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چکیده
نظر به تاثیر مشهود پدیدههای زیانبار سرمازدگی و یخبندان بر تولیدات زراعی و باغی ایران ،در پژوهش حاضر ،به بررسی چشمانداز
تغییرات دمای کمینه در در  17ایستگاه هواشناسی سه استان کردستان ،کرمانشاه و ایالم در غرب ایران پرداخته شد .بدین منظور با
استفاده از دو مولد داده آماری  LARS-WGو  SDSMپیشنگری دمای کمینه دو مدل اقلیم جهانی  HadGEM2و  CanESM2تحت سه
سناریوی واداشت تابشی  RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5مقیاسکاهی و استفاده شدند .بر این اساس ،چشمانداز تغییرات دمای کمینه در
دوره آتی ( )2050-2021نسبت به دوره پایه ( )2018-1989مورد بررسی قرار گرفت .بهمنظور ارزیابی عملکرد مولدهای هواشناسی ،از
معیارهای  MAE ،RMSE ،MSEو  R2استفاده شد .نتایج حاصل نشان داد که مدلهای مورد بررسی با دقت باالیی قادر به آشکارسازی
روند دمای کمینه در منطقه مورد مطالعه هستند .با این وجود ،مدل  SDSMاز دقت بیشتری نسبت به مدل  LARS-WGبرخوردار است.
نتایج حاصل از چشمانداز تعییرات دمای کمینه نشان داد که بر اساس هر دو مدل ،میزان دمای کمینه در دوره آینده نسبت به دوره پایه
بهطور متوسط بین  0/6تا  1/5درجه سلسیوس در مناطق مورد مطالعه افزایش مییابد .از نظر مکانی نیز بیشترین تغییرات مربوط به
مناطق سردسیر واقع در شمال محدوده مطالعاتی به ویژه ایستگاههای سقز و زرینه اوباتو است .یافتههای پژوهش در مدیریت ریسک
یخنبندان و برنامهریزیهای اقلیمی کشاورزی منطقه مفید خواهد بود.

واژههای کلیدی :تغییر اقلیم ،دمای کمینه ،سناریو واداشت تابشی،

SDSM ،LARS-WG

مقدمه

زمین که عمدتاً توسط دما و بارش مشخص میشود ،در
حال تغییر است ( .)Azizi, 2004از طرفی مخاطرات
اقلیمی یکی از مرگبارترین و پرهزینهترین مخاطرات
طبیعی در جهان محسوب میشود (.)Guan et al., 2015
در این میان کشاورزی به عنوان مهمترین فعالیت
اقتصادی پایهای در جهان بیشترین وابستگی را به شرایط
جوی دارد و آب و هوا یکی از مهمترین فاکتورهای
محدودکننده تولید کشاورزی محسوب میشود ( Moonen
 .)et al., 2002در واقع شرایط آب و هوایی ،از مهمترین
مسائل در تعیین عملکرد و بهرهوری محصوالت کشاورزی
به شمار میرود .در این میان یکی از عوامل جوی که هر
ساله به محصوالت کشاورزی ایران خسارت وارد میکند،
عوامل یا پارامترهای دمایی است ( Fallahghalhari and

امروزه1تغییر اقلیم2یک3موضوع4اصلی در مجامع علمی
و نشریات مرتبط با علوم محیطی و جوی میباشد .یک
بررسی سطحی از مدارک تاریخی و اقلیمی و اسناد
رسانهها یا نوشتههای اقلیمی نشان می دهد که اقلیم کره
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مقیاسکاهی آماری برونداد ...

 .)Ahmadi, 2015تغییرات دما میتواند شاخص مناسبی
برای بررسی تغییرات اقلیمی در یک منطقه محسوب شود.
پیشبینی دقیق حداقل دما برای پیشبینی زمان وقوع و
شدت یخبندان در دستیابی به استراتژیهای کاهش
آسیبرسانی به گیاهان بسیار مؤثر است .بنابراین ضرورت
پیشبینی تغییرات دمایی اهمیت پیدا میکند .لذا با توجه
به اهمیت دماهای کمینه و پدیده یخبندان و سرما و
همچنین شواهد پدیده تغییر اقلیم در ایران ( Babaeian
 )and Najafi, 2010عالوه بر ضرورت انجام مطالعات
پایهای به منظور شناخت راههای مقابله با آن ،میبایست
توجه ویژهای به چگونگی تغییرات اقلیمی طی سده کنونی
در مناطق مختلف کشور گردد که این مهم توسط
مدلهای گردش عمومی جو ،سناریوهای اقلیمی و
روشهای مقیاسکاهی امکانپذیر شده است ( Khali et
 .)al., 2016مدلهای گردش عمومی جو مهمترین و
شاخصترین نوع مدلهای آب و هوایی هستند که تمامی
پدیدههای مؤثر بر آب و هوا را در مقیاس کل سیاره
زمین ،نمایش میدهند ( .)Shamsipour, 2013مدلهای
گردش عمومی ( )GCMواکنش اقلیم جهانی به غلظت
گازهای گلخانهای و نیز سناریوهای اقلیمی آینده را برای
سراسر کره زمین شبیهسازی میکنند (،)IPCC, 2013
ولی مدلهای  GCMمتعددی توسعه یافته است و به
دلیل تفاوت ساختار این مدلها و تفاوت شرایط اولیهای
که تحت آن اجرا میشوند ،نتایج آنها حتی برای یک
سناریوی انتشار یکسان ،متفاوت است .لذا برای استفاده
در مطالعات منطقهای ،الزم است خروجی این مدلها با
استفاده از یک روش مناسب ریزمقیاس شود ( Kay et al.,
 )2009و ذاتاً قادر نیستند که دینامیک و اشکال با شبکه
ریزتر از مقیاس محلی را به نمایش بگذارند ( Carter et
 .)Sharma et al., 2007; al., 1994ارزیابی تأثیر تغییرات
اقلیمی در مقیاس محلی نیازمند رویکردی است تا شکاف
موقتی و فضایی بین متغیرهای اقلیمی بزرگمقیاس و
متغیرهای هواشناسی با مقیاس محلی را پر کند که در
این مورد ،رویکرد اساسی همان روشهای ریزمقیاسگردانی
هستند ( .)Wilby et al., 2002در این راستا Sarkar et
) al., (2015به پیشبینی تغییرات دما و بارش با استفاده
از مدلهای  GCMو ریزمقیاسگردانی  LARS-WGدر
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هندوستان پرداختند .نتایج نشان داد که تا پایان دوره
پیشبینی دما بین  0/6تا  5درجه افزایش مییابد.
) Modala et al., (2016با استفاده از مدلهای  GCMبه
پیشبینی تغییرات اقلیمی در تگزاس پرداختند .نتایج
آنها نشان داد که تا سال  2070طول فصل بدون
یخبندان  18تا  24روز طوالنیتر میگردد و روزهای
یخبندان در کل منطقه کاهش مییابدHidalgo-Galvez .
) et al., (2017به پیشبینی تغییرات اقلیمی در اسپانیا
پرداختند .نتایج حاصل افزایش دمای کمینه در تمام
ایستگاههای هواشناسی مورد مطالعه را نشان دادDimri .
) et al., (2018به ارزیابی تغییرات احتمالی حداقل و
حداکثر دما تحت سناریوهای مختلف در هیمالیا پرداختند.
بر اساس نتایج حاصل دمای حداقل و حداکثر در این
منطقه بین  0/23 -0/54درجه سلسیوس در هر دهه
افزایش مییابد Ghaderzadeh (2015) .به ارزیابی پیامدهای
تغییر اقلیم بر مراحل فنولوژی درختان سیب در شهرستان
ارومیه پرداخت .نتایج نشان داد در دوره آینده دمای هوا تا
 3درجه سلسیوس افزایش خواهد داشت که این شرایط
تأثیر زیادی بر وضعیت و زمان جوانهزنی و گلدهی
درختان سیب میگذاردHosseini and Ahmadi (2016) .
به چشم انداز تغییرات دمای کمینه و بیشینه با استفاده از
مدل  LARS-WGدر شهرستان سقز پرداختند .نتایج
آنها نشان داد که دما در تمامی ماههای سال در این
منطقه افزایش خواهد یافت Salahi et al., (2016) .به
پیشبینی تغییرات دما و بارش در دهه  2050با استفاده
از مدل  LARS-WGدر حوضه آبریز دریاچه ارومیه
پرداختند .نتایج حاکی از کاهش  8/22درصدی بارش و
افزایش  3/1درجه سلسیوس دما نسبت به دوره پایه
میباشد Abbasnia et al., (2017) .تغییرات دمای حداکثر
روزانه  44ایستگاه سینوپتیک در ایران را مورد بررسی قرار
دادند .نتایج این تحقیق نشان داد که در دهههای آینده
نواحی کوهستانی و مرتفع عرضهای شمالی در فصل بهار
و همچنین پهنه مرکزی ایران در فصل تابستان با
بیشترین افزایش دما مواجه خواهد بودHoushyar et al., .
) (2018به بررسی روند و چشمانداز تغییرات دمای
حداکثر در ایستگاه همدیدی ارومیه با کاربست مدل
مقیاسکاهی  SDSMپرداختند .نتایج نشان داد که در
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لطفی و همکاران

طول دوره آماری پایه ،دما دارای روند افزایشی است و در
دوره آتی نیز مقدار آن افزایش مییابد .لذا با توجه به
اهمیت موضوع در این پژوهش به چشمانداز تغییرات
دمای کمینه در غرب کشور با استفاده از روشهای
مقیاسکاهی آماری  LARS-WGو  SDSMو همچنین
خروجی دو مدل  GCMتحت سناریوهای واداشت تابشی
پرداخته شد.

DOI: 10.22125/agmj.2020.227415.1097

اقلیمی بر اساس خروجی مدل  CanESM2تحت سه
سناریوی واداشت تابشی  RCP4.5 ،RCP2.6و RCP8.5
پرداخته میشود.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه در این پژوهش شامل سه استان
کردستان ،کرمانشاه و ایالم در غرب کشور میباشد .جهت
بررسی از دادههای مشاهداتی دمای کمینه 17 ،ایستگاه
هواشناسی منتخب در سطح منطقه مورد مطالعه در طول
دوره آماری  1989تا  2018استفاده شد .موقعیت منطقه
مطالعاتی و ایستگاههای هواشناسی مورد بررسی در شکل
 1و همچنین مشخصات جغرافیایی ایستگاههای
هواشناسی در جدول  1نشان داده شده است.
مدل مقیاسکاهی SDSM

مدل  SDSMیک روش نمونهبرداری مجدد شرطی و
دو مرحلهای جهت مقیاسکاهی دادههای مدلهای GCM
است ()Wilby and Dawson, 2007؛ که اولین بار توسط
) Wilby et al., (2002تحت عنوان نسخه  2/1جهت
مقیاسکاهی دادههای دما و بارش با استفاده از روشهای
آماری ارائه شد .این روش ابتدا متغیر پیشبینی کننده
(مانند دما و بارش) را با استفاده از روشهای رگرسیونی
ترکیبی و یک روش مولد هواشناسی تصادفی،
کوچکمقیاس کرده و در مرحله بعد در محل ایستگاه
مجدداً تولید میگردد ( .)Tatsumi et al., 2013در واقع
 SDSMترکیبی از روش مولد هواشناسی آماری و توابع
تغییر شکل یافته است .برای کالیبره کردن با استفاده از
مدل ریزمقیاسگردانی آماری  ،SDSMاز دادههای دما و
بارش ایستگاههای مورد مطالعه و دادههای مرکز ملی
پیشبینیهای محیطی ( )NCEPدر دوره پایه (در این
پژوهش دوره  )1989-2018استفاده شد .پس از اطمینان
و ارزیابی توانایی مدل در شبیهسازی پارامترهای اقلیمی
در دوره پایه در منطقه مطالعاتی ،به پیشبینی پارامترهای
نشریه هواشناسی کشاورزی
جلد  ،8شماره  ،2پاییز و زمستان  ،1399صص3-13.

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه و
ایستگاههای هواشناسی مورد بررسی
Figure 1- Geographical location of the study area
and meteorological stations

جدول  -1مشخصات جغرافیایی ایستگاههای هواشناسی مورد
مطالعه
Table 1- Geographical characteristics of the
meteorological stations under study
Station
Lat
Lon Elevation
Station
taype
)(N°
)(E°
)(m
Bijar
Synoptic
35.89 47.62
1883.4
DarehShahr
Synoptic
33.14 47.41
630
Dehloran
Synoptic
32.68 47.28
232
Ghorveh
Synoptic
35.18 47.79
1906
Ilam
Synoptic
33.59 46.40
1337
Islamabad
Synoptic
34.12 46.47
1348.8
Kangavar
Synoptic
34.50 47.98
1468
Kermanshah
Synoptic
34.35 47.15
1318.5
Marivan
Synoptic
35.50 46.15
1287
Mehran
Synoptic
33.11 46.18
150
Ravansar
Synoptic
34.72 46.65
1380
Saghez
Synoptic
36.22 46.31
1522.8
Sanandaj
Synoptic
35.25 47.01
1373.4
Sararoud
Agriculture 34.33 47.29
1361.7
Sarpolzahab
Synoptic
34.45 45.87
545
Tazehabad
Synoptic
34.75 46.15
1226
ZarinehObatou
Synoptic
36.07 46.92
2142.6

سناریوهای واداشت تابشی تفاوت بین انرژی تابشی
دریافتی از خورشید و انرژی بازگشتی به جو توسط زمین
میباشد .واداشت مثبت (ورودی بیشتر انرژی تابشی
خورشید) موجب افزایش و واداشت منفی (برونرفت
بیشتر انرژی) موجب کاهش دمای سیستم زمین میگردد.
Journal of Agricultural Meteorology
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برای مثال مطابق با سناریوی  ،RCP2.6واداشت تابشی در
پایان سال  2100به  2/6وات بر مترمربع میرسد که برای
رسیدن به این سطح واداشت تابشی بایستی گازهای
گلخانهای به میزان قابل توجی کاهش یابند ( Goudarzi et
 .)al., 2015در واقع واداشت تابشی که میتواند مهمترین
علت تغییر اقلیم باشد ،برای ارزیابی و مقایسه هر یک از
عامالن طبیعی و انسانی تغییر اقلیم مورد استفاده قرار
میگیرد ( .)IPCC, 2007مدل  CanESM2نیز چهارمین
نسل از مدلهای آبوهوایی است که توسط مرکز
مدلسازی و تحلیل آبوهوای کانادا ( )CCCmaزیر نظر
سازمان محیطزیست این کشور توسعه یافته است .در این
مدل کل زمین به صورت  64×128سلول شبکهبندی
شده است که دارای شبکهای با ابعاد  1 × 1درجه طول و
عرض جغرافیایی میباشد (.)Goudarzi et al., 2015
مدل مقیاسکاهی LARS-WG

این مدل یک مدل تصادفی با استفاده از توزیع
نیمهتجربی برای تولید دادههای آب و هوایی به وسیله
تکنیکهای مقیاسکاهی آماری است ( Wilks and
 )Wilby, 1999که به مراتب از دیگر برنامهها به دلیل
تکرار محاسبات ،نیاز به دادههای ورودی کمتر و همچنین
سادگی و کارایی دارای کاربرد بیشتری است ( Dibike
 .)and Coulibaly, 2005این مدل به عنوان یک مدل
ریزمقیاس گردانی ،در عین پیچیدگی کمتر فرآیند
شبیهسازی و دادههای ورودی و خروجی ،توانایی باالیی در
پیشبینی تغییرات اقلیمی دارد ( Semonov and
 .)Stratonovitch, 2010اولین نسخه آن در سال 1990
در شهر بوداپست مجارستان ارائه شد .دادههای ورودی به
مدل شامل دمای حداقل ،دمای حداکثر ،بارش و میزان
تابش به صورت روزانه میباشد این دادهها که از سازمان
هواشناسی کشوری اخذ گردید نسخه  6این مدل
( )LARS-WG6در سال  2018جهت ریزمقیاس گردانی
دادههای گزارش پنجم ( )CIMP5به روز و منتشر گردید.
در مدل  LARS-WG6چون نتایج مدل  CanESM2در
ورودیهای این مدل خورانده نشده است از دادههای مدل
جهانی  HadGEM2تحت سه سناریوی ،RCP2.6
 RCP4.5و  RCP8.5استفاده شد .مدل  HadGEM2از
نوع مدلهای گردش عمومی جفت شده جوی -اقیانوسی
نشریه هواشناسی کشاورزی
جلد  ،8شماره  ،2پاییز و زمستان  ،1399صص3-13.
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6

است که در مرکز هادلی سازمان هواشناسی انگلیس
طراحی و توسعه یافته است که دارای شبکهای به ابعاد
 1/25درجه عرض جغرافیایی در  1/875درجه طول
جغرافیایی است که دادههای آنها از سال  1961تا 2100
موجود است ( .)Goudarzi et al., 2015روش کار به این
صورت است که مدل ،دادههای دیدهبانی شده دوره پایه را
دریافت نموده ،با بررسی آنها مشخصههای آماری دادهها
استخراج میشوند سپس بهمنظور صحتسنجی و اطمینان
از توانمندی مدل ،برای دوره آماری پایه مدل را اجرا
نموده تا یک سری دادههای مصنوعی در دوره پایه مجدداً
ایجاد شود .سپس این خروجیها را بهمنظور ارزیابی
عملکرد مدل در بازسازی دادهها ،با مشخصات آماری
مشاهداتی مقایسه میشوند .تطابق مشخصات آماری
دادههای مشاهداتی و دادههای بازتولیدی ،نشان میدهد
که مدل ،سناریوهای انتشار گازهای گلخانهای انتخابی و
خروجی مدلهای اقلیمی  GCMرا به دادههای دوره پایه
اعمال و تغییرات را شبیهسازی میکند .الزم به ذکر است
ورودیها و خروجیهای این مدل بهصورت ایستگاهی
است (.)Aghashahi et al., 2012
ارزیابی عملکرد مدلها
جهت ارزیابی و تحلیل عملکرد مدلهای تخمین و
پیشبینی شاخصهای عملکردی مختلفی وجود دارد که
در ادامه به توضیح مختصری راجع به شاخصهای مورد
استفاده در این پژوهش پرداخته میشود .ضریب تعیین
( )R2معیاری بدون بعد و بهترین مقدار آن برابر یک
میباشد .معادله  1نحوه محاسبه آن را نشان میدهد
( .)Sedaghatkerdar et al., 2008میانگین مربعات خطا
( )MSEکه میتواند از صفر در عملکرد عالی تا بینهایت
تغییر کند .که به صورت معادله  2تعریف میگردد
( .)Karamouz et al., 2007مجذور میانگین مربعات خطا
( )RMSEبه عنوان قیاسی برای نشان دادن اختالف بین
مقادیر شبیهسازی شده از مقادیر اندازهگیری به کار
میرود این معیار که به صورت معادله  3تعریف میشود به
عنوان مرسومترین شاخص خطا به کار میرود ( Lin et al.,
 .)2006میانگین مطلق خطا ( )MAEبرای مقایسه عبارت
به عبارت خطای نسبی مقادیر شبیهسازی شده با توجه به

Journal of Agricultural Meteorology
Vol. 8, No. 2, Autumn & Winter 2020, pp. 3-13

7

لطفی و همکاران

DOI: 10.22125/agmj.2020.227415.1097

مقادیر اندازهگیری شده به کار میرود که به صورت معادله
 4ارائه میگردد (.)Hu et al., 2001
∑N
i=1 Xo X s

()1

= R2

2
2
√∑N
i=1 Xo ∑ Xs
N

1
MSE = ∑(X o − Xs )2
N

()2

i=1

2
∑N
) i=1(Xo − Xs
N

()3

√ = RMSE

∑N
| i=1|Xo − Xs
N
مشاهداتی Xs ،دادههای

()4

= MAE

که در آنها  Xoدادههای
شبیهسازی شده و  Nتعداد دادهها میباشد.

نتایج و بحث
LARS-

به منظور واسنجی و اطمینان از صحت مدل
 ،WGابتدا مدل برای دوره آماری پایه ()2018-1989
اجرا گردید سپس خروجیهای مدل و انحراف معیار
پارامترهای مورد بررسی (در این پژوهش دمای کمینه)
میباشد با دادههای مشاهداتی ایستگاههای مورد مطالعه

مقایسه گردید .همچنین بهمنظور اطمینان از صحت مدل
مقیاسکاهی  ،SDSMبه ارزیابی پارامترهای شبیهسازی
شده با استفاده از متغیرهای  NCEPو دادههای واقعی
برای دوره آماری پایه پرداخته شد .بر اساس نتایج حاصل
از بررسی همبستگی بین متغیرهای  NCEPو دادههای
مشاهداتی ،متغیرهای متوسط فشار در سطح دریا ،ارتفاع
ژئوپتانسیل  500هکتوپاسکال و متوسط دما در ارتفاع دو
متری بیشترین ارتباط را با پارامتر مورد بررسی (دمای
کمینه) در منطقه مطالعاتی دارند .نتایج ارزیابی دادههای
مشاهداتی و شبیهسازیشده دمای کمینه توسط هر دو
مدل مقیاسکاهی با استفاده شاخصهای آماری مختلف
در جدول  2آورده شده است .نتایج حاصل نشان میدهد
که این مدل از دقت باالیی در شبیهسازی دما برخوردار
است به طوری که مقایسه خطای بین دادههای مشاهداتی
و شبیهسازی بسیار کم است و تمام ایستگاهها ضریب
تبیین برابر با  0/99دارند .بر اساس نتایج کمترین خطای
مدلهای مورد بررسی در این زمینه مربوط به ایستگاه
کنگاور و بیشترین خطا مربوط به ایستگاههای بیجار و تازه
آباد است که در جدول شماره  2نشان داده شده است.

جدول  -2ارزیابی عملکرد مدلهای مقیاسکاهی مورد بررسی در شبیهسازی دماهای کمینه
Table 2- Performance evaluation of downscaling models for simulation of minimum temperatures
RMSE
MSE
MAE
R2
Station
SDSM
LARS-WG
SDSM
LARS-WG
SDSM
LARS-WG
SDSM
LARS-WG
Bijar
0.03
0.35
0.00
0.12
0.02
0.27
0.99
0.99
DarehShahr
0.1
0.29
0.01
0.08
0.08
0.25
0.99
0.99
Dehloran
0.03
0.22
0.00
0.05
0.02
0.18
0.99
0.99
Ghorveh
0.03
0.23
0.00
0.05
0.02
0.19
0.99
0.99
Ilam
0.02
0.2
0.00
0.04
0.02
0.14
0.99
0.99
Islamabad
0.03
0.17
0.00
0.03
0.02
0.14
0.99
0.99
Kangavar
0.03
0.1
0.00
0.01
0.02
0.08
0.99
0.99
Kermanshah
0.03
0.23
0.00
0.05
0.02
0.17
0.99
0.99
Marivan
0.04
0.23
0.00
0.05
0.03
0.19
0.99
0.99
Mehran
0.12
0.24
0.01
0.06
0.08
0.18
0.99
0.99
Ravansar
0.03
0.13
0.00
0.02
0.03
0.1
0.99
0.99
Saghez
0.03
0.3
0.00
0.09
0.02
0.21
0.99
0.99
Sanandaj
0.04
0.18
0.00
0.03
0.03
0.14
0.99
0.99
Sararoud
0.1
0.23
0.01
0.05
0.07
0.18
0.99
0.99
Sarpolzahab
0.03
0.3
0.00
0.1
0.02
0.26
0.99
0.99
Tazehabad
0.12
0.31
0.01
0.1
0.1
0.27
0.99
0.99
Zarineh
0.03
0.14
0.00
0.02
0.02
0.11
0.99
0.99

جهت نمایش بهتر و اطمینان از صحت واسنجی
مدلهای مقیاسکاهی مورد بررسی به مقایسه مقادیر
مشاهداتی و شبیهسازیشده به صورت ماهانه و ساالنه در
نشریه هواشناسی کشاورزی
جلد  ،8شماره  ،2پاییز و زمستان  ،1399صص3-13.

طول دوره آماری مورد بررسی در ایستگاههای هواشناسی
مورد مطالعه با استفاده از نمودارهای مقایسهای پرداخته
شد .در این بخش به دلیل تعداد زیاد ایستگاههای مورد
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مطالعه فقط ایستگاه مراکز استانی (ایالم ،سنندج و
کرمانشاه) جهت نمایش آورده شده است .نتایج به دست
آمده نشان میدهد که دقت مدلها در ایستگاهها و
ماه های مختلف متفاوت است و با وجود دقت باالی هر دو

مدل مورد بررسی ،در بیشتر ماهها و همچنین به صورت
ساالنه همانطوری که در شکلهای  2و 3مشخص است
در بیشتر ایستگاهها مدل  SDSMموفقتر از مدل LARS-
 WGعمل نموده است.
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شکل  -2مقادیر مشاهداتی و شبیهسازیشده دمای کمینه به صورت ماهانه توسط مدلهای  SDSMو LARS-WG
Figure 2- Observed and simulated of monthly minimum temperature by SDSM and LARS-WG models
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شکل  -3مقادیر مشاهداتی و شبیهسازیشده دمای کمینه به صورت ساالنه توسط مدلهای  SDSMو LARS-WG
Figure 3- Observed and simulated of annual minimum temperature by SDSM and LARS-WG models

نشریه هواشناسی کشاورزی
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بررسی مربوط به سناریوی  RCP 8.5و سپس
است .شدت تغییرات در ماههای سرد سال بیشتر از
ماههای گرم سال است که ناشی از گرمایش و تأثیرپذیری
بیشتر دماهای کمینه از این امر است .در این بخش نیز به
دلیل تعداد زیاد ایستگاههای مورد مطالعه ،فقط
ایستگاههای مراکز استانی (ایالم ،سنندج و کرمانشاه) بر
اساس دو روش مورد بررسی جهت نمایش آورده شده
است (شکل .)4
RCP 2.6

نتایج حاصل از بررسی تغییرات ماهانه دمای کمینه بر
اساس مدلهای مورد بررسی در ایستگاههای مطالعاتی
نشان داد که میزان دمای کمینه بر اساس هر دو روش
ریزمقیاسگردانی در دوره آینده در همه ایستگاههای مورد
مطالعه و بر طبق هر سه سناریوی مورد بررسی در تمامی
ماههای سال نسبت به دوره پایه افزایش خواهد داشت و
انتظار میرود در دوره آینده میزان دما افزایش یابد.
بیشترین تغییرات ماهانه نیز بر اساس سناریوهای مورد
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شکل  -4تغییرات ماهانه دمای کمینه بر اساس مدل ( LARS-WGسمت راست) و ( SDSMسمت چپ)
Figure 4- Monthly minimum temperature changes based on LARS-WG (right) and SDSM (left) model

جهت نمایش بهتر وضعیت تغییرات دمای کمینه در
منطقه مورد مطالعه ،میزان دمای کمینه طی دوره آماری
نشریه هواشناسی کشاورزی
جلد  ،8شماره  ،2پاییز و زمستان  ،1399صص3-13.

پایه و آینده به تفکیک سناریوها و ایستگاههای مختلف در
جدول  3آورده شد .بر اساس نتایج حاصل دمای کمینه بر
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طبق هر سه سناریوی مورد بررسی در تمام ایستگاههای
مطالعاتی نسبت به دوره پایه افزایش خواهد یافت .در واقع
دماهای کمینهای که در این ایستگاهها در دوره پایه اتفاق

10

افتاده است در دوره آینده مشاهده نشده و روند گرمایشی
از خود نشان داده است .بیشترین تغییرات نیز بر اساس
سناریوی  RCP 8.5برآورد شده است.

جدول  -3تغییرات دمای کمینه (  )oCدر دوره آینده نسبت به دوره پایه بر اساس سناریوها و مدلهای مختلف
Table 3- Minimum temperature changes (oC ) in future period compared to the base period
SDSM
LARS-WG
Station
Base
RCP 8.5
RCP 4.5
RCP 2.6
RCP 8.5
RCP 4.5
RCP 2.6
Bijar
5.8
6.7
6.6
6.6
7.3
6.9
7.1
DarehShahr
13.9
14.6
14.6
14.3
14.9
14.6
14.9
Dehloran
20.1
21
21
21.4
21.3
20.9
21.4
Ghorveh
5.9
7
6.9
7.4
7.4
7
7.3
Ilam
11
12
12
12.5
12.4
12
12.4
Islamabad
5.2
6.3
6.3
6.7
6.7
6.4
6.7
Kangavar
4.6
5.7
5.7
6.1
6.1
5.7
6
Kermanshah
7.1
8
8
8.5
8.5
8.1
8.4
Marivan
5.2
6.2
6.2
6.7
6.7
6.4
6.6
Mehran
17.7
18.5
18.4
18.8
18.8
18.5
18.7
Ravansar
8.5
9.6
9.6
10
10.1
9.7
9.9
Saghez
2.8
3.8
3.8
4.5
4.5
4.1
4.3
Sanandaj
6
7
7
7.4
7.4
7.2
7.4
Sararoud
6.7
7.7
7.7
8.2
8.1
7.7
8.1
Sarpolzahab
12.3
13.2
13.2
13.7
13.6
13.3
13.6
Tazehabad
11.6
12.3
12.2
12.6
12.6
12.4
12.6
Zarineh
2
3
3.1
3.6
3.7
3.3
3.6

ایستگاههای سقز و زرینه اوباتو با  1/5درجه سلسیوس
افزایش نسبت به دوره پایه است .بر اساس مدل SDSM
نیز بیشترین تغییرات با  1/2درجه سلسیوس مربوط به
ایستگاههای قروه ،ایالم ،اسالم آباد ،کنگاور ،مریوان،
روانسر ،سقز ،سرارود و زرینه اوباتو خواهد بود .کمترین
تغییرات نیز مربوط به ایستگاه درهشهر به میزان 0/6
درجه سلسیوس است.

بررسی تغییرات بلندمدت دمای کمینه در
ایستگاههای مطالعاتی بر اساس متوسط سناریوهای مورد
بررسی در شکل  5آورده شده است .نتایج حاصل نشان
داد که دمای کمینه بر اساس هر دو مدل مورد بررسی در
تمام ایستگاههای مطالعاتی نسبت به دوره پایه افزایش
خواهد یافت .بر اساس مدل  LARS-WGبیشترین
تغییرات دمای کمینه در منطقه مورد مطالعه مربوط به

25
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20
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) Temp ( C

15
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شکل  -5متوسط دمای کمینه دوره پایه و آینده بر اساس ریزمقیاسگردانی مدلهای  SDSMو LARS-WG
Figure 5- Average minimum temperature of base and future periods based on SDSM and LARS-WG
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جهت نمایش بهتر وضعیت تغییرات دمای کمینه در
منطقه مورد مطالعه ،میزان تغییرات دمای کمینه در دوره
آینده ( )2050-2021نسبت به دوره پایه ()2018-1989
بر اساس مدلهای مورد بررسی در محیط  ArcGISبا استفاده
از روش معکوس وزنی فاصله ( )IDWدرونیابی گردید.
نتایج حاصل نشان داد میزان دمای کمینه در دورههای آتی
در کل منطقه مورد مطالعه افزایش قابل مالحظهای را خواهد
داشت .بیشترین تغییرات آن نیز بر اساس هر دو مدل
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ریزمقیاس گردانی مورد بررسی مربوط به نواحی سردسیر
منطقه یعنی نواحی شمالی منطقه مورد مطالعه خواهد
بود .بر اساس مدل  LARS-WGمیزان این تغییرات بین
 0/9تا  1/5درجه سلسیوس و بر اساس مدل  SDSMنیز
بین  0/6تا  1/2درجه سلسیوس خواهد بود .از نظر
مقایسه بین مدلهای مورد بررسی نیز بیشترین تغییرات
بر اساس مدل  LARS-WGبرآورد شده است و مدل SDSM
تغییرات به نسبت کمتری را نشان میدهد (شکل .)6

شکل  -6تغییرات دما کمینه در دوره آینده نسبت به دوره پایه بر اساس مدلهای ( LARS-WGراست) و ( SDSMچپ)
Figure 6- minimum temperature changes in future period to the base period based on the LARS-WG (Right) and
)SDSM models (Left

نتیجهگیری
با توجه به اهمیت دمای حداقل در کشاورزی و همچنین
با توجه به تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی ،در این پژوهش
با استفاده از دو مدل ریزمقیاسگردانی آماری LARS-WG
و  SDSMو خروجی مدلهای جهانی  HadGEM2و
 CanESM2تحت سه سناریوی  RCP4.5 ،RCP2.6و
 RCP8.5چشماندار تغییرات دمای کمینه با توجه به
تغییرات اقلیمی احتمالی در غرب ایران در دوره (-2050
 )2021نسبت به دوره ( )1989-2018مورد بررسی قرار
گرفت .روشهای مختلفی جهت ریزمقیاس گردانی خروجی
مدلهای  GCMوجود دارد که به دلیل تفاوت در چگونگی
انجام ریزمقیاسگردانی ،خروجی حاصل از این روشها
یکسان نمی باشد .بنابراین استفاده از نتایج دو یا چند مدل
میتواند راهکار مناسبی برای نتیجهگیری مناسب در یک
منطقه و همچنین بررسی عدم قطعیت تغییرات اقلیمی
باشد .نتایج حاصل از بررسی عملکرد مدلها نشان داد که
نشریه هواشناسی کشاورزی
جلد  ،8شماره  ،2پاییز و زمستان  ،1399صص3-13.

مدلهای مقیاسکاهی مورد بررسی از کارآیی باالیی جهت
شبیهسازی تغییرات دمای کمینه در منطقه مورد مطالعه
برخودار است .همچنین بر اساس نتایج حاصل از خروجی
مدلهای جهانی و مدلهای مقیاسکاهی مختلف در منطقه
مورد مطالعه میزان دمای کمینه در دوره آتی نسبت به
دوره پایه افزایش خواهد یافت که این میزان در سطح
منطقه بین  0/6تا  1/5درجه سلسیوس خواهد بود و
بیشترین تغییرات آن نیز از نظر منطقهای مربوط به
ایستگاههای واقع در مناطق سردسیر به ویژه در شمال
منطقه مورد مطالعه خواهد بود .نتایج حاصل از این پژوهش
مطالعات )Hosseini and Ahmadi ، Dimri et al., (2018
) Salahi et al., (2016) ،(2016و Houshyar et al.,
) (2018را مورد تأیید قرار میدهد .بر اساس نتایج حاصل
از پژوهش در منطقه مورد مطالعه میزان دما افزایش پیدا
خواهد کرد که این امر میتواند باعث افزایش تبخیرتعرق،
کاهش ذخایر منابع آبی ،کاهش رطوبت خاک ،افزایش نیاز
Journal of Agricultural Meteorology
Vol. 8, No. 2, Autumn & Winter 2020, pp. 3-13

12

... مقیاسکاهی آماری برونداد

DOI: 10.22125/agmj.2020.227415.1097

یخبندانها و سرماهای زودرس پاییزه و دیررس بهاره و به
دنبال آن تاریخهای جوانهزنی و گلدهی محصوالت
 بنابراین الزم است مسئولین و.دستخوش تغییر خواهند شد
 منابع، انرژی،برنامهریزان مربوطه در بخشهای کشاورزی
طبیعی و غیره راهکارهای الزم برای کاهش پیامدها و
.سازگاری با شرایط آبوهوایی جدید را اتخاذ نمایند

 کاهش بارشهای برفی و غیره در منطقه،آبی گیاهان
 از طرفی دیگر با توجه به افزایش میانگین دمای.گردد
 عملکرد برخی محصوالت،کمینه در منطقه مورد مطالعه
 کاهش،که در دوره رشد و محصولدهی نیاز به سرما دارند
مییابد و شرایط اقلیم کشاورزی و طبیعی دچار تغییر
 همچنین با تغییرات دمای کمینه وضعیت.میگردند
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Statistical downscaling of climate models projection of minimum
temperature under RCP scenarios in Western of Iran
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Abstract
Considering the significant effect of chilling and frost phenomenon on agricultural production in Iran, the aim of
this study is projection of minimum temperature in three provinces of Kurdistan, Kermanshah and Ilam,
Western of Iran. For this purpose, the data of 17 meteorological stations during the baseline period of (19892018) were collected. Then, the HadGEM2 and CanESM2 climate models outputs were statistically downscaled
using LARS-WG and SDSM weather generators under three climate change scenarios of RCP2.6, RCP4.5 and
RCP8.5 during future period (2021–2050) and compared with observed data. The performance of the two
weather generators, were compared using MSE, RMSE, MAE and R 2 indices. The results indicated the good
accuracy of both statistical models in simulating the minimum temperature in the study area; however the
SDSM model performed better than the LARS-WG. The projected changes of minimum temperature compared
to the baseline period revealed a significant increase varying between 0.6 – 1.5 oC in study stations. The most
significant change was observed in northern parts of study region especially in the Saqhez and Zarineh stations.
The findings of this study can be used in frost risk management and agroclimatic planning in the region.
Keywords: Climate Change, LARS-WG, Minimum Temperature, RCP, SDSM, Iran
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