تحقیقات منابع آب ايران
Iran-Water Resources
Research

0165  پايیز،1  شماره،سال چهاردهم
Volume 14, No. 3, Fall 2018 (IR-WRR)

92-111

Assesing the Accuracy of the Snow-Rain Phase
Separation Models for Meteorological Weather
Stations of the Mountainous Region of Zagros,
Iran

ارزيابی دقت مدلهای شناسايی فاز برف از باران در
ايستگاههای هواشناسی منطقه كوهستانی زاگرس

T. Raziei1 , S. Jahanbakhsh Asl2 ,
A. Parandeh Khouzani3*and B. Sari Saraf4

*1

 اكرم پرنده خوزانی، 8 سعید جهانبخش اصل،0طیب رضیئی
2

و بهروز ساری صراف

چکیده
در این پژوهش امکان برآورد برف در منطقه کوهستانی زاگرس با استفاده از
 برای.مدل های مختلف شناسایی فاز برف از باران مورد ارزیابی قرار گرفت
 ایستگاه۳6  عمق برف و دمای هوای،این منظور از دادههای روزانه بارش
. استفاده شد1921-1112 سینوپتیک و اقلیمشناسی منطقه در دوره آماری
برای شناسایی فاز برف از باران در ایستگاههای مورد مطالعه از هشت مدل
مختلف که ورودی همه آنها دما و بارش روزانه است استفاده شد و عملکرد
آنها در پیشبینی درست برف ایستگاهها به کمک مجموعهای از سنجههای
.ارزیابی دقت مدل در پیشبینی درست رویدادهای مشاهدهای ارزیابی شد
( در ایستگاههایTt) نتایج نشان داد که آستانه دمایی جدایی برف از باران
 درجه سیلسیوس در تغییر است ولی این مقدار در2  تا-1/1 منتخب بین
، همچنین. درجه سیلسیوس است1  درصد از ایستگاهها بین صفر و12 بیش از
( که در آن هم احتمال ریزش برف و همTr) مشخص شد که دامنه دمایی
،احتمال ریزش باران وجود دارد از ایستگاهی به ایستگاه دیگر متفاوت است
. درجه سیلسیوس است1۳  تا9 هرچند که این مقدار در اغلب ایستگاهها بین
سنجههای مختلف نشان دادند که هر هشت مدل استفاده شده در این مطالعه
قابلیت پیش بینی روزهای برفی در منطقه را دارند و عملکرد مدلهای
 در همه ایستگاههاTangent  وMotoyama ،Keinzel ،Pipes ،USACE
 درUSACE  مدل، براساس نتایج سنجههای مختلف.تقریباً همانند است
Brown ،McCabe همه ایستگاهها بهترین پیشبینی و مدلهای
 ضعیفترین پیشبینی روزهای برفی راBrown (Mean) ( وMax, Min)
.دارند

Abstract
In this study, the possibility of snow estimation using the
snow-rain phase separation models which usually is integrated
into the snowmelt models or in the numerical weather
prediction (NWP) models are evaluated for the Zagros region,
Iran. For this purpose, daily precipitation (rain and snow) and
temperature data from 36 weather stations distributed over
Zagros having data records over the period 1951-2015 is used.
The performances of the snow-rain phase separation models in
accurately predicting the phase of precipitation at the studied
stations were evaluated through constructing contingency
tables between predictions and observations, and eventually
evaluating the results using a set of statistical skill scores. A
statistically significant relationship was found between the
phase of precipitation predicted by the models and the snow
occurrences observed at all selected stations. The USACE,
Pipes and Quick, Hyperbolic tangent function and Kienzle
were found as the best models, while the Mccabe and Wolock
model and the Brown model resulted in the weaker predictions
based on the maximum and minimum temperature. The snowrain separation temperature threshold at the selected stations
varied from -1.7 to 5 degree Celsius, nonetheless, between 0
and 2 degree Celsius in more than 75% of the stations. It was
also found that the temperature range within which both snow
and rain can occur simultaneously varies among stations, but
in most of the stations it is between 9 and 13 degrees Celsius.

 آستانه دمایی جدایی برف از، شناسایی فاز برف از باران:كلمات كلیدی
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( Martinec and Rango, 1986; US Army Corps of

 -0مقدمه

میکنند

برف یکی از متغیرهای مهم هیدرولوژیکی است و در بسیاری از مناطق
جهان به عنوان مهمترین منبع آب شیرین به شمار میآید .برف
همچنیـــن اثـــر مهمی بــر روی بیالن دمایی محیط ،گردش جوی
و شرایط حرارتی خاک دارد ;(Groisman et al., 1994
 ،)Frei and Robinson, 1999بنابراین هرگونه تغییری در سطح
پوشش برفی یک منطقه میتواند پیامدهای اقلیمی و هیدرولوژیکی
مهمی در آن منطقه و نیز مناطق پیرامونی آن بوجود آورد .از اینرو ،با
توجه به واکنش سریع برف به تغییر اقلیم به ویژه تغییرات دما ،از
آن میتوان به عنوان شاخصی کـــارآمد برای ارزیابی تغییر اقلیم
بهره بـــرد ( ;Brown, 2000; Frei and Robinson, 1999
 .)Frei et al., 1999در عرضهای جغرافیایی باال و مناطق کوهستانی
عرضهای میانه ،بارش برف بخش مهمی از مقدار کل بارش را شامل
میشود .انباشتگی برف در این مناطق تأثیر مهمی بر بیالن انرژی
سطحی ،چرخه هیدرولوژی ،دمای هوای سطحی و گردش عمومی جو
در کره زمین دارد .مطالعه سطح پوشش برف  SCA1نیمکره شمالی،
آمریکای شمالی و اوراسیای شمالی حاکی از کاهش و عقبنشینی
گسترده سطح پوشش برفی از دهه  1911به بعد ،به ویژه در پایان
فصل زمستان و آغاز بهار ،و در ماههای مارس و آوریل میباشد که
این کاهش با افزایش دمای هوا و تغییرات الگوی گردش جوی در
ارتباط است ( ;Groisman et al., 1994; Frei et al., 1999

 .)Engineers, 1956; L’hôte et al., 2005اولین بار
) (1974از آستانه دمایی  1/2درجه سانتیگراد برای جداسازی فاز
برف از باران استفاده کرد Dai (2008) .این آستانه را برای خشکیها
و اقیانوسهای جهان به ترتیب  1/1و  1/9درجه سانتیگراد تعیین کرد
ولی ) Liu et al. (2008این آستانه را هم برای خشکیها و هم برای
اقیانوسهای جهان برابر با  1درجه سانتیگراد محاسبه کرد .البته برخی
دیگر از پژوهشگران نشان دادند که آستانههای دمایی جدایی برف از
باران میتواند از مکانی به مکان دیگر متفاوت باشد و میبایست این
آستانه برای هر مکان با استفاده از دادههای روزانه همان مکان تعیین
گردد ( ;US Army Corps of Engineers, USACE, 1956
Auer

.)Matsuo et al., 1981; Kienzle, 2008; Ye et al., 2013
) USACE (1956با بررسی حدود  1411رخداد بارشی در محلی با

میـــانگین ارتفاع  1111متر از سطح دریا ،آستانه دمایی حدود 1
درجـــه سانتیگراد را برای جدایی فاز باران از برف پیشنهاد کرد.
) Yang et al. (1997نیز این آستانه را برای منطقهای در چین 1/1
درجه سانتیگراد تعیین کردند .به طور کلی میتوان گفت که این آستانه
دمایی در بیشتر مناطق جهان مقداری نزدیک به صفر درجه سانتیگراد
است ( )Lynch-Stieglitz, 1994; Motoyama, 1990و ممکن
است از  -1تا  1/2درجه سانتیگراد در تغییر باشد .بررسیها همچنین
نشان داده است که این آستانه میتواند در مناطق کوهستانی متناسب
با ارتفاع تغییر کند ( ;Kienzle, 2008; Ye et al., 2013

.)Brown, 2000; Robinson, 2003; Serreze et al., 2000

;Motoyama, 1990; Braun and Lang, 1986
)Lundquist et al., 2008؛ هر چند ) Saghafian et al. (2015به

بررسی روند تغییرات روزهای برفی در آلپهای سوئیس نشان از
کاهش معنیدار روزهای برفی مناطق پایین تر از ارتفاع  1۳11متر دارد
( .)Scherrer et al., 2004مطالعه تغییرپذیری پوشش بـرف در
مناطق کوهستانی بلغارستان نیز نشان داد که عمق ،تداوم و سطح
پوشش برف در بعضی بخشهای ایــن کوهستان کاهش معنیداری
داشته است ،در حــالی که در بخشی دیگر از ایــن کوهستان ،علیرغم
افزایش معنیدار دمــای فصلی هوا ،تغییر معنیداری در عمق ،تداوم
و سطح پـــوشش بـــرف مشــــاهده نشـــده اســــت
(.)Petkova et al., 2004; Brown and Petkova, 2007

چنین نتیجهای در ایران دست نیافتند .در روش انتقال خطی از یک
رابطه خطی برای تعیین تغییرات تدریجی نسبت باران به برف در ارتباط
با دمای هوا استفاده میشود .در این روش به جای استفاده از یک
آستانه دمایی ثابت ،از یک تابع خطی برای به تصویر کشیدن روند
خطی جدایش باران از برف استفاده میشود .در این روشها دامنهای
از دمــای هوا تعریف میشود که در آن بارش به صورت مخلـــوطی
از بـــــرف و بــــاران ریــــزش میکند .استفاده از منحنی  Sشکل
) Kienzle (2008یکی از روشهای کارآمد برای شناسایی آستانه
دمایی جدایش برف از باران ( )Ttو تعیین دامنه دمایی ( )Trاست که
در آن هم برف و هم باران به نسبت مشخصی میبارند.

روشهای شناسایی فاز برف از باران را میتوان در چهار گروه)1( :
استاتیک )1( ،انتقال خطی )۳( ،استفاده از کمینه و بیشینه دمـــا ،و
( )4منحنی  sigmoidalدستهبندی کرد .رایجترین و سادهترین روش
شناخت فاز جامد بارش از مایع روش استاتیک است که در آن از یک
آستانه دمایی ثابت استفاده میشود .در این روش ،بارش روزهایی که
میانگین دمای روزانه آنها کوچکتر از این آستانه باشد برف و بارش
روزهایی که دمای آنها بزرگتر از این آستانه باشند را باران فرض

موضوع برف در ایران از دیدگاههای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته
است که میتوان آنها را در چند گروه عمده تقسیمبندی کرد .عدهای
از محققــان در زمینه برآورد و شبیهسازی رواناب حاصل از ذوب
بـــرف در حوضـــههای آبخیز کوهستانی کشور از مدل SRM
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مکانی و زمانی آنرا مشخص کنند .آنها نشان دادند که میانگین آستانه
دمایی ریزش برف برای کل منطقه و تمامی ماههای مورد مطالعه در
حدود  1/4درجه سیلسیوس است .آنها همچنین دریافتند که اگرچه
آستانه دمایی جدایی برف از باران ارتباط ضعیفی با طول و عرض
جغرافیایی دارد اما رابطه معنیداری با ارتفاع نشان نمیدهد .پیش از
این ) Ghaemi and Nouhi (1976با بررسی و تحلیل آماری
دیدبانیهای برف در  11ایستگاه سینوپتیک کشور در یک دوره ده
ساله توانستند رابطه بین ریزش برف و پارامترهایی مانند دمای هوا و
دمای نقطه شبنم را بدست آورند Ghaemi and Morid (1994) .نیز
با استفاده از آستانه دمای  ۳درجه سانتیگراد مقدار ریزش برف ،ذوب
برف و خط پیشروی و پسروی برف در حوضه آبخیز دماوند را برای
ماههای مختلف سال برآورد کردند و نشان دادند که مقدار برف
پیشبینی شده با مقدار برف مشاهدهای ایستگاههای مورد مطالعه از
همخوانی قابل قبولی برخوردار است Pedram et al. (2011) .نیز
فراوانی رخدادهای برفی ایستگاههای مختلف استان کردستان را برای
دامنهای از دماهای مختلف شناسایی و سپس فراوانی نسبی و فراوانی
نسبی تجمعی ریزش برف در دماهای صفر درجه سلسیوس و بیشتر را
تعیین و با برازش توابع توزیع احتماالتی به دادههای دمـای هوا احتمال
بارش برف در دماهای مختلف را شناسایی کردند و دریافتند که ریزش
برف در بیشتر ایستگاههای استان در بیش از  92درصد از موارد در
دمای دو درجه سیلسیوس یا کمتر روی میدهدTasdighian and .
) Rahimzadegan (2017نیز جهت افزایش دقت الگوریتم شناسایی
سطح پوشش برف به هنگام استفاده از تصاویر ماهوارهای  MODISاز
تصحیح توپوگرافی و آستانهگذاری دمای هوای سطح زمین استفاده
کردهاند Dini et al. (2008) .نیز با استفاده از آستانههای دمایی
متفاوت در دادههای سنجنده  AVHRRو سنجنده  MODISبه
شناسایی سطوح برفگیر ارتفاعات البرز مرکزی پرداخته و با استفاده از
همبستگی بین عناصر مختلف اقلیمی ،دمای  1/9درجه سانتیگراد را
به عنوان آستانه ریزش برف در منطقه و ارتفاع با دمای صفر درجه
سانتیگراد را به عنوان خط ماندگاری برف در البرز محاسبه کردند.

( ;Najafi et al., 2004; Fuladipanah and Jorabloo, 2012

)Vafakhah et al., 2015; Miryaghoobzadeh et al., 2011؛
مدل  SRMبه همراه تصاویر ماهوارهای ;(Shahabi et al., 2014
;Najafzadeh et al., 2004; Porhemat et al., 2005
)Najafi Eigdir et al., 1998؛ مدل  SRMو مقایسه با مدلهای

شبکه عصبی  ANFISو

(Akbari et al., 2017; ANN

)Zareabyaneh, 2012, Dehghani et al., 2011؛ مدل  SRMبه
همراه تصاویر ماهوارهای و استفاده از مدل گردش عمومی جو
 ،(Ahmadi et al., 2015) HadCM3مدل  SRMو SWAT
)(Delavar et al., 2012؛ مـــدلهای هـــوشمنـــد هیبـــریدی
)(Ghorbani et al., 2016؛ تصاویر ماهوارهای  IRSو کاربرد
مدلهای آماری ) (Sayedi Elmabad et al., 2010استفاده
نمودهاند .گروهی دیگر از محققان نیز برای تخمین عمق برف و بررسی
توزیع مکانی آن از روش همبستگی خطی )،Sharifi et al. (2007b
روشهای زمین آمار ( ;Fathzadeh and Abdam, 2013
)Vafakhah et al., 2008; Bagheri Fahrji, 2011؛ تحلیل
خــــوشـــهای ()Sharifi et al., 2007a؛ هــــوش مصنــــوعی
))Fathzadeh and Gharaei-Manesh, 2013؛ مدلهای ترکیبی با
استفاده از روشهای  ANNو  NNGAو رگرسیون خطی چندگانه
بـــه همــــراه تحلیـــل تابـــع خوشــــهای و کریجینگ معمولی
( )Tabari et al., 2010استفاده نمودند .بعضی از محققان نیز از روابط
رگرسیونی و پهنهبندی در محیط )Marofi et al., 2009) GIS؛
روشهای رگرسیـــون غیـــرخطـــی-شبکهعصبــــی مصنوعی
) (Tabari et al., 2009و مــــدلهـــای  RBFو ANFIS
( )Sedighi and Vafakhah, 2015برای برآورد آب معادل برف و
بررسی توزیع مکانی آن بهره گرفتهاند .گروه دیگری از محققین هم از
مدلهایی مانند )Solaymani and Gosain, 2012( SWAT؛ مدل
 CoupModelو مونتکارلو ،آنالیز حساسیت و عدمقطعیت
( )Khoshkhoo et al., 2015برای شبیهسازی دمای خاک ،عمق
یخزدگی خاک و عمق برف زمستانی در حوضههای برفگیر مناطق
مرتفع ایران استفاده کردهاند.

اگرچه پایش روند تغییرات زمانی و مکانی برف در مناطق برفگیری
مانند زاگرس یک ضرورت بسیار بزرگ به شمار میرود ولی نبود
دادههای مشاهدهای کافی برای این منظور یکی از موانع اصلی در برابر
پژوهشهای هیدرولوژی و اقلیمشناسی برف در این مناطق است .برای
بررسی تغییرات زمانی و مکانی برف به دادههای برف با طول دوره
آماری درازمدت و دقت مکانی باال نیاز است .در اغلب مناطق برفگیر
کره زمین و از جمله منطقه کوهستانی زاگرس ایستگاههای برف
سنجی به صورت پراکنده و محدود توزیع شدهاند .اغلب این ایستگاهها

جستجوهای انجام شده در منابع مختلف نشان داد که در ایران
تنها ) Saghafian et al. (2015مطالعهای در زمینه تعیین دمای
آستانه جدایی برف از باران با استفاده از مدلهای شناسایی فاز برف از
باران که موضوع این مقاله است انجام دادهاند .آنها با استفاده از
دادههای روزانه دما ،بارش و عمق برف در  19ایستگاه سینوپتیک
پراکنده در حوضههای کرخه ،دز ،کارون و مارون توانستند دمای آستانه
و سطوح پتانسیل ریزش برف در این منطقه را تعیین و الگوی تغییرات
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ایستگاهها نیاز بود ،آمار ایستگاههای برفسنجی وزارت نیرو از مطالعه
کنار گذاشته شدند چرا که در این ایستگاهها تنها مقدار برف انباشته در
آخر هر ماه گزارش میشود که البته این تاریخ نیز در بین ایستگاهها
یکسان نیست .از اینرو در این پژوهش تنها از ایستگاههای سینوپتیک
و کلیماتولوژی وابسته به سازمان هواشناسی که دارای آمار روزانه برف
تازه بودند استفاده شده است .شکل -1ب پراکنش  119ایستگاه
سینوپتیک ،سینوپتیک تکمیلی و کلیماتولوژی موجود در منطقه مورد
مطالعه را نشان میدهد که عمق برف تازه را به صورت روزانه گزارش
میکنند .برای این مطالعه همچنین آمار روزانه دما (کمینه ،بیشینه و
میانگین) و بارش این ایستگاهها از سازمان هواشناسی کشور دریافت و
مورد استفاده قرار گرفت .از این تعداد ایستگاه  41مورد سینوپتیک11 ،
مورد سینوپتیک تکمیلی و  29مورد کلیماتولوژی هستند .پس از بررسی
آمار عمق برف روزانه ایستگاهها ،تعداد  61ایستگاه از این تعداد به علت
نداشتن تعداد روزهای برفی کافی یا آمار مناسب عمق برف از مطالعه
کنار گذاشته شدند .بخش زیادی از  141ایستگاه باقی مانده (شکل -1
ج) نیز به علت کوتاه بودن طول دوره آماری دادههای عمق برف در
آنها از مطالعه حذف شدند و تنها  61ایستگاه که بیش از  11سال آمار
روزانه عمق برف داشتند برای گروهبندی دادهها به صفر و یک و
استفاده در مدلهای شناسایی فاز برف از باران مورد استفاده قرار
گرفتند (شکل -1د) .پس از گروهبندی دادهها به صفر و یک مشخص
شد که در تعدادی از این ایستگاهها اگرچه آمار بلندمدت عمق برف
وجود دارد ولی روزهای بدون بارش برف به درستی مشخص نشده
است و در نتیجه رویدادهای برفی (با عالمت یک) قابل شناسایی اما
رویدادهای غیر برفی (صفر) قابل شناسایی نبودند .بر این اساس ،آمار
این دسته از ایستگاهها نیز به علت نداشتن کیفیت الزم برای مقایسه
مدلهای شناسایی فاز برف از باران در برابر دادههای مشاهدهای برف
از مطالعه کنار گذاشته شدند و تعداد  ۳6ایستگاه ( ۳1مورد سینوپتیک
و  4مورد سینوپتیک تکمیلی) که از کیفیت مناسبتری برخوردار بودند
برای محاسبه مدلهای مختلف شناسایی فاز برف از باران مورد استفاده
قرار گرفتند (شکل -1ه) .از آنجاییکه برای تشکیل جدول توافقی و
محاسبه سنجههای ارزیابی پیشبینی مدلها به دادههای بلندمدت و
کافی برف نیاز است ،از این تعداد نیز تنها هفت ایستگاه سینوپتیک که
از طول دوره آماری بلندمدت (بیش از  11سال) و تعداد روزهای برفی
ثبت شده بسیار زیاد برخوردار بودند برای مقایسه نتایج مدلها با
یکدیگر و نیز با دادههای مشاهدهای مورد استفاده قرار گرفتند (شکل
-1ی) .اگرچه در شکلهای -1ب تا -1ی توزیع ارتفاعی ایستگاهها با
رنگهای مختلف مشخص شدهاند ،شکل  1نیز توزیع فراوانی ۳6
ایستگاهی که از آنها برای محاسبه مدلها استفاده شده است را در
برابر دامنه ارتفاعی ایستگاهها نمایش میدهد.

نیز در مناطق کم ارتفاع و پست قرار گرفته و به همین دلیل از عمق
برف تازه مناطق مرتفع اطالعی اندکی در دست است .از سویی دیگر،
طول دوره آماری آنها هم عمدتاً کوتاه میباشد و آمار گم شده در آنها
نیز فراوان است .برای رفع این مشکل اغلب از روشهای شناسایی فاز
بارش (جداسازی برف از باران) که در مدلهای ذوب برف و یا
مدلهای پیشبینی هواشناسی مورد استفاده قرار میگیرند بهرهگیری
میشود .اغلب این روشها با ایجاد یک رابطه شرطی میان بـــارش
و دمـــای روزانـــ ه هوا ،نوع بارش ایستگاه را به صورت احتماالتی
بـــرای هر روز معیـــن برآورد میکنند ( ;Motoyama, 1990
;Yang et al., 1997; Schreider et al., 1997; Brown, 2000
 .)Kienzle, 2008; Gillies et al., 2012سادگی در محاسبه و نیز

دسترسی آسان به دادههای هواشناسی مورد نیاز برای محاسبه این
مدلها از مزایای آنها است .دادههای روزانه بارش و دمای هوا تنها
دادههای مورد نیاز برای محاسبه این مدلها هستند که در همه
ایستگاههای هواشناسی اندازهگیری میشوند و دسترسی به آنها آسان
است .با توجه به محدودیتهای یاد شده و لزوم بررسی تغییرات زمانی
برف در کشور ،هدف از پژوهش حاضر بررسی دقت روشهای مختلف
شناسایی فاز برف از باران در منطقه کوهستانی زاگرس است ،تا امکان
استفاده از این مدلها برای شناسایی فاز برف از باران در این ایستگاهها
مورد ارزیابی قرار گیرد .اگرچه پیش از این )Pedram et al. (2011
و ) Saghafian et al. (2015پژوهشهایی در این زمینه انجام دادهاند
ولی روشهای شنــاســـایی فـــاز بـــرف از بـــاران در کار پژوهشی
) Pedram et al. (2011مـــورد تـــوجـــه قرار نگرفته است و
) Saghafian et al. (2015نیز تنها یکی از این روشها را مورد استفاده
قرار دادهاند .از اینرو ،تا آنجاییکه نویسندگان این مقاله آگاهی دارند
پژوهش پیش رو برای اولین بار در کشور دقت روشهای مختلف شناسایی
فاز برف از باران را در منطقه کوهستانی زاگرس مورد آزمون قرار میدهد.
 -8مواد و روشها
 -1-2دادهها

این مطالعه بر روی منطقه کوهستانی و برفگیر زاگرس انجام شده
است که از جنوب استان آذربایجان غربی شروع و استانهای کردستان،
همدان ،زنجان ،کرمانشاه ،لرستان ،چهارمحال و بختیاری ،کهکیلویه و
بویر احمد ،مرکزی و قسمتی از استان فارس و اصفهان (شکل -1الف)
را در بــر میگیرد .برای انجام این مطالعه آمار بــرف ایستگاههای
برفسنجی وزارت نیرو و ایستگاههای سینوپتیک و کلیماتولوژی
سازمان هواشناسی از مراکز مربوطه دریافت و مورد بررسی و غربالگری
قرار گرفت .با توجه به اینکه در این پژوهش به آمار روزانه برف تازه
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Fig. 1-a) Geographical location of mountainous region of Zagros over the topographic map of Iran, b)
spatial distribution of 178 stations in the region, c) spatial distribution of 140 stations with daily snow depth
records, d) spatial distribution of 60 stations with more than 20 years of daily snow depth records, e) spatial
distribution of 36 stations having long-term suitable snow depth records and f) spatial distribution of 7
stations used for inter-comparison of the models

 ايستگاه058  ب) پراكنش، الف) موقعیت جغرافیايی منطقه كوهستانی زاگرس بر روی نقشه توپوگرافی ايران-0 شکل
00  د) پراكنش، ايستگاه دارای آمار روزانه عمق برف020  ج) پراكنش،سینوپتیک و كلیماتولوژی موجود در منطقه مورد مطالعه
 ايستگاه دارای آمار مناسب و بلندمدت عمق برف و ی) پراكنش10  ه) پراكنش، سال آمار روزانه عمق برف80 ايستگاه با بیش از
 ايستگاه نهايی مورد استفاده برای مقايسه مدلها بر روی منطقه مورد مطالعه5
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در این پژوهش همچنین از چندین روش انتقال خطی که در آنها از
یک رابطه خطی برای تعیین تغییرات تدریجی نسبت باران به برف در
ارتباط با دمای هوا استفاده میشود بهرهگیری شده است که در زیر به
اختصار توضیح داده شدهاند .مدل آبخیزداری  UBCکـــانــادا
) (Pipes and Quick, 1977که از تابع خطی دمای هوا به شرح
رابطه  1بهدست میآید یکی از روشهای خطی است که در این
پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است:
0,

()1

T ≤ 0.6°C
T
{ = rp
− 0.2,
0.6°C < 𝑇 < 3.6°𝐶,
3
1,
T ≥ 3.6°C

یکی دیگر از روشهای خطی مورد استفاده در این پژوهش مدل
خطی ) USACE (1956است که به شکل رابطه  1محاسبه میشود.
رابطه  1همانند رابطه  1است ،ولی کرانههای دمایی در نظر گرفته شده
در آن متفاوت از آنهایی است که در رابطه  1آمده است:

Fig. 2- Elevational distribution of 36 stations with
long-term suitable snow depth records

()1

شکل  -8توزيع ارتفاعی  10ايستگاه دارای آمار مناسب و
بلندمدت عمق برف

0,
T ≤ 0°C
−54.632 + 0.2(T + 273.16), 0°C < T < 2°C
{ = rp
0.4,
2°C < T < 2.5°C
1,
T ≥ 2.5°C

درهر دو رابطه یاد شده  ،rpنرخ ریزش باران به کل بارش و  Tمیانگین
روزانه دمای هوا به درجه سانتیگراد است .به این ترتیب نرخ برف از
 1-rpبه دست می آید .مدل خطی دیگری که در این پژوهش مورد
استفاده قرار گرفته است مدل )McCabe and Wolock (2010
است که از رابطه  ۳محاسبه میشود:

با توجه به شکل  1مالحظه میشود که  ۳6ایستگاه مورد استفاده در
این پژوهش (شکل -1ه) در ارتفاعی بین  1111تا  1411متر از سطح
دریا قرار دارند .از این تعداد دو ایستگاه در ارتفاعی کمتر از  1111متر
و  12ایستگاه دارای ارتفاعی بین  1111تا  1611متر هستند و
ایستگاههای با ارتفاع  1611تا  1۳11متر نیز از فراوانی قابل توجهی
برخوردارند .با توجه به ارتفاع تقریباً زیاد این ایستگاهها و نیز قرار گرفتن
آنها در درون منطقه کوهستانی زاگرس ،تصور بر این است که این
ایستگاهها از رویدادهای برفی کافی برای ارزیابی مدلهای شناسایی
فاز برف از باران برخوردار باشند.

()۳

P for Ta ≤ Tsnow
Train − Ta
) for Tsnow < Ta < Train
(S = P
Train − Tsnow
{ 0 for Ta ≥ Train

در رابطه فوق  Sبارش برف به میلی متر P ،بارش باران به میلیمتر،
 Taمیانگین روزانه دمای هوا Train ،آستانه دمایی است که پس از آن
همه بارشها به شکل باران خواهد بود و  Tsnowهم آستانه دمایی است
که پایینتر از آن همه بارشها به شکل برف ریزش خواهد کرد.

 -8-8روشها

( Brown )2000نیز برای شناسایی فاز برف از باران دو روش ارائه
کرده است که هر دوی آنها در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته
است .در روش اول پیشنهادی او از دادههای روزانه کمینه و بیشینه
دمای هوا استفاده میشود .بر این اساس ،بارش روزهایی که دمای
بیشینه آن برابر یا کوچکتر از  1درجه سانتیگراد باشد به صورت برف
و بارش روزهایی که کمینه دمای آن بزرگتر از صفر درجه سانتیگراد
باشد به صورت باران در نظر گرفته میشود .در صورت در دسترس
نبودن دادههای کمینه و بیشینه هوا ،ایشان رابطه  4را پیشنهاد دادهاند
که در آن نرخ برف تنها با استفاده از میانگین دمای روزانه ()Tmean
محاسبه میشود.

 -0-8-8مدلهای برآورد نرخ برف

در این پژوهش از هر چهار روش استاتیک ،انتقال خطی ،استفاده از
کمینه و بیشینه دما و منحنی  sigmoidalکه در مقدمه مقاله به آنها
اشاره شد استفاده گردیده است .با استفاده از روش استاتیک،
بارش روزهایی که میانگین دمای روزانه آنها کوچکتر از یک آستانه
دمــایی مشـــخص بود به صورت بـــرف در نظر گرفته شد
(Martinec and Rango, 1986; US Army Corps of
)  .Engineers, 1956; L’hôte et al., 200برای هر ایستگاه این

آستانه دمایی بر اساس دادههای همان ایستگاه و به کمک روش انتقال
خطی ) Kienzle (2008که از رابطه  2محاسبه میشود تعیین گردید.
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()4

1 for Tmean ≤ −2°C
0 for Tmean ≥ +2°C
)1 − 0.25(Tmean + 2
𝐶for − 2°C < 𝑇𝑚𝑒𝑎𝑛 < +2°

سانتیگراد است Tt ،آستانه دمایی که در آن  21درصد از بارشها به
صورت باران و  21درصد دیگر به صورت برف ریزش میکند (احتمال
وقوع برف و باران برابر است) Tr ،هم دامنهای از دمای هوا است که
در آن هم باران و هم برف به نسبت معینی میتواند روی دهد.
بررسیهای انجام شده در نقاط مختلف جهان نشان داده است که Tt
تقریبا حدود  1درجه سانتیگراد و  Trهم در حدود  1۳درجهسانتی گراد
است.

= Srat
{

روزانه دما Tmax ،و Tmin

در رابطه فوق  Sratنرخ برف Tmean ،میانگین
نیز به ترتیب بیشینه و کمینه دمای روزانه میباشند.

روش دیگر مـــورد استفاده در این پژوهش روش پیشنهادی
) Kienzle (2008است که از رابطه  2پیروی میکند .در این روش با
تشکیل جدول فراوانی رویدادهای برفی (بارانی) در مقابل گروههای
دمایی با فاصله  1/2درجه سانتیگراد یک منحنی  Sشکل همانند شکل
-۳الف که برای ایستگاه سینوپتیک سنندج تهیه شده است ساخته
میشود تا با استفاده از آن پارامترهای مورد نیاز رابطه  2از دادههای
واقعی ایستگاه مورد بررسی بدست آید:

()2

برای تهیه نمودار -۳الف ،فراوانی رویدادهای برف (باران) نسبت به
مجموع رویدادهای برف و باران در گروههای دمایی مختلف محاسبه
و به صورت درصد نمایش داده شده است .با توجه به این شکل
مالحظه میشود که در دمای  1درجه سانتیگراد فراوانی ریزش برف
و باران در این ایستگاه به طور برابر  21درصد است .در این ایستگاه
همچنین آستانههای دمایی  Tsnowبرابر با  -1/2درجه سانتیگراد
برآورد شده است که نمایشگر دمایی است که پایینتر از آن بیش از
 91درصد بارشها به شکل برف ریزش میکنند .آستانه دمایی Train
نیز که برابر با  2درجه سانتیگراد برآورد شده است نشاندهنده دمایی
است که فراتر از آن بیش از  91درصد بارشها به شکل باران ریزش
میکند.

𝑇 − 𝑇𝑡 3
𝑇 − 𝑇𝑡 2
( 0, 5
( ) + 6.76
)
1.4
×
𝑟𝑇
1.4
𝑟𝑇 ×
max
𝑡𝑇 ≤ 𝑇 ,
𝑡𝑇 𝑇 −
( +3.19
) + 0.5
(
)
1.4
×
𝑟𝑇
= 𝑟𝑃
𝑇 − 𝑇𝑡 3
𝑇 − 𝑇𝑡 2
( 1, 5
( ) − 6.76
)
1.4
×
𝑟𝑇
1.4
𝑟𝑇 ×
min
𝑡𝑇 ≥ 𝑇 ,
𝑡𝑇 𝑇 −
( +3.19
) + 0.5
{
(
)
𝑟𝑇 × 1.4

در رابطه فوق  Prainنرخ ریزش بارش به صورت باران است که بین
صفر و یک تغییر میکند T ،میانگین روزانه دمای هوا به درجه

)Fig. 3- Proportion of snow occurence versus daily mean temperature at Sanandaj station, estimated using a
the Kienzle and b) the hyperbolic tangent function approaches. In the left panel the curve in blue shows the
proportion of rain to the total precipitation.

شکل  -1الف) نسبت ريزش برف به كل بارش در ايستگاه سنندج در مقابل دماهای مختلف كه به وسیله روش كنزل و ب) روش
تابع تانژانت هايپربولیک بدست آمده است .در شکل الف منحنی آبی رنگ نسبت باران به كل ريزشهای جوی را نشان میدهد.
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در دماهای بین  Tsnowو  Trainاحتمال ریزش باران و برف به نسبتی
معین وجود دارد و میتوان گفت که در این محدوده دمایی بارش به
صورت مخلوطی از برف و باران ریزش میکند.

کرده است 4با حرف  ،Bرویدادهای برفی که مدل پیشبینی آنها را از
دست داده است 2با نشانه  Cو روزهای غیر برفی که مدل هم برفی
بودن آنها را به درستی رد کرده است 6با  Dمشخص شدهاند.

یکی دیگر از روشهای مورد استفاده در این پژوهش ،روش پیشنهادی
) Dai (2008است که با استفاده از تابع تانژانت هایپربولیک به شکل
رابطه  6نرخ ریزش برف را برای هر دمای معین برآورد میکند .بــرای
محاسبه ایـن روش چهار پارامتر  c , b, aو  dمــورد نیاز است که
) Dai (2008آنها را با تجزیه و تحلیل دادههای 12111ایستگاه زمینی
و دریایی پراکنده بر روی کره زمین محاسبه کرده است .

Table 1- A 2×2 contingency table example for
predictions and observations

پیشبینیها در برابر مشاهدهها
Observation
No
B
)(False alarm
D
)(Correct rejection

]S = a[tanh(b(Ta − c)) − d

در رابطه  S ،6نرخ برف و  Taمیانگین دمای هوا (درجه سانتیگراد)
است .پارامترهای  c ،b ،aو  dنیز ضرایبی هستند که برای فصل
زمستان خشکیهای کره زمین به ترتیب برابر با ،1/1449 ،-49/1۳11
 1/1919و  1/1119میباشند .شکل -۳ب نرخ برف ) (sایستگاه
سنندج در برابر دماهای مختلف را نشان میدهد که با استفاده از رابطه
 6بهدست آمده است .یادآوری میشود که برای محاسبه  Tsnowو Train
مورد استفاده در رابطه  ۳نیز از منحنی  Sشکل کنزل استفاده شده
است.

Yes
A
)(Hit
C
)(Miss

Crosstab
)contingency (2×2
Yes
No

Prediction

()6

جدول  -0نمونه شماتیک جدول توافقی دو سويه ( )8×8از

بر این اساس ،فراوانی پیشبینیهای درست و نیز رویدادهایی که روی
ندادن آنها به درستی تأیید شده است در یک مدل کارآمد بسیار زیاد
است و در مقابل تعداد روزهایی که مدل پیشبینی آنها را از دست داده
است و یا آنها را به اشتباه هشدار داده است ناچیز است .برای ارزیابی
دقت یک مدل در پیشبینی درست یک رویداد (برف در این مقاله)
سنجههای زیادی ارائه شده است که همه آنها با استفاده از اطالعات
جدول  1به ارزیابی و مقایسه مدلهای مختلف میپردازند .در این
پژوهش از  11سنجه برای ارزیابی دقت مدلهای شناسایی فاز برف از
باران استفاده شده است که برای اختصار تنها روابط و نتایج مربوط به
هشت سنجه  KSS ،ETS ،CSI ،FAR ،POD ،PC ،FBIو HSS
که از بیشترین کاربرد در بین پژوهشگران برخوردار است ارائه شده
است.

 -8-8-8ارزيابی دقت مدلها

برای ارزیابی دقت مدلهای مورد استفاده در شناسایی فاز برف از باران
در ایستگاههای مورد مطالعه ،فراوانی روزهای برفی و غیر برفی
شناسایی شده توسط هریک از مدلها با فراوانی روزهای برفی و غیر
برفی مشاهداتی هر ایستگاه مورد مقایسه قرار گرفت .برای این منظور
ابتدا روزهای برفی و غیر برفی ایستگاهها و روزهای برفی و غیر برفی
پیشبینی شده به وسیله مدلها به مقادیر صفر و یک تبدیل و سپس
فراوانی پیشبینیهای درست و نادرست هر مدل از رویدادهای برفی
و غیر برفی مشاهدهای در یک جدول توافقی 1دو سویه مانند جدول 1
مرتب شد تا امکان مقایسه پیشبینیهای مدلها در برابر دادههای
مشاهداتی فراهم شود .سپس توان هریک از مدلها در پیشبینی
درست روزهای برفی و غیر برفی با استفاده از مجموعهای از سنجههای
ارزیابی دقت مدل در پیشبینی درست رویدادهای مشاهدهای
( )Wilks, 2011که در رابطههای  1تا  12ارائه شدهاند مورد بررسی
قرار گرفت.

سنجه فراوانی اریب 1که از رابطه  1بهدست می آید فراوانی رویدادهای
مشاهدهای و پیشبینی شده را با یکدیگر مقایسه میکند .هرگاه
فراوانی پیشبینیها با فراوانی مشاهدهها برابر باشد مقدار  FBIیک
خواهد شد که نشاندهنده ناریب بودن پیشبینی در برابر مشاهده است.
از اینرو مقدار  FBIبزرگتر از  1نشان از بیش برآوردی و کوچکتر از 1
نشاندهنده کم برآوردی مدل است .دامنه تغییرات  FBIبین صفر و
بی نهایت است (:)Wilks, 2011
()1

)(a + b
)(a + c

= FBI = B

سنجه دقت 9یا نسبت پیشبینیهای درست 9که از رابطه  9بدست
میآید نیز نسبت پیشبینیهای درست مدل را در مقایسه با مجموع
رویدادها نشان میدهد .اگر دادههای مورد استفاده محدود باشد،
استفاده از این سنجه میتواند بسیار گمراه کننده باشد ،چرا که این

پیشبینی شدهاند۳

در جدول  1روزهای برفی که به وسیله مدل درست
با نشانه  ،Aروزهای غیربرفی که مدل آنها را به اشتباه برفی پیشبینی
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سنجـــه بـــه شــــدت تحت تأثیر رویدادهای صفر/صفر است
( .)Wilks, 2011دامنه تغییرات  PCبین صفر تا  1است.
()9

)(a + d
n

هرچه این مقدار به  1نزدیکتر باشد نشاندهنده عملکرد بهتر مدل در
پیشبینی است (.)Wilks, 2011

= PC

()11

سنجه  PODکه از رابطه  9بدست میآید نیز توان مدل را در پیشبینی
درست رویدادها نشان می دهد .از آنجایی که این رابطه تنها از فراوانی
رویدادهای  aو  cاستفاده میکند به رویدادهای که پیشبینی آنرا از
دست داده است بسیار حساس است و حساسیتی به هشدارهای نادرست
ندارد .در نتیجه این سنجه نیز به تنهایی سنجه کاملی برای ارزیابی
مدلها نیست و حتما باید در کنار سنجههای دیگری که هشدارهای
نادرست را نیز در نظر میگیرند استفاده شود ( .)Wilks, 2011دامنه
تغییرات  PODنیز بین صفر تا  1است.
()9

a
)(a + c

()11

()11

= ar

در رابطه  ar ،1۳و  nبه ترتیب فراوانی پیشبینیهای درست تصادفی
مورد انتظار و تعداد نمونه است.
سنجه  KSS10که به  TSS11نیز شناخته میشود در واقع تفاوت بین
پیشبینیهای درست و هشدارهای اشتباه است .سنجه  KSSتوان
مدل در تشخیص رویداهایی که رخ دادهاند را از آنهایی که رخ ندادهاند
ارزیابی میکند .دامنه تغییرات  KSSبین  -1تا  1است و هرچه این
مقـــدار به  1نزدیکتر باشد نشاندهنده پیشبینی بهتر مــدل است
(.)Wilks, 2011

= POD

)(ad − bc
))(a + c)(b + d

()14

= KSS = TSS

سنجه  HSSکه به شکل رابطه  12نشان داده میشود نیز نسبت
پیشبینیهای درست مدل را پس از حذف پیشبینیهای درستی که
به صورت تصادفی بدست آمدهاند ارائه میکند .از اینرو رابطه  12را
میتوان به شکل رابطه  16نیز ارائه کرد .دامنه تغییرات  HSSنیز بین
∞ -و  1است و هرچه این مقدار به  1نزدیکتر باشد نشاندهنده عملکرد
بهتر مدل در پیشبینی است (.)Wilks, 2011

= FAR

)(a + b)(a + c) + (c + d)(b + d
n
)(a + b)(a + c) + (c + d)(b + d
n−
n

(a + d) −

()12

سنجه  CSIیا  TSبه پیشبینیهای از دست رفته و نیز هشدارهای
نادرست مدل بسیار حساس است و به همین دلیل کامل تر از POD
و  FARاست و بیشترین استفاده را در بین سنجههای مختلف دارد.
اگر دادههای مورد تحلیل کمتر از  111رویداد باشد نتایج این سنجه
نیز همانند دیگر سنجهها میتواند گمراه کننده باشد .این سنجه برای
ارزیابی دقت پیشبینی یک مدل یا مقایسه دقت پیشبینی چند مدل
که بر اساس یک سری دادههای معین بدست آمده است بسیار مناسب
است ( .)Wilks, 2011دامنه تغییرات  CSIنیز بین صفر تا  1است و
هرچه این مقدار به  1نزدیکتر باشد نشاندهنده عملکرد بهتر مدل در
پیشبینی است.
b
)(a + b + c

)(a + b)(a + c
n

()1۳

سنجه ارزیابی  FARنسبت فراوانی هشدارهای نادرست ) (bبه کل
رویدادهای پیشبینی شده ) (a+bاست .با توجه به اینکه در این رابطه
رویدادهایی که مدل پیشبینی آن را از دست داده است ) (cدر نظر
گرفته نشده ،این سنجه به پیشبینیهای از دست رفته بسیار حساس
است .از این رو این سنجه نیز کامل نیست و میباید در کنار سنجههای
دیگر مورد استفاده قرار گیرد ( .)Wilks, 2011دامنه تغییرات FAR
نیز بین صفر تا  1است .هرچه مقدار  FARبه صفر نزدیکتر باشد
نشان از کارایی بیشتر مدل است.
b
)(a + b

b − ar
) (a + b + c − ar

= ETS

()16

Numbercorrect − Numberchance
Total − Numberchance

= HSS

= HSS

 -2نتايج و بحث
شکل  4درصد فراوانی نسبت ریزش برف به کل ریزشهای جوی
(برف و باران) در دماهای مختلف را در چند ایستگاه منتخب نشان
میدهد .با توجه به این شکل مالحظه میشود که در همه ایستگاهها
بیش از  91درصد از کل ریزشهای جوی در دمای روزانه  -2درجه
سیلسیوس و پایینتر به صورت برف ریزش میکند و این نسبت با
افزایش دما به سوی صفر درجه سیلسوس به تدریج کاهش مییابد ،به
طوری که در دمای صفر درجه این نسبت تقریبا به  41تا  61درصد
میرسد و در دمای  11درجه سیلسیوس سهم برف از کل بارش در
همه ایستگاهها به صفر درصد کاهش مییابد .با مقایسه نمودارهای

= CSI = TS

سنجه ( ETSرابطه  )11یکی دیگر از سنجههای مناسب برای ارزیابی
دقت پیشبینی مدلهای مختلف است که بیشترین کاربرد را در ارزیابی
مدلهای پیشبینی دارد .مقدار  ETSنیز بین صفر و  1تغییر میکند و
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با استفاده از روش کنزل در ایستگاههای با طول دوره آماری کوتاه و
یا دارای آمار مخدوش و یا ایستگاههایی که وقوع برف در آنها کم است
خالی از اشکال نخواهد بود .با توجه به جدول  1مالحظه میشود که
مقدار  Ttدر ایستگاههای مختلف بین  -1/1و  2درجه سیلسیوس در
تغییر است .شکل -2الف نیز نشان میدهد که آستانه دمایی جدایی
برف از باران ) (Ttدر بیش از  12درصد ایستگاههای مورد مطالعه بین
صفر تا  1درجه سیلسیوس است که با نتایج بدست آمده در دیگر نقاط
جهان نیز هماهنگ است ( ;Auer, 1974; Motoyama, 1990

ارائه شده در شکل  4با شکل -1الف کامالً پیداست که درصد فراوانی
نسبت برف به کل ریزشهای جوی عکس درصد فراوانی نسبت باران
به کل ریزشهای جوی است .با توجه به شکل  ،4تابع توزیع تجمعی
درصد فراوانی نسبت برف به کل ریزشهای جوی در همه ایستگاهها
از تابع توزیع آماری چندجملهای درجه سه پیروی میکند که بر اساس
آن سهم برف از کل ریزشهای جوی در دمای روزانه کوچکتر از صفر
درجه سیلسیوس در حدود  21درصد و در دمای  -11درجه سیلسیوس
تقریباً به صد درصد میرسد .با استفاده از این تابع توزیع ،مقدار  Ttیا
آستانهای دمایی که در آن احتمال ریزش باران و برف برابر است برای
همه ایستگاههای مورد مطالعه محاسبه و در جدول  1ارائه شده است.
همچنین با استفاده از توزیع برازش یافته به دادههای هر ایستگاه ،دامنه
دمایی ) (Trکه در آن هم احتمال ریزش برف و هم احتمال ریزش
باران وجود دارد برای همه ایستگاه محاسبه شده است (جدول .)1

;USACE, 1956; Lynch-Stieglitz, 1994; Yang et al., 1997
; .)Kienzle, 2008; Dai, 2008; Liu et al., 2008مقدار  Ttحدود

 12درصد از ایستگاههای مورد مطالعه نیز کوچکتر از صفر و یا بزرگتر
از  1درجه سیلسیوس میباشد .مقدار  Ttکوچکتر از  -1درجه
سیلسیوس تنها در سه ایستگاه اقلید ،کرمانشاه و خرمآباد بدست آمده
است که ویژگی مشترک آنها مرطوبتر بودن اقلیم آنها در مقایسه با
دیگر ایستگاههای مورد مطالعه است.

یادآوری میشود که برای تهیه منحنیهای نمایش داده شده در شکل
 4نیاز به دادههای درازمدت برف و دما است .از اینرو تهیه این منحنیها

Fig. 4- Proportion of snow to total precipitation (%) versus different temperatures in a few selected stations

شکل  - 2درصد فراوانی نسبت برف به كل ريزشهای جوی در دماهای مختلف در چند ايستگاه منتخب
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حدود  16درصد واریانس  Trبه وسیله تغییرات ارتفاعی ایستگاهها قابل
توصیف است .افزایش مقدار  Ttدر رابطه با ارتفاع میتواند به این علت
باشد که با افزایش ارتفاع ایستگاهها از عمق الیه هوای گرم سطح زمین
کاسته میشود ،در نتیجه در ایستگاههای با ارتفاع بیشتر بخت رسیدن
دانـــههای بـــرف به سطح زمین پیش از ذوب شدن بیشتر است
( .)Matsou and Sasyo, 1981بـــرخـــالف نتیجــــهای کـــه
) Saghafian et al. (2015در غرب ایران بدست آوردهاند ،نتیجه این
پژوهش نشان داد که  Ttو  Trارتباط معنیداری با ارتفاع ایستگاهها
دارند ولی هیچ ارتباطی بین این دو متغیر با طول و عرض جغرافیایی
ایستگاهها یافت نشد .شاید تفاوت نتایج این پژوهش با نتیجه بهدست
آمده بهوسیله ) Saghafian et al. (2015را بتوان در استفاده آنها از
ایستگاههای با دامنه ارتفاعی محدودتر یا استفاده از ایستگاههای با طول
دوره آماری متفاوت جستجو کرد .از سوی دیگر ،احتمال میرود که رابطه
 Ttو  Trبا ارتفاع از محلی به محل دیگر متفاوت باشد و یا در همه
حوضههای کشور معنیدار نباشد .از اینرو ،پژوهشهای آتی که در این
زمینه انجام خواهند شد میتوانند به این پرسش پاسخ دهند که آیا رابطه
 Ttو  Trبا ارتفاع از ســطح دریـــا معنـــیدار اســــت یا اینکه نتایج
) Saghafian et al. (2015در همه مناطق کشور معتبر است.

از اینرو به نظر میرسد که بارش در این ایستگاهها در دماهای صفر تا
 -1درجه سیلسیوس نیز بیشتر به شکل باران روی میدهد و ریزش
برف زمانی روی میدهد که دمای هوا به پائینتر از  -1درجه سلسیوس
برسد .پایین بودن مقدار  Ttدر این ایستگاهها میتواند به دلیل رطوبت
نسبی زیاد هوا به هنگام بارش برف باشد که با آزادسازی گرمای نهان
خود باعث افزایش دمای هوای سطح زمین و ذوب شدن دانههای برف
پیش از رسیدن به سطح زمین گردد .از اینرو ،در این ایستگاهها زمانی
دانههای برف به زمین خواهند رسید که دمای هوا به کمتر از  -1برسد
تا دمای نهان رطوبت موجود در هوای سطح زمین فرصت ذوب آنها را
نداشته باشد ) .(Matsuo and Sasyo, 1981تنها در ایستگاه
کوهرنگ مقدار  Ttبرابر با  2درجه سیلسیوس محاسبه شده است که
دلیل آن نیز ارتفاع زیاد این ایستگاه است که باعث میشود که در
دماهای بین صفر تا  2درجه سیلسیوس نیز بارش اغلب به شکل برف
ریزش کند .ریزش برف در دمای باالتر از صفر درجه در این ایستگاه
می تواند نتیجه کم عمق بودن الیه هوای گرم سطح زمین به هنگام
ریزش برف ،دمای بسیار پایین دانههای برف و یا سرعت زیاد سقوط
آنها باشد که از ذوب شدن آنها پیش از رسیدن به سطح زمین جلوگیری
میکند ) .(Matsuo and Sasyo, 1981البته پی بردن به تفاوتهای
مکانی مقدار  Ttدر منطقه مورد مطالعه و یا دیگر حوضههای برفگیر
کشور نیاز به بررسیهای بیشتر با استفاده از شبکه متراکمتری از
ایستگاههای برف سنجی با طول دوره آماری بیشتر دارد .با توجه به
جدول  1و شکل -2ب همچنین مالحظه میشود که دامنه دمایی که
در آن هم احتمال ریزش باران و هم احتمال ریزش برف وجود دارد
بین  1/۳و  12/2درجه سیلسیوس است ،هرچند که مقدار  Trمحاسبه
شده برای بیشتر ایستگاههای مورد مطالعه بین  9تا  1۳درجه
سیلسیوس است (شکل -2ب) که این نتیجه نیز با نتایج بدست آمده
در دیگر نقاط جهان ) Kienzle (2008همخوانی دارد .یادآوری
میشود که از مقادیر  Ttو  Trبدست آمده در جدول  1برای شناسایی
فاز برف از باران در روابط  ۳و  2استفاده شده است .شکل  6نیز رابطه
 Ttو  Trدر منطقه را با ارتفاع ایستگاهها از سطح دریا نشان میدهد.
با توجه به شکل -6الف ضریب همبستگی بین  Ttمحاسبه شده برای
 ۳6ایستگاه انتخابی و ارتفاع ایستگاهها از سطح دریا در حدود 1/44
است که این رابطه در سطح اطمینان  91درصد معنی دار است .شکل
-6ب نیز نشان میدهد که ضریب همبستگی بین  Trو ارتفاع
ایستگاهها از سطح دریا در حدود  1/21است .این رابطه که قویتر از
رابطه  Ttبا ارتفاع است در سطح اطمینان  92درصد معنیدار است .از
این رو میتوان گفت که  Trدر مقایسه با  Ttارتباط قویتری با ارتفاع
دارد و با توجه به  R2این رابطه که  12/6است میتوان گفت که در

مقادیر سنجههای  KSS ،ETS ،CSI ،FAR ،POD ،PCو
که دامنه تغییرات آنها بین صفر و یک است برای مدلهای مختلف
شناسایی فاز برف از باران و ایستگاههای منتخب در شکل  1و مقادیر
سنجه  FBIکه دامنه تغییرات آن بین صفر و ∞ است در جدول  ۳ارائه
شده است .با توجه به شکل  1مالحظه میشود که مقدار سنجه PC
برای اغلب مدلها و ایستگاهها فراتر از  1/9است که نشان میدهد که
نسبت پیشبینیهای درست مدلها در همه ایستگاههای منتخب بسیار
باال است .بر اساس این سنجه نسبت پیشبینی درست دو مدل
 McCabeو ) Brown (Max, Minدر مقایسه با دیگر مدلها کمتر
است که این اختالف در ایستگاههای همدان ،شهرکرد و زنجان قابل
توجه و در ایستگاههای خرم آباد و سنندج ناچیز است .بر اساس این
سنجه در بیشتر ایستگاههای منتخب مدل  USACEباالترین نسبت
پیشبینیهای درست را داراست که نشاندهنده عملکرد بهتر این مدل
در مقایسه با دیگر مدلها است .بر اساس سنجه  PODمیتوان گفت
که همه مدلها در پیشبینی درست ریزش برف در ایستگاههای
منتخب عملکرد مناسبی داشتهاند .مقدار  PODبیشتر مدلها دراغلب
ایستگاهها به یکدیگر بسیار نزدیک است که نشان از عملکرد تقریباً
برابر همه مدلها دارد.
HSS
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Table 2- The snow-rain separation temperature threshold (Tt) and the temperature range (Tr) in which both
rain and snow can occure simulstaniously in the selected stations

( ريزش توأمان برف و باران در ايستگاههای منتخبTr) ( و دامنه دمايیTt)  آستانه دمايی جدايی برف از باران- 8 جدول
Station
Golpaygan
Ilam
Kangavar

Tt
0.3
0
-0.2

Tr
13.5
10.5
11.3

Mahabad

0.7

10.1

Zarrineh

2.6

10.8

Shiraz
Sararud

-0.3
-0.1
1.5
2.7

7.3
9.4
11.5
15.3

Khorramdareh
Khodabandeh

Station
Daran
Sardasht
Eqlid
Hamedan
(Airport)
Eslamaba
d-e-Gharb
Piranshahr
Saqez
Yasuj
shahreza

Tt
0.9
3.1
-1.2

Tr
12
13.9
11.8

Station
Borujen
Aligudarz
arak

Tt
1.3
0.1
0.3

Tr
14.8
12.1
15.5

Station
Kermanshah
Khorramabad
Sanandaj

Tt
-1.3
-1.7
0.1

Tr
11.6
8.5
10.8

-0.1

13.4

Abadeh

0.1

14.4

Shahrekord

1.4

13.2

-0.6

11.5

Borujerd

0.1

13.2

Zanjan

1

10

1.7
1.2
0.1
0.6

13
10.5
9.4
10.4

Marivan
Ravansar
Takab
Kuhrang

1.3
-0.5
1.1
5

10
10.6
8.8
15.5

Malayer
Qorveh
saveh
Zarqan

-0.2
1.3
-0.4
0.4

10.1
10.5
8.7
7.8

Fig. 5- a) The numbers of stations vs the computed snow-rain separation temperature threshold (Tt) and b)
temperature range (Tr)

 محاسبه شدهTr  و ب) مقدارTt  الف) تعداد ايستگاهها در برابر مقدار-0 شکل

Fig. 6- Relationship between the elevations of the stations and a) the computed snow-rain separation
temperature threshold (Tt) and b) temperature range (Tr)

 محاسبه شده برای ايستگاههاTr  و ب) مقدارTt  الف) رابطه ارتفاع و مقدار-0 شکل
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با توجه به سنجههای ارائه شده در شکل  1و جدول  ۳میتوان گفت
که بیشتر مدلهای شناسایی فاز برف از باران که در این پژوهش مورد
ارزیابی قرار گرفتهاند قابلیت را الزم برای پیشبینی روزهای برفی دارا
هستند .با این حال ،همه سنجهها نشان میدهند که مدلهای
 Motoyama ،Keinzel ،Pipes ،USACEو  Tangentدر همه
ایستگاهها از عملکرد تقریباً همانندی برخوردارند هرچند که مدل
 USACEدر همه ایستگاهها بهترین نتیجه را بهدست میدهد .همه
سنجهها همچنین گواهی میکنند که مدل  McCabeکمترین قابلیت
شناسایی فاز برف از باران را در همه ایستگاهها دارد و پس از آن
مدلهای ) Brown (Max, Minو ) Brown (Meanبدترین عملکرد
را در شناسایی رویدادهای برفی از خود به نمایش گذاشتهاند.

مقایسه این سنجه در بین مدلهای مختلف نشان از این دارد که مدل
) Brown (Max, Minباالترین درصد پیشبینیهای درست ریزش
برف را در بین همه مدلها به خود اختصاص داده است و پس از آن
مدل ) Brown (Meanدر جایگاه دوم قرار دارد .بر اساس سنجه
 FARکه نسبت هشدارهای نادرست مدلها را به نمایش میگذارد
مدلهای ) McCabe ،Brown (Max, Minو ) Brown (Meanبا
نمایش باالترین مقدار  FARبدترین عملکرد و مدلهای ،USACE
 Motoyama ،Keinzel ،Pipesو  Tangentبا کمترین مقدار سنجه
 FARدر همه ایستگاهها کمترین هشدار اشتباه را داشتهاند .بر اساس
سنجه  CSIکه بسیار کاملتر و کارآمدتر از  FARاست مدلهای
 Brown (Max, Min) ،McCabeو ) Brown (Meanبا نمایش
کمترین مقدار در همه ایستگاهها ضعیفترین پیشبینی را داشتهاند در
حالیکه مدلهای  Motoyama ،Keinzel ،Pipes ،USACEو
 Tangentبا باالترین مقدار سنجه بهترین عملکرد را از خود نشان
دادهاند .سنجه  ETSنیز نشان میدهد که مدلهای ،USACE
 Motoyama ،Keinzel ،Pipesبهترین پیشبینی و مدلهای
 Brown (Max, Min) ،McCabeو ) Brown (Meanبدترین
پیشبینی را داشتهاند .سنجه  KSSنیز همین نتیجه را تایید میکند با
این تفاوت که بر اساس سنجه  KSSمدلهای )Brown (Max, Min
و ) Brown (Meanدر ایستگاههای خرمآباد ،کرمانشاه و سنندج
عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتهاند ،به طوریکه مدل Brown
) (Max, Minبهترین پیشبینی را در ایستگاه خرم آباد داشته است.
سنجه  HSSنیز در همه ایستگاههای منتخب رفتاری همانند سنجه
 CSIو  ETSاز خود به نمایش گذاشته و تایید میکند که مدلهای
 Motoyama ،Keinzel ،Pipes ،USACEبهترین پیشبینی و
مدلهای  Brown (Max, Min) ،McCabeو )Brown (Mean
بدترین پیشبینی را داشتهاند.

 -0نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش نشان داد که منحنی  Sشکل کنزل روش بسیار
کارآمدی برای شناسایی آستانه دمایی جدایش باران از برف )،(Tt
تعیین دقیق آستانه دمایی ( Tsnowدمایی که از آن پایینتر همه بارشها
به صورت برف است) و ( Trainدمایی که از آن باالتر همه بارشها به
صورت باران است) و نیز شناسایی دامنه دمایی ( )Trاست که درآن
هم برف و هم باران احتمال ریزش دارند .بر این اساس ،در این پژوهش
از روش منحنی کنزل برای محاسبه مقادیر  Tsnow ،Tr ،Ttو  Trainمورد
نیاز برای محاسبه برخی از مدلها بهره گرفته شد .نتایج این پژوهش
نشان داد که آستانه دمایی جدایی برف از باران ) (Ttدر ایستگاههای
منتخب بین  -1/1تا  2درجه سیلسیوس در تغییر است که البته در
بیش از  12درصد از ایستگاهها این مقدار بین صفر و  1درجه سیلسیوس
است که با نتایج دیگر پژوهشهای انجام شده در نقاط مختلف جهان
نیز هماهنگ است .همچنین دامنه دمایی ) (Trکه در آن هم احتمال
ریزش برف و هم احتمال ریزش باران وجود دارد از ایستگاهی به
ایستگاه دیگر متفاوت است (بین  1/۳تا  12/2درجه سیلسیوس) ،ولی
این مقدار در اغلب ایستگاهها بین  9تا  1۳درجه سیلسیوس است.

در تایید نتایج سنجههای ارائه شده در شکل  ،1جدول  ۳نیز نشان
میدهد که مدلهای  Brown (Max, Min) ،McCabeو Brown
) (Meanرویدادهای برفی را در همه ایستگاههای منتخب بسیار بیشتر
از آنچه روی داده است پیشبینی میکنند .بر اساس این جدول اگرچه
مدلهای  Pipes ،USACEو  Tangentدر همه ایستگاهها
رویدادهای برفی را اغلب کم برآورد کردهاند ولی پیشبینیهای آنها
نسبت به مقادیر واقعی اریب کمتری دارد .مدلهای  Keinzelو
 Motoyamaنیز به جز در ایستگاه خرمآباد نسبت به مقادیر مشاهدهای
از اریب بسیار کمی برخوردارند .این دو مدل تنها در ایستگاه خرمآباد
تعداد رویدادهای برفی را بسیار بیشتر از آنچه روی داده است پیشبینی
کردهاند.

ارزیابی مدلهای شناسایی فاز برف از باران با استفاده از سنجههای
مختلف نیز نشان داد که بیشتر مدلها قابلیت الزم برای پیشبینی
روزهای برفی را دارا هستند .با این حال ،سنجههای مختلف نشان
میدهند که مدلهای  Motoyama ،Keinzel ،Pipes ،USACEو
 Tangentدر همه ایستگاهها از عملکرد تقریباً همانندی برخوردارند
هرچند که مدل  USACEدر همه ایستگاهها بهترین نتیجه را بدست
میدهد.
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Fig. 7- The computed values of PC, POD, FAR, CSI, ETS, KSS and HSS skill scores of different
precipitation phase detection models at the selected stations

 مدلهای مختلف شناسايی فاز برف از باران درHSS  وKSS ،ETS ،CSI ،FAR ،POD ،PC  مقادير سنجههای-5 شکل
ايستگاههای منتخب
Table 3- The computed values of Frequency Bias Index (FBI) skill score relative to different precipitation
phase detection models at the selected stations

 مدلهای مختلف شناسايی فاز برف از باران در ايستگاههای منتخبFBI  مقادير سنجه-1 جدول
McCabe

USACE

Tangent

Pipes

Motoyama

Kienzle

Brown (Mean)

Brown (Max, Min)

Arak

1.94

0.98

1.14

1.01

1.04

1.02

1.29

2.33

Hamedan

3.00

1.02

1.13

1.03

1.14

1.13

1.24

2.25

Kermanshah

1.57

0.58

0.76

0.77

1.25

1.24

1.20

3.51

Khoramabad

1.61

0.72

1.16

1.27

4.05

3.95

3.17

34.00

Sanandaj

1.87

0.80

1.02

0.88

1.04

1.02

1.26

3.41

Shahrekord

2.67

1.09

1.28

1.16

1.23

1.21

1.51

4.06

Zanjan

2.58

0.90

1.03

0.93

0.98

0.97

1.19

2.32
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 در همهMcCabe همه سنجهها همچنین نشان دادند که مدل
ایستگاهها کمترین قابلیت شناسایی فاز برف از باران را دارد و پس از
 در جایگاهBrown (Mean)  وBrown (Max, Min) آن مدلهای
دوم و سوم از نظر بدترین عملکرد در شناسایی رویدادهای برفی قرار
 این سه مدل اگرچه قابلیت پیشبینی برف در همه ایستگاهها را.دارند
دارند ولی به گواه سنجههای مختلف دقت آنها در پیشبینی درست
، در مقابل.رویدادهای برفی در مقایسه با دیگر مدلها بسیار کمتر است
 مدل پیپ و،) (گروه مهندسان ارتش آمریکاUSACE مدلهای
 مدل موتویاما و مدل کنزل، مدل تابع تانژانت هایپربولیک،کوئیک
نسبت به سایر مدلها از قابلیت پیشبینی بهتری برخوردار هستند که
 با اختصاص باالترین مقدار سنجهها بهUSACE از این میان مدل
.عنوان بهترین مدل برآورد برف در همه ایستگاهها شناخته شد
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