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بررسی کارایی برونداد مدل  WRFبراي تعيين مناسبترین زمان سمپاشی درخت سيب و گندم
محدثه اميرطاهريافشار ،1مجيد آزادي ،2غالمعلي کمالي ،3مائده فتحي

4

 -1کارشناسي ارشد هواشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم تحقيقات تهران
 -2استادیار ،هيات علمي پژوهشکده هواشناسي
 -3دانشيار ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران
 -4کارشناسي ارشد هواشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران شمال

چکيده
پيشبيني زمان مناسب سمپاشي یکي از مهم ترین عمليات زراعي است که منجر به کاهش تعداد دفعات سم پاشي ،مقدار سم مصرفي ،آلودگي زیست
محيطي و افزایش اقتصاد کشاورزي ميشود .از مهمترین عوامل جوي موثر در تعيين این زمان ،مقدار پارامترهاي دما ،باد و بارش ميباشند .در این مقاله براي
پيشبيني مقدار این پارامترها از مدل WRFدر یک دوره شش ماهه استفاده و زمان مناسب سمپاشي پيشبيني و نتایج راستيآزمایي شده است .نتایج نشان
ميدهد که مقدارکميتهاي نسبت صحيح ،امتياز مهارتي ،اریبي و آهنگ هشدارهاي نادرست براي محصول سيب به ترتيب  0/16 ،0/ 54 ،0/0،41/73و
براي محصول گندم به ترتيب  0/16 ،0/66 ،0/49 ،0/66ميباشند .براي تعيين اهميت هر کدام از پارامترهاي پيشبيني شده در نتيجه نهایي در سه آزمایش
جداگانه ،مقادیر دیدباني متناظر جایگزین برونداد مدل شد .نتایج نشان مي دهد که اگر مقادیر دیدباني بارش جانشين مقادیر پيشبيني مدل شود ،در این
صورت مقادیر کميتهاي یاد شده براي دو محصول سيب و گندم به ترتيب  0/11 ،0/ 91 ،0/73 ،0/87و  0/005 ،0/ 78 ،0/77 ،0/86بهبود ميیابند.
به بيان دیگر بارش و دقت پيشبينيهاي بارش بيشترین نقش را در تعيين دقت پيشبيني زمان مناسب عمليات سمپاشي دارد .پس از اعمال پس پردازش
برروي برونداد خام مدل براي کميت بارش راستي آزمایي و بهبود نتایج ارائه شده است.
کلمات کليدي :راستيآزمایي ،سمپاشي ،نسبت صحيح ،امتياز مهارتي ،اریبي ،آهنگ هشدارهاي نادرست.

مقدمه

هواشناسي نيازمند است را به صورت احتمالي پيشبيني کرد.

بروندادهاي مدلهاي پييش بينيي عيددي و يو هيوا در

در برخي کاربردها نظير کاربرد ميورد نظير در ایين پيژوهش،

بسياري زمينه ها نظير مدیریت منيابو آ ،،کشياورزي و ماننيد

یعني پيشبيني زمان مناسب سمپاشي ،ترکيبي از چند کمييت

آن کاربرد دارند .امروزه با پيشرفت فناوريهياي ميدلسيازي

حاصل از برونداد مدل هاي پيشبيني عددي و و هيوا ميورد

عددي و در دسترس قرار گرفتن برونداد این مدلهيا اسيتفاده

استفاده قرار مييگييرد .بيراي مناسيب بيودن زميان سيمپاشيي

کاربردي از آن ها بيش از پيش ممکن شده است .از آن جمله

محصوالت باغي یا زراعي بایستي مقادیر کميت هاي بيارش،

مي توان بيه کيارهياي چيانگنون 1کيه بررسييهيایي در ميورد

دما و باد در محدوده معيني قرار گيرند .این محدودهها ممکن

استفاده از پيش بيني هاي جوي در مشاغل مرتبط با کشاورزي

اسييت بييراي محصييوالت متتليي

متفيياوت باشييند .در ایيين

ایاالت متحده آمریکا انجام داد و سليمان 2و کراگو 3که یک

پژوهش محصول مورد نظر سيب وگندم ميباشد که محدوده

روش بييرازش خطييي بييراي تبتييير و تعيير از عل ي زارهييا را

آستانه ها براي پارامتر بارش ،دما و باد براي محصول سيب بيه

مطرح نمودند ،اشاره نمود .همچنين دیتلفسين 4بيا اسيتفاده از

ترتيب کمتر یا مسياوي  2ميلييمتير ،بزرگتير یيا مسياوي 10

برونداد مدلهاي پيش بيني عددي و يو هيوا زميان مناسيب

درجه سلسييوس و کمتير یيا مسياوي  2متير بير ثانييه و بيراي

انجام عملياتي از قبيل سمپاشي محصوالت که به پارامترهياي

محصول گندم به ترتيب کمتر یا مساوي  2ميليمتير ،بزرگتير

2. Suleiman
4. Detlefsen

1. Changnon
3. Crago
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یا مساوي  7درجه سلسيوس و کمتر یا مساوي 3متير بير ثانييه

سيب استتراج شده است .مشتصات ایستگاهها در جدول

در نظرگرفته شده است .شایان گفتن است که بدليل نزدیکي

( )1آورده شده است.

نسبي آستانهها براي محصوالت متتل  ،نتایج ایين پيژوهش
براي بسياري محصيوالت بياغي و زراعيي دیگير نييز تفياوت
چنداني نتواهيد داشيت و مييتيوان از آنهيا اسيتفاده نميود.

1

جدول شماره  -1متتصات طول و عرض جغرافيایي ایستگاههاي همدیدي
مورد استفاده
عرض جغرافيايي

طول جغرافيايي

نام ايستگاه

همچنين از دیگر کميتهاي مهم ترکيبي ميتوان به شياخ

´78

º35

´º51 62

گرمييایي ( )Heat indexو سييوز بيياد ( )chill Windاشيياره

تجریش

´75

º35

´º51 88

کرد .در این پژوهش نتایج پيشبينيي و راسيتآزميایي زميان

آبعلي

´92

º35

´º52 83

مناسب سم پاشي با در نظر گرفتن آستانههاي یياد شيده بيراي

فيروزکوه

´72

º35

º52

آلودگي

´4

کميتهاي بارش ،دما و باد ارائه ميي شيود ،هير چنيد راسيت

´º35 92

´º52 83

آزمایي برونداد مدل  WRF1براي پارامترهاي بيارش ،دميا و

کرج

´º35 42

´º51 17

رباط کریم

باد به صورت جداگانه توسط دیگران (براي مثال شيرغالمي،

´º35 78

´º50 83

پيام کرج

 1388و راستگو )1389 ،روي کشور ایران انجام شده است

´º35 70

´º51 13

چيتگر

ولي راستي آزمایي صيورت گرفتيه در ایين پيژوهش برونيداد

´º35 67

´º51 05

شهریار

´º36 00

´º50 75

هشتگرد

´º35 68

º51

ترکيبي یا همزمان سه پارامتر باد ،بارش و دما حاصيل ازميدل
 WRFرا ارزیابي مي کند و از قبيل مشيت

نيسيت کيه آیيا

نتایج راست آزمایي سه کمييت بيا نتيایج راسيتآزميایي هير
کدام از پارامترها بصورت جداگانه مشابه ميباشيد یيا خيير و
نيز اهميت و سهم هر کدام از سه کميت دما ،بارش و بياد در

´32

تهران -مهرآباد

در این پيژوهش از آسيتانههياي کمتير یيا مسياوي 0/2
ميليمتر ،بزرگتر یا مساوي  10سلسيوس و کمتر یا مساوي 2

دقت نهایي پيش بيني زميان مناسيب عملييات سيمپاشيي بييان

متر بر ثانيه به ترتيب براي پارامترهاي بارش ،دميا و بياد بيراي

ميشود .براي آگاهي از جزئييات بيشيتر در ميورد پيکربنيدي

محصول سيب استفاده شده است .به گونهاي که اگير مقيادیر

مييدل  WRFمييورد اسييتفاده در ایيين پييژوهش بييه تقييي زاده

پارامترهاي بارش ،دميا و بياد در ایين آسيتانه هيا قيرار گيرنيد

( )1389مراجعه شود.

شرایط جوي براي سم پاشي محصيول سييب مناسيب در نظير
گرفته مي شود .شایان گفتن است که براي مثال اگير کمييت

روش بررسی
مدل  WRFبراي بدست آوردن پيش بيني  24ساعته
پارامترهاي بارش ،باد و دما در یک دوره شش ماهه (1
ژانویه تا 30ژوئن  )2011اجرا شده است .دادههاي دیدباني
متناظر از دادههاي  11ایستگاه هواشناسي همدیدي 7

دما بيشتر از  10سلسييوس باشيد زميان بيراي انجيام عملييات
سم پاشي (از نظر دمایي) مناسب است و این کيه کمييت دميا
چه مقدار از  10سلسيوس بيشتر است مهم نيسيت .و آسيتانه-
هاي بارش ،دما و باد براي محصول گندم بيه ترتييب کمتریيا
مساوي  0/2ميليمتر ،بزرگتر یا مسياوي 7سلسييوس و کمتير

ایستگاه کرج ،رباط کریم (فرودگاه امام) ،پيام کرج ،چيتگر،

مساوي 3متر بر ثانييه در نظرگرفتيه شيده اسيت .بيا توجيه بيه

شهریار ،هشتگرد و تهران (مهرآباد) براي محصول گندم و 4

آستانه هاي یاد شيده مقيادیر پييش بينيي شيده و دیيدباني ایين

ایستگاه تجریش ،آبعلي ،فيروزکوه و آلودگي براي درخت

پارامترها به کميت هاي دودویي (صيفر و یيک) تبيدیل شيده
1. Weather Research and Forecasting Model
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است .بيدیهي اسيت کيه زميان مناسيب بيراي انجيام عملييات

راست آزمایي در مراحل باال تاثيرگذارترین پيارامتر در دقيت

سييمپاشييي فقييط داراي دو حالييت یعنييي مناسييب (یييک) یييا

پيشبيني زمان مناسب انجام عمليات سمپاشي بدست ميآید.

نامناسيب (صييفر) اسيت .روش متييداول بيراي راسييتآزمييایي
پيش بينيهاي دوحالتي استفاده از جيدول تيوافقي ( )2 × 2و

نتایج و بحث

محاسييبه کميييت هيياي عييددي متنيياظر بييا آن اسييت .در ایيين

در این بتش نتایج راستيآزمایي پيشبينيهاي زمان

پژوهش از کميت هاي متيداول آمياري شيامل نسيبتصيحيح

مناسب سمپاشي براي دو محصول سيب وگندم در چهار

( ،(PCامتياز تهدید ) ،(TSاریبيي یيا گرایسيت ) ،(Bنسيبت

آزمایشي که در بتش روش بررسي توصي

شد براي دو

هشييدارهيياي نادرسييت ) (FARبييراي راسييتآزمييایي نتييایج

منطقه (سيب و گندم) و با استفاده از جدول توافقي ،مقایسه

استفاده شده است .جزئييات بيشيتر در ميورد معياني و ميوارد

ميشوند .در شکلهاي ( )1تا ( )4محور افقي نشان دهنده

کيياربرد ایيين کميييتهييا در مراجييو متييداول نظييير ویلکييس

شماره آزمایش است و محور قائم نيز مقدار کميت راست

( )2006ارائه شده است.

آزمایي مورد نظر را نشان ميدهد .شکلهاي (ال ) و ( )،به

شایان گفتن است که پارامتر باد پيشبيني شده در ميدل

ترتيب براي محصول سيب و گندم ميباشند.

و نيز دیدباني شده در ارتفاع ده متري ميباشد .از آنجا که باد

شکل ( )1مقادیر کميت نسبت صحيح یعني نسبت

در ارتفياع دو و یيک متييري بيه ترتييب بييراي سييب و گنييدم

پيشبينيهاي صحيح وقوع یا عدم وقوع پدیده به تعداد کل

کميييت بهتيير و مناسييبتييري بييراي پيييشبينييي زمييان مناسييب

نمونه را براي حالت مرجو و سه آزمایش دیگر نشان ميدهد.

سمپاشي ميباشد ،مقادیر پيشبينيهيا و دیيدبانيهياي بياد ده

در این شکلها محور قائم مقدار کميت نسبت صحيح را

متري با استفاده از رابطه زیير (علييزاده )1383 ،بيه بياد دو و

نشان ميدهد که براي محصول سيب وگندم به ترتيب زیر

یک متري تبدیل شده است.

شکلهاي (ال ) و ( ،)،آورده شده است .مقادیر باالتر این

h
u  u0  
()1
 h0 
در این رابطه  uباد در ارتفاع خواسيته شيده u0 ،بياد در

کميت نشان دهنده دقت بيشتر در آزمایش است .این کميت
وقوع آنها نادر است وزن یکساني ميدهد .همان طور که در

ارتفاع اوليه h ،ارتفاع خواسته شده و  h0ارتفاع اوليه ميباشد.

است در هر چهار آزمایش این کميت با

1.15

براي محاسبه سرعت باد از رابطه



1
2



V  u 2  v2

استفاده شده است.
پس از محاسبه این کميتها چهار آزمایش انجيام شيده
در ادامه شرح داده ميشود .در آزمایش مرجيو بيا اسيتفاده از
داده هاي دیدباني و پيشبيني هاي خام مدل در آستانههاي یاد
شده یک جدول توافقي براي راستآزمایي پييشبينيي زميان
مساعد براي سمپاشي تشکيل شده است .درآزمایشهاي یک
و دو و سه به ترتيب به جاي بيارش ،بياد و دمياي پييش بينيي
شده توسط مدل از مقادیر دیدباني استفاده ونتيایج حاصيل از
آنها راست آزمایي شده است .با مقایسه نتایج بدست آميده از

به پيشبينيها و عدم پيشبينيهاي درست در پدیدههایي که
این شکلها مشت

اختالف اندکي براي آزمایش  1باالترین مقدار و براي حالت
مرجو کمترین مقدار را دارد .در آزمایش مرجو مقدارکميت
نسبت صحيح براي محصول سيب وگندم به ترتيب  0/73و
 0/66ميباشد یعني به ترتيب  73و  66درصد از موارد
پيشبيني شده توسط مدل درست بوده است .همانگونه که
از نمودارها دیده ميشود هنگامي که مقادیر دیدباني بارش
جانشين مقادیر پيشبيني ميشود (آزمایش یک) ،کميت
نسبت صحيح براي محصول سيب و گندم بهترتيب از 0/73
و  0/66به  0/87و  0/86نسبت به آزمایش مرجو بهبود
ميیابد .به بيان دیگر در آزمایش یک ،درصد مواردي که
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زمان انجام عمليات سمپاشي به درستي پيشبيني شده است به

ال
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ترتيب براي سيب و گندم  14و  20درصد افزایش ميیابد.

،

شکل شماره  -1کميت نسبت صحيح زمان مناسب سمپاشي براي سيب (ال ) و گندم ()،

شييکل( )2مقييادیر کميييت امتييياز تهدیييد یعنييي نسييبت

خيلييي زیيياد باشييد در ایيين صييورت نسييبت صييحيح بصييورت

پيشبيني هاي صحيح وقوع پدیده به تعداد کيل ميواردي کيه

مصنوعي دقت باالیي را در نتایج مدل نشيان مييدهيد .هميان

در آنها پدیده پيشبيني و یا دیدباني شده است را براي حالت

گونيه کيه از نميودارهيا دیييده مييشيود هنگيامي کيه مقييادیر

مرجو و سه آزمایش دیگر نشان ميدهد .در این شکل محيور

دیدباني بارش جانشيين مقيادیر پييش بينيي شيده ایين پيارامتر

قائم مقدار این کميت را نشيان مييدهيد کيه بيراي محصيول

توسط مدل ميشيود (آزميایش یيک) ،کمييت امتيياز تهدیيد

سيب وگندم به ترتيب زیر شکلهياي (الي ) و ( ،)،آورده

براي محصول سيب وگنيدم بيه ترتييب از  0/41و  0/49بيه

شده است .مقادیر باالتر این کميت مهارت بيشتر در آزمایش

 0/73و  0/77نسبت به آزمایش مرجو بهبود ميیابد .در این

را نشان ميدهند .امتياز تهدید براي محصول سيب وگندم بيه

آزمایش امتياز تهدید براي محصول سيب و گندم بيه ترتييب

ترتيب برابر با  0/41و 0/49یعنيي  41و  49درصيد از کيل

 32و  28درصد نسبت به آزمایش مرجو افزایش یافته است.

روزهایي که زمان سمپاشي توسط مدل مناسب پيشبيني شده

هنگامي که مقادیر دیدباني باد جانشين مقادیر پيشبيني شيده

( )f=1یا بر اساس دیدباني مناسب بوده است ( )o=1درسيت

این پارامتر توسط مدل مي شود (آزمایش دو) ،کميت امتيياز

پيش بيني شيده اسيت .در محاسيبه ایين کمييت ميواردي کيه

مهارتي براي محصول سيب وگندم به ترتييب  0/03افيزایش

توسط مدل پيش بيني نشده است ( )f=0یيا براسياس دیيدباني

و 0/01نسييبت بييه حالييت مرجييو کيياهش یافتييه اسييت .در

زميان سييمپاشيي مناسييب نبييوده اسيت ( )o=0در نظيير گرفتييه

آزمایش سه ،مقادیر دیدباني دميا جانشيين مقيادیر پييشبينيي

نمي شود .شایان گفيتن اسيت کيه اسيتفاده از ایين کمييت در

شده این پارامتر توسط مدل ميشود .در ایين آزميایش امتيياز

مواردي که کميت مورد نظر نيادر باشيد ،بير خيالف کمييت

تهدید براي محصول سيب وگنيدم بيه ترتييب  0/09و0/12

نسبت صحيح ،نتایج درستي را از دقت مدل بدست مييدهيد.

درصد نسبت به آزمایش مرجو افزایش یافته است.

زیرا اگر تعداد عدم رخدادهاي کميت مورد نظر در دیيدباني
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شکل ( )3مقادیر کميت اریبيي یعنيي تعيداد پييشبينيي

(آزمييایش یييک) ،کميييت اریبييي محصييول سيييب وگنييدم بييه

پدیده به تعداد دیدباني پدیده را بيراي چهيار آزميایش نشيان

ترتيب از  0/54و  0/66به  0/91و  0/78نسبت به آزمایش

ميدهد .در این شکل محور قائم مقدار ایين کمييت را نشيان

مرجو بهبيود مييیابيد در ایين آزميایش کمييت اریبيي بيراي

ميييدهييد کييه بييراي محصييول سيييب وگنييدم بييه ترتيييب زیيير

محصول سيب و گندم به ترتيب  37و  12درصد نسيبت بيه

شکلهياي (الي ) و ( ،)،آورده شيده اسيت .مقيادیر بيشيتر

آزمایش مرجو بهبود یافته است .هنگامي که مقيادیر دیيدباني

(کمتر) از  1براي این کميت نشان دهنده فرا پيشبينيي (فيرو

باد جانشين مقادیر پييشبينيي شيده ایين پيارامتر توسيط ميدل

پيشبيني) آزميایش اسيت .بنيابراین چنيان کيه از شيکل ()3

مي شود (آزمایش دو) ،کميت اریبي محصيول سييب وگنيدم

است هر چهار آزمایش با داشتن مقادیر اریبي کمتير

بهترتيب  0/06و  0/12درصد نسبت به حالت مرجو کاهش

از یک براي پيشبيني زمان سمپاشيي فيرو پييشبينيي دارنيد.

یافته اسيت .در آزميایش سيه ،مقيادیر دیيدباني دميا جانشيين

مقدار این کمييت در آزميایش مرجيو بيراي محصيول سييب

مقادیر پيشبيني شده این پارامتر توسط مدل ميشود .در ایين

وگندم به ترتيب برابر  0/54و  0/66مي باشد .همانگونه که

آزمایش کميت اریبي براي محصول سيب وگنيدم بيهترتييب

از نمودار دیده ميشود هنگيامي کيه مقيادیر دیيدباني بيارش

 0/09و  0/16درصد نسبت به آزميایش مرجيو بهبيود یافتيه

جانشين مقادیر پيشبيني شده این پارامتر توسط مدل ميشيود

است.

مشت

ال
شکل شماره  -3ال

،
و  ،کميت اریبي براي زمان مناسب سمپاشي سيب وگندم
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شييکل ( )4نسييبت هشييدارهاي نادرسييت یعنييي تعييداد

هشدارهاي نادرست بهترین مقادیر را نشان ميدهند مييتيوان

هشدارهاي نادرست به تعداد پيشبينيهاي انجام شده را براي

گفت که بارش و دقت پيشبيني هاي بارش بيشترین نقيش را

چهار آزمایش نشان ميدهد این کميت گيرایش منفيي دارد،

در تعيين دقت پيشبيني زمان مناسب عمليات سمپاشيي دارد.

به عبارتي مقادیر کمتر آن نشان دهنده مهارت بيشتر پيشبيني

از این رو انتظار ميرود بيا افيزایش دقيت ميدل در پييشبينيي

است .مقدار این کمييت در آزميایش مرجيو محصيول سييب

بارش نتایج زمان مناسب سيم پاشيي نييز بهبيود قابيل تيوجهي

وگندم به ترتيب برابر  0/16و  0/16مي باشد .همانگونه که

داشته باشد .به این منظور ميتوان از روشهاي متداول و ساده

از نمودار دیده ميشود هنگيامي کيه مقيادیر دیيدباني بيارش

پسپردازش برونداد ميدل بيراي کمييت بيارش (بيراي مثيال،

جانشين مقادیر پيشبيني شده این پارامتر توسط مدل ميشيود

شيرغالمي )1389 ،استفاده نمود .بيراي بررسيي مييزان تياثير

(آزمایش یک) ،کميت هشدارهاي نادرست محصيول سييب

پييسپييردازش بيير برونييداد مسييتقيم بييارش مييدل ،نمودارهيياي

وگندم به ترتيب از  0/16و  0/16به  0/11و  0/005نسبت

کميتهاي راستي آزميایي بيراي دادههياي خيام بياد و دميا و

بييه آزمييایش مرجييو بهبييود ميييیابييد در ایيين آزمييایش نسييبت

دادههيياي پييسپييردازش شييده بييارش مييدل بييراي برخييي

هشدارهاي نادرست محصول سيب وگندم به ترتيب  0/05و

ایستگاههاي همدیدي در تهران که محصول عمده آنها سييب

 0/155درصد نسبت به آزميایش مرجيو بهبيود یافتيه اسيت.

و گندم است ترسيم شده است .در این نمودارهيا (-5الي

هنگامي که مقادیر دیدباني باد جانشين مقادیر پيش بيني شيده

 )،نتایج حاصل از محاسبه کميتهاي راسيتيآزميایي بيراي

این پارامتر توسط مدل مي شود (آزمایش دو) ،کميت نسيبت

پيييشبينيييهيياي واسيينجي و غييير واسيينجي در آسييتانههيياي

هشدارهاي نادرست محصول سيب وگنيدم بيهترتييب  0/1و

متصوص به هر محصول دیده ميشود .نتایج نشيان مييدهيد

 0/02درصد نسبت به حالت مرجيو کياهش یافتيه اسيت .در

که استفاده از پيس پيردازش بيراي برونيداد خيام ميدل نتيایج

آزمایش سه ،مقادیر دیدباني دميا جانشيين مقيادیر پييشبينيي

نهایي را بهبود ميبتشد بيه گونيهاي کيه کمييتهياي نسيبت

شده این پارامتر توسط مدل ميشود .در این آزمایش کمييت

صحيح ،امتياز تهدیيد ،اریبيي و نسيبت هشيدارهاي نادرسيت

نسبت هشدارهاي نادرست محصول سييب وگنيدم بيهترتييب

براي محصول سيب به ترتييب  0/09 ،0/03 ،0/03و 0/03

 0/03و  0/01درصد نسبت به آزمایش مرجو کياهش یافتيه

و بييراي گنييدم بييه ترتيييب  0/08 ،0/05 ،0/02و  0/02بييه

است .به طور کلي ميتوان گفيت کيه برونيداد خيام ميدل از

نسبت کمي بهبود ميیابد .پس ميتوان استفاده از نتایج نهایي

دقيت قابيل قبيولي بيراي پييشبينيي زميان مناسيب سيمپاشيي

براي پيش بيني زمان مناسب سم پاشي را در استفاده عمليياتي

برخورداراسييت .همچنييين بييا توجييه بييه اینکييه در آزمييایش 1

توصيه کرد.

کميتهاي نسيبت صيحيح ،امتيياز مهيارتي ،اریبيي و آهنيگ

ال

،

شکل شماره  -4کميت نسبت هشدارهاي نادرست زمان مناسب سمپاشي براي سيب (ال ) و گندم ()،

و
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الف

ب
شکل شماره  -5مقایسه کميتهاي راستآزمایي براي سيب (ال ) و گندم ()،

پيش بينيي کميي بيارش ،بياد و دميا ،وابسيته بيه دقيت
پيشبينيهایي است که توسط ميدلهياي هواشناسيي انجيام
ميشود ،اما مدلهاي هواشناسي بيراي پييشبينيي کمييتهيا
(بارش ،دما )...،همواره دچار خطاي سامانمند و عدم قطعيت
در نتایج حاصله ميباشند.
با توجه به مطالب گفتيه شيده در تحقيي حا ير و بيه
منظور دستيابي به پيشبيني دقي تر زميان سيمپاشييهياي 24

برونداد مدل را کاهش دهد .بنابراین استفاده از پيسپيردازش
براي پيشبيني بارش مدلها مفيد و روري ميباشد.
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