
 ايستگاه سينوپتيک کشور 140در بيني پيشش و اصالح خطاي با پس پرداز NMMEهاي مدل از مجموعه مدل 6بيني بارش کشور بر اساس نتايج خروجي پيش

 (1397شهريور  10 – 2018 سپتامبرها در ابتداي )بر اساس نتايج خروجي مدل

 
 هاي سينوپتيک کشوردر ايستگاه (1397آبان  9تا  1397مهر  9) 2018ماه اکتبر بيني بارش الف( مقدار پيش 1شکل 

 
 در سطح کشور (1397آبان  9تا  1397مهر  9) 2018ماه اکتبر بيني بارش ( مقدار پيشب 1شکل 

 
 نسبت به متوسط بلندمدت تاريخي (1397آبان  9تا  1397مهر  9) 2018اکتبر بيني ماه پيش مقدار اختالف( ج 1شکل 



 ايستگاه سينوپتيک کشور 140در بيني پيشش و اصالح خطاي با پس پرداز NMMEهاي مدل از مجموعه مدل 6بيني بارش کشور بر اساس نتايج خروجي پيش

 (1397شهريور  10 – 2018 سپتامبرها در ابتداي )بر اساس نتايج خروجي مدل

 
 در سطح کشور (1397آبان  9تا  1397مهر  9) 2018ماه اکتبر د( مقادير متوسط بارش بلندمدت تاريخي  1شکل 

 
 هاي سينوپتيک کشوردر ايستگاه (1397آبان  9تا  1397مهر  9) 2018ماه اکتبر بيني بارش بارش مشاهداتي دوره تاريخي و پيش (2Rه( مقادير ضريب تبيين ) 1شکل 

 
 در سطح کشور (1397آبان  9تا  1397مهر  9) 2018ماه اکتبر بيني بارش بين بارش مشاهداتي دوره تاريخي و پيش RMSEمقادير شاخص  و( 1شکل 



 ايستگاه سينوپتيک کشور 140در بيني پيشش و اصالح خطاي با پس پرداز NMMEهاي مدل از مجموعه مدل 6بيني بارش کشور بر اساس نتايج خروجي پيش

 (1397شهريور  10 – 2018 سپتامبرها در ابتداي )بر اساس نتايج خروجي مدل

 
 هاي سينوپتيک کشوردر ايستگاه (1397آبان  9تا  1397مهر  9) 2018اکتبر ماه بيني بارش ها در پيشبهترين مدل ز( 1شکل 
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 (1397شهريور  10 – 2018 سپتامبرها در ابتداي )بر اساس نتايج خروجي مدل

 
 هاي سينوپتيک کشوردر ايستگاه (1397آذر  9تا  1397آبان  10) 2018نوامبر بيني بارش ماه الف( مقدار پيش 2شکل 

 
 در سطح کشور (1397آذر  9تا  1397آبان  10) 2018نوامبر بيني بارش ماه ب( مقدار پيش 2شکل 

 
 نسبت به متوسط بلندمدت تاريخي (1397آذر  9تا  1397آبان  10) 2018نوامبر بيني ماه پيش مقدار اختالف( ج 2شکل 



 ايستگاه سينوپتيک کشور 140در بيني پيشش و اصالح خطاي با پس پرداز NMMEهاي مدل از مجموعه مدل 6بيني بارش کشور بر اساس نتايج خروجي پيش

 (1397شهريور  10 – 2018 سپتامبرها در ابتداي )بر اساس نتايج خروجي مدل

 
 در سطح کشور (1397آذر  9تا  1397آبان  10) 2018نوامبر ماه د( مقادير متوسط بارش بلندمدت تاريخي  2شکل 

 
 هاي سينوپتيک کشوردر ايستگاه (1397آذر  9تا  1397آبان  10) 2018نوامبر ماه بيني بارش ( بارش مشاهداتي دوره تاريخي و پيش2Rه( مقادير ضريب تبيين ) 2شکل 

 
 در سطح کشور (1397آذر  9تا  1397آبان  10) 2018نوامبر ماه بيني بارش بين بارش مشاهداتي دوره تاريخي و پيش RMSEمقادير شاخص  و( 2شکل 
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 (1397شهريور  10 – 2018 سپتامبرها در ابتداي )بر اساس نتايج خروجي مدل

 
 هاي سينوپتيک کشوردر ايستگاه (1397آذر  9تا  1397آبان  10) 2018نوامبر ماه بيني بارش ها در پيشبهترين مدل ز( 2شکل 
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 (1397شهريور  10 – 2018 سپتامبرها در ابتداي )بر اساس نتايج خروجي مدل

 
 هاي سينوپتيک کشوردر ايستگاه (1397دي  10تا  1397آذر  10) 2018دسامبر بيني بارش ماه الف( مقدار پيش 3شکل 

 
 در سطح کشور (1397دي  10تا  1397آذر  10) 2018دسامبر بيني بارش ماه ب( مقدار پيش 3شکل 

 
 نسبت به متوسط بلندمدت تاريخي (1397دي  10تا  1397آذر  10) 2018دسامبر بيني ماه پيش مقدار اختالف ( ج 3شکل 
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 (1397شهريور  10 – 2018 سپتامبرها در ابتداي )بر اساس نتايج خروجي مدل

 
 در سطح کشور (1397دي  10تا  1397آذر  10) 2018دسامبر ماه د( مقادير متوسط بارش بلندمدت تاريخي  3شکل 

 
 هاي سينوپتيک کشوردر ايستگاه (1397دي  10تا  1397آذر  10) 2018دسامبر ماه بيني بارش ( بارش مشاهداتي دوره تاريخي و پيش2Rه( مقادير ضريب تبيين ) 3شکل 

 
 در سطح کشور (1397دي  10تا  1397آذر  10) 2018دسامبر ماه بيني بارش بين بارش مشاهداتي دوره تاريخي و پيش RMSEمقادير شاخص  و( 3شکل 
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 هاي سينوپتيک کشوردر ايستگاه (1397دي  10تا  1397آذر  10) 2018دسامبر ماه بيني بارش ها در پيشبهترين مدل ز( 3شکل 
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 (1397شهريور  10 – 2018 سپتامبرها در ابتداي )بر اساس نتايج خروجي مدل
 

 
 هاي سينوپتيک کشوردر ايستگاه (1397بهمن  11تا  1397دي  11) 2019ژانويه بيني بارش ماه الف( مقدار پيش 4شکل 

 
 در سطح کشور (1397بهمن  11تا  1397دي  11) 2019ژانويه بيني بارش ماه ب( مقدار پيش 4شکل 

 
 نسبت به متوسط بلندمدت تاريخي (1397بهمن  11 تا 1397دي  11) 2019ژانويه بيني ماه پيش مقدار اختالف ( ج 4شکل 



 ايستگاه سينوپتيک کشور 140در بيني پيشش و اصالح خطاي با پس پرداز NMMEهاي مدل از مجموعه مدل 6بيني بارش کشور بر اساس نتايج خروجي پيش

 (1397شهريور  10 – 2018 سپتامبرها در ابتداي )بر اساس نتايج خروجي مدل

 
 ردر سطح کشو (1397بهمن  11تا  1397دي  11) 2019ژانويه ماه د( مقادير متوسط بارش بلندمدت تاريخي  4شکل 

 
 هاي سينوپتيک کشوردر ايستگاه (1397بهمن  11تا  1397دي  11) 2019ژانويه ماه بيني بارش ( بارش مشاهداتي دوره تاريخي و پيش2Rه( مقادير ضريب تبيين ) 4شکل 

 
 در سطح کشور (1397بهمن  11تا  1397دي  11) 2019ژانويه ماه بيني بارش بين بارش مشاهداتي دوره تاريخي و پيش RMSEمقادير شاخص  و( 4شکل 
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 (1397شهريور  10 – 2018 سپتامبرها در ابتداي )بر اساس نتايج خروجي مدل

 
 هاي سينوپتيک کشوردر ايستگاه (1397بهمن  11تا  1397دي  11) 2019ژانويه ماه بيني بارش ها در پيشبهترين مدل ز( 4شکل 
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 (1397شهريور  10 – 2018 سپتامبرها در ابتداي )بر اساس نتايج خروجي مدل

 
 هاي سينوپتيک کشور( در ايستگاه1397اسفند  9تا  1397بهمن  12) 2019بيني بارش ماه فوريه الف( مقدار پيش 4شکل 

 
 کشور( در سطح 1397اسفند  9تا  1397بهمن  12) 2019بيني بارش ماه فوريه ب( مقدار پيش 4شکل 

 
 ( نسبت به متوسط بلندمدت تاريخي1397اسفند  9تا  1397بهمن  12) 2019بيني ماه فوريه ج( مقدار اختالف  پيش 4شکل 
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 (1397شهريور  10 – 2018 سپتامبرها در ابتداي )بر اساس نتايج خروجي مدل

 
 ( در سطح کشور1397اسفند  9تا  1397بهمن  12) 2019د( مقادير متوسط بارش بلندمدت تاريخي ماه فوريه  4شکل 

 
 هاي سينوپتيک کشور( در ايستگاه1397اسفند  9تا  1397بهمن  12) 2019بيني بارش ماه فوريه بارش مشاهداتي دوره تاريخي و پيش( R2ه( مقادير ضريب تبيين ) 4شکل 

 
 ( در سطح کشور1397اسفند  9تا  1397بهمن  12) 2019بيني بارش ماه فوريه بين بارش مشاهداتي دوره تاريخي و پيش RMSEو( مقادير شاخص  4شکل 
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 (1397شهريور  10 – 2018 سپتامبرها در ابتداي )بر اساس نتايج خروجي مدل

 
 هاي سينوپتيک کشور( در ايستگاه1397اسفند  9تا  1397بهمن  12) 2019بيني بارش ماه فوريه ها در پيشز( بهترين مدل 4شکل 

 


