نشریه پژوهشهای اقلیم شناسی سال دوازدهم | شماره چهل و هفتم| پاییز

75
 0011
نشریه پژوهشهای اقلیم شناسی

سال دوازدهم | شماره چهل و هفتم | پاییز 0011
وصول 0318/12/27 :پذیرش0011/12/27 :
ص80-70

تحلیل عدم قطعیت مدلهای اقلیمی در پیشبینی دمای متوسط ماهانه با
استفاده از ابرمکعب التین (مطالعه موردی :حوزه آبخیز سد میناب)
فاطمه بینا ،1امالبنین بذرافشان* ،2ارشک حلیساز

3

 -1کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی منابع طبیعی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ایران
 -2دانشیار ،گروه مهندسی منابع طبیعی ،دا نشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ایران
 -3استادیار ،گروه مهندسی آبخیزداری طبیعی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
گرگان ،ایران

چکیده
ارزیابی اثر تغییر اقلیم در دهههای آینده با هدف برنامهریزی محیطی و کاهش اثرات آن امری ضروری است .در مطالعات تغییر اقلیم ،لحاظ
نکردن عدم قطعیت های موجود در مراحل مختلف ارزیابی اثرات ،سبب کاهش قطعیت اطمینان به خروجیهای نهایی سیستم خواهد شد .این
عدم قطعیت ناشی از کارکرد مدل های گردش عمومی ،سناریوهای مختلف انتشار و فرآیند ریزمقیاس نمایی است .در این پژوهش ،عدم قطعیت
تغییرات دمای متوسط ماهانه حوزه آبخیز سد میناب در دو دوره زمانی ( 5402-5402و  )5402-5402و بر اساس خروجی پنج مدل اقلیمی
( CSIRO-Mk3-6 ،CCSM4 ،BNU-ESM ،HadGEM2-ESو  )MPI-ESM-MRو سه سناریو  RCP4.5 ،RCP2.6و
 RCP8.5مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور با استفاده از روش  Change Factorمتغیر دمای متوسط برای دورههای آینده،
مقیاسکاهی گردید .جهت بررسی عدم قطعیت مدل ها در سه سناریو و دوره مورد نظر ،از روش ابر مکعب التین که یک روش نمونهبرداری
تصادفی طبقهبندی است ،استفاده گردید .در برررسی عدم قطعیت دورهها ،در تمامی مدلها و سناریوها ،عدم قطعیت دوره دوم ()5402-5402
در برآورد دما بیشتر از دوره اول ( ) 5402-5402است .بدین مفهوم که افزایش طول دوره نسبت به دوره مشاهداتی سبب افزایش خطا در
پیشبینی مدلهای تغییر اقلیم میگردد .در بررسی مدل ها نیز ،کمترین عدم قطعیت مربوط به مدل  CSIRO-Mk3-6در سناریوی
 RCP2.6و دوره  5402-5402و بیشترین عدم قطعیت مربوط به مدل  HadGEM2-ESدر سناریوو دوره مذکور است.

واژههای کلیدی :تحلیل عدم قطعیت ،مدلهای تغییر اقلیم ،ابر مکعب التین ،حوزهی آبخیز سد میناب
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آجیچای در آذربایجان شرقی با استفاده از دادههای مدلهای

مقدمه
تغییر اقلیم نشان دهندۀ تغییرات غیر عادی در اقلیم درون هواکره
زمین و پی آمدهای ناشی از آن در کرۀ زمین است .مدلهای عمومی
اقلیمی یکی از بهترین روشها برای برآورد این تاثیرات به شمار
میروند .در مطالعات تغییر اقلیم ،لحاظ نکردن عدم قطعیتهای
موجود در مراحل مختلف ارزیابی اثرات ،سبب کاهش قطعیت
اطمینان به خروجیهای نهایی سیستم خواهد شد .از آنجایی که
نخستین تاثیرات تغییر اقلیم روی عناصر اقلیم مانند دما اعمال می-
شود و تغییر در آن سبب بر هم زدن نظم بسیاری از فرایندهای
آبشناختی میشود ،بررسی دقیق تغییرات آینده دما و روشهای
شبیهسازی آنها امری ضروری محسوب میشود ( Mani & Tsai,
 .)2016این عدم قطعیت ناشی از کارکرد مدلهای گردش عمومی،
سناریوهای مختلف انتشار و فرآیند ریزمقیاس نمایی است
( .)Eghdamirad et al., 2016بنابراین ارزیابی و میزان اطمینان
از نتایج واسنجی امری الزم و ضروری به نظر میرسد و در حقیقت
عدم قطعیت گامی بسیار مهمتر از واسنجی پارامترهای مدل است
( .)Vrugt et al., 2003بنابر مطالعات بیون (،)Beven, 2000
ن قش عدم قطعیت به عنوان بخشی جدانشدنی در هر فرآیند مدل-
سازی است و در همه پیشبینیها باید حفظ شود .از این رو،
مطالعات تحلیل عدم قطعیت خروجی مدلهای گردش عمومی با
هدف بررسی عدم قطعیت این مدل ها و روش های مقیاسکاهی

1

انجام می شود .مطالعات زیادی در ارتباط با بررسی عدم قطعیت

گردش عمومی جو ( )GCMSو ریزمقیاس نمایی آن توسط مدل
 LARS-WGپرداختند .نتایج پژوهش حاکی از کاهش قابل توجه
مقدار رواناب رودخانهی آجیچای در آینده بود Roshan .و
همکاران ( ،)2612به منظور یافتن بهترین مدل گردش عمومی جو
جهت انطباق با تغییرات دما و بارش در ایران از  26مدل GCM
و سناریوی واحدی به نام  P50استفاده کردند .از جمله نتایج مهم
پژوهش مذکور این است که ،هیچ کدام از مدلهای گردش عمومی
جو ،به خوبی نمی توانند تغییرات دما و بارش کشور را شبیهسازی
کند .آنها برای شبیهسازی بارش ترکیبی از دو مدل GISS-EH
و  CNRM-CM3را برای بارش و مدل  INMCM-30را
برای شبیهسازی دما پیشنهاد کردند.
از آنجا که استان ساحلی هرمزگان هم چون دیگر مناطق کشورمان
تحت تاثیر تغییرات اقلیمی حاصل از گرمایش جهانی میباشد و
عالوه بر افزایش دما شاهد افزایش باال رفتن سطح آب دریا،
فرسایش کناره های ساحلی و شور شدن آبهای منطقه میباشد
( )Rahimzadeh et al, 2009بنابراین بررسی پارامترهای
اقلیمی و عدم قطعیت آن میتواند در برنامهریزیهای آتی به منظور
سازگاری و مقابله با آن مورد استفاده قرارگیرد .بنابراین هدف از
این پژوهش ،برآورد تغییرات دما و تحلیل عدم قطعیت ناشی از آن
بوسیله پنج مدل گردش عمومی براساس سه سناریو در دو دوره
زمانی در آینده است.

مدلهای گردش عمومی ارائه شده است که چندی از این مطالعات

مواد و روشها

در داخل کشور در ذیل ارائه شده است Hamraz .و همکاران

منطقه مورد مطالعه

( ،)2610به تحلیل عدمقطعیت مدل مادفلو با استفاده از تکنیک
 2GLUEپرداختند .نتایج نشان داد ،حدود  60درصد مشاهدات
در محدودههای اطمینان  09درصد قرار میگیرد ،که نشان دهنده
کارایی مناسب روش فوق استSani Khani .و همکاران
( ،)2617در پژوهشی تأثیر تغییراقلیم را بر روی رواناب حوضهی

Downscaling

1

حوزه آبخیز سد استقالل میناب با مساحتی معادل 1691066هکتار
از بزرگترین و مهمترین حوزه های آبخیز سواحل دریای عمان و
خلیج فارس در استان هرمزگان است .حدود  06درصد از وسعت
آن در استان کرمان و  76درصد در استان هرمزگان قرار دارد
( )Mehni & Bazrafshan, 2017این حوزه باالدست سد
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استقالل بوده که آب آن  76کیلومتر آن سوی میناب ،صرف شرب

تحقیق حاضر از سه سناریوی  RCP4.5 ،RCP2.6و RCP8.5

و صنعت در شهر بندرعباس میگردد .براساس گزارش آب

استفاده گردیده است.

منطقهای هرمزگان ،بالغ بر پنج سال است ،سد فوق سرریز نشده و

مقیاسکاهی آماری

در حال حاضر ذخیره آن ده درصد حجم مخزن است.
در این مطالعه دادهای دمای متوسط مربوط به ایستگاه سینوپتیک
میناب از سال  1069تا  2669جهت ریزمقیاس نمایی آماری تحت
پنج

مدل

،HadGEM2-ES

،CSIRO-MK3.6.0

 BNU-ESM ،MPI-ESM-MR ،CCSM4که مربوط به
آخرین گزارش هیات بین الدول تغییر اقلیم می باشد استفاده گردید.
دادههای مورد استفاده در این پژوهش شامل دادهای ماهانه ایستگاه
محلی میناب و دادههای بزرگ مقیاس مربوط پنج مدل مذکور
میباشد .هیات بینالدول تغییر اقلیم در تدوین گزارش پنجم
ارزیابی خود  1Assessment Report AR5از سناریوهای
 2RCPبه عنوان نمایندههای خطوط سیر غلظتهای گوناگون
گازهای گلخانهای استفاده کرده است .سناریوهای جدید انتشار
دارای چهار خط سیر کلیدی با نامهای ،RCP4.5 ،RCP2.6
 RCP6و  RCP8.5میباشند که بر اساس میزان واداشت تابشی
آنها در سال  2166نام گذاری شدهاند .شصت و یک مدل اقلیمی
به منظور شبیهسازی دورههای زمانی پایه و آینده.
در گزارش پنجم هیأت بینالدول تغییر اقلیم بهکار رفته است که از
بین این مدلها 9 ،مدل برای پژوهش حاضر انتخاب میگردد.
اطالعات کلی هر یک از  9مدل به همراه مؤسسات پژوهشی آنها
در جدول ( )1خالصه شده است .بر خالف گزارش ویژه
سناریوهای انتشار استفاده شده در مدلهای گزارش ارزیابی چهارم
( ،)3SRESگزارش ارزیابی پنجم از نماینده خطوط سیر غلظت
گازهای گلخانهای استفاده میکند که در جدول ( )1اطالعات
مربوط به سناریوهای استفاده شده مربوط به هر یک از مدل های
مذکور آورده شده است .این سناریوها شامل چهار سناریو با نامهای

یکی از محدودیتهای عمده در استفاده از خروجی مدلهای
 GCMتفکیک مکانی کم آنهاست که به لحاظ مکانی و زمانی با
دقت مورد نیاز مدلهای هیدرولوژیکی مطابقت ندارد .بنابراین از
روشهای مقیاسکاهی برای رفع این محدودیت استفاده میشود
( .)Kamal, 2012روش دلتا به طور گستردهای در مطالعات
مربوط به تغییر اقلیم با استفاده از ریزمقیاس نمایی مدلهای گردش
عمومی مورد استفاده قرار گرفته است( .)Guilbert, 2016قبل
از انجام پردازش و ریزمقیاسنمایی به روش عامل تغییر برای دوره-
های آینده میبایست از توانایی مدل جهت شبیهسازی آینده
اطمینان حاصل نمود .بدین ترتیب ابتدا ریزمقیاسنمایی روی داده-
های تاریخی طی دوره  2669-1060انجام میشود .جهت اصالح
و ریزمقیاس نمایی دادهای دما در مدل  AOGCMاز از روش
جمعی( 7اختالف) رابطه ( )1استفاده میشود .ابتدا سناریوهای تغییر
اقلیم برای دما تولید میشود .لذا برای محاسبه سناریوی تغییر اقلیم
در هر مدل مقادیر «اختالف» برای دما رابطه ( )1برای متوسط دراز
مدت هر ماه در دوره آتی  2660-2166و دوره شبیه سازی شده
پایه با استفاده از همان مدل ( )1060-2669برای هر سلول از شبکه
محاسباتی محاسبه میشود ( ;Diaz-Nieto and Wilby,
.)2005; Jones & Hulme, 1996
()1

𝑖∆𝑇𝑖 = 𝑇̅𝐴𝑂𝐺𝐶𝑀,𝐹𝑢𝑡,𝑖 − 𝑇̅𝐴𝑂𝐺𝐶𝑀,𝐵𝑎𝑠𝑒,

()2

𝑇∆ 𝑇 = 𝑇𝑂𝑏𝑠 +

در رابطه ( ∆𝑇𝑖 ،)1سناریوی تغییر اقلیم مربوط به دما برای متوسط
دراز مدت  36ساله ( 2610- 2679و  )2670-2679برای هر ماه،
𝑖 𝑇̅𝐴𝑂𝐺𝐶𝑀,𝐹𝑢𝑡,متوسط دمای  36ساله شبیهسازی شده توسط هر

 RCP6 ،RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5میباشند که در

مدل  AOGCMدر دوره آتی برای هر ماه و 𝑖𝑇̅𝐴𝑂𝐺𝐶𝑀,𝐵𝑎𝑠𝑒,

2

4

3

4
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متوسط دمای شبیهسازی شده توسط هر مدل  AOGCMدر دوره

در بررسی موضوعات اقلیمی ،مدلهای گزارش پنجم و دادههای

مشاهداتی برای هر ماه است T ،سری زمانی حاصل از سناریوی

مشاهداتی با معیارهای ارزیابی نظیر ضریب تبیین ( ،)R2نش-

اقلیمی دما برای دوره آتی 𝑇𝑂𝑏𝑠 ،سری زمانی دمای مشاهداتی در

ساتکلیف ( ،)NSدرصد ضریب اریبی ( )PBIASو جذر نسبت

دوره پایه ( 1060تا  ،)2669و 𝑇∆ سناریوی تغییر اقلیم کوچک

استاندارد شد جذر مربعات خطا مورد مقایسه و ارزیابی قرار می-

مقیاس شده است.

گیرند (رابطه  3تا .)0همچنین محدوده مناسب هر یک از ضرایب
ارزیابی فوق در جدول ( )2ارائه شده است.
2

()3

}

) 𝑙𝑒𝑑𝑜𝑚̅𝑦 ∑𝑇𝑡=1(𝑥𝑜𝑏𝑠,𝑡 − 𝑥̅𝑜𝑏𝑠 ) ∗ (𝑦𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙,𝑡 −
0.5

] ∗ [∑𝑇𝑡−1(𝑦𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙,𝑡 − 𝑦̅𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 )2
2

()7

2 0.5

} ) 𝑠𝑏𝑜 ̅𝑥 {∑𝑇𝑡=1(𝑥𝑜𝑏𝑠,𝑡 −

) 𝑡∑𝑇𝑡=1(𝑥𝑜𝑏𝑠,𝑡 − 𝑦𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙,
2

) 𝑠𝑏𝑜̅𝑥 ∑𝑇𝑡=1(𝑥𝑜𝑏𝑠,𝑡 −

) 𝑡∑𝑇𝑡=1(𝑥𝑜𝑏𝑠,𝑡 − 𝑦𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙,
∗ 100
𝑡∑𝑇𝑡=1 𝑥𝑜𝑏𝑠,

()9

𝑁𝑆 = 1 −
= 𝑆𝐴𝐼𝐵𝑃

√∑𝑇𝑡=1(𝑥𝑜𝑏𝑠 − 𝑦𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 )2
√∑𝑇𝑡=1(𝑥𝑜𝑏𝑠 − 𝑥̅𝑜𝑏𝑠 )2

()0

{ = 𝑅2

= 𝑅𝑆𝑅

که در آنها 𝑡 ،𝑋𝑜𝑏𝑠 ,مقادیر دادههای مشاهداتی و 𝑡،𝑌𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 ,

مشاهداتی و شبیهسازی شده در کل دوره زمانی ارزیابی (دوره پایه)

مقادیر دادههای شبیهسازی مدلهای گزارش پنجم در واحد  tو

میباشد.

𝑠𝑏𝑜̅𝑋 و 𝑙𝑒𝑑𝑜𝑚̅𝑌 نیز به ترتیب میانگین مقادیر دادههای
جدول شماره -0مدلها و موسسات آمادهسازی پروژه گزارش پنجم (مورد استفاده در این پژوهش)
مدل

HadGEM2-ES
CSIRO-MK3.6.0
CCSM4
MPI-ESM-MR
BNU-ESM

موسسات پژوهشی تدوین کننده مدلها

MOHC, Met Office Hadley Center, UK
CSIRO, Commonwealth Scientific and Industrial Research
Organization, Australia
NCAR, National Center for Atmospheric Research, USA
Max Planck Institute for Meteorology , Germany
Beijing Normal University Earth System Model, Canada
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جدول شماره  -2ضرایب ارزیابی مدل و حدود تشخیص ضرایب ( Moriasiو همکاران)2117 ،
ضرایب ارزیابی ( )Evaluation Criteria
ارزیابی ()Evaluation

ناش-ساتکلیف

جذر نسبت استاندارد

درصد اریبی ()PBIAS

ضریب تبیین ()R2

خیلی خوب ()Very Good

1< NS ≤79

PBIAS≤±16

6/600 ≤ R2 >1

6/9 ≤ RSR≤ 1

خوب ()Good

6/79< NS ≤09

±16 ≤ PBIAS ≤±19

6/733 ≤ R2 >6/600

6/9 ≤ RSR≤ 6/0

قابل قبول ()Satisfactory

6/9< NS ≤09

±29 ≤ PBIAS ≤±19

6/0 ≤ R2 >6/733

6/7 ≤ RSR≤ 6/0

عدم قبول ()Unsatisfactory

NS<6/9

PBIAS ≥±29

()NS

R2 > 6/0

()RSR

PSR >6/7

باشد .در واقع حداکثر طبقهبندی 3زمانی اتفاق میافتد که تعداد

عدم قطعیت مدلها با روش ابر مکعب التین
در مطالعات تغییر اقلیم بر حسب پیشبینیها و نتایج مختلف مدل-
ها-سناریوها ،الزم است ابتدا عدم قطعیتهای موجود در مراحل
مختلف ارزیابی تغییر اقلیم در نظر گرفته شده تا نتایج قابل اطمینان-
تری حاصل شود (.)Semenov & Stratonovitch, 2010
همواره ممکن است در شبیهسازی همه عوامل ،یک متغیر در مدل
وارد نشود ،بنابراین تحلیل با خطا یا عدم قطعیت همراه است.
شناخت مقدار خطا و یا عدم قطعیت هر مدل در قضاوت و اطمینان
به نتایج ضروری است ( .)Wilby, 2003ارزیابی آثار تغییر اقلیم
شامل سه جنبه کلیدی از عدم قطعیت است .نخست؛ عدم قطعیت
مدل گردش عمومی .دوم؛ عدم قطعیت مدل اقلیمی منطقهای ،شامل
عدم قطعیت در روشهای کوچک مقیاس نمایی آماری یا
دینامیکی .سوم؛ عدم قطعیتهای پارامتری و ساختاری در مدلهای
مختلفی که برای ارزیابی آثار استفاده میشود ( & Efron
 .)Tibshirani, 1993ابر مکعب التین ،)LHS( 1یک روش

الیهها (طبقه ها) برابر با تعداد نمونهها ( )nدر نظر گرفته شده و
احتمال قرار گرفتن نمونه درون الیه یا طبق برابر با معکوس تعداد
نمونه کل (𝑛 )1⁄باشد .برای درک بیشتر این روش K ،متغیر = 𝑥
) 𝑘𝑥  (𝑥1 , 𝑥2 , … ,را در نظر بگیرید .ابتدا دامنه هر متغیر به n
فاصله هم احتمال تقسیم شده و برای هر متغیر ،یک نمونه تصادفی
از هر فاصله یا طبقه انتخاب میشود .سپس مقادیر بدست آمده
برای هر متغیر با یکدیگر به صورت تصادفی یا بر اساس یک قاعده
خاص ترکیب شده و تشکیل  nنمونه  kتایی میدهند که تمامی
الیهها را در برگیرند .بنابراین ،این روش نمونهبرداری در حالتی که
تعداد متغیرها حتی از  kهم بیشتر شود ،به تعداد نمونه بیشتر نیازی
ندارد .این روش تضمین میکند که دامنه مقادیر متغیرهای مورد
نظر به روش حداکثر الیهبندی شده است.
برای استفاده از این روش ،ابتدا باید توزیع های حاشیه ای
𝑘𝑥  𝑥1 , 𝑥2 , … ,به  nفاصله هم احتمال تقسیم شده ،سپس از هر

نمونهبرداری تصادفی طبقه بندی 2شده است که در آن نمونه ،مورد

فاصله ،نمونه ای به تصادف انتخاب شود .برای انجام این کار از

نظر به تعداد  nاز متغیرهای چندگانه به نحوی انتخاب میشوند که

قضیه تبدیل انتگرال احتمال استفاده میشود .در واقع ابتدا ،فاصله

نمونه مرتبط با هر یک از متغیرها ،از حداکثر طبقهبندی برخوردار

] [0,1را به  nبازه به طول 𝑛 1⁄تقسیم کرده ،سپس نمونهای
تصادفی از هر یک از بازهها انتخاب میشود .در مرحله بعد ،با

1

Latin Hypercube Sampling
Stratified Random Sampling

2

3

Marginally Maximally Stratified
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عکس تبدیل ،نمونههای اخذ شده به نمونههایی از توزیع اصلی
متغیرها برگردانده می شوند .الگوریتم زیر مراحل تعیین نمونه ها با
روش ابر مکعب التین را نشان میدهد.
 :2نمونهای به صورت تصادفی ] u[0,1انتخاب و 𝑗𝑖𝑢 نامگذاری
شود.

𝑛

پس از تولید دادهای سناریوی مربوط به هر مدل ،نتایج با دوره پایه
مورد مقایسه قرار گرفت که در ادامه خروجی مربوط به هر یک از

 j=1 :1در نظر گرفته شود.
))(𝑢𝑖𝑗 +(𝑖−1

نتایج و بحث

= 𝑗𝑖𝑤 تعیین شود.

سناریوها و مدل های مورد بررسی در دو دوره ( )2610-2679و
( )2670-2679به تفکیک ارائه شده است.

مقایسه دوره( )2610-2679و دوره پایه خروجی مدل BNU-

 i :3امین عضو نمونه برای متغیر  jام به صورت = 𝑗𝑖𝑥

 : ESMهمان طور که در شکل شماره  1آمده است در مدل

) 𝑗𝑖𝑤(  𝐹𝑗−1حاصل میشود.

 ،BNU-ESMشاهد افزایش دما در ماه ژانویه در سناریو

 i=j+1 :7قرار داده شود و الگوریتم به مرحله  2برگردد.

 RCP8.5به میزان  6/19درجه سانتی گراد و همچنین کاهش دما

روش ابرمکعب التین نسبت به روش مونتکارلو به تعداد نمونه

به میزان  6/70و  6/31درجه سانتی گراد به ترتیب در سناریو

کمتری برای برآورد توزیع متغیر مورد مطالعه نیاز دارد و به ویژه

 RCP2.6و  RCP4.5میباشیم .در ماه فوریه ،مارس و آوریل

در توزیع های نامتقارن ،توزیع را دقیقتر برآورد میکند .این روش

کاهش دما در هر سه سناریو دیده میشود .اما در ماه ژوئن،

در مقایسه با روش نمونهبرداری تصادفی ساده ،انحراف معیار

جوالی ،آگوست ،اکتبر ،نوامبر و دسامبر شاهد افزایش دما درهر

بیشتری را با تعداد نمونه یکسان پوشش میدهد که این نکته نشان

سه سناریو هستیم .این میزان افزایش از  6/31تا  9/07درجه محتمل

دهنده این است که در این روش ،با تعداد نمونه کمتری میتوان

است.

تغیرپذیری بیشتری را نسبت به نمونه برداری تصادفی ساده نشان

مقایسه دوره( )2670-2679و دوره پایه خروجی مدل BNU-

داد ( .)Helton et al., 2003از طرفی روش ابر مکعب التین

 :ESMدر این دوره شاهد کاهش دما در ماه ژانویه و فوریه در

بسیاری از روشهای مطلوب روشهای نمونهبرداری طبقهبندی 1و

سناریو  RCP2.6به میزان  6/69و  6/73درجه سانتی گراد و

تصادفی 2را دارا بوده و مانند آنها یک نمونهبرداری احتمالی به

همچنین افزایش دما به ترتیب در سناریو  RCP8.5و RCP4.5

حساب می آید .اجرای ابرمکعب التین در نرمافزار  Rبا استفاده از

میباشیم ..در سایر ماهها شاهد افزایش دما در تمام سناریوها از

بسته  lhsبدست آمد.

 6/76تا  9/0درجه هستیم.

7

Stratified Sampling

8

Random Sampling
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شکل  -2مقایسه میانگین  36ساله دمای ماهانه در دوره پایه و دوره آتی در مدل CCSM4

مقایسه دوره( )2610-2679و دوره پایه خروجی مدل CCSM4

مقایسه دوره( )2610-2679و دوره پایه خروجی مدل CSIRO-

 :در این مدل؛ شاهد کاهش دما در ماه ژانویه ،فوریه ،مارس ،آوریل

 : Mk3-6در مدل  ،CSIRO-Mk3-6شاهد افزایش دما در

و می از حداکثر  6/61تا  2/17درجه هستیم .اما در سایر ماهها ،دما

ماه های ژانویه تا ژوئن و نوامبر و دسامبر و کاهش دما از جوالی

دارای روند افزایشی بوده که از  6/71تا  7/77درجه محتمل است

تا اکتبر هستیم (شکل .)3

(شکل .)2

مقایسه دوره( )2670-2679و دوره پایه خروجی مدل CSIRO-

مقایسه دوره( )2670-2679و دوره پایه خروجی مدل CCSM4

 : Mk3-6تقریبا د رتمامی ماهها شاهد افزایش دما هستیم که این

 :در مدل  ،CCSM4کاهش دما در ماه ژانویه ،فوریه ،مارس

افزایش دما در فوریه بیشترین مقدار ( )0/60و در ژوئن کمترین

فآوریل و می از  6/697تا  1/10درجه محتمل است و در سایر

مقدار ( )6/10است.

ماهها با افزایش دمایی در دامنه  6/12تا  2/76روبرو خواهیم بود.

مقایسه دوره( )2610-2679و دوره( )2670-2679با دوره پایه

است.

خروجی مدل  : MPI-ESM-MRاین مدل افزایش دما را در
تمامی ماهها در دو دوره پیشبینی نموده است (شکل .)7

 57

Temprature (1986-2015)
Temprature 2016-2045 (RCP2.6)
Temprature 2016-2045 (RCP4.5)
40 Temprature 2016-2045 (RCP8.5)

10

0

oct

sep

jul

aug

jun

may

apr

jan

jan
feb
mar
apr
may
jun
jul
aug
sep
oct
nov
dec

0
mar

10

20

feb

20

30

dec

Temprature (ºc)

30

nov

Temprature (1986-2015)
Temprature 2046-2075 (RCP2.6)
Temprature 2046-2075 (RCP4.5)
Temprature 2046-2075(RCP8.5)

40

Temprature (ºc)

... تحلیل عدم قطعیت مدلهای اقلیمی در پیشبینی دمای متوسط

CSIRO-Mk3-6  ساله دمای ماهانه در دوره پایه و دوره آتی در مدل31  مقایسه میانگین-3 شکل
Temprature (1986-2015)
Temprature 2046-2075 (RCP2.6)
Temprature 2046-2075 (RCP4.5)
Temprature 2046-2075(RCP8.5)

50

40

Temprature (ºc)

30
20
10

30
20
10

dec

oct

nov

sep

aug

jul

jun

may

apr

mar

feb

jan
feb
mar
apr
may
jun
jul
aug
sep
oct
nov
dec

0

0
jan

Temprature (ºc)

40

Temprature (1986-2015)
Temprature 2016-2045 (RCP2.6)
Temprature 2016-2045 (RCP4.5)
Temprature 2016-2045 (RCP8.5)

MPI-ESM-MR ساله دمای ماهانه در دوره پایه و دوره آتی در مدل31  مقایسه میانگین-0 شکل

نشریه پژوهشهای اقلیم شناسی سال دوازدهم | شماره چهل و هفتم| پاییز  0011

57

)Temprature (1986-2015
)Temprature 2016-2045 (RCP2.6
)Temprature 2016-2045 (RCP4.5
)Temprature 2016-2045 (RCP8.5

)Temprature (1986-2015
)Temprature 2046-2075 (RCP2.6
)Temprature 2046-2075 (RCP4.5
)Temprature 2046-2075(RCP8.5

50
40

)Temprature (ºc

20

40
30

20

jan
feb
mar
apr
may
jun
jul
aug
sep
oct
nov
dec

dec

oct

nov

sep

aug

jul

jun

may

apr

mar

feb

0

0

jan

10

10

)Temprature (ºc

30

50

شکل  -5مقایسه میانگین  31ساله دمای ماهانه در دوره پایه و دوره آتی در در مدل HADGEM2-ES

مقایسه دوره( )2610-2679و دوره پایه خروجی مدل

به منظور بررسی دقت مدل از چهار آماره گزارش شده در

 :HadGEM2-ESدر این مدل از ژوالی تا ژانویه شاهد

جدول( )3استفاده شد .نتایج نشان داد برای مولفه دما متوسط ،با

افزایش دما نسبت به دوره پایه و کاهش دما در سایر ماهها هستیم.

توجه به محدوده مناسب هر یک از ضرایب ارزیابی مدلها هر 9

در دوره دوم ( )2670-2679نیز شاهد همین روند هستیم (شکل

مدل به عنوان مدل بهینه اقلیمی در حوزه آبخیز میناب انتخاب

.)9

گردید.

جدول -3عملکرد معیارهای ارزیابی برای  5مدل گزارش پنجم در مولفه دما طی دوره پایه  0181تا 2115

معیار ارزیابی ()Evaluation Criteria

مدل ()Model
ناش-ساتکلیلف

درصد اریبی

ضریب تبیین

جذر نسبت استاندارد

()NS

( )PBIAS

()R²

()RSR

MPI-ESM-MR

6/67

1/37

6/01

6/73

CSIRO-Mk3-6

6/77

6/77

6/07

6/72

BNU -ESM

6/70

1/16

6/00

6/30

CCSM4

6/09

6/20

6/00

6/23

HADGEM2-ES

6/01

6/20

6/07

6/20

برای ارزیابی عدم قطعیت مدلها در براورد دما ،نتایج  9مدل گردش

حاصل از عدم قطعیت برای شبیهسازی سریهای زمانی دما برای

گردش عمومی جو ،سه سناریوی اقلیمی در دو افق  36ساله

نمونه برای دوره( )2610-2679و ( )2679-2670برای

( 2610-2679و  )2670-2679میالدی انجام شد .بنابراین نتایج

 RCP4.5در سطح احتمال ( 09 %باند برآورد عدم قطعیت) در

 71
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شکل( )0ارائه شده است .هرقدر اختالف باند زیاد باشد نشاندهنده

علیرغم دو مدل  CCSM4و  ،BNU-ESMعدم قطعیت دوره

زیاد بودن عدم قطعیت در براورد داده و کم بودن اختالف

اول زیاد و دوره دوم بسیار کاهش یافته است.

نشاندهنده عدم قطعیت در براورد است ( Ghasem Nezhad

در مدل  ، MPI-ESM-MRتفاوت چندانی بین دوره اول و

.)et al., 2019

دوم مشاهده نمی شود ،بطوریکه پهنای عدم قطعیت به ترتیب در

نتایج بررسی عدم قطعیت برای دمای متوسط در مدل

دوره اول و دوم  7/2و  7/3درجه است.

 HadGEM2-ESبرای سناریوی  RCP4.5برای دوره اول

شکل  ،7میزان عدم قطعیت برآوردها را در مدلها و سناریوهای

( )2679-2610نشان میدهد ،متوسط دما  27/7درجه است ،که این

مختلف نشان میدهد .بر این اساس ،میتوان عدم قطعیت را در سه

مدل دارای متوسط حدود اعتماد (باند باال و پایین)  72و 17/0

حالت دوره ،مدل و سناریو بررسی نمود .در برررسی عدم قطعیت

درجه است .اختالف باند باال و پایین در این مدل  22/7درجه

دورهها ،در تمامی مدلها و سناریوها ،عدم قطعیت دوره دوم در

سانتیگراد است .در دوره دوم ( )2679-2670در سناریوی فوق،

برآورد دما بیشتر از دوره اول است .بدین مفهوم که افزایش طول

حد باال و پائین به ترتیب به  16و 23( 71درجه) خواهد بود .لذا

دوره نسبت به دوره مشاهداتی سبب افزایش خطا در پیشبینی

در دوره دوم ،سناریوی فوق دارای عدم اطمینانی به میزان 6/3

مدلهای تغییر اقلیم میگردد.

درجه سانتیگراد است .لذا مدل فوق در دوره اول دارای عدم

بررسی در حالت سناریوها ،با ثابت گرفتن دوره و مدل ،تفاوتی

قطعیت کمتری است.

بین سناریوها دیده نمیشود .در بررسی مدلها نیز ،کمترین عدم

در مدل  ، BNU-ESMدر دوره اول ،متوسط دما همانند مدل

قطعیت مربوط به مدل  CSIRO-Mk3-6در سناریوی

 27/7 ،HadGEM2-ESبراورد شده ،اما دامنه عدم قطعیت آن،

 RCP2.6و دوره  2679-2610و بیشترین عدم قطعیت مربوط

به ترتیب  31و  27/6درجه است که دامنه عدم قطعیت آن0/3

به مدل  HadGEM2-ESدر سناریوو دوره مذکور است.

درجه براورد گردید .اختالف فاحش باند عدم قطعیت نسبت به
مدل  HadGEM2-ESقابل مالحظه است ،که نشاندهنده
باالبودن درجه قطعیت براوردهاست .در دوره دوم ،اختالف باند
عدم قطعیت به  6/7درجه رسیده ،بطوریکه باند باال و پائین بهترتیب
 33/9و  27/7درجه است .لذا در دوره دوم ،عدم قطعیت براوردها
نیز مانند مدل  HadGEM2-ESافزایش مییابد.
در مدل  CCSM4در دوره اول ،دارای باند عدم قطعیت 9/9
درجه سانتیگراد بوده بطوریکه متوسط حدباال  31و متوسط باند
پائین براورد شده  29/9است .در دوره دوم ،دامنه عدم قطعیت
افزایش یافته و به  6/7درجه سانتیگراد رسیده است که مشابه مدل
 BNU-ESMاست .در این مدل نیز عدم قطعیت در دوره دوم
افزایش یافته است.
در مدل  ، CSIRO-Mk3-6در دوره اول باند عدم قطعیت به
 0/0درجه و دردوره دوم به  3/0درجه کاهش مییابد .در این مدل
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شکل -1فاصله اطمینان مقادیر دما متوسط شبیهسازی شده دوره آینده ( 2101-2105و  )2175-2101و متوسط دما مشاهداتی دوره پایه

با روش ( LHSسطح  15درصد) در RCP4.5

تحلیل عدم قطعیت مدلهای اقلیمی در پیشبینی دمای متوسط ...
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شکل -7پهنای باند عدم قطعیت در مدلها و سناریوهای مختلف در دو دوره مورد بررسی برای متغیر دما

تغییرات پیش رو آثار زیانباری در بخش آب در حوزهی آبخیز

نتیجه گیری

میناب به وجود نیاورد.

در پژوهش حاضر به منظور بررسی تغییرات اقلیم بر دما در

یکی از این بخشها ،بخش کشاورزی است .با توجه به اینکه

حوضه آبخیز میناب ،از مدلهای گزارش پنجم هیئت بینالدول

بخش کشاورزی از نظر توزیع زمانی آب در آینده دچار تغییر

تغییر اقلیم و سناریوهای انتشار در دو بازه زمانی آینده (-2679

خواهد شد ،باید در جهت سازگاری با شرایط جدید در ترکیب

 2610و  )2670-2679و تحلیل عدم قطعیت آنها با استفاده از

کشت حوزه آبخیز میناب تغییراتی ایجاد کرد .همچنین ،در

ابرمکعب التین ،بهره گرفته شد.

برنامهریزیهای آینده ،در بخش تخصیص آب ،در رویارویی

نتایج حاصل از بررسی تغییرات دما در آینده نسبت به دوره

با شرایط آینده انعطاف پذیری بیشتری الزم است.

مشاهداتی نشان داد ،دمای متوسط ایستگاه سینوپتیک میناب

در رابطه با دما متوسط پیش بینی شده میتوان گفت ،که همه

در حال افزایش است نتایج فوق با مطالعه  Moradiو

مدلها یک روند معنیدار رو به باال و در سطح  09درصد را

همکاران ( )2616در استان هرمزگان مطابقت دارد .با توجه به

نشان دادند که از این نظر با نتایج مطالعه  Rouhaniو

نتایج به دست آمده میتوان گفت نشانههای تغییر اقلیم در

همکاران ( )2610مبنی بر افزایش دما تا سال  2600در ایران،

حوزه آبخیز میناب ،از نظر دمای متوسط ،قابل مشاهده است.

مشابهت دارد .این نتایج نشان میدهد که با گذشت زمان ،با

بنابراین ،با درنظرگرفتن نقش دما در افزایش میزان تبخیر و

افزایش بیش از حد انتشار گازهای گلخانهای درجه حرارت

تعرق ،باید به دنبال راهکارهایی برای مدیریت بهتر منابع آب

یک روند مثبت را دنبال مینماید و تا انتهای قرن  21به

و اصالح روشهای بهرهبرداری منابع آب ،بهویژه در بخش

بیشترین مقدار خود خواهد رسید .مقادیر درجه حرارت

کشاورزی ،بود .برنامههای آینده باید به گونهای باشد که

متوسط در دوره ( )2670-2679بیشتر از دوره اول بوده و در
سناریوی انتشار  RCP8.5بیشتر از سایر سناریوهای انتشار
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میباشد .به طور کلی ،این نتایج نشان میدهد که مقادیر درجه

بیشتر از مدلهای دیگر میباشد که بیانگر افزایش دو برابری

حرارت تا انتهای قرن  21در حوزه آبخیز میناب به ترتیب

پیشبینی دما نسبت به سایر مدلهای استفاده شده میباشد.

افزایش و کاهش پیدا خواهد کرد.

نتایج فوق با نتایج  Kamal and Masahbavaniدر

ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر پارامترهای هواشناسی با شبیه -

سال  2612مبنی بر اینکه دامنه تغییرات حاصل از مدلهای

سازی خروجی مدل گردش عمومی ریز مقیاس شده

 TARتقریبا دو برابر مدلهای  AR4است ،مطابق داشت.

( ،)GCMو تحلیل عدم قطعیت مشخص میشود که در

نهایتا نتایج این تحقیق نشان داد ،تغییرات دما به جز در مدل

نتیجه منجر به اطالعات ناقصی در رابطه با فرآیندهای اساسی

 ،HADGEM2-ESطبق سه سناریو در سایر مدلها

تغییر اقلیم میشود ،لذا اتکای بیش از حد بر مدلهای فوق

چندان متفاوت نیست از این رو تغییرات جزیی در نتایج دما

تنها میتواند منجر به برنامهریزی نامناسب و پاسخهای غلط

بر اثر مدلها و سناریوهای مختلف نیز میتواند عدم قطعیت

گردد.

را در پیشبینی دما بوجود آورد.

طبق نتایج  Rouhaniو همکارن ( )2610همه مدلهای
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