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چکيده
پديدهي سيل يکي از مخاطرات جوي است که فراواني آن در شمالغرب ايران قابل توجه بوده
و همه ساله خسارات جاني و مالي فراواني بر مناطق مختلف وارد ميکند .فناوري جديد رادار
هواشناسي به دليل دارا بودن مقياس مناسب قدرت تفکيک مکاني 5111متر و تفکيک زماني
51دقيقهاي ،ميتواند به عنوان يک ابزار سودمند سنجش از دور در کاهش خسارات وارده بسيار
مفيد و کارا باشد .هدف از پژوهش حاضر ،امکانسنجي استفاده کاربردي از فناوري جديد
رادارداپلر براي پيشبيني کوتاهمدت پديدهي سيل و اعالم هشدار بهموقع به سازمانها و
ساکنان مناطق داراي احتمال وقوع سيل است .براي اين منظور داده هاياتي از رادار داپلر تبريز
که ميتواند گسترش سهبعدي ،سمت و سرعت حرکت و مقدار بارندگي حاصل از سلولهاي ابر
بارشي را با دقّت و مقياس مناسب تشخيص دهد ،انتخاب و زمان و مکان تشکيل ،سمت و
سرعت و ابعاد سلولهاي ابر بارشي در رويداد سيل روستاي غلّهزار آذرشهر به طور دقيق مورد
پايش قرار گرفت .نتايج نشانداد بـرآورد بارندگي شش ساعـته رادار تبـريز هـمبستگي بااليي با
دادههاي متـناظر ايستگاههاي هواشناسي دارد ،اما در حالت کلي رادار ،مقدار بارندگي را کمتر
1ـ دانشجوي دکتري آب و هواشناسي دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران (نويسنده مسئول).
E-mail:omidfarmohammad1355143@gmail.com

1ـ استاديار آب و هواشناسي ،گروه آب و هواشناسي دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران.
9ـ استاد گروه آب و هواشناسي ،گروه آب و هواشناسي دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران.
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از ايستگاههاي هواشناسي برآورد ميکند .همچنين با توجه به قابليت نفوذ به داخل ابر امواج
رادار و دارا بودن قدرت تفکيک مکاني و زماني مناسب ،بسته به محل تشکيل و سرعت توسعهي
سلولهاي ابر مولد بارشهاي شديد ،ميتوان در محدودهي ديد رادار تبريز پديدهي سيل را
چند ساعت قبل تشخيصداده و در صورت هماهنگي سازمانهاي مربوطه و اعالم هشدار سريع،
خسارات آن را به حداقل رساند.
کلمات کليدي :رادار داپلر ،سلولهاي ابر ،سيل  ،بارش شديد ،هشدار سريع ،آذرشهر.

مقدمه
پديدهي سيل يکي از مخاطرات جوي است که فراواني آن درکشور ايران (از جمله
منطقهي شمالغرب) قابل توجه بوده و همه ساله خسارات جاني و مالي زيادي را بر
ساکـنان مناطق مختلف و اغـلب روستايي که از طبقهي محروم جامـعه هستند وارد
ميکند .بنابراين مطالعه حاضر با هدف امکانسنجي کارآيي داده هايات رادار در پايش
سلولهاي ابر مولد بارشهاي رگباري شديد منجر به وقوع سيل و معرفي مناطقي از
ميدان ديد رادار که پديدههاي ابر شناختي آن با دقت و صحت بيشتري همراه است،
انجام شد .عليرغم هزينه باالي نصب و راه اندازي رادار تبريز (بيش از 9ميليون دالر)،
متأسفانه استفاده مناسب و کاربردي از آن انجام نشده است ،لذا نتايج حاصل از اين
تحقيق ميتواند نقطهي شروعي براي استفاده از مزاياي فراوان رادارداپلر و عملياتي
نمودن سامانهي هشدار سريع هواشناسي براي انجام اقدامات و تدابيرالزم در جهت
کاهش خسارات ناشي از پديدهي مخرب سيل باشد .از فنآوري رادار ،در هواشناسي
براي پيشبيني بارشهاي شديد ،تگرگ ،سيل و همچنين نوع و مقدار اين پديدهها
استفاده ميشود (رسولي .)195 :5931،در سالهاي اخير ،رادار داپلر براي افزايش
کارايي پيشبيني وضع هوا به ابزاري بسيار ارزشمند تبديل شده است (کاوياني و
عليجاني.)711 :5901 ،
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بررسي مطالعات علمي منتشر شده در سطح جهان حاکيست فناوري رادارهاي داپلري
به طور گستردهاي در پايش بارشهاي رگباري و سيلآسا مورد استفاده قرارگرفته است.
دونالدسون به اندازهگيري نيمرخ بازتاب رادار در بارشهاي شديد رگباري پرداخت .نتايج
نشانداد افزايش بازتاب در تصوير مورد مطالعه متناسب با افزايش شدت بارشهاي
رگباري است (دونالدسون .)131 :5305 ،ناپ و استالکر به بررسي توفانهاي همرفتي
چند سلولي به طور همزمان با استفاده از داده هاي رادار داپلر و شاخصهاي انرژي
5
پتانسيلي سلولها پرداختند (ناپ واستالکر .)500 :1115 ،بيکو به بررسي يک ابر سلول
بارشي رگباري با استفاده از رادارهاي سيار و دادههاي سازي با قدرت تفکيک باال
پرداخت .نتايج نشانداد هستههاي بازتابي در سلول مورد مطالعه ،قبل از رشد کامل
سبب ايجاد پژواکهاي چنگکي شکل ميشود (بيکو .)511 :1110 ،عالمگير برآورد
بارشهاي شديد کشور بنگالدش براساس رادار زميني و ماهوارهاي را مورد مطالعه قرار
داد .نتايج نشان داد در هنگام وقوع بارشهاي شديد و موسمي ،رادار نسبت به بارانسنج
مقدار بارش را کمتر برآورد ميکند (علمگير .)1 :1113 ،ويوکينيک و ناج دادههاي
بارش روزانه و ساعتي رادار داپلر صربستان را با شبکهي بارانسنجي مقايسه نمودند .در
اين مطالعه دو سري دادههاي بارشي شامل :شدت بارش سطحي تکقطبي 1و شدت
بارش سطحي دوقطبي 9با  1بارانسنج مورد بررسي قرار گرفته و تفاوت معنيداري ما
بين دو نوع دادههاي بارشي به دست نيامد (ويوکينيک و ناج.)5 :1151 ،
منابع علمي موجود در رابطه با مطالعهي بارشهاي رگباري شديد توسط رادار ،در
ايران بسيار اندک است .به عنوان نمونه طوفانينژاد در تحقيقي کاربرد رادارهاي هواشناسي
باند  Xدر برآورد ميزان بارندگي حوضههاي کوچک در منطقهي شهري هلند را مطالعه
نمود .نتايج نشانداد که دادههاي راداري براي مقايسه ،ابتدا نياز به اصالح و واسنجي
دارند (طوفانينژاد .)11 :5901 ،خسروي و شکيبا امکانسنجي پيشبيني وقوع بارش
1- Super cell
)2- Surface Rainfall Intensity (SRI
)3- Dual Pole Surface Rainfall Intensity(DPSRI

631

هيدروژئومورفولوژي ،شمارهي  ،61تابستان 6331

سيلآسا به کمک مدل شبکهي عصبي مصنوعي پرداختند .نتايج نشانداد مدل شبکهي
عصبي مصنوعي توانايي بيشتري نسبت به مدلهاي آماري دارد (خسروي و شکيبا،
 .)5 :5931کريمخاني و ارکيان طوفانهاي تندري همراه با بارشهاي سيلآساي
منطقهي شمالغرب را بررسي نمود .بخش عمده اين طوفانهاي تندري سيالب ساز از
نوع تک سلولي و چند سلولي بودند که پس از حرکت و ادغام با يکديگر به سلولهاي
مختلط تبديل شدند (کريمخاني و ارکيان.)111 :5939 ،
با کنکاش در ميان پژوهشهاي انجام يافته در زمينه کاربرد فنآوري رادار در
شناسايي پديدههاي جوي مشخصگرديد پژوهشهاي متعددي در خارج از کشور براي
مطالعهي شرايط جوي انجام شده است .اما در کشور ايران ،شبکهي ملي رادار اغلب در
نيمهغربي کشور ،به تعداد محدودي نصب و راهاندازي شده و به دليل اينکه اطالعات
توليدي آنها اغلب به سختي در دسترس بوده و متخصصان علمي محدودي تربيت
شدهاند ،پژوهشهاي اندکي انجام شدهاست .با توجه به اهميت پيشبينيهاي کوتاهمدت
در پايش سلولهاي همرفتي در شمالغرب ايران و وجود آرشيو ده ساله دادههاي رادار،
ضرورت انجام مطالعهي حاضر تبيين ميشود.
منطقهي مورد مطالعه
منطقهي مورد مطالعه بخشي از شمالغرب ايران است که در فاصلهي برد مؤثر امواج
رادار تبريز قراردارد .اين محدوده شامل استانهاي آذربايجانغربي و شرقي و نيمه
شمالي استان اردبيل ميباشد .باتوجه به توان امواج رادار ،برد مؤثر آن تا شعاع 111
کيلومتر قابل استفاده است .البته به دليل وجود ارتفاعات سهند و سبالن ،نيمهي جنوبي
اسـتان اردبيـل و نواحي جنوبي و جنوبشرقي استان آذربايجانشـرقي در نقطهي کور
رادار قرار دارند .موقعيت جغرافيايي ايستگاههاي هواشناسي محدوده ديد رادار ،در شکل
( )5نمايش داده شدهاند.
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شکل ( )1نقشهي محدودهي جغرافيايي منطقهي مورد مطالعه ،به همراه موقعيت ايستگاههاي
هواشناسي و برد موثر امواج رادار با فواصل  05کيلومتري نسبت به رادار تبريز

مواد و روشها
در اين پژوهش نقشههاي سطح زمين و سطح  111هکتو پاسکال و دادههاي برآوردي
بارش شش ساعته ايستگاههاي هواشناسي براي تحليل وضعيت سينوپتيکي منطقهي
مورد مطالعه از سازمانهواشناسي دريافت شد .همچنين براي تشخيص ميزان ناپايداري
محلي ،نقشههاي جو باالي دو ايستگاه فرودگاهي :تبريز و ايروان (درکشور ارمنستان)
براي بررسي شدت ناپايداري محلي از سايت اينترنتي معتبر دانشگاه وايومينگ اخذ شد.
سپس دادههاي متنوع هيدرولوژي ،بازتابي و سمت و سرعت باد رادار داپلر تبريز از
آرشيو اداره کل هواشناسي تبريز دريافت و بعد از صحّتسنجي براي پايش رويداد سيل
مورد استفاده قرار گرفت.
تصاوير رادار تبريز در وبگاه سازمان هواشناسي به صورت برخط ،5موجود بوده و در
پيشبينيهاي کوتاهمدت جوي و تحقيقات هواشـناسي مورد استفاده قرار مـيگيرند.
1- Online
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دادههاي متنوعي توسـط رادار توليد مـيشوند که تعداد آنها بـه بيش از پنجاه نوع
ميرسد .دادههاي مذکور بر اساس ضريب بازتاب امواج بازگشتي که توسط معادله رادار
به توان برگشتي مربوط ميشود توليد مـيگردند .معادله رادار توسط رابطهي زير بيان
ميشود که در اين رابطه  Z eضريب بازتاب p ،توان بازگشتي r ،فاصله از رادار و
متغيرهاي  a ،cو  kضرايب ثابت هستند که به مشخصات دستگاه رادار بستگيدارند:
k2

رابطهي (( )5رينهارت)11 :5331 ،

Ze

r2

) (r

2

Pr  Ca

در رابطهي ( Z e )5يک متغير هواشناسي است که به وسيلهي تعداد و اندازهي ذرات در
حجم ،مشخص ميشود که در محدودهي بسيار کوچک براي مه رقيق برابر با
6

6

(  ،1/115) mm3تا مقادير بسيار بزرگ درحدود ( ( 5111111) mm3تگرگ) قرار دارد .لذا
m

m

بهتر است دامنهي وسيع تغييرات ،فشردهسازي شود .براي اين منظور فاکتور بازتابش
لگاريتمي رادار برحسب واحد دسيبل 5بکار ميرود .از ميان دادههاي خروجي رادار تبريز
مشخصات دادههاي بکار رفته در اين پژوهش به اختصار توضيح داده شدهاند:
 دادههاي حداکثر بازتاب 1از نتايج بازتاب اسکن حجمي با چند زاويهي ارتفاعيمختلف و زاويهي سمت  911درجه توليد و بعد از پردازش روي صفحهي گرافيکي نشان
داده مـيشود که حاوي اطالعات مربوط به نمايش حداکثر ارتفاع و چگالي درون ابر
ميباشد .اين نوع داده در شناسايي و رديابي سلولهاي بارشي بسيار مفيد است.
 دادههاي برآورد بارندگي تجمعي سطح زمين 9از تجميع دادههاي برآوردي شدتبارشسطحي در محدودهي زماني تعريف شده محاسبه ميشود و بازهي زماني آن قابل
تنظيم است .مقدار ( Rشدت بارش) وابستگي مستقيم به  Zداشته و نتاج مطالعات نشان
ميدهد بهترين رابطه مابين اين دو کميت به صورت تواني از  Rاست:
1- DBZ
)2- Maximum Display(MAX
3- Surface Rainfall Intensity
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رابطهي (( )1رينهارت)511 :5331 ،
در رابطهي ( )1واحد اندازهگيري شدت بارندگي برحسب ميليمتر بر بوده و ضرايب a

و bاعداد ثابتي هستند که نسبت به موقعّيت جغرافيايي و توپوگرافي منطقه و نوع بارش
ها متفاوت هستند .بهترين روش واسنجي ضرايب مذکور ،استفاده از دادههاي درازمدت
حاصل از رادار و بارانسنج است .با توجه به اينکه دادههاي بـرآوردي بارش ايستگاههاي
هواشناسي حداقل از هر شش ساعت گزارش ميشوند ،براي مقايسه با رادار ،دادههاي
بارش تجمعي رادار نيز توسط نرم افزار رادار 5دربازهي شش ساعته توليد و مورد استفاده
قرار گرفت .همچنين براي پايش دقيق سيل ،از ابتداي روز ،دادهي حداکثر بازتاب رادار
با گامهاي زماني 51دقيقهاي مورد بررسي دقيق قرار گرفته و براساس اينتصاوير زمان و
مکان شکلگيري ،مسيرحرکت ،اوج فعاليت و در نهايت ميرايي سلول بارشي مولد سيل،
مورد پايش قرار گرفت.
بحث و نتايج
رويداد بارندگي  11فروردين 5931يکي از شديدترين بارندگيهاي رويداده در منطقهي
شمالغرب کشور بود که موجب جاري شدن سيل در چندين منطقه گرديده و بيشترين
آمار خسارات جاني و مالي آن از روستاي غلهزار آذرشهر و شهر اروميه گزارش گرديد.
در شکل ( )1نقشههاي سطح زمين منطقهي مورد مطالعه نشان داده شده است .در
نقشهي سطح زمين زبانه پرفشار که مرکز آن در کشور روسيه قراردارد ،با گراديان نسبتاً
ضعيفي از روي ارتفاعات رشتهکوه البرز تا نواحي مرکزي منطقهي مورد مطالعه گسترش
يافته و با توجه به محل خطوط همفشار که از نواحي خشک مرکزي کشور به سمت شمال
غرب کشيده شده است؛ انتظار انتقال رطوبت قابل توجهي از اين زبانه پرفشار وجود ندارد.

1- Rainbow
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در نقشهي  111سطح هکتو پاسکال (شکل ،)1ناوهي عميقي در حال حرکت شرق
سو ميباشد .اما ناوهي مذکور در دو نقطه از هم گسسته و به دو ناوهي تقريباً جدا از هم
تبديل شده که قويترين قسمت آن در کشور روسيه قرار دارد .مرکز ناوهي دوم روي
درياي سرخ قرار داشته و جهت کنتورها نشاندهندهي اين است که منبع اصلي دريافت
رطوبت ،بيشتر از درياي سرخ بوده و درياي مديترانه نقش کمتري دارد .لذا با توجه بـه
وضعيت موجود در نـقشههاي سينوپتيکي ،مراکز پيشبيني تهران و تبريز انتظار فعاليت
قابلتوجهي از اين سامانه در شمالغرب نداشته و اخطاريه صادر نشده بود.

شکل ( )2نقشهي سطح زمين ساعت  12گرينويچ

شکل ( )7نقشههاي جو باالي دو منطقهي :ايستگاه ايروان و تبريز که به ترتيب در
موقعيتهاي شمال و مرکز منطقهي مورد مطالعه قرار دارند ،نشان داده شده است.
براساس اين نمودارها رطوبت زيادي در ايستگاه تبريز نسبت به ايروان تا ارتفاعات
باالتري گسترش يافته ،همچنين با توجه به شاخصهاي ناپايداري ،شدت ناپايداري
محلي در ايستگاه تبريز نسبت به ايروان بيشتر است .مقدار شاخص ( 5)KINXکه

1- K Index
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نشاندهندهي شدت ناپايداري همرفتي و احتمال وقوع توفان تندري است ،در شهر
تبريز  91/1و ايروان  50/0ميباشند.

شکل ( )3نقشهي سطح  055هکتو پاسکال ساعت  12گرينويچ

شکل ( )4نقشههاي جو باالي ايستگاههاي :تبريز و ايروان درساعت 12گرينويچ

براي پايش رخداد سيل ،دادههاي حداکثر بازتاب از زمان ورود سلولهاي مولد سيل
به دقت بررسي و مشاهده گرديد اولين ورود دو سلول همرفتي مرتفع با ارتفاع بيش از 1
کيلومتر به محدودهي ديد رادار ،در زمان 55:91گرينويچ اتفاق افتاد (شکل  .)1سلولهاي
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مذکور در فاصلهي شعاعي 511و 111کيلومتري جنوب غربي رادار قرار داشتند که با
توجه به دو دليل زير سلولهاي مذکور از وضعيت ظاهريشان ،بسيار قويتر هستند.
دادههاي ساعت  51گرينويچ (شکل  )1نشان ميدهد در فاصلهي نيم ساعت سلولها ،در
حدود  91کيلومتر در جهت جنوبغربي ،به محل سيل نزديکتر شدهاند .عالوه برآن
سلول قوي ديگري با ارتفاع باالي 51کيلومتري ،در فاصله 111کيلومتري رادار از غرب
آذربايجانغربي در حال ورود به کشور ميباشد.

شکل ( )0دادههاي حداکثر بازتاب ساعت 11:35گرينويچ

شکل ( )6دادههاي حداکثر بازتاب ساعت  12گرينويچ
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در دادههاي سمت و سرعت باد رادار (شکل ،)1سرعتهاي منفي (آبيرنگ) به معني
نزديک شدن ابر به رادار و سرعتهاي مثبت (قرمز رنگ) به معني دور شدن از رادار
ميباشند .همانطور که در شکل مذکور مشخص است جهت غالب حرکت سلولها در
تمام مراحل ،جنوبغربي(در حدود 111الي171درجه) بوده و در اغلب موارد با توجه به
5
اينکه سرعت حرکت سامانهي بارشي بيشتر از 91متربرثانيه است ،اثر فولدينگ
(معکوسشدن رنگ در سرعتهاي باال) اتفاق افتاده است .با توجه به سرعت و جهت
حرکت محاسبه شده در شکلهاي ( 1و )1هر دو نشاندهندهي سرعت باال بوده که با
توجه به اين مسئله ،لزوم هماهنگي سريع سازمانهاي ذيربط ،مخصوصاً شهرهايي که در
مسير حرکت سلولها تأييد ميشود.

شکل( )7دادههاي سمت و سرعت باد رادار در زمان وقوع سيل ،به همراه مقياس رنگي

دادههاي حداکثر بازتاب ساعت ( 59شکل )0نشان ميدهد در مدت يک ساعت
سلولهاي مورد مطالعه به اندازهي  11کيلومتر در جهت شمالشرقي ضمن حرکت ،در
مسير خود تضعيف شده و گستردگي آن نيز کاهش يافته است .در اين حالت ابرهاي
همرفتي (مولد سيل) به ابرهاي پوششي (بارش يکنواخت) تبديل شدهاند .ابعاد سلول
همرفتي سوم نشان ميدهد از سلولهاي قبلي بزرگتر و قويتر بوده و شدت بارندگي
آن بيشتر است .در اين زمان فاصلهي سلول مورد نظر با محل سيل در حدود
1- Folding Effect
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511کيلومتر است .دادههاي حداکثر بازتاب ساعت ( 57شکل )3نشان ميدهد سرعت سلول
در اين زمان افزايش يافته و در مدت يک ساعت فاصلهي تقريبي  01کيلومتر را طي
نموده است .همچنين با توجه به ناپايداري محلي شديد اطراف تبريز شدت بارشهاي
سلول مذکور شديدا افزايش يافته و با تبديل رنگ هستهي سلول از رنگ زرد به قرمز،
ناپايداري محلي سلول همرفتي را تقويت نموده است.

شکل( )8دادههاي حداکثر بازتاب ساعت  13گرينويچ

شکل ( )9دادههاي حداکثر بازتاب رادار ساعت 14گرينويچ

بررسي دادههاي حداکثر بازتاب ساعت 51و ( 50شکل51و )55نشاندهندهي
تضعيف تدريجي سلول بارشي در اين مدت بوده و از نظر ابعاد کوچکتر شده است .در
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ساعت  50تقريباً بيشتر بارشهاي منطقه قطع شده و سامانه بارشي درحال خروج از
منطقه است .لذا در هنگام تضعيف کامل سامانه نيز الزم است مجدداً به سازمانهاي
مربوطه اطالعرساني شود که فعاليت سامانه کاهش يافته تا در مناطقي که حادثهاي
روي نداده از حالت آمادهباش خارج شوند.

شکل ( )15دادههاي حداکثر بازتاب ساعات 10گرينويچ

شکل ( )11دادههاي حداکثر بازتاب ساعات  18گرينويچ

پايش ساعتي سلولهاي مولد سيل :درجدول ( )5ابعاد سه بعدي و موقعيت سلولهاي
بارشي مولد سيل با استفاده از داده هايت رادار استخراج شدهاند:
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جدول ( )1موقعيت ،ابعاد تقريبي و ارتفاع قائم سلولهاي مولد سيل نسبت به محل وقوع
)16 )MT
مساحت تقريبي سلول ))km2

گسترش قائم سلول ))km

فاصله تا محل سيل ))km

مساحت تقريبي سلول ))km 2

گسترش قائم سلول ))km

فاصله تا محل سيل ))km

مساحت تقريبي سلول ))km2

گسترش قائم سلول ))km

فاصله تا محل سيل ))km

مساحت تقريبي سلول ))km2

گسترش قائم سلول ))km

فاصله تا محل سيل ))km

مساحت تقريبي سلول ))km2

گسترش قائم سلول )) km

فاصله تا محل سيل ))km

مساحت تقريبي سلول ))km 2

گسترش قائم سلول ))km

 73 511 1 3 11 1 91 1 - - - - 11 511 0 01 511 1 3 51 1 91 1 -- 171 55 11 511 0 07 11 51 31 51 51 31

محل سيل ))km

 - - - -1 51 711

)10 )GMT

)14 )GMT

)13 )GMT

)12 )GMT

) 11.35 )GMTساعت

نام
سلول

 511 1سلول5
 111 1سلول1
 - -سلول9

بررسي 6ساعته بارندگي :با توجه به اينکه در ايستگاههاي هواشناسي مقدار بارندگي
حداقل از هر  1ساعت گزارش ميشود ،براي مقايسه مقادير برآوردي رادار با ايستگاهها،
با قرار دادن دادههاي خام در نرم افزار رادار برآورد بارش تجمعي با بازه زماني توليد و با
مقادير گزارش شده ايستگاهها مقايسه شد.
بررسي روزانه بارندگي :شکل ( )57دادههاي برآوردي بارش تجمعي روزانه رادار تبريز
در روز وقوع سيل را نشان ميدهد .در اين شکل باوجود اينکه مقدار بارندگي حداقل در
چهار منطقه بيش از  91ميليمتر گزارش شده ،اما پديدهي سيل فقط در دو منطقه که
با شمارهي 5و 1مشخص شده ،روي داده است .نکتهي قابل توجه ديگر شمال تبريز و
جنوبغرب اروميه است که در هر دو منطقه ،عليرغم اينکه ناحيهي بارش سنگين
نسبت به منطقهي آذرشهر از وسعت و شدت بيشتري برخوردار است ،اما در شمال تبريز
سيل روي نداده و هيچگونه تلفات انساني گزارش نشده است ،در صورتيکه در منطقهي
آذرشهر متأسفانه بيش از  51نفر فقط در پل زيرگذر ورودي شهر ،جان خود را از دست
داده و تعداد قابل توجهي نيز در روستاي پايين دست آذرشهر جان خود را ازدست
دادند .اين مسئله نشان ميدهد؛ وقوع سيل به عوامل زيادي بستگيدارد که از مهمترين
آنها ،ميتوان به نوع سلولهاي بارشي منطقه از نظر جوششي يا همرفتي (با بارش
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شديد و کوتاهمدت) و پوششي اشاره نمود که خوشبختانه دادههاي خروجي رادار قابليت
تشخيص نوع و ابعاد سلولهاي بارشي را با دقت قابل قبولي دارند ،که اين امتياز رادار
ميتواند در صورت استفاده به هنگام و پيشبيني سيل خسارات جاني و مالي را کاهش
دهد.

مقدار بارندگي شش ساعت اول

مقايسهي مقدار بارندگي شش ساعت اول مابين رادار و ايستگاه

شکل ( )12مقايسه بارش برآوردي شش ساعته رادارتبريز با ايستگاههاي هواشناسي

شکل ( )13بارش تجمعي روزانهي رادار به همراه نمودار فراواني دادههاي ايستگاههاي مورد مطالعه

نتيجهگيري
با توجه به فراوني قابلتوجه پديدهي سيل در منطقهي شمالغرب کشور و پيامدها و
خسارات فراوان جاني و مالي حاصل از اين پديدهي مخرب جوي ،در اين پژوهش به
منظور بررسي امکان پيشبيني پديدهي سيل و پايش سلولهاي ابر مولد بارندگي رگباري
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شـديـد توسط فناوري جديد رادار داپلر ،از دادههاي هـيدرولوژي رادار در گامهاي زماني
مختلف ( 1و 17ساعته) ،دادههاي حداکثر بازتاب رادار (براي پايش ابعاد سهبعدي و
موقعيت سلولهاي بارشي) و دادههاي سمت و سرعت باد براي تعيين سرعت و مسير
حرکت و دادههاي ايستگاههاي هواشناسي منطقهي مورد مطالعه استفاده گرديد .در
مناطق کوهستاني ،از جمله منطقهي مورد مطالعه در زمان ناپايداري وجود کوههاي
مرتفع به دليل صعود اروگرافيک ،در مدت زمان نسبتاً کوتاهي ،موجب ايجاد و يا تشديد
ناپايداري شده و بارشهاي رگباري شديدي توليد ميکند که در نقشههاي سينوپتيک
ميانمقياس اين پديده با توجه به مقياس کوچک بودن قابل تشخيص و پيشبيني
نيستند .نتايج نشان داد رادار داپلر با توجه به دارا بودن دقت کافي ابزار بسيار سودمندي
براي شناسايي ،سنجش تغييرات ابعاد ارتفاعي ،گسترش سحطي و زمان و مسيرحرکت
سلولهاي مولد سيل و بارشهاي رگباري شديد بوده و ميتواند درصورت هماهنگي
مناسب با سازمانهاي مرتبط چند ساعت قبل از وقوع پديده سيل به عنوان ابزار
سيستم هشدار سريع عمل نموده و مزاياي بسيار زيادي در جهت کاهش خسارات داشته
باشد .البته رادار نسبت به ايستگاهها ،بارندگي را کمتر برآورد ميکند .اين نقيصه ميتواند
ناشي از سنجش بارش در ارتفاع باالتر از سطح زمين بوده و با اعتبارسنجي تنظيم شود.
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