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کارایی مدل اقلیمی  RegCM4در شبیهسازی بارش دورۀ سرد استان فارس
مطالعۀ موردی :دورۀ 1990-2010
فهیمه محمدی ،1آذر زرین *2و ایمان باباییان
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 .1کارشناس ارشد اقلیمشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران
 .2استادیار اقلیمشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران
 .3عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ اقلیمشناسی مشهد ،ایران
(دریافت ،93/9/1 :پذیرش نهایی)94/3/12 :

چکیده
هدف این پژوهش بررسی کارایی مدل اقلیمی  RegCM4در شبیهسازی بارش دورۀ سرد (سپتامبر تا فوریه) سالهای 1990
تا 2010در جنوب غرب ایران (استان فارس) از طریق ریزمقیاس نمایی دینامیکی دادههای دوباره تحلیلشدۀ مراکز ملی پیشبینی
محیطی مرکز ملی پژوهش جوی ) (NCEP/NCARبا تفکیک افقی  2/5 × 2/5درجه است .دادههای شرایط مرزی از مرکز
بینالمللی فیزیک نظری و بارش دیدبانی ماهانه از ادارۀ کل هواشناسی استان فارس اخذ شدند .با اجرای مدل منطقهای RegCM4
دادههای با تفکیک  2/5 × 2/5درجه به دادههای 20×20کیلومترمربع ریزمقیاس شدند .با هدف افزایش کارایی مدل ،RegCM4
برونداد با تفکیک افقی 20× 20کیلومترمربع با بهکارگیری روش وایازش چندمتغیره ،پسپردازش آماری شدند .دوسری دادههای
بارش تولیدشده به روشهای مذکور با دادههای بارش مشاهداتی ماهانه مقایسه شدند تا کارایی ریزمقیاس نمایی دینامیکی و
پسپردازش آماری روی برونداد مدل  RegCM4مطالعه شود .نتایج نشان دادند که در پاییز کارایی هر دو روش یکسان است و
هیچکدام از دو روش ارجحیتی بر یکدیگر ندارند ،اما در زمستان کارایی روش دینامیکی بهتر از روش دینامیکی -آماری است و
استفاده از پسپردازش آماری موجب افزایش کارایی مدل نمیشود .در صورتی که این مقایسه برای کل دورۀ سرد سال (پاییز و
زمستان) انجام گیرد ،پسپردازش آماری کارایی مدل را کاهش میدهد .بنابراین میتوان نتیجهگیری کرد که با روش استفادهشده
در پسپردازش آماری ،تفاوت معناداری بین دادههای ریزمقیاسشده با تفکیک افقی  20 × 20کیلومترمربع و دادههای
پسپردازششده به روش وایازش چندمتغیره وجود ندارد.
واژههای کلیدی :استان فارس ،بارش ،پسپردازش آماری ،ریزمقیاس نماییRegCM4 ،

 .1مقدمه
مدلهای گردش عمومی جو ،تحول زمانی جو را با در

شبکۀ مدل قرار میگیرند ،باید خروجی آنها را به مقیاس

نظر گرفتن حرکات جوی ،تبادالت گرمایی و

منطقهای تبدیل کرد (کروری .)2008 ،با ریزمقیاسکردن

اندرکنشهای یخ ،اقیانوس و خشکی شبیهسازی میکنند.

خروجی مدلها میتوان فرایندهای کوچکمقیاس و

در این مدلها ماهیت سهبعدی جو و اقیانوس لحاظ شده

منطقهای را شناسایی و پیشبینی کرد (روان و

است و تالش میشود همۀ فرایندهای اقلیمی که مهم

ناظمالسادات .)1390 ،پیشآگاهی از مقدار بارش

دانسته شدهاند ،در مدل سهیم شوند (هندرسون و گوفی،

مسئلهای تعیینکننده و دارای اهمیت در بهرهبرداری از

 .)1380با توجه به این مهم که مدلهای گردش عمومی

سامانههای منابع آب ،کشاورزی و غیره است.

وضعیت جریانهای هوا و مشخصههای اصلی گردش

تصمیمگیرندگان منابع آب برای تصمیمگیریهای

جوی را در مقیاس کالن نشان میدهند ،اما قادر به

مدیریتی به پیشبینیهای مطمئنی نیاز دارند (احمدوند و

آشکارسازی رفتار اقلیم در مقیاس کوچک نیستند؛

همکاران .)1388 ،در این بین روشهای پیشبینی

بهخصوص در ارائۀ پیشبینیهای مربوط به نزوالت

مختلفی سعی در تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و

منطقهای که تحت تأثیر فرایندهای با مقیاس ریزتر از

وابسته داشتهاند و مدلهای مفهومی و آماری زیادی

*نگارنده رابط:

E-mail: zarrin@um.ac.ir
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برای پیشآگاهی و پیشبینی متغیرهای اقلیمی استفاده

هندوستان و آمریکای جنوبی(آمازون) بررسی کردند که

شده است (فتاحی و همکاران .)1387 ،اقلیمشناسان حوزۀ

بر اساس آن مدل  RegCMتوانسته نواحی با بارش بیشینه

مطالعه ،برای شناسایی و بررسی فرایندهای پیشبینی

را در این ناحیه بهخوبی مدلسازی کند .اسالم و همکاران

اقلیمی از جمله پیشبینی فصلی ،با تکیه بر روشها و

( ،)2007در پژوهشی با استفاده از مدل اقلیمی مقیاس

تکنیکهایی با دقت باال و کمهزینه در مدت زمان کوتاه،

منطقهای  RegCM3به شبیهسازی فراسنجهای هواشناسی

به دنبال روشهایی با کمترین درصد خطا هستند.

در کشور بنگالدش پرداختهاند .نتایج شبیهسازی فراسنج

تحقیقات مدلسازی در مقیاس منطقهای نشان میدهد که

بارندگی فصلی در مقایسه با  29ایستگاه نشان داده است

ریزمقیاس نمایی دینامیکی و آماری ،خروجی مدلهای

که اجرای مدل با طرحوارۀ گرل  FCبارش دورۀ پیش

جهانی را بهبود می بخشند (هیوتسن و کرین.)2005 ،

مونسون را ،بیشتر و بارش دورۀ مونسون را ،کمتر از مقدار

یکی از روشهای ریزمقیاس نمایی برونداد مدلهای

واقعی تخمین زده است؛ در حالی که طرحوارۀ گرل AS

گردش عمومی جو ،بهکارگیری مدلهای دینامیکی

(دورۀ  )1995- 2000نتوانسته است شبیهسازی مناسبی

منطقهای است .وانگ و همکاران ( ،)2002با استفاده از

داشته باشد .بنابراین طرحوارۀ گرل ( FCسالهای ،1991

مدل  RegCMبارشهای سنگین سال  1998را در کشور

 1996 ،1994و  )1999بهتر از طرحوارۀ دیگر ،بارش را

چین شبیهسازی کردهاند .در این مطالعه انتگرالگیری

برآورد کرده است .باسیت و همکاران ( ،)2012با هدف

مدل از  26آوریل تا  31اوت با دقت مکانی  0/5درجه و

شناسایی توانایی مدل میانمقیاس منطقهای در پیشبینی

در ناحیهای محدود به  5تا  45درجۀ شمالی و  90تا 140

رخدادهای شدید آبوهوایی با اشاره به بارش مونسونی

درجۀ شرقی انجام گرفت .مدل عالوه بر شبیهسازی

منحصربهفرد دورۀ گرم بر فراز کوههای شمالی و نواحی

تکوین زمانی بارش میانگین سطحی و ماهانه ،توزیع

جنوبی پاکستان به پارامترهکردن طرحوارههای رشد ابر

شدت بارشهای روزانه را نیز بهخوبی پیشبینی کرد.

پرداختند .بهطورکلی بارش مونسونی روی نواحی

فرانسیسکو ( ،)2003با اجرای مدل  RegCMروی فیلیپین،

کوهستانی پاکستان از طریق طرحوارۀ گرل بهطور

سامانۀ پیشآگاهی بارش را در این کشور ایجاد کردند.

رضایتبخشی قابل پیشبینی است .ادنی ( ،)2014در

در این سامانه ،دادههای شرایط مرزی از یک مدل جهانی

مطالعهای در غرب آفریقا با عنوان حساسیتسنجی

دریافت شده بودند و در مدل منطقهای  RegCMاز آن

طرحوارههای مختلف همرفتی مدل  RegCM4بهمنظور

استفاده شد .سپس دادههای خروجی  RegCMبهعنوان

شبیهسازی بارش ماههای سپتامبر سالهای  1989و 1998

دادههای اولیه به یک مدل هیدرولوژی خورانده شد .پس

از روش مدلسازی آماری – دینامیکی استفاده کرده

از اجرای این مدل ،پیشبینیهای مربوط به جریان

است .نتایج وی بیانکنندۀ این است که طرحوارۀ کو و

بارشهای سنگین منجر به رواناب و سیالب در

گرل بارش کمتری را در مقایسه با دادههای مشاهداتی

حوضههای مختلف ،ارائه گردید .پال و همکاران

شبیهسازی کردند؛ در حالی که بارش تخمین زدهشده

( ،)2003مهمترین قابلیت مدل منطقهای  RegCMرا

توسط طرحوارۀ امانوئل برای ماه سپتامبر سالهای 1989

امکان استفاده از خروجی مدلهای گردش جهانی

و  1998بیشتر از مقدار مشاهداتی است .در یکی از اولین

بهعنوان دادههای اولیه و ارائۀ کد موازی این مدل برای

پژوهشهای انجامگرفته توسط مدل  RegCMروی

ریزمقیاسکردن و صدور پیشبینی اقلیمی دانستند .پال و

بارشهای ایران ،میرزایی و همکاران ( )1383مدل

همکاران ( ،)2007توانمندی مدل اقلیمی  RegCMرا در

 MCgeR3را جهت بررسی سهم خلیج فارس و دریای

شبیهسازی بارش و دمای دورۀ  1987-2000مناطق

عمان در تأمین رطوبت بارشها در زمستان 2004-2003
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به خدمت گرفتند .این بررسی نشان داد که مدل بهخوبی

بارشهای سواحل جنوبی آن بررسی کردند .نتایج این

قادر به پیشبینی مکانی و زمانی بارندگی روی منطقۀ

بررسی نشان داد که مدل  MCgeR4قادر است بهخوبی

مورد مطالعه است .در پژوهش دیگر بابائیان و همکاران

روند بارشهای ماهانه را در منطقۀ خزری شبیهسازی کند؛

( ،)1386با استفاده از مدل اقلیمی  RegCM3بارش

اگرچه در برآورد مقادیر واقعی بارش اریبی مثبت را برای

ماههای سرد سالهای  1376و  1379را شبیهسازی

ماههای بهاری نشان میدهد .نتایج مطالعۀ قهرمان و

کردهاند .در این پژوهش هدف حساسیتسنجی مدل

همکاران نشان داد که اعمال پسپردازش به روش

 RegCMدر مقایسه با طرحوارههای مختلف بارش

وایازش چندمتغیره میتواند نتایج مدل  RegCM3را

همرفتی است که بر همین اساس نتایج تحقیق بیان کرده

بهبود دهد و مقادیر تبخیرتعرق مدل را به مقدار

است که بهترین طرحوارهها برای جنوب غرب ،جنوب

محاسبهشده از معادلۀ پنمن مانتیث نزدیک کند .بر اساس

شرق و شمالشرق کشور ،طرحوارۀ کو و برای غرب و

یافتههای آنها میانگین تبخیرتعرق ساالنه در ایستگاه

مرکز کشور ،طرحوارۀ امانوئل است و طرحوارههای گرل

مشهد در دورۀ  2021-2050به  1075میلیمتر خواهد

 FCوکو برای شمال غرب کشور مناسب هستند .تحلیل

رسید که حدود  16درصد نسبت به دورۀ پایه افزایش

مقادیر میانگین دو سال بارش شبیهسازیشده در کل

مییابد (قهرمان و همکاران.)1393 ،

کشور حاکی از توانمندیهای خوب طرحوارۀ گرل ،با

معتبرترین ابزار برای شبیهسازی شرایط اقلیمی آینده،

خطای تقریبی  20درصد است .ایراننژاد و همکاران

بهکارگیری ریزمقیاس نمایی بر روی مدلهای بزرگ

( ،)1388نقش روشهای متفاوت پارامترسازی همرفت

مقیاس گردش عمومی جو است .از طرفی یکی از

در شبیهسازی میدانهای دما و بارش زمستانی را با مدل

روشهای ریزمقیاس نمایی برونداد مدلهای گردش

 MCgeR3برای یک دورۀ سهماهه (ژانویه تا مارس

عمومی جو ،بهکارگیری مدلهای دینامیکی منطقهای

 )1999روی ایران بررسی کردند .چهار اجرای متفاوت با

است .مسئلۀ پیچیدگی بارش از یک سو و زمانبر و

شرایط مرزی یکسان ولی هر بار با استفاده از یکی از

پرهزینهبودن کار با مدلهای ریزمقیاس نمایی دینامیکی

طرحوارههای آراکاوا-شوبرت ،فریچ-چپل ،بتس-میلر و

از سوی دیگر ،باعث شده است توانمندی این مدلها

کو-آنتس نشان داد که نتیجۀ شبیهسازیها با استفاده از

کمتر موردتوجه قرار گیرد؛ بنابراین در این پژوهش سعی

طرحوارههای مختلف همرفت در ایران بسیار شبیه

میشود تا برای اولینبار توانمندی مدل دینامیکی

یکدیگر است و مقادیر بارش مدل با مشاهدات تفاوت

 RegCM4در شبیهسازی بارش دورۀ سرد استان فارس با

بسیار زیاد دارد .کریمیان و همکاران ( ،)1388با استفاده

بهکارگیری تکنیک پسپردازش آماری بررسی شود.

از چهار طرحوارۀ شکلگیری ابر شامل گرل  FCو گرل
 ،ASامانوئل و کو ،نسخۀ دارای قابلیت آشیانهسازی مدل

 .2مواد و روشها

اقلیمی  RegCM3را ارزیابی کرد .نتایج وی بیان میکند

 .1 .2منطقة مورد مطالعه

که اریبی ماهانه و فصلی طرحوارههای گرل  FCو گرل

حوزۀ جغرافیایی پژوهش حاضر ،منطقۀ خاورمیانه با تأکید

 ASبه ترتیب با مقادیر  2/1و  -1میلیمتر ،در مقایسه با

بر نتایج استان فارس است .این استان با وسعتی بیش از

بارش دیدبانیشده از سایرین کمتر است؛ در نتیجه از این

 122هزار کیلومترمربع در نیمۀ جنوبی ایران 1/8 ،درصد

مدل میتوان در طراحی مدلهای اقلیمی پیشبینی در

از مساحت این کشور را به خود اختصاص داده است و

کشورمان استفاده کرد .مفیدی و همکاران ( )1392با

در بین طولهای جغرافیایی  50درجه و  42دقیقه تا 55

استفاده از مدل  MCgeRنقش دریای خزر را در

درجه و  36دقیقه شرقی و عرضهای جغرافیایی  27درجه
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و  2دقیقه تا  31درجه و  42دقیقه شمالی واقع شده است.

است که از سازمان هواشناسی این استان دریافت شد .به

در پژوهش حاضر با توجه به دورۀ آماری و آمار در

دلیل محدودیت آمار موجود در ایستگاههای استان

دسترس دادههای ایستگاهی ،مطالعات روی هفت ایستگاه

فارس ،تنها هفت ایستگاه در دورۀ آماری 2010-1988

سینوپتیک استان فارس که از پراکندگی نسبی در سطح

مطالعه و بررسی شدهاند .مدل  RegCM4از طرحوارههای

استان برخوردارند ،انجام گرفته است (شکل .)1

فیزیکی گوناگونی استفاده میکند که در این میان
طرحوارههای بارش همرفتی ،نقش مهمی در مدلسازی

 .2 .2مدلسازی ديناميکی بارش
بهمنظور امکانسنجی و مطالعۀ کارایی مدل دینامیکی
 RegCMدر پیشبینی بارش استان فارس ،از نسخۀ مدل
 RegCM4.1.1استفاده شده است .اولین نسخۀ مدل
( RegCMگاهی با نام  NCAR RegCMنیز شناخته
میشود) از نسخۀ چهارم مدل منطقهای ()NCAR-PSU
یا  MM4در اواخر دهۀ  1980استخراج شده است
(دیکنسون و همکاران 1993 ،و جورجی و بیتز.)1989 ،
هستۀ دینامیکی مدل از  MM4که مدلی تراکمپذیر،
تفاضل متناهی ،با تعادل هیدروستاتیک است ،استخراج
شد (الگاندی و همکاران .)2010 ،این مدل همانند
مدلهای هواشناسی میانمقیاس در سیستم مختصات قائم
سیگما ( )σاست که قدرت تفکیک قائم مدل شامل 18
سطح است که  7سطح آن زیر الیۀ  800هکتوپاسکال
قرار دارد (انتس و همکاران .)1987 ،دادههای موردنیاز
در اجرای مدل منطقهای اقلیمی  RegCM4از مرکز
Theoretical
Physics)ICTP

for

با فرمت

Centre
،NetCDF

بارش دارند .بنابراین بهمنظور انتخاب طرحوارۀ بارشی
مناسب ،مدل برای یک دورۀ آزمایشی از تاریخ  15اوت
 1996تا  1ژوئن  1997بهصورت مجزا با هر سه طرحوارۀ
کو ،امانوئل و گرل موجود در کد  ،RegCM4با شرایط
یکسان از دادههای مرزی و اولیه به اجرا گذاشته شد .نتایج
نشان داد که طرحوارۀ گرل در مقایسه با دو طرحوارۀ کو
و امانوئل دارای کمترین خطا ( )-1/63در شبیهسازی
بارش است؛ بنابراین بهعنوان طرحوارۀ اصلی انتخاب شد.
مدل با گام زمانی ششساعته ،قدرت تفکیک 20 × 20
کیلومترمربع ،تعداد نقاط شبکه  148در عرض و  198در
طول جغرافیایی ،در دورۀ آماری  1990تا  2010با دو سال
دورۀ پایدارسازی ( )1989 -1988( )Spin upاجرا شد.
14سال اول ( )1990-2003بهعنوان دورۀ آموزشی جهت
استفاده در مرحلۀ پسپردازش آماری استفاده شده است.
با مقایسۀ بارش خروجی مدل در این دوره با دادههای

(International

واقعی بارش ،ابتدا درصد خطای مدل در مقایسه با

شامل سه دسته

دیدبانی برآورد شد .با بهرهگیری از روش پسپردازش

دادههای وضع جوی  NNRP1در مقیاس  6ساعته با

آماری به روش وایازش چندمتغیره

(Multiple Linear

تفکیک افقی  2/5 × 2/5درجه از پایگاه دادههای دوباره

)Method

واکاویشدۀ مرکز ملی پیشبینی محیطی آمریکا

پسپردازش ماهانه استخراج شدند .دادههای بارش

( ،)NCEP/NCARدادههای میانگین هفتگی دمای آب

پسپردازششده در دورۀ واسنجی با دادههای بارش

سطح دریا با شبکهبندی  1درجه از سازمان ملی اقیانوس

دیدبانی مقایسه شدند .با استفاده از شاخصهای آماری،

و جو آمریکا برای دورۀ  1988تا  2010دریافت شدند.

ضریب وایازش و مقدار خطای نسبی ،معادالت

همچنین دادههای سطح زمین ،شامل سه دسته دادههای

طراحیشدۀ ماهانه که بهصورت روابط تجربی به دست

توپوگرافی ،کاربری اراضی و نوع خاک با دقت  30ثانیه

آمدهاند ،در راستیآزمایی پیشبینی بارش در هفت سال

از سازمان زمینشناسی ایالت متحده آمریکا تهیه شد.

انتهایی (  2004تا  )2010آزمون و ارزیابی شدند .محدودۀ

دستۀ دوم از دادهها شامل دادههای دیدبانی مجموع بارش

جغرافیایی اجراشده در مدل از طول شرقی  30تا  70و

ماهانۀ ایستگاههای هواشناسی سینوپتیک استان فارس

عرض شمالی  15تا  30است (شکل .)2

Regression

(،)MLRM

معادالت
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شکل  .1موقعیت جغرافیایی و ایستگاههای هواشناسی سینوپتیک مورد مطالعه در استان فارس.

شکل  .2محدودۀ اجراشده در مدل .RegCM4

 .3 .2پسپردازش خروجیهای مدل

 RegCM4به منظور ریزمقیاس نمایی آماری در مطالعۀ

یکی از مجموع روشهای مطرح در مدلسازی پیشبینی

حاضر استفاده شده است ،وایازش چندمتغیره است.

فصلی ،روشهای آماری است .آمار علم احتماالت و

وایازش چندمتغیره روشی برای ساختن معادلۀ مدل از

عدم قطعیتهاست .عدم قطعیت در رفتارهای جوی و

سری دادههای گذشته است .این روش ارتباط بین

اقلیمی آن را به علم آمار مرتبط ساخته است .استخراج

متغیرهای مدل شده و مشاهداتی را بیان میکند که شکل

اطالعات محلی از برونداد مدلهای گردش عمومی با

کلی آن بهصورت رابطۀ ( )1است:

کمک مدلهای آماری برازششده به دادههای مشاهداتی

(𝑦t = α + β1 x1t + β2 x2t + β3 x3t + … + βn xnt )1

ریزمقیاس نمایی آماری نامیده میشود (زوریتا و استورچ،

که در آن 𝑦t ،متغیر وابسته یا پیشبینیشونده و xntها

 .)1998روشی که در پسپردازش خروجی مدل

متغیرهای مستقل یا پیشبینیکنندهها هستند.
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RegCM4

چندمتغیرۀ خطی ،برای تبدیل دادههای شبکهای به

پیشبینیکنندهها خروجیهای مدل

هستند که میتوانند رطوبت نسبی ،باد مداری ،باد

ایستگاهی استفاده شده است .بررسیها در سه دورۀ زمانی

نصفالنهاری و امگا در سطح ترازهای  500و 1000

پاییز (سپتامبر-نوامبر) ،زمستان (دسامبر-فوریه) و دورۀ

( Vapour

سرد سال (سپتامبر تا فوریه) انجام گرفته است .بررسی

 ،)mixing ratioدمای سطح  2متری ،بارش (بر حسب

توانمندی مدل  RegCM4در پیشبینی بارشهای پاییزۀ

میلیمتر در روز) و فشار (بر حسب هکتوپاسکال) باشند.

استان فارس نشان میدهد که در سه ایستگاه شیراز -المرد

بهاستثنای بارش حاصل از مدل که مجموع آن در ماه

و سد درودزن از مجموع هفت ایستگاه مورد مطالعه ،عدم

محاسبه شده است ،برای سایر پیشبینیکنندهها مقدار

بهکارگیری روش پسپردازش آماری و استفادۀ مستقیم

Grid

از برونداد مدل  RegCM4پاسخ بهتری در مقایسه با روش

) Analysis and Display System (GrADSمحاسبه و

دینامیکی-آماری دارد و در سه ایستگاه الر -آباده و

در معادالت استفاده شد .پیشبینیکنندههای نهایی دارای

بوانات نیز بهکارگیری روش دینامیکی -آماری بر

همبستگی معنادار با بارش دیدبانی ،در مرحلۀ

خروجی خام مدل دینامیکی ارجحیت داشته است .در

پسپردازش استفاده شدند .پسپردازش آماری بر روی

ایستگاه فسا ،هیچیک از دو حالت یادشده ارجحیتی به

بارش با استفاده از برونداد مدل دینامیکی برای دورۀ

یکدیگر ندارند (شکل  3و جدول  .)1در شکل  3افزایش

آموزشی ( 2003 – 1990دورۀ واسنجی) با استفاده از

شدید بارشهای پاییز  1997در ایستگاههای مورد مطالعه

رابطه ( )2صورت گرفت:

در مقایسه با سایر سالها ،مربوط به وقوع النینوی شدید با

هکتوپاسکال ،نسبت اختالط بخار آب

میانگین آنها با بهکارگیری نرمافزار گردس

𝑡𝑝𝑟𝑝𝑝 = 𝛼 + 𝐴1 𝑥1 + 𝐴2 𝑥2 + 𝐴3 𝑥3

ناهنجاری دمایی بیش از  1/5درجۀ سانتیگراد و تأثیر

که در آن 𝛼 ،عرض از مبدأ 𝑡𝑝𝑟𝑝𝑝 ،بارش

مثبت آن بر بارشهای پاییزۀ این منطقه است

پسپردازششده برحسب میلیمتر A3 ،A2 ،𝐴1 ،ضریب

(ناظمالسادات و قاسمی .)2004 ،الگوهای فضایی بارش

زاویۀ وایازش خطی بارش برآوردشده و  X3 ، X2 ،X1به

نشان میدهند که در این فصل پیشبینی با استفاده از

ترتیب متغیر پیشبینیکنندۀ اول ،دوم و سوم هستند .با

پسپردازش آماری ،در مقایسه با دادههای دیدبانی و

بهدستآمدن ضرایب زاویۀ وایازش خطی که ضرایبی

دادههای خام مدل اقلیمی عملکرد ضعیفی در توزیع

برای توصیف ارتباط بین خروجیهای مدل و مقدار بارش

فضایی بارش دارد .با وجود این ،شباهت و نزدیکی مقادیر

دیدبانیشده هستند ،مقادیر بارش برای 14سال اول دورۀ

الگوهای فضایی بارش شبیهسازیشده توسط مدل مذکور

آزمایش ،مدلسازی شده است .با استفاده از ضرایب

در مقایسه با مقادیر بارش دیدبانیشده ،عملکرد بهتر

بهدستآمده و معادلۀ  2پیشبینی هفت سال دورۀ

بارش پسپردازشنشدۀ مدل  RegCM4را در مقایسه با

صحتسنجی نیز انجام گرفته است .به منظور بررسی دقت

مقادیر بارش پسپردازششدۀ فصل پائیز نشان میدهد

و برآورد خطای پیشبینی در مقایسه با بارش

(شکل  .)4در بررسی کارایی روش پسپردازش آماری

دیدبانیشده ،از شاخصهای آماری همبستگی ،خطای

و برونداد مستقیم مدل  RegCM4در فصل پاییز باید به

میانگین ،میانگین خطای اریبی ،میانگین خطای نسبی،

این نکات نیز توجه کرد .1 :در ابتدای فصل پاییز که

انحراف از معیار و خطای طبقهبندی بارش استفاده شد.

شروع گذر از دورۀ گرما و ورود به دورۀ سرماست ،به

()2

دلیل استیالی گرمای فصل گرم ،سهم بارشهای همرفتی
 .3تحليل نتايج

و ناگهانی بیشتر از زمستان است که خود عاملی برای بروز

با هدف افزایش صحت مدلسازی از روش رگرسیون

خطا در پیشبینی است؛  .2نسبت بارش پاییز به بارش کل
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سال در مقایسه با زمستان کمتر است؛ بنابراین افتوخیزها

برخالف مدلهای عددی پیشبینی کوتاهمدت وضع هوا،

و خطای نسبی بارش در این فصل در مقایسه با زمستان

به دلیل سادهسازیهایی که در مدلهای اقلیمی انجام

بیشتر خواهد بود؛  .3در فصل سرد سامانۀ رودباد جنب

میگیرد ،برخی پدیدههای هواشناسی در مقیاس زمانی

قطبی به عرضهای پایین گسترش مییابد و نسبت

ومکانی نیز کمتر در طراحی مدلهای اقلیمی موردتوجه

بارشهای از نوع سراسری به همرفتی بیشتر میشود و

قرار میگیرند .این ضعف در بارشهای سراسری در

بنابراین خطای شبیهسازی بارش نیز کمتر میشود.

مقایسه با همرفتی کمتر است.

شکل  .3نمودار مدلسازی بارش فصل پاییز ایستگاههای استان فارس با استفاده از مدل منطقهای  .RegCM4خط مشکی منقطع با دایرۀ توپر :بارش دیدبانی،
خط پیوستۀ مشکی با دایرۀ توخالی :دورۀ واسنجی  ،2003-1990خط پیوستۀ قرمز ستارهدار :برونداد پسپردازشنشدۀ مدل و خط پیوستۀ آبی ساده:
دورۀ راستیآزمایی .2010-2004
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جدول  .1بررسی کارایی مدل دینامیکی و روش دینامیکی-آماری در پیشبینی بارش فصل پاییز.
اریبی

خطای نسبی

(میلیمتر)

(درصد)

*دینامیکی

-11/8

-30

78/6

دینامیکی-آماری

-32

-80

60/7

0/1

دینامیکی

-3/93

-25

50

1/07

9/05

*دینامیکی-آماری

-12/79

-81

78/6

0/34

11/29

0/77

دینامیکی

9/70

10

53/6

2/47

16/53

-0/06

*دینامیکی-آماری

-8/04

-80

75

0/1

7/81

0/35

دینامیکی

-8/40

-56

60/7

0/79

17/31

-0/01

دینامیکی-آماری

-12/70

-85

64/3

0/14

15/54

0/06

*دینامیکی

9/12

0/81

64/3

0/95

10/54

0/55

دینامیکی-آماری

16/93

1/50

85/7

3/18

33/11

-0/08

*دینامیکی

-7/59

-0/1

100

0/9

10/10

0/96

دینامیکی-آماری

-16/95

-0/3

85/7

1/21

35/87

0/53

دینامیکی

5/25

0/84

67/9

1/42

6/75

0/47

*دینامیکی-آماری

-5/64

-0/90

85/7

0/05

5/88

0/19

ایستگاه

شیراز
بوانات
آباده

فسا

المرد

درودزن

الر

صحت
طبقهای
(درصد)

نسبت انحراف معیار

خطای مربعات

(مشاهداتی /مدل)

(میلیمتر)

0/64

18/7

0/84

34/81

0/83
0/55

همبستگی

شکل  .4میانگین بارش فصل پاییز (دورۀ  )2004 – 2010ایستگاههای مطالعهشدۀ استان فارس؛ شکل (-4الف) ،الگوی فضایی بارش دیدبانیشده ،شکل (-4
ب) الگوی فضایی بارش شبیهسازیشده توسط مدل ( RegCM4بدون پسپردازش آماری) و شکل (-4پ) الگوی فضایی بارش پیشبینیشده با
اعمال پس پردازش آماری.

نتایج تحلیل فصل زمستان بیان میکند که در چهار ایستگاه

ارجحیتی به یکدیگر ندارند (شکل  ،5جدول .)2

استان فارس بوانات ،المرد ،الر و سد درودزن ،خروجی بارش

مقایسۀ الگوهای فضایی بارش دیدبانی در شکل -6الف و

مدل بدون اعمال پسپردازش پاسخ بهتری در مقایسه با مقادیر

بارش شبیهسازیشده بدون پسپردازش آماری در شکل -6ب

بارش پسپردازششده دارد .در مورد شیراز و آباده،

در فصل زمستان دورۀ مذکور ،نشاندهندۀ عدم تطابق یا شباهت

پسپردازش آماری (روش دینامیکی-آماری) موفقتر عمل

اندک میان آنهاست .بهطوری که در الگوی بارش دیدبانی

کرده است و در مورد ایستگاه فسا هیچیک از دو حالت یادشده

در دورۀ پیشبینی فصل زمستان ،نواحی مرکزی ایستگاه
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فسا و جنوب غربی استان نیز الگوهای حداکثری بارش را

مورد (بوانات ،فسا ،المرد ،الر و سد درودزن) مدل

تجربه کردند؛ در حالی که در الگوهای شبیهسازی بارش

دینامیکی و در دو مورد (شیراز و آباده) روش دینامیکی-

توسط مدل  RegCM4و پسپردازش آماری چنین حالتی

آماری ،عملکرد بهتری در پیشبینی بارش دورۀ سرد

مشاهده نمیشود .مقایسه و بررسی الگوهای فضایی بارش

استان فارس داشتهاند (شکل  ،7جدول  .)3در دورۀ سرد

پسپردازششدۀ دورۀ پیشبینی در شکل -6پ با

بارش ،تقریباً هر سه الگوی بارشی رسمشده روند

دادههای دیدبانی در شکل -6الف و دادههای خام مدل

مشخصی از توزیع بارش را نشان میدهند (شکل .)8

شکل -6ب مشابهت تقریبی خوبی را با مدل نشان

مقایسۀ الگوهای بارش دیدبانی با دو الگوی بارش

میدهد .در مطالعۀ دورۀ سرد ،سنجش توانایی مدل بر

خروجی مدل  RegCM4و الگوی بارش پسپردازششده

اساس مجموع فصول پاییز (سپتامبر تا نوامبر) و زمستان

در مجموع ایستگاههای استان فارس ،نشاندهندۀ عملکرد

(دسامبر تا فوریه) در نظر گرفته شده است .نتایج دورۀ

بهتر بارش خروجی مدل در مقایسه با بارش

سرد نشان داد که از هفت ایستگاه بررسیشده در پنج

پسپردازششده است.

شکل  .5نمودار مدلسازی بارش فصل زمستان ایستگاههای استان فارس با استفاده از مدل منطقهای  .RegCM4خط منقطع مشکی با دایرۀ توپر :بارش
دیدبانی؛ خط پیوستۀ مشکی با دایرۀ توخالی :دورۀ واسنجی 1990-2003؛ خط پیوستۀ قرمز ستارهدار :برونداد پسپردازشنشدۀ مدل و خط پیوستۀ
آبی ساده :دورۀ راستیآزمایی .2004-2010
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شکل  .6میانگین بارش فصل زمستان دورۀ ( )2004 -2010ایستگاههای مطالعهشدۀ استان فارس .شکل (-6الف) :الگوی فضایی بارش دیدبانیشده؛ شکل (-6
ب) :الگوی فضایی بارش شبیهسازیشده توسط مدل  RegCM4بدون اعمال پس پردازش آماری؛ شکل (-6پ) :الگوی فضایی بارش پیشبینیشده
با اعمال پسپردازش آماری.

شکل  .7نمودار مدلسازی بارش دورۀ سرد ایستگاههای استان فارس با استفاده از مدل منطقهای  .RegCM4خط منقطع مشکی با دایرۀ توپر :بارش دیدبانی؛
خط پیوستۀ مشکی با دایرۀ توخالی :دورۀ واسنجی 1990-2003؛ خط پیوستۀ قرمز ستارهدار :برونداد پسپردازشنشدۀ مدل و خط پیوستۀ آبی ساده:
دورۀ راستیآزمایی .2004-2010
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جدول  .2بررسی کارایی مدل دینامیکی و روش دینامیکی-آماری در پیشبینی بارش فصل زمستان.
خطای

صحت

نسبی

طبقهای

(درصد)

(درصد)

دینامیکی

67/99

35

100

1/15

*دینامیکی-آماری

6/57

3

96/4

1/22

31

*دینامیکی

-8/99

-9

53/6

1/05

38/35

-0/03

دینامیکی-آماری

-44/03

-45

67/9

0/52

40/75

0/20

اریبی

ایستگاه

شیراز

بوانات

آباده
فسا
المرد

درودزن

الر

(میلیمتر)

نسبت انحراف معیار

خطای مربعات

(مدل /مشاهداتی)

(میلیمتر)
61/98

0/95
0/98

همبستگی

دینامیکی

69/21

90

85

0/93

39/64

0/5

*دینامیکی-آماری

47/90

60

82

0/23

47/76

0/96

دینامیکی

-46/12

-25

78/6

0/72

59/60

0/90

دینامیکی-آماری

-85/12

-45

75

0/42

89/93

0/93

*دینامیکی

-45/66

-27

60/7

0/54

82/34

0/2

دینامیکی-آماری

-66/94

-40

42/9

0/35

87/98

0/08

*دینامیکی

9/99

0/04

89/3

0/83

67/36

0/85

دینامیکی-آماری

-48/25

-0/18

92/9

0/67

74/07

0/88

*دینامیکی

6/22

6

71/4

1/01

44/42

0/25

دینامیکی-آماری

-36/13

-35

64/3

0/55

47/33

0/06

جدول  .3بررسی کارایی مدل دینامیکی و روش دینامیکی-آماری در پیشبینی بارش دورۀ سرد.
اریبی

خطای نسبی

(میلیمتر)

(درصد)

دینامیکی

56/20

24

92/2

*دینامیکی-آماری

25

-11

89/3

1/19

*دینامیکی

-12

-11

46/4

1/01

39/48

دینامیکی-آماری

-56

-50

67/9

0/55

47/59

0/14

دینامیکی

78/91

96

70

0/86

68/60

0/53

*دینامیکی-آماری

-55/94

-68

78/5

0/24

52/09

0/96

*دینامیکی

-54/53

-27

70

0/68

72/28

0/85

دینامیکی-آماری

-88/18

-43

65

0/42

147

0/87

*دینامیکی

-36/54

-20

50

0/52

84/13

0/22

دینامیکی-آماری

-50/01

-28

39/3

0/66

97/12

0/08

*دینامیکی

2/41

1

94/65

0/82

73/46

0/82

دینامیکی-آماری

-65/20

-21

89

0/67

99/91

0/73

*دینامیکی

11/47

0/10

70

0/97

43/51

0/33

دینامیکی-آماری

-47/77

-0/38

75

0/52

50

0/11

ایستگاه

شیراز

بوانات

آباده

فسا

المرد

درودزن
الر

صحت
طبقهای
(درصد)

نسبت انحراف معیار

خطای مربعات

(مدل /مشاهداتی)

(میلیمتر)

1/16

62/04

0/93

48/80

0/94
-0/28

همبستگی
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شکل  .8میانگین بارش دورۀ سرد ( )2004-2010ایستگاههای مطالعهشدۀ استان فارس .شکل (-8الف) :الگوی فضایی بارش دیدبانیشده؛ شکل (-8ب):
الگوی فضایی بارش شبیهسازیشدۀ مدل  RegCM4بدون اعمال پسپردازش آماری؛ شکل (-8پ) :الگوی فضایی بارش پیشبینیشده با اعمال
پسپردازش آماری.

 .4نتيجهگيری

یکدیگر برتری نداشته باشند .در روش دینامیکی-آماری

در این پژوهش هدف بررسی توانایی مدل دینامیکی

صحت طبقهای بارش فصل پاییز در مقایسه با روش

RegCM4در مدلسازی بارش فصول پاییز ،زمستان و

دینامیکی در حدود  70درصد است (پنج مورد از مجموع

مجموع دورۀ سرد استان فارس ،با اعمال و بدون اعمال

هفت ایستگاه)؛ بهطوری که در فصل زمستان این مقدار

پسپردازش آماری روی دادههای بارش در مقیاس

حدود  14درصد (یک مورد از مجموع هفت ایستگاه) و

مکانی 20×20کیلومترمربع است .در فصل پاییز در 43

این درحالی است که مقادیر صحت طبقهای پیشبینی

درصد ایستگاهها ،هر دو روش عملکرد قابلقبول و

بارش بدون اجرای پسپردازش آماری در فصل زمستان

یکسانی داشتهاند و در حدود  14درصد از موارد

حدود  80درصد است .در کل دورۀ سرد ،مقادیر صحت

هیچکدام از دو حالت فوق ارجحیتی بر یکدیگر ندارند.

طبقهای بارش روش دینامیکی حدود  60درصد است که

در فصل زمستان ،تعداد ایستگاههایی که با اجرانشدن

باالتر از روش دینامیکی-آماری است .بنابراین روش

پسپردازش آماری ،عملکرد بیشتری در مقایسه با اجرای

دینامیکی در این وضعیت نتایج مساعدتری در مقایسه با

پسپردازش آماری داشتهاند ،بیشتر است؛ بهطوری که در

روش دینامیکی– آماری داشته است .در مجموع میتوان

چهار مورد از هفت ایستگاه اجرانشدن پسپردازش بر

گفت در  57/1درصد موارد ،روش دینامیکی و در 33/3

اجرای پسپردازش آماری برتری داشته است ( 57درصد

درصد ،روش دینامیکی-آماری توانایی بهتری در

موارد)؛ در حالی که تعداد ایستگاههایی که در آنها

مدلسازی بارش دورۀ سرد ایستگاههای استان فارس را

اجرای پسپردازش آماری برتری دارد ،دو مورد (29

داشتهاند .در  9/5درصد موارد هیچیک از روشهای فوق

درصد) است .یک ایستگاه نیز (14درصد) ارجحیت

ارجحیتی به یکدیگر ندارند .بنابراین در مطالعۀ حاضر که

خاصی در بهکارگیری دو روش فوق ندارد .در دورۀ سرد

با تفکیک مکانی  20×20کیلومترمربع انجام گرفته است،

بارشی تعداد ایستگاههای سازگار با روش دینامیکی پنج

برونداد بارش مدل منطقهای  RegCM4بدون اجرای

مورد ( 71درصد) و روش دینامیکی-آماری دو مورد (29

پسپردازش آماری بر روی آن در مقایسه با هنگامی که

درصد) است .در بررسی مدلسازی بارش دورۀ سرد

روی بارش پسپردازش آماری اجرا میشود ،نتایج بهتری

موردی یافت نشده است که هیچیک از دو روش بر

دارد .نتایج این تحقیق با یافتههای هیوتسن و

کارايی مدل اقليمی  RegCM4در شبيهسازی بارش...

کرین( )2005مبنی بر اینکه اجرای مدلسازی دینامیکی
موجب بهبود برونداد مدلهای جهانی میشود ،مطابقت
دارد.
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