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کارايي الگوهاي ريزمقياس نمايي آماري  SDSMو  LARS-WGدر شبيهسازي
متغيرهاي هواشناسي در حوضة آبريز درياچة اروميه
بهروز سبحانیـ دانشیار دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه محقق اردبیلی
مهدی اصالحی ـ دانشجوی دکتری آبوهواشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی و کارشناس آمار و کنترل دادههای مرکز تحقیقات هواشناسی
کاربردی تبریز
ایمان بابائیانـ استادیار پژوهشکدة اقلیمشناسی ،سازمان هواشناسی کشور ،مشهد
پذیرش مقاله 1393/12/04 :تأیید نهایی1394/04/02 :

چکيده
در اين پژوهش ،نتايج دو الگوي ريزمقياس نمايي  SDSMو مولد آبوهوايي  LARS-WGبا درنظر گررفتن تحليرل
عدم قطعيت روي بارش روزانه ،کمينه و بيشرينه دمراي روزانره مقايسره مريشرود .منطقرة ايرن پرژوهش شرامل
ايستگاههاي هواشناسي تبريز و اروميه بهمثابة نمايندة حوضة آبريز درياچة اروميه است که آمار بلندمدت آنها موجود
است .دورة پايه در اين الگوها ،دادههاي دما و بارش روزانة ايستگاههاي تبريز و اروميره در دورة بلندمردت -1990
 1961است .پس از بررسي اولية دادههاي روزانه ،تحليل عدم قطعيت روي دو الگوي يادشده در دورة پايره انجرام
گرفت .در اين مقاله ،از روشهاي نموداري و آماري براي مقايسة عملکرد دو روش ريزمقياس نمايي اسرتفاده شرد.
در روش نموداري قدرمطلق اختالف دادههاي الگوشده و مشاهدهشده بهصورت ماهانه برراي هريرک از مفلفرههراي
بررسيشده ،روي نمودار آورده و تحليل شد .نتايج کلي نشان داد الگوي  SDSMدر دو ايستگاه بررسيشرده ،برراي
کمينه و بيشينه دماي روزانه عملکرد بهتري نسبت به الگوي  LARS-WGدارد؛ درحاليکه براي بارش روزانه نترايج
عملکرد دو الگو تاحدودي در دو ايستگاه مشابه بود.

کليدواژهها :الگوي تغيير اقليم ،ريزمقياس نمايي ،عدم قطعيت.SDSM ،LARS-WG ،

مقدمه
ارتباط دادن تفکیکپذیری الگوهای اقلیمی جهانی با مقیاس محلی یک فرایند خرد اقلیمشناسی اسـت کـه خـود شـایان
توجه است .بهتازگی تالشهای زیادی را مجامع اقلیمشناسی برای توسعة روشهای ریزمقیاس نمایی دینامیکی و آمـاری
برای بیان تغییر اقلیم در مقیاسی محلی و منطقهای انجام دادهاند .دو روش کلی برای ریزمقیاس کردن خروجی الگوهـای
گردش عمومی جو ( )GCMبهکار میرود؛ نخستین ،استفاده از روشهای آماری است که در آن یک خروجـی از الگـوی
آماری ( )MOSو یک رویکرد برنامهریزیشده برای پیشبینی عددی کوتاهمدت وضع هوا بهدست داده میشود .دومـین،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسندۀ مسئول09141069825 :

 E- mail: eslahi5073@gmail.com
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استفاده از الگوهای اقلیمی منطقهای ( )RCMاست که همان الگوی  GCMمحدودشده در یک زیرشبکه از شبکة الگوی
جهانی است و به روش دینامیکی از تغییرات زمانی شرایط جوی براساس الگوی  GCMاسـتفاده مـیکنـد .هـر دو روش
تأثیر بسزایی بر تعیین توان اثر تغییر اقلیم ناشی از افزایش انتشار گازهای گلخانهای دارند .کارهای زیادی برای استفاده از
این روش ها برای ریزمقیاس کردن خروجی الگوهای جهانی در مناطق مختلف انجام گرفتـه کـه در آنهـا عملکـرد الگـو
بررسی شده و تحلیلهای عدم قطعیت روی این روشها صورت گرفته یا با روشهای دیگر آماری مقایسه شده است.
ویلبی و همکاران ( )147 :2002از نخستین کسانی بودند که روش  SDSMرا بهصورت نرمافـزاری بـا نسـخة 2/1
برای ارزیابی تغییر اقلیم منطقهای بهکار بردند .آنان در مقالة خود ،مزایای این روش ریزمقیاس نمایی و روش کار با آن را
شرح دادند و درآخر ،این روش را برای دادههای بارش و دمای روزانة شهر تورنتوی کانادا بهکار بردند.
سجادخان و همکاران ( )357 :2004سه روش ریزمقیاس نمایی که عبارتانـد از الگـوی ریزمقیـاس نمـایی آمـاری
( ،)SDSMالگوی مولد آبوهوایی ایستگاه تحقیقاتی النـ آشـتن ( )LARS-WGو الگـوی شـبکة عصـبی مصـنوعی
( )ANNرا از راه آزمونهای عدم قطعیت برای سه مؤلفة بارش روزانه ،کمینه و بیشینه دمای روزانـه مقایسـه کردنـد .در
این پژوهش ،از آزمون ناپارامتری آماری ویلکاکسون برای مقایسة دادههای مشاهدهشده و ریزمقیـاسشـده در مـاههـای
مختلف برای دو ایستگاه در منطقهای کوچک در کانادا استفاده شد .براساس نتایج آن ،روش  SDSMبیشترین کـارایی و
روش  ANNکمترین کارایی را داشت و روش  LARS-WGدر حد وسط قرار گرفت.
باباییان و همکاران ( )1386اقلیم ایران را در دورة  2010-2039بـا اسـتفاده از ریزمقیـاس نمـایی آمـاری خروجـی
الگوی  ECHO-Gبا بـهکـارگیری الگـوی  LARS-WGالگوسـازی کردنـد .بـا اسـتفاده از الگـوی ریزمقیـاس نمـایی
آماری  ،LARS-WGخروجی الگوی گردش عمومی جـو  ECHO-Gرا بـا سـناریوی  A1بـرای دورة زمـانی  2010تـا
 2039بر روی  43ایستگاه همدیدی ایران ریزمقیاس کردند .نتایج حـاکی از کـاهش  9درصـدی بـارش در کـل کشـور،
افزایش آستانة بارشهای سنگین و بسیارسنگین بهترتیب  13و  39درصد و افزایش میانگین سـاالنة دمـا بـه مقـدار 0/5
درجة سانتیگراد بود و پیشبینی میشد بیشترین افزایش دما در ماههای سرد سال رخ دهد.
کارآموز و همکاران ( )165 :2009روش ریزمقیـاس نمـایی  SDSMو روش شـبکههـای عصـبی  ANNرا بـرای
پیشبینی بلندمدت بارش در پنج ماه از سال (دسامبر تا آوریل) در جنوب شرقی ایران بهکار بردنـد .براسـاس نتـایج ایـن
پژوهش ،روش  SDSMعملکرد بهتری نسبت به روش  ANNدارد.
اشرف و همکاران ( )945 :1390در پژوهشی ،دادههای الگوی گردش عمـومی جـو  HadCM3را بـا بـهکـارگیری
الگوی  LARS-WGطبق سه سناریوی  A2 ،A1Bو  B1ریزمقیاسشده و تغییرات فصلی بارش ،دمای کمینـه ،دمـای
بیشینه و ساعت آفتابی استان خراسان رضوی در دورة  2011-2030بررسی کردند.
دهقانیپور و همکاران ( )1390در مقالة خود ،توانمندی الگوی ریزمقیاس نمایی آماری  SDSMرا در تولید دادههای
بارش ،دما و تبخیر در ایستگاه هواشناسی همدیدی تبریز بررسی کردند .نتایج این پژوهش نشان داد که الگوی SDSM

توانایی مناسبی در کوچکمقیاس کردن دادههای دما ،تبخیر و بارش دارد.
گلمحمدی و مساح بوانی ( )315 :1390به ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر وضعیت خشکسالی حوضة قرهسو در دورههای
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آتی با استفاده از شاخص خشکسـالی بـارش اسـتانداردشـده ) (SPIپرداختنـد .در ایـن ارزیـابی ،از روش  SDSMبـرای
ریزمقیاس نمایی خروجی الگوی جهانی  HadCM3تحت سناریوی  A2استفاده شده است .مقایسة نتایج حـاکی از ایـن
است که حوضه در دورة  2040-2069شاهد افزایش بارش و بهتبع آن ،کاهش شدت خشکسالی نسبت به دورة پایه خواهد
بود .این کاهش شدت ،برای مقیاسهای زمانی شش و دوازده ماهه با افزایش دورة بازگشت افزایش مییابد .این درحـالی
است که برای خشکسالیهای بیستوچهارماهه با افزایش دورة بازگشت ،شدت خشکسالی حوضه بیش از دورة پایه خواهد
شد.

باباییان و کوهی ( )953 :1391در پژوهش خود ،اثر گرمایش جهانی را بر متغیرهای بـارش و دمـا و شـاخصهـای
اقلیمی کشاورزی ،چون طول دورة خشکی ،طول دورة رشد و تبخیر -تعرق بالقوه با استفاده از خروجی ریزمقیاسشـدة دو
الگوی گردش عمومی جو  NCAR-PCMو  GFDL-CM2.1تحت سناریوی انتشار  A2 ،A1Bو B1ارزیـابی کردنـد.
برای ریزمقیاس نمایی نیز از روش آماری همبستگی چندمتغیره بر روی میانگینهای ماهانه تا ساالنه برای شاخصهـای
اقلیمی کشاورزی و الگوی  LARS-WGبرای الگوسازی متغیرهای روزانة مورد نیـاز در محاسـبة تبخیـر -تعـرق بـالقوه
استفاده کردند.
ژائوفو لی و همکاران ( )2006 :2011دو الگوی ریزمقیاس نمایی آماری را که عبارتانـد از الگـوی مـارکف پنهـان
ناهمگن ( )NHMMو الگوی ریزمقیاس نمایی آماری ( )SDSMروی دادههای بارش روزانة دریاچة خشکشدة تاریم در
چین ارزیابی کردند .ابزار مقایسه در این پژوهش توابع باقیمانده ،تحلیلهای همبستگی و توابع چگالی و توزیـع احتمـالی
بود .به طورکلی ،نتایج نشان داد که هر دو روش با کمی اختالف عملکرد در مرحلة پردازش و اعتبارسنجی الگو ،پایـداری
الزم را دارند .براساس نتایج این پژوهش ،عملکرد روش  NHMMکمی بهتر از  SDSMدر شـبیهسـازی بـارش ماهانـه
است؛ بهطوریکه کاربر قادر خواهد بود بارش را بهخوبی برای همة ماهها شبیهسازی کند .اما هـر دو الگـوی  NHMMو
 SDSMبهدلیل مؤلفههای تصادفی در الگوبندی مقادیر بارش ،در ریزمقیاس کردن سریهای ساالنة بارش دقت کمتری
دارند.
مینو و همکاران ( )2012از یک الگوی هیدرولوژیکی ( )HEC-HMS 3.4برای الگـوبنـدی هیـدرولوژیکی منطقـة
رودخانة تونگا -بهادرا در هندوستان و از روش ریزمقیاس نمایی  SDSMبرای ریزمقیاس نمایی دماهای کمینه و بیشـینه
و بارش روزانه در منطقة پژوهش استفاده کردند .نتایج بررسی بیالن آب ،افزایش بارش و رواناب و کاهش تلفات تبخیر-
تعرق واقعی را روی منطقه نشان داد.
رجبی و شعبانلو ( )2012از الگوی  SDSMبرای ارزیابی تغییر اقلیم منطقة کرمانشـاه در غـرب ایـران و اثـر آن بـر
شاخص های اقلیمی همچون جانسن ،کرنر و دومارتن استفاده کردند .در این پژوهش ،با استفاده از الگوی گردش عمومی
جو  HadCM3و با درنظـر گـرفتن سـناریوهـای انتشـار  A2و  B2در دورههـای زمـانی  2040-2069 ،2011-2039و
 2077-2099تغییرات شاخصهای اقلیمی منطقه ارزیابی شد .نتـایج نشـان داد کـه اقلـیم منطقـه بـهخصـو

در دورة

 2077-2099خشکتر خواهد شد و این تغییر برای سناریوی  A2محسوستر خواهد بود.
چیما و همکاران ( )2013عملکرد روش ریزمقیاس نمایی  SDSMرا روی روند دادههای کمینه دمای ایستگاههـای
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کشور پاکستان در دورة  1991-2010ارزیابی کردند .براساس نتایج این پژوهش ،طبق آزمون مـنکنـدال رونـد افزایشـی
کمینه دمای ساالنه معنادار است .عالوهبرآن ،تحلیلها نشان داد که تطابق خوبی بین دادههای دمای الگوشده و دادههای
واقعی وجود دارد؛ ضمن آنکه ضریب همبستگی پیرسن برای بیشـتر نـواحی بـیش از نـود درصـد بـود .ایـن پژوهشـگران
روشهای آماری مختلفی برای بررسی روند بهکار گرفتند .یافتههای آنها نشان داد تغییر معنادار اقلیمی بیشـتر در نـواحی
شمالی کشور پاکستان رخ داده است.
کاظمی و همکاران ( )137 :2014روش  SDSMرا برای خروجی دمای روزانة الگوی جهـانی  ECHAM5بـهکـار
بردند .نتایج بررسی آنها نشان داد دادههای ریزمقیاسشده بسیار دقیقتر از دادههای الگـوی  ECHAM5اسـت .ضـریب
همبستگی دادههای ریزمقیاسشده با دادههای مشاهدهشده بین  81تا  94درصد است؛ درحالیکه همین همبستگی بـرای
دادههای الگوی جهانی بین  73تا  87درصد است.
نوری و علم ( )87 :2014الگوی  SDSMرا برای دادههای مشاهداتی دما و بارش روزانه از سال  1981تا  2006بـا
استفاده از الگوی جهانی  HadCM3بهکار بردند .در این مقاله ،از شاخص درصد اریبی ( ،)PBIASشاخص کفایت ناش-
سوتکلیف ( )NSEو شاخص اصالحشدة تطابقی برای ارزیابی دادههای بارش و دمای ریزمقیاسشده استفاده شـده اسـت.
مقدار شاخص  PBIASدمای ریزمقیاسشده کمینه بوده ( -0/30درصد) ،شاخص  )0/80( NSEو شـاخص اصـالحشـدة
تطابقی ( )0/83بیشترین حد برای دمای بیشینة روزانه در ایستگاه سیلحت بنگالدش بوده اسـت .در میـان پـنج ایسـتگاه
بارانسنجی شاخص  PBIASبارش ریزمقیاسشده دارای مقدار کمینه ( )0/76( NSE ،)1/31%و شـاخص اصـالحشـده
( )0/79بیشترین حد را در ایستگاه کانایرقات داشته است .دادههای دما و بارش ریزمقیاسشده با دادههـای مشـاهدهشـده
تاحدودی مطابقت داشتهاند.

مواد و روشها
تاکنون دو رویکرد برای روشهای ریزمقیاس نمایی آماری عرضه شده است؛ رویکرد نخست استفاده از مولدهای تصادفی
آبوهوایی است که براساس الگوهای سری زمانی و سریهای فوریه عرضه میشود .یکی از روشهایی که براساس این
رویکرد بنا شده ،الگوی آماری  LARS-WGاست (رسکو و همکاران .)27 :1991 ،در این الگو از توزیعهای نیمهتجربـی
برای سریهای روزانة خشک و تر بارش و تشعشع خورشیدی بهنحومطلوبی استفاده میشود .دماهـای کمینـه و بیشـینة
روزانه بهمثابة فرایندهای تصادفی با میانگینهای روزانه و انحراف معیارهای روزانه درنظر گرفته میشود .دورههای فصلی
میانگینها بهوسیلة سریهای فوریة متناهی مرتبة  3الگوبندی میشود و باقیماندههای الگـو (خطاهـای الگـو) بـهوسـیله
توزیع نرمالی بهطورتقریبی محاسبه میشود.
برای ریزمقیاس نمایی با استفاده از این الگو ،از نرمافزار مولـد تصـادفی  LARS-WG5اسـتفاده شـده اسـت .ایـن
نرمافزار شامل سه بخش اصلی  Qtest ،Site Analysisو  Generatorاست که منوی اصلی آن در شکل  2آورده شـده
است .ابتدا دادههای روزانة کمینه دما ،بیشینه دما ،بارش و ساعتهای آفتابی ایستگاههای بررسیشده ،بهمثابة ورودی ،در
این الگو درج میشود .سپس در قسمت  Site Analysisدادههای مشاهدهشدة ایستگاه ،از حیث کیفی و آمـاری ارزیـابی

کارايي الگوهاي ريزمقياس نمايي آماري  SDSMو  LARS-WGدر شبيهسازي متغيرهاي هواشناسي در حوضة ...

503

میشود .برای نمونه ،اگر دمای کمینه بیشتر از دمای بیشینه باشد ،خطای مربوط نشان داده میشـود و همچنـین بـرازش
توزیعهای نیمهتجربی سریهای دادهها بهصورت ماهانه و دورههای خشک و تر بررسی میشود .برای اعتبارسنجی الگو،
دادههای تولیدشده براساس دادههای دورة پایه با مشاهدههای این دوره از لحاظ آماری در قسـمت  Qtestنیـز مقایسـه و
ارزیابی میشود.
رویکرد دوم که بیشتر استفاده میشود ،بهرهگیری از الگو های رگرسیونی یا تابع انتقال است که در آن با اسـتفاده از
رابطة بین مؤلفههای مختلف جوی و سینوپتیکی (متغیرهای پیشبینیکننده) و مؤلفة اقلیمی که الزم اسـت دورنمـایی از
آن در آینده داشته باشیم (متغیر پیشبینیشونده) یک تابع انتقال عرضه میشود.
یکی از نرمافزارهایی که براساس ترکیبی از دو رویکرد اخیر پایهریزی شده ،الگوی ریزمقیاس نمایی آماری SDSM

است .این الگو دادههای روزانة هواشناسی هر ایستگاه را ورودی درنظر گرفته ،در هفت مرحلة خروجی الگـوی  GCMرا
براساس دادههای روزانه در منطقة مورد نظر ریزمقیاس میکند .این هفت مرحله عبارتاند از .1 :کنتـرل کیفـی و تبـدیل
دادهها؛  .2بررسی و انتخاب متغیرهای پیشبینیکننده؛  .3برازش الگو؛  .4تولید دادههای آبوهوایی؛  .5تحلیل دادهها؛ .6
تحلیل نموداری؛  .7تولید سناریو.

شکل  .1منوي اصلي نرمافزارهاي  LARS-WG5و SDSM

در این بررسی ،برای اعتبارسنجی دقیقتر دو روش ،برای دادههای ورودی دما و بارش روزانه ،تحلیل عـدم قطعیـت
انجام میگیرد .در تحلیل عدم قطعیت دادههای دمای روزانه ،بهدلیل نزدیکـی توزیـع آمـاری دادههـا بـه توزیـع نرمـال،
میانگین ماهانة دادههای ریزمقیاسشده با دادههای مشاهداتی از لحاظ آماری مقایسه میشود .در این حالت ،مـیتـوان از
آزمونهای پارامتری یا ناپارامتری برای مقایسة میانگینها استفاده کرد .اما در تحلیل عدم قطعیت دادههای بارش روزانه،
بهدلیل نرمال نبودن دادهها ،مقایسة میانگینهای دادههای ریزمقیاسشده و مشاهدهشده کـافی نیسـت و بایـد دادههـای
دورههای خشک و تر مقایسه شود .در این روش ،توزیع آماری طول دورههای خشک و تر ریزمقیاسشده با مشاهدهشـده
مقایسه میشود.
پیش از انجام دادن تحلیل عدم قطعیت ،دادهها از لحاظ اکتشافی تحلیل میشوند تا وضعیت آماری دادهها و رویکرد
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تحلیل آنها مشخص شود .این تحلیل براساس بررسی فرضیههای آماری الگو پایهریزی میشود .در صورت برقرار نبـودن
این فرضیهها روشهای پارامتری تحلیل آماری و آزمونهای مربوط اعتبار خود را از دست میدهند و بایـد از روشهـای
ناپارامتری استفاده کرد .این فرضیهها عبارتاند از:
 .1دادهها دارای توزیع نرمال یا نزدیک به نرمال باشند (نرمالیتی)؛
 .2میانگین استاندارد دادهها نزدیک به صفر باشد یا دادههای پرت وجود نداشته باشد (نااریبی)؛
 .3دادهها دارای همبستگی زمانی کمی باشند (استقالل).
در فرض نرمال بودن متغیر بارش روزانه بهدلیل ماهیت چولگی این متغیر بهسـمت راسـت (فراوانـی بـارش روزانـه
بهسمت مقادیر صفر است) ،تردید وجود دارد؛ بنابراین در تحلیلهای آماری و الگوسـازی ،بـرای نرمـال کـردن دادههـای
بارش از تبدیل توانی استفاده میشود .در طرف دیگر ،ماهیت دادههای دمای روزانه نرمال است و دادههای پـرت در آنهـا
وجود ندارد؛ اما بهدلیل همبستگی زمانی دمای روزانه ،فرض سوم در آنها برقرار نیست .بنابراین ،برای تحلیلهای آماری و
آزمونهای مقایسهای از روشهای ناپارامتری استفاده میشود.
برای بررسی نرمال بودن دادهها میتوان از نمودارهای جعبهای ،1بافتنگار فراوانی 2یا نمودار نرمال 3استفاده کرد .با
این نمودارها دادههای پرت را نیز میتوان تشخیص داد .برای بررسی همبستگی دادهها در طول زمان میتـوان از نمـودار
تابع خودهمبستگی ( )ACFاستفاده کرد .ضریب خودهمبستگی مرتبة  Kهمبستگی دادة مربوط را در زمان حـال بـا دادة
Kام مشخص میکند که با رابطة  1محاسبه میشود:
()1
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برای مقایسة دادههای تولیدشدة الگو و مشاهدات میتوان از آزمـون ناپـارامتری مقایسـة میـانگینهـای دو جامعـه
استفاده کرد که آن را آزمون رتبهای ویلکاکسن مینامند .این آزمون که برای بررسی فرض مساوی بودن میانگینهای دو
جامعه (  ) 1  2  0پایه ریزی شـده اسـت ،ابتـدا دو نمونـه از دو جامعـه را بـا هـم ترکیـب کـرده ،سـپس آنهـا را از
کوچکترین تا بزرگترین عدد مرتب میکند و سپس به این مقادیر ،بدون درنظر گرفتن اینکه به کدام جامعه تعلـق دارد،
رتبه داده میشود .آمارة آزمون مجموع رتبه های مقادیر یکی از جوامع است .اگر این مجموع بسیار کوچک یا بسیار بزرگ
باشد ،نشاندهندة این است که جامعة مورد نظر از جامعة دیگر بسی کوچکتر یا بزرگتر اسـت .ازایـنرو ،در ایـن حالـت
فرض صفرِ اختالف نداشتن دو جامعه رد میشود.
برای مقایسة توزیع آماری دو جامعه میتوان از آزمون ناپارامتری کولموگرف -اسمیرنف استفاده کـرد کـه بـر پایـة
مقایسة تابع توزیع تجمعی دادههای دو جامعه پایهریزی شده است .اگر  F1  x و  F2  x دو تـابع توزیـع تجمعـی دو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Box_plot

2. Histogram
3. pp_plot
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نمونه با یک متغیر  xباشد ،فرض صفر و فرض جانشین بهصورت رابطه زیر است:
()2

برای همة  xها

()3

برای دستکم یک x

H 0 : F1  x   F2  x 
H 1 : F1  x   F2  x 

و آمارة آزمون  Tبا رابطة  4تعریف میشود:
T  supx F1  x   F2  x 

()4

که همان بیشترین فاصلة بین توزیعهای تجمعی نمونة اول و دوم است .اگر آمارة آزمون بزرگتر از یـک مقـدار بحرانـی
باشد ،فرض صفر رد میشود.
منطقة پژوهش حوضة آبریز دریاچة ارومیه است که بین مختصات جغرافیایی ´ 44˚ 07تا ´ 47˚ 53طـول شـرقی و
´ 35˚ 40تا ´ 38˚ 30عرض شمالی ،در شمال غرب ایران قرار گرفته و با بخش شمالی کوههای زاگرس و دامنة جنـوبی
کوه سبالن و نیز دامنههای شمالی ،غربی و جنوبی کوه سهند احاطه شده است .مساحت این حوضه  51786کیلومتر مربع
است که حدود  64/6درصد آن را مناطق کوهستانی و  24/3درصد آن را دشتها و کوهپایهها و  11/1درصد باقیمانـده را
دریاچة ارومیه تشکیل میدهد .همة رودخانههای واقع در حوضه ،بهسمت دریاچة ارومیه جریان دارند .بـرای بررسـی اثـر
تغییر اقلیم در منطقه با استفاده از الگوهای آماری یادشده ،دستکم به دورة آماری پایة  1961-1990نیاز است .در حوضة
آبریز دریاچة ارومیه فقط دو ایستگاه تبریز و ارومیه دارای آمار بلندمدتاند؛ بههمیندلیل نماینـدة حوضـة دریاچـه ارومیـه
درنظر گرفته شده ،بررسی میشود .مشخصات این ایستگاهها در جدول  1داده شده است.
جدول  .1مشخصات دو ايستگاه بررسيشده در حوضة آبريز درياچة اروميه

عرض جغرافیایی

ارتفاع

دورة آماری

طول جغرافیایی

ردیف

نام ایستگاه

46

38 05

1364

1951-2012

1

تبریز

17

37 32

1316

1951-2012

2

ارومیه

45 05

يافتههاي پژوهش
در این بررسی ،تحلیلها در دو بخش انجام گرفته است .تحلیل اولیة دادهها برای مشخص کـردن رویکـرد الگـوبنـدی و
تحلیـل عــدم قطعیــت نتــایج الگوبنــدی دو روش ریزمقیــاس نمــایی  LARS-WGو  SDSMو بررســی عملکــرد ایــن
روشهاست.
تحليل اولية دادهها
همانگونهکه در بخش پیشین اشاره شد ،بررسی سه فرض اساسی نرمال بودن ،وجود دادههای پرت و مقـدار همبسـتگی
دادهها در طول زمان برای تحلیل آماری داده الزم است .برای بررسی نرمال بودن دادههای روزانة بارش ،کمینه و بیشینة
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دما از نمودارهای جعبهای و نمودار نرمال استفاده شده است .شکل  2نمودار جعبـهای دادههـای روزانـة بـارش ،کمینـه و
بیشینه دمای تبریز و شکل  3همان نمودارها را برای ارومیه برای ماه ژانویه نشان میدهد .بارش روزانه ،براساس نمـودار
جعبهای دادههای بارش ،بهطورکامل از توزیع نرمال دور است و دادهها چوله به راست است؛ بـهطـوریکـه حجـم بیشـتر
دادهها روی مقدار صفر تجمع دارند .این نکته در نمودار نرمال بارش نیز بهطورکامل مشخص است .دادهها از خط نیمساز
کامالً منحرف شدهاند .با این وضع نمیتوان به روشهای پارامتری آزمونهای آماری اعتمـاد کـرد و بایـد از روشهـای
ناپارامتری استفاده شود.
براساس نمودار جعبهای ،دماهای روزانه حول میانگین تجمع دارند و دادة پرت کمی وجود دارد و این امر نشاندهندة
نزدیک بودن توزیع داده به توزیع نرمال است .از سویی ،تجمع دادهها در اطراف خط نیمسـاز نمودارهـای نرمـال ،همـین
موضوع را تأیید میکند.
برای بررسی همبستگی دادههای روزانة بـارش و دمـا در طـول زمـان ،مشـاهدات مـاه ژانویـه بـههمـراه ضـرایب
خودهمبستگی ( )ACFدر قدمهای مختلف در شکلهای  4تا  6برای تبریز رسم شده اسـت .همـانطورکـه در شـکل 4
مشاهده میشود ،داده های بارش روزانه روند خاصی ندارند و این موضوع در نمودار تابع خودهمبسـتگی دادههـای بـارش
کامالً مشهود است؛ زیرا خودهمبستگی در تمام قدمها نزدیک به صفر است و معنادار نیست .ایـن نکتـه بـرای دادههـای
دمای کمینه و بیشینة روزانه در شکلهای  5و  6وضعیت عکس دارد؛ بهطوریکه براساس نمودار سری زمانی مشـاهدات
دما ،دادهها دارای روند خاصیاند؛ البته این موضوع در نمودار تـابع خودهمبسـتگی بهتـر مشـخص اسـت .براسـاس ایـن
نمودارها ،دادهها در قدم اول دارای همبستگی معنادار در حدود  0/8هستند و در قدمهای بعدی ،این همبستگی بـهتـدریج
کاهش مییابد .همبستگی داشتن دادههای دما در طول زمان نشاندهندة برقرار نبودن فرض سوم است .بـههمـیندلیـل،
استفاده از روشهای تحلیل پارامتری برای دادههای دما کارایی ندارد و باید از روش ناپارامتری استفاده کرد.

کارايي الگوها و تحليل عدم قطعيت نتايج
در روش  SDSMابتدا دادههای روزانة دو ایستگاه از نظر کیفی کنترل میشوند و در صورت لزوم ،تبـدیل دادههـا انجـام
میگیرد .در این پژوهش ،بهدلیل نرمال نبودن توزیع دادههای بارش روزانه و نیز بهدلیل برازش بهتر الگو از تبـدیل تـوان
یکدوم برای ایستگاه تبریز و از توان یکچهارم برای ایستگاه ارومیه استفاده شد .پس از کنترل کیفـی و تبـدیل دادههـا،
بررسی و انتخاب بهترین پیشبینیکنندة مؤلفههای سینوپتیکی برای مؤلفة پیشبینیشونده انجام گرفت .نتایج مربوط بـه
این مرحله برای سه مؤلفة محلی بارش ،کمینه و بیشینه دما برای دو ایستگاه تبریز و ارومیه در جدول  2آمده کـه در آن،
بررسی ماهانة الگو انجام گرفته است.
در مرحلة بعد ،الگوی رگرسیونی براساس متغیرهای انتخابی جدول  2برای هر مؤلفة محلی و برای هر ماه واسنجی
شد .میانگین ماهانة ضریب همبستگی چندگانة الگو برای هر مؤلفه در سطر آخر جدول آمده است .در برخی ماههـا الگـو
دارای همبستگی زیادی است و در برخی ماهها مثل بارش در ماههای کمبارش دارای همبستگی کمی است .دلیل این امر
را میتوان در تصادفی بودن متغیر بارش جستوجو کرد.
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در روش  LARS-WGﺧﺮوﺟﻲ اﻟﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺠﺎه ﺑﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ دادهﻫﺎي روزاﻧﺔ دﻣﺎ ،ﺑﺎرش ،ﺳﺎﻋﺖﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ و ﺗﺸﻌﺸـﻊ
ﺧﻮرﺷﻴﺪي در  365روز ﺳﺎل ﺑﺮاي دورة ﭘﺎﻳﺔ  1961-1990اﺳﺖ.
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ﺳﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ددادهﻫﺎي ﺑﺎرش و دﻣﺎي روزاﻧﺔ اﻳﺴ
ﺷﻜﻞ .3ﻧﻤﻮداارﻫﺎي ﺟﻌﺒﻪاي و ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳ
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شکل  .6نمودار سري زماني و تابع خودهمبستگي دادههاي بيشينة دماي روزانة ماه ژانوية ايستگاه تبريز

جدول  .2انتخاب متغيرهاي پيشبينيکنندة بزرگمقياس براي پيشبيني مفلفههاي محلي بارش ،کمينه و بيشينة دما در
ايستگاههاي تبريز و اروميه

ایستگاه تبریز

متغیر پیشبینیکننده
توضیح

برگرفته از دادههای
NCEP
Mslp

میانگین فشار سطح دریا

p_z

تاوایی نزدیک سطح

P5_z

تاوایی در ارتفاع  500هکتوپاسکال

P5_v

مؤلفة سرعت نصفالنهاری در ارتفاع  500هکتوپاسکال

P500

ارتفاع ژئوپتانسیل سطح  500هکتوپاسکال

Pr500

رطوبت نسبی در ارتفاع  500هکتوپاسکال

P850

ارتفاع ژئوپتانسیل سطح  850هکتوپاسکال

Pr850

رطوبت نسبی در ارتفاع  850هکتوپاسکال

Prhum

رطوبت نسبی در سطح

میانگین ضریب همبستگی ماهانة الگو

بارش
×
×

ایستگاه ارومیه
بیشینه

کمینه

بیشینه

کمینه

دما

دما

دما

دما

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

بارش

×
×

×

×

×

×

×

×
×

×
×

×

×

×

×
0/541 0/693 0/189

0/626 0/277

0/430
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برای مقایسة دادههای الگوشده و مشاهدهشده ،ابتدا اختالف میانگین ماهانة این دادهها بـرای هرکـدام از مؤلفـههـا
روی نمودار آورده شده ،بهصورت بصری ارزیابی میشود .شکل  7اختالف دادههـای الگـوشـده و مشـاهدهشـده را بـرای
دوازده ماه سال در دورة آماری  1961-1990برای دو روش  SDSMو  LARS-WGدر دو ایستگاه تبریز و ارومیه برای
هرکدام از مؤلفههای کمینه و بیشینه دمای روزانه و بارش نشان میدهد.
ايستگاه اروميه

ايستگاه تبريز

الف) خطاي الگو (قدرمطلق اختالف دماي کمينة ريزمقياسشده و مشاهدهشده)
ايستگاه اروميه

ايستگاه تبريز

ب) خطاي الگو (قدرمطلق اختالف بيشينه دماي ريزمقياسشده و مشاهدهشده)

ايستگاه اروميه

ايستگاه تبريز

ج) خطاي الگو (قدرمطلق اختالف بارش ريزمقياسشده و مشاهدهشده)
شکل  .7خطاي الگو (قدرمطلق اختالف دادههاي الگوشده و مشاهدهشده) براي مفلفههاي الف) کمينه دماي روزانه؛
ب) بيشينه دماي روزانه؛ ج) بارش روزانه
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برای بررسی دقیقتر عملکرد و خطای دو الگوی ریزمقیاس نمایی از آزمون ناپارامتری من -ویتنی نیز استفاده شـد.
در این آزمون ،معناداری اختالف مقادیر ریزمقیاسشده و مشاهدهشده برای دو الگو از لحاظ آماری بررسی شد .این آزمون
برای هر ماه بهطورجداگانه انجام گرفت و نتایج آن در قالب مقادیر  P_valueدر جدولهای  3تا  5آورده شده است.
در شکل 7الف مشخص میشود که الگوی  SDSMبرای مؤلفـة کمینـه دمـای روزانـه نتیجـة بهتـری مـیدهـد،
بهخصو

در ایستگاه ارومیه این نتیجه ملموستر است؛ بهطوریکه مقادیر قدرمطلق خطای الگـو در  SDSMدر بیشـتر

ماهها کمتر از الگوی  LARS-WGاست .نتایج آزمون من -ویتنی برای کمینه دمای روزانه نیز در جدول  3این نتیجه را
تأیید میکند .براساس جدول  3برای ایستگاه تبریز اختالف مقادیر ریزمقیاسشده و مشاهدات در پنج مـاه از سـال بـرای
الگوی  SDSMو شش ماه از سال برای الگوی  LARS-WGدر سطح خطـای  0/05معنـادار اسـت (مقـدار P_value

کمتر از  .)0/05برای ایستگاه ارومیه برای الگوی  ،SDSMپنج ماه از سال و بـرای الگـوی  ،LARS-WGهفـت مـاه از
سال اختالف معنادار است و این امر نشاندهندة عملکرد اندک الگو در این ماههاست .ولی در مقام مقایسه میتوان نتیجه
گرفت که الگوی  SDSMبرای مؤلفة کمینه دمای روزانه عملکرد بهتری نسبت به الگوی  LARS-WGدارد.
شکل  7ب نیز زیاد بودن عملکرد الگوی  SDSMرا نسبت به الگوی  LARS-WGبرای ریزمقیاس کـردن مؤلفـة
بیشینه دمای روزانه در دو ایستگاه نشان میدهد .همانطورکه از این نمـودار مشـخص اسـت ،در ایسـتگاه تبریـز مقـادر
قدرمطلق خطای الگو در  SDSMبرای بیشتر ماهها به جز سه ماه آخر سال که مقادیر خطـای دو الگـو نزدیـک بـه هـم
است ،کمتر از الگوی  LARS-WGاست .در ایستگاه ارومیه نیز بهجز ماههای گرم سال (مه تا اوت) که مقادیر قدرمطلق
خطا نزدیک بههم است ،در دیگر ماهها مقادیر خطـای الگـوی  SDSMکمتـر از الگـوی  LARS-WGاسـت .براسـاس
جدول  ،4نتایج آزمون من -ویتنی برای مؤلفة بیشـینه دمـای روزانـة دو ایسـتگاه نشـان مـیدهـد کـه اخـتالف مقـادیر
ریزمقیاسشده از مشاهدات برای الگوی  SDSMدر ماههای کمتـری معنـادار اسـت (مقـدار  P_valueکمتـر از )0/05؛
بهعبارتدیگر الگوی  SDSMعملکرد بهتـری نسـبت الگـوی  LARS-WGدارد .همـانطورکـه در جـدول  4مشـاهده
میشود ،در ایستگاه تبریز فقط در ماه ژانویه خطای الگوی  SDSMمعنادار اسـت؛ درحـالیکـه در الگـوی LARS-WG
چهار ماه از سال خطای الگو معنادار است .برای ایستگاه ارومیه نیز تعداد ماههای بـا خطـای معنـادار در الگـوی SDSM

چهار ماه و در الگوی  LARS-WGشش ماه است .ایـن امـر نشـاندهنـدة عملکـرد بهتـر الگـوی  SDSMنسـبت بـه
الگوی  LARS-WGاست.
شکل  7ج نشان میدهد که برای مؤلفة بارش روزانه برای دو ایستگاه تبریز و ارومیه ،دو الگو دارای عملکرد تقریبـاً
مشابهیاند .برای ایستگاه تبریز ،بهجز ماههای مه و اکتبر ،در دیگر ماهها قدرمطلق اختالف مقادیر ریزمقیاسشدة بارش و
مشاهدات در دو الگو نزدیک بههم است .در ایستگاه ارومیه نیز مقادیر اختالف در دو الگو دارای رونـد یکسـان و نزدیـک
بههم است؛ هرچند مقادیر قدرمطلق ماههای نوامبر و دسامبر برای الگوی  SDSMزیاد است .جدول  5نتایج آزمون من-
ویتنی را برای بررسی اختالف مقادیر الگوشده و مشاهداتی برای بارش روزانة دو ایستگاه نشان میدهد .همانطورکـه در
جدول مشاهده میشود ،در ایستگاه تبریز در هیچکدام از ماهها خطای دو الگو معنادار نیست و این امر نشاندهندة عملکرد
خوب دو الگوست .خطای الگو برای ایستگاه ارومیه نیز سه مـاه از سـال (مـارس ،نـوامبر و دسـامبر) در الگـوی SDSM

معنادار است؛ ولی در دیگر ماهها در دو الگو این معناداری وجود ندارد.
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نتيجهگيري
براساس بررسی سه فرض اساسی الگو (نرمال بودن ،نااریبی و استقالل) ،دادههای بارش روزانه از توزیـع نرمـال دورنـد و
نقاط پرت زیادی دارند و با دورة زمانی همبستگی معناداری ندارند .برعکس ،توزیع دادههای دمای کمینه و بیشینة روزانـه
نزدیک به نرمال بوده ،دادة پرت زیادی ندارند؛ ولی دادهها نسبت به زمان دارای همبستگی معناداریاند .بنابراین میتـوان
نتیجه گرفت که هیچکدام از دادههای دما و بارش دارای سه فرض اساسی بهطورکامل نیستند .ازاینرو ،در تحلیل آمـاری
و الگوبندی باید از روشهای ناپارامتری یا از مؤلفة جایگزین مانند تعداد روزهای خشک و تر استفاده کرد.
براساس نتایج این پژوهش ،در الگوی  SDSMانتخاب مناسب پیشبینـیکننـده یـا متغیرهـای وابسـته در الگـوی
رگرسیون چندمتغیره ،تأثیر بسزایی بر افزایش عملکرد نتایج الگو میگذارد .بدیهی است کارایی متخصـص هواشناسـی در
اجرای الگو تأثیر زیادی بر این امر میگذارد .در طرف دیگر ،الگوی  LARS-WGالگوی مولد تصادفی است که دادههای
کمینه و بیشینه دمای روزانه ،بارش روزانه و تشعشع (ساعتهای آفتابی) روزانـة ایسـتگاه بررسـیشـده را ورودی درنظـر
گرفته و با استفاده از الگوهای جهانی تغییر اقلیم ( )GCMسناریوی آینده را خروجی درنظـر مـیگیـرد .الگـوی LARS-

 WGالگوی خودکاری است و تأثیر کاربر بر نتایج الگو کم است.
برای مقایسة عملکرد دو الگوی ریزمقیاس نمایی آماری  SDSMو  LARS-WGاز روشهای نمـوداری و آمـاری
کمک گرفته شد .در این بررسی ،مقادیر قدرمطلق اختالف مقـادیر ریزمقیـاسشـده و مشـاهدات در دورة آمـاری -1990
 1961بهمثابة شاخص در تحلیل نموداری استفاده شد .نتایج تحلیل نموداری (شکل  )6نشان میدهـد درمجمـوع مقـادیر
قدرمطلق اختالفات در ماههای مختلف در الگوی  SDSMبرای مؤلفههای کمینه و بیشینه دمای روزانه عملکـرد بهتـری
نسبت به الگوی  LARS-WGدارد .برای بارش روزانة مقادیر قدرمطلق اختالف در ماههای مختلف برای دو الگو تقریبـاً
نزدیک بههم است .البته نتایج در دو ایستگاه تبریز و ارومیه کمی با هم اختالف دارند؛ ولی معنادار نیست.
برای بررسی معناداری اختالف مقادیر ریزمقیاسشده از مشاهدات در دو الگوی یادشده ،از آزمون ناپـارامتری مـن-
ویتنی کمک گرفته شد .براساس نتایج ،برای مؤلفة کمینه دمای روزانه در هر دو الگوی  SDSMو  LARS-WGتقریبـاً
در نیمی از ماهها خطای الگو معنادار است؛ هرچند عملکرد الگوی  SDSMبهتر است .البته با بررسی بیشـتر ایـن الگـو و
انتخاب مناسبتر متغیرهای پیشبینیکنندة بزرگمقیاس کـه از دادههـای  NCEP-NCARاخـذ شـده اسـت و منطقـة
جغرافیایی مناسب ،می توان به عملکرد بهتری رسید .برای مؤلفة بیشینه دمای روزانه نیز الگوی  SDSMعملکرد بهتـری
نسبت به الگوی  LARS-WGدارد که این امر تأیید نتایج نموداری است .نتایج ریزمقیاس نمـایی بـرای مؤلفـة بیشـینه
دمای روزانه دارای خطای کمتری نسبت به کمینه دمای روزانه است؛ بهخصو

در الگـوی  SDSMدر ایسـتگاه تبریـز

فقط ماه ژانویه دارای خطای معنادار الگوست .برای بارش روزانه نیز دو الگو عملکرد خوبی دارند؛ بهخصـو

در ایسـتگاه

تبریز ،مقادیر خطای دو الگو در هیچ ماهی معنادار نیست و براساس نتایج مشابهی که از نمودار گرفته شـده ،عملکـرد دو
الگو برای بارش روزانه تاحدودی مشابه است.
بهطورکلی ،مـی تـوان گفـت براسـاس نتـایج دو الگـوی ریزمقیـاس نمـایی آمـاری  SDSMو  LARS-WGروی
ایستگاههای تبریز و ارومیه ،برای مؤلفههای کمینه و بیشینه دمای روزانه الگوی  SDSMنسبت به الگوی LARS-WG
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 البته باتوجهبـه اینکـه. برای مؤلفة بارش روزانه عملکرد دو الگو در دو ایستگاه تاحدودی مشابه است.عملکرد بهتری دارد
 نمیتوان به نتایج الگوها اطمینان کرد و پیشنهاد میشود بهجای استفاده،توزیع آماری دادههای بارش روزانه نرمال نیست
.از بارش در تحلیلها از تعداد روزهای خشک و تر استفاده شود
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