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 چکیده 

اين اختصاص دارد.    WRFکار حاضر به ارزيابی و بررسی عملکرد اعضای يك سامانه همادی توسعه داده شده برای مدل  

باشد. در بخش اول نتايج  های فیزيکی متفاوت میه صورت ترکیبی از پريشیدگی در شرايط اولیه و پارامترسازیسامانه ب

های فیزيکی ارائه بندی پارامترهای آماری برای دو کمیت باد و دما و برای تك تك اعضای کانديد برای پارامترسازیجمع 

فیزيکی به صورت موردی و برای کمیت بارش ارائه -پريشیدگی   شود. در بخش دوم نیز نتايج سامانه همادی ترکیبی می

 باشند. نتايج نشان دهنده عملکرد مناسب سامانه میشوند.  می
 

 ، باد، دما، بارش WRFسنجی، مدل  صحت ،بینی همادیپیش های کلیدی: واژه 
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Abstract 

This work is devoted to report results of the evaluation of an ensemble forecasting system 

developed for the WRF model. A combination of perturbation of initial condition and different 

physical parametrizations is used to construct the combined ensemble system. First, results of 

statistical parameters for the wind and temperature fields are presented for all candidate members 

of the ensemble system based on different physical parametrization. Then, as a case study, 

evaluation of the combined ensemble forecasting system for the precipitation parameter is 

presented. Results exhibit the remarkable performance of the ensemble system. 
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 مقدمه      1

مقیاس  های میانهای جهانی و به تبع آن برای مدلهای همادی برای مدلبینیبا توجه به اهمیت استفاده از مزايای پیش

های اخیر به توسعه و استفاده از اين  در کشور ما نیز توجه پژوهشگران اين حوزه در سال(  2001)توث،  ناحیه محدود  

است. از جمله  برای منطقه ايران به صورت پژوهشی و عملیاتی، جلب شدههای وضع هوا  بینیها برای انجام پیشسامانه

کند  ( اشاره نمود. کار حاضر تالش می1394،1397انجام شده توسط قادر و همکاران )  هایتوان به کارها میاين تالش

يابی عملکرد اعضای مورد ارائه برخی از نتايج حاصل از ارز  به  (1397)  تا در ادامه کار انجام شده توسط قادر و همکاران

 استفاده در سامانه همادی توسعه داده شده در کار مذکور بپردازد.
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 های فیزيکی متفاوت اعضای سامانه و پیکربندی    2

گیرند به صورت ترکیبی که در کار حاضر مورد ارزيابی قرار می  WRFاعضای سامانه همادی توسعه داده شده برای مدل  

ساير جزئیات از جمله  شوند. های متفاوت فیزيکی ايجاد میشرايط اولیه و استفاده از پارامترسازی  از ايجاد پريشیدگی در

  18به دست آمده    اتیانجام شده و تجرب  یبا توجه به کارها  ( است.  1397حوزه محاسباتی مشابه کار قادر و همکاران )

سامانه همادی از اين ديدگاه  کانديد  به عنوان کانديد برای اعضای    ی کيزیف  ی های پارامترساز  دگاه ي متفاوت از د  یکربندیپ 

 مربوط به  یبندجمع  1  ( جدول1394قادر و همکاران،    و  2005جانکوف و همکاران  به عنوان مثال  اند )شده  شنهادیپ 

  Phys18تا  Phys01ها هر جا که الزم باشد به ترتیب شماره با پیکربندیدر متن  .دهدیرا نشان م یکربندیپ  18 اين

 گیرند. مورد اشاره قرار می

 های فیزيکی کانديد مشخصات پیکربندی. 1جدول 

شماره  
 

 خردفیزيك 

 اليه مرزی  
 ای سیاره

موج   تابش موج بلند  کومولوس  تابش 
 کوتاه 

 سطح زمین  اليه سطحی 

1 Lin YSU 
Kain-
Fritsch 

RRTM Goddard 
Revised 

MM5 
Noah 

2 Thompson YSU BMJ RRTM Dudhia MM5 Noah 

3 New 
Thompson 

YSU 
Grell-
Deveney 

RRTM Dudhia MM5 Noah 

4 Lin MRF 
Kain-
Fritsch 

RRTM Goddard 
Revised 

MM5 
Noah 

5 Lin MYNN2.5 
Kain-
Fritsch 

RRTM Goddard MYNN Noah 

6 Ferrier YSU BMJ RRTM Dudhia MM5 Noah 

7 WSM5 YSU 
Kain-
Fritsch 

RRTM Dudhia 
Revised 

MM5 
Noah 

8 WSM5 MYJ Grell RRTM Dudhia Eta Noah 

9 Eta YSU BM RRTM CAM 
Revised 

MM5 
RUC 

10 New 
Thompsons 

MYJ Grell 3D  RRTM RRTM Eta RUC 

11 WMS3 YSU 
Kain 

Fritsch 
RRTM Dudhia 

Revised 
MM5 

Noah 

12 Ferrier MYJ BMJ GFDL GFDL Eta Noah 

13 Ferrier YSU 
Kain 

Fritsch 
RRTM Dudhia 

Revised 
MM5 

Noah 

14 WSM6 MYJ BMJ RRTM Dudhia Eta Noah 

15 WSM6 YSU BMJ RRTM Dudhia 
Revised 

MM5 
Noah 

16 New 
Thompsons 

YSU 
Grell 

Freitas 
RRTM Dudhia 

Revised 
MM5 

Noah 

17 New 
Thompsons 

MYJ 
Grell 
Freitas 

RRTM Dudhia Eta Noah 

18 Lin MYJ Tiedtke RRTMG Goddard Eta Noah 

 

 استفاده برای ارزيابی مورد   ی آمار   یپارامترها های مشاهدات و  داده      3

داده از  حاضر  کار  ايستگاهدر  در  شده  ثبت  مشاهدات  کشور  های  سطح  در  همديدی  به  ايستگاه(    406)های  مربوط 

انجام   یبرامتر و بارش تجمعی استفاده شده است. بعالوه    2متر، دما در تراز  10های متفاوت از جمله باد در تراز کمیت

 بي(، ضرRMSEمربعات خطا )    نیانگی(، جذر مB)  یبيار  های آماری پیوسته و گسسته همچوناز سنجه  هایابيارز

 PC:   (proportion correct  ،)TS  (threat score, or critical،  (Correlation Coefficient)  یهمبستگ

success index  ،)FAR  (false alarm ratio  ،)H  (hit rate  و )F  (false alarm rate  .استفاده شده است )
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 است. ( ارائه شده2006) لکسيها توسط وسنجه  نياز ا كيمربوط به هر  حاتیتوض

 

 ارائه نتايج      4

سامانه از    یعضوها  جاد يا  یبرا  د يعنوان کاندکه به  WRFمدل    یکيزیمتفاوت ف  یکربندیپ   18  یبرا  یابيارز  ج يبتدا نتاا

های منتخب برای بررسی عملکرد اعضای کانديد سامانه از ديدگاه  تاريخ. شوندیاند، ارائه ممد نظر قرار گرفته  دگاهيد نيا

 میالدی قرار دارند.  2018تا    2009های  در بازه زمانی سالشامل چند ماه در فصول متفاوت و  های فیزيکی  پارامترسازی

بندی  جمع  1ها استفاده شده است. جدول  بینیزی پیشاولیه و مر  نیز برای تامین شرايط  GFSهای خروجی مدل  از داده

های افقی آن و همچنین میدان  مولفه  شامل تندی ومتر   10در تراز  های آماری را برای میدان باد  نتايج حاصل از سنجه 

و کمترين مقدار خطای (  CC)نتايج از ديدگاه بیشترين ضريب همبستگی  بررسی اين  با    کند.متر ارائه می  2دما را در تراز  

RMSE 2، 1شماره  یهایکربندیپ میدان باد سطحی و  برای 3و  2، 1های شماره توان مشاهده نمودکه پیکربندیمی  

برای بارش نیز فرايند مشابهی تکرار شده که در اينجا برای رعايت اختصار به  تری دارند.  ا عملکرد مناسببرای دم  8و  

 نتايج آن اشاره نشده است. 

و   (v10و  u10ها و مولفه spdمتر )اندازه  10در تراز بینی مدل برای  باد حاصل از انجام پیشپارامترهای آماری بندی نتايج جمع  .1جدول 
 های همديدی منتخب و تمامی ايستگاههای در تاريخ( T2متر ) 2در تراز دما 

 spd CC پیکربندی رديف 
spd 

RMSE 
u10 

RMSE 
v10 

RMSE 
T2 CC T2 

RMSE 

1 Phys01 0.9230 1.4927 0.4979 1.7690 0.9988 0.4979 
2 Phys02 0.8352 1.7037 0.5985 2.0966 0.9970 0.5985 
3 Phys03 0.7614 2.4639 0.9994 3.2799 0.9932 0.9994 
4 Phys04 0.7045 2.5479 1.1986 3.6613 0.9879 1.1986 
5 Phys05 0.6983 2.5922 1.2962 3.8280 0.9845 1.2962 
6 Phys06 0.6906 2.6701 1.2984 3.8687 0.9833 1.2984 
7 Phys07 0.7321 1.9078 0.7011 2.4062 0.9891 0.7011 
8 Phys08 0.7574 2.3231 0.9006 3.0149 0.9935 0.9006 
9 Phys09 0.7326 2.2375 0.9109 2.9932 0.9918 0.9109 
10 Phys10 0.7469 2.1293 0.8020 2.7227 0.9926 0.8020 
11 Phys11 0.7223 2.6081 1.1960 3.6716 0.9896 1.1960 
12 Phys12 0.6953 2.5545 1.2022 3.6463 0.9856 1.2022 
13 Phys13 0.7208 2.2583 0.8998 2.9839 0.9888 0.8998 
14 Phys14 0.7220 2.5360 1.1975 3.6443 0.9889 1.1975 
15 Phys15 0.7321 2.1039 0.7980 2.7007 0.9897 0.7980 
16 Phys16 0.7209 2.6247 1.2194 3.7332 0.9894 1.2194 
17 Phys17 0.6865 2.6502 1.2644 3.7950 0.9847 1.2644 
18 Phys18 0.6784 2.7360 1.2854 3.8611 0.9838 1.2854 

پريشیدگی  نتايج سامانه  ارائه  به  ادامه به صورت موردی  )  25فیزيکی شامل  -حال در    4پیکربندی فیزيکی و    5عضو 

 یبرارا    یآمار  یپارامترها  2جدول  پردازيم.  بینی بارش میبرای پیش  ( منفی  2مثبت و    2شامل    برای هر عضو  پريشیدگی 

  10بارش    یهاآستانه  یو برا(  WRF-ENS)حاصل از سامانه همادی  ساعته    24  یساعته بارش تجمع  72  ینیبشیپ 

ب  متریلیم  50  متر،یلیم   یهاستگاهيا  یبرا(  2019/    3/    26)  1398  نيفرورد  6  تاريخ   یبرا  متریلیم  50از    شتریو 

بارشی بودهکه    يی هااستان  تاثیر سامانه  ارائه ماندتحت  مقايسه جدول  .  کندی،  امکان  ايجاد  آماری   3برای  پارامترهای 

تاريخ ارائه  همین  ( برای  GFS_EMو همچنین میانگین همادی مدل مذکور )  GFSحاصل از عضو کنترل مدل جهانی  

و به ويژه برای   GFSتر سامانه همادی کار حاضر را در مقايسه با نتايج حاصل از مدل  توان عملکرد مناسبمی  کند.می

 متر مشاهده نمود. میلی 50ه بارش بیشتر از آستان

و ( 50-10_) متریلیم 50 ،(10-0_)متریلیم 10بارش   یهاآستانه یبراساعته  24بارش تجمعی   یآمار ی پارامترها یبندجمع  .2جدول 
( سامانه همادی کار حاضر و  2019/  03/  23ساعته )تاريخ شروع پیش بینی  72 بینی( حاصل از پیشInf-50_)  متریلیم 50از  شتریب 

 های مازندران، گلستان، لرستان و خوزستان استان یهاستگاهيا

 B FAR H TS F PCبازه   تاريخ  ومدل 
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 شروع سیکل    آستانه بارش  
 بینیپیش

بینی پیش
 )ساعت( 

WRF-ENS_0-10 2019-3-23 72 2.36 0.58 1.00 0.42 0.51 0.63 

WRF-ENS _10-50 2019-3-23 72 0.52 0.31 0.35 0.31 0.25 0.51 

WRF-ENS _50.0-Inf 2019-3-23 72 0.33 0.50 0.17 0.14 0.02 0.88 

 

 (  GFS_EMو میانگین همادی مدل مذکور ) GFSبرای عضو کنترل مدل   2مشابه جدول . 3جدول 

 ومدل 
 آستانه بارش  

 تاريخ 
 شروع سیکل   

 بینیپیش

بازه  
بینی پیش

 )ساعت( 

B FAR H TS F PC 

GFS_0-10 2019-3-23 72 2.00 0.64 0.71 0.31 0.49 0.57 

GFS_10-50 2019-3-23 72 0.65 0.45 0.35 0.28 0.45 0.43 

GFS_50-Inf 2019-3-23 72 0.50 1.00 0.00 0.00 0.07 0.82 

GFS_EM_0-10 2019-3-23 72 1.71 0.58 0.71 0.36 0.38 0.65 

GFS_EM_10-50 2019-3-23 72 0.87 0.37 0.55 0.41 0.50 0.53 

GFS_EM_50-Inf 2019-3-23 72 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.88 

 

 گیری نتیجه      3

  ی پارامترها  یبندجمعارائه شد.    WRFمدل   یتوسعه داده شده برا  ی سامانه هماد  كي   ی عملکرد اعضا  ی و بررس  یابيارز

 جينتا  زینادامه  در  آگاهی الزم را برای انتخاب اعضای سامانه از اين ديدگاه فراهم آورد.    اباد و دم  تیدو کم  یبرا  یآمار

 . گرديدبارش ارائه  تیکم یو برا یبه صورت مورد یکيزیف-ی دگیشيپر ی بیترک یسامانه هماد

 

 تشکر و قدردانی 

کار  اين  حمايت از   صنايع قطعات الکترونیك ايران برایو    نیروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران از دانشگاه تهران،  

 .شودسپاسگزاری می مشاهداتی هایداده دادن قرار دسترس در برای کشور هواشناسی سازمان از همچنینو پژوهشی 
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