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رویکردی متفاوت در ریزمقیاسنمایی و پیشیابی اقلیمی مؤلفۀ دما
(مطالعۀ موردی استان گلستان)
غالمرضا روشن *1و عبدالعظیم قانقرمه
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 .1استادیار اقلیمشناسی ،گروه جغرافیا ،دانشگاه گلستان ،گرگان ،ایران
(دریافت ،93/10/30 :پذیرش نهایی)94/7/14 :

چکیده
پیشیابی تغییرپذیری زمانی -مکانی متغیرهای اقلیمی در مقیاس محلی و منطقهای برای برنامهریزیهای آتی در سراسر جهان،
ضرورتی اجتنابناپذیر است؛ بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از رویکردی جدید ،به پیشیابی و سپس ریزمقیاسنمایی
مقادیر مؤلفۀ دمایی ایستگاههای هواشناسی استان گلستان برای دورۀ آماری  1391تا  1450بپردازد .در روش پیشنهادی جهت
پیشیابی و ریزمقیاسنمایی مؤلفۀ دما ،از پیشبینیکنندۀ  26مؤلفۀ مدل گردش عمومی جو  HadCM3برای  15پیکسل که ابعاد
هر پیکسل به  2.5×3.75درجه است ،استفاده شد که بر این اساس تعداد پیشبینیکنندهها به  390مؤلفه بسط داده شد .در ادامۀ
این تحقیق برای بررسی عملکرد مدل پیشنهادی از  5ایستگاه شاهد با توجه به شرایط متفاوت توپوگرافی و اقلیمی در سطح استان
استفاده شد که نتایج مؤید اعتبار و تطبیق باالی دادههای شبیهسازیشده در مقایسه با دادههای مشاهداتی سالهای  1350تا
 1390است .در نهایت خروجیها نشان داده است که با توجه به تغییرات اقلیمی دهههای آتی ،افزایش دما برای بیشتر ماههای
سال انکارناپذیر بوده است ،بهگونهای که در مقایسۀ بین ماههای مختلف سال نیز این نتیجه استنتاج شد که پهنههای دمایی استان
در ماههای اردیبهشت ،مرداد ،شهریور و بهمن بر اساس سناریوها و مؤلفههای مختلف دمایی ،بیشینۀ مساحت را از لحاظ افزایش
دما در مقایسه با سایر ماههای سال تجربه خواهند کرد.
واژههای کلیدی :تغییر اقلیم ،ریزمقیاسنمایی آماری ،شبیهسازی ،مدلهای گردش عمومی جو.

 .1مقدمه
بررسی مقادیر مؤلفههای اقلیمی ،بهدلیل مشخصبودن

متغیرهای اقلیمی منطقۀ مورد نظر دارد و برخی فرایندها

تأثیر معنادار آنها بر جوامع انسانی و سیستمهای طبیعی،

مثل تولید رواناب به این تغییرپذیری حساسند؛ بنابراین

همواره از اهمیت روزافزونی برخوردار بوده است؛

جهت کاوش مقادیر مؤلفههای اقلیمی و نیز دستیابی به

بنابراین پیشیابی تغییرپذیری زمانی -مکانی این متغیرها

تصویری واضح از تغییرات احتمالی اقلیم آتی در مناطق

در مقیاس محلی و منطقهای جهت برنامهریزیهای آتی

مختلف زمین ،خروجی بزرگمقیاس مدلهای گردش

در سراسر جهان ،ضرورتی اجتنابناپذیر است (قانقرمه و

عمومی جو ،ریزمقیاسنمایی میشوند .قبل از

همکاران .)2013 ،برای این منظور ،سریهای زمانی

سناریوسازی برای اقلیم آتی ،دانستن این نکته که چگونه

طوالنیمدت دادههای هواشناسی موردنیاز است که اغلب

میتوان پیشیابی مناسبی از اقلیم محلی داشت ،اهمیت

بهراحتی در دسترس نیستند .خروجی سناریوهای جهانی

بسزایی دارد؛ بنابراین ارزیابی خروجی مدلهای گردش

اقلیمی حاصل از پیشبینیهای بزرگمقیاس (معموالً

عمومی جو و نیز خروجی روشهایی که برای ریزگردانی

شبکههای  125تا  500کیلومتر) مدلهای گردش عمومی

خروجی مدلهای گردش عمومی جهت تهیۀ دادههای

جو نیز برای چنین کاربردی مناسب نیست؛ چرا که

محلی به کار میروند ،ضروری است .بهمنظور دستیابی به

تغییرپذیری فضایی کوچکمقیاس به دلیل عواملی مانند

این مهم ،باید از مدلهای مختلف ریزگردانی در تولید

پوشش سطحی ،توپوگرافی ،و غیره ،تأثیر زیادی بر

دادههای روزانه شناخت کافی داشت؛ چرا که

*نگارنده رابط:

E-mail: ghr.roshan@gu.ac.ir

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،42شماره  ،1بهار 1395

198

بهکارگیری روشهای نامناسب یا استفادۀ نادرست از

شرایط مساعدی را برای ریزگردانی تصادفی مقادیر

مدلها ،میتواند باعث افزایش عدم قطعیت گردد

اقلیمی فراهم میسازد (کنن.)2012 ،

(فرجزاده و همکاران .)2014 ،تکنیکهای ریزگردانی

مولدهای هواشناسی تصادفی ،روشی پرکاربرد در

آماری که از برقراری روابط آماری بین مشاهدات محلی

تولید سریهای زمانی روزانهاند .یکی از جالبترین

و متغیرهای بزرگمقیاس بهره میگیرد ،فقدان قدرت

رویکردهای این روش ،مدلهای تعمیمیافتۀ خطی

تفکیک مکانی میان آنچه مدلهای اقلیمی کنونی قادر به

() )Generalized Linear Model (GMLsاست (فورر و

تولید آنها هستند و آنچه را که برای ارزیابی تأثیرات

کیتز .)2007 ،رویکرد کوانتایل -مچینگ ،مدتزمان

تغییر اقلیم مورد نیاز است پر میکنند (دبیک و کوالیبالی،

زیادی است که شناخته شده و در مطالعات مختلف از

2006؛ ویلبی و داوسن .)2012 ،این روشها به تصحیح

رویکردهای توسعهیافتۀ آن استفاده شده است .یکی از

بخشی از خطاهای سیستماتیک خروجی مدلهای گردش

این رویکردها ،روش ریزگردانی آماری با نام تبدیل-تابع

عمومی جو از قبیل اریب در میانگین و غیره ،قادرند و به

توزیع تجمعی ( )CDFاست که بهمنظور تولید توابع

افزایش دقت خروجی مدلهای گردش عمومی جو تا ابعاد

توزیع تجمعی متغیرهای اقلیمی سطح زمین ،با

ایستگاهی میانجامند .از آنجا که مطالعات بسیاری در زمینۀ

بهکارگیری پیشبینیکنندههای بزرگمقیاس ،توسعه

ریزگردانی در نقاط مختلف دنیا صورت گرفته است ،در

داده شد (مایکالنجلی و همکاران .)2009 ،یکی از

بررسیهای زیر به تحقیقات مرجع که به لحاظ اهمیت ،تقریباً

کارهای بنیادی در زمینۀ ریزگردانی کار فراستو و

در بیشتر منابع ریزمقیاسنمایی تک به آنها ارجاع داده شده

همکاران ( )2011است .آنها شش روش ریزگردانی

بود ،پرداخته میشود .از مهمترین مطالعات نظاممند و جامع

آماری را ،بهمنظور ریزگردانی بارش روزانه در 30

تطبیقی در این زمینه ،میتوان به مطالعات ویلبی و همکاران

ایستگاه بارانسنج جنوب شرقی استرالیا ،با هم مقایسه

( )2002و وود و همکاران ( )2002اشاره کرد .آنها توابع

کردند .روشهای بررسیشده ،در بازتولید طیف وسیعی

تبدیل تجربی ،مولدهای هواشناسی و طرحهای طبقهبندی

از آمارها که نقش مهمی در مطالعات هیدرولوژیکی

آبوهوایی را با استفاده از شبیهسازیهای تغییر اقلیم و نیز

دارند -ازجمله تغییرپذیری درون ساالنه و وابستگی

دادههای مشاهداتی در یک منطقۀ جغرافیایی بررسی کردند.

مکانی با استفاده از دادههای  NCEP/NCARو خروجی

نتایج مفیدی از این مطالعات حاصل شد ،اما به دلیل آنکه

مدلهای گردش عمومی -آزمایش شدند (فراستو و

آنها بهجای توصیۀ روشی خاص در مقایسه با روشهای

همکاران .)2011 ،در مطالعهای دیگر توسط متخصصان

دیگر ،به دنبال مهارتها و کاستیهای روشهای مختلف

محیط زیست کانادا ( ،)2012پنج روش ریزگردانی

بودند ،نیازمند ارزیابی دقیقتر بود.

آماری تکایستگاهی و چندایستگاهی شامل ریزگردانی

شبکههای عصبی که در حال حاضر در همۀ پدیدهها

آماری رگرسیونی اتوماتیک ،تصحیح بایاس تفکیک

و بهویژه در موارد غیرخطی به کار میروند ،در مسائل

مکانی ،شبکههای عصبی رگرسیون کوانتال ،تری جن و

ریزگردانی نیز از ارزش زیادی برخوردارند؛ تراکم شبکۀ

ریزگردانی بسطیافته بهمنظور ریزمقیاسنمایی مقادیر

برآورد مشروط (کدن) که بر پایۀ شبکۀ عصبی چندالیه

حدی منطقۀ با توپوگرافی پیچیده –کوهستانی ،دشتی و

استوار است ،در مطالعات بسیاری جهت ریزگردانی از

ساحلی -در غرب کانادا ،ارزیابی شدند (برگر و همکاران،

جمله برای مقادیر حدی دما و بارش استفاده شده است.

 .)2012در ایران نیز تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته

کنن ( )2012با بهکارگیری این الگوریتم و اجرای نمونۀ

است که در نمونههایی از آنها سلطانی و همکاران ()2000

موردی در حوضۀ رود فریزر در بریتیش کلمبیا ،به توسعۀ

 WGENرا برای شبیهسازی پارامترهای مختلف هواشناسی

بستۀ نرمافزاری کیدنس در محیط نرمافزار  Rپرداخت که

از جمله دماهای ماکزیمم و مینیمم در ایستگاه تبریز بهکار

199

رويکردی متفاوت در ريزمقياسنمايی و پيشيابی اقليمی...

بردند .مرادی و نصرتی ( CLIMGEN )2002را برای

تصویر روشنی از تغییرات اقلیمی آینده برای منطقۀ

شبیهسازی دماهای حداکثر و حداقل و همچنین تابش

مورد مطالعه است.

خورشید در چند ایستگاه ایران بهکار بردند .همچنین در
پژوهشی دیگر از مولد هواشناسی  CLIMGENبرای

 .2مواد و روشها

شبیهسازی تصادفی دماهای بیشینه وکمینۀ  10ایستگاه

 . 1 .2معرفی روش پيشنهادی جهت پيشيابی

هواشناسی ایران با شرایط متفاوت اقلیمی استفاده شد که بعد

مؤلفه های آب و هوايی حداکثر و حداقل دما

از ارزیابی آماری نتایج ،مشخص گردید که دادههای

در این پژوهش ،به منظور پیش یابی اقلیمی از

شبیهسازیشده انطباق مناسبی با دادههای مشاهداتی دارند

پیشبینیکنندههای مدل گردش عمومی جو

(نصرتی و همکاران.)1386 ،

با دو سناریوی  A2و  B2استفاده شده است .شایستۀ

HadCM3

نصرتی و همکاران ( )2005در تحقیقی به نام

توضیح است که پیشبینیکنندههای مدل گردش عمومی

ارزیابی روش شبیه سازی تصادفی برای تولید داده های

جو  ،HadCM3شامل  26مؤلفۀ گردش عمومی جو است

هواشناسی بهمنظور شبیه سازی تصادفی دماهای بیشینه

که با مقیاس روزانه برای کل کرۀ زمین و با قدرت

CLIMGEN

تفکیک  2.5×3.75درجه برای دهههای گذشته و آینده

برای تولید داده های دما استفاده کردند .آذرانفر و

تهیه شده است .شایان ذکر است که مدل  HadCM3بر

همکاران ( )1386برای ارزیابی تأثیرات تغییر اقلیم بر

مبنای انتقاالت فیزیکی ،ماده و انرژی پایهگذاری شده

بارش و دما در حوضۀ آبریز زاینده رود با استفاده از

است (شمسیپور.)1392 ،

و کمینه ،از یک مولد هواشناسی به نام

خروجی مدل های گردش عمومی ،خروجی این مدل ها

پیشبینیکنندههای بیستوششگانۀ مدل HadCM3

را ریزگردانی آماری کردند .آشفته و مساح

شامل میانگین سطح فشار دریا ،جریان هوا ،سرعت

بوانی( )1389بهمنظور بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر

مداری باد ،سرعت نصفالنهاری ،چرخندگی ،جهت باد،

دبی های حداکثر ،مقادیر دما و بارش مدل های جوی-

واگرایی ،ارتفاع سطح فشار ،رطوبت نسبی ،رطوبت ویژه

اقیانوسی را از طریق روش های مکانی تناسبی و زمانی

و دمای ارتفاع  2متری از سطح زمین است که برای سه

عامل تغییر ،ریزگردانی کردند .روشن و همکاران

سطح فشار سطح دریا ،ارتفاع  850و  500هکتوپاسکال

( )2013در مطالعه ای با استفاده از روش آماری

در نظر گرفته شده است (جدول  .)1این مطلب شایان ذکر

ریزمقیاس نمایی  ، Lars-WGنقش گرمایش جهانی بر

است که در مراحل بعدی از این  26مؤلفه بهعنوان

منحنی شدت و فراوانی بارش در شمال غرب ایران را

پیشبینیکننده استفاده شد.

ارزیابی کر دند .همچنین در تحقیقی دیگر جهت

بر مبنای جدول  ،1مالحظه می شود که تمامی

شبیه سازی اثر گرمایش جهانی بر تقاضای انرژی در

پیش بینیکننده های مدل ،HadCM3از مؤلفه های

شمال غرب کشور از روش آماری ریزگردانی LARS-

پیوستۀ دینامیک جوی هستند؛ بنابراین امکان

 WGاستفاده شد (روشن و همکاران.)2013 ،

پیش گویی یا ریزمقیاس نمایی پارامترهای پیوستۀ جوی

پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از رویکردی

به نحو بهتری خواهد بود.

جدید ،به پیش یابی و سپس ریزگردانی مقادیر

در ادامه این موضوع قابل تأمل است که  26مؤلفۀ

مؤلفه های ماهانۀ حداکثر و حداقل دمای ایستگاههای

پیشگویی کننده در یک فضای  2.5 × 3.75درجه به

هواشناسی استان گلستان در بستر تغییرات اقلیم

منظور پیش یابی و تعیین دمای آن موقعیت ،نمیتواند

احتمالی ناشی از فعالیت های انسانی ،در سدۀ آتی

راهکاری مناسب برای پیش یابی و ریزمقیاس نمایی

بپردازد؛ بنابراین از این رو تا حد ممکن ،سعی در ارائۀ

باشد .معموالً تغییرپذیری دمای یک محل متأثر از

1395  بهار،1  شماره،42  دوره،فيزيك زمين و فضا
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محدوده برای ریزمقیاس نمایی پارامترهای اقلیمی

سامانه های همدیدی است که از مناطق دیگر نفوذ

15 استان گلستان ارائه شد که شامل محدوده ای با

می کنند و از دیدگاه همدیدی ابعاد این سیستم ها

 ارائه1  پیکسل) است که در شکل15( فضای کاری

. درجه است2.5 × 3.75 چیزی بیشتر از یک پیکسل

.شده است

بدین منظور آزمون های متوالی جهت انتخاب بهترین

 هکتوپاسکال500  و850  ارتفاع،SLP  برای سه سطحHadCM3  خروجی بیستوششگانۀ مدل.1 جدول
ردیف

مؤلفههای گردشی

ردیف

مؤلفههای گردشی

1

Mean sea level pressure

14

500 hPa geopotential height

2

500 hPa airflow strength

15

850 hPa geopotential height

3

500 hPa zonal velocity

16

Surface airflow strength

4

500 hPa meridional
velocity

17

Surface zonal velocity

5

500 hPa vorticity

18

Surface meridional velocity

6

500 hPa wind direction

19

Surface vorticity

7

500 hPa divergence

20

Surface wind direction

8

850 hPa airflow strength

21

Surface divergence

9

850 hPa zonal velocity

22

Relative humidity at 500 hPa

10

850 hPa meridional
velocity

23

Relative humidity at 850 hPa

11

850 hPa vorticity

24

Near surface relative
humidity

12

850 hPa wind direction

25

Surface specific humidity

13

850 hPa divergence

26

Mean temperature at 2m
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 .2 .2روش ريزمقياسنمايی

معادالت گفتهشده ،اجتناب شده است و پیشنهاد میشود

در این تحقیق به منظور ریزمقیاسنمایی از دادههای دمایی

جهت دسترسی به جزئیات این روشها به کار برنت یارنال

 48ایستگاه همدید ،کلیماتولوژی و تبخیرسنجی استان

( )1993مراجعه شود.

گلستان ،پس از بازسازی دادهها برای یک دورۀ مشترک از
سال  1350تا  1390و کنترل کیفیت دادهها با استفاده از ران

 .3يافتههای تحقيق

تست و کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شد .به این معنی

 .1 .3ارزيابی عملکرد مدل

که برای پیشیابی حداقل و حداکثر دمای ماهانه در هر

با توجه به آزمونهای متوالی برای تعیین محدودۀ کاری

ایستگاه ،ابتدا میانگین ماهانۀ  26مؤلفۀ پیشیابیکننده در 15

(تعداد پیکسلها) مشخص شد که انتخاب  15پیکسل با 390

فضای کاری که معادل  390مؤلفه میشود ،استفاده شده

مؤلفۀ اثرگذار بر دمای استان گلستان بر مبنای جدول ،2

است .این فرایند برای دادههای مشاهداتی سالهای  1350تا

مناسبترین راهکار است؛ بهطوری که از این جدول

 1390انجام پذیرفت و سپس در گام بعدی پس از برازش

مشخص میشود ،هرچه تعداد پیکسلهای محدودۀ مورد

مدل مناسب ،از این مدل جهت پیشیابی و ریزمقیاسنمایی

مطالعه افزایش پیدا میکند ،خطای مطلق دادهها به کمترین

دما در اندازۀ ایستگاهی استفاده شد .نکتۀ قابل اذعان اینکه

مقدار خود میرسد؛ بهعنوان نمونه ،بیشینۀ خطای حداکثر

برای انجام این فرایند از نرمافزار  MatLabو از بخش

دما برای ایستگاه گرگان ( 1.61درجۀ سانتیگراد) مربوط به

 Regstateاستفاده شد .همچنین در ادامه بهمنظور ارزیابی

زمانی است که فقط از یک پیکسل جهت ریزمقیاسنمایی

عملکرد مدل پیشنهادی ،از روشهای میانگین خطای مطلق

استفاده شده و کمینۀ خطای آن ( 0/66درجۀ سانتیگراد) با

( ،)MAEریشۀ دوم میانگین مربعات خطا(،)RMSE

 15پیکسل حاصل میگردد .هرچند اگر این محدوده یا

شاخص توافق ویلموت( ،)dمقدار statistic F ،R-squareو

تعداد پیکسلها افزایش یابد ،پیشبینی بهتری انتظار میرود،

 P valueاستفاده شد .شایان ذکر است که با توجه به

اما این محدودیت نیز وجود دارد که انتخاب پیکسلهای

شناختهشدهبودن روشهای باال و فضای کم مقاله از آوردن

بیشتر مقدار محاسبات را خیلی زیاد و پیچیده میکند.

جدول  .2ارزیابی خطای مطلق بیشینه و کمینۀ دما (سانتیگراد) جهت ریزمقیاسنمایی بر مبنای تعداد پیکسلهای مختلف
گرگان

غفارحاجی

درازنو

چات

چاپارقویمه

حداکثر دما

1/61

1/65

1/6

2/18

2/4

پیکسل 1

1/49

1/5

1/44

2/01

2/19

پیکسل 2

1/44

1/46

1/41

1/95

2/17

پیکسل3

1/09

1/1

1/08

1/61

1/79

پیکسل4

0/66

0/64

0/6

0/93

1/21

پیکسل15

گرگان

غفارحاجی

درازنو

چات

چاپارقویمه

حداقل دما

1/43

1/66

1/37

1/79

1/94

پیکسل 1

1/27

1/57

1/23

1/68

1/83

پیکسل 2

1/22

1/53

1/2

1/63

1/77

پیکسل3

0/88

1/13

0/89

1/24

1/3

پیکسل4

0/54

0/62

0/56

0/71

0/8

پیکسل15
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F

وجود انطباق معنادار بین دادههای شبیهسازیشده و

به منظور ارزیابی عمکرد مدل پیشنهادی ،آمارههای

 RMSE ،MAE ،R-square ،statisticو شاخص توافق

مشاهداتی است؛ بهطوری که بر مبنای سناریوی  A2و

ویلموت ( 5 ،)dایستگاه نمونۀ چاپارقویمه(جلگهای)،

 ،B2شاخص توافق ویلموت برای تمام ایستگاهها  1است

چات(بیابانی) ،درازنو(کوهستانی) ،غفارحاجی(ساحلی) و

که مؤید توافق دادههای مشاهداتی با دادههای

گرگان(کوهپایهای) که معرف شرایط متفاوت توپوگرافی و

پیشیابیشده است؛ یا اینکه مقدار  P valueبرای تمام

جغرافیایی استان گلستان بودند ،انتخاب شدند و نتایج از

ایستگاهها صفر محاسبه شده است که در کنار R-square

واکاوی آمارههای مورد نظر ارائه شد (جدولهای  3و .)4

که برای همۀ ایستگاهها بیش از  0/95میباشد ،باز هم این
آمارهها مؤید وجود ارتباط معنادار و انطباق مناسب بین
دادههای شبیهسازیشده و مشاهداتی است.

 .2 .3اعتبارسنجی عملکرد مدل در شبيهسازی

در این قسمت بهدلیل محدودیت حجم مقاله،

مؤلفههای حداکثر و حداقل دمای ماهانه
در این قسمت از تحقیق ،جهت ارزیابی عملکرد مدل

همانطور که پیشتر نیز ذکر شد ،خروجیهای عملکرد

پیشنهادی ،دادههای حداکثر و حداقل دما برای یک دورۀ

مدل فقط برای  5ایستگاه شاهد استان ،در قالب شکل ارائه

مشاهداتی بهصورت ماه -سال از سال  1350تا ،1390

شده است .همانطور که شکل  2برای این ایستگاههای شاهد

بازسازی و با دادههای واقعی مقایسه شد؛ بنابراین بر مبنای

نشان میدهد ،خروجی مدل پیشنهادی بهخوبی توانسته است

 390متغیر برای مجموع  15پیکسل موردمطالعه ،مقادیر

مقادیر دادههای مشاهداتی را برای تمام ایستگاهها شبیهسازی

مؤلفۀ حداکثر و حداقل دما شبیهسازی شد و بر مبنای

کند؛ بهگونهای که ضریب همبستگی بین دادههای

آمارههای استفادهشده در این تحقیق ،خروجیها واکاوی

مشاهداتی و شبیهسازیشده بر اساس دو سناریوی  A2و B2

شدند (جدولهای  3و  .)4همانطور که از جدولهای 3

و برای هر دو مؤلفۀ حداکثر و حداقل دما در تمام ایستگاهها

و  4برای مؤلفۀ حداکثر و حداقل دما مالحظه میشود،

در سطح  99درصد معنادار است که این به معنای قوت

خروجی آمارهها برای تمام ایستگاههای مطالعاتی ،مؤید

عملکرد و اعتبار مدل پیشنهادی در شبیهسازی دادههاست.

1

3/48

2/22

0/000

5/833

0/960

چاپارقویمه

1

1/15

0/93

0/000

16/899

0/986

چات

1

0/74

0/6

0/000

21/162

0/960

درازنو

1

0/8

0/64

0/000

22/551

0/989

غفارحاجی

1

0/82

0/66

0/000

20/433

0/988

گرگان

d

RMSE

MAE

F statistic

R-square

Station

1

1/69

1/31

0/000

3/365

0/963

چاپارقویمه

1

1/25

1

0/000

14/179

0/983

چات

1

0/84

0/68

0/000

16/310

0/985

درازنو

1

0/87

0/69

0/000

19/559

0/988

غفارحاجی

1

0/85

0/68

0/000

18/937

0/987

گرگان

P-value

سناریویB2

d

RMSE

MAE

P-value

F statistic

R-square

Station

سناریویA2
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جدول  .4آمارههای استفادهشده جهت ارزیابی عملکرد مدل پیشنهادی به منظور بازسازی مؤلفههای حداقل بر اساس سناریوی  A2و B2

12/712

0/981

چاپارقویمه

1

0/9

0/71

0/000

18/663

0/987

چات

1

0/71

0/56

0/000

17/451

0/986

درازنو

1

0/78

0/62

0/000

28/097

0/991

غفارحاجی

1

0/67

0/54

0/000

28/591

0/992

گرگان

D

RMSE

MAE

F statistic

R-square

Station

1

1/28

1/01

0/000

11/700

0/980

چاپارقویمه

1

0/97

0/78

0/000

16/057

0/985

چات

1

0/66

0/53

0/000

20/065

0/988

درازنو

1

0/8

0/65

0/000

18/851

0/987

غفارحاجی

1

0/69

0/56

0/000

27/425

0/991

گرگان

P-value

سناریویB2

1

1/22

0/95

0/000

سناریویA2

D

RMSE

MAE

P-value

F statistic

R-square

Station

 .1 .2 .3آناليز حساسيت
هدف از آنالیز حساسیت دادهها ،تعیین مقدار تأثیر

هریک از ایستگاهها برای دما مؤلفههای میانگین فشار

دادههای هر پارامتر ورودی بر دادههای خروجی با تعیین

سطح دریا ،ارتفاع فشار  850و  500هکتوپاسکال و

ضریب آنهاست .در صورتی که این ضریب کم باشد،

همچنین سرعت باد مداری ،نصفالنهاری ،چرخندگی،

دادههای مربوط به آن پارامتر ورودی ،تأثیر کمتری در

واگرایی در سه سطح دریا 850 ،و  500هکتوپاسکال

استحصال خروجی دارند .با توجه به تعریف آنالیز

بیشترین اثر را دارند ،در حالی که مؤلفههای قدرت

حساسیت در مدلهای رگرسیونی مشخص میگردد که

جریان هوا ،جهت باد و رطوبت نسبی در سه سطح دریا،

از تعداد زیاد مؤلفههای اثرگذار ،بعضی مؤلفهها دارای اثر

 850و  500هکتوپاسکال و همچنین دمای  2متری و

خنثی ،مثبت و حتی منفیاند .در این مدل ریزمقیاسنمایی

رطوبت ویژۀ سطح زمین اثرکمتری دارند .در شکل ،3

به منظور برآورد دادههای اقلیمی از  26مؤلفۀ گردشی

ضرایب مربوط به آنالیز حساسیت برای سناریوی  A2و

برای  15گره مشابه استفاده شد؛ بنابراین مشخص شد در

مؤلفۀ بیشینۀ دما ،بهعنوان نمونه ارائه شده است.

شکل  .3ضرایب مربوط به آنالیز حساسیت  5ایستگاه منتخب ،برای سناریوی  A2مؤلفۀ بیشینۀ دما
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بیشینۀ دما

شکل  .4شبیهسازی مقادیر مؤلفههای حداکثر و حداقل دما برای سالهای  1391تا  1420ایستگاههای شاهد در استان گلستان

 .3 .3دورنمای اثر گرمايش جهانی بر مقادير مؤلفة

و  B2در بستر گرمایش جهانی دهههای آینده است .برای

دمايی استان گلستان

این منظور مقادیر دو مؤلفۀ دمایی ،از ماه اول سال 1391

اما یکی از مهمترین قسمتهای این پژوهش ،شبیهسازی

تا ماه دوازدهم  1420شمسی شبیهسازی شد ،اما بهعنوان

مؤلفههای حداکثر و حداقل دما بر مبنای دو سناریوی A2

نمونه همانند قبل ،خروجیهای این پیشیابی در قالب
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نمودار برای  5ایستگاه شاهد ارائه شده و سایر تحلیلها

چهارم است .در حالی که در اردیبهشت اثری از طبقۀ

در قالب نقشههایی برای کل استان تهیه شده است.

یکم دیده نمیشود ،اما بیشترین و کمترین پهنه بهترتیب

در ادامۀ پژوهش حاضر میتوان به نتایج مربوط به

مربوط به طبقات سوم و دوم با مساحتهای  64/61و

تغییرات حداکثر دمای استان بر مبنای سناریوی  A2و

 16/10درصد از پهنۀ کل استان است .یافتههای تحقیق

برای ماههای مختلف سال اشاره کرد .بهطور کلی در ابتدا

نشان میدهند که غالب تغییرات دما برای دو ماه خرداد و

تغییرات افزایشی و کاهشی دما برای دورۀ مطالعاتی 1391

تیر در طبقۀ یکم تمرکز یافته که این مساحتها بهترتیب

تا  1420نسبت به دورۀ پایۀ  1350تا  1370محاسبه شد و

 98/95و  96/70درصد از پهنۀ استان را در بر گرفته است.

در گام بعدی این تغییرات برای هر ایستگاه ،مشخص و

ماههای مرداد و شهریور از جمله دورههایی هستند که

نقشۀ پهنهبندی آن تهیه گردید؛ هر نقشه با  4طبقۀ دمایی

تمامی طبقات تغییرات دما را تجربه کردهاند؛ بهطوری که

که شامل طبقۀ یک با افزایش دمای کمتر از  1درجه ،طبقۀ

از شکل  5مشخص میگردد در هر دو ماه بیشترین وسعت

دوم با افزایش دمای بین  1تا  3درجه ،طبقۀ سوم با افزایش

افزایشی دما مربوط به طبقۀ سوم و بهترتیب معادل 66/04

دمای بین  3تا  5درجه و در نهایت طبقۀ چهارم با افزایش

و  61/13درصد از مساحت استان است .در مهرماه ،تمامی

دمای بیش از  5درجۀ سانتیگراد است .در ابتدا یافتهها

طبقات تغییرات دما دیده میشود اما پهنههای مربوط به

برای فروردین نشان میدهد که بیشینۀ پهنه با تغییرات

طبقات سوم و چهارم بسیار ناچیز و غالب تغییرات با

افزایشی دما مربوط به طبقۀ دوم با مساحت  46/5درصد

 60/14درصد برای طبقۀ دوم و  37/73درصد برای طبقۀ

از پهنۀ استان و کمینۀ آن با  2/61درصد متعلق به طبقۀ

اول مالحظه میگردد.

شکل  .5شبیهسازی تغییرات حداکثر دما بر مبنای سناریوی  ،A2برای دورۀ مطالعاتی 1391تا 1420نسبت به دورۀ پایه  1350تا 1370
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در ادامه به غیر از ماه آذر ،در چهار ماه آبان ،دی،

سهماهۀ دوم سال ،الگوی غالب در طبقۀ خاصی مشاهده

بهمن و اسفند ،تغییرات دمای استان محدودههای طبقۀ

نمیشود ،بهگونهای که حداکثر وسعت پهنۀ تغییرات

چهارم را تجربه نکرده است و بیشترین پهنۀ افزایشی دما

دمایی برای تیرماه در طبقۀ دوم معادل  61درصد ،در

به طبقۀ دوم اختصاص یافته ،ولی در آذرماه تمام تغییرات

مرداد برای طبقۀ سوم به مقدار  64/50درصد و در

به طبقۀ اول محدود شده است .در کل با توجه به شکل

شهریورماه در طبقۀ اول به مقدار  71درصد تمرکز یافته

 ،5مشاهده میشود که در نیمۀ گرم سال که شامل فصول

است .در فصل پاییز ،بیشینۀ پهنهها به تغییرات افزایشی دما،

بهار و تابستان است ،در مقایسه با نیمۀ سرد سال ،رخداد

بهترتیب در مهرماه به طبقۀ اول با  69/73درصد از

تغییرات دمایی طبقۀ چهارم بیشتر خودنمایی میکند ،ولی

مساحت استان ،در آبان ،به طبقۀ دوم با  70/63درصد و

در نیمۀ سرد سال ،بیشترین تغییرات در طبقۀ دوم تمرکز

در آذرماه با  38درصد از مساحت استان به طبقۀ سوم

یافته است (شکل .)5

مربوط است .در فصل زمستان ،تغییرات دمایی برای تمام

بر مبنای شکل  ،6تغییرات ماهانۀ حداکثر دما بر اساس

طبقات تجربه شده است .با این تفاسیر کمینۀ درصد

سناریوی  ،B2نمایش داده شده است .بهترتیب بر اساس

مساحت تغییرات دمایی برای هر سه ماه در طبقۀ چهارم

سه ماه اول سال ،بیشینۀ تغییرات دما به طبقۀ اول و دوم

مالحظه میگردد ،ولی بیشینۀ آن در دی و بهمنماه

مربوط است ،بهطوری که مجموع آن در فروردین،

مربوط به طبقۀ دوم است ،ولی برای اسفندماه در طبقۀ

اردیبهشت و خرداد بهترتیب  96/93 ،96/06و 94/28

سوم دیده میشود.

درصد از مساحت کل استان را در بر گرفته است .اما در

شکل  .6شبیهسازی تغییرات حداکثر دما بر مبنای سناریوی  ،B2برای دورۀ مطالعاتی 1391تا 1420نسبت به دورۀ پایه  1350تا 1370
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در این قسمت ،فرصت به ارزیابی نتایج تغییرات مؤلفۀ

دما به مقدار  1تا  3درجۀ سانتیگراد است ،بیشینۀ پهنۀ

حداقل دما میرسد .در شکل  ،7تغییرات ماهانۀ مؤلفۀ حداقل

تغییرات دمایی استان را به خود اختصاص داده است .در این

دما بر اساس سناریوی  ،A2نشان داده شده است .در فصل

فصل دی ماه با  47/5درصد و بهمن و اسفند با  64و 70

بهار ،بیشینۀ پهنۀ افزایشی دما بهترتیب در فروردین برای طبقۀ

درصد از مساحت کل استان ،بزرگترین تغییرات دمایی

دوم ،اردیبهشت طبقۀ سوم و خرداد برای طبقۀ دوم است .در

خود را برای این طبقه تجربه خواهند کرد .بههرحال نتایج

فصل تابستان ،غالب تغییرات دما به دو طبقۀ سوم برای مرداد

این قسمت نشان میدهد که بهترتیب تابستان و بهار پتانسیل

و شهریور و طبقۀ دوم برای تیرماه مربوط است .در دو ماه

بیشتری از لحاظ رخداد مقادیر بزرگتر دما برای دهههای

اول فصل پاییز ،یعنی مهر و آبان ،مجموع تغییرات دما برای

آینده دارند (شکل.)7

دو طبقۀ اول و دوم بهترتیب در مهر  99درصد و در آبان 96

در پی خروجیهای این تحقیق برای مؤلفۀ حداقل دما

درصد از مساحت کل استان را پوشش داده و نکتۀ جالب

و بر اساس سناریوی  ،B2دیده میشود که به جز دو ماه

توجه این است که تمام تغییرات دما در آذر ماه به طبقۀ اول

شهریور و اسفند که بیشینۀ پهنۀ استان از نظر تغییرات

محدود شده است.

دمایی متعلق به طبقۀ اول است ،در سایر ماههای سال

در آخر اینکه ،در فصل زمستان تغییرات دما دارای
الگویی منظم است ،زیرا محدودۀ طبقۀ دوم که شامل افزایش

غالب تغییرات پهنههای دمایی به طبقۀ دوم اختصاص یافته
است.

شکل  .7شبیهسازی تغییرات حداقل دما بر مبنای سناریوی  ،A2برای دورۀ مطالعاتی  1391تا  1420نسبت به دورۀ پایه  1350تا .1370
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 .4 .3واکاوی تغييرات دههای مؤلفة دما برای ميانگين کلی

اختصاصیافتن پهنۀ  88درصدی از مساحت استان گلستان

استان گلستان

به روند افزایشی آستانۀ دمایی بین  1تا  3درجۀ سانتیگراد،

در قسمت انتهای مقاله ،بهدلیل اهمیت شناخت از تغییرات

در مقایسه با سایر ماهها در رتبۀ نخست قرار گرفته است .در

دههای مؤلفۀ دما برای استان ،میانگین کلی استان در قالب

مجموع بر مبنای شکل  ،8حتی در ماههای سرد سال نیز

مؤلفههای حداقل ،حداکثر و متوسط دما برای سالهای

پهنههای افزایش دمایی مربوط به طبقۀ چهارم مالحظه

 1351تا  1450ارزیابی شد .شایان توضیح است

میشود که برای سه ماه مهر ،بهمن و اسفند در مقایسه با

همانگونه که طول دورۀ آماری نیز نشان میدهد،

برخی ماههای گرم سال وسعت بیشتری از استان گلستان به

این سری زمانی شامل دورۀ مشاهداتی و پیشیابی شده

این محدودۀ افزایش دمایی اختصاص یافته است (شکل .)8

است.

شکل  .8شبیهسازی تغییرات حداقل دما بر مبنای سناریوی  ،B2برای دورۀ مطالعاتی  1391تا  1420نسبت به دورۀ پایه  1350تا 1370

1441-1450

1431-1440

1421-1430

1411-1420

1401-1410

1391-1400

1381-1390

1371-1380

1361-1370

1351-1360

1441-1450

1431-1440

1421-1430

1411-1420

1401-1410

1391-1400

1381-1390

1371-1380

1361-1370

1351-1360

1441-1450

1431-1440

18

6

12

21

1421-1430

19

7

13

22

1411-1420

20

8

14

23

1401-1410

9

15

24

1391-1400

10

16

1381-1390

11

17

1371-1380

25

12

18

1361-1370

_B2

26

13

19

شکل  .9واسنجی روند تغییرات دههای مؤلفۀ حداکثر ،حداقل و متوسط دما برای میانگین کلی استان از سال  1351تا 1450

1351-1360

_A2

_B2

27

_A2

_B2
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_A2
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جدول  .5متوسط تغییرات دههای مؤلفههای حداکثر ،حداقل و متوسط دما برای میانگین کلی استان از سال  1351تا 1450
سناریوها

حداقل دما-

حداقل دما-

متوسط دما-

متوسط دما-

A2

B2

A2

B2

8/82

15/37

15/37

15/52

15/52
15/67

حداکثر دماA2-

حداکثر دماB2-

1351-1361

21/92

21/92

8/82

1361-1370

22/24

22/24

8/79

8/79

1371-1380

22/08

22/08

9/26

9/26

15/67

1381-1390

22/42

22/35

9/72

9/69

16/07

16/02

1391-1400

22/65

22/35

9/34

9/54

15/99

15/94

1401-1410

24/33

23/43

10/71

10/11

17/52

16/77

1411-1420

23/51

23/41

10/40

10/49

16/96

16/95

1421-1430

24/24

24/02

10/89

11/16

17/57

17/59

1431-1440

25/25

24/44

12/09

11/31

18/67

17/87

1441-1450

26/32

23/97

12/69

11/10

19/51

17/53

دههها

پس این مسئله توجیهپذیر است که نباید هیچگونه

متوسط دما نیز با توجه به سناریوی  0/46 ،A2درجۀ

تفاوتی بین منحنیهای دما ،بر مبنای دو سناریوی  A2و

سانتیگراد افزایش نشان میدهد ،ولی این خروجی برای

 B2تا انتهای دورۀ مشاهداتی وجود داشته باشد و از آن

سناریوی  0/24 ،B2درجۀ سانتیگراد افزایش دما را برای

به بعد است که میتوان تفاوت و تغییرات بین منحنیهای

کل استان شبیهسازی کرده است (جدول .)5

دما را بر اساس این دو سناریو مشاهده کرد ،اما در ابتدا
همانگونه که شکل  10نشان میدهد ،روند میانگین

 .4نتيجهگيری

دههای استان برای هر سه مؤلفۀ حداقل ،حداکثر و متوسط

یافتههای مقالۀ حاضر نشان میدهد که با افزایش انتخاب

دما با توجه به هر دو سناریو در حال افزایش است .بر

تعداد پیکسلهای محدودۀ مورد مطالعه ،خطای

اساس هر دو سناریو و مؤلفههای مختلف دمایی ،کمترین

ریزمقیاسنمایی با روندی کامالً معنادار به کمترین مقدار

میانگین دههای دما به سری زمانی 1351تا  1360و

خود میرسد؛ بهگونهای که بیشینۀ خطا مربوط به شرایطی

بیشترین میانگین دههای دما به دهۀ  1441تا  1450مربوط

است که فقط از دادههای پیشبینیکنندۀ یک پیکسل

است (جدول  .)5با عنایت به میانگین تغییرات دههای دما

استفاده میشود ،در حالی که کمینۀ خطا زمانی است که

مالحظه میگردد که بیشینۀ تغییرات افزایشی مؤلفههای

تعداد پیکسلها به  15افزایش یافته است (جدول .)1

دما به سناریوی  A2اختصاص یافته است ،بهطوری که

بررسی نتایج حاصل از پیشیابی و ریزمقیاسنمایی

برای مؤلفۀ حداکثر دما ،میانگین افزایش تغییرات دههای

مدل پیشنهادی مذکور بر اساس سناریوهای انتشار  A2و

دما برای سناریوی  A2و  B2بهترتیب  0/49و  0/23درجۀ

 B2در ایستگاههای شاخص استان گلستان نشان داد که

سانتیگراد است و این خروجی برای حداقل دما نیز بر

روش پیشنهادی ،از اعتبار مناسبی برخوردار است.

اساس سناریوی  ،A2افزایش  0/43درجۀ سانتیگرادی و

بهگونهای که عملکرد آن در شبیهسازی دادههای

برای سناریوی  ،B2افزایش  0/25درجۀ سانتیگرادی را

مشاهداتی  5ایستگاه شاهد برای دورۀ مطالعاتی  1350تا

نشان میدهد .در ادامه میانگین تغییرات دههای برای مؤلفۀ

 ،1390مؤید بیشترین تطبیق بین دادههای شبیهسازیشده
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با دادههای واقعی است و این موضوع ،جدا از ارائۀ نتایج

نتایج را تا حدودی با ابهام مواجه میسازد .این عدم

در قالب آزمونهای آماری مختلف ،بر مبنای اشکال

قطعیتها که در پیشبینیهای اقلیمی گریزناپذیرند ،از

گرافیکی شکل  2نیز بهوضوح قابل مشاهده است .از نتایج

عوامل بسیاری از قبیل عدمقطعیتهای حاصل از مقادیر

پژوهش میتوان به این مطلب اشاره کرد که بهطور

مشاهداتی در ایستگاههای هواشناسی ،خروجی مدلهای

میانگین ،افزایش در مقادیر مؤلفۀ دما ،یعنی افزایش

گردش عمومی جو و در نهایت عدم قطعیت ناشی از

دماهای حداکثر و افزایش در دماهای حداقل ،در سطح

بهکارگیری روشهای ریزگردانی سرچشمه میگیرند.

استان گلستان و بر اساس سناریوهای گفتهشده

آنچه که در این مقوله اهمیت دارد ،آگاهی از این عدم

انکارناپذیر است .در گام بعدی ،خروجیهای تحقیق

قطعیتها و همچنین تالش در کاهش آنها تا حد ممکن

حاضر برای سناریوی  A2نشان داد که بر اساس

و درنظرگرفتن آنها در برنامهریزیهای منطقهای است

شبیهسازیهای صورتگرفته برای دو مؤلفۀ حداقل و

که همگی این موارد تا حد ممکن در این پژوهش در نظر

حداکثر دما ،فصول گرم سال پتانسیل بیشتری از تجربۀ

گرفته شدهاند.

رخدادهای بزرگ دمایی را برای دهههای آتی خواهند
داشت ،اما در سناریوی  ،B2تجربۀ رخدادهای بزرگ

قدردانی و تشکر

دمایی به وسعت سناریوی  A2نیست و همچنین از لحاظ

شایان ذکر است که این مقاله بخشی از یافتههای پروژه

زمانی از الگوی منظمی تبعیت نمیکند و گاه بهصورت

تحقیقاتی ملی تحت عنوان "بررسی و ارزیابی تغییر یا

هستههایی کوچک و پراکنده برای بعضی ماهها که حتی

دگرگونی اقلیمی بر منابع آب به منظور اعمال مدیریت

شامل ماههای سرد سال نیز میشود ،مشاهده میگردد.

ریسک به جای مدیریت بحران در شرایط واقعی و

آنچه مسلم است ،این است که نتیجۀ یادشده با توجه به

پیشبینی" با کد پروژه " "GLW-91006می باشد که با

ماهیت سناریوی  A2که از خانوادۀ سناریوهای بدبینانه

حمایت مالی شرکت آب منطقهای گلستان صورت گرفته

است ،تطبیق نشان میدهد ،ولی نکتۀ حائز اهمیت این

است .بنابراین نویسندگان بر خود الزم میدانند که

است که در هر دو سناریو و برای هر دو مؤلفۀ حداقل و

صمیمانه از حمایتهای مالی و معنوی شرکت آب

حداکثر دما ،روند افزایشی دما در غالب ماههای سال

منطقهای گلستان تقدیر و تشکر نمایند.

مشاهده میشود که بیشینۀ پهنۀ استان با تغییرات دمایی به
آستانههای دمایی  1تا  3درجۀ سانتیگراد اختصاص یافته

مراجع

است .همچنین خروجی نقشهها برای تغییرات دمای

آذرانفر ،آ ،.ابریشمچی ،ا .و تجریشی ،م ،1386 ،.ارزیابی

دهههای آیندۀ استان گلستان ،مؤید این موضوع است که

اثرات تغییر اقلیم بر بارش و دما در حوضۀ آبریز

بیشینۀ افزایش دمای مناطق متفاوت استان ،با توجه به

زایندهرود با استفاده از خروجی مدلهای چرخش

ماههای مختلف سال از نظم خاصی پیروی نمیکند؛

عمومی ،دومین همایش ملی منابع آب ایران ،اصفهان.

بهگونهای که در هر ماه ،الگوهای مکانی متفاوتی از
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بررسی نتایج روش پیشنهادی در پیشیابی و ریزگردانی

کشاورزی و منابع طبیعی ،علوم آب و خاک،

مؤلفههای دمایی بر مبنای مدل گردش عمومی جو

39-25 ،)53(14

، HadCM3گویای این واقعیت است که پیشیابیهای
بلندمدت اقلیمی که ناشی از عوامل بسیاری است ،این
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