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 خالصه

از  یکی. شودیه مکشور مشاهد زیآبر یهادر حوضه البیآن س یو در پ دیشد یهاوقوع باران شیافزا م،یاقل راتییامروزه با توجه به تغ

آنها  عملکرد ها موجب بهبودانهسام نیو کنترل ا یابیاست. ارز لیو هشدار س ینیبشیپ یهااستفاده از سامانه البیمقابله با س یهاروش نیکارآمدتر

امل عپارامتر  نیوان مهمتراست. بارش به عن البیس کیپارامتر بارش در رخداد  تیاهم لیبه دل یهواشناس ینیبشیدقت پ یابیارز تی. اهمشودیم

 یهاو مدل است تیعدم قطع یشود. از آنجا که بارش دارا یحاصل از آن مدلساز لیتا س شودیم یکیدرولوژیوارد مدل ه لیکننده س جادیا

ملکرد ع یطالعه موردم کیلب مقاله در قا نیشود. در ایها احساس ممدل یابیبه ارز ازیهستند، ن کیستماتیس یخطاها یدارا لیبارش و س ینیبشیپ

ایستگاه  100 دهدربردارن تحقیق این . منطقه مورد مطالعهاندو ارزیابی شده یبررس STORM یکیدرولوژیو مدل ه WRF یدو مدل هواشناس

دل مرای ارزیابی ب و کرخه مرهیس یسدهاآبریز حوضه ی و هواشناسمدل ارزیابی  به منظورحوضه جنوب غرب ایران  در سینوپتیک هواشناسی

درصد خطا هستند و  30 یهر دو مدل دارا دهدینشان م جی. نتاباشدی( م 12/04/2016تا  08/04/2016) 2016در ماه چهارم سال  هیدرولوژیکی

 به اصالح دارند.  ازیها نداده نیکرد و ا لیس یوارد مدلساز میبه طور مستق توانیرا نم WRFاز مدل  یشده خروج ینیبشیپ یهابارش

 

 .يکيدرولوژيه ،ي، هواشناسمدل دقت الب،يس ينيبشيپ ،يابيارزکلمات کليدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

 

 یهاروش یریکارگبا به شودیبا خطا همراه است و همواره تالش م نیدر سطح زم یهواشناخت یهاتیکم گریمقدار بارش مانند د یعدد ینیبشیپ

 یراو مشاهدات ب هاینیبشیپ نیتطابق ب زانیمنظور سنجش مبه یعدد یهامدل یخروج یابیبه ارز ازین منظورنی. بدابدیاسب، مقدار خطا کاهش من

 نی. اادد رواناب را انجام-بارش یسازخطا در برآورد بارش توسط رادار در مدل ریتاث لیو تحل هیتجز( 2002بورگا )حالت وجود دارد.  نیانتخاب بهتر

اله س میره دو و ندو کیر درواناب حوضه برو در انگلستان و -بارش کپارچهیمدل  یبارش توسط رادار به صورت مستمر و برا یبرآوردها یمسئله برا

ل حاص انیر. جباشدیمرادار  یرادار و مشخصات بازتاب عمود کیستماتیس یپژوهش مربوط به خطاها نیدر ا یمورد بررس یطاهاانجام شده است. خ

 یهابا داده مدل نیا یوجشده است. خر یسازهیگوناگون پردازش بارش توسط رادار شب یوهایو بر اساس سنار یکیدرولوژیبا استفاده از مدل ه زین

 یوجخر یرو ارهاراد یدنشده باشند. بازتاب عمو میتنظ یکه خطاها ممکن است حاصل پردازش رادارها دیگرد جهیشده و نت سهیامتناظر موجود مق

 [. 1]شودیده مثبت ش یه هاه دادب جینتا یکیدقت و نزد شیدرست رادارها باعث افزا میتنظ جهی. در نتگذاردیرواناب اثر م یسازهیشب تیها و در نهاداده

 ید 11) 2008 هیژانو کمیو  یتا س کمیماه از  کیبارش به مدت  تیکم یرا برا رانیا یبر رو WRF ( برونداد مدل2009و همکاران ) آزادی

 یراه بندر نظر گرفتن چهار آستا زیبارش و عدم بارش و ن تیدو وضع یبرا ،ییاند. به منظور راستی آزماقرار داده یی( مورد راست آزما1386بهمن  11تا 

 حیکه نسبت صح بوداز آن  یحاک جینتابه دست آمد.  هالیتحل یاز جمع بند یینها جیمحاسبه شد و نتا یمهارت یازهایو امت لیتشک یبارش جدول توافق
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(PC) وقوع  ینیبشیپ وارددرصد م 80که در مجموع در حدود  یادارد به گونه یقابل قبول ریساعته مقاد 48و  24 یهاینیبشیپ یچهار آستانه و برا یبرا

هر دو  یو برا متریلیم 10از  شیو ب 0/1آستانه کمتر از  یکه نشان دهنده آهنگ برخورد است برا H انجام شده است. مقدار یعدم وقوع بارش به درست ای

 تیکم نیبرخوردار است؛ ا یباالتردو آستانه به نسبت از دقت  نیا یمدل برا دهدیکه نشان م باشدیم کیبه  کیساعته نزد 48و  24 یها ینیب شیپ

. در باشدیمحدوده م نیمدل در ا یت که نشان دهنده ضعف نسبرا به خود اختصاص داده اس 0/3مقدار  متر،یلیم کیدهم تا  کی نیمحدوده ب یبرا

 24 یهاینیبشیپ یکه برونداد مدل برا دهدیساعته نشان م 24 یهاینیبشیپ ییآزماحاصل از راستی جیساعته، نتا 48و  24 یهاینیبشیپ نیب سهیمقا

 .[2] ساعته به نسبت بهتر است

های مختلفی تواند به روشباشد که میای میای بارندگی بر اساس مشاهدات نقطهرآورد منطقهاز مشکالت مهم مطالعات منابع آب، ب یکی

 بیل کریجینگهای زمین آمار از ق( با استفاده از قابلیت سیستم اطالعات جغرافیایی و بکارگیری برخی از روش1388و همکاران ) یصورت گیرد. معروف

نظور از مادند. بدین دقرار  های بارش ساالنه استان همدان را مورد ارزیابیاعی، تغییرات مکانی مشخصهمعمولی و عمومی( و توابع پایه شع ساده،)

 اریب،ی پژوهش متوسط خطا ایستگاه هواشناسی و نقشه رقومی استان استفاده گردید. معیارهای ارزیابی در این 36ساله تعداد  11های آماری داده

ست آمده د. نتایج به ده استمربعات خطا و انحراف استاندارد عمومی، با استفاده از روش اعتبارسنجی حذفی بو متوسط قدرمطلق خطا، ریشه میانگین

ه بنمایی با توجه  اما مدل واریوگرکند. روش کریجینگ ساده بمیلیمتر تغییر می 8/494و  7/206نشان دادند که میزان بارندگی ساالنه در این استان بین 

باشند، بهترین روش برای درصد می 04/21و  53/16، 002/0اریب، متوسط خطای مطلق و انحراف استاندارد عمومی که به ترتیب  مقادیر متوسط خطای

ترین روش مناسب ایهریابی مقادیر میانگین بارندگی است. همچنین با توجه به مقادیر خطاهای ذکر شده، روش کریجینگ ساده با مدل دایدرون

رین ل گوسین بهتی با مدهای کریجینگ معمولی و عمومباشد. در خصوص مقادیر حداقل بارش ساالنه نیز، روشحداکثر بارندگی مییابی مقادیر درون

 .[3] های بارش منطقه استفاده شوندتوانند در تخمین دقیق تر مکانی مشخصهنتایج را دادند. این نتایج می

 هیناح یرو یدرستبه WRFرا مدل  یبارش ینوارها یکل یکه الگو ندبارش نشان داد یاهینیبشیپ یابیارز( در 1392تقوی و همکاران )

ل بازه ک یبرا قیحقورد تمحوضه  یمتفاوت رو یهاآستانه یبرا یمهارت ازاتیامت نیوجود دارد. همچن یها مشکالتاما در دامنه بارش کندیم آوردبر

 1/0ارش بآستانه  یرابدند که ایشان گزارش کراست.  ینواح شتریتاً مطلوب مدل در رخداد بارش در بعملکرد نسب انگریاوج بارش، ب یو روزها ماههکی

وز دامنه د، اگرچه هندار یبمطلو یمهارت ازیو امت کندیبرآورد م یدرستمنتخب تعداد دفعات بارش را به یدیهمد یهاستگاهیا شتریدر ب مدل متریلیم

 48بارش  یهاینیبشیبه پ ساعته نسبت 24بارش  یهاینیبشیمدل در برآورد پ یابیارز ازاتیامت نیاست. همچن یمشکالت یبرآورد شده دارا یهابارش

 .[4]ساعته بهتر است

 یسازمدل یهاداده نیب یابیارز نیانجام شده است. ا WRF مدل یسازهیشب یابیارز یسه واقعه توفان در آلبرتا کانادا برا دیگری قیدر تحق

ن یهتربرد مشاهده شده است. برآو شیب تشیفر -نیبا طرح کِ یسازهیانجام شده است. در شب ستگاهیا 120ثبت شده در  یمشاهدات یهاساعته با داده 48

 .[5] مشاهده شده است لومتریک 6به  یمکان اسیمق شیبارش در افزا یسازدقت مدل

 نیاقرار دادند. به  یابیرا مورد ارز نیروزانه استان قزو نیسنگ یهابارش یبرا  WRFبارش توسط مدل ینیبشی( پ2015و همکاران ) ارکیان

و  WRF (KFMYJ مدل یهامتفاوت از طرحواره یکربندیبا دو پ یدر دهه هشتاد شمس نیاستان قزو نیسنگ یهامورد از بارش یمنظور س

GDMYJ) ریقادمچندگانه  یبیار مربعات خطا و نیانگیجذر م ق،یتحق نیا جینتا شدند. براساس یسازهیساعته شب 72و  48، 24 یزمان یهادر بازه 

  GDMYJهطرحوار یبرا 7/1و  7/8در حدود  بیساعته بهتر و به ترت 72و 48 یهاساعته نسبت به بازه 24شده بارش توسط مدل در بازه  یسازهیشب

در  یترمقدار باال یدارا ینواح ریبا سا سهیدر مقا یاهیکوهپا هیناح یرامدل و مشاهدات ب یسازهیبارش شب نیب یهمبستگ بین ضریبوده است. همچن

 یریرپذییاز تغ یدل ناشم یخطا شتریب دهدیکه نشان م باشدیم نییپا اریمدل بس یمند به کل خطاسامان ینسبت خطا ی. بطور کلباشدیم 5/0حدود 

 نیمنطقه قزو یمدل برا یمهارت یازهاینبود بارش، امت ایوقوع  یبرا یول توافقجد لیو تشک  ≥mm10 . با در نظر گرفتن آستانه بارشتاس یتصادف

 و به طور متوسط باشدیم یبولدقت قابل ق یساعته در آستانه مذکور دارا 72و 48، 24 یهابارش ینیبشینشان دادکه مهارت مدل در پ جیمحاسبه شد. نتا

 .[6]ده استانجام ش یبه درست ینیب شیدرصد موارد، پ 71حدود  در

 2008تا سپتامبر  یم یهاو در ماه نیدر چ نتانیج یمطالعه برا نیقرار گرفته است. ا یابیمورد ارز WRF پژوهش دیگری، نسخه دوم مدل در

 یادر بارش نقطه ینیب شیحاکی از آن است که اوالً دقت پ جیمورد نظر قرار گرفته است. نتا یبارش نقطه ا و برایبارش روزانه  یهابا استفاده از داده

 عملکرد مدل نیسنگ یهادرصد است اما در بارش 75دقت متوسط  یسبک و کم، مدل دارا یهاآن است. در بارش یامنطقه یابیتر از ارزمدرصد ک 10

WRF  12 ینیبشیبهتر از پ ساعته 24 ینیبشیپوچ و نادرست است. عملکرد مدل در پ ینیبشیدرصد در پ 60 یاحتمال باال یشود. مدل دارایم فیضع 
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با  زین لیس یسازمدل تیکه در نها ابدییم شیافزا ینیب شیپ یشود، دقت مدل برا شتریدر مدل ب ینیب شیپ یباشد و در واقع هرچه بازه زمان یساعته م

 [.7]دقت همراه خواهد بود شیافزا

 یبررسرا  رانیدر برآورد بارش شمال شرق ا CMORPH مدل یسنجارائه شده، صحت یهامدل نی( از ب2013و همکاران ) یآبادانیم

 یباالتر ینیزبیاز ر هاافتهی ،یصلفانه و ماه اسیندارد، اما در مق یرفتیروزانه دستاورد چندان پذ اسیمدل در مق نینشان داد که ا شانیا یهاافتهی. اندنموده

ماهانه  اسیبود. در مق 31/0 زانیمفاروج و نامانلو و به  ستگاهیروزانه در ا اسیدر مق هاستگاهیا یهامدل با داده یهمبستگ نیشتریبرخوردار هستند. ب

شد. گرچه  دهید63/0 زانیبه م وغالمان  ستگاهیدر ا یفصل اسیو در مق 62/0 زانیآب و به م کیبارزو، نامانلو و سه  یهاستگاهیدر ا یهمبستگ نیشتریب

تعداد  نییالنه و تعش سابار نیانگیتر و خشک، م یداشته، اما در برآورد روزها ییکارآ یازهتا اندا یباران یروزها یدر آشکارساز  CMORPHمدل

 [.8] را به همراه نداشت یقابل قبول جینتا یباران ریغ یروزها
 

 

 هامواد و روش .2
 

اسی رزیابی هواشنبرای ا مالی،لرستان و ااصفهان،کرمانشاه،کردستان های خوزستان،در محدوده استان رانیحوضه جنوب غرب ابارش در در این تحقیق 

سنجی مورد رای صحتبقرار دارد که  کینوپتیس ستگاهیا 100. در این منطقه باشدیمربع م لومتریک 118720حوضه  نیبررسی شده است. مساحت ا

دو سد کرخه و سیمره  نیز لوژیکیبرای ارزیابی مدل هیدرو ارائه شده است. 1 در شکل هاستگاهیا ییمنطقه و جانما از یریاند. تصواستفاده قرار گرفته

 اند.انتخاب شده

 

 
 هاي سينوپتيک در آننقشه منطقه انتخابي براي ارزيابي و بهسازي نتايج و جانمايي ايستگاه -1شکل 

 
 (کرخه)نقشه حوضه هاي آبريز ايران و جانمايي حوضه آبريز انتخابي  -2شکل 

 

 Arakawa C-grid یبندبا استفاده از شبکه کیدرواستاتیرهیکه با استفاده از روابط اولر و غ باشدیوضع هوا م ینیب شیمدل پ کی WRF مدل

زمان و  اسیر مقدو با استفاده از روش رانگه کوتا درجه سوم  یدر جهت عمود terrain following sigma و مختصات یمتناوب در جهت افق

 .نشان داده شده است 1مشخصات مدل در جدول [. 9] کندیعمل م یمکان اسیمق یدرجه دوم و ششم برا

 

 WRF [9]پارامترها و مشخصات مدل  -1جدول 
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 یهاهباشد. از دادمی رانیرب اسازمان هواشناسی ایران در منطقه جنوب غ کینوپتیس ستگاهیا 100(  اطالعات هواشناسی مورد استفاده برگرفته از الف

 .انداستفاده قرار گرفته مورد WRF مدل جیاصالح نتا یبرا یاستفاده شده و پس از مرتب ساز یمشاهدات یهابه عنوان داده کینوپتیس یهاستگاهیا

رزولوشن  شده است. بکار گرفته لیس ینیب شیبه منظور پ یپژوهشکده هواشناس تیاز سا یمدلساز یهابعنوان داده WRF مدل ی( اطالعات خروجب

 دهاده شاستف STORM ها از نرم افزارستگاهیبارش روزانه در محل ا یزمان یمحاسبه سر یشود. در ادامه برایو هر روز اجرا م بوده لومتریک 10مدل 

 یابیانیکند. روش استخراج، میاستخراج م ینیبشیپ جیبارش را از نتا یزمان یها، سرستگاهیا یمکان تیافزار با داشتن موقعنرم نیا .(2)شکل  است

 .است یاو به صورت سه نقطه ستگاهیعکس فاصله تا محل ا یدهو استفاده از روش وزن ستگاهیا تیبر اساس موقع یمانز یسر

در  یبارش مدلساز یهااست. داده یمشاهدات یهامدل و داده یخروج یشامل دو بخش داده ها جیاصالح نتا یمورد استفاده برا یها داده

 ده است.ش سهیمقا رانیدر حوضه جنوب غرب ا یهواشناس کینوپتیس ستگاهیا 100ثبت شده در  یهداتبارش مشا یهابا داده 2016 سال

 

 
 STORMروندنماي عملکرد مدل  -2شکل 

 

 

 . روش تحليل نتايج2-1

 WRFارزيابي مدل هواشناسي  -

از  پس است. GISنقشه  یک باشد،یم STORMتوسط  یاند و قابل فراخوانآن مشخص شده یرو یزن یهواشناس یهایستگاهمورد نظر که ا حوضه

 زیرحوضه،پس از وارد کردن  .شودمیمشخص شده وارد مدل  هایایستگاهمورد نظر با  حوضه فراخوانی، قابل فرمت به آنها تبدیل و هاداده یسازآماده
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 استخراج گزینه توانمی شود،میداده  یزمان یت سرکه به صور یجقسمت نتا در .گیردمی صورت سازیشبیه و محاسبات و شوندمی یها فراخوانداده

 محیط اکسل وارد شوند. داخل به نتایج تا انتخاب کرد را اکسل به نتایج

 .شودمی آغاز صحت و قتد ارزیابی و دارد قرار اکسل داخل در بررسی مورد هایایستگاه یبارش و دما برا سازیمدل هایدادهمرحله  ینا در

 یمدلساز یاهبخش داده در است. قرار گرفته یاردر اخت یها توسط سازمان هواشناسداده یناست که ا یمشاهدات یهابه داده یازن یابیو ارز یسهمقا یبرا

 اکسل در هاسازیمرتب ومحاسبات  یبه روند کار تمام یدنسهولت و سرعت بخش یبرا .گردید حذفمربوط به دما  یهاو داده اضافی هایایستگاه یزن

 منظور به MEو  RMSE،SSE ،MSE  مانند خطا تخمین یآمار یپارامترها ها،داده سازیآماده از پس .است شده انجام ماکرونویسی از ستفادها با

 :است شده ارائه یرمحاسبه خطا در ز یاستفاده شده برا شدند. روابط محاسبه STORMسازی سامانه قدرت شبیه ارزیابی

(1 )                                                                
2( )P O

RMSE
N



   

(2 )                                                                          2( )SSE P O  

(3)                        
2( )P O

SSE
N



 

(4 )                                                                                        
P O

SSE
N


 

 .باشدیم هاداده تعداد Nو  یمشاهدات داده Oشده،  یازسمدل داده P ،روابط باال در 

 

 STORMارزيابي مدل  -

ی واقعی و مدلسازی برا روش کار مقایسه هیدروگراف های مورد ارزیابی قرار گرفته است. 2016ل در سال در بررسی مدل هیدرولوژی یک واقعه سی

 آورده شده است. 4و  3 هایکار مدل در شکل روندباشد. دهنده میزان خطای مدل میسد های کرخه و سیمره است که نشان

 

 
 در بخش هواشناسي STORMي مدلساز يجنتا -3 شکل
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 در بخش هيدرولوژي STORMي مدلساز يجنتا -4 شکل

 

 

 نتایج و بحث .3
 

 WRFمدل   يابيارز جيتا. ن3-1
 

برای تعیین میزان بیش برآورد و یا کم  کند.بینی میساعته پیش 96و  72،48،24بارش را در دوره های زمانی  WRF مدل ،در ارزیابی مدلسازی بارش

خطا پارامترهای خطا محاسبه  در ادامه برای بررسی. (5)شکل  ار رسم شده استدنمو نیمساززی رسم و خط مدلسا -نمودار داده های مشاهداتی ،برآورد

های زمانی رها در همه دورهساعته این واقعه و از روی نمودا 96و  72،48،24در بررسی  شود.روز انجام می 5در هر واقعه مدلسازی برای  اند.شده

ور از ورد کرده است. همینطدرصد داده ها را بیشتر از میزان مشاهداتی ثبت شده برآ 60برآورد است. در واقع  مشخص است که مدل دارای خطای بیش

هواشناسی  45/14ابر با بر RMSEمیلیمتر مدل و  40( مشخص است، با وجود میزان بارش بیشینه ثبت شده بیش از 2محاسبه پارامترهای خطا )جدول 

WRF  دارایBIAS 30 بینی بارش می باشد. این نتایج نشان می دهد داده های خروجی از مدل در پیش حدود درصدیWRF به اصالح دارد و  نیاز

 بینی سیالب نیز ایجاد خطا می کنند.به طور مستقیم نباید وارد مدل سازی سیل شوند، چرا که در پیش
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 ساعته. 96ساعته .د( 72ساعته .ج( 48ساعته .ب( 24مدلسازي بارش در دوره هاي الف(-5شکل 

 
 نتايج محاسبه پارامترهاي خطا -2جدول 

RMSE SSE MSE SE ME

14.45728 10538.19 215.0651 2.086729 593.5137 
 

 

  STORM. نتايج ارزيابي مدل3-2

 

ر دو العه موردی دسازی برای مطشکل رواناب مدل شده روی حوضه و جدول مقایسه داده های مشاهداتی و مدل کی،هیدرولوژیبرای بررسی نتایج مدل 

های مشاهداتی و مقایسه تصویری هیدروگراف 8و 7های و شکل STORMنشان دهنده مدلسازی  6 سد سیمره و کرخه آورده شده است. شکل

 آورده شده است. 3مدلسازی شده است. نتایج مقایسه مقادیر مشاهداتی و مدلسازی شده دبی بیشینه و حجم در جدول 
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 سيمره. د(هيدروگراف سيل سد کرخه.الف(نقشه حوضه. ب(رواناب مدل شده بر روي حوضه. ج(هيدروگراف سيل سد  -6شکل 

 

 
 هيدروگراف مشاهداتي رسم شده در مقايسه با هيدروگراف هاي روزهاي اول تا پنجم واقعه براي سد سيمره-7شکل 

 

 
 هيدروگراف مشاهداتي رسم شده در مقايسه با هيدروگراف هاي روزهاي اول تا پنجم واقعه براي سد کرخه-8شکل 

 

 سازي شده در دو سد سيمره و کرخهثبت شده و مدلمقايسه نتايج -3جدول 

 
 

 مدل به طور دلسازیمبا توجه به نمودارها و جدول باال مشخص است که مدل هیدرولوژیکی دارای خطا در مدل سازی رواناب می باشد. در این 

ک مدل و داده های ورودی طا حاصل خطای سیستماتیدرصد خطا محاسبه کرده است.این خ 30میانگین در شبیه سازی دبی بیشینه و حجم رواناب را با 

 باشد. نیاز به کنترل داده ها و مدل های برای افزایش دقت و نزدیک شدن به واقعیت ضروری است.بارش می
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 گیرینتیجه .4
 

 یکیدرولوژیه یامتر اصلباشد. پاریم لیا سمقابله ب یبرا یضرور یاقدام لیس ینیبشیاست. پ تیبا اهم اریبس لیسو هشدار  ینیبشیپ یهاسامانه یابیارز

 یهاهدمقاله دا نی. در اهستند کیستماتیس یخطا یدارا زین ینیبشیپ یهامدل ،بارش تیباشد. جدا از عدم قطعیاست بارش م لیس کیکه عامل رخداد 

ها رصد دادهد 60 و باشدیبرآورد م شیب یخطا یارامدل د نیآن نشان داد که ا جیقرار گرفت و نتا یابیمورد ارز WRF بارش ینیبشیمدل پ یخروج

 جینتا دیبا WRFمدل  یهاینیبشیپ استفاده از یبرا نیکند. بنابرایخطا م جادیا لیس یسازمسئله در مدل نیاند. اشده ینیبشیپ یاز مقدار مشاهدات شتریب

 30 ن داد که حدوداًنشا STORMمدل  ،یکیدرولوژیمدل ه یابیش ارزکرد. در بخ لیس یوارد مدلساز میآنها را مستق توانیآن اصالح شوند و نم

. است کیستماتیس یطاخ یدارا زیمدل ن گریاز طرف د است. یبارش ورود یهاداده یخطا نندهک انیخطا ب نیها خطا دارد که ایسازهیدرصد در شب

بهتر  لیساز سهیبشمدل  یاخط ،اصالح شوند لیس یسازهیورود به مدل شبها قبل از داده نیو در واقع ا ابدی شیافزا یبارش ورود یهااگر دقت داده

 یابیارز ازمندینها نآاربرد ک تیاهم لیخطا هستند و به دل یدارا لیبارش و س ینیبشیپ یهاکه مدل شدمقاله نشان داده  نیدهد. در ایخود را نشان م

 هستند.

 

 

 مراجع .5
 

1. Borga, M. )2002(. Accuracy of radar rainfall estimates for streamflow simulation, Journal of Hydrology. 

267)1-2(, 26-39. 

مجموعه  ماه، کیدت مبه  رانیا یبارش بر رو ینیبشیپ یبرا WRF عملکرد مدل یابیارز(. 1388). س ،ی، جعفر.م ،دیسعریم ی، قاض.م ،یآزاد.2

 خرداد. 5-7، بابل، ایران، بابل یروانینوش یدانشگاه صنعت ،هاشاره کینامیکنفرانس د نیدوازدهممقاالت 

کانی بارش استان همدان های زمین آمار در برآورد توزیع مارزیابی روش (.1388. )ح ،انهی، زارع اب.ک ،ی، محمد.گ ،یمحمد، گل.ص ،یمعروف .3

 .147-164(، 2)1/19جلد ، دانش آب و خاک هینشر ، GISدر محیط

مجله  .ماههکیدوره  در رانیدر منطقه ا WRF یمدت بارش مدل عددکوتاه یهاینیبشیپ یابیارز(. 1392. )س ،، قادر.ا ،یتانسی، ن.ف ،یتقو. 4
 .145-170(، 2)39 ،و فضا نیزم کیزیف

5. Pennelly, C., Reuter, G., Flesch, T. )2014(. Verification of the WRF model for simulating heavy 

precipitation in Alberta, Atmospheric Research, 135–136, 172–192. 

6. AAAAAA, A., AAAAAAAA, A., AAAAAAAA AAAAAAAAAA, A., AAAAAAA AAA AAAAAAA, A. )2015(. AAA AAAAAAAA AAAAA 

rainfall prediction assessment for heavy precipitation during the period 1381 to 1390 Qazvin Province, 

Research of Marine Science and Technology, 9(4), 88-102. 

7. Huang, L.L, Wang, W.B., Li, H.M., Qian, H., Hao, L. )2013(. Examination and Evaluation of WRF in 

Floods Season Precipitation Forecast of Jintan, Advanced Materials Research, 663, 743-748. 

بارش در  نیتخم یبرا CMORPH لمد یخروج یآمار یابیارز(. 1392. )ع ،ینیدحسی، فر.م ،اول انی، بن.ه ،نژاد یی، سنا.ا ،زادهی، عل.ا ،یآبادانیم .8

 .919-927(، 5)27 آب و خاک، هینشر (،یخراسان شمال :ی)مطالعه مورد رانیشمال شرق ا

9. UNESCAP )2016(. Flood Forecasting and Early Warning in Transboundary River Basins: A Toolkit, 

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 72P. 

 


