پژوهشهای جغرافیای طبیعی ،دورة  ،48شماره  ،2تابستان 1395
ص321-334 .

ارزیابی دقت دادههای  CFSRو مدل  LARS-WGدر شبیهسازی پارامترهای
اقلیمی استان چهارمحال و بختیاری
سمیرا اخوان -استادیار گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا
نسرین دالور  -دانشجوی کارشناسیارشد آبیاری و زهکشی ،گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا
پذیرش مقاله 1394/05/22 :تأیید نهایی1394/11/12 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،ارزیابی دقت مولد آبوهوایی  LARS-WGو دادههنای  CFSRدر شنبیهسنازی پارامترهنای
اقلیمی (دمای کمینه و بیشینه و بارش) استان چهارمحال و بختیاری است .بدینمنظنور ،از مقایسنة شناخ

هنای

آماری  MAE ،MBE ،RMSEو  R2استفاده شد .در ایستگاه شهرکرد مقادیر  RMSEو  MAEبرای بنارش ماهاننة
دادههای  CFSRبه ترتیب  20/49و  11/19میلیمتر و برای بارش ساالنه  92/88و  72/51میلیمتنر اسنت .اینن
مقادیر بارش ،در مورد مدل  LARS-WGدر مقیاس ماهانه به ترتیب  41/45و  24/75میلیمتر و در مقیاس ساالنه
 164/75و  123/43میلیمتر است .در مجموع ،دادههای  CFSRدر بازة زمانی کوتناهتنر (ماهاننه و سناالنه) دارای
آمارههای خطاسنجی کمتری نسبت به مدل  LARS-WGاست و همبستگی بیشتری بنا دادههنای مشناهداتی دارد.
بنابراین ،در تخمین پارامترهای اقلیمی کوتاه مدت ،دقت باالتری دارد .همچننین ،نتنایج بینانگر تنوانمنندی مندل
 LARS-WGدر شبیهسازی پارامترهای اقلیمی در بازة زمانی طوالنیمدت (دهنه) اسنت .بنههمنین دلینل ،مقنادیر
آماره های مذکور در مقیاسهای زمانی کوتاهتر ،چندان مناسب نیست .بدینترتیب ،باتوجه به اهنداف هنر تحقینا،
میتوان از نتایج هر دو روش استفاده کرد .همچنین دادههنای  CFSRدر نقناط فاقند ایسنتگاه هواشناسنی گزیننة
ارزشمندی محسوب میشود.

کلیدواژهها :بارش ،دمای بیشینه ،دمای کمینه.CFSR ،LARS-WG ،

مقدمه
در حال حاضر  40000ایستگاه در سراسر جهان دارای اطالعات هواشناسی در مقیاس روزانه میباشند .بـا ایـن حـال ،توزیـع
دادهها بهگونهای است که بسیاری از مناطس جهان تعداد محدودی ایستگاه دارد ،هر ،ند دادههای گمشده نیز در بـین آنهـا
زیاد است (شول و عباسپور .)301 :2007 ،اطالعات هواشناسی تولیدشده هم برای تهیة دادههای گمشده و هم اصـالح دادههـای
به اشتباه اندازهگیریشده استفاده میشود (فودر و همکـاران .)91 :2010 ،از مولـدهای آبوهـوا ،مـدل  LARS-WGمولـد
تصادفی آبوهوایی است که تحت شرایط اقلیمی حال و آینده در یک ایستگاه بهکار میرود (سِمنو ف و بـارو.)3 :2002 ،
تـاکنون این مدل در مطالعات زیادی برای ارزیابی تأثیرات تغییر اقلیم استفاده شده است (سِمنو ف.)204 :2008 ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسندۀ مسئول09183134539 :
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یکی از مشکالت مدلسازی حوضههای آبخیز ،خارجبودن ایستگاه هواشناسی از حوضه یا قرارگرفتن در فاصلة زیـاد
از آن است .در نتیجه ،دادههای ثبتشده ممکن است رخدادهای اقلیمی را در سطح حوضه به خوبی نشان ندهد .عالوهبـر
این ،دادههای بارندگی اندازهگیریشده به شدت تحت تأثیر محل اندازهگیری است ،بـهخصـوص اگـر تفـاوت اقلیمـی در
حوضه زیاد باشد .برای رفع این نقیصه ،برخی محققان از رادارها برای تهیة اطالعـات بارنـدگی بـرای ورودی مـدلهـای
هیدرولوژیکی ،بهویژه برای رویدادهای سیل ،استفاده کردهاند (فوکا و همکاران .)1 :2013 ،اما ،دادههای راداری فقط برای
بخش کو،کی از سطح زمین در جهان در دسترس است .بنابراین ،درنظرگرفتن روشهای دیگـر بـرای تخمـین شـرایط
جوی در سطح حوضه ضروری بهنظر میرسد.
یکی از راهحلهای محتمل ،استفاده از دادههای ،ند سالة شبکهبندیشدة جهانی ،موسوم به سیستم تحلیـل مجـدد
پیشبینی اقلیم ( 1)CFSRاست (فوکا و همکاران .)1 :2013 ،تحلیل مجدد ،دیدگاه سیستماتی ،برای تولید مجموعـهای
از دادههای اقلیمی دورة آماری برای استفاده در پژوهش و پـایش اقلـیم اسـت و بـا اسـتفاده از طرحـوارهای ثابـت در
دادهگواری دادهها و مدلها بهوجـود مـیآیـد .سـلطانی و هوگنبـوم ( )215 :2003بـه بررسـی دو شـبیهسـاز  WGENو
 SIMMETEOدر پنج نقطه از ایران پرداختند .نتایج ،بیانگر عملکرد مناسب  WGENدر شـبیهسـازی دمـای کمینـه و
بیشینه ،همچنین عملکرد موفس  SIMMETEOدر تولید دادههای تشعشع خورشیدی و دمای کمینـه اسـت .سـمنو ف و
همکاران ( )95 :1998کارایی دو مدل  LARS-WGو  WGENرا در هجده سایت آب و هوایی در ایالت متحده آمریکا،
اروپا و آسیا که نمایندهی طیف وسیعی از آب و هوا میباشند ،مورد ارزیابی قرار دادند .آزمونهـای آمـاری مختلـف بـرای
مقایسة انواع ویژگی آبوهوایی انتخاب شدند و اطالعات اقلیمی مصنوعی مانند طول سری تر و خش ،،توزیـع بـارش و
طول دورة یخزدگی ایجاد شد .آنها دریافتند که مدل  LARS-WGاز توزیع پیچیدهتـری بـرای متغیرهـای آبوهـوایی
استفاده میکند و نسبت به مدل  ،WGENاختال ف کمتری با دادههای مشاهداتی دارد.
دایل و سرینیواسان ( )1 :2013به ارزیابی دادههای اقلیمی  CFSRدر حوضة دریا،ة تانـا در بخشـی از حوضـة رود
نیل پرداختند .آنها با بهکارگیری این دادهها در ،هار ایستگاه برای برآورد دبی رودخانه با مـدل  2SWATدریافتنـد کـه
عملکرد دادههای معمولی در سه ایستگاه و عملکرد دادههای  CFSRدر دو ایستگاه رضایتبخش است .نتایج شبیهسازی
با استفاده از  CFSRو دادههای اقلیمی معمولی تفاوتهای جزئی در اجزای بیالن آب به همراه داشت ،بهجز ی ،حوضه،
که آن هم به دلیل اینکه  CFSRمیانگین بارش ساالنه را بیشتر در نظر گرفتـه بـود .البتـه ،هـر دو نـوع دادة اقلیمـی در
شبیهسازی ساالنة عملکرد گیاهان در هر ،هار ایستگاه مطالعاتی نتیجة مشابهی داشـت .بـهطـور کلـی ،شـبیهسـازی بـا
دادههای معمولی بهتر از دادههای  CFSRانجام شد .با این حال ،برای مناطقی با دادههای کم ،مثل بخـشهـای دور در
باالدست حوضة نیـل ،کـه امکـان انـدازهگیـری معمـولی فـراهم نیسـت ،دادههـای  CFSRگزینـة ارزشمنـدی بـرای
پیشبینیهای هیدرولوژیکی است .فوکا و همکـاران ( )1 :2013نیـز مطالعـهای در زمینـة کـاربرد  CFSRدر مـدلهـای
هیدرولوژیکی پنج حوضه با رژیمهای اقلیمی مختلف انجام دادند .نتایج نشاندهندة توانـایی بـاالی پارامترهـای بـارش و
دمای  CFSRنسبت به دادههای معمولی در شبیهسازیهای حوضههاست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Climate Forecast System Reanalysis
2. Soil and Water Assessment Tool
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استفاده از مولدهای مصنوعی آبوهوا که توانایی تولید دادههای روزانـه در بـازة زمـانی طـوالنیمـدت را دارنـد یـا
دادههای تحلیل مجدد  CFSRکه قابلیت تولید دادههای هواشناسی را در نقاط مختلف دارند و مشکل کمبود ایستگاههای
هواشناسی را تا حدودی مرتفع میسازد ،راهحلی منطقی بهنظر می رسـد .تحقیـس حاضـر نیـز در همـین راسـتا در اسـتان
،هارمحال و بختیاری صورت گرفته است که منشأ معرو فترین رودخانههای دائمی جنـوبغربـی و مرکـزی ایـران یعنـی
کـارون و زایندهرود و یکی از مراکز تولید محصوالت کشاورزی است .بنابراین ،هد ف از مطالعة حاضر ،ارزیابی توانـایی
مدل  LARS-WGو دادههای تحلیل مجدد  CFSRدر شبیهسازی پارامترهای اقلیمی بارش و دما از طریس مقایسـه بـا
دادههای مشاهداتی در دورة آماری مشخص در سطح ایستگاههای هواشناسی منتخب استان ،هارمحال و بختیاری است.

مواد و روشها
الف) منطقة مورد مطالعه
منطقة مورد مطالعه استان ،هارمحال و بختیاری با مساحت  16532کیلومتر مربع است که بین  31درجه و  9دقیقه تا 32
درجه و  48دقیقة عرض شمالی و  49درجه و  28دقیقه تا  51درجه و  25دقیقة طول شرقی قرارگرفته است .در مجموع،
منطقة مذکور ناحیهای کوهستانی در امتداد سلسلهجبال زاگرس است که از شمالغربی به طر ف جنوبشرقی امتـداد دارد.
این استان با وجود مساحت کم ( %1از کل وسعت ایران) %10 ،از منابع آب کشور را در اختیار دارد .بهطور کلی ،این استان
به دلیل دارابودن ویژگیهای خاص جغرافیایی و توپوگرافی ،از لحاظ آبوهوایی متنوع است و اقلیمهـای متفـاوتی در آن
وجود دارد .جدول  1اقلیم ،ند ایستگاه این استان را براساس طبقهبندی اقلیمی دومارتن نشان میدهد (سایت هواشناسی
استان ،هارمحال و بختیاری).
جدول  .1خصوصیات جغرافیایی و نوع اقلیم ایستگاههای سینوپتیکی منتخب استان چهارمحال و بختیاری

ایستگاه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ارتفاع از سطح دریا (متر)

نوع اقلیم

شهرکرد

'50˚51

'32˚17

2048/9

نیمهخش،

کوهرنگ

'50˚7

'32˚26

2285

بسیار مرطوب

بروجن

'51˚18

'31˚57

2197

خش،

لردگان

'50˚49

'31˚31

1580

مدیترانهای

ب) روش کار
 .1معرفی مدل LARS-WG

مدل  LARS-WGبرای شبیهسازی متغیرهای هواشناسی ،توزیعهای آماری پیچیدهای را به کار میبرد .مبنای این مدل
برای مدلسازی طول دورههای خش ،و تر ،بارش روزانه ،سریهای تابش و توزیع نیمهتجربی است .سریهای فوریـه
دما را تخمین میزند .دماهای بیشینه و کمینة روزانه به صورت فرایندهایی تصادفی با میانگین و انحرا ف معیارهای روزانه
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مدلسازی میشود که وابسته به وضعیت تر یا خش،بودن روز مورد نظر اسـت .میانگین و انحراف معیار دمای فصلی با
استفاده از سری فوریة مرتبة سوم شبیهسازی میشود  .مقادیر ماندهها که از تفریس میانگین از مقدار دیدبانیشده بهدست
میآیـد ،در تحلیل خودهمبستگی زمانی دادههای مینیمم و ماکزیمم استفاده میشود .خروجیهای ایـن مـدل شـامل دمای
کمینه ،دمای بیشینه ،بارش و تابش است (باباییان و همکاران .)62 :1386 ،در این پژوهش از نسخة LARS-WG 5.5

اسـتفاده شده است.
 .2دادههای مورد نیاز مدل LARS-WG

دادههای مورد نیاز در این تحقیس شامل مقادیر روزانة بارش ،دمای کمینه ،دمای بیشینه و تابش خورشـیدی (یـا سـاعات
آفتابی) است که این اطالعات برای ،هار ایستگاه هواشناسی سینوپتیکی نامبرده شده در جدول  1در دورة آمـاری بیسـت
ساله ) (2010-1990از سازمان هواشناسی کشور اخذ شد .به عبارتی ،ایستگاههای مذکور بهدلیل دارابودن آمـار بلندمـدت
اقلیمی ،ایستگاههای منتخب معرفی شد .سپس ،پردازش و مرتبسازی دادهها برای تهیة فایلهای مورد نیاز بـرای مـدل
ریزمقیاسنمای  LARS-WGانجامگرفت .در نهایت ،متغیرهای اقلیمی دمای کمینه ،دمـای بیشـینه ،بارنـدگی و تـابش
خورشیدی تمامی ایستگاههای مطالعاتی در همان دوره شبیهسازی شد .البته ،در این پژوهش به بررسی سه پارامتر اقلیمی
اول پرداخته شده است.
 .3معرفی دادههای CFSR

تحلیل مجدد ،دیدگاه سیستماتیکی برای تولید مجموعهای از داده هـای اقلیمـی دورة آمـاری بـرای پـایش اقلـیم اسـت.
دادههای تحلیل مجدد با استفاده از طرحوارة ثابت ،دادهها و مدلها بـهوجـود مـیآیـد کـه در آن از تمـامی دادههـای در
دسترس مشاهداتی در بازة زمانی شش ساعتة دورة مورد تحلیل استفاده میشود و دارای تفکی،پذیری افقی  38کیلـومتر
است (ساها و همکاران .)1016 :2010،در این دیدگاه ،پردازش دوبارة همة دادههای دیدبانیهای محیطی گذشته از طریس
تلفیس دادههای مشاهداتی با پیشبینیهای عددی کوتاهمدت انجام میشود .این دیدگاه دو هد ف عمده را دنبال میکنـد.
نخست ،ارائة بهترین تقریب از وضعیت پارامترهای اقلیمی گذشته ،و دوم تهیـة میـدان اولیـهای از دادههـای هواشناسـی
سازگار با مدلهای عددی کوتاهمدت برای یافتن تغییرات هوا و اقلیم بهنحوی که مدلهای عددی د،ـار واگرایـی (رشـد
نمایی خطاها) در پیشبینیها نشود .از آنجا که دادههای واکاوی ،در نقاط شبکهای منظم و بدون دادههای گمشده اسـت،
استفاده از آنها بهراحتی و سادگی در تحلیلهای اقلیمی امکانپذیر است.
 .4نحوة کاربرد دادههای CFSR

ایســتگاههــای دادههــای تحلیــل مجــدد ( )CFSRمربــوط بــه محــدودة اســتان ،هارمحــال و بختیــاری ،از ســایت
 http://cfs.ncep.noaa.gov/cfsrبا واردکردن طول و عرض جغرافیایی هر ،هار گوشة منطقة مورد نظر استخراج شده
و دادههای شبکهای موجود در این محدوده به دست آمد .سپس ،با انطباق آنها با نقشة استان ،هارمحال و بختیـاری در
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محیط نرمافزاری  ،GISایستگاههای مجاور به هـر یـ ،از ،هـار ایسـتگاه مـذکور در جـدول  1تعیـین شـد (شـکل .)1
همانطور که در شکل  1مشاهده میشود ،ایستگاههای شهرکرد و بروجن با ی ،ایستگاه ،کوهرنـگ بـا دو و لردگـان بـا
،هار ایستگاه دربردارندة دادههای  CFSRمجاور است.

شکل  .1موقعیت ایستگاههای هواشناسی معمولی و ایستگاههای دربردارندة اطالعات آبوهوایی جهانی CFSR

 .5نحوة مقایسة دادههای اقلیمی شبیهسازیشده با دادههای مشاهداتی
اساس مقایسات ،استفاده از شاخصهای آماری ضریب تبیین ( ،)R2مجـذور میـانگین مربعـات خطـا ( ،)RMSEمیـانگین
انحرا ف خطا ( )MBEو میانگین خطای مطلس ( ،(MAEهر سه ،پارامتر اقلیمی دماهای کمینه و بیشینه و بـارش اسـت.
بدین ترتیب ،ارزیابی مدل  LARS-WGو دادههای  CFSRاز طریس مقایسة دادههای روزانة واقعـی سـالهـای -1990
 2010بهمنزلة دورة پایه و دادههای تولیدشده برای همین بازة زمانی بهمنزلة دورة آینده انجام شد .سـپس ،مقایسـههـا در
مقیاس ماهانه و ساالنه نیز تکرار شد .بدین ترتیب ،از دادههای پیشبینیشدة روزانة مدلها و دادههـای واقعـی ،میـانگین
ماهانه گرفته شد و تمامی مقایسهها مشابه مرحلة قبل انجام شد .به این صورت که دوازده ماه هر سال با دوازده ماه سال
نظیر آن مقایسه شد .همین امر برای محاسبات ساالنه نیز انجام گرفت .با توجه به رخداد و تشدید وقـایع اقلیمـی ،ماننـد
تغییر اقلیم ،وجود دادههای بلندمدت ضروری است .بنابراین ،در انتها به ارزیابی دادههای شبیهسازیشـده در بلندمـدت در
هر ماه به تفکی ،پرداخته شد .بدین ترتیب که میانگین هر ماه در کل بازة زمانی مـورد مطالعـه محاسـبه و بـا میـانگین
دادههای مشاهداتی متناظر مقایسه شد .در این مرحله ،پارامتر بارندگی بهصورت تجمعی محاسبه و دقت شبیهسازیها در
ماههای مختلف مقایسه شد.
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یافتههای پژوهش
جدول  2بیانگر میزان توانمندی مدل  LARS-WGدر شبیهسازی سه پارامتر اقلیمی کمینه و بیشـینة دمـا و بـارش در
مقیاس های روزانه ،ماهانه و ساالنه در ،هار ایستگاه مذکور است .مطابس جدول  ،2هیچگونه همبسـتگیای بـین پـارامتر
اقلیمی بارش شبیهسازیشده و بارش واقعی در مقیاس روزانه ،در هیچ ی ،از ایستگاههـا ،کـه هـر کـدام نماینـدة اقلـیم
متفاوتی باشد وجود ندارد .در حالی که مقدار ضریب تبیین برای دمای کمینـه در هـر ،هـار ایسـتگاه افـزایش مـییابـد،
بهطوری که در ایستگاه لردگان بیشترین مقدار ( )0/74را به خود اختصاص داده است .همچنین ،مقدار این ضـریب بـرای
بیشینة دما در تمامی ایستگاهها بیش از  0/8است .با توجه به اینکه آمارة ضریب تبیین بهتنهایی بیانگر توانمنـدی مـدل
در شبیهسازی نیست ،باید سایر آمارهها نیز بررسی شود، ،را که پارامتر بـارش بـهرغـم ضـرایب تبیـین بسـیار پـایین ،از
میانگین انحرا ف خطای کم و مناسبی در تمامی ایستگاهها برخوردار است .در مجموع ،به علت مقادیر بـاالی  RMSEو
 ،MAEپیشبینی مدل  LARS-WGدر شبیهسازی هـیچ یـ ،از سـه پـارامتر اقلیمـی در مقیـاس روزانـه موفـس نبـود.
واریانسپذیری شدید دادههای روزانه دلیل مهم این امر است (حجارپور و همکاران.)208 :1393 ،
جدول  .2نتایج کاربرد مدل  LARS-WGدر شبیهسازی پارامترهای اقلیمی استان چهارمحال و بختیاری
در مقیاسهای روزانه ،ماهانه و ساالنه
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ادامة جدول  .2نتایج کاربرد مدل  LARS-WGدر شبیهسازی پارامترهای اقلیمی استان چهارمحال و بختیاری
در مقیاسهای روزانه ،ماهانه و ساالنه
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مقایسة میانگین ماهانة دادههای پیشبینیشده و مشاهداتی برای پارامترهای اقلیمی ،بیانگر بهبود مقادیر آمارههـای
خطاسنجی است ،به نحوی که مقادیر ضریب تبیین تمامی پارامترها و ایستگاهها نسبت به مقیاس روزانـه افـزایش یافتـه
است ،که با نتایج حجارپور و همکاران ( )208 :1393مطابقت دارد .البته ،بهطور مشابه با مقایسههای روزانه ،این آمـاره در
مورد بارش کمتر از دو پارامتر دیگر است.
دماهای کمینه و بیشینة شبیهسازیشده در هر ،هار ایستگاه ،با داشتن مقادیر نسبتاً کـم  MAE ،RMSEو MBE

مبین توانمندی مدل  LARS-WGدر شبیهسازی این دو پارامتر اقلیمی است.
مقدار  RMSEبارش تجمعی ،در ایستگاه کوهرنگ بیشترین (135/61میلیمتر) و در ایستگاه بروجن کمترین مقـدار
(28/01میلیمتر) را دارد که با توجه به اختال ف در میزان بارندگی دو ایستگاه ،منطقی به نظر میرسـد، ،ـرا کـه متوسـط
بارندگی در ایستگاه کوهرنگ بیش از متوسط بارندگی در بروجن است .همچنین ،مطـابس جـدول  ،2در مقیـاس سـاالنه،
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ضرایب تبیین تمامی پارامترها در تمامی ایستگاهها ،بهاستثنای بارش لردگان ( ،)0/6بسیار نا،یز است .امـا ،مقـادیر سـایر
آماره ها برای دمای کمینه و بیشـینه نسـبت بـه مقـادیر مربـوط بـه ماهانـه کـاهش یافتـه اسـت .بـه عبـارتی ،عملکـرد
مدل  LARS-WGدر مقیاس ساالنه مناسبتر است .آمـارههـای  RMSEو  MAEبـرای بـارش تجمعـی در ایسـتگاه
کوهرنگ ( 578/67و 493/52میلیمتر) ،سپس ایستگاه لردگان ( 295/17و 211/29میلیمتر) بیشترین مقـدار را بـه خـود
اختصاص میدهد.
بهمنظور ارزیابی دادههای آبوهوایی جهانی  ،CFSRپس از تطبیس این نقاط اطالعات آبوهوایی بر محدودة مورد
مطالعه و تشخیص ایستگاههای همجوار با ایستگاههای هواشناسی معمولی ،مقایسهها در مقیـاسهـای روزانـه ،ماهانـه و
ساالنه انجام شد (جدول  .)3مطابس جدول  ،3نتایج حاصل از مقایسههای دادههـای  CFSRو دادههـای ایسـتگاه واقعـی
بیانگر ضرایب تبیین نسبتاً مناسب برای کمینه و بیشینة دما ،بهویژه بیشینة دماست .با تطبیس جدولهای  2و  3مـیتـوان
نتیجه گرفت که دادههای  CFSRدر مقایسه با خروجی مدل  LARS-WGهمبستگی بهتری با دادههای مشاهداتی دارد
،را که در این روش ،مقادیر ضریب تبیین ،بیش از روش قبل است .برای مثـال ،مقـادیر روزانـة بـارش حاصـل از مـدل
 LARS-WGهیچگونه همبستگی با دادههای بارش روزانة مشاهداتی ندارد .اما ،در این روش ،بـهجـز ایسـتگاه  GP6در
مجاورت ایستگاه بروجن ،که دارای ضریب تبیین  0/44است ،سایر ایستگاهها مقادیر بیش از  0/50دارد .در مجموع ،سایر
پارامترهای آماری نیز در این روش نسبت به روش قبل بهبود یافت .نکتة شایان کر این است که با وجود مجاورت بیش
از ی ،ایستگاه  CFSRبه ایستگاههای کوهرنگ و لردگان ،مقادیر آمارههای خطاسـنجی در همـة آنهـا تقریبـاً یکسـان
است .با این حال ،مقادیر خطاسنجی در مقیاس روزانه ،ندان مناسب نیست .بدین منظور ،مقایسـههـا در مقیـاس ماهانـه
بسط داده شد .ضرایب تبیین در مقیاس ماهانه در تمامی ایستگاهها و پارامترهـای اقلیمـی افـزایش یافتـه اسـت .مقـادیر
آمارههای  MAE ،RMSEو  MBEنیز کاهش یافت .البته ،در ایستگاههای  GP13 ،GP17و  GP12در برخـی مـوارد،
عکس آن صادق است.
جدول  .3ارزیابی دادههای آبوهوایی جهانی  CFSRدر شبیهسازی پارامترهای اقلیمی استان چهارمحال و بختیاری
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 در شبیهسازی پارامترهای اقلیمی استان چهارمحال و بختیاریLARS-WG  و مدلCFSR ارزیابی دقت دادههای

 در شبیهسازی پارامترهای اقلیمی استان چهارمحال و بختیاریCFSR  ارزیابی دادههای آبوهوایی جهانی.3 ادامة جدول
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مقایسههای ساالنه نشان دهندة کاهش ضرایب تبیین نسبت به مقیاس ماهانه (مشابه روش قبلی) و در مورد دما نیز
آمارههای خطاسنجی رضایتبخش است .مقادیر آمارههای خطاسنجی برای بارش در تمامی ایستگاههـا زیـاد اسـت .ایـن
آمارهها در ایستگاه بروجن کمترین و در ایستگاه کوهرنگ بیشترین مقـدار را بـه خـود اختصـاص داده اسـت .بـا تطبیـس
جدولهای  2و  3میتوان نتیجه گرفت که  CFSRدر شبیهسازی بارش موفستر بوده است (البته بهجز ایستگاه کوهرنگ
که در این روش  RMSEو  MAEبیشتری دارد).
همچنین ،نتایج نشان داد کـه دادههـای  CFSRبـرای پـارامتر بـارش ایسـتگاه شـهرکرد در اغلـب مـاههـا دارای
کمبرآوردی نسبت به دادههای مشاهداتی است .البته ،در مورد ماههای ژانویه و نوامبر ،عکـس ایـن قضـیه صـادق اسـت
(شکل  .)2بیشترین اختال ف  CFSRدر ماههای آوریل ،دسامبر و نوامبر به ترتیب با  17/16 ،18/15و 17/04میلـیمتـر و
در مدل  LARS-WGبهترتیب در ماههای دسامبر ،آوریل و نوامبر با  5/59 ،9/15و  4/56میلیمتر بارش صورت گرفتـه
است.
مطابس شکلهای  3و  4در مورد دما میتوان گفت که دمای بیشینه بهتر از دمای کمینه شبیهسازی شده است ،زیرا
بهجز ماههای ژانویه ،فوریه و مارس ،مقادیر شبیهسازی و مشاهداتی از اختال ف کمی برخوردار است.
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شکلهای  5و  6بیانگر آن است که دو ایستگاه همجوار با ایستگاه کوهرنگ در شبیهسازی پـارامتر بـارش در ایـن
ایستگاه ،عملکرد مناسبی نداشتند که شاید بتوان دلیل آن را تفاوت رقوم ارتفاعی این ایسـتگاههـا بـا ایسـتگاه کوهرنـگ
(بهترتیب برای  GP5و  GP4برابر با  1769و  3353متر از سطح دریا) دانست .اما عملکرد مـدل  LARS-WGدر ایـن
زمینه رضایتبخشتر است .ایستگاه کمارتفاعتر ( )GP5در شبیهسازی دمای کمینه موفستر عمل کـرده اسـت .بیشـترین
اختال ف دمای شبیهسازیشده مربوط به ماههای ژانویه ( 3/39درجة سانتیگراد) و دسامبر ( 2/53درجة سـانتیگـراد) و در
سایر ماهها نسبتاً مناسب است .این ایستگاه در مورد دمای بیشینه دارای بیشبرآوردی در تمامی ماههاست ،ولـی ایسـتگاه
 GP4این پارامتر اقلیمی را بهتر شبیهسازی کرده است .دمای بیشینة این ایستگاه در ماه فوریه بیشـترین اخـتال ف (1/39
درجة سانتیگراد) را با دمای بیشینة مشاهداتی دارد .بنابراین ،در صورت لزوم میتـوان از دمـای کمینـة ایسـتگاه  GP5و
دمای بیشینة ایستگاه  GP4برای ایستگاه کوهرنگ استفاده کرد.
شکلهای  7تا  9نشاندهندة نتایج شبیهسازی پارامترهای اقلیمی ایستگاه بـروجن اسـت .مطـابس شـکل  ،7بـرای
ماههای ژانویه و فوریه به ترتیب با  22/3و  13/79میلیمتر بیشترین اختال ف را با دادههای واقعی بارش دارد .در حالی که
در مدل  LARS-WGضعیفترین شبیهسازی متعلس به ماههای می و آوریل (به ترتیـب  4/9و  4/67میلـیمتـر) اسـت.
همانطور که شکلهای  8و  9نشان میدهد ،شبیهسازی دمای کمینة ماههای فوریه و ژانویه با  2و  1/74و دمای بیشینه
با  2/52و  2درجة سانتیگراد اختال ف ،نسبت به سایر ماهها ،از دقت کمتری برخوردار است .این اختالفات در تمامی ماهها
در مدل  LARS-WGنا،یز و بیانگر توانمندی این مدل در شبیهسازی پارامتر دماست.
از بین ،هار ایستگاه مجاور ایستگاه لردگان ( GP18, GP17, GP13و  )GP12ایستگاه  GP12در اغلب ماههـا در
شبیهسازی بارش عملکرد بهتری دارد .البته ،مطابس شکل  ،10اختال ف مقادیر مشاهداتی و شبیهسازیشده در ماه دسـامبر
قابل توجه است ( 28/24میلیمتر) .در ایستگاه  ،GP18دمای کمینة ماههای سرد (ژانویـه ،فوریـه و مـارس) ،در ایسـتگاه
 GP17ماههای مارس و فوریه ،در ایستگاه  GP13ماههای فوریه ،دسامبر و ژانویه و در ایستگاه  GP12ماههای مـارس،
فوریه و ژانویه به ترتیب بیشترین خطا را در شبیهسازی دارد .ایستگاه  GP17در تمامی ماهها دارای بیشبرآوردی و سـایر
ایستگاهها دارای کمبرآوردی نسبت به دادههای مشاهداتی است .عملکرد  LARS-WGدر این ایستگاه نیز مناسب بـود.
در مجموع ،میتوان گفت هر ،ند توانایی مدل  LARS-WGدر شبیهسازی پارامترهای اقلیمـی در مقیـاسهـای زمـانی
کوتاهتر رضایتبخش نبود ،بررسی خروجیهای آن در مقیاس زمانی بلندمدت بیانگر توانمندی مدل اسـت، ،ـرا کـه در
اغلب موارد ،اختالفات دادههای شبیهسازیشده و مشاهداتی در ماههای مختلف در مورد هر سه پارامتر اقلیمـی ،بـهویـژه
دما ،کم است.
نتایج تحقیقات سمنو ف و همکاران ( ،)102 :1998ماوروماتیس و هنسـن ( )283 :2001و خلیلـیاقـدم و همکـاران
( )85 :1391نیز مبین همین امر است .دادههای  CFSRنیز در ایستگاههای مورد مطالعه در مقیاسهای زمـانی کوتـاهتـر
(ماهانه و ساالنه) عملکرد نسبتاً مناسبی دارد ،اما در مقیاس طوالنیمدت نسبت به مـدل  LARS-WGدارای اختالفـات
بیشتری با مقادیر مشاهداتی در ماههای مختلف است .دایل و سرینیواسان ( )1 :2013نیز در مطالعات خود نشان دادند که
مدلسازی با این دادهها نسبت به دادههای واقعی خطای بیشتری دارد .اما ،فوکا و همکاران ( )1 :2013عکس این نتیجه
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را گزارش کردند .نکتة قابل کر این است که این دادهها به صورت شبکهای اسـت و از لحـاظ مختصـات جغرافیـایی در
مجاورت ایستگاههای زمینی قرارمی گیرد .لذا ،ممکن است از نظر رقوم ارتفاعی با ایستگاه مجاور کامالً متفاوت باشد .این
امر در دما و میزان بارش تأثیرگذار خواهد بود .بنابراین ،حتی اگر این دادهها در پرکردن خأل آمـاری ایسـتگاه مـورد نظـر
استفاده نشود ،ایستگاهی مستقل در مناطقی استفاده میشود که کامالً فاقد ایستگاه هواشناسی است.
استان ،هارمحال و بختیاری که تأمینکنندة حدود  %10از منابع آب کشور است ،تنها ،هار ایستگاه سـینوپتیکی بـا
آمار بلندمدت دارد .این استان در سالهای اخیر با ،الشهایی مانند تغییر اقلیم ،کمآبی و خشکسالی مواجـه شـده اسـت.
مطالعة دقیس این ،الشها نیازمند آمار بلندمدت هواشناسی در سطح استان است .بنابراین ،استفاده از دادههای  CFSRدر
مدلسازیهای اکولوژیکی و هیدرولوژیکی راهحل مناسبی به نظر میرسد .اما ،با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش باید
توجه داشت که از این دادهها در مقیاسهای زمانی کوتاهتر (ماهانه و ساالنه) برای ایستگاه مجاور استفاده شود .همچنین،
میتوان با برازش رابطة بین این دادهها با دادههای ایستگاههای واقعی ،خأل آماری آنها را پرکرد .بهطور کلی ،این دادهها
برای نقاطی از استان که فاقد ایستگاه هواشناسی است بسیار ارزشمند است و مشکل کمبـود ایسـتگاه هواشناسـی را تـا
حدودی مرتفع میسازد .استفاده از دادههای مدل  LARS-WGنیز در بازة زمانی طوالنیمدت توصـیه مـیشـود .بـرای
مثال ،در بررسی تغییرات اقلیمی در دورههای آتی در همان ایستگاه میتوان از این دادهها استفاده کرد.
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یکی از مهمترین مشکالت مدلسازی های اکولوژیکی و هیدرولوژیکی در سطح جهان ،کمبود دادههای هواشناسی است.
استان ،هارمحال و بختیاری نیز ،علیرغم جایگاه ویژهای که در کشاورزی و تأمین منابع آب کشور دارد ،با ،نین مشکلی
مواجه است .از طرفی ،در سالهای اخیر رخدادهایی نظیر تغییر اقلیم ،خشکسالی و کمآبـی نیـاز بـه اطالعـات اقلیمـی را
دو،ندان کرده است .بنابراین ،استفاده از مولدهای مصنوعی آبوهوا راهحل محتملی در این زمینه بهنظر میرسد .تحقیـس
حاضر نیز در همین راستا و به منظور ارزیابی مدل  LARS-WGو دادههای  CFSRدر شبیهسازی پارامترهـای بـارش و
دمای این استان انجام گرفت .نتایج ،حاکی از تـوانمنـدی مـدل  LARS-WGدر بـازة زمـانی طـوالنیمـدت (دهـه) و
توانمندی دادههای  CFSRدر بازة زمانی کوتاهتر (ماهانه و ساالنه) است .مدل  LARS-WGصرفاً برای هر ایستگاه ،و
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 برای نقاطی از استان کـه، بنابراین. شبیهسازی را انجام میدهد، بهصورت شبکهای در کل سطح استانCFSR دادههای
. گزینة مناسبی برای شناخت نسبی از وضعیت اقلیمی آنها محسوب میشود،فاقد ایستگاههای هواشناسی است
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