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چکیده

این تحقیق به منظور شبيه سازي دما و بارش به كمك مدل اقلیمی منطقهای ( )RegCM4.5در شمال و غرب
ایران در دوره آماري  1986-2015در مقطع زماني فصلي انجام شد .در اين بررسي از داده هاي بازتحلیل
 NNRP2به عنوان شرايط اوليه و مرزي مدل اقلیمی  RegCM4.5و همچنين شش طرحواره پارامترسازی
مختلف براي شبيه سازي استفاده شد .نتایج نشان داد که مدل  RegCM4.5از پتانسیل مناسبی برای شبیه
سازی میانگین بارش و دمای سطح زمین برای منطقه شمال و غرب ایران برخوردار است .میزان اریبی مدل
برای دمای سطح زمین در مناطق مختلف ایران با استفاده از طرحوارههای پارامترسازی متفاوت است .در
بيشتر موارد ،ریشه میانگین مربعات خطا بین دمای میانگین فصلی پسپردازششده و دیدهبانی کمتر از 1
درجه سلسیوس و همچنین ضریب هبستگی آنها بیش از  0/9بود .بهطور کلی ،با توجه به شبیهسازیهای
دمای سطح زمین ،با استفاده از دادههای مدل پس از اعمال پسپردازش با طرحوارههای هولتسالگ -گرل
و هولتسالگ -کو ،در مقایسه با سایر شبیهسازیها ،روی منطقه مورد مطالعه عملکرد بهتری حاصل شد .در
شبیهسازی بارش ،اریبی خشک با بیشترین مقدار میانگین ( )∼1/75 mm/dayروی منطقه شمال ایران
نشان داده شد ،در حالی که کمترین میانگین اریبی بارش ( ،)-0/34 mm/dayعمدتاً در منطقه غرب ایران
واقع شده است .در مقایسه شش طرحواره پارامترسازی ،ثابت شد که طرحواره امانوئل بهترین طرحواره
برای شبیهسازی میانگین بارش فصلی در منطقه شمال-غرب است .بهطور کلی ،برای ميانگين بارش فصلی،
طرحواره امانوئل در كنار دو طرحواره هولتسالگ و  UW PBLبا همبستگی بین  0/55-0/75و انحراف معیار
نرمال نزدیک به  ،1پيشنهاد مي شود.
کلمات کلیدی :بارش ،دما ،طرحواره الیه مرزی سیاره ای ،طرحواره همرفت ،مدل اقليمي منطقهاي RegCM4.5

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول مکاتبهa.kamali@srbiau.ac.ir :
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بسیاری از محققان قرار گرفته ،مدل  RegCMمیباشد.
از مدلهای اقلیمی منطقهای  RegCMمیتوان برای
شبیهسازی اقلیم و پیشبینی در مقیاسهای منطقهای
که یک وسیله مهم و مؤثر برای بررسی تغییرات اقلیمی
منطقه است ،استفاده کرد .نسخه اول مدل ، RegCM
 ، RegCM1از مدل میانمقیاس نسخه  )MM4( 4توسط
 ، NCARایاالت متحده آمریکا در اواخر دهه 1980
تولید شد (آنتس و همكاران .)1987،براي استفاده مدل
 MM4در پژوهش هاي اقليمي ،تعدادي طرحواره فيزيكي
پارامترسازي مرتبط با انتقال تابش و فيزيك سطح زمین
در نخستين نسخه از مدل منطقه اي  RegCM1به كار

اثـرات تابشــي بخار آب ،ازون ،اكسيژن ،منواكسيد كربن
و ابرها لحاظ شده اسـت (كيان و جيورجي.)1999 ،
در مدل  RegCM3بـراي پـارامترسازي هريـك از
پديـدههـاي فيزيكــي ماننــد همرفــت ،توپــوگرافي
و تــابش ،طرحــوارههــاي متعــددي وجــود دارد.
طرحواره هاي تابشي كه براي مـدل  RegCM3اسـتفاده
مـيشـود اكثـرا ً برمبنـاي طرحـواره فيزيكـيCCM3
مـيباشنـــد .طرحـواره  CCM3ساختاري مشابه با
 CCM2دارد ،با ايـن تفـاوت كـه اثـر گازهـاي گلخانـهاي
( ،CFCs ، CH4و  (NO2هواویزهای جو و محتوي يخ ابر
نيـز در آن لحـاظ شـده اسـت (كيل و همكاران.)1996 ،
مهمتـرين ويژگي مدل ،ساختار شبكهاي مدل است كه
بدين طريق قدرت تفكيـك افقـي مـدل بطـور نسبي
در نواحي حاشيهاي افزايش مـييابـد (كيان و جيورجي،
 .)1999نسخه چهارم مدل ،نسخه تکامل یافته مدل
 RegCM3است .هسته ديناميكي مدل  RegCM4يك
مدل هيدرواستاتيك تراكم پذير با سيستم مختصات قائم
سيگما است كه بر روي بستار از نوع آراكاوا Bاجرا ميشود
(الگويندي و همكاران.)2014 ،
مدلهای  RegCMبیشتر برای مطالعه اقلیم آسیا
و بسیاری از مناطق جهان استفاده می شود .مطالعات
متعددی در نقاط مختلف جهان انجام شده است تا
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مقدمه
برای درک بهتر ماهیت پیچیده جو و پیشبینی
تغییرات آن در آینده میتوان مدلی از اقلیم با استفاده از
قوانین و روابط ریاضی بین پارامترهای مختلف جو فراهم
و سپس جواب سواالت مختلف را بررسی نمود .به علت
پیچیدگی معادالت از نظر ریاضی ،تعداد زیاد آنها و نیز
پیچیده بودن شرایط مرزی ،حل این معادالت بهصورت
تحلیلی امکانپذیر نیست .بنابراین دانشمندان برای حل
این معادالت به روشهای عددی متوسل شدند (سیاری و
همکاران .)1390،ریچاردسون در سال  1992اولین مدل
عددی اقلیمی را معرفی کرد .تا قبل از آن این معادالت با
دقت پایین و بهصورت دستی حل میشدند تا اینکه در
دهه  1970با ظهور رایانهها تحول عظیمی در مدلسازی
اقلیم بهوجود آمد .مدلهای اقلیم جهانی اطالعات
محدودی را در مورد اثرات تغییر اقلیم در مقیاس منطقهای
و محلی فراهم میکنند .علیرغم شبیهسازیهای مناسب
در مقیاس جهانی و قارهای ،محدودیتهایی در ارتباط با
تفکیک پایین این مدلها وجود دارد.
مدلهای دینامیکی امکان بررسی جزئیات پدیدههای
جوی میانمقیاس و مقیاس منطقهای را در مناطق مختلف
جهان فراهم میکند .این مدلها بهصورت ابزاری کارآمد،
درک فرآیندهای دینامیکی حاکم بر وقوع پدیدههای جوی
و اقلیمی را آسانتر ساختهاند .یکی از مدلهای اقلیم
منطقهای ) (RCMکه در سالهای اخیر مورد استفاده

گرفته شد (ديكنسون و همكارن .)1989 ،در اوایل دهه
 RegCM ، 1990به  RegCM2ارتقا یافت که نسخه
نسل دوم این مدل است (جیورجی و همکاران )1993 ،
و بر اساس نسخه هیدرواستاتیک  MM5میباشد (گرل
وهمکاران  .)1994 ،پیشرفت ها مربوط به دینامیک
و فیزیک مدل بود .در اواخر دهه  ، 1990جیورجی و
میرنس  RegCM2را به  RegCM2.5ارتقا دادند (جیورجی
و میرنس )1999،که شامل به روزرسانیهایی برای اجزای
فیزیکی و یک ماژول هواويز ساده بود .در نهايت تعدادي
از طرحواره هاي جديد به مدل اضافه شد كه مي توان
به جايگزيني طرحواره انتقال تابش CCM2 1با نمونه
 CCM3آن اشاره كرد .در طرحواره انتقال تـابشCCM2

فاطمه خیاطیان یزدی و همکاران

298
نشریه هواشناسی و علوم ّجو
جلد  ،2شماره  ،4زمستان 1398

حساسیت طرحوارههای همرفتی را به متغیرهای مدل
سازی شده با  ،RegCMبه ویژه میزان بارش و دما بررسی
کند .به عنوان مثال  ،زو و اسمال ( ،)2002لیانگ و یوان
( )2016در آمریکا  ،وانگ ( )2007در اروپا ،دیویس و
همکاران ( )2005در آفريقا  ،و همچنين داش و همكاران
( ،)2005چو و همكاران ( )1999در جنوب شرق آسیا ،
مطالعاتی از این نوع داشته اند و هر یک به نوعی اهمیت
وتأثیر طرحوارههای فیزیکی بر نتایج مدلسازی عددی
را آشکار میسازند .علي و همكاران ( )2015حساسیت
طرحوارههای پارامترسازی همرفت را با استفاده از مدل
اقليم منطقهای ( )RegCM4.3در شرق و جنوب آسیا
مورد بررسي قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که تمامی
طرحوارههابه شدت از تغییرات مکانی و تغییرات فصلی
ویژگیهای اقلیمی در منطقه متأثر میگردند .به عنوان
بهترین نتایج را در ارتباط با بارش و دما نشان داده
است .همچنين نتايج پژوهش يادشده بيانگر آن است كه
مناسب ترين طرحواره براي مطالعة بارش هاي جنوب آسيا
طرحوارة گرل است .طرحوارههای مختلف پارامترسازی
همرفتی تأثیرات متفاوتی بر بارندگی در منطقه جنوب
شرق آسیا در سالهای مختلف دارد (چانگ و همکاران ،
 2018؛ نگو ‐ دوچ و همکاران 2017 ،؛ اوزترك و همکاران
 .)2017 ،این تأثيرات ممکن است به دلیل عملکرد متفاوت
طرحوارههای پارامترسازی همرفتی با توجه به انتخاب
موارد مختلف باشد .نتایج چانگ و همکاران نشان میدهد
که شبیه سازی میزان بارش جنوب شرقی آسیا نسبت به
انتخاب طرحواره سطح زمین حساس بوده و استفاده از
مدل عمومي سطح زمین ويرايش  )CLM4.5( 4.5را برای
شبیه سازی بارش توصیه می کند (چانگ و همکاران،
.)2018
آجی و همکاران ( )2019از مدل اقلیمی RegCM4.4
برای مطالعه حساسیت ریزمقیاسنمایی اقلیمی منطقهای
جنوب آسیا در طول دوره  1998-2002استفاده کردهاند.
به منظور ارزيابي بهترین طرحواره بارش همرفت ،از

طرحواره الیه مرزی سیاره ای ( 3)PBLو مدل عمومي
سطح زمین ( )CLM 4.5بهره بردند .نتایج به دست
آمده نشان داد كه استفاده از طرحواره تيدكه به عنوان
طرحواره همرفت و اليه مرزي سياره اي دانشگاه واشنگتن
( )UWبه عنوان طرحواره  PBLنتايج بهتري را به دست
مي دهد .شبیهسازی با این طرحوارههای پارامترسازی به
خوبی الگوی بارش موسمی را با همبستگی قابل توجهی
( )R٢<0/93نسبت به دیدهبانیها نشان میدهند .در اين
بررسي دما نیز به خوبی با مدل شبیهسازی شده است.
بنابراین RegCM4.4 ،با استفاده از این طرحوارههای
پارامترسازی بیشتر برای شبیهسازی میدانهای هواویزها
و تابش مستقیم هواوبزها برای دوره  2011–2014بر
روی همان حوزه مورد استفاده قرار گرفت.
در مرور سوابق تحقيق ،در ایران نیز پژوهشهایی
در زمینه ارزيابي طرحواره ها و عدمقطعیت مدل ها و
سناريوهاي اقليمي با استفاده از مدل  RegCMانجام شده

است این تحقیقات نشان میدهند که در اجرای مدل اقلیم
منطقهای ،کدام یک از طرحوارهها نتایج مطلوبتری را
ارائه میدهند .باباييان و همكاران ( )1386با شبيه سازي
ماه هاي سرد سال هاي  1376و  1379با استفاده از مدل
 RegCM3به حساسيت سنجي اين مدل به طرحواره هاي
مختلف بارش همرفتي (طرحواره گرل ،طرحواره کو-
اصالح شده و طرحواره امانوئل) پرداختند .نتایج نشان داد
شبیهسازی بارش در ایران به شدت بستگی به موقعیت
مرکز دامنه و طرحوارههای همرفتی مختلف مدل دارد .بر
اساس نتايج به دست آمده ،مناسبترين طرحواره جهت
برآورد بارش در مناطق شمال شرق ،جنوب شرق و جنوب
غرب ايران و همچنين جنوب غرب درياي خزر ،طرحواره
كو است .در مقابل طرحواره امانوئل براي مناطق مركزي
و غربي ايران و طرحواره هاي گرل و كو براي شمال غرب
ايران با كمترين خطا توانمندیهای خوبی را نشان دادند.
ايراننژاد و همكاران ( )1388در پژوهشي با استفاده از
مدل  RegCM3به ارزيابي تأثير طرحواره هاي مختلف
پارامترسازي همرفت در شبيه سازي ميدان هاي دما و

2- Tiedtke

3- Planetary Boundary Layer

یک نتیجه کلی ،طرحواره تیدکه 2با کمترین مقدار RMSE
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ش پژوهش
رو 
توصیف مدل RegCM4.5
در مقایسه با نسخههای قبلی ،مهمترین بروزرسانی
برای  )1( RegCM4.5اجرای مدل سطح زمین CLM4.5
( )2اتخاذ هسته دینامیکی غیر هیدرواستاتیک MM5
( )3ارتقاء داده های سطح زمین از ( USGSسازمان زمین
شناسی ایاالت متحده) توپوگرافی جهانی به USGS-
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از دادههای بازتحلیل  ، NNRP1دادههای دمای سطح دریا
و دادههای سطح زمین و طرحوارههای همرفت استفاده
کردند .طرحواره کو به نسبت دو طرحواره گرل و امانوئل
خطای کمتری را در اجرای الگوسازی بارش منطقه
داشت .مفيدي و همكاران ( )1396به ارزيابي حساسيت
مدل  RegCM4به طرحواره هاي پارامترسازي همرفت
در مدل سازي بارش هاي بهاره در محدوده خاورميانه و
شمال غرب ايران در سال  2004پرداختند .نتايج بيانگر
آن است که مدل  RegCM4حساسيت زيادي به انتخاب
نوع طرحواره همرفت در مدل سازي بارشهاي بزرگ
مقياس و بارش همرفتي دارد .ارزيابي عملکرد طرحواره ها
در برآورد بارش بزرگ مقياس و همرفتي ،نشان از برتري
نسبي طرحواره کو به طرحواره هاي امانوئل و گرل دارد.
آنها نشان دادند با نزديک شدن به دوره گرم سال ،مدل
عدم قطعيت بيشتري مي يابد .مقدار خطا و اريبي مقادير
بارش همرفتي نيز حاکي از آن است که هر سه طرحواره
مدل در برآورد مقدار بارش همرفتي ،هم در مقياس
بزرگتر بر روي خاورميانه و هم در مقياس کوچکتر بر
روي شمال غرب ايران از اريبي منفي برخوردار هستند.
تقي لو و همكاران ( )1398نيز با استفاده از مدل اقليم
منطقه اي  RegCM4.3اقليم ايران را براي دوره زماني

( ،)1398در تحقیقی نشان دادند که مناسبترین
طرحوارهها برای بررسي ميانگين ماهانه دماي هوا عبارتند
از طرحواره هاي اليه مرزي هولتسالگ و  UW PBLبه
ترتيب در ماه هاي سرد و گرم سال عملكرد بهتري دارند.
همچنين در صورت استفاده از طرحواره همرفت تيدكه در
 RegCM4براي بارش شبيهسازيشده ،همبستگي زماني و
مكاني بيشتري با بارش مشاهداتي در منطقه ايران خواهد
داشت.
در حالی که این مطالعات مشخص کردهاند که کدام
یک از پارامترهای همرفتی مناسبترین برای جنوب
شرقی آسیا است ،اما هنوز نتیجهگیری کاملی در دست
نیست و همچنان تحقیق طرحواره مناسب ارزشمند است.
انتخاب طرحواره پارامترسازی همرفتی مناسب برای بارش
فصل مرطوب در ایران از اهمیت ویژهای برخوردار است.

299

جلد  ،2شماره  ،4زمستان 1398

بارش فصل زمستان براي سال  1379در ايران پرداختند.
يافته ها بيانگر آن است كه مقادير دما و بارش شبيه سازي
شده با استفاده از طرح واره هاي مختلف همرفت در دوره
مورد مطالعه در ايران بسيار شبيه يكديگر است و توان
پيش بيني مدل  RegCMبراي ميدان دما باالتر از بارش
است .آن ها با توجه به ساختار ساده تر و كم هزينه تر،
طرحواره كو را در مطالعه اقليمي و منطقه اي در
بازه هاي فصلي ،الاقل در منطقه ايران توصيه مي كنند.
در پژوهش ديگري ،مدیریان و همکاران ( )1388جهت
شبیهسازی پارامتر دما در خراسان ،طرحواره گرل و
برای بارش ،طرحواره کو را پیشنهاد کردهاند .قهرمان
و همکاران ( )١۳٩۴تحقیقی را به منظور تعیین روش
برتر پسپردازش آماری بر بارش حاصل از اجرای الگوی
 RegCM4در منطقه شمال غرب ایران انجام دادند .آنها

شش ساله ( )2010-2015شبيه سازي نمودند .بدين
منظور از طرحواره هولتسالگ براي اليه مرزي سياره اي
و طرحواره همرفت امانوئل استفاده شد .نتايج اين مطالعه
نشان داد که شبیهسازی به روش اقلیم منطقهای RegCM
میتواند روش مناسبی برای برآورد پارامترهای بارش و
دما باشد به طوري كه شبيهسازي داده هاي دما عليرغم
برآورد مقادير اندكي از داده هاي تجربي به دليل ضريب
همبستگي باال با داده هاي تجربي ،كارائي بااليي مي تواند
داشته باشد .برای پارامتر بارش اگرچه برآورد مدل در
بعضی ایستگاهها با دادههای ثبت شده ایستگاهی تفاوت
چشمگیری دارد از حیث اینکه مدل میتواند الگوی بارش
و همچنین روند تغییرات ساالنه را بهخوبی برآورد کند
حائز اهمیت است .همچنین ،عليزاده چوبري و همکاران

فاطمه خیاطیان یزدی و همکاران

ﺟﺪول  .1ﭘﺎراﻣﺘﺮيﺳﺎزي ﻣﺪل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ RegCM4.5
جدول  .1پارامتریسازی مدل مورد استفاده در این تحقیقRegCM4.5
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Hydrostatics

Dynamics

44 °E – 64 °E and 25 °N – 40 °N
Central Lat. and Lon. 32.0 °N, 53.0 °E

Model domain

60 km horizontal and 18 sigma vertical levels

Resolution

)ERA-Interim (EIN15

Initial and boundary conditions

WK–OI SST weekly optimal interpolation dataset

Sea surface temperature

)CLM4.5 (Yang et al., 2018b

Land surface parameterization

Relaxation, exponential technique

Lateral boundary

)Explicit moisture (SUBEX) (Pal et al., 2000

Moist physics scheme

)(Zeng et al., 1998

Ocean flux scheme

)Modified CCM3 (Kiehl et al., 1996

Radiation scheme

)Arakawa and Schubert (Arakawa and Schubert, 1974

Convective closure assumption

)Holtslag PBL (Beljaars and Holtslag, 1990
)UW PBL (Bretherton et al., 2004

PBL Parameterization

)MIT-Emanuel (Emanuel, 1991
)Kuo (Anthes et al., 1987b
)Grell (Grell, 1993

Convective parameterization

( NGAآژانس اطالعات ملی جغرافیایی)  GMTEDکه
دارای قدرت تفکیک عمودی باالتری است؛ و ( )4اضافه
کردن گزینهای برای هواویزها (یانگ و همکاران.)2018 ،
 RegCM4.5دارای طرحوارههای مختلف پارامترسازی
است و نتایج شبیهسازی مدل اقلیمی برای طرحوارههای
مختلف در مناطق مختلف اقلیمی کام ً
ال متفاوت است
(نوگروتو .)2016 ،بنابراین ،در فرآیند ایجاد مدل اقلیمی
منطقهای  ،RegCM4.5الزم است تا به طور جامع اثرات
طرحوارههای مختلف پارامترسازی در نتایج شبیهسازی و
تعیین یک راه حل بهینه مقایسه شود .بنابراین ،با تجزیه
و تحلیل پیشبینی  30ساله گذشته (،)1986-2015
عملکرد  RegCM4.5در شبیه سازی دما و بارش در ایران
ارزیابی میشود.

انتخاب طرحواره پارامتریسازی مدل
مدل  RegCM4.5طرحوارههای مختلفی مانند

طرحواره الیه مرزی سیارهای ( ، )PBLطرحواره صریح
رطوبت ،طرحواره همرفت ،طرحواره تابش و طرحواره
پوشش سطح زمین را دارا میباشد .بنابراین ،یکی از
موضوعات بسیار مهم انتخاب یک طرحواره فیزیک مناسب
در مدل است .خالصه ای از پیکربندی مدل که در این
مطالعه مورد استفاده قرار گرفت ،در جدول  1نشان داده
شده است .طرحوارههای فیزیکی که در این تحقیق به کار
برده شدهاند ،سه طرحواره پارامتریسازی همرفت شامل
طرحواره ( MIT-Emanuelامانوئل ( Kuo )1991 ،آنتس
وهمکاران  )1987 ،و گرل ( ،)1993 ،Grellو دو طرحواره
الیه مرزی سیارهای شامل  PBL Holtslagو UW-PBL
(برترتون و همکاران  .)2004 ،طرحواره صریح رطوبت
)( (SUBEXپال و همکاران  ،)2000 ،طرحواره تابش
(( )CCM3كيل و همكاران ،)1996 ،طرحواره پوشش
سطح زمین ( )CLMنسخه ( CLM4.5یانگ و همکاران
 ،)2018 ،و الگوریتم شار جو-اقیانوس که توسط زینگ

ارزیابی میزان حساسیت طرحوارههای مختلف در مدل اقلیمی ...

4- European Centre for Medium Range Weather Forecasts
5- Sea Surface Temprature
6- National Oceanic and Atmospheric Administration
7- Global Topographic
8- Global Land Cover Characterization
9- Soil Moisture Data
10- United States Geological Survey

) [NI: (36.5°N–39°N, 45°E–56°Eو غرب ایران
]) (31°N–39°N, 45°E–50°Eاز حوزه مادر برای تجزیه
و تحلیل دقیق انتخاب شدهاند (شکل .)1
دمای میانگین و بارش ميانگين ماههای ژانویه ،فوریه،
مارس و آوریل( (JFMAدر دوره  30ساله ()1986-2015
با استفاده از مدل  RegCM4.5شبیهسازی شدند .براي هر
منطقه شش بار مدل  RegCM4.5با دو طرحواره الیه مرزی
سیارهای ( Holstlagو )UWو سه طرحواره پارامتریسازی
همرفتی (امانوئل ،کو و گرل) اجرا گردید .به منظور بررسی
توانایی مدل در شبیه سازی دما ،ابتدا دادهها با مقادیر
دیدهبانیشده مقایسه شدند .میانگین اریبی  30ساله
دماي  JFMAبرای هر شش طرحواره مطابق رابطه ()3
محاسبه شد.
[WI:

ارزیابی نتایج مدل
برونداد مدل شامل دادههای اتمسفری ) ،(ATMپوشش
سطحی ) (SRFو تابشی) (RADبا فرمت  NetCDFبوده
که هرکدام حاوی تعداد زیادی از متغیرهای هواشناسی
هستند .جهت پردازش برونداد مدل ،از روش میانگین
متحرک ) (MAاستفاده میشود.
11
در روش  MAکه از شاخص درجه موازنه جرم
) (DMBاستفاده میگردد ،تعیین مناسبترین دوره زمانی
11- Degree of Mass Balance
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اندازهگیری ،مشاهده و محاسبه
در این پژوهش از مجموعه دادههای بازتحلیل
NNRP2با تفکیک افقی  2/5درجه برای دوره زمانی
اول ژانویه  1986تا  31آوریل  2015استفاده شدهاست.
دادههای مورد نیاز در اجرای مدل RegCM4.5از مرکز
 ICTPبا فرمت  NetCDFشامل سه دسته داده اصلی
میباشد ( )1مجموعه داده  NNRP2در مقیاس روزانه 6
4
ساعته كه توسط مركز اروپايي پيشبينيهاي ميان مدت
( )ECMWFتوليد گرديده برای ارائه شرایط اولیه و
مرزی شبیه سازی استفاده گردید )2( .دادههای دمای
سطح دریا )SST( 5در همان مدت ،به صورت هفتگی و با
تفکیک یک درجه از نوع  OISSTاز سازمان ملی اقیانوس
و جو آمریکا )NOAA( 6مورد استفاده قرار گرفت)3( .
7
دادههای سطح زمین ،شامل دادههای توپوگرافی جهانی
8
( ،)GTOPOدادههای پوشش گیاهی یا کاربری اراضی
( )GLCCو دادههای نوع خاک 9با وضوح  30ثانیه از
سازمان زمینشناسی ایاالت متحده آمریکا)USGS( 10
است.
از آنجا که ایران کشوری گسترده با توپوگرافی متنوع
است ،در فصول مختلف دارای آب و هوای مختلفی است و
اقلیم مناطق مختلف عمدتا تحت تأثیر فصل مرطوب این
مناطق است .در بیشتر قسمتهای شمال و غرب ایران
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و همکاران (زینگ و همکاران )1998 ،با فرضیه بستار
آراكاوا-شوبرت (آراكاوا و شوبرت  )1974 ،میباشند.
عالوه بر این ،در این تحقیق شش ترکیب احتمالی،
که به معنی پیکربندی مدل  RegCM4.5است ،با ترکیبی
از دو طرحواره الیه مرزی سیارهای ( )PBLو سه طرحواره
همرفتی انجام شده و سایر طرحوارههای پارامتریسازی
ثابت فرض شده است ،همانطور که در جدول  1ذکر شده
است.

بارندگی در ماههای ژانویه تا آوریل (دی تا فروردین) رخ
میدهد که به عنوان فصل سرد و مرطوب نیز شناخته می
شود .در این تحقیق ،برای بررسی عملکرد شبیه سازی
 RegCM4.5در مناطق مختلف ایران ،منطقه سرد و بارانی
ایران به دو زیر منطقه تقسیم گردید (به عنوان مثال ،
شمال و غرب ایران) .حوزه مادر كه در شكل  1-3نشان
داده شده است کل فالت ایران مي باشد و دو حوزه درونی
که در حوزه مادر قرار دارد با كادر سیاه مشخص شده
اند .شبیه سازی دما و بارش در حوزه مادر كه در جنوب
غرب آسيا واقع است در محدوده طول جغرافيايي 44°E
 – 64°Eو عرض جغرافيايي  25°N – 40°Nبه مركزيت
 32°Nو  53°Eانجام شدهاست .دو منطقه شمال ایران

فاطمه خیاطیان یزدی و همکاران
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شكل  .1محدوده و جزئيات توپوگرافي ( )mمنطقه مورد مطالعه

ﺷﮑﻞ  -1ﻣﺤﺪوده و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ) (mﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

گذشته (طول پنجره) با اهمیت است .شاخص مذکور بر
اساس رابطه ( )1تعیین و مقادیر اصالحی طبق رابطه ()2
محاسبه مي شود (مککالر و استول.)2008 ،
n

( )1

i

∑M
i =1
n

∑O

i

= DMBn

i =1

 DMBnشاخص درجه موازنه جرم با طول پنجره ،n
 Miداده مدل شده و  Oiداده دیدهبانی است.
( )2

DMO
DMBn

= QPFc

 QPFcمیزان تصحیحشده مدل و  DMOبرونداد
مستقیم مدل میباشد .لذا مناسبترین طول پنجره (دوره
زمانی گذشته) از جهت کمتربودن میانگین اریبی مقادیر
پسپردازششده انتخاب گردید.
مبنای کار در این تحقیق تقسیم دادهها به صورت 85%
و  15%بوده ،لذا سالهای  1986تا  1989برای آموزش و
 1990تا  2015برای آزمون در نظر گرفته شد .به منظور
بررسی دقت و برآورد میزان خطای پیشبینی در مقایسه با
دما و بارش دیدبانی ،از شاخص خطای اریبی استفاده شد.

برای اندازهگیریهای کمی عملکرد مدل و عدم
قطعیت در دیدهبانیها برای میانگین بارش و دما از
میانگین خطای اریبی ،(MBE) 12میانگین خطای

مطلق ) ،13(MAEریشه میانگین مربعات خطا،)RMSE( 14
ضریب همبستگی پیرسون )PCC( 15و توزیع چگالی
احتمال ) 16(PDFاریبی دما و بارش استفاده گردید.
کمیتهای  PCC ،RMSEو  PDFاطالعات را در سطح
نقاط شبکه ارائه میدهند در حالیکه  MBEاین کار را در
سطح منطقه انجام میدهد .نمودار تیلور برای جمعبندی
ارزیابیهای فوق و برای نشان دادن انحراف معیار نتایج
پیکربندیهای مختلف مدل از دیدهبانیهای ایستگاههای
همدیدی استفاده شدهاست MAE ،MBE .و RMSE
مطابق با روابط زير محاسبه میشوند (ويلمات و ماتسورا،
:)2005
()3

		
1 N
MBE
=
( ∑ )M i − Oi
N i =1
12- Mean Bias Error
13- Mean Absolute Error
14- Root Mean Square Error
15- Pearson Correlation Coefficient
16- Probability Density Function

ارزیابی میزان حساسیت طرحوارههای مختلف در مدل اقلیمی ...

()4


− Oi

		
()5

− Oi ( 2

N

i

∑M
i =1

N

i

∑ )M
i =1

		

1
N

1
N

=
MAE

RMSE
=

شود .اگر احتمال وقوع یک پديده در شبیهسازی بسيار
براي مناطق غرب و شمال -غرب ايران به  -3/85 °Cو
زياد باشد ،میتوان  RMSEکوچکتر را انتظار داشت.
 -4/02 °Cدر سال  2015بوده است .ميانگين دوره سي
ضريب همبستگی پیرسون با استفاده از رابطه زیر
ساله مذكور بیشترین میانگین اریبی سرد با مقدار میانگین
محاسبه می گردد (سوینسکو و کمبل :)2002 ،
 4/17 °Cروی منطقه شمال مي باشد ،در حالیکه اين
مقدار در منطقه غرب برابر  -2/45 °Cو شمال-غرب
N
ایران برابر  -3/31 °Cمي باشد كه اين مقادير شبيه
( ) M i − M ()Oi − O
∑
i =1
= PCC

()6
سازي شده نيز در طرحوارههای UW PBL-Emanuel
N
N
2
2
)
M
−
M
(
)
O
−
O
(
∑ i
i
∑= اتفاق میافتد .بهطور کلی ،استفاده از اين شش طرحواره
i 1 =i 1
N
N
در منطقه غرب نتايج بهتري را ارائه نمودند و طرحواره
∑) M i − M ()Oi − O
( ( ) M i − M ()Oi − O
∑
ترتیب نتیجه= مدل
که در آن Mi،و  Oiبه
i =1
بارش همرفت كو به همراه الیه مرزی  UWدر عملکرد
PCCو دید=1هiبانی = PCC
N
N
N
N
2
میانگین
)Oام
داده i
مربوط 2به
مدل  RegCM4.5روی منطقه غرب با كمترين مقدار
مقادیر) M i −
ترتیب M ( 2
∑)
است−2 M (.و()−MOiبهOi
∑
∑
∑
(i − O
= =i 1
i 1 i 1 =i 1
=
 Miو  Oiمیباشند.
اريبي سرد  -1/2بهتر بودهاست .بيشترين اريبي ها سرد
به طور کلی ،متغیر شبیهسازی شده با حداقل
مربوط به منطقه شمال ايران مي باشد .بيشتر بودن
ﺟﺪول .2ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارﯾﺒﯽ دﻣﺎي ﻓﺼﻠﯽ JFMAﻣﺪل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  RegCM4.5در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎي دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ،ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل-ﻏﺮب اﯾﺮان
جدول .2ميانگين اريبي دماي فصلي JFMAمدل شده توسط طرحواره هاي مختلف  RegCM4.5در مقايسه با داده هاي ديدهباني منطقه شمال ،غرب و شمال-غرب ايران
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارﯾﺒﯽ دﻣﺎ )(°C

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎي
دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ
)T2m (°C

ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺷﻤﺎل
ﻏﺮب
ﺷﻤﺎل-ﻏﺮب

UW PBLGrell

UW PBLKuo

UW PBLEmanuel

Holtslag
PBL-Grell

Holtslag
PBL-Kuo

Holtslag PBLEmanuel

-3/99

-4/05

-4/17

-3/33

-3/34

-3/60

9/75

-2/10

-1/20

-2/45

-1/68

-1/67

-1/99

5/52

-1/17

-2/63

-3/31

-2/50

-2/51

-2/79

7/63
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بحث و نتایج
تحلیل نتایج شبیهسازی دما
میانگین سی ساله دمای دیدهبانیشده و میانگین
سی ساله خطای اریبی دما در جدول  2برای منطقه
شمال ،غرب و شمال-غرب ایران نشان داده شدهاست.
بررسي ميانگين هاي پيشبينيشده دما نشان مي دهد
كه پيش بيني مدل براي هر شش طرحواره داراي اریبی
سرد است و حداکثر مقدار اريبي سرد براي ميانگين دما
توسط طرحواره  UW PBL-Emanuelبراي هر سه منطقه
تخمين زده شد ،به طوريكه حداكثر مقدار اريبي دماي
 -5/05 °Cبرای منطقه شمال ايران در سال  ،2011و

جلد  ،2شماره  ،4زمستان 1398

که در آن Mi ،و  Oiبه ترتیب نتیجه مدل و دیدهبانی
مربوط به مولفه iام است و  Nتعداد جفتهای مدل-
دیدهبانی است.
 ،RMSEبه عنوان یکی از روشهاي آماری متداول
برای اندازهگیری عملکرد شبیهسازی است که بیانگر
انحراف میانگین مقدار شبیهسازی شده از نتیجه دیدهبانی
شده است .به طور کلی  RMSEکوچکتر نشان دهنده
دقت شبیهسازی باالتر است .در مقابل ،دقت شبیهسازی
بیشتر هنگامی اتفاق میافتد که  RMSEبه صفر نزدیک

 PCC ،RMSEباال و انحراف معیار نرماالیزشده نزدیک به
واحد ،نشاندهنده عملکرد بهتر مدل است.
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اريبي منفي دماي هوا در مناطق كوهستاني بهخصوص
در شمال ايران در اواخر ماههاي مارس و آوريل (اسفند
و فروردین) ميتواند به اين دليل باشد كه در اين زمانها
دامنههاي كوهستاني كام ً
ال گرم شدهاند و عاري از برف
هستند ،درحاليكه در ارتفاعهاي باال كه دما با دادههاي
ايستگاهي قابل تشخيص نيست ،همچنان ممكن است
برف وجود داشته باشد و درنتيجه دماي هوا در ارتفاعات
كمتر است.
شكل  2الگوی نتايج ارزيابي سي ساله (-2015
 )1986دمای ميانگين فصلی ) (JFMAشبیهسازیشده
با طرحواره هاي پارامترسازي شده مختلف در منطقه
شمال-غرب ایران به همراه مقادیر میانگین اریبی آن
نشان داده شدهاست (نقاط روی شکل ،ایستگاههای
دیدهباني را که دادههای ميانگين را ساختهاند نشان
میدهد) .همانطور كه از شكل مشخص است ،حداکثر
ميانگين خطاي مطلق به ميزان  ۴°Cبراي دماي هوا در
ارتفاع  2متري از سطح زمين در منطقه شمال -غرب
ایران است .میانگین الگوهای دمای شبیهسازیشده برای

هر پیکربندی مدل برای شمال و غرب به طور جداگانه
مشابه منطقه شمال-غرب میباشد و به همین دلیل در
شکل نشان داده نشده است .به طور كلي ميزان خطاي
مطلق در منطقه آشيانه (شمال و غرب با تفكيك مكاني
 20كيلومتر) با ميزان خطاي مطلق در زيرمنطقه مادر
(شمال-غرب با تفكيك مكاني  60كيلومتر) تقريباً يكسان
مي باشد و مي توان گفت قدرت تفكيـك افقـي مـدل
بطـور نسبي در اين نواحي تاثير چنداني نخواهد داشت.
شایان ذکر است که تقی لو و همکاران ( )2019نیز
یافته هایی مشابه با تحقیق حاضر در شبیه سازی دمای
ایران داشته اند .به این نتیجه رسیدند که مدل RegCM
توانسته است دما را در سواحل جنوبي درياي خزر
بهخوبی شبیهسازی نماید .نتایج حاصل از شبیهسازی دما
در مطالعه حاضر با پژوهشي که قويدل رحيمي و همكاران
( )2016بر روی موجهای گرمایی انجام شده است نیز
مطابقت باالیی نشان داد.
شکل  3ریشه میانگین مربعات خطا ) (RMSEو
ضریب همبستگی پیرسون ) (PCCبین دمای فصلی

شكل  .2الگوي مياتگين دماي فصلي  JFMAدر ارتفاع ٢متري از سطح زمين (بر حسب درجه سانتي گراد) بر روي ناحيه شمال-غرب ايران براي شش طرحواره مدل
 RegCM4.5طي د.وره  ،1986-2015به همراه مقادير ميانگين اريبي آن

ﺷﮑﻞ  2اﻟﮕﻮي ﻣﯿﺎﺗﮕﯿﻦ دﻣﺎي ﻓﺼﻠﯽ  JFMAدر ارﺗﻔﺎع 2ﻣﺘﺮي از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد( ﺑﺮ روي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎل-ﻏﺮب اﯾﺮان ﺑﺮاي ﺷﺶ ﻃﺮﺣﻮاره
ﻣﺪل  RegCM4.5ﻃﯽ د.وره  ،1986-2015ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارﯾﺒﯽ آن
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 RegCM4.5و داده ﻫﺎي دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ) ،(NIﻏﺮب اﯾﺮان ) (WIو ﺷﻤﺎل-ﻏﺮب اﯾﺮان ) (NI&WIﺑﺮاي ﺷﺶ ﻃﺮﺣﻮاره ﭘﺎراﻣﺘﺮﺳﺎزي

ﻣﺪل  RegCM4.5ﻃﯽ دوره 1986-2015
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شكل  .4تابع توزيع احتمال مياتگين اريبي دماي فصلي  JFMAبر روي ناحيه شمال ايران ( ،)NIغرب ايران ( )WIو شمال-غرب ايران ( )NI&WIبراي شش طرحواره مدل
 RegCM4.5طي دوره  1986-2015بدون پس پردازش
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شكل  .3نمودار تغييرات ریشه میانگین مربعات خطا ( )RMSEو ضریب همبستگی پیرسون ( )PCCبین مياتگين دماي فصلي  JFMAشبیهسازیشده با RegCM4.5
دوره
ﺳﺎزي طي
RegCM4.5
پارامترسازي مدل
طرحواره
ﺑﯿﻦشش
) (PCCبراي
()NI&WI
شمال-غرب ايران
ايران ()WI
ايران ( ،)NIغرب
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦناحيه
رﯾﺸﻪ بر روي
ﺗﻐﯿﯿﺮاتیشده
هاي دیدهبان
ﺷﮑﻞ 3و داده
ﺷﺪه ﺑﺎ
 JFMAﺷﺒﯿﻪ
دﻣﺎي ﻓﺼﻠﯽ
ﻣﯿﺎﺗﮕﯿﻦ
ﭘﯿﺮﺳﻮن
ﺿﺮﯾﺐو ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
) (RMSEو
شمال ﺧﻄﺎ
ﻣﺮﺑﻌﺎت
ﻧﻤﻮدار
1986-2015

ﺷﮑﻞ  4ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯿﺎﺗﮕﯿﻦ ارﯾﺒﯽ دﻣﺎي ﻓﺼﻠﯽ  JFMAﺑﺮ روي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ) ،(NIﻏﺮب اﯾﺮان ) (WIو ﺷﻤﺎل-ﻏﺮب اﯾﺮان ) (NI&WIﺑﺮاي ﺷﺶ
ﻃﺮﺣﻮاره ﻣﺪل  RegCM4.5ﻃﯽ دوره  1986-2015ﺑﺪون ﭘﺲ ﭘﺮدازش

شبیهسازیشده با  RegCM4.5و داده هاي دیدبانیشده
را بهطور میانگین در طول سالهای  1986-2015برای
مناطق شمال ،غرب و شمال -غرب ایران نشان میدهد.
همانطور كه مشاهده مي شود براي اكثر طرحواره ها
بخصوص طرحواره هاي جفتشده با طرحواره اليه مرزي
هولتسالگ ،روند تغييرات مقادير  RMSEبراي تمام
مناطق مورد مطالعه يكسان است ولي مقادير RMSE
در طی دوره سی ساله برای هر منطقه متفاوت است.
برای منطقه شمال کمترین  RMSEمربوط به طرحوار ه
Holstlag PBL-Kuoو Holstlag PBL-Grellبه میزان °C
 3/3است و بيشترين ضريب همبستگي برای این منطقه
مربوط به طرحواره  هاي اليه مرزي  UWمي باشد كه
 PCCبیشتر از  0/79دارد .اما برای منطقه غرب کمترین
 RMSEبه میزان  1/5°Cو  PCCنزديك به  0/89مربوط

به طرحواره  UW PBL-Kuoاست .همچنین برای منطقه
شمال-غرب کمترین  RMSEبه میزان  1°Cو PCC
بیشتر از  0/96مربوط به طرحواره UW PBL-Grell
است .با توجه به نتايج به دست آمده مشخص شد که
میزان همبستگی با دادههای مشاهداتی در دامنه مادر
بيشتر از دامنه آشيانه است .به طور كلي بهترين طرحواره
براي شبيه سازي دماي ميانگين فصلي براي زيرمنطقه
مادر (شمال-غرب ايران با تفكيك مكاني  60كيلومتر)
مربوط به طرحواره پارامترسازي  UW PBL-Grellدر مدل
 RegCM4.5مي باشد.
در ادامه برای ارزیابی کمی عملکرد مدل ،و همچنين
عدم قطعیتهای مدل ،از روش آماری تابع توزیع احتمال
نيز استفاده شد .توابع توزیع احتمال ( )PDFاریبی ميانگين
دمای فصلی ( )JFMAشبیهسازیشده با طرحواره هاي
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پارامترسازي مختلف در مدل  RegCM4.5در مقايسه با
داده هاي دیدهبانیشده در طول سالهای 1986-2015
برای مناطق شمال ،غرب و شمال -غرب ایران در شکل
 4نشان داده شده است .همانطور كه مشاهده مي شود
نتایج توابع توزيع احتمال ،شبيه سازي دماي ميانگين
فصلي در دوره مذكور توسط شش طرحواره پارامترسازي
شده با  RegCM4.5كه در اين تحقيق ،مقادير اريبي هاي
سرد نسبتاً بزرگي را براي تمام مناطق مورد بررسي نشان
میدهد .اين ارزيابي نشان مي دهد نتايج شبيهسازي
طرحواره هاي مورد بررسي در مدل  RegCM4.5بدون
پسپردازش نمیتواند به خوبی برای شبیهسازی دادههای
اقلیمی استفاده شود .بنابراین روش پس پردازش آماری
برای شبیهسازی دادههای اقلیمی الزم است.
برای ارزیابی کمی عملکرد مدل ،و همچنين عدم

قطعیتهای مدل بعد از پسپردازش  ، MAاز روش آماری
تابع توزیع احتمال استفاده شد .توابع توزیع احتمال ()PDF
اریبی ميانگين دمای فصلی ( )JFMAشبیهسازیشده با
طرحواره هاي پارامترسازي مختلف در مدل RegCM4.5
در مقايسه با داده هاي دیدهبانیشده در طول سالهای
 1986-2015برای مناطق شمال ،غرب و شمال -غرب
ایران در شکل  5نشان داده شده است .همانطور كه
مشاهده مي شود اریبی سرد در شبیهسازی مدل روی
اکثر مناطق مورد مطالعه بهجز براي طرحوارههای UW
 PBL-Kuoو  Holtslag PBL-Grellغالب است .طرحواره
 UW PBL-Kuoاریبی گرم را با حداکثر توزیع اریبی دما
به مرکزیت حدودا ً  0/5°Cدر مقایسه با طرحوارههای
دیگر نشان میدهد .در صورتي كه حداقل توزيع اريبي
دما مربوط به طرحواره  Holslag PBL-Kuoدر غرب ايران

شكل  .5تابع توزيع احتمال مياتگين اريبي دماي فصلي  JFMAبر روي ناحيه شمال ايران ( ،)NIغرب ايران ( )WIو شمال-غرب ايران ( )NI&WIبراي شش طرحواره مدل
 RegCM4.5طي دوره  1986-2015بعد از پس پردازش

ﺷﮑﻞ  5ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯿﺎﺗﮕﯿﻦ ارﯾﺒﯽ دﻣﺎي ﻓﺼﻠﯽ  JFMAﺑﺮ روي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ) ،(NIﻏﺮب اﯾﺮان ) (WIو ﺷﻤﺎل-ﻏﺮب اﯾﺮان ) (NI&WIﺑﺮاي ﺷﺶ
ﻃﺮﺣﻮاره ﻣﺪل  RegCM4.5ﻃﯽ دوره  1986-2015ﺑﻌﺪ از ﭘﺲ ﭘﺮدازش

شكل  .6نمودار تغييرات ریشه میانگین مربعات خطا ( )RMSEو ضریب همبستگی پیرسون ( )PCCبین مياتگين دماي فصلي  JFMAشبیهسازیشده با  RegCM4.5بعد
ﺷﺪه ﺑﺎ
 JFMAﺷﺒﯿﻪ
دﻣﺎي ﻓﺼﻠﯽ
) (PCCﺑﯿﻦ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن
ﺿﺮﯾﺐ
)(RMSE
ناحيهﺧﻄﺎ
ﻣﺮﺑﻌﺎت
ﺗﻐﯿﯿﺮات
ازﺷﮑﻞ
دوره
ﺳﺎزيطي
RegCM4.5
طرحواره مدل
ﻣﯿﺎﺗﮕﯿﻦ شش
( )NI&WIبراي
شمال-غرب ايران
ايران ( )WIو
(،)NIوغرب
شمال ايران
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦبر روي
رﯾﺸﻪبانیشده
هاي دیده
ﻧﻤﻮدارو داده
پس 6پردازش
1986-2015

 RegCM4.5ﺑﻌﺪ از ﭘﺲ ﭘﺮدازش و داده ﻫﺎي دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ) ،(NIﻏﺮب اﯾﺮان ) (WIو ﺷﻤﺎل-ﻏﺮب اﯾﺮان ) (NI&WIﺑﺮاي ﺷﺶ

ﻃﺮﺣﻮاره ﻣﺪل  RegCM4.5ﻃﯽ دوره 1986-2015
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شكل  .7نمودار تغييرات مياتگين دماي فصلي ( )JFMAشبیهسازیشده با  RegCM4.5قبل و بعد از پس پردازش ( )MAطي دوره آموزش و آزمون ( )1986-2015و داده هاي
دیدبانی( )Obsبر روي ناحيه شمال ايران ( ،)NIغرب ايران ( )WIو شمال-غرب ايران ( )NI&WIبراي طرحواره هاي همرفت مختلف مدل  RegCM4.5يا طرحواره اليه
-2015
ﺷﮑﻞ  7ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺎﺗﮕﯿﻦ دﻣﺎي ﻓﺼﻠﯽ ) (JFMAﺷﺒﯿﻪﺳﺎزيﺷﺪه ﺑﺎ  RegCM4.5ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﭘﺲ ﭘﺮدازش ) (MAﻃﯽ دوره آﻣﻮزش و آزﻣﻮن )
مرزي Holtslag

 (1986و داده ﻫﺎي دﯾﺪﺑﺎﻧﯽ) (Obsﺑﺮ روي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ) ،(NIﻏﺮب اﯾﺮان ) (WIو ﺷﻤﺎل-ﻏﺮب اﯾﺮان ) (NI&WIﺑﺮاي ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻫﻤﺮﻓﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪل
Holtslag
ﻃﺮﺣﻮاره ﻻﯾﻪ
RegCM4.5
همچنين شمال-غرب
ﻣﺮزيايران و
شمال
برايﯾﺎ منطقه
است و
ايران تقريباً همه طرحواره ها نتايج بسيار خوبي را به دست
مي دهند ،به طوري كه توزيع اريبي اين طرحواره نزديك
به صفر مي باشد .بنابراين به نظر مي رسد پس پردازش
نتايج حاصل از شبيه سازي طرحواره Holslag PBL-Kuo
نسبت به بقيه طرحواره ها ارزيابي مناسبتري را جهت
شبيه سازي دماي ميانگين فصلي ( )JFMAبراي تمام
نواحي مورد بررسي در اين تحقيق داشته باشد.
نمودار تغييرات ریشه میانگین مربعات خطا)(RMSE
و ضریب همبستگی پیرسون ) (PCCبین ميانگين دماي
فصلي  JFMAشبیهسازیشده با  RegCM4.5در مقايسه
با داده هاي دیدهبانیشده بر روي ناحيه شمال ايران،

غرب ايران و شمال-غرب ايران براي شش طرحواره مدل
 RegCM4.5طي د.وره  1986-2015را بعد از فرايند
پس پردازش در شكل  6ارائه شده است.
همانگونه كه مالحظه مي شود برای منطقه شمال
ایران کمترین مقدار  RMSEحدود  0/8 °Cمربوط به
شبیهسازی  Holtslag PBL-Kuoو  PCCبزرگتر از 0/81
مربوط به طرحواره  Holstlag PBL-Emanuelميباشد.
برای منطقه غرب ایران طرحواره  UW PBL-Kuoکمترین
مقدار  RMSEحدود  0/49 °Cو  PCCبزرگتر از 0/95
را در مقایسه با شبیهسازیهای دیگر نشان میدهد .در
منطقه شمال-غرب مدل  RegCM4.5با طرحواره UW
 PBL-Grellعملکرد بهتر با مقادیر  RMSEکمتر (كمتر

فاطمه خیاطیان یزدی و همکاران
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شكل  .8نمودار تغييرات مياتگين دماي فصلي ( )JFMAشبیهسازیشده با  RegCM4.5قبل و بعد از پس پردازش ( )MAطي دوره آموزش و آزمون ( )1986-2015و داده هاي

طرحواره) اليه
RegCM4.5
مختلف( مدل
طرحواره
()NI&WI
شمال-غرب ايران
( )WIو
( ،)NIغرب
ايران
ﻣﯿﺎﺗﮕﯿﻦشمال
روي ناحيه
( )Obsبر
دیده8بانی
-2015
آﻣﻮزش ويا آزﻣﻮن
ﻃﯽ دوره
همرفت)MA
ﭘﺲهايﭘﺮدازش
برايﺑﻌﺪ از
ﻗﺒﻞ و
RegCM4.5
ﺳﺎزيﺷﺪه ﺑﺎ
ايران ﺷﺒﯿﻪ
(JFMA
ﻓﺼﻠﯽ )
دﻣﺎي
ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻧﻤﻮدار
ﺷﮑﻞ
مرزي UW

 (1986و داده ﻫﺎي دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ) (Obsﺑﺮ روي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ) ،(NIﻏﺮب اﯾﺮان ) (WIو ﺷﻤﺎل-ﻏﺮب اﯾﺮان ) (NI&WIﺑﺮاي ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻫﻤﺮﻓﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪل
 RegCM4.5ﯾﺎ ﻃﺮﺣﻮاره ﻻﯾﻪ ﻣﺮزي UW

از  )0/4و  PCCبیشتر (بيشتر از  )0/96در مقایسه با
طرحوارههای دیگر در منطقه شمال-غرب نشان میدهد.
بهطور کلی ،استفاده از طرحواره  Holtslag PBL-Kuoو
 Holtslag PBL-Grellدر عملکرد مدل  RegCM4.5روی
هر سه منطقه مورد مطالعه بهتر بوده است و بيشترين
مقدار همبستگي مربوط به اين دو طرحواره در منطقه
شمال-غرب ايران با  PCCبزرگتر از  0/96مي باشد.
شکل  7و شكل  8نمودار تغییرات میانگین دمای
فصلی ) (JFMAرا برای دادههای دیدهبانی ،دادههای
خروجی مدل قبل و بعد از پس پردازش طي دوره آموزش
و آزمون ( )1986-2015با شش طرحواره برای منطقه

شمال ،غرب و شمال-غرب ایران نشان میدهد .مقادیر
پسپردازششده با دادههای دیدبانیشده در مناطق مذکور
بسیار مطابقت دارند .هر شش طرحواره روند تغییرات دما
را برای اکثر سالها به خوبی نشان میدهند .به عبارتی،
در اکثر زمانها هنگامیکه دادههای دیدهبانی در نقطه
اوج هستند ،خروجی مدل  RegCM4.5نیز در نقطه
اوج قرار دارد و در بیش از  99/9درصد موارد ،دادههای
میانگین دمای هوای فصلی ) (JFMAدیدبانیشده 1
تا  4درجه سلسیوس بیشتر از دادههای خروجی مدل
 RegCM4.5هستند .بنابراین دادههای پسپردازش
به خوبی با دادههای دیدهبانی مطابقت دارند و خطای

ارزیابی میزان حساسیت طرحوارههای مختلف در مدل اقلیمی ...

مناطق انتخاب شده ایران (:1شمال:2 ،NI
و :3شمال-غرب  )NI&WIبرای طرحوارههای مختلف
بهطور میانگین در دوره  1986-2015در این نمودار
نشان داده شدهاست (شکل  .)9همانطور كه مشاهده

شكل  9نمودار تيلور روابط بين ميانگين دماي فصلي ( )JFMAشبیهسازیشده با  RegCM4.5قبل و بعد از پسپردازش ( )MAو داده هاي دیدبانی بر روی مناطق انتخاب شده
ایران (:1شمال :2 ،NIغرب WIو :3شمال-غرب  )NI&WIبرای طرحوارههای مختلف در دوره 1986-2015

ﺷﮑﻞ  9ﻧﻤﻮدار ﺗﯿﻠﻮر رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎي ﻓﺼﻠﯽ ) (JFMAﺷﺒﯿﻪﺳﺎزيﺷﺪه ﺑﺎ  RegCM4.5ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﭘﺲﭘﺮدازش ) (MAو داده ﻫﺎي دﯾﺪﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﯾﺮان ):1ﺷﻤﺎل :2 ،NIﻏﺮب WIو :3ﺷﻤﺎل-ﻏﺮب  (NI&WIﺑﺮاي ﻃﺮﺣﻮارهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در دوره 1986-2015

جلد  ،2شماره  ،4زمستان 1398

غربWI

تحلیل نتایج شبیهسازی بارش
میانگین بارش دیدهبانیشده و میانگین خطای اریبی
بارش در جدول  3برای منطقه شمال ،غرب و شمال-غرب
ایران نشان داده شدهاست .به طور كلي ،برای میانگین بارش
فصلی شبیهسازیشده ،طرحواره هاي PBL- Holtslog
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اریبی بین مقدار شبیهسازیشده و مقدار دیدهبانیشده
بهطور قابل توجهی کاهش مییابد .عالوه براین ضریب
همبستگی بین ناهنجاري دادههای میانگین دمای فصلی
) (JFMAدیدبانیشده و شبیهسازیشده بیش از 0/95
است ،به جز منطقه شمال ایران که این ضریب همبستگی
بیش از  0/90است .این مقادیر نشاندهنده آن است که
مدل برای شبیهسازی دما در منطقه شمال-غرب ایران
سازگاری بسيار خوبی دارد .بهطور کلی شبیهسازیهای
دما با استفاده از طرحوارههای Holstlag PBL-Kuo
و  ،Holstlag PBL-Grellعملکرد بهتری را در منطقه
شمال-غرب ایران نشان میدهند.
نمودارهای تیلور برای تحلیل کیفی دما استفاده
شده است .ضریب همبستگی ،انحراف معیار را روی

مي شود ،شبیهسازیهای دما با استفاده از شش طرحواره
مدل  RegCM4.5در مقایسه با دادههای دیدهبانی ضریب
همبستگی خوبی در بازه  0/7تا  0/95نشان میدهد .در
منطقه شمال ،طرحوارههای Holstlag PBL-Emanuel
ضريب همبستگي نسبتاً بهتري ( )~0/75نسبت به ديگر
طرحواره ها و انحراف معیار تقریبا  1/1را برای دما نشان
میدهند ،در حالیکه در منطقه غرب و همچنين شمال-
غرب ،طرحواره  Holstlag PBL-Kuoهمبستگی بسيار
عالي را نشان میدهد و انحراف معیار آن ها براي منطقه
غرب نزدیک به  1و براي منطقه شمال-غرب تقريباً 1/25
است.

فاطمه خیاطیان یزدی و همکاران
ﺟﺪول  3ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ارﯾﺒﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎرش ﻓﺼﻠﯽ ،JFMAﻣﺪل ﺷﺪه ﺑﺎ ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،RegCM4.5ﺑﺎ داده ﻫﺎي دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ،ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل-ﻏﺮب اﯾﺮان
جدول  .3مقايسه اريبي ميانگين بارش فصلي ،JFMAمدل شده با طرحواره هاي مختلف  ،RegCM4.5با داده هاي ديدهباني منطقه شمال ،غرب و شمال-غرب ايران
ارﯾﺒﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎرش)(mm/day
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UW PBLGrell
-1/65

UW PBLKuo
-1/44

UW PBLEmanuel
-1/33

Holtslag PBLGrell
-1/75

Holtslag PBLKuo
-1/50

Holtslag PBLEmanuel
-1/24

-0/86

-0/71

-0/34

-0/88

-0/70

-0/56

-1/62

-1/65

-0/87

-1/59
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 Grellو  UW PBL-Grellدر تمام مناطق مورد مطالعه از
عملكرد مناسبی برخوردار نبوده و بیشترین اریبی خشک با
مقدار میانگین  1/75 mm/dayبا طرحواره Holtslog PBL-
 Grellبرای منطقه شمال ایران بدست آمد .اين در حالي
است كه کمترین میانگین اریبی بارش (-0/34 mm/day
~) با طرحواره  UW PBL-Emanuelدر منطقه غرب قرار
دارد .همچنين اين طرحواره در منطقه شمال و شمال-غرب
نيز عملکرد بهتری را در شبيه سازي میانگین بارش فصلی
( )JFMAدارد .به طور کلی ميانگين بارش هاي سي ساله

مدل نشان مي دهد مدل  RegCM4.5داراي اریبی خشک
در پيش بيني بارش در تمام مناطق مورد مطالعه در این
ماهها ) (JFMAاست .در دوره سي ساله مذكور كمترين
اريبي  -0/22 mm/dayمربوط به طرحواره UW PBL-
 Emanuelدر سال  1995در منطقه شمال ايران است.
در صورتي كه براي منطقه غرب كمترين اريبي برابر 0/02
مربوط به طرحواره  Holstlag PBL-Kuoدر سال  2001و
براي شمال-غرب ايران كمترين اريبي -0/16 mm/day
مربوط به طرحواره  UW PBL-Emanuelدر سال 1995
است .نامناسبترين پاسخ مدل در طي سالهاي مورد
مطالعه در طرحواره  Holstlag PBL-Grellبا اريبـي فـصلي
 -3/12 mm/dayدر سـال  1992در منطقه شمال ايران
ديده ميشود.
در شكل  10الگوي نتايج ارزيابي سي ساله (-2015
 )1986بارش ميانگين فصلی ( )JFMAشبیهسازیشده با
طرحواره هاي پارامترسازي شده مختلف در منطقه شمال-
غرب ایران به همراه مقادیر میانگین اریبی آن نشان داده
شدهاست (نقاط روی شکل ،ایستگاههای دیدهبانی را که
دادههای ميانگين را ساختهاند نشان میدهد) .با توجه به

-1/57

-1/02

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎرش
دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ
)(mm/day
2/7

ﺷﻤﺎل

1/87

ﻏﺮب

2/21

ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺷﻤﺎل-ﻏﺮب

الگوهاي نشان داده شده در شكل مشخص شد كه برای
تمام طرحوارهها ،شبيه سازي میانگین بارش در JFMA
به طور کلی در منطقه شمال داراي خطاي مطلق نسبتاً
زيادي است كه ممكن است به دليل كمبود ايستگاه هاي
باران سنجي و دقت پايين تر داده هاي ديدباني در اين
منطقه باشد.
همچنين بهترین الگوی بارش با کمترین خطای
میانگین مطلق ) (MAEمربوط به طرحواره هاي بارش

همرفت امانوئل جفت شده با طرحواره هاي اليه مرزي
سياره اي  Holtslagو  UWاست .به عبارتي مي توان
نتيجه گرفت احتماالً انتخاب طرحواره اليه مرزي
سياره اي تأثيري بر پيش بيني بارش فصلي در منطقه
مورد مطالعه نداشته است .گزارش مطالعه ایران نژاد و
همکاران ( )2009از این حیث که مدل اقلیم منطقه ای
در برآورد پارامتر دما بهتر از بارش عمل می کند با مطالعه
حاضر همخوانی باالیی دارد.
مقادیر  PCCو  RMSEبرای بارش میانگین فصلي
( )JFMAشبیهسازیشده و دیدبانی در طی دوره -2015
 1986برای مناطق شمال ،غرب و شمال-غرب ایران
با استفاده از طرحوارههای مختلف در جدول  4آورده
شده است .همانطور كه مشاهده مي شود طرحوارههای
 Holtslog PBL-EmanuelوUW PBL-Emanuel
عملکرد بهتری را با کمترین )0~/33 mm/day( RMSE
روی منطقه غرب ایران و طرحواره Holtslog PBL-
 Emanuelبیشترین  )0~/77( PCCرا در مقایسه با سایر
شبیهسازی های مدل ،روی منطقه شمال نشان میدهد.
همچنين مشاهده میشود نتایج همه طرحوارهها برای
منطقه شمال-غرب ايران بهتر از سایر مناطق بود و میزان

ارزیابی میزان حساسیت طرحوارههای مختلف در مدل اقلیمی ...
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ﺷﮑﻞ  10اﻟﮕﻮي ﻣﯿﺎﺗﮕﯿﻦ ﺑﺎرش ﻓﺼﻠﯽ ) JFMAﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮ روز( ﺑﺮ روي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎل-ﻏﺮب اﯾﺮان ﺑﺮاي ﺷﺶ ﻃﺮﺣﻮاره ﻣﺪل  RegCM4.5ﻃﯽ دوره
 ،2015-1986ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارﯾﺒﯽ آن

شكل  .11نمودار تغييرات ریشه میانگین مربعات خطا ( )RMSEو ضریب همبستگی پیرسون ( )PCCبین ميانگين بارش فصلي  JFMAشبیهسازیشده با  RegCM4.5بعداز
پس پردازش و داده هاي دیدبانیشده بر روي ناحيه شمال ايران ( ،)NIغرب ايران ( )WIو شمال-غرب ايران ( )NI&WIبراي شش طرحواره پارامترسازي مدل RegCM4.5
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ) (PCCﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎرش ﻓﺼﻠﯽ  JFMAﺷﺒﯿﻪﺳﺎزيﺷﺪه ﺑﺎ
ﺿﺮﯾﺐ
ﺷﮑﻞ  11ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات رﯾﺸﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎ ) (RMSEو
1986-2015
طي دوره

 RegCM4.5ﺑﻌﺪاز ﭘﺲ ﭘﺮدازش و داده ﻫﺎي دﯾﺪﺑﺎﻧﯽﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ) ،(NIﻏﺮب اﯾﺮان ) (WIو ﺷﻤﺎل-ﻏﺮب اﯾﺮان ) (NI&WIﺑﺮاي ﺷﺶ

1986-2015
 RegCM4.5ﻃﯽ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﺳﺎزي ﻣﺪل
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ) (PCCﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﺗﮕﯿﻦ ﺑﺎرش ﻓﺼﻠﯽ  JFMAﺷﺒﯿﻪﺳﺎزيﺷﺪه ﺑﺎ  RegCM4.5و
دورهﺿﺮﯾﺐ
) (RMSEو
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎ
ﻃﺮﺣﻮاره 4ﻣﻘﺎدﯾﺮ رﯾﺸﻪ
ﺟﺪول
جدول  .4مقادير ریشه میانگین مربعات خطا ( )RMSEو ضریب همبستگی پیرسون ( )PCCبین مياتگين بارش فصلي  JFMAشبیهسازیشده با  RegCM4.5و داده هاي
1986
دوره -2015
طيﻃﯽ
RegCM4.5
ﻣﺪل
ﻃﺮﺣﻮاره
ﺷﺶ
(NI&WIبرايﺑﺮاي
اﯾﺮان )
ﻏﺮب
 (WIو ﺷﻤﺎل-
اﯾﺮان )
ﻏﺮب
،(NI
اﯾﺮان )
ﺷﻤﺎل
ﻧﺎﺣﯿﻪ
رويروي
ﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮ
داده ﻫﺎي
1986-2015
دوره
RegCM4.5
مدل
طرحواره
شش
()NI&WI
ايران
شمال-غرب
( )WIو
ايران
غرب
(،)NI
ايران
شمال
ناحيه
دﯾﺪهی بر
دیدهبان
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل-ﻏﺮب
PCC
0/56
0/63
0/59
0/56
0/52
0/63

RMSE
)(mm/day
0/42
0/53
0/53
0/41
0/55
0/51

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب
PCC
0/75
0/63
0/65
0/73
0/63
0/66

RMSE
)(mm/day
0/33
0/46
0/43
0/34
0/44
0/42

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل
PCC
0/77
0/60
0/52
0/48
0/55
0/55

RMSE
)(mm/day
0/42
0/62
0/64
0/59
0/64
0/62

ﻃﺮﺣﻮاره
Holtslag PBL-Emanuel
Holtslag PBL-Kuo
Holtslag PBL-Grell
UW PBL-Emanuel
UW PBL-Kuo
UW PBL-Grell
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شكل  .10الگوي مياتگين بارش فصلي ( JFMAبر حسب ميليمتر بر روز) بر روي ناحيه شمال-غرب ايران براي شش طرحواره مدل  RegCM4.5طي دوره
 ،1986-2015به همراه مقادير ميانگين اريبي آن
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خطا مخصوصاً در منطقه شمال ايران که میزان بارندگی
بیشتر و توپوگرافی آن متنوعتر است ،بیشتر میباشد.
نتايج جدول  4مربوط به خروجي خام مدل
 RegCM4.5مي باشد كه نشان مي دهد مدل ها
رفتار متمایز و متفاوتی در شبیه سازی بارش دارند لذا
روش پسپردازش مورد نیاز است .در شكل  11مقادیر
 PCCو  RMSEبرای بارش میانگین فصلي ()JFMA
شبیهسازیشده و دیدهبانیشده در طی سالهای -2015
 1986برای مناطق شمال ،غرب و شمال-غرب ایران با
استفاده از طرحوارههای مختلف بعد از پسپردازش نشان
داده شده است .همانگونه مشخص است مقادیر RMSE
بعد از پسپردازش در هر سه منطقه به مقدار قابل توجهی
کاهش پیدا کرده است در صورتي كه مقادیر  PCCبعد از

جلد  ،2شماره  ،4زمستان 1398

پسپردازش تغيير چنداني نداشته است.
شکلهاي  13 ،12و  14تغییرات میانگین بارش
فصلی ) (JFMAرا برای دادههای دیدبانی ،دادههای
خروجی مدل قبل و بعد از پس پردازش با شش طرحواره
به ترتيب برای منطقه شمال ،غرب و شمال-غرب ایران
طي دوره آموزش و آزمون ( )1986-2015نشان میدهد.

ی در مناطق
مقادیر پسپردازششده با دادههای دیدهبان 
مذکور بسیار مطابقت دارند .روند تغییرات میانگین بارش
فصلی برای طرحواره  Holtslog PBL-Emanuelبعد از
پسپردازش با دادههای دیدهبانی در منطقه شمال مطابقت
دارد .براي منطقه غرب و همچنين منطقه شمال-غرب
روند تغییرات میانگین بارش فصلی برای طرحواره UW
 PBL-Emanuelقبل و بعد از پسپردازش با دادههای
دیدهبانی در منطقه شمال مطابقت دارد .به طور كلي
برای طرحوارههاي همرفت امانوئل مقادیر میانگین بارش
فصلی پسپردازششده در هرسال به مقادیر دیدبانی
نزدیکتر است.
با توجه به اهمیت توزیع آماری سري زماني بارشها
در پيشبيني بارش در آینده ،روش آماري تابع توزيع
تجمعي ( )CDFبه عنوان يك ارزيابي تكميلي براي
اريبي هاي داده هاي پسپردازش شده در نظر گرفته
میشود .مقادیر توزیع تجمعی میانگین بارش فصلی
دیدهبانیشده ،شبیهسازیشده قبل و بعد از پسپردازش
با استفاده از شش طرحواره برای مناطق شمال ،غرب
و شمال-غرب ایران در طول دوره  1986-2015در

شكل  .12نمودار تغييرات مياتگين بارش فصلي ( )JFMAشبیهسازیشده با  RegCM4.5قبل و بعد از پس پردازش ( )MAطي دوره آموزش و آزمون ( )1986-2015و داده هاي
دیدهبانی( )Obsبر روي ناحيه شمال ايران ( ،)NIبراي طرحواره هاي مختلف مدل RegCM4.5

ﺷﮑﻞ  12ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺎﺗﮕﯿﻦ ﺑﺎرش ﻓﺼﻠﯽ ) (JFMAﺷﺒﯿﻪﺳﺎزيﺷﺪه ﺑﺎ  RegCM4.5ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﭘﺲ ﭘﺮدازش ) (MAﻃﯽ دوره آﻣﻮزش و آزﻣﻮن )-2015
 (1986و داده ﻫﺎي دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ) (Obsﺑﺮ روي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ) ،(NIﺑﺮاي ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪل RegCM4.5
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ﺷﮑﻞ  13ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺎﺗﮕﯿﻦ ﺑﺎرش ﻓﺼﻠﯽ ) (JFMAﺷﺒﯿﻪﺳﺎزيﺷﺪه ﺑﺎ  RegCM4.5ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﭘﺲ ﭘﺮدازش ) (MAﻃﯽ دوره آﻣﻮزش و آزﻣﻮن )-2015
 (1986و داده ﻫﺎي دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ) (Obsﺑﺮ روي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻏﺮب اﯾﺮان ) ،(WIﺑﺮاي ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪل RegCM4.5

شكل  .14نمودار تغييرات مياتگين بارش فصلي ( )JFMAشبیهسازیشده با  RegCM4.5قبل و بعد از پس پردازش ( )MAطي دوره آموزش و آزمون ( )1986-2015و
داده هاي دیدهبانی( )Obsبر روي ناحيه شمال-غرب ايران ( ،)NI&WIبراي طرحواره هاي مختلف مدل RegCM4.5

ﺷﮑﻞ  14ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺎﺗﮕﯿﻦ ﺑﺎرش ﻓﺼﻠﯽ ) (JFMAﺷﺒﯿﻪﺳﺎزيﺷﺪه ﺑﺎ  RegCM4.5ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﭘﺲ ﭘﺮدازش ) (MAﻃﯽ دوره آﻣﻮزش و آزﻣﻮن )-2015
 (1986و داده ﻫﺎي دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ) (Obsﺑﺮ روي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎل-ﻏﺮب اﯾﺮان ) ،(NI&WIﺑﺮاي ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪل RegCM4.5

شکلهاي  16 ،15و  17نشان داده شده است .خطوط
سیاه ،قرمز و آبی به ترتیب مقادیر میانگین بارش فصلی
دیدبانیشده ،شبیهسازیشده قبل و بعد از پسپردازش
را نشان میدهند .نمودارها به وضوح نشان ميدهند که

مجموعه دادههای خروجی شبیهسازی مدل ،اریبی زیادی
دارند و روش پیشنهادی پسپردازش  MAبه طور مؤثری
اریبی بارش شبیهسازیشده با مدل  RegCMرا اصالح
میکند .همانطور كه در شكل ها مشاهده مي شود،

جلد  ،2شماره  ،4زمستان 1398

شكل  13نمودار تغييرات مياتگين بارش فصلي ( )JFMAشبیهسازیشده با  RegCM4.5قبل و بعد از پس پردازش ( )MAطي دوره آموزش و آزمون ( )1986-2015و داده هاي
دیدهبانی( )Obsبر روي ناحيه غرب ايران ( ،)WIبراي طرحواره هاي مختلف مدل RegCM4.5
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شكل  .15نمودار توزيع تجمعي بارش فصلي ( )JFMAشبیهسازیشده با  RegCM4.5قبل و بعد از پس پردازش ( )MAطي دوره آموزش و آزمون ( )1986-2015و داده هاي
RegCM4.5ﻃﯽ دوره آﻣﻮزش و آزﻣﻮن )-2015
ﭘﺮدازش )(MA
هاياز ﭘﺲ
طرحوارهﺑﻌﺪ
براي ﻗﺒﻞ و
RegCM4.5
ناحيهﺷﺪه ﺑﺎ
رويﺳﺎزي
( ()Obsبرﺷﺒﯿﻪ
JFMA
ﺷﮑﻞ  15ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺑﺎرش ﻓﺼﻠﯽ
مختلف مدل
شمال ايران ()NI
دیده)بانی

 (1986و داده ﻫﺎي دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ) (Obsﺑﺮ روي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ) (NIﺑﺮاي ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪل RegCM4.5

.

شكل  .16نمودار توزيع تجمعي بارش فصلي ( )JFMAشبیهسازیشده با  RegCM4.5قبل و بعد از پس پردازش ( )MAطي دوره آموزش و آزمون ( )1986-2015و داده هاي
مختلف مدل
غربﺑﺎ ايران ( )WIبراي
دیده)بانی
RegCM4.5ﻃﯽ دوره آﻣﻮزش و آزﻣﻮن )-2015
ﭘﺮدازش )(MA
هاياز ﭘﺲ
طرحوارهﺑﻌﺪ
 RegCM4.5ﻗﺒﻞ و
ناحيهﺷﺪه
رويﺳﺎزي
( ()Obsبرﺷﺒﯿﻪ
JFMA
ﺷﮑﻞ  16ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺑﺎرش ﻓﺼﻠﯽ

 (1986و داده ﻫﺎي دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ) (Obsﺑﺮ روي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻏﺮب اﯾﺮان ) (WIﺑﺮاي ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪل RegCM4.5

مجموعه دادههای بارش فصلي شبيهسازي شده با
طرحواره همرفت امانوئل در مدل  RegCM4.5بعد از پس
پردازش كام ً
ال بر نتايج ميانگين بارش ديدهباني مطابقت

دارند ،بنابراین دقیقترین طرحواره برای شبیهسازی
میانگین بارش فصلي ( )JFMAدر تمام مناطق مورد
بررسي طرحواره پارامترسازي Holtslog PBL-Emanuel
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ﺷﮑﻞ  17ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺑﺎرش ﻓﺼﻠﯽ ) (JFMAﺷﺒﯿﻪﺳﺎزيﺷﺪه ﺑﺎ  RegCM4.5ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﭘﺲ ﭘﺮدازش ) (MAﻃﯽ دوره آﻣﻮزش و آزﻣﻮن )-2015
 (1986و داده ﻫﺎي دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ) (Obsﺑﺮ روي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎل-ﻏﺮب اﯾﺮان ) (NI&WIﺑﺮاي ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪل RegCM4.5

مناطق ﺑﺮانتخاب
ﻫﺎيروی
بانی بر
هاي ودیده
ﭘﺮدازشو )داده
ﭘﺲ ()MA
پردازش
بعد واز پس
 RegCM4.5قبل
شده با
سازی
(JFMAشبیه
فصلي )()JFMA
ﺑﯿﻦبين
روابط
ﺗﯿﻠﻮرتيلور
ﻧﻤﻮدارنمودار
شكل .18
روي
دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ
داده
(MA
ﺑﻌﺪ از
RegCM4.5و ﻗﺒﻞ
ﺷﺪه ﺑﺎ
ﺳﺎزي
ﺷﺒﯿﻪ
دمايﻓﺼﻠﯽ
ميانگيندﻣﺎي
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
رواﺑﻂ
ﺷﮑﻞ 18
شده ایران (:1شمال :2 ،NIغرب WIو :3شمال-غرب  )NI&WIبرای طرحوارههای مختلف در دوره 1986-2015

ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﯾﺮان ):1ﺷﻤﺎل :2 ،NIﻏﺮب WIو :3ﺷﻤﺎل-ﻏﺮب  (NI&WIﺑﺮاي ﻃﺮﺣﻮارهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در دوره 1986-2015

جلد  ،2شماره  ،4زمستان 1398

شكل  .17نمودار توزيع تجمعي بارش فصلي ( )JFMAشبیهسازیشده با  RegCM4.5قبل و بعد از پس پردازش ( )MAطي دوره آموزش و آزمون ( )1986-2015و داده هاي
دیدهبانی( )Obsبر روي ناحيه شمال-غرب ايران ( )NI&WIبراي طرحواره هاي مختلف مدل RegCM4.5
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است .مجموعه داده هاي بارش مربوط به طرحوارههای
همرفت کو و گرل پسپردازششده نیز متفاوت از مقدار
دیدهبانیشده هستند .در یک بررسی مشابه کیخسروی و
همکاران ( )1396با انتخاب طرحواره همرفت کو ،امانوئل
و گرل به شبیه سازی بارش فصلی و ساالنه در ناحیه شرق
و شمال شرق ایران در دوره  1987-2011پرداختند و
نشان دادند طرحواره کو به نسبت دو طرحواره گرل و
امانوئل ،خطای کمتری را در مدلسازی بارش داشت که
استفاده از روش پس پردازش آماری موجب افزایش کارآیی
مدل  RegCMنمیشود .یکی از دالیل این عدم کارایی
عمل پس پردازش ،وجود اریبی های خشک و تر در دوره
آماری است .بنابراین نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد
که برای بهبود دقت شبیه سازی مدل بارش می بایست
دوره آزمون را بیشتر انتخاب نمود و یا دوره آماری
کوتاهتری را برگزید تا نوسانات اریبی خشک و تر نداشته
باشیم.
نمودار تیلور به صورت ترکیبی از  PCCو انحراف معیار

میانگین بارش فصلي  JFMAبرای طرحوارههای مختلف با
توجه به مقادیر دیدهبانی ایستگاهی و مجموعه دادههای
پسپردازششده  MAطي دوره سي ساله (-2015
 )1986مناطق شمال ،غرب و شمال-غرب ایران رسم
شدند (شكل  :18نقاط  2 ،1و  3به ترتیب مناطق شمال،
غرب و شمال-غرب ایران را نشان میدهند .همچنین
نقاط قرمز و آبی به ترتیب نتایج شبیهسازی قبل و بعد از
پسپردازش را روی مناطق مذکور نشان میدهند).
نتایج معیار همبستگی بارش میانگین فصلی به صورت
تحلیل نمودار تیلور نیز ارائه شد.تحلیل نمودار تیلور
یکبار دیگر نشان میدهد که رفتار متفاوتی بین مقادیر
شبیهسازی مدل  RegCM4.5و مقادیر دیدهبانی برای
تمام مناطق مذکور در ایران وجود دارد .ارزيابي عملكرد
مدل در شبيه سازي ميانگين بارش فصلي  JFMAبا شش
طرحواره مذكور نيز بيانگر آن است همه طرحواره ها
ضریب همبستگی نسبتاً مناسبی در بازه  0/55تا 0/75
نشان میدهند كه به طور خاص طرحواره بارش همرفت
امانوئل با هر دو طرحواره اليه مرزي سياره اي نتايج

يكساني با انحراف معيار نزديك به  1را نشان مي دهند.
همچنین با توجه به نمودارها مشخص شد که میزان
همبستگی با داده های مشاهداتی در دامنۀ آشیانه بیشتر از
دامنۀ مادر است که با نتایج مشاری عشق آباد و همکاران
( )1395مبنی بر تأثیر دقت مکانی در برآورد بارش فصلی
و ساالنه شمال شرق کشور در مدل اقلیمی RegCM4
مطابقت دارد .نتایج آن ها نشان داد که آشیانه سازی
باعث افزایش اختالف بین بارش محاسباتی و دیده بانی
شده ،ولی میزان همبستگی را باال برده است.
نتيجهگيري
در مطالعه حاضر ،عملكرد مدل  RegCM4.5با سه
همرفت ( Grell ،Emanuelو(Kuo

طرحواره پارامترسازي
و دو طرحواره اليه مرزي سيارهاي ( Holtslagو  )UWدر
شبيه سازي میانگین دماي هواي نزديك سطح زمين و
بارش فصلی در منطقه شمال ،غرب و شمال-غرب ايران
طي دوره سي ساله ( )1986-2015در مقايسه با دادههاي
ديدهباني ايستگاهي بررسي شد.
در این پژوهش با هدف تعیین تأثیر پارامترهاي
فيزيكي در بهبود نتایج حاصل از مدل  ،RegCM4.5از
مجموعه داده بازتحلیل  NNRP2با شرایط اوليه مرزي و
پيكربندي مدل يكسان براي همه شبيه سازي ها و تنها
تغيير در طرحواره هاي فيزيكي در یک دوره زمانی خاص
برای اجرای مدل مورد استفاده قرار گرفت .از آنجا که
دوره شبیه سازی تنها  30سال بود 4 ،سال اول برای
آموزش مدل انتخاب شد و سالهای بعد برای آزمون مدل
مورد استفاده قرار گرفت.
برای بررسی عملکرد شبیه سازی  RegCM4.5در
مناطق مختلف ایران ،منطقه سرد و بارانی ایران به دو
زیر منطقه تقسیم گردید (به عنوان مثال  ،شمال ایران و
غرب ایران ؛ شکل  .)1-3حوزه مادر کل ایران با تفكيك
مكاني  60كيلومتر انتخاب شد و دو حوزه درونی شمال
و غرب ايران در حوزه مادر با تفكيك مكاني  20كيلومتر
آشيانه سازي شدند.
با توجه به نتایج اين پژوهش ،عدمقطعیت مدل نسبت
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واقع شده است .در مقایسه شش طرحواره پارامترسازی،
ثابت شده است که طرحواره امانوئل بهترین طرحواره برای
شبیهسازی میانگین بارش فصلی زمستان -بهار در منطقه
شمال-غرب ايران است .به طور کلی ،برای تغییرات فصلی
بارش ،طرحواره امانوئل با دو طرحواره  Holtslag PBLو
 UW PBLبا همبستگی بین  0/55-0/75و انحراف معیار
نرمال نزدیک به  ،1بهتر است.
با وجود توانایی شبیه سازی  RegCM4.5جفت شده
با  CLM4.5و تجزیه و تحلیل دما و بارش با استفاده از
طرحوارههای مختلف پارامترسازي همرفت ،کاربرد بالقوه
این کار ،تا حدی ،مي تواند نسبت به ترویج کاربرد مدل
RegCM4.5در تحليل داده هاي آماري در سازمان
هواشناسي ایران و پیش بینیهای اقليمي آینده مفيد
باشد.
در پایان می توان نتیجه گرفت که مقایسه نتایج
حاصل از این تحقیق با مطالعات مشابه در بسیاری از موارد
همخوانی داشته و در بعضی موارد نیز با یافتههای دیگران
مغایرت دارد .این اختالف نظر میتواند حاصل از مواردی
چون ،منطقه مورد مطالعه ،بازه زمانی ،پایگاه اخذ دادههای
تجربی و قدرت تفکیک مکانی و غیره باشد.

ایران نژاد ،پ ،.احمدی گیوی ،ف ،.پازوکی ،ر ،)1388( ،.نقش روش
های متفاوت پارامترسازی همرفت در شبیه سازی میدان های دما
و بارش زمستانی با مدل منطقه ای -اقلیمی  RegCMدر منطقه
ایران .مجله فيزيك زمين و فضا.)1(35 ،
باباییان ،ا،.کریمیان ،م ،.مدیریان ،ر .و حبیبی نوخندان ،م،)1386( ،.
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.)10
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ارزیابی میزان حساسیت مدل  RegCM4به طرحواره های
پارامترسازی همرفت در مدل سازی بارش های بهاره شمال غرب
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.)3(43
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کرمانی ،م.ر ،)1390( ،.بررسی روند خشکسالی تحت شرایط تغییر
اقلیم در حوضه کشف رود (ایستگاه مشهد) در دوره های آتی با
استفاده از مدل  HadCM3و دو سناریوی انتشار  A2وB2.
پژوهش هاي اقليم شناسي.)8-7(2 ،
علیزاده چوبری ،ا ،.مرجانی ،س .و قدیمی ،م ،)1398( ،.عملکرد نسخه
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آماري برونداد بارش مدل RegCM4روي شمالغرب ايران.
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A B ST R AC T
In this research the dynamic downscaling method by Regional Climate Model (RegCM4.5) was used to
assess the performance and sensitivity of seasonal simulated North and West of Iran (NI&WI) climate
factors to different convection schemes, and transforms the large-scale simulated climate variables into
land surface states over the North of Iran (NI) and West of Iran (WI). In this study, NNRP2 analysis data
were used as initial and boundary conditions of the RegCM4.5 climate model as well as six different
parameterization schemes for simulation. The results demonstrated that the RegCM4.5 model has
good potential for simulating precipitation and surface temperature in the north and west of Iran.
The model bias for surface temperature in different regions of Iran using parameterization schemes is
different. Magnitude of the model bias for land surface temperature over different regions of Iran varies
by convection parameterization schemes. In most cases, the root mean square error between postprocessed simulated seasonal average temperature and observation value was less than 1°C and their
correlation coefficient was more than 0.9. In general, according to the surface temperature simulations,
using the model data after post-processing with Holtslag-Grell and Holtslag-Kuo schemas, compared to
other simulations, achieved better performance on the study area. In precipitation simulation, dry bias
with the highest mean (1.75 mm / day) was shown in the northern region of Iran, while the lowest mean
precipitation bias (-0.34 mm / day) was mainly located in the western region of Iran. In the comparison
of six parameterization schemes, it was proved that the Emanuel scheme is the best performance for
simulating the average seasonal precipitation in the north-west region. In general, for the average seasonal
precipitation, the Emanuel scheme is suggested along with the two Holtslag and UW PBL schemas with a
correlation between 0.55-0.75 and a standard deviation close to 1.
Keywords: Convective scheme, Planetary boundary layer scheme, Precipitation, Regional climate
model (RegCM4.5), Temperature
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