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 چکیده

بینی بلندمدت متغیرهای اقلیمی برای اطالع از میزان تغییرات و در نتیجه در نظر گرفتن تمهیدات الزم برای مروزه پیشا

 وسازی گردش عمومی جهای شبیهبر همین اساس مدل. از تغییر اقلیم مورد توجه قرار گرفته است تعدیل اثرات سوء ناشی

(GCM) د. بینی نماینتوانند پارامترهای اقلیمی را در ریزمقیاس پیشاند که میتوسعه یافتهLARS-WG،  مدلی است که خروجی

و در این پژوهش برای تولید مقادیر بارش و دما در یک ایستگاه تحت شرایط اقلیمی  کندیممقیاس را ریز GCM یهامدل

ای، شواهد های تولید شده و مشاهدههای آماری صورت گرفته بین دادهبا توجه به آزمونو آینده به کار گرفته شده است.  حاضر

های بارش دارای ارد. در این بین مجموع مربع خطاای وجود دهای تولیدی و مشاهدهنشان داد که میزان خطای کمی بین داده

 میانگین جذر مقادیر کمترین میزان مجموع مربع خطاها را نشان داد. ،بیشینه میزان بود و ساعت آفتابی و دمای کمینه و بیشینه

 مطالعه مورد هایداده خوب سازیشبیه و تولید هایداده باالی صحت بر گواه نظر مورد اقلیمی پارامترهای برای خطاها مربع

 است.  بوده

 .قشم ،LARS-WGهای گردش عمومی جو، لمد کلمات کلیدی:

 

 مقدمه 

 منابع بر اثرات شدیدی تواندمی که است مواجه آن با یکم و بیست در قرن بشر که است هاییچالش ینتربزرگ از اقلیم تغییر

بینی بلندمدت متغیرهای اقلیمی برای اطالع از میزان تغییرات و در مروزه پیشداشته باشد. ا گردشگری و انرژی کشاورزی، آب،
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شناسان و پژوهشگران قرار گرفته نتیجه در نظر گرفتن تمهیدات الزم برای تعدیل اثرات سوء ناشی از تغییر اقلیم مورد توجه اقلیم

توانند پارامترهای اقلیمی را در می اند کهتوسعه یافته )1GCM (سازی گردش عمومی جوهای شبیهاست. بر همین اساس مدل

باالی  دقت ؛کندرا ریزمقیاس می )GCM (هایمدلی است که خروجی مدل 2WG-LARS د.بینی نماینریزمقیاس پیش

به  ؛های اقلیمی استفاده نمایندجهان از آن برای بررسی سراسرباعث شده است که پژوهشگران زیادی در   LARS-WGمدل

کانادا و  در ایستگاه 18 به بارش( مربوط و دما) یهوای و آب هایداده تولید در دقت آن را ،Williams (1991) که یطور

Semenov (2008)، اند. گزارش داده انگلستان های متفاوت دراقلیم در واقع ایستگاه 20درTramblay  (2012) انو همکار،  

 RCM مدل  15و A1B سناریوی  از تحقیق این در هاآن ؛پرداختند مراکش رگبار در روی اقلیم تغییر اثر بررسی تحقیقی به طی

 انحراف و بزرگ یک تغییرپذیری اما ؛یافت خواهد کاهش  %12 بارش ، 2070-2099دوره  داد در نشان نتایج ؛کردند استفاده

بینی تغییرپذیری دما در حوضه رودخانه به پیش ،(2012)و همکاران   Guo شد. یافت ،20250-2050دوره  در هامدل بین کمی

به این نتیجه دست یافتند که بارش ساالنه در همه  هاآن ؛پرداختند ASDیانگ تسه تحت شرایط تغییر اقلیمی براساس مدل 

افزایش  2080و دهه  2050در حالی که در ناحیه حوضه یانگ تسه در دهه  ؛کاهش خواهد یافت 2020ناحیه در طول دهه 

 یزیربرنامه هدف با مدت بلند و مدت انیم مدت، کوتاه یزمان اسیمق در راتییتغ روند از حیصح ینیبشیپ و برآوردیابد. یم

 .است برخوردار یاژهیو تیاهم از موثر و مناسب یراهکارها یاجرا و مناسب

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

 30درجه و  56ا تدقیقه  18و درجه  56در موقعیت جغرافیایی  فارس خلیج در هرمز تنگه دهانه نزدیکی در قشم جزیره

 کیلومتری 22 رد جزیره اینعرض شمالی واقع گردیده است. دقیقه  6و درجه  27تا دقیقه  49و  26و  دقیقه طول خاوری

 ساحل غربی بخش در (.1-3کل ، ش1383 ،کاظمی امری) است شده واقع مربع کیلومتر 1628 حدود در مساحتی با بندرعباس

 هوایی و آب هایگیویژ از معتدل و کوتاه فصل یک و طوالنی و مرطوب و گرم فصل یک. دارد وجود حرا هایجنگل ،شمالی

 .(1382 ،زاده یمپور ابراه) است جزیره
 

 
                                                           

1 Global Climate Models 
2 Long Ashton Research Station Weather Generator 
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 نطقه مورد مطالعه در استان هرمزگان و ایرانم -1شکل

 اقلیمی با استفاده از مدل الرس عناصربینی پیش

 منابع بر اثرات شدیدی تواندمی که است مواجه آن با یکم و بیست در قرن بشر که است هاییچالش ینتربزرگ از اقلیم تغییر

 برای آینده در آب مورد استفاده در آگاهانه گیریتصمیم و هااستراتژی توسعه .داشته باشد گردشگری و انرژی کشاورزی، آب،

ه( حوض مقیاس در حرارت درجه و نظر بارش از)اقلیم  تغییر اطالعات به نیاز دسترس در آب مدیریت منابع و مختلف هایبخش

بینی مروزه پیشا (.2009، همکاران و هاشمی (گیرد قرار استفاده مورد هیدرولوژی یهامدل با تواندمی یمطور مستق به که دارند

اطالع از میزان تغییرات و در نتیجه در نظر گرفتن تمهیدات الزم برای تعدیل اثرات سوء ناشی از  بلندمدت متغیرهای اقلیمی برای

 سازی گردش عمومی جوهای شبیهگران قرار گرفته است. بر همین اساس مدلشناسان و پژوهشتغییر اقلیم مورد توجه اقلیم

) 1GCM(2 د.بینی نمایندر ریزمقیاس پیشتوانند پارامترهای اقلیمی را اند که میتوسعه یافتهWG-LARS  مدلی است که

با  HadCM3های خروجی مدل گردش عمومی جو داده کند و در این پژوهشرا ریزمقیاس می (GCM) هایخروجی مدل

های حداکثر و حداقل روزانه در ، تابش و درجه حرارتبارش روزانهبرای تولید مقادیر   LARS-WGتوسط مدل A1Bسناریو 

در این مدل برای طول دوره روزهای تر و خشک،  .ایستگاه تحت شرایط اقلیمی حاضر و آینده به کار گرفته شده استیک 

-)جفت شده جوی GCMیک مدل  HadCM3مدل گردش عمومی  .شودبارش روزانه و تابش از توزیع نیمه تجربی استفاده می

درجه عرض  5/2ای با ابعاد را شده و این مدل دارای شبکهدر انگلیس اج HCCPR5اقیانوسی( است که در مرکز تحقیقاتی 

                                                           
1 Global Climate Models 
2 Long Ashton Research Station Weather Generator 
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ها نسبت به موجود بوده و همه آن 2001تا  1961از سال  HadCM3های درجه طول جغرافیایی است. داده 75/3جغرافیایی و 

 هاییژگیواستفاده شد.  A1Bاند. در مطالعه حاضر از سناریو نرمال شده 1990تا  1961ها از سال میانگین و انحراف معیار داده

های نوین و موثر در نیمه قرن و پس از آن روند کاهشی، رشد سریع فناوری یترشد جمعآن رشد سریع اقتصادی، بیشینه 

-1992های روزانه دمای کمینه، دمای بیشینه، بارش و ساعات آفتابی در دوره از داده LARS-WG. برای اجرای مدل باشدیم

 شود و برای شبیه سازی اقلیم مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان دوره پایه شناخته میاستفاده شد که  2015

است.  ها و تولید داده برای آیندهداده کردن، ارزیابی هاین مراحل شامل کالیبر ؛شوددر سه مرحله اجرا می LARS-WGمدل 

های تهیه شده دوره هداد ،کردن مدل یبرهکالدر مرحله  .تاسخروجی این مدل شامل دمای کمینه، دمای بیشینه، بارش و تابش 

د. به این ترتیب مدل برای دوره پایه اجرا شد و ش LARS-WGها آماده ورود به مدل پایه پردازش و مرتب شده و داده

شبیه سازی شد. ( 1992-2015ای کمینه، دمای بیشینه، بارش و ساعات آفتابی به صورت روزانه برای دوره پایه )مپارامترهای د

سازی های شبیهههای مشاهداتی با دادمدل مورد ارزیابی قرار گرفت. برای ارزیابی مدل داده یخروجدر مرحله ارزیابی مدل، 

بعات خطا سازی شده با استفاده از شاخص جذر میانگین مرشده مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت و پارامترهای شبیه

(RMSE) ،(NSE) ق خطای مطل، میانگین(MAE)  و میانگین خطا(MBE) های تولید شده با استفاده از اقدام به ارزیابی داده

 های واقعی موجود در دوره پایه شد.مدل و داده

 

RMSE (1رابطه ) = √
∑(XO − XS)

2

N
 

NSE (2ه )رابط = √1 −
∑(XO − XS)

2

∑(XO − X̅O)
2 

𝑀𝐴𝐸 (3ه )رابط =
∑|𝑋𝑂 − 𝑋𝑆|

𝑁
 

𝑀𝐵𝐸 (4ه )رابط =
∑𝑋𝑂 − 𝑋𝑆

𝑁
 

های مدل رای ریزمقیاس کردن دادهب LARS-WGو اطمینان از مناسب بودن مدل، از مدل  LARS-WGپس از ارزیابی مدل 

این  و به ندتولید شد A1Bبا استفاده از سناریو  2030تا  2011های دوره شد و داده استفاده HadCM3گردش عمومی جو 

 د.تولید ش 2011-2030ره های مطرح شده برای دوترتیب مقادیر روزانه پارامتر

 هایافتهنتایج 

های روزانه بارش، دمای کمینه، دمای بیشینه و ساعات آفتابی ایستگاه بندرعباس با در نظر به منظور کالیبراسیون از داده

 ،SPSSافزار در نرم MAEو  RMSE ،NEهای استفاده گردید. با محاسبه آماره ،به عنوان دوره پایه 1992-2014گرفتن دوره 
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های تولید شده و های آماری صورت گرفته بین داده(. با توجه به آزمون1جدول د )های تولید شده انجام گردیارزیابی داده

ای وجود دارد. در این بین مجموع مربع های تولیدی و مشاهدهای، شواهد نشان داد که میزان خطای کمی بین دادهمشاهده

ان بود و ساعت آفتابی و دمای کمینه و بیشینه کمترین میزان مجموع مربع خطاها را نشان داد. های بارش دارای بیشینه میزخطا

سازی خوب های تولید و شبیهالبته مقادیر جذر میانگین مربع خطاها برای پارامترهای اقلیمی مورد نظر گواه بر صحت باالی داده

 (.1جدول های مورد مطالعه بوده است )داده

 صل از مقایسه مقادیر واقعی و تولید شده توسط مدل اهای آماری حپارامتر نتایج -1جدول 

 ساعات آفتابی حداکثر دما حداقل دما بارش پارامترهای آماری

 5/49 0/2 0/2 0/14 (1RMSEریشه میانگین مربعات خطا )

 0/88 1/00 1/00 0/98 (2NEف )ساتکلی-ناش

 3/38 0/15 0/17 0/12 (3MAEق )میانگین خطای مطل

 

 های موجود مورد واسنجی قرار گرفت.د و با دادهشبهره برده  صد سالهبینی های واقعی از پیشجهت برازش مدل با داده

 خشکی فصلی وهای فوق در واکاوی تری جهت انجام برازش از آزمون کلموگروف اسمیرونف بهره برده شد. با توجه به یافته

بینی پیش لیت استفاده جهتهای تولید شده مشاهده گردید که قابلیت اعتماد خوبی وجود دارد و قابهای مشاهده شده و دادهداده

 (.2را دارد )جدول 
برآورد تری و خشکی فصلی ایستگاه همدید بندرعباس و واسنجی آن با آزمون کلموگروف اسمیرونف -2جدول   

 p-value آزمون کلموگراف اسمیرونف تری و خشکی فصل
DJF wet 15/0   9401/0  
DJF dry 058/0  1

MAM wet  153/0   9305/0  
MAM dry  178/0  8211/0  
JJA wet  043/0  1
JJA dry  174/0   8416/0  
SON wet  202/0   6848/0  

                                                           
1 Root Mean Square Error 
2 Nash- Sutcliffe 
3 Mean Absolute Error 
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 SON dry  197/0   7144/0  
 

ین کار از ای و داده تولید شده توسط نرم افزار است که جهت اهایی که دارد برازش داده مشاهدهنرم افزار الرس از توانایی

عتماد دارد قابلیت ا آیا ؛افزار صد سال داده تولید کنددهد که اگر نرمیعنی برازش می ؛کندروش کلموگراف اسمیرونف استفاده می

مدل میانگین و  طرفی داشته باشد و ما با اطمینان سناریو تغییر اقلیم را اجرا کنیم یا نه. جهت انجام این کارتواند مدل بیو می

برازش بارش  جهنتینماید. سازی میاز مدل زنجیره مارکوف اقدام به داده انحراف معیار داده مطالعاتی را ثابت گرفته و با استفاده

ایید تار کمی دارد که آمده است. در ستون دوم مقادیر حاصل از آزمون، مقادیر بسی ،3تولید شده و بارش ثبت شده در جدول 

گیرد. پذیری باالیی صورت میده با اعتمادسازی برای آینند و مدلها قابلیت اعتماد هستخوب بوده و داده کند اعتبارسنجیمی

 کند.ها را تایید مینیز هماهنگی و مطابقت کامل داده valu-pارزش 

 

 و برآوردی صد ساله بر اساس سناریوهای مدل الرس  یامشاهدههای برازش داده -3جدول 

 p-value آزمون کلموگروف اسمیرونف ماه

January بهمن( -)دی   043/0  000/1  

February   اسفند( -)بهمن 04/0  000/1 

March فروردین( -)اسفند   045/0  000/1 

April اردیبهشت( -)فروردین   052/0  000/1 

May اد(خرد-)اردیبهشت  0013 000/1 

June تیر( -)خرداد   04/0  000/1 

July مرداد( -)تیر   072/0  000/1 

August (شهریور -)مرداد   032/0  000/1 

September مهر( -)شهریور   044/0  000/1 

October   آبان( -)مهر 115/0  996/0  

November آذر( -)آبان   018/0  000/1 

December دی( -)آذر   029/0  000/1 

 

های ماهانه بارش مشاهده شده ارائه شده های بارش ماهانه تولید شده و دادهمیزان متوسط، انحراف معیار داده ،4در جدول 

ی های تولید شده نسبت به متوسط بارش ثبت شده مقادیر کمتری را در بازهاست. با توجه به خروجی حاصله، متوسط داده
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دهند. این امر در مقادیر انحراف معیار مقادیر نیز کم بارش را نشان می ی فاقد بارش یابارشی و افزایش نسبی در بارش بازه

های تواند میل به تغییر رژیم بارشی این منطقه را تایید نماید. بیشینه کاهش بارش در ماهگردد. البته این کاهش میمشاهده می

 مشاهده گردیده است.  ؛های مرطوب منطقه هستندژانویه و مارس که از ماه

 های مشاهده شده بارش ماهانه ایستگاه همدید بندرعباسو داده ساله صدهای تولید شده واکاوی آماری داده -4ل جدو
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January بهمن( -)دی   95/40  11/45  19/32  64/36  01/1  32/0  52/1  17/0  

February اسفند( -)بهمن  54/25  46/40  50/29  91/33  50/0-   62/0  42/1   24/0  

March فروردین( -)اسفند   51/42  87/63   14/27   75/36   57/1   12/0   02/3  00/0 

April اردیبهشت( -)فروردین  80/3   89/7  83/6  43/16  88/0 -  38/0  34/4  00/0 

May خرداد( -)اردیبهشت  12/0  42/0  45/0  08/1  42/1 -  16/0  53/6  00/0 

June تیر( -)خرداد  56/0  42/2  21/0  04/1  08/1  28/0  39/5  00/0 

July مرداد( -)تیر  39/1  88/5  36/4  22/14  98/0 -  33/0  85/5  00/0 

August (شهریور -)مرداد  84/4  21/21  51/6  26/22  33/0 -  74/0  10/1  83/0 

September مهر( -)شهریور  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/1  00/1  00/1 

October آبان( -)مهر  73/6  63/18  27/7  45/15  15/0-  89/0  46/1  22/0 

November 99/5  آذر( -)آبان  22/9  84/5  57/10  06/0  95/0  32/1  47/0 

December دی( -)آذر  75/28  82/48  30/25  17/37  38/0  71/0  73/1  07/0 

 

ای روند افزاینده در رخداد بارش ماهانه نیز گوی 2011-2030ی های تولید شده بازهنمودار سری زمانی حاصل از داده

(، میزان شیب بسیار 0137/0البته الزم به ذکر است با توجه به میزان شیب خط مشاهده شده در معادله رگرسیون زمانی ) ؛است

توان انتظار داشت به طور متوسط هر ماه حدود می ،بدست آمده 001/0ضعیف بوده و با توجه به مقدار ضریب تعیین که حدود 

ارشی بهای بارشی یا تغییر رژیم و تواتر رخداد فرین فراوانی ،اشکال تغییر اقلیممتر افزایش رخ دهد. از جمله میلی 001/0

توان مشاهده دل الرس میمبا توجه به خروجی حاصل از  ؛دهددر حالی که میزان بارش ساالنه تغییر خاصی را نشان نمی ؛است

 (.2تواند موید این امر باشد)شکل یه به خود گرفته که مهای بارشی روند فزایندنمود که رخداد و مقدار بیشینه
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طی  LARS-WGبا مدل  HADCM3مقیاس نمایی اس مدل ریزپیش بینی بارش ایستگاه ماهانه همدید بندرعباس براس -2 شکل

 2011-2030ی بازه

 
طی  LARS-WGبا مدل  HADCM3بینی بارش ایستگاه ماهانه همدید بندرعباس براساس مدل ریزمقیاس نمایی پیش -3شکل 

 2011-2030ی بازه

خداد رال آینده طی بیست س ؛توان انتظار داشتدر بررسی بارش ساالنه مشاهده گردید که با توجه به مدل مورد استفاده می

متر در سال بوده است. میلی 8/2این روند به طور متوسط ساالنه حدود  ؛کندمقدار بارش منطقه مطالعاتی روند فزاینده را طی 

ابطه رهای موجود و هداد از گویای میزان همبستگی کم مقادیر مشاهده شده و برآورد حاصل ،البته مقدار ضریب تعیین حاصله

 (.4کند )شکل زگو میرگرسیونی است که میزان اعتماد به میزان افزایش در بارش را با درصد اطمینان پایین با
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 2011-2030سال  LARS-WGبینی بارش ساالنه بندرعباس بر اساس مدل ریز مقیاس نمایی پیش -4شکل 

بینی گردید. با شینده پیدمایی منطقه مطالعاتی برای بیست سال آ یشینهببا توجه به مدل ریز مقیاس نمایی الرس، کمینه و 

( مشاهده 0009/0یمی )توجه به خروجی حاصل از مدل در واکاوی ماهانه متوسط دمای ماهانه روند افزایشی با شیب بسیار مال

 (. 5 نطقه است )شکلهای متوسط دمای ماهانه این ممعادل عدم وجود روندی خاص در رخداد داده یباًتقرگردد که می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2011- 2030 یبازه یطسری زمانی ماهانه دمای ایستگاه همدید بندرعباس  -5شکل 

ما با های روزانه دما نیز همانند متوسط دهای کمینه دمای ماهانه حاصل از دادهبرآورد حاصل از بررسی سری زمانی داده

 (.6دهد )شکل شیب بسیار مالیم روند فزاینده را نشان می
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طی  LARS-WGبا مدل  HADCM3بینی دمای کمینه ایستگاه ماهانه همدید بندرعباس بر اساس مدل ریز مقیاس نمایی پیش - 6شکل 

 2011-2030ی بازه

الیمی که مه با شیب . البتمقادیر برآوردی از بیشینه مطلق دمایی نیز گویای افزایش ارزش بیشینه مطلق دمایی در منطقه است

 (. 7شکل کند)دهد و تکرارپذیری بیشتر آن در آینده را تایید میروند فزاینده فرین دمایی را نشان می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-LARSبا مدل  HADCM3بینی دمای بیشینه ایستگاه ماهانه همدید بندرعباس بر اساس مدل ریز مقیاس نمایی پیش -7شکل 

WG 2011-2030ی طی بازه 
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استنباط  ؛کندمتر در هر سال افزایش پیدا میمیلی 8/2بینی الرس، مقدار بارندگی به طور متوسط با توجه به نتایج مدل پیش

متر میلی 174عالوه ه متر به متوسط بارندگی افزوده خواهد شد که این مقدار بمیلی 84حدوداً مقدار  2030گردد تا سال می

دمای  متر خواهد شد. همراهی این موضوع با افزایش بسیار مالیم روند افزایشی متوسطمیلی 258بارش متوسط ساالنه فعلی، 

 های داخلی و ساحلی جزیره گردد. تواند منجر به ایجاد دگرگونی در اکوسیستمت می( طی این مد462/0ماهانه )
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Abstract 

Today long-term forecasting of climate variables is considered for the purpose of knowing the extent of 

changes, and as a result, consideration is being given to the necessary adjustments to the adverse effects of 

climate change. Accordingly, general atmospheric circulation simulation (GCM) models have been 

developed that can predict climatic parameters in micro scale. LARS-WG is a model that measures the 

output of GCM models and is used to generate rainfall and temperature values at a station under current and 

future climatic conditions. Based on the statistical tests performed between the generated and observed data, 

evidence has shown that there is a small amount of error between production and observational data. The 

sum of squares of precipitation errors was the maximum, and the sunshine hours and the minimum and 

maximum temperatures showed the least sum of squares of errors. The root mean-squared error values for 

climate parameters were evidence the high accuracy of production data and good simulation of the data. 

Keywords: General atmospheric circulation models, LARS-WG, Qeshm. 
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