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  يمقاله پژوهش
  

 يتاحتماال ينيب شيپ يبرا کيلجست ازشيوا و يزيبا يريگنيانگيم يواسنج يها روش ةسيمقا
  رانيا يرو بارش

  
  ٤يمشکوت نيرحسيام و ٣يکمال يغالمعل ،*٢يآزاد ديمج ،١يفتح مائده

  
  

  دهيچک
  
 يبرا WRF مدل مختلف يکربنديپ هشت از استفاده با يهماد ينيبشيپ ةسامان کي ياجرا از حاصل جينتا پژوهش، نيا در
 ينيب شيپ سامانه يها داده از هامدل ةياول و يمرز طيشرا يبرا شود.يم ارائه رانيا يرو بارش ياحتماالت يهاينيبشيپ ديتول

 کيلجست ازشيوا و )BMA( يزيبا يريگ نيانگيم يها روش .شد استفاده درجه ٥/٠ يافق کيتفک با GFS به موسوم يجهان
 شامل هاداده .شد اعمال ٢٠١٥- ٢٠١٦ زمستان و زييپا در ساعته ٧٢ و ٤٨ ،٢٤ بارش ياحتماالت يها ينيب شيپ يواسنج يبرا
 ،ROC و يريپذنانياطم ينمودارها از استفاده با ساعته ٢٤ يتجمع بارش ياحتماالت ينيبشيپ .بود يابيارز و آموزش ةدور دو
 داد نشان جينتا شد. يابيارز متر يليم ٢٥ و ١٥ ،١٠ ،٥ ،٥/٢ ،١/٠ يهاآستانه در RSS و RPSS يمهارت يازهايامت و RPS ازيامت
 ياگونههب ؛بود کيلجست ازشيوا روش از رتريپذکيتفک و رتريپذاعتماد BMA روش به يهماد ةسامان ياحتماالت ينيبشيپ که
 از حاصل جينتا .داشت يتوجه قابل بهبود ROC نمودار و يسنجنانياطم اردنمو ،يواسنج از پس BMA روش در که

 ساعته ٧٢ و ٤٨ ،٢٤ يها ينيب شيپ يبرا BMA روش در RPS ازيامت ،يواسنج از پس که دهد يم نشان يسنج يدرست
 .افتي کاهش خام ينيب شيپ به نسبت درصد ٣٤ و ٣٦ ،٤٠ ترتيب به کيلجست ازشيوا روش در و درصد ٣٨ و ٤٠ ،٤٥ ترتيب به
 يها ينيب شيپ يبرا يهماد سامانه خام برونداد کردن دهيواسنج يبرا BMA روش از استفاده که داد نشان جينتا يکلطور به

 را جينتا خام ينيب شيپ به نسبت و يجزي يبرتر کيلجست ازشيوا  روش به نسبت ،يمحاسبات کم يها نهيهز وجود با بارش
  شود. يم هيتوص ياتيعمل يها ينيب شيپ در آن از استفاده و داده بهبود يا مالحظه قابل طور به
  

  ک.يلجست ازشيوا ،يزيبا يريگنيانگيم ،WRF مدل ،يهماد ةسامان ،سنجي درستي احتماالتي، بينيپيش :يديکل يها واژه
  

 براي لجستيک وايازش و بايزي گيريميانگين واسنجي هاي روش مقايسة ضرايب تعيين .١٣٩٩ ا. مشکوتي و غ. کمالي م. آزادي م. فتحي ارجاع:
 .٣٧-٢٣: ٣٩ ايران. آب پژوهش مجله .ايران روي بارش يتاحتماال بيني پيش

                                                      
 آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات، تهران. ، دانشگاههواشناسی دانشجوي دکتري - ١
 ، تهران.و علوم جو ، پژوهشکده هواشناسيهواشناسی دکتري - ٢
 ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات، تهران.هواشناسی کشاورزی دکتري - ٣
  ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات، تهران.هواشناسی دکتري - ٤
  azadi68@hotmail.com نويسنده مسئول:  *

 ٠٨/٠٧/١٣٩٨تاريخ پذيرش:                                    ٣١/٠٢/١٣٩٨تاريخ دريافت: 

mailto:azadi68@hotmail.com


 ...بيني  پيش گيري بايزي و وايازش لجستيک برايميانگين واسنجيهاي  روش ةمقايس                                                                          ٢٤

 

   مقدمه
 يها ينيب شيپ بهبود و يجو يها دهيپد نيتر مهم از بارش
 از نيهمچن و ينيب شيپ مراکز ياصل اهداف از ،بارش

 ،همکاران و چي(فر است يقاتيتحق مراکز بزرگ مشکالت
 بارش جمله از ،يهواشناس يها تيکم ينيب شيپ ).١٩٩٨

 ،يشناس آب ،يخشکسال مانند يمسائل حيصح تيريمد يبرا
 نظر به يضرور هاليس ينيبشيپ و يکشاورز يهواشناس

 يهاتيکم ينيبشيپ در ياساس يابزارها از رسد.يم
 هوا وضع يعدد ينيبشيپ يهامدل ،يهواشناس مختلف

 داشته يتوجه قابل شرفتيپ هوا وضع ينيبشيپ در که
 و دقت با بارش ينيبشيپ همچنان حال، نيا با ؛است
 نيچند هامدل يخروج در .ستا مشکل اريبس باال کيتفک
 ريغ باًيتقر هاآن حذف که دارد وجود تيقطع عدم منبع

 رفتار خطا، منابع نيتر مهم از مورد دو است. ممکن
 در و يگوارداده و يدبانيد يخطا و جو سامانه آشوبناک

 همکاران، و انگي( است هياول طيشرا در خطا جهينت
 ١يهماد يهاسامانه از استفاده ر،ياخ يهاسال در .)٢٠١٢

 است. شده متداول هاتيقطع عدم کردن لحاظ يبرا
 عدم که است يعدد ينيبشيپ روش کي ،يهماد ةسامان
 يعدد يسازگسسته ةنحو و مدل هياول طيشرا در تيقطع

 نظر در را تيقطع عدم منابع ريسا و جو بر حاکم معادالت
 ينيبشيپ کي يجابه يهماد ةسامان نيبنابرا ؛رديگيم

 طيشرا در رييتغ از حاصل ينيب شيپ چند از منفرد، يقطع
 ينيبشيپ مدل يکيزيف يهاهرطرحوا در رييتغ ه،ياول

 ليتشک ينيبشيپ مدل يکيناميد هسته رييتغ اي يعدد
 را هاينيبشيپ توانيم ها،تيقطع عدم اعمال با شود.يم

 شتريب يبررس يبرا د.يبخش بهبود نظر مورد يزمان ةباز در
 مراجعه )٢٠٠٥( ژو پژوهش به توانيم يهماد ةسامان
   کرد.

 عيتوز تابع کي توانيم يهماد ةسامان از استفاده با
 مورد تيکم ياحتماالت ينيبشيپ يبرا )PDF( ٢احتمال

 احتمال عيتوز تابع رفتار از استفاده .کرد جاديا نظر
 احتمال ينيبشيپ اي ليس هشدار صدور يبرا ينيب شيپ

 مهارت وجود با دارد. ييباال تياهم يحد يهابارش داديرو
 ژهيو به هاينيبشيپ نيا ،يهماد يهاينيبشيپ اديز باًيتقر
 ٣فروپراکنش يدارا نيزم سطح يهواشناس يهاتيکم يبرا

 هستند. دهيرواسنجيغ نيبنابرا و )يناکاف (پراکنش
                                                      
1- Ensemble Forecasting 
2- Probability Density Function 
3- Under-dispersion 

 و لي(هم يارتبه نگاربافت مانند يگوناگون يآمار يها روش
 )،٢٠٠٦ لکس،ي(و کيلجست برازش )،١٩٩٨ ،يکلوچ

 و )٢٠٠٥ همکاران، و ي(رافتر ٤يزيبا يريگنيانگيم
 )٢٠٠٥ همکاران، و نگي(نت يگوس يهماد ٥نگيدرس
 سامانه کي خام برونداد کردن يواسنج و پردازشپس يبرا

 رياخ يهاسال در زين ما کشور در است. شده ارائه يهماد
 ينيبشيپ يها مدل يبرا يهماد سامانه توسعه يبرا تالش
 موارد نيا جمله از است. شده شروع هوا وضع يعدد

الف  ١٣٩٠ و ١٣٨٨( همکاران و يآزاد پژوهش به توان يم
 در ياتيعمل صورت به يهماد ينيبشيپ نمود. اشاره )و ب

و  هوتکامر ؛١٩٩٣ ،يکالن و (توت يديهمد اسيمق
 اسيمق در و )١٩٩٦ ،همکاران و يمولتن ؛١٩٩٦ ،همکاران

 همکاران، و نيشيوند ؛١٩٩٩ همکاران، و (استنشرد يانيم
 )٢٠٠٥ مس، و اکل ؛٢٠٠٢ مس، و تيميگر ؛٢٠٠١

   است. شده استفاده
 کي خام برونداد کردن يواسنج يبرا )٢٠٠٦( لکسيو

 نگيدرس ک،يلجست ازشيوا يها روش يهماد ةسامان
 برد. کار به را يگوس همگن ريغ ازشيوا و يگوس يهماد
 يبرا را روش سه نيا )٢٠٠٧( ليهم و لکسيو آن از پس

 و دما يرهايمتغ يبرا يهماد ةسامان برونداد يواسنج
 ٦ينيب شيبازپ ساله ٢٥ يها داده از نانآ .بردند کار به بارش
 استفاده )GFS٧( يجهان ينيب شيپ ستميس يهماد ةسامان
 و کيلجست ازشيوا يها روش که داد نشان جينتا .کردند

   بودند. روش نيبهتر يگوس همگن ريغ ازشيوا
 خام برونداد پردازشپس يبرا يآمار يهاروش رگيد از

 تابع روش نيا در که است BMA روش ،يهماد ةسامان
 توابع از يوزن نيانگيم اساس بر ينيبشيپ احتمال عيتوز
 دستهب سامانه ياعضا از کي هر ينيبشيپ احتمال عيتوز
 در يهماد ةسامان يهاعضو مهارت اساس بر هاوزن .ديآيم

 يبرا روش نيا د.نشويم زده نيتخم آموزش ةدور
 دما، يپارامترها يبرا يهماد سامانه خام برونداد يواسنج
 شده قرار يبررس جهان نقاط يبرخ در بارش و باد جهت
 BMA روش )٢٠٠٧( همکاران و لسونيو مثال يراب ؛است

 يعضو ١٦ يهماد ةسامان خام برونداد يواسنج يبرا را
 آن در آموزش ةدور .برد کارهب يسطح يدما پارامتر يبرا

 روش .بود يرفتنيپذ آمده دستهب جينتا و روز ٤٠ مطالعه

                                                      
4- Bayesian Model Averaging 
5- Dressing 
6- Reforecast 
7- Global forecast system 



 ٢٥                                                                                                 ١٣٩٩/ زمستان ٣٩/ پياپي ٤/ شماره ١٤ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

 

BMA ًهاآن عيتوز که يهواشناس يهاتيکم يبرا اساسا 
 فشار و دما (مانند دنشويم زده نيتخم نرمال عيتوز توسط
 يبرا روش نيا بعدها است. شده داده توسعه ا)،يدر سطح

 مثال يبرا ؛شد داده توسعه نرمال)ري(غ گريد يهاتيکم
 ينيبشيپ يبرا را BMA روش )٢٠١٠( همکاران و بائو
- نو يهايچگالاز انآن بردند. کار به باد جهت ةساعت ٤٨
 يبيار با يهماد عضو هر در آن يهامؤلفه عيتوز که سزيما

 يهاينيبشيپ و کردند استفاده ،بود متمرکز شده حيتصح
 )٢٠٠٧( همکاران و اسلوتر آوردند. دستبه را يسازگارتر

 گاما عيتوز کي و صفر در گسسته ةمؤلف کي از يبيترک از
 ةسامان ياعضا يبرا ينيبشيپ احتمال عيتوز تابع عنوانبه

 يبرا را BMA روش و کردند استفاده يهماد
 در ساعته ٢٤ يتجمع بارش ساعته ٤٨ يها ينيب شيپ

 دوره در يشمال يکايآمر در واقع آرام انوسياق يغرب شمال
 يهماد ةسامان از استفاده با ٢٠٠٤ تا ٢٠٠٣ يهاسال

 توانستند انآن بردند. کاربه واشنگتن دانشگاه اسيمقانيم
 يتاحتماال يهاينيبشيپ يبرا را احتمال عيتوز توابع
 يبهتر اريبس يواسنج يدارا که آورند دستبه بارش
 يهماد ةسامان ياعضا ١ياجماع انتخاب برونداد به نسبت

 از يبهتر يهانيتخم BMA روش جينتا ن،يهمچن بود.
 ازشيوا روش به نسبت پربارش يرخدادها احتمال
 در داشت. يهماد نيانگيم سوم ةشير يرو کيلجست

 يها روش از )٢٠٠٧ همکاران، و تراسلو( ،يگريد مطالعه
 بارش ينيب شيپ يواسنج يبرا BMA و کيلجست ازشيوا
 جينتا ،کردند دهاستفا مختلف يها آستانه در

 يحد بارش يها آستانه در که داد نشان ٢يسنج يدرست
 روش ن،يا بر عالوه دارد. يبهتر عملکرد BMA روش

BMA که دارد را تيمز نيا کيلجست ازشيوا به نسبت 
 چند هر کند. يم برآورد را ٣کامل احتمال عيتوز تابع

 تا داد توسعه را کيلجست ازشيوا روش )٢٠٠٩( لکسيو
 ياحتماالت يها ينيب شيپ بتوان هم روش نيا از استفاده با
   آورد. دستهب را ٤کامل احتمال عيتوز کي صورت به

 ياحتماالت يهاينيبشيپ صدور مطالعه نيا در ياصل هدف
 ٣٩٤ در ساعته ٢٤ يتجمع بارش ساعته ٧٢ و ٤٨ ،٢٤

 ةسامان کي پژوهش نيا در است. کشور يديهمد ستگاهيا
 جاديا مختلف يکيزيف يهاطرحواره با يعضو ٨ يهماد

                                                      
1- Consensus voting 
2- Verification 
3- Total probability density function 
4- Full-probability-distribution forecasts 

 ٢٤ يتجمع بارش خام برونداد يواسنج يبرا است. شده
- ٢٠١٦ زمستان و زييپا در يهماد سامانه از حاصل ساعته
 استفاده BMA و کيلجست ازشيوا يها روش از ،٢٠١٥
 ها)انسيوار و ها(وزن هاريمتغ ،BMA روش در است. شده
 با )بارش ينيبشيپ يبرا مناسب عيتوز( گاما عيتوز يبرا

 ةدور در هاينيبشيپ و يبانهديد يهاداده از استفاده
 از استفاده با هاريمتغ نيا د.نشويم زده نيتخم آموزش
 دنشويم زده نيتخم ٥نهيشيب يينما درست روش

 نيتخم يبرا کيلجست ازشيوا روش در ).٢٠٠٠ ،شباخهر(
 استفاده نهيشيب يينما درست روش از ازشيوا بيضرا

 ازشيوا يها روش به دهيواسنج ينيبشيپ عملکرد شود. يم
 نمودار ،٦يريپذنانياطم نمودار با BMA و کيلجست

٧ROC، ازيامت RPSيمهارت ازيامت و ٨ RPSSيابيارز ٩ 
  .اندشده

  

  قيتحق روش
 ١٠احتمال عيتوز تابع توانيم يهماد سامانه از استفاده با
)PDF( ينيب شيپ آن از استفاده با که کرد جاديا 

 عيتوز تابع رفتار ستفادها با شود.يم ديتول ياحتماالت
 ينيب شيپ اي ليس هشدار صدور يبرا ينيبشيپ احتمال
 با دارد. ييباال تياهم يحد يهابارش داديرو احتمال
 نيا ،يهماد يهاينيبشيپ اديز بايتقر مهارت وجود

 سطح تراز يهواشناس يهاتيکم يبرا ژهيو به هاينيب شيپ
  هستند. دهيرواسنجيغ نيبنابرا و پراکنش - فرو يدارا نيزم
 نيهمچن و ينيبشيپ تيقطع عدم کردن يکم يبرا

 يتعداد نده،يآ يهوا وضع احتمال يچگال تابع به يابيدست
 و پردازشپس يبرا يآمار پردازشپس يهاروشاز 

 شده ارائه يهماد سامانه کي خام برونداد کردن يواسنج
 ةتوسع يبرا تالش رياخ يهاسال در زين ما کشور در است.

 هوا وضع يعدد ينيبشيپ يهامدل يبرا يهماد سامانه
 يهاروش از پژوهش نيا در است. شده شروع

 يواسنج يبرا کيلجست ونيرگرس و يزيب يريگ نيانگيم
 نيا شرح به که است شده استفاده يهماد ةسامان برونداد
  :شوديم پرداخته هاروش

  

                                                      
5- Log-likelihood 
6- Reliability diagram 
7- Relative Operating Characteristics 
8- Ranked Probability Score 
9- Ranked Probability Skill Score 
10- Probability Density Function 
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  کيلجست ازشيوا روش
 ١ازشيوا از توان يم ريمتغ دو نيب رابطه نوع شينما يبرا

 مستقل ريمتغ کي نيب رابطه دنيسنج يبرا .کرد استفاده
 يمقدارها با وابسته ريمتغ کي با )وستهيپ يمقدارها (با
 ٢کيلجست ازشيوا مانند ييها ازشيوا از ديبا ،يفيک

 تنها وابسته ريمتغ ها پژوهش از ياريبس در .کرد استفاده
 ارزش دو از يکي فقط تواند يم و دارد ممکن جهينت دو

 يمعنا به کي ارزش معمول طور به .رديبپذ را کي اي صفر
 در .است آن وقوع عدم يمعنا به صفر ارزش و حادثه وقوع

 ريمتغ و يکم يمقدارها با مستقل ريمتغ کيلجست ازشيوا
   .است کي و صفر مقدار دو با يفيک وابسته

 مقدار يبرا ٣بخت نسبت ةمحاسب از ک،يلجست ازشيوا
 ليتحل در يديکل ياواژه .شوديم استفاده وابسته ريمتغ
 تميلگار که است ٤تيلوج نام به يتابع کيلجست ،ازشيوا

 سال در ٥برکسن را تيلوج مدل .است بخت يعيطب
 نيب P احتمال تيلوج د.کر يطراح بارنياول يبرا ١٩٤٤
  :ديآيم دستهب ريز ةمعادل از و است کي و صفر

)۱(       ( ) = log   1 −   = log( ) − log(1 −  ) 
 کي و صفر نيب P تيلوج باشد، e تميلگار ةيپا که يوقت

 د،يآيم دستهب تيلوج معکوس از کيلجست تابع .است
( )      اگر   :ميدار باشد، ∝=

)۲(         (∝) =    (∝)1 +    (∝) 

 روش .کنديم يرويپ کيلجست يمنحن از کيلجست مدل
 در .است يخط ازشيوا به هيشب کيلجست ازشيوا در عمل
 از را وقوع احتمال ماًيمستق کيلجست ازشيوا واقع
 .کنديم برآورد اند،افتاده اتفاق قبالً که ييها دهيپد
 پردازش يواقع يهاداده اساس بر يمنحن نيا بيترت نيبد
 نظر مورد ةديپد نکهيا بر اساس يواقع يهاداده .شود يم

 به را کي و صفر حالت دو ،باشد فتادهين اي افتاده اتفاق
 مزبور نمودار نييپا و باال در لذا و دهديم اختصاص خود
 به توجه با مزبور ةديپد وقوع عدم اي وقوع .رنديگيم قرار

 مستقل يهاريمتغ يخط باتيترک از مختلف، سطوح
  شود. يم نييتع

                                                      
1- Regression 
2- Logistic Regression 
3- Odds Ratio 
4- Logit 
5- Berkson 

 اساس بر کيلجست تابع از ينمودار الف، -١ شکل
=   يپارامترها =   و 1  ينيب شيپ کي يبرا را 0

 ،شود يم دهيد شکل از که گونه همان .دهد يم نشان کننده
  است. کي و صفر نيب کيلجست تابع مقدار

)۳(   ( ) =        1 +         
→ ) x مقدار شيافزا با شود يم دهيد ١ شکل در که گونههمان  شد. خواهد کينزد کي به کيلجست تابع (∞
→ ) x مقدار کاهش با نيهمچن  به تابع مقدار (∞−
  .کند يم ليم صفر سمت

 مطابق احتماالتي بينيپيش لجستيک وايازش روش در
  :شودمي تعريف زير ةمعادل

)۴(   =    [ ( )]1 +    [ ( )]           
( )  صورت به ها کننده بيني پيش از خطي تابعي  f(x) که =   +     +     +⋯+   است.     

 مقادير توان مي معموالً که دهد مي نشان عملياتي ةتجرب
 نظر در پديده وقوع احتمال عنوان به را شده بيني پيش
 نيست دودويي شونده بيني پيش که هنگامي حتي .گرفت

 ةآستان بيني پيش هدف ولي است؛ پيوسته متغيري و
 )صفر زير دماي وقوع عدم يا وقوع مانند( آن از معيني
 که است يگفتن .کرد استفاده وايازش اين از توان مي است،
 يا پيوسته توانند مي هم کننده بيني پيش هايمتغير

 در لجستيک تابع از ديگر مهم کاربرد يک .باشند دودويي
 آماري پردازش پس در آن از استفاده اخير، هاي سال
 دما نظير هواشناسي متغيرهاي همادي هاي بينيپيش
 ؛٢٠٠٨ و ٢٠٠٤ همکاران، و هميل نمونه براي( است

  ).٢٠٠٧ هميل، و ويلکس
 ضرائب متغيره، چند وايازش مانند لجستيک وايازش در

 با آن عملکرد ةويش اما ؛شودمي آوردبر مستقل هامتغير
 وايازش اساس .است متفاوت کامالً متغيره چند وايازش

 به خطاست. مجذورات مربعات کردن کمينه متغيرهچند
 بين اختالف مجذورات مجموع روش اين در ديگر، بيان

 کمينه وابسته متغير شده بينيپيش مقادير و واقعي مقادير
 روش لجستيک، تبديل غيرخطي طبيعت دليلبه .شودمي

 استفاده مورد دارد، نام بيشينه نماييدرست که ديگري
 بسياري از ضرايب برآورد روش حال اين با ؛گيردمي قرار

   ،  ،   متغيرهاي است. معمولي وايازش شبيه جهات،
 دستبه زير، صورت به نماييدرست ماکزيمم ةمعادل از ... و

  :آيد مي
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)۵(    ( ) =   (  ≤  )   +    ̅   , +        ,  −    1 + exp (  +    ̅   , +        , )   
              

  
  ب)                                                                          الف)

  
  کيلجست تابع کي نمونه - ١ شکل

  
  BMA روش
 با يتاحتماال ينيبشيپ يبرا يآمار روش کي BMA روش

 بيترک با که است يهماد ةسامان کي برونداد از استفاده
 ةسامان ياعضا از کي هر يهاينيبشيپ و هااستنتاج

 با و رتريپذنانياطم ياحتماالت ينيبشيپ کي يهماد
 )۲۰۰۵( همکاران و يرافتر کند.يم ديتول باالتر مهارت
BMA يکيناميد يها مدل يهماد يها سامانه يبرا را 
 عنوان به تواند يم روش نيا چطور که ندداد نشان و بسط

 يهماد يها سامانه يبرا يآمار پردازش پس روش کي
 احتمال عيتوز تابع که ميکن فرض گرا .شود استفاده

 اُمk عضو يبرا y مانند يهواشناس ريمتغ کي ينيب شيپ
)fk( برابر يهماد ةسامان از ℎ ( |  ) ،نيا در باشد 

 ريز صورت به BMA ينيبشيپ احتمال عيتوز تابع صورت،
 :بود خواهد

)۶(  p(y|f1,f2,…,fK)= wkhk(y|fk)K
k=1  

 يهاينيبشيپ در نکهيا احتمال ،wk ،)۱( ةمعادل در
 ،يآموزش ةدور در يهماد سامانه از اُمk عضو گرفتهصورت

 ريسا به نسبت يبانهديد ريمقاد به توجه با را جهينت نيبهتر
 ها احتمال نيا مجموع و دهديم نشان است داشته اعضا

∑ يعني است؛ کي برابر يهماد ةسامان ياعضا ةهم يبرا       = 1.  
 عيتوز تابع ا،يدر سطح فشار و دما مانند ييهاتيکم يبرا

 چند يوزن نيانگيماز استفاده با توانديم يشرط احتمال

 تعداد يمساو هاعيتوز تعداد شود. جاديا نرمال عيتوز
 يازا به نرمال عيتوز کي که ياگونهبه ؛است سامانه ياعضا
 و دارد وجود يوزن بيترک در يهماد سامانه عضو هر
 همان شده حيتصح ينيبشيپ برابر نرمال عيتوز نيانگيم

 عيتوز بارش يبرا اما ؛)۲۰۰۵ ،ي(رافتر است سامانه عضو
 استرن، و (کو گذشته يهاپژوهش ست.ين مناسب نرمال
 لسونيو ؛۱۹۹۸ ،يکلوچ و ليهم ؛۱۹۹۰ لکس،يو ؛۱۹۸۲

 بارش يبرا گاما عيتوز اندداده نشان )۱۹۹۹ همکاران، و
 کار مشابه ،مطالعه نيا در زين ما رو نيا از ؛است مناسب
 استفاده گاما عيتوز از )۲۰۰۷ و ۲۰۰۶( همکاران و اسالتر
   م.ياکرده
 يدارا β ٢اسيمق پارامتر و α ١شکل پارامتر با گاما عيتوز
 همکاران، و (اسالتر است ريز صورتهب احتمال عيتوز تابع

۲۰۰۶(:   

)۷(      ( ) =      ( )    exp(−  ⁄ )          > 00                                                   ≤ 0   

 از که هستند     و    شامل گاما عيتوز يهاپارامتر
=    :ديآيم دستهب ريز يهاهمعادل    +        ⁄     =    +       

=   که =    و نيانگيم       عيتوز انسيوار      
  است.

                                                      
1- Shape parameter 
2- Scale parameter 
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=  يبرا    و    ،   ،   ،   يهاپارامتر 1, …  از  ,
 ياعضا يهاينيبشيپ شامل آموزش ةدور يهاداده يرو

 يبرا شود.يم زده نيتخم مشاهدات و يهماد ةسامان
 و    و y نيب يخط ازشيوا از    و    يهاپارامتر نيتخم
 يرو از يينما درست ةنيشيب از    و    ،   نيتخم يبرا

 نهيشيب که جاآن از شود.يم استفاده آموزش ةدور يهاداده
 ؛است ترساده يينما درست تابع يتميلگار حالت کردن
 نهيشيب يينما درست تابع تميلگار عمل در نيبنابرا

  :شود يم

)۸(  
L(  , … ,  ;  ;   )=   log p(   |    , … ,     ) ,  

 دستبه )١( معادله از (     , … ,    |   )p آن در که
 هايروش از استفاده با تابع اين کردن بيشينه آيد.مي

 است؛ پيچيده بسيار رافسون-نيوتن روش مانند عددي
 بيشينه الگوريتم از )۲۰۰۶( همکاران و اسالتر بنابراين
 استفاده نمايي درست تابع کردن بيشينه براي EM١ انتظار
  کردند.

  
  سنجي درستي هاي سنجه
 وجود مختلفي هايروش بينيپيش براي كه گونههمان
 انجام متفاوتي هايروش به نيز سنجيدرستي دارد،
 تعيين براي متفاوتي آماري هاي سنجه شود. مي

 بيني پيش احتماالتي توزيع پذيريتفکيک و پذيري اطمينان
 شده استفاده هايروش هستند. دسترس در همادي
 پذيري تفکيک و پذيرياطمينان تعيين براي سنجي درستي
 و RSS و RPS مهارتي امتياز ،RPS امتياز شامل

 تعيين براي روشي ROC و پذيرياطمينان نمودارهاي
 به است. شده رفته کار به پژوهش اين در که پذيري تفکيک

 ٢٤ تجمعي بارش هايبينيپيش هاسنجه اين ةوسيل
 ةدور در ساعته ٧٢ و ٤٨ ،٢٤ هاي بيني پيش براي ساعته
  است. شده مقايسه متناظر هاي ديدباني با آزمون
 احتمالي توزيع مختلف هايآستانه براي RPS امتياز

 تعريف زير صورت به امتياز اين .شودمي محاسبه تجمعي
  :شودمي
 رخداد تجمعي احتمال pk ها،آستانه تعداد k آن در که

 متناظرش تجمعي ديدباني ok و ام k آستانه در بيني پيش
  بود. خواهد صفر حالت بهترين در RPS مقدار است.

                                                      
1- Expectation Maximization 

 امتياز با را بيني پيش RPS امتياز ،RPSS مهارتي امتياز
 مقايسه اقليمي) بيني شپي (معموال مرجع ينيبشيپ کي

 امتياز اين شود. مي تعريف )٩( ةمعادل صورت به و کند مي
 صفر برابر حالت بدترين در و يک برابر حالت بهترين در

  است.

)۹(     = 1  (  −   )  
   = 1     

    

 يابيارز يبرا متداول نمودار کي ،٢يريپذنانياطم نمودار
 احتمال نمودار نيا است. ياحتماالت يهاينيبشيپ
 مشاهدات ينسب يفراوان مقابل در را رخداد کي ينيب شيپ

 شينما يريپذ نانياطم نمودار دهد.يم نشان رخداد آن
 حسب بر )ok( شده يدبانيد ينسب يفراوان يريتصو

 x محور عنوان به ok که است )pk( ينيب شيپ يها احتمال
 فيتعر به توجه با .شود يم رسم y محور عنوان به kp و

 تر کينزد نمودار مسازين به نقاط هرچه نان،ياطم تيقابل
  دارد. يشتريب نانياطم تيقابل ياحتماالت ينيبشيپ ،باشد

 يريپذ کيتفک يابيارز يبرا ينمودار ROC نمودار
 ،)H( ٣برخورد آهنگ نمودار و است ياحتماالت ينيب شيپ
 F که است )F( ٤نادرست هايهشدار آهنگ حسب بر
 .شود يم رسم y محور عنوان به H و x محور عنوان به

 با و ريتصو نمودار يرو (F,H) متناظر يها جفت
 )٠،٠( جفت به و شوند؛  يم وصل گريکدي به ييها خط پاره

 متناظر )١،١( جفت و ،٥داديرو ينيب شيپ عدم با متناظر
 نمودار نيا .شود يم وصل داديرو ٦يشگيهم ينيب شيپ با

 يها خط پاره يباال اي يرو نمودار يعني است؛ محدب
 وصل هم به را آن يرو نقطه دو هر که است يميمستق

 يها يمنحن باالتر، کيتفک با يها ينيب شيپ در .کند يم
ROC در ؛شوند يم کينزد چپ سمت يباال ةگوش به 
 در اندک يليخ ييتوانا با ييها ينيب شيپ در که يصورت

 به ROC يها يمنحن داديرو وقوع عدم اي وقوع دادن زيتم
 يگفتن ).٢٠٠٦ ،لکسي(و شوديم کينزد يليخ F=H قطر
 اندازه را ينيب شيپ يريپذکيتفک ROC نمودار که است

 ؛ستين حساس يبيار به نمودار نيا که آنجا از رد.يگ يم
 فراهم ينيبشيپ يريپذنانياطم از ياطالع چيه نيبنابرا

 دورتر درجه ٤٥ قطر از ROC يمنحن هرچه کند. ينم
  است. باالتر يريپذکيتفک با ينيبشيپ ةدهند نشان ،باشد

                                                      
2- Reliability diagram 
3- Hit Rate 
4- False Alarm Rate 
5- Never forecasting 
6- Always forecasting 
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 ازيامت با را ينيب شيپ  ROCازيامت ،RSS يمهارت ازيامت
ROC کند. يم سهيمقا مرجع ينيبشيپ کي يارب RSS 

  شود.يم فيتعر ريز صورت به
)٦(                             RSS =     (        ) (       )  (        )  

 است، ROC يمنحن ريز مساحت A همعادل نيا در که
A(refrence) و ۵/۰ برابر و مسازين خط ريز مساحت 

A(perfect) يمساو آن مقدار و مربع کل مساحت برابر 
 ريز ةمعادل اساس بر توانيم را RSS جهينت در ؛است کي
  کرد. محاسبه زين
)۷(                                     =     .    . = 2 − 1  
  

  مطالعه مورد منطقه و داده
 مورد يتجمع بارش يمشاهدات يها داده ،پژوهش نيا در

 کي در کشور، سطح در يديهمد ستگاهيا ٣٩٤ در استفاده
 هيفور ٢٨ تا ٢٠١٥ سپتامبر (اول ماهه شش يزمان ةباز

 که است؛ شده اخذ کشور يهواشناس سازمان از )٢٠١٦
 اند. شده يريگاندازه ٠٦ UTC ساعت در هاداده نيا

 ٢٤ يتجمع بارش ينيبشيپ يهاداده مطالعه، نيا در
 آمده دستبه ٨/٣ ورژن WRF١ مدل از استفاده با هساعت
 هم که است يجو ينيب شيپ مدل کي WRF مدل است.

 را يجو يقاتيتحق يازهاين هم و ياتيعمل ينيب شيپ
   .)٢٠٠٥ همکاران، و (اسکامروک کند يم برآورده

 سپتامبر ١ از روز هر ١٨ UTC مدل ياجرا شروع زمان
 ،مدل ياجرا اول ساعت ١٢ که ٢٠١٦ هيفور ٢٨ تا ٢٠١٥

  مدل ةياول و يمرز طيشرا يبرا .است spin-up زمان يبرا
 درجه ٥/٠ يافق کيتفک با GFS٢ يجهان يها داده از

 :شود يم اجرا حوزه دو با WRF مدل است. شده استفاده
 و است كيلومتر ١٥ افقي تفكيك داراي بزرگ ةحوز

 شرقي درجه ٢٠-٨٠و شمالي درجه ١٠-٥١ محدوده
 داراي كوچك حوزه و پوشاند مي را انه)يخاورم (منطقه
 درجه ٢٣-٤١ محدوده و است كيلومتر ٥ افقي تفكيك
 .پوشاندمي را ايران) (کشور شرقي درجه ٤٢-٦٥ و شمالي

 خالصه صورت به ١جدول  در مدل ياجرا يها مشخصه که
  .است شده آورده

  WRF  مدل اجراي هاي مشخصه -١ جدول
 اوليه شرايط هاي داده

  مرزي و
 تعداد
  حوزه

 ةحوز تفکيک
  اول

 ةحوز تفکيک
  دوم

Spin up 
time 

GFS 0.5 ساعت ۱۲  کيلومتر ٥  کيلومتر ١٥  ٢  

                                                      
1- Weather Research and Forecasting  
2- Global Forecast System 

 هشت از پژوهش، اين در مطالعه مورد همادي ةسامان
 به است؛ شده تشکيل WRF مدل مختلف پيکربندي

 فيزيکي هايسازيپارامتر سامانه، عضو هر که ايگونه
 و زمين سطح مرزي، اليه همرفت، (خردفيزيک،

 )WRF مدل در کوتاه موج تابش به مربوط هاي طرحواره
 براي شده انتخاب هايبنديپيکر دارد. را خود به مربوط
  است. شده خالصه ٢جدول  در WRF مدل
 به ند،شد تقسيم دوره دو به بينيپيش و ديدباني هايداده
 دسامبر ٢٠ تا ٢٠١٥ سپتامبر ١( اول ةدور که ايگونه

 تا ٢٠١٥ دسامبر ٢٠( دوم ةدور و موزشآ براي )٢٠١٥
 از شد. استفاده ،(آزمون) ارزيابي براي )٢٠١٦ فوريه ٢٨
 بارش کميت بينيپيش به مربوط حاضر پژوهش که آنجا

 براي نتايج ارايه و بررسي و سامانه اجراي بنابراين است؛
   است. شده انجام سال بارشپر هايفصل

 آمده دستبه بهينه آموزش ةدور ابتدا شده، انجام کار در
 ١٢٠ تا ٣٠ از آموزش ةدور مدت که ترتيب بدين است،
 و بارش کردن واسنجي از پس و شد داده تغيير روز

 و BMA روش در آموزش ةدور بهترين CRPS ةمحاسب
  شد. تعيين روز ١١٠ و ٨٧ ترتيب به لجستيک وايازش

  
 و بحث نتايج

 بعد و قبل سامانه احتماالتي هاي بينيپيش بخش اين در
 متفاوت هاي آستانه در بارش کميت براي واسنجي از

 بارش شده گرفته نظر در هايآستانه است. شده ارزيابي
  هستند. روز در متر ميلي ٢٥ و ١٥ ،١٠ ،٥ ،٥/٢ ،١/٠

 RPS مهارتي امتياز و RPS امتياز ةمحاسب از حاصل نتايج
 بارش ساعته ٧٢ و ٤٨ ،٢٤ احتماالتي هايبينيپيش براي

 ةسامان خام برونداد از استفاده با ساعته ٢٤ تجمعي
 نشان ٢شکل  در لجستيک وايازش و BMA روش همادي،

گونه که پيش از اين نيز گفته شد، همان .است شده داده
پذيري  پذيري و تفکيکگر اطمينانبيان RPSمقادير کمتر 

بيني است. بررسي مقادير اين امتياز نشان داد باالتر پيش
بيني براي هاي پيش بازه ةکه اين کميت در هم

 وايازش و BMA هاي روش هاي واسنجيده بيني پيش
 واسنجي يعني است؛ خام هايبينيپيش از کمتر لجستيک

 صدور براي لجستيک وايازش و BMA هاي روش به
 RPS امتياز که است شده سبب احتماالتي هايبيني پيش
 BMA روش در ساعته ٧٢ و ٤٨ ،٢٤ تجمعي بارش براي

 لجستيک وايازش روش و درصد ٣٨ و ٤٠ ،٤٥ ترتيب به
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 که گونههمان يابد. کاهش درصد ٣٤ و ٣٦ ،٤٠ ترتيب به
 بيني پيش سه هر براي شود، مي مشاهده الف - ٢شکل  در
 کمتري RPS مقدار BMA روش در ساعته ٧٢ و ٤٨ ،٢٤

 بيني پيش همچنين و لجستيک وايازش روش به نسبت
 طور به است. داده اختصاص خود به همادي سامانه خام
 لجستيک، وايازش و BMA روش دو در RPS مقدار کلي

 شود،مي مشاهده که ديگري مطلب است. يکسان تقريباً
 بينيپيش هايبازه تمام در امتياز اين مقدار که است اين

 قابل تفاوت امتياز اين يعني است؛ يکسان تقريباً
-نمي قائل متفاوت بردهاي با بينيپيش بين اي مالحظه

  شود.

  

 WRF  مدل يبرا شده انتخاب يکيزيف يهاطرحواره -٢ جدول
Ensemble 
Member Boundary layer Surface layer Land surface Cumulus physics Microphysics Shortwave/ Long wave 

radiation 

member #1 YSU scheme Monin-Obukhov-
Janjic scheme 

RUC land-surface 
model 

Grell-Freitas 
ensemble scheme 

Ferrier (new Eta) 
microphysics 

Ferrier (new Eta) 
microphysics 

member #2  Mellor-Yamada-Janjic 
TKE scheme 

Monin-Obukhov-
Janjic scheme 

Unified Noah land-
surface model 

Betts-Miller-Janjic 
scheme 

Ferrier (new Eta) 
microphysics Dudhia/ RRTM scheme 

member #3 Mellor-Yamada-Janjic 
TKE scheme 

Monin-Obukhov-
Janjic scheme 

Unified Noah land-
surface model 

Grell-Freitas 
ensemble scheme Kessler scheme Dudhia/ RRTM scheme 

member #4 YSU scheme MM5 Monin-Obukhov 
scheme 

Unified Noah land-
surface model 

Kain-Fritsch (new 
Eta) scheme WSM 5- class scheme Dudhia/ RRTM scheme 

member #5 Mellor-Yamada-Janjic 
TKE scheme 

Monin-Obukhov-
Janjic scheme 

Unified Noah land-
surface model 

Betts-Miller-Janjic 
scheme WSM 5- class scheme  Dudhia/ RRTM scheme 

member #6  Mellor-Yamada-Janjic 
TKE scheme 

Monin-Obukhov-
Janjic scheme 

Unified Noah land-
surface model 

Kain-Fritsch (new 
Eta) scheme Lin et al. scheme Goddard/ RRTM scheme 

member #7 MRF MM5 Monin-Obukhov 
scheme 

Unified Noah land-
surface model 

Modified Kain-Fritsch 
scheme Kessler scheme Dudhia/ RRTM scheme 

member #8 Mellor-Yamada-Janjic 
TKE scheme 

Monin-Obukhov-
Janjic scheme 

Unified Noah land-
surface model 

Kain-Fritsch (new 
Eta) scheme WSM 5- class scheme Dudhia/ RRTM scheme 

  
  ب)  الف)

    
ساعته برونداد خام سامانه  ۲۴ساعته بارش تجمعي  ۷۲و  ۴۸، ۲۴هاي احتماالتي  بيني براي پيش RPSSو  RPSنمودارهاي امتياز  - ۲شکل 

  و وايازش لجستيک BMAهاي  همادي و روش
  
 ده،يواسنج ينيبشيپ RPS يمهارت ازيامت ةمحاسب يبرا
 در مرجع ينيبشيپ عنوان به خام ينيبشيپ RPS ازيامت
 است نيا ،مشهود شکل نيا از آنچه .است شده گرفته نظر
 و BMA روش دو در RPSS يمهارت ازيامت مقدار که
 و ٤٨، ٢٤ يهاينيبشيپ سه هر يبرا کيلجست ازشيوا

 هاروش نيا کاربرد يعبارت به ؛است مثبت ساعته ٧٢
 يهاينيبشيپ يريپذکيتفک و يريپذنانياطم توانسته
  .دهد شيافزا را يهماد سامانه

 احتماالتي هايبينيپيش براي پذيرياطمينان نمودار
 سامانه خام برونداد از استفاده با ساعته ٢٤ تجمعي بارش

 براي لجستيک وايازش و BMA روش همادي،
 مختلف هايآستانه در ساعته ٧٢ و ٤٨ ،٢٤ هاي بيني پيش

 ٤ شکل ،٣ شکل در مترميلي ٢٥ و ١٥ ،١٠ ،٥ ،٥/٢ ،١/٠
 پذيرياطمينان نمودار رسم در است. شده آورده ٥ شکل و

 براي ١آزاد انتخاب روش از خام، همادي بينيپيش
 از که گونه همان .شد استفاده هابينيپيش احتمال محاسبه

                                                      
1- Democrating voting 
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 منحني است، آشکار ٥ شکل و ٤ شکل ،٣ شکل
 به هابيني پيش کردن واسنجيده از پس پذيري اطمينان

 متر ميلي ١٠ و ٥ ،٥/٢ ،١/٠ هايآستانه در BMA روش
 در ديگر بيان به است؛ شده نزديک نيمساز خط به بسيار
 متوسط و سبک هايبارش به مربوط هاي آستانه
 ٢٤ تجمعي بارش واسنجيده احتماالتي هايبيني پيش

 هستند. برخوردار بااليي بسيار پذيرياطمينان از ساعته،
 از پس متر ميلي ٢٥ و ١٥ هايآستانه در همچنين
 به نسبت BMA روش در پذيرياطمينان منحني واسنجي
 وايازش روش همچنين و خام پذيرياطمينان منحني

 هاآستانه اين در يعني است، تر نزديک نيمساز به لجستيک
   هستند. پذيراطمينان واسنجيده احتماالتي بينيپيش نيز

  

  
   کيلجست روش و BMA روش ،يهماد ةسامان خام روندادب از استفاده با ساعته ٢٤ ينيبشيپ يبرا يريپذنانياطم نمودار - ٣ شکل
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 کيلجست روش و BMA روش ،يهماد ةسامان خام برونداد از دهاستفا با ساعته ٤٨ ينيبشيپ يبرا يريپذنانياطم نمودار - ٤ شکل

  



 ٣٣                                                                                                 ١٣٩٩/ زمستان ٣٩/ پياپي ٤/ شماره ١٤ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

  
  کيلجست روش و BMA روش ،يهماد ةسامان خام برونداد از دهاستفا با ساعته ٧٢ ينيبشيپ يبرا يريپذنانياطم نمودار - ٥ شکل

  
 کردن واسنجيده از پس پذيرياطمينان منحني

 ،١/٠ ةآستان در لجستيک وايازش روش به هابيني پيش
 به خام بيني پيش به نسبت متر ميلي ١٥ و ١٠ ،٥ ،٥/٢

 ها بيني پيش اين يعني است؛ شده تر نزديک نيمساز خط
 اما دارد؛ خام بيني پيش به نسبت بيشتري پذيري اطمينان

 و لجستيک وايازش روش متر ميلي ٢٥ ةآستان در
  ندارد. چنداني تفاوت خام بيني پيش
 BMA روش شود مي مشاهده هانمودار در که گونههمان
 بينيپيش تواندمي ساعته ٧٢ و ٤٨ ،٢٤ بينيپيش براي

 وايازش روش به نسبت تر اطمينان قابل احتماالتي
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 کشور روي همادي سامانه خام بيني پيش و لجستيک
  کند. توليد
 هاي روش به واسنجيده هايبينيپيش براي ROC نمودار
BMA همادي سامانه خام برونداد و لجستيک وايازش و 

 هايآستانه در ساعته ٧٢ و ٤٨ ،٢٤ هاي بيني پيش در
 BMA روش دو هر در است. شده رسم ٦ شکل در متفاوت

 ،٢٤ هايبينيپيش در ROC نمودار لجستيک، وايازش و

 است؛ يافته بهبود مختلف هايآستانه در ساعته ٧٢ و ٤٨
 حالت از باالتر منحني واسنجي از پس که ايگونه به

 روش به بينيپيش نتيجه در و دارد. قرار خام بينيپيش
BMA خام بينيپيش به نسبت لجستيک وايازش و 
 از BMA روش همچنين و دارند باالتري پذيريتفکيک
  ک برخوردار است.لجستي روش به نسبت باالتري تفکيک

      

      
 و BMA روش ،يهماد ةسامان خام برونداد از هاستفاد با ساعته ٢٤ يتجمع بارش ياحتماالت يهاينيبشيپ يبرا ROC ينمودارها - ٦ شکل

  ساعته ٧٢ و ٤٨ ،٢٤ ينيبشيپ يبرا کيلجست روش
  

بيني ) براي پيشROC )RSSنمودار امتياز مهارتي 
لجستيک در و وايازش  BMAهاي  واسنجيده به روش

 ٧٢و  ٤٨، ٢٤هاي بينيهاي متفاوت براي پيشآستانه
نشان داده  ٧ شکلساعته در  ٢٤ساعته بارش تجمعي 

پذيري تفکيک ةدهندنشان RSSمقادير باالتر شده است. 
بيني تصادفي است. مقدار امتياز  بيشتر در مقايسه با پيش

و لجستيک در هر يک از  BMAهاي  مهارتي روش
بيني داراي مقداري مثبت ها براي هر سه بازه پيش آستانه

، ٢٤اي هبينيها در پيشدر همه آستانه RSSاست. مقدار 
بيشتر است، که اين  BMAساعته در روش  ٧٢و  ٤٨

از تفکيک باالتري  BMAاين است که روش  ةدهندنشان
  نسبت به روش وايازش لجستيک برخوردار است. 

در  RSSمقدار و وايازش لجستيک،  BMAدر دو روش 
ساعته بيشتر است،  ٢٤هاي  بيني ها براي پيش همه آستانه

پذيري باالتري  ساعته تفکيک ٢٤هاي  بيني در نتيجه پيش
هاي باالتر،  ر آستانهگونه که آشکار است ددارد، همان
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 ٤٨هاي  بيني پذيري کمتر است. پس از آن پيش تفکيک
در روش  RSSمقدار پذيري بااليي دارد.  ساعته تفکيک

BMA ٧٢و  ٤٨، ٢٤اي هبينيها در پيشدر همه آستانه 
ساعته نسبت به روش وايازش لجستيک بيشتر است و اين 

پذيري باالتري  تفکيک BMAبيانگر اين است که روش 
در  RSSنسبت به روش وايازش لجستيک دارد. مقدار 

 ۲۵و  ۱۵، ۱۰، ۵، ۵/۲، ۱/۰هاي ، در آستانهBMAروش 

، ٨٧/٠، ٨٥/٠ترتيب بهساعته  ۲۴بيني متر براي پيشميلي
و مثبت (بهبود نسبت به  ٧٩/٠و  ٨١/٠، ٨٣/٠، ٨٧/٠

، ١/٠ هايدر آستانه RSSبيني مرجع) است. مقدار پيش
 ٤٨هاي  بيني متر براي پيشميلي ٢٥و  ١٥، ١٠، ٥، ٥/٢

 ٧٧/٠و  ٨١/٠، ٨٢/٠، ٨٤/٠، ٨٥/٠، ٨٤/٠ترتيب  ساعته به
، ٨١/٠، ٧٨/٠ترتيب  ساعته به ٧٢هاي  بيني و براي و پيش

  است. ٧٠/٠و  ٧٨/٠، ٨٠/٠، ٨٠/٠
  

      
  

  
 يها ينيب شيپ يبرا مختلف يهاآستانه در BMA روش در ساعته ٢٤ يتجمع بارش ياحتماالت يهاينيبشيپ يبرا RSS نمودار - ٧ شکل

  ساعته ٧٢ و ٤٨ ،٢٤
  

  يريگجهينت
 ينيب شيپ يها داده از استفاده با که يا مطالعه جينتا

ECMWF، و کيلجست ازشيوا يها روش BMA، يبرا 
 بارش يبرا هلند ةمنطق در يهماد ةسامان يواسنج
 کاک، و تي(اسم است شده يبررس ساعته، ۲۴ يتجمع
 و کيلجست ازشيوا روش دو هر که داد نشان ).۲۰۱۰
BMA، بهبود روز پنج تا را يهماد ةسامان خام ينيب شيپ 

 يريپذ نانياطم نمودار يسنج يدرست يبرا بخشند. يم
 يواسنج از پس که داد نشان جينتا .است شده رسم
 ةمطالع در است. داشته يتوجه قابل بهبود يريپذ نانياطم

 يهماد ةسامان برونداد )۲۰۰۷ همکاران، و (اسالتر يگريد
 بارش يبرا کيلجست ونيرگرس و BMA روش دو با را

 در روش دو نيا سهيمقا يبرا و کردند دهيواسنج

 )۲۰۰۶ لکس،ي(و ريبر يمهارت ازيامت از مختلف، يها آستانه
 ،يحد ريمقاد يبرا که داد نشان جينتا .کردند استفاده

  کند. يم ارائه را يبهتر جينتا BMA روش
 ۴۸ ،۲۴ ياحتماالت يهاينيبشيپ يواسنج مطالعه نيا در
 BMA يها روش به ساعته ۲۴ يتجمع بارش ساعته ۷۲ و

 و )۲۰۱۰ همکاران، و يفرل ؛۲۰۰۷ همکاران، و (اسالتر
 شده انجام رانيا يرو )۲۰۰۹ لکس،ي(و کيلجست ازشيوا

 نيا در استفاده مورد يعضو هشت يهماد ةسامان است.
 ريي(تغ مختلف يکيزيف يهايپارامترساز انتخاب با پژوهش

 و يمرز هيال و همرفت و کيزيکروفيم يهايفراسنج در
 در )کوتاهموجتابش به مربوط يها طرحواره و نيزم سطح
 جاديا هستند، مهم بارش ينيبشيپ يبرا ،کهWRFمدل
   است. شده
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 و ۴۸ ،۲۴ يهاينيبشيپ يبرا RPSS يمهارت ازيامت مقدار
 ،BMA ۴۵/۰ روش در ساعته ۲۴ يتجمع بارش ساعته ۷۲
 و ٣٦/٠ ،٤٠/٠ کيلجست ازشيوا روش در و ۳۸/۰ و ۴۰/۰
 يخوب بهبود دهيواسنج يها ينيب شيپ يعني ؛است ٣٤/٠

  .دارد يهماد ةسامان خام يها ينيب شيپ به نسبت
 نسبت BMA روش به يهماد سامانه ياحتماالت ينيبشيپ

 کيلجست ازشيوا روش و يهماد ةسامان خام ينيب شيپ به
 از پس کهياگونههب ؛هستند رتريپذکيتفک و رتريپذاعتماد
 BMA روش در ROC يسنج نانياطم نموار يواسنج
 مهارت ازيامت نيهمچن ند.ا داشته يتوجه قابل بهبود
 ،۱/۰ يهاآستانه در RSS يعني ROC سنجه به مربوط

 ساعته ۲۴ ينيبشيپ يبرا متريليم ۲۵ و ۱۵ ،۱۰ ،۵ ،۵/۲
 و ۷۹/۰ و ۸۱/۰ ،۸۳/۰ ،۸۷/۰ ،۸۷/۰ ،۸۵/۰ بيترتبه

  است. مرجع) ينيبشيپ به نسبت (بهبود مثبت
 يها ينيب شيپ سه هر در ،يريپذ نانياطم نمودار به توجه با

 روش به شده دهيواسنج ينيب شيپ ساعته، ٧٢ و ٤٨ ،٢٤
BMA ازشيوا روش به نسبت يباالتر يريپذ نانياطم 
 و ۴۸ ،۲۴ يها ينيب شيپ سه هر در نيا و دارد، کيلجست
 در ؛است شده تکرار ها آستانه همه يبرا و ساعته ۷۲
 سازگار يآمار نظر از و دارد تداوم يريپذ نانياطم جهينت

   است.
 يها روش از استفاده که داد نشان جينتا ليتحل يکل طور به

 يها ينيب شيپ مالحظه قابل بهبود باعث يواسنج
 نسبت شتر)يب کيتفک و يزيت ،يريپذ ناني(اطم ياحتماالت

 به توجه با .شد يهماد سامانه خام يها ينيب شيپ به
 اعمال قه)يدق چند (حدود يمحاسبات زمان کم يها نهيهز

 يباال اريبس يها نهيهز با سهيمقا در پردازش پس يها روش
 با ساعت) ني(چند يهماد ةسامان ياجرا يبرا يمحاسبات
 پردازش پس از استفاده ع،يسر فوق يوترهايکامپ از استفاده

 نيهمچن شود. يم هيتوص ياتيعمل يها ينيب شيپ در يآمار
 ازشيوا و BMA ختهيفره و شاخص يها روش کاربست

 است. شده آزمون تيموفق با ايدن نقاط ريسا در کيلجست
 و بارش قيدق يها ينيب شيپ اديز اريبس تياهم به توجه با
 تيريمد يبرا ياحتماالت صورت به ها ينيب شيپ ةارائ ژهيو به
 از يريجلوگ و کشور در سدها و آب منابع تر قيدق
 BMA روش از استفاده ها آن بار انيز يامدهايپ و ها البيس
 ريپذ امکان است، يمحاسبات قبول قابل ةنيهز يدارا که

  شود. يم هيتوص و است

 سامانه يك اعضاي ساختن براي متعددي هاي روش
 يدگيشيپر روش از ،پژوهش نيا در که دارد وجود يهماد

 از نيهمچن و يکيزيف يها پارامتر رييتغ با يعدد مدل در
 تيقطع عدم که آنجا از است. شده استفاده WRF مدل

 لذا ؛دارد زين يگريد مختلف منابع ينيبشيپ در موجود
 بردن کار به امکان و جينتا بهبود يبرا شود يم شنهاديپ

 در موجود تيقطع عدم ياتيعمل چهارچوب در هاآن
 ةسامان ساخت در زين ... و يمرز طيشرا ه،ياول طيشرا

  شود. لحاظ يهماد
  
  نابعم

 يک برونداد کردنيبرهکال .۱۳۸۸م.  ي،آزاد .۱
 .يزيب گيري يانگينم روش به همادي سامانه
 ص. ۷۳ .جو علوم و يهواشناس پژوهشکده پروژه

 صحراييانحجام س. و  ر.. م شيرغالميم.  آزادي .۲
 WRF مدل برونداد پردازش پس الف. ۱۳۹۰ ف.
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