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چکیده
یکی از مشکالت خروجی مدلهای  GCMبزرگ مقیاس بودن آنها است که استفاده از ابزارهای ریز مقیاس را برای تبدیل دادههای بززرگ مقیزاس
جهانی به دادههای اقلیمی برای منطقه مورد ،نظر ضروری کرده است .بدین منظور ،مدلها و روشهای مختلفی توسعه یافتزهانزد کزه قطعیزت و ز ت
نتایج هر کدام از آنها در منطقه مورد نظر می بایست بررسی گردد تا بتوان به نتایج واقعیتری در آینده دست یافت .در مطالعه حاضر ،عملکزرد مزدلهزای
 IDW ،SDSMو  LARS-WGبرای ریزمقیاس کردن دادههای دما و بارش ایستگاه سینوپتیک پزارس آبزاد ،مقایسزه و ارزیزابی زدند .کالیبراسزیون و
تسنجی دو مدل  SDSMو  LARS-WGدر مورد دما نشان داد که دو مدل دارای توانایی بیشتری در بیه سازی دما نسبت به بارش مزیبا زند و
در تمام مدلها ،برای بیشتر ماههای گرم ،افزایش دما مشاهده گردید .بطورکلی ،نتایج نشزان دادنزد کزه هزر سزه مزدل عملکزرد مشزابه و خزوبی بزرای
بیهسازی و ریز مقیاس کردن دادههای دما دارند .در مورد بارش نتایج سه مدل تفاوت قابل توجهای نسبت به یکزدیگر نشزان دادنزد و زدت کزاهش و
افزایش بارش نسبت به دوره پایه در مدل  IDWنسبت به دو مدل دیگر بیشتر و در مدل  LARS-WGنسبت به دو مدل دیگر کمتر اسزت .امزا در مزورد
تبخیر و تعرق م اسبه ده ،نتایج دو مدل  SDSMو  IDWحاکی از افزایش تبخیر و تعرق در تمامی ماهها حتی به میزان ناچیز و حداکثر در اوخر بهار و
تابستان میبا د .درحالیکه ،تبخیر و تعرق م اسبه ده در مدل  LARS-WGبرآورد بسیار پایین تری را نسبت به دوره پایه نشان داده است کزه حزاکی
از توانایی پایین مدل در م اسبه این متغیر میبا د.
واژههای کلیدی :پارس آباد ،تغییر اقلیم ،دادههای اقلیمی ،مدلهای GCM
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اقلیمی جهانی ( )GCMت ت سناریوهای انتشار مختلزف ،بزه منظزور
دانستن وضعیت و استراتژیهای سازگاری با تغییر اقلیم استفاده مزی-
ود .بزرگ مقیاس بودن دادههای خروجی مدلهزای  GCMموجز
استفاده از ابزارهای ریز مقیاس کردن مزیگزردد تزا بتزوان دادههزای
بزرگ مقیاس جهانی را به دادههای اقلیمی بزرای منطقزه مزورد نظزر
تبدیل کرد .در بیشتر بررسی های انجام ده در زمینه تغییزر اقلزیم در
یک منطقه خاص ،تنها از یک روش ریز مقیاس کزردن بزرای تولیزد
دادههای اقلیمی در دورههای آینده استفاده ده است ( 7و .)23نادیده
گرفتن روش های موجود از میزان قطعیت خروجی در مراحل متفاوت
ارزیابی ت ت تاثیر تغییر اقلیم ،میکاهد .بهتزرین ابززار بزرای ارزیزابی
اثرات پدیده تغییر اقلیم مزدلهزای عزددی  AOGCMمزیبا زندکه
فرآیندهای فیزیکی در اتمسفر ،اقیانوس ،کریوسزفر و سزط زمزین و
تغییرات سیستم آب و هوای جهزانی را در پزی افززایش غلظزت گزاز
گلخانهای بیهسازی مینمایند .این مدلها ،اقلیم جهزانی را در یزک
4-Atmosphere-Ocean General Circulation Model

مدلهايIDW،SDSMو...LARS-WG
رزیابیمقایسهاي 

ا

بکه سه بعدی ،برای کل جهان بیهسازی و به تصویر میکشند که
با این وضوح قادر به نشان دادن جزئیات تغییرات اقلیمزی در مقیزاس
منطقهای نمیبا ند (  .)0بنابراین برای پیشبینی تغییرات اقلیمزی در
مقیاس منطقهای و م لی نیاز به توسعه ابزارهای ریزگردانی میبا زد
( 01و .)01
در ت قیقی با استفاده از رو ی متفاوت و با استفاده از مدل سری
زمانی  ARIMAو توزیع احتمالی دادههزا ،بزه بررسزی تغییزر اقلزیم
هرستان کرمانشاه پرداختند ( .)6یکی دیگر از روشهای ارزیابی اثر
پدیده تغییر اقلیم روش تناسزبی ،مزیبا زد کزه در ت قیز آ زفته و
همکاران ( )2استفاده ده است .مطالعه آنهزا نشزان داد کزه علیزرغم
استفاده از سناریوهای یکسان در چند مدل ریز مقیاس گردانی ،نتزایج
متفاوت در وضعیت آتی بارندگی در نقاط مختلف قابل توجه است .این
اختالف را نا ی از سزاختار دینزامیکی و طزرح وارههزای فیزیکزی و
م اسباتی مختلف مورد استفاده در حزل معزادالت حرکزت هزوا كکزر
کردهاند ( .)0در مطالعهای در اهواز از روش ناپارامتریک نزدیزکتزرین
همسایگی ( )K-NNاستفاده و بیان در نهایت نتیجه گیری گردید کزه
مدل در ریز مقیاس نمزودن دادههزای اقلیمزی دارای توانزایی بزاالیی
میبا د ( .)20روشهای کلی ریز مقیزاس نمزودن بزه دو روشهزای
دینامیکی و آماری تقسیم بندی میگردند.
مدل  SDSMیکی از مدلهای آماری میبا د که ارزیزابیهزای
بسیاری با این مدل انجام ده است و نتایج قابل قبولی بدست آمزده
است ( 01و  .)21در مطالعهای در کرمانشاه برای بررسی اثزرات تغییزر
اقلززیم از مززدل  SDSMبززرای خروجززیهززای دو مززدل  CGCM1و
 HadCM3ت ت سه سناریوی  B2 ،A2و  A1اسزتفاده زده اسزت
( .)07در ارزیا بی تغییرات دما و بارندگی در حوضه زاینزده رود از روش
 IDWبززرای دو سززناریوی  A2و  B2و بکززارگیری مززدل ،Hadcm3
برای ریزز مقیزاس کزردن دادههزا اسزتفاده زد ( .)00ایزن روش در
ت قیقات مختلفی به منظور درون یابی کمیت مورد نظر برای اهزدافی
مختلف استفاده ده است ( ) .مساح و همکاران بزه منظزور مقایسزه
روش های مختلف ریز مقیاسزی و انتخاب رو ی با بهترین عملکرد از
دو روش  IDWو کریجینگ درحوضه زاینزده رود اسزتفاده نمودنزد و
نتیجه گرفتند که دو روش تفاوت معنی داری باهم ندارند (.)02
در ت قیقی با استفاده از دو مدل  LARS-WGو  ASDدر سزه
ایستگاه مشهد ،بجنورد و بیرجند نتیجه گیریها نشان داد که در مدل
 ASDتغییرات بارش و نیز مقادیر حداکثر و حداقل دما نسبت به مدل
 LARS-WGکمتر و قابل قبول تر میبا د ( .)01بزرای پزیش بینزی
رایط آب و هوایی مشهد بزا اسزتفاده از مزدل  SDSMدر ت قیقزی
دیگر  LARS-WGبرای  HADCM3استفاده گردید که نتایج ،مدل
را در پیش بینی تغییزرات حزداکثر و حزداقل دمزا و میززان بزارش در
دوره های آتی قابل قبول دانسزته اسزت ( 1و  .)21دیگزر مزدلهزای
استفاده ده در ت قی حاضر ،مدل  LARS-WGاسزت .ایزن مزدل
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قادر به مدل سازی دوره گذ ته و همچنین تولید داده های گم ده و
خالءهای آماری نیز مزیبا زد .در مطالعزهای در همچنزین در برخزی
مطالعات با بررسی نتایج دو مدل  LARS-WGو  SDSMبه منظزور
معرفی و انتخاب مدل مناس برای ریزمقیاس نمودن دادههای اقلیمی
کرمانشاه استفاده نمودند ( .)1به منظور بررسی آسزی پزذیری ت زت
رایط تغییر اقلیم در باالدس ت حوضزه رودخانزه تزامت نتزایج مزدل
 LARS-WGو  SDSMرا برای حداکثر و حداقل دما و میزان بارش
باهم مقایسه دند و مدل  LARS-WGنتایج قابزل قبزولی را بزرای
داده های دما بدست آورد اما مدل  SDSMروند فصزلی را بزه خزوبی
بیه سازی میکند ( .)06با توجه به آنچه گفته د بطور کلی ،هزدف
از این ت قی ارزیابی و مقایسه نتزایج ریزز مقیزاس دادههزای دمزای
میانگین ،بارش و تبخیر وتعرق در دورههای آتی با استفاده از سه مدل
 LARS-WG ،IDWو  SDSMبه منظور معرفزی مزدل بزا بهتزرین
عملکرد در منطقه میبا د.

مواد و روشها
در این ت قی به منظور مقایسه نتایج ،بین روشهای مختلزف و
انتخاب بهترین روش ریزگردانی ،متغیرهای اقلیمی دمزای میزانگین و
بارش برای منطقه مورد نظر از سه مزدل  SDSM ،IDWو LARS-
 WGبرای ریز مقیاس نمودن دادههزای خروجزی مزدل HADCM3
ت ززت دو سززناریوی  A2و  B2بززرای دو روش  IDWو  SDSMو
ت ت سناریوی  A2و  B1بزرای مزدل  LARS-WGاسزتفاده زده
است .عالوه بر این ،به منظور مقایسه بهتر عملکرد سه مزدل مقزادیر
تبخیر و تعرق م اسبه گردیزد .تبخیزر و تعزرق در دو مزدل  IDWو
 SDSMبه روش فائو پنمن مونتیث و در مدل  LARS-WGتوسزط
از تبخیر و تعرق خروجی خود مدل و با استفاده از روش پرسی تیلور و
نیز مجدد روش فائو پنمن مونتیث م اسبه میگردد .در ادامه به رح
مختصری از این روشها پرداخته ده است.
IDW

در این ت قی از روش وزن دهی عکت فا له ) (IDWاسزتفاده
گردید که میان یابی نقاط نمونه در طول میانیابی وزندهی زدهانزد.
این روش با استفاده از مقادیر نقاط یا سزلولهزای معلزوم بزه بزرآورد
مقادیر نامعلوم سایر نقاط میپردازد .به طوریکه تاثیر یک نقطه نسبت
به نقطه دیگر با فا له از نقطه نامعلوم که می خزواهیم سزاخته زود،
کاهش مییابد.
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) Z*(xjمقدار کمیت تخمین زده در نقطه  Z(xi) ،jمقدار کمیت اندازه
گیری زده در نقطزه  hij ،xiفا زله بزین نقطزه ) Z*(xjو ) Z(xiو s
فاکتور همواری و  ρنمای وزن دهی مزیبا زد .بزرای بدسزت آوردن
سری زمانی سناریوهای اقلیمی در آینده مقدار ضرای  0بدست آمده از
 IDWبه مقادیر مشاهده ده افزوده می ود.
()2

P GCM ,FUT

Change factor  DP  

PGCM ,BASE
Change factor  DT   TGCM ,FUR TGCM ,BASE

()3
در روابط T ،سری زمانی سناریوهای اقلیمی دما و  Pسری زمانی
سناریوهای اقلیمی بارش میبا د .هرچزه  ρکزوچکتر انتخزاب زود،
میزان تاثیر نقاط دورتر بر مقدار نقطه مورد نظر بیشتر خواهد بود .این
فاکتور باید بیشتر از فر در نظر گرفته ود تا اگر نقاط نمونه گیزری
به نقطه مورد نظر خیلی نزدیک بود مخرج فر نگردد (.)00
SDSM

در میان تکنیک های ریز مقیاس نمودن مدل  ،SDSMنمونزهای
از ترکی روشهای تولیزد تصزادفی داده هزای آب و هزوایی و توابزع
انتقالی است .نسخه اول این مدل توسط  CCIS2منتشر ده است .در
این ت قی از نسخه  .2.1مدل بزرای ریزز مقیزاس نمزودن دادههزا
استفاده گردید این مدل عمل ریز مقیاس نمودن را در  7مرحله انجام
میدهد .نتایج مناس به دت به انتخاب بهترین متغیرهای پیشبینی
کننده 3بستگی دارد .مدل به منظور تولید دادههای اقلیمی آینده از یک
رابطه رگرسیونی با باالترین درجه همبستگی بین دادههای مشاهداتی
و متغیرهای پیشبینی کننده استفاده میکند که مزیبایسزت بزا روش
سعی و خطا باالترین همبستگی بین متغیرهزای پزیشبینزیکننزده و
متغیرهای پزیش بینزی زونده را بدسزت آورد (  .)2جزدول  0نزام و
تو یف بهترین متغیرهای پیش بینی کننزده بزرای دمزا و بزارش کزه
دارای باالترین همبستگی هستند را بر روی زبکه مزدل HadCM3
نشان میدهد.

1- Change factor
2- Canadian Climate Impacts and Senarios
3- Predictor
4- Predictand

این مدل توانایی مزدل سزازی دوره گذ زته و آینزده را دارد و از
سری تولید کنندههای دادههای آب و هوایی میبا د .مدل برای طول
سریهای مرطوب و خشک بارش و تابش خور یدی روزانه از توزیزع
نیمه تجربی بهره میگیرد .در این ت قی از نسخه  1.1مدل برای ریز
مقیاس نمودن دادهها استفاده گردید .این توزیع نیمه تجربی به ورت
زیر میبا د:
}Emp= {a0, ai; hi, i=1,.…,10
()
که یک هیستوگرام با  01فا له ] [ai-1, aiمیبا د کزه  ai-1 < aiو hi
نشان دهنده تعداد رخداد از دادههای مشاهده ده در فا له  iام است
(.)20
با توجه اینکه مدل نسبت به فایلهای ورودی دارای حساسسزیت
باالیی می با د تنها در ورتی که کاربر تسلط کامل به زبزان برنامزه
نویسی مدل را دارا با د قادر به ایجاد فایل سناریوی جدیزد در مزدل
میبا د که در اکثر موارد با مشکالت و خطاهای زیادی از طرف مدل
مواجه میگردد که قادر به اجرای مدل نمیبا د .به همین دلیل ایجاد
سناریوی جدید در مدل تقریبزا امکزان پزذیر نبزوده و از دو سزناریوی
تعریف ده در خود مدل ( A2و  )B1بزرای دورههزای آتزی -2100
 2131و  2111-2110در ت قی استفاده گردید.
منطقه مطالعاتی

ایستگاه سینوپتک پارس آباد در مال استان اردبیل و در عزر
جغرافیایی  31/31و طزول جغرافیزایی  7/11و  32/1متزر ارتفزاا از
سط دریا واقع ده است .بزر اسزاس دادههزای هوا ناسزی در دوره
آماری  31ساله ( )2111-0170این منطقه ،متوسط دمای سزاالنه 01
درجه سانتیگراد و متوسط بارش ساالنه تقریبا  277میلیمتر میبا زد.
(.)03

نتایج و بحث
کالیبراسیون و صحت سنجی

کل  2مقایسه بین مقزادیر متوسزط دادههزای مشزاهده زده و
کالیبراسیون ده با مدل  SDSMو ان راف استاندارد آنها را برای دما
( کل  .2الف) و بارش ( کل  .2ب) ماهانه نشان مزیدهزد .بررسزی
کل  .2الف نشان می دهد که مزدل کزالیبره زده  SDSMمقزادیر
میانگین دما را به خوبی تخمین میزنزد در حزالی کزه مزدل مزذکور
مقادیر میانگین بارش ماهانه ( کل  .2ب) را بخوبی دما تولید نکزرده
است .مقادیر دما بیه سازی ده در تمامی ماهها مقدار اندکی بیشزتر
برآورد کرده است؛ اما در مورد بارش ،مقادیر بیهسزازی زده بزرای
ماه های فوریه ،مارس ،آوریل ،می ،سپتامبر و اکتبر بیشتر تخمزین زده
ده در حالی که برای ش ماه باقیمانده کمتر تخمین زده ده است.
از طرف دیگر Wilby ،و همکاران ( )26نشان دادنزد کزه مزدلهزای

مدلهايIDW،SDSMو...LARS-WG
رزیابیمقایسهاي 

ا

ریزمقیاس کردن غالبا توانایی کمتری در مدل کردن ان راف استاندارد
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(یا واریانت) با دقت باال را دارند ،در نظر گرفته می وند.

جدول  -نام و توصیف پیشبینی کنندههای منتخب دما و بارش
Table 1- List and description of the selected predictors of temperature and precipitation

نام و توصیف پیشبینی کننده دما
حالت گردابی سط ی (زمان)0/

نام و توصیف پیشبینی کننده بارش
ncepp_zna

)Surface vorticity (s-1
حالت گردابی ( 500hPaزمان)0/
)500 hPa vorticity (s-1

ncepp5_zna

رطوبت نسبی سط ی (کیلوگرم بر کیلوگرم)
)Surface relative humidity (kg/kg

رطوبت مشخص سط ی (کیلوگرم بر کیلوگرم)
)Surface specific humidity (kg/kg

nceprhumna
ncepsphuna

متوسط فشار سط دریا (پاسگال)
)Mean sea level pressure (Pa
سرعت ناحیهای ( 500hPaمتر بر ثانیه)
)500 hPa zonal speed (m/s
سرعت نصفالنهاری ( 500hPaمتر بر ثانیه)
)500 hPa meridional speed (m/s
رطوبت نسبی ( 500hPaکیلوگرم بر کیلوگرم)
)500 hPa relative humidity (kg/kg

ncepmslpna
ncepp5_una
ncepp5_vna
ncepp500na

شکل  -موقعیت ایستگاه پارس آباد در استان اردبیل
Figure 1- Location of Pars Abad station in Ardebil province

ود ،مدل SDSM

هرچند ،همانطور که در کل .2الف دیده می
ان راف استاندارد مشاهده ده را بخوبی برای دما بیهسازی میکنزد
در حالی که در مورد بارش با دقت کمتری بیهسازی مزیکنزد .تنهزا
برای  3ماه از سال (فوریه ،مارس و نوامبر) ان راف اسزتاندارد کزالیبره
ده دما از مقدار مشاهدهای آن کمتر است و بزرای  1مزاه باقیمانزده،
ان راف استانداردهای بیه سازی زده و مشزاهدهای دمزا در توافز
خوبی (مقادیر نزدیک به یکدیگر) با یکدیگر هستند .در حزالی کزه در
مورد بارش ،در بیشتر ماهها ان راف اسزتاندارد کزالیبره زده از مقزدار
مشاهدهای آن کمتر است.
پت از انجام کالیبراسیون رضایت بخش ،مدل  SDSMبا استفاده
از دادههای دوره ( 0111-2111به عنوان یک مجموعزهای از دادههزا
خارج از دورهای که مدل کالیبراسیون ده) تسنجی مزی زود و
نتایج بدست آمده در کل  3برای دادههای دما و بارش نمزایش داده
می ود .بررسی نتایج و کل هزا نشزان مزی دهنزد کزه مزدل بزرای
دادههای دما ( زکل .3الزف) بزه طزور موفقیزتآمیزتزری نسزبت بزه

دادههای بارش ( کل .3ب) ت سنجی دهاند .کل نیز ،نتایج
بدست آمده با استفاده از مزدل  LARS-WGبزرای دادههزای دمزا و
بارش را نشان میدهد .همانطور که دیده می ود ،میانگین دما ماهانه
برای تمزام مزاههزا بزا اسزتفاده از مزدل  LARS-WGخیلزی خزوب
مدلسازی دهاند ( کل .الف) ،اما در مورد بارش در  1مزاه از سزال
مقادیر بارش ماهانه مدلسازی ده بیشتر از مقادیر مشاهداتی تخمین
زده دهاند ( کل .ب) و برای ماههای فوریه ،ژوئن و اکتبر ،مقزادیر
بارش مدلسازی ده و مشاهده ای اختالف بسیار انزدکی بزا یکزدیگر
دارند .در مورد ان راف اسزتاندارد ،مزدل  LARS-WGیزک عملکزرد
نسبتا متوسطی را در مورد دما و یک عملکرد خوبی را در مورد بزارش
نسبتاً
نشان میدهد .به طوریکه مقادیر ان راف استاندارد میانگین دما ماهانزه
برای دادههای بیهسازی ده در تمامی ماهها ،پزایینتزر از ان زراف
استاندارد مشاهدهای میبا د ( کل .الف) .اما در مورد بزارش ،فقزط
در  3ماه جوالی ،سپتامبر و اکتبر مقادیر ان راف اسزتاندارد مدلسزازی
ده و مشاهداتی با یکدیگر اختالف دارند و در بقیه ماههای سال این
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اختالف بسیار اندد میبا د ( کل .ب).
دما

کلهای  6 ،1و  7نتایج ریزمقیاس ده دما و بارش برای دوره-
های پایه و آتی به ترتی برای مدلهای  SDSM ،IDWو LARS-
 WGرا نشان میدهند .مطاب کل  ،1بر اسزاس م اسزبات انجزام
ده با روش  IDWبرای دورههای  2101-31ت زت سزناریو  A2در
ماه های فوریه ،مارس ،می ،ژوئزن و جزوالی و ت زت سزناریو  B2از
مارس تا آگوست بیشترین دما مشاهده د .همپنچنین تغییرات دما در
دوره  2110-11تا حدودی بیشتر بوده و نیزز سزناریوی  B2افززایش
دمای بیشتری نسبت به سناریوی  A2در مقایسه با دوره پایزه نشزان
میدهد و نیز در دوره  2110-11ت ت هر دو سناریو در نوامبر و اکتبر
کاهش دما مشاهده گردید .نتایج بدست آمده از ریزز مقیزاس نمزودن
دادههای دما با مدل  SDSMتغییرات زدیدتری و متفزاوت تزری را

نسبت به مدل  IDWنشان میدهزد .در مزدل  SDSMبزه طوریکزه
برای هر دو دوره و ت ت سناریو  A2در ماهای آوریل و مزی کزاهش
دما و در سایر ماهها افزایش دما مشاهده میگردد .در این مدل نسبت
به مدل  IDWدت تغییرات دما در جهت افزایش نسبت به دوره پایه
نیز بیشتر بوده است.
در مقایسه مدل  IDWبا  SDSMمشاهده می ود که در هزر دو
مدل افزایش دما ت ت هر دو سزناریو در دوره  2110-11نسزبت بزه
دوره پایه و نیز نسبت به تغییرات در دوره  2101-31دیدتر بوده اما
در مدل  SDSMدر دوره  2110-11متوسط تغییرات ت ت سزناریوی
 A2دیدتر از  B2بوده است .روش  IDWمتوسط تغییرات دما ت ت
سناریوی  B2بیشتر از سناریوی  A2نشان داده است ،در این روش بر
خالف روش  IDWنمیتوان سناریوی  A2را دیدتر از  B2دانسزت.
اما در دوره  2111-11در تمام ماهها سناریوی  A2تغییرات دیدتری
نسبت به سناریوی  B2در مقایسه با دوره پایه از خود نشان داده است.
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Figure 2- Calibration of SDSM model for (a) temperature, (b) precipitation data for 1994-1985 period
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Figure 3- Validation of SDSM model for (a) temperature, (b) precipitation data for 1995-2000 period
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Figure 4- Comparison of observed and simulated data using LARS-WG model for (a) temperature, (b) precipitation data for
1985-2000 period
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Figure 5- The results of downscaled temperature data in future and baseline periods by IDW model
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Figure 6- The results of downscaled temperature data in future and baseline periods by SDSM model
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همانطور که در کل  7نیز مشاهده می گزردد رونزد تغییزرات در
مدل  LARS-WGنشان داد که در هر دو دوره آینده تنها در نوامبر و
ت ت سناریوی  B1کاهش جزیی دما رخ میدهد .همچنین نتزایج در
این روش به نتایج در روش  IDWنزدیکتر بوده .بزاالترین افززایش
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دما نسبت به دوره پایه در مدل  LARS-WGدر هر دو دوره و ت ت
هر دو سناریو از مارس تا آگوست مشاهده گردید .و نیز در ایزن مزدل
سناریوی  B1رایط حادتری در جهت افزایش دما نسبت به سناریوی
 A2نشان میدهد.
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شکل  - 7نتایج ریز مقیاس شده دادههای دما در دورههای آتی و دوره پایه با مدل LARS-WG
Figure 7- The results of downscaled temperature data in future and baseline periods by LARS-WG model

 ( IDWکل  )1در همه دورههای آتی و ت ت هر دو سناریو بجزز در
ماه های نوامبر و اکتبرکاهش بارش مشاهده ده اسزت و در مقیزاس
ساالنه متوسط ساالنه بارندگی کاهش یافته است.
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شکل  - 9نتایج ریز مقیاس شده دادههای بارش در دورههای آتی و دوره پایه با روش IDW
Figure 8- The results of downscaled precipitation data in future and baseline periods by IDW model

در مدل  SDSMدر مورد بارش نتایج ( کل  )1نشان میدهد که
متوسط بارش ساالنه در دوره  2101-31ت ت هر دو سناریو در برخی
ماه ها افزایش و برخی دیگر با کاهش بارندگی بوده است و در مقیاس

ساالنه بارش افزایش یافته است .همین روند در دوره  2110-11اما با
دت تغییرات بیشتر مشاهده گردید که بزرخالف دوره  2101-31در
این دوره متوسط بارش ساالنه در هر دو سناریو کاهش یافتزه اسزت.
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توزیع بارش را می توان به دلیل ،عدم همبستگی باال بزین متغیرهزای
پیش بینی کننده  NCEPبا دادههای پایه بارش در برخی ماهها توجیه
نمود .هرچه سعی ود که درجه همبستگی دادههزای بزارش پایزه بزا
پیش بینی کننده  NCEPباالتر با د ،مدل قادر است نتایج واقعیتری
را ارائه دهد.

برای دو دوره از ماه ژانویه تا فوریه افزایش بارش ،از واخزر آوریزل تزا
اواسط جوالی کاهش بارش و از اواخر جوالی تا اواسط نوامبر افزایش
مشاهده میگردد .عالوه بر این ،در دوره  2101-31میزان بارندگی در
سناریوی  A2کاهش بیشتری نسبت به سزناریوی  B2در مقایسزه بزا
دوره پایه از خود نشان داده و این روند کاهشی بزا زدت کمتزری در
دوره  2111-11مشاهده میگزردد .یکزی از دالیزل تنزوا پراکنزدگی
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شکل  - 9نتایج ریز مقیاس شده دادههای بارش در دورههای آتی و دوره پایه با مدل SDSM
Figure 9- The results of downscaled precipitation data in future and baseline periods by SDSM model

در مورد مدل  LARS-WGنسبت به مدل  IDWمتفاوتتر و به
نتایج مدل  SDSMنزدیکتر بوده است .مدل در همه دورههای آتی و
ت ت هر دو سناریو در مقیاس ساالنه میانگین بارش ساالنه نسبت به
دوره پایه در منطقه را با افزایش نشزان داده اسزت .همزانطور کزه در

نتایج در کل  01نیز مشاهده میگردد در اکتبر در همه دورهها و هر
دو سناریو و تنها در ژوئن ت ت سناریوی  A2و در آگوست و سپتامبر
در دوره  2110-11کاهش بارش کاهش مشاهده گردید.
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شکل  - 2نتایج ریز مقیاس شده دادههای بارش در دورههای آتی و دوره پایه با LARS-WG
Figure 10- The results of downscaled precipitation data in future and baseline periods by LARS-WG model

تبخیر و تعرق

کل  00و  02نتایج تبخیر و تعزرق حا زل از دادههزای دمزا و
بارش ریزمقیاس ده دو روش  IDWو  SDSMرا بزرای دورههزای

مطالعاتی نشان میدهد .همانطور که مشاهده می گردد در هر دو مدل
در اکثر ماهها به خصوص در ماههای گرم ،افزایش تبخیر و تعزرق رخ
خواهد داد .به طوریکه در مزاه هزای ژوئزن ،جزوالی و آگوسزت ایزن

مدلهايIDW،SDSMو...LARS-WG
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افزایش بیشتر است .باالترین زدت تبخیزر در هزر دو مزدل در دوره
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Figure 11- The results of evapotranspiration by IDW and SDSM models for 2010-39 period
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Figure 12- The results of evapotranspiration by IDW and SDSM models for 2051-80 period

تقریبا برابر دوره پایه بوده است .در واقع میتوان
در ماههای سرد سال تقریباً
گفت در منطقه مورد مطالعه این مدل توانایی خوبی در برآورد تبخیر و
تعرق ندا ته و میبایست از روشها یا معادالت دیگر استفاده گردد.

کل  03نیز نتایج تبخیر و تعرق برآورد ده با اسزتفاده از مزدل
 LARS-WGرا برای دورههای پایه و آتی نشان میدهد .بزر خزالف
دو مدل قبل ،میزان تبخیر و تعرق در اکثر ماهها کمتر از دوره پایزه و
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Figure 13- The results of obtained evapotranspiration by LARS-WG model
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م اسبه گردید .نتایج در کلهای  0و  01نشزان داده زده اسزت.
همانطور که مشاهده میگردد ،نتایج تبخیر و تعرق در دوره 2100- 1
بجز در ماههای جزوالی و آگوسزت کزه کمتزر از مقزادیر مشزاهداتی
تخمین زده ده است ،در بقیه ماهها مقدار تبخیر و تعرق پزیشبینزی
ده به مقادیر دوره مشاهداتی نزدیک میبا د .اما در دوره 2110-11
مشاهده د کزه سزناریوی  B1بسزیار زدیدتر از دوره مشزاهداتی و
سناریوی  A2می با د .ت ت سناریوی  A2تبخیزر و تعزرق کمتزر از
دوره مشاهداتی دیده ده است.

نتایج تبخیر و تعرق بدسزت آمزده در مزدل  LARS-WGقابزل
قبول نبوده و کاهش دیدی را نسبت به دوره پایه نشزان داده اسزت
که میتوان به پایین بودن توانایی مدل برای برآورد تبخیر و تعرق و یا
نامناس بودن رابطه استفاده ده در مدل برای در منطقه مزورد نظزر
ا اره نمود .با توجه به آنچه که در باال ارائه گردیزد در دو روش قبزل
نتایج منطقیتر و قابل قبولتر میبا ند.
اما به منظور مقایسه نتایج تبخیر و تعرق مدل  LARS-WGبا دو
روش قبل با استفاده از دادههای خروجی (دمزای حزداکثر و حزداقل و
ساعات آفتابی) مدل  LARS-WGبه روش فائو پزنمن مونتیزث نیزز
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Figure 14- The results of FAO Penman Monteith evapotranspiration using the output of LARS-WG model for 2011-49 period
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Figure 15- The results of FAO Penman Monteith evapotranspiration using the output of LARS-WG model for 2051-80 period

نتیجهگیری کلی
در این ت قی تالش ده است تا با استفاده از مدلهزای ،IDW
 SDSMو  LARS-WGداده های دما و بارش ماهانه ایستگاه پزارس

آباد استان اردبیل ،ت ت سناریوهای اقلیمی مختلف ( )A2, B1, B2و
بززرای دورههززای آت زی ( 2100-21 1و  )2110-2111ریزمقیززاس و
بیه سازی وند و خروجی آنها با یکدیگر مقایسه وند .نتایج حا ل
از این ت قی به ورت خال ه در كیل بیان می وند:
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 نتایج ریزز مقیزاس زده دادههزای.دوره های آینده را تایید مینماید
 تغییرات روند نامشخصی را نسبت به دوLARS-WG بارش در مدل
روش دیگر دا ته و تا حدودی توانزایی مزدل کمتزر از دو روش قبزل
 ت قی ال نیا و همکاران و نیز هادی نیا و همکاران.نتیجه می ود
 را در مورد بارش تایید مزیLARS-WG نیز غیر منطقی بودن نتایج
 برای بارش نسبت بزه دو مزدل دیگزرIDW  بطور کلی نتایج.نمایند
.قابل قبولتر و منطقیتر میبا د
در مورد تبخیر و تعرق نتایج بدست آمده از هر سه مدل به روش
SDSM  وIDW فائو پزنمن مونتیزث قابزل قبزول و نتزایج دو مزدل
 نتایج ت قی کوهی و ثنایی نژاد با نتایج بدسزت.منطقی تر بوده است
 همچنزین نتزایج نشزان داد کزه. مطابقزت داردSDSM آمده از مدل
 بزرایLARS-WG تبخیر و تعرق م اسبه ده توسزط خزود مزدل
 یقینا با توجه به وجود منابع عدم قطعیزت در.منطقه مناس نمیبا د
هر سه مدل میتوان برای نتایج دقی تر به بررسی منابع عدم قطعیت
.در آینده نیز پرداخت

LARS-  وSDSM دو مزدل

نتایج کالیبراسیون و ت سنجی
) بزرای داده هزای27(  با نتایج ت قی ضیا ها می و همکزارانWG
بارش مطابقزت دارد و نتزایج بدسزت آمزده در ایزن ت قیز را تاییزد
 میتوان نتیجزه گرفزت کزه از، با توجه به آنچه که ارائه د.مینماید
 دادههای ریز مقیاس ده دما در دو مدل،میان سه مدل استفاده ده
 نرخ تغییرات دما در آینده به یکزدیگر نزدیزکتزر وSDSM  وIDW
 نتزایج. بیشزتر اسزتLARS-WG دت افزایش دما نسبت به مزدل
) که افززایش دمزا2(  با نتایج ت قی آ فته و مساحSDSM  وIDW
1  تزا31  تا درجه و تغییرات بارش را0/1 در منطقه آیدوغموش را
 بزه. مطابقزت دارد،در د ت ت تاثیر تغییر اقلیم پزیش بینزی نمودنزد
طورکلی نتایج بدست آمده از ریز مقیاس کردن دادههزای دمزا بزرای
.منطقه مورد نظر در هر سه مدل قابل قبول میبا د
نتایج ریز مقیاس ده دادههای بارش در سه مدل متفاوت بوده و
 روند نزدیک تری را نسزبت بهزم نشزانSDSM  وIDW نتایج مدل
) برای مقایسه حزاکی از27( دادهاند نتایج کار ضیا ها می و همکاران
 در بیه سازی اتفاقات بارش و پزیش بینزی درSDSM توانایی مدل
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Introduction: According to the fifth International Panel on Climate Change (IPCC) report, increasing
concentrations of CO2 and other greenhouse gases resulting from anthropogenic activities have led to
fundamental changes on global climate over the course of the last century. The future global climate will be
characterized by uncertainty and change, and this will affect water resources and agricultural activities
worldwide. To estimate future climate change resulting from the continuous increase of greenhouse gas
concentration in the atmosphere, general circulation models (GCMs) are used. Resolution of the output of the
GCM models is one of the problems of these models. Using downscaling tools to convert global large-scale data
to climate data for the study area is essential. These techniques are used to convert the coarse spatial resolution
of the GCMs output into a fine resolution, which may involve the generation of station data of a specific area
using GCMs climatic output variables. The objectives of this study are, therefore, to investigate and evaluate the
statistical downscaling approaches.
Materials and Methods: Different models and methods have been developed which the uncertainty and
validation of results in each of them in the study area should be investigated to achieve the more real results in
the future. In the present study, the performance of SDSM, IDW and LARS-WG models for downscaling of the
temperature and precipitation data of Pars Abad synoptic station were compared and investigated. IDW
technique is based on the functions of the inverse distances in which the weights are characterized by the inverse
of the distance and normalized, so their aggregate equivalents one. SDSM is categorized as a hybrid model,
which utilized a linear regression method and a stochastic weather generator. The GCM’s outputs (named as
predictors) are used to a linearly condition local-scale weather generator parameters at single stations. LARSWG is a stochastic weather generator and it is widely used for the climate change assessment. This model uses
the observed daily weather data, to compute a set of parameters for probability distributions of weather variables,
which are used to generate synthetic weather time series of arbitrary length by randomly selecting values from
the appropriate distributions. In this study, data from the Pars Abad meteorological station, which was used as
the data for the baseline period, was also used to predict climate variables. The record of data is 30 years (19712000), and the mean temperature and precipitation are 13.7 and 283 mm per year, respectively. The driest month
is August, which receives less than 5 mm of rain. Most of the rainfall occurs in April, averaging at 47 mm. July
is the warmest month of the year, with an average temperature of 28.9 oC, and January is the coldest, with an
average temperature of -2.3 °C. Precipitation differs by 42.8 mm between the driest and wettest months of the
year and the average temperature varies by 31.2 °C.
Results and Discussion: The calibration and validation results of the SDSM and LARS-WG models in the
case of temperature showed that two models have better abilities for temperature simulation in comparison with
precipitation data and, in all models, the increasing temperature was observed for most of the warm months. In
the case of precipitation, the results of three models have considerable different towards each other and changes
intensity of decreasing and increasing precipitation compared to the baseline in IDW model is higher and in
LARS-WG model is lower than two other models. But, in case of calculated evapotranspiration, the results of
SDSM and IDW models indicate the increasing evapotranspiration in the all months even modest and its
maximum value is in last spring and summer. While, calculated evapotranspiration by using LARS-WG model
has showed the lower estimation than the baseline period which implies the low ability of model to calculate this
model. In general, scenario A2 resulted in more increases in temperature than B2 in each time period. Whereas,
in the case of rainfall, the results for each time period were different. For ETo, in comparison to the baseline,
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both A2 and B2 scenarios showed an increase during both time periods.
Conclusion: In general, the results showed that all three models have similar and good performance for
simulating and downscaling of temperature and precipitation data. Therefore, these three models can be adopted
to study climate change impacts on natural phenomenon.
Keywords: Pars Abad, Climate change, Climate data, GCMs models

