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در این مطالعه برونداد مدل  WRFبرای پیشبینی بارش در مناطق مختلف کشور در بازه زمانی ابتدای فوریه تا انتهای می سال  2001میالدی برای
پیشبینیهای  88 ،22و 10ساعته مورد ارزیابی قرار گرفته است .بدین منظور برونداد بارندگی تجمعی مدل  WRFدر دوره زمانی مذکور با مقادیر متناظر
دیدبانی یعنی بارندگی تجمعی 22ساعته در 338ایستگاه هواشناسی همدیدی در سطح کشور مقایسه شده است .با در نظر گرفتن آستانههای متفاوت برای
بارش و تشکیل جدول توافقی برای وقوع یا عدم وقوع بارش درآستانههای مختلف ،کمیتهای عددی مربوط به مهارت مدل محاسبه و تحلیل شدهاند .نتایج
نشان میدهد که نزدیک به هفتاد و پنج درصد موارد از پیشبینیها درست بوده است .هر چند مهارت مدل در پیشبینی بارش برای آستانههای مختلف
متفاوت است به گونهای که با افزایش آستانه بارش مهارت مدل در پیشبینی مقدار بارندگی کاهش مییابد .در مجموع به نظر میرسد مدل از قابلیت به
نسبت مطلوبی برای پیشبینی بارندگی در چارچوب عملیاتی در منطقه ایران برخوردار است.
کلمات کلیدي :پیشبینی عددی بارش ،مدل  ،WRFراستی آزمایی ،جدول توافقی

1. Weather Research and Forecasting
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راستی آزمایی برونداد مدل  WRFبرای بارندگی بر روی کشور ایران در دوره فوریه تا انتهای می سال 2001

مقدمه

زینب ذاکری و همکاران

تا ابتدای ژوئن  2006پرداختند .نتایج گویای آن است کته در

مدلهای پیش بینی عددی وضع هوا امروزه کاربرد

بین پیکربندیهای مختلف ،خروجی مدل برای دو پیکربنتدی

گستردهای در پیشبینی وضع هوا دارند .اما به دالیل مختلفی

 GDMYJو KFMYJکتتته در هتتتر دو از طرحتتتواره الیتتته

اعم از کاستیهای موجود در بخشهای مختلف مدل به ویژه

مرزی  Mellor-Yamada_Janjicاستفاده شده ،بته واقعیتت

بخش فیزیک آن و یا عدم قطعیت موجود در شرایط اولیه،

نزدیکتر و از دقت قابل قبولتری برخوردار است.

پیشبینی این مدلها دارای خطا میباشد .برای استفاده

تقوی و همکاران ( )9312به ارزیابی پیشبینتیهتای 22

هوشمندانه و صحیح و نیز بهبود فرایند مدلسازی باید

و  26ساعته بارش کمی مدل WRFدر مناطق گوناگون ایران

براوردی از کیفیت پیشبینی آن مدل داشته باشیم.

در دوره یتتک ماهتته ( فوریتته  )2008پرداختتتهانتتد .نتتتایج ایتتن

راستیآزمایی یک پیشبینی ،فرایندی به منظور ارزیابی

بررسی نشان داد که امتیازات مهارتی برای آستانههای متفاوت

کیفیت پیشبینی است .این فرایند را اعتبارسنجی یا ارزیابی

روی حوزه مورد تحقیق برای کل بازه یتک ماهته و روزهتای

نیز مینامند .راستیآزمایی پیشبینی وضع هوا از سال 9662

اوج بارش ،بیانگر عملکرد به نسبت مطلتوب متدل در رختداد

مطرح شده است و از آن زمان تاکنون روشهای متنوعی

بارش در بیشتر نواحی است .برای آستانه بتارش  0/9میلتیمتتر

برای انجام راستیآزمایی پیشنهاد شده است .تمام این روشها

مدل در بیشتر ایستتگاههتای همدیتدی منتختب تعتداد دفعتات

شامل تعیین سنجههایی برای مقایسه بین پیشبینی و

بارش را به درستی برآورد متیکنتد و امتیتاز مهتارتی مطلتوبی

دیدبانیهای متناظر (یا بهترین برآورد از دیدبانی) میباشد.

دارد اگرچتته هنتتوز دامنتته بتتارشهتتای بتترآورد شتتده دارای

بنابراین در اساس تمام روشهای راستیآزمایی شامل مقایسه

مشکالتی استت.در ایتن تحقیتق راستتیآزمتایی بتا استتفاده از

جفتهای پیشبینی و دیدبانی و بررسی ارتباط بین این دو

جدول توافقی بترای پتیشبینتیهتای دو دویتی بترای ارزیتابی

است .مهمترین دالیل لزوم انجام راستیآزمایی پیشبینی را

کیفیت پیشبینی بارش مدل  WRFدر آستانههای مختلف در

میتوان در موارد زیر خالصه نمود.

بازه زمانی سه ماهه از ابتدای فوریه تا انتهتای متی ستال 2001

 لزوم نظارت بر کیفیت پیشبینی بهبود کیفیت پیشبینی

میالدی برای پیشبینیهای 88 ،22و 10ستاعته متورد استتفاده

مقایسه کیفیت سامانههای پیشبینی مختلف به طور کلی

قرار گرفته است .شایان گفتن است که انتخاب این بازه زمانی

برای ارزیابی هر پیشبینی سه ویژگی زیر باید مورد

بته علتتت رختتداد بتارشهتتای بتته نستبت ختتوب و گستتترده در

بررسی قرار گیرد.

سراسرکشور بوده است .پیکربندی مدل مورد استفاده در ایتن

 سازگاری :معیاری است از درجه تطابق یک پیشبینی با
بهترین قضاوت یک پیشبین.
 کیفیت :معیاری است از درجه تطابق پیشبینی با رخداد
واقعی.
 ارزش :معیاری استت کته بته کمتک آن متیتتوان ارزش
اقتصادی یک پیش بینتی و میتزان ستودی کته در صتورت
استفاده از پیشبینی در تصمیمگیریها عاید میشود را بتا
آن سنجید.
طیف گستردهای از شیوههای راستیآزمتایی پتیشبینتی
وجود دارد .در سالهای اخیر ذوالجودی و همکتاران ()9319
به بررسی صحت و دقت طرحوارههای مختلف مدل WRFو
ارزیابی پیشبینی بارش در یک دوره  8ماهه از ابتدای ژانویته

بررسی در قستمت متواد و روشهتا و نتتایج بدستت آمتده در
انتهای مقاله در قسمت نتیجهگیری آورده شده است.
مواد و روشها
راستیآزمايی با استفاده از جدول توافقی 9×9

برای ارزیابی پیشبینیهتای دودویتی معمتوال از جتدول
توافقی  2×2استفاده میشتود .ایتن جتدول بتا شتمارش تعتداد
حالتهای ممکن جفت پیشبینی -دیدبانی تشکیل میشتود و
نشاندهنده تابع احتمال مشترک پیشبینی دیدبانی برای نمونته
مورد نظر متیباشتد .بتا فترا اینکته پتیشبینتی و دیتدبانی بته
ترتیب با  Yو  Oنشان داده شوند ،جتدول  9را بته شتکل زیتر
تشکیل میدهیم:
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دامنه بزرگ دارای تفکیک افقی  25کیلومتر میباشد و

جدول شماره  - 1جدول توافقی ()2×2

ab
cd
n=a+b+c+d

O2
b
d

bd

O1
a
c
a+c

محدوده  90-59درجه شمالی و 20-60درجه شرقی را
Y1
Y2

عناصر این جدول به صورت زیر تعریف می شوند:
 O1تعتتداد دیتتدبانیهتتای متبتتت (وقتتوع پدیتتده)  O2،تعتتداد
دیدبانیهای منفی (عدم وقوع پدیده) Y1،تعداد پیشبینیهتای
متبت (وقوع پدیده) Y2،تعداد پیشبینیهای منفی (عدم وقتوع
پدیده) a ،تعداد دفعتاتی کته پدیتده اتفتاق افتتاده و وقتوع آن
پیشبینی شده باشد b ،تعداد دفعاتی که پدیتده اتفتاق نیفتتاده
ولی وقوع آن پیشبینی شده باشد c ،تعداد دفعاتی کته پدیتده
اتفاق افتاده و وقوع آن پیشبینی نشده باشد d ،تعتداد دفعتاتی
که پدیده اتفاق نیفتاده و وقوع آن نیز پیشبینی نشده باشد.

با استفاده از جدول توافقی کمیتهای عددی که تناظر بین
توزیعهای نمونه پیش بینی و دیدبانی را مقایسه میکنند،
محاسبه میشوند .تعداد این کمیتها بسیار زیاداست و
هرکدام جنبه مختلفی از پیشبینی را میسنجند .در این مقاله
برخی از مهمترین آنها برای ارزیابی پیشبینی ،محاسبه و
ارایه میشود .برای توضیح کاملتر این کمیتها به مراجع
مختلف از جمله منبع [ ]90مراجعه شود.
توصیف پیکربندی مدل  WRFبه کار رفته در این مطالعه
مدل  WRFیک مدل پیشبینی عدی وضع هوا ( )NWP9و
یک سامانه شبیهسازی جوی است که برای مقاصد تحقیقاتی
و عملیاتی طراحی شده است .برای آگاهی از جزییات علمی
در مورد مدل  WRFبه

تارنمای آن به آدرس

 http://www.mmm.ucar.edu/wrf/usersو منابع ذکر
شده در آنجا مراجعه شود.
برای اجرای مدل دو دامنه در نظر گرفته شده است که
مشخصات آن به شرح زیر میباشد:

میپوشاند.


دامنه کوچک دارای تفکیک افقی  95کیلومتر میباشد
و محدوده23-29درجه شمالی و  22-85درجه شرقی
(کشور ایران) را میپوشاند.
طرحوارههای انتخاب شده برای فیزیک مدل به شرح زیر

است:
طرحواره میکروفیزیک  ،Lin et al.طرحواره تابش طول
موج بلند  ،RRTMطرحواره تابش طول موج کوتاه
 ،Goddard Shortwave Schemeطرحواره الیه سطحی
) ،Monin-Obukhov(Janjicطرحواره سطح زمین
 ،Unified Noah Land Surface Modelطرحواره الیه
مرزی  ،Miller –Yamada- Janjic TKEطرحواره
همرفتی ).Kain-Fritch (New Eta
فیزیک یاد شده در باال بر اساس نتایج یک مطالعه برای
انتخاب پیکربندی مناسب مدل اختیار شده است .در این
تحقیق خروجی مدل برای دامنه کوچکتر با تفکیک افقی 95
کیلومتر مورد استفاده قرار گرفته است .اجرای مدل به
صورت روزانه و برای ساعت 92 UTCبوده و در هر اجرا
پیشبینی تا  920ساعت آینده تولید میشود .تفکیک افقی
دادههای ناهمواری و کاربری زمین برابر 2دقیقه (حدود 2
کیلومتر) میباشد.
نتايج
در این بخش پیشبینیهای  88 ،22و  10ساعته دامنه 95
کیلومتری مدل با دیدبانی متناظر در سطح کشور مقایسه شده
است .دادههای دیدبانی بارندگی از گزارش بارندگی تجمعی
 22ساعته  338ایستگاه سینوپتیک و سینوپتیک تکمیلی در
سطح کشور و پیشبینی متناظر در محل ایستگاهها از روش
میانیابی نزدیکترین همسایه به دست آمدهاند .دوره
راستیآزمایی از ابتدای فوریه تا انتهای می سال  2001بوده
است.

1- Numerical Weather Prediction
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در این مطالعه راستیآزمایی در دو بخش صورت گرفته
است .پیشبینی وقوع یا عدم وقوع بارندگی و پیشبینی

زینب ذاکری و همکاران

دیگر مدل در  80%موارد وقوع یا عدم وقوع بارندگی را
درست پیشبینی کرده است.
 BIASمیزان این کمیت حدود  9/8است که نشان

بارندگی برای آستانههای مختلف.

میدهد تعداد موارد پیش بینی وقوع بارندگی از تعداد
مواردی که بارندگی واقعا اتفاق افتاده بیشتر بوده است.

راستیآزمايی پیشبینی وقوع يا عدم وقوع بارندگی

در جدول  2پارامترهای مربوط به جدول توافقی 2×2
برای پیشبینیهای  88، 22و  10ساعته وقوع یا عدم وقوع
بارندگی به همراه چندکمیت نردهای مربوط به سنجش دقت
پیشبینی آمده است .در زیر به اجمال مقادیر این کمیتها را
بررسی میکنیم.
 PCاین کمیت در واقع نسبت پیشبینیهای درست برای
وقوع یا عدم وقوع بارندگی به تعداد کل پیشبینی هاست.

 FARنسبت هشدارهای نادرست به کل هشدارهای وقوع
بارندگی حدود  0/5میباشد .به عبارت دیگر  50%هشدارهای
وقوع بارندگی نادرست میباشد.
کمیت  Hبه عنوان نسبت هشدارهای بارندگی به کل
بارندگیهای اتفاق افتاده تعریف میشود و مقدار آن در این
جا حدود  0/6است .یعنی در حدود  60%مواردی که
بارندگی اتفاق افتاده درست پیشبینی شده است.

مقدار این کمیت حدود  ./8به دست آمده است .به عبارت
جدول شماره  - 9نتایج راستیآزمایی پیشبینی وقوع یا عدم وقوع بارندگی
TS

F

H

FAR

BIAS

0/28

0/28

0/65

0/5

9/81

0/22

0/39

0/63

0/52

0/36

0/33

0/81

0/58

9/60
9/62

d

c

b

A

total

PC

96991

9938

8590

8512

32358

29ساعت

0/82

98885

9323

8536

8290

32028

66ساعت

0/80

98399

9511

8128

5198

39853

20ساعت

0/88

کمیت  Fیعنی نسبت تعداد پیشبینیهای نادرست وقوع

به طور کلی نتایج نشان میدهد که مدل به طور نسبی در

بارندگی به کل مواردی که بارندگی اتفاق نیافتاده حدود 0/3

تشخیص وقوع یا عدم وقوع بارندگی موفق بوده است .اما

است ،به عبارت دیگر در  30درصد از روزهای بدون

همانطور که در جدول  2دیده میشود با زیاد شدن سن

بارندگی هشدار نا درست صادر شده است.

پیشبینی دقت پیش بینی تا حد قابل توجهی کاهش مییابد.

کمیت  TSبه صورت نسبت پیشبینیهای متبت صحیح
به تعداد کل روزهایی که بارندگی رخ داده یا پیشبینی شده
است تعریف میشود و در این جا مقدار آن حدود  0/2است
به عبارت دیگر به طور میانگین در 20درصد مواردی که
پیشبینی یا دیدبانی وقوع بارندگی متبت بوده ،پیشبینی هم
درست بوده است .به علت حذف  dدر مخرج تعداد
پیشبینیهای منفی درست در این نسبت تاثیری ندارد.

راستیآزمايی پیشبینی بارندگی براي آستانه هاي مختلف

در جداول 2 ،3و  5نتایج راستیآزمایی برای آستانههای
مختلف بارشی (  90 mm ،9 mmو  ) 20 mmبرای
پیشبینیهای  22،88و  10ساعته آورده شده است .همانطور
که در این جداول دیده میشود مهارت مدل برای پیشبینی
آستانههای بارش مختلف ،متفاوت است .به عنوان متال مقدار
 PCدر جدول  3برای پیشبینی  22ساعته برای آستانه بیشتر
از  20mmمقدار بیشتری از آستانه  9mmرا نشان میدهد.
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جدول شماره  - 3کمیتهای محاسبه شده برای پیشبینی  22ساعته بارندگی در آستانههای مختلف
TS

F

H

FAR

BIAS

PC

d

c

b

a

total

Threshold
)(mm

0/2

0/98

0/88

0/55

9/88

0/62

22250

9280

2825

3192

32358

>9

0/29

0/02

0/52

0/82

2/00

0/12

30081

229

9388

269

32358

>90

0/92

0/02

0/31

0/62

2/93

0/16

39558

981

501

993

32358

>20

جدول شماره  - 2کمیتهای محاسبه شده برای پیشبینی  88ساعته بارندگی در آستانههای مختلف
TS

F

H

FAR

BIAS

PC

d

c

b

a

total

Thresh
old
)(mm

0/35

0/29

0/82

0/8

9/63

0/86

29309

9355

5802

3868

32028

>9

0/98

0/05

0/28

0/81

2/28

0/13

21503

263

9839

221

32028

>90

0/01

0/02

0/28

0/66

2/22

0/16

39558

981

501

993

32028

>20

جدول شماره  - 5کمیتهای محاسبه شده برای پیشبینی  10ساعته بارندگی در آستانههای مختلف
پارامترهای جدول توافقی 2×2

دقت
TS

F

H

FAR

BIAS

0/39

0/22

0/88

0/82

9/62

0/92

0/05

0/31

0/62

0/01

0/02

0/25

0/66

2/98

2/9

d

c

b

a

total

Threshold
)(mm

20668

9883

5688

3398

39853

>9

0/13

21280

550

9515

326

39853

>90

0/16

30126

298

535

83

39853

>20

PC

0/88

8
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در مورد آهنگ برخورد  Hو کمیت  TSمالحظه میشود

از نقطه ( )0,0شروع شود و در امتداد محور  yبه نقطه ()0,9

که میزان آن به مقدار قابل توجهی با افزایش آستانه بارش

برسد و سپس به صورت افقی تا نقطه ( )9,9امتداد یابد

افت میکند .در مجموع به نظر میرسد با افزایش آستانه

(منحنی خط چین) .خط قطری که نقاط ( )0,0و ( )0,9را بهم

بارش قابلیت مدل در پیشبینی میزان بارندگی تا حدودی

وصل میکند نشان دهنده مهارت صفراست بدین معنی که

کاهش مییابد.

پیشبینیها هیچ گونه تمایزی را بین موارد اتفاق افتاده

برای به دست آوردن یک ارزیابی کلی از کیفیت

نمیدهند .بنابراین مساحت زیر منحنی  ROCرا میتوان به

پیشبینی مستقل از آستانه بارشی منحنی  ROCپیشبینیهای

صورت یک سنجه مهارتی در سنجش پیشبینی در نظر

 88 ،22و  10ساعته مدل رسم شده است (شکل .)9منحنی

گرفت به گونهای که برای پیشبینی بدون مهارت ،سطح زیر

 ROCنمودار آهنگ برخورد  Hبر حسب آهنگ هشدارهای

منحنی  ROCبرابر  0/5و برای پیشبینی کامل این مقدار

نادرست  FARبرای آستانههای مختلف بارندگی را نشان

یک می باشد .همانطور که در نمودار دیده میشود منحنی

میدهد و برای سنجش تمایز پیشبینی به کار میرود .همان

مربوط به پیشبینی  22ساعته به پیشبینی کامل نزدیکتر است.

گونه که از شکل پیداست برای تمایزکامل بایدمنحنیROC

Receiver operating characteristic
1

1

no skill forecast

0.8

0.1mm

perfect forecast

1mm
2mm
5mm
10mm
15mm
20mm
25mm

forecast age=66
forecast age=90

H

forecast age=42

0.6
0.4
0.2
0

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

False Alarm Rate
شكل شماره  - 1منحنی  ROCپیشبینی  88 ،22و 10ساعته بارندگی

برای به دست آوردن ارزیابی کمی از دقت پیشبینی

همانطور که در جدول  8مالحظه میشود مقدار این

مستقل از آستانه بارشی کمیت  AUCیا سطح زیر نمودار

کمیت برای پیشبینی  22ساعته  0/68به دست آمده است .به

منحنیهای  ROCشکل  2محاسبه شده و در جدول  8آورده

عبارت دیگر پیشبینی از کیفیت به نسبت خوبی برخوردار

شده است.

است .همانطور که انتظار میرود با افزایش سن پیشبینی از

جدول شماره  - 6سطح زیر نمودار منحنیهای ROC

AUC

برد پیش بینی

0/68

hr 22

0/62

hr88

0/86

hr10

کیفیت آن کاسته میشود.
نتیجهگیري
در این مقاله خروجیهای بارش مدل  WRFدر مناطق
مختلف کشور در بازه زمانی ابتدای فوریه تا انتهای می سال

مجله علمی و ترویجی نیوار

شماره  ،68 -68پاییز و زمستان ( 9313دو فصلنامه)
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 2001میالدی برای پیشبینیهای  88 ،22و  10ساعته مورد

نتایج به دست آمده در این مقاله مطابقت خوبی با نتایج

ارزیابی قرارگرفته است .علت اصلی انتخاب این دوره برای

مطالعات مشابه پیشین دارد .هر چند شایان گفتن است که

راستیآزمایی بارشهای به نسبت خوب ،تقریبا برای تمام

بخشی از کاستیهای مهارت مدل در پیشبینی بارندگی

کشور بود به گونهای که در برخی موارد از بارندگیهای این

مربوط به عدم وجود اندازهگیریهای دقیق بارش ،با توجه به

دوره با عنوانهای "بارشهای بیسابقه"" ،غیر طبیعی" یا

ناهمواری پیچیده در بیشتر نقاط ایران است .به عبارت دیگر

نظایر آن یاد شده است .بررسی بارندگیهای بلند مدت در

بخشی ازعدم توافق برونداد مدل و دیدبانی در برخی از نقاط،

دوره پیش گفته (نتایج در این مقاله نیامده است) نشان میدهد

مربوط به ناکامل بودن دیدبانیهاست متال هستههای بیشینه

که بارندگیهای رخ داده در این دوره از نظر اقلیمی بیسابقه

بارندگی معموال در نقاط خاصی از ارتفاعات رخ میدهد که

نبوده است (بررسی این موضوع از حیطه این مقاله خارج

تعداد دیدبانیهای در دسترس در این نقاط کمتر است زیرا

است و نتایج بررسیها در این مقاله نیامده است ).با توجه به

دیدبانیها معموال به طور میانگین در کوهپایهها و در درهها

مطالعات انجام شده پیشین و معلوم بودن نسبی دقت مدل (با

انجام میشود تا در نقاط شاخص و قلهها.

پیکربندی و شرایط مورد استفاده در ایران) برای بارندگیهای
کشور ،نتایج این مطالعه عالوه بر جنبه علمی میتواند شاهد

منابع

دیگری برطبیعی بودن بارندگیهای دوره مورد مطالعه باشد.

 -9هدایتی دزفولی ،.اکرم ،مجید ،آزادی،9368 ،

بررسی نتایج راستیآزمایی برونداد مدل  WRFبرای

راستیآزمایی پیشبینی بارش مدل منطقهای  MM5بر

آستانههای مختلف بارشی ( 90 mm ،9 mmو )20 mm

روی ایران ،مجموعه مقاالت هفتمین همایش پیشبینی

مربوط به پیشبینیهای  88 ،22و  10ساعته تفاوت مهارت

عددی وضع هوا ،9368 ،پژوهشگاه هوا شناسی و علوم

مدل برای پیشبینی آستانههای مختلف بارش را نشان میدهد

جو ،تهران.992-928 ،

که بعنوان نمونه میتوان به مقدار  PCدر پیشبینی  22ساعته

 -2ذوالجودی ، .مجتبی ،سیده مژگان ،قاضی میرسعید،

برای آستانه بیشتر از  20mmاشاره نمود که مقدار بیشتری از

زهرا ،سیفری ،9319 ،بررسی صحت و دقت

آستانه  9mmرا نشان میدهد .در مورد پیشبینی وقوع یا عدم

طرحوارههای مختلف مدل WRFو ارزیابی پیشبینی

وقوع بارش میزان این کمیت برای تمام پیشبینیها ،بیش از

بارش در ایران ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،سال ،26

 0/8میباشد به این معنی که مدل در بیش از  80%موارد در

شماره دوم ،تابستان  ،9312شماره پیاپی -912 ،901

پیشبینی وقوع یا عدم وقوع بارندگی موفق بوده است.

.968

بررسی مقدارهای محاسبه شده برای آهنگ برخورد  Hو

 -3تقوی ،فرحناز ،.ابوالفضل ،.نیستانی ،سرمد ،.قادر،

کمیت  TSنشان میدهد که مقدار این کمیتها با افزایش

ارزیابی پیشبینیهای کوتاه مدت بارش مدل عددی

آستانه بارش کاهش مییابد و بطور کلی میتوان گفت با

 WRFدر منطقه ایران در دوره یک ماهه ،مجله

افزایش آستانه بارش قابلیت مدل در پیشبینی میزان بارندگی

فیزیک زمین و فضا ،دوره  ،31شماره -980 ،9312 ،2

تا حدودی کم میشود.

.925

به عالوه منحنی  ROCبرای پیشبینیهای  88 ،22و 10

 -2آزادی ،مجید ،.زهرا ،.کالته سیفری ،سمیه ،.جعفری،.

ساعته نشان میدهد پیشبینی  22ساعته به پیشبینی کامل

 ،9366ارزیابی عملکرد مدل WRFدر ایران برای

نزدیکتر است .همچنین مقدار کمیت  AUCبرای پیشبینی

پیشبینی بارش با استفاده از طرحوارههای فیزیکی

 22ساعته  0/68به دست آمده است و به این معنی است که

مختلف ،دوازدهمین کنفرانس دینامیک شارهها ،تهران،

پیشبینی از کیفیت قابل قبولی برخوردار است.

انجمن فیزیک ایران ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.
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