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 چکیده
 هایشبکه در اتمسفری برای عناصر را جهانی سطح در اقلیم تغییر اثر که هستند تنها ابزاری جهان عمومی گردش هایمدل حاضر در حال
سیینوپتیک امیدیه  هایایستگاه روزانه دمای حداکثر و میانگین، حداقل هایدادهبا استفاده از در این تحقیق  .کنندسازی میشبیه مکانی بزرگ

های شهرستان دادهدست آمده از ه با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج ب 2900 تا سال SDSMافزار به کمک نرمدر استان خوزستان  و دزفول
 های ساالنه مشاهده، داده33/10سازی شده میانگین دما های ساالنه مدلو داده12/11میانگین دما  شده های ساالنه مشاهدهداده شامل امیدیه

های ساالنه و داده 33/0دما  کمینه شده های ساالنه مشاهده، داده00/33دما  بیشینهسازی شده های ساالنه مدلو داده 2/32دما  بیشینه شده
 کمینهو  110/1دما  بیشینه ،901/9میانگین دما شده مشاهده شده و مدلسازیانحراف معیار ساالنه تفاضل ، 11/19دما  کمینهسازی شده مدل
های و داده13/12میانگین دما  شده های ساالنه مشاهدهدادهشامل  های شهرستان دزفولدست آمده از دادهه نتایج بباشد. می 019/9دما 

دما  بیشینهسازی شده های ساالنه مدلو داده 1/31دما  بیشینه شده های ساالنه مشاهده، داده30/11سازی شده میانگین دما ساالنه مدل
مشاهده انحراف معیار ساالنه تفاضل ، 32/0دما  کمینهسازی شده های ساالنه مدلو داده 23/1دما  کمینهای های ساالنه مشاهده، داده39/31

با مدل  دما سازیشبیهدر ادامه باشد. می212/1دما  کمینهو 030/1دما  بیشینه ،901/9میانگین دما انحراف معیار ساالنه شده شده و مدلسازی
HadCM3  تحت سناریوهایA2 و B2برای دو ایستگاه صورت گرفت.  2900سال  تا 
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 سرآغاز
 هایآن از دغدغه تغییر و اقلیم بر ایگلخانه گازهای افزایش تاثیر

 فرآیندهای بر تمامی اقلیم تغییر که چرا .است پژوهشگران

 بشر بر زندگی آن تبع و به آب منابع خصوص به طبیعیمنابع

 گردش اقیانوسی -اتمسفری شده های جفتمدل است. تاثیرگذار

 اقلیمی متغیرهای سازیشبیه به قادر (AOGCM)  جو عمومی

 هایهتوان معادلمی ها،مدل این بر استناد . باهستند درآینده

 ,Wilby & Harris) نمود حل را هوا هایتوده حرکت دینامیکی

 افزایش خصوص در مختلفی سناریوهای رو،این زا .(2006

 تعریف جو عمومی گردش هایمدل در قالب ایگلخانه گازهای

 گردش عمومی هایمدل مکانی دقت که جایی است. از آن شده

 علوم مستقیم در طوربه را آنها نتایج وانتنمی است، کم جو بسیار

 مکانی هایبه مقیاس تبدیل نیازمند ،بنابراین. برد کاربه فمختل

 به .گویندمی گردانی ریزمقیاسآن  به که است ترکوچک

 کردن برای ریزمقیاس آماری و دینامیکی روش دو طورکلی،

 هاآن بر مبتنی مختلفی هایکه مدل (IPCC, 2007) دارد وجود

 هایاز داده استفاده با اول روش در .است آمده وجود به

 آماری و ریاضی هایگرفتن روش اختیار در با و موجود هواشناسی

 .گیردمی صورت بینیپیش و پارامترها بررسی ،زمانی هاییرس
 این در .شودمی استفاده مقیاس تغییر هایمدل از دوم روش در

 سناریوی با فرض و جو دینامیکی شرایط گرفتن نظر در با هامدل

 هایمدل خروجی زمانی و ییتفکیک فضا قدرت مشخص اقلیمی

 Hellstrom, 2006).) یابدتغییر می عمومی گردش
آماری  هایمدل دقت خصوص در زیادی هایتاکنون پژوهش

در  .شده است انجام ایران و دنیا در آماری گردانیریزمقیاس
 GCMهای ریزمقیاس نمایی داده برایرا  SDSMمدل  ایمقاله

ساله  01آمار . در این تحقیق بررسی کردندبارش و دما در ایران 
 (Samadineghab بررسی شد A2ایستگاه تحت سناریوی  01

et al., 2011) .بررسی اثر عوامل مورفو اقلیمی بر  در پژوهشی
. در این شددر حوضه دریاچه ارومیه و سقز انجام  SDSMمدل 

مترین آباد بیشترین اختالف و ایستگاه تبریز کمقاله ایستگاه پارس
در  .((Ghermezcheshme et al., 2014 اختالف را داشت

انجام  SDSMسازی دما با روش در شهر یزد شبیهدیگر  پژوهشی
ساله واسنجی صورت گرفت.  09د. در این تحقیق در یک دوره ش

 سازی شده و ایستگاه منتخب خطایهای شبیهبا استفاده از داده
 (Rouhipanah مطلق میانگین و ضریب همبستگی محاسبه شد

et al., 2014). Koukidis & Berg (2010)  مدل حساسیت
SDSM  ریزمقیاس نمایی بررسی کردند. در این تحقیق  برایرا

 .در جنوب آنتاریو مورد بررسی قرار گرفت GCMهای داده

Vaseghi et al., 2011))  رواناب حوضه قره سو را تحت تاثیر
های نظر گرفتن مدل با در A2و  B1 سناریوهای انتشار

 ( ,.Goodarzi et al .بررسی کردند AOGCM جمعیدسته

را در ریزمقیاس کردن متغیرهای  SDSMدقت روش  (2011
 نتایج .دادند قرار بررسی مورد روزانه بارش و حداقل حداکثر،دمای 

 دمای میانگین قادر به برآورد به خوبی مدل این که داد نشان

 ایمشاهده مقدار کمتر از را کمی بارش و بوده حداکثر و حداقل

 .است نموده برآورد
این تحقیق شهری از شمال خوزستان )دزفول( و شهری از در 

افزار جنوب خوزستان )امیدیه( با شرایط کامال متفاوت به کمک نرم
SDSM ل اثر عوامشوند و با یکدیگر مقایسه می 2900 تا سال

 اقلیمی بر دقت ریزمقیاس گردانی مدل چندگانه خطی -مورفو
 شود.بررسی می

 

 هامواد و روش
در این پژوهش دو شهر دزفول و امیدیه از استان خوزستان مورد 

کیلومتر  0922شهرستان دزفول با مساحت بررسی قرار گرفتند. 
دقیقه طول شرقی  31درجه و 01دقیقه تا  29درجه و 01مربع بین 

در شمال استان خوزستان دقیقه عرض شمالی  93درجه و 32 و
از غرب  ،به استان لرستان این شهرستان از شمال قرار گرفته است.

های چهار غربی به شهرستان اندیمشک از شرق به استان و شمال
ز ، اشرقی به شهرستان مسجد سلیمانبختیاری از جنوبمحال

غربی به های شوشتر و اهواز و از جنوبجنوب به شهرستان
دارای شهرستان امیدیه  شود.شهرستان شوش محدود می

 02درجه و  00دقیقه شمالی و  03و  درجه 39مختصات جغرافیایی
. این است استان خوزستانهای دقیقه شرقی از شهرستان

 رامشیر، ماهشهر، هندیجان، آغاجاریهای شهرستان با شهرستان

 مرز است. هم رامهرمزو 
 روزانه دمای حداکثر و میانگین، حداقل هایداده پژوهش، این در

 جایی آن شد. از سیینوپتیک امیدیه و دزفول تحلیل هایایستگاه

 است، 2910تا  AOGCM 1012 هایداده بررسی مورد دوره که

 مقیاسبازه زمانی فوق مالک عمل قرار گرفت. سپس از مدل ریز 
  یـرگرسیون از روابط در این مدل که استفاده شد. SDSM گردانی

 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
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 های مورد مطالعهموقعیت شهرستان (:1)شکل 

 
 واسنجی برای هاداده درصد 93 شود،استفاده می خطی چندمتغیره

اعتبارسنجی به  برای دیگر درصد 23 و رگرسیونی روابطتعیین  و
 آتی و حاضر دوره HadCM 3جایی که مدل از آن کار گرفته شد.

 ند،نکمی محاسبه ا(هکنندهینیبپیش) را سینوپتیکی پارامتر 22

 متغیرها تجمعی خطای با همراه متغیر 22 با رابطه کی ایجاد

 این برای .یابد کاهش مرتبط متغیرهای به باید و است همراه
 عوامل با هاکنندهبینیپیش از کی هر همبستگی میزان منظور،

 که متغیرهایی و محاسبه حداکثر و حداقل میانگین، یادم وابسته

 .شدند انتخاب بودند، برخوردار الییبا همبستگی از

 وجود بحث، مورد اقلیمی عوامل با متغیرها همبستگی بر عالوه

 در و گرفت قرار تحلیل مورد نیز متغیرها بین داخلی همبستگی
 کی هر با متغیرها داریمعنی جزیی، تگیسهمب به توجه با نهایت

 ایستگاه دو در .شد انتخاب عوامل ترینمهم وابسته عوامل زا
 رابطه تعیین برای 2999تا  1012های دزفول و امیدیه سال

از . برای واسنجی شد گرفته نظر در مدل واسنجی و رگرسیونی
 ،استفاده شد. پس از استخراج رابطه رگرسیونی NCEPهای داده
های ها با دادههای کلی دوره مشاهداتی ایستگاهآن با داده دقت

HadCM 3  د.شسنجیده  

به ترتیب  SDSM ریزمقیاس نمایی متغیرهای اقلیمی توسط مدل
 د:شومراحل زیر انجام می

 بینی شونده وپیش هایداده سازیآماده .1

 بزرگ مقیاس هایکنندهبینیپیش
 ها ها و تغییر شکل دادهکنترل کیفیت داده .2

 کنندهبینیانتخاب بهترین متغیرهای پیش .3

 کالیبره کردن مدل .0

 نده مشاهداتیکنبینیتولید مولد هواشناسی با استفاده از پیش .3

 آنالیز آماری .2

 خروجی گرافیکی مدل  .9

های کنندهبینیگیری از پیشتولید سناریوی اقلیمی با بهره .1
 اقلیمی مدل

افزار های تعبیه شده در محیط نرمتمامی مراحل باال توسط گزینه
SDSM  منظور تعیین سناریوی. در این تحقیق بهگرفتانجام 

مناسب که شرایطی مشابه با شرایط منطقه داشته باشد، مدل 
HadCM3  تحت سناریوهایA2  وB2  برای این منطقه مورد

بررسی قرار گرفت. هر یک از سناریوهای فوق شرایطی از اقلیم 
 ;Farzaneh et al., 2010)دهد. آینده را در اختیار کاربر قرار می

Tavassoli et al., 2010; 2011 (Zarghami et al.,.  
 

 نتایج
 یه:های دمایی ایستگاه سینوپتیک امیدسازی شاخصشبیه

در این قسمت با استفاده از پارامترهای بزرگ مقیاس مشاهداتی 
NCEP و نرم افزار  SDSMهای کنندهبینیبه انتخاب پیش

ور، از منظنیاز پرداخته شد. بدین منتخب پارامترهای اقلیمی مورد
و توابع مختلف آنها، NCEP پارامتر بزرگ مقیاس 22بین 

هایی بزرگ مقیاس برای متغیرهای اقلیمی موردنظر پارامترهای
این پارامترها شامل میانگین فشار سطح دریا، ارتفاع د. شانتخاب 

، رطوبت نسبی نزدیک سطح هکتوپاسکال 399ژئوپتانسیل سطح 
 مدل پارامترهای ضریب (1) در جدو ل. بودندو میانگین دما  زمین

 تفصیل آمده است.سازی در ایستگاه امیدیه به شبیه برای
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  جهت مدل پارامترهای ضریب (:1) جدول

 ایستگاه امیدیه سازیشبیه

 -Durbin ماه

Watson 
SE 2R 

 913/9 922/3 131/9 ژانویه

131/9 فوریه  922/3  913/9 

131/9 مارس  922/3  913/9  

131/9 آوریل  922/3  913/9  

131/9 می  922/3  913/9  

131/9 جون  922/3  913/9  

131/9 جوالی  922/3  913/9  

131/9 آگوست  922/3  913/9  

131/9 سپتامبر  922/3  913/9  

131/9 اکتبر  922/3  913/9  

131/9 نوامبر  922/3  913/9  

131/9 دسامبر  922/3  913/9  

131/9 میانگین  922/3  913/9  

SE 2 استاندارد، خطایR تعیین ضریب 

 
های با دادهسازی دوره ارزیابی مدل همراه نتایج حاصل از شبیه

چه ه شده است. چنانیارا (2) در جدولشهرستان امیدیه ای مشاهده
های مدل NCEPهای از این جدول مشخص است، نوع داده

سازی جهانی و همچنین نوع متغیر وابسته در میزان دقت شبیه
. نشان داده شده است (2)طور که در جدول همان مدل موثر است.

های و داده12/11میانگین دما  شده های ساالنه مشاهدهداده
های ساالنه ، داده33/10سازی شده میانگین دما ساالنه مدل

سازی شده و داده های ساالنه مدل 2/32دما  بیشینه شده مشاهده
 33/0دما  کمینه شده های ساالنه مشاهده، داده00/33دما  بیشینه
تفاضل ، 11/19دما  کمینهسازی شده های ساالنه مدلو داده

 های مشاهده شده و مدلسازی شدهداده انحراف معیار ساالنه
 . است 019/9دما  کمینهو 110/1دما  بیشینه ،901/9میانگین دما 

ده در سازی شبیشترین تفاوت میانگین دمای مشاهده شده و مدل
و کمترین تفاوت  تابستانو از بین فصول در فصل  جونماه 

ز و ا ژانویهسازی شده در ماه میانگین دمای مشاهده شده و مدل
 یدما یشینهبباشد. بیشترین تفاوت بین فصول در فصل بهار می

از بین فصول در و  دسامبرسازی شده در ماه مشاهده شده و مدل

و  دمای مشاهده شده بیشینهو کمترین تفاوت  تابستانفصل 
. است زمستانو از بین فصول در  فوریه سازی شده در ماهمدل

ر سازی شده دتفاوت مینمم دمای مشاهده شده و مدل بیشترین
 مینهکو کمترین تفاوت  پاییزاز بین فصول در فصل  و ژانویه ماه

و از بین فصول  میسازی شده در ماه دمای مشاهده شده و مدل
شاهده دمای م معیارتفاوت انحراف  کمترین. است تابستاندر فصل 

از بین فصول در فصل  و سازی شده در ماه ژانویهشده و مدل
تفاوت انحراف معیار دمای مشاهده شده و  بیشترینزمستان و 

 انتابستو از بین فصول در فصل  جوالیسازی شده در ماه مدل
شاهده شده دمای م بیشینهباشد. بیشترین تفاوت انحراف معیار می

 تانتابسو از بین فصول در فصل  جوالیسازی شده در ماه و مدل
دمای مشاهده شده و  بیشینهاوت انحراف معیار و کمترین تف

ز پاییو از بین فصول در فصول  فوریهسازی شده در ماه مدل
هده شده دمای مشا کمینهباشد. بیشترین تفاوت انحراف معیار می

و  زپاییو از بین فصول در فصل جوالی سازی شده در ماه و مدل
ده و دمای مشاهده ش کمینهکمترین تفاوت انحراف معیار 

 زمستانو از بین فصول در فصول  مارسسازی شده در ماه مدل
بین  رد معیار انحرافمقدار تفاضل باشد. در مجموع بیشترین می

در فصل  122/2 مقدار دما با بیشینه ،پارامترهای مورد بررسی
یز از بین ن معیار انحراف مقدار تفاضل باشد. کمترینتابستان می

در فصل  909/9مقدار پارامترهای مورد بررسی میانگین دما با 
 باشد.میزمستان 
 B2 HadCM3و A2دمایی با مدل  شاخص سازیشبیهدر ادامه 

( 2شکل )برای این ایستگاه صورت گرفت.  2900سال  تا
ده سازی شهای مشاهده شده و مدلداده مقادیرنمودار دهنده نشان

 HadCM3 A2سناریو  دما طبق کمینهدما و  بیشینه، میانگین دما

نمودار دهنده ( نشان3باشد. همچنین شکل )می 2900تا سال 
 ،سازی شده میانگین دماهای مشاهده شده و مدلداده مقادیر
 2900تا سال  HadCM3 B2سناریو  دما طبق کمینهدما و  بیشینه

طور که در هر دو شکل مشاهده می شود، بیشترین . هماناست
در هر دو  سازی شدههای مشاهده شده و مدلدادهاختالف بین 

های دادهدما و کمترین اختالف بین  کمینهسناریو مربوط به 
 .دما است بیشینهمربوط به  سازی شدهمشاهده شده و مدل
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 شهرستان امیدیه مدل ارزیابی دوره در داده ها انحراف معیار و شده سازیشبیه ،شدهمشاهده هایدادهمقادیر (: 2جدول )
 کمینه بیشینه میانگین ماه 

مشاهده 

 شده

 سازیمدل

 شده

 انحراف

 معیار

مشاهده 

 شده

 سازیمدل

 شده

 انحراف

 معیار

مشاهده 

 شده

 سازیمدل

 شده

 انحراف

 معیار

 020/1 90/9 33/2 922/1 20/20 21 102/9 10/9 10/9 ژانویه

 930/1 22/9 39/9 911/9 39/32 2/32 132/9 29/19 99/0 فوریه

 023/9 91/1 01/9 002/1 22/30 0/31 222/9 03/13 20/12 مارس

 320/1 03/1 23/1 922/2 30/00 2/03 201/9 01/11 23/19 آوریل

 031/1 00/0 11/0 902/1 00/00 01 232/9 90/20 99/23 می

 131/1 13/12 09/11 912/2 33/39 0/39 213/9 93/29 21/23 جون

 330/2 90/12 11/11 192/2 91/32 0/32 033/9 31/21 02/29 جوالی

 102/2 29/12 91/11 229/2 03/30 2/32 330/9 91/29 03/29 آگوست

 302/1 20/11 29/19 309/1 10/39 2/00 200/9 20/23 93/20 سپتامبر

 392/2 09/0 02/0 332/2 33/02 03 209/9 11/10 31/10 اکتبر

 902/1 00/2 30/9 192/1 19/31 3/39 213/9 39/13 93/10 نوامبر

 232/1 19/9 21/2 309/1 99/32 2/39 199/9 20/19 11/0 دسامبر

 000/9 11/9 33/9 309/1 29/33 2/32 909/9 091/0 09/1 زمستان

 191/1 20/0 20/1 902/1 29/31 01 130/9 332/11 22/19 بهار

 230/1 09/11 13/11 122/2 09/30 2/32 200/9 12/20 29/29 تابستان

 110/1 22/19 00/0 311/1 10/39 2/00 190/9 020/29 21/10 پاییز

 019/9 11/19 31/0 110/1 00/33 2/32 901/9 33/10 12/11 ساالنه

 

 

 
 ایستگاه امیدیه  سازی شدهمشاهده شده و مدلهای داده مقادیر(: نمودار 2) شکل

 HadCM3 A2 سناریو دما طبق کمینهج: میانگین دما  دما ب: بیشینهالف: 
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 ایستگاه امیدیه سازی شدههای مشاهده شده و مدلداده مقادیر(: نمودار 3) شکل

 HadCM3 B2 سناریو دما طبق کمینهج: میانگین دما  دما ب: بیشینهالف: 

 
 :زفولدهای دمایی ایستگاه سینوپتیک سازی شاخصشبیه

در این قسمت با استفاده از پارامترهای بزرگ مقیاس مشاهداتی 
NCEP و نرم افزار SDSM های کنندهبینیبه انتخاب پیش

منظور، از نیاز پرداخته شد. بدین منتخب پارامترهای اقلیمی مورد
و توابع مختلف آنها، NCEP  پارامتر بزرگ مقیاس 22بین 

خاب نظر انت پارامترهای بزرگ مقیاس برای متغیرهای اقلیمی مورد
بی رطوبت نساین پارامترها شامل میانگین فشار سطح دریا، د. ش

 ضریب (3) در جدول. استو میانگین دما  نزدیک سطح زمین

یل به تفص دزفولسازی در ایستگاه شبیه برای مدل پارامترهای
 آمده است.

های سازی دوره ارزیابی مدل همراه با دادهنتایج حاصل از شبیه
ه شده است. یارا (0)در جدول شهرستان دزفول ای مشاهده

 NCEPهای این جدول مشخص است، نوع داده در طور کههمان
های جهانی و همچنین نوع متغیر وابسته در میزان دقت مدل
میانگین  شده های ساالنه مشاهدهداده سازی مدل موثر است.شبیه
، 30/11سازی شده میانگین دما های ساالنه مدلو داده13/12دما 
های ساالنه و داده 1/31دما  بیشینه شده های ساالنه مشاهدهداده
 شده های ساالنه مشاهده، داده39/31دما  بیشینهسازی شده مدل

دما  کمینهسازی شده های ساالنه مدلو داده 23/1دما  کمینه
های مشاهده شده و داده انحراف معیار ساالنهتفاضل ، 32/0

دما  کمینهو 030/1دما  بیشینه ،901/9میانگین دما  شدهمدلسازی
 باشد. می212/1

 

 برای مدل پارامترهای ضریب (:3) جدول

 ایستگاه دزفول سازیشبیه

 -Durbin ماه

Watson 
SE 2R 

 193/9 011/3 019/9 ژانویه

019/9 فوریه  011/3  193/9  

019/9 مارس  011/3  193/9  

019/9 آوریل  011/3  193/9  

019/9 می  011/3  193/9  

019/9 جون  011/3  193/9  

019/9 جوالی  011/3  193/9  

019/9 آگوست  011/3  193/9  

019/9 سپتامبر  011/3  193/9  

019/9 اکتبر  011/3  193/9  

019/9 نوامبر  011/3  193/9  

019/9 دسامبر  011/3  193/9  

019/9 میانگین  011/3  193/9  

SE 2 استاندارد، خطایR تعیین ضریب 
 

ده در سازی شبیشترین تفاوت میانگین دمای مشاهده شده و مدل
و از بین فصول در فصل زمستان و کمترین تفاوت سپتامبر  ماه

از  و دسامبرسازی شده در ماه میانگین دمای مشاهده شده و مدل
دما  یشینهبباشد. بیشترین تفاوت می بهاربین فصول در فصل 

از بین فصول  دسامبر وهای هسازی شده در مامشاهده شده و مدل
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ده و دمای مشاهده ش بیشینهو کمترین تفاوت  تابستاندر فصل 
باشد. می بهارو از بین فصول در  اکتبر سازی شده در ماهمدل

ر سازی شده دبیشترین تفاوت مینمم دمای مشاهده شده و مدل
فاوت و کمترین ت تابستاناز بین فصول در فصل  و سپتامبر ماه

 و مارس هایسازی شده در ماهدمای مشاهده شده و مدل کمینه
تفاوت  کمترینباشد. می زمستانو از بین فصول در فصل  نوامبر

 سازی شده در ماهشده و مدلمیانگین دمای مشاهده معیار انحراف 
اوت انحراف تف بیشترینو  تابستاناز بین فصول در فصل  و جوالی

 تامبرسپسازی شده در ماه معیار میانگین دمای مشاهده شده و مدل
 باشد. بیشترین تفاوت انحرافمی بهارو از بین فصول در فصل 

و  لآوریسازی شده در ماه دمای مشاهده شده و مدل بیشینهمعیار 

 یشینهبو کمترین تفاوت انحراف معیار  بهاراز بین فصول در فصل 
 و از بین فصول اکتبرسازی شده در ماه دمای مشاهده شده و مدل

 مینهکباشد. بیشترین تفاوت انحراف معیار میتابستان در فصول 
 و از بین فصولژانویه سازی شده در ماه دمای مشاهده شده و مدل

مای د کمینهانحراف معیار  تفاضلترین و کم تابستاندر فصل 
و از بین فصول در  میسازی شده در ماه مشاهده شده و مدل

از معیار اف انحر تفاضل باشد. در مجموع بیشترینمی پاییزفصول 
در فصل  232/2مقدار دما با  بیشینهبین پارامترهای مورد بررسی 

امترهای نیز از بین پارمعیار انحراف  تفاضل باشد. کمترینمی بهار
 تابستاندر فصل  101/9 مقدارمورد بررسی میانگین دما با 

 باشد.می
 

 شهرستان دزفول مدل ارزیابی دوره درداده ها  انحراف معیار و شده سازیشبیه ،شدهمشاهده هایدادهمقادیر (: 4جدول )
 کمینه بیشینه میانگین ماه 

مشاهده 

 شده

 سازیمدل

 شده

 انحراف

 معیار

مشاهده 

 شده

 سازیمدل

 شده

 انحراف

 معیار

مشاهده 

 شده

 سازیمدل

 شده

 انحراف

 معیار

 033/2 21/2 20/3 902/1 02/20 3/20 399/9 02/9 93/2 ژانویه

 210/2 33/9 02/2 031/1 02/20 2/20 290/9 33/9 31/9 فوریه

 919/1 02/9 09/2 031/2 12/32 0/33 392/9 12/11 13/19 مارس

 019/2 30/1 93/9 029/2 23/01 2/09 293/9 32/13 03/10 آوریل

 099/1 99/0 99/1 903/2 02/02 1/02 292/9 09/10 31/10 می

 223/2 10/11 13/19 133/1 39/39 1/39 230/9 29/23 22/23 جون

 191/1 90/11 90/19 202/1 11/31 2/31 112/9 33/22 29/23 جوالی

 913/1 90/11 29/19 322/1 02/32 1/31 101/9 29/22 11/23 آگوست

 311/1 21/11 12/19 390/2 32/00 2/01 329/9 13/23 12/22 سپتامبر

 209/2 30/0 23/1 003/1 12/03 2/03 201/9 13/11 09/19 اکتبر

 019/1 21/9 93/2 003/2 91/30 0/31 233/9 19/13 91/12 نوامبر

 911/1 23/2 33/3 233/2 00/01 09 211/9 30/1 19/1 دسامبر

 992/1 21/2 10/3 011/1 20/09 09 131/9 33/1 19/9 زمستان

 911/1 31/1 91/9 232/2 11/02 1/02 199/9 32/13 99/10 بهار

 199/2 90/11 90/19 110/9 99/32 1/31 101/9 20/23 02/20 تابستان

 323/1 03/0 32/1 110/2 92/00 2/01 139/9 22/12 23/19 پاییز

 212/1 32/0 23/1 030/1 39/31 1/31 901/9 30/11 13/12 ساالنه
 

 B2 HadCM3 و A2دمایی با مدل  شاخص سازیشبیهدر ادامه 
 (0)شکل برای این ایستگاه صورت گرفت.  2900سال  تا

ده سازی شهای مشاهده شده و مدلداده مقادیرنمودار دهنده نشان
 HadCM3A2 سناریو دما طبق کمینهدما و  بیشینه، میانگین دما

نمودار دهنده نشان (3)باشد. همچنین شکل می 2900تا سال 
 ،سازی شده میانگین دماهای مشاهده شده و مدلداده مقادیر

 2900تا سال HadCM3 B2 سناریو دما طبق کمینهدما و  بیشینه
بیشترین  مشاهده می شودطور که در هر دو شکل همان است.

 هکمیندر  سازی شدههای مشاهده شده و مدلدادهاختالف بین 
کمترین اختالف بین مچنین دما در هر دو سناریو مشهود است. ه

 دما در هر دو بیشینهدر  سازی شدههای مشاهده شده و مدلداده
 باشد.سناریو واضح می
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 ایستگاه دزفول  سازی شدههای مشاهده شده و مدلداده مقادیر(: نمودار 4) شکل

 HadCM3 A2 سناریو دما طبق کمینهج: میانگین دما  دما ب: بیشینهالف: 

 

 

 
 ایستگاه دزفول سازی شدههای مشاهده شده و مدلداده نمودار مقادیر(: 5) شکل

 HadCM3 B2 سناریو دما طبق کمینهج: میانگین دما  دما ب: بیشینهالف: 
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 گیرینتیجه
  اختیار در و جوی معادالت حل در جدید هایروش کارگیریه ب

طوالنی  زمانی بازه ماهیت به توجه با اقلیمی هایبینیپیش داشتن
 ایفا کالن هایمدیریت در ایارزنده بسیار نقش آنها، مدت

 جدی محدودیت دلیلبه درازمدت زمانی بازه در لیکن و نمایدمی

 در واقعی هوای و آب بینیپیش به قادر مکانی، تفکیک در قدرت

 برای بنابراینباشد. نمی مقیاس خرد و ایستگاهی مقیاس

 به دستیابی و ایکره تمام اقلیمی هایمدل کارگیری خروجیبه

 استفاده مورد یینماریزمقیاس روش کم، ییفضا تفکیک قدرت

 از تلفیقی گاها و دینامیکی و آماری دسته دو که به گرفته قرار

 هایداده سنجیصحت میان این در .ندشومی بندیتقسیم دو آن

 عنوانبه درازمدت هایبینیپیش تحلیل برایشده  ریزمقیاس

 از هامدل گونه این دقت کسب در اساسی پارامترهای از یکی

 .است ای برخوردارویژه اهمیت

 استفاده امیدیه و دزفول با سیینوپتیک ایستگاه دو پژوهش، این در

 سه برای مدل از حاصل شد. نتایج ریزمقیاس SDSM مدل از

 هایمقیاس در حداکثر و میانگین، حداقل دمای اقلیمی، متغیر

 رابطه سپس، د.ش مقایسه شده مشاهده مقادیر با و فصلی ساالنه
برقرار شد.  مختلف عوامل با انه رو حداکثر دمای میانگین اختالف

نشان داد  SDSM همچنین نتایج حاصل از زیرمقیاس نمایی مدل
 A2، سناریوی B2 HadCM3 و A2با مدل که از بین دو سناریو 

های اقلیمی دارد. نتایج این دقت آماری باالتری در تولید داده
 مطابقت دارد. قبلی هایبا نتایج تحقیقتحقیق 
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