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ارزیابی پیشبینی مقدار ابرناکی حاصل از مدل عددی

WRF

*2

مهسا دامنافشان 1و محمدحسین معماریان

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه فیزیک فضا ،دانشکدۀ فیزیک ،دانشگاه یزد ،ایران
 .2استادیار ،گروه فیزیک فضا ،دانشکدۀ فیزیک ،دانشگاه یزد ،ایران
(دریافت ،93/11/1 :پذیرش نهایی)94/7/14 :

چکیده
در این پژوهش پیشبینی پوشش ابری توسط مدل میانمقیاس جوی  WRFبررسی شده است .ابتدا برای تعیین امکان پیشبینی
پوشش ابری توسط مدل خروجی ،این مدل توسط تصاویر رادار و ماهواره ارزیابی شد .با توجه به نتایج قابل قبول ،مدل برای یک
دورۀ پنجروزه ،اجرا و با دادههای مشاهداتی راستآزمایی شد .بهمنظور راستآزمایی مدل  WRFاز کمیتهای راستآزمایی مانند
کمیت اریبی ،آهنگ برخورد و نسبت هشدارهای نادرست استفاده شد .این دورۀ پنجروزه با دادههای بهدستآمده از تصاویر ماهواره
نیز ارزیابی شد .در نهایت مدل برای یک دورۀ زمانی سهماهه نیز اجرا و و با دادههای مشاهداتی راستآزمایی شد .نتایج تمامی
ارزیابیها یکسان بودند و نشان دادند که مدل هوای صاف را خوب پیشبینی میکند؛ هرچند دارای فراپیشبینی است .زمانی که
پوشش ابری کامل است مدل پیشبینی قابلقبولی دارد ،ولی برای هوای نیمهابری خروجی مدل ضعیف است و فروپیشبینی دارد.
واژههای کلیدی :پیشبینی ،پوشش ابری کل ،جدول توافقی ،راستآزمایی ،فراپیشبینی و فروپیشبینی ،مدل .WRF

 .1مقدمه
از پدیدههاي مهم هواشناسی ،ابرها هستند که همواره

 ،)Amount,TCAمقدار ابر دستهبنديشده بر اساس

مورد توجه هواشناسان بودهاند .از آنجا که با مشاهدۀ نوع

ارتفاع (ابر باال ،متوسط و پایین) و ارتفاع پایۀ

ابر(CBH

و تغییرات ابرها میتوان اطالعات شایانمالحظهاي دربارۀ

 )Cloud Base Height,است .از دیگر پراسنجها میتوان

وضعیت جو بهدست آورد ،مطالعه و بررسی ابرها اهمیت

به کسر ابر و ارتفاع قلۀ ابر نیز اشاره کرد .همۀ این

زیادي دارد.

کمیتها از خروجی مدل پیشبینی عددي وضع هوا در

متقاضیان زیادي وجود دارند که خواهان

سه بعد و براي یک ستون هوا قابل پیشبینیاند .متضمن

پیشبینیهاي ابر ،بهویژه در بخش حملونقل هوایی

این کمیتهاي فرایابی ،اغلب متغیرهاي پیشیابیشدۀ

هستند؛ بهطوريکه استفاده از پیشبینی وضع هوا جزئی

آب ابر (یخ ،مایع و همینطور برف) است .این کمیتها

کلیدي و تفکیکناپذیر از عملیات فرودگاهی است.

با طرحوارههاي تابش مدل فعل و انفعال دارند و در نتیجه

امروزه ابر و بارش بهصورت یکی از مسائل استراتژیک

میتوانند بهطور خاص روي دما اثر بگذارند.

مطرح است و کمبود شدید آب در بعضی مناطق و

خطاهاي پیشبینی ابر میتواند تأثیراتی گسترده در

افزایش بارش در مناطق دیگر ناشی از تغییر اقلیم ،اهمیت

دقت و کیفیت دیگر خروجیهاي مدل داشته باشد .مثالً

تحقیقات در این زمینه را نشان میدهد.

بدیهی است که پیشبینی درست ابر بر پیشبینی بارش

پراسنجهاي مختلف ابر را مانند دیگر کمیتهاي جو

تأثیر میگذارد .برجستهترین این آثار ،روي درجۀ

میتوان توسط دادههاي ایستگاهی (مشاهداتی) و رسم

حرارت است؛ بنابراین در پیشبینی وضع هوا که تأثیر

نقشههاي هوا یا بهوسیلۀ خروجی یک مدل پیشبینی

درخورتوجهی در رفاه و آسایش انسان دارد ،پیشبینی

عددي وضع هوا

( Numerical Weather Prediction,

پوشش ابري مسئلۀ مهمی است.

 )NWPپیشبینی کرد .خروجیهاي مربوط به ابر در یک

در مقیاسهاي زمانی ماهانه ،فصلی ،دههاي و اقلیمی

Total

تعامل بین ابر و تابش ،بازخورد مهمی وجود دارد که اگر

مدل شامل مقدار کل ابر
*نگارنده رابط:

( Cloud

E-mail: memarian@yazd.ac.ir
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ابرها بهاشتباه در مدل شبیهسازي شده باشند ،بهطور بالقوه به

اکتاي بزرگ ،مایل به فروتخمینی  TCAاست .دادههاي

انحرافات سیستماتیک مهمی میانجامد (رینگر و همکاران،

مشاهداتی  CBHنیز تردیدپذیر هستند ،چون ممکن است

 .)2006این بازخورد میتواند بهصورت مثبت یا منفی خود

براي چشم بشر تشخیص معیار ارتفاع مشکل باشد.

را نشان دهد که به دماي باال یا پایین میانجامد؛ بنابراین در

بهعالوه پیچیدگیهایی در تعیین پایۀ ابر در حین بارش و

تفسیر نتایج قابلیت یک مدل ،دقت در مدلسازي تعامل

ساعتهاي تاریکی بهوجود میآید.

تابش -دما -ابر امري بحرانی است .اغلب این انحرافات در

دادههاي ماهواره تفکیک فضایی باالیی در مقایسه با

چند روز اول یک شبیهسازي طوالنی بهوجود آمده است که

بعضی مدلهاي  NWPدارند و تجزیه و تحلیل شبکه و

نشان میدهد استفاده از مدل  NWPبراي فهمیدن خطاهاي

نقشۀ قائم میدان ماهواره بهآسانی میتوانند تولید شوند.

ابر در مدلهاي اقلیمی روشی معتبر است (ویلیام و بروکس،

ولی دادههاي ماهواره اغلب از حیث تفکیک زمانیاي که

)2008؛ بنابراین براي ارزیابی یک مدل ،پیشبینی

با خروجی مدل مطابقت داشته باشد ،جوابگو نیست .چون

پراسنجهاي ابر از مدل ،مسئلۀ مهمی است .در این تحقیق از

ماهواره در طول شبانهروز به تعداد دفعات محدودي از

مدل عددي میانمقیاس  WRFبراي پیشبینی ابر استفاده

یک نقطه عبور میکند؛ بنابراین بسته به نیاز کاربران،

شده که طبق تحقیقات انجامگرفته (آزادي و همکاران،

شروع یک راستآزمایی با مطابقت دادن دادهها از نظر

 )2013نتایج قابل قبولتري در مقایسه با مدلهاي  HRMو

زمانی یا مکانی صورت میگیرد.

 MM5داشته است.

روشهاي استاندارد مختلفی براي راستآزمایی

بدیهی است که براي ارزیابی یک مدل عالوه بر

پراسنجهاي مختلف ابر با دادههاي مختلف دیدبانی اجرا

دادههاي پیشبینی دادههاي مشاهداتی نیز الزم است .در

شده است .یک روش که بسیار نیز براي پراسنجهاي ابر

یک دستهبندي کلی میتوان دادههاي دیدبانی ابر را به دو

توصیه شده و براي مثال توسط هگان و همکاران ()2009

روش مشاهدهاي و سنجش از دور تهیه کرد .دستۀ اول

و مرکرت و همکاران ( )2012به کار رفته است ،رسم

دادههاي مشاهداتی است که بهوسیلۀ یک دیدبان تهیه

نمودار همزمان توزیعهاي حاشیهاي مربوط به پراسنج

میشود و در سادهترین حالت میتواند شامل ابر )باال،

مورد نظر است که بدین طریق توزیع حاشیهاي مشاهدات

میانه و پایین) ،پوشش کل ابر و ارتفاع پایۀ ابر باشد .از

و پیشبینی ارزیابی میشود.

مزایاي این روش دسترسی راحت به آن است .دستۀ دوم،

روش دیگر استفاده از جدول توافقی چنددستهاي

مشاهدات با استفاده از ابزارهاي سنجش از دور مثل رادار

است؛ براي مثال در ارزیابی پیشبینی ابرناکی مدل

و ماهواره است .این ابزارها امکان سنجش از راه دور از

 HIRLAMاز این روش استفاده شده است که در آن

سمت پایین و باالي جو را فراهم میکنند.

مقدار پوشش ابر کل ( )TCAرا در سه دستۀ ابري،

میتر مایر با استفاده از دادههاي دیدبانی ،راستآزمایی

نیمهابري و بدون ابر جا دادند .در این تحقیق با وجود

 TCAو  CBHرا بررسی کرد .وي متوجه شد که دادههاي

اینکه هر دو امتیازهاي مهارتی نسبتاً زیاد بود ،ولی توزیع

دیدبانی مشاهداتی و سنجش از دور اختالف

دادههاي مشاهداتی  Uشکل بودند ،در حالی که دادههاي

شایانتوجهی دارند؛ بنابراین نوع دیدبانی مخلوط پیشنهاد

پیشبینی از این توزیع تبعیت نمیکردند .همچنین یک

نمیشود (گزارش سازمان جهانی هواشناسی ،2012-1

فراپیشبینی در دستۀ نیمهابري وجود داشت ،ولی

 .)WWRPهامر ( )1996در مقایسه بین دادههاي ابري که

پیشبینی دستۀ سوم ابري در مقایسه با دیگر دستهها بهتر

بهطور مشاهداتی و سنجش از دور براي شش مکان

بیان شده بود (گزارش .)WWRP ،2012-1

اطراف ایالت کینگ دام تهیه شده بود ،متوجه شد که

پیشبینیهاي بعضی از پراسنجهاي پیوسته مانند محتواي

دیدبان براي اکتاي کوچک ،مایل به فراتخمینی و براي

آب مایع () ،)Liquid Water Content(LWCمحتواي آب
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یخ ( ) ،)Ice Water Content(IWCکسر ابر و دماي

ایستگاههاي همدیدي و تصاویر و دادههاي ماهوارهاي

درخشندگی ،میتواند با استفاده از مجموعهاي متفاوت از

سنجندۀ  MODISتقسیم میشوند .براي راستآزمایی

کمیتها مثل میانگین خطاها ( )MEو میانگین مربع

بصري تصاویر رادار در تاریخهاي -2013/8/29

خطاها ( )MSEراستآزمایی شود .بدیهی است براي

 2013/8/27تهیه و براي راستآزمایی کمی دادههاي

استفاده از این روش به دادههاي پیوسته نیاز است که براي

دیدبانی ایستگاههاي همدیدي از سازمان هواشناسی

نمونه میتوان دادههاي پیوستهاي از رادار ،تهیه و بهعنوان

کشور تهیه شد .در این دادهها پوشش ابر کل با نام

دادۀ دیدبانی استفاده کرد .همچنین از روشهاي

( )HOURLY AMOUNT OF CLOUDبهصورت

راستآزمایی احتمالی نیز استفاده شده است (فرو و

کسري ()1/8آمده که به آن یک اکتا گفته میشود و

همکاران  .)2008تحقیقات اخیري که با استفاده از تصاویر

پوشش ابري بهصورت سهساعته گزارش شده است .دورۀ

ماهواره با تفکیک فضایی باال انجام گرفته (براي مثال کیل و

پنج روز مطالعه در این پروژه روزهاي - 2009/05/12

کریج2007 ،؛ زینگرل و نرمی 2008 ،و کراکر و میترمایر،

 2009/05/07است .در انتخاب این پنج روز سعی شد

 ،)2013نشان داده است که راستآزمایی فضایی براي

دادههاي ایستگاهها گستردگی کافی را در ابري و

پیشبینیهاي وابسته به پراسنجهاي ابر بسیار مفیدند.

صافبودن هوا داشته باشند .همچنین از وبگاه

چنانکه قبالً نیز بیان شد یکی از دالیل راستآزمایی،

 http://ladsweb.nascom.nasaتصاویر ماهوارۀ سنجندۀ

بررسی کارایی سامانههاي پیشبینی براي بررسی مهارت

 MODISمربوط به پوشش ابري در بعضی از ساعتهاي

نسبی آنها در شبیهسازي و پیشبینی فرایندهاي جوي

دورۀ پنجروزه که با ساعتهاي مدل مطابقت داشت ،با

است .در این پژوهش ابتدا یک بررسی کیفی از پیشبینی

در نظر گرفتن این نکته که تصاویر منطقۀ مورد نظر را در

ابرناکی مدل صورت میگیرد .پس از حصول درجهاي از

بر داشته باشد ،تهیه شد .براي بهدستآوردن دادهها نیز

اطمینان از اینکه مدل تا حدودي قادر به پیشبینی هواي

فایلهایی از وبگاه ذکرشده ،تهیه و با نرمافزارهاي ENVI

صاف و ابري است ،با استفاده از زیرمجموعۀ کوچکی از

و  ArcGISبراي مکانهاي ایستگاههاي مربوطه ،دادههاي

کمیتهاي مختلف دقت و مهارت که در دسترس هستند،

مورد نیاز از تصاویر ماهوارهاي استخراج شد و براي آنها

کارایی مدل  WRFدر پیشبینیهاي کمی پوشش ابري

مقدار پوشش ابري بهدست آمد و در نهایت تعداد کل

کل ،در یک دستهبندي سهتایی شامل هواي صاف،

دادههاي تهیهشده 50 ،مورد حاصل شد.

نیمهابري و ابري ،براي بخشی از منطقۀ آذربایجان در

براي تهیۀ دادههاي پیشبینی در این پژوهش مدل

استانهاي آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در یک

 WRFاجرا شد که براي این منظور سه آشیانه بهصورت

دورۀ پنجروزه ،ابرناکی راستآزمایی میشود.

آشیانۀ اول یا مادر با تفکیک افقی  36کیلومتر و محدودۀ
 19.988 - 52.582درجۀ شمالی و - 66.975

 .2روش پژوهش

16.866درجۀ شرقی ،آشیانۀ دوم یا آشیانۀ درون آشیانۀ

براي راستآزمایی در مرحلۀ اول باید دادههاي پیشبینی

مادر با تقکیک افقی  12کیلومتر و محدودۀ - 45.040

و دیدبانی را تهیه کرد و آنها را از نظر مکانی و زمانی
مطابقت داد .در مرحلۀ بعد روش مناسب راستآزمایی را
بسته به نوع دادهها و هدف مورد نظر ،انتخاب کرد.

 31.148درجۀ شمالی و  32.769 – 52.985درجۀ شرقی
و آشیانۀ سوم یا آشیانۀ درون آشیانۀ دوم با تقکیک افقی
 4کیلومتر و محدودۀ  35.891 – 39.783درجۀ شمالی و

دادههاي دیدبانی این تحقیق بسته به نوع

 43.246 – 48.246درجۀ شرقی (قسمتی از منطقۀ

راستآزمایی و شرایط زمانی دسترسی به دادهها به

آذربایجان) در نظر گرفته شد که در شکل  1این آشیانهها

تصاویر رادار هواشناسی ،دادههاي بازسازيشدۀ

دیده میشود.
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آمارههاي قیاسی هستند که بعضی از آنها که بهعنوان
کمیتهاي کلی یاد میشوند ،مستقیم بهدست میآیند ،مانند
کمیت نسبت صحیح ،ولی بعضی از کمیتها براي هر دسته
تعریف میشود .براي مثال معادلۀ اریبی که فراپیشبینی یا
فروپیشبینی هریک از دستهها را مشخص میکند ،براي
پیشبینیهاي مدل در رویداد ، 𝐵1 =(r+s+t)/(r+u+x) ،1
رویداد  𝐵2 =(u+v+w)/(s+v+y) ،2و رویداد 𝐵3 = ( ،3

 (x + y + z)/(t + w + zخواهد بود (نرمی.)2003 ،
شکل  .1آشیانههای انتخابی برای اجرای مدل

 .3اندازهگيری ،مشاهده و محاسبه
یک روش ساده براي ارزیابی پیشبینی مدل بدون محاسبات

دادههایی که براي ایجاد شرایط مرزي و جانبی در

کمیتهاي آماري ،ارزیابی بصري است .این روش براي

مدل براي روزهاي  2009 /05/07-2009/05/12به کار

حالتهایی که دورۀ موردمطالعه کوتاه باشد ،کاربرد دارد

رفته ،از نوع  NCEP FNLاست که قدرت تفکیک 1/0

(برگرفته از وبگاه .)www.cawcr.gov.au/projects/verification

×  1/0درجه دارد و براي هر  6ساعت در دسترس است.

بعد از حصول اطمینان نسبی از توانایی مدل براي

براي تاریخهاي  2013/8/27-2013/8/29از دادههاي

پیشبینی ابرناکی (شکلها نشان داده نشدهاند) ،در بخش

 GFSاستفاده شد که تفکیک  0/5×0/5درجه دارد و

دوم کمیتهاي راستآزمایی محاسبه شدند .در این

براي هر  3ساعت در دسترس است (این دادهها ،از وبگاه

قسمت نتایج راستآزماییهاي پیشبینی پوشش کل

 / ftp://ftpprd.ncep.noaa.govاستخراج شده است).

ابري در چهار حالت آشیانۀ دوم با سن پیشبینی کمتر از

اجراي مدلها بهصورت روزانه و براي ساعت UTC

 24ساعت و بین 24ساعت و  48ساعت و آشیانۀ سوم با

 12بود و در هر اجرا ،پیشبینی تا  48ساعت آینده تولید

سن پیشبینی کمتر از  24ساعت و بین 24ساعت و 48

و در نهایت خروجیهاي مدل براي آشیانۀ دوم و سوم

ساعت بیان میشود( .در ادامه کلمۀ حالت بیانگر یکی از

یکساعته استخراج شد .براي تهیۀ تصاویر پوشش کل

این حالتهاست).

ابر ،فایل  ctlخروجی ساخته و سپس با استفاده از نرمافزار
گردز نقشۀ مورد نظر رسم شد.

جدول توافقی براي چهار حالت ذکرشده به ترتیب
در قسمتهاي الف تا د ،در جدول  1آورده شده است.

روش راستآزمایی کمی نیز جدول توافقی است.

تشکیل این جدولها براساس جدولی است که در پیوست

براي پوشش کل ابر جدول  3×3پیشنهاد شده است که در

بیان شده و کمیتها  zو  r،s ،t ،u ،v ،w ،x ،yهستند.

سه دستۀ هواي صاف ،نیمهابري و ابري ،تقسیم شده و در

همانگونه که در جدولها دیده میشود کل دفعات

پیوست ،جدولها و کمیتهاي مربوطه توضیح داده شده

دادههاي پیشبینی دستۀ اول (هواي صاف) نسبتاً زیاد،

است (گزارش  .)WWRP ،2012-1توزیع دادههاي

دستۀ دوم (هواي نیمهابري) بسیار کم و کل دفعات

پیشبینی و دیدبانی در جدول دیدبانی بهصورت اکتا و

دادههاي دیدبانی براي دستۀ سوم نسبتاً زیاد است .عناصر

براي پیشبینی بهصورت درصد یا دهم است .مطابق این

قطري دستۀ اول و سوم نسبتاً زیاد و عناصر قطري دستۀ

جدول براي مثال کمیت  rتعداد دفعاتی است که مدل

دوم کم است و این بیانگر توانایی نسبی مدل در پیشبینی

ابرناکی را بین  0 -31درصد پیشبینی و دیدبانی را بین

هواي صاف و ابري و ضعف مدل در پیشبینی هواي

 0 -2اکتا گزارش کرده است.کمیتهاي راستآزمایی

نیمهابري است.
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جدول  .1جدولهای توافقی  3×3برای چهار حالت( :الف) آشیانۀ دوم ،سن پیشبینی کمتر از  24ساعت( ،ب) آشیانۀ دوم ،سن پیشبینی بیشتر از 24وکمتر
از  48ساعت( ،ج) آشیانۀ سوم ،سن پیشبینی کمتر از  24ساعت و (د) آشیانۀ سوم ،سن پیشبینی بیشتر از  24و کمتر از  48ساعت
Clouds observed,d.2, f<24h

Clouds observed,d.3, f<24h
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6-8

3-5

0–2

Clouds
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76
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65

81
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22

9
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2

0

2

0

32 – 68
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81
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69 - 100

106

77

27

2

69 - 100
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138
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83
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315

138

94
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Clouds observed,d.2, 24h<f<48h

Clouds observed,d.3, 24h<f<48h
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0

32 – 68
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200
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55
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0 – 31

223
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7
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0
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65

30

2

69 – 100

90

64

25

315

138
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83
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315

138

94

(د)

(ب)

 .4بحث

دستۀ دوم جدول توافقی اشاره دارد و تعداد دفعاتی را

در این قسمت بهوسیلۀ کمیتهاي بهدستآمده در جدول

نشان میدهد که گزارش دیدبان هواي صاف بوده ولی

 ،1نمودارهاي دفعات برخورد و ازدسترفته و همچنین

مدل هواي کامالً ابري را پیشبینی کرده است.

کمیتهاي راستآزمایی محاسبه شدند .نمودارهاي

در این نمودارها نکتۀ برجستۀ مثبت که در همۀ

شکل  ،2بیانگر دفعات برخورد و ازدسترفته هستند که

حالتها دیده میشود ،این است که رنگ سبز براي

براي چهار حالت رسم شده است .در شکل  ،2نمودارهاي

نمودارهاي دیدبانی در دستۀ اول بسیار زیاد و رنگ زرد

سمت چپ مربوط به پیشبینی و نمودارهاي سمت راست

و قرمز در آنها بسیار کم است و نشان میدهد که تقریباً

مربوط به دیدبانی براي هر دسته است؛ بهطوريکه محور

هیچ پیشبینی هواي صافی از دست نرفته است .نکتۀ

افقی هر نمودار ،سه دستۀ جدول توافقی و محور قائم هر

برجستۀ منفی این است که در همۀ نمودارهاي پیشبینی،

نمودار ،دفعات تکرار پیشبینی یا دیدبانی را براي هر

دفعات دستۀ دوم خواه با پیشبینی درست و خواه با

دسته نشان میدهد.

پیشبینی نادرست بسیار اندک است؛ این نشان میدهد

در نمودارهاي پیشبینی رنگ سبز پیشبینی درست،

که مدل در پیشبینی هواي نیمهابري بسیار ضعیف است.

رنگ زرد پیشبینی نادرست با یک دسته فاصله و رنگ

در دستۀ اول نمودارهاي پیشبینی ،حالت (د) بیشترین

قرمز پیشبینی نادرست با دو دسته فاصله را نشان میدهد؛

پیشبینی درست را دارد و از نمودار دیدبانی آن دیده

بهعنوان مثال براي دستۀ اول کمیت  rبه رنگ سبز است

میشود که از  315مورد ،تنها یک مورد از دستۀ اول از

که نمایانگر این مطلب است که پیشبینی مدل هواي

دست رفته و پیشبینی نشده است .حالت (ج) نیز تنها دو

صاف بوده و دیدبان نیز هواي صاف گزارش کرده است.

مورد ازدستداده دارد ،ولی حسن این حالت این است

براي نمودارهاي دیدبانی نیز رنگ سبز تعداد دفعات

که در نمودار پیشبینی آن ،دستۀ اول حالت  Uشکل خود

زرد

را حفظ کرده است .حالت  Uشکل نشاندهندۀ کاهش

دیدبانیهاي نادرست پیشبینیشده با یک دسته فاصله و

تعداد دفعات از رنگ سبز تا قرمز است که یک حسن

رنگ قرمز دیدبانیهاي نادرست پیشبینیشده با دو دسته

محسوب میشود .مقایسۀ آشیانۀ دوم نیز نشان میدهد که

فاصله را نشان میدهد .براي مثال رنگ قرمز به کمیت w

در حالت (الف) حالت  Uشکل برخالف حالت (ب)

دیدبانیهاي

درست

پیشبینیشده،

رنگ
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حفظ شده است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مدل

بهطوري که رنگ قرمز بسیار اندک است؛ بهعبارتی مدل

در پیشبینیهاي کمتر از  24ساعت براي دستۀ اول

تقریباً هیچ هواي صافی را ابري پیشبینی نکرده است.

پیشبینی پذیرفتنیتري در مقایسه با پیشبینی بین  24و

حالت (الف) بیشترین پیشبینی دستۀ سوم را دارد .در

 48ساعت ارائه میکند.

نمودارهاي پیشبینی همۀ حالتها به شکل  Uظاهر

همانطور که گفته شد ،مدل در پیشبینی دستۀ دوم

شدهاند (دستۀ وسط پایین و دو دستۀ سمت راست و چپ

ضعیف است .از آنجاییکه در نمودارها پیشبینی دستۀ

باال) ،بهخصوص (الف) و (ج) که مربوط به سن پیشبینی

دوم بسیار کم بود ،بدیهی است که رنگ زرد دستۀ دوم

کمتر از  24ساعت هستند .متأسفانه هیچ یک از حالتها

نمودارهاي دیدبانی ،زیاد و رنگ سبز کم باشد .با این

در نمودارهاي دیدبانی براي حفظ شکل  Uدر دستۀ سوم

حال با مقایسۀ آشیانۀ دوم و سوم مشاهده میشود که

مناسب نیستند؛ دو علت اصلی این امر ضعف مدل در

آشیانۀ دوم نسبتاً بهتر از آشیانۀ سوم قادر به پیشبینی دستۀ

پیشبینی دستۀ نیمهابري و پیشبینی زیاد دستۀ هواي

دوم است .آشیانۀ سوم براي هر دو حالتش (ج و د) تنها

صاف است .میتوان نتیجه گرفت براي دستۀ سوم

دو مورد براي دستۀ دوم پیشبینی کرده که البته در هر دو

نمودارهاي دیدبانی حالت (الف) بهترین و حالت (د)

مورد نیز پیشبینی درست بوده است .در مورد آشیانۀ دوم

بدترین وضعیت را دارد ،یعنی در حالت (د) دفعاتی که

حالت (الف) تعداد پیشبینی بیشتري از حالت (ب) دارد،

دیدبانی هواي ابري مشاهده کرده ،ولی مدل هواي صاف

ولی تعداد پیشبینیهاي درست هر دو برابر است.

پیشبینی کرده ،زیاد است که دلیل این امر زیادبودن

در دستۀ سوم نمودارهاي پیشبینی هر چهار حالت در
حفظ حالت  Uشکل بسیار مناسب عمل کردهاند،

پیشبینی نادرست با دو دسته فاصله در دستۀ اول نمودار
پیشبینی حالت (د) است.

شکل  .2نمودارهای دفعات برخورد و ازدست رفته برای چهار حالت( :الف) آشیانۀ دوم ،سن پیشبینی کمتر از  24ساعت( ،ب) آشیانۀ دوم ،سن پیشبینی
بیشتر از  24ساعت و کمتر از  48ساعت( ،ج) آشیانۀ سوم ،سن پیشبینی کمتر از  24ساعت و (د) آشیانۀ سوم ،سن پیشبینی بیشتر از 24ساعت و
کمتر از  48ساعت.
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از آنجا که به نظر میرسد ناتوانی مدل از جانب

وضعیتی که هوا نیمهابري نباشد و بهصورت رخداد پدیدۀ

پیشبینی زیاد دستۀ اول و پشبینی کم دستۀ دوم است،

نادرست پیشبینی شود ،تقریباً وجود ندارد .در مورد این دسته به

میتوان نتیجه گرفت هر حالتی که در آن تعداد کل

خاطر کمبودن دادهها نمیتوان در مورد بعضی از کمیتها مثل

دفعات پیشبینی براي دستۀ اول کمتر و براي دستۀ دوم

کمیت نسبت هشدارهاي نادرست بیشتر توضیح داد.

بیشتر باشد ،نتیجۀ بهتري ارائه میدهد .از نمودارها مشاهده

براي دستۀ سوم کمیت اریبی براي تمام حالتها کمتر از

میشود که با افزایش قدرت تفکیک ،دفعات پیشبینی

 1و بین  0.65تا  0.8است که فروپیشبینی را براي این دسته

هواي نیمهابري و ابري کاهش و پیشبینی هواي صاف

نشان میدهد .کمیت آهنگ برخورد براي تمام حالتها

افزایش مییابد .بنابراین حالت (الف) نسبتاً وضعیت بهتري

نزدیک  0.5است و براي حالت (الف) ،توانسته است 58

براي دستههاي دوم و سوم دارد ،درحالیکه این حالت

درصد از رویدادهاي این دسته یعنی هواي ابري را پیشبینی

کمترین پیشبینی درست را براي دستۀ اول در مقایسه با

کند .کمیت نسبت هشدارهاي نادرست براي این دسته نسبتاً

حالتهاي دیگر دارد؛ بنابراین به نظر میرسد حالت (ج) و

کم است؛ بنابراین دفعاتی که رخداد این دسته پیشبینی شده

(د) بهترین حالت براي دستۀ اول باشد.

است در بیشتر مواقع رخ میدهد .کمیت آهنگ هشدارهاي

پس از تشکیل جدول توافقی و بهدستآوردن کمیتهاي
آن ،میتوان کمیتهاي راستآزمایی را محاسبه کرد.

نادرست نیز براي این دسته بسیار کم است؛ براي حالت (د) با
مقدار  0.14بهترین وضعیت بهدست میآید ،زیرا تنها 14

براي دستههاي اول مقدار کمیت اریبی براي تمام حالتها

درصد از پدیدۀ این دسته که رخ نداده است بهصورت رخداد

بیش از  2بهدست آمد که بیانگر فراپیشبینی مدل براي هواي

پدیده ،نادرست پیشبینی شده است .به عبارت دیگر در مورد

صاف است .آهنگ برخورد براي این دسته نزدیک  1است،

این دسته میتوان گفت به اشتباه پیشبینی نمیشود و هواي

یعنی تقریباً تمام موارد هواي صاف توسط مدل پیشبینی شده

صاف و نیمهابري را به صورت هواي ابري پیشبینی نمیکند.

است .آهنگ برخورد گرایش مثبت دارد؛ بنابراین زیادبودن

سه کمیت کلی براي این حالتها محاسبه شده که در

این مقدار در حالت (د) به ظاهر یک حسن است ولی باید این

شکل  3رسم گردیده است .نسبت صحیح براي هر چهار

نکته در نظر گرفته شود که کمیت اریبی نیز در این حالت

حالت نزدیک به  0.50است؛ بهعبارتی نیمی از پیشبینیها

بیشترین مقدار را دارد؛ بنابراین نمیتوان بر دقت آن تأکید

درست بوده است .ضعف این کمیت به دلیل ضعف مدل در

کرد.کمیت نسبت هشدارهاي نادرست در همۀ حالتها

پیشبینی دستۀ دوم و فراپیشبینی دستۀ اول است .امتیازهاي

نزدیک  0.6است ،یعنی بیش از نیمی از پیشبینیهاي رخداد

مهارتی پیرس و هاید براي تمام حالتها بیشتر از  0.2است.

پدیدۀ این دسته رخ نداده است که البته با زیادبودن کمیت

امتیاز مهارتی هاید براي تمام حالتها بیشتر از امتیاز مهارتی

اریبی این دسته نیز همخوانی دارد.کمیت آهنگ هشدارهاي

پیرس بهدست آمد و بیشترین آن مربوط به حالت (الف)

نادرست نیز براي تمام حالتها تقریباً  0.50است؛ بهعبارتی

است که امتیاز مهارتی هاید مقدار  0.29را دارد.

نیمی از دفعاتی که پدیده رخ نداده است ،بهصورت رخداد
پدیدۀ نادرست پیشبینی شده است ،یعنی هواي نیمهابري یا
ابري بهصورت هواي صاف پیشبینی شده است.
براي دستۀ دوم کمیت اریبی ،آهنگ برخورد و امتیاز تهدید
بسیار اندک است و این بهخاطر ضعف مدل در پیشبینی هواي
نیمهابري (کمیت ( )aدستۀ دوم) است .کمیت آهنگ هشدارهاي
نادرست براي این دسته بسیار کم است ،یعنی میتوان گفت

شکل  .3نمودارهای کمیتهای کلی برای چهار حالت
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جدول  .2کمیتهای راستآزمایی برای چهار حالت( :الف) آشیانۀ دوم،

از  24ساعت و رنگ قرمز با عالمت مربع براي آشیانۀ سوم

سن پیشبینی کمتر از  24ساعت( ،ب) آشیانۀ دوم ،سن

با سن پیشبینی بین  24و  48ساعت بهکار گرفته شده است.

پیشبینی بیشتر از 24ساعت و کمتر ساعت( ،ج) آشیانۀ سوم،
سن پیشبینی کمتر از  24ساعت و (د) آشیانۀ سوم ،سن
پیشبینی بیشتر از 24ساعت و کمتر از  48ساعت
Cloudy
)(6-8
B = 0.81
H = 0.58
FAR =0.28
F =0.18
TS =0.47

Partly cloudy
)(3-5
B = 0.23
H = 0.09
FAR = 0.59
F = 0.05
TS = 0.08

No clouds
)(0-2
B = 2.16
H= 0.91
FAR =0.57
F =0.44
TS =0.40

Overall: PC = 0.53 KSS = 0.2 HSS = 0.29

(الف)
Cloudy
)(6-8
B = 0.70
H = 0.47
FAR =0.32
F =0.18
TS =0.38

Partly cloudy
)(3-5
B = 0.19
H = 0.09
FAR = 0.50
F = 0.08
TS = 0.08

No clouds
)(0-2
B = 2.40
H= 0.95
FAR =0.60
F =0.52
TS =0.38

B = 0.76
H = 0.55
FAR =0.27
F =0.16
TS =0.46

No clouds
)(0-2
B = 2.49
H= 0.97
FAR =0.60
F =0.54
TS =0.38

Overall: PC = 0.51 KSS = 0.25 HSS = 0.28

(ج)
Cloudy
)(6-8
B = 0.65
H = 0.46
FAR =0.28
F =0.14
TS =0.39

Partly cloudy
)(3-5
B = 0.02
H = 0.02
FAR = 0.00
F = 0.00
TS = 0.02

(د) بیشترین مقدار و حالت (الف) کمترین مقدار را براي
دستۀ اول دارد و براي دستۀ سوم ،حالت (الف) بیشترین
مقدار و حالت (د) کمترین مقدار را دارد.
تفاوتهاي محسوس در این کمیت براي چهار حالت،
بیشتر وابسته به تغییر سن پیشبینی است تا آشیانه؛ بهطوريکه
آبی باالتر از رنگ بنفش و قرمز است.
در نمودار آهنگ هشدارهاي نادرست دستۀ اول بین 0.4
و  0.6است .حالت (الف) کمترین مقدار و حالت (د)
بیشترین مقدار را براي دستۀ اول دارد و تفاوتها تابع تغییر
آشیانه و سن پیشبینی است .دستۀ سوم کمتر از  0.2است و

(ب)
Cloudy
)(6-8

دوم نزدیک صفر و دستۀ سوم نزدیک  0.50است .حالت

بهخصوص براي دستۀ سوم مشاهده میشود که رنگ سبز و

Overall: PC = 0.49 KSS = 0.23 HSS = 0.25

Partly cloudy
)(3-5
B = 0.02
H = 0.02
FAR = 0.00
F = 0.00
TS = 0.02

در نمودار آهنگ برخورد ،دستۀ اول نزدیک  ،1دستۀ

حالت (د) کمترین مقدار را براي این دسته دارد.
در نمودار نسبت هشدارهاي نادرست ،دستۀ اول بین 0.5
تا  0.6است .حالت (د) بیشترین مقدار و حالت (الف)
کمترین مقدار را براي دستۀ اول دارد .دستۀ سوم نزدیک 0.3
است و در هر چهار حالت مقادیر تقریباً یکسان است؛ با
وجود این تغییر مقادیر بیشتر با تغییر سن پیشبینی است و با

No clouds
)(0-2
B = 2.68
H= 0.98
FAR =0.63
F =0.60
TS =0.36

Overall: PC = 0.47 KSS = 0.22 HSS = 0.24

(د)

در شکل  4مقادیر کمیتهاي راستآزمایی در چهار

افزایش آن بیشتر میشود.
در نمودار اریبی دستۀ اول بیشتر از  2و دستۀ سوم بین
 0.6و  0.7است .حالت (د) بیشترین مقدار و حالت (الف)
کمترین مقدار را براي دستۀ اول دارد و حالت (الف)
بیشترین مقدار و حالت (د) کمترین مقدار را براي دستۀ سوم
دارد .در تغییر مقادیر این کمیت به نظر میرسد وابستگی به
تغییر آشیانه بیشتر از سن پیشبینی است.

حالت و براي سه دسته در یک نمودار مقایسه شده است.

در نمودارهاي کمیتهاي کلی مشاهده میشود که با

محور افقی ،دستههاي تعریفشده در جدول توافقی و محور

افزایش سن پیشبینی نسبت صحیح کاهش یافته و همچنین

قائم مقدار کمیتهاي راستآزمایی را نشان میدهد.

آشیانۀ دوم باالتر از سوم است؛ بنابراین نسبت صحیح

نمودارهاي رنگ سبز با عالمت مثلثی براي آشیانۀ دوم با سن

بهترتیب در حالتهاي (الف)( ،ج)( ،ب) و (د) کاهش

پیشبینی کمتر از  24ساعت ،رنگ بنفش با عالمت ضربدر

مییابد .امتیازهاي مهارتی پیرس در همۀ حالتها از امتیاز

براي آشیانۀ دوم با سن پیشبینی بین  24و  48ساعت ،رنگ

مهارتی هاید بیشتر است .ترتیب کاهش امتیازهاي مهارتی نیز

آبی با عالمت لوزي براي آشیانۀ سوم با سن پیشبینی کمتر

همانند نسبت صحیح است.
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دستۀ دوم است.

تصاویر ماهوارهاي براي این دورۀ پنجروزه با دادههاي

در شکل  5بهوسیلۀ کمیتهاي جدول توافقی (الف)

بهدستآمده از مدل که از لحاظ مکانی و زمانی با

نمودارهاي (ج) رسم گردید .از نمودار مربوط به دیدبانی

دادههاي ماهوارهاي قابل قیاس بود ،راستآزمایی گردید.

مشخص است که مدل تنها سه مورد از  25مورد هواي

تعداد کل دادههاي استفادهشده  50مورد بهدست آمد.

صاف را نتوانسته است پیشبینی کند ،ولی قادر به

ابتدا مانند قسمت قبل جدول توافقی تشکیل شد.

پیشبینی  10مورد از  11مورد هواي نیمهابري نبوده است.

همانطور که مشاهده میشود دستهبندي قسمت دیدبانی

نمودار پیشبینی کامالً به شکل  Uنمایان است .رنگ سبز

مانند قسمت قبل برحسب اکتا نیست ،بلکه همانند

دستۀ اول بسیار باالست .مدل ،دستۀ اول را زیاد و دستۀ

دادههاي مدل برحسب درصد است .بیشترین مشاهدات

دوم را کم پیشبینی کرده است .رنگ قرمز دستۀ سوم نیز

براي دستۀ اول با  25مورد و نیز بیشترین پیشبینی براي

نشان میدهد که تنها دو مورد هواي ابري بهصورت هواي

دستۀ اول با  35مورد است .کمترین پیشبینی مدل براي

صاف توسط مدل پیشبینی شده است.

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شکل  .4نمودارهای کمیتهای راستآزمایی سه دسته در چهار حالت برای (الف) آهنگ برخورد( ،ب) آهنگ هشدارهای نادرست( ،ج) نسبت هشدارهای
نادرست و (د) اریبی.
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شکل ( .5الف) جدول توافقی ( ،3×3ب) کمیتهای راستآزمایی و (ج) نمودارهای برخورد و ازدسترفته ،برای دادههای دیدبانی ماهواره

با استفاده از کمیتهاي جدول توافقی ،کمیتهاي

دستۀ سوم کمیت اریبی بسیارخوب است و اندکی

راستآزمایی محاسبه شده و در جدول (ب) آورده شده

فروپیشبینی وجود دارد .آهنگ هشدارهاي نادرست

است .در دستۀ اول کمیت اریبی  1.4میباشد که نشانگر

بسیار کم است .براي کمیتهاي آهنگ برخورد و امتیاز

یک فراپیشبینی در هواي صاف است .کمیت آهنگ

تهدید به ترتیب مقادیر  0.57و  0.42بهدست آمده و

برخورد که گرایش مثبت دارد ،نزدیک  0.90است.

کمیت نسبت هشدارهاي نادرست  0.38است .مشاهده

کمیت آهنگ هشدارهاي نادرست  0.51است .کمیت

میشود که فراپیشبینی و فروپیشبینی در دستۀ اول و

نسبت هشدارهاي نادرست  0.37است و بیان میکند که

سوم در مقایسه با بررسی قبلی کاهش یافته است.

نیمی از پیشبینیهاي مدل در این دسته روي نداده است؛

کمیتهاي کلی ماهواره در پایین جدول آورده شده

این میتواند بهدلیل فراپیشبینی این دسته باشد .در دستۀ

است .کمیت نسبت صحیح  0/62و هر دو امتیاز مهارتی

دوم کمیت اریبی  0.18است و یک فروپیشبینی براي

به ترتیب  0.2و  0.31بهدست آمده که امتیاز مهارتی هاید

این دسته وجود دارد .کمیتهاي آهنگ برخورد و امتیاز

بیشتر است.

تهدید با گرایش مثبت براي این دسته کم بوده است.

نظر به اینکه نتایج دادههاي پنجروزه نمیتواند بهطور

کمیت آهنگ هشدارهاي نادرست با گرایش منفی بسیار

دقیق بیانگر یک راستآزمایی باشد ،براي تأیید بیشتر،

کم و کمیت نسبت هشدارهاي نادرست  0.50است .در

مدل براي یک دورۀ زمانی سهماهه نیز اجرا شد و با
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دادههاي مشاهداتی راستآزمایی گردید که نتایج قبلی

همانطور که در بخش قبلی نیز این نتیجه حاصل شد،

را تأیید میکند.

مدل یک فراپیشبینی براي هواي صاف دارد .براي دستۀ

کمیت آهنگ برخورد براي تمام ایستگاهها مانند

دوم و سوم این کمیت کمتر از  1است و مدل یک

بخش قبلی بیشتر از  0.90است؛ بنابراین میتوان گفت

فروپیشبینی دارد؛ البته این کمیت براي دستۀ دوم کمتر

مدل تقریباً قادر به پیشبینی تمامی موارد هواي صاف

از دستۀ سوم است و این بهدلیل ضعف مدل در دفعات

بوده و هیچ مورد ازدسترفتهاي نداشته است .براي دستۀ

کم پیشبینی این دسته است.

دوم این کمیت همچنان پایین و نزدیک صفر است و

کمیت امتیاز تهدید براي دستۀ اول نزدیک  0.5و

ضعف مدل در پیشبینی هواي نیمهابري را نشان میدهد.

براي دستۀ دوم تزدیک صفر است و باز این بهدلیل ضعف

براي دستۀ سوم مقدار این کمیت به طور متوسط بین 0.3

مدل در کمبودن تعداد دفعات پیشبینی این دسته است.

تا  0.5بهدست آمد .کمیت نسبت هشدارهاي نادرست

همچنین براي دستۀ سوم این کمیت بین 0.2و  0.3است.

براي تمام دستهها بین  0.3تا  0.7بود؛ حتی براي دستۀ دوم

کمیت نسبت صحیح نیز در بیشتر ایستگاهها بیشتر از

که در بخش قبلی بهدلیل کمبودن داده دربارۀ آن بحث

 0.5است؛ همان نتیجهاي که در بخش قبل نیز بهدست

نشد.کمیت نسبت هشدارهاي نادرست براي دستۀ اول بین

آمد .امتیازهاي مهارتی بین  0.1و  0.3است و در همۀ

 0.4تا 0.7بوده و بهنسبت باالست .بهعبارت دیگر دفعاتی

موارد همانند بخش قبل امتیاز مهارتی هاید بیشتر از پیرس

که هوا صاف نبوده ،ولی مدل هواي صاف پیشبینی

میباشد .مقادیر بزرگتر این کمیت نشاندهندۀ

کرده است ،زیاد میباشد .براي دستۀ دوم و سوم این

بیشتربودن درصد بهبود پیشبینی در مقایسه با پیشبینی

کمیت بسیار کم است .یعنی تعداد دفعاتی که هوا

مرجع است.

نیمهابري یا ابري نبوده است ،ولی مدل نیمهابري یا ابري

تمام بررسیها گذشته از تفاوت در جزئیات ،داراي

پیشبینی کرده ،بسیار اندک است؛ بنابراین پیشبینی مدل

نکات مشترکی نیز بودهاندکه میتوان آنها را بهطور

قابل قبول است.

خالصه بیان کرد؛ خالصۀ این نتایج در جدول  3آمده

کمیت نسبت صحیح براي دستۀ اول تقریباً  2است.

است.

جدول  .3خالصهای از نتایج مشترک از تمام بررسیها
نکات قوت پیشبینی مدل برای ابرناکی

مقدار تقریبی کمیت راستآزمایی

تحلیل کمیت راستآزمایی

نکات ضعف پیشبینی مدل برای ابرناکی

مقدار تقریبی کمیت راستآزمایی

مدل تقریباً قادر به پیشبینی تمامی
H~1

هواهای صافی که روی میدهد،

FAR ~ 0.5

هست.

F ~ 0.1

مدل تقریباً هیچگاه هوای صاف و
نیمهابری را ابری پیشبینی نمیکند.

B ~ 0.2

تحلیل کمیت راستآزمایی

نیمی از پیشبینیهای مدل برای هوای
صاف روی نمیدهد.

مدل هوای نیمهابری را بسیار کم
پیشبینی میکند
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 .5نتيجهگيری

دوم نمیتوان پیشبینی هواي نیمهابري را براي دو آشیانه

در ابتدا پیشبینی مدل  WRFو مقایسۀ آن با تصاویر رادار

مقایسه کرد ،ولی از آنجا که ضعف مدل در فروپیشبینی

و ماهواره نشان داد که این مدل پیشبینی عددي قادر

زیاد هواي نیمهابري است ،میتوان گفت آشیانۀ دوم براي

است هواي صاف و ابري را از یکدیگر تمیز دهد ولی از

بعضی از کمیتهاي جدول توافقی بهتر جواب میدهد.

آنجاییکه همیشه هوا صاف و یا ابري نیست ،در این

همچنین با مقایسۀ دو سن پیشبینی در دورۀ سهماهه

فواصل خطاهایی حاصل میشود .به منظور بهدستآوردن

مشاهده شد که در دستۀ اول کمیتهاي آهنگ

دقت و مهارت مدل بهصورت عددي کمیتهاي

هشدارهاي نادرست و نسبت هشدارهاي نادرست با

راستآزمایی محاسبه شده و نتایج آن بدین شرح بهدست

گرایش منفی ،با افزایش سن پیشبینی کاهش یافته است؛

آمد:

همچنین فراپیشبینی کاهش یافته و باعث کاهش کمیت

مدل با هر سن پیشبینی و هر قدرت تفکیک آشیانه

آهنگ برخورد و امتیاز تهدید شده است .در دستۀ دوم،

تقریباً تمامی هواهاي صاف را پیشبینی کرده است؛

فروپیشبینی اندکی کاهش یافته (کمیت اریبی افزایش

همچنین تعداد دفعات پیشبینی هواي نیمهابري توسط

یافته) و بقیۀ کمیتها تقریباً بدون تغییر ماندهاند .در دستۀ

مدل بسیار اندک بود ولی کمیتهاي مربوط به هواي

سوم با افزایش سن پیشبینی ،کمیت اریبی به  1نزدیکتر

ابري قابل قبول بودند .مدل براي هواي صاف فراپیشبینی

شده است .همچنین کمیت آهنگ برخورد با گرایش

دارد ،ولی براي هواي ابري و بهخصوص نیمهابري

مثبت با افزایش سن پیشبینی ،افزایش و امتیاز تهدید

فروپیشبینی دارد .در صورتی که هوا صاف یا نیمهابري

افزایش ناچیزي یافته است .کمیتهاي آهنگ

بوده ،مدل به تعداد بسیار اندکی هواي ابري پیشبینی

هشدارهاي نادرست و نسبت هشدارهاي نادرست با

کرده است.

گرایش منفی اندکی افزایش یافتهاند.

نکتۀ شایان توجهی که از بررسی آشیانههاي مختلف
حاصل شد ،این بود که تعداد دفعات پیشبینی هواي

تشکر و قدردانی

نیمهابري در آشیانۀ سوم با قدرت تفکیک 4کیلومتر از

در این پژوهش از دادههاي سازمان هواشناسی و

آشیانۀ دوم با قدرت تفکیک 12کیلومتر کمتر است .این

پژوهشکدۀ هواشناسی و علوم جوي استفاده شده است که

مطلب از مقایسۀ تصاویر خروجی مدل براي دو آشیانه نیز

بدین طریق نگارندگان تشکر و قدردانی خود را اعالم

آشکارا دیده میشود .بهدلیل کمبودن دادهها در دستۀ

میدارند.

پيوست
جدول -1پ .جدول توافقی K × K
Observed category

Total
K

…

2

1

i,j

)N(F1

)n(F1,Ok

…

)n(F1,O2

)n(F1,O1

1

)N(F2

)n(F2,Ok

…

)n(F2,O2

)n(F2,O1

2

…

…

…

…

…

…

)N(FK

)n(Fk,Ok

…

)n(Fk,O2

)n(Fk,O1

K

N

)N(OK

…

)N(O2

)N(O1

Forecast
category

Total
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i تعداد کل دفعاتی که مدل پدیده را در دستۀ:N(Fi)

:امتیاز مهارتی پیرس
Kss =

1 k
1 k
∑
∑
𝑁 −
N(Fi) N(Oi)
𝑁 𝑖=1 𝑖,𝑖 𝑁2 𝑖=1
1 k
1 − 2 ∑𝑖=1(N(Fi)) 2
𝑁

.پیشبینی کرده است
i  تعداد کل دفعاتی که دیدبان پدیده را در دستۀ:N(Oi)

:امتیاز مهارتی هاید
Hss =

.مشاهده کرده است

1 k
1 k
∑
∑
𝑁 −
N(Fi) N(Oi)
𝑁 𝑖=1 𝑖,𝑖 𝑁2 𝑖=1
1 k
1 − 2 ∑𝑖=1 N(Fi) N(Oi)
𝑁

 وi  تعداد دفعاتی که پیشبینیها در دستۀ:N(i,j)

:امتیاز تهدید
𝑇𝑆𝑖 =

. بوده استj مشاهدات در دستۀ

𝑁𝑖,𝑖
K
∑K
𝑗=1,𝑗≠𝑖 𝑁𝑖,𝑗 + ∑𝑗=1 𝑁𝑗,𝑖

 تعداد کل دادهها:N

(www.cawcr.gov.au/projects/verification (برگرفته از وبگاه

k×k کمیتهاي راستآزمایی براي یک جدول توافقی

 پیشنهاد شده است که3×3 براي پوشش ابري کل جدول
 نیمهابري و ابري میباشد،در سه دستۀ هواي صاف

𝐵𝑖 =

 دستهبنديi= 1, 2, 3 .)WWRP ،2012-1 (گزارش

𝐻𝑖 =

∑3
𝑗=1 𝑁𝑖,𝑗

𝑁𝑖,𝑖

:کمیت آهنگ برخورد

∑k
𝑗=1 𝑁𝑗,𝑖

 نیمهابري و،پوشش ابري کل به سه دسته هواي صاف

∑k
𝑖=1 𝑁𝑖,𝑖

P𝐶 =

.ابري میباشد

:کمیت اریبی

∑3
𝑗=1 𝑁𝑗,𝑖

:کمیت نسبت صحیح

𝑁

پیشبینی بر حسب درصد و ایستگاهی بر حسب اکتا

:کمیت آهنگ هشدارهاي نادرست

 تعداد دفعاتی که:)r(  بهعنوان مثال کمیت.بیان شده است

𝐹𝑖 =

 درصد پیشبینی و دیدبان بین0 -31 مدل ابرناکی را بین

∑k
𝑗=1,𝑗≠𝑖 𝑁𝑖,𝑗
k
∑𝑖=1 ∑k
𝑗=1,𝑗≠𝑖 𝑁𝑖,𝑗

:کمیت نسبت هشدارهاي نادرست

 در این تحقیق تطبیق این. اکتا گزارش کرده است0 -2
FAR 𝑖 =

.دو نوع تقسیمبندي انجام گرفته است

∑k
𝑗=1,𝑗≠𝑖 𝑁𝑖,𝑗
∑k
𝑗=1, 𝑁𝑖,𝑗

 ) برای پوشش ابری کلK= 3( 3 ×3  جدول توافقی. پ-2 جدول

Clouds observed
3-5
6-8

Clouds
forecast

0 –2

0 - 31

r

s

t

N(F1)

32 – 68

u

v

w

N(F2)

69 - 100

x

y

z

N(F3)

obs

N(O1) N(O2) N(O3)

Frc

N
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