مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان
سال پنجم ،شماره دوازدهم ،پاییز  ،5931صفحه 31ـ518

ارزیابی کارایی روشهای مختلف پارامترسازی همرفت در برآورد بارش فصلی
و ساالنۀ شمال شرق کشور در مدل اقلیمی RegCM4
سمیه مشاری عشقآباد ،*1ایمان باباییان ،2احمد نوحهگر ،3سیروس

ارشادی4

تاریخ پذیرش5931/7/53 :

تاریخ دریافت5931/1/51 :

همرفت به مثابۀ یکی از فرایندهای جوی که دارای تأثیرات کوتاهمدت و بلندمدت بر سامانههای جوی و اقلیمی است ،بهطور
فراوان مورد مطالعه قرار گرفته است .در این تحقیق ،روشهای مختلف پارامترسازی همرفت در میدان بارش با نسخۀ چهارم
مدل دینامیکی اقلیم منطقهای ( )RegCM45ارزیابی میشود .مدلسازی برای سال  2004ابتدا در دامنۀ مادر با تفکیک افقی
 00×00کیلومتر اجرا شد و سپس منطقۀ مورد مطالعه یعنی شمال شرق کشور ،با دقت مکانی  20×20کیلومتر داخل دامنۀ مادر
آشیانهگزینی گردید .مدل  4بار با شرایط مرزی یکسان ولی هر بار با استفاده از یکی از طرحوارههای گرل آراکاوا شوبرت
( ،)AS6گرل فریچ-چپل ( ،)FC7کو و امانوئل برای دامنۀ مادر اجرا شده سپس دامنۀ دوم داخل دامنۀ مادر آشیانهگزینی شد .پس
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چکیده

از اجرای مدل نتایج با دادههای مشاهداتی بارش آفرودیت مقایسه شد و معیارهای آماری مجذور مربع خطای میانگین ،اریبی،
همبستگی ،میانگین خطای مطلق و اختالف مقدار بارش ساالنه و فصلی محاسباتی و مشاهداتی محاسبه گردید .با توجه به نتایج

واژههای کلیدی :آشیانهسازی ،بارش ،طرحوارۀ همرفت ،مدل اقلیم منطقهای ،مدلسازی دینامیک اقلیم.
 .1دانشجوی دکتری ،دانشگاه هرمزگان .نویسندۀ مسئولEmail: mashari1363@gmail.com /

 .2استاد ،دانشگاه تهران
 .3استادیار ،پژوهشکده اقلیمشناسی ،سازمان هواشناسی کشور ،مشهد
 .4استادیار ،دانشگاه هرمزگان
5. Regional Climate Model Version 4
6. Arakawa-schubert
7. Fritsch-Chappel
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معیارهای آماری ،بهترین طرحواره برای منطقۀ مورد نظر طرحوارۀ گرل آراکاوا-شوبرت است.
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 RCMبایسوتی به فرایند همرفت که در مقیاس درونشبکهای

مقدمه

عمل کند ،توجه کافی داشت .عملکرد درونشبکهای همرفت

کشووور ایران از نظر اقلیم ،خشووک و نیمهخشووک محسووو
میشوووود و در کمربنودی خشوووک جهان قرار دارد .میانگین
بارندگی آن حدود  1/3میانگین بارش سووواالنۀ جهان اسوووت.
عالوه بر این ،پراکنش بارندگی از نظر مکانی و زمانی نامنظم
بوده ،که این شوورایط روی هیدرولو ی و به تبع آن منابع آ
تأثیر میگذارد .ازاینرو برنامهریزی برای مدیریت منابع آ

و

سیل را امری اجتنا ناپذیر میکند .بنابراین پیشبینی اقلیم در
برنامهریزیهای آتی نقش بسوووزایی خواهد داشوووت .در این
راسوتا مدلهای اقلیم زیادی وجود دارد که به دو دسته تقسیم
میشوووونود :مودلهوای آماری و مدلهای دینامیک .مدلهای
دینامیک دارای دقت فضایی و زمانی مناسبی برای ارزیابیهای
اقلیمی بوده و همچنین فراینودهای ریزمقیاس جوی و اقلیمی
تا حد ممکن در آنها لحاظ میشووووند و میتوانند پدیدههای
ساعت مدلسازی کنند .مدلهای آماری در مقایسه با مدلهای
دینوامیوک ،هزینوه و زموان کمتر و دقوت پوایینتری دارند و
بهصووورت موردی در مقیاس زمانی حداکثر روزانه قابل اجرا
هسوتند .برای استفاده از مدلهای دینامیک ،نیاز به پیکرهبندی
مودل برای منطقوۀ مورد نظر اسوووت .در این مطوالعوه ،موودل
دینامیک اقلیم منطقهای  RegCMبرای شوومال شوورق کشووور
بررسوی و بهترین طرحوارۀ همرفت برای مدلسازی بارندگی
انتخا

شد.

همرفوت نقش کلیودی در سووواختوار قائم دما و رطوبت
تروپوسوووفر دارد .بنوابراین باید در مدلهای دینامیکی اقلیمی
بهعنوان یک فرایند پایۀ هواشووناسووی در نظر گرفته شووود .در
مدلهای اقلیمی منطقهای ( )RCMs1فرایند همرفت عمدتاً در
محاسوبه شود .هرچند چارچو

کلی مورد قبولی برای نشان

دادن همرفوت در مودلهای عددی وجود ندارد ،در مدلهای
1. Regional Climate Models
2. Gochis
3. Krishnamurti and Sanjay
4. Grell
5. Anthes
6. Dash
7. Kang and Hong

همکواران .)2002 ،در مقواالت مختلف بوه تعوداد زیووادی از
طرحوارههای همرفت اشوواره شووده اسووت (کریشوونامورتی و
سووونجووای2003 ،3؛ گرل1993 ،4؛ آنتس1911 ،5؛ داش 0و
همکاران ،)2000 ،با این حال طرحوارۀ خاصووی بهطور قطعی
بهتر از بقیوه نیسوووت (کنگ و هونگ )2002 ،1و کاربردهای
آنها برای مناطق و در موارد مختلف ،دورههای مدلسازی و
برای بررسوووی اثرات متقوابل فرایندهای فیزیکی متفاوت .hsj
گرچوه طرحوارههوا برای مودلسوووازی جریان بزرگ مقیاس
مهمانود ،برای مثوال جریوانهوای منواطق حوارهای (ونگ 2و
همکاران2001 ،؛ تیدک )1929 ،9و آسوویای شوورقی و مناطق
موسوومی جنو

آسوویا (ایم 10و همکاران ،)2002 ،ولی هنوز

عدم قطعیت زیادی دارند و خطای پیشبینی و حسووواسووویت
مودل زیواد اسوووت؛ برای مثوال پال 11و همکاران ( )2001با
استفاده از طرحوارۀ گرل بهترین مدلسازی را در سراسر قارۀ
امریکا انجام دادند .جیورجی 12و همکاران ( )a,b1993از سووه
طرحواره برای مدلسووازی بارش در منطقۀ موسوومی آسوویای
شوورقی اسووتفاده کرده و نتیجه گرفتند که طرحوارۀ کو نتایج
بهتری نسووبت به دو طرحواره دیگر میدهد .بائو )2013( 13از
طرح وارۀ تیوودک در موودل  RegCM3برای موودلسووووازی
جریانهای موسوومی شوورق آسوویا در یک دورۀ شووش سوواله
(سوپتامبر  1990تا اگوسوت  )2002استفاده کرد و نتایج آن را
بوا طرحوارۀ گرل مقوایسوووه نمود .نتوایج وی نشوووان داد که
طرحوارۀ تیودک در مقوایسوووه بوا گرل ،توزیع بوارندگیهای
موسومی تابسوتان را بهتر مدلسازی میکند .داش و همکاران
( )2000بارش و جریان موسمی تابستانی هند را با استفاده از
مدل  RegCM3در دورۀ سه ساله  1990-1993با بهکارگیری
8. Wang
9. Tiedtke
10. Im
11. Pal
12. Giorgi
13. Bao
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مقیاس شوووبکهای اسوووت که باید با اسوووتفاده از طرحوارهها

همرفوت بهّشووودت به مقیاس وابسوووته اسوووت (گوچیس 2و
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اقلیمی را بوه صوووورت مکوانی در مقیاس زمانی کمتر از یک

مانع از آشووکارسووازی کامل آن میشووود؛ در حقیقت نمایش
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دو طرحوارۀ کو و گرل مدلسوازی کردند .نتایج نشان داد که

متفواوت عمل میکنند .بنابراین باید از طرحوارههای مختلف

در این منطقه ،طرحوارۀ گرل نتایج بهتری برای مدلسوووازی

برای مدلسووازی اسووتفاده کرد و با بررسووی نتایج با دادههای

رگبار و جریانهای موسوومی دارد .ایم و همکاران ( )2002با

مشاهداتی ،بهترین طرحواره را برای منطقه و هدف مورد نظر

اسوتفاده از مدل  RegCM3اقلیم شورق و جنو شرق آسیا را

مشوووخص کرد .در مطوالعوات انجامشوووده معیارهای آماری

برای یک دورۀ پنج سوواله از نوامبر  2000تا دسووامبر  2004با

بهصووورت عددی برای یک پهنه ارائه شووده ،با توجه به اینکه

دو طرحوارۀ گرل و امانوئل مدلسوووازی کرده ،نتایج اجرای

نتوایج طرحوارههای مختلف بهصوووورت مکانی تغییر میکند،

مدل با این دو طرحواره ،تغییرات فصوولی و مکانی موسوومی

برای یک منطقه محدود بررسوووی مکانی یک طرحواره الزامی

شورق آسویا را بهخوبی نشان داد ،ولی نتایج طرحوارۀ امانوئل

اسووت .همچنین میتوان از این نتایج برای یک محدودۀ داخل

از نظر توزیع زمانی بارندگی با دادههای مشووواهداتی مطابقت

دامنه نیز اسوووتفاده کرد .عالوه بر این در این مطالعه از فرایند

بیشووتری داشووت .باباییان و همکاران ( )2002طرحوارههای

آشیانهسازی برای باالبردن دقت مطالعه استفاده شده است .در

مختلف را برای کل کشور اجرا کردند و به این نتیجه رسیدند

این مطوالعه از چهار طرحوارۀ موجود در مدل

که طرحوارۀ بارش همرفت گرل  FCو گرل  ASبرای منطقه

شوووامول طرحوارههوای کو ،اموانوئول ،گرل با فرض آراکاوا-

است .مدیریان و همکاران ( )2010مدل  RegCMرا

شوووبرت و گرل با فرض فریچ-چپل برای مدلسووازی بارش

در اسووتان خراسووان اجرا کردند .نتایج نشووان داد که از دیدگاه

منطقه اسوتفاده شود .توپوگرافی کوهسوتانی و پوشش سطحی

کمترین اریبی ،طرحوارۀ کو و از دیدگاه کمترین خطای مطلق

پیچیودۀ منطقوه موج

تغییر اقلیم در مقیاس کوچک شوووده

طرحوارۀ گرل  FCبرای مدلسوازی بارش فصل پاییز مناس

است .مقایسۀ دو دامنه نشان میدهد که یک منطقۀ کوهستانی

است .کریمیان و همکاران ( )2002با استفاده از مدل RegCM

در دامنۀ آشوویانه شووده واقعیتر از دامنۀ مادر بوده که این امر

بوارش اسوووتوان خراسوووان را با فرض طرحوارههای مختلف

نیاز به آشیانهسازی را نشان میدهد .بنابراین اجرای مدل برای

مدلسووازی کردند .نتایج نشووان داد که اریبی ماهانه و فصوولی

چهار طرحواره و دو دامنه انجام شوود که در مجمو  ،هشووت

طرحوارههوای گرل  FCو  ASدر مقایسوووه با دادههای بارش

اجرا انجام شووود .تا پس از مقایسوووه با دادههای مشووواهداتی

دیدهبانیشووده از سووایر روش کمتر اسووت .مفیدی و همکاران

آفرودیت بهترین طرحواره برای منطقه مشخص شود.

مناسو

استفاده از مدل  RegCM4بررسی کردند .ایشان در این مطالعه

مواد و روشها

محققان نشان داد که مدل روند بارش ماهانه را بهخوبی نشان

منطقۀ مورد مطالعه در این پژوهش شومال شرق کشور است.

داده اسوووت .ایراننژاد و همکواران ( )2009توأثیر روشهای

برای افزایش کارایی مدلسوازی از روش آشیانهسازی استفاده

مختلف پارامترسازی همرفت را در مدلسازی بارش با نسخۀ

شود .شوکل ( )1دامنۀ مادر و دامنۀ آشیانۀ استفادهشده در این

 RegCM3برای یک دورۀ چهار ماهه دسووامبر  1992تا مارس

مطالعه را نشان میدهد .دامنۀ مادر با گام شبکۀ  00کیلومتر با

 1999برای ایران بررسووی کرد .نتایج آنها نشووان داد مقادیر

مرکزیت  30درجۀ شمالی و  50درجۀ شرقی و  02گام شبکه

بوارش تفاوت زیادی با دادههای مشووواهداتی دارد .بنابراین با

در راسوتای شمال-جنو

و  90گام شبکه در راستای غر -

توجه به هزینۀ محاسووباتی ،طرحوارۀ کو-آنتس را برای منطقۀ

شوورق کل مسوواحت ایران و از شوورق تا میانۀ هندوسووتان ،از

ایران پیشنهاد کردند.
با توجه به مطالعات انجامشوده در این زمینه مشخص شد
کوه طرحوارههوای مختلف بهصوووورت متفاوت در قال های

جنو

تا بعد از با

المند  ،از شمال تا انتهای شمال دریای

خزر تا قسومتی از روسویه و از غر

تا غر

دریای سرخ و

قسووومتی از دریای مدیترانه را دربرمیگیرد تا همۀ جریانهای
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از طرحواره همرفت آراکاوا-شوبرت استفاده کردند .نتایج این

منطقۀ مورد مطالعه
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( )2013نقش دریوای خزر در وقو بارشهای منطقهای را با

RegCM4.1.1
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توأثیرگذار روی منطقۀ مورد نظر را دربرگیرد .دامنۀ آشووویانۀ

مختلف متنو و در منطقوۀ مورد نظر براسووواس روش آمبر ۀ

درون دامنوۀ موادر با گام شوووبکۀ  20کیلومتر و مرکز 30/25

خشووک و سوورد و در برخی مناطق نیمهخشووک سوورد اسووت،

درجۀ شمالی و  59/0درجۀ شرقی و  12گام شبکه در راستای

بارش متوسووط سوواالنه  250میلیمتر و حداکثر دما  40درجه

و  90گام شبکه در راستای غر -شرق ،بخش

باالی صوفر در تیرماه و حداقل دما  20درجه زیر صفر در ماه

شمال-جنو

شووومال شووورقی ایران را دربرمیگیرد .اقلیم دامنهها در مناطق

بهمن و دی است.

شکل ( )a( :)5مدل رقومی ارتفاع محدودۀ دامنۀ مادر ( 01کیلومتر) )b( ،مدل رقومی ارتفاع محدودۀ دامنۀ آشیانه ( 01کیلومتر)

دادهها و شرایط اجرای مدل
در این مطالعه برای مدلسووازی دامنۀ مادر و دامنۀ آشوویانه 12
تراز قائم در نظر گرفته شووود .مدلهای منطقهای را میتوان با
شوورایط اولیه و شوورایط مرزی از دادههای جهانی یا خروجی
یوک مودل  GCM1اجرا کرد .در این مطوالعوه از دادههای باز
تحلیل  NNRP12اسووتفاده شووده که با مقیاس  2/5*2/5درجه
توسووط مرکز ملی پیشبینیهای محیطی) (NCEP3تهیه شووده
اسووت .مدل RegCMاز دادههای  GLCC4و GTOPO5برای
اطالعات پوشوووش گیاهی و توپوگرافی اسوووتفاده میکند.
دادههای  GLCCبا اسووتفاده از سوونجندۀ  AVHRR0از آوریل

دقوت یوک درجه (در طول و عرض جغرافیایی) از مرکز
 NOAA10قابل دریافت است استفاده شد .در این مطالعه برای
تعیین روش مناسوو

پارامترسووازی همرفت از سووال 2004

اسووتفاده شوود .بدین سووب

که سووالهای اخیر میزان بارندگی

خیلی کم بوده و سوووال  2004نزدیکترین سوووال با بارندگی
نرمال اسووت .از طرفی بهترین دادههای بارندگی مشوواهداتی
برای ایران دادههای بارش آفرودیت میباشد که تا سال 2001
قابل دسوترس اسوت ،به همین دلیل سووعی شوود تا سال مورد
مطالعه در این بازه زمانی و دارای بارندگی نرمال باشد.

گیاهی و سوط زمین توسط  BATS1تعیین میشود .دادههای

 RegCاولین مدل منطقهای محدود اسوت که برای شبیهسازی

شوورایط مرزی مدل  RegCMشووامل دما ،ارتفا

ئوپتانس ویل،

فشوار سوط زمین ،فشوار سط متوسط دریا ،رطوبت نسبی،
سووومت و سووورعت باد ،از گروه هوا ،فیزیک و اقلیم مرکز
بینالمللی عبدالسالم واقع در  ICTP2ایتالیا دریافت شد .برای
1. General circulation model
2. NCEP/NCAR Reanalysis Product version 1
3. National Center for Environmental Prediction
4. Global Land Cover Characterization
5. Global Topographic data

طوالنی مدت اقلیم منطقهای بهکار رفته اسووت و توسووط افراد
زیوادی برای طیف وسووویعی از مطالعات اقلیمی منطقهای ،از
مطالعات فرایندی تا اقلیم دیرینه و اقلیم آتی بهکار رفته است

6. Advanced Very High Resolution Radiometer
7. Biosphere Atmosphere Transfer Scheme
8. International Centre for Theoretical Physics
9. Optimum Interpolation Sea Surface Temperature
10. National Oceanic and Atmospheric Administration
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 1992تا مارس  1993بهدسووت آمده و براسوواس نو پوشووش

مدل اقلیم منطقهای RegCM
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(جیورجی و میرنز .)1999 ،1آزاد و پرتوابل بودن کدهای آن

اختالطی رخ نمیدهد؛ شوووارش جرم نسوووبت به ارتفا ثابت

اسوووتفوادۀ آن را برای کاربران در هر نقطهای از دنیا راحت و

اسوووت و در طول لبوههوای ابر نفو و خرو جریان هوا رخ

قابل اسوتفاده برای عموم نموده اسوت .این مدل توسط شبکه

نمیدهد .طرحوارۀ گرل زمانی فعال میشووود که بسووته هوای

تحقیقوات اقلیمی منطقوهای ( )RegCNETکوه یک شوووبکۀ

صوووعود کرده ،رطوبت الزم برای همرفت را بهدسوووت آورد

گسوووترده از محققان هماهنگ با بخش فیزیک هوا و اقلیم در

(گرل .)1995 ،در طرحوارۀ کو ،همرفت زمانی آغاز میشووود

مرکز بینالمللی فیزیک نظری عبدالسوووالم ( )ICTPاسوووت،

که در یک سووتون ،همگرایی رطوبت  ،βسووتون را مرطو

بوهطور گسوووترده مورد اسوووتفاده قرار میگیرد .اولین نسووول

باقیمانده آن بر طبق رابطۀ ( )1به بارش  Pcuتبدیل میشود.

 NCAR RegCMزیور نووظوور موورکز ملی تحقیقووات جوی

)𝛽 = 𝑀(1 −

()1

𝑢𝑐

و
𝑝

اواخر دهۀ  1920ساخته شد (دیکینسون 3و همکاران.)1929 ،

است (جیورجی و مارینوچی .)1991 ،2طرحوارۀ کو برخالف

ساختار داخلی مدل  RegCM3طی دهۀ گذشته تحول زیادی

طرحوارۀ گرل ،عالوه بر دو جریان صعودی و نزولی ،نفو و

RegCM3

جریووان هوا در طول لبووههووای ابر را نیز در نظر میگیرد.

از مدل هواشناسی  MM4کامالً متمایز شده است (ایراننژاد و

طرحوارۀ امانوئل یک معادلۀ پیشبینی شووارش جرم به همراه

همکواران .)2009 ،هسوووتۀ دینامیکی مدل  RegCM4از مدل

نرخ جریووانهووای ورودی و خروجی دارد کووه از این طریق

 MM5اخذ شوده که ناهمواری آن از مختصات سیگما تبعیت

نیروی شوناوری مشخص میشود .در طرحوارۀ امانوئل تبدیل

کرده و یک مدل هیدرواسووتاتیک اسووت .مدل اقلیم منطقهای

آ

ابر به بارش بر مبنای فرایندهای کاتورهای اسووت .استفاده

 RegCMبوا دو هودف کلی ریزمقیاس نمایی و مدلسوووازی

از این فراینودهوا موج

پیدا کرده اسووت ،بهطوریکه هماکنون مدل اقلیمی

فرایندهای گوناگون اقلیمی ،مورد اسوووتفاده قرار میگیرد .این
مدل از طرحوارۀ بیوسوفر-اتمسوفر ( )BATSبرای مدلسازی
فرایندهای سوطحی استفاده میکند و طرحوارۀ الیۀ مرزی آن
براسووواس مفهوم پخش غیر محلی بهوسووویلۀ هولتسووولگ 4و
همکاران ( )1990ارائه شده است .مدل برای محاسبۀ تابش از
طرحوارۀ توابش موودل  CCM35اسوووتفوواده میکنود (کیول 0و
همکواران .)1990 ،توابش ابر برحسووو

ابرناکی و میزان آ

موجود در آن برآورد میشووود (هسووی 1و همکاران.)1924 ،
بارشهای همرفت از طرحوارههای شووارش جرمی گرل با دو
فرضووویۀ  ASو  FCو همچنین از طرحوارههای امانوئل و کو
طرحوارۀ گرل دو جریووان همرفووت غووالو

برای ابر در نظر

گرفتوه میشوووود :جریوان صوووعودی و جریان نزولی .به جز
جریووانهووای مووذکور در هیچ جهتی بین ابر و هوای محیط
1. Giorgi and Mearns
2. Mesoscale Meteorological Model, Version 4
3. Dickinson
4. Holtslag
5. Community Climate Model Version 3

در ابر به بارش میگردد (بتس.)1920 ،9

روش کار
در این تحقیق ،مدل  4بار برای کل سوووال با شووورایط مرزی
یکسووان ولی هر بار با اسووتفاده از یکی از طرحوارههای گرل
آراکاوا شووووبرت ( ،)ASگرل فریچ-چپل ( ،)FCکو و امانوئل
برای دامنۀ مادر و با تفکیک افقی  00×00کیلومتر اجرا شووود،
سوووپس خروجی چهوار اجرای مذکور در آشووویانۀ مورد نظر
(شمال شرق کشور) بهعنوان شرایط مرزی اولیه در نظر گرفته
شده و با تفکیک افقی  20×20کیلومتر اجرا شد .بدین ترتی
مدل در کل  2بار برای سوال  2004اجرا شد .دورۀ سازگاری
مدل یک ماه (دسوووامبر سوووال  )2003در نظر گرفته شووود که
خروجی آن در نتایج لحاظ نگردید .پس از اجرای مدل نتایج
با دادههای مشاهداتی بارش آفرودیت مقایسه شد و معیارهای

6. Kiehl
7. Hsie
8. Giorgi and Marinucci
9. Betts
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برای مدلسوازی تشکیل ابر استفاده میکند (گرل .)1993 ،در

قطرههای آ

درک بهتر فرایند خرد فیزیک تبدیل
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آموواری مجووذور مربع خطووای میووانگین ،اریبی ،همبسوووتگی،

د .اریبی

میانگین خطای مطلق و اختالف مقدار بارش سواالنه و فصلی

اریبی مدل میزان کم برآوردی یا بیش برآوردی مدل را نشووان

محاسوووباتی و مشووواهداتی محاسوووبه گردید و به هر کدام از

میدهد .مقادیر کمتر آن نشووواندهندۀ کارایی بهتر اسوووت که

معیوارها براسووواس اولویت از  1تا  4امتیاز داده شووود .بدین

بارش میباشد.

ترتیو

کوه بهترین نتیجوۀ امتیواز  1و بودترین نتیجۀ امتیاز 4

گرفت .سووپس برای هر فصوول و کل سووال میانگین امتیازات
محاسوبه و براساس آن بهترین طرحواره برای فصول مختلف
و کل سال تعیین شد.

مقدار صوفر آن نشاندهندۀ مدلسازی مناس

بهصورت مکانی در نرمافزار گردس با رابطۀ زیر محاسبه شد
(یعقوبی و بهرهمند:)2011 ،
) (Ps i  Po i

()5

n

Po i
i 1

n
i 1




Bias 

روشهای ارزیابی آماری

ه  .میانگین خطای مطلق

الف .مجذور مربع خطای میانگین ()RMSE

میانگین خطای مطلق برای ارزیابی قابلیت مدلسووازی مدل با

مجذور مربع خطای میانگین در بهترین حالت صفر است و تا

اسوتفاده از رابطۀ ( )0در نرمافزار گردس محاسووبه شد ،مقدار

بینهایت تغییر میکند .با اسوووتفاده از رابطۀ ( )2در نرمافزار

صووفر آن نشوواندهندۀ مدلسووازی خو

و مقادیر بزرگتر

گردس بهصورت مکانی محاسبه شد:

نشاندهندۀ خطا در مدلسازی است (ویلکس.)2011 ،
()0

نتایج

مشوواهداتی در گام زمانی  iمیباشوود (میلیمتر) ،و  nتعداد گام

نتوایج معیارهای ارزیابی مدل بهصوووورت مکانی در نرمافزار

زمانی در دوره مدلسازی است (ویلکس.)2011 ،1

گردس تهیه شووود .برای نمایش نتایج محدودۀ گسوووتردهتری

ب .اختالف بارش

انتخا

برای مقایسوۀ نتایج از تفاضول بارش مشواهداتی و محاسباتی

مکانی قابل مشاهده باشد ،ولی در انتخا

اسوووتفوواده شووود ،کووه بووا این روش اختالف واقعی بووارش

محدود (کادر مشکی داخل نقشهها) مد نظر بوده است .شایان

Diff  Ps i  Poi

در این مطالعه ،ضری

همبستگی در همۀ گامهای زمانی برای

هر پیکسل در دورۀ مدلسازی با استفاده از نرمافزار

CDO

) (x i  x )(yi  y
) (y i  y

n
i 1

کوه در آن  xو  yبوهترتی



2

n
i 1



) (x i  x

n
i 1



R xy 

بارشهای مدلسوووازی شوووده و

مشوواهداتی در گام زمانی  iمیباشوود (میلیمتر) ،و  nتعداد گام
زمانی در دورۀ مدلسازی است (همان).

استفاده در عرصۀ منابع طبیعی داشته باشد ،زیرا این مدلها با
دادههای مشووواهداتی کالیبره نمیشووووند و تنها بخش تعیین
روش پارامترسوازی همرفت در آن قابل مطالعه و تغییر است
که در این مطالعه برای منطقۀ مورد نظر انجام شووود .به همین
سوووبو

معیارهای ارزیابی فقط برای تعیین بهترین طرحواره

اسووتفاده میشوووند و دامنۀ معنیداری در آن متفاوت اسووت؛
یعنی در حقیقت نتایج بین طرحوارههای مختلف بهصوووورت
نسوبی مقایسه میشود .برای این مقایسه از روشهای مختلف
ارزیابی استفاده شد.

1. Wilks
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بهصورت مکانی محاسبه شد:
()4

دادههوای مرزی باز تحلیل شوووده ،ممکن اسوووت نتایج آن با
دادههای مشوواهداتی تفاوت بیشووتری از سووایر مدلهای مورد

ج .همبستگی

2

طرحواره ،منطقهای

کر اسوووت که در مدلهای دینامیک اقلیم بهدلیل اسوووتفاده از

مدلسازیشده با واقعیت محاسبه گردید:
()3

شود که نتایج در قسمتهای مختلف دامنه بهصورت
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 .5ارزیابی روشهای مختلف پارامترسازی

اولویت در هر فصل نیز طرحوارۀ مناس

نتوایج ارزیوابی سووواالنوۀ بوارش بوا مجذور مربع خطای

 .)1بوا توجوه به نتایج این  4معیار طرحوارۀ گرل  ASبهترین

میووانگین ،اختالف بووارش ،اریبی و میووانگین خطووای مطلق

انتخا

شد (جدول

نتایج را در منطقۀ مورد نظر نشان داده است.

در شووکلهای ( )5( ،)3( ،)2و ( )0نشووان داده شووده

نتایج معیار همبسوووتگی نیز در حالت فصووولی و سووواالنه

اسوووت .با توجه به این نقشوووهها مشوووخص شووود که خطای

بهصوورت نقشوه تهیه شود .مقایسوۀ فصلی در جدول ( ،)1و

مدلسازی در مناطق مختلف متفاوت است .خطای مدلسازی

مقایسوۀ سواالنه بهصورت نقشه در شکل ( )4نشان داده شده

در مناطق کوهسوتانی نسوبتاً زیاد بوده که ممکن است بهدلیل

اسوت .با توجه به این نقشوه ،همبسووتگی در مناطق مختلف و

کمبود ایستگاه بارانسنجی و دقت پایینتر دادههای مشاهداتی

در طرحوارههای مختلف متفاوت اسووت .در منطقۀ مورد نظر

در این مناطق باشوود .از طرفی دامنۀ انتخا شووده برای منطقۀ

طرحوارۀ کو بیشوترین همبستگی را نشان میدهد .همچنین با

مورد نظر بوده و ممکن اسوووت برای همۀ مناطق نتیجۀ خوبی

توجه به نقشوه مشوخص شود که میزان همبستگی با دادههای

نداشوته باشود .عالوه بر این نتایج در فصول مختلف سال نیز

مشاهداتی در دامنۀ آشیانه بیشتر از دامنۀ مادر است.

بهترتی

همچنین همانطور که در نقشووۀ خطای مطلق ،RMSE ،اریبی

نتیجه را در مدلسازی بارش ساالنه (میانگین اولویت  )1/4و

و اختالف بارش دیده میشووود ،میزان خطا در دامنۀ آشوویانه

فصوووول بهوار (میوانگین اولویت  )1/4و تابسوووتان (میانگین

بیشوووتر از دامنۀ مادر اسوووت .در این مطالعه ،همۀ معیارهای

اولویوت  ،)1/2و گرل  FCبهترین نتیجوه را در مدلسوووازی

ارزیابی برای فصول نیز بهصورت نقشه تهیه شد که بهصورت

بارش فصول پاییز (میانگین اولویت  )1/0و زمستان (میانگین

نسووبی با هم مقایسووه شووود و بهترتی

برای هر معیار به هر

اولویت  )1/2نشان داده است (جدول .)1

طرحواره اولویوت  1توا  4داده شووود .در نهوایوت با میانگین

چپ :دقت  01کیلومتر) )a ،طرحوارۀ کو )b ،طرحوارۀ گرل  )c ،ASطرحوارۀ گرل  )d ، FCطرحوارۀ امانوئل
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شکل ( :)0مجذور مربع خطای میانگین بارش مدلسازیشدۀ سال  0112در دامنۀ مادر (سمت راست :دقت  01کیلومتر) و دامنۀ آشیانه (سمت
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بهدلیل نو سوویسووتمهای تأثیرگذار در بارش متفاوت اسووت.

با توجه به ارزیابیهای آماری طرح وارۀ گرل  ASبهترین
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شکل ( :)9تفاضل بارش مدلسازیشده و مشاهداتی سال  0112در دامنۀ مادر (سمت راست :دقت  01کیلومتر) و دامنۀ آشیانه (سمت چپ:
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 .0مدلسازی بارش

حالت در منطقۀ مورد نظر ،بهخصوو

با توجه به نتایج ،بارش برای فصوووول مختلف و کل سوووال با

درصد اختالف بارش مدلسازیشده با مشاهداتی کمتر از 10

مدلسووازی شووده و برای نمایش میزان

درصود اسوت .ولی این اختالف در دامنۀ آشویانه بیشوتر شده

کاربردی بودن آن ،درصوود اختالف بارش مدلسووازیشووده با

اسوت .نتایج نشوان داده شده در تصویر ( )1نیز نشان میدهد

بارش مشواهداتی در شکل ( )1و ( )2نشان داده شد .با توجه

که میزان اختالف در دامنۀ مادر کمتر از دامنۀ آشوویانه اسووت.

به شووکل ( )1در دامنۀ مادر مشووخص میشووود که در بهترین

کمترین درصد اختالف نیز مربوط به فصل پاییز است.

طرحوارههای مناسو

اطراف ایستگاه مشهد

راست :دقت  01کیلومتر) با بهترین طرحواره (گرل )AS

(سمت چپ :دقت  01کیلومتر) با بهترین طرحواره )a ،بهار (گرل  )b ،)ASتابستان (گرل  )c ،)ASپاییز (گرل )d ، )FCزمستان (گرل .)FC

بحث و نتیجهگیری

کارایی انوا طرحوارههای مختلف همرفت شووامل گرل آراکاوا

بوا توجه به نقش مهم همرفت در مدلسوووازی بارش منطقهای،

شووووبرت ( ،)ASگرل فریچ-چپول ( ،)FCکو و اموانوئول برای

بوهویژه هنگامی که بارشهای ناگهانی مورد نظر باشووود ،تعیین

مدلسوازی بارش منطقۀ شومال شرق کشور مورد استفاده قرار

بهترین طرحواره در منطقه ضوووروری اسوووت .در این مطالعه

گرفوت .مدلسوووازی در دو تفکیک افقی  00×00کیلومتر برای
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دامنوۀ مادر و تفکیک افقی  20×20کیلومتر برای دامنۀ آشووویانه

نتایج نشوان داد که آشیانهسازی باعث افزایش اختالف بین

اجرا شوود .کارایی مدلسووازی با اسووتفاده از معیارهای مجذور

بارش محاسباتی و مشاهداتی شده ،ولی میزان همبستگی را باال

مربع خطای میانگین ،اریبی ،همبستگی و میانگین خطای مطلق

برده است .بنابراین در صورتی که اجرا برای اقلیم آینده مد نظر

مورد مطالعه قرار گرفت و برای هر معیار طرحوارههای مختلف

باشود ،در صورتی که تصحی با اریبی انجام شود ،آشیانهسازی

اولویت برای فصوول مختلف مشخص شدند .با توجه

معقول بوده و نتایج را بهبود میبخشوود ،ولی در صووورتی که از

به نتایج معیارهای آماری یادشووده ،بهترین طرحواره برای منطقۀ

خروجی مودل بوهصوووورت مسوووتقیم اسوووتفاده شوووود ،نتایج

مورد نظر طرحوارۀ گرل آراکاوا-شووووبرت اسوووت که با نتایج

آشیانهسازی مقادیر غیر واقعی از بارندگی را نشان خواهد داد.

بهترتی

مثوال پال و همکاران ( )2001مطابقت دارد .مفیدی و همکاران

بهصورت عددی ارائه شده است که در این صورت نتایج برای

( )2013نیز از این طرحواره برای بررسووی نقش دریای خزر در

سایر مناطق کاربردی نخواهد بود .در این مطالعه پهنۀ وسیعتری

بوارشهای منطقهای اسوووتفاده کرد .بسووویاری از مطالعات نیز

از پهنۀ مورد نظر در نقشووهها ارائه ش ود .همانطور که مشوواهده

بهصوووورت بزرگمقیاس انجام شوووده ،مانند مطالعۀ جریانهای

میشوود نتایج همۀ طرحوارهها برای منطقۀ شمال شرق بهتر از

حوارهای کوه بوهدلیول مقیاس فرایند و جریانهای تأثیرگذار ،با

سایر مناطق بود و میزان خطا مخصوصاً در مناطق شمالی کشور

سوووایر طرحوارههوا نتووایج بهتری را ارائوه دادهانود .ازآنجواکووه

که میزان بارندگی بیشوتر و توپوگرافی آن متنو تر اسوت ،بیشتر

طرحوارهها به مقیاسهای مختلف حسووواساند ،با تغییر مقیاس

میباشوود .همچنین در منطقۀ جنو شوورقی میزان خطا بیشووتر

نتوایج تغییر خواهود کرد .بوا توجوه به نتایج پارامترهای آماری

بوده اسوووت؛ این خطا به دالیل مختلف از جمله دامنۀ انتخابی،

بوهصوووورت مکوانی ،مشوووخص شووود کوه در مناطق مختلف

مرکز دامنه و اندازۀ پیکسوول شووبکه یا دقت مکانی آن بسووتگی

اسووت .بنابراین با توجه به اینکه

دارد .در موودلهووای اقلیمی بسوووتووه بووه محوودودۀ مورد نظر و

در این مطالعه ،ناحیۀ محدودی مورد نظر میباشود ممکن است

جریوانهای تأثیرگذار دامنه تعیین شوووده و دقت مدل در مرکز

طرحواره انتخا شوده با سوایر مطالعات متفاوت باشد .با توجه

دامنه بیشووتر اسووت .بنابراین با دیدن نتایج بهصووورت مکانی،

به هدف مدلسوووازی بارش نیز میتوان طرحوارۀ مورد نظر را

محدودۀ مورد قبول از نظر معیارهای آماری مشخص شده و در

انتخا کرد .در اکثر مناطق خشووک و نیمهخشووک ،سوویلهای

صوووورت مشووواهدۀ تفاوت زیاد ،مدل برای منطقۀ مورد نظر با

طرحوارههای مختلف مناس و

مخر

در فصووول بهووار و تووابسوووتووان رخ میدهوود .بنووابراین

طرحوارهای که این فصووول را بهخوبی مدلسووازی کند ،کارایی
بهتری خواهد داشووت ،که در اینجا طرحوارۀ گرل  ASمناس و
است .اگر هدف مطالعۀ منابع آ باشد ،مدلسازی بارش فصل
زمسوتان و مقدار بارش ساالنه اهمیت پیدا میکند که میتوان با
مطالعه برای کل سوال طرحوارۀ گرل  ASو برای فصل زمستان
گرل  FCمناس

است.

تشکر و قدردانی
از همکاری پژوهشووکدۀ اقلیمشووناسووی مشووهد و پشووتیبانی
سوختافزاری این مرکز تشوکر میشود .از همکاری علمی و
فنی خوانم نرگس صوووال آبوادی ،خانم دکتر آ ر زرین ،دکتر
عبواس مفیودی ،خوانم راحلوه مودیریوان و آقوای کامل آزرم
سپاسگزاری میگردد.
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Abstract
Convection as a short-term and long-term atmospheric processes that affect the climate and weather
system, has been much studied. In this study, different types of parameterizing convection in
precipitation field will be assessed in fourth version of the dynamic model of regional climate
(RegCM4). The simulations are conducted for 2004 with 60*60 km grid spacing in mother domain, then
the North East region of Iran was nested in mother domain with 20*20 km grid spacing. RegCM4 was
run four times, keeping all the components of the model and the initial and boundary conditions the
same, by each time coupling one the convection schemes (Kou, Grell Arakawa-Schubert, Grell FritchChappell, Emanuel) with the model, then the results were nested. After running the model, results were
compared with Aphrodite precipitation data and the statistical criteria, including Root Mean Square
Error, Bias, Correlation, Mean Absolut Error and Differences in annual and seasonal observed and
simulated precipitation were calculated. According to statistical criteria, the best scheme for this area is
Grell Arakawa-Schubert scheme.

Keywords: Convection scheme, Dynamic climate modeling, Nesting, Precipitation, Regional climate
model.
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