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چکیده
تاثيرات تغيير اقليم بسيار به شرایط جغرافيائي محلي و تغييرپذیري اقليمي محل دارد .بنابراین مطاالت ارزیابي
تغييراقليم بایستي در مقياس محلي صورت پذیرد تا امكان ارزیابي نتایج احتمالي آن فراهم گردد .سناریوهاي اقليمي
كه توسط مدلهاي گردش عمومي جو توليد ميشوند مربوط به كل كره زمين است كه دقت مكاني آنها صدها
كيلومتر است .به همين دليل روش هاي ریزمقياس گرداني مورد نياز است تا بدان وسيله بتوان پلي بر روي این فاصله
بزرگ مقياس سناریوهاي اقليمي و كوچك مقياس تاثيرات محلي زده شود .یكي از روشهاي مرسوم استفاده از مدل
هاي مولد آبوهوایي است .یك مولد آبوهوایي به عنوان ابزاري نسبتا دقيق و ارزان براي توليد سناریوهاي تغيير
اقليم چندساله در مقياس روزانه بهكار برده ميشود و تغييرات در متغيرهاي اقليمي و ميانگينهاي اقليمي را تركيب
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ميكند .در این تحقيق از مدل  LARS-WGاستفاده شده است و كارایي مدل جهت توليد دادههاي روزانه بارش ،دماي
حداقل و حداكثر و ساعت آفتابي در حوضه آبخيز قرهسو استان گلستان در ایستگاه گرگان مورد بررسي و ارزیابي
قرار گرفته است .در اولين گام مدل براي دوره  2307 -2333اجرا گردیده و ميانگينهاي ماهانه مشاهداتي و توليد
شده پارامترهاي اقليمي مذكور مقایسه شد سپس همبستگي مقادیر با استفاده از آزمون  Tاستيودنت مورد آزمون قرار
گرفت .نتایج نشان داد كه در سطح اطمينان  32درصد تفاوت معنيداري بين دادههاي واقعي و دادههاي حاصل از مدل
وجود ندارد .در نهایت با مقایسه مقادیر ميانگينهاي ماهانه مشاهداتي و توليد شده متغيرهاي هواشناسي مذكور با
استفاده از پارامترهاي آماري  RMSE ،NAو  MAEنيز مورد مقایسه قرار گرفتند و اثبات شد كه مدل كارآیي الزم
جهت توليد دادههاي روزانه در حوضه آبخيز قرهسو استان گلستان را دارا بوده و ميتوان با طراحي سناریوها در مدل
دادههاي هواشناسي بارش ،دماي حداقل و حداكثر و ساعت آفتابي را پيشبيني نمود .همچنين نمودارهاي پراكنش
مقادیر مشاهداتي و توليد شده بارش ،دماي حداقل و حداكثر و ساعت آفتابي نشان داد كه همبستگي باالیي بين مقادیر
مشاهداتي و توليد شده توسط مدل وجود دارد كه البته مقادیر دماي حداقل و حداكثر بيشترین همبستگي را داشته و
مقادیر مربوط به ساعت آفتابي كمترین ميزان همبستگي را داراست.
کلید واژهها :تغييراقليم ،حوضه قرهسو ،سناریوهاي اقليمي ،ریز مقياسگرداني ،مدل .LARS-WG

مقدمه
رشد سریع فعاليتهاي صنعتي و در نتيجه افزایش گازهاي گلخانهاي در چند دهه اخير باعث برهم خوردن تعادل
اقليمي كره زمين شده است كه به آن پدیده تغييراقليم 4اطالق ميشود .این پدیده بهطور مستقيم بر پارامترهاي
هيدرولوژیكي تاثيرگذار خواهد بود .تاثيرات منفي این پدیده در آینده به سبب نگرش جوامع بر توسعه سریع صنعت
و توجه كمتر به محيطزیست ميتواند شدت گرفتن آن را بهدنبال داشته باشد .بررسيها نشان ميدهد كه این پدیده
ميتواند بر سيستمهاي مختلف شامل منابع آب ،كشاورزي ،محيطزیست ،بهداشت ،صنعت و اقتصاد اثرات منفي
داشته باشد .بهمنظور بررسي این اثرات مراحل مختلفي باید طي شود كه در این پژوهش مراحل مورد نياز جهت

4- Climate Change
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بررسي تاثير تغيير اقليم بر پارامترهاي اقليمي و رواناب در آینده مورد بررسي قرار خواهد گرفت .گرم شدن اقليم
بدون ابهام به وقوع پيوسته است .در حال حاضر متوسط جهاني دماي اقيانوس و هوا افزایش یافته است و ذوب
گسترده برف و یخ سبب باال آمدن متوسط سطح دریا شده است .متوسط دماي جهان در سالهاي  2371تا ،5772
 7/04 °cافزایش یافته است .روند خطي گرمایش بين سالهاي  7/29 °c 2321-5772بوده كه نسبت به سالهاي
 2371-5772در هر دهه تقریبا دو برابر است .افزایش دما در سراسر جهان گسترده است و این امر در عرضهاي
شمالي باالتر وسيعتر است ،متوسط درجه حرارت قطب شمال در سالهاي  2371-5772تقریبا دو برابر متوسط
جهاني افزایش یافته است .همچنين مناطق روي زمين نسبت به اقيانوسها گرمتر شدهاند (هيات بين الدول تغيير
اقليم.)20 :5772 ،2
عوامل مختلفي باعث بر هم خوردن شرایط حاكم بر اجزاء مختلف سيستم اقليم كره زمين ميشود كه ميتواند
تاثيراتي را بر اجزاء دیگر بگذارد .این عوامل به دو بخش عوامل داخلي (ناشي از كنشهاي متقابل بين اجزاء سيستم
اقليم) و عوامل خارجي طبيعي ناشي از تابش خورشيدي ،فعاليتهاي آتشفشاني و افزایش غير طبيعي گازهاي
گلخانهاي قابل تقسيم ميشود (عساكره .) 21 :2931 ،در بين عوامل ذكر شده ،تنها عاملي كه به صورت غيرطبيعي بر
سيستم اقليم كره زمين تاثير ميگذارد ،افزایش گازهاي گلخانهاي ميباشد .بررسي وضعيت انتشار این گازها نشان
ميدهد كه پس از انقالب صنعتي در نيمه قرن  ،23به دليل افزایش روز افزون صنایع و افزایش استفاده از
سوختهاي فسيلي ،توازن مقادیر گازهاي گلخانهاي در آتمسفر برهم خورده و مقادیر آن به خصوص ميزان گاز
دياكسيدكربن افزایش یافته است .این افزایش سبب مي شود تا امواج مادون قرمز ساطع شده از زمين بيش از پيش
بهوسيله گازهاي گلخانهاي جذب شده و باعث گرمتر شدن اتمسفر كره زمين شود .گرمتر شدن كره زمين نيز به نوبه
خود بر وضعيت اجزاء دیگر سيستم اقليم تاثير گذاشته و پدیده تغييراقليم را موجب ميشود (بائده و همكاران،1
.)250 :5772
اصوال تغيير و حركت ،جزء وجودي سامانههاي طبيعي است .بنابر اهميتي كه تغيير اقليم بر ساختار محيطي كره زمين
و ساكنان آن داشته است ،تالش بهمنظور شناخت هرچه بيشتر چگونگي رخدادهاي اقليمي امري مسلم و ضروري
است .از شروع نيمه دوم قرن نوزدهم ،اقليم كره زمين دستخوش تغييرات مهمي شد .به نحوي كه جابجایي فراگيري
5- IPCC
6- Baede et al
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در رژیمهاي بارندگي ،الگوهاي فشار و دماي سطح آب دریاها صورت گرفت كه خود بر بخشهاي مختلف حيات
در این كره ارضي تاثيرات مستقيم و غيرمستقيمي داشته است .از این بين ،مهمترین تاثيرات ،فزوني درجه حرارت و
تغييرات در بارش بوده است (گودرزي.)51 :2937 ،
از آنجا كه پيش بيني وضعيت اقليم آینده تحت پدیده تغيير اقليم بهطور قطع ممكن نميباشد ،راهحل جایگزین
استفاده از سناریوهاي اقليمي ميباشد .در حال حاضر معتبرترین ابزار جهت توليد این سناریوها مدلهاي GCM

ميباشد (مهدي زاده.)223 :2933 ،
مدلهاي گردش عمومي ،شرایط توپوگرافي و پوشش سطحي و شرایط اقليمي یكساني را براي یك شبكه با ابعاد
چند صد كيلومتري در نظر ميگيرند ،در حاليكه ممكن است شرایط واقعي سطح زمين در محدودهي مورد بحث
كامال" متفاوت باشد (بابائيان و همكاران.)33 :2933 ،
روشهاي مختلفي براي ریزمقياس كردن متغيرهاي اقليمي تحت تاثير تغيير اقلييم وجيود دارد .ایين روشهيا شيامل
روشهاي دیناميكي و روشهاي آماري است .روشهاي دیناميكي جزو روشهياي هزینيهبير بيوده كيه در ایيران در
دسترس نيستند .معتبرترین ابزار جهت ریزمقياس كردن دادههاي  GCMدر كشيور ميا اسيتفاده از روشهياي آمياري
ميباشد .بهطوركلي هدف این تحقيق ریزمقياس كردن دادههاي دماي حداقل ،دماي حداكثر و بيارش بيراي ایسيتگاه
هاي سينوپتيك حوضه قرهسو گرگان و توليد سناریوهاي اقليمي در دوره  2307-2333و بررسي تغييرات پارامترهاي
اقليمي در آینده ميباشد.
مدلهاي مولد مصنوعي دادههاي هواشناسي داراي دو رویكرد آماري هستند :مدلهاي نوع ریچاردسون كه جهت
شبيهسازي بارش از روش زنجيره ماركف استفاده ميكنند و در این روش ابتدا تر یا خشك بودن روز بررسي
مي گردد و سپس ميزان بارش روز تر بر اساس بارش روزهاي قبل و بعد محاسبه ميشود .دومين نوع مدلهاي
توليد كنندهي دادههاي هواشناسي مدلهاي نوع سریال هستند كه توزیع نيمهتجربي را بهكار ميبرند و جهت توليد
آبوهوا ،در ابتدا طول گامهاي خشك و مرطوب شبيهسازي ميشود كه مشهورترین آنها مدل  LARS-WGاست
(بابائيان و همكاران.)99 :5774 ،0

7- Babaeian et al
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توزیع نيمهتجربي  27بازه داشته و به  52پارامتر نياز دارد كه  22پارامتر داللت ميكند بر مرزهاي بازهها و  27پارامتر
تعداد رخدادها بين هر بازه را مشخص ميكند .در ورژن قدیميتر مدل براي تعریف سري روزهايتر و خشك9 ،
پارامتر براي توزیع نمایي مختلط بهكار برده شده است كه البته نسخه جدیدتر آن بهتر است (راسكو و همكاران،3
.)93 :2332
 LARS-WGیك روش ریزمقياس كردن آماري است كه ميتواند جهت شبيه سازي حداقل و حداكثر دما (،)˚C

بارش ( )mmو تشعشعات خورشيدي ) (MJ/m2dayدر یك مكان تحت شرایط اقليم حال و آینده استفاده شود.
اولين نسخه از  LARS-WGدر سال  2337در بوداپست بهعنوان بخشي از پروژه ارزیابي خطر كشاورزي در كشور
مجارستان توسط آكادمي علوم مجارستان به كار گرفته شد (سمنوف و بارو.)9 :5775 ،3
نسخه اصالح شده این مولد آبو هوا در ساخت سناریوهاي تغيير اقليم در دو پروژه بزرگ تحقيقاتي كلير و
كليواري 27اتحادیه اروپا ب راي تخمين اثرات تغيير اقليم روي پتانسيل كشاورزي در اروپا استفاده شد (هاریسون و
همكاران( ،)22 :2332 ،22داونينگ و همكاران.)0 :5777 ،25
مدل  LARS-WGبهطور گسترده با مدل W-GENكه در سال  2332توسط ریچاردسون29و در سال  2334توسط
ریچاردسون و رایت24بهكار برده شده و از روش زنجيره ماركف استفاده ميكند ،مقایسه ميشود ،نتایج مدل
 LARS-WGدر مقایسه با  WGENهمخواني بيشتري با دادههاي مشاهداتي دارد (بابائيان و همكاران)19 :5727 ،؛
(سمنوف و بارو( ،)54 :5775 ،سمنوف و همكاران.)22 :2333 ،22
بابائيان و همكاران در تحقيقي ،اقليم ایران را براي دوره زماني  5727-5793مدلسازي نمودند .نامبردگان دادههاي
سناریوي  A1مدل ( ECHO-Gكه در دانشگاه هامبورگ آلمان و مركز هواشناسي كرهجنوبي اجرا ميشود) را براي
مدلسازي  49ایستگاه سينوپتيك كشور با استفاده از روش ریز مقياس نمایي آماري مدل  LARS-WGبهكار بردند
(بابائيان و همكاران.)53 :2933 ،
8- Racsko et al
9- Semenov and Barrow
10- CLAIRE & CLIVARI
11- Harrison et al
12- Dawning et al
13- Richardson
14- Richardson & Wright
15- Semenov et al.
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در تحقيقي در انگلستان سناریوهاي تغييراقليم با استفاده از مدل  LARS-WGبررسي شد و قابليت این مدل در
شبيهسازي دادههاي روزانه مورد تأیيد قرار گرفت (سمنوف و بارو.)92 :5775 ،
الشمي با استفاده از مدلهاي مولد ه واشناسي ،اثرات تغيير اقليم در جنوب انگلستان را مورد مطالعه قرار داده و نتایج
مشابهي را بيان نمودند (الشمي و همكاران.)20 :5772 ،21
بابائيان و همكاران تغييرات اقليم كره جنوبي در دوره  5727-5793را با استفاده از مدل  LARS- WGمورد بررسي
قرار دادند (بابائيان و همكاران.)54 :2933 ،
مشكاتي و همكاران در تحقيقي توانایي مدل  LARS-WGدر شبيهسازي دادههاي هواشناسي استان گلستان در
دورهي  2339-5770ميالدي بررسي نموده و به این نتيجه رسيدند كه این مدل عملكرد مناسب در مدلسازي
متغيرهاي هواشناسي ایستگاههاي تحت بررسي داشته و ميتوان از آن در جهت ارزیابي اقليم آینده استان در مقياس
محلي استفاده نمود (مشكاتي و همكاران.)32 :2933 ،
مواد و روشها
معرفي منطقه :حوضه آبخيز قره سو با مساحتي معادل  2193كيلومتر مربع در دامنههاي شمالي البرز واقع است و از
نظر موقعيت جغرافيایي در  95درجه و  51دقيقه و  0ثانيه تا  90درجه عرض شمالي و بين  24درجه و  5دقيقه و
 27ثانيه تا  24درجه و  49دقيقه و  3ثانيه طول شرقي قرار دارد .بلندترین نقطه حوضه با ارتفاع  9574متر از سطح
دریاي آزاد در جنوب شرق و پستترین منطقه آن با ارتفاع  -50متر در شمالغرب حوضه واقع شده است .پوشش
جنگلي متراكمي در ارتفاعات وجود دارد كه دامنه آن تا ارتفاع حدود  527الي  377متر گسترده شده ميباشد.
ميانگين ساليانه بارندگي حدود  977ميليمتر در كنارههاي جنوبي و شمالي حوضه و تا حدود  2777ميليمتر در
بخش مركزي در ارتفاع متناسب بارش آن متغير است .ميانگين ساليانه دما در حدود  20درجه سانتيگراد در نواحي
پست شمالي تا  0درجه سانتيگراد در ارتفاعات جنوبي حوضه كاهش ميیابد .تيپ اقليمي این حوضه شامل نيمه
بياباني ،خزري و معتدل و سرد كوهستاني از نوع دریا-كوهستان است .شكل ( )2موقعيت حوضه آبخيز قرهسو در
استان گلستان را نشان ميدهد.
16- Elshamy et al
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شکل  :1موقعیت حوضه آبخیز قرهسو در استان گلستان و موقعیت ایستگاه گرگان در آبخیز قرهسو

مدل  LARS-WGتوسط یكي از دانشمندان مركز مطالعات كشاورزي روتامشتد 20انگلستان طراحي شده است كه با
استفاده از دادههاي دیدباني شده و بررسي رفتار اقليم ایستگاهها در دوره آماري و همچنين دادههاي روزانه شبكهاي
مدلهاي گردش عمومي جو در آینده ميتوان دادههاي روزانه دورههاي آتي را مدلسازي كرد (پژوهشكده
اقليمشناسي)5 :2932 ،؛ (سمنوف و بارو. )49 :5775 ،
نسخه قدیمي این مدل  LARS WG 3و نسخه جدید آن كه در این مقاله هم مورد استفاده قرار گرفته است LARS

 WG 5ميباشد كه دادههاي مدلهاي گردش عمومي و سناریوهاي بيشتري در نسخه جدید فراهم شده است.
سريهاي زماني ساخته شده در مدل  LARS-WGعمدتا داراي خصوصيات آماري مشابه با دادههاي مشاهداتي در
یك ایستگاه مي باشد و جهت استفاده در ارزیابي خطر هيدرولوژیكي یا كاربردهاي كشاورزي باید داراي آمار طوالني
17- Rothameshted
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مدت باشد و همچنين ميتوان از این مدل جهت توليد دادههاي گم شده در ایستگاههاي هواشناسي استفاده نمود .در
مدل  LARS-WGتوصيف تشعشعات خورشيدي روزهاي خشك و تر با استفاده از توزیعهاي نيمه تجربي جداگانه
و مدلسازي تشعشعات خورشيدي به طور مستقل از دما صورت ميپذیرد (سمنوف و بارو .)43 :5775 ،در مواقعي
كه تشعشعات آفتابي در دسترس نباشد ميتوان از ساعت آفتابي نيز استفاده نمود و مدل بهطور خودكار ميزان ساعت
آفتابي را با استفاده از رابطه  2به تشعشعات خورشيدي تبدیل مينماید.
رابطه ()2

))a+(b(n/N

كه در آن  aو  bضرایب ثابت معادله ميباشند و مقدار  n/Nنرخ واقعي مدت زمان پتانسيل ساعت آفتابي است
(ریتولد .)22 :2303 ،23مدل  LARS-WGقادر است با دادههاي مشاهداتي كم (مثال در حد یكسال) ،دادههاي
اقليمي را پيشبيني كند ولي براي اینكه مدل بتواند اقليم درستتر و دقيقتري را پيشبيني كند بهتر است كه از -97
 57سال داده روزانه استفاده نمود (سمنوف و بارو.)25 :5775 ،
بيشترین تمركز در ابداع مدل  LARS-WGبراي غلبه بر محدودیتهاي مدل زنجيره ماركف از وقوع بارش است و
این روش به طور وسيع در مدلسازي بارش اتفاق افتاده استفاده ميشود و بهطور كلي به دو حالت بارش و نيز تر یا
خشك بودن توجه ميكند و فقط شرایط روز قبل را در نظر ميگيرد .شبيهسازي وقوع بارش به عنوان جایگزین
سريهاي خشك و مرطوب مدلسازي شده است و یك روز با بارش بيشتر از صفر ميليمتر بهعنوان روز مرطوب
تلقي ميشود .مدل  LARS-WGبراي طول سريهاي روزانه خشك و تر ،بارش و تشعشعات خورشيدي روزانه از
توزیع نيمه تجربي استفاده مي كند و درجه حرارت حداقل و حداكثر روزانه نيز بر اساس سريهاي  Fourierتخمين
زده ميشود (سمنوف و بارو. )22 :5775 ،
جهت اجراي اوليه مدل  LARS-WGباید در ابتدا دو فایل ورودي را آماده كنيم كه یك فایل شامل نام ،عرض
جغرافيایي ،طول جغرافيایي و ارتفاع مربوط به ایستگاه اندازهگيري دادههاي هواشناسي ميباشد كه در آن فرمت و
ترتيب دادههاي ورودي مدل نيز مشخص ميشود .فایل دیگر شامل دادههاي هواشناسي ورودي به مدل كه بهترتيب
از سال كم به زیاد مرتب شده و محتوي سال ،شماره روز ژوليوسي ،حداقل دما ،حداكثر دما ،بارش و ساعت آفتابي

18- Rietveld
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روزانه ميباشد .كه در این تحقيق دادههاي روزانه مربوط به ایستگاه سينوپتيك گرگان واقع در طول جغرافيایي '21
˚ 24و عرض جغرافيایي' ،91˚ 22در دوره  2307-2333بهعنوان دادههاي هواشناسي ورودي به مدل معرفي شده و
مدلدر این دوره اجرا گردید .در شكل  2موقعيت ایستگاه گرگان در حوضه آبخيز قرهسو نشان داده شده است .به
كمك آناليزهاي مدل بر روي دادههاي ورودي دو فایل حاصل ميشود .یك فایل شامل خصوصيات آماري دادههاي
مشاهداتي از قبيل طول سريهاي خشك و مرطوب به صورت فصلي و ميانگين و انحراف معيار دورههاي خشك و
مرطوب به صورت ماهانه ،توزیعهاي تجربي ،مقادیر ميانگين ،انحراف معيار ،ماكزیمم و مينيمم و تعداد دادههاي ثبت
شده بارشبه صورت ماهانه ،و مقادیر حداقل ،حداكثر ،ميانگين ،انحراف معيار و تعداد دادههاي ثبت شده حداكثر و
حداقل دما و تشعشعات آفتابي به صورت ماهانه و روزانه ،همچنين با استفاده از توزیعهاي تجربي فصلي دورههایي
از سرما و گرما مدلسازي ميشود بر این اساس كه روز سرد به روزي اطالق ميشود كه دماي حداقل آن به زیر
صفر درجه سانتيگراد و روز گرم نيز روزي محسوب ميشود كه دماي حداكثر آن به باالي  97درجه سانتيگراد
برسد .فایل دیگر پارامترهاي استفاده شده توسط مدل  LARS-WGجهت باز توليد دادههاي مشاهداتي است كه
شامل بازه هاي هيستوگرام ماهانه و فراواني رخدادهاي مربوط به هر كدام از بازهها براي بارش ،طول دورههایي از
سري هاي خشك و مرطوب و تشعشعات آفتابي ،ضرایب فوریه مربوط به ميانگين و انحراف معيار ،حداكثر و حداقل
دما در دوره هاي خشك و مرطوب به صورت جداگانه ،متوسط خود همبستگي مربوط به حداقل و حداكثر دما و
تشعشعات آفتابي (خود همبستگي بر این اساس كه مقادیر مربوط به هر روز به شرایط روزهاي قبل بستگي دارد) را
نشان ميدهد .در نهایت با توجه به یكسري پارامترهاي آماري از قبيل ضریب ناش-ساتكليف( (NS)23رابطه ،)5
ميانگين خطاي مطلق( (MAE(57رابطه  ،)9ریشه ميانگين مربعات خطا( (RMSE)52رابطه  )4و ضریب تعيين R2كه
روابط آنها در زیر آمده است و همچنين آزمون  Tاستيودنت بين دادههاي مشاهداتي و دادههاي توليد شده كارآیي
مدل  LARS-WGدر حوضه آبخيز قرهسو تعيين ميگردد.

20- Nash- Sutcliffe
21- Mean Absolute Error
22- Root Mean Square Error
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رابطه ()5

رابطه ()9

رابطه ()4

بحث و یافتهها
در جدول  2نتایج پارامترهاي آماري حاصل از مقایسه مقادیر مشاهداتي و توليد شده توسط مدل آورده شده است.
جدول  -1نتایج پارامترهای آماری حاصل از مقایسه مقادیر واقعی و تولید شده توسط مدل
پارامترهاي

بارش

حداقل

حداكثر

آماري

()mm

()˚C

()˚C

دما

دما

ساعت
آفتابي()h

MAE

4/52

7/25

7/9

7/51

NA

7/33

7/33

7/33

7/00

RMSE

2/72

7/21

7/94

7/9

همانگونه كه در جدول باال مالحظه مينمایيد باال بودن مقدار  NSو پایين بودن مقادیر مربوط به شاخصهاي
خطاسنجي  MAEو  RMSEمتغيرهاي هواشناسي با رش ،حداقل دما ،حداكثر دما و ساعت آفتابي نشاندهنده كارایي
باالي مدل در شبيهسازي دادههاي هواشناسي حوضه آبخيز قرهسو در دوره  2307-2333ميباشد و عالوه بر آن مدل
دادههاي مربوط به ساعت آفتابي را با دقت كمتري نسبت به سایر دادههاي هواشناسي توليد ميكند.در اشكال  5تا 2
ميانگين و انحراف معيار مربوط به هركدام از متغيرهاي اقليمي نشان داده شده است.
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شکل  :2نمودار میانگین بارش مشاهداتی و تولید شده و انحراف معیار آنها در دوره 1191-1111

با دقت در شكل ( )5متوجه ميشویم در ماههاي ژانویه ،مارس و نوامبر بارش مشاهداتي بيشتر از بارش توليد شده
توسط مدل ميباشد و در سایر ماههاي سال بارش توليد شده بيشتر از ميزان بارش مشاهداتي است و در مورد
مقادیر انحراف معيار بارش نيز انحراف معيار مشاهداتي و توليد شده در ماههاي آگوست و دسامبر با هم برابر بوده و
در ماههاي ژانویه ،مي  ،ژوالي و نوامبر مقادیر مربوط به انحراف معيار مشاهداتي بيشتر از مقادیر مربوط به انحراف
معيار توليد شده است.

شکل  :3نمودار میانگین ساعت آفتابی مشاهداتی و تولید شده و انحراف معیار آنها در دوره 1191-1111
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ساعت آفتابي توليد شده در تمامي ماههاي سال بهجز در ماههاي آوریل ،مي و نوامبر كمتر از مقدار مشاهداتي است
وانحراف معيار مشاهداتي مربوط به آن نيز در تمامي ماههاي سال از انحراف معيار توليد شده بيشتر است.

شکل  :4نمودار میانگین حداکثر دمای مشاهداتی و تولید شده و انحراف معیار آنها در دوره 1191-1111

شکل  :5نمودار میانگین حداقل دمای مشاهداتی و تولید شده و انحراف معیار آنها در دوره 1191-1111

نمودارهاي مربوط به دماي حداقل و حداكثر (اشكال  4و  )2نشان ميدهد كه انحراف معيار دماي حداقل و حداكثر
مشاهداتي در تمامي ماههاي سال بيشتر از انحراف معيار مقادیر توليد شده توسط مدل ميباشد و اختالف بين
ميانگين دماي حداقل و حداكثر مشاهداتي و توليد شده بسيار جزیي بوده و در برخي از ماهها هم برابر است
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بهطوري كه ميزان دماي حداقل مشاهداتي و توليد شده در ماههاي آوریل ،آگوست و نوامبر و در مورد ميانگين دماي
حداكثر نيز مقادیر مشاهداتي و توليد شده توسط مدل در ماه فوریه تقریبا برابر ميباشند.
نتیجهگیری
نمودارهاي پراكنش مشاهداتي و توليد شده بين پارامترهاي هواشناسي مورد بررسي در اشكال  1-3نشان داده شده
است.

شکل  :6نمودار پراکنش بارش مشاهداتی و تولید شده در دوره 1191-1111

شکل  :9نمودار پراکنش حداقل دمای مشاهداتی و تولید شده در دوره 1191-1111
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شکل  :8نمودار پراکنش حداکثر دمای مشاهداتی و تولید شده در دوره 1191-1111

شکل  :1نمودار پراکنش ساعت آفتابی مشاهداتی و تولید شده در دوره 1191-1111

نمودارهاي پراكنش مشاهداتي و توليد شده بارش ،دماي حداقل و حداكثر و ساعت آفتابي ایستگاه گرگان در دوره
 2307-2333نشان ميدهد كه همبستگي باالیي بين مقادیر مشاهداتي و توليد شده توسط مدل وجود دارد و همچنين
مقادیر دماي حداقل و حداكثر بيشترین همبستگي را داشته و مقادیر مربوط به ساعت آفتابي كمترین ميزان
همبستگي را داراست.
در تحقيق حاضر در ابتدا دادههاي روزانه ساعت آفتابي ،بارش ،دماي حداقل و حداكثر ایستگاه سينوپتيك گرگان در
دورهي  2307-2333به عنوان دادههاي ورودي به مدل  LARS-WGداده شد و سپس با كمك مدل دادههاي روزانه
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متغيرهاي هواشناسي مذكور در همين دوره توليد گردید .در نهایت با مقایسه ميانگينهاي ماهانه مشاهداتي و توليد
شده متغيرهاي هواشناسي بارش ،دماي حداقل و حداكثر و ساعت آفتابي با استفاده از پارامترهاي آماريRMSE ،R2

 MAE،و NAمعلوم شدكه مدل كارایي الزم را جهت توليد دادههاي روزانه پارامترهاي ذكر شده در حوضه آبخيز قره
سو استان گلستان دارا بوده و ميتوان با طراحي سناریوها در مدل اقدام به پيشبيني دادههاي هواشناسي بارش ،دماي
حداقل و حداكثر و ساعت آفتابي ،با استفاده از این مدل نمود .همچنين با مقایسه ميانگينهاي ماهانه پارامترهاي
مذكور با استفاده از آزمون  tاستيودنت این نتيجه حاصل شد كه در سطح اطمينان  32درصد تفاوت معنيداري بين
دادههاي حاصل از مدل و دادههاي مشاهداتي در دوره پایه وجود نداشته و ميانگينهاي پارامترهاي اقليمي دادههاي
حاصل از مدل و دادههاي واقعي شبيه به هم بوده و همبستگي باالیي بين آنها وجود دارد .نمودارهاي پراكنش
حاصل شده بين مقادیر مشاهداتي و توليد شده بارش ،دماي حداقل و حداكثر و ساعت آفتابي ایستگاه گرگان در
دوره  2307-2333نشان داد كه همبستگي باالیي بين مقادیر مشاهداتي و توليد شده توسط مدل وجود دارد و
همچنين مقادیر دماي حداقل و حداكثر بيشترین همبستگي را داشته و مقادیر مربوط به ساعت آفتابي كمترین ميزان
همبستگي را داراست .كه با نتایج حاصل از مطالعه مشكواتي و همكاران در سال  2933مطابقت داشت.
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