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چکيده:
انتشار  سناریوهاي  اساس  بر  جو  عمومي  گردش  مدل های 
مي كنند.  پیش بیني  را  زمین  كره  آینده  اقلیم  گلخانه اي  گازهاي 
ولي دقت مكاني این مدل ها بسیار كم بوده و نتایج آن ها به منظور 
لذا  ندارد.  كاربرد  مختلف  علوم  در  تغییراقلیم  اثرات  بررسي 
ضرورت  جو  عمومي  گردش  مدل  داده هاي  گرداني  ریزمقیاس 
پیدا مي كند. مدل های ریزمقیاس گرداني آماري در علوم مختلف 
این خصوص  در  زیادي  بسیار  تحقیقات  و  داشته  كاربرد  بسیار 
صورت گرفته است. ولي دقت این مدل ها به شرایط جغرافیایي و 

اقلیمي هر منطقه بستگي دارد. 
این تحقیق درمنطقه شمال غرب كشور به منظور بررسي دقت 
مدل LARS-WG6  در شرایط مرفو-اقلیمي مختلف انجام گردید. 
در منطقه شمال غرب كه یک ناحیه پیچیده اقلیمي است، محل 
توده هاي بارشي مختلف بوده و از دیدگاه توپوگرافي نیز بسیار 
موجود  ایستگاه هاي  داده هاي  ابتداء  منظور  بدین  است.  متنوع 
دماي  بارش،  داده هاي  روزانه  زماني  سري  و  جمع آوري  منطقه 
حداقل و دماي حداكثر 7 ایستگاه منتخب ایجاد گردید. مشخصات 
   LARS-WG مدل  وارد  اقلیمي  داده هاي  و  ایستگاه  جغرافیایي 
با استفاده از معیار  گردید و سپس واسنجي و اعتبارسنجي شد. 
دوره  در  شده  شبیه سازي  و  مشاهده اي  میانگین  مقایسه  ارزیابي 
حاضر )1961-2001( ارزیابي گردید. عوامل مرفو- اقلیمي  هر 
یک از ایستگاه ها استخراج و رابطه بین این عوامل و خطاي مدل 
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بررسي شد. نتایج نشان داد كه دقت مدل در ایستگاه هاي منتخب 
متفاوت بوده ولي شبیه سازي دما با دقت مناسب تري انجام گردید. 
مدل در برآورد بارش از دقت كم تري برخوردار بوده و در بین 
ایستگاه ها نیز متفاوت به دست آمد. رابطه خطاي دماي حداقل و 
بقیه  با  و  معني دار  ایستگاه در سطح 5 درصد  ارتفاع  با  حداكثر 
عوامل رابطه معني داري حاصل نگردید. خطاي بارش برآورد شده 
نیز با فاصله از مركز سلول HadCM3 معني دار و با بقیه عوامل 

مدل همبستگي به وجود نیامد.
 

شمال  گرداني،  اقلیم،  ریزمقیاس  کليدي: تغییر  واژه هاي 
LARS-WG، AOGCM ،غرب

مقدمه 
تاثیر افزایش گازهاي گلخانه اي بر اقلیم و تغییر آن از دغدغه هاي 
محققین مي  باشد. چرا که تغییر اقلیم بر تمامي فرآیندهاي منابع طبیعي 
به خصوص منابع آب و به تبع آن بر زندگي بشر تاثیرگذار است. از 
این رو سناریوهاي مختلفي در خصوص افزایش گازهاي گلخانه اي 
از  است.  گردیده  تعریف  جو  عمومي  گردش  مدل های  قالب  در 
آن جایي که دقت مکاني مدل های عمومي گردش جو بسیار کم بوده 
و نمي  توان تاثیر تغییرات را در علوم مختلف بکاربرد، نیازمند تبدیل 
ریزمقیاس  آن  به  که  مکاني کوچک تر مي  باشد  مقیاس هاي  به  آن ها 
گرداني7 گویند.  به طور کلي دو روش دینامیکي و آماري و یا تلفیقي 
آن ها براي ریزمقیاس کردن وجود دارد که مدل های مختلفي مبتني 
پارامترهاي  بین  بر آن ها به وجود آمده است. در روش هاي آماري 
خروجي مدل هایAOGCM 8 و عناصر اقلیمي مانند بارش و دما در 
پارامترهاي  این که  به  توجه  با  مي  شود.  برقرار  رابطه  روزانه  مقیاس 
 HadCM3 خروجي مدل ها نماینده میانگین کل یک سلول )در مدل
لذا  مي  باشد،  جغرافیایي(  و عرض  درجه طول   2/5 در   3/75 ابعاد 
دقت تعمیم مکاني مدل ها براي ایستگاه هایي که در نقاط مختلف یک 
سلول واقع شده اند، مي  تواند متفاوت باشد.  تاکنون تحقیقات زیادي 
در خصوص دقت مدل های ریزمقیاس گرداني آماري در دنیا )]6[، 

]20[، ]11[ و ]2[(انجام شده است.
 -1 از  عبارتند  آماري  گرداني  ریزمقیاس  مدل های  کلي  به طور 
رگرسیون خطي چند متغیره  2- آنالیز ارتباط کانوني 3- نزدیک ترین 

7- Statical DownScaling Model
8- Atmospheric- Ocean General Circulation Model
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هواشناسي  مولدهاي   -5 و  عصبي  شبکه  روش   -4  ، همسایه 
قبول  قابل  سطح  در  متغییرها  محاسبه  توانایي  مدل ها  این   .)WG(
براي ایستگاه ها را دارند، ولي در شرایط مقادیر تاریخي )برون یابي( 
 LARS-WG مدل  از  مي آید.  به دست  واقعي  غیر  محاسباتي  مقادیر 
براي ریزمقیاس گرداني مدل های گردش عمومي به منظور پیش بیني 
تغییر اقلیم و اثرات آن استفاده زیادي صورت گرفته است )]3[، ]4[، 

.)]9[
آبابایي و همکاران ]1[ عملکرد مدل LARS-WG در ایستگاه هاي 
ساحلي ایران ارزیابي کردند. نتایج تحقیقات آن ها نشان داد که در 
مدل شبیه سازي توزیع روزانه، میانگین ماهانه و فصلي اکثر سري ها 
عملکرد مناسبي دارد، اما مقادیر انحراف استاندارد مجموع بارندگي 
چندان  خورشیدي  تابش  و  دما  ماهانه  متوسط  استاندارد  ماهانه، 
اقلیم را برروي محصول  تغییر  اثرات  مناسب نیست. سمنف1]15[، 
مدل  یک  از  تحقیق  دراین  کرد.  بررسي  ولز  و  انگلستان  در  گندم 
ترکیب   HadCM3 مدل  خروجي هاي  با  که  گندم  رشد  شبیه سازی 
شده است استفاده کرد. براي این منظور خروجي هاي مدل در 18 
ایستگاه هواشناسي با استفاده از مدل LARS-WG ریزمقیاس گردید. 
هاشمي2 و همکاران ]8[ دقت مدل SDSM و LARS-WG را براي 
وقایع حداکثر بارش در جنوب ایسلند مقایسه کردند. آن ها از معیار 
توزیع آماري GEV3 با دوره بازگشت هاي 10، 20، 40، 50 و 100 
ساله را در فاصله اطمینان 0/95 ارزیابي قرار داده و نتایج آن ها نشان 
دارند.   را  بارش  وقایع مدل  توانایي شبیه سازي  که هر دو مدل  داد 
چن4 و همکاران ]5[ دما و بارش را براي منطقه سودان و سودان 
جنوبي با 7 مدل گردش عمومي جو بر اساس سناریو A2 پیش بیني 
کردند. در این تحقیق خروجي سناریوي A2  7 مدل براي دوره هاي 
استفاده  با  را  20 ساله 2013-2011، 2065-2046 و 2080-2099 
از مدل LARS-WG ریزمقیاس کردند. بارش ریزمقیاس شده توسط 
مدل LARS-WG در 7 مدل گردش عمومي جو بر اساس سناریو 
A2 نتایج متناقصي را داده است که بینانگر یک عدم قطعیت زیاد در 
مدل های گردش عمودي جو است. ولي در خصوص دماي حداقل 
و حداکثر بین همه مدل های گردش عمومي جو یک هماهنگي در 
کلیه ایستگاه ها وجود داشته و روند افزایشي را در هر دوعنصر فوق 

نشان داد.
کوین5  و همکاران ]13[ دقت مدل LAR-WG و AAFC-WG را 
براي شبیه سازي مقادیر حدي روزانه در اقالیم مختلف کانادا بررسي 
کردند. در این تحقیق حداکثر دما، حداقل دما و حداکثر بارش روزانه 
درمقیاس ماهانه مورد ارزیابي قرار گرفت. معیارهاي ارزیابي دقت 
دو مدل شامل اختالف میانگین، واریانس و دوره بازگشت هاي 10، 
مدل  دو  هر  که  داد  نشان  نتایج  شد.  گرفته  درنظر  ساله   50 و   20

1- Semenov
2- Hashemi
3- Generalized Extreme Values 
4- Chen
5- Qian

توانایي شبیه سازي داده هاي حداکثر را دارند. ولي دقت شبیه سازي 
 LARS-WG مدل  در  بخصوص  بارش  به خوبي  دما  حدي  مقادیر 
LARS-WG در شبیه سازي  نیامد. به طوري که عدم دقت  به دست 
مقادیر حدي دماي حداقل به طور قابل توجه اي چشم گیر ولي دقت 

مدل AAFC-WG بهتر بود.
داده هاي  از  دما  استفاده  با  را   ELPIS  ]17[ همکاران  و  سمنف6 
مشاهده اي براي  اروپا ارزیابي کرد. دوره پایه تحقیق 1980-2010 
مدل ELPIS مبتني بر دو مدل CMIP3  و EU- Ensebles و ریزمقیاس 
شده توسط LARS-WGS مي باشد. در این تحقیق مدل فوق با استفاده 
از LARS-WG ریزمقیاس شده و با داده هاي مشاهده اي ایستگاه ها 
مقایسه گردید. آن ها 263 ایستگاه را براي 2010- 2080 انتخاب و با 
استفاده از 3 معیار آماري آزمون t ،K-S    و t جفت شده نتایج برآورد 
نتایج مدل نشان  شده را در مقیاس ماهانه مورد آزمون قرار دارند. 
داد که دقت قابل قبولي براي شبیه سازي داده ها وجود دارد. سمنف 
داده هاي  مي تواند   LARS-WG که  دادند  نشان   ]16[ همکاران  و 

مصنوعي براي ایستگاه ها هواشناسي را با دقت مناسب تولید کند.
 SDSM7 خان و همکاران ]12[ سه مدل آماري ریزمقیاس گردانی
مدل های  هواشناسي  پارامترهاي  براي   ANN9 و   -WG8-LARS
روزانه  حداکثر  و  حداقل  دماي  روزانه،  بارش  شامل   AOGCM
بکار بردند. آن ها عدم قطعیت سه مدل فوق را براي متوسط ماهانه و 
واریانس پارامترهاي ریزمقیاس شده روزانه و مقادیر مشاهده اي در 
هر ماه در سطح 95 درصد اطمینان بررسي کردند. نتایج تحقیق آن ها 
نشان داد که مدل SDSM بیش ترین دقت و شبکه عصبي کم ترین را 

داشته و مدل WG-LARS دقت متوسطي دارد. 
تاثیر  تحت  را  قره سو  حوضه  رواناب   ]19[ همکاران  و  واثقي 
سناریوهاي انتشار A2 و B1 با در نظر گرفتن دسته جمعي مدل های 
AOGCM بررسي کردند. آن ها در تحقیق خود دما و بارش توسط 
معرفي  با  سپس  و  ریزمقیاس  طرح  منطقه  براي   WG–LARS مدل 
سري زماني داده هاي فوق به مدل بارش– رواناب IHACRES، سري 
زماني بلندمدت رواناب روزانه براي دوره هاي آتي تولید شد. نتایج 
نشان داد که رواناب در طول زمستان و تابستان افزایش داشته و در 
پائیز کاهش یافته و در بهار تقریبا بدون تغییر خواهد بود.  مقایسه 
داد که مدل های سري A2 همواره  نشان  دو سناریو در شبیه سازي 
دماي بیش تري را نسبت به مدل های سري B1 برآورد مي نماید. ولي 
در خصوص بارش و رواناب نتایج دو سناریو مشابه به دست آمد. 
برآورد  در  را  اقلیم  تغییر  قطعیت  عدم    ]7[ همکاران  و  هادي زاده 
بیرجند،  ایستگاه  منظور  بدین  نمودند.   ارزیابي  و  تحلیل  بارش 
انتخاب و از مدل ECHO-G تحت سناریو A1 استفاده گردید. عدم 
قطعیت خروجي مدل آماري LARS-WG پارامترهاي اقلیمي بارش 
ریزمقیاس و سپس عدم قطعیت خروجي مدل بررسي گردید. نتایج 

6- Semenov
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9-  Artificial Neural Network



سال هشتم- شماره 24- بهار 111393 علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

زیادي  حد  تا  فوق  مدل  خروجي  داده هاي  که  بود  این  از  حاکي 
به خصوص  هواشناسي  پارامترهاي  برآورد  در  را  قطعیت  عدم  تابع 
بارش در برگرفته است. میزان تغییر اقلیم براي دروه 2024 – 2011 
میزان افزایش 3/7 میلي متر را نشان داد ولي تغییرات آن درسال هاي 
فوق نوسانات زیادي داشت. در خصوص تغییرات فصلي نیز مدل، 
کاهش بارش زمستانه و افزایش بارش بهاره را نشان داد. ضرغامي 
و همکاران ]21[ براي منطقه آذربایجان شرقي سه سناریو A2 ،B1 و 
A/B تغییر اقلیم از مدل HadCM3 با استفاده از دو روش ریزمقیاس 
هواشناسي  ایستگاه   6 آن ها  کردند.  استفاده   ANN و   LARS-WG
موجود داراي اطالعات مناسب براي این منظور انتخاب کردند بر این 
اساس به طور متوسط حدود 2/3 درجه سانتی گراد افق 2020 تا 2050 
دما افزایش مي یابد. و بارش حدود 3 درصد تغییر خواهد یافت. آن ها 
جهت بررسي تغییرات اقلیمي از شاخص اقلیمي دو مارتن استفاده 
کرده و مدل فوق براي افق 2050 کاهش شاخص را نشان داد. دقت 
ایستگاه  حداکثر  و  حداقل  دماي  شبیه سازي  در   LARS-WG مدل 
بارش  شبیه سازي  در  و  بوده  برخوردار  خوبي  توانایي  از  سنندج 
ریزمقیاس  براي   .]10[ آمد  به دست  کم تر  دقت  با  ولي  قبول  قابل 
مدل های گردش عموي جو از مدل LARS-WG به منظور  پیش بیني 

یخبندان هاي جنوب شرق ایران استفاده شد ]18[.
در تحقیقات مورد بررسي اغلب عدم قطعیت ها محاسبه شده و 
دقت روش ها مقایسه شده اند و اغلب تحقیقات بیانگر دقت قابل قبول 
مدل LARS-WG مي باشد. ولي در منابع مورد بررسي، تاثیر عوامل 
این  در  است.  نشده  بررسي  مدل ها  دقت  بر  اقلیمي  و  مرفومتریک 
تحقیق سعي شده است که دقت مدل LARS-WG در ایستگاه هاي 
مختلف یک سلول HadCM3 محاسبه و تاثیر عوامل فوق بر دقت 

مدل بررسي شود. 

مواد و روش ها
آذربایجان  استان هاي  بین  ایران  غرب  شمال  در  ارومیه  دریاچه 
با  دریاچه  آبریز  حوزه  است.  شده  واقع  غربي  آذربایجان  و  شرقي 
مختصات جغرافیایي `33 و °44 تا `53 و °47 طول شرقي و `40 
و جنوب  در غرب  مي باشد.  °37 عرض شمالي  و   29` تا   35° و 
شده اند  کشیده  جنوب  به  شمال  امتداد  در  ارتفاعاتي  غربي حوضه 
نمود  محسوب  زاگرس  جبال  سلسله  از  جزئي  را  آن ها  مي توان  و 
ارتفاع متوسط قلل این  که حوضه را از کشور ترکیه جدا مي کنند. 
کوه ها برابر 3000 متر مي باشد. شکل )1( موقعیت حوضه دریاچه 
ارومیه در ایران را نشان مي دهد. حوزه آبریز دریاچه ارومیه از نظر 
آب  با  میاني  عرض هاي  مرتفع  نیمه  دشت هاي  مشخصات  اقلیمي 
را  معتدل  نسبتًا  تابستان هاي  و  سرد  زمستا ن هاي  عمومي  هواي  و 
داراست. از نظر آب و هوایي جز مناطق نیمه خشک و خشک سرد 
محسوب مي شود. حداقل و حداکثر درجه حرارت مشاهد شده در 
سطح حوضه دریاچه ارومیه در سي سال گذشته 33- و 44+ درجه 
سانتی گراد و متوسط درجه حرارت سالیانه آن 11 درجه سانتی گراد 
است. قرار گرفتن استان آذربایجان غربي در مسیر توده هاي هوایي که 
از دریاي سیاه، مدیترانه و اقیانوس اطلس مي آیند و نیز وجود رشته 
کوه زاگرس در جنوب و جنوب غربي و ارتفاعات بلند در غرب و 
کوه هاي آرارت در شمال باعث گردیده که میزان ریز ش هاي جوي 
قابل مالحظه باشد. در این منطقه از بین کل ایستگاه هاي سینوپتیک،  
داده هاي بارش روزانه، حداقل و حداکثرهاي دماي روزانه 7 ایستگاه 
انتخاب  مي باشند.  مناسب  آماري  دوره  طول  داراي  که  سینوپتیک 
شدند به طوري که 4 ایستگاه داراي طول کامل دوره آماري بوده و 
فقط ایستگاه هاي پارس آباد، اردبیل و مراغه طول دوره آماري کم تری 

شكل 1- موقعیت منطقه حوضه دریاچه ارومیه در كشور
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را داشتند که با توجه به ضرورت موضوع به ناچار مورد بررسي قرار 
 1961 AOGCM گرفتند. از آن جایي که دوره مورد بررسي داده هاي

تا 2001 مي باشد، بازه آماري فوق مالک عمل قرار گرفت.

روش تحقيق
براي  که  است  تصادفي  هواي  و  آب  مولد  یک   LARS-WG
اقلیمي آینده تحت شرایط کنوني یک ایستگاه  شبیه سازي داده هاي 
از  بخشي  به عنوان   1990 سال  در  آن  نسخه  اولین  مي نماید.  اقدام 
ارزیابي ریسک کشاورزي در مجارستان توسعه ]14[ و سپس توسط 
سمنف نسخه هاي جدید آن توسعه یافت. این مدل یک مولد آب و 
هواي تصادفي از آب و هواي روزانه مشاهده شده یک ایستگاه براي 
متغییرهاي  احتمالي  توزیع  براي  پارامترها  از  محاسبه یک مجموعه 
تولید  براي  پارامترها  از  مجموعه  این  مي کند.  استفاده  هواشناسي 
سري زماني متغیرهاي هواشناسي ساختگي با طول دلخواه از طریق 
با  مي شود.  استفاده  مناسب  توزیع هاي  از  مقادیر  تصادفي  انتخاب 
تغییرات  همراه  به  ایستگاه  یک  براي  توزیع ها  پارامترهاي  دخالت 
پیش بیني شده اقلیمي که از مدل های اقلیم جهاني یا منطقه اي نتیجه 
شود.  تولید  مي تواند  ایستگاه  این  براي  روزانه  اقلیم  سناریو  شده، 
LARS-WG براي شبیه سازي طول دوره هاي خشک و تر، بارندگي 
و تابش خورشیدي از توزیع هاي نیمه تجربي به فرم کلي زیر استفاده 

 
مي کند:

                   }10,...,1,;,,{ 0 == ihaaEPM ii رابطه )1(                       
   که هیستوگرامي شامل 10 طبقه است و هریک از طبقات در 
فراواني  ih و   ii aa <−1 به طوري که تعریف مي شود  ],[ 1 ii aa − فاصله
مقادیر  تولید  براي  مي باشد.  ام   i طبقه  در  شده  مشاهده  پدیده هاي 
نیمه تجربي،  توزیع  یک  از  استفاده  با  هوا  تصادفي وضع  متغیرهاي 
مي شود.  انتخاب  تصادفي  به صورت  گانه  ده  طبقات  از  یکي  ابتدا 
مورد  طبقه  در  یکنواخت  توزیع  از  داده ها  تبعیت  فرض  با  سپس، 

نظر، یک مقدار در آن فاصله براي متغیر انتخاب مي شود. براي یک 
و  نظر  مورد  ماه  بارش  تجربي  نیمه  توزیع  از  بارش  مقدار  تر  روز 
به طور مستقل از سري هاي تر یا مقدار بارش در روز قبل به دست 
مي آید. دماي بیشینه و کمینه روزانه به صورت فرآیندهایي تصادفي 
با میانگین و انحراف معیارهاي روزانه که وابسته به تر یا خشک بودن 

روز مورد نظر هستند، مدل سازي مي شوند. 
پس از تهیه سري زماني روزانه داده هاي اقلیمي بارش، حداقل 
و حداکثر روزانه داده ها وارد مدل LARS-WG گردید. در گام دوم 
مدل واسنجي و سپس صحت سنجي گردید. در این مرحله داده هاي 
ساختگي با فرض این که هیچ گونه تغییر اقلیمي رخ نداده است، براي 
سالهاي موجود تولید گردید. سپس با داده هاي مشاهده اي مقایسه و 
به منظور  2( محاسبه گردید.  )رابطه   MAE1 با روش  آن ها  اختالف 
پارامترهاي  گرداني  ریزمقیاس  دقت  بر  اقلیمي  عوامل  تأثیر  بررسي 
ارتفاع، طول و عرض جغرافیایي، فاصله از مرکز توده هاي باران زا، 
فاصله از بلندترین دامنه رو به توده باران زا و فاصله از مرکزسلول 
مدل HadCM3  محاسبه گردید. جدول )1( هر یک ازعوامل فوق در 
ایستگاه هاي سینوپتیک منتخب را نشان مي دهد. در گام سوم رابطه 
بین  خطاي مدل )بارش، حداقل و حداکثر دماي 7 ایستگاه منتخب( 
با هر یک از عوامل اقلیمي فوق مورد بررسي قرار گرفت و در هر 

یک از عناصر فوق میزان همبستگي ها محاسبه شد.

                                                
n

SO
MAE

n

i
ii∑

=

−
= 1  رابطه )2(                                         

که در آن MAE، میانگین قدر مطلق خطا Oi، مقدار مشاهداتي، 
Si مقدار برآوردي و n، تعداد مي باشد در ادامه چارچوب تحقیق در 

فلوچارت )شکل 2( آورده شده است.

1- Mean Absolute Error

جدول 1- عوامل مرفو-اقلیمي ایستگاه هاي منتخب
نام 

ایستگاه
فاصله از 
دریاي سیاه

)km(

فاصله از دریاي 
مدیترانه
)km(

فاصله از ارتفاع دامنه رو 
)km(  به توده هوا

فاصله از مرکز 
)km( گرید

طول 
جغرافیایي

عرض 
جرافیایي

ارتفاع ایستگاه 
 )m(

ارتفاع نسبت به 
)m( متوسط گرید

200-24َ1478 16َ37⁰ 6609503713946⁰مراغه 

15َ1332388 17َ38⁰ 72611353213548⁰اردبیل

912-39َ32 54َ39⁰ 610113013447⁰پارس آباد

15-41َ1663 29َ36⁰ 84011602015248⁰زنجان

32َ1316372 05َ37⁰ 56085010720845⁰ارومیه

33َ1103159 58َ38⁰ 4658708516844⁰خوي

05َ1361417 17َ38⁰ 600950839146⁰تبریز
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اقليمي ايستگاههاي -تهيه داده هاي مرفو
سينوپتيك

ورود مشخصات ايستگاه به مدل
LARS_WG 

 تهيه سري زماني داده هاي مشاهداتي

 دادهيآماده ساز
 يو مدل ساز

خروجي مدل و محاسبه داده هاي فوق 
 بصورت ماهانه در طول دوره آماري

شاهداتي ممحاسبه داده هاي 
بصورت ماهانه در طول دوره

MAE مدل با روشيمحاسبه خطا

  ارتفاع .1
  جغرافيايي طول .2
  عرض جغرافيايي  .3
   توده هاي باران زافاصله از مركز .4
  فاصله از بلند ترين دامنه رو به توده باران زا  .5
 HADCM3  فاصله از مركزسلول مدل .۶

برقراري رابطه همبستگي بين مقادير خطاي
اقليمي-مدل با هريك از داده هاي مرفو  

  دارندين همبستگي كه بهتريمياقل-انتخاب عامل مرفو

سري زماني دادهورود 
  به مدلهاي مشاهداتي

شكل 2- فلوچارت روش تحقیق

جدول 2- خطاي ساالنه برآورد پارامترهاي اقلیمي
بارش ساالنه )میلي متر(دماي حداکثر )درجه سانتی گراد(دماي حداقل )درجه سانتی گراد(نام ایستگاه

خطاي مدلمتوسطخطاي مدلمتوسطخطاي مدلمتوسط

2/651/7515/192/06301/96179/00اردبیل

5/211/6218/441/88294/76177/99خوي

7/521/2718/071/58331/26184/72مراغه

9/600/9420/451/38258/01184/42پارس آباد

7/011/3617/971/70292/30168/47تبریز

5/071/3417/391/66332/29206/43ارومیه

3/921/5117/901/74308/00170/87زنجان
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نتایج و بحث:
در این تحقیق، مدل LARS-WG  بکار گرفته شده و 7 ایستگاه 
سینوپتیک در دو سلول مدل گردش عمومي HadCM3 استفاده شد. 
موقعیت ایستگاه هاي سینوپتیک در هر یک از سلول ها در شکل )1( 

آمده است.
و  حداقل  دماي  روزانه،  بارش  اقلیمي  عنصر  براي  مدل  نتایج 
حداکثر تحلیل گردید که در جدول )2( متوسط ساالنه مشاهده اي و 
هم چنین خطاي مدل )میانگین قدر مطلق خطا( آمده است. بر این 
اساس، در ایستگاه هاي سینوپتیک مختلف دقت مدل در شبیه سازي 
 206 ارومیه  ایستگاه  در  که  به طوري  آمد.  به دست  متفاوت  بارش 
و  بیش ترین  به ترتیب  میلي متر   168 تبریز  ایستگاه  در  و  میلي متر 

کم ترین اختالف مدل با مشاهده اي به دست آمد. 
بر اساس نتایج جدول )2( مدل، دماي حداقل را نسبت به دماي 
که  به طوري  نمود  شبیه سازی  کم تري   خطاي  با  بارش  و  حداکثر 
میزان خطاي ساالنه در ایستگاه  پارس آباد 0/94 کم ترین و  اردبیل 
1/75 درجه سانتی گراد بیش ترین خطا را به خود اختصاص دادند. در 
صورتي که خطاي مدل در برآورد دماي حداکثر بین 1/38 تا 2/06 
در  مدل  آمد.  به دست  اردبیل  و  پارس آباد  ایستگاه هاي  در  به ترتیب 
شبیه سازي بارش از توانایي کم تري برخوردار بود به طوري که دقت 
مدل کم تر از 50 درصد بوده و بیش ترین خطا در ایستگاه ارومیه با 
به ذکر است که خطاي  از 206 میلي متر رخ داده است. الزم  بیش 
به دست آمده میانگین قدر مطلق خطاي ماهانه بوده که در خصوص 
دماي حداکثر و حداقل میانگین ماهانه و در خصوص بارش مجموع 

خطاي ماهانه لحاظ گردیده است.
مدل  توسط  برآوردي  و  مشاهده اي  بارش  اختالف   )3( شکل 
LARS-WG را نشان مي دهد. بر این اساس ماه های ژوئن، جوالي، 
ایستگاه  فقط  و  بوده  کم  خطا  ایستگاه ها،  همه  در  سپتامبر  و  اوت 
پارس آباد نسبت به بقیه ایستگاه ها کمي بیش تر به دست آمد. بیش ترین 
خطاي مدل در ماه مي رخ داد، به طوري که در ایستگاه ارومیه بیش از 

30 میلي متر مدل نسبت به مشاهده اي خطا محاسبه گردید. همان گونه 
که در شکل )3( آمده است، در ماه مي میزان خطاي برآوردها در 
ایستگاه هاي  به  نسبت  مراغه  و  زنجان  خوي،  ارومیه،  ایستگاه هاي 
پارس آباد، اردبیل و تبریز بیش تر به دست آمد. رفتار تغییرات ماهانه 
ایستگاه  بین  این  در  و  بوده  متفاوت  مختلف  ایستگاه هاي  در  خطا 
ایستگاه  داد. در  را نشان  متفاوتي  ایستگاه ها رفتار  بقیه  با  پارس آباد 
پارس آباد مقادیر خطاي برآوردي بارش از ماه های سپتامبر، اکتبر و 
نوامبر نسبت به بقیه ماه های سال و در اردبیل باالترین خطا در اکتبر 
رفتار  نیز  تبریز  و  زنجان  ایستگاه هاي  در  است.  داده  رخ  نوامبر  و 
باال  اردبیل بوده و فقط در زنجان یک خطاي  خطاي ماهانه مشابه 
نیز در ماه مي رخ داده است. در ماه های جون تا اوت  و تا حدودي 
بقیه  در  ولي  بوده  مشابه  ایستگاه ها  تغییرات  رفتار  فوریه   و  ژانویه 

ماه ها و بخصوص اوریل و مي  رفتارها متفاوت به دست آمد.
تغییرات فصلي و یا ماهانه اختالف ها مي تواند ناشي از تغییرات 
شرایط جوي باشد. به طوري که در ماه های ژانویه  و فوریه با توجه 
به بارش نسبتا زیاد ولي به دلیل فراگیر بودن بارش ها خطاي مدل کم 
و همگون بوده و در ماه های گرم نیز بدلیل بارش اندک و حاکم بودن 
شرایط پرفشار قابل توجیه است. ولي ماه های مارس تا مي، توده هاي 
باران زا از مناطق مختلف به منطقه وارد شده و شرایط بارش بسیار 
پیچیده مي شود به همین دلیل در این ماه ها میزان خطا نیز باالتر بوده 
و میزان خطا نیز در ایستگاه هاي مختلف متفاوت به دست آمده است. 
است.  اقلیمي  مرفو-  عوامل  از  ناشي  ایستگاه ها  بین  اختالف  ولي 
ایستگاه پارس آباد درمنطقه دشتي واقع شده ولي بقیه ایستگاه ها در 
جوي  عوامل  شده اند.  واقع  مرتفع  توپوگرافي  و  کوهستاني  ناحیه 
توده هاي ورودي و هم چنین توپوگرافي باعث گردیده است تا مدل 

در هر یک از ایستگاه ها با دقت متفاوتي برآورد نماید.
در شکل )4( نمودار خطاي برآورد دماي حداکثر مدل در ماه های 
سال  گرم  ماه های  در  خطا  مقادیر  است.  آمده  ایستگاه  هر  مختلف 
خطا  حداقل  به طوري که  شد.  برآورد  کمتر  سرد  ماه های  به   نسبت 

 

شكل 3- خطاي مدل LARS-WG در برآورد بارش ماهانه 
ایستگاه ها

شكل 4- خطاي مدل LARS-WG در برآورد دماي حداكثر 
ماهانه ایستگاه ها
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شكل 5- خطاي مدل LARS-WG در برآورد دماي حداقل 
ماهانه ایستگاه ها

شكل 6- رابطه اختالف مشاهده اي و مدل بارش با فاصله از 
دامنه رو به توده هوا

جدول 3- ضریب بین خطاي مدل در برآورد پارامترهاي اقلیمي و عوامل مرفو- اقلیمي

دماي حداکثردماي حداقلبارش ساالنه  عوامل مرفو-اقلیمي

0/360/160/13 -فاصله ایستگاه از دریاي سیاه

0/040/01 -0/45 -فاصله ایستگاه از دریاي مدیترانه

0/450/050/05فاصله ایستگاه از دامنه رو توده بارن زا

0/780/110/05فاصله ایستگاه از مرکز سلول

0/160/670/56 -ارتفاع ایستگاه

0/020/770/76 -ارتفاع ایستگاه نسبت به متوسط گرید

شكل 7- رابطه اختالف مشاهده اي و مدل دماي حداكثر با 
ارتفاع ایستگاه ها

شكل 8- رابطه اختالف مشاهده اي و مدل دماي حداقل با 
ارتفاع ایستگاه ها
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داد.  ژانویه رخ  ماه های فوریه و  ماه جوالي و حداکثر خطا در  در 
الگوي رفتاري خطا در بین ایستگاه ها نیز تا حدودي متفاوت بوده 
و در ایستگاه پارس آباد نسبت به ایستگاه هاي دیگر اختالف بیش تر 
به دست آمد. آن چه از شکل فوق الذکر قابل اثبات است این که مدل 
در ماه هایي که پایداري جو مانند فصل تابستان بیش تر است، با دقت 
بهتري دماي حداکثر شبیه سازي شده است. در صورتي که در ماه های 
مي تا آوریل و مارس که ناپایداري جوي و به خصوص شرایط ناآرام 

محلي حاکم بوده، دقت مدل نیز کاهش یافته است.
بسزایي  نقش  که  است  اقلیمي  مهم  پارامترهاي  از  حداقل  دماي 
LARS- در استقرار پوشش گیاهي و رشد گیاهان دارد، توسط مدل
براي  مدل  ماهانه  خطاي   )5( شکل  در  مي شود.  شبیه سازي   WG
بجز  زماني خطا  رفتار  است.  آورده شده  تحقیق  مورد  ایستگاه هاي 
ایستگاه پارس آباد و تا حدودي مراغه در بقیه ایستگاه ها تقریبًا یکسان 
بود. همانند دماي حداکثر، دماي حداقل نیز در ماه های گرم با دقت 
بهتر برآورد شده و ماه های سرد خطاي باالتري را نشان داد. علت 
بهار  فصل  اوایل  در  به خصوص  سال  سرد  فصول  در  باال  خطاي 
علل  از  یکي  مي باشد.  محلي  و  عمومي  جوي  ناپایداري  از  ناشي 
آماري کم  پارس آباد، دوره  ایستگاه هاي مراغه و  باال بودن خطا در 
این ایستگاه ها مي تواند باشد. ولي اختالف رفتاري خطا در ماه های 
شرایط  بودن  متفاوت  از  ناشي  ایستگاه ها  دیگر  به  نسبت  مختلف 

مرفو-اقلیمي ایستگاه پارس آباد است.
عوامل  با  بارش  برآورد  در  مدل  خطاي  رابطه  بررسي  به منظور 
مرفو- اقلیمي همبستگي بین خطاي مدل و عوامل ذکر شده جدول 
)1( برقرار گردید که در جدول )3( آمده است. در بین عوامل مورد 
بررسي، رابطه بارش با فاصله از دامنه رو به توده باران زا و فاصله 
از مرکز سلول مدل Hadcm3 به ترتیب با ضریب همبستگي 0/45 و 
0/78 باالترین رابطه و با ارتفاع ایستگاه و ارتفاع نسبت به متوسط 
سلول کم ترین رابطه را به خود اختصاص داد. البته با افزایش فاصله 
از دریاي مدیترانه دقت مدل کاهش یافت که منطقي مي باشد. چرا 
که بارش هاي فراگیر سیستم مدیترانه اي کاهش یافته و عوامل دیگر 
باعث بي نظمي مکاني بارش مي شوند. دماي حداقل با عوامل ارتفاع 
رابطه  سلول  ارتفاع  متوسط  به  نسبت  ایستگاه  ارتفاع  و  ایستگاه 
آن  بیانگر  این  نداد.  نشان  معني دار  رابطه  عوامل  بقیه  با  و  معني دار 
ایستگاه هاي کم  توانایي در شبیه سازي دماي حداکثر  ست که مدل 
ارتفاع نسبت به ایستگاه هاي مرتفع بیش تربود. بقیه عوامل در دقت 
مدل تاثیرگذار نبودند. مدل در شبیه سازي دماي حداقل نیز عمل کرد 

مشابه دماي حداکثر داشت.
از  بارش  بر  بر دقت مدل  تاثیر عوامل مرفومتریک  در خصوص 
عوامل یاد شده، عامل فاصله از مرکز سلول با دقت ریزمقیاس گرداني 
رابطه معني دار ایجاد کرد )شکل 6(. به طوري که هر چه ایستگاه ها از 
مرکز سلول فاصله بیش تري داشتند، میزان خطاي ریز مقیاس گرداني 
بهار  فصل  در  به خصوص  غرب،  شمال  منطقه  در  افزایش  یافت. 
بخشي از بارش ها ناشي از شرایط اروگرافیک و محلي بوده و هرچه 

از منبع سینوپتیکي بارش )دریاي مدیترانه( در بخش هاي کوهستاني 
و مرتفع بخش قابل مالحظه اي از بارش را در برمي گیرد.

دقت مدل در برآورد دماي حداکثر در ایستگاه هاي مورد بررسي 
ایستگاه هاي  در  به ترتیب  سانتی گراد  درجه   2/06 تا   1/38 بین 
مدل  دقت  بین  رابطه   )2 )جدول  آمد  به دست  اردبیل  و  پارس آباد 
و عوامل مرفو- اقلیمي نشان داد که با افزایش ارتفاع دقت کاهش 
یافت. این موضوع بیانگر آن است که در ارتفاعات تغییرات دماي 
حدکثر باال بوده و از بي نظمي بیش تري برخوردار است، چرا که مدل 
نتوانسته است سري زماني آن را شبیه سازي نماید. بر اساس شکل 
)7( خطاي مدل در ارتفاع صفر متر از سطح دریا 1/45 و در ارتفاع 

2000 متري بیش از دودرجه سانتی گراد است. 
خطاي مدل در برآورد دماي حداقل، در ایستگاه هاي مورد بررسي 
رابطه  )جدول2(.  آمد  به دست  سانتی گراد  1/75درجه  تا   0/94 بین 
که  است  آمده   )3( اقلیمي در جدول  مرفو-  با عوامل  خطاي مدل 
این  دارد.  مدیترانه  از  فاصله  با  حداقل  و  ارتفاع  با  رابطه  حداکثر 
موضوع بیانگر آن است با افزایش ارتفاع دقت مدل در برآورد دماي 
در  مدل  8( خطاي  اساس )شکل  این  بر  داد.  نشان  کاهش  حداقل 
ارتفاع صفر متري از سطح دریا یک درجه سانتی گراد و در ارتفاع 
2000 متري حدود 1/7 درجه سانتی گراد مي باشد. با لحاظ رابطه هاي 
ایجاد شده براي هریک از عناصر اقلیمي مورد بحث، مي توان نقشه 
خطاي مکاني مدل  را ترسیم نمود. این نقشه در بسیاري از مدل های 

منابع آب و غیره کاربرد دارد.

نتيجه گيري
به طور کلي دقت مدل در شبیه سازی دماي حداکثر و بخصوص 
در  مدل  دقت  بود.  برخوردار  خوبي  نسبتا  دقت  از  حداقل  دماي 

شبیه سازی بارش از دقت کم تري برخوردار بود. 
بررسي خطاي ماهانه هریک از عناصر اقلیمي بارش، دماي حداقل 
و دماي حداکثر نشان داد که رفتار دقت مدل در ایستگاه پارس آباد 
نسبت به دیگر ایستگاه ها متفاوت است. خطاي مدل در ماه های گرم 
نسبت به ماه های سرد سال بهتر بوده  که در عناصر دما مشخص تر 
ماه های ژوئن، جوالي،   بارش،  اساس درخصوص  این  بر  مي باشد. 
ایستگاه  فقط  و  بوده  کم  خطا  ایستگاه ها،  همه  در  سپتامبر  و  اوت 
پارس آباد نسبت به بقیه ایستگاه ها کمي بیش تر به دست آمد. بیش ترین 
خطاي مدل در ماه مي رخ داد، به طوري که در ایستگاه ارومیه بیش از 

30 میلي متر مدل نسبت به مشاهده اي محاسبه گردید.
با توجه به رابطه معني دار  خطاي مدل حداقل و حداکثر با عامل ارتفاع، 
مقدار خطا در ارتفاع صفر متري از سطح دریا یک درجه سانتی گراد و 
در ارتفاع 2000 متري حدود 1/7 درجه سانتی گراد براي دماي حداقل و 
1,45 در ارتفاع صفر متر از سطح دریا و بیش از دو درجه سانتی گراد در 
ارتفاع 2000 متري مي باشد.  با در اختیار داشتن این روابط مي توان نقشه 

خطاي مکاني هر یک از عناصر را به دست آورد.
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Abstract

Investigation Impact of Morpho-Climatic Parameters on Aaccuracy
of LARS-WG Model  

A. A. Rasuli1, M. Rezaei-Banafsheh2, A. R. Massah3, M. A. Khorshiddust4 and B.Ghermezcheshmeh5 
                Received: 2013. 10. 27     Accepted: 2014. 02. 05                         

AOGCMs predict the future climate based on an increasing Green House Gases (GHG) scenario. The 
temporal resolution of those models is suitable but, their spatial resolution is very coarse and the output of 
those models can’t be used in earth sciences such as hydrology, water resources and soil conservation. For 
this reason, downscaling of their outputs is necessary. At present, Statistical downscaling models mostly 
used in different sciences and a lot of research was carried out. Those models have different accuracy and 
their accuracy is depended on geographical and climatic conditions.

This research was carried out for accuracy evaluation of LARS-WG on different morpho-climatic 
conditions in northwest of Iran. Northwest of Iran has complex topography and climate due to intrusion of 
different rain bearing weather systems to the region. Firstly, daily climate data (precipitation, maximum 
and minimum temperature) of 7 synoptic stations was collected and their time series were created. 
Geographic data and climate variable were used in LARS-WG Model for each station, and then the model 
was calibrated and validated. The error of model was calculated for each climate variable by MAE method. 
The morpho-climatic data was extracted for synoptic stations and correlated with error of model for each 
climate variable. The results showed that the error in precipitation has significant relation with distance to 
grid center, whereas the error in maximum temperature is related to elevation of stations. 
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