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Abstract
The prediction of snow cover is fundamental for runoff
prediction in terms of the snow melting role. The purpose of
this study was to assess the feasibility of using snow cover
output of the WRF numerical prediction model in order to
predict snow melting. Since there are a few snow monitoring
stations in the mountainous areas of Iran, satellite data were the
only widespread observation data. Accordingly, the extraction
of snow cover data using MODIS sensor was addressed.
Afterwards, the data was compared to the snow cover of the
WRF model outputs for a case study. Finally, the results were
assessed using the probability table. The studied area is located
on Chalous Road, Alborz province, and the study was made for
the period of January 28 to January 30, 2017 with heavy
snowfall. Synoptic analysis indicated a strong pressure
gradient in surface level associated with cold air in the middle
layer of the atmosphere. Overlapping of satellite snow cover
data with model output showed the linear correlation
coefficient 0f 0.7 at a significant level of 0.01 in a 90 × 78
points network with 5 km resolution. The probability of
detecting snow on 3 day average was 87% and the probability
of false detection was about 20%. Heidke Skill Score was
about 0.7 for days with clear sky (January 29 th and January
30th.) which was the best result in January 28 th. The Heidke
Skill Score was reduced to 57% which may be the result of
inaccurate satellite observation due to cloudiness or inaccurate
forecasting. Since there is no ground station in the selected
area, one cannot properly comment on this.

Keywords: WRF Numerical Weather Prediction, Normalized
Snow Cover Index, Probabilistic Table and Remote Sensing
Data.
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چکیده
 امکانسنجی استفاده از برونداد پوشش برف مدل پیشبینی،هدف این مطالعه
 با.و تحقیقاتی وضع هوا برای پیشبینیهای مرتبط با ذوب برف میباشد
توجه به تعداد محدود ایستگاههای دیدبانی برفسنجی در مناطق کوهستانی
 دادههای ماهواره ای به عنوان اطالعات دیدبانی و سنجش برف با،کشور
 در این مطالعه. می تواند مورد استفاده قرار گیرد،پوشش گسترده مکانی
( با استفاده از دادههای سنجندهNSDI) شاخص نرمال شده تمایز برف
 در یک مطالعهWRF  استخراج و با برونداد مدل پیشبینی عددیMODIS
.موردی مقایسه و خروجی مدل با استفاده از جدول توافقی ارزیابی شد
دادههای مورد استفاده در مدل پیشبینی عددی دادههای روزانه دریافتی از
 منطقه.( میباشدECMWF) مرکز اروپایی پیشبینی میانمقیاس وضع هوا
 ژانویه۳1  تا19 مورد مطالعه محدوده گچسر تا کندوان استان البرز مورخ
 تحلیل همدیدی معرف فشاری قوی. با بارش برف سنگین میباشد1111
 برهمنهی داده پوشش برف.همراه با هوای سرد در الیه میانی جو است
2  نقطهای با تفکیک91×19 ماهواره و خروجی مدل در یک شبکه منظم
 برای92%  در سطح معنیداری1/1  معرف ضریب همبستگی خطی،کیلومتر
 و میانگین احتمال91%  میانگین احتمال آشکارسازی برف.سه روز می باشد
 شاخص آزمون. برآورد شده است11% آشکارسازی نادرست مدل حدود
 در روزهای بدون11% ( کیفیت اجرای مدل را حدودHeidke) مهارت هیدک
 همخوانی دادههای ماهواره، بهنظر میرسد به علت ابرناکی.ابر برآورد میکند
 ژانویه (هوای نیمه19 با برونداد مدل کاهش یافته باشد؛ بهگونهای که در روز
 کاهش مییابد که ممکن است ناشی از21%  صحت پیشبینیها به،)ابری
 به علت عدم وجود.دیدبانی نادرست ماهواره یا پیشبینی نادرست باشد
.ایستگاه زمینی نمیتوان به درستی در این خصوص اظهار نظر نمود
 شاخص نرمال شده تمایز،WRF  مدل پیشبینی عددی:كلمات كلیدی
. جدول توافقی و داده سنجش از دور،برف
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روشهای پایش و پیشبینی توده برف ،استفاده از تصاویـــر
ماهوارهای و خروجی پوشش برف مــدلهای عددی میباشد
( .)Hardiman et al., 2008برخی مطالعات نشان دادهاند که برای
نمایش نقش اثرات برف در مدلهای جوی بهتر است ،کسر منطقه
تحت پوشش برف در هر سلول شبکه شناخته شود (.)Liston, 1999
صحت و دقت این خروجیها در تعیین پیشبینی بهمن نیز اهمیت
بسزایی دارد .آگاهی از مدت زمان پوشش برف ،کاربردهای گوناگونی
دارد .تغییرات دوره زمانی پوشش برف میتواند به عنوان شاخص
تغییرات اقلیمی در نظر گرفته شود (.)Hantel and Maurer, 2011
پژوهشها نشان داده است که دمای سطح زمین میتواند نماینده خوبی
برای پوشش برف باشد ( ;Hoelzle et al., 2003; Zhang, 2005
 . )Lundquist and Lott, 2008; Tyler et al., 2008روشی نیز برای
تخمین دوره زمانی پـــوشش بـــرف بر اساس دما ارائه شد
) .)Teubner et al., 2015در اکولوژی گیاهی ،مدت زمان فصلی
پوشش برف ،طول دوره رویش گیاه را محدود میکند و بنابراین
میتواند به ایجاد گونههای خاص گیاهی مرتبط شود ;(Cutler, 2011
) .Gottfried et al., 2011کاربرد پوشش برف در مطالعات اقلیمی
نیز بسیار مهم است .مطالعات زیادی نیز در خصوص پوشش برف و
ارتباط آن با دورپیوندها به ویژه نوسان شمالگان پرداخته شده است.
این مطالعات نشان میدهند که تقویت ،تضعیف ،تغییرات ســـاالنه و
فـــازی این دورپیونـــدها با تغییـــــر پوشش برف تغییر میکنند
( ;Cohen and Entekhabi, 1999; Saito and Cohen, 2003
 .)Allen and Zender, 2010; Cohen et al., 2014ارتباط بین
پـــوشش برف در سیبری و تغییرات پوشسپهری نیز تــــوسط
) Cohen and Barlo (2005انجام شده است.

 -0مقدمه
پوشش برف یکی از مهمترین ویژگیهای سطح زمین است که تابش
زمینی ،انرژی و بیالن هیدرولوژیکی را تحت تأثیر قرار میدهد
( .)Pulliainen et al., 2006پوشش برف معرف میزان آب ذخیره
شده است و پایش زمانی و مکانی رواناب ناشی از ذوب برف از اهمیت
باالیی در پیشبینیهای هیدرولوژیکی برخوردار است .آب در فصل
زمستان در توده برفها انباشته شده و پس از ذوب و آزاد شدن گرمای
نهان ،اثرات مهمی بر متغیرهایی نظیر دمای هوا در نزدیکی سطح
زمین ،رطوبت خاک و رواناب سطحی دارد .حدود  99%از پوشش برف
در مقیاسهای مکانی جهانی و زمانی فصلی ،مربوط به نیمکره شمالی
است ( .)Hall et al., 2010; Armstrong et al., 2001از این رو،
نمایش دقیق کمّی پوشش برف در مدلهای پیشبینی آب و هوا
 )NWP(1برای محاسبه تبادل شارهای سطح زمین و پیشبینیهای
متغیرهای جوی ضروری است .منبع سنتی اطالعات در مورد پوشش
برف ،شبکه ایستگاههای هواشناسی زمینی است که در آن دیدبانیهای
روزانه ،عمدتاً به شکل اندازهگیری عمق برف توسط دیدبان انجام
میشود .متأسفانه مناطق کوهستانی مورد مطالعه به ایستگاههای
برفسنجی مجهز نمیباشند .با توجه به اینکه اندازهگیریها و
نمونهبرداریهای میدانی برف بهدلیل زمانبر بودن و هزینه باال مقرون
به صرفه نبوده و به صورت محدود قابل اجرا هستند ،استفاده از فناوری
سنجش از دور و اطالعات ماهوارهای ،امکان ارزیابی خروجی مدلهای
پیشبینی عددی برای محدوده مطالعاتی مورد نظر را فراهم مینماید
) .)Nazmfar and Moradi, 2016سنجندههای ماهوارهای با قدرت
تفکیک مکانی متفاوت از چند سانتیمتر تا چند کیلومتر امکان
جمعآوری اطالعات برای پوشش سطح وسیعی از زمین را در طی
دورههای زمانی متعدد فراهم مینمایند .یکی از کاربردهای اصلی و
روزمره اطالعات پوشش برف در مدلهای پیشبینی عددی است
( .)Hyvarinen et al., 2008دقت پیشبینی ،بهویژه برای دما و
رطوبت سطح زمین تا حد زیادی بستگی به دقت نقشه برفی دارد که
برای آغازگری مدلهای پیشبینی عددی استفاده میشود .شبکه
موجود برای دیدبانی زمینی پارامترهای پوشش برف ،کامل نیست و
اغلب قادر به ارائه پردازشهای حوضههای آبریز بزرگ و متوسط
نمیباشد ( .)Shiklomanov et al., 2002راه حل امیدوارکننده
استفاده از دادههای موجود و ترکیب آنها با روشهای سنجش از راه
دور است .تحلیل برف بر اساس دادههای ماهوارهای پوشش فضایی
بهتری دارند و دیدبانیهای برف و بدون برف به سادگی تهیه میشوند.
اما این روشها اغلب مبتنی بر اطالعات کانالهای مرئی و نزدیک
فروسرخ میباشند و در شرایط ابرناکی زیاد و نور خورشید محدود
زمستانهای قطبی نتایج خوبی ندارند .با این وجود یکی از متداولترین

در ایران نیز مطالعات بسیاری در خصوص آشکارسازی پوشش برف با
استفاده از دادههای ماهوارهای و با اهداف هیدرولوژیکی انجام شده
است Najafi et al. (2007) .با استفاده از دادههای  NOAA2رواناب
ناشی از ذوب برف را در حوضه آبریز شهرچای ارومیه بررسی نمودند.
به صورت مشابه نظمفر و مرادی در سال  1۳92همین کار را در حوضه
آبریز دهگالن به کمک دادههای  9روزه پوشش برف سنجنده مودیس
شبیهسازی کردند .دمای سطح برف با استفاده از دادههای سنجش از
دور توسط ) Fattahi et al. (2012در حوضه آبریز گلستان بررسی
شده است .مطالعات زیادی با سناریوی مشابهی برای حوضههای آبریز
دیــــگر کشور انجـــام شده است ( ;Asoudeh et al., 2013
Kamnoush et al., 2015; Erfanian et al., 2013,
 .)Moradi and Amiri, 2014آنچه مسلم است اطالعاتی که در

مطالعات یاد شده به عنوان ورودی مدل هیدرولوژیکی از سنجندههای
ماهوارهای دریافت میشود و در بهترین حالت بدون تأخیر زمانی است.
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چنانچه اطالعات پوشش برف با صحت قابل قبولی به صورت
پیشبینی در دسترس باشد ،مدلهای هیدرولوژیکی با دقت بهتری
قـــادر به پیشبینی رواناب میباشند اثـــرات تغییر اقلیم توسط
) ،Ahmadi et al. (2015در یک مطالعه موردی بر فرایندهای
رواناب-برف بررسی شد Tasdighian et al. (2017) .آشکارسازی
پــوشش برف توسط سنجنده مـــدیس را ارزیابی و بهبود بخشیدند.
) kashki et al. (2017نیز به تحلیل همدیدی بارش برف سنگین در
یک مطالعه موردی پرداختند .در این بررسی نیز کوشش میشود
شاخص پوشش برف در یک مطالعه موردی به کمک مدل پیشبینی
و تحقیقاتی وضع هوا ( )WRFM3استخراج و با دادههای دیدبانی
سنجنده مودیس مقایسه شده و نتایج به کمک جدول توافقی ارزیابی
شوند .این پژوهش با هدف پیشبینی ذوب برف برای کاربری در
پیشبینیهای مرتبط با سیالب و سقوط بهمن انجام میشود .به همین
منظور ،در بند بعد ،دادههای مورد استفاده دیدبانی ،پیشبینی و
ماهوارهای و همچنین روش پژوهش در این مطالعه ارائه میشود.
بخش سوم به ارائه و تحلیل نتایج میپردازد و در نهایت نتایج حاصل
از این تحقیق در بخش چهارم مطرح میشود.

 -8روش تحقیق
 -0-8منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد بررسی در مقاله حاضر ،محدوده گچسر ( ۳6و  11درجه
شمالی و  21و  ۳1درجه شرقی) تا کندوان ( ۳1و  19درجه شمالی و
 46و  14درجه شرقی ) در جاده چالوس میباشد که طی زمستان 1111
بیش از  11مورد سقوط بهمن را تجربه نموده و متأسفانه تلفات و
خسارات زیادی بر جای گذاشته است ( Republic News Agency,
 .)2017ارتفاع منطقه حدود  11۳1تا  1141متر میباشد و در استان
البرز واقع شده است (شکل  .)1این مطالعه برای بازه زمانی  1۳تا ۳1
ژانویه  1111برای شرایط برف سنگین در نظر گرفته شده است.
 -8-8دادههای مورد استفاده

برای این پژوهش از سه سری داده به شرح زیر استفاده شده است:
 -1-8دادههای سنجنده  MODISروی ماهواره

TERRA

سنجندههای ماهوارهای با قدرت تفکیک مکانی متفاوت از چند
سانتیمتر تا چند کیلومتر امکان جمعآوری اطالعات برای پوشش سطح
وسیعی از زمین را در طی دورههای زمانی متعدد فراهم مینمایند
).(Shimamora et al., 2006

Fig. 1- Geographic location of the study area. Red line and green point show Chalous road and Gachsar
)position respectively (Google map

شکل  -0موقعیت جغرافیايی منطقه مورد مطالعه .جاده چالوس به رنگ قرمز و نقطه زرد موقعیت گچسر را نشان میدهد
(برگرفته از نقشه گوگل)
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الگوهای همدیدی با استفاده از دادههای  ERA- interimدر گام
زمانی  6ساعته پرداخته شده است .این دادهها از مرکز اروپایی
پیشبینی میانمقیاس ( )ECMWFبا پیکربندی  NETCDFدر
آدرس ) (http://apps.ecmwf.int/datasetsقابل دسترسی
میباشند .در این بررسی الگوهای فشار تراز دریا و ضخامت 211/1111
هکتوپاسکال ،ارتفاع ژئوپتانسیل و دمای تراز  211هکتوپاسکال همراه
با تاوایی نسبی ،ارتفاع ژئوپتانسیل و دمای  111هکتوپاسکال همراه با
سرعت قائم و ارتفاع ژئوپتانسیل و دمای  921هکتوپاسکال همراه با
رطوبت نسبی و بردار باد به منظور شناسایی شرایط جوی ریزش بهمن
از ابتدا تا انتهای رخداد ،مورد مطالعه قرار گرفته است.

از میان تصاویر ماهوارهای در دسترس و نیز با توجه به اهداف این
تحقیق ،تصاویر سنجنده ) (MODIS4ماهواره  TERRAبرای مطالعه
سطح پوشش برف در محدوده مطالعاتی این تحقیق مورد استفاده قرار
گرفتند .دلیل انتخاب سنجنده مودیس جهت برآورد سطح برف ،پوشش
زمانی مناسب (حداقل روزی یک برداشت از منطقه مطالعاتی) و قدرت
تفکیک طیفی باال و مکانی متوسط آن است .محدودهی زمانی تصاویر
انتخابی ،بین روزهای  11تا  ۳1ژانویه سال  1111میباشد .دلیل
انتخاب این تاریخها ،ریزش قابل توجه برف در این فاصله زمانی در
محدوده منطقه مطالعاتی بوده است .پس از انتخاب تصاویر نسبت به
تصحیح رادیومتریکی و تصحیح هندسی آنها در نرمافزار )(ENVI
اقدام شد .بدلیل خصوصیات بازتابشی سطح برف که با توجه به تغییر
عواملی چون دانهبندی و شکل کریستالهای برف ،زبری سطح،
ضخامت و ناخالصی برف و همچنین زاویه تابش خورشیدی و زاویه
انعکاس ،بشدت تغییر میکند ،با افزایش میزان برف از میزان بازتابش
آن در محدوده طیف مرئی و فروسرخ نزدیک کاسته میگردد .دلیل
اصلی این کاهش ذوب و انجماد دوباره برف و افزایش دانهبندی آن
است ( .)Bartelt et al., 2001میزان امواج کوتاه و بلندی که درسطح
برف دریافت میگردد ،قادر است منبع مهمی برای فرایند ذوب برف
باشد .با توجه به خصوصیات ذکر شده و نیز اختالف در محدوده طیف
مرئی و مادون قرمز کوتاه بازتابش شده از سطح برف ،در این مطالعه
از شاخص نرمال شده تمایز برف ( )NDSI5استفاده شد .این شاخص
از بازتاب طیفی برف که در باند مرئی دارای بازتاب باال و محدوده
طیفی مادون قرمز کوتاه دارای بازتاب پایین است ،برای تفکیک برف
از ابر و نواحی بدون پوشش برفی استفاده میکند (معادله :)1
MODISBand4 − MODISBand6
()1
= NDSI

 -0-8برونداد مدل پیشبینی عددی WRF

در این پژوهش ،همچنین ،با استفاده از نسخه  ۳-9مدل عددی
میانمقیاس  ،WRFشبیهسازی شاخص پوشش برف از تاریخ 1۳
ژانویه  1111تا پایان  ۳1ژانویه  1111به مدت  9روز انجام گرفت.
مدل  WRFیک مدل هواشناسی میانمقیاس غیرهیدرواستاتیک با
انتخابهای گوناگون برای هستهی دینامیکی ،به همراه
پارامترهسازیهای فیزیکی است .مدل  WRFبه صورت جهانی و
توسط قشر وسیعی از پژوهشگران در مطالعات هواشناسی و
زیستمحیطی استفاده شده و همواره در حال توسعه است .کدهای
اصلی مدل  WRFبر پایه زبان فرترن 91-و با ساختاری پیچیده و
حجیم (بیش از یک میلیون خط کد) آماده شده است .مدل WRF
شامل هستههای دینامیکی ،بخش فیزیکی ،بخش شیمی و برنامههایی
به منظور تعیین مقادیر مرزی در شبیهسازیها و گوارد دادهها است .در
حال حاضر دو هسته دینامیکی متفاوت که عبارتند از هسته دینامیکی
پیشرفته  ARWکه تحت عنوان هسته دینامیکی مختصات جرمی
اویلری شناخته میشود ،و هسته دینامیکی مدل میانمقیاس
غیرهیدرواستاتیک  NMMدر مدل  WRFپیادهسازی شده است.
عالوه بر هسته دینامیکی ،فرایندهای فیزیکی و شیمیایی فاز گازی و
ذرات هواویز نیز به طور جداگانه در ماژولهای فیزیک و شیمی در
مدل  WRFتعبیه شده است .در بخش فیزیک مدل ،کلیه فرآیندهای
فیزیکی شامل فرآیندهای مربوط به الیه مرزی سیارهای ،همرفت،
ابرزایی ،و برهمکنش سطح و جو پارامترهسازی میشوند .بخش فیزیک
مدل به واسطه یک فصل مشترک فیزیکی با هسته دینامیکی در ارتباط
است .بخش شیمی جو نیز در این مدل به فرآیندهای شیمیایی مربوط
به گازهای جوی و ذرات هواویز اختصاص دارد .هسته دینامیکی مدل
 )ARW( WRFمیتواند با استفاده از شرایط مرزی و اولیه تعریفشده
توسط کاربر برای شبیهسازیهای ایدهآل و یا با استفاده از دادههای
درونیابیشده که از قبل توسط سایر مدلها از طریق تحلیل و

MODISBand4 + MODISBand6

مطالعه رفتار زمانی پوشش برف ،مدلسازی آب و هوایی ،طبقهبندی
پوشش سطح برف در سطح جهانی ،پایش محیطزیست و مطالعات
زیستمحیطی و بررسی تعادل میزان انرژی و آب در سطح جهانی از
جمله کاربردهای شاخص نرمال شده تمایز برف بهشمار میرود .دامنه
تغییرات این شاخص بین  +1و  -1است .در شاخص نرمالشده پوشش
برف مقادیری که از  -1تا صفر میباشند نشاندهنده مناطقی است که
برف در آنها وجود ندارد و از صفر تا  +1مناطقی را شامل می شود که
برف با توجه به ضخامت آن ضرایب مثبت را به خود اختصاص میدهد.
هر قدر ضخامت الیه پوشش برف بیشتر باشد ،عدد مورد نظر به 1
نزدیکتر و هر چه ضخامت کمتر باشد به صفر متمایل میشود.
 -2-8دادههای  ERA- Interimبرای مطالعه شرايط همديدی

به منظور تحلیل شرایط وضع هوا در مطـــالعات انجام شده ،به بررسی
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استفاده میشود که محاسبات پارامترهسازی تابش را با روشی سریعتر،
بهگونهای که کمترین مقدار افزایش خطا را در پی داشته باشد انجام
میدهد .طرحواره  Mellor-Yamada-Janjicبه عنوان یک طرحواره
پیشیابی یکبعدی برای انرژی جنبشی تالطمی با درنظر گرفتن شار
قائم محلی مدلسازی الیه مرزی سیارهای استفاده گردید .برای الیه
سطحی از مدل  ETAو بر پایه طول زبری مونین-اوبوخوف و توابع
استاندارد مربوط به نظریه شباهت استفاده شد ( Junjing et al.,
 .)2002مدل سطح زمین  NOAAبا درنظرگرفتن دما و رطوبت خاک
در چهار الیه ،پوشش برف و فیزیک خاک در دماهای انجماد برای
فیزیک سطح زمین استفاده شد (.)Tewari et al,. 2004

پیشبینی در دسترس قرار دارد ،برای شبیهسازیهای جو واقعی عمل
نماید .برنامههایی که آغازگری شبیهسازی را برعهده دارند ،از عملکرد
نسبتاً مشابه برخوردارند .خروجی این برنامهها به عنوان ورودی در
اختیار هسته دینامیکی مدل  WRFقرار داده میشود .لزوم تعیین
شرایط اولیه در شبیهسازیها به دالیل زیر از اهمیت ویژهای برخوردار
است:
 آمادهسازی داده ورودی به منظور شبیهسازی در راستای
افقی و قائم و دقت در شرایط مرزی ،که عامل مهمی در
کاهش خطا در گامهای زمانی بعدی میباشد،
 تعیین میدانهای هیدرواستاتیک و انحراف از وضعیت
هیدرواستاتیک،
 فرادادهها ( )Metadataمانند تاریخ شبیهسازی ،خصوصیات
فیزیکی شبکه نقاط ،و سامانه نقشه به کارگرفتهشده در
شبیهسازی
از دادههای جهانی جغرافیایی به عنوان ورودی بخش پیشپردازش
مدل  WRFاستفاده میشود .این دادهها دربرگیرنده بسیاری از
ویژگیهای سطحی ،مانند توپوگرافی ،بافت خاک و کاربری اراضی
هستند که برخی با دقت  ۳1ثانیه در مقیاس جغرافیایی (حدود یک
کیلومتر) در دسترس قرار دارند .برای شبیهسازی پدیدههای جوی با
مقیاسهای کوچک مانند بارش که به دقتی بیش از تفکیک مکانی
مدل نیاز دارند ،از پارامترهسازی فیزیکی استفاده میشود .برای شرایط
مرزی و اولیه جوی از دادههای بازتحلیل سامانه پیشبینی جهانی6
 GFSبا دقت  0.5°×0.5°در مقیاس طول و عرض جغرافیایی ،که از
محصوالت مراکز ملی پیشبینی محیطی )NCEP( 1در ایاالت متحده
است ،استفاده شده است .برخی از مهمترین طرحوارههای انتخابشده
برای بخش فیزیک مدل  WRFدر شبیهسازیهای عددی بارش برف
به عنوان یک فراسنج جوی کوچکمقیاس ،به شرح زیر میباشند:

به منظور تحلیل همدیدی ،با توجه به ارتفاع کوههای منطقه مورد
مطالعه ،بررسی نقشههای جو باال در ترازهای  111و  921هکتوپاسکال
(تقریبا معادل  1211تا  ۳111متر) ارزیابی میشود .الگوهای فشار تراز
دریا و  211هکتو پاسکال نیز به منظور بررسی شرایط جوی حاکم ،در
نظر گرفته شدهاند .بررسی شرایط همدیدی با استفاده از دادههای
 ERA-Interimدر گام زمانی  6ساعته انجام شده است .دادههای
 ERA-Interimدادههای بازتحلیل جوی در مقیاس جهانی است که
توسط مرکز اروپایی پیشبینیهای میانمدت جوی )ECMWF(9
توسعه داده شده است .این دادهها در بازه زمانی  1ژانویه  1999به بعد
تا نزدیک به زمان واقعی در دسترس میباشند .محصوالت ERA-
 Interimبه صورت شبکهای از دادهها ،دربرگیرنده گستره وسیعی از
فراسنجهای هواشناسی در سطح زمین با گام زمانی  ۳ساعته و
فراسنجهای ترازهای باالیی جو با گام زمانی  6ساعته است که شامل
شرایط ورد سپهر و پوشن سپهر ،امواج اقیانوسی و ویژگیهای سطحی
است ( .)Dee et al., 2011در این بررسی ،الگوهای فشار تراز دریا و
ضخامت  1111/211هکتو پاسکال ،ارتفاع ژئوپتانسیل و دمای تراز
 211هکتو پاسکال همراه با تاوایی نسبی این تراز ،سرعت قائم باد در
تراز  111هکتو پاسکال و همچنین رطوبت نسبی و باد تراز  921هکتو
پاسکال به منظور شناسایی شرایط جوی ریزش بهمن از ابتدا تا انتهای
رخداد ،مورد مطالعه قرار گرفته است .حوضههای شبیهسازی برای
اجرای مدل  WRFبه صورت سه حوضه تودرتو آماده شدند (شکل.)1
دقت تفکیک مکانی برای این سه حوضه به ترتیب  19کیلومتر برای
حوضه اصلی 6 ،کیلومتر برای حوضه دوم و  1کیلومتر برای حوضه
سوم انتخاب شدند.

طرحواره تامسون برای شبیهسازی فرآیندهای میکروفیزیکی ابر ،یک
طرحواره جدید است که فرآیندهای مرتبط با یخ ،برف ،و گویچهبرف
را شبیهسازی نموده و برای مدلسازی جوی با تفکیک مکانی باال
مناسب است ( .)Thompson et al., 2008طرحواره فراسنجسازی
کومولوسی ،طرحواره  Tiedtkeنام دارد که با شبیهسازی شار جرمی،
انواع فرارفتهای عمیق و نیمهعمیق در جو را وارد فرآیند مدلسازی
مینماید ( .)Tiedtke et al., 1987طراحواره ،RRTM 9یک مدل
تابشی دقیق و سریع است که مقدار شار تابشی را در طول موجهای
بلند و کوتاه پارامترهسازی میکند ( .)Mlawer et al., 1997برای
پارامترهسازی تابش در مدلهای جهانی هواشناسی مانند  GFSو
 ،ECMWFاز نسخه تغییریافته طرحواره  RRTMبه نام RRTMG

روش ارزیابی در این بررسی استفاده از جدول توافقی میباشد .در این
جدول معموال رخدادهای پیشبینی و دیدبانی با هم مقایسه میشوند
و میزان صحت پیشبینیها تعیین میشود.
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b
 a+bتعریف میشود .در بسیاری از منابع این شاخص
میدهد و با مقدار
14
با عالمت اختصاری  FARنیز معرفی شده است .تمامی این مقادیر
بین صفر تا  1متغیر میباشند .شاخصهای  POFDو ( POFAیا
 ،)FARهرچه به صفر نزدیکتر باشند و شاخصهای  PODو
 PODnهرچه به یک نزدیکتر باشند ،پیشبینیها قابل اعتمادترند.
همچنین بایاس مدل بر اساس رابطه ( )1محاسبه شده است:
a+b
()1
= Bias

a+c

برای ارزیابی خروجی مدل از شاخصهای  PC15و  HSS16استفاده
شده است .شاخص  PCبه صورت رابطه ( )۳تعریف میشود:
a+d
()۳
PC = a+b+c+d
در این رابطه  PCمعرف کسری از موارد طبقهبندی شده است که یکی
از آنها معرف اطالعات واقعی باشد .بهترین مقدار برای  PCعدد یک
میباشد و بدترین آن صفر است .این اندازهگیری ،به ویژه زمانی که
یکی از طبقهبندیها حاکمیت بیشتری داشته باشد ،به تنهایی کافی
نمیباشد .از این رو از شاخص معروف دیگری با عنوان شاخص آزمون
مهارت هیدک ) (HSSبرای تحلیل نهایی مدل پیشبینی عددی
 WRFدر خصوص برونداد پوشش برف و بر اساس رابطه ( )4برآورد
میشود .این شاخص برای وقتی که پارامتری مانند مقدار برف به میزان
قابل توجهی تغییر کند بسیار مهم میباشد زیرا  PCدر این شرایط
میتواند نتایج کامالً نادرستی ارائه کند (:)Hardiman et al., 2008
)2(ad−bc
()4
)HSS = (a+c)(c+d)+(a+b)(b+d

Fig. 2- Main- and sub-basins simulation area nesting
and the location of the Kandovan and Gachsar cities

شکل  -8منطقه شبیهسازی اصلی و زيرحوضهها به صورت
تودرتو به همراه موقعیت شهرهای كندوان و گچسر

به این ترتیب رخدادهای دیدبانی پوشش برف به کمک سنجنده
 MODISدر بازه زمانی مورد نظر با نتایج محاسباتی به کمک
خروجیهای مدل پیشبینی عددی  WRFمقایسه میشوند .جدول
احتمالی روش بایاس به صورت جدول  1تعریف میشود:
Table 1- Contingency Table 2 × 2

جدول  -0جدول توافقی 8×8
Observation
No

Yes

b
d

a
c

Forecast
Yes
No

آزمون مهارت هیدک همان  PCمیباشد که برای توافق بین دو تحلیل
بر اساس شانس تعیین میشود .در بهترین حالت  HSSمعادل یک
است .در این مقاله برای ارزیابی پیشبینی پوشش برف مدل  WRFاز
هر سه روش ارزیابی میشود.

مقادیر  aمعرف تعداد رویدادهایی است که رخداد یک پدیده هم
دیدبانی و هم پیشبینی شدهاند .شاخص  ،bتعداد رویدادهایی است که
پدیده دیدبانی نشده اما پیشبینی شده است .بخش  cتعداد رویدادهای
پدیده دیدبانی شده اما پیشبینی نشده است و بخش  dنشان دهندهی
رویدادهایی است که رخداد پدیده نه دیدبانی و نه پیشبینی شده است.
𝑎
به این ترتیب شاخص احتمال آشکارسازی ) (POD10معادل
𝑐𝑎+
میباشد و معرف نسبت پیشبینیهای درست به مجموع پیشبینیهای
پوشش برف است .همچنین شاخص احتمال آشکارسازی برای
پیشبینی درست رویدادهایی که پوشش برف پیشبینی نشده است ،با
d
 b+dمیباشد .این
 PODn11نمایش داده میشود و مقدار آن معادل
شاخص پیشبینیهای درست برای رویدادهای بدون پوشش برف
است .احتمال آشکارسازی اشتباه ) (POFD12معرف نسبت
پیشبینیهای اشتباه به کل دیدبانیهای بدون پوشش برف میباشد و
b
 b+dاست .همچنین شاخص احتمال هشدار اشتباه
مقدار آن معادل
) (POFA13نسبت پیشبینیهای اشتباه به کل پیشبینیها را نشان

 -1نتايج و تحلیل نتايج
در این بخش ابتدا به تحلیل همدیدی مطالعه موردی رخداد بهمن از
تاریخ  11تا  ۳1ژانویه  1111در محدوده مورد مطالعه پرداخته شد.
سپس شرایط همدیدی در یک بازه زمانی تابستانی ،که در محدوه مورد
مطالعه که برفی باریده نشده ،تحلیل شد .مقادیر محاسبه شده NDSI
به کمک تصاویر ماهوارهای برای هر دو مطالعه موردی ،معرفی و
پردازش شد .از مدل پیشبینی عددی  WRFبرای تحلیل شاخص
پوشش برف استفاده شد و نتایج حاصل از برونداد مدل شاخص پوشش
برف محاسبه شده به کمک تصاویر ماهوارهای مقایسه و به روش
جدول توافقی ارزیابی گردید.
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ساعت افزایش یافته است (شکلهای -۳پ تا -۳ح) .در الگوهای فشار
تغییرات ضخامت  211/1111چندان قابل توجه نمیباشد و طی
روزهای  11تا ۳1ام ژانویه بین  2111تا  2۳11متر متغیر است.

 -0-1تحلیل همديدی مطالعه موردی  82تا  10ژانويه 8005

الگوهای فشار تراز میانگین دریا در روز  11ژانویه ،تقویت سامانه کم
فشار را روی نوار مرکزی رشته کوه البرز نشان میدهد که طی
ساعتهای  11تا  UTC 11روز بیست و هفتم ژانویه در نوار مرکزی
کشور و روی رشته کوه البرز حدود  2میلیبار کاهش یافته است و
مقدار آن از  1112به  1111میلی بار رسیده است (شکلهای -۳الف
و -۳ب) .این سامانه با حرکت شرق سو و نفوذ زبانهای پرفشار به جای
آن در منطقه مورد بررسی ،از روز  19ژانویه ساعت  UTC11تا روز
سیام ،روند افزایش فشار در نوار رشته کوه البرز دیده میشود به
گونهای که مقادیر فشار از  1112میلیبار به  1112میلیبار طی 49

گرچه ارتفاع ژئوپتانسیلی  211هکتوپاسکال معرف گذر جریانهای
مداری بسیار قوی از روی نوار شمالی ایران میباشد که در دامنه شرقی
یک ناوه افقی مستقر شدهاند (شکلهای -۳الف تا -۳ح) .افت ارتفاع
ژئوپتانسیل در منطقه مورد مطالعه (کندوان-گچسر) طی ساعتهای
 11تا  UTC 11روز بیست و هفتم به میزان حدودا  91متر دیده
میشود.

Fig. 3- MSL pressure in hPa (solid line) and thickness of 1000/500 in meters, January, 27-30 2017, Black dot
is the position of the Kanduan-Gachsar zone.

شکل  -1الگوی فشارتراز دريا (خطوط توپر )hPa-و ضخامت  ( 000/0000هاشور رنگی  )m-ساعت  00 UTCروز  85ژانويه تا
ساعت  08 UTCروز  10ژانويه  ،8005عالمت ستاره ،موقعیت محدوده كندوان-گچسر میباشد.
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این شرایط با افزایش تاوایی نسبی  5× 10−5𝑠 −1تا  10−4𝑠 −1طی
ساعتهای  11تا  UTC11روز  11ژانویه مشهود است (شکلهای -4
الف و -4ب) .با وجود افزایش ارتفاع از روز بعد ( 19ژانویه ساعت
 ،UTC11به علت افت محسوس دما تا روز بیست و نهم ،روند افزایش
تاوایی نسبی همچنان حفظ میشود به گونهای که در روز  19ساعت
 UTC11همچنان مقادیر تاوایی نسبی  10−4𝑠 −1حفظ میشود
(شکلهای -4پ تا -4ج) .ریزش هوای سرد از عرضهای شمالی به
داخل دهانه ناوه تراز  211میلی بار در روز بیست و نهم موجب افت
دما در این ارتفاع تا حدود  -۳1درجه سلسیوس در منطقه مورد مطالعه

میباشد (شکل -4ج) .در روز سیام ضمن استقرار پشته ژئوپتانسیلی
در منطقه ،روند افزایش دما و کاهش تاوایی نسبی در تراز  211میلی
بار مشاهده میشود (شکل -4چ و -4ح).
در تراز  921میلی باری ،الگوی ژئوپتانسیل تقریباً مشابه سطح زمین
است و زبانه کمارتفاع تنها روز  11ژانویه با گرادیان خوبی در منطقه
مستقر است .از روز بیست و هشتم ارتفاع ژئوپتانسیل زیاد شده و به
آرامی مرکز کم ارتفاع به سمت شرق حرکت میکند و گرادیان ارتفاعی
نیز کاهش مییابد.

Fig. 4- GPH in meter (solid line), temperature (dash line and relative vorticity (shaded area) of 500 hPa, 27
to 30, January, 2017, Black dot is the position of the Kanduan-Gachsar zone.

شکل  -2الگوی ارتفاع ژئوپتانسیل ( خطوط توپر سیاه ،)m-دما (خط چین قرمز  )°C-و تاوايی نسبی (مناطق هاشور رنگی سايه
زده شده  )𝐬 −𝟏 −تراز  000هکتوپاسکال ساعت  00 UTCروز  85ژانويه تا ساعت  21UTCروز  10ژانويه  ،8005عالمت
ستاره ،موقعیت محدوده كندوان-گچسر میباشد.
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الگوی پوشش برف که در سری شکلهای  6آمده است ،معرف میزان
پوشش برف در منطقه مورد مطالعه طی روزهای  11تا  ۳1ژانویه 1111
میباشد .همانگونه که در سری شکلهای این شاخص (شکلهای -6
الف تا -6ح) دیده میشود .از روز بیست و هفتم ژانویه تا روز سیام
که برای این بررسی در نظر گرفته شده میزان پوشش برف بیش از
( 1/9بیشتر از  91درصد) در منطقه کندوان-گچسر میباشد .با توجه
به این که خروجی مدل  WRFبرای تمام روزها و ساعتها در منطقه
مورد مطالعه همین مقادیر را نشان میدهد ،نقشههای پوشش برف به
صورت  14ساعته آورده شدهاند.

سرعت باد در منطقه مورد مطالعه طی روزهای  11و  19ژانویه ساعت
 UTC11کمتر از  11نات میباشد .از روز  19ژانویه ساعت UTC 11
سرعت باد به  11نات میرسد و جهت جنوب شرقی دارد .با استقرار
زبانههای ارتفاع زیاد ،سرعت باد نیز کاهش مییابد .الگوی دما نیز طی
روزهای  11و  19افت دما در این تراز را نشان میدهد .در روز 19
ژانویه با جریانهای جنوبی دما افزایش مییابد و به  4درجه سلسیوس
در منطقه مورد مطالعه میرسد .سپس تا روز ۳1ام دوباره منطقه سرد
شده و دما تا  -4درجه سلسیوس کم میشود( .سری شکلهای -2
الف تا -2ح).

Fig. 5- GPH in meter (solid line), temperature (dash line, relative humidity (shaded area) and wind vector
(arrow) of 850 hPa, 27 to 30, January, 2017, Black dot is the position of the Kanduan-Gachsar zone.

شکل  -0الگوی ارتفاع ژئوپتانسیل (خطوط توپر سیاه ،)m-دما (خط چین قرمز ) °C-و رطوبت نسبی (مناطق سايه زده شده)%-
تراز  800هکتوپاسکال ساعت  00 UTCروز  85ژانويه تا ساعت  08 UTCروز  10ژانويه  ،8005عالمت ستاره ،موقعیت
محدوده كندوان-گچسر میباشد.
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Fig. 6- SWE in Kg/m² (shaded areas) at January 27 to 30, 2017, Kandovan and Gachsar position are shown
by black dotted.

شکل  -0الگوی پوشش برف بر حسب ( Kg/m²مناطق رنگی) ساعت  00 UTCروز  85ژانويه تا ساعت  08 UTCروز  10ژانويه
 ،8005نقاط كندوان و گچسر روی شکل مشخص شدهاند .دو منطقه سیاه ديگر روی شکل پهنههای آبی و بدون برف میباشند.

عنوان پیکسلهای دارای پوشش برف و کمتر از  1/4به عنوان
پیکسلهای فاقد پوشش برف تفکیک گردیدند (Shimamura,
) .2006براین اساس محدودههای دارای پوشش برف از سایر
محدودهها تفکیک شد .نقشههای -9الف تا -9ت ،حاصل اجرای این
عملکرد میباشد .در این شکلها پهنههای سفید رنگ معرف سطوح
دارای پوشش برف میباشند .براساس نتایج حاصل به غیر از روز 11
ژانویه  1111که به دلیل پوشش ابر متراکم موجود در منطقه امکان
استخراج سطوح برفی امکانپذیر نمیباشد ،از روز  19تا  ۳1ژانویه بر
میزان سطوح دارای پوشش برف به طرز محسوسی افزوده شده است.

 -8-1تحلیل نقشههای شاخص نرمال شده تمايز برف ،مطالعه
موردی  85تا  10ژانويه 8005

با توجه به گزارش وقوع بهمن در طی روزهای  19 ،11و  ۳1ژانویه
 ،1111به منظور پایش سطح پوشش برف در منطقه مورد مطالعه،
نقشههای شاخص نرمال شده تمایز برف  NDSIبرای روزهای مورد
نظر ،استخراج گردید (شکل  .)1همانطور که در شکل  1مشخص است،
با توجه به ابری بودن سراسر منطقه مطالعاتی در روز  11ژانویه 1111
و مشابهت مقادیر شاخص نرمال شده تمایز برف برای پیکسلهای
دارای قطرات آب با برف ،امکان استخراج شاخص نرمال شده تمایز
برف برای روز  11ژانویه  1111با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS
وجود ندارد .در روزهای  19تا  ۳1ژانویه  1111و براساس شکلهای
 1ب و پ مقادیر شاخص نرمال شده تمایز برف مثبت به طور
محسوسی افزایش پیدا میکند که این نشانگر بارش برف در منطقه
مورد مطالعه در بازه زمانی مذکور میباشد.

 -1-1ارزيابی پوشش برف

برای ارزیابی نتایج دیدبانی ماهوارهای و پیشبینی شده به کمک مدل
عددی  WRFبرای شاخص پوشش ابر ،ابتدا ضریب همبستگی خروجی
مدل و پوشش برف مشاهده شده تعیین شده است .برای این منظور
پوشش برف مدل هنجار شده و سپس با مقادیر هنجار شده پوشش
برف ) (NSDIمقایسه شده است (شکل .)9

با توجه به منابع موجود و مطالعات منتشرشده پیشین ،پیکســـلهای
دارای مقدار شاخص نرمال شده تمایز برف  NDSIبیشتر از  1/4به
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Fig. 7- NSDI pattern associated with clouds January a) 27, b) 28, c) 29 and d) 30, 2017 (extracted from
)MODIS

شکل  -5نقشههای شاخص نرمالشده تمايز برف برای الف)  ،85ب)  ،88پ)  86و ت)  10ژانويه سال  8005همراه با پوشش
ابر استخراج شده از تصاوير سنجنده  .MODISنقاط توپر سیاه موقعیت كندوان و گچسر را نشان میدهند.

Fig. 8- Maps of snow cover areas extracted from MODIS images for January, a) 27, b) 28, c) 29, d) 30, 2017
after removal of cloud cover

شکل  - 8نقشههای مناطق دارای پوشش برف استخراج شده از تصاوير سنجنده  MODISبرای الف)  ،85ب)  ،88پ)  86و
ت) 10ژانويه  8005پس از حذف پوشش ابر .نقاط توپر سیاه موقعیت كندوان و گچسر را نشان میدهند.

آن به تفکیک روزهای منتخب در جدول  1آمده است .بر اساس
مستندات بند باال ،نقاطی از شبکه به عنوان نقطه همراه با پوشش برف
لحاظ شد که شاخص  NDSI>=0.4و خروجی مدل مساوی یا بزرگتر
از )21%( 1/2باشد .با توجه به اینکه در روز  11ژانویه آسمان تمام ابری
بود ،به منظور دقت بهتر دادههای مستخرج از ماهواره ،از اطالعات
روزهای بعد استفاده شد.

همچنین از جدول توافقی برای ارزیابی نتایج مدل استفاده شده و بر
اساس آن رخدادهای پیشبینی و دیدبانی با هم مقایسه شدهاند .به
همین منظور در منطقه مورد مطالعه ،شبکه منظم  19×91نقطهای با
تفکیک افقی  2کیلومتر در نظر گرفته شد که در اطراف منطقه
بهمنخیز میباشد .مقادیر میانگین روزانه برونداد پوشش برف مدل
 WRFبا مقادیر مستخرج از دادهای ماهواره در تمامی نقاط شبکه برای
روزهای منتخب روزهای  19 ،19و ۳1ژانویه مقایسه شدند که نتایج
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c

a

Fig. 9- Snow cover output and MODIS data
regression for January, a) 28, b) 29 and c) 30, 2017

شکل  -6همبستگی برونداد پوشش برف مدل  WRFو
دادههای مستخرج از سنجده  MODISبرای روزهای الف) ،88
ب)  86و پ)  10ژانويه 8005

b

Table 2- Snow cover contingency table for January, 28, 29 and 30 2017

جدول  -8جدول توافقی فراسنج پوشش برف برای روزهای  86 ،88و  10ژانويه 8005
total
3403
3618
7021
total
3465
3556
7021
total
3511
3510
7021

Forecast
)no(<0.40
B
2199
D
3591
5790
Observation
)no(<0.40
B
730
D
2571
3301
Observation
)no(<0.40
B
220
D
2915
3135

)yes(>=0.40
A
1204
C
27
1231
)yes(>=0.40
A
2735
C
985
3720
)yes(>=0.40
A
3291
C
595
3885

 FBI ،HSS ،POFA ،POFD ،PODn ،PODو PC

شاخصهای
به صورت جداگانه برای هر روز بر اساس روابط بند باال محاسبه شدهاند
که نتایج آن در جدول  ۳آمده است .بر اساس نتایج این جدول
پیشبینی پوشش برف ) (PODاز صحت مناسبی برخوردار میباشد و
نتایج مدل حداقل در  1۳%موارد با واقعیت تطابق دارد .این شرایط
برای پیشبینی بدون پوشش برف ) (PODnنیز مناسب است و از
کمینه  61%برخوردار میباشد .احتمال هشدار اشتباه ) FARیا
 (POFAدر روز بیست و هشتم ژانویه مناسب نیست ولی در سایر

28 Jan.
Forecast
)yes(>=0.50
)no(<0.50
total
29 Jan.
Forecast
)yes(>=0.50
)no(<0.50
total
30 Jan.
Forecast
)yes(>=0.50
)no(<0.50
total

روزها مقدار بسیار کوچک نزدیک به صفر دارد .شاخص احتمال
آشکارسازی اشتباه ) (POFDدر تمامی روزها مقدار کم و نزدیک به
صفر میباشد و حکایت از آن دارد که خطای مدل در پیشبینیهای
اشتباه برای پوشش برف پایین است .بایاس مدل به جز برای روز اول
(روز  19ژانویه) برای روزهای بیست و نهم و سیام بسیار مناسب است.
این شاخص برای روز بیست و هشتم ژانویه  over forecastingرا
نشان میدهد .شاخص  PCیا نسبت صحیح نیز برای روزهای  19و۳1
ژانویه مقادیر مناسبی است (نزدیک به یک) و تنها برای روز بیست و
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 921هکتوپاسکال به منظور شناسایی شرایط جوی بارش برف مورد
مطالعه قرار گرفته است .برونداد پوشش برف مدل نیز برای همین بازه
شبیهسازی شده است .روش ارزیابی در این بررسی استفاده از جدول
توافقی میباشد که در آن معموال رخدادهای پیشبینی و دیدبانی با هم
مقایسه میشوند و میزان صحت پیشبینیها تعیین میشود .مهمترین
شاخصهای استفاده شده در این پژوهش برای ارزیابی مدل شامل
شاخصهای  FBI ،HSS ،POFA ،POFD ،PODn ،PODو PC
میباشند .شاخص  NDSIیا شاخص نرمال شده تمایز برف با مقادیر
بیشتر از  1/4معرف حضور برف در نقطه مورد نظر میباشد .مقادیر
همخوان با این شاخص ،پوشش برف بیشتر از  21درصد برای برونداد
مدل پیشبینی در نظر گرفته شده است .تحلیل همدیدی معرف استقرار
شیو فشاری قوی در منطقه مورد مطالعه همراه با عبور هوای سرد در
الیه میانی جو میباشد که در روز رخداد بهمن با تاوایی پتانسیلی از
مرتبه  10−4𝑠 −1همراه شده است .مهمترین نتایج این بررسی نشان
میدهد بین مقادیر  NDSIو برونداد مدل رابطه خطی خوبی بر قرار
است و ضریب همبستگی در سطح معنیداری  1/11باالی  1/1است.
احتمال آشکارسازی پوشش برف و شرایط بدون برف به طور میانگین
در این سه روز باالتر از  %11میباشد .احتمال آشکارسازی اشتباه و
هشدار اشتباه توسط مدل به طور میانگین به ترتیب  1/1و  1/۳میباشد.
مقادیر بایاس مدل برای روزهای  19و  ۳1ژانویه بسیار نزدیک به یک
(حدود  1/9میباشد و روز 19ام بیشتر از  1است .شاخص  PCبه طور
متوسط برای سه روز  1/19است که نشان میدهد بر اساس این
شاخص نسبت صحیحی تقریبا بر قرار است .آزمون هیدک تنها برای
روز  19ژانویه کمتر از  21%صحت را نمایش میدهد و در روزهای
بیست و نهم و سیام به ترتیب حدود  21و  91درصد صحت خروجیها
را تأیید میکند و به طور میانگین حدود  61%پیشبینی پوشش برف
طی این سه روز صحیح برآورد شده است.

هشتم مقدار آن کمی از یک دور است .امتیاز مهارت هیدک برای
روزهای  19و  ۳1ژانویه نسبتاً مناسب است اما برای روز بیست و هشتم
کمتر از  21درصد میباشد.
 -2جمعبندی
پوشش برف یکی از عوامل کلیدی در گردش جوی ،مدلسازی رواناب،
پیشبینیهای عددی وضع هوا و مطالعات مرتبط با تغییر اقلیم
میباشد .به همین علت در این تحقیق ،امکانسنجی پیشبینی شاخص
پوشش برف به کمک مدلهای پیشبینی عددی مطالعه شده و برونداد
شاخص پوشش برف در مدل پیشبینی عددی  WRFبا دادههای
دیدبانیهای ماهوارهای  MODISمقایسه و صحتسنجی میشوند .با
توجه به اینکه نصب و راهاندازی ایستگاه سنجش برف در مناطق
کوهستانی صعبالعبور و سردی که محل ریزش بهمن میباشند ،به
سختی امکانپذیر است ،دادههای ماهوارهای یکی از منابع جایگزین
برای دسترسی به اطالعات دیدبانی مرتبط با برف با پوشش وسیع
میباشند .با این وجود در شرایط ابرناکی زیاد و نور ضعیف خورشید در
زمستان ،نتایج خیلی دقیقی ندارند.
بازه زمانی مورد مطالعه 11 ،تا  ۳1ژانویه  1111میباشد .منطقه مورد
بررسی ،محدوده گچسر ( ۳6،11°Nو  )21،۳1°Eتـا کندوان
( ۳6،11°Nو  ) 21،۳1 °Eدر جاده چالوس میباشد که طی زمستان
 1111بیش از  11مورد ریزش سقوط بهمن را تجربه نموده است؛
ارتفاع منطقه حدود  11۳1تا  1141متر و در استان البرز واقع شده
است .در پژوهش حاضر از دادههای ماهواره  MODISبه عنوان
دادههای دیدبانی و دادههای  ERA-entrimبرای مطالعه شرایط
همدیدی ،استفاده و به کمک نسخه  3.9مدل عددی میانمقیاس
 ،WRFشبیهسازی شاخص پوشش برف با گام زمانی  6ساعته در بازه
منتخب استخراج شده است .دادههای بازتحلیل  GFS6با دقت
 0.5°×0.5°در مقیاس طول و عرض جغرافیایی برای شرایط مرزی و
اولیه جوی در نظر گرفته شدهاند .در بررسی شرایط همدیدی ،الگوهای
فشار تراز دریا و ضخامت  1111/211هکتوپاسکال ،ارتفاع ژئوپتانسیل
و دمای تراز  211هکتو پاسکال همراه با تاوایی نسبی این تراز ،سرعت
قائم باد در تراز  111هکتوپاسکال و همچنین رطوبت نسبی و باد تراز

روزهای  19و  ۳1ژانویه آسمان تقریبا صاف و بدون ابر است و روزهای
 11و  19ژانویه پوشش ابر در منطقه وجود دارد .با وجود حذف الیه ابر
از تصاویر ماهوارهای در این دو روز ،اما احتمال عدم دقت کافی در
مقدار عددی شاخص بدست آمده همچنان وجود دارد.

Table 3- Indices of snow cover contingency table for January, 28, 29 and 30 2017

جدول  -1محاسبه شاخصهای جدول توافقی برای فراسنج پوشش برف برای روزهای  86 ،88و  10ژانويه
HSS
0.35
0.51
0.76

PC
0.68
0.75
0.88

FBI
2.7
0.93
0.90

POFA
0.64
0.21
0.06

POFD
0.37
0.22
0.07

PODn
0.62
0.77
0.92
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POD
0.98
0.73
0.84

Jan. 28 2017
Jan. 29 2017
Jan. 30 2017
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