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تعیین قابلیت مولدهای اقلیمی در تولید دادههای اقلیمی
در مناطقی با محدودیت داده
(مطالعۀ موردی :شمال و شمال شرق ایران)
*

 شهربانو عباسی جندانی ؛ دانشجوی دکترای علوم و مهندسی آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران
 علی اکبر نظری سامانی؛ دانشیار ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران
چکیده
مولدهای هواشناسی تصادفی در مطالعههای مختلفی از قبیل هیدرولوژیک ،مدیریت محیط طبیعی و ارزیابی ریسک کشاورزی استفاده
می شوند .این قبیل مطالعات اغلب به سریهای زمانی طوالنی مدت از دادۀ هواشناسی نیاز دارندد .بدا توهده بده محددودیت دادههدای
اقلیمی در بسیاری از مناطق کشور و نیز کوتاه بودن طول دورۀ آماری ،استفاده از مولدهای اقلیمدی و ممد تدر از آن ارزیدابی دقدت و
صحت آنها قبل از استفاده ضرورت دارد .لذا در این مطالعه کارایی سه مولدد  ClimGen ،CLIGENو  LARS-WGدر دو ایسدتااه
سناانه و زیدشت با شرایط اقلیمی متفاوت ارزیابی شده است .برای مقایسۀ میاناین دادههای تولید شدده و مشداهداتی شدامل مقددار
بارش ساالنه و ماهانه ،تعداد روز مرطوب ساالنه ،میاناین ساالنه دمای بیشینه و کمینه ،از آزمون  t( tهفتی) استفاده شده است .نتایج
به دست آمده نشان میدهد که مولد  CLIGENدر هر دو ایستااه و در مورد هر پنج متغیر در نظر گرفته ،کارایی بمتری نسبت به دو
مولد دیار دارد ClimGen .در هیچ یک از دو ایستااه کارایی مناسبی نداشدته اسدت .مولدد  LARS-WGنیدز در ایسدتااه زیدشدت
کارایی خوبی داشته اما کارایی آن در تولید متغیرهای دمایی در ایستااه سناانه با دقت بسیار کمتری همراه بدوده اسدت .در مومدو
نتایج به دست آمده نشان میدهد که کارایی این مولدها در اقلی هایی که متغیرهای اقلیمی از نوسانات کمتری برخوردار هستند بمتر
از اقلی های خشک و نیمهخشک است.
کلید واژگان :مولد اقلیمی ،LARS-WG ،ClimGen ،CLIGEN ،کارایی ،سناانه ،زیدشت.

* نویسنده مسئول :شماره تماس+989138023054 :

Email: sh.abbasi@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
مدل های هیدرولوژیک و محیط زیسدتی ابدزار مممدی
برای مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست هسدتند ،ایدن
مدددلهددا بدده دادههددای ورودی مختلددا (ماننددد تدداب
خورشیدی ،سدرتت بداد ،بیشدینه و کمینده دمدا ،بدارش،
محتوای آب خدا ،،هریدان آبراهده و غلظدت رسدوب) بدا
فواصل زمانی متفاوت (روزانده ،سداتتی) نیداز دارندد .ایدن
داده ها در بسیاری مناطق محدود مدی باشدند .بسدیاری از
ایستااه های ارزیابی اقلیمی دورههای آماری کوتاهی دارند
و اغلب با مشکل دادۀ مفقود شده در سری زمانی روبده رو
هستند .بنابراین اغلب مدل های هیدرولوژیک یا فرسدای
به تولید دادۀ اقلیمی ترکیبی به دست آمدده از مشداهدات
کوتاه مدت با استفاده از توزیعهدای آمداری متفداوت نیداز
دارند ] .[33در طول دهه های اخیر ،چندین مولد اقلیمی
توسعه داده شده است که میتوان بده مولددهای WGEN
]،[27] CLIGEN ،[15] USCLIMATE ،[32 ،31
 [35] LARS-WG ،[38] ClimGenاشاره کرد .در همدۀ
این مولدها با بمرهگیری از مدلهای تدددی ،سدریهدای
مصنوتی متغیرهای هواشناسی در مقیداسهدای متفداوت
زمانی تولید می شوند .این مولدهای اقلیمی بدا اسدتفاده از
مشخصددات آمدداری کوتدداه مدددت پایادداه دادۀ هواشناسددی
موهود ،دادههای هواشناسی روزانۀ بلند مددت ترکیبدی را
تولید میکنند .امدروزه بده طدور گسدتردهای از مولددهای
اقلیمی در سراسر همان اسدتفاده مدیشدود .دالیدل ممد
استفاده از مولدها تبارتندد از -1 :سدریهدای هواشناسدی
تولید شده توسط مولدهای هواشناسی می توانند به تنوان
ورودی برای مدلهای هیدرولوژیک و کشداورزی از هملده
محاسددبۀ قدددرت تولیددد فرسددای و بدده منظددور ارزیددابی
ریسک های طوالنی مدت کشداورزی بده کدار روندد ].[30
 -2این مولددها مدی توانندد بدرای شدبیه سدازی تملکدرد
محصول در اکوسیسدت هدای زراتدی مدورد اسدتفاده قدرار
گیرنددد ] -3 .[21بددرای مکددانهددایی کدده فاقددد ایسددتااه
اندددازهگیددری هسددتند و یددا بدده تلددت نقدد ابددزار و
اندازهگیریهای نادرست در ایستااههای هواشناسدی ،دادۀ
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کامل ندارند ،مولدها می توانند با استفاده از آنالیز آماری و
درونیددابی پارامترهدددای اقلیمدددی بددده دسدددت آمدددده از
ایستااه هایی که در نزدیکی مکدان هدای مدورد نظدر قدرار
دارنددد ،دادههددای هواشناسددی روزاندده تولیددد کننددد ].[30
 -4مولدهای هواشناسی ابزاری ک هزینه ،نسدبتا سداده و
بسیار سریع هستند که میتوانند در گسترههای گونداگون
استفاده شوند .در واقع مولدها ابزاری قوی برای مطالعده و
ارزیابی خطر تغییر اقلی و دوره های خشدک ،بدارش هدای
رگبار و وقو سیالب و بررسی تأثیر آنهدا بدر فرسدای و
رسوب هستند ،لذا ابزاری همت تصمی گیریها و برنامده
ریددزیهددای بلندمدددت اقتصددادی و اهتمدداتی محسددوب
میشوند ].[5
مطالعددات زیددادی در مددورد ارزیددابی و اتتبارسددنوی
مولدددهای هواشناسددی انودداا شددده اسددت CLIGEN .در
داخددل آمریکددا ] [43 ،40 ،27 ،26 ،16و سددایر کشددورها
] [46 ،44 ،41 ،24 ،21 ،13 ،12، 8 ،2ارزیدددابی شدددده
است .مطالعاتی مختلفی نیز برای ارزیابی کارایی مولدهای
 LARS-WGو  ClimGenانواا شده اسدت ]،28 ،22 ،1
 .[ 39 ،37 ،33در این بدین مطالعدات کمدی هسدتند کده
تملکرد چندین مولد را با یکدیار مقایسه کردهاندد ]،9 ،7
 [ 36 ،19 17برای نمونه ] [36کارایی دو مولد  WGENو
 LARS-WGرا در تولید داده های اقلیمدی در  18سدایت
در آمریکا مقایسه کردند .نتایج حاصله نشان داد که مولدد
 LARS-WGاز توابددع بسددیار پی یدددهای بددرای تولیددد
متغیرهای اقلیمدی اسدتفاده مدی کندد و تمایدل آن بدرای
مطابقت با داده های مشاهداتی نسدبت بده مولدد WGEN
بیشددتر اسددت [9] .نیددز پددنج تولیددد کنندددۀ هواشناسددی
 WeaGETS ،CLIGEN ،ClimGen ،WGENو
 LARSWGرا در فالت لسی چین مقایسه کردندد .نتدایج
حاصله نشان داد که به طور کلی مدل  WeaGETSنسبت
به سایر مدل ها تملکرد بمتری دارد .تالوه بدر ایدن ،مددل
 CLIGENنیز در مورد وقایع حدی بارش تملکدرد قابدل
قبولی داشته که برای مطالعدات فرسدای خدا ،مناسدب
می باشد .به غیر از چند مورد محدود ،اکثر مطالعداتی کده
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در مورد ارزیابی مولدهای هواشناسدی صدورت گرفتده ،بده
ارزیابی یک و یدا تنمدا دو مولدد و مقایسدۀ کدارایی آنهدا
پرداخته اند .از طرفدی قابلیدت مولدد  CLIGENدر ایدران
برای تولید دادههای مورد نیاز مدل  WEPPهنورز ارزیابی
صحت نشده است .این مولد فایل اقلیمدی مددل پی یددۀ
فرسای و رسوب  WEPPرا تمیه میکند و بدا توهده بده
توانایی آن در تولید الاوهدای داخلدی رگبدار در مطالعدات
فرسای از اهمیت بداالیی برخدوردار مدیباشدد .لدذا الزا
است تا کارایی این مولدد پی یدده و نیدز سدایر مولددهای
مختلددا ارزیددابی و بددا یکدددیار مقایسدده شددده تددا بتددوان
مناسب ترین مولد را برای اهداف مورد نظر انتخداب کدرد.
این اهداف میتواند شامل تطویدل آمدار و رفدع گد هدای
اطالتاتی در آمار ایستااههای هواشناسی ،مطالعات تغییدر
اقلی و نیز ارزیابی اثرات تغییر اقلی در قالب سدناریوهای
مشخص بر روی پدیدههای طبیعی مانند خشکسدالیهدا و
ترسالی ها و ویژگی هدای بدارش از هملده فرسدایندگی آن
باشد .بررسی الاوهای بارشی قرن بیست در آمریکا نشدان
میدهد که روابط تاریخی مکانی بین باران و فرسدایندگی
آن بدون تغییر نیستند ] .[14در واقدع یکدی از بزرگتدرین
چال هایی کده در حدال حاضدر بدا آن روبده رو هسدتی ،
وابستای ناشدناخته بدا تغییدر اقلدی اسدت .تغییدر اقلدی
میتواند نرخ تلفات خا ،و تخریب کیفیت آب مدرتبط بدا
آن را افزای دهد .مطابق بدا ایدن چدال نیداز اسدت تدا
استراتژیهدای مددیریت آب و خدا ،نیدز توسدعه یابندد.
مولدهای هواشناسی می توانند ابزار مناسبی برای کمک به
اتخاذ تصمی های بلندد مددت باشدند .از بدین سده مولدد
 ClimGen ،CLIGENو  ،LARS-WGاهددددرای مولددددد
 CLIGENسختتر و پی یدهتر بوده اما این برتری را دارد
که با مدل فرسای و رسو.ب  WEPPمدرتبط مدی باشدد.
 WEPPیکی از این مدل های فیزیکی پایه و پی یده برای
برآورد فرسدای و رسدوب مدیباشدد کده بده حود دادۀ
ورودی زیادی برای برآورد فرسای و رسوب نیداز دارد .از
همله این دادهها ،دادههای اقلیمی میباشد که برای تولید
فایددل ورودی مددرتبط بددا آن از مولددد  CLIGENاسددتفاده

می شود .با این وهدود اهدرای ایدن مولدد در منداطقی بدا
محدودیت داده ،خود یکی از موانع اهدرای مددل WEPP
میباشد .لذا اهدافی که این پژوه به دنبال پاسخ گدویی
به آنهاست ،تبارتند از:
 -1ارزیابی کارایی سده مولدد  ClimGen ،CLIGENو
 LARS-WGدر شددرایط محدددودیت داده و طددول دورۀ
آماری کوتاه در دو نقطۀ اقلیمی متفاوت کشدور (ایسدتااه
سناانه واقع در شمرستان کدالت ندادری اسدتان خراسدان
رضددوی و ایسددتااه زیدشددت واقددع در شمرسددتان طالقددان
استان البرز).
 -2بررسی تأثیر نو اقلی بر کارایی مولدهای مختلا.
 -3امکان سنوی استفاده از دادههدای تولیدد شدده بدا
سایر مولدها برای بمبود نتایج  CLIGENبرای استفاده در
مطالعات فرسای .

 .2روششناسی
 .2.1معرفی ایستگاههای مطالعاتی
ایستگاه سنگگاه :ایسدتااه سدناانه در شمرسدتان
کالت نادری استان خراسان رضوی به مختصات ΄60° 13
طول شرقی و ΄ 36° 41ترض شمالی قرار داشته و ارتفا
آن از سطح دریا  616متر مدیباشدد (شدکل  .)1متوسدط
بارندگی سداالنۀ ایدن ایسدتااه در حددود  187میلدیمتدر
می باشدد .میداناین ماهاندۀ بدارش در طدول دورۀ آمداری
 2006 -2013نیز در شکل  2نشدان داده اسدت .بدر ایدن
اساس بیشدترین مقددار بدارش در منطقده در مداه مدارس
(اسفند) رخ میدهد ،در حالیکه بیشدینه حدداکثر شددت
نی ساتته بارش مربوط به ماه می (اردیبمشت) میباشدد.
میدداناین تعددداد روزهددای مرطددوب (بددارش بددی از 0/2
میلیمتر) در ایستااه سدناانه در دورۀ آمداری مدورد نظدر
( 67 )2006-2013روز میباشد .میاناین دمای بیشینه و
کمینه نیز در این ایسدتااه بده ترتیدب برابدر بدا  23/99و
 9/28درهۀ سانتیگراد میباشد.
ایستگاه زیدشت ایسدتااه زیدشدت در شمرسدتان
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طالقان استان البرز به مختصات ΄ 50° 40طدول شدرقی و
΄ 36° 12ترض شمالی قرار داشته و ارتفدا آن از سدطح
دریا  1530متر می باشد (شکل  .)1متوسط بارش (بدارش
مددایع) سدداالنۀ ایددن ایسددتااه در حدددود  336میلددیمتددر
می باشدد .میداناین ماهاندۀ بدارش در طدول دورۀ آمداری
 2002-2013نیز در شکل  2نشدان داده اسدت .بدر ایدن
اساس بیشدترین مقددار بدارش در منطقده در مداه آوریدل

(فروردین) رخ می دهدد ،در حدالیکده بیشدترین حدداکثر
شدت نی ساتتۀ بارش به مداه ژوندن (خدرداد) مدیباشدد.
میاناین تعداد روزهای مرطوب (بارش مدایع بدی از 0/2
میلیمتر) در ایستااه زیدشت در دورۀ آمداری مدورد نظدر
( 56 )2002-2013روز میباشد .میاناین دمای بیشینه و
کمینه نیز در این ایسدتااه بده ترتیدب برابدر بدا  18/15و
 4/63درهۀ سانتیگراد میباشد.

شكل .1سمت راست) موقعيّت ایستگاه سگگاه( :استان خراسان رضوی) و ایستگاه زیدشت (استان البرز) در کشور.
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شكل  .2مياهگين ماهاهۀ بارش در ایستگاه سگگاه :و ایستگاه زیدشت
(ب :طور تقریبی اولين ماه ميالدی از دهم دی ماه و آخرین ماه ميالدی از دهم آذرماه شروع میشود)
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 .2.2روش کار
مولد  CLIGEN CLIGENبدرای هدر ایسدتااه بده
متغیرهای هواشناسی ماهانۀ بلندمدت نیاز دارد که شدامل
میاناین ،انحراف معیدار و ضدریب چدولای تمدق بدارش،
احتماالت روز مرطوب بعد از روز مرطدوب و روز مرطدوب
بعد از روز خشک ،میاناین ،بیشینه و کمینۀ دمای هدوا و
انحراف معیار آنها ،حداکثر شدت بارش نی ساتته ،زمان
تا حداکثر شدت بارش ،تاب خورشیدی و انحراف معیدار
آن ،دمای نقطۀ شبن و انحراف معیار آن ،همدتهدای 16
گانه وزش باد به همراه انحدراف معیدار و ضدریب چدولای
آنها و سرتت باد است .تالوه بر این ،دو متغیدر حدداکثر
تمق بارش نی ساتته و ش ساتته نیز برای اهرای ایدن
تولید کننده نیاز است .این اطالتدات در قالدب فدایلی بدا
فرمت  *.PARبه  CLIGENمعرفی میشوند .با اسدتفاده
از این متغیرهای آمداری ماهانده و توابدع موهدود در ایدن
برنامه ،کلیژن توالی روزاندۀ دادۀ هواشناسدی شدبیهسدازی
شده از قبیل مقدار بارش ،مدت بارش ،زمدان تدا حدداکثر
شدت بارش نرمال شده (زمان تا حداکثر شدت بدارش بده
مدت کل بارش بارش) ،شدت بارش نرمال شده (حدداکثر
شدت بارش به شدت متوسط بارش) ،بیشینۀ دما ،کمیندۀ
دما ،تاب خورشیدی ،سرتت و همت بداد و دمدای نقطدۀ
شبن را برای سالهای مورد نظر ،تولید خواهدد کدرد .بده
تنوان نمونه ،مقدار بارش بدر اسداس توزیدع نرمدال چولده
محاسبه می شود .برای تخمین مدت بارش و شددت پیدک
رگبار به ترتیب از روش  Arnoldو همکداران ([4] )1990
و  Arnoldو  [3] )1989( Williamsاسددتفاده مددیشددود.
دمای بیشینه و کمینده ،تداب خورشدیدی ،دمدای نقطدۀ
شبن و سرتت و همت باد نیز با استفاده از توزیدع نرمدال
محاسبه میشود.
از بین متغیرهای مورد نیداز بدرای اهدرای ،CLIGEN
پارامترهای مربوط به بارش و الاوی آن اهمیت بدهسدزایی
دارند .دو متغیر احتماالت روز مرطوب بعد از روز مرطدوب
و روز مرطوب بعدد از روز خشدک بدا اسدتفاده از زنویدرۀ
مارکوف دو حالتده مرتبده یدک محاسدبه مدیشدوند و دو

احتمال دیار یعنی روز خشک بعدد از روز مرطدوب و روز
خشک بعدد از روز خشدک در برنامدۀ  CLIGENو از روی
این احتماالت محاسبه میشوند .در واقع این روش شدامل
محاسبۀ دو احتمال شرطی است ،α :احتمال روز مرطدوب
بعددد از روز خشددک و  ،βاحتمددال روز خشددک بعددد از روز
مرطوب .زنویرۀ مارکوف مرتبه دو حالته بدرای بده دسدت
آوردن احتماالت شرطی به صورت زیر میباشد:
W 
P
 
D 

رابطۀ ()1
رابطۀ ()2

D 
P    1
D 

D 
P 
W 

رابطۀ ()3
رابطۀ ()4
W 
D 
P  P

D


،
که ،  D 

W 
P
  1 
W 

D 
P

W 

W 
P

W 

به
و
ترتیددب احتمددال روز مرطددوب بدده روز خشددک قبلددی ،روز
خشک به روز خشک قبلدی ،روز خشدک بده روز مرطدوب
قبلی و روز مرطوب به روز مرطوب قبلی میباشند.
متغیر زمان تا حداکثر شدت نی سداتته نیدز یکدی از
متغیرهای بسیار مم در تعیین الادوی رگبدار مدی باشدد.
برای محاسبۀ این متغیر ،زمان تا پیک هر رگبار از شدرو
بازۀ نخست بارش تا نقطۀ میانی بازه ای با حدداکثر شددت
محاسبه میشود .بازههایی با مقددار بدارش صدفر از مددت
کل رگبار ،حذف مدیشدوند .در نتیوده مددت مد ثر تنمدا
شامل بازههای دارای بارش است .سپس زمان تا پیدک بده
یکی از فواصل کالس  12گانه در دامنهای از صفر تا یدک،
نسبت داده میشود.
رابطۀ ()5

) k  D p / (0.08333De

کدده در آن :k ،فاصددلۀ کددالس :Dp ،زمددان تددا پیددک و
 :Deمدت م ثر بارش است .توزیع تومعی زمدان تدا پیدک
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همۀ رگبارها در سال با همع نسبتهای تعدداد رگبدار در
هر کالس ،ایواد میشود:

رابطۀ ()6

Nk
N

Ak 

کدده در آن :Ak ،فراوانددی تومعددی بددرای هددر فاصددله
 :Nk ،k=1،2،... ،12تعداد رگبار با زمان تا پیدک در فاصدلۀ
مشخص و  :Nتعداد کل رگبارهای ایسدتااه انددازهگیدری
است .برای به دست آوردن متغیرهای حداکثر تمق بارش
نی ساتته و ش ساتته نیز ابتدا بمتدرین توزیدع آمداری
برای داده های موهدود بدا اسدتفاده از ندرا افدزار Easyfit
تعیین شده و سپس مقادیر این پارامترها در ایستااههدای
سناانه و زیدشت محاسبه شده است.
مولد  ClimGen ClimGenبدرای هدر ایسدتااه بده
متغیرهای هواشناسی ماهانه بلندمدت شامل مقدار بارش،
دمای بیشینه ،دمای کمینه و حدداکثر تمدق بدارش ندی
سدداتته نیدداز دارد ClimGen .مولدددی بددا سدداختار تقریبددا
مشابه  WGENو بدا انددکی تفداوت و نیدز قابلیدت شدبیه
سازی رطوبت نسبی است .مدلسازی وقو بارش در ایدن
مولد از فرآیند زنویدرۀ مدارکوف مرتبده یدک و دو حالتده
تبعیت می کند .ارتفا بارش نیز با توزیع ویبول مدلسازی
می شود ] .[34پارامترهای مدل ویبدول – مدارکوف مولدد
 ClimGenبرای هر ماه طی  nسدال آمدار تداریخی ،مودزا
برآورد می گردد که بر خالف مولدهای دیار این تغییدرات
با توابع هموارساز اسدپالین مددل مدی شدود .روندد تولیدد
سدریهدای زمددانی درهدۀ حدرارت و تدداب مشدابه مولددد
 WGENاست با این تفاوت که پارامترهای مدل بدا توابدع
اسپالین هموار مدیشدوند .در مدورد تداب از آنوداییکده
داده های بلندمدت آن به نددرت در دسدترس مدیباشدند،
توسعه دهندگان این مولد این امکان را فراه کردندد کده
بتوان از روی دادههای دمای هوا ،دادههای تاب را برآورد
کرد.
مولد  LARS-WG5 LARS-WGبرای هر ایسدتااه
به متغیرهای هواشناسدی روزاندۀ بلندمددت شدامل مقددار

بارش ،دمای بیشینه ،دمای کمینه و تاب خورشدیدی یدا
سدداتات آفتددابی نیدداز دارد ] .[36سددایر پارامترهددای آب و
هوایی همانند سرتت باد و نقطدۀ شدبن را نیدز مدیتدوان
توسط این مدل شبیهسازی کرد ] .[29این مدل ،بهمنظور
شبیهسازی طول روزهدای تدر و خشدک ،بدارش روزانده و
تاب خورشیدی از توزیع نیمهتوربی اسدتفاده مدیکندد.
توزیع نیمهتوربی تاب به این صورت است که فاصدلههدا
بهطور مساوی بین تاب بیشینه و کمینۀ ماهانده تقسدی
مددیشددوند .بددرای یددک روز تددر مقدددار بددارش از توزیددع
نیمددهتوربددی بددارش مدداه مددوردنظر و بددهطددور مسددتقل از
سریهای تر یا مقدار بارش در روز قبل بهدسدت مدیآیدد.
درهۀ حدرارت هدای بیشدینه و کمیندۀ روزانده بدهصدورت
فرآیندهایی تصادفی با میاناین و انحراف معیارهای روزانه
که وابسته به وضعیت تدر یدا خشدک بدودن روز مدوردنظر
هستند ،مدلسازی می شوند .سری فوریۀ مرتبۀ سوا برای
شبیهسازی میاناین و انحراف معیار درهۀ حدرارت فصدلی
بهکار میرود ].[35
با اهرای این مولدها توالی دادههای هواشناسی روزاندۀ
 100ساله تولید می شود .این توالی  100ساله بدر اسداس
طول دورۀ آماری مشاهداتی استفاده شده برای هر متغیدر
در هر ایستااه مطالعاتی به چندین دورۀ کوچکتر تقسدی
میشود .طول دورۀ آماری مشاهداتی در ایسدتااه سدناانه
هشددت سددال بددوده ( ،)2006-2013لددذا دادۀ  100سددالۀ
تولید شده با مولدها به  12دورۀ هشت ساله تقسی شدده
اسددت .در ایسددتااه زیدشددت طددول دورۀ آمدداری بددرای
متغیرهای مربدوط بده بدارش  12سدال ( )2002-2013و
برای سایر متغیرها هفت سال ( )2007-2013بوده است،
لذا دادۀ  100سالۀ تولید شده برای این ایستااه به هشدت
دورۀ  12ساله بدرای متغیرهدای بدارش و  14دورۀ هفدت
ساله برای سایر متغیرها تقسی شده است .دلیدل تقسدی
توالی طوالنی مدت به توالیهای کوتاهتر به های چند بدار
اهرای تولید کننده برای تولید داده با طول آمداری مدورد
نظر ،این حقیقت است که مولدی مانندد کلیدژن از تولیدد
کنندۀ تدد شبه تصادفی استفاده میکند .لدذا اگدر مقددار
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اولیه برای الاوریت تولید تدد تصدادفی در هدر بداری کده
کلیژن اهرا می شود تغییر نکند ،توالیهای یکسدان تولیدد
میشوند .سدپس بدرای مقایسدۀ دادۀ مشداهداتی و تولیدد
شده) از آزمون  t( tهفتی) استفاده شده است .متغیرهای
در نظر گرفتده شدده بدرای مقایسده شدامل مقددار بدارش
ساالنه ،مقدار بدارش ماهانده ،تعدداد روز مرطدوب سداالنه،
دمای بیشینه و دمدای کمیندۀ سداالنه مدیباشدند .سدطح
معنی داری نیز با مقدار  Pتعیین شده است .اگدر  Pکمتدر
از مقدار آستانه باشد ،دو موموته به صدورت معندی داری
متفاوت هستند .معموال آستانۀ مقددار  Pبدر اسداس دقدت
آمدداری مددورد نیدداز در یکددی از سدده مقدددار  0/05 ،0/01و
 ،0/10قرار میگیرد .برای کشا دقیق تفداوتهدا ،در ایدن
مطالعه از هر سه آستانه استفاده شده و لدذا چمدار سدطح
اخددتالف تعریددا مددیشددود :P <0.01 :خیلددی معنددی دار
( :0.01 ≤ P < 0.05 ،)1VSDمعنددی داری متوسددط
( :0.05 ≤ P < 0.1 ،)2MSDکمدی معندی دار ( )3SSDو
 :0.10 ≤ Pغیر معنی دار ( .[21] )4NSDمحاسبات آماری
در ایدن تحقیدق نیدز بدا اسدتفاده از بسدتۀ ندرا افدزاری
SPSS.16انواا شده است.

 .3نتایج
 .3.1مولد CLIGEN

نتددایج حاصددل از مقایسدده متغیرهددای تولیددد شددده بددا
 CLIGENیعنی مقدار بارش سداالنه ،تعدداد روز مرطدوب
ساالنه ،دمای بیشینه و دمای کمینه ساالنه بدا داده هدای
واقعی برای هر یک از زیر دوره های تولید شده با استفاده
از آزمددون  t( tهفتددی) در چمددار سددطح اخددتالف در دو
ایستااه سناانه و زیدشت در هدول  1ارانده شدده اسدت.
هماناونه که مشاهده میشدود میداناینهدای بدارش کدل
سدداالنه ،تعددداد روز مرطددوب سدداالنه و دمددای بیشددینۀ
1

Very Significant
Moderately Significant
3
Slightly Significant
4
Not Significant
2

مشاهداتی و تولید شده در ایستااه سناانه انطبدا بسدیار
خوبی با یکدیار داشتند و در هر  12گروه اختالف معندی
داری بین آنها وهود نداشته است .با این وهود در مدورد
متغیر دمای کمینه ،دو گروه دارای سدطح اخدتالف SSD
میباشند ،یعنی تفاوت بین دادۀ مشاهداتی و تولیدد شدده
در این دو گروه اندکی معندیدار اسدت .در ایدن دو گدروه
میدداناین دمددای تولیددد شددده کمتددر از میدداناین دمددای
مشاهداتی مدی باشدد .بدا ایدن وهدود در  10گدروه دیادر
اختالف معنی داری بین میاناین مشاهداتی و تولید شدده
وهود ندارد .نتایج حاصل از مقایسۀ متغیرهای تولید شدده
با  CLIGENبا داده های واقعی در ایسدتااه زیدشدت نیدز
نشان دهندۀ انطبا بسدیار خدوب میداناین مشداهداتی و
تولید شدۀ چمار متغیر در نظر گرفته شده بوده و در هدیچ
یک از گروه ها اختالف معنیداری بین آنها وهود نداشته
است که تأیید کننددۀ کدارایی مولدد  CLIGENدر تولیدد
این متغیرها در ایستااه زیدشت میباشد.
به تلت اهمیت متغیر بارش به خصدوص در مطالعدات
مربوط به فرسای  ،این متغیر در مقیاس ماهانه نیز مدورد
بررسی قرار گرفته است که نتدایج آن در هددول  2نشدان
داده شدده اسدت .همددانگونده کده مشدداهده مدیشددود در
ایستااه سناانه در اکثر ماه ها به هز ماه می (اردیبمشت)،
اکتبر (ممر) و نوامبر (آبدان) ،میداناینهدای مشداهداتی و
تولید شده انطبا خوبی با یکدیار داشته و اختالف معنی
داری بین آنها وهود نددارد .بدا ایدن وهدود در مداه مدی
(اردیبمشت) میاناین دو گروه از دادههای تولیدد شدده در
گروه سطح اختالف  MSDو  SSDقرار میگیرند .میاناین
بارش تولید شده در این دو گروه بسیار بیشتر از میداناین
بارش مشاهداتی است .در ماه اکتبر (ممدر) نیدز میداناین
یک گروه از  12گروه دادۀ تولید شده ،اختالف انددکی بدا
میاناین دادۀ مشاهداتی دارد ،در این گروه میداناین دادۀ
تولید شده کمتدر از مقددار مشداهداتی مدیباشدد .در مداه
نوامبر (آبان) نیز در چمار گروه از دادههای تولید شده کده
میاناین آنها بسیار باالتر از میاناین مشاهداتی متناظر با
خود بوده اسدت ،سدطح اخدتالف داده میداناین در گدروه
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 MSDو  SSDقرار گرفته است .با این وهود در ایدن سده
ماه نیز در باقیمانددۀ گدروه هدا اخدتالف معندیداری بدین
میاناین بارش کل ماهانۀ تولید شده و مشداهداتی وهدود
ندارد .اما در ایستااه زیدشت در همۀ ماه هدا بده هدز مداه
نوامبر (آبان) ،میاناین های مشاهداتی و تولید شده انطبا
بسیار خوبی با یکدیار داشته و اخدتالف معندیداری بدین

آنها وهود ندارد .در ماه ندوامبر نیدز میداناین تنمدا یدک
گروه از داده های تولید شده در گروه سطح اخدتالف SSD
قددرار گرفتدده اسددت .در ایددن مددورد CLIGEN ،بددر خددالف
ایستااه سناانه مومو بارش ماهانه را کمتدر از میداناین
مشاهداتی تولید کرده است.

جدول  .1مقایسۀ مياهگين ساالهۀ متغيرهای مشاهداتی و توليد شده با CLIGEN

ایستگاه سگگاه:
سطح اختالف

ایستگاه زیدشت

*

سطح اختالف

*

متغير

VSD

MSD

SSD

NSD

VSD

MSD

SSD

NSD

بارش سااله:

0

0

0

12

0

0

0

8

تعداد روز مرطوب

0

0

0

12

0

0

0

8

دمای بيشيگ:

0

0

0

12

0

0

0

14

دمای کميگ:

0

0

2

10

0

0

0

14

*  :VSDخیلی معنی دار :MSD ،معنی داری متوسط :SSD ،کمی معنی دار :NSD ،غیر معنی دار.

جدول  .2مقایسۀ مياهگين ماهاهۀ مقدار بارش مشاهداتی و توليد شده با CLIGEN

ایستگاه سگگاه:
سطح اختالف
1

ماه ميالدی

ایستگاه زیدشت

*

سطح اختالف

VSD

MSD

SSD

NSD

VSD

MSD

SSD

NSD

ژاهوی:

0

0

0

12

0

0

0

8

فوری:

0

0

0

12

0

0

0

8

مارس

0

0

0

12

0

0

0

8

آوریل

0

0

0

12

0

0

0

8

می

0

1

1

10

0

0

0

8

ژوئن

0

0

0

12

0

0

0

8

ژوئي:

0

0

0

12

0

0

0

8

اوت

0

0

0

12

0

0

0

8

سپتامبر

0

0

0

12

0

0

0

8

اکتبر

0

0

1

11

0

0

0

8

هوامبر

0

2

2

8

0

0

1

7

دسامبر

0

0

0

12

0

0

0

8

*  :VSDخیلی معنی دار :MSD ،معنی داری متوسط :SSD ،کمی معنی دار :NSD ،غیر معنی دار.
1

*

به طور تقریبی اولین ماه میالدی (ژانویه) از ده دیماه و آخرین ماه میالدی (دسامبر) از ده آذرماه شرو میشود.
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 .3.2مولد ClimGen
نتایج به دست آمده حاصل از اهرای مولدد ClimGen

در ایستااه سناانه نشان می دهد کده ایدن تولیدد کنندده
کارایی مناسبی در تولید متغیرهای اقلیمی در نظر گرفتده
شده ،ندارد (هددول  .)3در مدواردی کده اخدتالف معندی
داری بین متغیر مشاهده شده و تولید شدۀ بارش سداالنه،
تعداد روز مرطوب ساالنه ،دمای بیشدینه و دمدای کمینده
وهود دارد ،مدل این متغیرها را به ترتیب بیشدتر ،کمتدر،
کمتر و بیشتر از مقدار میاناین مشداهداتی شدبیه سدازی
کرده است .از بین این متغیرها ،کدارایی  ClimGenبدرای
تولید متغیر تعداد روز مرطوب ضعیاتر بوده و تعدداد روز
مرطوب را بسیار کمتر از مقدار مشداهداتی شدبیه سدازی
کددرده اسددت .در واقددع هرچنددد  ClimGenدر بعضددی از

گروهها مقدار بارش ساالنه را به خوبی شبیه سدازی کدرده
است اما مقدار بدارش رخ داده در هدر روز مرطدوب را بده
خوبی شبیه سازی نکرده است .نتایج بده دسدت آمدده در
ایستااه زیدشت نیز نشان مدیدهدد کده مولدد ClimGen
کارایی مناسبی در تولید متغیرهای اقلیمی در نظر گرفتده
شددده یعنددی مومددو بددارش سدداالنه ،تعددداد روز مرطددوب
ساالنه ،میداناین دمدای بیشدینه و کمیندۀ سداالنه نددارد
(هدول  .)3در واقع در مواردی کده اخدتالف معندی داری
بین متغیر مشاهده شده و تولید شده شامل بارش ساالنه،
تعداد روز مرطوب ساالنه ،میاناین ماهانۀ دمای بیشدینه و
کمینه وهود دارد ،مدل این متغیرها را به ترتیدب بیشدتر،
کمتددر ،بیشددتر و بیشددتر از مقدددار میدداناین مشدداهداتی
شبیهسازی کرده است.

جدول  .3مقایسۀ مياهگين ساالهۀ متغيرهای مشاهداتی و توليد شده با ClimGen
ایستگاه سگگاه:
سطح اختالف
متغير

ایستگاه زیدشت

*

سطح اختالف

*

بارش سااله:

VSD
1

MSD
2

SSD
3

NSD
6

VSD
4

MSD
1

SSD
0

NSD
3

تعداد روز مرطوب

7

4

1

0

5

3

0

0

دمای بيشيگ:

0

3

3

6

14

0

0

0

دمای کميگ:

1

3

4

4

13

0

1

0

*  :VSDخیلی معنیدار :MSD ،معنی داری متوسط :SSD ،کمی معنیدار :NSD ،غیر معنیدار.

در مورد بارش ماهانه در دو ایستااه سناانه و زیدشت
نیز با وهود اینکده مولدد  ClimGenدر نیمدی از مداه هدا،
کارایی خوبی داشته ،اما در نیمی دیار از سال (ماههایی با
بارش کمتر) کارایی خوبی در تولید مقددار بدارش ماهانده
نداشته اشت (هدول  .)4در گروههایی که اخدتالف معندی
داری بین مقادیر مشاهداتی و تولید شده وهود دارد ،مولد
 ClimGenمقادیر بارش ماهانه را بیشتر از میداناین دورۀ
مشاهداتی برآورد کرده است.
 .3.3مولد LARS-WG

نتایج حاصل از اهرای مولد  LARS-WGدر ایستااه

سناانه نشان میدهد که این تولید کننده کدارایی مناسدبی
در تولیددد متغیرهددای اقلیمددی مقدددار بددارش و تعددداد روز
مرطوب ساالنه دارد .اما کارایی این مولد در تولید دادههدای
میاناین دمای بیشینه و کمینه در ایسدتااه سدناانه تأییدد
نمیشود و همۀ  12گدروه دادههدای تولیدد شدده اخدتالف
معنی داری با دادههای مشاهداتی داشتهاند (هددول  .)5در
مواردی که اختالف معنی داری بین میاناین ساالنۀ دمدای
بیشینه و کمینۀ مشاهداتی و تولید شده وهدود دارد ،مددل
این متغیرها را به ترتیب کمتر و بیشتر از مقدار مشداهداتی
شددبیه سددازی کددرده اسددت .بددا ایددن وهددود کددارایی مولددد
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 LARS-WGدر تولیددد متغیرهددای اقلیمددی مددورد نظددر در
ایستااه زیدشت نیز بسیار خدوب بدوده و در واقدع در هدیچ
یک از  14گروه دادههای تولید شدده اخدتالف معندی داری
با دادههای واقعی وهود نداشته است (هدول .)5
در مقیاس ماهانه نیز کارایی مولد  LARS-WGدر هر
دو ایستااه سناانه و زیدشدت در تولیدد دادۀ کدل بدارش
ماهانه قابل قبول میباشدد (هددول  .)6بدا ایدن وهدود در
مواردی که اختالف معندی داری بدین دادۀ تولیدد شدده و

مشاهده شده وهود دارد ،مدل بارش را در اکثدر مدوارد در
ایستااه سناانه کمتر از مقددار میداناین مشداهداتی و در
ایستااه زیدشت بیشتر از مقدار میاناین مشاهداتی شدبیه
سازی کرده است .تالوه بر این کارایی مولدد LARS-WG
در تولید متغیرهای اقلیمدی در ایسدتااه زیدشدت بمتدر از
ایستااه سناانه بوده است که می تواند بده دلیدل ماهیدت
اقلیمی این منطقه باشد.

جدول  .4مقایسۀ مياهگين ماهاهۀ مقدار بارش مشاهداتی و توليد شده با ClimGen

ایستگاه سگگاه:
سطح اختالف
1

ماه ميالدی

ایستگاه زیدشت

*

سطح اختالف

*

VSD
0

MSD
0

SSD
1

NSD
11

VSD
-

MSD
-

SSD
-

NSD
8

فوری:

0

0

1

11

-

-

-

8

مارس

0

0

0

12

-

-

-

8

آوریل

0

0

0

12

-

-

-

8

می

0

1

0

11

-

1

-

7

ژوئن

0

1

0

11

-

2

1

4

ژوئي:

0

1

2

9

1

-

1

5

اوت

0

1

3

8

-

1

1

5

سپتامبر

0

1

2

9

-

1

-

6

اکتبر

1

0

0

11

-

1

1

5

هوامبر

0

2

1

9

-

-

-

8

دسامبر

0

0

0

12

-

-

-

8

ژاهوی:

*  :VSDخیلی معنی دار :MSD ،معنی داری متوسط :SSD ،کمی معنی دار :NSD ،غیر معنی دار.
 1به طور تقریبی اولین ماه میالدی (ژانویه) از ده دیماه و آخرین ماه میالدی (دسامبر) از ده آذرماه شرو میشود.

جدول  .5مقایسۀ مياهگين ساالهۀ متغيرهای مشاهداتی و توليد شده با  ،LARS-WGایستگاه سگگاه:
ایستگاه سگگاه:
سطح اختالف

ایستگاه زیدشت

*

سطح اختالف

*

متغير

VSD

MSD

SSD

NSD

VSD

MSD

SSD

NSD

بارش سااله:

0

0

0

12

0

0

0

14

تعداد روز مرطوب

0

0

0

12

0

0

0

14

دمای بيشيگ:

12

0

0

0

0

0

0

14

دمای کميگ:

12

0

0

0

0

0

0

14

*  :VSDخیلی معنی دار :MSD ،معنی داری متوسط :SSD ،کمی معنی دار :NSD ،غیر معنی دار.
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جدول  .6مقایسۀ مياهگين ماهاهۀ مقدار بارش مشاهداتی و توليد شده با  ،LARS-WGایستگاه سگگاه:
ایستگاه زیدشت

ایستگاه سگگاه:

*

*

سطح اختالف
1

ماه ميالدی

سطح اختالف

VSD
0

MSD
0

SSD
2

NSD
10

VSD
0

MSD
0

SSD
0

NSD
14

فوری:

0

0

0

12

0

0

0

14

مارس

0

0

0

12

0

0

2

12

آوریل

0

0

0

12

0

0

0

14

می

0

0

0

12

0

0

0

14

ژوئن

0

0

1

11

0

0

0

14

ژوئي:

0

0

0

12

0

1

0

13

اوت

0

0

0

12

0

0

0

14

سپتامبر

0

0

0

12

0

0

1

13

اکتبر

0

0

1

11

0

0

0

14

هوامبر

0

0

0

12

0

0

0

14

دسامبر

0

1

2

9

0

0

0

14

ژاهوی:

*  :VSDخیلی معنی دار :MSD ،معنی داری متوسط :SSD ،کمی معنی دار :NSD ،غیر معنی دار.
 1به طور تقریبی اولین ماه میالدی (ژانویه) از ده دیماه و آخرین ماه میالدی (دسامبر) از ده آذرماه شرو میشود.

 .4.3مقایسهههه کهههارایی سهههه مولهههد ،CLIGEN
LARS-WG ،ClimGen

برای مقایسۀ کارایی سه مولد  ClimGen ،CLIGENو

 ،LARS-WGدرصد گروه هایی با تدا اختالف معندی دار
بین دادههای مشاهداتی و تولید شده محاسدبه شدده و در
هدول  7نشان داده شده است.

جدول  .7مقایسۀ کارایی س :مولد  ClimGen ،CLIGENو  LARS-WGدر دو ایستگاه سگگاه :و زیدشت
درصد NSD
مولد

CLIGEN

ClimGen

LARS-WG

متغير

ایستگاه سگگاه:

ایستگاه زیدشت

مومو بارش ساالنه
مومو بارش ماهانه
مومو تعداد روز مرطوب ساالنه
میاناین ساالنه دمای بیشینه
میاناین ساالنه دمای کمینه
مومو بارش ساالنه
مومو بارش ماهانه
مومو تعداد روز مرطوب ساالنه
میاناین ساالنۀ دمای بیشینه
میاناین ساالنۀ دمای کمینه
مومو بارش ساالنه
مومو بارش ماهانه
مومو تعداد روز مرطوب ساالنه
میاناین ساالنۀ دمای بیشینه
میاناین ساالنۀ دمای کمینه

100
95/14
100
100
83/33
50
87/50
0
50
33/33
100
95/14
100
0
0

100
98/99
100
100
100
37/50
83/33
0
0
0
100
97/62
100
100
100

200

نتایج به دست آمده نشان میدهد کده بده طدور کلدی
مولد  CLIGENنسبت به دو مولدد دیادر کدارایی بمتدری
داشته است .تالوه بر این ،به غیر از مولدد  ClimGenکده
در ایستااه سناانه نتایج بمتری نسبت به ایستااه زیدشت
داشدددته ،نتدددایج دو مولدددد  CLIGENو  LARS-WGدر
ایستااه زیدشت بمتر از ایستااه سناانه بوده است.

 .4بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه کارایی سه مولد ClimGen ،CLIGEN

و  LARS-WGدر دو ایسددتااه سددناانه در شددمال شددر
کشور و ایستااه زیدشت در نیمۀ شمالی کشدور ارزیدابی و
با ه مقایسه شده است .نتایج به دسدت آمدده از ارزیدابی
مولد  CLIGENدر دو ایستااه سدناانه و زیدشدت نشدان
می دهد که این مولدد کدارایی مناسدبی در شدبیه سدازی
متغیرهددای اقلیمددی در نظددر گرفتدده شددده دارد .محققددین
مختلفی ] [21 ،13 ،12 ،9 ،8 ،2نیز در بررسیهای خدود
کارایی این مولد را به خصوص در مدورد مقدادیر میداناین
متغیرهای اقلیمی تأیید کردهاندد .از طرفدی کدارایی مولدد
 CLIGENدر تولیددد دادههددای اقلیمددی مددورد نظددر در
ایستااه زیدشت بمتر از ایستااه سناانه بوده است .اما بدر
اسدداس نتددایج بدده دسددت آمددده مولددد  ClimGenدر
ایستااه های سناانه و زیدشت کارایی مناسبی برای تولید
متغیرهای اقلیمدی سداالنۀ در نظدر گرفتده شدده ،نددارد.
کارایی این مولدد در مدورد بدارش ماهانده نیدز در هدر دو
ایستااه در نیمی از سال خوب بوده در نیمدی دیادر از آن
(ماه هایی با بارش کمتر) کدارایی خدوبی در تولیدد مقددار
بارش ماهانه نداشته اشت [33].نیز نشان دادند که هرچند
 ClimGenکارایی مناسبی برای دمای بیشینه و کمینده و
سرتت باد دارد اما به وضوح تعداد وقایع حددی بدا شددت
بیشتر از  100میلیمتر در روز را کمتر از حد برآورد کدرده
است .هم نین آنها بیان کردند کده ایدن مولدد قدادر بده
تکرار الاوی بدارش مشداهداتی در سده ایسدتااه از چمدار
ایستااه مشاهداتی نیست .با این وهود ] [39کدارایی ایدن
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مولد را در تولید مقددار ماهاندۀ بدارش و میداناین ماهاندۀ
دمای بیشینه و کمینده در کدامرون تأییدد کردندد .نتدایج
حاصل از اهرای مولد  LARS-WGدر ایستااه سناانه نیز
نشان دهندۀ کارایی مناسب این مولد در تولید متغیرهدای
اقلیمی مقدار بارش و تعداد روز مرطوب سداالنه و کدارایی
نامناسب آن در تولید داده های میاناین دمدای بیشدینه و
است .با این وهود کارایی این مولدد در تولیدد متغیرهدای
اقلیمی مورد نظر در ایستااه زیدشدت بسدیار خدوب بدوده
است .در مقیاس ماهانه نیز کارایی مولدد  LARS-WGدر
هر دو ایستااه سناانه و زیدشت در تولید دادۀ کل بدارش
ماهانه قابل قبول میباشد [17].نیز نشان دادند کده دقدت
مولد  LARS-WGنسدبت بده دو مولدد  WeatherManو
 ClimGenبرای شبیه سازی پارامتر حداقل دمدا و تداب
خورشیدی بیشتر است .در مومو نتایج به دست آمده از
مقایسۀ ارزیابی این سه مولد نشدان دهنددۀ کدارایی بمتدر
مولد  CLIGENنسبت به دو مولد دیار یعندی ClimGen
و  LARS-WGاست .از طرفی کارایی دو مولد CLIGEN
و  LARS-WGدر ایستااه زیدشت با میاناین بارش مایع
ساالنۀ  336میلیمتر بمتر از ایستااه سدناانه بدا میداناین
بارش مایع ساالنۀ  187میلیمتر بوده است ،که چند تلدت
را می توان برای آن ذکر کرد .ابتدا اینکه طول دورۀ آماری
استفاده شده برای متغیرهای مربوط به بارش در ایسدتااه
زیدشت طوالنی تر بوده است ( 12سدال در مقابدل هشدت
سال) .با افزای طول دورۀ آماری ،ناهمانیهای زمدانی و
نوسانات طبیعی متغیرهای اقلیمی پوش داده مدی شدود
که میتواند نشان دهنده شرایط واقعیتر متغیر مورد نظدر
در منطقه باشد .دلیل دوا نیز می تواندد مربدوط بده خدود
شددرایط اقلیمددی ایددن منطقدده باشددد .شددرایط اقلیمددی در
ایستااه زیدشت معتدلتر از ایستااه سدناانه بدوده و لدذا
تغییرپذیریهای دادههای اقلیمی در این ایستااه کمتدر از
ایستااه سناانه که در مناطق خشک و نیمهخشدک واقدع
شده است میباشد .لذا این مولدها و بده ویدژه CLIGEN
که به مشخصات بیشتری از بارش نیاز دارد ،در اقلی هدای
معتدل تر کارایی بمتری نسدبت بده اقلدی هدای خشدک و
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نیمهخشک خواهند داشت [1] .نیز بیان کردند که کارایی
مولدی مانند  LARS-WGدر ایستااههای شدمالی کشدور
نسبت به ایستااه های هنوبی کشور بمتر اسدت .از طرفدی
هرچند حداقل دادۀ مشاهداتی مورد نیاز برای اهرای ایدن
مولدها  15-30سال است ،اما نتایج به دست آمدده نشدان
می دهد که با وهود طول دورۀ آماری نسبتا کوتاه استفاده
شده در این مطالعده ،دو مولدد  CLIGENو LARS-WG
کارایی خوبی داشته و قابل کاربرد هستند .بدا ایدن وهدود
انتخاب بمترین مولد وابستای بسیاری بده هددف مطالعده
دارد CLIGEN .مولدددی اسددت کدده بیشددتر در مطالعددات
فرسای و رسوب استفاده میشود .مزیت تمدۀ این مولدد
نسبت به سدایر مولددهای اقلیمدی ،تواندایی آن در تولیدد
پارامترهای مورد نیاز الاوی رگبار است کده نقد مممدی
در تعیددین فرسددایندگی بدداران دارنددد .از طددرف دیاددر،
 CLIGENمولدی پی یده بدوده ،پارامترهدای مدورد نیداز
برای اهرای این مولد زیاد بوده و به دست آوردن بعضی از
پارامترهای آن با استفاده از دادههای روزانده امکدان پدذیر
نیست که از آن همله می توان به زمان تا حدداکثر شددت
بارش و حداکثر شدت نی ساتتۀ بدارش اشداره کدرد .امدا
ذکر این نکته نیز ضروری است که اکثر پارامترهای مدورد
نیاز برای اهرای  CLIGENدر مقیاس ماهانده مدورد نیداز
بوده و بیشتر پارامترهای اقلیمی را نیز در بر مدیگیدرد .از
طرف دیار مولد  LARS-WGبیشتر برای مطالعات تغییر
اقلی استفاده میشود .پارامترهای مورد نیاز بدرای اهدرای
این مولد نسبت بده  CLIGENکمتدر بدوده و کدار بدا آن
راحت تر می باشد .پارامترهای خروهی این مولد نیز کمتدر
از مولد  CLIGENمی باشد .با ایدن وهدود هرچندد مولدد
 LARS-WGکددارایی خددوبی بدده خصددوص در ایسددتااه

زیدشت داشته ،اما کارایی آن در تولید داده های میداناین
ساالنۀ دمای بیشینه و کمینه در ایسدتااه سدناانه تأییدد
نمیشود .اما مولد  CLIGENدر هدر دو ایسدتااه سدناانه
استان خراسان رضدوی و ایسدتااه زیدشدت اسدتان البدرز
کارایی خوبی داشته است .با این وهود در صدورتیکده در
منطقهای کارایی مولد  CLIGENبرای متغیرهدایی مانندد
دمای بیشینه و کمینه مناسب نباشد ،می توان متغیرهدای
دمایی تولید شدده بدا مولددی بدا کدارایی مناسدب مانندد
 LARS-WGرا در فایل اقلیمی تولید شدده بدا CLIGEN
هایازین کرد .البته مشکل اصلی در مورد استفاده از ایدن
مولد  CLIGENبه دست آوردن دو متغیر حداکثر شددت
نی ساتته و زمان تا حداکثر شدت بارش اسدت ،پیشدنماد
می شود که بدا در نظدر گدرفتن طبقده بنددی اقلیمدی در
کشددور ،بددرای چنددد ایسددتااه معددرف هددر طبقددۀ اقلیمددی،
پارامترهای مذکور محاسبه شده و برای سایر ایستااههدای
واقع در هر طبقۀ اقلیمی استفاده شود .این امدر مدیتواندد
دامنۀ کاربرد این مولد پی یدده و نیدز مددل  WEPPرا در
مناطقی با محدودیت داده افزای دهد.

سپاسگزاری
این مقاله حاصدل طدرح تحقیقداتی بدا تندوان "امکدان
سنوی تولید فایدل ورودی بده مددل  WEPPبدرای بدرآورد
فرسای با استفاده از دادههای موهود در ایران" میباشد و
با حمایت مالی دانشااه تمران انواا شده است .لذا مد لفین
مراتب تشکر و قدردانی خود را از حدوزه معاوندت پژوهشدی
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