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چکیده
اطالع از تغییرات افت و خیز بارش در سالهاي پیشرو در یک حوضه آبریز
 تغییرات این.یکی از مهمترین چالشهاي مطالعات هیدرولوژیکی است
 نسخههاي گوناگونی.پارامتر بهوسیلة مدلهاي گردش کلی بررسی میشود
از این مدلها منتشر شده است که یکی از نسخههاي آن مدلهاي سري
 در این. مدل دینامیکی در دسترس است41 ً است که داراي حدوداCMIP5
 خروجی دادههاي این. استفاده شده استCCSM4 مطالعه از مدل اقلیمی
، درجه میباشد که جهت ریزمقیاس کردن دادههاي بارش این مدل1×1 مدل
.) و آماري استفاده شده استWRF1( ) دو روش دینامیکیHybrid( از پیوند
 حوضه آبریز پلدختر از زیر حوضههاي کرخه میباشد و از،منطقه موردمطالعه
 ابتدا دادههاي. استفاده شده است1669-5112 دادههاي بارش بین سالهاي
 کیلومتر ریزمقیاس شد6×6  درجه به1×1  از دامنهWRF بارش توسط مدل
 به طور جداگانهWRF )و سپس این دادهها توسط دو روش الف) هیبرید و ب
 نتایج مشخص کرد که ریزمقیاسنمایی. کیلومتر تبدیل گردید0×0 به دامنه
) داردWRF هیبرید (که هزینه زمانی و محاسباتی کمتري نسبت به روش
 کیلومتر برآورد0×0  در مقیاسWRF افت و خیزهاي بارش را بهتر از روش
 در کل ریزمقیاس نمایی بارش در این حوضه با استفاده از هر دو.کرده است
روش با کم برآوردي همراه است و میبایست با یک روش تصحیح خطا
 نهایتاً با کاهش هزینههاي ریزمقیاسنمایی دینامیکی.تصحیح گردد
 یافتههاي این تحقیق میتواند کمک،مدلهاي اقلیمی بوسیله روش هیبرید
شایانی به تصمیم گیري در خصوص مدیریت منابع آب در سالهاي تر و
.خشک در دهههاي آینده نماید

Abstract
One of the most important challenges of hydrological studies
is the projection of precipitation variability in a basin in future
periods. Atmospheric Ocean General Circulation Models
(AOGCMs) can project this variability but in large-scale
regions. Various versions of these models have been released,
one of which is the CMIP5 series with about 40 dynamic
models. In this study, the CCSM4 climate model has been
used. The data output of this model is in 1 × 1 (Latitude×
longitude) degree. To downscale the precipitation data of this
model, the hybrid of two dynamic (WRF1) and statistical
methods has been proposed. The study area is the Poldokhtar
subbasin in the Karkheh basin and rainfall data between 19962005 have been used. First, the precipitation data were
downscaled by the WRF model from the range of 1 × 1 degree
to 9 × 9 km, and then these data were converted to the range of
3 × 3 km separately by two methods: a) hybrid and b) WRF.
The results showed that the dynamic downscaling by the WRF
model in the range of 9 × 9 km quite shows the precipitation
fluctuations during the statistical period. In the 3 × 3 km range,
the hybrid method performed better than the WRF method.
Finally the results showed that downscaling of precipitation in
this basin using both methods is associated with
underestimation and should be accompanied by an bias
correction method. As a result, by reducing the time and cost
of dynamical downscaling of climate models, the findings of
this paper can be of great help in making decisions about water
resources management in the wet and dry years of the coming
decades of a basin.
Keywords: CMIP5, Hybrid Downscaling, WRF, Poldokhtar.
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مؤثر جهت بهبود خروجی بارش مدل دینامیکی  WRFجهت استفاده
در مطالعات منابع آب بهخصوص استفاده در مدلهاي هیدرولوژي
است.

 -7مقدمه
جهت مدیریت صحیح منابع آب یک حوضه در سالهاي پیشرو باید
اطالعات دقیقتري از بارش بهعنوان مهمترین منبع آب ورودي به
حوضه در حال حاضر و دهههاي آتی اختیار داشت .مدلهاي GCM2
یکی از متداولترین و مناسبترین روشها براي ارزیابی اقلیم آینده
هستند؛ زیرا مدلهاي اقلیمی ابزاري مناسب براي مطالعة سازوکار
تغییرات اقلیم گذشته و آینده است .اما دادههاي آنها بزرگ مقیاس
میباشند (از  1تا  5/2درجه) و با درنظر نگرفتن برخی از ویژگیهاي
مهم محیطی مانند توپوگرافی و پوشش گیاهی ،سبب میشود که
دادههاي این مدلها در مقیاسهاي مختلف فضایی و زمانی نیازمند
ارزیابی و ریزمقیاسنمایی باشند .براي رسیدن به این مهم ،از
ریزمقیاسنمایی دینامیکی و یا آماري و پسپردازش دادهها استفاده
میشود (.)Rahimi et al., 2019

یکی از روشهایی که میتواند نقاط ضعف روشهاي دینامیکی را
پوشش دهد ،استفاده از روش ریزمقیاس نمایی آماري و هیبرید
ریزمقیاسنمایی آماري -دینامیکی است .روش ریزمقیاسنمایی آماري
بدون درنظر گرفتن روابط بر همکنش جوي و فیزیک منطقه ،و فقط
بر اساس رابطه بین دادههاي ثبتشده گذشته در یک منطقه (با درنظر
گرفتن طول و عرض جغرافیایی) و مدل اقلیمی ،یک الگوي جفت شده
بین این دو داده برقرار میکند و داراي معادالت سادهتر و هزینه زمانی
و محاسباتی کمتر در مقابل روشهاي ریزمقیاسنمایی دینامیکی است
اما بهتنهایی داراي دقت کافی در ریزمقیاس پارامترهاي جوي
بهخصوص بارش نیستند ( Yhang et al., 2017; Peltier et al.,
 .)2018ترکیب ریزمقیاسنمایی آماري و دینامیکی بهعنوان یک مدل
ریزمقیاس هیبریدي ،موجب میگردد که نقاط ضعف بیانشده به
حداقل رسیده و دادههاي دقیقتري جهت مطالعات منابع آب یک
حوضه حاصل گردد.

هدف ریزمقیاس دینامیکی حل معادالت فیزیکی و دینامیک جو
میباشد که دادههایی مکانی بادقت ( 21تا  2کیلومتر) و زمانی بادقت
مناسب نسبت به دادههاي بزرگمقیاس تولید کند؛ اما داراي پیچیدگی
و محاسبات بیشتري نسبت به مدلهاي ریزمقیاس آماري هستند
( .)Bechler et al., 2015; Georgi et al., 2020یکی از اهداف این
تحقیق ریزمقیاسنمایی خروجی مدلهاي  GCMجهت تولید
دادههاي بادقت باالي بارش بهمنظور استفاده در مطالعات هیدرولوژي
یک حوضه تحت شرایط تغییر اقلیم ،است .بدین منظور نیاز به دادههاي
با تفکیک مکانی کمتر از  11کیلومتر است ( Xingying et al.,
 .)2020در این تحقیق جهت ریزمقیاسنمایی دینامیکی دادههاي
 CMIP5از مدل منطقهاي  WRFاستفاده شده است .در سالهاي
اخیر در مطالعات بسیاري از مدل  WRFدر ریزمقیاسنمایی دینامیکی
دادههاي اقلیمی استفاده شده است .عملکرد مدلهاي منطقهاي مانند
 WRFوابستگی زیادي به نوع مدل  GCMو پارامترهاي فیزیکی مدل
دارد ( .)Mearns et al., 2013انتشار خطایی مانند Overcorreting
در مدلهاي  GCMمیتواند در زمانی که پارامترهاي اقلیمی مانند
بارش و دما توسط مدلهاي منطقهاي ریزمقیاس میگردند اتفاق افتاده
و رشد بیشتري یابد ( .)Clark et al., 2016عالوه بر این نقطهضعف،
روابط پیچیده ،نیاز به محاسبات زیاد ،هزینه باال جهت تهیه سختافزار
جهت حل معادالت عددي و همچنین صرف زمان زیاد براي اجراي
مدل  WRFموجب شده است که رسیدن به مقیاسهاي کوچک
مکانی و زمانی در یک منطقه مشکل باشد (SUN et al., 2016
; .)Peltier et al., 2018با توجه به مشکالت ذکر شده براي
ریزمقیاسنمایی دینامیکی ،یکی دیگر از اهداف این تحقیق ارائه روشی

با توجه به ضروریات مطرح شده ،هدف اصلی این تحقیق توسعه یک
مدل هیبرید دینامیکی -آماري جهت ریزمقیاسنمایی مکانی بارش
مدل بزرگ مقیاس  GCMو افزایش دقت این دادهها در بازه زمانی
پایه (تاریخچهاي) است تا بتوان روشی را ارائه نمود تا با بهرهگیري از
مزایاي روشهاي دینامیکی ،قادر باشد در صرف کمترین زمان و
هزینه ،نتیجه مطلوبی را ارائه نماید .در نهایت میتوان با تعیین مدل
هیبرید مناسب ،دادههاي سناریوهاي مختلف را در تحقیقات بعدي
بهخوبی ریزمقیاس نمود .از خروجی این دادههاي ریزمقیاس شده
میتوان در برآورد پارامترهاي مدلهاي هیدرولوژیکی که احتیاج به
دادههاي بادقت مکانی و زمانی باال دارند مثل؛ دبی اوج سیالب ،زمان
رسیدن به دبی اوج ،مدت زمان رخداد سیالب (زمان پایه) و حجم
سیالب با دور برگشتهاي مختلف براي دوره آتی (مثالً  5101تا
 )5111استفاده کرد.
 -8مواد و روشها
 -7-8منطقه موردمطالعه

حوضه کرخه یکی از  6حوضه منتخب ازطرف "برنامه چالش جهانی
آب و غذا" است .زیرحوضه پلدختر نیز یکی از سیلخیزترین
حوضههاي کشور است که سیل فروردین سال  1068در این حوضه
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در این تحقیق از بانک دادههاي تحقیقاتی  NCARاستفاده شده است.
این مجموع دادهها شامل تصحیح اریبی خروجی مدل جهانی
 CCSM4است .مدل  CCSM4شامل تمام متغیرهاي موردنیاز
(شرایط مرزي و اولیه) جهت استفاده در مدل دینامیکی  WRFاست.
این مدل شامل قابلیتهاي کامالً جدید زیرساختی است که امکان
انعطاف و توسعهپذیري جدید را براي رفع چالشهاي موجود در
مدلسازي سیستم زمین فراهم میکند .این مدل کاربر را قادر میسازد
تا طیف گستردهاي از رویکردهاي مختلف را براي پیکربنديها و وضوح
مختلف مدل ایجاد کند تا از حداکثر بازده و کارآیی اطمینان حاصل
کند .محققانی نظیر )Chiew et al. ،Rasmussen et al. (2014
)Walton et al. (2018) ،Masoompour et al. (2018) ،(2017
و ) Gorguner et al. (2019از مدل اقلیمی  CCSM4استفاده
کردهاند و در مواردي برتري این مدل نسبت به مدلهاي دیگر نشان
داده شده است .دادههاي موردنیاز جهت اجراي مدل  WRFبراي 59
سطح فشاري اتمسفر ،فاصله زمانی  9ساعته و قدرت تفکیک مکانی
تقریباً  1درجه از سایت https://rda.ucar.edu/datasets/ds316.1
دریافت میشوند .این دادهها بر اساس ( ERA-Interimکه توسط
مرکز پیشبینی اروپا ( )ECMWFپشتیبانی میشود) در بازه زمانی
سال پایه  1681تا  5112تصحیح اریبی شدهاند.

موجب خسارات زیاد جانی و مالی گردید .حوضه پلدختر با مساحتی بالغ
بر  5111کیلومترمربع در بخش میانی کوههاي زاگرس واقع شده است.
رودخانه کشکان رودخانه اصلی این حوضه و یکی از شاخههاي اصلی
رودخانه کرخه است .رژیم این رودخانه در بسیاري از بارشها حالت
سیالبی به خود میگیرد .این حوضه از نظر مختصات جغرافیایی بین
 47/20و  48/6طول شرقی و  00/15و  00/98عرض شمالی قرار دارد
که از لحاظ تقسیمات هیدرولوژي ایران ،حوضه پلدختر جزء حوضه
درجه  1خلیجفارس قرار گرفته است .شکل (-1الف) حوضه پلدختر را
نشان میدهد.
 -8-8دادههای موردنیاز
 -دادههای مدل اقلیمی

زمانی که نیاز به پارامترهاي منطقهاي باشد ،به طور مثال دادههاي
بارشهاي حدي یک منطقه ،خروجیهاي مدلهاي  GCMقادر به
نشان دادن آن نیستند .عالوه بر این بیشتر GCMها بر اساس میانگین
پارامترها تولید شدهاند و نمیتوانند یک خروجی مطمئن و دقیقی براي
پارامترهاي منطقهاي داشته باشند .درنتیجه این خروجیها نمیتوانند
بهعنوان دادههاي ورودي به مدلها بهخصوص مدلهاي هیدرولوژیکی
مورد استفاده قرار گیرند (.)Bechler et al., 2015

)(a
)(b
Fig. 1- (a) Poldakhtar catchment (b) Three horizontal boundary layers of WRF model; the black line is the
first layer with a resolution of 27 × 27, the red line is the second layer with a resolution of 9 × 9 and the white
line is the third layer with a resolution of 3 × 3

شکل  )a( -7حوضه پلدختر ( )bسهاليه مرزی تفکیک افقی مدل  ،WRFخط مشکی اليه اول باقدرت تفکیک  ،87×87خط قرمز
اليه دوم با قدرت تفکیک  7×7و خط سفید اليه سوم با قدرت تفکیک 3×3
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استفاده شده است .با تغییر و آمادهسازي دادههاي اقلیمی ،این مدل
عالوه بر مدلسازي پارامترهاي هواشناسی براي دورههاي گذشته و
پیشبینیهاي کوتاهمدت ،قابلیت مدلسازي اقلیمی نیز خواهد داشت.
هسته این مدل بر اساس پیشبینیهاي کوتاهمدت هواشناسی
پایهگذاري شده است و در نتیجه داراي روابط فیزیکی گستردهتر و
پیچیدهتري همراه با درنظر گرفتن مؤلفههاي اتمسفري بیشتري است،
همچنین ،قدرت تفکیک مکانی باالتر و استفاده از الیههاي عمودي
بیشتر جوي در حل معادالت جو و دیگر موارد را میتوان از دالیل رو
به گسترش استفاده از مدل دینامیکی  WRFجهت ریزمقیاسنمایی
مدلهاي اقلیمی دانست.

 -دادههای سطح زمین

جهت ارزیابی مدل  ،CCSM4نیاز به دادههاي سطح زمین است .بدین
منظور از دادههاي مشاهداتی درونیابی شده سازمان هواشناسی کشور
که در مقیاسهاي مکانی  2×2 ،0×0و  6×6به طور روزانه آماده میشود
استفاده شده است .در این روش جهت درونیابی مقادیر بارش از رابطه
( 1روش  )CAI4استفاده شده است:
ni

()1

ni

̌=P
̅ + ∑ wij δPj / ∑ wij
P
j=1

j=1

در این رابطه  δPjانحراف ساالنه بارش در هر ایستگاه ̅P ،متوسط بلند
مدت بارش هر ایستگاه ،وزن ( )wijتابعی معکوس از فاصله یک مکان
نمونهبرداري شده ( )jتا یک مکان نمونهبرداري نشده ( )iو  ̌Pبارش
درونیابی شده است.

در تحقیقات

)Erler ،Yhang et al. (2017) ، Duan et al. (2017

)،Rogelis et al. (2018) ،Felder et al. (2018) ،et al. (2019
) Jared et al. (2021) ،Gorguner et al. (2019و Yanping Li
) et al. (2021از مدل  WRFبهعنوان یک مدل منطقهاي میان
مقیاس جهت ریزمقیاسنمایی دینامیکی مدلهاي اقلیمی CMIP5
استفاده شد .براي تفکیک افقی در مدل  ،WRFمنطقه موردمطالعه در
سهالیه (الیه اول با تفکیک افقی  57کیلومتر ،الیه دوم با تفکیک
افقی  6کیلومتر و الیه سوم با تفکیک افقی  0کیلومتر) بهصورت یک
مجموعه متناهی از نقاط در دو بعد گسستهسازي گردید .شکل (-1ب)
نشاندهنده الیهبندي افقی حوضه موردمطالعه است .جهت واسنجی
مدل در منطقه مورد مطالعه از طرحوارههاي مختلف استفاده میشود.
براي انتخاب طرحواره 2مناسب و جهت جلوگیري از صرفه وقت و
هزینه زیاد ،از مطالعات پیشین که در منطقه موردمطالعه انجام شده
است استفاده شد Neyestani et al. (2018) .مدل  WRFرا براي
بارشهاي حدي واسنجی نمودند .در این تحقیق از طرحوارههاي
پیشنهادي ایشان استفاده شده است .طرحوارههاي فیزیکی بکار رفته
در این مطالعه براي اجراي مدل  WRFشامل طرحواره الیه مرزي
 ،YSU9طرحواره خردفیزیک  ،WSM57طرحواره تابش طول موج
 ،Dudhia8طرحواره تابش طول موج بلند مدل انتقال تابشی سریع
 ،RRTM6طرحواره الیه سطحیRevised MM5 Monin-11
 ،Obukhovو طرحواره سطح  Noahمیباشد.

این روش مبتنی بر کسر کردن میانگین اقلیمی با تفکیک باال از
اطالعات ساالنه ایستگاهی ،درونیابی انحرافها نسبت به میانگین و
اضافه کردن انحرافهاي پهنهبندي شده به میانگین اقلیمی درونیابی
شده روي نقاط هدف و حذف خودکار اریبی بین میانگین در بازههاي
زمانی مختلف به طور روزانه میباشد .از حدود  0511ایستگاه
سینوپتیک ،بارانسنجی و اقلیمشناسی سازمان هواشناسی و وزارت نیرو
در سطح کشور با این روش نقشههاي پهنهبندي بارش تهیه میشود.
شکل  5توانایی روش درونیابی  CAIرا در مقابل روش معمول IDW
با شاخصهاي آماري هانسن-کویپرز و  PBIASنشان میدهد.
شاخص هانسن-کویپرز هرچه به عدد  1و شاخص  PBIASهرچه به
صفر نزدیکتر باشد ،مدل از توانایی باالتري در پهنهبندي بارش
برخوردار است .همانطور که در شکل مشخص است روش  CAIبه
خوبی توانسته است ،بارش را در سطح کشور نسبت به روش معمول
 IDWپهنهبندي نماید.
پس از ریزمقیاس نمودن دادههاي  1درجه مدل اقلیمی به دادههاي با
تفکیک  0×0و  6×6کیلومتر توسط مدل هیبرید ،خروجی حاصل با
دادههاي مشاهداتی سازمان هواشناسی کشور جهت ارزیابی روش
ریزمقیاسنمایی ،مقایسه خواهد شد.

 -6-8مدل ريزمقیاسنمايی آماری

 -3-8مدل ريزمقیاس نمايی دينامیکی

در این تحقیق ،تغییرات بارش خروجی از مدل  WRFبهواسطه یک
رابطه رگرسیون چندمتغیره با روش  IDWدر سه مرحله به شرح زیر
ترکیب میشوند:
مرحله اول :روش رگرسیون چندمتغیره ()MLR

مدل  WRFیک مدل غیر هیدرواستاتیکی با قابلیت انتخاب
هیدرواستاتیکی با هسته دینامیکی است که با همکاري مراکز ،NCAR
 ،NCEP ،NOAAتهیه شده است .در این تحقیق از نسخه WRF3.8
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دادههاي شبکه دینامیکی  WRFبا مقیاس مکانی بزرگتر ( 6کیلومتر)
به دادههاي شبکهاي با مقیاس کوچکتر ( 0کیلومتر) تبدیل میشوند.
) Altaf et al. (2017از روش رگرسیون چندمتغیره و  6پارامتر اقلیمی
جهت ریزمقیاسنمایی بارش استفاده نمودندJoshi et al. (2015) .
جهت ریزمقیاسنمایی بارش و دما از سه روش ریزمقیاسنمایی آماري
 CCA ،MLRو  SBLاستفاده نمودند Sharifi et al. (2019) .نیز از
روش  MLRبراي ریزمقیاسنمایی بارش استفاده نمودند .همانطور
که در مطالعات پیشین مشاهده میگردد ،تاکنون ترکیب این دو روش
صورت نگرفته است همچنین در این تحقیق بعد سوم (ارتفاع  )Zبه
معادله هیبرید اضافه شده است .این روش موجب میشود که از
محاسبات سنگین و هزینه زیاد جهت تولید شبکهاي با مقیاس
کوچکتر توسط مدلهاي دینامیکی کاسته شده و مانع از انتشار بیش
از حد خطاهاي  GCMدر مدل میشود.

در این روش ابتدا ،رابطه زیر بین مقدار بارش و موقعیت مکانی برقرار
میگردد:
Pc = aXc + bYc + cZc + ε
()5
که در آن  Xcطول جغرافیایی Yc ،عرض جغرافیایی Zc ،ارتفاعε ،
مقدار ثابت معادله و  Pcمقدار بارش درونیابی شده از خروجی دادههاي
 WRFدر هر نقطه میباشد.
مرحله دوم :روش وزندهی عکس فاصله ()IDW
این روش بر این فرض استوار است که تأثیر پدیده موردنظر با افزایش
فاصله کاهش مییابد .در این روش از فاصله بهعنوان وزن متغیر معلوم
در پیشبینی نقاط اندازهگیري نشده استفاده میشود .به بیان دیگر
فرض میشود که نقش متغیر پیوسته در تأثیرگذاري با فاصله از مکان
نقطه مجهول کاهش مییابد .از طرف دیگر تأثیر شدت وابستگی
مکانی در دادهها را با استفاده از توان در معکوس فاصله میتوان اعمال
کرد .رابطه  0این مطلب را بیان میکند.

 -0-8شاخصهای ارزيابی مدل

Pi
d2i1
()0
= Pc
1
∑ni=1 2
di
که در آن  Pcمقدار بارش درون یابی شده از خروجی مدل Pi ،WRF
∑ni=1

در این تحقیق بمنظور ارزیابی خروجی مدل با دادههاي مشاهداتی از
آمارههاي خطاي جذر میانگین مربعات (( )RMSE11رابطه  ،)2آماره
اریب (( )Biasرابطه  )9و ضریب توافقی (( )WIرابطه  )7استفاده شد
( .)Miri et al., 2017اگر دو سري داده باهم توافق کامل داشته باشند،
مقدار  WIبرابر با یک است؛ ولی اگر حاصل نمایه کمتر از یک باشد،
مقدار توافق بین دو سري زمانی مقایسه شده ،به نسبت کمتر است
(.)Masoompour et al., 2018

مقدار بارش از خروجی شبکه دینامیکی  di ،WRFفاصله اقلیدسی در
هر نقطه مورد نظر تا شبکه دینامیکی و  nتعداد نقاط مجاور نقطه
موردنظر است.
مرحله سوم :هیبرید روشهاي  IDWو MLR

()2

همانطور که گفته شد جهت درنظر گرفتن تأثیر نقاط همسایگی،
معادله رگرسیون (معادله  )1با معادله ( IDWمعادله  )5ترکیب شد.
ترکیب کردن این دو روش شامل دو عملیات است -1 :محاسبه کردن
وزنها از شبکهبندي بارش تولیدشده از مدل دینامیکی -5 ،WRF
اصالح بارش نقاط درونیابی توسط رابطه رگرسیون در نقاط شبکه
بارش .رابطه  4معادله هیبرید را نشان میدهد .کلیه پارامترها قبالً
معرفی شدهاند.
−1

()4

∑n (Ym − Yo)^2
RMSE = √ i=1
n
n

()9
()7

1
)∑(Ym − Yo
n
i=1
∑ni=1(Ym − Yo)^2
WI = 1 − n
̂o| + |Yo − Y
̂o|)^2
∑i=1(|Ym − Y
روابط  Ymخروجی مدل Yo ،دادههاي مشاهداتی ،و ̂o
Y
= Bias

در این
میانگین دادههاي مشاهداتی و  nتعداد دادهها میباشد.

n

1 2
] ) ( ∑[ = Pc
di
i=1

 -3نتايج و تحلیل نتايج

n

همانطور که در بخشهاي قبل توضیح داده شد دادههاي بزرگ
مقیاس مدل  CCSM4ابتدا با مدل دینامیکی  WRFبه تفکیک مکانی
 6×6کیلومتر ریزمقیاس شدند و سپس این خروجیها با دو روش
دینامیکی (مدل  )WRFو دینامیکی -آماري (هیبرید) به تفکیک 0×0
کیلومتر ریزمقیاس گردیدند .جهت مقایسه این دو روش (دینامیکی و
هیبرید) مقادیر بارش ساالنه طی دوره آماري  1669لغایت  5112در

1
Pi + a(X c − Xi ) +
( [{ ∑ ×
} ] ( )2
b Yc − Yi ) + c(Zc − Zi) d2
i=1

ضرایب  ،c ،b ،aو  εبه روش حل عددي تجزیه گوسی و در محیط
برنامهنویسی فرترن محاسبه شدند .در معادله ( X ،)4و  Yاز خروجی
شبکهاي مدل  WRFکه شامل مقدار بارش در طول و عرض
جغرافیایی موردنظر است ،به دست میآید .بطورکلی در این روش
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نزدیک شده است .این در حالی است که در سال  1668دادههاي
مشاهداتی و مدل دینامیکی یکافت و خیز کاهشی را نشان میدهند
در نتیجه میتوان برآورد بارش در این سال را ،بهترین برآورد درنظر
گرفت .بدترین برآورد بارش مربوط به سال  1669با اختالف میانگین
 574/8میلیمتر میباشد .میانگین ساالنه بارش دادههاي مشاهداتی
طی این دوره آماري حدوداً  298میلیمتر است و مدل حدود 047
میلیمتر میباشد ،یعنی مدل حدود  551میلیمتر کمتر از میانگین
مشاهداتی طی این دوره آماري برآورد کرده است.

حوضه پلدختر مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به اینکه حوضه پلدختر
در مقیاس مکانی مدل اقلیمی  CCSM4بسیار کوچک است و تعداد
نقاط دادههاي شبکه بارش که در حوضه قرار میگیرد نیز کم میباشد،
لذا جهت تبدیل دادههاي شبکهاي بارش به میانگین بارش حوضه از
روش میانگینگیري حسابی استفاده شد .سپس ،با توجه به حجم زیاد
مطالب و محدودیت صفحات مقاله ،بر اساس سالی که هر دو روش
نتایج بهتري را نشان میدهند مقایسه ماهانه بین این دو روش صورت
پذیرفت .در این راستا ابتدا خروجی مدل ریزمقیاس دینامیکی WRF
را در دامنه  6کیلومتر با دادههاي مشاهداتی مورد ارزیابی قرار میگیرد
و سپس دادههاي دو مدل ریزمقیاس دینامیکی  WRFو هیبرید
(دینامیکی -آماري) در دامنه  0کیلومتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
الزم به ذکر است هدف این تحقیق تصحیح خطاي هر کدام از دو
روش نبوده و تنها به مقایسه افت و خیز مقادیر بارش حاصل از دو
روش با دادههاي مشاهداتی پرداخته شده است.

بر اساس میانگین دادههاي مشاهداتی سالهاي ،5111 ،1666 ،1668
 5115 ،5111و  5114مقادیر بارش کمتر از میانگین بوده است .اگر
این سالها را بهعنوان سال خشک درنظر گرفته شود میتوان گفت در
دوره مورد مطالعه مدل  WRFبارش سالهاي خشک را بهتر
شبیهسازي کرده است .بهطورکلی بر اساس تشخیص درست افت و
خیز بارش و مقدار ضریب تبیین بین دادههاي مشاهداتی و مدل بدست
آمده ( ،)R2=1/97مدل عملکرد مناسبی در ریزمقیاسنمایی دادهها
داشته است و در مقیاس مکانی  6کیلومتر توانسته است بهخوبی افت
و خیز بارش ساالنه را برآورد نمایدMasoompour et al. (2018) .
نتیجه گرفتند ،گرچه مدلهاي اقلیمی در برآورد مقدار بارش با دقت
مناسب ،توانایی باالیی ندارند اما بهخوبی دورههاي زمانی بارش را
برآورد و توانایی مناسبی در تشخیص افتوخیزهاي بارش در اکثر
نقاط منطقه مورد مطالعه خود را دارند.

 -7-3ارزيابی مدل  WRFدر دامنه  7كیلومتر

همانطور که در شکل  0مشاهده میشود ،افت و خیز بارش طی 11
سال ( 1669لغایت  )5112در حوضه پلدختر نسبت به دادههاي
مشاهداتی توسط مدل دینامیکی ( )WRFبهخوبی برآورد شده است.
در کل مدل دینامیکی مقدار بارش را در کل سالها در حوضه ،کم
برآورد 11محاسبه کرده است .بهترین برآورد به ترتیب مربوط به
سالهاي  5111و  1668با اختالف میانگین  121/4و  122/9میلیمتر
میباشد .همانطور که در شکل مشخص است بین سالهاي  5111تا
 5115افت و خیز ثابتی در مقادیر بارش مشاهداتی وجود دارد ،اما این
افت و خیز در مدل دینامیکی در سال  5111افزایشی است و به همین
علت میانگین بارش مدل در این سال به میانگین بارش مشاهداتی

شکل  4نمودار جعبهاي دادههاي بارش را در حوضه نشان میدهد.
ضلع پایین آن نماینده صدک ( 52چارک اول) و ضلع باالیی آن نماینده
صدک ( 72چارک سوم) باشد .طول عمودي جعبه ،نشاندهنده دامنه
بین چارکی 10میباشد ،خط داخلی جعبه نشاندهندة میانه 14است.
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Fig. 3- Observational annual rainfall and WRF model at 9 km spatial scale in Poldakhtar basin

شکل  -3بارش ساالنه مشاهداتی و مدل  WRFدر مقیاس مکانی  7كیلومتر در حوضه پلدختر
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است که مدل در سال  1669با  RMSE=051/1نتوانسته است برآورد
مناسبی از بارش داشته باشد .آماره اریبی ( )BIASدر سال 1668
کمترین مقدار خود را دارد  BIAS= -121/2میلیمتر .مقادیر منفی
این آماره نشاندهنده کم برآورد کردن مدل نسبت به دادههاي
مشاهداتی میباشد .نمایه توافقی  WIمقدار توافق بین دادههاي
مشاهداتی و مدل را در سال  1668برابر  1/86نشان میدهد که بیانگر
توافق خوب بین این سري از دادهها است.

خطوطی که در باال و پایین جعبه به سمت جعبه کشیده شدهاند
ویسکر 12نام دارند که نشاندهنده بیشینه و کمینه واقعی مقادیر بارش
هستند .دادههایی که خارج از محدودة ویسکر قرار میگیرند دادههاي
پرت 19نام دارند .فاصله این مقادیر از باال یا پایین جعبه کمتر از سه
برابر طول جعبه است .بر اساس این شکل در تمام سالها دهک 21
درصد (میانه) مدل ،کمتر از مشاهداتی است در نتیجه دادههاي مدل
برآورد کمتري نسبت به دادههاي مشاهداتی دارند .دادههاي مشاهداتی
و دادههاي مدل چولگی مثبتی دارند .در سالهاي  1667و 5115
بیشترین چولگی مثبت در دادههاي مشاهداتی مالحظه میشود.
بیشترین دادههاي پرت مشاهداتی مربوط به سالهاي  5110و 5114
است و این در حالی است که در خروجی مدل  WRFبیشترین دادههاي
پرت مربوط به سال  5111میباشد .میانه دادههاي مشاهداتی و مدل
در سال  1668کمترین فاصله را دارند .همچنین ،پراکندگی دادههاي
مشاهداتی و مدل در این سال کمترین است و توزیع دادهها حول دهک
 21درصد نسبتاً متقارن است .در نتیجه میتوان گفت که مدل برآورد
مناسبی از دادههاي بارش در این سال را داشته است.

شکل  2پراکنش بارندگی مشاهداتی و ریزمقیاس شده توسط مدل
 WRFرا در حوضه پلدختر در سال  1668نشان میدهد .همانطور که
در شکل الف (مشاهداتی) مشاهده میشود بخش شرقی و مرکزي
حوضه داراي بارندگی بیشتري است و در قسمت غربی حوضه مقادیر
بارش کمتري وجود دارد .بخش مرکزي و شرقی حوضه نسبت به
بخش غربی حوضه داراي ارتفاع بیشتري از سطح دریا میباشد .در
شکل ب ،در بخشهاي شرقی و مرکزي ،مدل WRFبهخوبی توانسته
است افت و خیز مکانی بارش در سطح حوضه را مدل نماید .همچنین،
با کاهش ارتفاع افت و خیز بارش در  WRFکاهش پیدا میکند .اما
مقدار بارش مدل شده در بخش شمالی بیشتر از مشاهداتی میباشد
که دلیل آن را میتوان ارتفاعات در شمال حوضه دانست.

جدول  1مقایسه آماري دادههاي خروجی مدل با مشاهداتی را نشان
میدهد  .بر اساس این جدول کمترین خطا با توجه به آماره RMSE
مربوط به سال  1668به میزان  559میلیمتر میباشد .این در حالی

Fig. 4- Box plot of observational rainfall data and WRF model
شکل  -6نمودار جعبهای دادههای بارش مشاهداتی و مدل WRF
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)Table 1- Statistical comparison of observed annual rainfall data and WRF model (spatial separation of 9 km
in Poldakhtar basin during the period 1996-2005

جدول  -7مقايسه آماری دادههای بارش ساالنه مشاهداتی و مدل ( WRFتفکیک مکانی  7كیلومتر) در حوضه پلدختر طی دوره
زمانی 7774-8550

297.9

289.1

300.6

242.6

238.1

274.1

236.1

226.0

293.2

321.1

RMSE

-246.4

-251.3

-255.2

-214.3

-155.6

-231.3

-193.3

-151.5

-244.6

-274.9

BIAS

0.74

0.80

0.69

0.84

0.80

0.81

0.84

0.89

0.57

0.43

WI

Observational
comparison and
WRF

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

Error
index

Fig. 5 - Comparison of (a) observational rainfall dispersion and WRF model (b) in 1998 at spatial scale 9 km
in Poldakhtar basin

شکل  -0مقايسه پراكندگی ( )aبارش مشاهداتی و ( )bمدل  WRFدر مقیاس مکانی  7كیلومتر در حوضه پلدختر

نسبتاً ثابتی در دادههاي مشاهداتی دیده میشود این الگو بهخوبی در
مدل هیبرید نسبت به مدل دینامیکی حفظ شده است .بهترین برآورد
نسبت به میانگین مشاهداتی مربوط به سال  1668است که براي
مدلهاي دینامیکی ( )WRFو هیبرید ( )Hybridبه ترتیب  569/7و
 551/4میلیمتر میباشد .میانگین ساالنه بارش دادههاي مشاهداتی
در مقیاس مکانی  0کیلومتر طی این دوره آماري تقریباً  204میلیمتر
است و در مدلهاي دینامیکی و هیبرید به ترتیب  052و  076میلیمتر
میباشد که مدل هیبرید حدود  129میلیمتر کمتر از میانگین
مشاهداتی طی این دوره آماري برآورد کرده است .این در حالی است
که در مدل دینامیکی این عدد  516میلیمتر برآورد شده است .در
مجموع در مقیاس  0کیلومتر در دوره مورد مطالعه ،مدل هیبرید بارش
سالهاي خشک را بهتر شبیهسازي کرده است .بهطورکلی عملکرد
مدل هیبرید بر اساس تشخیص درست افت و خیز بارش و مقدار

 -8-3ارزيابی مدل  WRFو هیبريد در دامنه  3كیلومتر

همانطور که در شکل  9مشاهده میشود ،افت و خیز بارش طی 11
سال ( 1669لغایت  )5112در مقیاس  0کیلومتر نیز مانند مقیاس 6
کیلومتر در حوضه پلدختر نسبت به دادههاي مشاهداتی توسط مدل
دینامیکی ( )WRFو مدل هیبرید ( )Hybridبهخوبی برآورد شده است.
در کل هر دو مدل دینامیکی و هیبرید مقدار بارش را در کل سالها
در حوضه ،کمتر از مقدار مشاهداتی (کم برآورد) محاسبه کردهاند ،اما
مدل هیبرید برآورد بهتري نسبت به مدل دینامیکی داشته است.
بهترین برآورد نسبت به میانگین مشاهداتی مربوط به سال  1668است
که براي مدلهاي دینامیکی ( )WRFو هیبرید ( )Hybridبه ترتیب
 104/0و  95/6میلیمتر میباشد .همانطور که در شکل مشخص
است افت و خیز بارش توسط مدل هیبرید بهتر از مدل دینامیکی برآورد
شده است .بطوريکه بین سالهاي  5111تا  5115که افت و خیز
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ضریب تبیین بین دادههاي مشاهداتی و مدل ( ،)R2=1/71عملکرد
بهتري نسبت به مدل دینامیکی داشته است.

جدول  5مقایسه آماري دادههاي خروجی مدل دینامیکی و هیبرید را
با دادههاي مشاهداتی در مقیاس مکانی  0کیلومتر نشان میدهد .بر
اساس این جدول کمترین خطا در طول دوره آماري با توجه به آماره
 RMSEمربوط به سال  1668است .مقدار این آماره براي مدلهاي
 WRFو  Hybridبه ترتیب  186و  127/5میلیمتر میباشد .این در
حالی است که هر دو مدل در سال  1669با بیشترین مقدار این آماره،
نتوانستهاند برآورد مناسبی از بارش داشته باشند .آماره اریبی ()BIAS
نیز در سال  1668کمترین مقدار خود را دارد .این آماره به ترتیب براي
مدلهاي  WRFو  Hybridبرابر با  104/0و  95/6میلیمتر است.
مقادیر منفی این آماره نشاندهنده کم برآورد کردن مدل نسبت به
دادههاي مشاهداتی میباشد .نمایه توافقی  WIمقدار توافق بین
دادههاي مشاهداتی و مدل را در سال  1668براي مدلهاي دینامیکی
و هیبرید به ترتیب برابر  1/87و  1/84نشان میدهد که بیانگر توافق
بسیار خوب بین این سري از دادهها است.

با توجه به اینکه مدل هیبرید نتایج بهتري داشته است نمودار جعبهاي
آن مورد تحلیل قرار میگیرد .همانطور که در شکل  7مشاهده میشود
در تمام سالها دهک  21درصد (میانه) مدل هیبرید ،کمتر از مشاهداتی
میباشد در نتیجه دادههاي مدل برآورد کمتري نسبت به دادههاي
مشاهداتی دارند .دادههاي مشاهداتی و دادههاي مدل چولگی مثبتی
دارند .در مدل هیبرید در سالهاي  1667و  1668دادهها پراکنش نسبتاً
نرمالی را دارند .بیشترین چولگی مثبت در دادههاي مشاهداتی مالحظه
میشود .بیشترین پراکندگی دادههاي مشاهداتی در سالهاي  5114و
 5112مشاهده میشود .اما در دادههاي مدل پراکندگی دادهها در سال
 5110مشهود است .بیشترین دادههاي پرت مشاهداتی و مدل هیبرید
( )Hybridمربوط به سال  5110است .میانه دادههاي مشاهداتی و
مدل در سال  1668کمترین فاصله را دارند .همچنین پراکندگی
دادههاي مشاهداتی و مدل در این سال کمترین است و توزیع دادهها
مدل حول دهک  21درصد نسبتاً متقارن است؛ اما دادههاي مشاهداتی
کمی ،چولگی مثبت دارند .در کل میتوان گفت که مدل هیبرید برآورد
مناسبی از دادههاي بارش در این سال را داشته است .این مطلب در
جدول  5بهخوبی مشخص است.

 -6نتیجهگیری
تشکیل یک شبکه ریزمقیاس از خروجی مدلهاي  AOGCMتوسط
مدلهاي دینامیکی و یا مدلهاي آماري براي استفاده در مدلهاي
هیدرولوژیکی از محورهاي اصلی مطالعات تغییر اقلیم در منابع آب
است.
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Fig. 6- Observational annual precipitation, WRF model and hybrid model at 3 km spatial scale in
Poldakhtar basin
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Fig. 7- Box plot of observational rainfall data and hybrid model

 نمودار جعبهای دادههای بارش مشاهداتی و مدل هیبريد-7 شکل

Table 2- Statistical comparison of observed annual rainfall data, WRF model and Hybrid (spatial separation
of 3 km) in Poldakhtar basin during the period 1996-2005

 كیلومتر) در حوضه3  و مدل هیبريد (تفکیک مکانیWRF  مدل، مقايسه آماری دادههای بارش ساالنه مشاهداتی-8 جدول

Observational
comparison Hybrid

Observational
WRF comparison

7774-8550 پلدختر طی دوره زمانی
آمارههای خطا

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

RMSE

341.7

266.8

189.0

196.4

291.6

201.1

259.4

281.7

322.4

280.4

BIAS

-296.7

-236.8

-134.3

-164.4

-230.8

-146.8

-212.5

-217.5

-245.2

-207.9

WI

-0.28

0.29

0.87

0.79

0.59

0.71

0.64

0.40

0.53

0.51

RMSE

291.8

233.4

157.2

200.0

277.8

223.2

201.6

352.5

273.0

290.0

BIAS

305.4

-220.4

-62.9

-174.9

-102.4

-161.2

-166.6

-132.8

-184.5

-175.8

WI

-0.24

0.30

0.84

0.82

0.57

0.67

0.73

0.18

0.60

0.47
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نمودند Masoompour et al. (2018) .مدل  CCSM4را بهترین
مدل اقلیمی بین  8مدل دیگر معرفی نموده و اختالف بارش دادههاي
این مدل را با دادههاي مشاهداتی حدود  511تا  011میلیمتر در نقاط
م ختلف منطقه مورد مطالعه گزارش داده است.

با این وجود با توجه به هزینه زمانی و محاسباتی زیاد ریزمقیاسنمایی
توسط روشهاي دینامیکی ،ارائه روشی که بتواند این هزینهها را
کاهش داده و از طرفی شبکه بارش با قدرت تفکیک مکانی باال ایجاد
کند ضروري بوده که هدف اصلی این پژوهش بوده است .این مهم با
استـــفاده از ترکیب دو روش درونیابی آماري (رگرسیون و  )IDWو
هیبرید آن با روش دینامیکی  WRFو افزودن دو بعد ،الف) ارتفاع و
ب) فاصله اقلیدسی انجام یافته است .که براي انجام آن دادههاي بارش
مدل اقلیمی  CCSM4با تفکیک مکانی حدود  111×111کیلومتر،
ریزمقیاس و به دادههاي بارش با تفکیک  0×0کیلومتر تبدیل گردید.
دادههاي ریزمقیاس شده بارش با تفکیک مکانی باال در مطالعات سیل
و مدیریت حوضه کاربردي میباشند.

) Lie et al. (2018نیز نتیجه گرفتند که مدل هیبرید  21تا 121
درصد بیش برآورد نسبت به دادههاي مشاهداتی داشتهاند .بر اساس
این پژوهشها ،مشخص است که مقادیر برآورده شده بارش از
مدلهاي اقلیمی داراي اریبی میباشند که جهت استفاده در محاسبات
هیدرولوژیکی مانند سیل و یا مدلهاي هیدرولوژي ،باید تصحیح اریبی
بر روي این دادهها انجام شود.

براي توسعه روش مذکور از اطالعات حوضه پلدختر از زیرحوضههاي
کرخه استفاده گردید .در این تحقیق دادههاي بارش مدل اقلیمی
 CCSM4ابتدا با روش دینامیکی  WRFبه تفکیک مکانی 0×0
کیلومتر ریزمقیاس گردید .در گام دوم با استفاده از هیبرید روش
دینامیکی -آماري دادههاي بارش مدل اقلیمی  CCSM4ابتدا با روش
دینامیکی  WRFبه تفکیک مکانی  6×6و سپس با روش آماري به
تفکیک مکانی  0×0ریزمقیاس و با دادههاي مشاهداتی مقایسه گردید.

اما همانطور که گفته شد هدف اصلی این تحقیق تصحیح خطا نبوده
بلکه توسعه روشی است که طی آن بتوان ضمن حفظ قدرت تفکیک
مکانی باال ،هزینه و زمانبر بودن عملیات ریزمقیاسنمایی توسط روش
دینامیکی را کاهش داد .در نتیجه تصحیح خطاي مقادیر بارش
ریزمقیاس شده ،موضوع تحقیق دیگري بوده که پیشنهاد میشود بر
اساس نوع استفاده از دادههاي ریزمقیاس شده ،از روشهاي تصحیح
اریبی متناسب استفاده شود.

نتایج نشان داد که در مقیاس  0کیلومتر مدل هیبرید بر اساس
تشخیص درست افت و خیز بارش مشاهداتی و مقدار ضریب تبیین
بین دادههاي مشاهداتی و مدل ( ،)R2=1/71عملکرد بهتري نسبت به
مدل دینامیکی داشته است .بهطورکلی خروجی بارش در این روش کم
برآوردي نسبت به دادههاي مشاهداتی دارد ،اما افت و خیز بارش در
طول ده سال ( )1669-5112و همچنین افت و خیز بارش ماهانه در
سال  1668بهخوبی توسط مدل برآورد شده است.

پینوشتها
1- Weather Research and Forecasting
2- General Circulation Model
3- Coupling
4- Cliamatologically Aided Interpolation
5- Scheme
6- Boundary Layer Scheme
7- Microphysics Scheme
8- Longwave Radiation Scheme
9- Rapid Radiation Transfer Model
10- Surface Layer Scheme
11- Root-Mean-Square Error
12- Lowstimate
13- Interquartile
14- Median
15- Whisker
16- Outliers

باید توجه داشت که گرچه مدل هیبرید نسبت به مدل دینامیکی WRF

افت و خیز بارش مشاهداتی را در مقیاس  0کیلومتر بهتر برآورد کرده
است ولی هر دو روش مقدار خطاي زیادي را در برآورد بارش
مشاهداتی نشان داشتهاند .این مقدار خطا در مطالعات دیگر نیز گزارش
شده است .بطوريکه ) Victor et al. (2019دادههاي مشاهداتی
بارش سال  1621-5112را با خروجی  55مدل اقلیمی  CMIP5مورد
بررسی قرار دادند و اختالف بارش را در مدل  CCSM4با دادههاي
مشاهداتی حدود  051میلیمتر گزارش نمودندLie et al. (2018) .
نیز در تحقیقی از مدل اقلیمی ) CESM1.0 (CCSM4استفاده نمودند
و اختالف بارش را در مناطق مختلف از  91تا  171میلیمتر گزارش
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