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چکیده
ارائه راهکارهای مناسب سازگاری و کاهش اثرات تغییر اقلیم در هر منطقه ملزم به پیشبینیهای صحیح تغییرات اقلیمی در آن منطقهه اسه  .کهه
خود این پیشبینیها به شدت متکی به خروجی مدلهای  GCMاس  .اما وجود تعداد زیادی از این مدلها و خروجیهای متفاوت آنها در ههر منطقهه
باعث سردرگمی محققان در انتخاب آنها میشود .در این راستا عملکرد  21مدل بهروز  GCMاز  CMIP5بر اساس نمره مهارت ارزیابی شد و در ادامه
پیشنگری از تغییرات دما و بارش طی سالهای  2065-2045و  2100-2080تح سناریوهای انتشار جدید  RCP2.6و  RCP8.5ارائه شد .از روش
نگاش همفاصلهی تابع توزیع تجمعی برای تصحیح خطای شبیهسازی مدلها استفاده شد .ارزیابی منطقهای شبیهسازی دما و بارشِ مدلهای اقلیمهی
 CMIP5نشان داد شبیه سازیها با خطا همراه اس و میبایستی قبه از اسهتفاده تصهحیح شهوند .اگرچهه تصهحیح خطهای سهبب کهاهش خطهای
غیرسیستماتیک شد اما خطای سیستماتیک در شبیه سازی مدلها همچنان قاب توجه اس  .به دو طریق میتوان نتایج شهبیهسهازی مهدلهها را بهبهود
بخشید اوالً لحاظ کردن تمام گروههای یک مدل در تحلی ها و دوماً یافتن ترکیبی بهینه از مدلها متناسب با منطقه .از اینرو ترکیبی بهینه از مدلهها
متناسب با منطقه انتخاب شد (مدلهای انتخابی) .باالترین متوسط مقدار نمره مهارت برای شبیهسازی متوسط ساالنه بارش و دما به ترتیب  0/04و ./38
مربوط به مدلهای انتخابی در بین ایستگاهها بود .عدم قطعی در پیشنگریهای تغییرات دما و بارش در قرن حاضر تحه تهأثیر انتخهاب سهناریوی
انتشار دوره زمانی و مدلها اس .
واژههای کلیدی :تصحیح خطا خطای سیستماتیک سناریوی انتشار  RCPنمره مهارت

مقدمه
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تغییرات اقلیم یکی از مسائلی اس که امهروزه توجهه بسهیاری از
دانشمندان و دول ها را به خود جلب نموده اس  .تغییرات اقلیمهی در
حال حاضر اکوسیستم های جهانی تنوع زیستی و اقتصاد اجتماعی را
تحه تهأثیر قههرار داده اسه ( .)10بنههابراین بههرای سیاسههتگراران و
دانشمندان ارزیابی اثرات تغییر اقلیم در هر منطقه و در پهی آن ارائهه
راهکارهای مناسب سازگاری و کاهش اثرات تغییر اقلیم به عنوان یک
موضوع مهم دارای اهمی ویژهای اس ( .)8برای نی به ایهن ههد
نیاز به پیشبینیهای صحیح تغییرات اقلیمی در هر منطقه اس تا بها
آگاهی مناسبی مبادرت به توسعه استراتژیهای مناسب و مؤثر در ههر
منطقه گردد ( .)22اما پیشبینیهای صحیح تغییرات اقلیمی متکی بهه
 1و  -2به ترتیب دانشجوی دکتری هواشناسی کشاورزی و دانشیار گهروه مهندسهی
آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 -3استاد گروه زراع و اصالح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
)Email: sanaei@um.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
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مدلهای گردش عمومی  GCM4اس  .همکنون در مطالعات منطقهه
ای تغییر اقلیم در ابتدا نیاز به بکارگیری یک یا چنهد مهدل  GCMو
سپس ریزمقیاس نمایی (یا تصحیح خطا) نتایج به منطقهه مهورد ن هر
اس ( .)15اما سؤالی که در اینگونه مطالعات مطهرح مهیشهود ایهن
اس که با وجود تعدد زیاد مدلهای  GCMو همچنین عدم قطعی
در خروجی آنها و نتایج متفاوت آنهها بهرای ههر منطقهه در مطالعهات
منطقهای تغییر اقلیم این مدلهاچگونه بایهد انتخهاب شهود ( .)5یهک
روش رایج در اینگونه مطالعات در ن ر گرفتن متوسط دادهههای تمهام
مدلهای  GCMاس ( .)18اما رویکردی دیگر که به طور فزایندهای
در حال مقبول شدن میباشد تعریف معیارههای بهرای مههارت مهدل
بوده و سپس تعیین کیفی مدلها بر اساس توانهایی آنهها در شهبیه-
سازی معیارهای مورد ن ر در منطقه اس ( 4و  .)15از این رویکرد در
این مطالعه استفاده شد و بها تعریهف معیارههای عملکهرد مهدلههای
 GCMبررسی شد .در راستای پیشبینیهای اقلیمی پروژه ههم سهنج

4- General circulation model

1014

نشریه آب و خاك ،جلد  ،32شماره ،5آذر – دي 1397

مدل جف شده ) (1CMIPطی  20سال گرشته در بیش از  70درصد
مطالعات پیشبینیهای اقلیمی سهیم بوده و کارایی خوبی نشهان داده
اس ( 7و  .)16بنابراین انت ار می رود مجموعه مهدلههای بهه روز و
جدید این پروژه یعنی  )21( CMIP5که در گهزارش پهنجم ارزیهابی
)(AR5هیات بینالدول تغییر اقلیم ( )2IPCCنیز مورد اسهتفاده قهرار
گرفته مبنای بسیاری از مطالعات ارزیهابی تهاثیرات تغییهر اقلهیم قهرار
بگیرد .به طور کلی مدلههای  CMIP5در مقایسهه بها  CMIPههای
قبلی دارای تفکیکپریری افقی باالتر بهوده و همچنهین در برگیرنهده
رفتار بسیار جامعتری نسب به فرایندهای فیزیکی مث بازخوردههای
پوشش گیاهی ذرات معلق در ههوا و نهوع پوشهش زمهین اسه (.)3
عالوه بر این مجموعه مدلههای  CMIP5جهه پهیشنگهریههای
اقلیمی از مجموعه جدیدی از سهناریوهای انتشهار بهه نهام مسهیرهای
نماینگر غل  3RCPبهره مهیبرنهد ( .)13بهر خهال سهناریوهایی
انتشار  SRESدر سناریوهایی جدید  RCPمسهیر تهابش واداشهتی بهر
مبنای روایتی از پیش تعریف شده نمیباشد و  RCPهها قهادر هسهتند
ترکیبهای مختلفهی از وضهعی ههای اقتصهادی فهنآوری جمعیه
شناختی و توسعه سیاسی را نشان دهند ( .)13از اینرو انت هار مهیرود
خطاهای مدلهای  CMIP5نسب به مدلهای پیشین کاهش یابهد و
همچنین شبیهسازیهای واقع بینانههتهری از آینهده ارائهه دههد (.)21
آقاخانی افشار و همکاران ( )1جه بررسی تغییهرات فصهلی بهارش و
درجه حهرارت حوضهه آبخیهز کشهف رود در دورهههای آتهی عملکهرد
چهارده مدل از مهدلههای( CMIP5از  9مؤسسهه تحقیقهاتی تهدوین
کننده مدلها) را بررسی کردند .رنگزن و همکاران ( )17سهه مهدل از
مدلهای  CMIP5جه شبیهسازی بارش در سراسر استان خوزستان
بررسی نمودند .متاسفانه در برخی مطالعات بررسی اثرات تغییهر اقلهیم
در کشور هیچ اشارهای به معیار انتخاب مدل یا مهدلههای  GCMدر
هر منطقه نشده اس و مدلها به صورت توصیهای انتخاب شده اس
یا اینکه تعداد مدلها در ارزیابی آنها اندک بوده اس  .در این مطالعهه
عملکههرد  21مههدل از مههدلهههای  CMIP5از  18مؤسسههه تحقیقههاتی
تدوین کننده مدل بر اساس نمره مهارت ( )4 SSبررسی شد.
یکی از مهمترین حوزهههای بررسهی اثهرات تغییهر اقلهیم در ههر
منطقه ارزیابی اثرات آن در بخش کشاورزی و تولید محصوالت اس .
یکی از راهبردیترین محصوالت که بر امنی غرایی تأثیرگرار اسه
گندم میباشد .از آنجا که کش دیم گندم بیشتر تح تاثیر متغیرهای
اقلیمی بارش و دما اس انت ار میرود این نهوع کشه بیشهتر تحه
تأثیر تغییرات اقلیمی قرار گیرد .پیشبینیهای پیشین انجهام شهده در

تمرکز این مطالعه بر روی استانهای عمده تولید گنهدم دیهم در
ایران اس که طبق آخرین آمار و اطالعهات وزارت جههاد کشهاورزی
بیش از  60درصد تولید گندم دیم متعلق به این مناطق اسه (شهک
 .)1دادههای متوسط دما و بارش ماهانه برای ایستگاههای سهینوپتیک
(شک  )1از سازمان هواشناسی کشور فراهم گردید .شهبیهسهازی 21
مدل گردش عمومی جو ( )GCMاز مدلهای اقلیمی  CMIP5برای
مقادیر ماهانه بارش دمای حداکثر و حداق هوا از وب سهای مرکهز
توزیع داده ( )5DDCهیات بینالهدول تغییهر اقلهیم ( )6IPCCفهراهم
گردید (جدول  .)1متوسط دمای حداکثر و حهداق ماهانهه بهه عنهوان
متوسط دمای ماهانه لحاظ شد .جزئیات شیوه طراحی و اجهرای مهدل
های  CMIP5توسط تیلور و همکاران ( )21تشریح شده اس  .شایان

1- Coupled model intercomparison project
)2 Intergovernmental panel on climate change (IPCC
3 Representative concentration pathway
4 Skill score

5Data distribution centre (DDC) http://www.ipccdata.org/sim/gcm_monthly/AR5/ReferenceArchive.html
)6- Intergovernmental panel on climate change (IPCC

مناطق مختلف ایران حاکی از افزایش دمای هوا و کاهش بارش طهی
قرن آتی در اکثر مناطق ایران اس ( .)9بنابراین انت ار مهیرود تغییهر
اقلیم در کشور بر تولید گندم و در پی آن بر امنیه غهرایی تأثیرگهرار
باشد .طبق آخرین آمار وزارت جهاد کشاورزی ( )2مناطق عمده تولیهد
گندم دیم در ایران استانهای کردستان کرمانشاه گلسهتان زنجهان
همدان و اردبی میباشد .برای بررسی اثرات تغییر اقلیم مث ارزیهابی
تغییرات خصوصیات بارش (شهدت فراوانهی توزیهع و مهدت) بهارش
مؤثر نیاز آبی محصول نیاز حرارتی و رخدادهای نامطلوب طهی دوره
رشد گندم در این مناطق نیاز به پیشبینیهای مناسب منطقهای تغییر
اقلیم اس  .تاکنون پیشبینیهای منطقهای تغییهراقلیم بها اسهتفاده از
مجموعه مدلهای به روز  CMIP5تح سهناریوهایی جدیهد انتشهار
RCPدر این مناطق صورت نپریرفته اس  .بنابراین به ن ر مهیرسهد
مطالعات تغییر اقلیم تح مدلهای به روز  CMIP5ضروری باشد تا
درک واقعبینانهتری از اثرات تغییر اقلیم در این مناطق داشته باشیم .با
شناخ توانایی شبیهسازی اقلیمی مدلهای متفاوت میتوان نگهرش
دقیقتری به اثرات تغییرات منطقههای اقلهیم در ایهن منهاطق داشهته
باشیم .نتایج این مطالعه میتواند در مطالعات محققهان در حهوزهههای
گوناگون بررسی اثرات تغییر اقلیم استفاده شده و بهه سیاسه گهراران
جه اتخاذ برنامههای مناس جه کاهش اثرات و سازگاری با تغییر
اقلیم کمک کند .از اینرو هد این مطالعه ارزیابی توانهایی مجموعهه
مدلهای  CMIP5در شبیهسازی دما و بهارش (بهه عنهوان دو متغیهر
اقلیمی تأثیرگرار در کش گندم دیم و منابع آبهی و اکوسیسهتیمههای
طبیعی) در مناطق عمده تولید گندم دیم در ایران اس .

مواد و روشها

ارزیابی شبیهسازي دما و بارشِ مدلهاي اقلیمی ...

ذکر اس که دادههای اقلیمی در اجرای مدلهای  CMIP5تها پایهان
سال  2005میالدی به عنوان دوره تاریخی و از اول ژانویهه  2006تها
 31دسامبر  2100میالدی برای سناریوهای انتشار آینده در ن ر گرفته
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شده اس  .لرا دوره آماری  2005-1975به عنوان دوره تاریخی (دوره
پایه) به من ور مقایسه مشاهدات ایستگاهههای سهینوپتیک بها شهبیه-
سازیهای مدلهای  CMIP5لحاظ شد.

شکل  -1ناحیه خاکستری مناطق مورد مطالعه .ایستگاههای (سینوپتیک هواشناسی) مورد مطالعه با نمادهای مختلفی نشان داده شده است
Figure 1- Gray area represents regions studied. Synoptic meteorological stations are shown with different symbols

بر اساس بیان تیلور ( )20ههر یهک از اعضها گهروهههای مهدل
 GCMبه صورت > r<N>i<M>p<Lنمایش داده میشود که در آن
 i rو  pبه ترتیب نشان دهنهده روش ارزشدههی آغهازین روش بهاز
تحلی و شرایط فیزیکی گهروه اسه و  M Nو  Lاعهداد صهحیحی
برای شناسایی گروههای مختلف هر مهدل هسهتند (جهدول  .)1گهروه
های مختلف از یک مدل  GCMبرای یک روش باز تحلی ( )i=1اما
روشهای ارزشدهی آغازین متفهاوت ( rههای متفهاوت) لحهاظ شهد
(جدول  .)1بر حسب تعداد گروههای موجود برای هر مدل  GCMیک
تا ده گروه مورد ارزیابی قهرار گرفه (جهدول  .)1بهرای شهبیهسهازی
(پیشنگری) تغییرات دما و بهارش در دورهههای ( 2065-2045آینهده
نزدیهک ) و ( 2100-2080آینههده دور) از سههناریوی انتشههار RCP8.5
(بدبینانهترین حال ممکن) و ( RCP2.6خوشبینانهترین حال ممکن)
استفاده شد .در این مطالعه مهدلههای  GCMرا کهه انهدازه تفکیهک
پریری طول و عرض جغرافیایی آنها کمتر از  2درجهه باشهد در گهروه
مدلهای با تفکیکپریری افقی باال ( 11مهدل ز) و مهابقی مهدلهها
(اندازه تفکیکپریری طول و عرض جغرافیایی آنها بیشهتر از  2درجهه
باشد) در گروه مدلهای با تفکیکپریری افقی پایین ( 10مدل low-
1
 )reقرار گرف (جدول  .)1دادههای اقلیمهی بهرای نقهاطی از شهبکه
مدلهای  GCMمورد استفاده قرار گرفه کهه ایسهتگاهههای مهورد

مطالعه در آن شبکه قرار گرفته باشد.
به من ور تصحیح خطای (یا ریز مقیاس نمهایی) دادهههای شهبیه
سازی شده ماهانه بارش و دما در دوره تاریخی و سپس دوره آینده در
هر یک از ایستگاهها و برای تمام گروههای هر مدل از روش نگاش
هم فاصله تابع توزیع تجمعی ( )2 EDCDFmاستفاده شد .ایهن روش
در سال  2010جه تصحیح خطای مقادیر شهبیهسهازی شهده دمها و
بارش مدلهای  GCMتوسهعه داده شهد ( .)12روش  EDCDFmدر
مقایسه با سایر روشهای آماری تصحیح خطا دارای دو ویژگی مثبه
اس اوال این روش تغییراتی که در شک توزیع متغیرهای اقلیمی (از
جمله دنباله توزیع) رخ خواهد داد را در ن ر میگیرد .دوما کاربرد ایهن
روش به دور از پیچیدگی اس ( .)12طبق این روش رابطهه تصهحیح
خطا برای یک متغیر اقلیمی ( )xرا به صورت زیر میباشد.
−1
x̃m−p = xm−p + Fo−c
(Fm−p (xm−p )) −

()1

function
1- Grid

−1
Fm−c
)) (Fm−p (xm−p

distribution

2- Equidistant cumulative
)matching (EDCDFm

جدول  -1خصوصیات مدلهای اقلیمی ( )GCMو گروههای انتخاب شده از آنها
Table 1- Characteristics of climate models (GCMs) and selected ensemble members of them

اندازه تفکیک (عرض×طول

گروهها و اعضای آن برای هر مدل

جغرافیایی ،درجه)

شماره مدل

نام مدل

Model
number

Experiments and ensemble members

Horizontal resolution
)(latitude × longitude

Model name

hist. r[1-3]i1p1, RCP8.5 r1i1p1
hist. r[1-3]i1p1, RCP2.6 & RCP8.5 r1i1p1
r1i1p1
r[1-5]i1p1

1.25 × 1.875
2.791×2.813
2.791×2.813
2.791×2.813

r[1-3]i1p1

0.942×1.25

hist. & RCP8.5 r1i1p1
hist. r[1-10]i1p1,RCP2.6 r1i1p1, RCP8.5 r[1,2,4,6,10]i1p1

0.748×0.75
1.401×1.406

r[1-10]i1p1

1.865×1.875

ACCESS 1.3
BCC-CSM1.1
BNU-ESM
CanESM2
CESM1CAM5
CMCC-CM
CNRM-CM5
CSIRO-Mk36-0

hist. r[1,2,6,7,8,9,12,13,14]i1p1, RCP2.6 r[8,12]i1p1 , RCP8.5
r[1,2,6,8,9,11,12,13]i1p1
r[1-3]i1p1
hist.r[1-5]i1p1, RCP2.6 & RCP8.5 r1i1p1
hist. r[1-6]i1p1 , RCP2.6 & RCP8.5 r1i1p1
hist. r[1-6]i1p1, RCP2.6 & RCP8.5 r1i1p1
r[1-4]i1p1

1.121×1.125

EC-EARTH

M9

2.791×2.813
2.0 × 2.5
2.0 × 2.5
2.0 × 2.5
1.25×1.875

hist. r[1-3]i1p1, RCP2.6 & RCP8.5 r1i1p1

1.268×2.5

hist. r[1-5]i1p1, RCP2.6 & RCP8.5 r[1-3]i1p1
hist. r[1-3]i1p1, RCP2.6 & RCP8.5 r1i1p1
r[1-3]i1p1
hist. r[1-3]i1p1, RCP2.6 & RCP8.5 r1i1p1
r[1-6]i1p1
hist. r[1-3]i1p1, RCP2.6 & RCP8.5 r1i1p1

1.401×1.406
2.791×2.813
1.865×1.875
1.121×1.125
0.942×1.25
1.895×2.5

FIO-ESM
GFDL-CM3
GISS-E2-H
GISS-E2-R
HadGEM2-ES
IPSL-CM5AMR
MIROC5
MIROC-ESM
MPI-ESM-LR
MRI-CGCM3
CCSM4
NorESM1-M

M10
M11
M12
M13
M14

که در آن ̃ xمتغیر اقلیمی تصحیح شده  Fو  F −1به ترتیب تهابع
توزیع تجمعی ( )CDFو معکوس آن برای مقادیر مشاهده شهده ( )oو
مدل ( )mدر دوره تاریخی ( )cیا دوره آینهده ( )pاسه  .از آنجها کهه
 F −1 (F(x)) = xاس میتوان رابطه ( )1را برای تصحیح خطها در
−1
x̃m−c = Fo−c
دوره تههاریخی ( )cبههه صههورت )) (Fm−c (xm−c
بازنویسی کرد.
به من ور تعیین مناسهبترین تهابع توزیهع تجمعهی بهرای منطقهه
توزیعهای متعددی آزمون شد و تابع توزیهع چههار پهارامتری بتها و دو
پارامتری آمیخته گاما به ترتیب برای دمها و بهارش لحهاظ شهد .تهابع
توزیع تجمعی ( )CDFمتناظر با توزیع چهار پارامتری بتا )𝑥(𝐹 برای
متغیر ماهانه دما در هر ایستگاه به صورت زیر لحاظ شد (.)12
(𝑥 −

()2

1
𝐵(𝑝,𝑞)(𝑏−𝑎)𝑝+𝑞+1

𝑥

𝑥

𝑎∫ = )𝑞 𝐹(𝑥) = ∫𝑎 𝑓(𝑥; 𝑎, 𝑏, 𝑝,

𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏; 𝑝, 𝑞 > 0

𝑥d

𝑞−1

)𝑥 −

𝑏( 𝑝−1

)𝑎

که در آن )𝑞  𝑓(𝑥; 𝑎, 𝑏, 𝑝,تابع توزیع چهار پارامتری بتا  Bتابع
بتا  pو  qپارامترهای شک توزیع و  aو  bپارامترهای محدوده توزیع
اس  .به من ور پوشش مقادیر حدی ممکن در شبیهسازیهای آینهده
گسترش پارامترهای محدوده توزیع تا نصف انحرا استاندارد دادههها
مناسب توصیه شده اس ( .)12پهس از تعیهین پارامترههای محهدوده

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8

M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21

توزیع پارامترهای شک توزیع ( 𝑞  )𝑝,برای متغیر دما در ههر ایسهتگاه
با استفاده از برآوردگر بیشینه درس نمایی ( )MLEبرآورد گردید.
از آنجا که برخی از ماهها در مناطق مهورد مطالعهه بهدون بهارش
اس تابع توزیع تجمعی دو پارامتری آمیخته گاما 1بهر متغیهر ماهانهه
بارش برازش یاف ( .)26تابع توزیع تجمعی برای توزیهع آمیختهه بهه
شک زیر اس .
)𝑥(𝐹𝑝 𝐺(𝑥) = (1 − 𝑝)𝐻(𝑥) +

()3

که درآن 𝑝 درصد ماههای همراه با بارش اس و )𝑥(𝐻 تابع پلهه
ای با مقدار صفر و یک به ترتیب برای وقتی که یک ماه دارای عهدم
بارش و بارش باشد .همچنین )𝑥(𝐹 تابع توزیع تجمعی متناظر با تابع
توزیع دو پارامتری گاما برای ماهای همهراه بها بهارش اسه کهه بهه
صورت زیر تعریف شد.
𝑥

= 𝑥𝑑)𝑥(𝑓 𝐹(𝑥) = ∫0
𝑥, 𝛼, 𝛽 > 0

𝑥

𝑥exp (− ) d

𝑥 𝛽−1

) (

1

𝑥

𝛼 )𝛽(𝛼Γ

∫0

که در آن )𝑥(𝑓 تابع توزیع دو پارامتری گاما )𝛽( Γتابع گاما

α

()4

α

1- Mixed gamma distribution

ارزیابی شبیهسازي دما و بارشِ مدلهاي اقلیمی ...
توزیع هستند .پارامترهای α

و 𝛽 به ترتیب پارامترهای مقیاس و شک
و 𝛽 برای متغیر بارش در هر ایستگاه با اسهتفاده از برآوردگهر بیشهینه
درس نمایی ( )MLEبرآورد گردید.
در ارزیابی عملکرد مدلها حال متفاوتی پیش مهیآیهد از جملهه
 mبرابر و ضهریب
ممکن اس میانگین مقادیر مشاهده شده ̅ oو مدل ̅
همبستگی  R m,Oنیز  1باشد اما واریانس (تغییرپریری) مقادیر مشاهده
شده  σ2oو مدل  σ2mبرابر نباشد یا میهانگین مقهادیر مشهاهده شهده و
مدل برابر و واریانس (تغییرپریری) آنها نیز برابر اما ضریب همبستگی
صفر باشد یا واریانس آنها (تغییرپریری) برابر و ضریب همبستگی نیهز
 1باشد اما میانگین مقادیر مشاهده شده و مدل برابهر نباشهد در تمهام
این حاالت شبیهسازی مدل کامال بر مشاهدات منطبق نیس  .بنابرین
برای ارزیابی توانایی مدل در شبیهسازی نیاز بهه شاخصهی اسه کهه
همزمان این سه پارامتر ( میهانگین واریهانس و همبسهتگی) را لحهاظ
کند .بنابراین از نمره مهارت ( )SSبهین شهبیهسهازی مهدلهها ( )mو
مشاهدات ( )oبه صورت زیر استفاده شد ( 14و .)25
()5

(m
̅ −o
̅) 2

]

σO

2

[ )] −

σm
σO

( SS = [R2m.o ] − [R m,O −

سه جمله سم راس رابطه ( SSرابطه  )5به ترتیب همبسهتگی
خطای سیستماتیک (غیرشرطی) و خطای غیرسیستماتیک (شرطی) را
برای شبیهسازی مدلها نسب به مشاهدات به صهورت کمهی نشهان
میدهد ( 14و  .)25مدلی کهه دقیقها کلیهه خصوصهیات مشهاهدات را
بازتولید کند نمره مهارت آن  1اسه  .چنانچهه میهانگین و واریهانس
مقادیر مشاهده شده و مدل برابر و ضریب همبستگی صفر باشد نمهره
مهارت مدل  -1اس  .حدود تغییرات نمره مهارت ( )SSاز منفهی بهی
نهای تا  1میباشد.
در این مطالعه  26معیار برای مهارت مدل کهه شهام  24معیهار
برای متغیر ماهانه دما و بارش ( 12ماه) و  2معیار برای متغیر سهاالنه
دما و بارش تعریف شد .عملکرد مدلهها در دوره تهاریخی بهر اسهاس
معیارهای تعریفی برای هر مدل و ترکیب مدلها (( )1MMEمتوسهط
مقادیر تمام مدلها All :متوسط مقادیر  11مهدل بها تفکیهکپهریری
افقی باال high-re :متوسط مقادیر  10مدل با تفکیهکپهریری افقهی
پایین )low-re :در هر ایستگاه و سراسر منطقه ارزیابی شد.
به من ور ارزیابی اولیه توافق بین شبیهسازی مدلههای  GCMو
مشاهدات اقلیمی در سراسر منطقه مورد مطالعه از نمودار تیلور استفاده
شد (( )19شک  .)2در این نمودار قطبی ارزش داده مشاهده شده بهه
عنوان یک نقطه مرجع ( )observedبهر روی محهور افقهی مشهخ
میشود (شک  .)2بعد شعاعی نشان دهنده انحهرا اسهتاندارد متغیهر
اقلیمی شبیهسهازی شهده مهورد ن هر و بعهد زاویههای نشهان دهنهده
همبستگی مقادیر مشاهده شده و شبیهسازی اس  .خطوط منقطع بهر
1- Multi-Model ensembles (MME) mean
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روی نمودار نیز نشان دهنده ریشه میهانگین مربعهات خطها ()RMSE
بین مقادیر مشاهده شده و شبیهسازی را نشان میدهد .بر این اسهاس
هر چه مقادیر شبیهسازی برای یک متغیر به مشاهدات شبیهتر باشهد
آن مدل بر روی نمودار به نقطه مرجع نزدیکتر بوده و در نتیجه طبق
رابطه ( )5میتوان گف نمره مهارت برای آن مدل بهه یهک نزدیکتهر
میشود.

نتایج و بحث
نتایج نشان داد چنانچه میانگین مقادیر شبیهسازی تمام گروههای
یک مدل برای یک متغیر اقلیمی لحاظ شهود نسهب بهه تهک تهک
گروههای آن مدل به مشاهدات اقلیمی شبیهتر اس  .به عنوان مثهال
برای متغیر ماهانه بارش میزان توافق مشاهدات با شبیهسازی هر یک
از گروههای مدل  10( CSIRO-Mk3-6-0گهروه) کمتهر از میهانگین
تمام گروههای آن ( )2AMEاس  .کاهش خطا در پی در ن ر گهرفتن
تمام گروههای مدل به این خاطر اس که اثر خطاها در بین گروههای
مدل در متوسط گیری آنها جبران میشود و همچنهین سهبب کهاهش
اثرات طبیعی تغییرپریری اقلیم در شبیهسازی مهیشهود ( 15و  .)11از
طر دیگر چنانچه در ابتدا تصحیح خطا برای هر یهک از گهروهههای
مدل اعمال شود و سپس میانگین تمام گروهها لحاظ شود این عمه
منجر به نزدیکتر شدن شبیهسازیها به مشاهدات میشود در مقایسهه
با اینکه ابتدا میانگین تمام گروههای یک مدل لحهاظ شهود و سهپس
تصحیح شود .بنابراین روش تصهحیح خطها در دوره تهاریخی و آینهده
برای هر یک از گروههای مهدلهها بهرای ههر متغیهر اقلیمهی در ههر
ایستگاه اعمال شد و سپس میانگین تمام گروههای هر مدل برای ههر
متغیر اقلیمی به عنوان شبیهسازی مدل برای آن متغیر لحاظ شد.
به من ور ارزیابی اولیه توافق بین شبیه سازی مدلهای  GCMو
مشاهدات اقلیمی در سراسر منطقه مورد مطالعه از نمودار تیلور استفاده
شد (( )19شک  .)2میزان شهباه شهبیهسهازی مهدلهها و ترکیهب
چندگانه آنها ( )MMEبا مشاهدات برای متغیر ماهانه بارش و دمهای
متوسط قب و بعد از تصحیح خطا در نمهودار تیلهور نشهان داده شهده
اس ( شک  .)2به عنوان مثال در شک  d-2مهدلههای M7 M8
 M15و  M18دارای همبستگی در حدود  0/6و  RMSEدر حدود 30
میلیمتر هستند .قب از تصحیح خطها همبسهتگی بهین مقهادیر شهبیه
سازی مدلها و مقادیر مشاهده شده بهارش مهابین  0/2تها  0/5بهوده
(شک  )c-2و بعد از تصحیح خطا به حدود  0/4تا  0/65رسیده اسه
(شک  .)d-2تصحیح خطا برای دمای متوسط و بارش بهرای سراسهر
منطقه در دوره تاریخی سبب افزایش همبستگی تا  0/98برای دمهای
متوسط و  0/65برای بارش شده (شهک  b 2و  )dکهه انهدازه قابه
)2- Average multiple ensemble (AME
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قبولی از توافق شبیهسازی مدلها و مشاهدات اس  .به طور کلی مهی
توان گف تصحیح خطا سبب کاهش  RMSEافزایش همبسهتگی و
نزدیک شدن واریانس مقادیر شبیهسازی مدلهها بهه مشهاهدت شهده
اس که این خود سبب افزایش نمره مهارت مدل خواهد شد (شهک
 a 2تا  .)dدر مقایسه با دما (شک  )b-2در شبیهسازی بهارش اکثهر
مدلها دارای تغییرپریری بسیار زیادی نسب به مشاهدات هسهتند و
انحرا استاندارد مقادیر شبیهسازی بارش در اکثهر مهدلهها کمتهر از
مشاهدات اس (شک  .)d-2بر خهال بهارش شهبیهسهازی دمهای
متوسط در سراسر منطقه اختال چشمگیری در بین مدلها نهدارد و

تمام مدلها شبیه سازیهای تقریبا یکسهان و نزدیهک بهه مشهاهدات
دارند (شک  b-2و  .)dهمه مدلهها شهبیهسهازی بهتهری از الگهوی
مکانی و زمانی دما نسب به بارش دارند .به طهور کلهی نتهایج شهبیه
سازی دما و بارش برای ترکیب مدلها ( high-re Allو  )low-reبه
مشاهدات نزدیکتر اس و سبب بهبود نمره مهارت در شبیهسهازیهها
میشود (شک  b 2و  .)dاز اینرو در مطالعات ارزیابی منطقهای تغییر
اقلیم میتوان از ترکیب مدلها جه بهبود نتایج شبیهسازی استفاده
نمود.

شکل  -2نمودار تیلور برای متغیر ماهانه ( -)aدمای متوسط قبل از تصحیح خطا -)b( ،دمای متوسط بعد از تصحیح خطا -)c( ،بارش قبل از تصحیح
خطا -)d( ،بارش بعد از تصحیح خطا ،برای سراسر منطقه مورد مطالعه در دوره تاریخی .مدلهای  GCMو همچنین ترکیب مدلها ( :Allمتوسط
مقادیر تمام مدلهای  :high-re ،GCMمتوسط مقادیر مدلهای با تفکیکپذیری افقی باال و  :low-reمتوسط مقادیر مدلهای با تفکیکپذیری افقی
پایین ) بر روی نمودار با نمادهای مشخص شده است
Figure 2- Taylor diagram for monthly variable (a)- Average temperature before bias correction(b) - Average temperature
after bias correction, (c) - Precipitation before bias correction, (d) - Precipitation after bias correction, over the region based
on the historical period. GCM models and multimodel ensembles (All: Average of all GCM models, high-re: mean models
with high resolution, low-re: mean models with low resolution) are shown with different symbols

عملکرد مدلها و ترکیبهای آنها در شبیهسازی معیارهای تعریف
شده بر اساس نمره مهارت SSدر جدول 2 -آورده شده اس  .در اکثر
موارد ترکیب مدلها منتج به بهبود نمره مهارت میشود (جدول  .)2در
این مطالعه بر اساس نمره مهارت ( )SSهر مدل در شبیهسازی متغیهر
بارش و دمای متوسط (سهاالنه و ماهانهه  26تها  )SSکیفیه شهبیه
سازی مدلها برحسب مقدار ∆ از کم به زیاد مرتبسازی شد (جهدول
 ∆ .)2برای هر مدل فاصله اقلیدسی نمره مههارت آن ( 26تها )SSاز
نقطهای با نمره مهارت کام ( )1 ... 1 1اس ( .)15مقهادیر کمتهر ∆
نشان دهنده توافق بهتر شبیهسازیها با مشهاهدات اسه (جهدول .)2
ترکیب مدلها با نمرههای مهارت متفاوت سهبب مهیشهود خطاههای
موجود در مدلها بیاثر شود و منجهر بهه بهبهود نمهره مههارت بهرای
ترکیب مدلها شود ( 15و  .)3از اینرو ترکیبههای بسهیار متفهاوتی از
 21مدل مورد بررسی قرار گرف (از جمله ترکیبهای متفاوت 2تایی
 3تایی ...تا  21تایی) که در نهای ترکیب  7مدل M15 M7 M8
 M16 M18 M9و  M14به عنوان مدلهای انتخابی ()Selected
به کمترین مقدار ∆ ( )3/26برای سراسر منطقه مورد مطالعه منتج شد

(جدول  .)2مقدار ∆ برای ترکیب مدلها با اندازه تفکیک
 )reنسب به ترکیب مدلها با اندازه تفکیک پایین ( )low -reبیشهتر
اس و در ک نمره مهارت آنها نیز در شبیهسازی بارش و دما در اکثر
موارد از ترکیب مدلها با اندازه تفکیک پهایین ( )low -reبهتهر اسه
(جدول  .)2اما با اطمینان نمیتوان گف که هر چه اندازه تفکیک یک
مدل بهتر باشد مهارت آن مدل در شبیهسازی بارش و دما نیهز بهتهر
اس به عنوان مثال مدل  M8بارش و دمها را نسهب بهه  M6بهتهر
شبیهسازی میکند .این در حالی اس که مدل CMCC-CM, ( M6
 )0.748×0.75باالترین اندازه تفکیک را دارا اسه امها در ردهبنهدی
مدلها در جایگاه 17ام قرار میگیرد (جدول  .)2باز هم بهرای ترکیهب
مدلها ( low-re high-re Allو  )Selectedمقدار ∆ نسب به تک
تک مدلها کمتر اس و حاکی از مطلوبترین شهبیهسهازیهها اسه
(جدول .)2
باال (high-
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جدول  -2نمره مهارت ( )SSهر مدل و ترکیب مدلها برای بارش( )Prو دمای متوسط ( )Tماهانه و ساالنه در دوره تاریخی برای سراسر منطقه
مورد مطالعه
Table 2- Skill Score (SS) of each model and multi-model ensemble for annual and monthly precipitation (Pr) and
temperature (T) over the region based on the historical period
مدل
نمره مهارت برای دما ( )Tو بارش ( )Prدر هر ماه و ساالنه
)Skill Score for annual and monthly precipitation(Pr) and temperature (T
Annual

Dec

Pr T Pr

Nov

Pr T

Oct

Pr T

Sep

Pr T

Aug

Pr T

Jul

Pr T

Jun

Pr T

May

Pr T

Apr

Pr T

Mar

Pr T

و
Feb

Pr T

Jan

Pr T

T

0.65 0.34 0.57 0.26 0.66 0.18 0.60 -0.09 0.83 -0.17 0.87 0.17 0.89 0.11 0.90 0.25 0.87 0.21 0.82 -0.01 0.76 0.08 0.57 0.16 0.95 0.50
0.67 0.29 0.57 0.29 0.66 0.20 0.64 -0.14 0.83 -0.49 0.86 -0.12 0.89 0.13 0.89 0.20 0.88 0.17 0.81 -0.09 0.74 0.07 0.56 0.18 0.94 0.49
0.66 0.34 0.56 0.29 0.65 0.17 0.66 -0.11 0.84 -0.57 0.87 -0.25 0.89 0.16 0.90 0.22 0.87 0.21 0.81 -0.07 0.72 0.05 0.55 0.19 0.94 0.45
0.64 0.32 0.55 0.25 0.64 0.09 0.66 -0.15 0.84 -0.72 0.87 -0.50 0.89 0.17 0.90 0.21 0.86 0.19 0.79 -0.08 0.69 0.00 0.54 0.18 0.94 0.38
0.63 0.26 0.38 0.15 0.45 -0.09 0.67 -0.23 0.72 -0.33 0.62 -0.04 0.85 -0.04 0.85 0.11 0.76 -0.15 0.53 -0.45 0.27 -0.02 0.24 0.13 0.93 0.41
0.62 0.04 0.59 0.03 0.64 -0.01 0.23 -0.27 0.71 -0.71 0.84 -0.32 0.89 -0.02 0.88 0.09 0.75 0.27 0.67 -0.33 0.62 0.02 0.61 0.00 0.94 0.47
0.53 -0.13 0.55 -0.77 0.51 -0.14 0.47 -0.24 0.75 -0.13 0.84 0.04 0.87 -0.15 0.87 0.14 0.78 0.11 0.73 -0.23 0.65 -0.18 0.53 -0.36 0.94 0.35
0.62 -0.07 0.53 0.16 0.57 0.03 0.60 -0.88 0.67 -0.31 0.88 0.08 0.88 -0.09 0.89 0.06 0.86 -0.73 0.82 -0.11 0.77 -0.04 0.55 -0.19 0.94 0.49
0.58 -0.22 0.54 -0.15 0.59 0.01 0.58 -0.60 0.75 -0.42 0.83 -0.37 0.82 -0.01 0.86 0.15 0.71 -0.09 0.61 -0.09 0.64 -0.12 0.42 -0.18 0.94 -0.29
0.64 -0.26 0.52 0.10 0.60 -0.04 0.41 -0.94 0.82 -1.10 0.84 0.12 0.87 0.04 0.89 0.16 0.83 0.13 0.82 -0.23 0.76 0.07 0.57 -0.23 0.94 0.38
0.62 0.01 0.50 -0.08 0.51 0.09 0.10 -0.47 0.47 -1.12 0.70 -0.27 0.83 -0.06 0.83 0.25 0.82 0.26 0.62 -0.51 0.51 -0.05 0.46 -0.20 0.94 0.42
0.60 0.03 0.49 -0.07 0.47 -0.31 0.56 -0.42 0.73 -1.09 0.85 -0.09 0.84 -0.06 0.79 0.04 0.69 0.09 0.70 -0.76 0.66 0.03 0.43 -0.03 0.93 0.22
0.65 0.10 0.53 -0.10 0.59 -0.06 0.52 -0.21 0.70 -0.45 0.82 -0.50 0.84 -0.07 0.83 0.12 0.81 -0.53 0.69 -1.17 0.59 -0.16 0.41 0.13 0.93 -0.02
0.68 0.03 0.44 0.00 0.59 -0.22 0.68 -0.75 0.80 -1.65 0.73 -0.52 0.86 0.14 0.88 0.22 0.75 0.17 0.42 -0.24 0.53 0.07 0.61 -0.18 0.94 0.11
0.65 0.07 0.53 -0.03 0.61 0.02 0.54 -0.27 0.80 -1.14 0.83 -0.13 0.89 -0.50 0.87 -0.69 0.85 -1.00 0.75 -0.61 0.69 -0.06 0.67 0.08 0.94 0.23
0.56 -0.07 0.38 -0.01 0.60 0.01 0.55 -1.12 0.73 -2.23 0.73 -1.38 0.87 -0.11 0.86 0.08 0.78 0.04 0.58 -0.36 0.33 -0.11 0.49 -0.26 0.93 0.22
0.59 0.14 0.58 0.11 0.58 -0.20 0.64 -0.28 0.77 -1.24 0.79 -3.11 0.86 0.02 0.87 0.14 0.84 0.05 0.67 -0.28 0.63 0.04 0.42 0.14 0.94 0.27
0.59 0.05 0.50 -0.09 0.59 -0.11 0.44 -0.12 0.75 -1.13 0.75 -2.95 0.82 -0.29 0.75 -0.10 0.84 -0.10 0.69 -0.41 0.59 -0.18 0.48 -0.05 0.92 0.23
0.59 -0.20 0.52 -0.05 0.54 -0.25 0.48 -0.68 0.72 -1.03 0.79 -0.48 0.86 -0.33 0.84 -2.42 0.82 -0.68 0.73 -0.45 0.68 -0.12 0.44 -0.06 0.92 0.11
0.64 -0.32 0.57 -0.41 0.53 -0.43 0.59 -0.42 0.71 -1.55 0.84 -1.57 0.83 0.08 0.84 0.07 0.54 -0.08 0.64 -2.01 0.62 -0.01 0.46 -0.20 0.94 0.28
0.46 -0.29 0.35 -0.62 0.24 -0.03 0.25 -1.05 0.48 -1.07 0.68 -1.47 0.71 -0.19 0.78 0.10 0.46 -0.30 0.37 -1.82 0.40 -0.47 0.24 0.06 0.86 -0.76
0.59 -0.21 0.38 -0.13 0.36 -0.08 0.55 -2.05 0.75 -2.15 0.84 -0.07 0.82 -0.26 0.85 -1.01 0.81 -1.92 0.56 -0.25 0.58 -0.55 0.27 -0.54 0.92 0.10
0.54 0.08 0.57 -0.14 0.59 0.21 0.34 -1.86 0.81 -2.09 0.84 -3.69 0.86 -0.16 0.86 0.22 0.75 0.17 0.77 -0.14 0.69 -0.32 0.59 -0.17 0.94 0.48
0.42 -0.93 0.31 -0.76 0.33 -0.23 0.16 -0.88 0.49 -1.80 0.73 -3.11 0.78 -0.49 0.84 -0.32 0.70 -0.98 0.61 -0.71 0.54 -0.34 0.25 -0.36 0.90 -1.42
0.48 -0.46 0.33 -0.28 0.46 0.01 0.53 -1.05 0.41 -3.55 0.49 -5.77 0.85 -1.64 0.82 0.17 0.55 0.16 0.23 -0.25 0.41 -0.22 0.54 -0.49 0.93 0.36

ترکیب مدلها

∆
3.26
3.52
3.58
3.82
4.11
4.14
4.36
4.37
4.50
4.50
4.60
4.65
4.76
4.90
5.07
5.84
5.86
5.97
6.03
6.12
6.47
6.91
7.16
7.77
9.63

Model and
multimodel
ensembles
Selected a
high-re
All
low-re
M8
M7
M15
M9
M18
M16
M14
M12
M2
M4
M20
M21
M19
M10
M5
M13
M6
M17
M11
M3
M1

 Selected -aترکیب مدلهای  M16 M18 M9 M15 M7 M8و  M14اس .
 M14و a- Selected is multimodel ensembles of M8 M7 M15 M9 M18 M16

مقادیر ∆ و یا نمره مهارت ( )SSتقریبا بعد از ترکیب  5مهدل بهه
صورت مجانبی به مقدار معینی می میکند ( 15و  .)3به عبارتی بعهد
از ترکیب  5مدل افزدون مقادیر مدل دیگری به آنها تأثیر چشمگیری
در کاهش ∆ (یا افزایش  )SSندارد اما با این تعهداد مهدل ( 5مهدل)
عدم قطعی در شبیهسازی همچنان باال اس که میتوان با افهزایش
ترکیب مدلها به هف تا ده مدل عدم قطعی در شبیهسهازی را بهه
طور قاب توجهی کاهش داد ( 15و  .)3بنابراین در ایهن مطالعهه مهی
توان با در ن ر گرفتن ترکیب  7مدل ( Selectedکه به مراتهب کمتهر
از  21مدل  GCMمعرفی شده) عالوه بر حصول بهه بهتهرین شهبیه-
سازی (کمترین ∆) تا اندازه قاب قبولی عدم قطعیه را نیهز کهاهش
داد و نتایج قاب قبولی گرف  .این امر عالوه بر صرفهجویی در وق و
هزینه محاسبات میتواند پیشنگری (شبیهسازی) واقهعبینانههتهری از
تغییرات بارش و دما در دهههای آتی فراهم آورد.

متوسط بارش ساالنه در ک منطقه  397میلیمتر اس  .ماهههای
ژانویه فوریه مارس آوری اکتبهر نهوامبر و دسهامبر جهز مهاهههای
پربارش و سایر ماهها کمبارش اسه  .البتهه مهیتهوان بهرای منهاطق
شمالی (عرض  35/2-39/65درجه شمالی) ماه می را جز ماههای پهر
بارش و در مناطق جنوبی (عهرض  34/11-35/2درجهه شهمالی) جهز
ماههای کم بارش لحاظ کرد .برای نشان دادن عدمقطعیه در شهبیه
سازی دما و بارش در هر ماه و در هر ایستگاه از نمودار جعبهای نمهره
مهارت ( )SSاستفاده شد (شک  .)3نمره مههارت ( )SSبهرای شهبیه-
سازی بهارش ماهانهه در بهین مهدلهها ایسهتگاههها و مهاههها دارای
تغییرپریری قاب توجهی اس (شک  )a( - 3تها ( .))lبهه طهور کلهی
متوسط مقادیر نمره مهارت ( )Meanssبرای  21مهدل  GCMsبهرای
تمام ایستگاهها در ماههای پربارش بیشتر مساوی از  -1و در ماههای
کم بارش کمتر از  -1بوده اس (شک  )a( -3تا ( .))lبیشترین مقدار
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 بهرای مهاهσss  و کمترین مقهدارMeanss
 برای مهاهσss  و بیشترین مقدارMeanss ) و کمترین مقدارσss=0/23
3 ) اسه (شهکσss =106836/5 Meanss= -12679/94( آگوس

 برای متغیر بارش در تمام ایستگاههها طهی مهاهSS  مقدار.))h() وk(.)3  اس (شک-3  درصد مدلها بیش از75 های پربارش برای
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Station
 با استفاده از خروجی،) دمای متوسطz( -)n( ،) بارشm( – )a( ،) برای متغیر ماهانه و ساالنهSS( نمودار جعبهای بر اساس نمره مهارت-3 شکل
 دایره سیاه و قرمز به ترتیب مربوط به.ام است90 ام و10  خطوط خطا در پایین و باالی هر جعبه به ترتیب صدک. در هر ایستگاهGCM  مدل21
 برایGCMs  مدل21  برایSS  متوسط و انحراف استاندارد مقادیر، به ترتیبσss  وMeanss .) استSelected( ) و انتخابیAll( ترکیب همه مدلها
 ایستگاهها بر روی محور افقی از عرض جغرافیای شمالی به جنوبی مرتب شده است.تمام ایستگاهها است
Figure 3- Box plot based on skill score (SS) for monthly and annual variable, (a) - (m) Precipitation, (n) - (z) Average
temperature, based on the output of 21 GCM models at each station. Whiskers at the bottom and top of each box show 10th
and 90th percentiles. The black and red circles represent the combination of all models (All) and Selected, respectively. Meanss
and σss represent the mean and standard deviation of SS values for 21 GCMs over the stations, respectively. The stations are
arranged on a horizontal axis from the north to the south
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در تمام ایستگاهها عدم قطعی در شبیهسازی بارش طی ماههای
نوامبر دسامبر و مارس نسب به سایر ماهها کمتهر اسه و میهانگین
نمره مهارت نیز باالتر اس  .عدم قطعی در شبیهسهازی بهارش طهی
ماههای کم بارش نسب به ماههای پربارش در تمام ایستگاهها بیشتر
بوده و در مناطق جنوبیتر این عدم قطعی (به ویژه در ماه آگوس و
سپتامبر) بسیار بیشتر هم میشود (شک  )a(- 3تا ( .))lبه طهور کلهی
میتوان گف عدم قطعی در شبیهسازی بارش در مناطق جنهوبیتهر
بیشتر بوده و طی ماههای کم بارش بسیار بارزتر میشهود (شهک -3
( )aتا ( .))mمقادیر شبیهسازی شهده متوسهط سهاالنه بهارش تفهاوت
چمگیری با مقادیر مشاهده شده در بین ایستگاهها نشان نمیدهد امها
اندکی برای مناطق جنوبی این تفاوت بیشتر بوده اس که این سهبب
شده مقدار  SSبرای مناطق جنوبیتر کمتر و عدم قطعی نیهز بیشهتر
باشد (شک .)m - 3
به طور کلی  Meanssدر شبیهسازی دمای متوسط برای  21مدل
 GCMsبرای تمام ایسهتگاههها در مهاهههای ژانویهه فوریهه مهارس
جوالی آگوس دسامبر بیشتر از  -0/73اس (شک  )n( 3-تا (.))y
عالوه بر این طی این ماهها در تمام ایستگاههها مقهدار  SSبهرای 90
درصد مدلها بیش از  -3اس (شک  .)3بیشترین مقهدار  Meanssو
کمترین مقدار  σssبرای مهاه ژانویهه ( )σss=0/38 Meanss=-0/19و
کمتهرین مقههدار  Meanssو بیشههترین مقههدار  σssبههرای مههاه سههپتامبر
( )σss 2/45= Meanss= -1/86اس (شک  )n(- 3و( .))vمیتهوان
گف عدمقطعی در شبیه سازی دمای متوسهط طهی مهاهههای سهرد
(دسامبر ژانویه فوریه و مارس) نسب به سایر ماهها بسیارکمتر اس .
این عدم قطعی در ماههای سپتامبر اکتبر و نوامبر بسیار بیشتر اسه
و در مناطق جنوبیتر بیشتر بارز اسه (شهک  )n( -3تها ( .))yشهبیه
سازی دمای متوسط ساالنه در بین مدلها در هر ایستگاه دارای تغییر
پریری کمی اس و عدم قطعی در شبیه سازی دمای متوسط ساالنه
نسب به دمای متوسط ماهانه بسهیار بسهیار کمتهر بهوده و همچنهین
دارای نمره مهارت بهاالتری ( )Meanss=0/15نیهز اسه (شهک -3
(.))z
به من ور درک اثر تحصیح خطا بر روی خطاهای غیرسیستماتیک
و سیستماتیک به عنوان نمونه ازنمودار  RMSEو ضریب همبسهتگی
بارش و دمای متوسط ساالنه استفاده شهد (شهک  .)4متوسهط مقهدار
 RMSEبهههرای ترکیهههب مهههدلهههها ( low-re high-re Allو
 )Selectedبرای شبیهسازی متوسط ساالنه بارش و دما به ترتیب 93
میلیمتر (قب از تصحیح خطا  162میلیمتر) و  0/6درجه سانتیگهراد
(قب از تصحیح خطا  1/9درجه سانتیگراد) اس  .بنهابراین تصهحیح
خطا برای مقادیر شبیهسازی متوسط سهاالنه بهارش و دمها طهی دوره
تاریخی به مقدار قاب توجهی  RMSEرا کاهش داده اس (شک .)4
این نشان میدهد که دما و بارش شبیه سازی شهده توسهط مهدلهها
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دارای خطههای چشههمگیری اسه کههه اسههتفاده مسههتقیم از آنههها را در
مطالعات منطقهای بررسی اثر تغییر اقلیم دچار محهدودی مهیکنهد و
میبایستی حتما تصحیح خطا بر روی آنها صهورت پهریرد .بهر خهال
کاهش قاب توجه مقدار  RMSEبعد از تصحیح خطا مقهدار ضهریب
همبستگی قب و بعد از تصحیح خطا کم و بیش تفاوت چندانی نمهی
کند (شک  .)4این در حالی اس که بعهد از تصهحیح خطها متوسهط
مقههدار نمههره مهههارت ترکیههب مههدلههها ( low-re high-re Allو
 )Selectedبرای متوسط ساالنه بارش و دما به ترتتیب ( -0/07قب
از تصحیح خطا  )-3/25و ( 0/33قب از تصحیح خطها  )-6/03مهی
شود .بنابراین میتوان گف افزایش نمره مهارت بعد از تصحیح خطها
بیشتر به دلی کاهش قاب توجهه خطهای غیرسیسهتماتیک (شهرطی)
اس و خطای سیستماتیک (غیرشرطی) کم و بیش همچنان در همان
سطح باقی میماند (رجوع شود به رابطه  .)5این ناتوانی مهیتوانهد بهه
دلی مهارت محدود مدلها در شبیه سازی خصوصیات الگویی دمها و
بارش و دامنه تغییرپریری خروجهی آنهها در منطقهه باشهد .ههر چنهد
استفاده از روش آماری سبب کاهش چشمگیر خطای غیرسیستماتیک
شد اما خطای سیستماتیک تغییر چندانی نداشه  .از اینهرو روشههای
آماری تصحیح خطها نمهیتواننهد فراینهدهههای فیزیکهی مهدلهها یها
مکانیسمهای بازخوردی در ارتباط با دیگر متغیرهای اقلیمی را در ن ر
بگیرند ( .)6خطای سیستماتیک جز محهدودیتهای ذاتهی مهدلهها در
شبیهسازی متغیرهای اقلیمی در منطقه مهورد مطالعهه اسه  .از اینهرو
پیشنهاد میشود در آینده توانایی خود مدلها افزایش یافتهه یها روش-
های تصحیح خطایی توسعه یابد کهه بتوانهد ایهن محهدودی را رفهع
نماید .با این وجود هم در حال حاضر نمیتوان از خروجی مدلهها بهه
طور مستقیم در مطالعات منطقهای تغییر اقلهیم اسهتفاده نمهود و مهی
بایستی آنها را با استفاده روشههای موجهود تصهحیح خطها تصهحیح
نمود .روشهای از تصحیح خطا مشابه آنچه استفاده شد در مطالعهات
دیگر نیز بکارگیری شده اس ( 24و .)23
همانطور که بیان شد نتایج ترکیب مدلها (low- high-re All
 )Selected reبه مشاهدات نزدیکتر بود .بنابراین برای پهیشنگهری
تغییرات بارش و دما در دهههای آتی از نتایج آنهها مهیتهوان اسهتفاده
نمود .حتی میتوان از ترکیب مهدلههای  Selectedبهه عنهوان یهک
پیشنگری محتم تر بهره برد و آن را مرجع قرار داد .در مناطق مورد
مطالعههه در آینههده نزدیههک ( )2065-2045بههرای سههناریوی انتشههار
 RCP2.6و  RCP8.5تغییرات بارش نسهب بهه دوره پایهه (-1975
 )2005به ترتیب مابین  -9تا  13و  -5تها  8درصهد و در آینهده دور
( )2080-2100به ترتیب مابین  -10تها  14و  -13تها  17درصهد در
بین ترکیب مدلها ( )Selected low-re high-re Allمتغیر اسه
(شک  a 5تا .)d
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شکل  RMSE - 4و ضریب همبستگی بین مقادیر مشاهده شده و ترکیب چندگانه مدلها ( )Selected ،low-re ،high-re ،Allبرای متوسط ساالنه
بارش و دمای متوسط برای ایستگاههای مورد مطالعه در دوره تاریخی )a( ،و ( -)cدما و بارش قبل از تصحیح خطا )b( ،و ( -)dدما و بارش بعد از
تصحیح خطا .ایستگاهها بر روی محور افقی از عرض جغرافیای شمالی به جنوبی مرتب شده است
)Figure 4- RMSE and the correlation coefficient between observed and multiple models values (All, high-re, low-re, Selected
for the average annual precipitation and temperature for the stations over the historical period, (a) and (c) - temperature and
precipitation before bias correction, (b) and (d) - temperature and precipitation after bias correction. The stations are
arranged on a horizontal axis from the north to the south

در پیشنگری تغییرات بارش در بین ایستگاهها بها عهدم قطعیه
روبهرو هستیم بطوریکه در اکثر مناطق نتایج ترکیب مدلهای high-
 reنشان از افزایش مقدار بهارش دارد در حالیکهه ترکیهب مهدلههای
 low-reحاکی از کاهش مقدار بارش اس (شهک  a -5تها  .)dایهن
وضههعی بههرای سههناریوی انتشههار  RCP8.5و در پایههان قههرن بههارزتر
اس (شک  .)d- 5به طوری که نتایج سایر ترکیبات مدلها بها نتهایج
ترکیب مدلهای  Selectedدارای اختال اس (شک  a 5تا  )dبهه
ویژه در آینهده دور و بهرای سهناریوی انتشهار  RCP8.5پهیشنگهری
مقادیر تغییرات بارش برای ترکیب مهدل ههای  high-reو  low-rاز
ترکیب مدلهای  Selectedفاصله دارد(شک  .)d -5می توان گفه
عدم قطعی در پیشنگری تغییرات بارش به دوره زمانی پیشنگهری
سناریوی انتشار و انتخاب مدل بستگی دارد .به طوری کهه ایهن عهدم
قطعی در دورهههای زمهانی آینهده دورتهر و بهرای سهناریوی انتشهار
 RCP8.5بیشتر میشود .با این وجود در آینده نزدیهک ترکیهب مهدل
های انتخابی ( )Selectedتحه سهناریویی انتشهار  RCP2.6نشهان

میدهد مقدار بارش در عرضهای شمالی (بیشتر از  38درجه) میانهه
( 38-36درجه) و جنوبی ( 36-34درجه) به ترتیب به طور متوسط بها
افزایش  2 10و 1درصدی نسب به دوره پایه روبه رو اسه و تحه
سناریوی انتشار  RCP8.5در عرضهای شهمالی بهه طهور متوسهط 7
درصد افزایش و در عرضهای میانهه و جنهوبی بهه ترتیهب بهه طهور
متوسط  -1و  -4درصد نسب به دوره پایه کاهش مییابد (شک - 5
 aو  .)dعالوه بر ایهن در آینهده دور نتهایج تحه سهناریویی انتشهار
 RCP2.6حاکی از افزایش مقدار بارش به طور متوسهط  2 9و 0/35
درصد به ترتیب در عرضهای شمالی میانه و جنهوبی اسه و تحه
سناریویی انتشار  RCP8.5مقدار بارش در عرضهای شمالی به طهور
متوسط  8درصد افزایش و در عرضهای میانه و جنوبی به ترتیب بهه
طور متوسط  -2و  -8درصد نسب به دوره پایه کاهش مییابد .پهس
بطور کلی میتوان گف در بدبینانه ترین حال در پایان قرن منهاطق
شمالی شاهد افزایش بارش بوده و در حرک به سوی مناطق جنهوبی
تر مقدار کاهش بارش بیشتر میشود و تا  -10درصد میرسد.

ارزیابی شبیهسازي دما و بارشِ مدلهاي اقلیمی ...
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high-re

شکل  –5تغییرات بارش و دما برای ترکیب چندگانه مدلها ( )Selected ،low-re ،high-re ،Allدر هر ایستگاه نسبت به دوره -)a( .2005-1975
( )dتغییرات بارش بر حسب درصد )h(-)e( ،تغییرات دما ( ،)◦Cبرای دو سناریوی انتشار  RCP8.5و  RCP2.6و در دورههای آینده نزدیک(-2045
 )2065و آینده دور( ،)2100-2080ایستگاهها بر روی محور افقی از عرض جغرافیای شمالی به جنوبی مرتب شده است
Figure 5- Multimodel mean (All ،high-re ،low-re ،Selected) change in precipitation and temperature at each station in relation
to the historical period, (a) - (d) Precipitation changes (%), (e) - (h) Temperature changes (C◦), for both RCP8.5 and RCP2.6
scenarios and the near term (2045-2065) and the long term (2080-2100). The stations are arranged on a horizontal axis from
the north to the south

در مناطق مورد مطالعه در آینده نزدیک افهزایش دمها نسهب بهه
دوره پایهه بهرای سهناریوی انتشهار  RCP2.6و  RCP8.5بهه ترتیههب
مابین  1/3تا  2و 2/5تا  3/4درجهسانتیگراد و در آینده دور به ترتیب
 1/1تا  1/9و  4/5تا  6/1درجهسهانتیگهراد در بهین ترکیهب چندگانهه
مدل¬ها ( )Selected low-re high-re Allمتغیر اس (شهک 5
 eتا  .)hاین اختال چشمگیر بین سناریوهایی انتشار در پهیشنگهری
افزایش دما به ویژه در آینده دور به عل تفاوت در مسیر تعریف شهده
انتشار گازهای گلخانهای در سناریوها اس  .بطوریکه که تا پایان قرن
 RCP8.5افزایش دائمی انتشار گازهای گلخانهای را نشان میدهد در
حالیکه  RCP2.6در پایان قرن با کهاهش و تثبیه انتشهار گهازههای
گلخانهای همراه اس  .از آنجا که در پیشنگهری تغییهرات دمها بهرای
سناریوی انتشار  RCP8.5نسب به  RCP2.6اخهتال مقهادیر بهین
ترکیب چندگانه مدلها بیشتر اس میتهوان گفه عهدم قطعیه در
پیشنگری دما برای  RCP8.5نسب به  RCP2.6بیشتر اس (شک
 e 5تا  .)hترکیب مدلهای انتخهابی ( )Selectedدر اکثهر منهاطق در
آینده نزدیک و دور افزایش دمای بیشتری را نسب به دیگهر ترکیهب
مدلها برای مناطق شبیهسازی کرده اس (شک  e 5تا  .)hدر آینهده
نزدیک ترکیب مدلهای انتخابی ( )Selectedتح سناریویی انتشهار
 RCP2.6نشان میدهد مقدار دما در عرضهای شمالی (بیشتر از 38
درجه) میانه ( 38-36درجه) و جنوبی ( 36-34درجه) بهه ترتیهب بهه
طور متوسط  1/7 1/6و 1/8درجه سهانتیگهراد نسهب بهه دوره پایهه
افزایش مییابد و تحه سهناریوی انتشهار  RCP8.5در عهرضههای

شمالی میانه و جنوبی به طور متوسط  3/0 2/8و  3/2درجهه سهانتی
گراد نسب به دوره پایه افزایش مییابد .عالوه بر ایهن در آینهده دور
تح سناریوی انتشار  RCP2.6مقدار دما به طور متوسط  1/7 1/5و
 1/7درجه سانتیگراد به ترتیب در عرضهای شمالی میانه و جنهوبی
افزایش مییابد و تح سناریوی انتشار  RCP8.5دما به طور متوسط
 5/5 5/1و  5/9درجه سانتیگراد به ترتیهب در عهرضههای شهمالی
میانه و جنوبی افزایش مییابد .پس بطور کلی میتوان گف درحرک
به سوی مناطق جنوبیتر مقدار افزایش دما بیشتر خواهد بود.

نتیجهگیری
در مناطق عمده تولیهد گنهدم دیهم در ایهران عملکهرد  21مهدل
( CMIP5از  18مرکز توسعه و تهدوین مهدلههای اقلیمهی) در شهبیه
سازی دما و بارش ماهانه مورد ارزیابی قرار گرف  .تغییر اقلیم میتواند
بر تولید محصول و به تبع آن بر وضعی اجتماعی مردمان این مناطق
تاثیر گرار باشد .ارزیابیها نشان داد شبیهسازی مدلها با خطها همهراه
اس و میبایستی حتما قب از اسهتفاده آنهها در مطالعهات منطقههای
تغییر اقلیم تصحیح شوند .اگرچه تصحیح خطا سبب بهبود قاب توجهه
شبیهسازیهای مدلها میشود اما همچنان خطای سیستماتیک مدل-
ها قاب توجه اس  .انتخاب یک مدل تنها از بین مدلها در مطالعهات
منطقهای تغییر اقلیم نمیتواند مناسهب باشهد .بلکهه بهرای پاسه بهه
نیازهای مطالعاتی باید ترکیبی بهینه از مدلها را بها توجهه بها منطقهه
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- عهدم.مناطق جنوبیتر این عدم قطعی بسیار بیشتر هم می شهود
قطعی در شبیه سازی دمای متوسط طی ماههای سهردتر نسهب بهه
 بر اساس نتایج مدلهای انتخابی میتوان. سایر ماهها بسیارکمتر اس
گف در بدبینانهترین حال در پایان قهرن حاضهر منهاطق شهمالیتهر
شاهد افزایش بارش بوده و در حرک به سوی مناطق جنوبیتر مقدار
 درصد میرسد و دمها بهه طهور-10 کاهش بارش بیشتر میشود و تا
. درجه افزایش مییابد5/5 متوسط در تمام مناطق

1024

- تا عالوه بر کاهش عدمقطعی در شهبیه. مورد مطالعه در ن ر گرف
 از.سازی مدلها پیشنگری های دقیقتری از تغییرات اقلیمی ارائه داد
 مدل) را تعیین شد که ترکیب آنها7(  مدل21 اینرو زیر مجموعهای از
میتواند عالوه بر صرفهجویی در وق و هزینه محاسبات به بهتهرین
 البته با اطمینان نمیتهوان گفه کهه هرچهه انهدازه.نتیجه منجر شد
تفکیک یک مدل بهتر باشد مهارت آن مدل در شبیه سازی بهارش و
 عدم قطعی در شبیهسازی بارش طی ماههای کهم. دما نیز بهتر اس
بارش نسب به ماههای پربارش در تمام ایستگاهها بیشهتر بهوده و در
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Introduction: Achieving sustainable practices of mitigation and adaptation to climate change requires
accurate projections of climate change in each region. In this regard, Coupled Model Inter-comparison Project
(CMIP) over the past 20 years has shown a good performance. Therefore, new CMIP5 climate models are
expected to be bases for many climate change studies. These models use a new set of emission scenarios called
Representative Concentration Pathway (RCP) to project climate change. Climate change is expected to impact
wheat production and food security in Iran. So far, no study has not been conducted to regionally project climate
change based on new CMIP5 models and RCP scenarios over the major wheat-producing areas in Iran. Our
objective was to evaluate the performance of CMIP5 climate models in simulating temperature and precipitation
in these areas. In addition, different combinations of climate models were evaluated to select appropriate models
in these areas.
Materials and Methods: According to the latest data, nearly 60% of rainfed wheat is produced within our
study area. The mean monthly temperature and precipitation data were provided by Meteorological Organization
of Iran for synoptic stations. Period of 1975-2005 was considered as a historical period (baseline period). We
evaluated outputs from 21 GCMs from CMIP5 climate models for monthly values of total precipitation and
mean surface air temperature. One in ten ensembles of each GCM model was evaluated as available. We used
model outputs for two emission scenarios i.e. RCP-2.6 and RCP-8.5, for the future periods of 2045–2065 and
2080-2100 to project temperature and precipitation changes. We assigned the models into two groups, high
resolution (models less than 2° latitude/longitude, high-re; 11 models) and low resolution (models greater than 2°
latitude/longitude, low-re, 10 models). Output GCM models were used for a grid in which recorded data are
available. We applied the equidistant quintile-based mapping method (EDCDF) to correct bias of monthly
precipitation and temperature simulated by models in the historical period (1975-2005) and, then in the future
periods. We also used the root mean square error (RMSE), the coefficient of correlation and the skill scores (SS)
to evaluate the model performance.
Result and Discussion: Average of all ensembles of an individual model outperformed the other ensembles
in simulating the historical climate. This superiority is largely caused by the cancellation of offsetting errors in
individual ensembles of a model, and also reduces the effects of natural internal climate variability in
simulations. Taylor diagram showed, contrary to a simulation of temperature, simulations of precipitation have
great variability than observations and the standard deviation of simulated precipitation values was less than that
of observations for most used models. The models simulated temperature much better than precipitation across
the region. Contrary to precipitation, the simulated temperature did not show a significant difference among the
models. Several combinations of models resulted in an improvement in precipitation and temperature
simulations. Therefore, a combination of models can be used in regional climate change assessment studies. The
models performance for simulating the historical climate was evaluated based on skill score (SS) and Δ (the
Euclidian distance from perfect skill, point (1, 1, 1, . . . , 1)). Many different combinations of 21 GCM models
were evaluated, which combination of 7 models as selected models yielded a lower Δ and higher skill scores. For
multimodal ensemble (MME) mean (All, high-re, low-re and Selected, models) Δ value was less than that for
individual models. SS values in the simulation of precipitation were more than -3 for 75% of models during the
high precipitation months. Uncertainty in the simulation of precipitation during the low precipitation months was
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more than that of high precipitation months and it was even much more in southern areas (especially in August
and September). Uncertainties in temperature and precipitation changes projections were affected by the
scenario, the time period and models selected. All models showed biases indicating the fact that direct use of
such models in climate change studies (without bias correction) is not recommendable. Although the use of
statistical methods for bias correction resulted in a significant reduction of nonsystematic biases, systematic
biases were not considerably influenced. Precipitation will increase in northern areas toward the end of the
century and a higher reduction in precipitation is anticipated in the southern areas. The average, long-term
(2080–2100) temperature increase was 5.5°C under RCP-8.5. Further, temperature increase will be greater in the
southern regions.
Conclusion: Performance of 21 GCMs from CMIP5 climate models were evaluated in major rainfed wheatproduction areas in Iran and temperature and precipitation changes were projected under RCP-2.6 and RCP-8.5.
Taking into account all GCM’s initial conditions (if they are available) leads to a better performance.
Simulations of models exhibited biases, so models output must be corrected before they can be used in regional
climate change assessment studies. Although bias correction resulted in a significant reduction of nonsystematic
biases, systematic biases were not significantly affected. The MME (All, high-re, low-re and Selected, models)
consistently outperformed individual models for both precipitation and temperature suggesting that a smaller
group of models can be used in regional climate change assessment. We recognized a subset of 21 models (7
selected models) based on performance that combination of them can provide the best performance and plausible
future projections.
Keywords: Biases correction, Emission scenarios RCP, Skill Score (SS), Systematic biases
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