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چکیده
در این مطالعه ،به بررسی تاثیر تفکیک افقی و قائم مدل  WRFبر پیشبینی بارش پرداخته شده است .بدین منظور ،شبیهسازی بارشهای سنگین رخ داده در منطقه
غرب ایران با استفاده از دادههای  GFSبه عنوان شرایط مرزی و اولیه در مدل پیشبینی عددی میانمقیاس  WRFدو تفکیک افقی و چهار ترکیبِ متفاوت در موقعیت
و تعداد ترازهای قائم انجام شده است .نتایج نشان میدهد در روزهایی که شدت بارش رخداده قابل توجه است ،با افزایش تفکیک افقی نتایج شبیهسازی بارش بهبود
مییابد .اما اگر مقدار بارش قابل توجه نباشد میانگین نتایج شبیهسازی با افزایش تفکیک افقی اجرای مدل تغییر چندانی را نشان نمیدهد .همچنین افزایش تفکیک
مدل در راستای قائم لزوما منجر به افزایش مهارت پیشبینی بارش نمیشود و گاهی منجر به فراپیشبینی نیز میشود .به طور کلی با افزایش تفکیک قائم در باالی
الیه ذوب مهارت پیشبینی افزایش مییابد .همچنین افزایش تفکیک قائم در الیه زیرین وردسپهر تنها در بارشهای سنگین منجر به افزایش مهارت پیشبینی میگردد.
بنابراین تاثیر افزایش تفکیک مدل بر مهارت پیشبینی به شدت به موقعیت افزایش ترازها و شدت بارش بستگی دارد .عالوه بر این روابط جداسازی عاملهایِ موثر
در باالی الیه ذوب و الیه زیرینِ الیه ذوب نشان میدهد که با افزایش تفکیک مدل در سرتاسر الیه وردسپهر ،بهطور کلی مهارت پیشبینی در حالت میانگین کاهش
مییابد .این مطلب به علت برهمکنش منفیِ فرآیندهای موثر در وردسپهر زیرین و فرآیندهای خردفیزیکی باالی الیه ذوب است.
کلمات کلیدی :بارش سنگین ،تفکیک افقی ،تفکیک قائم ،WRF ،الیه ذوب ،جداسازی عاملها

 1مقدمه

همکاران1382 ،؛ صفر و احمدیگیـــوی1396 ،؛

پیشبینی هر چه صحیحترِ میزان بارش از عوامل مهم و موثر در

خورشیــددوست وهمـکاران )1396 ،و یا افزایش تفکیک

مدیریت آب و انواع طرحهای وابسته به آن است .رویدادهای

مدل در راستای افقی (برای نمونه ،امینی و همکاران1393 ،؛

بارش سنگین اغلب باعث بهوجود آمدن مخاطرات طبیعی برای

کریمخانی و همکاران1396 ،؛ گودرزی و همکاران)1397 ،

انسانها و زیرساختها میشوند که عدم پیشبینی آن منجر به

تفکیـــــــک قائم (VGR: Vertical Grid

افزایش خطر ،بدلیل عدم آگاهی سازمان مدیریت بحـــــران و

بوده است و بــــه

) Resolutionدر شبیــــهسازیهـای عددی ،و همبستگی آن

سایر سازمانهای درگیر میگردد .در زمینه شبیهسازی و پیش-

با تفکیک افقی کمتر توجه شده است .شواهدی وجود دارد

بینی بارش مطـــــالعات بسیاری صورت گرفته است که در

که تفکیکهای افقی و قائم مدل را نباید به طور مستقل

اینشبیهسازیها بیشتــر توجه پژوهشگران داخـــلی به تعییــــن

مشخص کرد .بهخصوص ،ویژگیهای فیزیک -ای که با

بهتـــرین طرحوارههای عددی (برای نمونـه ،آزادی و

افزایش تفکیک شبکه افقی به خوبی قابل شبیــهسازی هستند

*نگارنده رابط :

Khansalari@yahoo.co
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نیز باید با افزایش تفکیک شبکه قائم به خوبی قابل شبیهسازی

صفر درجه سلسیوس میرسد) به علت افزایش تعداد الیهها در

باشند (و بالعکس) (وارنر .)2011 ،بزرگ بودن گام شبکه در

باالی الیه ذوب مهارت پیشبینی افزایش مییابد .همچنین در

راستای قائم ،باعث ایجاد امواج گرانی کاذب در هنگام

ارتباط با افزایش تعداد ترازها در الیه سطحی بیان نمودهاند که

شبیهسازی میشود و شبیهسازی توسط مدل ضعیف ارائه

از لحاظ فیزیکی حداقل نیاز است تا تراز اول مدل در الیه

میشود .این مسئله به طور معمول در زمینه ویژگیهای

سطحی باشد تا شارهای گرمایی و تکانه تالطمی سطحی بهطور

شیبدار در جوّ مانند جبههها (اسنایدر و همکاران  )1993یا

صحیحی محاسبه گردد .ایشان نتیجه گرفتند که با افزایش

همرفت مورب ناشی ازناپایداری شرطی متقارن توصیف شده

تفکیک قائم مدل در الیه سطحی شبیهسازی فرآیندهای سطحی

است (پرسون و وارنر  .)1991رابطه ریاضی که سازگاری بین

ارتقاء مییابد و مهارت پیشبینی افزایش مییابد .درارتباط با

افزایش تفکیک شبکههای قائم و افقی را تعیین میکند ،توسط

ارتقاء خروجی مدل گردش کلی

جو GFDL (Geophysical

نویسندگان مختلف متفاوت تعریف شده است ،اما این عبارات

) Fluid Dynamics Laboratoryبا افزایش تعداد ترازها در

از نظر عملیاتی کامالً شبیه به هم هستند (وارنر.)2011 ،

الیه سطحی ،شین همکاران ( )2019نیز به نتایج مشابهی

مطالعات بسیاری اهمیت رابطه بین فواصل شبکه افقی و قائم را

رسیدند .همچنین چو و همکاران ()2018

با افزایش تعداد

در عددی نشان دادهاند (به عنوان مثال پکنیک و کیسر1989 ،؛

ترازهای قائم ( 57تراز) در پکن بارشهای حدی را با استفاده از

للیندزن و فاکس رابینوویتز1989 ،؛ پرسون و وارنر1991 ،؛

مدل  WRFشبیهسازی ارزیابی نمودند .وو وهمکاران ( )2019با

ایـــــــــگا و همکاران 2007 ،و کونر و رندال.)2018 ،

استفاده از تفکیک های افقی و قائم مختلف توفان و مسیر توفان

ایـــگا و همکاران ( )2007در مطالعه اهمیت همبستگی بین

بر دریای جنوبی چین را شبیهسازی نمودند.

تفکیک افقی و قائم ،مدل جهانی غیر هیدرواستاتیک تازه توسعه

ایشان بیان داشتند که شدت توفان شبیهسازی شده بهوســــیله

یافته برای آزمایشهای چرخه زندگی امواج کژفشاری را

مدل با وضــوح باال ،به وضعیت واقعی نزدیکتر است و شبکه

استفاده و وابستگی به تفکیک ساختارهای جبههای را بررســی

های تو در تو میتوانند دقت و کارایی محاسباتی را بهبود

نمودهاند .نتایج آنها نشان داد که به طور کلــــی ،با افزایش

بخشند .نتایج شبیهسازی تحت تأثیر تفکیک عمودی با استفاده

تفکیک افقی ،جریانات قائم قابل مشاهده میشوند .با این حال،

از  35الیه بهتر از نتایج شبیهسازی با استفاده از شبیهسازیهای

اگر نسبت فواصل شبکه عمودی و افقی در مقایسه با شیب جبهه

 20و  28الیه است.

به اندازه کافی ناچیز باشد ،ساختار کلی جبهه بدون تغییر باقی

همانگونه که پیشتر نیز بیان شد ،در زمینه شبیهسازی و پیش

میماند .در مقابل ،وقتی نسبت فواصل شبکه افقی و عمودی از

بینی بارش مطالعات بسیاری در کشور ایران صورت گرفته است

 2تا  4برابرشیب جبهه فراتر رود ،امواج گرانی کاذب در جبهه

اما در بیشتر این شبیهسازیها بیشتر توجه پژوهشگران به افزایش

سرد ایجاد میشوند .الیگو و همکاران ( ،)2009شبیهسازی با

تفکیک مدل در راستای افقی بوده و به تفکیک قائم در

استفاده از مـــــــدل

میــانمقیـــــــــاس WRF (Weather

 and Forecasting) Researchبرای بررسی اثر  VGRبر

شبیهسازیهای عددی و همبستگی آن به تفکیک افقی کمتـــر
توجه شده است.

پیشبینی بارش تابستانه در آمریکای شمالی را انجام دادهاند.

برای مثال امینی و همکاران ( )1393به بررسی اثر تفکیک مدل

الیگو و همکاران ( )2009نتیجه گرفتند که با افزایش  VGRدر

 WRFدر پیشبینی بارش سنگین در استان اصفهان پرداختهاند.

باالی الیه ذوب (ارتفاعی از سطح زمین که در آن دمای جوّ به

در این پژوهش مدل  WRFبا تفکیک  9 ،27و  3کیلومتر در
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مطالعه موردی بارش سنگینِ اتفاق افتاده در استان اصفهان ،اجرا

همکاران ( )2009است .در ابتدا در بخش اول سه سامانه بارشی

شده است .نتایج این مطالعه نشــــــان میدهد اجرای مدل با

منجر به سیل در حوضههای غربی کشور هر کدام با طول عمر

تفکیک  3کیلومتر از نتایج بهتری برخوردار است .کریمخانی و

 4روز از لحاظ مقدار و توزیع بارش معرفی میگردد .در ادامه

همکاران ( )1396در حوضههای آبریز کرخه و کارون به بررسی

در بخش دوم تنظیمات اجرای مدل پیشبینی عددی میانمقیاس

پنج مورد بارش سنگین رخداده در منطقه پرداختهاند .در این

 ،WRFو مشخصات تفکیک افقی و قائم مدل و نحوه انتخاب و

بررسی مدل  WRFبا تفکیک افقی  12 ،4و  36کیلومتر برای

موقعیت ترازهای قائم به تفصیل بیان میشود.

پنج مورد منتخب اجرا شده است .نتایج این مطالعه حاکی از
افزایش دقت پیشبینی بارش با افزایش تفکیک افقی مدل است.
همچنین گودرزی و همکاران ( )1397به منظور بررسی اثر
تفکیـــــــــک مدل در پیش بینی بارش از دادههای

GFS

) (Global Forecast Systemو مدل  WRFبا تفکیک افقی 3
کیلومتر استفاده نمودهاند .بدین منظور سه مورد از بارشهای

 1-2سامانههای بارشی مورد بررسی
در ادامه در بخشهای الف تا ج نقشه نحوه توزیع و مقدار بارش
رخداده در سه سامانه بارشی با الگوی زمستانی (زمستان
گسترده) که منجر به وقوع سیل در مرزهای غربی (مناطق غرب
و جنوبغرب کشور) کشور گردیده نشان داده شده است.

تاریخی که منجر به رخداد سیالب در منطقه مورد مطالعه شده

الف)  23-26مارس 3-6( 2019فروردین )1398

است ،انتخاب و با استفاده از مدل  WRFشبیهسازی شده است.

سامانه بارشی اول در بازه زمانی  23تا  26مارس ( 2019سوم تا

دراین مطالعه نتایج حاصل از برونداد مدل  WRFو پیشبینیهای

ششم فروردین  )1398فعال بوده که منجر به وقوع سیل در

NCEP

مرزهای غربی کشور شده است .در این سامانه ،در روز پنجم

) Environmental Predictionبا مقدار بارش مشاهداتی ثبت

فروردین در هشت ایستگاه هواشناسی گزارش بارش بیش از 60

شده در ایستگاههای مورد مطالعه نشان داد که بارشهای

میلیمتر به ترتیب در استانهای چهارمحال و بختیاری،

پیشبینی شده توســــط  NCEPبسیار کمتــــر از مقدار واقعی

لرســتان،ایالم ،همدان ،مرکزی ،کرمانشاه ،آذربایجانغربی و

برآورد شدهاند .بر اساس مطالب بیان شده ،از آنجا که کمتر به

فارس شده است که بیشـینه آن به میزان  153میلیمتر در ایستگاه

اهمیت  VGRدر کنار توجه به تفکیک افقی مدل پرداخته شده

کوهرنـــگِ استان چهارمحال و بختیاری گزارش شده است.

است در این مطالعه ،به بررسی تاثیر تفکیک افقی و قائم مـــدل

همچنین در روز ششم فروردین  1398در پنج استان کشور بارش

بر بهینهسازی پیشبینی بارش پرداخته میشود.

بیش از  60میلیمتر گزارش شده است که این استانها به ترتیب

بزرگ

مقیاس

for

Centers

(National

 2روش تحقیق
با توجه به مطالب ذکر شده در ارتباط با وابستگی تفکیک قائم
و افقی مدل و همچنین اهمیت شرایط پایداری جوّ بر نتایج
حاصل از تغییرات تفکیک مدل (الیــــــگو و همکاران،
،)2009حاصل از تغییرات تفکیک مدل (الیگو و همکاران،
 ،)2009اساس کار این مطالعه مطابق با روش مطالعه الیگو و

عبارتند از اصفهان ،چهارمحال و بختیاری ،فارس ،کهگــیلویه و
بویراحمد و مرکزی و بیشینه بارش مربوط به ایستگاه سمیرمِ
استان اصفهان و ایستگاه کوهرنگِ استان چهارمحال و بختیاری
به میزان  112میلیمتر بوده است .مقدار بارش بیش از یک میــلی
متر در سطح کشور در این بازه زمانی در شکل ،1نشان داده شده
است که تمرکز بیشینه بارش در حوضههای مرز غربی است.
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شکل  .1بارش  24ساعته بیش از یک میلیمتر گزارش شده در ایستگاههای همدیدی کشور در بازه زمانی  1398/1/3-2019/3/23تا 1398/1/6-2019/3/26

ب) رویداد بارشی

فارس بیش از  60میلیمتر ثبت شده است .مقدار بارش بیش از

 30مارس تا دوم آوریل  10-13( 2019فروردین

یک میلیمتر در سطح کشور در این بازه زمانی در شکل ،2

)1398

نشان داده شده است که تمرکز بیشینه بارش در روز  11و 12

در این سامانه بارشی شدت بارش در استانهای غربی کشور

فروردین در غرب کشور است.

شامل استانهای ایالم ،لرستان ،همدان ،کرمانشاه ،البرز،
چهارمحال و بختیاری ،مرکزی ،کهگیلویه و بویراحمد ،زنجان

ج) رویداد بارشی

کردستان ،آذربایجان غربی و فارس بوده که منجر به وقوع سیل

 27-30ژانویه 7-10( 2019بهمن )1397

در مناطق زیادی از غرب کشور شده است .بیشینه بارش در روز

در این سامانه بارشی بیشینه بارندگی در روز هشتم بهمن 1397

 12فروردین و به میــزان  155میلیمتر در ایستگاه نهاونـــد استان

رخ داده است .بیشینه بارش ثبت شده در این روز به میزان 200

همدان گزارش شده است .همچنین در این روز میـــــزان بارش

میلیمتر در ایستگاه پاوه استان کرمانشاه ثبت شده است.

روزانه در استانهای البرز ،لرستان ،کرمانشاه ،چهارمحال و

همچنین مقدار بارندگی ثبت شده در سایر ایستگاههای کشور

بختیاری ،مرکزی ،کهگیلویه و بویراحمد ،زنجان کردستان و

در این روز در استانهای ایـالم ،کردستان ،آذربــایجــان غربی
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شکل  .2بارش  24ساعته بیش از یک میلیمتر گزارش شده در ایستگاههای همدیدی کشور در بازه زمانی  )1398/1/10( 2019/3/30تا )1398/1/13( 2019/4/2

و لرستان بیش از  60میلیمتر بوده است .این میزان بارش در روز

استفاده در مدل پیشبینی عددی میانمقیاس  WRFاستفاده شده

هشتم بهــمن  ،1397در مناطق بسیاری از غرب کشور منجر به

است .همچنین به منظور پیشبینی بارش روزانهی سامانههای

وقوع سیل شده است .در روز نهم بهمن  1397نیز بیشینه بارش

مورد نظر ،مدل از  36ساعت قبل از تاریخ مورد بررسی اجرا

در ایستگاه حسینیه استان خوزستان و به میزان  92میلیمتر به

شده است .در این مطالعه برای شبیهسازی سامانههای مورد

وقوع پیوسته است .مقدار بارش بیش از یک میلیمتر و توزیع

بررسی ،بر اساس پیکربندی عملیاتی در مدل اجرایی  WRFدر

بارش در این چهار روز در کشور ایران در شکل  ،3نشان داده

سازمــــــان هواشناسی (آزادی و خانساالری )1398 ،از

شده است.

پیکربندی موجود در جدول  1و در دو دامنه تو درتو بادو
است.تفکیک افقی مختلف  45و  15کیلومتر و  27و  9کیلومتر
استفاده شده است .دامنههای شبیهسازی در شکل  ،4نشان داده

 2-2دادهها و پیکر بندی مدل
در این بخش به منظور شبیهسازی بارشهای سنگین رخ داده در

شده است.

مناطق غربی ایران از دادههای  GFSبا تفکیک افقی  0/5درجه

از آنجا که تمرکز این مطالعه بر نقش تعداد و موقعیت ترازهای

(هامیل و همکاران )2006 ،و با فاصله زمانی  3ساعته جهت

قائم بر نتایج شبیهسازی است ،بنابراین با توجه به مطالعات انجام
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شکل  .3بارش  24ساعته بیش از یک میلیمتر گزارش شده در ایستگاههای همدیدی کشور در بازه زمانی  )1397/11/7( 2019/1/27تا )1397/11/10( 2019/1/30

شده در این زمینه (الیگو و همکاران )2009 ،از چهار ترکیب

ترازها در باالی الیه ذوب با  57تراز قائم و  ALLمربوط به

قائــم استفاده شده است .تعداد

اجرای مدل با افزایش تعداد ترازها در کل الیههای وردسپهر با

تــــــرازهای پیشفرض مـــدل میان مقیاس  WRFکه توسط

 60تراز قائم (حالت ترکیبی  DNLو  )UPLاست .محدوده

کاربران این مــدل عددی مــورد استفاده قرار می گیرد310 .

ارتفاع ترازها در کلیه شبیهسازیها از سطح زمین تا ارتفاع حدود

VGR

 16کیلومتر است که در اجرای  DNLنسبت به اجرای کنترلی

ضعیفی است .در مطالعه حاضر موقعیت و ارتفاع ترازهای قائم

تقریبا در محدوده  200تا  3500متری تعداد ترازها افزایش یافته

از سطح زمین در اجراهای مختلف ،در شکل  ،5نشان داده شده

است .در اجراهای  UPLو  ALLنسبت به اجرای کنترلی به

در این شکل CON ،مربوط به اجرای کنترلی با  31تراز قائم،

ترتیب تقریبا از  2500متر و  1000متر به باال تعداد ترازها افزایش

 DNLمربوط به اجرای با افزایش تعداد ترازها در الیههای

یافته است.

موقعیت و تعداد تراز

تراز است که در باالی ارتفاع یک کیلومتری دارای

زیرین وردسپهر با  35تراز قائم UPL ،مربوط به افزایش تعداد
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جدول  .1پیکربندی مورد استفاده در اجرای مدل ،WRFاعداد داخل پرانتز مربوط به گزینه انتخابی طرحوارهها است.
Microphysics
)Lin (2), Chen and Sun (2002

Boundary Layer
Mellor–Yamada–Janjic (2), Janjic
)(1994

Shortwave/Longwave
Radiation physics
)Dudhia (1), Dudhia (1989
)RRTM(1), Mlawer et al. (1997

Cumulus Physics
)Kain–Fritsch (1), Kain (2004

Land-Surface

Surface-layer

Unified Noah (2), Tewari et al.
)(2004

)Eta Similarity (2), Janjic (2002

شکل  .4منطقه جغرافیاییِ دو دامنه مورد استفاده در شبیهسازیها

ارتفاع ترازهای مدل در اجراهای مختلف
20000
15000

5000

)Height (m

10000

0

UPL

ALL

DNL

CON

شکل  .5موقعیت و ارتفاع ترازهای قائم از سطح زمین در اجراهای با تعداد ترازهای مختلف CON ،اجرای مرجع با  31تراز قائم DNL ،با  35تراز قائم ALL ،با  60تراز قائم
(حالت ترکیبی  DNLو  UPL ،)UPLبا  57تراز قائم
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شکل  .6بارش  24ساعته شبیهسازی شده بیش از یک میلیمتر با تفکیک افقی  9کیلومتر و  31تراز قائم ،در روزهای  )1398/1/3( 2019/3/23تا )1398/1/6( 2019/3/26

 3نتایج شبیهسازی

بارش مربوط به شبیهسازی با تفکیک افقی  9کیلومتر و  31تراز

 1-3نتایج شبیهسازیِ سامانههای بارشزای مورد

قائم (اجرای کنترلی) در شکلهای  6تا  ، 8نشان داده شده است.

مطالعه

در ادامه و برای بررسی دقیقتر نتایج امتیازهای درستیسنجی

در سامانههای بارشی مورد مطالعه ،نتایج شبیهسازی این سامانهها

برای شبیهسازیها در جدول  2ارایه و بررسی شده است.با توجه

برای پیکربندی مطرح شده در جدول  1و با دو تفکیک افقی

به جدول  ،2مقادیر شاخصهای درستیسنجی بیانگر برتریِ

 15و  9کیلومتر (دامنه دوم شبیهسازی) و با چهار ترکیب تراز

شبیهسازی با تفکیک افقی  9کیلومتر

( 9KM-CON

قائم جـــــــوّ در مقایسه چشمی با مقدار بارش دیدبــــانی شده

) ،)(31LEVنسبت به تفکیک افقی  15کیلومتر

(شکلهای  1تا  ) 3بیانگر تایج قابل قبول و مشابه برای هر پنج

) )CON (31LEVاست .به بیان دیگر با افزایش تفکیــک افقی

اجرا در هر چهــار روزِ سه سامانه مورد بررسی است .بدلیل

در  12روز مورد بررسی ،میانگینِ دقت پیشبینیِ بارش (جدول

زیادبودن تعداد شکلها و محدودیت حجم مقاله ،تنها خروجی

 ،)2ارتقاء یافته است.

(15KM-
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شکل  .8بارش  24ساعته شبیهسازی شده بیش از یک میلیمتر با تفکیک افقی  9کیلومتر و  31تراز قائم ،در روزهای  )1397/11/7( 2019/1/27تا )1397/11/10( 2019/1/30

اما در بررسیِ مستقل هر کدام از روزهای هر یک از سه سامانه،

با توجه به جدول  2با افزایش تعداد الیههای در باالی الیه ذوب

در بعضی موارد در آستانههای بارشـــیِ (آستانه بارشی بیشتر از

() )9KM-UPL (57LEVنتایج پیشبینی در تمام آستانهها بهتر

 5و  10میلیمتر) نتایج اجرای با تفکیک افقی باالتر ،مهارتِ

شده است .در حقیقت با افزایش  VGRدر باالی الیه ذوبِ

پیشبینی افزایشِ چشمگیری ندارد و یا حتی حالت تساوی را

متوسط( ،)UPLبه علت افزایش تعداد الیهها در باالی الیه ذوب

نشان میدهد .اطالعات جدول  2بر اساسمیانگین مقادیر

که منجر به بهبود شبیهسازی فرآیندهای فیزیکی میشود،

شاخصهای درستی سنجی است و در هر کدام از شبیهسازیها

مهارت پیشبینی افزایش مییابد .بدین منظور برای بررسی این

جدولهای درستیسنجی به دلیل تعداد زیاد آنها آورده نشده

مطلب برای نمونه در روز بیشـــینه بارش  25مارس سال 2019

است .برای مثال در شبیه سازی روز 27ژانویه 2019در هر دو

که مربوط به سامانه اول مورد بررسی در این تحقیق است ،مولفه

اجرای با تفکیک  15و  9کیلومتر برای آستانه بار بیشتر از 5

قائم سرعت و رطوبت نسبی در منطقه بیشینه بارش در غرب

میلیمتر مقدار  PSSو  TSمساوی هستند و به ترتیب برابر با 0/75

کشور در شکل  ،9نشان داده شده است .همانگونه که مشخص

و  0/24است .با تمرکز بر شبیهسازی با تفکیک افقی  9کیلومتر

است با افزایش تعداد ترازها در باالی الیه ذوب حالت اشباع با
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) 𝑁𝑂𝐶𝑆 𝑆𝐴𝐿𝐿 − 𝑆𝐶𝑂𝑁 = (𝑆𝑈𝑃𝐿 −
𝑌𝑆 + (𝑆𝐷𝑁𝐿 − 𝑆𝐶𝑂𝑁 ) +
رابطه  SCONمربوط به مهارت پیشبینی در اجرای

افزایش رطوبت نسبی و مولفه قائم سرعت در منــــاطق بیشینه

()1

بارش بهتر شبیهسازی شده است .با توجه به جدول  ،2بررسی

در این

مقادیر  PCنشان میدهد که برای آستانههای بارشی بیشتر از ،5

کنترلی SALL ،و  SUPLنیز به ترتیب مربوط به مهارت پیشبینی

 20 ،10و  50میلیمتر با افزایش  VGRدر حالت  UPLنسبت به

در اجرای با افزایش تفکیک قائم مدل در سرتاسر الیه وردسپهر

اجرای کنترلی به ترتیب از  0/87 ،0/81 ،0/76و  0/89به ،0/77

و در باالی الیه ذوب است .همچنین  SDNLمربوط به اجرای با

 0/88 ،0/82و  0/91افزایش یافته است .در حقیقت با افزایش

افزایش تفکیک قائم مدل در الیه زیرین وردسپهر است .در این

تعداد ترازها در باالی الیه ذوب تعداد پیشبینیهای درست چه

رابطه  SYکه سهم برهمکنش عاملها را نشان میدهد به صورت

در حالتی که بارش در آستانه مورد نظر رخ داده است و چه در

زیر تعریف میشود:

حالتی که بارش در آستانه مورد نظر رخ نداده است ،افزایش

()2

𝑁𝑂𝐶𝑆 𝑆𝑌 = 𝑆𝐴𝐿𝐿 − (𝑆𝑈𝑃𝐿 + 𝑆𝐷𝑁𝐿 ) +

یافته است .همچنین با افزایش تعداد ترازها در زیر الیه ذوب

بنابراین نتایج ترکیبی این دو حالت یعنی افزایش تعداد ترازها در

( )DNLدرآستانههای بارش بیشتر از  5و  10میلیمتر از مهارت

کل جوّ ( ) ALLبه علت برهمکنش منفی این دو ساختار ( UPL

پیشبینی کاسته شده است .اما در آستانه بارشی بیش از  20و 50

و ( )DNLرابطه )1منجر به فراپیشبینی شده است .بر اساس نتایج

میلیمتر با شبیهسازی بهتر مولفه قائم سرعت و رطوبت نسبی در

امتیاز مهارتیِ پیرس در  12روز مورد بررسی ،در شبیهسازی با

زیر تراز انجماد (حالت اشباع با افزایش رطوبت نسبی و مولفه

تفکیک افقی  9کیلومتر و  4انتخاب متفاوت تفکیک قائم ،مقدارِ

قائم سرعت در مناطق بیشینه بارش و در زیر تراز انجماد بهتر

متوسطِ 𝑌𝑆 ،که برهمکنش عاملها را نشان میدهد ،برای آستانه-

شبیهسازی شده است) ،منجر به افزایش مهارت پیشبینی

های بارشی بیشتر از  10 ،5و  20میلیمتر به ترتیب -0/04 ،-0/05

فرآیندهای اَبرِ گرم شده است .برای نمونه در روز بیشینه بارش

و  -0/04بهدست آمد.

 25مارس سال  2019در این مطالعه ،مولفه قائم سرعت و رطوبت
نسبی در منطقه بیشینه بارش در غرب کشور در شکل  ،9قابل

 4نتیجهگیری

بررسی و مقایسه با اجرای کنترلی است.

در این پژوهش به منظور بهبود کیفیت و مهارت پیشبینی بارش

با توجه به جدول  ،2نتایج ترکیبی این دو حالت (  UPLو

بهخصوص بارشهای سنگین حوضههای مرزی غرب ایران

 )DNLیعنی افزایش تعداد ترازها در کل جوّ ( )ALLکاهــش

توسط مدل میانمقیاس عددی  ،WRFبر حساسیت شبیهسازی به

مهارت و کیفیت پیشبینی را نشان میدهد .به منظور بررسی

تفکیک مدل تمرکز شده است .بنابراین در این مطالعه ،شبیه

نتایج ترکیبی این دو حالت (  UPLو  )DNLنیاز به بررسـی

سازی سه سامانه بارشی با شدت فعالیت در منطقه غرب ایران هر

محاسبه برهمکنش دو حالت اجرایی  UPLو  DNLاست.با

کدام با طول عمر چهار روز با استفاده از دادههای  GFSبا دو

استفاده از رابطه جداسازی عاملهایِ موثر (استین و آلپرت،

تفکیک افقی و چهار ترکیبِ موقعیت و تعداد تراز قائم انجام

 ) 1993در باالی الیه ذوب و الیه زیرینِ الیه ذوب (رابطه

شده است .نتایج این بررسی نشان میدهد در روزهایی که شدت

)1محاسبات نشان میدهد که به علت برهمکنش منفیِ تراز

بارش رخداده قابـل توجـه است ،با افزایش تفکــیک افقی نتایج

پایین و باالی وردسپهر ،با افزایش تفکیک مدل در سرتاسر الیه

شبیهسازی بارش بهبود مییابد .اما اگر مقدار بارش قابل توجه

وردسپهر در بعضی از سامانههای جوّی ،بهطور کلی مهارت

نباشد میانگین نتایج شبیهسازی با افزایش تفکیک افقی اجرای

پیشبینی در حالت میانگین کاهش مییابد.

مدل تغییر چندانی را نشان نمیدهد
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جدول  .2میانگین کمیتهای درستیسنجی برای دو تفکیک افقی  15و  9کیلومتر در سه سامانه بارشی چهار روزه ،نتایج ارتقاء یافته نسبت به شبیهسازی کنترلی که با تفکیک افقی  9کیلومتر است
() )9KM-CON (31LEVبا رنگ قرمز مشخص شده است
ردیف

)15KM-CON (31LEV

PSS

1

TS

PC

B

بارش بیشتر از  5میلیمتر

0/39

0/37

0/74

1/ 2

2

بارش بیشتر از  10میلیمتر

0/36

0/28

0/79

1/16

3

بارش بیشتر از 20میلیمتر

0/32

0/17

0/86

1/07

4

بارش بیشتر از 50میلیمتر

0/29

0/15

0/86

1/ 3

5

)9KM-CON (31LEV

PSS

TS

PC

6

بارش بیشتر از  5میلیمتر

0/47

0/40

0/76

0/96

7

بارش بیشتر از  10میلیمتر

0/51

0/37

0/81

0/95

8

بارش بیشتر از 20میلیمتر

0/36

0/23

0/87

0/91

9

بارش بیشتر از 50میلیمتر

0/33

0/17

0/89

1/ 1

10

)9KM-UPL (57LEV

PSS

TS

PC

11

بارش بیشتر از  5میلیمتر

0/49

0/42

0/77

1/03

12

بارش بیشتر از  10میلیمتر

0/54

0/39

0/82

1

13

بارش بیشتر از 20میلیمتر

0/38

0/24

0/88

0/98

14

بارش بیشتر از 50میلیمتر

0/38

0/21

0/91

1

15

)9KM-DNL (35LEV

PSS

TS

PC

16

بارش بیشتر از  5میلیمتر

0/42

0/38

0/75

1/25

17

بارش بیشتر از  10میلیمتر

0/49

0/35

0/79

1/29

18

بارش بیشتر از 20میلیمتر

0/37

0/24

0/88

1/ 3

19

بارش بیشتر از 50میلیمتر

0/35

0/19

0/ 9

1/ 2

20

)9KM-ALL (60LEV

PSS

21

TS

PC

بارش بیشتر از  5میلیمتر

0/39

0/36

0/74

1/45

22

بارش بیشتر از  10میلیمتر

0/48

0/32

0/79

1/28

23
24

بارش بیشتر از  20میلیمتر

0/35

0/22

0/87

1/22

بارش بیشتر از 50میلیمتر

0/29

0/12

0/88

1/35

 .به بیان دیگر بر اساس جدول  2افقی نتایج شبیهسازی بارش

راستای قائم بر مهارت پیشبینی ،به شدت به موقعیت و جایگاه

بهبود مییابد .اما اگر مقدار بارش قابل توجه نباشد میانگین نتایج

ترازهای اضافه شده و شدت بارش سامانه مورد بررسی بستگی

شبیهسازی با افزایش تفکیک افقی اجرای مدل تغییر چندانی را

دارد .مطالعات دقیقتر نشان میدهد با افزایش تفکیک مدل در

نشان نمیدهد .به بیان دیگر بر اساس جدول با افزایش تفکیک

باالی الیه ذوب با بهبود شبیهسازی فرآیندهای فیزیکی ،مهارت

افقی در  12روز مورد بررسی ،میانگینِ دقت پیشبینیِ بارش،

پیشبینی افزایش مییابد .همچنین تنها در بارشهای سنگین

ارتقاء یافته است .اما در بررسیِ مستقل هر کدام از روزهای هر

(بیشتر از  20میلیمتر) با افزایش تفکیک مدل در الیه زیرین

یک از سه سامانه ،در بعضــــــی موارد در آستانههای بارشیِ

وردسپهر با ارتقا ء فرآیندهای الیه مرزی و ابر گرم ،مهارت و

کمتر (آستانه بارشی بیشتر از  5و  10میلیمتر) نتایج اجرای با

کیفیت پیشبینی افزایش مییابد .عالوه بر این ،روابط جداسازی

تفکیک افقی باالتر ،مهارتِ پیشبینی افزایشِ چشمگیری ندارد

عامـلهایِ موثر در باالی الیــه ذوب و الیه زیرینِ الیه ذوب

و یا حتی حالت تساوی را نشان میدهد .همچنین نتایج این

نشان میدهد که به علت برهمکنش منفیِ تراز پایین و باالی

پژوهش نشان میدهد که تاثیــــــر افزایش تفکیک مدل در

وردسپهر ،با افزایش تفکیک مدل در سرتاسر الیه وردسپهــر در

نیوار ،دوره  ،45شماره  ،114-115پائیز و زمستان ( 1400دوفصلنامه)
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شکل  .9رطوبت نسبی (ستون سمت راست) و مولفه قائم سرعت (ستون سمت چپ) شبیهسازی شده در روز بیشینه بارشِ سامانه بارشی اول در ساعت  12 UTCروز 2019/3/25
( )1398/1/5در منطقه بیشینه بارش (عرض جغرافیایی  32درجه شمالی و طول جغرافیایی  47تا  51درجه شرقی)
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) (دوفصلنامه1400  پائیز و زمستان،114-115  شماره،45  دوره،نیوار
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