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پیشبینی و تحلیل رخداد یخبندانهای سبک و سنگین ایستگاههای
منتخب استان اردبیل با استفاده از خروجی ریزگردان الرس دبلیو جی
در دهههای آینده
برومند صالحی

*1

دانشيار گروه جغرافياي طبيعی ،دانشگاه محقق اردبيلی
پذیرش مقاله1394/8/16 :
تأیيد نهایی مقاله1395/3/20 :
چكیده
در این پژوهش به پيشبينی یخبندانهاي سبک و سنگين ایستگاههاي منتخب استان اردبيل با استفاده از
خروجی مدل ریزمقياس الرس دبليو جی در دهههاي آینده پرداخته شده است .دادههاي ورودي مدلهاي
مورد استفاده در این پژوهش شامل متغيرهاي بارش ،دماي کمينه ،دماي بيشينه و تابش در مقياس روزانه
می باشند .در این پژوهش با استفاده از خروجی دو مدل اقليمی  HADCM3و  BCM2تحت سناریوي ،A1B
آغاز و پایان وقوع یخبندانهاي سبک و سنگين در سه بازه زمانی  2046 -2065 ،2011 -2030و -2099
 2080مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت ،نقشههاي پهنهبندي تاریخهاي آغاز و پایان وقوع یخبندانهاي
سبک و سنگين این استان ترسيم گردید .نتایج این پژوهش نشان داد که دوره یخبندان از آغاز یخبندانهاي
سبک و سنگين تا پایان آنها کوتاه میباشد .شروع یخبندانهاي سبک در همه ایستگاهها با تأخير همراه بوده
که این تأخير در خلخال و مشکينشهر بيشتر است .از نظر شروع یخبندان سنگين نيز ایستگاههاي خلخال و
پارسآباد بيشترین تأخير را نشان میدهند .ایستگاههاي خلخال و مشکينشهر نسبت به دو ایستگاه دیگر با
تغييرات بيشتري از نظر تاریخ هاي پایان یخبندان سبک همراه هستند که این بيانگر کاهش طول دوره
یخبندان در این دو ایستگاه است .ایستگاههاي خلخال و پارسآباد بيشترین کاهش زمان رخداد یخبندانهاي
سنگين را در دهههاي آینده نشان میدهند که بيانگر شرایط اقليمی گرمتر در دهههاي اخير و آینده میباشد.
واژگان كلیدی :پيشبينی ،استان اردبيل ،ریزمقياس نمایی ،یخبندان سبک ،یخبندان سنگين ،پهنهبندي.

* -نویسنده مسئول09144515922 :

Email:

bromand416@yahoo.com

1

پژوهشهاي دانش زمين ،سال هفتم ،شماره  ،27پایيز  ،1395صفحات ...................................................... 27 -1
3

بدون ارزیابی عملکرد آنها در مناطق مختلف
وجود دارد (آبابایی و همکاران.)1390 ،
مطالعات بسياري در ارتباط با مدلهاي اقليمی و
بررسی فراسنجهاي اقليمی با تأکيد بر یخبندان
صورت گرفته است .سمنوف و همکاران ()1998
با استفاده از مدل الرس دبليو جی ،بارش و طول
دوره یخبندان را در اقاليم مختلف انگلستان مورد
بررسی قرار دادند و به این نتيجه رسيدند که مدل
الرس دبليو جی طول دوره یخبندان در آن کشور
را به خوبی ارزیابی میکند .مادلين و بلتراندو
( )2005با استفاده از مدل الرس دبليو جی،
پراکندگی مکانی یخبندانها و تأثيرات آن در
ناحيه تاکداري فرانسه را مورد مطالعه قرار دادند.
سمنوف و استراتونوویتچ ( )2010با استفاده از
مدل الرس دبليو جی به ارزیابی اثرات یخبندان
پرداختند .هارمل و همکاران ( )2010با استفاده از
مدل الرس دبليو جی به ارزیابی دماهاي حداقل و
حداکثر چند ایستگاه هواشناسی آمریکا پرداختند
و یخبندانهاي آن ایستگاهها را بر اساس برونداد
گردش عمومی جو مدلسازي کردند .چن و
همکاران ( )2013با استفاده از ریزگردانی مدل
الرس دبليو جی ،بارش و دماي سودان را مورد
ارزیابی قرار دادند و در این پژوهش به تحليل
یخبندانهاي آن کشور پرداختند .گرگو ()2013
با بهرهگيري از مدل الرس دبليو جی ،خطر
یخبندان را در اروپاي شمالی مورد بررسی قرار
داد .ردي و همکاران ( )2014بر اساس نتایج
حاصل از ریزگردانی مدل الرس دبليو جی،
وضعيت یخبندانهاي ناحيه تالنگانا 2در
آندراپرادش هند را مورد ارزیابی قرار دادند و بر

مقدمه
دما یکی از مهمترین عناصر اقليمی است که
تغييرات کوتاهمدت و بلندمدت آن اثرات شگرفی
بر ویژگیها و اختصاصات طبيعی و انسانی
محيطزیست بشري دارد .افت دما به زیر صفر
درجه تحت عنوان یخبندان ،یکی از زیانآورترین
بالیاي جوي است که همواره خسارات زیادي بر
جوامع بشري وارد میکند از این رو اقليمشناسان
و متخصصان محيطزیست همواره عالقمند به
بررسی ویژگیهاي یخبندان بودهاند چراکه آگاهی
از این مهم ،در برنامهریزيهاي ناحيهاي نقش
تعيين کنندهاي دارد .امروزه بررسی آماري رخداد
یخبندانها با استفاده از مدلهاي کالسيک آماري
چندان مورد توجه پژوهشگران نيست و با این
مدلها نمیتوان دورنماي چندان مشخصی از
رفتار این بالي اقليمی را تعيين نمود .در سالهاي
اخير ،با بسط و توسعه مدلهاي اقليمی تحت
سناریوهاي انتشار ،امکان ارزیابی تغييرات رفتار
عناصر اقليمی در سالهاي آینده فراهم شده است
به ویژه اینکه در اغلب مدلها ،شبيهسازي
متغيرهاي اقليمی تحتتأثير تنشهاي گازهاي
گلخانهاي صورت میپذیرد .یکی از مدلهاي
پرکاربرد اقليمی در شبيهسازي عناصر آب و هوایی
در آینده ،مدل الرس دبليو جی است که یک نوع
مولد اقليمی محسوب میشود .مدل مولد اقليمی،
یک مدل عددي است که بر اساس تعدادي
پارامترهاي آماري مشخص ،سري زمانی
پارامترهاي اقليمی را به صورت مصنوعی ایجاد
میکند (سبزيپرور و نوروز والشدي.)1394 ،
امروزه مولدهاي اقليمی در زمينههاي مختلف بکار
میروند با این حال ،خطر استفاده از این مدلها

2 - Telangana
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گردش عمومی جو براي دوره  ،2009-2040به
بررسی وضعيت اقليمی استان سيستان و
بلوچستان پرداخته و بيشينه و کمينه دمایی آن
استان را مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج بررسیها و
مطالعات دیگران نشان میدهد که مدل الرس
دبليو جی در شبيهسازي عناصر آب و هوایی
توانمندي باالیی دارد و به همين دليل هم در این
پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است .استان
اردبيل در شمالغرب ایران با توجه به ویژگیهاي
جغرافيایی آن همواره با مسئله یخبندان و خطرات
ناشی از آن مواجه بوده است .لذا اهميت بررسی
این مسئله در این استان و پيشبينی زمان وقوع
آن در آینده به منظور برنامهریزيهاي ناحيهاي
موجب شد تا در این پژوهش به پيشبينی و
تحليل رخداد یخبندانهاي سبک و سنگين
ایستگاههاي منتخب استان اردبيل با استفاده از
خروجی ریزگردان الرس دبليو جی در دهههاي
آینده پرداخته شود.

صحت نتایج حاصل از این مدل تأکيد نمودند .در
ایران نيز خلجی ( )1380با بررسی آماري زمان
وقوع حداقل مطلق دما ،به پيشبينی یخبندانهاي
بهاره پایيزه استان چهار محال و بختياري پرداخت
و از ریزگردان الرس دبليو جی بهره برد .اسماعيلی
و همکاران ( )1389تغييرات طول دوره رشد و
یخبندان ناشی از نوسانات اقليمی براي سه
ایستگاه هواشناسی مشهد ،سبزوار و تربت حيدریه
را مورد تحليل قرار دادند و در ارزیابی یخبندانها
از مدل الرس دبليو جی بهره بردند .اسماعيلی و
همکاران ( )1390با استفاده از دادههاي
ریزمقياس شده مدل گردش عمومی ECHO-G
(تحت سناریوي  )A1و با استفاده از مدل الرس
دبليو جی دریافت که به طور متوسط ،تاریخ وقوع
یخبندانهاي دیررس سبک 13 ،روز و یخبندان-
هاي سنگين ،هفت روز زودتر از ميانگين بلندمدت
اقليمی در منطقه خراسان رضوي به اتمام خواهند
رسيد .اسماعيلی و کوهی ( )1391با استفاده از
مدل الرس دبليو جی تاریخ آخرین یخبندان در
دو سطح سبک و سنگين را تحت سه سناریو
انتشار در سه ایستگاه هواشناسی مشهد ،سبزوار و
تربت حيدریه مورد ارزیابی قرار دادند .قربانی و
وليزاده ( )1393با استفاده از مدل HADCM3
تحت سناریوي  A2و با استفاده از ریزگردان الرس
دبليو جی به بررسی یخبندانهاي سه ایستگاه
منتخب مشهد ،تبریز و قزوین پرداختند .خسروي
و همکاران ( )1394با ریزگردانی دادههاي مدل

مواد و روشها
در این پژوهش از دادههاي ایستگاههاي
سينوپتيک اردبيل ،خلخال ،مشکينشهر و
پارسآباد مغان براي ارزیابی تغييرات تاریخهاي
شروع و پایان یخبندان در دهههاي اخير استفاده
گردیده است .جدول  ،1مشخصات ایستگاههاي
مورد مطالعه را نمایش میدهد.

جدول  :1موقعيت جغرافيایی و ارتفاع ایستگاههاي مورد مطالعه
ایستگاه

طول جغرافيایی
48 17

عرض جغرافيایی
38 15

ارتفاع (متر)
1332

خلخال

48 31

37 38

1796

مشکينشهر

47 40

38 23

1568

پارسآباد مغان

47 55

39 39

31/9

اردبيل
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اقيانوسی میباشد و توسط مرکز تحقيقات و پيش-
بينیهاي اقليمی هادلی در اداره هواشناسی
انگلستان تهيه شده است (معافی مدنی و
همکاران .)1391 ،این مدل داراي قدرت تفکيک
افقی  2/75درجه عرض جغرافيایی تا  3/75درجه
طول جغرافيایی و قدرت تفکيک اقيانوسی آن،
 1/25درجه عرض جغرافيایی و  1/25درجه طول
جغرافيایی میباشد (اشرف و همکاران.)1390 ،
مدل گردش عمومی جو – اقيانوسBCM2 ،
داراي قدرت تفکيک افقی  1/5درجه عرض
جغرافيایی در  1/5درجه طول جغرافيایی میباشد
و توسط مرکز تحقيقات اقليمی دانشگاه برگن نروژ
ارائه گردیده است .سناریوي  A1Bاز نظر تخمين
شرایط اقليم آینده حد فاصلی بين سناریوهاي
خانواده  A1و  B1قرار دارد که به ترتيب ،جهانی
با رشد بسيار سریع اقتصادي و جمعيتی تا نيمه-
هاي قرن حاضر و جهانی همگون با افزایش مداوم
جمعيت تا نيمه قرن  21را براي آینده پيشبينی
میکنند (خزانهداري و همکاران .)1387 ،در این
پژوهش ابتدا بر اساس شبيهسازي دوره مورد
مطالعه در هر یک از ایستگاهها و بررسی مقادیر
حاصل از آزمون کلوموگروف اسميرنف و مقادیر
آماره  P- valueو همچنين بر اساس خطاهاي
 RMSEو  ،MAEصحت مدلسازي برآورد شد.
سپس با بهرهگيري از نمودارهاي جهش من
کندال که روند یا عدم وجود روند دادهها را براي
دوره مطالعاتی  2011تا  2030براي هر دو مدل
مورد استفاده در پژوهش رسم میکند ،به
مدلسازي رفتار آینده اقليم ایستگاههاي مورد
مطالعه طی سه دوره زمانی پرداخته شد .بر اساس
دادههاي توليد شده براي دورههاي اقليمی آینده،
ابتدا تاریخهاي آغاز و پایان وقوع یخبندانهاي
زودرس پایيزه و دیررس بهاره براي دو سطح
یخبندان سبک (افت درجه حرارت به زیر صفر

دادههاي ورودي مدلهاي مورد استفاده در این
پژوهش شامل متغيرهاي بارش ،دماي کمينه،
دماي بيشينه و ساعات آفتابی در مقياس روزانه
استخراج شده از سازمان هواشناسی استان اردبيل
میباشند که با توجه به موضوع پژوهش ،از داده-
هاي خروجی کمينه دمایی سه ایستگاه مورد
مطالعه استفاده گردیده است .دورههاي آماري
ایستگاههاي استان با توجه به تاریخ احداث
ایستگاه هواشناسی در آن منطقه متفاوت میباشد.
در این پژوهش ،تاریخهاي وقوع شروع و پایان
یخبندان سبک و سنگين استان اردبيل با بهره-
گيري از مدل ریزمقياس الرس دبليو جی براي سه
بازه زمانی ( 1444 -1425 ،1399-1390و
 )1478 -1459پيشبينی شدند .مدل الرس
دبليو جی مولد مصنوعی دادههاي آب و
هواشناسی است (اسماعيلی و همکاران)1389 ،
که براي توليد مقادیر روزانه دماهاي بيشينه و
کمينه بارش و تابش یا ساعت آفتابی در یک
ایستگاه ،تحت شرایط اقليم حاضر و آینده به کار
رفته (اشرف و همکاران )1390 ،و براي
مدلسازي متغيرهاي هواشناسی ،توزیعهاي آماري
پيچيدهاي را به کار میبرد (بابائيان و همکاران،
 .)1388متغيرهاي مورد استفاده در این مدل
شامل دادههاي روزانه  4متغير حداقل دما،
حداکثر دما ،بارش و ساعات آفتابی سه ایستگاه
سينوپتيک استان اردبيل میباشد که با توجه به
موضوع پژوهش ،از دادههاي خروجی کمينه دمایی
سه ایستگاه مورد مطالعه استفاده گردیده است .در
پژوهش حاضر با استفاده از خروجی دو مدل
اقليمی  HADCM3و  BCM2تحت سناریوي
 ،A1Bوقوع آغاز و پایان یخبندانهاي زودرس و
دیررس سبک و سنگين به عنوان یک پدیده حدي
مورد ارزیابی قرار گرفته است .مدل HADCM3
یکی از مدلهاي جفت شده گردش عمومی جو –
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 مجذور ميانگين مربعات خطا و ميانگين مطلقخطا :نشان دهنده ميزان خطاي مدل میباشد که
بهترین مقدار آن برابر صفر است و از طریق روابط
زیر محاسبه میشوند (صداقتکردار و همکاران،
:)1387

درجه سانتیگراد) و یخبندان سنگين (افت دما به
پایينتر از  -2درجه سانتیگراد) استخراج گردید.
سپس جهت انجام عمليات آماري ،تاریخهاي وقوع
هر یک از یخبندانها به تاریخ ژوليوسی تبدیل
گردید .طبق تاریخ ژوليوسی ،روز اول سال زراعی
یا همان اول مهرماه به عنوان روز اول در نظر
گرفته شده و این به طور متوالی براي روزهاي
دیگر نيز محاسبه گردیده و به دليل اینکه در
مدلسازي ،سالها غير کبيسه محاسبه میگردند،
آخرین روز ژوليوسی که عدد  365میگيرد برابر
با روز  31شهریور سال بعد میباشد .در نهایت بر
اساس آمار استخراج شده براي هر یک از مدلها
در سه دوره زمانی ،تغييرات آغاز و پایان یخبندان
به صورت نمودار نمایش داده شد .به منظور تحليل
مناسبتر به ترسيم نقشههاي پهنهبندي دورههاي
مطالعاتی پيشبينی شده از نظر تاریخهاي شروع و
پایان یخبندانهاي سبک و سنگين در محيط
 GISو بر اساس روش پهنهبندي کریجينگ
پرداخته شده است که با ميانیابی صورت گرفته،
وضعيت یخبندانهاي استان اردبيل طی دهههاي
آینده ارزیابی گردید .براي ارزیابی عملکرد مدل،
دادههاي مشاهداتی و شبيهسازي شده در دوره
پایه مورد مقایسه قرار گرفتند که در این پژوهش،
شاخصهاي ضریب تعيين ( ،)R2مجذور ميانگين
مربعات خطا ( ،)RMSEميانگين مطلق خطا
( )MAEبه کارگرفته شده است.
 ضریب تعيين :معياري بدون بعد و بهترین مقدارآن برابر یک میباشد .رابطه  1نحوه محاسبه آن را
نشان میدهد (صداقتکردار و همکاران:)1387 ،

رابطه )2

رابطه )3
 YK

YK
2

K

K

باشد.
بحث و نتایج
روند حداقل درجه حرارت در دوره مشاهداتی در
شکل  1نشان داده شده است .طبق این شکل،
طول دورههاي آماري در ایستگاهها با هم تفاوت
داشته و کمترین طول دوره آماري را ایستگاه
مشکينشهر با  15سال دارا میباشد .با توجه به
خط روند رسم شده براي هر ایستگاه میتوان
استنباط نمود که در همه ایستگاههاي استان
اردبيل ،روند افزایشی مقادیر کمينه دمایی
مشاهده میگردد .طبق تحليل نمودارهاي جهش
من کندال ،پس از ترسيم نمودارهاي مربوطه،
وجود هرگونه روند در سريها به صورت منفی
ظاهر میشود و زمانی که روند معنیداري در
دادهها وجود داشته باشد ،خطوط ' uiو  uiهمدیگر
را قطع میکنند .اگر خطوط مذکور در داخل
محدوده بحرانی ( )±1/96همدیگر را قطع کنند
نشانه زمان آغاز تغيير ناگهانی و در صورتیکه

2

K

R2 

 X Y
K

K 1

MAE 

در روابط فوق X K ،مقادیر مشاهداتیYK ،
مقادیر شبيهسازي شده و  Kتعداد دادهها می-

رابطه )1
K 1

K

X

K

K

X

K

K 1

4

پژوهشهاي دانش زمين ،سال هفتم ،شماره  ،27پایيز  ،1395صفحات ...................................................... 27 -1
5
بيانگر وجود روند در سريهاي زمانی است.

خارج از محدوده بحرانی همدیگر را قطع نمایند

شکل  :1نمودار روند کمينه دمایی استان اردبيل

نکردهاند (شکل  .)4در ایستگاه مشکينشهر نيز
خطوط ' uiو  uiدر سال  1998در داخل محدوده
بحرانی ( )±1/96همدیگر را قطع کردهاند که
نشانه زمان آغاز تغيير ناگهانی در این ایستگاه می-
باشد (شکل )5؛ بنابراین میتوان استنباط نمود در
دو ایستگاه اردبيل و پارسآباد روندي در مقادیر
حداقل درجه حرارت ساالنه دیده نمیشود اما در
دو ایستگاه خلخال و مشکينشهر با جهش و
افزایش در مقادیر حداقل درجه حرارت ساالنه
برخوردار بودهاند.

بر اساس نمودارهاي من کندال ترسيم شده براي
دادههاي مشاهداتی هر یک از ایستگاههاي مورد
مطالعه استان اردبيل ،در ایستگاه اردبيل هيچگاه
خطوط ' uiو  uiهمدیگر را قطع نکردهاند (شکل
 .)2در ایستگاه خلخال بين سالهاي  1992و
 ،1993خطوط ' uiو  uiدر داخل محدوده بحرانی
( )±1/96همدیگر را قطع کردهاند که نشانه زمان
آغاز تغيير ناگهانی در این ایستگاه میباشد (شکل
 .)3در ایستگاه پارسآباد مغان نيز مانند ایستگاه
اردبيل هيچگاه خطوط ' uiو uiهمدیگر را قطع

شکل  :2نمودار من کندال کمينه دمایی ایستگاه اردبيل

5
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شکل  :3نمودار من کندال کمينه دمایی ایستگاه خلخال

شکل  :4نمودار من کندال کمينه دمایی ایستگاه پارسآباد مغان

شکل  :5نمودار من کندال کمينه دمایی ایستگاه مشکينشهر

بررسی روند حداقل درجه حرارت ماهانه:پيش

شده براي ایستگاه اردبيل بر اساس مدل BCM2

از بررسی تاریخهاي پيشبينی شده براي شروع و
پایان یخبندانهاي سبک و سنگين در استان
اردبيل ،روند ميانگين حداقل درجه حرارت ساالنه
ایستگاههاي مورد مطالعه با استفاده از نمودار
جهش من کندال براي دوره آماري 2011-2030
و بر اساس هر دو مدل مورد استفاده در پژوهش،
ترسيم شدند .بر اساس نمودارهاي جهش ترسيم

(شکل  ،)6روند در دادهها وجود داشته و از سال
 2012تغيير ناگهانی در مقادیر حداقل درجه
حرارت ساالنه این ایستگاه پيشبينی میشود که
این با توجه به وجود روند منفی در سريها و قطع
خطوط  uiو ' uiدر محدوده بحرانی  ±1/96می-
باشد؛ اما بر اساس مدل ( HADCM3شکل ،)7
ميانگين حداقل درجه حرارت ساالنه شهر اردبيل
فاقد روند بوده و با چندین نقطه جهش در سال-

7
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هاي  2023 ،2021 ،2015 ،2012و 2027

مشخص

میگردد.

شکل  :6نمودار جهش ميانگين حداقل درجه حرارت
ساالنه اردبيل پيشبينی شده بر اساس مدل BCM2

شکل  :7نمودار جهش ميانگين حداقل درجه حرارت
ساالنه اردبيل پيشبينی شده بر اساس مدل HADCM3

در این سالها میباشد .بررسی نمودار جهش
ميانگين حداقل درجه حرارت ساالنه بر اساس
مدل ( HADCM3شکل  )9نيز نشان دهنده
وجود روند در دادهها میباشد اما بر اساس این
مدل ،خطوط  uiو ' uiدر دو نقطه  2012و
 2028درون محدوده بحرانی  ±1/96همدیگر را
قطع مینمایند.

نمودار جهش ميانگين حداقل درجه حرارت
پيشبينی شده شهر خلخال بر اساس مدل
( BCM2شکل  )8نشانگر وجود روند در دادهها -
با توجه به منفی بودن روند در نمودار – میباشد.
همچنين در سالهاي  2018-2016-2012و
 ،2026خطوط  uiو ' uiدر محدوده بحرانی 1/96
±یکدیگر را قطع نمودهاند که نشانگر تغييرات
ناگهانی در ميانگين حداقل درجه حرارت ساالنه

8
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شکل  :8نمودار جهش ميانگين حداقل درجه حرارت ساالنه
خلخال پيشبينی شده بر اساس مدل BCM2

شکل  :9نمودار جهش ميانگين حداقل درجه حرارت ساالنه
خلخال پيشبينی شده بر اساس مدل HADCM3

نمودارهاي جهش من کندال براي دادههاي پيش-
بينی شده حداقل درجه حرارت ساالنه ایستگاه
مشکينشهر نيز رسم گردید .بر اساس نمودار
ترسيم شده براي مدل ( BCM2شکل  ،)10روند
خاصی در دادهها مشاهده نگردید و خطوط  uiو
' uiدر دو نقطه  2012و  2015درون محدوده
بحرانی  ±1/96یکدیگر را قطع نمود که بيانگر
آغاز تغييرات ناگهانی در مقادیر حداقل درجه

حرارت در این نقاط میباشد .بر اساس مدل
( HADCM3شکل  )11نيز روند خاصی در دادهها
مشاهده نمیشود و خطوط  uiو ' uiدر دو نقطه
 2012و  2015درون محدوده بحرانی 1/96
±یکدیگر را قطع نمودهاند .در این ایستگاه
نمودارهاي جهش هر دو مدل به یک شکل شرایط
را نشان میدهند.

9
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شکل  :10نمودار جهش ميانگين حداقل درجه حرارت ساالنه
مشکينشهر پيشبينی شده بر اساس مدل BCM2

شکل  :11نمودار جهش ميانگين حداقل درجه حرارت ساالنه
مشکينشهر پيشبينی شده بر اساس مدل HADCM3

درجه حرارت در این نقاط میباشد (شکل .)12
همچنين بر اساس مدل  ،HADCM3در سه نقطه
خطوط  uiو ' uiدرون محدوده بحرانی 1/96
±یکدیگر را قطع نمودهاند که بيانگر آغاز تغييرات
ناگهانی در مقادیر حداقل درجه حرارت در این
نقاط میباشد (شکل .)13

نمودارهاي جهش ایستگاه پارسآباد مغان وجود
روند را بر اساس هر دو مدل مورد استفاده در دوره
آماري  2011-2030نشان میدهند .بر اساس
مدل  ،BCM2در سه نقطه خطوط  uiو ' uiدرون
محدوده بحرانی  ±1/96یکدیگر را قطع نمودهاند
که بيانگر آغاز تغييرات ناگهانی در مقادیر حداقل

10
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شکل  :12نمودار جهش ميانگين حداقل درجه حرارت ساالنه
پارسآباد مغان پيشبينی شده بر اساس مدل BCM2

شکل  :13نمودار جهش ميانگين حداقل درجه حرارت ساالنه
پارسآباد مغان پيشبينی شده بر اساس مدل HADCM3

سازيهاي صورت گرفته در هر چهار ایستگاه از
دقت قابل قبولی برخوردارند و در هر چهار ایستگاه
مورد مطالعه در این پژوهش ،مقادیر آزمون
کلوموگراف اسميرنف از  0/05بزرگتر بوده که با
اطمينان  0/95فرض نرمال بودن باقيماندههاي
مدل (خطاها) رد نمیشود .اغلب نتایج به دست
آمده از آزمون کولموگروف اسميرنوف به 0/05
نزدیک بوده و داراي ارزش  1میباشند .همچنين
مقادیر  R2برآورد شده براي هر چهار ایستگاه
باالي  0/99بوده و مقادیر خطاهاي  RMSEو
 MAEنيز داراي حداقل خطاي ممکن میباشد .از
طرفی ،بررسی نمودارهاي برآورد شده و مشاهده-

صحت سنجی مدل  :LARS-WGدر این بخش از
پژوهش ،ابتدا به بررسی صحت مدل و آزمونهاي
خطا براي بررسی دقت مدل الرس دبليو جی براي
ایستگاههاي استان اردبيل پرداخته شده است.
براي این منظور ،از مقادیر آزمون کلوموگراف
اسميرنف و آماره  P-valueارائه شده در خروجی
مدل و همچنين محاسبه مقادیر  R2و بررسی
خطاهاي  RMSEو  MAEو همچنين رسم نمودار
مقایسه مقادیر حداقل درجه حرارت شبيهسازي
شده و مشاهده شده استفاده گردیده است .با
توجه به نتایج حاصله و مقادیر ،RMSE ،R2
 MAEو آزمون کولموگروف اسميرنوف ،شبيه-

11

پيشبينی و تحليل رخداد یخبندانهاي سبک و سنگين ............................................................................................
12
اي ایستگاههاي مورد مطالعه دارد.

اي ميانگين دماي حداقل هر چهار ایستگاه ،بيانگر
دقت بسيار باالي مدل در برآورد مقادیر مشاهده-

جدول  :2مقادیر خطاهاي محاسبه شده براي ایستگاههاي مورد مطالعه
ایستگاه

RMSE

MAE

R2

اردبيل

0/087

0/024

0/998

خلخال

0/124

0/174

0/998

مشکينشهر

0/063

0/204

0/997

پارسآباد مغان

0/058

0/083

0/997

مغان با حداکثر  4روز مشاهده میگردد .از نظر
تاریخ شروع یخبندان سبک ،ایستگاه خلخال،
زودترین تاریخ و ایستگاه پارسآباد مغان دیرترین
زمان آغاز یخبندانهاي سبک را در بين چهار
ایستگاه مورد مطالعه استان اردبيل دارا میباشند
اما از لحاظ نوسانات دورهاي تاریخهاي آغاز
یخبندان ،ایستگاه خلخال بيشترین نوسان و
ایستگاه مشکينشهر کمترین نوسان را نشان می-
دهند .در نهایت به منظور بررسی دقيقتر ،نقشه
پهنهبندي تاریخهاي شروع یخبندان سبک در
استان اردبيل ترسيم گردید .بر اساس نقشه،
ميانگين دورههاي مطالعاتی تاریخهاي وقوع
یخبندانهاي سبک استان اردبيل بر اساس مدل
ریزمقياس  BCM2پهنهبندي گردید .همانگونه
که از نقشه پهنهبندي شده مشاهده میگردد از
شمال به جنوب استان اردبيل ،تاریخهاي شروع
یخبندان سبک زودتر اتفاق میافتد.

شروع یخبندان سبک (مدل  :)BCM2طبق
خروجی مدل براي هر یک از چهار ایستگاه مورد
مطالعه در استان اردبيل ،تاریخهاي شروع
یخبندان سبک بر اساس تاریخ ژوليوسی (اولين
زمانی را که حداقل درجه حرارت به زیر صفر
درجه رسيده باشد) محاسبه گردید و روند شروع
تاریخهاي یخبندان سبک در هر سه دوره مورد
مطالعه و براي هر چهار ایستگاه در قالب شکل 14
ترسيم گردید.
بر اساس نمودار ترسيم شده ،در هر چهار ایستگاه
مورد مطالعه در استان اردبيل ،روند تاریخ شروع
یخبندانهاي سبک افزایش داشته و نتایج حاصل
از تحليل رگرسيونی ،این فرآیند را به روشنی
تصدیق میکند چرا که شيب خطوط رگرسيونی
روندي افزایشی را نشان میدهد .همچنين بر
اساس جدول شماره  ،6بيشترین تأخير در رخداد
یخبندان سبک در ایستگاه خلخال با  14روز
اختالف و کمترین تأخير در ایستگاه پارسآباد

جدول  :3شروع اولين روز یخبندان سبک با مدل Bcm2
دورههاي مطالعاتی

اردبيل

خلخال

1390 -1399

 20مهر

 8مهر

 14آبان

1400 -1409

 19مهر

 13مهر

 12آبان

1425 -1434

 21مهر

 16مهر

 17آبان

 18آذر

1435 -1444

 24مهر

 14مهر

 15آبان

 13آذر

1459 -1468

 1آبان

 20مهر

 16آبان

 16آذر

1469 -1478

 29مهر

 18مهر

 18آبان

 22آذر

12

مشکينشهر

پارسآباد مغان
 13آذر
 13آذر
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شکل  :14نوسانات سري زمانی شروع یخبندان سبک ایستگاههاي مورد مطالعه به وسيله مدلBcm2

 25روز رسيده است .شيب خط مثبت در هر 4
ایستگاه نشان دهنده روند کامالً افزایشی تاریخ-
هاي آغاز یخبندان سبک میباشد .با توجه به
مقادیر شيب خط ،ایستگاه پارسآباد روند افزایشی
سریعتر و ایستگاه خلخال پایينترین روند افزایشی
تاریخهاي آغاز یخبندان سبک را نشان میدهند.
به طور کلی ،ميزان اختالف دورهاي وقوع یخبندان
در ایستگاههاي استان اردبيل با استفاده از مدل
 BCM2کمتر میباشد و در دورههاي پایانی نيز با
استفاده از این مدل تاریخهاي زودتري را نسبت به
مدل  HADCM3نشان میدهد که این امر بيانگر
خوشبينانهتر بودن این مدل نسبت به مدل
 HADCM3در این استان میباشد .بر اساس نقشه
ميانگين دورههاي مطالعاتی ،ایستگاههاي اردبيل و
خلخال زودترین تاریخ آغاز یخبندان سبک را
داشته و پارسآباد مغان دیرترین تاریخ شروع
یخبندان سبک را دارد.

شروع یخبندان سبک (مدل  :)HADCM3بر اساس
دادههاي استخراج شده از مدل ریزمقياس
 ،HADCM3تاریخهاي آغاز یخبندان سبک
ایستگاههاي استان اردبيل محاسبه گردید که
نتایج آن در قالب شکل  15و جدول  4نمایش
داده شده است .همان گونه که از شکل این مدل
نمایان است ،در این مدل نيز در همه ایستگاهها با
روند افزایش تاریخهاي شروع یخبندان سبک
روبرو هستيم .باز هم ایستگاه پارسآباد مغان
دیرترین تاریخهاي رخداد یخبندان سبک را دارد و
ایستگاه خلخال نيز زودترین زمان وقوع اولين
یخبندان سبک را در بين سایر ایستگاهها داراست.
در ایستگاه مشکينشهر ،روند کامالً یک روند
افزایشی با کمترین نوسان میباشد و اختالف بين
دورهها به  15روز میرسد اما در ایستگاه
پارسآباد مغان و اردبيل ،بيشترین نوسان دورهاي
مشاهده میشود که حداکثر اختالف دورهاي به
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جدول  :4شروع اولين روز یخبندان سبک با مدل HADCM 3
دورههاي مطالعاتی

اردبيل

خلخال

مشکينشهر

پارسآباد مغان

1390 -1399

 22مهر

 8مهر

 16آبان

 16آذر

1400 -1409

 13مهر

 14مهر

 12آبان

 14آذر

1425 -1434

 24مهر

 15مهر

 21آبان

 18آذر

1435 -1444

 2آبان

 20مهر

 16آبان

 23آذر

1459 -1468

 5آبان

 29مهر

 27آبان

 26آذر

1469 -1478

 7آبان

 27مهر

 22آبان

 8دي

شکل  :15نوسانات سري زمانی شروع یخبندان سبک ایستگاههاي مورد مطالعه شمسی به وسيله مدل HADCM3

شروع یخبندان سنگین (مدل  :)BCM2یخبندان-
هاي سنگين به کاهش حداقل درجه حرارت به
زیر منفی  2درجه گفته میشود و اولين وقوع این
رخداد را شروع یخبندان سنگين مینامند .این
یخبندان از نظر ميزان آسيبی که به محصوالت
زراعی و باغی وارد میسازد حائز اهميت میباشد.
بر اساس مدل  BCM2و با توجه به شکل ،16
روند آغاز یخبندانهاي سنگين در همه ایستگاه-
هاي مورد مطالعه استان اردبيل رو به افزایش می-
باشد .خطوط رگرسيون هم با شيب مالیم روند
افزایشی روزهاي آغاز یخبندانهاي سنگين را به
سمت فاصله از آغاز سال ژوليوسی نشان میدهند.
مقادیر شيب خطوط نسبت به شروع یخبندان
سبک و با همين مدل تغييرات چشمگيري را
نشان میدهد .در واقع ،ميزان شيب خطوط نسبت

به شروع یخبندان در همه ایستگاه بيشتر شده و
در ایستگاه پارسآباد مغان نيز منفی شده است که
این تغييرات بيشتر روند یخبندانهاي سنگين را
بيان میدارد .جدول  5نيز ميانگين آغاز یخبندان-
هاي سنگين را در دورههاي مختلف نشان میدهد.
بر اساس نتایج این جدول ،زودترین یخبندانهاي
سبک در ایستگاه خلخال و دیرترین یخبندانها در
ایستگاه پارسآباد مغان رخ میدهد .همچنين
بيشترین نوسان دورهاي از نظر آغاز وقوع یخبندان
سنگين در ایستگاه خلخال و کمترین نوسان نيز
در ایستگاه مشکينشهر مشاهده میشود .همانطور
که مشاهده میگردد تاریخهاي آغاز یخبندان
سنگين در ایستگاه پارسآباد مغان گاهی به فصل
زمستان نيز میرسد .نقشه پهنهبندي ميانگين
دورههاي مطالعاتی نيز نشان میدهد از شمال به
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کاهش مییابد.

جنوب استان زمان تاریخهاي یخبندان سنگين

شکل  :16نوسانات سري زمانی شروع یخبندان سنگين ایستگاههاي مورد مطالعه به وسيله مدل BCM2
جدول  :5شروع اولين روز یخبندان سنگين با مدل Bcm2
دورههاي مطالعاتی

اردبيل

خلخال

مشکينشهر

پارسآباد مغان

1390 -1399

 6آبان

 17مهر

 22آبان

 22آذر

1400 -1409

 1آبان

 19مهر

 17آبان

 1دي

1425 -1434

 4آبان

 4آبان

 26آبان

 4دي

1435 -1444

 5آبان

 25مهر

 25آبان

 23آذر

1459 -1468

 14آبان

 3آبان

 22آبان

 24آذر

1469 -1478

 8آبان

 29مهر

 29آبان

 28آذر

شروع یخبندان سنگین (مدل :)HADCM3

در زمان آغاز یخبندان سنگين در دورههاي
مختلف پيشبينی شده در ایستگاه پارسآباد مغان
با  29روز اختالف مشاهده میشود و کمترین
نوسان دورهاي در ایستگاه خلخال با  16روز
اختالف پيشبينی شده است .نقشه پهنهبندي
ميانگين دورههاي مطالعاتی حاکی از این است که
خلخال زودترین تاریخ شروع و پارسآباد مغان
دیرترین تاریخ آغاز یخبندان سنگين را نشان می-
دهند که هر چه از شمال به جنوب استان حرکت
کنيم زمان آغاز یخبندان سنگين زودتر رخ می-
دهد.

خروجی مدل  HADCM3با قدري تفاوت نسبت
به مدل  BCM2آغاز رخداد یخبندانهاي سنگين
را براي ایستگاههاي استان اردبيل پيشبينی نمود
که نتایج در قالب شکل  17و همچنين جدول 6
ارائه گردیده است .همانگونه که از نمودار
پيداست ،در همه ایستگاههاي استان اردبيل طی
 20ساله آینده روندي افزایشی براي شروع
یخبندانهاي سبک پيشبينی گردیده است.
بيشترین شيب خط براي ایستگاه پارسآباد مغان
نشانگر روند افزایشی بيشتر این ایستگاه در رخداد
زمان آغاز یخبندان سنگين میباشد .همچنين بر
اساس نتایج جدول  ،10بيشترین نوسان دورهاي
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جدول  :6شروع اولين روز یخبندان سنگين با مدل HADCM3
دورههاي مطالعاتی

اردبيل

خلخال

مشکينشهر

پارسآباد مغان

1390 -1399

 8آبان

 21مهر

 26آبان

 25آذر

1400 -1409

 2آبان

 19مهر

 20آبان

 26آذر

1425 -1434

 5آبان

 2آبان

 30آبان

 3دي

1435 -1444

 11آبان

 28مهر

 23آبان

 14دي

1459 -1468

 14آبان

 5آبان

 5آذر

 9دي

1469 -1478

 19آبان

 4آبان

 30آبان

 24دي

شکل  :17نوسانات سري زمانی شروع یخبندان سنگين ایستگاههاي مورد مطالعه به وسيله مدل HADCM3
جدول  :7پایان آخرین روز یخبندان سبک با مدل Bcm2
دورههاي مطالعاتی

اردبيل

خلخال

مشکينشهر

پارسآباد مغان

1390 -1399

 31اردیبهشت

 20خرداد

 23اردیبهشت

 17اردیبهشت

1400 -1409

 7خرداد

 10خرداد

 29اردیبهشت

 4اردیبهشت

1425 -1434

 31اردیبهشت

 2خرداد

 17اردیبهشت

 3اردیبهشت

1435 -1444

 27اردیبهشت

 2خرداد

 17اردیبهشت

 6اردیبهشت

1459 -1468

 27اردیبهشت

 27اردیبهشت

 18اردیبهشت

 6اردیبهشت

1469 -1478

 26اردیبهشت

 1خرداد

 7اردیبهشت

 27فروردین

به طرف فروردینماه روند کاهشی را دنبال می-
کند .شکل  19به خوبی نشانگر روند پایان
یخبندانهاي سبک در استان اردبيل میباشد.
بررسی شيب خط حاکی از روند کاهشی با شيب
خط باال میباشد .بر اساس جدول  ،7کمترین

پایان یخبندانهای سبک (مدل  :)BCM2بررسی
روند پایان یخبندانهاي سبک بر اساس مدل
 BCM2نشان میدهد که در همه  4ایستگاه مورد
مطالعه روند تاریخهاي پایان یخبندان سبک روبه
کاهش بوده یعنی زمان پایان یخبندانهاي سبک

16
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تاریخ پایان یخبندان سبک در ایستگاه خلخال با
شيب خط بيشتر و نوسان دورهاي بيشتر همراه
است که بيانگر تغييرات چشمگيرتر در رخداد
پایان یخبندانهاي سبک در این ایستگاه است .بر
اساس نقشه پهنهبندي ميانگين دورهها خلخال
دیرترین تاریخ خاتمه یخبندان و پارسآباد مغان
زودترین تاریخ خاتمه یخبندان سبک را دارا می-
باشد.

نوسان دورهاي تاریخهاي پایان یخبندان سبک در
ایستگاه اردبيل و بيشترین نوسان در ایستگاه
خلخال مشاهده میگردد .همچنين بر اساس این
جدول میتوان مشاهده نمود که در همه ایستگاه-
ها تاریخهاي پایان یخبندان سبک به سمت
اردیبهشت و فرودین در کاهش بوده که بيانگر
کاهش دوره یخبندان و طوالنی شدن دره رشد در
این ایستگاهها میباشد .بر اساس مدل BCM2

شکل  :18نوسانات سري زمانی پایان یخبندان سبک ایستگاههاي مورد مطالعه به وسيله مدل BCM2

 8که متوسط تاریخهاي پایان یخبندانهاي سبک
استان اردبيل را بر اساس مدل  HADCM3طی
دورههاي پيشبينی شده نشان میدهد ،بيشترین
نوسان دورهاي در ایستگاه خلخال و کمترین
نوسان دورهاي در ایستگاه پارسآباد مغان مشاهده
میگردد .نقشه پهنهبندي دورههاي مطالعاتی
حاکی از این است که از شمال به جنوب استان
تاریخهاي خاتمه یخبندان سبک دیرتر رخ می-
دهد.

پایان یخبندانهای سبک (مدل  :)HADCM3پایان
یخبندانهاي سبک بر اساس مدل HADCM3
بيانگر روندي نزولی با شيب خط منفی است که
نتایج حاصل از خروجیهاي این مدل در شکل 19
نشان داده شده است .همانطور که مشخص است
بيشترین شيب خط یا در واقع بيشترین ميزان
کاهش در تاریخهاي پایان یخبندانهاي سبک در
ایستگاه خلخال و کمترین کاهش بر اساس
کمترین ميزان شيب خط در ایستگاه پارسآباد
مغان مشاهده میگردد .همچنين بر اساس جدول
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شکل  :19نوسانات سري زمانی پایان یخبندان سبک ایستگاههاي مورد مطالعه به وسيله مدل HADCM3
جدول  :8پایان آخرین روز یخبندان سبک با مدل HADCM3
دورههاي مطالعاتی

اردبيل

خلخال

مشکينشهر

پارسآباد مغان

1390 -1399

 2خرداد

 18خرداد

 25اردیبهشت

 12اردیبهشت

1400 -1409

 3خرداد

 7خرداد

 31اردیبهشت

 7اردیبهشت

1425 -1434

 19اردیبهشت

 4خرداد

 17اردیبهشت

 7اردیبهشت

1435 -1444

 24اردیبهشت

 29اردیبهشت

 17اردیبهشت

 1اردیبهشت

1459 -1468

 14اردیبهشت

 24اردیبهشت

 10اردیبهشت

 27فروردین

1469 -1478

 18اردیبهشت

 24اردیبهشت

 8اردیبهشت

 1اردیبهشت

مطلب را تأیيد میکند .بر اساس جدول ،9
بيشترین نوسان دورهاي پایان یخبندانهاي
سنگين در استان اردبيل در ایستگاه پارسآباد
مغان و کمترین نوسان دورهاي در ایستگاه اردبيل
مشاهده میگردد .همچنين بر اساس این جدول
میتوان مشاهده کرد که در ایستگاه خلخال،
تاریخهاي پایان یخبندانهاي سنگين دیرتر از
سایر ایستگاهها به پایان رسيده و در ایستگاه
پارسآباد مغان پيش از سایر ایستگاههاي استان
اردبيل تاریخهاي پایان وقوع یخبندانهاي سنگين
رخ داده است .بر اساس پهنهبندي ميانگين دوره-
هاي مطالعاتی ،از شمال به جنوب استان زمان
پایان یخبندان سنگين افزایش مییابد .طبق این

پایان یخبندانهای سنگین (مدل  :)BCM2پایان
یخبندانهاي سنگين یعنی تاریخی را که در تقویم
ژوليوسی ،حداقل درجه حرارت به  2درجه
سانتیگراد زیر صفر میرسد .بر اساس نتایج
استخراج شده از مدل  BCM2و نمودار ترسيم
شده با دادههاي خروجی از این مدل براي
مشخص نمودن روند پایان یخبندانهاي سنگين
در استان اردبيل ،میتوان روند کاهشی تاریخهاي
پایان یخبندان دیررس را مشاهده نمود .طبق
شکل  ،20در هر  4ایستگاه مورد مطالعه در
استان اردبيل با شيب خط روند نزولی و کاهشی
تاریخهاي پایان یخبندانهاي سنگين کامالً
مشخص است و تحليل خط رگرسيونی نيز این
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تاریخ خاتمه یخبندان سنگين را دارا هستند.

نقشه ،خلخال دیرترین و پارسآباد مغان زودترین

شکل  :20نوسانات سري زمانی پایان یخبندان سنگين ایستگاههاي مورد مطالعه به وسيله مدل BCM2
جدول  :9پایان آخرین روز یخبندان سنگين با مدل Bcm2
دورههاي مطالعاتی

اردبيل

خلخال

مشکينشهر

پارسآباد مغان

1390 -1399

 22اردیبهشت

 3خرداد

 15اردیبهشت

 3اردیبهشت

1400 -1409

 20اردیبهشت

 3خرداد

 13اردیبهشت

 30فروردین

1425 -1434

 20اردیبهشت

 22اردیبهشت

 3اردیبهشت

 24فروردین

1435 -1444

 17اردیبهشت

 18اردیبهشت

 8اردیبهشت

 24فروردین

1459 -1468

 13اردیبهشت

 17اردیبهشت

 1اردیبهشت

 21فروردین

1469 -1478

 17اردیبهشت

 20اردیبهشت

 30فروردین

 16فروردین

پایان یخبندانهای سنگین (مدل :)HADCM3

در ایستگاه اردبيل مشاهده شده و روند کلی
شيبهاي خط در همه ایستگاههاي استان اردبيل
نيز کمتر از مدل  HADCM3میباشد .نتایج
جدول  10نيز بيانگر حداکثر نوسان دورهاي در
ایستگاه خلخال و کمترین نوسان در ایستگاه
اردبيل میباشد و در کل ،ایستگاه پارسآباد مغان
داراي زودترین تاریخ پایان یخبندانهاي سنگين و
ایستگاه خلخال داراي دیرترین تاریخهاي پایان
یخبندانهاي سنگين میباشد .نقشه پهنهبندي

براساس پيشبينیهاي مدل  ،HADCM3تاریخ-
هاي پایان یخبندانهاي سنگين استان اردبيل
روند منفی داشته که نشانگر نزول تاریخهاي
یخبندانهاي دیررس میباشد .نتایج این پيش-
بينی در شکل  21ترسيم گردیده است .همانطور
که در شکل نمایان است شيبهاي خط در همه
ایستگاهها منفی میباشد این در حالی است که بر
اساس خروجی مدل  ،BCM2کمترین شيب خط
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ایستگاه پارسآباد مغان زودترین تاریخ خاتمه
دارد.
را
یخبندان

ميانگين دورههاي مطالعاتی حاکی از این میباشد
که ایستگاههاي اردبيل و خلخال دیرترین تاریخ-
هاي پایان یخبندان سنگين را نشان میدهند و

شکل  :21نوسانات سري زمانی پایان یخبندان سنگين ایستگاههاي مورد مطالعه به وسيله مدل HADCM3
جدول  :10پایان آخرین روز یخبندان سنگين با مدل HADCM3
دورههاي مطالعاتی

اردبيل

خلخال

1390 -1399

 22اردیبهشت

 4خرداد

 15اردیبهشت

1400 -1409

 23اردیبهشت

 29اردیبهشت

 15اردیبهشت

1425 -1434

 13اردیبهشت

 18اردیبهشت

 9اردیبهشت

 24فروردین

1435 -1444

 13اردیبهشت

 16اردیبهشت

 1اردیبهشت

 21فروردین

1459 -1468

 12اردیبهشت

 8اردیبهشت

 26فروردین

 15فروردین

1469 -1478

 6اردیبهشت

 5اردیبهشت

 20فروردین

 24فروردین

بر اساس نتایج حاصل شده پيشبينی دورههاي
مطالعاتی نقشههاي پهنهبندي تاریخهاي وقوع
یخبندانهاي سبک و سنگين براي هر دو مدل
مورد مطالعه ترسيم گردید (شکلهاي  22تا )29
که بر اساس نتایج حاصله براي شروع یخبندان
سبک بر اساس مدل  BCM2از شمال به جنوب
استان تاریخهاي شروع یخبندان سبک زودتر
اتفاق میافتد .بر اساس مدل  ،HADCM3نقشه
ميانگين دورههاي مطالعاتی نشان دادند که

مشکينشهر

پارسآباد مغان
 4اردیبهشت
 31فروردین

ایستگاههاي اردبيل و خلخال زودترین تاریخ آغاز
یخبندان سبک را داشته و پارسآباد مغان
دیرترین تاریخ شروع یخبندان سبک را دارد .بر
اساس نقشههاي پهنهبندي تاریخهاي آغاز
یخبندان سنگين ،طبق مدل  ،BCM2نقشه
ميانگين دورههاي مطالعاتی نشان داد که از شمال
به جنوب استان زمان تاریخهاي یخبندان سنگين
کاهش مییابد .بر اساس مدل  HADCM3نيز
نقشه پهنهبندي ميانگين دورههاي مطالعاتی
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ترسيم شده تاریخهاي پایان یخبندانهاي سنگين
استان اردبيل ،بر اساس مدل ریزمقياس  BCM2و
بر اساس پهنهبندي ميانگين دورههاي مطالعاتی،
از شمال به جنوب استان زمان پایان یخبندان
سنگين افزایش مییابد .خلخال دیرترین و
پارسآباد مغان زودترین تاریخ خاتمه یخبندان
سنگين را دارا هستند؛ اما بر اساس نقشه
پهنهبندي ميانگين دورههاي مطالعاتی پایان
یخبندان سنگين مدل  HADCM3نشان میدهد
که ایستگاههاي اردبيل و خلخال دیرترین تاریخ-
هاي پایان یخبندان سنگين را نشان میدهد و
ایستگاه پارسآباد مغان زودترین تاریخ خاتمه
دارد.
را
یخبندان

حاکی از این بودند که خلخال زودترین تاریخ
شروع و پارسآباد مغان دیرترین تاریخ آغاز
یخبندان سنگين را دارند که هر چه از شمال به
جنوب استان حرکت کنيم زمان آغاز یخبندان
سنگين زودتر رخ میدهد .نقشههاي پهنهبندي
پایان یخبندانهاي سبک بر اساس مدل BCM2
نشان میدهد که خلخال دیرترین تاریخ خاتمه
یخبندان و پارسآباد مغان زودترین تاریخ خاتمه
یخبندان سبک را دارا میباشد .همچنين نقشه
پهنهبندي ميانگين دورههاي مطالعاتی پایان
یخبندانهاي سبک استان اردبيل بر اساس مدل
ریزمقياس  HADCM3حاکی از این میباشند که
از شمال به جنوب استان تاریخهاي خاتمه
یخبندان سبک دیرتر رخ میدهد .طبق نقشههاي

شکل  :22نقشه پهنهبندي شروع یخبندان سبک بر اساس مدل BCM2
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شکل  :23نقشه پهنهبندي شروع یخبندان سنگين بر اساس مدل BCM2

شکل  :24نقشه پهنهبندي شروع یخبندان سبک بر اساس مدل HADCM3
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شکل  :25نقشه پهنهبندي شروع یخبندان سنگين بر اساس مدل HADCM3

شکل  :26نقشه پهنهبندي پایان یخبندان سبک بر اساس مدل BCM2
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شکل  :27نقشه پهنهبندي پایان یخبندان سنگين بر اساس مدل BCM2

شکل  :28نقشه پهنهبندي پایان یخبندان سبک بر اساس مدل HADCM3
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شکل  :29نقشه پهنهبندي پایان یخبندان سنگين بر اساس مدل HADCM3

اسميرنوف به  0/05نزدیکتر بوده و داراي ارزش
 1میباشند .همچنين مقادیر  R2برآورد شده براي
هر چهار ایستگاه هم باالي  0/99بوده و مقادیر
خطاهاي  RMSEو  MAEنيز داراي حداقل
خطاي ممکن میباشند .از طرفی ،بررسی
نمودارهاي برآورد شده و مشاهدهاي ميانگين
دماي حداقل هر چهار ایستگاه ،بيانگر دقت بسيار
باالي مدل در برآورد مقادیر مشاهدهاي ایستگاه-
هاي مورد مطالعه دارد .در مرحله نهایی ،بر اساس
روزهاي ژوليوسی تاریخهاي شروع و پایان
یخبندانهاي سبک و سنگين استان اردبيل بر
اساس دو مدل ریزمقياس  BCM2و HADCM3
محاسبه گردید و روند هریک از تاریخها رسم شد.
سپس ميانگين دههاي تاریخهاي وقوع یخبندانها
نيز برآورد شد که بر اساس نتایج حاصل شده،
براي تاریخهاي شروع یخبندانهاي سبک و
سنگين با روند تأخيري و افزایش تاریخهاي
یخبندان به سمت تاریخهاي باالي روزهاي
ژوليوسی روبرو هستيم .تاریخهاي پایان وقوع
یخبندانهاي سبک و سنگين نيز روندي نزولی به

نتیجهگیری
پيشبينی وقوع یخبندانهاي سبک و سنگين
استان اردبيل در دو بازه شروع و پایان رخداد
یخبندان ،بر روي متغير کمينه دمایی  4ایستگاه
استان اردبيل صورت گرفت .براي این منظور از
مدل ریزمقياس الرس دبليو جی بهره گرفته شد و
به این ترتيب دو مدل پرکاربرد  BCM2و
 HADCM3به همراه سناریو حد وسط A1B
انتخاب گردیدند .ابتدا صحت سنجی مدل صورت
گرفت .براي این منظور ،از مقادیر آزمون
کلوموگراف اسميرنوف و آماره  P-valueارائه شده
در خروجی مدل و همچنين محاسبه مقادیر  R2و
بررسی خطاهاي  RMSEو  MAEهمچنين رسم
نمودار مقایسه مقادیر حداقل درجه حرارت
شبيهسازي شده و مشاهده شده استفاده گردید .بر
اساس نتایج در هر چهار ایستگاه مورد مطالعه در
این پژوهش ،مقادیر آزمون کلوموگراف اسميرنوف
از  0/05بزرگتر بوده که با اطمينان  0/95فرض
نرمال بودن باقيماندههاي مدل (خطاها) رد نشد.
اغلب نتایج به دست آمده از آزمون کولموگروف
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سمت تاریخهاي پایين روزهاي ژوليوسی را طی
میکنند و در مجموع ،میتوان کاهش طول دوره-
هاي یخبندانی را متصور شد که این نتایج با
یافتههاي اسماعيلی و همکاران ( 1389و )1390
انطباق نسبی دارد.
نتایج حاصله از نقشههاي پهنهبندي تاریخهاي
وقوع یخبندانهاي سبک و سنگين نشان دادند که
از شمال به جنوب استان ،تاریخهاي شروع
یخبندان سبک زودتر اتفاق میافتد و ایستگاههاي
اردبيل و خلخال زودترین تاریخ آغاز یخبندان
سبک را دارند .نقشه پهنهبندي تاریخهاي
یخبندان سنگين نشان داد که از شمال به جنوب
استان ،زمان تاریخهاي یخبندان سنگين کاهش
مییابد .ایستگاه خلخال زودترین تاریخ شروع و

ایستگاه پارسآباد دیرترین تاریخ آغاز یخبندان
سنگين را داشتند .با حرکت از شمال به جنوب
استان ،آغاز یخبندان سنگين زودتر رخ میدهد.
ایستگاه خلخال دیرترین تاریخ خاتمه یخبندان و
پارسآباد مغان زودترین تاریخ خاتمه یخبندان
سبک را دارا بودند .از شمال به جنوب استان
تاریخهاي خاتمه یخبندان سبک دیرتر رخ میدهد
و زمان پایان یخبندان سنگين افزایش مییابد.
ایستگاه خلخال دیرترین و پارسآباد مغان
زودترین تاریخ خاتمه یخبندان سنگين را دارا
هستند .ایستگاههاي اردبيل و خلخال دیرترین و
ایستگاه پارسآباد مغان زودترین تاریخهاي پایان
یخبندان سنگين را به خود اختصاص دادند.
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