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استادیار گروه مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی جندیشاپور
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چکیده
امروزه افزایش غلظت گازهای گلخانهای ناشی از فعالیتهای بشری عامل اصلی تغییرات آب و هوایی بهشمار میآید .افززایش
دمای جهانی نیز فراوانی وقوع بارشهای حزدی را در بیزیاری از منزادگ دگرگزون سزاسته اسزت .ایز پزووهش تحلیلزی از
چگونگی تغییر فراوانی بیشتری بارش روزانه در استان سراسان رضوی تحت سه سناریوی انتشار گازهای گلخانزهای در دورۀ
 2040 -2021ارائه میکند .سریهای بیشتری بارش روزانه در دورۀ آتی برای  23اییتگاه بررسیشزده بزا توسزعۀ یز
ریزمقیاس نمایی ناپارامتری
با استفاده از ی

برای منادگ سش

برآوردگر پارامتری

و نیمهسش

در سه سطح ریی

مزد

تصویرسازی میشوند .عدم قطعیت سناریوهای تغییر اقلزی نیزز

( 50 ،25و  75درصد) به تفکی

نوع سناریوی انتشار فرموله شدند.

تحلیل فراوانی سریهای حداکثر نشان میدهد که شدت بارشهای روزانه در سطح رییز

 50درصزد نیزتت بزه دورۀ پایزه

1993ز  2012بی  -22/9درصد تا  20/5درصد تغییر سواهد کرد ،که دورههای بازگشت بزاتتر دامنزۀ وسزی تزری از تغییزر را
بهسود استصاص دادهاند .بهدورکلی ،منادگ مرکزی و جنوبی افزایش کمتری را نیتت به نواحی شمالی استان شزاهد سواهنزد
بود .با افزایش غلظت گازهای گلخانهای نیز نواحی بیشتری دچار کاهش بارشها میشوند ،که ای تأثیر بزر بزارشهزا بزا دورۀ
بازگشت کمتر ،شدیدتر سواهد بود .همچنی منادگ پرباران شدت سیلسیزی بیشتری را پیش رو سواهنزد داشزت؛ و درمقابزل
منادگ ک باران کاهش شدیدتری را متحمل میشوند .با کاهش سطح ریی

نیز بیشتری بارش روزانه در آینده افزایش سواهد

یافت؛ که به ای موضوع باید در دراحی سازههای پراهمیت توجه ساص شود.
کلیدواژگان :بارش روزانه ،تغییر اقلی  ،سراسان رضوی ،ریزمقیاس نمایی ،عدم قطعیت.

Email: hkaboli@jsu.ac.ir

*
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مقدمه
مناقشات سیاسی شایان توجهی دربارۀ عوامل تغییرات آب و
هوایی وجود دارد هرچند اجماع کلی در میان جوامع علمیی
وجود دارد که روند مشاهدهشده برای گرمشدن زمین نتیجۀ
افزایش غلظی گازهیای گلنانیهای در جیو اسی  .براسیا
دیدگاه هیئ بین دول تغییر اقلیم )IPCC( 1غالی افیزایش
صورتگرفته در میانگین دمای جهانی از اواسط قرن بیسیتم
به احتمال فراوان بهواسطۀ افزایش صیورتگرفتیه در غلظی
گازهای گلنانهای ناشی از دخال انسیان در بییتی اسی .
افزایش دمای جهانی چرخۀ هیدرولوژیک را تح تأثیر قیرار
خواهد داد ،بهبوریکه تغیییر در فراوانیی وقیوع بیار هیای
حدی برای بسیاری از منابق دور از انتظار نیسی و ممکین
اس به افزایش خطر رخداد سییل بهیاره همیراه بیا کیاهش
جریییان رودخانییهای در تابسییتان منجییر شییود [ .]16تحلیییل
بار های روزانۀ ثی شده بین نیمۀ دوم قرن بیستم تا اواییل
قرن  21در منابق منتلف دنییا ماننید کانیادا [ ،]14اروپیا و
خاورمیانه [ ،]22هند [ ]13و در مقیا جهانی [ ]8افیزایش
متناداری را در فراوانی و مقیدار بیار هیای حیداک ر نشیان
میدهند .شییهسازیهای انجامشده توسط میدلهیای اقلییم
جهانی( )GCM( 2مانند [ )]12و منطقهای (ماننید [ )]7ایین
روند را برای بسیاری از منابق در آینده تأیید کیردهانید کیه
عل اصلی آن افزایش انتشار گازهای گلنانهای اسی [.]14
بهبوریکه مقدار بار مییانگین و بیار هیای حیداک ر در
بسیاری از منابق با عرض جغرافیای میانه تیا بیاد در آینیده
افزایش خواهند یاف [ .]6در مرکز و شمال اروپا بار هیای
سنگین زمستانه در دورۀ آتی 2071ی  2100نسی بیه دورۀ
پایییه 1961ی  19990افییزایش یافتییه اس ی درحییالیکییه در
جنیوب اروپیا کییاهش خواهید یافی  .همچنییین بیار هییای
سنگین تابستانه در شمال شرقی اروپا با افزایش و در جنیوب
با کاهش مواجه خواهد شد [ .]3براسا مطالتات انجامشده
در حوضۀ باددستی رودخانۀ تیایمز واقیع در کانیادا احتمیال
رخداد بار های حداک ر با فراوانی بیشیتر در آینیده وجیود
دارد [ .]19شییهسازی بار تا افیق  2100در  37ایسیتگاه
هواشناسی ایران نشان میدهد که منابق مربوب نسی بیه
خشک بار بیشتری را دریاف میکنند [.]2
برآورد صحیح از تغییرات بار هیای حیداک ر در آینیده
)1. Intergovernmental Panel Climate Change (IPCC
2. General Circulation Models

میییتوانیید راهنمییای مهمییی بییرای براحییی ،برنامییهریییزی و
بهرهبرداری از سیستمهای منیابع آب باشید .از برفیی در
چگونگی توستۀ پیشبینیهای آب و هوایی کمیک مییکنید
تا به عدم قطتی ذاتی در مدلسازی تغیییرات آب و هیوایی
آینییده توجییه شییود .هیئی بیییندول تغییییر اقلیییم ()IPCC
سناریوهای منتلفی از میزان انتشار گازهای گلنانهای تا افق
 2100براسا فتالی هیای بشیری ارا یه کیرده اسی  .ایین
سناریوها پایهای برای پیشبینی تغییرات آب و هوایی آینیده
توسط مدلهای اقلیمی گیرد عمیومی ( )GCMشید ،امیا
بهدلیل دانش ناشناختۀ بشر از پیچیدگی ذاتی سیستم زمین
و ناتوانی ما در پیشبینی شرایط اقتصادی ی اجتماعی آینیده
و رفتار جوامع انسانی در یک رویۀ مشنص ،مطالتات تغیییر
اقلیم با نیود قطتی همیراه اسی [ .]21 ،11 ،5ایین میوارد
سی شده اس که دق شییهسازیها با ریزشیدن مقییا
زمانی و مکانی سلولهای محاسیاتی کاهش یابد درحیالیکیه
صح مطالتات تغییر اقلیم با ریزشیدن مقییا هیا افیزایش
پیدا میکند و در مطالتات اثر کیاربردی خواهید بیود [ .]4از
برفی ساختار متفاوت رو های ریزمقییا نمیایی [ ]24و
ابالعات متفاوت از شرایط اقلیم منطقهای سی شده اسی
مطالتییات تغییییر اقلیییم بییا عییدم قطتی ی دیگییری ناشییی از
ریزمقیا نمایی دادههای اقلیمی مواجه باشد .با وجیود ایین
عدم قطتی منتص به استفاده از مدلهای منتلف GCMs
نسی به سایر منابع عدم قطتی  ،بیشترین تأثیر را بر نتیای
نهایی میگذارد [.]23 ،15
هدف اصیلی ایین تحقییق بررسیی تغیییر خصوصییات
حداک ر بار روزانه تحی شیرایط اقلییم آینیده در پهنیۀ
استان خراسان رضوی اس  .با این تفیاوت کیه بیرای در
بهتر اثر انتشار گازهای گلنانهای ،عیدم قطتیی بیشیترین
بییار روزانییه براسییا سییه سییناریوی انتشییار بیهصییورت
احتمییادتی بررسییی شییده اس ی  .اییین موضییوع میییتوانیید
نشاندهندۀ تأثیر خط مشیهای توستهای آیندۀ بشیر روی
الگوهای بار باشد.
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

اسییتان خراسییان رضییوی وسییتتی بیییش از  127هییزار
کیلومترمربییع دارد کییه بییین مییدار جغرافیییایی 33 52تییا
 4237عرض شمالی و  5619تا  61 16بیول شیرقی
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قرار گرفته اسی (شیکل  .)1در ایین مطالتیه از دادههیای
بار روزانه و رگیار ثی شده در  23ایستگاه بیارانسینجی
وابسییته بییه وزارت نیییرو بییین سییالهییای  1354تییا 1392
استفاده شده اس .
اسییتان خراسییان رضییوی از نظییر اقلیمییی خشییک و
نیمهخشک سرد اس  .متوسط بارندگی سادنۀ استان بیی
دورۀ آمیییاری (1372ی  232 )1392میلییییمتیییر اسییی ،
درحالیکه متوسط درازمیدت بارنیدگی در اییران و جهیان
بهترتی  243و  780میلیمتر در سال برآورد شیده اسی .
بنابراین ،متوسط بارندگی استان کمتر از یکسوم متوسیط
بار جهانی اس که این نشان میدهد این منطقیه جیز
منابق بسیار کمباران جهیان بیهشیمار مییآیید .از برفیی
قسم عمدۀ بارندگیهای سالیانه را بار های سییلآسیا،
کوتاهمدت و رگیاری تشکیل میدهند .توزییع بیار هیا در

شکل  .1موقعیت جغرافیایی استان

سناریوهای تغییر اقلیم بارش روزانه

مقییادیر بییار روزانییه بییرای دورۀ آتییی (2021ی  )2040بییا
ریزمقیا کردن  30سناریوهای تغییر اقلیم بیهدسی آمیده از
 10میییدل گیییرد عمیییومی ( )GCMشیییامل ،HadCm3
،GFDL-CM2.1
،CSIRO-MK3.5
،CGCM3.1(T63) ،INMCM3،MIROC3.2MEDRES
،CNRMCM3
،MRICGM2.3.2a
،GISS-ER

 ECHAM5OMتح سه سناریوی انتشار گازهای گلنانیهای
 A1B ،B1 ،A2تصییویرسییازی میییشییوند .سییناریوهای انتشییار
درواقع بیانکنندۀ وضتی های منتلف اقتصیادیی اجتمیاعیی
فرهنگی جهان در آینده هستند .سیناریوی  A2جهیان بسییار
ناهمگونی را توصییف مییکنید کیه در آن رشید و توسیته بیا
محوری خودکفایی و حفظ هوی ملیی و منطقیهای صیورت
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استان یکنواخ نیس و بهبورکلی مقدار آن از شمال بیه
جنوب استان کاهش میییابید (شیکل  .)2دامنیۀ تغیییرات
بییار سییادنه در گسییترۀ اسییتان بییین  120/4تییا 375/3
میلیمتر اس  .زمان بارندگی در استان از اواخر پاییز شروع
و به اوایل بهار ختم می شود .بیشترین بارندگیها به اواخیر
زمستان و اوایل بهار مربوط اس و درواقع خیلی از منابق
نیز در بیشتر سیالهیا پیاییز خشیکی را تجربیه مییکننید.
همچنیین مییزان بیار هییا در تابسیتان بسییار کیم اسی
بهبوریکه در نیواحی جنیوبی اسیتان تقریییا صیفر اسی .
همچنین بیشترین شدت بار روزانه بیا دورۀ بازگشی 2
ساله در استان بین  0/5تا  1/1و با دورۀ بازگش  50ساله
بین  1/2تا  2/1میلیمتر در سیاع تغیییر مییکنید .ایین
تغییرات کم نشان میدهد که تقرییا شدت بار روزانه در
کل استان به یک شکل اس .

شکل  .2پهنهبندی بارش نرمال ساالنه در استان

میییگیییرد .رشیید فزاینییدۀ جمتیی پیوسییته اسی و توسییتۀ
اقتصادی منطقیهگیرا و تغیییر تکنولیوژی آهسیته و نیاهمگون
خواهد بود .سیناریوی  A1Bجهیان آینیده را بیا رشید سیریع
اقتصادی که در آن جمتیی جهیان تیا نیمیۀ قیرن  21رشید
افزایشی و بتد از آن کاهشی دارد ،توصییف مییکنید .مترفیی
سریع تکنولوژیهای کارآمد و جدید از دیگر خصوصییات دنییا
پیش رو خواهد بود .ایین سیناریو جهیان همگیونی را در ابتیاد
اقتصادیی اجتماعیی فرهنگی تصویر میکند که در آن تتیدیل
پاییدار سییرانۀ درآمیید در منییابق منتلیف صییورت میییگیییرد.
سیستم انرژی نیز براسا تتادل بین تمامی منابع انرژی اعیم
از فسیییلی و غیرفسیییلی خواهیید ب یود .سییناریوی  B1مشییابه
سناریوی  A1Bاس  ،اما با این تفاوت که ساختار اقتصادی بیه
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سم اقتصاد ابالعاتی و خیدماتی بیا کیاهش مصیرف میواد و
استفاده از انرژیها و تکنولوژیهیای پیا و دوسیتدار محییط
زیس بهسرع تغییر خواهد کرد .همچنین بیر حیل جهیانی
مسا ل اقتصادیی اجتماعی و محییط زیسیتی بیهبیور پاییدار
تأکید دارد که در آن تساوی حقوق همگان بهیود یابد .مطیابق
توصیف جهان آینیده در هیر ییک از سیناریوهای  A1B ،B1و

 A2میزان انتشار گازهای گلنانهای و جمتی جهان بهصورت
شکلهای  3و  4خواهد بود .بنیابراین ،مقایسیۀ شیرایط اقلییم
آینده تح سناریویهای انتشار میتواند بیه ارا یۀ راهکارهیای
سازگاری بهخصیو در قالی کیاهش گازهیای گلنانیهای و
استفادۀ پایدار از محیط زیس با توجه به مسئلۀ جهانیسیازی
منجر شود.

شکل  .3جمعیت جهان تحت سناریوهای مختلف

از برفی پیچیدگی ذاتی سیستم اقییانو ی جیو ،نییود
رفتاری قانونمندی از توستۀ جوامع انسانی در آینیده و اثیر
جهانی افزایش غلظ گازهای گلنانهای سی شیده اسی
که دق مدلهای اقلیمی ( )GCMبا ریزشیدن مقییا هیا
کاهش یابد .بنابراین ،خروجی مدلهای  GCMبرای کاربرد
در مقیا منطقهای نیاز به ریزمقیا شدن دارند .یکیی از
رو هییای پرکییابرد ریزمقیییا نمییایی آمییاری مولییدهای
تصادفی آب و هوایی هستند .شریف و برن [ ]18بیراسیا
رو ناپارامتریک نزدیکتیرین همسیایگی )K-NN( 1ییک
مولد تصیادفی آب و هیوا را توسیته دادنید .سیید کیابلی و
همکارانش [ ،]1شریف و برن [ ]18و گوییال و همکیارانش
[ ]9نشان دادند که رو  K-NNمقادیر میانگین دادههیای
بازتولیدشده را بهخوبی حفظ میکنید .بنیابراین ،مییانگین
تغییر اقلیم براسا هر یک از سناریوهای موجود بهخیوبی
شییهسازی میشوند .مولدهای تصادفی آب و هوایی درواقع
از یک پایگاه داده که مترف اقلیم منطقه اسی  ،بیهصیورت
تصادفی داده تولید میکننید .سیلیمان و سییمونوی []19
پایگاه دادهای را براسا سناریوهای خروجی بهدس آمیده

1. K-Nearest Neighbor

شکل  .4میزان انتشار  Co2تحت سناریوهای مختلف

از مدلهای  GCMبه ایین مولید تترییف کردنید .آنهیا بیا
استفاده از رو دلتا [ ]10سناریوهای تغییر اقلیم بار را
برای دورۀ آتی نسی به دورۀ پایه و براسا خروجیی هیر
یک از مدلهای  GCMبهصورت ماهانه بهدس آوردند .در
رو دلتا سناریوهای تغییر اقلییم بیار براسیا نسیی
بین مقادیر میانگین ماهانیه در دورۀ آتیی نسیی بیه دورۀ
پایه ،محاسیه میشوند (رابطۀ .)1
()1

; i  1, 2,,12

V m , f i 
V m , b i 

f  i  

در این روابط  f ،mو  bبیهترتیی بییانگر میدل ،GCM
دورۀ آتی و دورۀ پاییه (1993ی  )2012هسیتند .همچنیین
) V̅(iمقادیر میانگین ماهانه در ییک دورۀ آمیاری را نشیان
میدهد .سپس با فرض یکنواختی توزیع فیاکتور تغیییر در
روزهای هر ماه ،پایگیاه داده منیتص بیه هیر سیناریو را بیا
اعمال فاکتور تغییر اقلییم بیر دادههیای روزانیه مشیاهداتی
ایجاد کردند (رابطۀ )2
i  1, 2, ,12; j  1, 2, , n
()2
; Vd,f  i, j  Vo,b  i, j f  i 
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 Vd,f  i, jمقادیر پایگیاه دادۀ روزانیه براسیا سیناریوی
تغییر اقلیم دورۀ آتی ( )fنسی به دورۀ پایه ( )bکه بیرای هیر
مییدل  GCMب یهدس ی میییآییید Vo,b  i, j .مقییادیر روزانییۀ
مشییاهداتی در دورۀ پایییه اسیی و همچنییین  jبیییانگر تتییداد
روزهای موجود در ماه iام اس  .در رابطۀ  2فرض شیده اسی
که پراکندگی دادهها تغییر نمییکنید و تنهیا دادههیا بیه ییک
نسی و یا مقدار ثابتی تغیییر مییکننید .ایین موضیوع سیی
شیاه توزیع دادهها در سیناریوهای منتلیف نسیی بیه هیم
میشود ،که فرایند اغتشا اضافهشده به الگوریتم پاییهای K-
 NNاین مورد را نیز مرتفع کرده اس  .در الگوریتم پاییهای K-
 NNداده روز منتن از نزدیکترین همسایگان فاصلهای خود
با درنظرگرفتن ییک توزییع احتمیال ناپارامترییک ،بیهصیورت
تصادفی بازتولید میشوند .بنابراین ،تتییین فایای همسیایگی
مناس  ،به متنای برآورد صحیح فاای احتمال انتناب اسی .
شیییریف و بیییرن [ ]18و گوییییال و همکیییارانش [ ]9بیییدون
درنظرگرفتن اینکیه روز منتنی بیارانی اسی ییا نیه ،فایای
همسایگان ممکن این روز را تتیین کردند .درحالیکه در ییک
اقلیم خشک روزهای بدون بار بسیار زیاد اس و همچنیین
توزیع دادههای بار روزانیه چیولگی زییادی دارنید .بنیابراین،
ممکن اس بسییاری از همسیایگان ییک روز بیارانی منتنی
بدون بار باشند و نزدیکترین همسایگان ییک روز منتنی
بدون بار نیز حتما بدون بار خواهنید بیود .ایین موضیوع
بازتولید دادههای بارشی حیداک ر را بیشیتر تحی تیأثیر قیرار
میدهد چراکه بار ها با مقیدار کیم در ایین نیواحی احتمیال
وقوع بیشتری دارند .بنابراین ،فاای همسایگان با توجه بیه روز
منتن باید بوری اصالح شوند تیا حجیم محاسییات کیاهش
یابد و دق برآوردها بیشتر شیود .در رو پیشینهادی بیارانی
بودن و نیودن روز منتن مینیای تتییین فایای همسیایگان
خواهد بود .بهبوریکه اگر روز منتنی بیارانی باشید ،فایای
همسایگان به روزهای بارانی محدود میشود و اگر بدون بیار
باشد فاای احتمال انتناب صفر خواهید بیود .بیا وجیود ایین
الگوریتم پایهای  K-NNتنها قادر به بازتولید دادههای مشابه بیا
دادههای مشاهداتی خواهد بود .شریف و برن [ ]18و گوییال و
همکارانش [ ]9با اضافهکردن فرایند اغتشا براسیا توزییع
نرمال و گاما به دادههای بازتولیدشده ،از تولید دادههای مشیابه
نییز جلییوگیری کردنید .در اییین مطالتیه نیییز از توزییع نرمییال
بهعنوان فرایند اغتشا استفاده شده اس
yi,t 1  xi,t 1  σi z t 1
()3
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که در آن  x i ,t 1مقدار پارامتر هواشناسیی بیهدسی آمیده
بییرای روز  t+1از الگییوریتم پایییهای  yi,t 1 ،K-NNمقییدار
همان پارامتر بتد از فرایند اغتشا  zt+1 ،متغییر تصیادفی
تولیدی برای روز  t+1از توزیع نرمیال بیا مییانگین صیفر و
واریانس واحد σi ،انحراف متیار مشیروط از همسیایگان و
پهنای باند هستند .بیی ایین فراینید ممکین اسی مقیدار
منفی بار تولید شود ،که با تتریف حیدود پهنیای بانید و
تکرار تصادفی رابطۀ  3از تولیید مقیادیر منفیی جلیوگیری
میشود.
نبود قطعیت سناریوهای تغییر اقلیم

رو های پارامتریک (مانند رو های مون کارلوی تئیوری
بیییز؛ [ )]25 ،17و ناپارامتریییک (برآوردگییر چگییالی کرنییل؛
[ )]20بهبور رایی در تجزییه و تحلییل عیدم قطتیی هیا
استفاده میشوند .هر دو رو براسا اصول متفاوت ،عدم
قطتی را با براز ییک تیابع چگیالی احتمیال بیه متغییر
تصییادفی کییه میییتوانیید ورودی و یییا خروجییی یییک مییدل
ارزیابیکنندۀ اثر تغییر اقلیم باشد ،برآورد میکننید .در هیر
دو حال با داشتن تابع چگالی براز شده و بیا اسیتفاده از
تئوریهیای احتمیادتی دامنیۀ احتمیال رخیداد سیناریوی
اقلیمی در آینده به دس میآید.
در این تحقیق با توجیه بیه اهیداف تتییینشیده ،عیدم
قطتی سناریوهای تغییر اقلیم آتی بهعنیوان ورودی میدل
ریزمقیا نمایی با تفکیک سناریوی انتشار گاز گلنانیهای
تحلیل می شوند .این تفکیک براسیا سیناریوهای انتشیار
سی شده اس که حجم دادهها با توجه به تتداد محیدود
مدلهای  GCMبرای براز یک توزیع احتمال کم باشد و
رو هیای متمیول در بیراز ییک تیابع احتمیال کیارایی
نداشته باشند.
از برفی با توجه به اینکیه هیر ییک از میدلهیای GCM
براسا فرضیات خاصی اقلیم آینده را پییشبینیی مییکننید.
بنابراین ،ممکن اس بتای از مدلها دورۀ پایه را با دق قابل
قیولی برآورد کنند درحالیکه تامینی برای برآورد صیحیحی
از اقلیم آینده ندارند .همچنین ممکن اس عکس ایین قاییه
صادق باشد ،زیراکه وضیتی اقتصیادیی اجتمیاعی آینیده کیه
تأثیر مستقیم بر اقلیم دارند در ترکی با تغییرات درونی اقلییم
شرایط بسیار پیچیده و میهمی را برای پیشبینی اقلیم آینیده
بهوجود آوردهاند .بنابراین ،دق مدلهیا در پییشبینیی آینیده
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دق برآوردهیا در دورۀ

کامال روشن نیس و نمیتوان براسا
پایه مدلها را از هم تمیز داد.
تتداد کم سناریوهای تغییر اقلیم و مشنصنیودن دق
آنها سی شده اس که در براز تابع چگالی نتیوان بیه
چگونگی توزیع آنها اعتماد کرد ،زییرا ممکین اسی ییک
سناریو با دق کم احتمال رخداد زیادی داشیته باشید .در
این پژوهش با توجه به خصوصیات تابع توزیع بتا روشی بر
مینای این توزییع پیشینهاد شیده اسی کیه مییتوانید بیا
محدودی های موجود تحلیل مناس و قابیل قییولی ارا یه
کند .توزیع بتا توسط دو پارامتر شکل ( pو  )qو حد پیایین
و بادی دادهها ( aو  )bبهصورت زیر تتریف میشود

 x  a  b  x  a  x  b ; p , q  0
x  
p q 1
B  p , q b  a 
q 1

()4

p 1

f

این توزیع با بیرآورد دو پیارامتر شیکل ( pو  )qبراسیا
چولگی دادهها تتیین شود .با وجود این بیراز ایین توزییع
براسا چولگی بهدلیل واضحنیودن دق پیشبینی مدلهیا
و تتداد کم آنها نمیتواند قابل قیول باشد .بنابراین ،با فرض
اینکه مقدار میانگین سناریوهای تغییر اقلییم بیشیترین وزن
تأثیرگییذاری را دارد ،اییین توزیییع بییه دادههییا بییراز داده
میشوند .مطابق شیکل  5ایین توزییع بیا تتییین دو پیارامتر
شکل بهگونهای براز داده شده اسی کیه مقیدار مییانگین
سناریوهای تغییر اقلیم بیشترین وزن را داشته باشد.

شکل  .5توزیع بتا برای پارامترهای شکل مختلف

سپس بیا اسیتفاده از توزییع احتمیال بیراز شیده بیه
سناریوهای تغییر اقلیم بار تح هر ییک از سیناریوهای
انتشار ،عدم قطتی مربوط به استفاده از مدلهای منتلیف
 GCMsبهصورت احتمادتی بییان خواهید شید .ایین عیدم
قطتی در سه سطح احتمادتی  ،50 ،25و  75درصد -که
براسا تئوری چند ها انتناب شدهاند -محاسییه و وارد
مدل ریزمقیا نمایی میشوند .درنهای سیری بیشیترین
بییار روزانییه در سییه سییطح احتمییال فییرض میییشییوند و
براسا هر سناریوی انتشار برای دورۀ آتیی 2021ی 2040
در هر  23ایستگاه مطالتهشده استنراج میشوند.
نتایج
صحتسنجی روش تحقیق

بدینمنظور بار روزانه براسیا ییک سیناریوی اقلیمیی
مشابه با اقلیم مشاهداتی توسیط میدل تولیید و بیا مقیادیر
مشاهداتی آن مقایسیه مییشیود .ایین سیناریو ،سیناریوی

تارینی شییهسازی شده نامیده شده اس که در آن رونید
پیشین تغییر میزان غلظ گازهای گلنانیهای در اتمسیفر
ثاب نگه داشته میشود .با فرض یک فایای نمونیهگییری
برابر با دادههای تارینی در مدل ریزمقیا نمیایی K-NN
سری سناریو تارینی شییهسازیشده با بول آماری 1200
سال تولید شد .در اینجا صح سنجی برای ایستگاه مشهد
بهعنوان نمونه ارا ه میشود.
نتای آزمون  t-testبین بار های ماهانه در جدول  1و
نمودار جتیهای بار ماهانه در شکل  6نشان میدهند که
میییانگین و تغییییرات درونسییالی بییار هییای تییارینی در
دادههای شییهسازیشده بهخوبی حفیظ شیده اسی  .ایین
موضوع در حالی اس که ساخ دادههای مغشو توسیط
توزیع نرمال تغییر قابل مالحظیهای روی مقیادیر مییانگین
نگذاشته اس .
شریف و بیرن [ ]18و گوییال و همکیارانش [ ]9اظهیار
داشییتند کییه اییین مییدل در بازتولییید میییزان پراکنییدگی
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بار های ماهانه بیا بیرآوردی کمتیر از مقیادیر مشیاهداتی
روبهروسی  .نتیای آزمیون  f-testدر جیدول  1نییز نشیان
میدهد که در برخی ماهها (مانند فوریه) بیهدلییل چیولگی
زیاد دادههای مشاهداتی ،میدل نتوانسیته اسی بیهخیوبی
پراکندگی دادهها را شییهسازی کنید ،الیتیه ایین اخیتالف
متنادار نیس  .بههرحال با توجه به چولگی زییاد دادههیای
بییار در نییواحی خشییک/نیمهخشییک نسییی بییه منییابق
مربییوب مطالتییهشییده در تحقیقییات یییادشییده ،اییین مییدل
بهینهشده توانسته اس تا حد زیادی این مشکل را بربرف
کند .در بسیاری از مطالتات پیشین (مانند شیریف و بیرن،
 2006و گویال و همکارانش )2012 ،اغلی ارزییابی میدل
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ریزمقیا نمایی با استفاده از بیار هیای ماهانیه بررسیی
شده اس  .در این تحقیق با استفاده از رو کولمیوگروفی
اسمیرنوف ( )K-Sیکسانی توزیع بیار روزانیه در دو دورۀ
شییهسازی و مشاهداتی تأیید شد (جدول  .)1تحلیل آمارۀ
تتداد روزهیای بیارانی در نشیاندادن توانیایی میدل بیرای
بازتولید ساختار پایدار فایای نمونیهگییری حیا ز اهمیی
اس  .توزیع تتداد روزهای بارانی در ماه در شیکل  7نشیان
میدهد که میانگین تتداد روزهای بارانی و سیاختار فایای
نمونهگیری بهخوبی بازتولید شده اس  .بنیابراین ،مجمیوع
بررسیهیا نشیان مییدهید کیه میدل  K-NNدر بازتولیید
دادههای بار روزانه عملکرد مناسیی دارد.

جدول  .1مقادیر آزمون  K-Sو توزیع میانگین بارش ماهانه برای طول آماری  1200سال
توزیع بارش روزانه
ماه
ژانویه
فوریه
مارچ
آوریل
می
ژو ن
جودی
آگوس
سپتامیر
اکتیر
نوامیر
دسامیر

توزیع میانگین بارش ماهانه

روش K-S
P-value
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

آمارۀ k
0/0132
0/0119
0/0122
0/0092
0/0185
0/0617
0
0
0
0/0179
0/0089
0/0085

شکل  .6توزیع بارش ماهانۀ سری بازتولیدشده

t-test
P-value
0/9944
0/9667
0/7715
0/8866
0/9421
0/7661
0/8830
0/8963
0/9492
0/9835
0/9310
0/9713

F-test
آمارۀ t

-0/007
-0/042
-0/293
0/144
0/073
-0/2998
0/1483
-0/1313
0/0642
-0/0209
-0/0863
-0/0363

P-value
0/144
0/018
0/123
0/018
0/782
0/404
0/395
0/776
0/644
0/063
0/0112
0/0969

آمارۀ f
1/387
1/707
1/413
1/689
0/914
0/789
1/205
0/912
1/098
1/525
1/023
1/451

شکل  .7توزیع تعداد روزهای بارانی در ماه سری بازتولیدشده
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بررسی اثر تغییر اقلیم

با تحلیل فراوانی سریهای حداک ر بار روزانه مربوط بیه
هر ایستگاه ،مقادیر شدت بار هیا بیا دورههیای بازگشی
منتلف در سه سطح احتمادتی مید نظیر بیرای دورۀ آتیی
استنراج شد .برای مشنصشدن میزان تأثیرگذاری تغیییر
اقلیم آتی ،درصد تغییر شدت بار ها نسی بیه دورۀ پاییه
به تفکیک هیر سیناریو انتشیار بیهدسی آمید (شیکل .)8
همچنین توزیع مکانی میزان تغییر شدت بار ها در پهنیۀ
استان برای دورههای بازگش منتلف و سطح ریسیک 50
درصد در شکل  9ارا ه شد.
شییهسازیها تحی تمیامی سیناریوهای انتشیار نشیان
میدهد که بیا افیزایش دورۀ بازگشی دامنیۀ تغیییر شیدت
بار ها بیشتر خواهد بود .بهبور م یال بیرای سیناریوی A2
این میزان برای دورههای بازگشی  2و  50سیاله در سیطح
ریسک  50درصد بهترتی برای برابر با  -9/5تا  3/5درصد و
 -21/2تییا  16/8درصیید خواهیید بییود و بییرای سییناریوی B1
بهترتی  -3/4تا  6/7درصد و  -4/4تا  20/5درصد اس  .بیا
کاهش دورۀ بازگش منابق بیشتری از اسیتان بیهخصیو
منابق مرکزی و جنوبی دچار کاهش میشیوند درحیالیکیه
افزایش شدت بیار در منیابق شیمالی اسیتان نییز نیاچیز
خواهد بود .درمقابل با افزایش دورۀ بازگش نیواحی پربیاران

استان افزایش بیشتری را شاهد هستند و منیابق کیمبیاران
کاهش شدیدتری را تجربه خواهند کرد .بنابراین ،در منیابق
شمالی و شمال غربیی اسیتان شیدت سییلخییزی افیزایش
مییییابیید و در منییابق شییرقی ،مرکییزی و جنییوبی اسییتان
خشکسالیهای شدیدتری را شاهد خواهند بود.
تح سناریوی  B1منابق بیشیتری افیزایش را شیاهد
خواهنیید بییود و درمقابییل تحیی سییناریوی  A1Bنییواحی
بیشتری دچیار کیاهش خواهنید شید .در سیناریو  A2نییز
نسی بیه دو سیناریوی دیگیر پراکنیدگی منیابق از نظیر
افزایش و یا کاهش بیشتر اس و ایین درحیالی اسی کیه
میزان افزایش و کاهش بهترتیی از سیناریوی  B1و A1B
کمتر خواهد بود .با وجود ایین منیابق شیمالی نسیی بیه
مرکزی و جنوبی در دامنۀ افزایشی قرار میگیرند .با توجیه
به نتای با افزایش انتشار گاز ( Co2سیناریوی  A1Bنسیی
به  )B1و به دنیال آن گرمایش زمین ،نواحی بیشتری دچار
کاهش بار ها میشوند ،که این تأثیر بر بیار هیا بیا دورۀ
بازگش شدت کمتری خواهد داش  .همچنین در سیطوح
ریسک کمتر نسی به سطوح ریسک بیشتر دامنۀ تغییرات
افزایشیتر اس که در این بین منیابق خشیکتیر اسیتان
(نواحی جنوبی) تغییرات کاهشی و یا افزایشیی بیشیتری را
در بین دیگر نقاط استان تجربه میکنند.

شکل  .8درصد تغییر حداکثر بارش روزانه با دورۀ بازگشت مختلف در گسترۀ استان
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بحث و نتیجهگیری
تفکیک نتای برآورد عدم قطتی سناریوهای تغیییر اقلییم
آتییی براسییا سییناریوهای انتشییار مقایسییۀ اثرگییذاری
دیدگاههای توستهای را میسر ساخته اس  .بهبور م ال در
ریسک  50درصد وقوع تغییر اقلیم در افیق  2040بیا میرز
جمتیتی  8/5میلیارد نفیر و مییزان انتشیار ( 43 )Gt1گیاز
( co2سناریوی  )B1بیشترین بار روزانه با دورۀ بازگشی
 25ساله تقرییا در تمامی استان حیداک ر تیا  16/3درصید
افزایش مییابد .درحالیکیه بیا همیین مییزان جمتیتیی و
میزان انتشار (( 53/1 )Gtسناریوی  )A1Bتمیامی منیابق
استان بهجز بنش کوچکی در شمال و شمال غرب اسیتان
که حداک ر به میزان  4/8درصد افزایش را شاهدند ،کاهش
حداک ری را تا  -18/9درصد دریاف میکنند .این موضیوع
نشان میدهد که تا چه حد استفاده از تکنولوژیهای پیا
و سیاس های توستهای زیسی محیطیی پاییدار مییتوانید
پدیدۀ خشکسالی را تتدیل کند .از برفی با میرز جمتیتیی
 10/7میلیارد نفیر و مییزان انتشیار (( 58/9 )Gtسیناریوی
 )A2دامنۀ تغییر بین  -15/4تا  12/6درصد خواهد بود .در
این صورت منابق کمباران خشکتر میشیود و در نیواحی
پرباران شدت سیلخیزی افزایش مییابد .بنابراین ،سیاس
توستۀ اقتصیادی جهیانی منطقیهگیرا و بیه تییع آن رشید
ناهمگون جمتیتیی سیی تغیییر نیامتوازن در بیار هیای
حداک ر میشود ،اگرچه وست بیشتری از استان کاهش را
تجربه خواهد کرد .از برفی بررسی عیدم قطتیی در سیه
سطح ریسک نشان داد که با پیذیر سیطح ریسیک کیم،
نواحی بیشتری از استان افزایش را در حداک ر شدت بار
روزانه بهخصو برای دورههای بازگش بیشتر از  10سال
در آینده تجربه میکنند .این موضیوع مییتوانید هشیداری
برای براحی سازههای آبی پراهمی باشید کیه بیرای دورۀ
آتی ساخته میشوند.
نتای این تحقیق توانایی زییاد میدل پیشینهادی را در
شییهسازی بار روزانه تح سناریوهای تغییر اقلیم آتیی
برای منابق خشک و نیمهخشک تأیید میکند .ازآنجیاکیه
این مدل میتوانید بیا تغیییرات انید بیرای شیییهسیازی
همزمان دادههای اقلیمی در مقیا منطقیهای در شیرایط
تغییر اقلیم آینده به کار رود .بنابراین ،پیشنهاد میشود که

1. Gigatons

با بسط این مدل در مطالتیات آتیی ،کیارایی ایین میدل در
شییهسازی همزمان سریهای اقلیمی در مقیا منطقهای
بررسی شود .از برفی نیاید عدم قطتیی ناشیی از کیاربرد
مدلهای ریزمقیا نمایی نادیده گرفته شیود هرچنید کیه
توستۀ صحیح مدل برای مطالتۀ مد نظر میتواند تا حیدی
این محدودی را بربرف سازد.
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