کلیي،
مدل در شبیهسا ی دمای حداقل و بهخصیوص دمیای
حداکثر بر اساس معیار  MBEو مقایسه میانگینهیا ا
دقت بانیي برخوردار بود .دقت میدل در شیبیهسیا ی
بارش در ایستگاههای مختل متفیاوت بیهدسیت آمید.
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ایستگاه سقز با  3/1و ارومیه با  381میليمتیر خطیای
بارش ساننه بهترتیب بانترین و کمتیرین دقیت را بیه
خییود اختصییاص دادنیید .دقییت فصییلي بییارش نیییز در
ایستگاهها متفاوت بهدست آمد ،ولي دقت شبیهسیا ی
در بهار و پاییز نسبت به مستان کمتر بود که ميتواند
ناشي ا تاثیر تودههای محلیي باشید .ا مییان عوامیل
اقلیمي موثر در دقت مدل ،هرچه ایستگاههیا ا مرکیز
سلول دورتر بودند ،دقت مدل کاهش ميیافت.
دمای حداکثر بر اسیاس معییار مقایسیه مییانگین
من-ویتني بهجز ایستگاه مراغیه در بقییه ایسیتگاههیا
برابری میانگینها را نشان داد .بهع وه ،بر اساس معیار
 ، MBEخطییای مییدل در ایسییتگاه ارومیییه در دوره
13ساله کمتر ا یاصدم سانتيگراد بهدستآمد .ولي،
در ایستگاه پارسآباد بهدلییل قیرار گیرفتن در شیرایط
متفاوت اقلیمي با تیپ غالب سلول  ،HadCM3خطای
بیش ا یا درجه سانتيگراد را به خود اختصاص داد.
رابطه بین خطای مدل در ایستگاهها با عوامل اقلیمي-
مورفومتریكي مورد بررسي قیرار گرفیت و بیا اخیت
ارتفا ایستگاهها نسبت به متوسط ارتفا سلول رابطیه
معنيدار بهدست آمد .این امر بیانگر آن است که میدل
 HadCM3برای مناطقي که ارتفا نزدییا بیه ارتفیا
متوسط سلول دارند ،بهتر عمل ميکند.
دمای حداقل نییز بیا خطیای حیداکثر  8/0درجیه
سانتيگراد که در ایستگاه اردبییل مشیاهده میيشیود،
دارای دقت مناسبي است .هر چند که بر مبنای آمیاره
من-ویتني دارای اخت در سطح پنج درصد را نشان
داد .رابطه بین خطای مدل و عوامیل مورفوکلیماتییا
بیانگر رابطه نسبي با فاصله ا مرکز گریید بیود کیه دو
ایستگاه اردبیل و تبریز باعث بهوجود آمدن آنومالي در
مدل شده است .بهطوریکه ایسیتگاه تبرییز بیا وجیود
فاصله متوسط ا مرکز گریید ،خطیای بسییار کمیي را
داشت و ایستگاه اردبییل بیا وجیود فاصیله متوسیط ا
مرکز گرید ،خطیای بیان محاسیبه شید ،بیا حیذ دو
ایستگاه رابطه معنيدار بهدست آمد.
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Abstract
Increasing Green House Gases (GHG) may change the climate in different areas.
Investigation of parameters are difficult due to induced changes in climate parameters,
such as precipitation and temperature. For predicting global climate change, different
climate scenarios are defined, using AOGCM models. AOGCMs are able to simulate
global atmospheric circulation patterns. However, the spatial resolutions of such models
are coarse; for example HadCM3 has spatial resolutions of 3.75 and 2.5 in longitude and
latitude, respectively. Therefore, to study climate change in a given area, the outputs of
the used AOGCMs must be downscaled properly. For this reason, statistical and
dynamical methods have been developed. Statistical methods establish a relationship
between AOGCM outputs and climate parameters such as precipitation and
temperature. For example, many statistical methods use multiple regressions to predict
future climate parameters. However, the accuracy of downscaling procedure varies
depending on the geographical position of the studied station in relative to the nearby
AOGCM grids. In this research, the accuracy of SDSM was tested in different synoptic
stations of northwest Iran. This area has a complex topography and climate due to
intrusion of different rain bearing weather systems to the region. First of all, daily
climate data (precipitation, maximum and minimum temperature) were collected and
their time series created. HadCM3 data for the girds over the studied area was obtained
and SDSM model was applied for each climate parameters of all synoptic stations in the
region. Then, the difference between the SDSM outputs and observed parameters were
evaluated for all the stations and the performance of the downscaled outputs were
evaluated by comparing the mean and variance of the model outputs and those of the
NCEP/NCAR for the present climate. The morpho-climatic parameters were derived for
each station and their relations with the magnitude of the model error were evaluated.
Results showed that the error in precipitation has significant relation with the distance to
the grid center, whereas the error in maximum temperature is related to the difference
between the elevation of a given station and the mean elevation of the HadCM3 grids.
For example, in Urmia station, the error is the highest of 104 mm while in Saqez the
error is the lowest of 9.4 mm. Also, the maximum temperature accuracy in stations with
elevation near to mean elevation of the grid is higher. Pars Abad station with 32 m
elevation and with high elevation difference with the grid mean elevation, showed 1.14
ºC of error and Tabriz station with less elevation difference to grid mean elevation,
showed 0.0.08 ºC of error.
Key words: Climate change, HadCM3, NCEP, Northwest, Simulation
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