وزارت نیرو
موسسه تحقیقات آب
مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها

ارزیابی پروژههای باروری ابرها با روشهای آماری و مدلهای عددی

مقدمه
بهطورکلیروشهایمختلفیجهتارزیابیبرنامههایباروریابرهاوجودداردکهمهمترینآنهاروشآماری،روشفیزیکی
واستفادهازمدلهایعددیمیباشد.روشآماریباتوجهبهاعتبارعلمیونیزقابلیتآندرمحاسبهحجم بمارشاستحلمالیدر
ایران تنهاروشیاستکهبااعمالبرخیتغییراتباتوجهبهشرایطاجرا،تاکنوندرتمامپروژههایباروریابرهادرایرانبهکمار
گرفتهشدهاست.تاکنونبهدلیلمحدودیتهایتجهیزاتیازروشارزیابیفیزیکیجهتارزیمابیپمروژههمایبماروریابرهمادر
ایراناستفادهنشدهاست.ازمدلهایعددیبرایاولینباربهصورتآزمایشیجهتارزیابیپروژهباروریابرهادرسالآبی-49
49بهرهگیری شدهاست.دراینگزارشابتداکلیاتیازهرکدامازروشهایفوقبیانگردیدهوسپسوضعیتانجامآنهادرایران
بیانمیگردد .

 -1روش آماری

ازمیانروشهایآماریدیرینهترینومعتبرترینروشجهمتارزیمابیپمروژههمایبماروریابرهماروشرگرسمیونتماریخی
هدف-کنترلمیباشد).(BR,2006درپروژههایعملیاتیتمامابرهایاطوفانهاییکهمعیارهایبارورسازیرادارندموردباروری
گیرد.لذاتنهاراهممکنبرایارزیابی،مقایسهبارندگیثبت شدهدرمنطقههدفنسمبتبمهمنطقمهمجماورومشمابهازن مر

قرارمی
بهروشمعتبررگرسیونتاریخیهدف-کنترلمعروفاست.درایمنروش،آممار

اقلیمیبامنطقههدفمیباشد.اینروشآماری
طوالنیمدت(02سالهیابیشتر)متغیریکهتحتتأثیرباروریقرارمیگیردبهویژهبارانیابمرفدرایسمتهاههمایواقمددرمنماط 
یشود.چراکهباروریگذشمته،بمرازشرابطمه
هایمربوطبهدورههایبارورشدهحذفم 

هدفوکنترلثبتوجمدآوریوداده
رگرسیونبیندومنطقهراتحتتأثیرقرارمیدهد.باتحلیلریاضیدومجموعهدادهتاریخیبارشدرمناط هدفوکنترل،یک
شبینینمایمد.
تواندمقداربارشمنطقههدفرابراساسبارشمشاهدهایدرمنطقهکنترلپی 

معادلهرگرسیونتعیینمیشودکهمی
بینی شدهمنطقههدفوآنچهکهواقعاًرخدادهاستموردمقایسهقرارگرفتهوتفاوتحاصل،ازن رمعنیداریبا
سپسبارشپیش 

تستهایآماریموردآزمونقرارمیگیرد.روشهدف-کنترل،زمانیخوبعملمیکندکهبتوانهمبستهیخوبیبمینبمارش
منطقههدفوکنترل پیداکرد.درجههمبستهی،تواناییاینروشجهتتمایزبینافزایشبمارشحاصملازبماروریازتغییمرات
طبیعیبارشراتعیینمیکند(یعنیسیهنالبهنوفه).برایارزیابیبارشوبرف،همبستهیهای2/4یاباالترعالی،همبستهیهمای
باشدامادراینصورتبایستیدورهطموالنیتمری


قبولمی
حدود2/58خیلیخوبوهمبستهیهایکمترازحدود2/5هنوزقابل
ذکراستموفقیتارزیابیبهروشهدف-کنتمرل

برایآشکارسازینتایجباروریبامعنیداریآماریدرن رگرفتهشود.الزمبه

بستهیزیادیبهانتخابعاقالنهمناط کنترلدارد.عموماًانتخابمناط کنتمرلنزدیمکبمهمنطقمههمدفباعمزمماکزیم شمدن
ضریبهمبستهیمی شود.بنابراینبایستیمنطقهکنترلراضمناطمینانازعدمآلودگیآنبهموادباروری،تاحدامکاننزدیمک
بهمنطقههدفدرن رگرفت.ریسکآلودگیفیزیکیمنطقهکنترلبهموادباروریرامیتوانباانتخابمنطقهکنترلدرباالدست

یاعمودبرجهتباددرجوانبمنطقههدفکاهشداد.عالوه براینانتخابمناط کنتمرلمشمابهبمامنطقمههمدفازن مرشمرایط

ارتفاعیودرمعرضقرارگیریبادهایچیرهنیزمه میباشد.اگرانتخابمنطقهکنترلازن رمعیارهایفوقضعیفدرن رگرفتمه
شودضرایبهمبستهی بسیارپایینوتحلیلغیرحساسخواهدبود.نکتهمه اینکههمبستهیبینمناط هدفوکنترلمعمموالً
عبارتدیهرهمبستهیطوفانبهطوفانضعیفترازهمبستهیماهبهماهو


تراست.به

تر،ضعیف

گیریکوتاه

درفواصلزمانینمونه
ایمننیمزضمعیفتمرازفلملعملیماتیچنمدینماهمهیماطموالنیتمرممیباشمد
)Tomptson,1991

& (BR,2006; ASCE,2006; Dennis,1980; Griffith

شکلشماره1طرحمناسبانتخابمنطقههدفوکنترلرانشانمیدهد .

شکل:1نحوهتعیینمنطقههدفوکنترلدرروشمعروف 
هدف-کنترل)(ASCE, 2004








بایدگفتاینروشنیزهماننددیهرروشهایارزیمابیمحمدودیتهمایخماخخمودرا

درموردمحدودیتهایاینروش
دارد.درکاربردروشرگرسیونتاریخی،فرضمی شودرابطهبینبارشطبیعیدرمناط هدفوکنترلپایداربودهولذاتفماوت
ترینمحدودیتهایآنعاملتغییراقلی میباشدکهممکناستباعزشودتغییردر

شرایطاقلیمیجزئیاست.عالوهبرآنازمه 
رابطهبینمناط مجاورکمترازتغییراتدراقلی کلیبارشباشدودیهریاینکهیکیاچندمنطقهممکناستتحمتتمأثیریمک
تواندمنجربهنتیجهگیریمثبتیامنفیغلمطدرممورد


تأثیرآننباشند.اینمواردمی
اتفاقافراطیقرارگیرندکهمناط دیهرتحت
اثراتباروریشود.داوریدرخلوخنتایجبرنامه،معموالًدریکماهیایکفللپرریسکانجاممیشودکهتغییرپذیریطبیعی
قابل مالح هبودهوممکناستیکیادورویدادبزرگدرمناط هدفویاکنترلشدیداًبررویاثربخشیبرنامهتمأثیرگمذارد.
تواندبهطوراشتباهمنجربهاستنتاجتأثیرمنفیبرنامه


رتدیهراگریکرویدادبزرگبارشیفقطدرمنطقهکنترلرخدهدمی
بهعبا

طورغلطمنجربهاستنتاجاثرمبالغهآمیزمثبتبرناممهشمودکمه


تواندبه

شدهوبرعکسیکرویدادبزرگفقطدرمنطقههدفمی
ظاهری،نادرستمیباشند) .(ASCE,2006

گیریهای


هردوایننتیجه
 -2روش فیزیکی

هایمیدانیدرمحلویاازراهدورکمیمتهمایجمووابمروردیمابیدود

روشهایمربوطبهایندستهعبارتندازاندازهگیری
باروریوبررسیاثراتآنهارویبارش).(BR,2006سازمانهایعلمیازقبیملسمازمانجهمانیهواشناسمی،انجممنهواشناسمان
گیری هایفیزیکیبرایارزیابیتواف دارندچراکهکنترلوتعیینکمّیوکیفی


بودناندازه
امریکاومرکزتحقیقاتعلمیبرمه 
یکمیتهایابر،محتوایآباَبَرسمردممیباشمد

زنجیرهرویدادهایفیزیکیدریکباروریموف الزامیاست.مثالیازاندازهگیر
گیریمیشود .


صورتدرمحلازجواندازه

دورتوسطرادیومترمیکروموجویابه

کهیاازراه
موضوعدیهریکهدراینبخشبسیارمه استانتقالونهشتموادباروریاستکهبزرگترینمانددرتأثیرگذاریممواد
باروریمحسوبمیشود .برایاینکهافزایشموردانت اربارشرخدهدبایستیپسازتزری غل تکافیموادباروری،زنجیرهای
ازرویدادهایفیزیکیوابستهوپیچیدهپشتسره درمکان هایمناسبرویدهدکهتشخیصآنتنهاازطری مشاهدهمستقی و
شدهدرایالتهایمختلمفامریکماازجملمهیوتما (Heimbach et al.

سازیامکانپذیراست.درمطالعاتوتحقیقاتان 
جام


یامدل

)،1997نوادا)،(Huggins et al. 2005bکلمرادو)(Busto et al. 2005ووایومینم

)،(Jensen et al. 2005ازممدلهمایعمددی

سهبعدیابردرشبیهسازیانتقالونهشتموادونیزتحقیقاتخردفیزیکابرمربوطبمهاثمراتبماروریاسمتفادهشمدهاسمت.ایمن
مدلهابیشتربرایپیش بینیانتقالونهشتدودباروریبرایتعیمینبهتمرینمکماناسمتقرارژنراتورهمایزمینمیونیمزتعیمینتمأثیر
طورمتعدددربرنامههایتعدیلآبوهوا


هایفیزیکیمقدوراستبه

گیری
باروریاستفادهشدهاست.مشاهدهمستقی کهبااندازه
گیریموادردیابیامسیریابیهستهیخیبایکشمارندههستهیخویااندازهگیری


ها،اندازه

کارگرفتهشدهاستکهیکیازآن

به
نقرهموجوددرموادباروریمیباشد) .(BR,2006

یکیدیهرازفعالیتهاییکهدرارزیابیفیزیکیصمورتممیگیمردانمدازهگیمریدودیدیمدنقرهواثمراتآنهمارویبمارش
شودودربرخیمواردتوسطرادارهایهواشناسینیز


هانیزانجاممی

هایفیزیکی،باکمکردیاب
میباشدکهعالوهبراندازهگیری
قابملمشماهدهممیباشمد)et al., 1992;Reinking et al.,1999

.(Martnerاممامعمموالًبمرایانمدازهگیمریدودیدیمدنقرهازدوروش

ترینتحقیقاتدرزمینهردیابهاتوسطواربرتونو

هادرونبرفاستفادهمیشود.مه 

نمونهگیریهواپیماوآنالیزشیمیاییردیاب
همکاران(1448و،)1441مسهورتی()1444وچای()1449صورتگرفتهاست.چراکهتحقیقاتفیزیکیدرموردهدفگیمری
ینامناسمبممواد
موادبارورینقشچشمهیریدراستمراربرنامههایباروریابرهادارد.حاصلاینتحقیقات،اصالحهدفگیمر 
وجودمحدودیت همایممالیوگنجانمدنایمنتحقیقماتدرطمرحبرناممه،


باشد.درصورتعدم
باروریوبهبوداثربخشیبرنامهمی
ریابهایمختلفازقبیلههزافلوریدسولفوریااکسیدایندی یاسزی 
میتوانهدفگیریموادباروریراازطری رهاکردنمسی 
ورابیدی همراهباموادبارورییاازطری مسیریابیهسته هاییخیبایکشمارندههستهیخموردتحقی قرارداد.مموادشمیمیایی
ندستمنطقههدفآشکارسمازیممیشمود.تحقیقمات
ردیابه زمانباموادباروریزمینییاهواییرهاشدهومقدارآندرپایی 
هادرایالتهایکالیفرنیما)،(Stone & Marler, 1993; Chai et al., 1993داکوتمایشممالی (Boe et


کاربردیردیاب
میزاننقرهموجوددریدیدنقرهملرفینیزبهعنوانردیاب

)al.,1992ویوتا )(Super & Huggins,1992انجامشدهاست.

شودویاپسازهستهسازی،درونبرفیابماراننهشمت

مورداستفادهقرارمیگیرد.ایننقرهیاتوسطبارشطبیعیازابرشستهمی
کند.بنابراینبامقایسهموادشیمیاییدیهریکهخواخهسته سازییخرانداشتهامماتوسمطبمارششسمتهممیشموندممیتموان

می
مدارکمحکمیمبنیبراینکهدودباروریباعزتولیدبارشاضافیدرمنطقههدف)(Warburton et al. 1995aشدهاستیمانمهرا

شدهدربرفبیشترازمقدارزمینهآننباشدنشاندهندهایناستکهبارورییدیدنقره


گیری

کهنقرهاندازه

دستآورد.درصورتی
به
گیریهایفیزیکیدیهرازجملهاندازهوشکل


قههدفنداشتهاست.البتهبااندازه
بااینروشتأثیرمتقابلیبرابرهاوبارشدرمنط
ذراتدرسنجندههایالکترونیکینیزمیتوانذراتیخطبیعیراازبارورشمدهتفکیمکنممود.عمالوهبمراینبمراییمافتنتفماوت،
میتوانچهالیالیههایمختلفبرفرابراسماسدورههمایبارورشمدهوبا رورنشمدهبماه مقایسمهنممود.بمراینمونمهدرپمروژه
،براساسافزایشچهالیالیههمایبمرفبارورشمدهتخممین

تحقیقاتیادیسوندرجنوبکالیفرنیادرسال(McGurty 1999) 1449
سنجندههمای

.درارزیابیفیزیکیمیتواناز

زدهشدباروریباعزحداقل5درصدافزایشدرآببرفشدهاست)(ASCE, 2006
ماهواره ایپیشرفتهوروشکنترلهیدرومتئورهایابرنیزبهرهجست.مزیتماهوارههادرمقایسهباتجهیزاتدیهرایمناسمتکمه
مناط نمونهگیریوسیدتریراتحت پوششقراردادهوقادرندمحتوایآباَبَرسردابررادرمواردویژهاندازهگیرینماینمد.یکمی
روش هایارزیابیفیزیکیاستفادهازرادارهابرایردیابیدودهمایبماروریممیباشمد (Martner et al., 1992;Reinking et
دیهراز 

) .al.,1999

 -3روش مدلسازی عددی

اینروشکهدردههگذشتهبسیاررایجشدهاست،بهدلیلافزایشقدرتمحاسبهجذابیتزیادییافتمهاسمت.پمروژههمای

نمونهکهدرآنبیشترازمدلسازیاستفادهشدهعبارتندازآزمایشاتکلرادوونموادادر"برناممهتعمدیلخسمارتآبوهموا"و
پروژهپایلوتوایومین

.دراینپروژههاازمدلهایآبشناسیجهتتخمینروانمابحاصملازافمزایشبمرففرضمیناشمیاز

باروریوازترکیبمدلهایپیچیدهسهبعدیابربامدلهایپخش،بهمن ورپیشبینیپخمشدودهمایبماروریدررشمتهکموههما
جهتبررسیهدفگیریومکانژنراتورهاونیزتعییناثراتباروریاستفادهشدهاست.براساسگمزارشمرکمزتحقیقماتملمی
سازیهایفیزیکی،سرعت،پیچیدگیودقتیافتهاست،اما


ها،شبیه
هایقابلتوجهیدرن ریه


سازی،پیشرفت
امریکا،گرچهمدل
تهمای
تاکنوندقتباالییدرتفکیمکبمارشابمربارورشمدهازابمربارورنشمدهنداشمتهاسمت.بمهعبمارتدیهمرعلمیرغم پیشمرف 
هاقابلیتکافیبرایشبیهسازیدقی همهفرایندهایوابستهبمه

درمدلسازی،اکثرمحققانبراینتواف دارندکهمدل

قابلمالح ه
ابررانداشتهولذانبایستیبهعنوانتنهاابزارمورداستفادهدراینامربهکارگرفتهشوند.ازمدلهایهواشناسمیMM5وWRF
نجهتپیشبینیمکانیانتقالونهشتموادباروریاستفادهنمود) .(BR,2006

میتوا


کاربرد روش آماری در ایران

صورتماهیانهصورتمیگیردپمسازکسمباطالعماتپروازهمایعملیماتی


هاکهبه

لیفرایندارزیابیاینپروژه
بهطورک
دهد.بهدلیلاستفادهبیشترازمنمابدآبجمویولمزوم


تتلویرینشانمی
آغازمیشود.شکل0روندارزیابیدرایرانرابهصور
استفادهازتمامفرصتهایباروری،مناط عملیاتیپروژه هایباروریابرهادرایرانبسیاروسیداست.ازطرفدیهرتنوعاقلیممی
اسبتعریفشدهوجودندارد.لذاازروشکنتمرلشمناور

درایرانزیادبودهولذاامکانانتخابمنطقهکنترلمطاب بامعیارهایمن
هااستفادهمیگردد.


کهتوسطمؤسسهآبوهواشناسیروسیهمعرفیشدهاست،جهتارزیابیاینپروژه










:مراحلارزیابیپروژههایباروریابرهادرایران 

شکل0
متفاوتبودهوبنابهتعریمف،منطقمهایاسمتکمهبمهممدتدو

درروشکنترلشناور،منطقههدفبرایهرعملیاتباروری
ساعتپسازتزری مواددرراستایجهتبادوباتوجهبمهسمرعتبمادتحمتتمأثیرمموادبماروریقمرارممیگیمرد(شمکل.)9بما
رویه اندازیمناط هدفکلیهپروازهایعملیاتیانجامشدهدریکماه،منطقههدفماهیانهتعیینمیشود(شکل.)9ازطمرف
دیهردراینروش،ایستهاههاییکهترجیحاًبهفاصله82تا02کیلومتریازمرزمنطقههدفماهیانهودرباالدستآنقرارداشتهو

درناحیهه اقلی بارشیبامنطقههدفمیباشندبهعنوانایستهاههایکنترلدرن رگرفتهممیشموند(شمکل.)8پمسازبرقمراری
رابطهرگرسیونبااستفادهازآماربارندگیتاریخی(جدول)1بینحج بارشمنطقههدفوارتفاعبارشایستهاههایکنترلکه
همبستهیزیادیبامنطقههدفدارندبارشقابلانت اردرمنطقههدفکهدرصورتعمدمانجمامبماروریانت مارممیروددرایمن

منطقهرخدهدمحاسبهمیگردد(معادله.)1اختالفبارشمشاهده ایوبمارشتخمینمیحاصملازممدلرگرسمیونتماریخی،بمه

باروریابرهامنسوبشدهونتایجبهدستآمدهموردآزمونهایآماریقرارگرفتهونتایجنهاییدرسمط معنمیداری48درصمد
بهعنوانافزایشبارشناشیازباروریابرهااعالممیگردد .البتمهدرراسمتایارتقمایکیفمیارزیمابی،افمزایشبمارشرویدادهدر

هریکازایستهاههایواقددرمنطقهتحت تأثیرموادباروریبابرقراریرابطهرگرسیونبینارتفماعبمارشایسمتهاههمایهمدفو
کنترلمحاسبهمیشود .


شکل  :9طرحواره منطقه هدف یک عملیات پروازی ،خط
قرمزرن

منطقه

مسیر تزری مواد باروری و منطقه آبیرن

تحتتأثیرموادباروریدردوساعتپسازتزری درجهتباد

میباشد .




:منطقههدفیامنطقهتحتتأثیرموادباروریدرماهآوریلدرسال

شکل 9
آبی. 55-54چندضلعینامن ،منطقهعملیاتیدرمناط مرکزیایرانومحدوده
شرن
بنف 

باشد.نقاطواقدبرروینقشهایستهاههایدارایسابقه

،منطقههدفمی

تاریخیمیباشند .


شکل  :8موقعیت منطقه و ایستهاههای هدف و ایستهاههای کنترل در
ایستهاههایکنترلکه

محدوده 82تا 02کیلومتریازمرزمنطقههدف Pi،
در معادالت رگرسیون وارد میشود ،دایره با مرز آبیرن

منطقه هدف

ایستهاههای واقد در منطقه هدف که در محاسبه حج بارش

ماهیانه و  Pj
منطقههدفمورداستفادهقرارمیگیرد .


:دادههایتاریخیحج بارشمنطقههدفوارتفاعبارشایستهاههایکنترل 
جدول 1







معادله( )1

هایکنترلمیباشدکهدرآن :

معادله()1معادلهرگرسیونبینحج بارشمنطقههدفوارتفاعبارشایستهاه
=Vحج بارشمنطقههدف(مترمکعب) 
هایکنترلبرحسبمیلیمتر 


ارتفاعبارشدرایستهاه
=Pi
 =Pjحج بارشدرمنطقههدفبرحسبمترمکعب 

کاربرد مدلهای عددی در ایران
درایرانبرایاولینباردردنیااز طراحی یک سامانه همادی(خوشهای) )(Ensembleپیش بینی عددی وضد هموا بما
استفاده از مدل میان مقیاس پیش بینیWRFجهتارزیابیپروژههایبماروریابرهمااسمتفادهشمدهاسمت.از دیمدگاه تماریخی
پیشبینیهمادی ابتدابهمدل های جهانیاعمالشدوپسازآندرمدلهایمیانمقیاسیهمچونWRFبهکمارگرفتمهشمد.بمه

دالیلوجودعدمقطعیتموجوددرمدلجهانیوعدمقطعیتناشیازشرایطمرزیجانبی،اعممالهممادیبمهممدلهمایمیمان
مقیاسپیچیدهترازهمادیبهمدلهایجهانیاست.درمجموعبستهبهنوعروش عملیاتی برای تولیدشرایط اولیه درمدلبمرای
پیش بینی های کوتاه و میان مدتسهنوعسامانههمادیبهشرحذیلابداعشدهاند .
-

سامانههمادیدرNCEPتوسطکشورآمریکا

-

سامانههمادیدرECMWFتوسطکشوراروپا

-

سامانههمادیدرMSCتوسطکشورکانادا 

بینیکاملبودهیعنینقصهمایموجموددرممدلپمیشبینمیبمه


شودمدلپیش

هایهمادیآمریکاواروپافرضمی
درسامانه
عنوانبخشیازعواملایجادخطادرن رگرفتهنمیشوندامادرسامانههایهمادیکانادا،تالشممیشمودبمرایایجمادپمیشبینمی
همادیخطاهایموجوددرمدله درن رگرفتهشود .
مدل میان مقیاس پیش بینی عددی()WRFسامانه مدل سازی پیشرفته وضد هوا است که در طی چند سا ل گذشته در
حال توسعه بوده است  .مدل مذکور یک مدل انعطاف پذیراستکه می تواند در مکان های مختلف و با حالت های پردازش
سری و موازی به اجرا درآید .می توان ازمدل مذکور برای اهداف مختلفی استفاده نمود ،این قابلیت به دلیل امکان انجام شبیه
میباشد .
سازی این مدلبرای مقیاس های مکانی از چندین متر تا هزاران کیلو متر باکاربردهایفراوان 

بینیتوسطمدلهایعددیعبارتنداز:


منبداصلیایجادعدمقطعیتدرپیش



-1شرایطاولیه 
-0نحوهحلعددیمعادالتحاک برجو 

پیشبینی همادی که در برگیرنده
 برای حذف عدم قطعیت های فوق به من ور انجام ارزیابی پروزه های باروری ابرها از  
)میباشداستفادهمیشود .بطورخالصهاهدافاصلیپیشبینیبهروشهمادیرامی
چندیناجرایمدل(معموالبین 8تا 122
بهبودپیشبینیهایمنفردبااستفادهازمتوسطگیریبهصورتگروهیوفراه آوردنمیزانیازدرجهاعتمادنسبتبهپیش

توان
بینیقطعیرابهصورتپیشبینیاحتمالیبیانکندکهاعتباروارزشباالییداشته


تواندپیش

بینیهمادیمی
بینیهاذکرکرد .
پیش

بینیقطعیدارد.براساسمعادلهزیر،کاربرانباتوجهبهپیشبینیهایاحتمالیحاصلاز


انعطافپذیریبیشترینسبتبهپیش
و
بینیاحتمالینسبتبهپیشبینیقطعیازن راقتلادیبهصرفهتر


بنابراینپیش
اجرایسامانهتلمی بهاقداماتحفاظتیمیگیرند.
است .
ضررعدماقدامحفاظتی/هزینهاقدامحفاظتی = c/l
توانباانجاممیانهینگیریسادهویاوزنیبهپیشبینیقطعیتبدیلنمود .


بینیاحتمالیانجامشدهرامی

پیش
گرچهسامانههمادیمحدودیتهایمدلWRFشاملانحمرافنتمایج،عمدمارائمهمناسمبخطاهمایپمیشبینمیوتفماوت
مقیاسهایمکانیمدلومشاهداتراندارد.اماخوددارایعدمقطعیتهاییاستکهبهشرحزیراست :

 -1عدمقطعیتمرتبطباشرایطاولیه
 -0عدمقطعیتمرتبطباشرایطمرزی
 -9عدمقطعیتمرتبطبامدلمربوطبهبخشهایعددیوبخشهایمرتبطباپارامترهسازیفیزیکی
دوموردعدمقطعیتدرشرایطاولیهوشرایطمرزیبااضافهکردنپریشیدگیبهشرایطاولیهومرزیوهمچنینبهکارگیری

دو نوع شرایط اولیه مورد پوشش قرار میگیرند.چرا که در مدلهای شبیهسازی سیست جو ،تغییر اندک در دادههای ورودی
وتهایبزرگیدرخروجیایجادنمایدکهبهCHAOSمعروفاست(شکل .)1
میتواندتفا 




تواندتفاوتهایبزرگیدرخروجیایجادنماید.دایرهسمتچپعدمقطعیتدر


هایورودیمی

تغییراندکدرداده
شکل:1
شرایطاولیهوبیضیسمتراستعدمقطعیتنتایجپیشبینیرانشانمیدهد.
وارههایمتفاوتبرای
کارگیریطرح 

مقیاسپیشبینیعددیوضدهوارانیزبا 
به


هایعددیمیان

هایناشیازمدل

عدمقطعیت

هایمیانمقیاسوازجملهمدلWRFبرطرفمیسازند .


هایفیزیکیدرمدل

انجامپارامترسازی
لذایکسامانههمادیرامیتوانمتشکلازاعضایاصلیزیردانست:
 -1پیشبینی هایکنترلیکهازبهترینتخمینشرایطاولیهیعنیشرایطمشاهدهشدهبدوناضمافهکمردنپریشمیدگیشمروع
میشوند.

میشوند .
پیش بینیهمادیکهازشرایطاولیهکنترلیبهاضافهومنهایمقادیرپریشیدهشدهشروع 

-0
 -9متوسطگیریگروهی 
 -9تغییراتواقعیجو 
دراینجا بایدبهایننکتهاشارهنمودکهدرواقدبراییکمنطقهخاخویکزمانخاخازسالدرواقدیکیادوترکیب
هایفیزیکیمدلکهبهکمکآزمایشوکالیبراسیونمشخصشدهاندمناسبخواهندبود.اینمطلببدینمعنی


ازپارامترسازی
استکهلزوماتمامیپیکربندیهایمدلکهازآن هابرایدرایجادسامانهاستفادهشدهبرایهرمنطقهمناسبنیستند.یعنیدرهر

هایکالیبراسیونپیکربندییاپیکربندیهایمناسبمدلبرایمنطقهبایدمشخص


مرحلهپسازاجرایسامانهوباانجامآزمایش
ساسپیکربندیویاپیکربندیهایمناسبانتخابشده،

بینیوتحلیلدادههایخروجیبرا


شوندوسپسبعدازآنکارانجامپیش
انجامشود.بنابراینبرایهرمنطقهوزمانخاخازساللزوماتمامیاعضایسامانههمادیمورداستفادهقرارنخواهندگرفت.
مسئلهنحوهبرخوردباخروجی هاییکسامانههمادیوچهونهیکالیبرهکردنآنهابایدموردتوجهقرارگیردتانتایجحاصلاز

بینانهایازمشاهداترابدستدهند(برایمثال،همیلوکولوچی )1440،
اعضایسامانهتقریبواقد 

درحالحاضرباکمکاینروشسامانهایدرمرکزملیتحقیقاتومطالعاتباتروریابرهاباراهنماییومشاورهآقایدکتر
سرمد قادر دانشیار موسسه ژئوفیزیک دانشهاه تهران طراحی گردیده است کهباانجام تحقیقات تکمیلی امکان ارزیابی روزانه
توسطکارشناسانمرکزدرحالانجاممیباشد.

پروژههایبهبودبارشفراه گردیدهاستواینارزیابیها

