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چکيده
تغییرپذیری اقلیم و تغییر آن یکی از مهمترین چالشهای پیشروی بشر در قرن بیست و یکم است .بهترین روش پیشنمای
رفتار اقلیم استفاده از مدلهای گردش عمومی جو است .یکی از نقاط ضعف این مدلهای شبیهساز اقلیم زمین ،عدم تطابق قدرت
تفکیک مکانی آنها با مطالعات ریزمقیاس همچون ارزیابیهای پیامد-محور است .در بسیاری از موارد اطالعات حاصله میبایست در
خدمت سیاستمداران و همچنین برنامهریزان محلی و منطقهای قرار گیرد تا بدین وسیله قادر به برنامهریزی و اتخاذ استراتژیهای
آینده باشند .بدین منظور روشهای ریزگردانی ( )Downscalingپیشنهاد شده است .یکی از روشهای ریزگردانی که به کرات در
پژوهشهای اقلیمی ایران استفاده شده است روش ریزگردانی آماری با استفاده از نرمافزار  SDSMمیباشد .با هدف ارزیابی کارایی
این مدل در مناطق مختلف اقلیمی ایران یک ایستگاه نماینده با دورهی آماری  41ساله انتخاب گردید .برای مقایسه نتایج مدل با
دادههای مشاهده شده از معیارهای همچون میانگین خطاهای مطلق ،میانگین مربعات خطا و مجذور میانگین مربعات خطا استفاده
گردید .نتایج نشان می دهد برونداد مدل برای مناطق خشک و فراخشک (گرم و سرد) چندان نتایج مناسب نمیباشد و این نتایج
از سمت مناطق مرطوب کشور (شمالغرب و شمالی) به سمت مناطق خشک و فراخشک (جنوب ،جنوبشرق و جنوبغرب) از
نتایج غیرمنطقی و نامناسبی برخوردار می باشد .بررسی این علت بیانگر تکرار و عدم روز بارشی در ایستگاهها میباشد .در واقع
ایستگاههای مناطق مذکور با سرریز عدم بارش ( )Over flowیا عدد صفر روبرو هستند .در ریزگردانی با مدل مذکور یکنواختی و
میزان بارش دو فاکتور بسیار مهم میباشند .بهطوریکه توزیع یکنواخت بارش در افزایش کارایی مدل نسبت به میزان بارش بسیار
شایان اهمیت است .بنابراین هرگونه برنامهریزی بلندمدت بر اساس پیشنماییهای مدل  SDSMدر مناطق خشک و نیمه خشک
با خطا و عدم قطعیت بسیار باالیی همراه بوده و قابل اتکا و اصولی نخواهد بود.
واژههاي کليدي :مدل  ، SDSMتغییر اقلیم ،پهنههای اقلیمی ،ایران

مقدمه
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تغییر اقلیم ،کمبود آب و بیابانزایی سهههه چالش
اسههاسههی قرن بیسههت و یکم اسههت (حمیدیانپور و
همکاران .)1395 ،تغییر اقلیم امروزه بهعنوان سررشته
و عامل بیشتر رویدادهای اخیر معرفی میشود .در واقع
تغییر اقلیم منجر به تشههدید تغییرپذیریهای اقلیمی و
افزایش ب سامد رویدادهای فرین اقلیمی خواهد شد .که
*نویسنده مسئولmhamidianpour@gep.usb.ac.ir :

این امر میتواند پیامدهای ناگواری در بر دا شته با شد.
شواهد کامالً رو شنی در خ صوص تغییر اقلیم نا شی از
ف عال یت های انسهههانی در قرن گذشههه ته وجود دارد
( سالمون )2007 ،و تغییرات ا سا سی در اقلیم در طول
دهه و قرنهای پیشرو از انت شار گازهای گلخانهای در
ج هان آی نده م تاثر خوا هد شهههد (موس و هم کاران،
 .)2010حاالت های اقلیم آی نده منطبق با فرضههه یات
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مرتبط با جهان آینده با اسهههتفاده از مدل های جهانی
اقلیم ( )GCMsشبیهسازی شدهاند .یکی از نقاط ضعف
این مدلهای شهبیهسهاز اقلیم زمین عدم تطابق قدرت
تفک یک م کانی آن ها با م طال عات ریز مق یاس همچون
ارزیابیهای پیامد-محور اسهههت .در بسهههیاری از موارد
اطالعات حا صله میبای ست در خدمت سیا ستمداران و
همچنین بر نا مهریزان محلی و منط قهای قرار گیرد تا
بدین و سیله قادر به برنامهریزی و اتخاذ ا ستراتژیهای
آینده باشهههنده که با قدرت تفکیک پایین GCMها در
حدود  1درجه جغرافیایی (بهترین قدرت های تفکیک
موجود در حل حاضهههر) چنین امری میسهههر نیسهههت
(حمیدیانپور .)1394 ،بنابراین یک عدم تطابق میان
مقیاس مدلسههازی و مقیاس مدلسههازیهای ارزیابی
پیامد های تغییر اقلیم وجود دارد (وانگ لو .)2013 ،به
منظور اسههتفاده از برونداد GCMها و بهرهمندی از این
مدل های در حوزه تصهههمیمگیری محلی و منط قهای
میتوان از روشهای ریزگردانی استتفاده نمود .در واقع
ریزگردانی پل ارتباطی میان مقیاس جهانی GCMها و
مقیاس منطقهای و محلی ا ست .به طور کلی دو د سته
مجزای ریزگردانی بههه منظور انتقههال نتههایج برونههداد
 GCMها به سهههطن منط قهه معروف به ریزگردانی
دینامیکی و آماری (تجربی) وجود دارد (حمیدیان پور،
1395ه اسهههچوف .)2013 ،ریزگردانی دی نامیکی به
مدل های اقلیم منط قهای ( RCMها) نیز شههه ناخ ته
میشهههو ند .این مدل ها در واقع میتوان گ فت ه مان
 GCMها با اجرا در یک محدودهی کوچکتر و با قدرت
تفکیک مکانی و زمانی باال می باشهههند .علی رغم این
نقطهی قوت ،این مدلها دارای نقاط ضهههعفی همچون
نیاز به داشههتن تخصههف کافی ،وجود یک مدل کالیبره
شده در منطقه ،گران بودن این گونه از مدلها و حجم
باالی دادههای ورودی و طبیعتاً محاسبات باال و به تبع
افزایش دوره اجرا ،دارد .این نقاط ضعف منجر میگردد
بیشتر سمت و سو ارزیابیهای پیامدهای تغییر اقلیم با
اسهههتفاده از ریزگردانی آماری صهههورت پذیرد .در واقع
1. Statistical Down Scaling Model
2. Harpham
3. Wilby
4. Malcolm

ریزگردانی آماری برعکس RCMها بسهههیار ارزان و از
حجم محاسباتی کمتری برخودار میباشد .ضمن اینکه
میتوان مدل های مختلفی را در اینگونه از مطالعات به
کار بسهههت و به مطالعه عدم قطعیت در مقیاس یک
ایستگاه هواشناسی یا هیدرولوژیکی پرداخت .مطالعات
متعددی در خصهههوص کارایی مدل  1SDSMدر نقاط
مختلف جهان و در مقام مقایسههه آن با سهههایر مدلها
صهههورت گرفته اسهههت که به تعدادی از آنها اشهههاره
میکنیم .پالن و همکاران  ،2005با اسههتفاده از شههبک
عصههبی و مدل  SDSMدادههای بارش و دما را در یک
حوزة آبخیز در کانادا به منظور ریزمقیاس نمایی مورد
ارزیابی قرار دادند و نتیجهگیری کردند که هر دو روش
از دقت باالیی برخوردار می باشهههند .هارفام 2و ویلبی،3
 ،2005چ ندین مدل ریزمق یاس ن مایی را در م ناطق
مرطوب انگلسهههتان جهت شهههبیه سهههازی بارش مورد
ارز یابی قرار داد ند و نتی جهگیری کرد ند که مدل
 SDSMنسهههبت به سهههایر روشهای ریزمقیاس نمایی
ارجحیت دارد .مالکولم 4و همکاران ،2009 ،شش مدل
آماری و تابع انتقالی از جمله مدل  SDSMو دو مدل
دینامیکی را برای شبیه سازی بارشهای سنگین در دو
ای ستگاه هوا شنا سی شمال غرب و جنوب شرق ک شور
انگلستان مورد ارزیابی قرار دادند و نتیجه گیری کردند
که مدل های آ ماری و تابع انت قالی از د قت بیشهههتری
برخوردار هسههتند .از بین این مدلها ،مدل  SDSMدر
بسههه یاری از موارد ن تایج بهتر نسههه بت به بق یه ارا ه
مینماید .کوکیدیس 5و برگ )2009( ،6حساسیت مدل
 SDSMرا به داده های بازسهههازی شهههده ( )NCEPو
( )ECMWFدر جنوب اونتاریو مورد برر سی قرار دادند
و نتیجهگیری کردند که نوع دادههای بازسههازی شههده
( )Reanalysesتأثیر بسهههزایی در خروجی مدل برای
شهههب یهسهههازی داده های بارش و دما دارد .زوافی 7و
هم کاران 2011 ،دو مدل ریزمق یاس ن مایی  SDSMو
 NHMMرا برای شبیهسازی بارش در یک حوزة آبخیز
منط ق خشههههک در چین مورد ارز یابی قرار داد ند و
5. Koukidis
6. Berg
7. Zhaofa
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نتی جهگیری کرد ند که اختالف معنی داری در ن تایج
آنها مشاهده نمی شود .صمدی و همکاران ( )1388به
منظور شهههبیه سهههازی متغیرهای اقلیمی ،کارایی مدل
 SDSMرا در حوزة آبخیز رودخان کرخه مورد برر سی
قرار دادند و نتیجه گیری کردند که این مدل به منظور
شههبیه سههازی متغیرهای اقلیمی دما و بارش از توانایی
منا سبی برخوردار ا ست .دهقانی پور و همکاران 1390
اقدام به ارزیابی توانمندی مدل  SDSMدر زیر مقیاس
نمایی بارش ،دما و تبخیر در ایستگاه سینوپتیک تبریز
نمودند .صمدی نقاب و همکاران  ،1390با ا ستفاده از
مدل  SDSMبارش و د مای پیش بینی های اقلیمی
ایسههتگاهی در کل ایران را ریز مقیاس نمایی نمودند و
نتایج تحقیق آنها نشهههان داد بین مقادیر ریز مقیاس
شههده بارش و دمای کمینه و بیشههینه و مقادیر واقعی
آن ها ت فاوت مع ناداری با خ طای بحرانی  0/05وجود
ندارد .کوهی و ثنایی نژاد  ،1392با اسهههتفاده از مدل
 SDSMمیههانگین افزایش مقههدار تبخیر – تعرق در
منطقه ارومیه را برای دو سناریو محاسبه نمودند نتایج
نشههههان داد تبخیر و تعرق طی  2050s ، 2020sو
 2080sنسههبت به دوره پایه  7/1 ، 4/2و  12/5درصههد
افزایش خواهد یافت .آبکار و همکاران ،1392 ،اقدام به
ارزیابی میزان کارایی مدل  SDSMدر ایسههتگاه شهههر
کر مان برای ریز مق یاس ن مایی شهههاخف های د مایی
نمود ند و به منظور ارز یابی مدل از مع یار م یانگین
خطای مطلق اسههتفاده کردند و با اسههتفاده از دو مدل
گردش ع مو می  CGCMIو  Had CM3تحههت دو
سناریو  A2و  B2شاخفهای دمایی را تا سال 2100
شبیه سازی کردند .در این مدل افزایش میانگین درجه
حرارت ساالنه برای دورههای (-2089( ،)2010-2039
 )2070ن سبت به دوره پایه ( )1961 – 1990بهترتیب
 2/8 ،1/5و  4/5درجه سانتیگراد میبا شد .ر ضایی و
همکاران ،1393 ،کارایی مدل  SDSMرا در پیش بینی
پارامترهای دمایی در دو اقلیم خشههک و فراخشههک در
دو منطقه کرمان و بم بررسی نمودند و نتایج آنها نشان
داد که برای پیش بینی دما ،این مدل در منطقه خشک
نسهههبت به فراخشهههک از کارایی باالتری و دقت قابل
قبولی برخوردار است.
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محمههدزاده ،جبههاریههان امیری ( )1394ک هارایی
مدل های ریز مق یاس ن مایی  SDSMو  Lars WGرا
برای تهران با هم مقایسه نمودند .یعقوبی و مساح بوانی
( )1394به م قایسهههه و ارز یابی م نابع مختلف عدم
قطعیت در مطالعه اثر تغییر اقلیم بر رواناب حو ضههای
نیمه خشک حوضه رودخانه اعظم-هرات یزد پرداختند
و با اسهههتفاده از مدلهای  SDSMو  Lars WGنشهههان
داد ند که د مای منط قه در دوره آتی تا  1/5در جه
افزایش خواهد دا شت و میزان بارش و توزیع زمانی آن
تغییر می کند .سهههبحانی و همکاران ( )1394اقدام به
بررسهههی کارایی ریز مق یاس ن مایی آ ماری  SDSMو
 lars-WGدر شهبیه سهازی متغیرهای هواشهناسهی در
حوضهههه ی آبریز دریاچه ارومیه نمودند که شهههامل
ای ستگاههای تبریز و ارومیه می شد و نتایج ن شان داد
که الگوی  SDSMدر دو ایستگاه برای کمینه و بیشینه
دمای روزانه عملکرد بهتری نسهههبت به الگوی LARS-
 WGدارد در حالیکه برای بارش روزانه نتایج در الگو تا
حدودی برای دو ای ستگاه م شابه بود .مالمیر و همکاران
 1394با اسههتفاده از مدل  SDSMاثرات تغییر اقلیم را
بر دما و بارش و رواناب حوضه قره سو استان کرمانشاه
بررسهههی نمودند و ن تایج افزایش  1/6درجه ای دما و
کاهش  1/77درصدی بارش را تحت سناریوی  A2و از
طرفی کاهش  1/1درصهههدی بارندگی و کاهش میزان
رواناب را تحت سناریوی  B2نشان داد.
رضههایی و همکاران  1395اقدام به پیش بینی بلند
مدت بارش با ا ستفاده از مدل  SDSMدر ای ستگاههای
چترود و سعادت آباد سیرجان کردند و نتایج ،عملکرد
باالی مدل در دو ایستگاه را نشان داد و باران در هر دو
ایستگاه برای سالهای آتی کاهش داشت .لکزا یان پور و
همکاران ،1395 ،با اسهههتفاده از مدل  SDSMاقدام به
شبیه سازی متغیرهای اقلیمی در دورههای آتی تحت
تأثیر تغییر اقلیم بر میزان رواناب رودخانه نازلوچای در
حوضههه آبریز دریاچه ارومیه نمودند ومیزان افزایش دما
را در دوره آماری  2000-2099به میزان  0/45و 0/35
درجه سانتیگراد و افزایش بارندگی نیز به میزان  10و
 9درصههد برای دو سههناریوی  A2و  B2بدسههت آوردند.
ه مانطور که مورد مالح ظه قرار گر فت هیچ یک از
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مطالعات به صهههورت ویژه بر روی این موضهههوع که آیا
مدل  SDSMمناسهههب برای اقلیم های متفاوت ایران
است یا خیر نپرداخته است و در بیشتر مواقع به برابری
م یانگین های و یا در ن ها یت بررسهههی وار یانس بین
دادههای اکتفا کرده اند .بنابراین در این نوشههتار تالش
می شود ضمن برر سی میزان کارایی مدل  SDSMدر
شبیه سازی شاخف بارش در مناطق مختلف ایران ،به
سواالتی که به نظر میر سد در اقلیم شنا سی ب سیار
ضروری است پاسخ داده شود.
اینکه کارایی مدل  SDSMآیا در مناطق خشهههک با
وجود مقادیر ثبتی صهههفر از کارایی مناسهههبی برخودار
است؟
میزان یکنواختی بارش در اجرایی مدلی همچون
 SDSMچقدر در کارایی مدل نقش دارد .در صهههورت
پاسهههخ منفی به سهههوال اول و دوم چه راهکارهایی به
منظور بهبود شهههرایط مدلسهههازی ارزیابی پیامدهای
تغییر اقلیم در سهههطن منط قه و مهمتر در م طال عات
هیدورلوژیکی در سههطن یک ایس هتگاه یا محل خروجی
یک سد میباشد؟

مواد و روشها
منط قه مورد م طال عه :ایران کشهههوری په ناور در اثر
اسهههتقرار آن در منط قه ج نب حاره ت حت تاثیر هم
سهههامانههای برونحارهای و هم سهههامانههای حارهای
میباشد .بنابراین این گونه مکانیت منجر به تعدد آب و
هوای گوناگون خواهد شد بهطوری که میتوان در این
سرزمین شاهد مناطق مرطوب (پهنه کوچک از شمال)
و نیمه مرطوب (غرب و شههمالغرب) تا بسههیار خشههک
(جنوبشهههرق ایران) را باشهههیم (علیجانی .)1371 ،بر
حسب بارش ،رطوبت جوی و دما ،اقلیم ایران به هشت
پهنه (شهههکل  )1ناحیهبندی میشهههود (مسهههعودیان،
 .)1387ب نابراین در این م طال عه به منظور م قایسهههه
کههارایی مههدل  SDSMدر منههاطق م خ تلف از این
پهنهبندی (ناحیهبندی) اسههتفاده میگردد و منبطق بر
آن از هر ناحیهی اقلیمی یک ایسههتگاه که دارای طول
دورهی آماری بلند بوده و نماینده منا سبتری به لحاظ
شرایط اقلیمی استفاده میگردد.

شکل  :1نواحي اقليمي ايران (مسعوديان)179 ،1387،

روش پژوهش
همانطور که طرح مساله بیان شد یکی از روشهای
مورد ا ستفاده در کارب ست مدلهای گردش عمومی در
ارزیابی های محلی و منطقهای اسهههتفاده از روش های
ریزگردانی آماری است .در کل این روشهای ریزگردانی
نیز به سهههه دسهههته اصهههلی توابع انتقالی (مانند توابع

رگر سیونی) ،مدلهای مولد هوا شنا سی (مانند زنجیره
مارکف) و روشهای همدیدی طبقهبندی میگردند .در
این پژوهش از مدل ریزگردانی آ ماری از نوع توابع
رگرسیونی مانند مدل  SDSMاستفاده شده است .این
روش بی شترین کاربرد را در مطالعات هیدرولوژیکی در
سطن جهان و ایران دارد (پالن و همکاران .)2005 ،در
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نمودار ذ یل مرا حل کار مدل  SDSMج هت تول ید
سناریوی اقلیمی بیان شده است.

شکل  :2نمودار مراحل توليد سناريوي اقليمي در مدل  SDSMنسخه  ( 3.1دايل 1و همکاران.)2013 ،

اسهههاس کار مدلهای ریزمقیاس آماری تابع انتقالی
نظیر مدل  SDSMبر پا ی ارت باط بین متغیر های
م ستقل اتم سفری (ف شار سطن دریا ،نیروی جریان هوا
در سههطن زمین و )...و متغیرهای وابسههته زمینی نظیر
بارش ،د ما و ...اسهههتوار اسهههت .در این مورد انت خاب
متغیرهای مسهههتقل که ارتباط منطقی و مناسهههبی با
متغیرهای وابسههته داشههته باشههند ،از اهمیت خاصههی
برخوردار اسههههت (ویلبی و هم کاران .)2007 ،بدین
منظور مدل  SDSMاز ضهههر یب تعیین ، R2ضهههر یب
همبستگی جز ی  Rx1x2و نمودار پراکنش متغیر وابسته
و م ستقل ا ستفاده می نماید .ضمن اینکه آزمون عدم
وابستگی متغیرهای مستقل صورت می گیرد.
در این تحقیق دادههای  41سهههال ایسهههتگاههای
پهنههای مختلف آب و هوایی ایران از سهههال  1961تا
 2001را بکههار بردیم و از دادههههای  NCEPمههدل

HADCM3که شامل  26متغیر مستقل اتمسفری می
باشهههد ،برای کالیبره کردن و ارز یابی مدل اسهههتفاده
کردیم .به منظور کالیبره نمودن و واسهههنجی مدل
 ، SDSMدادههای مورد استفاده ای ستگاههای مشاهده
ای و دادههای مرکز ملی پیش بینی متغیرهای محیطی
کانادا  NCEPبه دو دورة  20و  21ساله (1980-1961
و  )2001-1981تق سیم شدند .از  20سال اول برای
کالیبره کردن مدل با اسهههتفاده از روش بهینه سهههازی
حداقل مربعات استفاده شد .بعد از کالیبره نمودن مدل
به منظور حصول اطمینان از این که مدل توانایی شبیه
سههازی دادهها را خارج از محدودة زمانی کالیبراسههیون
دارد ،نیاز اسهههت مدل ارز یابی شهههود .بدین منظور با
ا ستفاده از مدل  SDSMکالیبره شده ،شاخف بارش
برای دورة  20ساله ( )1980-1961شبیه سازی شدند.
سپس با مقایس دادههای مشاهده ای و دادههای شبیه
سههازی شههده ،کارایی مدل برای ایسههتگاههای تیپهای
1 - Dile
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مختلف آب و هوایی ایران مورد بررسی قرار گرفت و در
نهایت با اسهههتفاده از روشهای آماری مانند میانگین
خطههای مطلق ،)MAE( 1میههانگین مربعههات

خطهها2

( )MSEو م جذور م یانگین مرب عات خ طا)RMSE( 3
ن تایج این مدل در م کان های مختلف مورد ارز یابی و
بررسهههی قرار گرفت (روابط  2 ،1و  .)3در واقع بدین
وسیله میتوان دریافت که آیا مدل قادر به شبیه سازی
متغیر بارش در دوره مشاهداتی هست یا خیر؟
𝑛

رابطه ()1

|𝑖𝑦 MAE = 1/𝑛 ∑ |𝑓𝑖 −
𝑖=1

رابطه ()2

𝑀𝑆𝐸 = 1/𝑛∑(𝑓𝑖 − 𝑦𝑖)2

 :fiمعادل خروجی سیستم
 :yiمعادل پاسخ صحین (قطعی)
رابطه()3

=)^RMSE(θ^)=√𝑀𝑆𝐸(θ
) √𝐸((θ^ − θ)2

در خطای جذر میانگین مربعات یک برآوردگر
آماری ^ θبا توجه به پارامتر پیشبینیشده  θبه عنوان
مجذور مربع ریشه خطای میانگین مربعات تعریف
میشود (حمیدیانپور و همکاران.)1392 ،

نتايج و بحث
کشور ایران با متوسط بارندگی ساالنه  230میلیمتر
طی دوره بلند مدت  47ساله گذشته و یک سوم متوسط
بارندگی جهان ،جزو مناطق خشک و نیمه خشک
محسوب میشود .اولین مرحله در کاربری مدل SDSM
مرحله کنترل کیفی دادهها می باشد با توجه به اینکه
برای اجرا کردن مدل از دادههای مشاهداتی  41ساله 8
ایستگاه هواشناسی استفاده شده است ،در جدول ذیل
میانگین بارش  41ساله ( )2001-1961هشت شهر
آبادان ،بندرعباس ،شیراز ،رشت ،گرگان ،زاهدان ،ارومیه
و مشهد را به عنوان نماینده منتخب  8اقلیم مختلف
ایران را که از نتایج کنترل کیفی دادههای مشاهداتی
توسط مدل  SDSMبدست آمده مشاهده میکنید.
1. Mean Absolute Error
2. Mean-square Error

با توجه به شهههرطی بودن و نرمال نبودن دادههای
بارش نسههه بت به داده های د ما ،ق بل از غر بال گری
متغیرها اقدام به تبدیل دادهها از طریق گرفتن ریشهههه
چهارم دادههای بارش شد (فالح قالهری.)1395 ،
پس از غر بالگری متغیر ها و انت خاب بهترین پیش
بینی کن نده ها ،ا قدام به کالیبره کردن مدل برای
دادههای هر ایسههتگاه بر اسههاس پیش بینی کنندههای
مناسب انتخابی گردید بدین صورت که نیمی از دادهها
برای تول ید فا یل پارامتر و نیم دیگر داده ها برای
مقایسه نتایج دادههای تولیدی و مشاهده شده استفاده
گردید .در بین  8ایسههتگاه انتخابی ،ایسههتگاه آبادان از
ادامه محاسبات حذف شد .این امر به دلیل وجود تکرار
بسهههیار باالی صهههفر در دادههای بارش این ایسهههتگاه
میباشههد .در واقع این منطقه به دلیل اینکه بارشهای
آن تحت تاثیر سامانههای سودانی و مدیترانهای و گاه ًا
ترکیبی بین این دو سههامانه در اک ر مواقع از بارشهای
شههدید برخوردار اسههت .به بیانی دیگر میزان بارش کم
می باشهههد و همین میزان از بارش حتی از پراکندگی
روزا نه م ناسهههبی در طول دوره بارش (دوره سهههرد)
برخوردار نی ست حذف گردید .در واقع تکرار عدد صفر
در این ایسهههتگاههای و همچنین ایسهههتگاههای منطقه
خ شک و فراخ شک به وفور وجود دارد و از نظر آماری
در سرریز داده صفر ( )Overflowقرار گرفته است .این
نتیجه برای اولین بار در این مطالعه بدست آمده است.
در واقع برای ک سب نتیجهای منا سب با کارب ست مدل
 SDSMبایسههته اسههت که دادههای بارش به خوبی در
طول دوره آماری توزیع داشههته باشههند .به بیانی دیگر
بارش دریافتی آن در تمامی روزهای سههال به صههورت
یکنواخت توزیع شده باشد .به منظور تایید این موضوع
از روش شههاخف یکنواختی شههانون (یکی از ابزارهای
کارآ مد در ا ندازهگیری در جه یکنواختی توزیع ز مانی
بارش) ا ستفاده شد .در شاخف شانون هرقدر مقدار
بزرگتر با شد ن شانه یکنواختی بارش ا ست .همانطور که
مالحظه میگردد ایسهههتگاه آبادان در چهار ماه پیاپی
میزان ضریب شانون صفر ا ست و ضریب ساالنه برای
3. Root-mean-square error
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اسهههت ولی به دل یل توزیع نایکنواخت بارش قابل یت
غربالگیری در مرحله دوم مدل نمیباشد.

این ایستگاه  1/88است .در حالی که در مجموع ساالنه
از ایستگاههای شیراز و بندرعباس مقدار ناچیزی بیشتر

جدول  :1ميانگين بارش  41ساله( )2001-1961هشت شهر انتخابي منتج از نرم افزار SDSM

تیپ آب
و هوایی

نماینده
تیپ1

نماینده
تیپ3

نماینده
تیپ2

نماینده
تیپ5

نماینده
تیپ4

نماینده
تیپ6

نماینده
تیپ7

نماینده
تیپ8

ایستگاه

ارومیه

شیراز

آبادان

گرگان

رشت

مشهد

زاهدان

بندرعباس

نوع اقلیم
(مسعودیان و
کاویانی)1386 ،

خشک،
سرد و
بارشمند

خشک،
معتدل و
بارشمند

بسیار گرم،
بارشمند و
مرطوب

معتدل،
بارشمند و
مرطوب

معتدل،
پربارش و
مرطوب

معتدل ،کم
بارش و
خشک

گرم ،بسیار
کم بارش و
خشک

بسیار گرم ،کم
بارش و بسیار
مرطوب

جدول :2متوسط مجموع بارش ساالنه شهرهاي منتخب بر اساس رتبه بندي سازمان هواشناسي
نام ایستگاه

رتبه بارندگی در بین سایر ایستگاههای ایران

متوسط مجموع بارش ساالنه (میلیمتر)

رشت

1

1359

5

601

شیراز

10

346

ارومیه

12

341

مشهد

21

255/2

آبادان

24

213

بندر عباس

25

182/5

31

90/6

گرگان

زاهدان
منبع :سازمان هواشناسی

جدول  :3شاخص يکنواختي ايستگاههاي مورد استفاده در پژوهش
ماه

شیراز

بندرعباس

مشهد

ارومیه

آبادان

زاهدان

گرگان

رشت

ژانویه

0/35

0/36

0/26

0/21

0/34

0/34

0/22

0/23

فوریه

0/29

0/34

0/27

0/23

0/27

0/32

0/22

0/21

مارس

0/30

0/31

0/33

0/29

0/27

0/31

0/27

0/21

آوریل

0/20

0/15

0/31

0/31

0/22

0/26

0/21

0/14

می

0/08

0/07

0/24

0/27

0/09

0/15

0/19

0/13

ژو ن

0/00

0/00

0/07

0/13

0/00

0/02

0/16

0/11

ژوالی

0/02

0/03

0/02

0/07

0/00

0/06

0/12

0/11

آگوست

0/01

0/04

0/02

0/03

0/00

0/03

0/14

0/15

سپتامبر

0/00

0/02

0/03

0/06

0/00

0/01

0/18

0/25

اکتبر

0/05

0/09

0/11

0/18

0/09

0/09

0/24

0/29

نوامبر

0/21

0/11

0/18

0/25

0/27

0/14

0/25

0/27

دسامبر

0/34

0/29

0/23

0/21

0/34

0/25

0/22

0/25

ساالنه

1/84

1/81

2/08

2/23

1/88

1/99

2/43

2/36

جدول  4ن تایج بهترین پیش بینی کن نده ها برای
پیش بینی شههونده ی بارش به تفکیک هر ایسههتگاه در
آورده شده است .همانطور که مشاهده میگردد از اغلب

ایسههتگاهها از  26متغیر مورد بررسههی فقط با یک یا دو
متغیر قادر به ایجاد یک همبستگی مناسب میباشند
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 NCEPگردید .با این وجود تفاوت چندانی در این امر
نیز رخ نداد.

که خود این نیز امری بر عدم قطعیت مدل میگردد.
در این امر با پیشنهاد توسعه دهنده نرمافزار ،سعی
در طوالنی کردن دادههای کالیبراسیون یعنی دادههای

جدول  :4بهترين پيشبيني کنندههاي منتخب براي هر ايستگاه
ردیف

نام ایستگاه

بهترین پیش بینی کننده

1

بندر عباس

ncepshumaf.dat

2

گرگان

ncepr850as.dat

3

مشهد

ncepr850as.dat

4

ارومیه

5

رشت

6

شیراز

7

زاهدان

ncepp5_zeu.dat
ncepp_feu.dat
ncepr850eu.dat
ncepp5_vaf.dat
ncepp5zhaf.dat
ncepr850as.dat
nceprhumas.dat

نتایج تولید داده از دادههای مشههاهداتی در نمودارهای
شماره ( )3تا ( )9نشان داده شده است.

پس از بهترین پیشبینی کن نده و تول ید فا یل
پارامتر مربوطه ،اقدام به تولید داده از دادههای مشاهده
شده برای نیمه دوم دادهها در هر ای ستگاه نمودیم که
Compared Results for Gorgan Station

Compared Results for Bandar Abbas

19

19

25

25

Observed 61-2001: Mean
Observed 61-2001: Mean

Modelled 81-2001: Mean

Modelled 81-2001: Mean

0

0
Dec

Nov

Oct

Sep

Aug

Jul

Jun

May

Apr

Mar

Feb

0

0

Jan

Dec

Nov

Oct

Sep

Aug

Jul

Jun

May

Mar

Apr

Feb

Jan

شکل  3و  :4مقايسه ميانگين دادههاي بارش مشاهداتي با دادههاي بارش شبيه سازي شده براي
ايستگاه گرگان(تيپ  )4در سمت راست و بندرعباس(تيپ )8در سمت چپ
Compared Results for Rasht
31

Compared Results for Zahedan Station

31

11

11

Observed 61-2001: Mean

Observed 61-2001: Mean

Modelled 81-2001: Mean

Modelled 81-2001: Mean

0

0
Dec

Nov

Oct

Sep

Aug

Jul

Jun

May

Apr

Mar

Feb

Jan

0

0
Dec

Nov

Oct

Sep

Aug

Jul

Jun

May

Apr

Mar

Feb

Jan

شکل  5و  :6مقايسه ميانگين دادههاي بارش مشاهداتي با دادههاي بارش شبيه سازي شده براي
ايستگاه رشت(تيپ  )5در سمت راست و زاهدان(تيپ )7در سمت چپ
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Compared Results for Orumiyeh Station

Compared Results for Shiraz Station
13

13

58

58
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شکل  7و  :8مقايسه ميانگين دادههاي بارش مشاهداتي با دادههاي بارش شبيه سازي شده
براي ايستگاه اروميه (تيپ  )1در سمت راست و شيراز (تيپ )2در سمت چپ
Compared Results for Mashhad Station
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شکل  :9مقايسه ميانگين دادههاي بارش مشاهداتي با دادههاي بارش شبيه سازي شده
ايستگاه مشهد به عنوان ايستگاه تيپ  6آب و هوايي

در مرح له ب عد برای آ گاهی از میزان م طاب قت و
درسههتی شههبیهسههازی با دادههای مشههاهده شههده از
معیارهای میانگین خطاهای مطلق ( )MAEو میانگین
مربعات خطا ( )MSEاسههتفاده شههد .بدین صههورت که
اب تدا نمودار پراک ندگی بین داده های مشههها هداتی و
دادههای شههبیهسههازی شههده را برای هر ایسههتگاه طی
سههالهای  1981تا  2001ترسههیم نموده سههپس یک
معادله رگرسههیونی بدسههت می آوریم که از طریق این
معادله دوباره برای سههالهای  1961تا  1980که قبالً از
آنها فایل پارامتر مدل را سههاخته بودیم ،داده تولید می
نماییم اگر اختالف بین این داده تولیدی ثانویه با داده
م شاهداتی که مقادیر آن را داریم ،کمتر بود لذا دقت و
کارایی مدل برای ارزیابی پارامتر بارش رضهههایت بخش
خواهد بود در غیر اینصهههورت باید تمهیدات دیگری را
ل حاظ ن ماییم .ن تایج م یانگین خ طا های مطلق ( قدر
مطلق دادههای مشههاهده شههده منهای دادههای شههبیه

سههازی شههده) ،میانگین مربعات خطا ،مجذور مربعات
خطا را با معادله رگرسیونی بین دو نوع داده مشاهداتی
و شبیه سازی شده را در جدول ذیل مشاهده میکنید.
همانطور که از جدول  5مشهههخف شهههد بهترین نتایج
مدل  SDSMبرای ایسهههتگاه گرگان مشهههخف گردید.
ای ستگاه گرگان در مقای سه با ای ستگاه ر شت از میزان
بارش کمتری برخوردار است ولیکن مدل  SDSMبرای
این ایستگاه بسیار کاراتر نسبت به ایستگاه رشت است.
زیرا بارش در ایسههتگاه گرگان نسههبت به بارش کل از
توزیع یکنواختتری برخوردار اسهههت .میزان شهههاخف
شانون در ای ستگاه گرگان  2/43که این میزان باالترین
میزان شاخف در ای ستگاههای مورد مطالعه ا ست .هر
قدر که میزان یکنواختی بارش در ایسهههت گاه کاهش
می یابد میزان خطا نیز افزایش می یابد .در واقع میزان
یکنواختی بارش فاکتوری بسهههیهار تاثیر گذار در
ریزگردانی با استفاده از این مدل است.

نشریه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی  /سال دوم  /شماره مسلسل پنجم  /بهار 1400
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جدول :5نتايج خطاهاي مطلق ميانگين ،ميانگين مربعات خطا ،مجذور مربعات خطا بين داده مشاهداتي و شبيه سازي شده
میانگین خطای مطلق

میانگین مربعات خطا

مجذور میانگین مربعات خطا

MAE

MSE

RMSE

معادله رگرسیونی بین دادههای
مشاهداتی و شبیه سازی شده

رشت

3/62

77/72

8/81

1.1596 X + 0.4041

گرگان

2/11

18/77

4/33

0.7326 X + 0.0058

شیراز

1/07

7/33

2/70

0.6409 X + 0.0241

ارومیه

1/22

12/02

3/46

0.348 X + 0.8016

مشهد

1/21

9/42

3/07

0.3604 X + 0.2843

بندر عباس

1/62

1602/2

40/02

-0.0002 X + 0.5596

زاهدان

1/19

802/03

28/32

5-E-06X + 0.2311

نام ایستگاه

 = Xمتغیر مدل شده = Y ،متغیر مشاهده شده
2001
1001
501

MSE

1501

1
2.80

1.80

2.30

ضريب يکنواختي شانون

2.60

2.40

2.20

2.00

RMSE

50
40
30
20
10
0
1.80

ضريب يکنواختي شانون

شکل  10و  :11رابطه بين ضريب يکنواختي شانون و معيارهاي خطا

جمعبندي
همانطور که در نمودارهای مقایسهههه میانگینهای
دادههای مشاهداتی و شبیه سازی شده بارش مشاهده
گرد ید هر چه ایسهههت گاه های انت خابی میزان بارش
بیشتری را در طول سال ثبت نموده اند ،نمودار مقایسه
ای بین دادههای مشههاهداتی و شههبیه سههازی بسههته به
ف صل بارش همخوانی بالن سبه بی شتری دارند به طوری
که در ارومیه ،رشهههت و گرگان بیشهههترین همخوانی و
برای زاهدان و بندرعباس کمترین همخوانی را نشهههان
دادند .نتایج کسههب شههده از میانگین خطاها ،میانگین
مربعات خطا و مجذور میانگین مربعات خطا نیز نشههان
می دهد که میانگین دادههای شبیه سازی شده برای
بارش همخوانی مطلوبی با میانگین دادههای مشاهداتی
ندارند .چرا که هر چه مقادیر مذکور کمتر با شد ،ن شان
دهندة این اسهههت که مدل ،متغیر مورد نظر را با دقت
بیشتری برآورد نموده است .اگر مقادیر میانگین خطای
مطلق ،میانگین مربعات خطا و مجذور میانگین مربعات
خطا به عدد صههفر نزدیکتر باشههد ،بدین معنا اسههت که

مدل به طور کامل و دقیق متغیر مورد نظر را شهههبیه
سازی نموده است .از طرفی بهترین نتایج مدل SDSM
برای ای ستگاه گرگان م شخف گردید .ای ستگاه گرگان
در مقایسههه با ایسههتگاه رشههت از میزان بارش کمتری
برخوردار ا ست و لیکن مدل  SDSMبرای این ای ستگاه
ب سیار کاراتر ن سبت به ای ستگاه ر شت ا ست .زیرا بارش
در ایسهههت گاه گر گان نسههه بت به بارش کل از توزیع
یکنواختتری برخودار ا ست .میزان شاخف شانون در
ایسهههتگاه گرگان  2/43محاسهههبه شهههد که این میزان
باالترین میزان شههاخف در ایسههتگاههای مورد مطالعه
اسههت .هر قدر که میزان یکنواختی بارش در ایسههتگاه
کاهش می یابد میزان خطا نیز افزایش می یابد .در واقع
میزان یکنواختی بارش فاکتوری بسهههیار تاثیر گذار در
ریزگردانی با ا ستفاده از این مدل ا ست .لذا طبق نتایج
کسهههب شهههده در این تحقیق ،هرگونه برنامه ریزی بر
ا ساس پیش بینیهای مدل  SDSMدر مناطق خ شک
و نیمه خشهههک برای متغیر بارش قابل اتکا و اصهههولی
نخوا هد بود .طبق ه ماهنگی های بع مل آ مده با طراح
اصههلی مدله پروفسههور ویلبیه ایشههان نیز طبق نتایج
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بدسهههت آمده از این پژوهش تأیید نمودند که کارایی
مدل  SDSMبرای مناطق خشهههک و نیمه خشهههک
مطلوب نخوا هد بود دو راه کار نیز در این خصهههوص
توسهههط وی پیشهههنهاد گردید .اول اینکه زمان کالیبره
نمودن مدل در تنظیمات نرم افزار می باید نوع مدل به
جای ماهانه و فصلی بر روی مدل ساالنه ( ANNUAL
 )MODELتنظیم شود .در این صورت دادهها به جای
تقسههیم شههدن به زیرمدلهای فصههلی و ماهانه که هیچ
گونه بارندگی را ممکن اسهههت آن ماه یا فصهههل دارا
نبا شند ،بطور ساالنه و در مدل ساده ای ک شیده می
شهههوند .دوم اینکه از آخرین مجموعه  31تایی پیش

بینی کن نده ها که دا ماً بروز می شهههو ند و در دا خل
سههایت اصههلی طراحان مدل  SDSMدر اختیار کاربران
قرار می گیرد اسههتفاده گردد .این مجموعه مشههتمل بر
متغیرهای مازاد بارش هسهههتند که می تواند محتوای
رطوبت اتمسهههفری را منعکس میکنند و فرایندها را تا
حدودی بهبود بخشههند .هنگام اجرای مدل برای برخی
از ایسههتگاهها پیشههنهادات طراح مدل اعمال شههد که
متأسههفانه در کارایی مدل برای متغیر بارش در مناطق
خشههک و نیمه خشههک تأثیر چندانی نداشههت و نتایج
یکسان بود.

کارایی مدل ریز مق یاس ن مایی آ ماری  SDSMدر
پیشبینی پارامترهای دمایی در دو اقلیم خشهههک و
فراخ شک (مطالعه موردی :کرمان و بم) .پژوه شنامه
مدیریت حوضه آبخیز ،سال پنجم ،شماره -10،131
.117
 .6دهقانی پور ،امیرحسههین .حسههین زاده ،محمدجواد.
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