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سوزان ساسانیان ،1مجید آزادی ،2حسن عسگری شیرازی ،3ابراهیم میرزایی حاجی باغلو
 -9دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی دانشگاه آزاد اسالمی تهران شمال ،تهران ،ایران
 -2دانشیار ،عضو هیأت علمی پژوهشکده هواشناسی ،تهران ،ایران
 -9استاد تمام ،عضو هیأ ت علمی دانشگاه آزاد اسالمی تهران شمال ،تهران ،ایران
 -1دانشجوی دکتری هواشناسی ،معاون فنی و شبکه ایستگاههای سازمان هواشناسی کشور
چکیده

مدل میان مقیاس پیشبینی وضع هوا ( )WRFدارای طرحوارههای پارامتری سازی فیزیکی متنوعی است که انتخاب یک مجموعه بخصوص از این طرح-
وارهها میتواند تأثیر قابل مالحظهای بر دقت پیشبینیهای مدل داشته باشد .بنابراین باید با توجه به سامانههای جوی حاکم بر منطقهی مورد مطالعه گزینههای
مناسب انتخاب شوند .در این پژوهش دقت پیشبینیهای  21ساعته در منطقهی جنوبغرب ایران برای دورهی اول دسامبر  2999تا  20فوریه  ،2992با استفاده
از نُه پیکربندی متفاوت مدل  ،WRFراستیآزمایی میشود تا پیکربندی مناسب بدست آید .فرآیند راستیآزمایی با استفاده از جدول توافقی  2×2و
کمیتهای راستیآزمایی وابسته به این جدول انجام شده است .با وجود اشکاالت زیاد در پیشبینی بارش ،نتایج راستیآزمایی کمیت اریبی نشان میدهد که
به طور کلی مدل WRFبرای همهی آستانههای بارشی برای همهی پیکربندیها غیر از آستانهی بارشی  99-91میلیمتر برای پیکربندی سه و آستانهی بارشی
بیش از  91میلیمتر برای پیکربندی دو و سه که فروپیشبینی داشته است ،دارای فراپیشبینی میباشد.
مقدار کمیت نسبت صحیح ( )PCبرای بارشهای زیر  91میلیمتر با متوسط  09درصد پیکربندی سه را مناسب نشان میدهد و برای بارشهای بیش از 91
میلیمتر پیکربندی دو را با  09درصد مناسب تشخیص داده است .همچنین امتیاز مهارتی پیرس ( )PSSبرای آستانهی بارشی زیر  99میلیمتر ،پیکربندی دو را
مناسب نشان میدهد .این امتیاز مهارتی برای آستانهی بارشی  99-91میلیمتر ،پیکربندی چهار و برای آستانهی بارشی بیش از  91میلیمتر پیکربندی هشت را
مناسب تشخیص داده است.
به طور کلی برای بارشهای سبک ( 9/9-1میلیمتر) و بارشهای متوسط ( 1-99میلیمتر) پیکربندیهای دو و سه در مقایسه با سایر پیکربندیها از دقت
باالتری برخوردار است .برای بارشهای شدید (99-91میلیمتر)پیکربندیهای سهو چهار در مقایسه با سایر پیکربندیها دقت باالتری را داراست .ولی در
مورد بارشهای سنگین (بیشتر از 91میلیمتر) پیکربندیهای دو ،سه و هشت از نتایج یکسانی برخوردار بوده و پیکربندی مشخصی را نمیتوان برگزید.
کلمات کلیدی :پیکربندی ،مدل  ،WRFراستیآزمایی ،بارش ،پارامتریسازی فیزیکی.

مقدمه

دارد که هر کدام از این طرحوارهها از تقریبها و روشهای

تالش در جهت پیشبینی وضع هوا همیشه به دلیل اثرات

مختلفی برای پارامتریسازی فرآیندهای گوناگون استفاده

مطلوب و نامطلوبی که در زندگی انسان داشته مورد توجه و

میکنند .بنابراین انتظار داریم که تغییر طرحوارههای فیزیکی

عالقه بشر بوده است .تأثیرات پدیدههای جوی و اقلیمی بر

مورد استفاده در مدل تأثیر قابل توجهی در پیشبینیهای مدل

اقتصاد ،میزان منابع و ثروتهای ملی ،سالمت جان و مال

به ویژه کمیت بارش داشته باشد و همچنین این تأثیر بستگی

انسان ها و غیره پوشیده از ابهام نیست و انسان همیشه به دنبال

به منطقه مورد مطالعه و نوع سامانههای جوی دارد .بنابراین

راهی برای بهبود شرایط زندگی از طریق غلبه بر نیروهای

ضروری است که برای استفاده بهینه از سامانه مدلسازی ابتدا

طبیعت و جلوگیری از آسیبهای محیطی بوده است.

تأثیر طرحوارههای مختلف فیزیکی در پیشبینیهای بارش بر

مدل  WRFکه سامانهای با فنآوری بهروز مدلسازی و با

روی منطقه مورد نظر بررسی و تعیین شود تا ترکیب(های)

قابلیتهای فراوان میباشد و عمدتاً جهت شبیهسازی

بهینه برای استفاده در پیشبینی بدست آید .با توجه به اهمیّت

پیشبینیهای کوتاه مدت بکار میرود ،گزینههای متعددی

پیشبینی بارش و نقش مدلهای پیشبینی عددی وضع هوا و

برای بخشهای فیزیکی شامل الیه مرزی ،همرفت ،تابش،

همچنین لزوم بکارگیری پیکربندی مناسب ،هدف اصلی این

الیه سطحی ،خرد فیزیک ،طول موج بلند و طول موج کوتاه

پژوهش ،ارزیابی عملکرد مدل  WRFبا گزینههای فیزیکی
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مختلف برای پیشبینی بارش زمستانه بر روی جنوبغرب

بارانسنجی و  912ایستگاه دمایی استفاده شد .نتایج نشان داد

ایران میباشد.

که طرحوارههای الیه مرزی و همرفت تأثیر اساسی بر روی

از کارهای انجام شده در زمینه مدلهای پیشبینی عددی

بارش این منطقه دارند در حالیکه هیچ تفاوتی بین انتخابهای

میانمقیاس میتوان به مقایسه بین مدل MM5و  WRFدر

میکروفیزیکی بدست نیامد .شبیهسازی دما نیز با همهی

خصوص بارشهای سنگین و حارّهای در طی روزهای  0تا

پیکربندیها مشابه بدست آمد به جز انتخاب الیه مرزی

 99ژانویه  2992در سنگال اشاره نمود .جانکو 9و همکاران

سیارهای که روی دمای کمینه اثر میگذاشت.

( )2991اثر پارامتریسازیهای فیزیکی متفاوت در مدل

اِوَنس 1و همکاران ( )2999در جنوب شرق استرالیا اثر

 WRFو اثر متقابل آنها را بر روی بارشهای همرفتی میان-

پارامتریسازیهای فیزیکی متفاوت در مدل  WRFو اثر

مقیاس در فصل گرم بررسی نمودند .آنها با استفاده از 91

متقابل آنها بر روی بارشهای همرفتی میان مقیاس را مورد

پیکربندی مدل  WRFکه متشکل از سه طرحواره همرفت،

بررسی قرار دادند .با استفاده از  92پیکربندی متفاوت ،مدل

سه طرحواره خرد فیزیکی و دو طرحواره الیه مرزی بود،

 WRFبرای چهار روز انتخاب شده مورد بررسی قرار گرفت

نشان دادند که با وجود اینکه اثرِ تغییرات اتفاق افتاده در

و راستیآزمایی گردید.

پیشبینی بارش با استفاده از طرحوارههای الیه مرزی و خرد

نصرالهی و همکاران ( )2992به بررسی اثرات مختلف

فیزیکی قابل توجه است ،ولی بیشترین تغییرپذیری از تغییر در

فیزیک بارش مدل  WRFدر شبیه سازیهای هاریکن

انتخاب طرحوارههای همرفتی میباشد.

پرداختند .این مطالعه به بررسی عملکرد WRFدر پیشبینی

در سال  2991نیز مقایسهای بین خروجیهای شبیهسازی

بارش ،مسیر هاریکن و مدت بارش در خشکی با استفاده از

مدلهای  MM5و  WRFبا مقادیر دیدبانی شده برای سیالب

طرحوارههای خرد فیزیک و همرفت میپردازد .از یک

 9009غرب ایاالت متحده آمریکا صورت گرفت و نشان داد

مجموعهای با  29ترکیب از طرحوارههای خرد فیزیک و

که نتایج حاصل از مدل  WRFبه مقادیر واقعی نزدیکتر

همرفت استفاده شد که خروجیهای مدل در برابر مشاهدات

است .این مدل برای بارش سنگین سال  2992در شمال تایلند

زمینی مطابقت داشتند .در حالیکه انتخاب طرحوارههای خرد

با استفاده از طرحوارههای خرد فیزیکی مختلف اجرا و نتایج

فیزیک و همرفت میتوانند تأثیر قابل توجهی در خروجی

حاصل از آن با هم مقایسه شد.

مدل داشته باشند ،ولی اینگونه نیست که هر ترکیبی برای

گالوس 2و همکاران ( )2991نیز مقایسهای بین پنج

مدلسازی بتواند تمامی خصوصیات یک هاریکن مانند میزان

طرحواره میکروفیزیکی برای سیستم خط تندوزه آلمان که

بارش ،مسیر هاریکن و مدت بارش خشکی را ایدهال در نظر

در  92آگوست  2991رخ داد ،انجام دادند.

گیرد .برای مثال ،بهترین رویکرد توانایی مدل برای

همچنین مطالعاتی برای ارزیابی پارامتریسازیهای مدل

شبیهسازی بارش استفاده از پارامترساز همرفت Betts-( BMJ

 WRFبر روی اقلیم جنوب اسپانیا ،منطقهای با توپوگرافی

 )Miller-Janjicدر ترکیب با طرحواره خرد فیزیک WSM5

پیچیده انجام شده است .این مطالعه حساسیت مدل به هشت

(

ترکیب از طرحوارههای پارامتریساز همرفت ،خرد فیزیک و

 )schemeاست.

الیه مرزی سیارهای را در دورهی  9009-9000بررسی کرد.

WRF Single Moment 5-class Microphysics

طرحوارههای (WSM3-BMJ ،WSM5-BMJ

WRF

منطقه مورد مطالعه را به پنج منطقه بارشی و چهار منطقه

 )Single Moment 3-class Microphysics schemeو خرد

دمایی منطقهبندی کرده و از دادههای دیدبانی  191ایستگاه

فیزیک  Ferrierدر ترکیب با طرحواره همرفت Grell-( GD

 )Devenyiبهترین ترکیب برای شبیهسازی مدت بارش
1- Janko
2- Gallus
3- Squall line

4- Evans
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خشکی ،معین شدند .همچنین بهترین تخمین برای مسیر

همچنین آزادی و همکاران ( )9911به ارزیابی عملکرد

طوفان با استفاده از انتخابهای خرد فیزیک  Lin-et al.و

مدل  WRFبرای پیشبینی بارش بر روی ایران به مدت یک

 Kesslerبا پارامتریساز همرفت  BMJبود .بر خالف

ماه ژانویه  2991پرداختند .نتایج حاکی از آن بود که حدود

مطالعات قبلی ،این نتایج تعیین میکنند که استفاده از

 19درصد موارد پیشبینی وقوع یا عدم وقوع بارش به درستی

طرحوارههای همرفت خروجی مدل را زمانیکه اندازه شبکه

انجام شده است .همچنین آهنگ برخورد برای آستانه کمتر

کمتر از 99کیلومتر باشد ،بهبود میدهند.

از  9/9و بیش از  99میلیمتر و برای هر دو پیشبینیهای  21و

در زمینه مدل  WRFو ارزیابی پیشبینیهای این مدل

 11ساعته نزدیک به یک میباشد که نشان میدهد مدل برای

عددی ،تحقیقاتی نیز در داخل کشور انجام گرفته است .به

این دو آستانه به نسبت از دقّت باالتری برخوردار است .این

عنوان مثال آزادی و همکاران ( )9912مطالعهای روی

کمیّت برای محدوده بین یکدهم تا یک میلیمتر مقدار 9/9

مقایسهی پارامتریسازیهای فیزیکی روی بارندگیهای

را به خود اختصاص دادهاست که نشان دهندهی ضعف نسبی

زمستانی ایران انجام دادهاند که بررسی ترکیب طرحوارههای

مدل در این محدوده میباشد .در مقایسه بین پیشبینیهای 21

مختلف در این مقاله نشان میدهد ،ترکیب طرحوارههای

و  11ساعته ،نتایج حاصل از راستآزمایی نشان میدهد که

 Grell ،Betts-Millerیا  Kain-Fritschبرای همرفت با

برونداد مدل برای پیشبینیهای  21ساعته به نسبت بهتر است.

طرحواره  Blackadarبرای الیه مرزی در مقایسه با دیگر

آزادی و همکاران ( )9910به مقایسه پیشبینی بارش دو
مدل منطقهای  MM5و WRFبر روی ایران پرداختند .در این

ترکیبها نتایج بهتری را به همراه دارد.
همچنین قندهاری و همکاران ( )9911به منظور پیشبینی

پژوهش خروجیهای بارش دو مدل  MM5و  WRFدر

بارشهای رگباری در مناطق مستعد سیل در ایران (جنوب و

مناطق مختلف ایران طی یک دوره هشت ماهه (نوامبر 2991

جنوبغرب) با استفاده از مدل  ،MM5بر روی شش مورد

تا ژوئن  ،)2990با هم مقایسه شدهاند .نتایج نشان داد هر دو

بررسیهایی را انجام داده و در اکثر موارد نتایج نسبتاً قابل

مدل در پدیده بارش ،فرا پیشبینی دارند (فرا پیشبینی یعنی

قبولی را بدست آوردهاند .آنها در این شبیهسازی نشان دادند

رویداد بیشتر از دیدبانی ،پیشبینی شده است) .در کل نتایج

که پیشبینی بارشهای رگباری خصوصاً بارشهای حاصل از

نشان میدهد که تمایل به پیشبینیهای مثبت برای مدل

سامانههای سرد با استفاده از این مدل به واقعیت نزدیکتر

 WRFبیشتر از  MM5است ،همچنین در پیشبینی  21ساعته

است.

بیشینه مقدار ارزش اقتصادی نسبی پیشبینی در مدل

آزادی و همکاران ( )9911مدل WRFرا در ایران برای

WRF

اندکی ( )9/991بیشتر از مقدار آن برای مدل  MM5است.

یک مورد بارشی خاص از  91تا  29دی  9912با شش

 -2مباحث نظری

پیکربندی مختلف اجرا نمودند .خروجی مدل برای بارندگی

 -1-2مدلهای عددی پیشبینی وضع هوا

با مقادیر دیدبانی شده مقایسه شد .نتایج بیانگر آن بود که دو

مدل  WRFسامانهای با قابلیتهای فراوان است که

Kain-

میتوان وضعیتهای مختلف جو را با استفاده از آن شبیه-

Mellor-

سازی نمود .مدل مذکور ،قابل نصب بر روی سامانههای

 )Yamada- Janjicو  )GD(GDMYJنمایانگر طرحواره

مختلف و رایانهای شامل خوشهی رایانه میباشد .محدودهی

همرفت  Grell-Devenyi ensembleو  MYJنمایانگر

کاربرد آن بسیار وسیع است و گسترهی بین چندین متر تا

طرحواره الیه مرزی  )Mellor-Yamada-Janjicنسبت به

هزاران کیلومتر را تحت پوشش قرار میدهد .مدل پیشرفتهی

سایر پیکربندیهای استفاده شده در این مقاله ،از دقّت قابل

 WRFیک مدل غیر هیدرو استاتیک (با گزینه هیدرو

قبولتری برخوردار هستند.

استاتیک) است.

پیکربندی  )KF(KFMYJنمایانگر طرحواره همرفت
 Fritschو  MYJنمایانگر طرحواره الیه مرزی
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سطحی ،زمین_سطح ،الیه مرزی سیارهای و تابش جوّی

شبکهبندی مدل شبکه آراکاوای C- 9میباشد .در این

هستند.

مدل از طرحوارههای انتگرالگیری مرتبه دوم و سوم زمانی
رانگ-کوتا 2و طرحوارههای مرتبه دو تا شش برای فرارفت

 -3-2راستیآزمایی

در دو راستای افقی و قائم استفاده میشود .این مدل از گام-

ارزیابی یا آزمودن مدل بخش اساسی فرآیند تحقیق

های کوچک زمانی برای مدهای اکوستیک و امواج گرانشی

(کاربردی) است .روشهای راستیآزمایی پیشبینی از

استفاده میکند.

امتیازها و شاخصهای آماری مرسوم تا روشهایی برای
راستیآزمایی فرایابی و علمی مفصلتر گسترش مییابد.

 -2-2پارامتریسازیهای فیزیکی در مدل WRF

برخی از امتیازهای راستیآزمایی استفاده شده در این

مدل  WRFچندین انتخاب فیزیکی که به هر طریقی

تحقیق ،که در ادامه شرح مختصری از آنها بیان شده است،

میتوانند با یکدیگر ترکیب شوند ،را پیشنهاد میدهد.

با استفاده از رویکرد جدول توافقی (جدول  )9به دست

انتخابها به طور معمول از ساده و کارآمد تا پیشرفته و

آمدهاند .توضیح کاملتر این کمیتها در مراجع مرتبط مانند

محاسبات پرهزینه و همچنین از طرحوارههایی که به تازگی

[ ]14و [ ]22وجود دارد .جدول  9ساختار نوعی جدول

توسعه یافتهاند تا طرحوارههایی که به خوبی آزموده شدهاند،

توافقی  2×2را نشان میدهد که برای راستیآزمایی بارش

متغیر هستند .توضیحات مشروح مربوط به انواع طرحوارههای

استفاده میشود.

پارامتریسازی موجود در مدلWRFدر مرجع بیان شده

برای یک آستانه فرضی ( a )0/1 mm day-1تعداد

است .انواع پارامتریسازیهای فیزیکی مدل به چند دسته

پیشبینیهای صحیح بارش یا برخوردها b ،تعداد هشدارهای

تقسیم میشوند که هر کدام از آنها دارای چند حالت

نادرست c ،تعداد از دست رفتهها و  dتعداد دفعاتی است که

متفاوت است .دستههای مذکور شامل پارامترسازیهای

بارش رخ نداده و پیشبینی هم نشده است.

فیزیکی مربوط به خردفیزیک ،همرفت کومهای ،الیه

جدول  -1ساختار جدول توافقی  2×2مورد استفاده برای راستیآزمایی بارش
پیشبینی

دیدبانی
بارش

بدون بارش

بارش

a

b

بدون بارش

c

d

 -1-3-2نسبت صحیح ()PC

اگر چه جدول توافقی  2 × 2دادههای راستیآزمایی را
برای سادهترین نوع پیشبینی خالصه میکند ،ولی اطالعات

این کمیت بهصورت ساده برابر است با کسری از  nمورد

عملکرد پیشبینی در جدول توافقی با کمتر از سه پارامتر

پیشبینی که برای آن پیشبینی غیر احتمالی به درستی وقوع

نمیتواند بهطور کامل بیان شود .کمیتهای نردهای متعددی

یا عدم وقوع را پیشبینی کرده است.

ابداع شدهاند که برای سنجش عملکرد پیشبینی با استفاده از

()9

این جدول استفاده میشوند و بسته به کاربرد اسامی مختلفی
دارند .این بخش مهمترین کمیتهای عددی وابسته به جدول

 -2-3-2اریبی ()B

توافقی  2×2را معرفی مینماید.

اریبی ،یا مقایسه میانگین پیشبینی با میانگین دیدبانی،
1- Arakawa C
2- RungeKutta

مجله علمی و ترویجی نیوار
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معموالً بهعنوان نسبتی برای راستیآزمایی جداول توافقی بیان
میشود .با استفاده از جدول  9نسبت اریبی برابر است با:
()2

90
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 -5-3-2فاصله اطمینان

محاسبهی قابل اعتماد کمیتهای راستیآزمایی و
امتیازهای مهارتی ،یکی از مبانی اصلی موفقیت در

است ،یعنی تعداد

بروزرسانی و صحتسنجی مدل میباشد .هر چه کمیتهای

برای پیشبینیهای غیر اریب

پیش بینی پدیده برابر با تعداد دفعاتی است که پدیده رخ داده

راستیآزمایی و امتیازهای مهارتی از مبنای علمی و سطح

است .اریب بزرگتر از یک داللت بر این دارد که رویداد

معنیداری باالتری برخوردار باشند ،اعتماد به آنها بیشتر شده

بیشتر از دیدبانی ،پیشبینی شده است ،و فراپیشبینی گفته

و مدل مربوطه با اعتماد بیشتری صحتسنجی میگردد .تعیین

میشود .بالعکس ،اریب کمتر از یک داللت بر این دارد که

سطح معنیداری کمیتهای راستیآزمایی و امتیازهای

پیشبینی پدیده کمتر از دیدبانی است ،یا فرو پیشبینی است.

مهارتی ،روشهای آماری خاص خود را طلب مینماید که
در سالهای اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است.

 -3-3-2کمیت آهنگ برخورد ()H
آهنگبرخورد طبق تعریف عبارت است از:
()9

یک فاصلهی اطمینان برای میانگین جامعه با فرمول زیر
بدست میآید:
(.................................................)1

تنها با در نظر گرفتن وقوع رویداد ،آهنگبرخورد نسبت

در فرمول فوق:

پیشبینیهای درست است به تعداد دفعاتی که این پدیده رخ

(......................................................)2

داده است.

(...................................)9

مهارت پیشبینی معموالً به عنوان امتیاز مهارتی معرفی
میشود که به صورت درصد بهبود نسبت به پیشبینی مرجع

.....

θ

σ

میباشد که درسطح معنیداری  01درصدی

Z=1.96

میباشد.

تفسیر میشود .انتخابهای رایج برای پیشبینیهای مرجع

برای محاسبهی ) (( Vخطایاستاندارد) برای کمیتهای

مقادیر متوسط اقلیمی پیشبینی شونده ،پیشبینیهای پایدار

راستیآزمایی و امتیازهای مهارتی از جدول نرمافزار

(مقادیر پیشبینی شونده در دوره زمانی قبل) یا پیشبینیهای

( 22MET)V5.0استفاده شده است.

تصادفی (نسبت به فراوانی نسبی اقلیمی پیشبینی پدیدهها)
هستند .امتیاز مهارتی مورد استفاده در این تحقیق ،امتیاز
مهارتی پیرس میباشد.

خطای استاندارد امتیاز مهارتی پیرس
(.....................................)1
که پارامترهای ،F ،H

 -4-3-2امتیازهای مهارتی پیرس ()PSS
امتیازمهارتی پیرس بهشکل زیر محاسبه میشود:
(.........................................................)1
امتیاز مهارتی  PSSاین مزیت را دارد که مقدار آن برای

،

به ترتیب عبارتند از:

(.......................................................................)0
(......................................................................)99
(.............................................................)99
(.............................................................)92

عدم پیشبینی پدیده (پیشبینی پدیده) ولی درست با افزایش

و برای پارامتر  ،PCخطای استاندارد از رابطهی:

رخداد اقلیمی پدیده (کمتر شدن رخداد اقلیمی پدیده)

(.............................................)99

افزایش مییابد.

محاسبه میگردد.

1- Confidence interval
2- Model Evaluation Tools Version 5.0
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سوزان ساسانیان و همکاران

 -3منطقه مورد مطالعه و دادهها

بارانهای اواخر فصل زمستان و اوایل بهار ،فرآیند ذوب

 -1-3معرفی منطقه مورد مطالعه

برفها را تسریع میکند و سیالبهای بزرگی را بهویژه در

حوضه آبریز خلیجفارس و دریایعمان مساحتی حدود

دشت خوزستان جاری میکند .به همین دلیل و به دلیل

 199919کیلومتر مربع دارد .جریانهای سطحی بخش قابل

اهمیت هیدرولوژی باران در تامین آب سدهای موجود

توجهی از این حوضه یا مستقیم به درون کشور عراق جریان

منطقه ،بزرگترین سدهای مخزنی ایران در همین حوضهها

مییابند یا پس از پیوستن با رودخانه دجله و فرات ،به

احداث شده یا در حال ساخته شدن و مطالعه هستند که از

خلیجفارس میریزند .بزرگترین و مهمترین رودخانههای

مهمترین آنها میتوان به حوزه کرخه در محل سد کرخه با

این قسمت از حوضه آبریز خلیجفارس شامل رودخانههای

مساحت  12929کیلومترمربع ،حوزه دز در محل سد دز با

سیروان ،مارون ،کارون ،دز و جراحی هستند که از

مساحت  99919کیلومترمربع ،حوزه کارون در محل سد

ارتفاعات زاگرس در جنوبغربی ایران سرچشمه گرفته و به

گُتوند با مساحت  92919کیلومترمربع ،و دو زیر حوزه

خلیجفارس منتهی میشوند و رودخانه کرخه نیز از مناطق

مارون در دو محل سد شهدای بهبهان با مساحت 9900

جنوبغرب آغاز و به تاالب هورالعظیم میریزد.

کیلومترمربع و جره با مساحت  9999کیلومترمربع بسته شده
است.
حدود جغرافیایی این محدوده شامل طول جغرافیایی ΄1
˚ 12تا ΄ 12˚ 9شرقی و عرض جغرافیایی ΄ 99˚ 91تا ΄11
˚ 91شمالی میباشد .در این محدوده میتوان به سدهای
کرخه ،دز ،کارون  ،9کارون  9و مارون اشاره کرد .بنابراین
هم از نظر مدیریت منابعآب ،هم از نظر مدیریت انرژی
الکتریکی سدها و نیز از نظر مدیریت ریسک بالیای جوی،
مدیریت سیالب از اهمیت بسیار زیادی برخوردار میشود.
 -2-3دادهها

بدیهی است که چون فرآیند راستیآزمایی براساس
مقایسه دادههای پیشبینی و دیدبانی انجام میشود برای
اینکار به هر دو دسته از دادهها برای بارش نیاز است.
در ادامه نحوه جمع آوری و مقایسه این دادهها توضیح
داده شده است.
شکل  -1منطقه مورد مطالعه.

 -1-2-3دادههای دیدبانی

در ارتفاعات این ناحیه که جزو مناطق پر باران کشور

دادههای دیدبانی و کنترل کیفی شده در ایستگاههای

فصل پاییز بهشمار میآیند ،بخش قابل توجهی از ریزشها

همدیدی در جنوبغرب ایران برای دوره مورد نظر (اول

در زمستان بهصورت برف است که رسوب شدن آن از

دسامبر 2999تا  20فوریه  )2992از سازمان هواشناسی کشور

اواخر فصل زمستان آغاز میشود و تا اواخر بهار ادامه دارد.

تهیه شد .شکل  2پراکندگی ایستگاههای در دسترس را در

در حقیقت ذوب برف و جریان پایه ،بخش چشمگیری از

منطقه مورد مطالعه نشان میدهد .در اکثر ایستگاهها،

منابع آب این حوضهها را تأمین میکند و گاهی نیز بارش

دیدبانیهای بارندگی به صورت تجمعی شش ساعته بودند.

مجله علمی و ترویجی نیوار
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ساعت  ،92گزارش دیدبانی نداده باشد و دیدبانی بارندگی
تجمعی  21ساعته در آن تاریخ برای آن ایستگاه از دست
میرفت .لذا ایستگاههایی که تعداد دادههای آنها در دوره
راستیآزمایی کمتر از  29روز بود حذف شدند .در نهایت
حدود  921ایستگاه باقی ماند که البته این تعداد بسته به مدل
 NWPو نیز برد پیشبینی متفاوت بود.
 -2-3-3دادههای پیشبینی

مدل  WRFکه در سالهای اخیر معرفی شده و برای
مقاصد پژوهشی و عملیاتی طراحی شده است ،یک مدل
شکل  -2پراکندگی ایستگاههای دیدبانی همدیدی روی جنوبغرب
ایران .نقاط روی شکل محل ایستگاهها را نشان میدهند.

آن چه که در این پژوهش مورد استفاده قرارمیگیرد
بارندگی تجمعی  21ساعته است .بارندگی تجمعی نیز از
ساعت  92UTCتا  92UTCروز بعد گزارش میگردد .در
مورد دیدبانیهای تجمعی شش ساعته که در ساعتهای ،99
 92 ،92و  UTC 91انجام شده بودند دیدبانی بارندگی در
ساعتهای  92 ،99یک روز با دیدبانی بارندگی در ساعت
 92و  UTC 91روز قبل جمع شدند (شکل  .)9بدین ترتیب
دیدبانی بارندگی تجمعی  21ساعته از ساعت  92UTCتا
 92UTCروز بعد به دست آمد.

عملیاتی رسمی در مراکز هواشناسی است و یکی از مدلهای
میان مقیاسی است که مورد توجه پژوهشگران و کارشناسان
هواشناسی در ایران قرار گرفته است .این مدل برای دوره سه
ماهه مورد نظر (اول دسامبر  2999تا  20فوریه  )2992اجرا
شد .در این تحقیق از تفکیک افقی  91کیلومتر استفاده شده
است .تفکیک افقی دادههای ناهمواری و کاربری زمین برابر
دو دقیقه (حدود چهار کیلومتر) است.
طرحوارههای فراسنجسازی فیزیکی که برای

WRF

استفاده شدهاند عبارتند از طرحاره لین 9و همکاران (خرد
فیزیک) ،موجکوتاه گدارد( 2تابش موجکوتاه) ،طرحواره
9

مونین19ابوکوف(01جانجیک اتا( ) 1الیهسطحی) ،مدل سطحی
99

 نوآلند( 2سطح خشکی ،)9طرحواره انرژی جنبشی تالطمی99

92

1

( )TKEملور- 0یامادا- 99جانجیک (اتا) (الیه مرزی سیارهای)،

99

91

91

و طرحواره کین 99فریچ (اتا جدید) (فراسنجسازی همرفت
92

کومهای).
اجرای مدل به صورت روزانه و برای ساعت 92UTC
شکل -3نحوهی به دست آوردن بارندگی تجمعی  24ساعته با
استفاده از دیدبانیهای شش ساعته.

بوده و در هر اجرا پیشبینی  21ساعت آینده برای دوره
راستیآزمایی گفته شده تولید شده است.

دادههای دیدبانی بارندگی برای ایستگاههای همدیدی در
جنوبغرب ایران که حدود  991ایستگاه بود استخراج شد
که تعداد روزهای دیدبانی در همه آنها یکسان نبود و برخی
از ایستگاهها در برخی از تاریخها دیدبانی منظمی گزارش
نکرده بودند .برای مثال ممکن بود یک ایستگاه که به صورت
شش ساعته گزارش دیدبانی داده بود ،در یک مورد ،به فرض

1- Lin
2- Goddard
3- Monin
4- Obukhov
5- JanjicEta
6- Noahland
7- land surface
8- Turbulent Kinetic Energy
9- Muller
10- Yamada
11- Kain - Fritsch
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جدول  -2چهار آستانهی بارشی بکار رفته.
محدودهی بارش

نوع بارش

9/9-1

سبک

1-99

متوسط

99-91

شدید

< 91

سنگین

 -4بحث و نتایج
برای بررسی بارش در جنوبغرب ایران ،بارشها به 1
آستانه بارشی تقسیم شد

سوزان ساسانیان و همکاران

باالترین مقدار ( )Hدارای بهترین حالت در بین نُه پیکربندی
از این نظر میباشد.
مقدار عددی امتیازمهارتی پیرس ( )PSSبین  9/991برای
پیکربندی سه و  9/992برای پیکربندی دو متغیر بوده است.
 -2-1-4راستی آزمایی پیشبینی وقوع یا عدم وقوع
بارش برای آستانه 5-10میلیمتر

نتایج بدست آمده نشان میدهد که کمیت نسبت صحیح
( )PCبرای کلیه پیکربندیها بین  01/1تا  01/1درصد موارد
پیشبینی وقوع یا عدم وقوع بارش بدرستی انجام شده است.
کمیت اریبی ( )Bمحاسبه شده در نُه پیکربندی گویای

 -1-4راستیآزمایی پیشبینی وقوع یا عدم وقوع بارش

آن است که در تمامی پیکربندیها ،مدل دارای فرا پیشبینی

برای آستانههای مختلف

بوده با این حال با توجه به عدد یک برای پیکربندی سوم که

با توجه به دادههای جداول توافقی و روابطی که پیش از

کمترین مقدار در بین اعداد اریبی میباشد و از آنجا که

این تعریف شد ،در هر یک از آستانههای بارشی تعریف

مقدار  Bبرای پیشبینی کامل یک است میتوان این

شده ،کمیتهای راستیآزمایی محاسبه و نمودارهای مربوطه

پیکربندی را از نظر مقدار اریبی مناسب دانست.

ترسیم میشوند.

مقدار کمیت آهنگبرخورد ( )Hبرای نُه پیکربندی از
 1/1تا  99/0متغیر میباشد.

 -1-1-4راستیآزمایی پیشبینی وقوع یا عدم وقوع
بارش برای آستانه  0/1-5میلیمتر

نتایج بدست آمده نشان میدهد که کمیت نسبت صحیح
( )PCبرای کلیه پیکربندیها بین  92/1تا  91/1درصد موارد

مقدار عددی امتیاز مهارتی پیرس ( )PSSبرای نُه
پیکربندی بین  9/922برای پیکربندی سه و  9/919برای
پیکربندی دو متغیر بوده است.

پیشبینی وقوع یا عدم وقوع بارش بدرستی انجام شده است و

 -3-1-4راستیآزمایی پیشبینی وقوع یا عدم وقوع

با توجه به اینکه مقدار این کمیت برای پیشبینی کامل ،برابر

بارش برای آستانه  10-15میلیمتر

واحد و برای پیشبینی کامالً نادرست ،صفر میباشد،

کمیت نسبتصحیح ( )PCبرای کلیه پیکربندیها

پیکربندی سه نسبت به سایر پیکربندیها دقت قابل قبولتری

بین 09/9برای پیکربندیهای چهار ،پنج و هشت تا  01برای

دارد.

پیکربندی سه متغیر بوده است.

کمیتاریبی ( )Bمحاسبه شده در نُه پیکربندی گویای آن

کمیت اُریبی ( )Bمحاسبه شده نشان میدهد که در تمامی

است که در تمامی پیکربندیها ،مدل دارای فراپیشبینی

پیکربندیها به جز پیکربندی سه که دارای فروپیشبینی

بارش بوده است .با این حال با توجه به عدد  9/2برای

است ،در سایر موارد فراپیشبینی داشتهایم .از آنجا که

پیکربندی سوم که کمترین مقدار در بین اعداد اریبی میباشد

پیکربندی سه با عدد  9/0نزدیکترین عدد به یک است

و از آنجا که مقدار  Bبرای پیشبینی کامل یک است،

(نزدیک به پیشبینی کامل) میتوان این پیکربندی را از نظر

میتوان این پیکربندی را از نظر مقدار اریبی مناسب دانست.

مقدار اریبی مناسب دانست.

مقدار کمیت آهنگ برخورد ( )Hبرای نُه پیکربندی از
 29/0تا  99/2متغیر است .از این رو پیکربندی دو با توجه به

میزان کمیت آهنگبرخورد ( )Hبرای نه پیکربندی از
 9/9تا  1/1متغیر است.

شماره  ،09-09پائیز و زمستان ( 9901دو فصلنامه)

مجله علمی و ترویجی نیوار

29

مقدار عددی امتیاز مهارتی پیرس ( )PSSبین  9/999برای

مقدار عددی امتیاز مهارتی پیرس ( )PSSبرای نُه

پیکربندی هفت و  9/919برای پیکربندی چهار متغیر بوده

پیکربندی بین  9/991برای پیکربندی دو و  9/991برای

است.

پیکربندی هشت متغیر بوده است.
 -2-4نتایج

 -4-1-4راستیآزمایی پیشبینی وقوع یا عدم وقوع
بارش برای آستانه بیشتر از15میلیمتر

با توجه به کمیت نسبت صحیح ( )PCبرای بارشهای زیر
 91میلیمتر پیکربندی سه ،متوسط  09درصد پیشبینی وقوع

کمیت نسبت صحیح ( )PCبرای کلیه پیکربندیها 01/0

یا عدم وقوع بارش را بدرستی انجام داده است و برای

تا  09/9درصد موارد پیشبینی وقوع یا عدم وقوع بارش به

بارشهای بیش از  91میلیمتر (سنگین) پیکربندی دو با 09

درستی انجام شده است.

درصد صحت پیشبینی وقوع یا عدم وقوع بارش را به درستی

مقایسه کمیت اریبی ( )Bبرای نُه پیکربندی گویای آن

انجام داد.

است که در تمامی پیکربندیها به جز پیکربندیهای دو و سه

مقایسه کمیت اریبی ( )Bبرای نُه پیکربندی در چهار

که دارای فروپیشبینی هستند و پیکربندی چهار که مقدار

آستانه بارشی گویای آن است که در بارشهای خفیف و

یک را میدهد ،مدل دارای فراپیشبینی است .از آنجا که

متوسط ،مدل فراپیشبینی ،برای بارشهای شدید غیر از

مقدار  Bبرای پیشبینی کامل یک است ،میتوان پیکربندی

پیکربندی سه و برای بارشهای سنگین غیر از پیکربندی دو و

چهار را از نظر مقدار اریبی مناسب دانست.

سه ،مدل دارای فراپیشبینی است .همچنین این کمیت برای

مقدار آهنگبرخورد ( )Hبرای نُه پیکربندی از  2/9تا
 0/1متغیر است.

بارشهای خفیف تا شدید پیکربندی سه و برای بارشهای
سنگین پیکربندی چهار را مناسب ارزیابی کرده است.

شکل  -4کمیت راستیآزمایی نسبت صحیح ) (PCبین نُه پیکربندی برای  4آستانه بارشی

شکل  -5کمیت راستیآزمایی اریبی ) (Bبین نُه پیکربندی برای  4آستانه بارشی
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کمیت آهنگ برخورد ( )Hنیز پیکربندی دو را برای

امتیاز مهارتی پیرس ( )PSSپیکربندی دو را برای

بارشهای خفیف تا متوسط ،پیکربندی چهار را برای

بارشهای زیر  99میلیمتر ،پیکربندی چهار را برای بارشهای

بارشهای شدید و پیکربندی هشت را برای بارشهای سنگین

شدید و پیکربندی  1را برای بارشهای سنگین مناسب

مناسب تشخیص داده است.

ارزیابی کرد.

شکل  -6کمیت راستیآزمایی آهنگ برخورد ) (Hبین نُه پیکربندی برای  4آستانه بارشی

شکل  -7امتیاز مهارتی پیرس ) (PSSبین نه پیکربندی برای  4آستانه بارشی

با بقیه پیکربندیها نتایج نسبتاً بهتری را ارائه میدهند.

روی پیشبینی بارش یک منطقه دارد و مشاهده میشود که

میتوان گفت که استفاده از پیکربندی دو (الیه مرزی

استفاده از گزینههای متفاوت برای همرفت بیشترین تأثیر را

سیارهای ( ،)MYJTKEالیه سطحی ( ،)MOJزمین سطح

در پیشبینی بارش دارد .با محاسبه بازه اعتماد برای سنجههای

( ،)Ufiednoahهمرفت کومهای ( ،)KFخرد فیزیک

راستیآزمایی مورد بررسی در این تحقیق ،نتایج در سطح

( )Kesslerو تابشجوی ( ))Didhia/rrtmیا سه (الیه مرزی

 %01معنیدار است .نتایج نشان میدهد که مدل مورد بررسی

سیارهای ( ،)MYJTKEالیه سطحی ( ،)MOJزمین سطح

با همهی ترکیبهای طرحوارههای بکار رفته دارای پیشبینی

( ،)Ufiednoahهمرفت کومهای ( ،)GD Ensembleخرد

اضافی است ،هر چند مقدار پیشبینی اضافی برای آستانههای

فیزیک ( )Kesslerو تابشجوی ( ))Didhia/rrtmدر مقایسه

مختلف متفاوت است.

استفاده از گزینههای فیزیکی مختلف تأثیر قابل توجهی بر
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 درMM5  بررسی عملکرد موردی مدل میان مقیاس،9911
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