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 دهیچک

ای که اثررا  و پيامردهای ایرن    به گونه. را به دنبال دارد ی تغيير اقليمای، پدیدهی زمين منتج از گازهای گلخانهگرم شدن کره

های گرردش  مدل .این اثرا  بر گردش عمومی اتمسفر، دما و بارش گزارش می شوند. باشدتغيير بر منابع آب غير قابل انكار می

 تفكير  ها و بزرگ بودن شبكه این مدل علتبه. باشندهای تغيير اقليم میعمومی جو پایه و اساس تمام مطالعا  بر روی پدیده

 و آب شررای   از درسرتی  تقریر   توانندنمی هامدل این جو، عمومی گردش هایدرمدل ریزمقياس های پدیده برخی کم فضایی

هرای زیرادی    مردل . شرود  مقياس ریز هواشناسی، ایستگاه حد تا آنها خروجی باید لذا دهند؛ بررسی به دست مورد منطقه هوایی

به بررسری عملكررد   در این تحقيق . اشاره نمودSDSM و  LARS-WGتوان به مدل نمایی وجود دارد که می برای ریز مقياس

و  IARS-WG نتایج نشان از توانرایی برا ی مردل     .شده است پرداختهء نسا ایستگاهنمایی برای ریزمقياس LARS-WGمدل 

 .بيشينه و دمای کمينه نسبت به مولفه بارش دارددر مدل نمودن پارامترهای تابش، دمای برتری آن 

 

 

  LARS-WGمدل نمایی،، ریز مقياسنساءتغيير اقليم،  :کليدی کلما    

 

 مقدمه .1
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 خشكسالی، سيالب، مانند طبيعی هایپدیده روند در که تغييراتی به باتوجه دهد رخ که هرعللی به اقليم تغيير دو ميان تفاو 

 و اقليم. سازدمطرح می پيش از بيش را آن شناخت ضرور  دارد حدی رخدادهای و هایخچال ذوب دما، نوسانهای توفان،

 و علمی مهم مباحث یكی از و همگانی موضوعی عنوان به پيچيده سامانه این در پذیر تأثير و گذار تأثير فرایندهای و تغييراتش

 توسعه اساسی محورهای از عنوان یكی به پيشرفته کشورهای در که نحوی به بوده مطرح اقتصادی و سياسی حتی و دانشگاهی

گذارد بنابراین پدیده تغيير اقليم به علت اثرا  جبران ناپذیری که از خود برجای می(. 19بندری و همكاران، )رود می شمار به

 . های آتی قلمداد گرددترین چالش بشر در دههتواند به عنوان عمدهمی
سازی شده های مختلف استفاده از متغيرهای اقليمی شبيهبررسی اثرا  پدیده تغيير اقليم بر سيستممعتبرترین ابزار جهت 

-های متفاوتی را بر مبنای فرضياتی در عكسپروژه هاGCM. باشدمی( GCM)اقيانوسی  -های جفت شده جویتوس  مدل

سازد ای و مواد معلق فراهم می  گازهای گلخانهها، یخ، ابرها، انتشاراالعمل متقابل اتمسفر به پوشش گياهی، اقيانوس

(Ghosh and Mujumdar ،1199 .) 
پوشش  توپوگرافی و ای از جملهمقياس عوارض منطقه قدر  تفكي  مكانی کم و ساده ی گردش عمومیاهمدل ضعف عمده

 ایستگاهیناس  و یا حتی در مقياس های گردش عمومی جو در مقياس مبنابراین برای استفاده از خروجی. گياهی ناتوان هستند

-تناسبی،روشروش استفاده ازسلول اصلی یاروش :مقياس نمایی عبارتند ازهای متداول ریزروش.سازی  زم خواه بودریزمقياس

                                                                 (. Wilby and Harris ،1112)های دیناميكی آماری و روش های

-ها بيشتر مورد استفاده قرار میکم و عملكرد مناس  نسبت به سایر روشتر و هزینه های آماری به دليل ارزیابی سریعروش

LARS-WGمدل  .گيرد
های بارش روزانه، تابش باشد که برای توليد دادههواشناسی می و آماری یكی از مولدهای تصادفی 9

زمنف و ) رودای حداکثر و حداقل روزانه در ی  ایستگاه تحت شرای  اقليمی حاضر و آینده به کار میهروزانه و درجه حرار 

                                                                                                                                    .(9111بروکس،

پارلنگ ) سازی کردتوان توس  این مدل شبيههوایی همانند سرعت باد و نقطه شبنم را نيز میسایر پارامترهای آب و 

                (.                                                                                                                           1111کتز،

 :استفاده شده است که ميتوان به موارد زیر اشاره کرد LARS-WGخل و خارج از کشور از مدلری در دادر تحقيقا  بسيا

 CSMK3و   HadCM،BCM2.0اقيانوسی  -های گردش عمومی جومدل A1Bهای سناریوی داده( 9911)منش ایران

برای ارزیابی تاثير تغييرا  اقليمی بر بارش، تابش خورشيدی، دمای حداکثر و دمای حداقل در ایستگاه کرمان در دوره آینده 

دوره پایه . های آماری پایه تحليل شدندریزمقياس و نسبت به دوره LARS-WGميالدی توس  مدل آماری  1191-1199

نه و بيشينه، تابش خورشيدی و بارش ایستگاه سينوپتي  شهر کرمان در طی های مشاهداتی، دمای کميدر این تحقيق، داده

های مشاهداتی و به دنبال آن توليد و سنجی دادهپس از کاليبراسيون و صحت. باشدميالدی می 1111الی  9121سالهای 

 7/99فته حاکی از افزایش های ذکر شده، نتایج نهایی در مقایسه صور  گرهای آب و هوایی مصنوعی توس  مدلبررسی داده

درصدی دماهای حداکثر  1/1 درصدی و 1/1درصدی تابش خورشيدی روزانه و همچنين افزایش  11/1درصدی بارش سا نه، 

دهند بيشترین افزایش ميانگين ماهانه بارندگی مربوط به فوریه و بيشترین کاهش آن نتایج نشان می. باشدو حداقل روزانه می

اکتبر خواهد بود، همچنين بيشترین افزایش تابش خورشيدی در ماه آوریل، بيشترین افزایش ميانگين ماهانه مربوط به ماه 

 .دمای حداکثر در ماه نوامبر و بيشترین افزایش ميانگين ماهانه دمای حداقل مربوط به ماه مارس خواهد بود

 از نوع  ی قيتحق نیا در. پرداختند گلستان استان تمر زيآبخ حوضه یمياقل هایشاخص یبررس به( 9911) همكاران و یدوست

 یپارامترها سازیهيشب یبرا. شد گرفته کار به 1102-1121 هایسال دوره در HadCM3 عنوان تحت( GCM) هایمدل

 زیر A1B و A2 یویسنار دو تحت LARS-WG مدل از استفاده با HadCM3 مدل هایداده از حوضه نیا در یمياقل

                                                           
1Long Ashton Research Station Weather Generator 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
3 

 

 گرفتن نظر در با و وسيسلس درجه A2، 48/2 یویسنار گرفتن نظر در با دما نيانگيم که داد نشان جینتا. شدند نمایی اسيمق

 در بارش% 1 و A2 یویسنار در بارش% 92 شیافزا از نشان جینتا نيهمچن. افتی خواهد شیافزا درجه A1B، 43/2 یویسنار

 دو هر گرفتن نظر در با و یبررس دوره در یآفتاب هایساعت زانيم طورنيهم. دارد 1102-1121 دوره در A1B یویسنار

 .افتی خواهد کاهش ویسنار

نتایج . ایستگاه با اقليم متفاو  را بررسی کرد 11های جوی  سازی مولفهدر شبيه LARS-WGتوانایی مدل ( 1111)زمنف 

دقت های دمای حداکثر روزانه با دارند، اما دادههای مشاهداتی دادهبا % 11ارش روزانه ضری  اطمينان داد ميانگين ب نشان

 .اندکمتری توليد شده

های ریز مقياس نمایی از جمله پرکاربردترین روشLARS-WG  دهد که مدلتحقيقا  انجام گرفته در زمينه اقليم نشان می

 کرج نساهای مشاهداتی در ایستگاه با داده LARS-WGل بررسی عملكرد نتایج خروجی مددر این تحقيق به . یاشدمی

 .شودپرداخته می

 

 مواد و روش ها. 2

  منطقه ی مورد مطالعه. 2-1

               19  ی یاي راف غ ج  ا  ص ت خ مدر این ایستگاه  .انجام شده استواقع است، که بر روی رودخانه کرج  ،در ایستگاه نساء این تحقيق 

     .  ت اس  ده ردی گ  اثداح متر از سطح دریا 1119و در ارتفاع   ی ال م ش  رض ع  ه ق ي دق 0و   ه درج 29  ی رق ش  طول  هق ي دق 91و   هدرج

های روزانه هواشناسی ثبت شده هشمسی در این محل احداث شد این ایستگاه دارای داد 9907 ایستگاه مورد مطالعه در سال

 .است 1111تا  9179کاملی از سال  و
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 کرجحوضه آبخیز  جغرافیایی موقعیت: 1شکل

 

 LARS-WGمدل . 2-2

توس  زمنف و همكاران  9111توس  راسكو و همكاران ارائه گردید سپس در سال  9119ابتدا در سال  LARS-WGمدل 

سازی رخداد بارش مدلهسته اصلی این مدل استفاده از زنجيره مارکوف بوده که به کرا  از ان برای . بازنگری و تعدیل گشت

سازی طول دوره روزهای خش  و تر ، بارش روزانه و از توزیع نيمه تجربی برای مدلLARS-WG مدل  .استفاده شده است

رود، به صور  ی  هيستوگرام می ای که در این مدل به کارتوزیع نيمه تجربیفرم کلی . کندهای خورشيدی استفاده میسری

پارامتر مورد  19بنابراین. استai تعداد رخدادها در فاصله hi که  Emp= {  = 9a∘, ai ; hi , iو... و 91}. فاصله است 91 شامل

در توزیع بارش . دهندمانده تعداد رخداد را در هر فاصله نشان میپارامتر باقی 91پارامتر آن فاصله هر طبقه و  99نياز است که 

ها به طورمساوی بين تابش و در توزیع نيمه تجربی تابش، فاصله ai>9-ai: ها افزایشی هستندو طول روز تر و خش ، فاصله

کند، بنابراین ی  توزیع نيمه از آنجا که پارامتر تابش از توزیع نرمال تبعيت نمی. شوندماکزیمم و مينيمم ماهانه تقسيم می

در این مدل، تابش به صور  مستقل . رودابش روزانه به کار میتجربی مبتنی بر تعداد روزهای خش  و تر، برای همانند سازی ت

های تر یا مقدار برای ی  روز تر مقدار بارش از توزیع نيمه تجربی بارش ماه مورد نظر و مستقل از سری. از دما مدل شده است

ی مدل گردش عمومی در های هواشناسی دوره آماری و خروجبا دریافت داده LARS-WGمدل . آیدبارش روز قبل، بدست می

در مقياس ایستگاهی برای      تواند پارامترهای هواشناسی را به صور  روزانه و دوره مشابه با دوره آماری حال و آینده، می

دمای حداکثر و حداقل روزانه به صور  فرایندهای تصادفی با ميانگين و انحراف .نقاط مورد مطالعه در آینده توليد نماید

 .شوندسازی میزانه که وابسته به تر یا خش  بودن روز مورد نظر هستند، مدلمعيارهای رو

 

 

 

 

 :در این مدل فرایند توليد داده های مصنوعی آب و هوایی در سه بخش انجام می گيرد
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در این بخش داده های آب و هوایی دیدبانی شده جهت تعيين خصوصيا   –SITE ANALYSIS-کاليبره کردن مدل.9

 .این اطالعا  در دو فایل مجزا ذخيره می شوند. آماری شان تحليل می شوند

در این قسمت خصوصيا  آماری داده های دیدبانی و مصنوعی توليد شده توس  مدل  –Qtest-صحت سنجی مدل.1

ری قابل توجهی بين این دو گروه از داده ها وجود دارد یا نه، مورد تجزیه و تحليل قرار جهت تعيين اینكه آیا تفاو  های آما

 .می گيرد

9. -Generator- در اینجا داده های آب و هوایی مصنوعی با استفاده از فایل های بدست آمده از داده های آب و هوایی

 .با دوره دیدبانی می باشد دوره دیدبانی شده توليد می شوند که دارای خصوصيا  آماری مشابه

برای اجرای . های مشاهداتی یا سناریو تعریف شده، هستندهای مصنوعی توليد شده دارای خواص آماری مشابه با دادهداده

های نشان دهنده رفتار اقليمی در گذشته و های گردش عمومی جو نياز به دادهو ریز مقياس نمایی داده LARS-WGمدل 

 . های حاصل از سناریوی تغيير اقليم، وجود داردداده

 نتایج.3

دراستان البرز پرداختيم که نتایج  نسا کرجدر ایستگاه  LARS-WGنمایی در این تحقيق به بررسی عملكرد مدل ریز مقياس

به ( ماکزیمم و تابش یا ساعت آفتابیبارش، دمای مينيمم، دمای )پارامترهای جوی  بانی و مدل شدهمدل برای مقادیر دیده

 .باشدشرح زیر می

با کمی اختالف  و فوریه شده مناس  بوده و فق  در ماه می، جو ینتایج مدل برای برآورد بارش مشاهداتی و مدل -9

 .دهدعملكرد ضعيفی از خود نشان می

 .نتایج مدل برای دمای بيشينه و کمينه در بهترین وضعيت خود قرار دارد -1

 .العاده بوده استعملكرد مدل برای تابش یا ساعت آفتابی نيز فوق -9

باشد، اما انحراف می مناس  و دمای بيشينه و تابش شده برای پارامتر بارشبانی و مدلهای دیدهانحراف معيار داده -0

داری بيشتر است و این به دليل نادیده گرفتن به شكل معنیانی برای پارامترهای دمای کمينه بهای دیدهمعيار داده

 .است LARS-WGتعدیل انحراف معيار در ساختار مدل 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 LARSشده با مدل بانی و مدلمقایر بارش ماهانه دیده( 1)دول ج
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 D N O S A J J M A M F J ضرای  داده

 97.4 69.9 29.3 14.3 9.7 11.1 28.1 84.7 67.2 63.2 89.4 98.5 ميانگين بانیدیده

 58.8 37.8 25.2 16.2 17.4 20.8 23.7 55.2 56.1 27.7 44.9 47.1 انحراف 

 87.1 57.1 28.1 16.8 14.4 7.8 29.4 100.1 85.1 67.1 104.9 103.6 ميانگين مدل

 39.6 33.4 25.9 20.3 15.6 13.6 27.3 57.3 47.3  32.1 40.2 49.7 انحراف

 

 

 
 LARS-WGشده بارش ماهانه با روش بانی و مدلمقادیر دیده: 2شکل 

 

 LARSشده با مدل بانی و مدلدیده مقایر دمای بیشینه( 2)جدول 

 

 داده

 

 ضرای 

 (درجه سانتی گراد)دمای بيشينه 

D N O S A J J M A M F J 

-دیده

 بانی

 12.4 18.3 24.4 28.6 29.3 27.2 21.1 12.6 5.95 3.76 4.16 7.02 ميانگين

 12.3 17.9 24.6 28.8 29.2 27.1 20.7 12.6 5.81 4.07 4.38 7.46 انحراف 

 2.25 1.82 1.28 1.28 1.33 1.07 2.09 2.28 2.43 1.77 1.72 2.21 ميانگين مدل

 0.85 0.58 0.66 0.66 0.63 0.52 0.71 0.81 0.63 0.65 0.54 0.77 انحراف
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 LARSشده دمای بیشینه با روش بانی و مدلمقادیر دیده :3شکل 

 

 LARSشده با مدل بانی و مدلمقایر دمای کمینه دیده( 3)دول ج

 

 داده

 

 ضرای 

 (درجه سانتی گراد)دمای کمينه 

D N O S A J J M A M F J 

-دیده

 بانی

 1.16- 3.5 6.7 10.6 11.2 8.4 3.6 1.2- 7.2- 12- 12- 7.8- ميانگين

 1.15- 3.2 6.9 10.5 11.1 8.2 3.4 0.9- 6.8- 12- 11- 7.3- انحراف 

 1.57 1.4 0.67 0.82 0.97 0.86 0.87 1.32 2.04 2.6- 2.7- 2.6 ميانگين مدل

 0.51 0.39 0.32 0.29 0.26 0.29 0.31 0.45 0.9 0.91 0.81 0.76 انحراف

 

 

 LARS-WGشده دمای کمینه با روش بانی و مدلمقادیر دیده: 4شکل 

 

 LARSشده با مدل بانی و مدلمقایر تابش ماهانه دیده( 4)جدول 
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 داده

 

 ضرای 

 تابش
D N O S A J J M A M F J 

-دیده

 بانی

 7.01 8.31 10.4 10.9 11.6 10.5 8.86 6.59 5.19 5.5 5.61 6.35 ميانگين

 1.07 1.13 0.86 0.82 0.33 0.35 0.61 0.98 1.01 0.63 0.96 1.07 انحراف 

 7.05 8.11 10.5 10.9 11.2 10.6 9.1 6.39 4.85 5.71 5.68 6.09 ميانگين مدل

 0.64 0.95 0.61 0.44 0.27 0.19 0.41 0.64 0.75 0.66 0.77 0.85 انحراف

 

 LARS-WGشده تابش با روش بانی و مدلمقادیر دیده: 5شکل 

 

 که نشان از کارایی ایرن  ارائه شده است، (1)بيشينه و کمينه، تابش در جدول های بارش، دمای رای مولفهبp-value قادیر م

گرردد و در پارامترهرای دمرای    ترین عملكرد در ماه می مشاهده میدر پارامتر بارش ضعيف .مدل برای پارامترهای مذکور دارد

درصرد قررار    1دار در این پارامترها در سطح معنی p-valueکمينه و بيشينه و تابش عملكردی مناس  داشته و اکثر مقادیر  

 .دارد

 

 

 

 

 p-valueمقادیر ( 5)جدول 

درجه  ماه آزمون  P-آزمون  درجه آزادی ماه P-VALUE 
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-کولموگروف آزادی

 (KS)وفنریاسم

VALUE 

J 12 0.055 1 
F 12 0.117 0.9954 
M 12 0.198 0.7085 
A 12 0.085 1 
M 12 0.211 0.6312 
J 12 0.204 0.6729 
J 12 0.167 0.8751 
A 12 0.139 0.9685 
S 12 0.055 1 
O 12 0.139 0.9685 
N 12 0.081 1 
D 12 0.136 0.9643 

 توزیع بارش

-کولموگروف

 KS)وفنریاسم

J 12 0.106 0.9989 
F 12 0.106 0.9989 
M 12 0.053 1 
A 12 0.158 0.9125 
M 12 0.105 0.9991 
J 12 0.106 0.9989 
J 12 0.053 1 
A 12 0.053 1 
S 12 0.053 1 
O 12 0.106 0.9989 
N 12 0.158 0.9125 
D 12 0.053 1 

 توزیع دمای کمینه
آزمون  درجه آزادی ماه

-کولموگروف

 (KS)وفنریاسم

P-

VALUE 

J 12 0.106 0.9989 
F 12 0.106 0.9991 
M 12 0.053 1 
A 12 0.106 0.9989 
M 12 0.053 1 
J 12 0.158 0.9125 
J 12 0.106 0.9989 
A 12 0.053 1 
S 12 0.105 0.9991 
O 12 0.106 0.9989 
N 12 0.053 1 
D 12 0.053 1 

 توزیع دمای بیشینه

آزمون  درجه آزادی ماه

-کولموگروف

 (KS)وفنریاسم

P-

VALUE 

J 12 0.087 1 
F 12 0.087 1 
M 12 0.044 1 
A 12 0.087 1 
M 12 0.087 1 
J 12 0.087 1 
J 12 0.044 1 
A 12 0.087 1 
S 12 0.087 1 
O 12 0.044 1 
N 12 0.044 1 
D 12 0.087 1 

 توزیع تابش
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