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 -1دانشجوی دکترای هواشناسی ،پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ،تهران ،ایران
 -2استادیار اقلیمشناسی ،پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ،پژوهشکده اقلیمشناسی ،مشهد ،ایران
 -3دانشیار هواشناسی ،پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ،تهران ،ایران
 -4دانشیاریار اقلیمشناسی ،پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ،پژوهشکده اقلیمشناسی ،مشهد ،ایران
 -5استادیار اقلیمشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران

چکیده
در این مقاله با درنظر گرفتن پهنههای اقلیمی کشور ،پی کربندی مدل منطقهای اقلیمی  RegCM4.5انجام شده است؛ به این صورت که پس از
انتخاب طرحوارههای الیه مرزی سیارهای و سطح زمین ،انتخاب طرحواره مناسب همرفت در هر منطقه از حوزه مدل بر اساس طبقهبندی اقلیمی
ایران با استفاده از نمایه دمارتن انجام شد .برای این منظور ابتدا پهنه ایران بر اساس نمایه دمارتن به هفت طبقه اقلیمی خیلی مرطوب ،مرطوب،
نیمه مرطوب ،مدیترانهای ،نیمه خشک و خشک تقسی مبندی شد .دوره مورد مطالعه شامل  5دوره پربارش ( 2014-2019نوامبر تا می) بوده
است .تفکیک افقی مدل منطقهای  30کیلومتر ،طرحوارههای الیه مرزی سیارهای و سطح زمین به ترتیب  Holslagو  BATSدر نظر گرفته
شد .در دوره یادشده ،ابتدا در چند آزمایش طرحوارههای همرفت Tiedtke ،Emanuel ،Grell ، Kuoو  Kainبرای دستیابی به پی کربندی
بهینه مورد آزمایش قرار گرفتند .نتایج نشان دادند که در اقلی مهای خیلی مرطوب ،مرطوب ،نیمه مرطوب و مرطوب طرحواره همرفت Tiedtke

 ،در مناطق نیمه خشک طرحواره  Grellو در مناطق خشک طرحواره  Kuoکمترین اریبی را نسبت به سایر طرحوارههای همرفت داشتند .لذا
پیشبینی فصلی کشور با تلفیق طرحوارههای منطقهای ارائه شد که اریبی میانگین آن در سطح کشور در طرحوارههای تلفیقی،Tiedtke ،
Grellو  Kuoبه ترتیب  1.01 ،0.79 ،0.45و  0.69میلیمتر محاسبه شد .از طرف دی گر نمودار  ROCطرحواره های مختلف نشان داد که دو
طرحواره  Tiedtkeو  Grellبهترین نتایج را برای پیش ¬بینی فصلی میانگین ماهانه بارش دارند .نتایج نشان دادند که طرحواره تلفیقی منطقهای
)(TGKبین  54تا  126درصد نسبت به طرحوارههای منفرد بهبود در مقادیر خطا را نشان میدهد .در مجموع میتوان گفت انتخاب پی کربندی
بهینه بر مبنای ایده طرحواره همرفت مبتنی بر طبقه اقلیمی میتواند عملکرد مدل منطقهای  RegCM4.5را در پیشبینی فصلی بارش ایران
افزایش دهد.

کلید واژه ها ،CFS ،RegCM4.5 :پیشبینی فصلی ،دمارتن ،ایران.

* نویسنده مسوول09154009764 :

Email: i.babaeian@gmail.com

پیکربند ی بهینه مدل  RegCM4.5مبتنی بر پهنهها ی اقلیمی

مقدمه
در یکی دو دهه اخیر تالشهای فراوانی به منظور توسعه و
بهبود مدلهای اقلیمی منطقه محدود و به حداقل رساندن
چالشهای مذکور صورت گرفته است ،اما مشکالت و
چالش ها هنوز به قوت خود باقی است .ابرها و فرایندهای
فیزیکی مربوط به آن در بیشتر برهمکنشهای فیزیکی مانند
فرایندهای دینامیکی ،ترمودینامیکی ،هیدرولوژیکی ،تابشی و
فرایندهای سطحی نقش دارند و در بیشتر این برهمکنشها
همرفت کومهای نقش اساسی ایفا میکند .وارد کردن اثر
همرفت کومهای در مدلهای رقومی ،پارمتریسازی همرفت
نامیده میشود ( مولیناری .) 1993 ،طرحوارههای همرفت به
طور تجربی اثر این پدیده را در مقیاس شبکهای مدلهای
اقلیمی و پیشبینی هوا بیان میکنند ( کاتن و همکاران.) 2011 ،
طرحوارههای پارامتریسازی همرفت ،همیشه یکی از منابع
ایجاد خطا در مدلهای اقلیمی منطقهای محسوب میشوند که
تاثیر معنادار بر خروجیهای مدل می گذارند (پال و همکاران،
 .) 2007به طور کلی ،هیچ یک از طرحوارههای پارامتریسازی
همرفت نمیتوانند به خوبی و به طور گسترده برای تمامی
سامانههای جوی استفاده شوند ،زیرا به عنوان مثال ،فرایندهای
همرفتی در نواحی حاره به شکل معناداری با فرایندهای موجود
در عرضهای میانه متفاوت هستند ( علی و همکاران) 2014 ،
؛ به همین جهت یکی از مسائل بسیار مهم در اجرای مدل،
انتخاب طرحواره همرفتی مناسب از بین طرحوارههای موجود
است .مطالعات زیادی در مناطق مختلف دنیا به منظور بررسی
حساسیت طرحوارههای همرفتی بر روی متغیرهای مدلسازی
شده ،به خصوص بارش صورت گرفته است.

اوانس و همکاران ( ) 2004در پژوهشی با به کارگیری مدل
 ،RegCM2به شبیهسازی دما و بارش در منطقه خاورمیانه
پرداختند .آنها نتایج حاصل از مدل را با دادههای بازتحلیل
ECMWF-TOGAمقایسه کردند .یافتههای تحقیق مبین آن
بود که مدل  RegCMشرایط بارشی محدوده کوهستانی
زاگرس و محدوده هالل خصیب را در قیاس با سایر مناطق
خاورمیانه به شکل مطلوبتری آشکارسازی میکند .یافتههای
آنها نشان داد که توانایی مدل در شبیهسازی صحیح مسیر
طوفانها ،فرایندهای متاثر از توپوگرافی و میزان ناپایداری
جوی از مهمترین دالیل موفقیت مدل در شبیهسازی مناسب
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چرخه فصلی بارش است .در پژوهش دیگری ،رحمان و
همکاران ( ) 2007ویژگیهای اقلیمی کشور بنگالدش را با
استفاده از مدل اقلیمی  RegCM3بررسی کردند .نتایج
مدلسازی بارش در مقیاس فصلی بیانگر آن است که طرحواره
گرل  FCبارش دوره پیش مونسون را بیش از مقادیر واقعی و
دوره مونسون را کمتر از مقدار واقعی برآورد کرده است .در
مقابل ،طرحواره گرل ، ASشبیهسازی مناسبی نداشته است.
فرانکو و همکاران ( ) 2013دمـا و بـارش شـبیهسـازی شده
بـا مـدل  RegCM4را مـورد ارزیـابی قـرار دادنـد .محـدوده
انتخـابی آنهـا مکزیـک ،دوره اجـرای مـدل 2008-1982و
قـدرت تفکیـک افقـی 50کیلـومتر انتخـاب شد .نتایج
بررسیهای ایشان حاکی از بیشبرآورد بارش توسط مدل در
مناطق کوهستانی بود .آدنی ( ) 2014نیز در پژوهشی با عنوان
«حساسیت سنجی طرحوارههای همرفتی» از مدل RegCM4

به منظور مدلسازی بارش مـاههـای سـپتامبر سـال  1989و
 1998در غرب آفریقا استفاده کرده است .نتایج پژوهش نشان
میدهد که تمامی طرحوارههای همرفتی ،نماینده بخشی از
فضای بارشی هستند اما همگی از نوعی اریبی برخوردارند.
دراین تحقیق ،طرحوارههای کو و گرل ،بارش کمتری را در
مقایسه با دادههای مشاهداتی برآو رد کردهاند ،درحالیکه بارش
برآو رد شده به وسیله طرحواره امانوئل برای سپتامبر  1989و
 1998بیشتر از مقادیر مشاهداتی بوده است .در مطالعه علی و
همکاران ( ،) 2015حساسیت آزمایشات با پنج طرحواره
همرفت مختلف گرل ،ایمانوئل ،تیدکی ،ایمانوئل برای خشکی
و گرل برای اقیانوس ،گرل برای خشکی و ایمانوئل برای
اقیانوس در مدل  RegCMاجرا شد تا مناسبترین طرحواره
همرفتی برای شرق/جنوب آسیا پیدا شود .در برخی مطالعات
قبلی ،طرحواره ایمانوئل دارای عملکرد بهتری بر روی اقیانوس
بوده اما برای بارندگی روی خشکی دارای بیشبرآورد است.
بعالوه ،گزارش شده که طرحواره گرل روی خشکی بهتر عمل
کرده اما برای بارش در مناطق اقیانوسی حاره نتایج ضعیفی را
نشان داده و کم برآورد است (الگیوندی و همکاران.) 2013 ،
از طرف دیگر ،نتایج شبیهسازی طرحواره گرل برای برخی
مناطق بر فراز اقیانوس دارای عملکرد قابل توجهی است
(مامگین و همکاران .) 2013 ،به همین دلیل در پژوهش علی و
همکاران ( ،) 2015گزینه همرفتی ترکیبی ی عنی  GLEOو
ELGOبه مدل اضافه شده تا عملکرد آن را افزایش دهد .در
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مطالعه ای که کومکو و همکاران ( ) 2020انجام دادند ،ده حالت

گرفتند که استفاده از روش یادشده ارزش افزوده قابل توجهی

مختلف طرحوارههای همرفتی ( ترکیب خشکی و دریا) را

بر درستی پیش بینی های مدل با تفکیک افقی  20کیلومتر

برای ارزیابی مدل  RegCMبه کار گرفته شده است .کومکو و

ندارد .ایران نژاد و همکاران ( ) 1388در مطالعه نقش روش های

همکاران بارش فصلی  2017-2019را برای منطقه مورد مطالعه

متفاوت پارامترسازی همرفت در شبیه سازی میدان های دما و

درنظر گرفتند ،در حالیکه منطقه را به  5قسمت مختلف تقسیم

بارش زمستانی با مدل منطقه ای -اقلیمی  RegCMدر ایران،

کرده و برای هر منطقه ترکیبی را ارائه دادند.

نشان دادند که نتایج شبیه سازی های دما و بارش با استفاده از

در ایران نیز علیزاده چوبری و همکاران ( ) 2019در پژوهشی

طر ح واره های مختلف همرفت در دوره مورد مطالعه در ایران

عملکرد نسخه چهارم مدل اقلیمی منطقهای )) RegCM4را با

بسیار شبیه یکدیگر است و توان پیش بینی مدل RegCM

چهار پارامتریسازی مختلف در شبیهسازی دمای هوای نزدیک

برای میدان دما باالتر از بارش است .آنها پیشنهاد کردند که با

سطح زمین و بارش در منطقه ایران را برای سال  2010مورد

توجه به ساختار ساده تر و هزینه محاسباتی کم تر طرح واره

ارزیابی قرار دادند .در این مطالعه عملکرد مدل  RegCM4با

کو -آنتس نسبت به طرح واره های دیگر ،با وجود عدم تفاوت

چهار پارامترسازی مختلف برای شبیهسازی دمای نزدیک سطح

چشمگیر در نتایج مدل ،به نظر می رسد این طرح واره در

زمین و بارش در منطقه ایران در مقایسه با دادههای مشاهداتی

مطالعه اقلیمی و منطقه ای در بازه های فصلی ،الاقل در منطقه

( CRUهریس و همکاران ) 2020 ،بررسی شده است .با توجه

ایران بهترین گزینه باشد.

به اینکه در دادههای ، CRUاز اطالعات تعداد زیادی از

با توجه به مطالعات انجام شده تاکنون در ایران و سایر کشورها

ایستگاههای همدیدی مناطق مختلف جهان از جمله ایران

و چالشهای پیشبینی فصلی موجود در کشور ،در این مطالعه

استفاده میشود ،این دادهها در مقایسه با دادههای بازتحلیل

تالش می-شود تا با لحاظ اقلیمهای مناطق مختلف کشور در

مطابقت بیشتری با مشاهدات دارند .در مقابل ،دادههای

انتخاب طرحوارههای همرفت ،توانایی مدل منطقهای

بازتحلیل که اغلب با دادههای سنجش از دور صحتسنجی

 RegCM4.5در پیش بینی بارش دوره پربارش سال د ر

شدهاند ،خطای به نسبت زیادی بهویژه برای بارش و دمای

ماههای نوامبر تا می (آبان تا اردیبهشت ) را در کشور ارتقاء

هوای نزدیک سطح زمین دارند (علیزاده و همکاران.) 1398 ،

بخشیم .برای این منظور یک دوره  5ساله شامل 2014 -2019

بررسی خطای ریشه میانگین مربعات دمای هوا برای این چهار

برای مطالعه انتخاب شد.

شبیهسازی نشان داد که استفاده از طرحواره الیه مرزی

مواد و روش ها

هلتسلگ در ماههای سرد سال و طرحواره  UW PBLدر
ماههای گرم سال عملکرد بهتری دارد و از آنجا که استفاده از
همرفت  Tiedtkeدر کنار الیه مرزی هلتسلگ میتواند مقادیر
خطای ریشه میانگین مربعات را در فصلهای گرم سال به
شدت کاهش دهد و کمترین خطای ممکن را در طول کل سال
در پی دارد ،استفاده از طرحواره الیه مرزی هلتسلگ در
RegCM4برای فصلهای سرد سال و استفاده از همین
طرحواره در کنار طرحواره همرفت  Tiedtkeبرای شبیهسازی
دمای هوا در ارتفاع  2متری از سطح زمین برای کل سال در
منطقه ایران پیشنهاد شده است .محمدی و همکاران () 1394
با استفاده از روش وایازش چندمتغیره پیش بینی بارش دوره
سرد سال استان فارس را مورد مطالعه قرار دادند و نتیجه

منطقه مورد مطالعه و دادهها
منطقه مورد مطالعه در این پژوهش پهنه ایران است که  25تا
 41عرض درجه شمالی و  47تا  63درجه طول شرقی را در
بر میگیرد ،اما محدوده اجرای مدل  30تا  70طول شرقی و
 10تا  55درجه عرض شمالی در نظر گرفته شده است که
عوارض جغرافیایی مهم منطقه مانند کوهستانهای هندوکش،
تبت ،آناتولی و پهنههای آبی دریای خزر ،سیاه ،مدیترانه ،سرخ،
عمان ،خلیج فارس و مناطق شمالی اقیانوس هند را پوشش
میدهد .در شکل  ،1منطقه اجرای مدل نشان داده شده است.

پیکربند ی بهینه مدل  RegCM4.5مبتنی بر پهنهها ی اقلیمی
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شکل -1حوزه شبیه سازی توسط مدل منطقه ای  RegCM4.5به همراه ناهمواری منطقه

دوره زمانی مورد مطالعه در این پژوهش ماههای پربارش سال

برای درستیسنجی برونداد مدل  RegCMقبال توسط محققان

یعنی ماههای نوامبر تا می (آبان تا اردیبهشت) طی سالهای

مختلف کشور استفاده شده است (علیزاده و همکاران2019 ،؛

 2019-2014است .مدل مورد استفاده در این پژوهش

پازوکی و همکاران ،1384 ،ایران نژاد.) 1388 ،

 RegCM4.5است که برای مقیاسکاهی دینامیکی از آن

معرفی مدل RegCM4.5

استفاده میشود .داده های مورد نیاز عبارتند از :دادههای شرایط
مرزی مدل دینامیکی  CFSv2به مبداء یک نوامبر در هر سال،
به عن وان شرایط مرزی و دادههای بارش  CRUبه عنوان داده
بازکاوی برای راست آزمایی برونداد مدل  RegCMاستفاده
شده است.
در این پژوهش از مجموعه داده های  ، CRU1به عنوان داده
های مشاهداتی استفاده شده است .داده های یادشده در دوره
زمانی  1901-2000میالدی در دسترس بوده و کمیت ها در
بازه های ماهانه میانگین گیری شده اند .تفکیک افقی این داده
ها  0/5درجه جغرافیایی برای کل کره زمین شامل داده های
سطح زمین می باشد .از آنجا که داده های مشاهداتی میانگین
گیری ماهانه شده اند ،برای مطالعاتی که میانگین های ماهانه
را مورد بررسی قرار می دهند ،مناسب هستند .داده های CRU

Climatic Research Unit

1

مدل منطقهای  RegCM4در سال  1393توسط جورجی و
همکارانش(  ) b1993توسعه پیدا کرد؛ سپس جورجی و شلد
( ) 1999و پال ( ) 2000آن را بهبود دادند .هسته دینامیکی مدل
مبتنی بر معادالت هیدروستاتیکی با سیستم مختصات سیگما
است .این مدل از معادالت اندازه حرکت افقی ،پیوستگی و
ت غییرات فشار  ،ترمودینامیک ،امگا و هیدورستاتیک استفاده
میکند (جورجی و همکاران .) 1993 ،توضیحات کاملی از سایر
معادالت مورد استفاده در مدل در مقاله جورجی و همکاران
آمده است ( .) Giorgi, 1993cمدل از طرحواره بیوسفر-
اتمسفر(  ) BATSبرای مدلسازی فرآیندهای سطحی استفاده
می کند و طرحواره الیه مرزی آن بر اساس مفهوم پخش
غیرمحلی توسط هالتسالگ (  ) Holtslag, 1993ارائه شده
است .برای محاسبه تابش از طرحواره تابش مدل

CCM3
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) (Kiehl, 1996استفاده میشود .تابش ابر بر حسب درصد

نرخ جریانهای ورودی و خروجی دارد که از این طریق نیروی

ابرناکی و میزان آب موجود در آن برآورد میگردد ( Hsie,

شناوری مشخص می شود .در طرحواره امانوئل تبدیل آب ابر

.) 1984

به بارش بر مبنای فرآیندهای کاتورهای است .استفاده از این

پارامتریسازی همرفت

فرآیند ها موجب درك بهترفرآیند خرد فیزیک تبدیل قطرات

از آنجا که در این پژوهش پیکربندی مدل بر اساس مولفه
بارش های همرفتی است ،لذا در این بخش طرحوارههای
مختلف همرفت مورد استفاده شامل گرل ،کو ،امانوئل ،کین و
تایدیک معرفی میشوند .بارش های همرفتی طرحواره گرل با
دو فرضیه  AS1و  FC 2و همچنین از طرحواره های امانوئل
و کو برای مدلسازی تشکیل ابر استفاده می کند .در طرحواره
گرل دو جریان همرفتی غالب برای ابر در نظر گرفته می شود:
جریان صعودی و جریان نزولی .به استثنای جریانهای مذکور،
در هیچ جهتی بین ابر و هوای محیط اختالطی رخ نمیدهد.
شار جرم نسبت به ارتفاع ثابت است و در طول لبههای ابر
نفوذ و خروج جریان هوا رخ نمی دهد .طرحواره گرل زمانی
فعال می شود که بسته هوای صعود کرده رطوبت الزم برای
همرفت را بدست آورد ( Grell, et all, 1994& Giorgi, et

 .) all, 1989.در طرحواره کو همرفت زمانی آغاز میشود که
د ر یک ستون همگرایی رطوبتی  Mاز آستانه مشخصی بیشتر
شود و ژرفسنجی عمودی ناپایداری همرفتی را نشان دهد.
کسر همگرایی رطوبت  ، βستون را مرطوب میکند و باقی
مانده آن بر طبق رابطه ( ) 1به بارش  Pcuتبدیل میشود.
() 1

) = M (1 − 

که در آن  کسری از میانگین رطوبت نسبی

cu

P

آب موجود درابر به بارش می گردد (Betts, 1986: 667-

.)691 & Hogan, et all 2003
طرحواره تایدیک در اصل برای کاربردهای بزرگ مقیاس
طراحی شدهاست .این طرحواره به شارش جرم و همگرایی
رطوبت بستگی دارد .مکانیزم راهاندازی آن بر اساس همرفت
است ،ی عنی اگر دمای بسته هوا از دمای محیط با یک دمای
آستانه ثابت بیشتر شود ،ناپایداری شرطی ایجاد میشود .این
طرحواره دارای همرفت کمعمق و عمیق است ( علی و
همکاران .) 2014 ،طرحواره  Kainکه بر اساس فرضیات بستار
 ) 1980( ) FC( Fritsch-Chappellاست ،توسط مشاهدات و
تحقیقات عددی مداوم از سیستم های همرفت بزرگمقیاس
توسعه پیدا کرده است و تاثیر بالقوه قابل توجهی از فرایندهای
فیزیکی خاص را نشان میدهد .در بعضی تحقیقات به این
مساله اشاره شده است که این طرحواره برای عرضهای میانی
مناسب است(کومکو و همکاران.) 2020 ،

انتخاب پیکربندی بهینه مدل
در جدول  ،1پیکربندی مدل  RegCM4.5در انجام
آزمایش های مختلف برای انتخاب پیکربندی بهینه در مناطق
اقلیمی مختلف آورده شده است .همانطور که در جدول دیده
میشود توانمندی هر یک از آزمایشها برای شش منطقه

RH

در ژرف

اقلیمی خشک ،نیمهخشک ،مدیترانهای ،نیمه مرطوب ،مرطوب

سنجی قائم می باشد(  .) Giorgi, 1991طرحواره کو بر خالف

و بسیار مرطوب با استفاده از شاخص های اریبی ،خطای

طرحواره گرل ،عالوه بر دو جریان صعودی و نزولی ،نفوذ و

 RMSEضریب همبستگی  rدرستیسنجی شده و طرحواره

خروج جریان هوا در طول لبه های ابر را نیز در نظر می گیرد.

همرفت مناسب برای هر پهنه اقلیمی انتخاب میشود.

طرحواره ام انوئل ،یک معادله پیش بینی شارش جرم به همراه

Arakawa –Schubert

1

Fritz–Chappel

2
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جدول  -1پی کربندی مورد استفاده در مدل RegCM

آزمایش

گام شبکه

CPS_1
CPS_2
CPS_3
CPS_4
CPS_5

 30کیلومتر

طرحواره سطح زمین

طرحواره الیه مرزی

Holtslag PBL

BATS

طرحواره همرفت
Kuo
Grell
Emanuel
Tiedtke
Kain

پهنهبندی اقلیمی

مشخص نمودن پیکربندی مناسب اقلیمهای مختلف انجام شد.

برای اقلیمبندی مناطق مختلف کشور از روش دومارتن استفاده

اساس روش مذکور فرمول ( ) 2میباشد:
() 2

شد که سادهترین و مرسومترین روش اقلیمبندی

)I=P/(T+10

است(  .) Khamchin & Rezaee, 2009در محاسبه این

متغیرهای رابطه ( ) 2عبارتند از P :به عنوان متوسط بارش

شاخص متغیرهای بارش و دما موثر هستند که همانطور که

ساالنه بر حسب میلیمتر و  Tبه عنوان متوسط دمای ساالنه بر

بیان شد دادههای بارش و دما از پایگاه  CRUاستفاده شد.

حسب درجه سلسیوس و  Iضریب خشکی دومارتن است.

انجام اقلیمبندی برای هر یک از یاختههای شبکه به منظور

بر اساس فرمول دومارتن شش نوع طبقهبندی اقلیمی مشخص
شده است که در جدول  2آورده شدهاند:

جدول-2طبقه بندی اقلیمی بر اساس شاخص دومارتن (علیزاده)1394 ،
نام اقلیم

خشک

نیمه خشک

مدیترانهای

نیمه مرطوب

مرطوب

بسیار مرطوب

ضریب دومارتن ()I

کوچکتر از 10

19.9-10

23.9-20

27.9-24

34.9-28

بیشتر از 38

نتایج و بحث
تعیین مناطق اقلیمی
از آنجا که یکی از پایه های پژوهش حاضر نوع اقلیم منطقه
است ،بنابراین در ابتدا براساس طبقهبندی اقلیمی دومارتن
(جدول  ) 1طبقات اقلیمی تمامی یاختههای منطقه مورد مطالعه

مشخص شدند .در شکل  2طبقهبندی اقلیمی و درصد مساحت
مربوطه مناطق مختلف کشور با استفاده از دادههای بارش و
دمای  CRUنشان دادهشده است .در شکل یادشده ،رنگ
نارنجی طبقه اقلیمی خشک ،زرد طبقه اقلیمی نیمه خشک و
همینطور رنگ های سبزروشن تا آبی تیره طبقات اقلیمی نیمه
مرطوب تا خیلی مرطوب را نشان میدهند.
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طبقه اقلیمی

مساحت (درصد)

خشک

32 /4

نیمه خشک

30 /1

مدیترانهای

7 /6

نیمه مرطوب

7 /6

مرطوب

10 /5

بسیار مرطوب

11 /8

شکل-2راست :طبقه بندی اقلیمی کشور بر اساس روش دومارتن و چپ :مساحت طبقات اقلیمی کشور بر حسب درصد

انتخاب پیکربندی بهینه منطقهای
در این پژوهش برونداد بارش مدل  RegCM4.5با پنچ
طرحواره متفاوت در هر یک از طبقات اقلیمی دمارتن با مقادیر
بارش  CRUمقایسه و درستیسنجی شدند و برای هر یک از
طبقات اقلیمی طرحواره بهینه انتخاب شد .در شکلهای  3تا

 6میانگین بارش پیشبینی شده برای فصل بارشی نوامبر تا می
دوره  2014-2019در هر یک از اقلیمهای مختلف تحت 5
طرحواره همرفت آورده شده است .در تمامی آزمایش ها ،آغاز
اجرای مدل از آخرین روز ماه اکتبر و خاتمه آن ماه می سال
بعد بوده است.

شکل -3نقشههای پیش بینی پنج ساله بارش تجمعی (نوامبر تا می ) برای پهنه اقلیم خشک

پیکربند ی بهینه مدل  RegCM4.5مبتنی بر پهنهها ی اقلیمی

شکل -4نقشههای پیش بینی پنج ساله بارش تجمعی (نوامبر تا میبرای پهنه اقلیمی نیمه خشک

شکل  -5نقشه های پیشبینی پنج ساله بارش تجمعی (نوامبر تا می) برای پهنه اقلیمی مدیتر انه ای ،نیمه مرطوب و مرطوب

8

9
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شکل -6نقشههای پیش بینی پنج ساله بارش تحمعی (نوامبر تا می) برای پهنه اقلیمی بسیار مرطوب

مقادیر خطای  RMSEو اریبی میانگین بارش در فصل بارشی

مشاهده شده است که ممکن است ناشی از زمان  spin upمدل

نوامبر تا می در شکل های  7و  8نشان داده شده است .با

باشد .در این صورت لزوم لحاظ زمان تنظیم () spin up

توجه به انتخاب پیکربندی بهینه مبتنی بر پهنه های اقلیمی برای

حدودا یک ماهه را برای پیش بینی ها مشخص می کند.

هر یک از اقلیم های شش گانه ،میانگین بارش تلفیقی کشور

همانطور که در شکل  7دیده می شود در پهنه های اقلیمی

با تلفیق بارش حاصل از طرحواره های همرفت متناسب با

خشک ،نیمه خشک ،مدیترانه ای  ،نیمه مرطوب ،مرطوب و

اقلیم منطقه با بارش بازکاوی  CRUمقایسه شد .مطابق شکل

بسیار مرطوب به ترتیب طرحواره های  ،grell ،kouو tiedke

 ، 7در دوره هفت ماهه مورد مطالعه بیشترین خطای RMSE

دارای بیشترین کارایی می باشند .در جدول  3میانگین اریبی و

در ماه آوریل رخ داده است که ماه گذر از فصل سرد به گرم

خطای  RMSEهر یک از آنها آورده شده است.

است .همچنین در ماه دوم پیش بینی (دسامبر) ،کمترین خطا

پیکربند ی بهینه مدل  RegCM4.5مبتنی بر پهنهها ی اقلیمی
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خشک
نیمه خشک
مدیترانه ای
نیمه مرطوب
مرطوب
خیلی مرطوب
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بدون طبقه بندی
شکل  -7خطای  RMSEماهانه (راست) و تجمعی (چپ) برای پهنه های اقلیمی و طرحواره های همرفت مختلف
جدول  -3طرحواره های مناسب هر یک از طبقات اقلیمی به همراه اریبی و خطای هر یک از آنها

طبقه اقلیمی

خشک

نیمه خشک

مدیترانه ای

نیمه مرطوب

مرطوب

بسیار مرطوب

طرحواره همرفت

kou

Grell

Tiedtke

Tiedtke

Tiedtke

Tiedtke

( RMSEم.م).

8.59

14.09

17.40

17.43

19.57

34.18

اریبی(م.م).

-4.82

-0.92

1.14

2.64

8.81

24.2

در جدول  4اریبی و  RMSEارش حاصل از طرحواره های

طرحواره تلفیقی مبتنی بر طرحواره های همرفت مناسب هر

انفرادی و تلفیقی آورده شده است .به علت اینکه دو طرحواره

اقلیم به مراتب کمتر از سه طرحواره ای است که در آن بدون

امانوئل و کین در هیچ یک از آزمایش های مدل با لحاظ طبقات

لحاظ پهنه بندی اقلیمی بارش ایران پیش بینی شده است .به

اقلیمی رتبه برتر را نداشته اند ،لذا اریبی آنها در جدول  4درج

عبارت دیگر در سه آزمایشی که اریبی بارش و  RMSEبیشتر

نشده است و دارای خطای بیشتری نسبت به طرحواره های

می باشد ،برای کل کشور از یک طرحواره واحد برای پیش

مندرج در جدول می باشند که از فرآیند انتخاب پیکربندی

بینی بارش استفاده شده است.

حذف شدند .نتایج نشان می دهد که اریبی و  RMSEبارش

.

کشور در پیش بینی بارش دوره نوامبر تا می با استفاده از

جدول  -4میانگین اریبی و  RMSEبارش کشور برای طرحواره های گرل ،تایدیک ،کو و تلفیقی

گرل

تایدیک

کو

تلفیقی

اریبی

-0.99

0.71

-0.65

-0.09

RMSE

16.57

14.41

14.88

13.68

عالوه بر محاسبه توانمندی طرحوارههای مختلف در پیشبینی

نرمال( ) NNو بیشتر از نرمال( ) ANبرای اقلیمهای مختلف

بارش با استفاده از شاخص  ،RMSEمساحت زیر منحنی

محاسبه شد .برای این منظور در هر طبقه بارشی تعداد طرحواره

نمودار  ROCنیز در سه طبقه کمتر از نرمال(،) BN

هایی که بارش را در اقلیم های مختلف به خوبی پیش بینی
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12

نموده و دارای بیشترین مساحت زیر منحنی در مقایسه با سایر

طرحواره های برتر در پیش بینی بارش می باشند .در شکل

طرحواره ها بودند استخراج گردید .نتایج بر حسب درصد برای

یک نمونه از نمودارهای  ROCترسیم شده برای اقلیم ها و

دوره  2014-2019در شکل  8آورده شده است .شکل نشان

طرحواره های مختلف آورده شده است .نتایج نشان می دهند

میدهد که طرحواره تایدیک در  36.4موارد توانسته است

که به طور میانگین بیشترین توانمندی طرحواره مربوط به طبقه

بارش را در سه طبقه بارشی بهتر از سایر طرحواره های پیش

بارشی بیشتر از نرمال و کمترین توانمندی آنها در پیش بینی

بینی نماید .رتبه دوم و سوم به طرحواره های گرل و امانوئل

طبقه بارشی کمتر از نرمال است .از بین تمامی طرحواره های

به ترتیب با  27.3و  18.2درصد تعلق دارد .این موضوع نشان

مورد استفاده ،طرحواره تاید بیشترین توانمدی را در پیش بینی

می دهد که در روش مساحت زیر منحنی نمودار ROC

طبقه بارشی کمتر از نرمال دارد.

طرحواره های تایدیک و کو – همانند روش – RMSE

شکل -8نمودار  ROCبرای اقلیم نیمه خشک و طرحواره گرل (راست) و تو انمندی طرحواره های مختلف (بر حسب درصد) در پیش بینی
طبقات بارشی کمتر از نرمال ،نرمال و بیشتر از نرمال برای دوره () 2014-2019چپ)

نتیجهگیری
گرمایش جهانی موجب افزایش رخدادهای حدی بارش و
نوسانات اقلیمی در کشور شده است که پیامد آن کاهش
پیشبینی پذیری بارش به نسبت گذشته است؛ بر این اساس
پیشبینی فصلی بارش یکی از چالشهای سازمان هواشناسی
کشور در سالهای اخیر بوده است .یکی از روشهای پیشبینی
بارش در کشورمان استفاده از مقیاسکاهی دینامیکی توسط
مدل  RegCMاست .اغلب مطالعاتی که تاکنون برای این
منظور در کشور انجام شده است ،طرحواره های همرفت
واحدی برای کل کشور در نظر گرفته اند که نتایج آنها ،بهبود
قابل توجهی در پیش بینی بارش را نشان نداده اند .در این
مطالعه برای فائق آمدن به این مشکل ،رویکرد به نسبت
جدیدی اتخاذ گردید ،به طوریکه طرحواره های همرفت

متناسب با اقلیم منطقه انتخاب شدند و سپس پیش بینی نهایی
پهنه کل کشور با تلفیق منطقه ای پیش بینی هر یک از پهنه
های اقلیمی ارائه گردید .برای طبقه بندی اقلیمی از روش
دمارتن استفاده شد و برای هر یک از سلول های محاسباتی
مدل  RegCMشاخص دمارتن نسبت داده شد .طبقات اقلیمی
لحاظ شده در این پژوهش شامل خیلی مرطوب ،مرطوب ،نیمه
مرطوب ،مدیترانه ای ،خشک و خیلی خشک بودند .از داده
های شرایط مرزی مدل  CFSv.2برای اجرای مدل منطقه ای
 RegCM4.5با تفکیک افقی  30×30کیلومتر استفاده شد .برای
هر یک از اقلیم های مختلف پنج طرحواره همرفت گرل ،کو،
کین ،امانوئل و تاید مورد آزمایش قرار گرفت .توانمندی هر
یک از طرحواره ها برای پیکربندی بهینه هر اقلیم با استفاده از
شاخص های  RMSEو اریبی انجام شد .نتایج نشان دادند که

 1401 نشریه پژوهشهای اقلیم شناسی سال سیزدهم| شماره چهل و نهم| بهار
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تایدکه را مناسب برای پهنه کشورمان یافته اند (علیزاده چوبری

 نیمه، مرطوب،طرحواره تلفیقی تاید (اقلیم های خیلی مرطوب

 ) که با یافته های این تحقیق که در آن1398 ،و همکاران

،)کو(خشک-) گرل(نیمه خشک-)مرطوب و مدیترانه ای

طرحواره تاید را برای چهار اقلیم از شش اقلیم مورد استفاده

-مناسب ترین پیکربندی مبتنی بر اقلیم برای رژیم بارشی نوامبر

 از طرفی. هماهنگی دارد،در این پژوهش مناسب می دانند

 نیز نشان داد که دورهROC  بررسی نمودار.می ایران می باشد

 ) از طرحواره گرل برای مطالعه1399( زرین و داداشی

طرحواره تاید و گرل به ترتیب دارای بیشترین توانمندی در

 استفادهRegCM4 رخدادهای بارش حدی ایران توسط مدل

 نرمال و بیشتر از نرمال،پیش بینی طبقات بارشی کمتر ا زنرمال

کردند که در تحقیق حاضر برای اقلیم نیمه خشک مناسب

 هر چند مطالعه ای با دیدگاه پیکربندی مبتنی بر اقلیم.را دارند

.تشخیص داده شد

 اما برخی مطالعات طرحواره،منطقه بر روی ایران یافت نشد
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