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چکیده
1

طرحوارههای پارامتره سطح (طرحوارههای سطح) به عنوان مولفه مهمي در مطالعات پيش بينيهای اقليمي ،پيشبيني عددی وضع هوا و هيدرولوژی ب ه
کار ميروند .مهمترین وظيفه این طرحوارهها ،حل بودجههای انرژی و آب درسطح خشكي است .مدل  MM5پنجم ين نس خه م دل مي ان م ي اش دانش گاه
پنسيلوانيا و مرکز ملي تح ي ات جو 2ميباشد که در مطالعات آلودگي هوا ،پ يش بين ي ع ددی وض ع ه وا و هي درولوژی اس تفاده م يش ود .ای ن م دل ش امل
طرحواره های پارامتره سطح ،تابش ،همرفت ،الیه مرزی و بارش است که مست يماٌ با یكدیگر بر هم کنش دارند .طرحوارههای پ ارامترهس ازی س طح در ای ن
مدل ميانم ياش شامل طرحوارههای سطل ، 3واداشت -بازیافت ،4پنج الیهای خاك OSU 5 ،و  PX6است .با توجه به اهميت طرحوارههای پ ارامتره س طح
در این م اله سعي شده است که جزیيات فيزیكي این طرحوارههای سطح بكار رفته در مدل ميان م ياش  ، MM5بهطور کامل مورد بررسي قرار گيرد.
واژگان کلیدی :طرحوارههای پارامتره سطح ،طرحواره سطل ،طرحواره واداشت -بازیافت ،طرحواره  OSUو طرحواره .PX

این تبادالت نه تنها به حرکات ملكولي و اغتشاشي در جو

مقدمه
امروزه طرحوارههای پارامتره سطح به عنوان یكي از

بلكه به فرآیندهای هيدرولوژی سطح خاك و رفتار زیست

مهمترین مؤلفه ها در مدلهای پيش بيني عددی وضع هوا و

کره قارهای وابسته است .از این دیدگاه ،سطح خشكي را

گردش کلي جو مطرح هستند .بيست سال پيش ،ورسترائت

ميتوان به عنوان الیهای شامل پایينترین بخش الیه مرزی

و دیكنسن 7اشاره کردند که یكي از عوامل محدود کننده

جو ،چند متری باالی سطح خاك ،زیستکره قارهای و

دقت و توان پيش بيني مدلهای گردش کلي این است که

سطح آبهای داخل قارهها در نظر گرفت .طرحوارههای

فرآیندهای سطح خشكيها با جزئيات کافي در این مدلها

سطح به طور کلي دارای دو بخش ترمودیناميكي و آبي

وارد نشده است ( .)19از آن زمان ،تالش گستردهای صرف

هستند .بخش ترمودیناميكي شار انرژی سطح را محاسبه

بهبود ارائه فرآیندهای سطح و بویژه فرآیندهای هيدرولوژی

ميکند به طوریکه تابش خالص ورودی به شارهای گرمای

آن بهعنوان هسته مرکزی طرحوارههای سطح ،در مدلهای

نهان ،محسوش ،خاك و انرژی ذوب برف ت سيم ميشود.

اقليمي جهاني و پيشبيني هوا شده است .با این حال

در بخش آبي طرحوارههای سطح ،شار آب محاسبه ميشود

شبيهسازی تراز آبي سطح در مدلهای اقليمي و پيشبيني

به طوریکه بارش به تبخير -تعرق ،رواناب و تغييرات

هوا هنوز از حالت مطلوب فاصله زیادی دارد (ایران نژاد و

رطوبت خاك ت سيم ميشود .چرخه های آب و انرژی از

هندرسن -سلرز 9( 8و  .)8در سطح مشترك جو -سطح

طریق شار گرمای نهان و تبخير -تعرق با یكدیگر در ارتباط

(سطح خشكي )9تبادل تكانه ،انرژی وجرم صورت ميگيرد.

هستند.

1

2. National Centre for Atmospheric Research
4. Force-Restore
6. Pleim and Xue
8. Irannejad and Henderson-Sellers
10. Manabe
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1. Land Surface Scheme
3. Bucket
5. Oregon State University
7. Verstraete and Dickinson
9. Land Surface
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سطح را بهصورت خام در مدلهای گردش کلي جو وارد
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معرفي دقيقتری از فرآیندهای برهم کنش جو -سطح
ميباشد.

کرد .در این طرحواره ،خاك به شكل تکالیه و از نظر

مدل  MM5پنجمين نسخه مدل ميانم ياش دانشگاه

پاسخ هيدرولوژیكي به شكل سطل در نظر گرفته ميشود

پنسيلوانيا و مرکز ملي تح ي ات جو است و به صورت

که با بارندگي پر و در اثر تبخير خالي ميشود (.)13

گستردهای در مطالعات آلودگي هوا ،پيشبيني عددی وضع

رواناب سطحي زماني رخ ميدهد که سطل در اثر بارش پر

هوا و هيدرولوژی استفاده ميشود .این مدل شامل

شود .در این طرحواره اثر پوشش گياهي بهطور صریح وارد

طرحوارههای پارامتره سطح ،تابش ،همرفت ،الیه مرزی و

نشده است ولي تاثير آن روی تبخير -تعرق برای پوشش

بارش است که با یكدیگر مست يماً بر هم کنش دارند.

گياهي با ریشه هایي با عمق یک متر در نظر گرفته شده
است .تنها متغيير هيدرولوژیكي پيشيابي مدل سطل م دار
رطوبت در دسترش خاك است .این طرحواره چرخه فصلي
شارهای رطوبت را در م ياش قارهای محاسبه ميکند ،اما از

طرحوارههای سطح مدل MM5

طرح وارهه ای پ ارامتره ک ردن س طح در م دل مي ان
م ي اش  MM5ش امل طرح وارهه ای س طل ،واداش ت–

فرآیندهای پيچيده حرکت آب در خاك (فرآیندهای

بازیافت ،پنج الی های خ اك OSU ،و  PXاس ت .طرح واره

گرانشي و مؤیينگي) و ن ش پوشش گياهي روی شارهای

سطل همچنان که قبالً ذکر شد دارای یک الیه خاك اس ت

دیردورف1

که تنها متغير پيشیابي آن رطوبت خ اك اس ت .طرح واره

در سال  1977اولين بار مدل دو الیه ای خاك را برای

واداش ت -بازیاف ت دارای دو الی ه خ اك اس ت ک ه متغي ر

محاسبه رطوبت خاك در مدل پيش بيني عددی وضع هوا

پيشیابي آن دمای خاك است .طرحواره پنج الیهای خاك

بكار برد که بعداٌ با وارد کردن یک الیه پوشش گياهي

دارای پنج الیه خاك است و متغيرهای پبشی ابي آن دم ا و

دراین مدل دو الیهای خاك ،طرحواره سطح مناسبي را

رطوبت خاك است .طرحواره  OSUشامل چهار الیه خاك

برای کاربرد در مدلهای گردش کلي جو ارائه داد ( 6و.)7

است و متغيرهای پبشیابي آن دمای خاك ،رطوبت خ اك

این طرحواره واداشت -بازیافت نام گرفت زیرا رطوبت الیه

و م دار پوشش برف است .همچنين طرحواره  PXشامل دو

نازك باالیي سطح خاك هم تحت تاثير واداشتهای جو

الیه خاك است که متغيرهای پيش یابي آن دم ا و رطوب ت

قرار دارد و هم در صورت خشک شدن توسط فرآیند

خ اك اس ت و خوران د غي ر مس ت يم دادهه ا در آن بك ار

پخش رطوبت ،م داری رطوبت از الیه پایين باز ميیابد.

ميرود .این طرحوارههای س طح در بخ ش بع د ب ه تفص يل

فرض این طرحواره بر این است که حرکت قائم آب در

مورد بررسي قرار ميگيرند.

سطحي آب ،گرما و تكانه صرفنظر ميکند.

داخل خاك تنها توسط فرآیند پخش صورت ميگيرد.
همچنين در بخشي از شبكههای مربعي دارای پوشش
گياهي ،پوشش گياهي موجب تضعيف بارش و تابش موج
کوتاه رسيده به زمين ميشود .به تدریج طرحواره های
پارامتره سطح براساش هدفها و کاربردهای مختلف آنها
در بخشهای مختلف گسترش یافت و هدف تمام آنها
2. Field capacity

طرحواره سطل

اولين بار منابه ( )1969طرحواره هيدرولوژی س طح
را بهصورت خام در مدلهای گ ردش کل ي ج و وارد ک رد
(شكل . )13( )1در این طرحواره دو مفه وم اساس ي ش امل
ظرفيت نگهداری

زراعي2

و ن طه

پژمردگي3

بكار ميرود و

1. Deardorff
3. Wilting point
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الیه خاك مدلشده بهطور یک پارچه در نظر گرفته ش ده و
از انت ال دروني آب صرفنظر ميش ود .ظرفي ت نگه داری
زراع ي ،بيش ينه محت وای آب خ اك پ آ از خ روج آب
اشباعي است و ن طه پژمردگي ،محتوای آب خاك است که

()2

دسترش خاك است .منابه ب رای س ادگي م دار بيش ينه آب
قابل دسترش خاك را م دار ثابت 150ميليمتر در سطح کل
قاره ها در نظر گرفت.

 Pr  Ro  EV
wa 

t
P  S  R
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Snow  
Snow  

زیر آن ریشه های گياه قادر به خارج کردن آب نميباشند و
گياه پژمرده ميشود .اختالف این دو م دار ،بيشينه آب قابل

5

در رابطه ( Pr ،)2بارش کل E v ،تبخير -تعرق،
 S mذوب برف و  Roرواناب سطحي است و از رابطه زیر
محاسبه ميشود که در آن w fc ،ظرفيت نگهداری زراعي و
 dtبازه زماني است .همچنين اگر سطح با برف پوشيده
شده و یا رطوبت در دسترش خاك صفر باشد تبخيری از
سطح خاك صورت نميگيرد.
()3
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شكل  :1طرحواره سطل

ارتفاع سطل یک متر در نظر گرفت ه ش ده اس ت زی را
اکثر ریشه های گياه ان در ای ن عم ق ق رار دارن د .س طل ب ا
بارندگي پر ش ده و در اث ر تبخي ر خ الي م ي ش ود و م دار
اضافي بارش یا به صورت رواناب سطحي جاری ميشود ی ا
در ک ف س طل نف وذ م يکن د .تنه ا متغي ر هي درولوژیكي
پيشیابي این طرحواره ،رطوبت در دس ترش خ اك ( ،) wa
تفاضل رطوبت خاك و ن طه پژمردگي اس ت ک ه از رابط ه

زیر محاس به م يش ود و در آن  wرطوب ت خ اك و ww
ن طه پژمردگي است.

wa  w  ww

()1

همچنين آهنگ تغييرات رطوبت در دسترش خاك از



طرحواره پنج الیهای خاك

این طرحواره شامل  5الیه خاك با ض خامته ای ،1
 8 ،4 ،2و  16س انتيمتری از س طح خ اك اس ت و متغي ر
پيش یابي آن دمای خ اك اس ت .گرم ا در خ اك بيش تر از
طریق رسانایي انت ال ميیابد و آهنگ تغييرات دمای خ اك
در طرحواره چند الیهای از رابطه زیر محاسبه ميشود.

T
1 G
()4

t
C s z
در رابط ه ( C s ،)4ظرفي ت گرم ایي حجم ي خ اك

و  Gشار گرم ایي خ اك اس ت ک ه از رابط ه زی ر محاس به
ميشود.

T
()5
z
در رابطه ( K h ، )5رسانایي گرمایي خاك است ک ه

رابطه زیر محاسبه ميشود.

G  Kh

1

به نوع و رطوبت خاك وابس ته اس ت .دم ای الی ه iام ، Ti ،
محاسبهشده از رابطه ( ،)4در هرگام زماني بههنگام شده و به
1. Blackadar

مرکز الیه نسبت داده ميشود.
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شامل یک متر باالیي سطح خاك ،ناحيه ریشه ،و یک متری
طرحواره واداشت -بازیافت

ای ن طرح واره ابت دا توس ط ب

ومرالكر1

1

( )1975و

بالکادر )1976( 2ارائه شد که شامل دو الی ه خ اك ،الی ه
2

پایين خاك با جری ان گرانش ي ک ف اس ت .ای ن طرح واره
سطح ترکيبي از مدلهای چند الیهای خ اك م ارت و پ

ن4

( ،)1984روان اب س طحي ش اکه 5و همك اران ( )1996و

نازك ب االیي و الی ه ک ف ،اس ت ( 1و  .)2ض خامت الی ه

مدل ساده برف است که بر این اساش ای ن طرح واره در دو

نازك باالیي چند ميليمتر و الیه کف نيم متر از سطح خاك

بخش ترمودیناميكي و آبي در زیر به تفض يل م ورد بررس ي

در نظر گرفته ميشود و متغيي ر پ يشی ابي آن دم ای خ اك

قرار ميگيرد ( 12و .)18

است .دليل نام گذاری این طرحواره ب ه واداش ت -بازیاف ت

در بخش ترمودیناميكي طرحواره سطح ،دمای خ اك

این است که دمای الیه نازك باالیي خاك ،هم تحت ت اثير

از طرحواره چند الیهای خاك مارت و پن ( )1984محاسبه

واداشت شار گرمایي سطح خاك قرار دارد و هم م دار آن

مي ش ود ک ه هم ان رابط ه ش ار گرم ایي در طرح واره چن د

توسط بخش بازگرداننده که شامل دمای عمق خ اك اس ت

الی های خ اك (رابط ه  )4اس ت و ب رای محاس به رس انایي

کاهش ميیابد .آهنگ تغييرات دما در این دو الیه از روابط

گرمایي خاك رابطه ( )8استفاده شده است (.)12

زیر محاسبه ميشود.

()8

()6

G
T1
T T
 C1 0  C 2 2 1
t
C s d1
1

()7

Pf  5 / 1
Pf  5 / 1

G
T2
 0
t
Cs d 2

 420e 2 / 7 Pf

Kh  
0 / 1744


در رابطه ( ،)8رسانایي گرمایي خاك از طریق  Pfبه
م دار رطوبت حجمي خاك وابسته اس ت .همچن ين م دار

در روابط باال  T1و  T2دمای الیه باالیي و الیه کف،

 d 1و  d 2عمق ميرای ي م وج روزان ه و س االنه C1 ،و C 2

 Pfبهصورت تابعي از پتانسيل ماتریآ 6اشباع خاك، s ،

و رطوبت حجمي اشباع خ اك ،  s ،اس ت ک ه ه ر دو ب ه

ضرایب واداشت و بازیافت G 0 ،شار گرمایي مرز باال و  1

ساختار خاك وابستهاند و از رابطهای که توس ط کاس بي 7و

تناوب یک روز است .بالکادر م ادیر ثابت  3/72و  7/4را

همكاران ( )1984ارائه شد محاسبه ميش ود ( .)5الزم ب ه-

برای ضرایب واداشت و بازیافت پيشنهاد کرد.

ذکر است ک ه پتانس يلي م اتریآ ،م دار ک اری اس ت ک ه
جه ت خ ارج ک ردن آب از خ اك ب رخالف ني روی

طرحواره سطح OSU

این طرحواره توسط چن و

دادهيا3

( )2001ارائه شد

که متغيرهای پيشیابي آن دم ای خ اك ،رطوب ت خ اك و
م دار پوشش برف است ( 3و  . )4ای ن طرح واره ش امل 4
الیه خاك ،با ضخامته ای  0/6 ،0/3 ، 0/1و  1مت ری از

چسبندگي انجام ميشود و برحسب متر و یا بار (واحد فشار)
بيان ميشود.
در بخش آبي این طرحواره ،رطوبت حجمي خاك از
حل عددی معادله ریچاردز 8از رابطه زیر محاسبه ميشود.

سطح خاك ،یک الیه پوشش گي اهي و ی ک الی ه پوش ش
برف است .کل عمق خاك  2متر در نظر گرفته ميشود ک ه
1. Bhumralkar
2. Matric potential

4. Mahrt and Pan
6. Richards equation
1. Chen and Dudhia
3. Cosby
5. Shaake
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در رابطه ( ،)13ضریب   cت ابعي از م اوم ت پوش ش

()9
     K
 D
 F

t z  z  z

در رابطه ( F ،)9چشمه و چاهه رطوبت خاك (مانند
بارش ،تبخير و رواناب) و  Kو  Dرسانایي هيدروليكي و

گياهي ، Rc ،اس ت .جك ویمن و ن ویالن 2م اوم ت پوش ش
گياهي را بصورت ت ابعي از ت ابش خورش يد ،کمب ود فش ار
بخار آب ،دمای هوا و رطوبت خاك محاسبه کردند(.)10
در این طرحواره ،رواناب سطحي از م دل ت وازن س اده
3

پخش هيدروليكي خاك هستند که هر دو به رطوبت

آب (  )SWBمحاسبه ميشود که این طرحواره توسط شاکه

حجمي خاك وابستهاند .تبخير کل در این طرحواره شامل

و همكاران ارائه شده است .مدل توازن ساده آب ش امل دو

تبخير مست يم از سطح خاك ،تبخير از بخش مرطوب

الیه ،الیه نازك باالیي و الیه پایيني است که م دار ذخي ره

پوشش گياهي و تعرق از بخش خشک پوشش گياهي

آب در هر الیه محدود است .الیه نازك باالیي حدود چن د

است .مهفوف و نویالن )1991( 1جهت محاسبه تبخير

ميليمت ر ب االی س طح خ اك اس ت و ت اثير تبخي ر از بخ ش

مست يم از سطح خاك ، E dir ،رابطه خطي زیر را ارائه

مرطوب پوشش گياهي ني ز در آن در نظ ر گرفت ه م يش ود.

کردند (.)11

الیه پایيني در بردارنده ناحيه ریشه و سيستم آب خاك است

()10

که در آن تعرق ناحيه ریشه و درون شارش اضافي ب ارش از
الیه باالیي به این الیه در نظر گرفته ميشود .همچنين در این

Edir  (1   f )E p

در رابطه (  f ،)10کسر پوشش گياهي سلول شبكه،

 E pتبخير پتانسيلي پنمن ،و  ضریبي است که تابع

مدل ،رواناب سطحي زماني رخ ميدهد که شدت ب ارش از
بيشينه نفوذ خاك بيشتر باشد .بر این اساش ،ميزان م اکزیمم
نفوذ در این طرحواره به صورت رابطه زیر وارد ميشود.

رطوبت دردسترش خاك است .همچنين تبخير از بخش
مرطوب پوشش گياهي تابعي از محتوای آب پوشش گياهي

()13

ناشي از برگابي ، Wc ،و بيشينه ظرفيت نگهداری آب پوشش
گياهي ، s ،است که در رابطه زیر صادق است:

Dx 1  exp  kdt i 
 Pd
Pd  Dx 1  exp  kdt i 

در رابطه (  i ،)14گام زماني مدل بر حسب م ياش

t

()11

Ec   f E p (Wc / s) n
در این طرحواره م دار  nثابت و برابر ب ا  0/5در نظ ر
گرفته ميشود.
همچنين تعرق از بخش خش ک پوش ش گي اهي ني ز از

) است و  kdtو  D xاز روابط

زماني روزانه (
86400
زیر محاسبه ميشود به طوریکه  K sرسانایي هيدروليكي
اشباع kdtref =3 ،و  K ref  2  10 6 ms 1است.

Ks
K ref

()15

رابطه زیر بدست ميآید.

()16

()12

) Dx   z i ( s   i



kdt  kdtref

4



Et   f E p  c 1 wc / s 

n

I max

i 1

در این طرحواره ،سطح مدل ساده برف وارد شده که
شامل یک الیه پوشش برف است و متغيرهای پيشیابي آن

2. Jacquemin and Noilhan
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م دار تجمعي برف و م دار تصعيد و ذوب برف است .شار

دو الیه باالیي و پایيني Ts ،و  ، T2از روابط زیر محاسبه

گرما بين برف و خاك در این مدل از رابطه زیر محاسبه

ميشود.

ميشود.
()17
G  K snow(Ts  Tsoil ) / Dsnow

در رابطه ( Ts ،)17دمای سطح ب رف اس ت زم انيک ه
بيشينه تبخير از سطح برف صورت م يگي رد و  Tsoilدم ای

Ts

 CT Rn  H  LE   Ts  T 
t

()20
T 
 Ts  T 
t 

در روابط باال  ،تناوب یک روز Rn ،تابش خالص
(مجموع تابش خالص موج کوتاه و بلند) H ،و  LEبه

اولين الیه خاك و  K snowرسانایي ب رف اس ت ک ه م دار

ترتيب شار گرمای محسوش و گرمای نهان از جو به سطح

0/35در نظ ر گرفت ه ش ده اس ت.

است .همچنين نویالن و پالنتون ( )1989جهت محاسبه

w
آن ثابت و براب ر
mK 
همچنين  Dsnowعمق ب رف اس ت ک ه ده براب ر م دار آب

معادل برف در نظر گرفته ميشود.
1

با داشتن م دار شار گرما ب ين ب رف و خ اك م يت وان
تبخير پتانسيلي را با اس تفاده از معادل ه ت وازن ان رژی س طح
محاسبه کرد.
طرحواره پارامتره سطح PX

ضریب  ، CTمجموع ظرفيت گرمایي حجمي خاك و
پوشش گياهي ،رابطه زیر را ارائه کردند (.)16
()21

1
 1  veg veg 



C
C
G
V 


CT 

( )2001ارائه

در رابط ه ( veg ،)21کس ر پوش ش گي اهي س لول

شد که متغيرهای پيشیابي آن دما و رطوبت خاك است و

شبكه CV ،ظرفيت گرمایي حجم ي پوش ش گي اهي اس ت

روش خوراند غير مست يم( 3پالیم و شو  )2003 ،برای

که م دار ثاب ت ، 2  10 3 K  m 2 J 1 ،در نظ ر گرفت ه

دادههای رطوبت خاك در آن بكار ميرود ( 17و .)20

ميشود و  CGظرفيت گرمایي حجمي خاك است.

این طرحواره ابتدا توسط شو و

پالیم2

اساش این طرحواره ،طرحواره سطح  ISBA4است که

آهنگ تغييرات رطوبت حجمي خاك در الیه ب االیي

توسط نویالن و مهفوف ( )1995ارائه شد و شامل دوالیه

و پایيني خاك (  w gو  ) w2و محت وای آب روی پوش ش

خاك ،ضخامتهای یک سانتيمتری و یک متری از سطح

گي اهي (ناش ي از برگ ابي) ، Wr ،از رواب ط زی ر محاس به

خاك ،و یک الیه پوشش گياهي است که در آن دما و

ميشود.

رطوبت خاك از طرحواره واداشت -بازیافت دیردورف
محاسبه ميشود ( .)16در طرحواره سطح ،PX ،مدل دوالیه
ای خاك شامل الیه سطحي با ضخامت یک سانتيمتری،
 d 1و ناحيه ریشه با ضخامت یک متری از سطح خاك،
 ، d 2در نظر گرفته ميشود .آهنگ تغييرات دمای خاك در

1. Mahfouf and Noilhan
3. Simple Water Balance
2. Indirect Data Assimilation
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در روابط باال  a ،چگ الي ه وا q sat (Ts ) ،رطوب ت

()22
 Eg 

P

g

 wgeq 

  wg  wsat

g

C

 wd

w

C





wg

ویژه اشباع در دمای الیه سطحي خ اك q a ،رطوب ت وی ژه

t

هوا در پایينترین الیه جو Ra ،م اومت آئرودین اميكي ه وا



و  Rsم اومت پوش ش گي اهي اس ت .ه مچن ين  بخ ش

w

P  E g  Etr 

t
 wd g





C
max ., w  w fc    w  wsat
d 

  Wr  Wr max

مرطوب پوشش گي اهي ناش ي از برگ ابي اس ت ک ه توس ط
دیردورف ( )1978از رابطه زیر محاسبه ميشود (.)7



()24

Wr
 vegP
t
 Ev  Etr   Rr

2

3



در روابط باال  w ،چگالي آب E g ،تبخي ر مس ت يم از
س طح خ اك Pg ،ب ارش م وثر (ص رفنظر از برگ ابي)E v ،

 W
   r
 Wr max
در رابطه ( Wr max ،)24بيشينه ظرفي ت نگه داری آب

پوشش گياهي است .همچنين ضرایب  hvو  huدر رابط ه

تبخي ر از بخ ش مرط وب پوش ش گي اهي Etr ،آهن گ

( )23از روابط زیر محاسبه ميشوند.

(م دار اضافي بارش روی سطح پوشش گياهي ک ه ب يش از

()25

تع رق  ،پری ود ی ک روز Rr ،روان اب ناش ي از برگ ابي

Rs
h
Ra  Rs    u

ظرفي ت نگه داری پوش ش گي اهي اس ت) و  wgeqم دار
رطوب ت حجم ي س طح خ اك اس ت زم انيک ه نيروه ای

گرانشي و م ویينگي در تع ادل باش ند .همچن ين  C1و C 2
ضرایب واداشت و بازیافت و ضریب  C 3ضریب زهكش

wg  w fc

ي1

گرانشي است که م دار آنها از روابط موج ود در طرح واره

wg  w fc

 ISBAمحاسبه ميشود .همچنين در طرحواره س طح ISBA

تبخي ر مس ت يم از س طح خ اك ،تبخي ر از بخ ش مرط وب
پوش ش گي اهي و تع رق از بخ ش خش ک پوش ش گي اهي

 
 w 
   cos  g  
w

  
 fc 







در طرحواره سطح  ،PXبهدليل کمبود دادههای دیدباني
رطوبت خاك ،از روش خوراند غير مست يم دادهها اس تفاده

محاسبه ميشود.

ميشود و زماني بكار ميرود که جفتشدگي س طح و ج و

  veg  h q

Eg  a

veg
hv qsat (Ts )  qa 
Ra

Ev   a

(Ts )  qa 
()23

) hv  (  

sat

u

Ra

 
qsat (Ts )  qa 
Ra  Rs

شدید است .همچن ين ض رایب س وقدادن 1در آن براس اش
پارامترهای بكار رفته در خود مدل مانند دمای ه وا و دم ای

Etr  veg

1. Xue and Pleim Drainage
3. Interaction between Soil, Biosphere, Atmosphere model

سطح برگ محاسبه ميشود .روابط زی ر ب رای خوران د غي ر
مس ت يم دادهه ای رطوب ت خ اك در ای ن طرح واره بك ار
ميرود.

خدامرادپور و همكاران

پيشبيني عددی وضع هوا و مدلهای اقليم ي و در دس ترش
نبودن منبعي جامع و کامل در ارتباط با طرحوارههای س طح
 لذا در این م اله سعي شده است که جزیي ات،MM5 مدل
فيزیكي این طرحوارههای سطح بهطور کامل م ورد بررس ي
.قرار گيرد
منابع
1.

10

مروری بر جزیيات فيزیكي طرحوارههای پارامتره سطح در مدل پيش بيني عددی وضع هوا

Bhumralkar, C. M., 1975, Numerical
experiments on the computation of ground
surface temperature in atmospheric general
circulation models, J. Appl. Meteor., 14,
1246-1258.
2. Blackadar, A. K., 1976, Modeling the
nocturnal boundary layer, In: Proceedings of
the Third Symposium on Atmospheric
Turbulence, Diffusion and Air Quality,
American Meteorology Society, Boston,
Mass, 46-49.
3. Chen, F., and J. Dudhia, 2001, Coupling and
advanced land surface–hydrology model with
the Penn State–NCAR MM5 modeling
system, Part I: Model implementation and
sensitivity, Mon. Wea. Rev., 129, 569-585.
4. Chen, F., and J. Dudhia, 2001, Coupling and
advanced land surface–hydrology model with
the Penn State–NCAR MM5 modeling
system, Part II: Preliminary model validation,
Mon. Wea. Rev., 129, 587-604.
5. Cosby, B. J., G. M. Hornberger, R. B. Clapp,
and T. R. Ginn, 1984, A statistical exploration
of the relationships of soil moisture
characteristics to the physical properties of
soils, Water Resour. Res., 20, 682-690
6. Deardorff, J. W., 1977, A parameterization of
ground-surface moisture content for use in
atmosphere prediction models, J. Appl.
Meteor., 16, 1182-1185.
7. Deardorff, J. W., 1978, Efficient prediction of
ground surface temperature and moisture,
with inclusion of a layer of vegetation, J.
Geophys. Res., 83, 1889-1903.
8. Irannejad, P. and A., Henderson-Sellers, 2006,
Evaluation of AMIP II Global Climate Model
Simulations of the Land-surface Water Budget
and its Components over the GEWEX-CEOP
Regions, J. Hydrometeor., accepted.
9. Irannejad, P. and A., Henderson-Sellers, 2006,
Evaluation of AMIP II Global Climate Model
Simulations of the Land-surface Water Budget
and its Components over the GEWEX-CEOP
Regions, J. Hydrometeor., accepted.
10. Jacquemin, B. and J. Noilhan, 1990,
Sensitivity study and validation of a land

wg

)26(

















   T a  T f    RH a  RH f
t
w
   T a  T f    RH a  RH f
t
f  وa  اندیآهای باالنویآ،)26( در رابطه

نشان دهنده دادههای مشاهداتي و م ادیر پيشبيني شده

- ضرایب سوقدادن مي,  و , توسط مدل و ضرایب
 روی بخش خاك سلول شبكه بدون ,  ضرایب.باشند
.پوشش گياهي اثر دارد که تابعي از تابش خورشيد است

) روی الیه پایيني خاك (یک متری, همچنين ضرایب
و بخش پوشش گياهي سلول شبكه اثر دارد و تابعي از
.م اومت پوشش گياهي است
نتیجه گیری
MM5 طرحوارههای پارامتره سطح بكار رفته در م دل

داری جزیي ات فيزیك ي متف اوتي م يباش ند ک ه ش امل
، پنج الیهای خ اك، بازیافت- واداشت،طرحوارههای سطل
. م يباش دPX  و طرح واره س طحOSU طرح واره س طح
طرحواره سطل دارای ی ک الی ه خ اك اس ت و تنه ا متغي ر
 طرحواره پنج.پيشیابي آن رطوبت در دسترش خاك است
الیهای خاك دارای پنج الیه خاك است و متغير پ يشی ابي
آن دمای خاك است که دمای خ اك محاس بهش ده در ه ر
 طرح واره.الی ه ب ه مرک ز آن الی ه نس بت داده م يش ود
 الیه نازك باالیي و، بازیافت دارای دو الیه خاك-واداشت
.الیه کف است و متغي ر پ يشی ابي آن دم ای خ اك اس ت
 شامل چهار الیه خ اك اس ت و متغيره ایOSU طرحواره
 رطوبت خ اك و م دار پوش ش،پيشیابي آن دمای خاك
 ش امل دو الی ه خ اك اس ت ک هPX  طرحواره.برف است
متغيرهای پيشیابي آن دما و رطوبت خاك است و خوران د
1

غي ر مس ت يم ب رای دادهه ای رطوب ت خ اك در آن بك ار
 با توجه به اهميت طرحوارههای سطح در م دله ای.ميرود
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