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 بیىی ببرشبزرسی تأثیز تعذاد اعضبی یک سبمبوٍ َمبدی بز دقت پیص
 

 2*مجیذ آسادی، 1سیذٌ عبطفٍ محمذی

  دکتزی، پضٍّؾگبُ َّاؽٌبعی ٍ فلَم خَ -1

  پضٍّؾگبُ َّاؽٌبعی ٍ فلَم خَداًؾیبر،  -2

 (11/10/1401 :یزػپذ یخ، تبر12/09/1401 :یبفتدر یخ)تبر

 ذٌیچک
ّبی  ثیٌی ثیٌی ٍضـ َّا، فذٍر پیؼ ّبی یقیٌی هتٌبؽز اعت. در هزاکش پیؾزفتِ پیؼ ثیٌی ّبی احتوبالتی ثیؾتز اس پیؼ ثیٌی کبرایی پیؼ ارسػ اقتقبدی ٍ

فضَی تؾکیل ؽذُ اعت کِ ّز یک اس افضبی آى یک اخزای  18ّوبدی احتوبالتی اس اّویت سیبدی ثزخَردار اعت. در ایي پضٍّؼ، اثتذا یک عبهبًِ 

ّبی عخت افشاری، دعتیبثی ثِ یک عبهبًِ ّوبدی ثب تقذاد افضبی فیشیکی خبؿ اعت. ثِ فلت ٍخَد هحذٍدیت ثب یک پیکزثٌذی WRFهغتقل اس هذل 

ثِ تبریخچِ خغبی هذل در یک دٍرُ آهَسػ ثِ ّز فضَ ّوبدی ثب تَخِ  BMAپزداسػ آهبری کوتز ٍ حفؼ کبرایی یک ّذف افلی اعت. در رٍػ پظ

ثیٌی فضَ کبّؼ پیذا کزدُ اعت. هقبیغِ پیؼ 7ؽَد. در ایي هغبلقِ، ثب حذف افضبء ثب ٍسى کوتز، اًذاسُ عبهبًِ ّوبدی ثِ یک ٍسى تخقیـ دادُ هی

 حیًتبّوچٌیي  فضَی اعت. 18فضَی دارای فولکزدی هؾبثِ ثب عبهبًِ ّوبدی  7احتوبالتی ثِ دعت آهذُ اس ّز دٍ عبهبًِ ّوبدی ًؾبى داد کِ عبهبًِ ّوبدی 

 ثزخَردار اعت.  یاس هْبرت کبف عبفتِ 24 یثبرػ تدوق یفبدر ؽذُ ثزا یاحتوبالت یٌیثؼیپ کِ دٌّذیه ًؾبى
 

  .BMAپزداسػ ّوبدی ، رٍػ پظWRFثیٌی احتوبالتی، عبهبًِ ّوبدی، هذل ثیٌی فذدی ٍضـ َّا، پیؼپیؼ کلمبت کلیذی:

 

 مقذمٍ

-(، قبدر ثِ ؽجیNWPِثیٌی فذدی ٍضـ َّا )ّبی پیؼهذل

عبسی حزکبت خَ ثب اعتفبدُ اس قَاًیي فیشیکی ٍ دیٌبهیکی 

ثشار اس اّب حبکن ثز آى ّغتٌذ. ثذٍى ّیچ تزدیذی، ایي هذل

ّبی َّاؽٌبعی گیزیّبی ٍضـ َّا ٍ تقوینثیٌیافلی در پیؼ

 ؼیپ پی آىٍ در  NWP یّبهذل ّغتٌذ. اس عزف دیگز،

ًیغتٌذ ٍ ّوَارُ  ٍ ثذٍى خغب قیکبهالً دق ٍضـ َّا ّبی یٌیث

ثیٌی ٍضـ َّا ًؾأت دارای فذم قغقیت ّغتٌذ. خغب در پیؼ

ؾز اس خَ ٍ ّبی هَخَد در درک ًؾزی ثگزفتِ اس هحذٍدیت

ّب ّب اعت. ایي هحذٍدیتثیٌیتَاى فولیبتی در تَلیذ پیؼ

ثِ ؽزایظ  سیبد ًغجت ّوزاُ ثب هبّیت آؽَثٌبک خَ )حغبعیت

ثیٌی کبهل ٍ ثذٍى پیؼ یک اًذ کِ فذٍراٍلیِ( ثبفث ؽذُ

 خغب اس ٍضقیت آیٌذُ َّا در فول غیز هوکي ثبؽذ.

فذم قغقیت هَخَد در  ّوزاُ ثب ثزآٍردی اس ،ثیٌیفذٍر پیؼ

 ّبی کبرثزدی ثغیبر هْن ٍثیٌی ثِ فَرت کوی اس خٌجِپیؼ

 ای ّوبدی اس پیؼضزٍری اعت. ایي اهز ثب ایدبد عبهبًِ

ثٌذی فیشیکی ّبی ٍضـ َّا کِ در ؽزایظ اٍلیِ یب فزهَل ثیٌی

 ؽَد.ثب یکذیگز هتفبٍت ّغتٌذ، هحقق هی NWPّبی  هذل

 آؽَثٌبک خَ تیًقؼ هبّ ٍ یٌیثؼیپ یاگزچِ هٌبثـ خغب

 یکِ توبم هٌبثـ خغب عبهبًِ کی یعزاحاهب ، هؾخـ اعت

ثِ  سهیي ثِ عغح کیًشد یزّبیهتغ یثزا ضُیرا ثِ ٍ یٌیثؼیپ

ثِ دلیل  .دؽَار اعتثغیبر کٌذ  لحبػ قیرٍػ قبثل افتوبد ٍ دق

 گیزیًوًَِ ،ِیاٍل ظیؽزا تیفذم قغق ـیتَسًبؽٌبختِ ثَدى 

، اثقبد يیفالٍُ ثز ات. غیً پذیزاهکبىآى تَسیـ اس  یتقبدف

یک عبهبًِ  اًذاسُ ثغیبر ثشرگتز اسّب( َىیلی)ه یٌیثؼیلِ پأهغ

ّب تَسیـاگز  یحت يیثٌبثزا. ّب( اعتقبثل اخزا )دُ ّوبدی

تَاى ثِ اًذاسُ ، در یک عبهبًِ ّوبدی ًویثبؽٌذ ّن ؽٌبختِ ؽذُ

ٍخَد ، کزد. ّوچٌیي گیزیًوًَِهزثَعِ  یّبـیتَسکبفی اس 

 ی دیٌبهیکیّبهذلی ثٌذدر فزهَلّبی هختلف تقزیتٍ  خغب

ؽَد. ثِ ّوبى دالیلی کِ ثیٌی هیثبفث ایدبد اریجی در پیؼ

ّبی ثیٌیپزداسػ دارًذ، پیؼًیبس ثِ پظ ّبی هٌفزدثیٌیپیؼ

پزداسػ ًیبس دارًذ ثب ایي تفبٍت کِ ثزای ّوبدی ًیش ثِ پظ

ذگی احتوبالتی، فالٍُ ثز تقحیح اریجی، دعتیبثی ثِ ٍاعٌدی

 .(2019)ًٍیتغن ٍ ّوکبراى،  افالح پزاکٌذگی ًیش السم اعت

ثزًٍذاد یک عبهبًِ پزداسػ پظ ی ثزایهختلف ّبیرٍػ

گیزی کِ اس ثیي آًْب دٍ رٍػ هیبًگیي اعتّوبدی ارایِ ؽذُ 
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آسادی ٍ هحوذی،  ؛2005)رافتزی ٍ ّوکبراى، ( BMAثبیشی )

ٍ آهبرُ ثزًٍذاد هذل ّوبدی ( 1397ی ٍ ّوکبراى، ؛ فتح1398

(EMOS)  ،لٌگ ٍ ّوکبراى، ؛ 2005)ًیتیٌگ ٍ ّوکبراى

ثِ دلیل کبرایی ٍ دقت  (1400هالیی ٍ ّوکبراى، دُ؛ 2020

ثبالتز هحجَثیت ثیؾتزی دارًذ. در ّز دٍ رٍػ، پبراهتزّبی 

ّبی ثیٌیای اس پیؼثب هدوَفِ ثیٌیتَسیـ ًْبیی پیؼ هدَْل

گذؽتِ ٍ هؾبّذات هتٌبؽز ثب آًْب در یک دٍرُ آهَسػ لغشاى 

ّبی عبهبًِ )ثزای تغبثق خَدکبر ثب تغییزات فقلی یب ثزٍسرعبًی

ؽًَذ. در هغبلقِ حبضز، اس رٍػ ّوبدی(، تخویي سدُ هی

BMA پزداسػ عبهبًِ ّوبدی ٍ تخویي تبثـ چگبلی ثزای پظ

تفبدُ ؽذُ اع رٍساًِثبرػ تدوقی  (PDFثیٌی )احتوبل پیؼ

ثیٌی یک ، تبثـ چگبلی احتوبل پیؼBMAاعت. در رٍػ 

عبهبًِ ّز یک اس افضبی هٌفزد هتٌبؽز ثب  PDFهیبًگیي ٍسًی اس 

ٍسى ّز فضَ، هٌقکظ ّوبدی ثب اریجی تقحیح ؽذُ اعت کِ 

ثیٌی در عَل دٍرُ کٌٌذُ عْن آى فضَ در هْبرت پیؼ

تَاثـ  ّبی هختلف َّاؽٌبعی اسآهَسػ اعت. رفتبر هیذاى

ثب در ًؾز  BMAکٌذ. ثٌبثزایي، رٍػ هتفبٍتی تجقیت هی تَسیـ

ؽَد. گزفتي قَاًیي حبکن ثز تَسیـ آى پبراهتز ثِ کبر گزفتِ هی

ثیٌی دهب ٍ فؾبر اس تَسیـ ًزهبل ثِ فٌَاى هثبل، ثزای پیؼ

؛ 2011سادُ ٍ ّوکبراى، ؛ علغبى2005)رافتزی ٍ ّوکبراى، 

(، ثزای 2016ذی ٍ ّوکبراى، ؛ هحو2019دیبس ٍ ّوکبراى، 

دار هبًٌذ ثیٌی عزفت ثبد اس یک تَسیـ ًبهٌفی ٍ چَلِپیؼ

( یب 1400هالیی ٍ ّوکبراى، ؛ د2014ُ)ثبراى،  ًزهبل ثزیذُ

ثیٌی ثبرػ ( ٍ ثزای پیؼ2010ٍ ّوکبراى،  )اعالتزتَسیـ گبهب 

؛ اعویتظ ٍ 2007تدوقی اس تَسیـ گبهب )اعالتز ٍ ّوکبراى، 

؛ ًٍیتغن ٍ ّوکبراى، 2015ٍ ّویل،  ؽیَرر؛ 2010کک، 

 ؽَد.( اعتفبدُ هی1397؛ فتحی ٍ ّوکبراى، 2019

فضَی ثب اخزای هذل  18در هغبلقِ حبضز، یک عبهبًِ ّوبدی 

WRF ُثیٌی ثبرػ ّبی فیشیکی هختلف ثزای پیؼثب عزحَار

ّبی هَخَد ثِ دلیل هحذٍدیتتدوقی رٍساًِ ایدبد ؽذُ اعت. 

ٍ دعتیبثی ثِ یک عبهبًِ ّوبدی ثب تقذاد  در اخزای فولیبتی

ّبی افضبی کوتز ٍ کبراتز، اًذاسُ عبهبًِ ّوبدی ثب هقبیغِ ٍسى

فضَ کبّؼ یبفتِ  7ثِ  BMAهحبعجِ ؽذُ اس افوبل رٍػ 

ّبی هتذٍال ّبی تَلیذ ؽذُ ثب رٍػثیٌیدقت پیؼ اعت.

پذیزی ثزرعی ؽذُ اعت. عٌدی هبًٌذ ًوَدار اعویٌبىدرعتی

ثیٌی ؽبهل  هحقَالت قبثل اعتفبدُ در هزکش پیؼّوچٌیي 

 ثیٌی ّوبدیّب ٍ ًوَدار هتئَگزام پیؼٍ فذکاحتوبالت  ًقؾِ

 ؽًَذ.هقزفی هی

-، رٍػ پظ2عبختبر هقبلِ ثِ ایي فَرت اعت کِ در ثخؼ 

ؽَد. ثِ عَر هختقز تَضیح دادُ هی BMAپزداسػ ّوبدی 

ّبی هختلف ّبی هَرد اعتفبدُ ٍ پیکزثٌذی، داد3ُدر ثخؼ 

ّب در ثیٌیعٌدی پیؼؽًَذ. ًتبیح درعتیهقزفی هی WRFهذل 

ای اس هحقَالت ارائِ ؽذُ ثِ عبسهبى ٍ هقزفی ًوًَِ 4ثخؼ 

ؽًَذ. در اًتْب، هغبلت آٍردُ هی 5َّاؽٌبعی کؾَر در ثخؼ 

 ؽًَذ.ثٌذی هیخوـ 6ثیبى ؽذُ در هغبلقِ حبضز در ثخؼ 

 

 BMAپزداسش ريش پس

هیبًگیي گیزی هذلْب ثِ  رٍػ ،(2005ّوکبراى )رافتزی ٍ 

را  (BMA: Bayesian Model Averagingرٍػ ثیضی )

ّبی دیٌبهیکی ثغظ  هذلایدبد ؽذُ اس ّبی ّوبدی  ثزای عبهبًِ

تَاًذ ثِ فٌَاى  ّب ًؾبى دادًذ کِ چغَر ایي رٍػ هی دادًذ. آى

ّبی ّوبدی اعتفبدُ  پزداسػ آهبری ثزای عبهبًِ یک رٍػ پظ

ّوزاُ ثب تیشی اس  ٍاعٌدیذُثیٌی  ّبی پیؼPDFٍ  ؽَد

 ّبی ٍضـ َّای آیٌذُ تَلیذ کٌذ. کویت

(، 2005ارائِ ؽذُ تَعظ رافتزی ٍ ّوکبراى ) BMAدر هذل 

یک تبثـ چگبلی احتوبل    ثزای ّز فضَ ّوبدی 

پبراهتزی اعت کِ ثبیذ    ؽَد کِ ثزاسػ هی  (       )  

ثزای  BMAثیٌی گبلی احتوبل پیؼتخویي سدُ ؽَد. تبثـ چ

 فضَی ثِ فَرت سیز اعت: Mدر یک عبهبًِ ّوبدی  xهتغیز 

(1)  (         )

 ∑  

 

   

  (       )  

در دٍرُ    ثب فولکزد ًغجی فضَ ّوبدی    کِ ٍسى 

ٍ                  آهَسػ راثغِ دارد ٍ  

∑   
 
     . 

ثزای تخویي تبثـ چگبلی احتوبل ( 2007) اعالتز ٍ ّوکبراى

 اهب آًْباعتفبدُ کزدًذ.  اس تَسیـ گبهب ثیٌی ثبرػ تدوقیپیؼ

ّبی گبهب ثِ هقبدیز تدوقی دیذثبًی  دریبفتٌذ کِ تغجیق تَسیـ

خبم تغجیق خَثی ًیغت. ثب تَخِ ثِ ایي ٍضقیت، ثِ خبی تغجیق 
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ب را ثِ تَسیـ گبهب ثِ خَد هقبدیز دیذثبًی ثبرػ، تَسیـ گبه

هقبدیز دیذثبًی تغجیق دادًذ ٍ دریبفتٌذ کِ هختلف ّبی  تَاى

آیذ کِ تَسیـ گبهب ثِ ریؾِ  ثْتزیي تغجیق سهبًی ثِ دعت هی

تبثـ  ثٌبثزایي، عَم هقبدیز دیذثبًی ثبرػ تغجیق دادُ ؽَد.

کِ  ؽزعی اس ریؾِ عَم، ثِ (    )  احتوبل ؽزعی  چگبلی

ٍ  αثب پبراهتز ؽکل  تَسیـ گبهب ،هثجت ثبؽذ  هقذار ثبرػ 

 :سیز اعت PDFدارای β بطیپبراهتز هق

(2)       (    )  
 

  
   (  )

        (     )  

سیز ثغتگی  رٍاثظثب    ثیٌی  پبراهتزّبی تَسیـ گبهب ثِ پیؼ

 :دارًذ

(3)                                                          
     

  
            

𝝁کِ 
 
  هیبًگیي تَسیـ ٍ       

      
ٍاریبًظ آى   

ثزای ّز فضَ، تَعظ رگزعیَى     ،    پبراهتزّبی  اعت.

ثِ فٌَاى هتغیز ٍاثغتِ ٍ ریؾِ  ّبی ثبرػ غیز ففز خغی دیذثبًی

ثیٌی ؽذُ ثِ فٌَاى هتغیز  عَم هقذار تدوقی ثبرػ پیؼ

 ؽًَذ. ثیٌی کٌٌذُ تقییي هی پیؼ
 

 َبمذل ي دادٌ

عبفتِ در  24ّبی دیذثبًی ثبرػ تدوقی در ایي پضٍّؼ اس دادُ

ایغتگبُ ّوذیذی در عغح کؾَر اعتفبدُ ؽذُ اعت کِ  406

رٍس   UTC 06ّز رٍس تب   UTC 06اس عبفتثبرػ تدوقی 

اس  ،هَرد هغبلقِفضَی  18عبهبًِ ّوبدی  ؽَد.ثقذ را ؽبهل هی

 تؾکیل ؽذُ اعت؛ WRFّبی فیشیکی هختلف هذل پیکزثٌذی

ّبی فیشیکی عبسیپبراهتزی ،ای کِ ّز فضَ عبهبًِثِ گًَِ

هختلف )خزدفیشیک، ّوزفت، الیِ هزسی، عغح سهیي ٍ 

( هزثَط ثِ خَد ٍ ثلٌذ ّبی هزثَط ثِ تبثؼ هَج کَتبُ عزحَارُ

ٍ خشئیبت آى در  (2008ٍ ّوکبراى،  کا دارد )اعکبهبرٍر

داهٌِ ثب . ثزای اخزای هذل دٍ اعت آٍردُ ؽذُ 1خذٍل 

تزاس  قبئن در ًؾز  27کیلَهتز ٍ  9ٍ  27ّبی افقی تفکیک

ًؾبى  1ّب در ؽکل خغزافیبیی داهٌِ هحذٍدُگزفتِ ؽذُ اعت. 

عبفت اعت کِ  138 ی هذل. هذت سهبى اخزادادُ ؽذُ اعت

 06ى پبیبى آى عبفت ٍ سهب UTC 12سهبى ؽزٍؿ ّز اخزا در 

UTC  .ثزای ؽزایظ هزسی ٍ اٍلیِ هذلؽؼ رٍس ثقذ اعت 

WRF ُّبی خْبًی اس دادGFS درخِ  5/0 افقی ثب تفکیک

ثِ ًقبط  رٍػ دٍ خغی ثزًٍذاد هذل ثباعتفبدُ ؽذُ اعت. 

 اعت. ؽذُ یبثیدرٍى ّبی ّوذیذی()ایغتگبُدیذثبًی 
 

 سىجیوتبیج درستی

-ثزای پظ BMAّوبى عَر کِ پیؾتز گفتِ ؽذ، اس رٍػ 

ثزآٍرد ثیٌی ّوبدی اعتفبدُ ؽذُ اعت کِ پزداسػ پیؼ

لغشاى  یدٍرُ آهَسؽیک  یّب ثزاعبط دادُ آى یپبراهتزّب

 پضٍّؼ يیدر اّبی فَرت گزفتِ، ثب تَخِ ثِ ثزرعی .اعت

رٍسی کِ ثبرػ هخبلف  80) رٍس 80ثزای ثبرػ  دٍرُ آهَسػ

 15اس ثیٌی لحبػ ؽذُ اعت. قجل اس ّز رٍس پیؼ (ففز ثَدُ

ّبی پز ثبرػ کؾَر( ثِ فٌَاى )هبُ 2020هِ  15تب  2020صاًَیِ 

ثِ دلیل هؾبثْت ًتبیح ثِ   دٍرُ آسهَى در ًؾز گزفتِ ؽذُ اعت.

ثیٌی در عٌیي هختلف ٍ عٌدی پیؼآهذُ اس درعتی دعت

فقظ  ّب ٍ ففحبت، در ایٌدبخلَگیزی اس اسدیبد تقذاد ؽکل

 عبفتِ آٍردُ ؽذُ اعت. 48ثیٌی عٌدی پیؼًتبیح درعتی

هیبًِ تبثـ چگبلی احتوبل گبهب ثِ دعت آهذُ ثب اعتفبدُ اس رٍػ 

BMA ثبرػ تدوقی ثیٌی قغقیتَاى ثِ فٌَاى یک پیؼرا هی 

پزداسػ در ًؾز گزفت. ثزای هقبیغِ ًتبیح پظ اس افوبل پظ

توبل ثب افضبی خبم ، هیبًِ تبثـ چگبلی احBMAآهبری ثِ رٍػ 

ّبی هتذاٍل آهبری ثزای  ّوبدی هقبیغِ ؽذُ اعت. اس عٌدِ

تَاى ثِ هیبًگیي خغب  ثیٌی قغقی هیآسهبیی پیؼ راعتی

   
 

 
∑ (     )
 
، هیبًگیي قذر هغلق خغب    

    
 

 
∑        
 
  ٍ ریؾِ هیبًگیي هزثـ خغب    

     √
 

 
∑ (     )

  
   ثِ عَری کِ  کزدبرُ اؽ    

تقذاد کل  nام ٍ iهؾبّذُ در ًقغِ  هقذار   ثیٌی، هقذار پیؼ

 ًقبط اعت.

ّز یک اس افضب ٍ هیبًِ تبثـ  ME ،RMSE  ٍMAE هقبدیز

عبفتِ  24چگبلی احتوبل در دٍرُ آسهَى ثزای ثبرػ تدوقی 

فضَ  18ؽوبرُ  ،هحَر افقی کِ آٍردُ ؽذُ اعت 2در ؽکل 

عبهبًِ ّوبدی ٍ هحَر فوَدی هقذار خغب ثِ هیلیوتز اعت. 

ثقذ  MAE  ٍRMSEؽَد، دیذُ هی 2ّوبى عَر کِ در ؽکل 

ٍ تخویي تبثـ  BMAپزداسػ آهبری اس افوبل رٍػ پظ

-ٍ ثذعت آٍردى هیبًِ آى ثِ فٌَاى یک پیؼچگبلی احتوبل 

زی کوت هقذار ّز یک اس افضبی ّوبدیًغجت ثِ ثیٌی قغقی 
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ثیٌی  ًؾبى دٌّذُ فولکزد خَة ایي رٍػ ثزای پیؼدارد ٍ 

 عبفتِ اعت. 24ثبرػ تدوقی 
 

 WRFَبی فیشیکی مختلف در اجزای مذل طزحًارٌ -1جذيل 

 خزد فیشیک فیشیک َمزفت سطح سمیه الیٍ سطحی الیٍ مزسی
فیشیک تببص 

 مًج کًتبٌ

فیشیک تببص 

 مًج بلىذ

عضً 

 َمبدی

YSU 
MM5 Monin-

Obukhov 
Unified Noah Kain-Fritsch Lin et al Goddard RRTM 1 

Mellor-Yamada-

Janjic 
Janjic Unified Noah Kain-Fritsch Lin et al Goddard RRTM 2 

Shin-Hong 
MM5 Monin-

Obukhov 
Unified Noah Kain-Fritsch Lin et al Goddard RRTM 3 

YSU 
MM5 Monin-

Obukhov 
Unified Noah Kain-Fritsch Ferrier Goddard RRTM 4 

Mellor-Yamada-

Janjic 
Janjic Unified Noah Kain-Fritsch Ferrier Goddard RRTM 5 

Shin-Hong 
MM5 Monin-

Obukhov 
Unified Noah Kain-Fritsch Ferrier Goddard RRTM 6 

YSU 
MM5 Monin-

Obukhov 
Unified Noah Kain-Fritsch WSM 6-class Goddard RRTM 7 

Mellor-Yamada-

Janjic 
Janjic Unified Noah Kain-Fritsch WSM 6-class Goddard RRTM 8 

Shin-Hong 
MM5 Monin-

Obukhov 
Unified Noah Kain-Fritsch WSM 6-class Goddard RRTM 9 

Mellor-Yamada-

Janjic 
Janjic Unified Noah Kain-Fritsch Lin et al Dudhia RRTM 10 

Grenier-Bretherton-
McCaa 

MM5 Monin-
Obukhov 

Unified Noah 
Betts-Miller-

Janjic 
Lin et al Goddard RRTM 11 

Grenier-Bretherton-

McCaa 

MM5 Monin-

Obukhov 
Unified Noah 

Betts-Miller-

Janjic 
Ferrier Goddard RRTM 12 

Grenier-Bretherton-
McCaa 

MM5 Monin-
Obukhov 

Unified Noah 
Betts-Miller-

Janjic 
WSM 6-class Goddard RRTM 13 

Mellor-Yamada-

Janjic 
Janjic RUC 

Betts-Miller-

Janjic 
Lin et al fast RRTMG RRTM 14 

Mellor-Yamada-
Janjic 

Janjic RUC 
Betts-Miller-

Janjic 
Ferrier fast RRTMG RRTM 15 

Mellor-Yamada-

Janjic 
Janjic RUC 

Betts-Miller-

Janjic 
WSM 6-class fast RRTMG RRTM 16 

YSU 
MM5 Monin-

Obukhov 
RUC 

Betts-Miller-
Janjic 

Thompson Dudhia RRTM 17 

Mellor-Yamada-

Janjic 
Janjic RUC 

Betts-Miller-

Janjic 
Thompson Dudhia RRTM 18 

 

 
 WRFدر اجزای مذل  2ي  1محذيدٌ در وظز گزفتٍ ضذٌ بزای دامىٍ  -1 ضکل
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عضً سبمبوٍ َمبدی ي میبوٍ تببع چگبلی احتمبل بذست آمذٌ بٍ عىًان یک  18َز یک اس  RMSEي  ME ،MAEخطبی  -2ضکل 

 سبعتٍ 24بیىی قطعی بزای ببرش تجمعی پیص

 

 ثزای دعتیبثی ثِ یک عبهبًِ ّوبدی ثب تقذاد افضبی کوتز ثذٍى

ثِ ّز فضَ  بفتِی ـیتخقکبّؼ دقت ثزًٍذاد عبهبًِ، اس ٍسى 

(، ثِ فٌَاى اّویت 2005عجق کبر ًیتیٌگ ٍ ّوکبراى ) یّوبد

ٍ ًقؼ آى فضَ در عبهبًِ ّوبدی اعتفبدُ ٍ افضبء ثب اّویت 

کوتز اس عبهبًِ حذف ؽذُ اعت. هٌغق اًدبم ایي کبر آى اعت 

کِ در فَرت ٍخَد ّوجغتگی ثیي ثزًٍذاد ثزخی اس افضبی 

 BMAعبهبًِ )ثزای هثبل دٍ فضَ(، فول ٍایبسػ در رٍػ 

زای تخقیـ ٍسى ثِ افضبی عبهبًِ، ٍسى سیبد را فقظ ثِ یکی ث

-اس دٍ فضَ هَرد ًؾز تخقیـ خَاّذ داد. ثِ ثیبى دیگز هی

تَاى افضبی ثب ٍسى کوتز را ثذٍى اس دعت دادى اعالفبت 

 BMAحذف کزد. ثزای ایي هٌؾَر، ثب اعتفبدُ اس رٍػ 

فضَ ّوبدی در دٍرُ آسهَى )اس  18هیبًگیي ٍسى ّز یک اس 

الف ٍ 3( هحبعجِ ٍ در ؽکل 2020هِ  15تب  2020صاًَیِ  15

ة 3فزاٍاًی ٍسى ثیؾیٌِ ّز یک اس افضبی ّوبدی در ؽکل 

ؽَد، ًؾبى دادُ ؽذُ اعت. ّوبى عَر کِ در ایي ؽکل دیذُ هی

دارای ثیؾتزیي   17ٍ  13، 12، 11، 10، 4، 1افضبی ؽوبرُ 

ذ. ایي افضبء فزاٍاًی ٍسى ثیؾیٌِ ٍ ثیؾتزیي هیبًگیي ٍسى ّغتٌ

 7کِ دارای فولکزد ثْتزی ّغتٌذ ثزای تؾکیل عبهبًِ ّوبدی 

ؽًَذ ٍ عبیز افضبء اس عبهبًِ ّوبدی حذف فضَی اًتخبة هی

 ؽًَذ.هی

 

 
 يرٌ آسمًن . الف( میبوگیه يسن ي ة( فزاياوی يسن بیطیىٍ بزای َز یک اس اعضبی سبمبوٍ َمبدی در د3ضکل 
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پذیزی، یک گزاف هتذاٍل ثزای ارسیبثی  ًوَدار اعویٌبى

ثیٌی یک رخذاد  ثیٌی احتوبالتی اعت کِ احتوبل پیؼ پیؼ

)هحَر افقی ًوَدار( را در هقبثل فزاٍاًی ًغجی هؾبّذات آى 

ًوَدار، دّذ. در ایي  رخذاد )هحَر فوَدی ًوَدار( ًؾبى هی

پذیزی ٍ اهتیبس هْبرتی ثِ  ّبی قبثلیت اعویٌبى، تفکیک هؤلفِ

ؽًَذ. ّز چِ ًقبط ثِ ًیوغبس ًوَدار  خَثی ًوبیؼ دادُ هی

ثیٌی احتوبالتی دارای قبثلیت اعویٌبى  تز ثبؽٌذ پیؼًشدیک

ثیٌی احتوبالتی، ّزچِ  پذیزی پیؼ اعت. ثزای ثزرعی تفکیک

)هیبًگیي هؾبّذات( رٍی  ̅  ًقبط ثِ خظ افقی کِ دارای هقذار

پذیزی  هحَر فوَدی ًوَدار اعت ٍ ثِ خظ فذم تفکیک

پذیزی کوتزی  تز ثبؽٌذ، دارای تفکیکهَعَم اعت ًشدیک

عبس ساٍیِ ثیي دٍ خظ قبثلیت اعویٌبى ٍ فذم  ّغتٌذ. خظ ًین

پذیزی، خظ ثذٍى هْبرت اعت؛ اگز ًقبط ثیي خظ  تفکیک

ثیٌی اقـ ؽًَذ، یقٌی پیؼثذٍى هْبرت ٍ خظ قبثلیت اعویٌبى ٍ

 (.2019احتوبالتی دارای هْبرت اعت )ٍیلکظ، 

ثیٌی احتوبالتی ثب تقذاد افضبی ثزای ثزرعی حفؼ کبرایی پیؼ

پزداسػ ؽذُ ثیٌی خبم ٍ پظپذیزی پیؼ کوتز، ًوَدار اعویٌبى

ثب اعتفبدُ اس ّز دٍ عبهبًِ  BMAثبرػ تدوقی رٍساًِ ثِ رٍػ 

، 5، 0.1ّبی ثبرػ ثیؾتز اس  تبًِفضَی در آع 7ٍ  18ّوبدی 

 4آٍردُ ؽذُ اعت. در ؽکل  2هتز در ؽکل هیلی 20ٍ  10

پزداسػ ؽذُ در ّز ثیٌی احتوبالتی پظ ؽَد کِ پیؼ دیذُ هی

ثیٌی قبثل ثیٌی خبم یک پیؼدٍ عبهبًِ ّوبدی ًغجت ثِ پیؼ

پذیز ٍ ثب هْبرت اعت. ثب کبّؼ تقذاد  اعویٌبى، تفکیک

ثیٌی کبعتِ فضَ، اس کیفیت پیؼ 7ی ثِ افضبی عبهبًِ ّوبد

هیلیوتز )ؽکل  20ًؾذ ٍ فالٍُ ثز ایي، در آعتبًِ ثبرػ ثیؼ اس 

 .د( دارای فولکزد ثْتزی اعت4

 

 
 متزمیلی 21ي  11، 5، 1.1َبی بیطتز اس پذیزی بزای ببرشومًدار اطمیىبن -4ضکل 
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معزفی بزخی محصًالت سبمبوٍ َمبدی تًسعٍ دادٌ 

 ضذٌ

هختلف  ّبیعبفتِ در آعتبًِ 24 یًقؾِ احتوبالت ثبرػ تدوق

 احتوبل ّب،ًَؿ ًقؾِ يیفَرت کِ در ا يی. ثِ اؽَدیه نیتزع

 ؼیثبؽذ ًوب ؾتزیث بیکوتز  ایکِ پبراهتز هزثَعِ اس آعتبًِ يای

احتوبل آى کِ  بثذ،ی ؼیافشا ِ. ّز چِ هقذار آعتبًؽَدیدادُ ه

. ثِ فٌَاى بثذییاس آى آعتبًِ ثبؽذ کبّؼ ه ؾتزیهقذار پبراهتز ث

 0.1اس  تزؾیعبفتِ ث 24 یًقؾِ احتوبل ثبرػ تدوق 5هثبل، ؽکل 

 ِیفَر 18 خیتبر یفذم ٍقَؿ ثبرػ( را ثزا بی)ٍقَؿ  وتزیلیه

% تب 5 يی%، ث5دعتِ کوتز اس  5ت ثِ . احتوبالدّذیًؾبى ه 2021

 ثٌذی% دعت95ِاس  ؼی% ٍ ث95% تب 65%، اس 65% تب 35%، اس 35

اعت کِ در  يیًؾبى دٌّذُ ا ایزٍسُفی رًگ ثب ًقبط. اًذؽذُ

% اعت. ًقبط ثب رًگ 95اس  ؼیآى هٌبعق احتوبل ٍقَؿ ثبرػ ث

اعت کِ در آى هٌبعق احتوبل ٍقَؿ ثبرػ  يیسرد ًؾبى دٌّذُ ا

ّب در عٌیي هختلف ثزای عبیز آعتبًِ% اعت. 35% تب 5 يیث

 ؽًَذ.ّب ّز رٍس تْیِ هیثیٌی ایي ًقؾِپیؼ

ام، 5فذک  ّبیعبفتِ، ًقؾِ 24ثزای پبراهتز ثبرػ تدوقی 

-در عٌیي هختلف پیؼام 95ام ٍ 90ام، 75ام، 50ام، 25ام، 10

ذ. در ًقؾِ فذک، هقذار پبراهتز را ًؽَتَلیذ هی ثیٌی ّز رٍس

دٌّذ. هقذار در یک فذک هؾخـ اس تبثـ تَسیـ ًؾبى هی

فذک، احتوبل رخذاد پبراهتز کوتز اس هقذار ًؾبى دادُ ؽذُ 

، هَرد ًؾز هٌْبی فذک 100رٍی ًقؾِ اعت. اس هٌؾز هقبثل، 

ًقؾِ احتوبل رخذاد پبراهتز ثیؾتز اس هقذار ًؾبى دادُ ؽذُ رٍی 

عبفتِ در  24هقذار ثبرػ تدوقی  6ؽکل  ،اعت. ثِ فٌَاى هثبل

دّذ. ثِ ایي را ًؾبى هی 2021فَریِ  26ام در تبریخ 5فذک 

عبفتِ، کوتز اس  24% هقذار ثبرػ تدوقی 5هقٌب کِ ثِ احتوبل 

. ثِ اعت هقذاری خَاّذ ثَد کِ رٍی ًقؾِ ًؾبى دادُ ؽذُ

عبفتِ،  24رػ تدوقی % هقذار ثب95فجبرتی دیگز ثِ احتوبل 

 ثیؾتز اس هقذاری خَاّذ ثَد کِ رٍی ًقؾِ ًؾبى دادُ ؽذُ

 .اعت

ام در 95عبفتِ در فذک  24هقذار ثبرػ تدوقی  7ؽکل 

دّذ. ثِ ایي هقٌب کِ ثِ احتوبل را ًؾبى هی 2021فَریِ  26تبریخ 

عبفتِ، کوتز اس هقذاری خَاّذ  24% هقذار ثبرػ تدوقی 95

. ثِ فجبرتی دیگز ثِ اعت ًؾبى دادُ ؽذُثَد کِ رٍی ًقؾِ 

عبفتِ، ثیؾتز اس هقذاری  24% هقذار ثبرػ تدوقی 5احتوبل 

. ثٌبثزایي هقذار اعت خَاّذ ثَد کِ رٍی ًقؾِ ًؾبى دادُ ؽذُ

-ّبی پبییي، کوتز اس هقذار پبراهتز در فذکپبراهتز در فذک

 ّبی ثبال اعت. 

 

 
 2121 ٍیفًر 18 خیتبر میلیمتز در 1.1سبعتٍ بیطتز اس  24. وقطٍ احتمبالت ببرش تجمعی 5 ضکل
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 2121فًریٍ  26سبعتٍ در تبریخ  24ام ببرش تجمعی 5. وقطٍ صذک 6 ضکل

 

 
 2121فًریٍ  26سبعتٍ در تبریخ  24ام ببرش تجمعی 95. وقطٍ صذک 7 ضکل

 

ایغتگبُ ّوذیذی کؾَر ثزای عِ پبراهتز ثبرػ تدوقی  406در 

دهبی دٍ هتزی ًوَدارّبی  عبفتِ، عزفت ثبد دُ هتزی ٍ 6

 8 ذ. ؽکلًؽَثزای پٌح رٍس آیٌذُ تَلیذ هیّوبدی  هتئَگزام

یک ًوًَِ اس ایي ًوَدارّب را ثزای ایغتگبُ فزٍدگبُ هْزآثبد 

اعت را ًؾبى  2021فَریِ  23تْزاى کِ تبریخ ؽزٍؿ هذل 

ای هتئَگزام ّوبدی ًوَدارّبی خقجِدّذ. ًوَدارّبی  هی

ایي ًوَدارّب، اًذ. فضَ ّوبدی تَلیذ ؽذُ 7ثز اعبط  ّغتٌذ کِ

دٌّذ. ت آى ًؾبى هیثیٌی را ّوزاُ ثب فذم قغقیعزی سهبًی پیؼ

 . ّغتٌذثیٌی فضَ کٌتزلی خغَط قزهش رًگ هقذار پیؼ
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 سبعتٍ، سزعت ببد دٌ متزی ي دمبی دي متزی بزای ایستگبٌ مُزآببد تُزان 6بیىی ببرش تجمعی . متئًگزام پیص8 ضکل
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