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بررسی کارایی رادار داپلر با استفاده از داده های بارندگی ایستگاههای
سینوپتیک حوضه دریاچه ارومیه (مطاله موردی بارش مهرماه)3131
علی اکبر رسولی

1

هاشم رستمزاده

2

بهروز ساری صراف
محمد امیدفر

3
4

چکیده
با توجه به معضل کاهش مستمر حجم آب درياچه اروميه ،شناسايي دقيق توزيع زماني ـ مکاني
بارشهاي محدوده حوضه آبريزدرياچه اروميه از نقطه نظرهاي اقليمشناسي و هيدرولوژيکي ،از
اهميت ويژهاي برخوردار است .رادارهاي داپلر يکي از فناوريهاي جديد سنجش از دورفعال است
که در سالهاي اخير اطالعات با ارزشي از ويژگيهاي ابر (نمايه1سهبعدي ،اندازه و نوع ذرات) و
انواع بارشهاي ناشي از آن ارائه ميدهد .هدف از پژوهش حاضر ارزيابي کارايي و مزاياي کاربردي
استفاده از رادارهاي داپلري در مطالعه و تحليل بارشهاي شديد حوضه درياچه اروميه ميباشد .براي
اين کار ،به عنوان نمونه خروجي محصول برآورد بارش تجمعي رادار تبريز ،با دادههاي اندازهگيري
شده ايستگاههاي سينوپتيک ،در روزهاي  22-21مهر ماه 9919مورد مقايسه و ارزيابي قرار گرفته
است .نتايج مطالعه نشان داد رادار داپلر ميتواند با دقت نسبتا باال و ديد وسيع ،ابزار مناسبي در
 -9استاد گروه آب و هواشناسي ،گروه آب و هواشناسي دانشگاه تبريز
 -2استاديار آب و هواشناسي ،گروه آب و هواشناسي دانشگاه تبريز
 -9استاد گروه آب و هواشناسي ،گروه آب و هواشناسي دانشگاه تبريز
- 4دانشجوي دکتري آب و هواشناسي،کارشناس اداره کل هواشناسي استان آذربايجان شرقي(نويسنده مسئول)
Email: omidfarbager@yahoo.com-Tel: 09188407280
5
-Profile
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جهت برآورد بارش باشد ،اما در مناطق کوهستاني و مرتفع (مانند منطقه مورد مطالعه) ،با توجه به
اثر مسدودکنندگي امواج ،9در برخي نواحي مقدار خطا حتي تا999درصد نيز افزايش مييابد .البته اين
مشکل را ميتوان با استفاده از روشهاي درونيابي فضايي ،به کمک اطالعات ساير نقاطي که
داراي دقت برآورد قابل قبول هستند مرتفع نموده و اطالعات بدست آمده را به عنوان جايگزين
مناسبي براي نقاط صعب العبور و فاقد ايستگاه ،در مطالعات مديريت منابع آب استفاده نمود.
واژگان کلیدی :بارش شديد ،رادار داپلر ،ارزيابي ،حوضه درياچه اروميه ،اثر مسدودکنندگي امواج.

مقدمه

با توجه به معضل کاهش مستمر حجم آب درياچه اروميه ،شناسايي دقيق توزيع زمانيـ
مکاني بارشهاي حوضه آبريز درياچه اروميه ميتواند از نقطه نظرهاي اقليمشناسي و
هيدرولوژيکي بسيارحائز اهميت تلقيگردد .برآورد مقدار بارندگي حاصل از سامانههايي که در
فصول مختلف و تحت شرايط جغرافيايي متنوع ،بارشهاي متفاوتي را ايجاد ميکنند،توسط
ابزارها و روشهاي متنوع مورد مطالعه قرار گرفته و بسته به نوع روش و دقت ابزار بکار-
رفته ،نتايج متفاوتي نيز بدست آمده است .ايستگاههاي سينوپتيک بهدليل نقطهاي
ومحدوديت تعداد ،نسبت به مساحت منطقه مورد مطاله و ساير عوامل تاثيرگذار مثل وزش-
باد وخطاي انساني ،در مقايسه با رادار و ماهواره داراي کارايي نسبتا پاييني هستند .همچنين
بهدليل اينکه برآورد بارش به کمک دادههاي رقومي ماهوارههاي فعال وغير فعال بهطريق
غير مستقيم و روابط تجربي انجام ميگيرد ،طبيعتاً نميتواند ميزان بارش واقعي را اندازه-
گيري نمايد.
رادار داپلر تبريز يکي از 92رادار شبکه ملي رادار سازمان هواشناسي کشور است که در
باند فرکانسي رادارهاي داپلري نوع  cکار ميکند .اين رادار براي پيش بينيهاي کوتاهمدت
بارندگي ،سيل و سامانههاي ناوبري هوايي و جادهاي قابل استفاده است .هم اکنون تصاوير

-Beam Blockage
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رادارتبريز درمرکز تهران و اداره پيشبيني تبريز به صورت برخط ،9موجود بوده و مورد
استفاده در پيشبيني کوتاه مدت جوي و مطالعات علمي وتحقيقاتي ميباشد .بارندگي22
مهر ماه  9919شمالغرب کشور نسبت به ميانگين بارش چند سال اخير کمسابقه بوده و
اکثر ايستگاههاي استان بارش قابل توجهي را ثبت نمودند .لذا مطالعه رويداد مذکور به
کمک ابزارهاي دورسنجي مثل رادار و مقايسه آن با دادههاي ايستگاههاي سينوپتيک
ميتواند نقاط قوت وضعف و به طور کلي کارايي اين ابزار را نشان دهد .هدف از اين مطالعه
بررسي کارايي و دقت ابزار سنجش از دوري رادارداپلر در مطالعه بارشهاي سنگين بوده که
با توجه به نوپا بودن وکمبود مطالعات مشابه انجاميافته ،ميتواند نتايج آن در پژوهشهاي
بعدي مورد استفاده محققان قرار گيرد.
ناير وسيرينواسان( ،)2991المزوري( ،)2999جوانمرد و همکاران( ،)2999ميشرا(،)2992
هاکويي و همکاران( )2999و در داخلکشور :قلينژاد ( ،)9912حجازيزاده و همکاران
( ،)9919عرفانيان ( ،)9912مظفري و همکاران( ،)9919دادههاي ايستگاههاي بارانسنج را
با نتايج برآوردهاي رادار ماهوارهاي  ،TRMMمطالعه نموده و بطورکلي انطباق قابلقبولي را
مابين ايستگاههاي زميني و رادار ماهوارهاي بدستآورده ونتايج نشانداد برآوردهاي
رادار TRMMميتواند براي اکثر نواحي ،ابزار مناسبي براي مطالعات بارندگي ،مخصوصا
درمناطق فاقد بارانسنج باشد .همچنين :معظمي و همکاران( ،)2999کويين و
همکاران( ،)2994عليمحمد( ،)2991غضنفري مقدم و همکاران( ،)9919بارانيزاده و
همکاران( )9919و کتيرايي بروجردي( ،)9912دادههاي بارانسنج را با خروجي برآورد
ماهوارهاي چندسنجندهاي پرشين 2مقايسه نمودند .نتايج نشان داد الگوريتم پرشين الگوي
تغييرات مکاني بارش ساالنه را به خوبي ميشناسد ولي مقدار آن را در اغلب نقاط ايران به
غير از مناطق محدود خشک کويري ،کم برآورد نموده و نميتواند جايگزين مناسبي براي
بارانسنج باشد.
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اما در مورد مقايسه دقت دادههاي بارانسنج با رادار زميني ،بررسي منابع مطالعاتي
نشانمي دهد که در داخل کشور پژوهش در مورد رادار به دليل نوپا بودن ،اندک بوده و
بيشتر در مطالعات خارجي به اين مبحث پرداخته شده است که مهمترين تحقيقات انجام
يافته در اينقسمت آوردهشده است :علمگير( )2991در رساله دکتريخود تشخيص و برآورد
بارشهاي شديد کشور بنگالدش ،براساس رادار زميني و ماهوارهاي را مورد مطالعه قرارداده
و نتيجه گرفت دادههاي  11/11 ،TRMMدرصد با دادههاي بارانسنج مطابقت دارند ،اما
بطورکلي دادههاي  TRMMمقدار بارش را نسبت به بارانسنج بيشتر برآورد ميکنند و
برعکس در هنگام وقوع بارشهاي شديد و موسمي نسبت به دادههاي بارانسنج مقدار
برآوردي کمتر است .کيتز ميلر و همکاران( )2999برآورد کمي بارش را با استفاده از روش-
هاي چندسنجندهاي رادار ،ماهواره و بارانسنج براي ورودي مدل هيدرولوژي و آشکارسازي
هشدار سيل انجام دادند .استينر 9و همکاران( )9111دادههاي تخميني رادار (درمقياس
ماهانه) را توسط شبکه بارانسنجي براي بارشهاي همرفتي و يکنواخت ارزيابي نموده و
نتايج قابل قبولي را براي هر دو نوع بارش ،با رادار تنظيم شده  2توسط شبکه بارانسنجي،
بهدست آوردند .سان و همکاران( )2999با استفاده از دادههاي رادار و بارانسنج به
برآوردسيل پرداخت .اووريم 9و همکاران( )2991کيلماتولوژي بارشهاي شديد را با رادارداپلر
و دادههاي بارانسنج هلند مطالعه نموده و نتيجه گرفتند که با تنظيم اوليه دادههاي رادار
توسط بارانسنج ،دقت برآورد رادار براي مطالعات هيدرولوژي مناسب خواهد بود .در
تحقيقي که شارما و همکاران ( )2999در منطقه سيلمريکتاي هند بر روي ميزان تطابق
دادههاي بارش رادار داپلر و ماهوارهاي  TRMMانجام دادند ،نتايج نشان داد ،دادههاي رادار
و  TRMMهمبستگي باالي( )9/1دارند .شنگ چن و همکاران ( )2992برآورد بارش را به
وسيله شبکه رادار زميني و چهار الگوريتم ماهوارهاي و يک شبکه نسبتا فشردهاي از باران-
سنجها را براي رويداد تايفون سال  2991روي کشور تايوان بررسي نمودند .نتايج نشان داد
که همه دادههاي سنجش از دور ماهوارهاي نسبت به دادههاي زميني مقدار بارش را کمتر
1

.Steiner
2 .Calibrated
3.-Over rim
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برآورد ميکند .ويوکينيک و ناج ( )2994بارش روزانه و ساعتي رادار داپلر صربستان را با
دادههاي شبکه بارانسنجي مقايسه نمودند .نتايج نشان داد ضرايب همبستگي در حالت دو
قطبي اندکي بهتراز حالت تک قطبي بوده اما در حالت کلي تفاوت معنيداري مابين اين
دونوع محصول بارشي بهدست نيامد .هول 9و همکاران ( )2992کاربرد رادارهاي هواشناسي
در برآورد خسارت تگرگ بر اتومبيل را مطالعه و نتيجه گرفتند که نسبت تخريب و خسارت
وارده در فصل ژوئن و آگوست نسبت به ساير فصول قابلمالحظه است .ييلماز و همکاران
( )2991به مقايسه برآورد بارش بر اساس بارانسنج ،رادار و ماهواره با تاکيد بر پيشبيني
هيدرولوژيکي پرداختند .نلسون و پرات ( )2991دادههاي بارش برآوردي توسط ماهواره ،رادار
و بارانسنج را در سه مقياس زماني ساالنه ،ماهانه و روزانه مقايسه نموده و توافق بااليي را
مابين دو سري بدست آوردند .در داخل کشور پژوهشهاي کمي در اين مورد انجام يافته
است .يزداني و همکاران ( )9919در دانشگاه تبريز مطالعاتي را در مورد همبستگي بين داده-
هاي رادار و ايستگاههاي بارانسنج انجام دادند .نتايج نشانداد کاليبراسيون رادار براي
اندازهگيري مقدار بارش ميتواند برآورد دقيقي از توزيع بارش در منطقه را ارائهدهد .حاجي
ميررحيمي( )9912مقادير بارش برآوردي توسط رادار زميني و ماهوارهاي  TRMMرا مورد
مقايسه قرارداد و همبستگي بااليي را مابين دادههاي رادار و ايستگاههاي زميني بدست آورد.
طوفاني نژاد و همکاران ( )9912در تحقيقي کاربرد رادارهاي هواشناسي باند  Xدر برآورد
بارندگي حوضههاي کوچک را مطالعه نموده و نتيجه گرفتند که دادههاي رادار مطابق روند
سري زماني دادههاي ثبت شده باران سنج بوده ،اما اين دادهها براي مقايسه ،ابتدا نياز به
اصالح و واسنجي دارد .محمديها وهمکاران ( )9912در تحقيقي برآورد سه رويداد بارندگي
در سالهاي  2999و  2999ما بين رادار داپلر تهران و سه بارانسنج اطراف تهران را به
روش  Z-Rمورد مقايسه قرار دادند .نتايج نشان داد که رادار تهران مقادير بارش را کمتر از
مقادير بارانسنج برآورد نموده و اين اختالف در بارشهاي شديد افزايش مييابد.

1.Roman Hole
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مبانی نظری:

در اين مطالعه دادههاي بارش تجمعي ايستگاههاي سينوپيک منطقه مورد مطالعه و
محصول بارش تجمعي روزانه رادار داپلر تبريز که توسط معادله رادار ،با تبديل شدت اکوي-
بازگشتي به مقدار بارش توليد ميشود ،مورد استفاده قرارگرفته است .معادله رادار ،رابطه
مابين توان دريافتي آنتن( )Prرا با توان ارسالي ( )Ptبيان ميکند .از يک ذره در فاصله  rبا
سطح مقطع بازتابش کننده  ،Atبيشترين توان دريافتي ايدهآل آنتن (بافرض اين که ذره
تمامي انرژي ورودي را بازتابش کند) مطابق رابطه زير خواهد بود(:)Battan:1973:25
2 pt

معادله () 9

( 4  )3 r 4

) pr G2 At a2 ( r

با توجه به معادله ( )9مشخص ميشودکه توان دريافتي با سطح مقطع بازتـابش ذره At

رابطه خطي دارد .سطح مقطع بازتابندگي موثر يک ذره ،نسـبت انـرژي دريـافتي و انـرژي
بازتابشي توسط همان ذره است که با  نمايش داده مـيشـود .معادلـه رادار بـراي انـرژي
بازتابش شده هر بازتابش کننده منفرد مانند يک هواپيما يا يک پرنده و همينطور براي يک
قطره آب صادق است .با توجه به اين که درجو واقعي ،پراکندهکننده منفرد وجود ندارد بلکـه
مجموعهاي از ذرات در حجم نمونه واقع شدهاند .لذا در اينحالت  Prبـراي مجموعـه اي از
ذرات برابر است با :
معادله ()2

 i

2 pt tg 2 c
512 2 r 2 2

) Pr G 2 a 2 ( r

در اين رابطه    iسطح مقطع پراکندهکننده به عقب مؤثر براي همه ذرات در حجم
پرتو  θ،زاويه پهناي پرتو  ،پهناي پالس C ،سرعت امواج و  rفاصله حجم نمونه تا محـل
رادار است .سطح مقطع پراکندگي به عقب )  (Dهر ذره منفرد بايد در تابع توزيع آن يعني
) N(Dضرب شود تا سطح مقطع پراکندگي به عقب مؤثر مجموعه ذرات در حجم مورد نظر
بدست آيد:
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معادله ()9
n

i



 ( D) N ( D)dD 

v ,i  0

D max

n

D min

در اينجا  nتعداد ذره موجود در حجم  Vاست .سطح مقطع پراکندگي به عقب مؤثر بـه
صورت زير است:
D6
  5 k 2
4

معادله ()4

که  k 2ثابت دي الکتريک است .بـا جايگـذاري  در معادلـه ( )4و اسـتفاده از تقريـب
رايلي ،سطح مقطع پراکندگي به عقب مؤثر  به صورت زير بدست ميآيد:
D max
6
k 2 D min N ( D ) D dD

معادله() 1

5
4



با جايگذاري سطح مقطع موثر پراکندگي  در معادله ( )2و با تعريف مقادير ثابت رادار
با مقدار  Cشکل نهايي معادله رادار براي توان رسيده بدست ميآيد:
k2

Pr  Ca ( r ) 2 Z e
r

معادله() 2

در اين معادله Z e

2

يک متغير هواشناسي است که با تعداد و انـدازه ذرات موجـود در

حجمنمونه مشخص ميشود و اين مقدار براي ذرات مهرقيق (
بسيار بزرگ(تگرگ) ،در حدود

mm 6
m3

mm 6
m3

 )9/999و براي مقادير

 9999999محاسبه ميشود .لذا بهتر است اين دامنـه

تغييرات گسترده ،فشرده شود .براي اينمنظور فاکتور بازتابش لگاريتمي رادار برحسب DBZ

بهصورت زيرتعريف ميشود:
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معادله()2
Z
)
1mm6 / m3

( Z e  10 log10

مواد و روشها:

در اين مطالعه دادههاي بارش تجمعي ايستگاههاي سينوپيک منطقه مورد مطالعه و
محصول بارش تجمعي روزانه رادار داپلر تبريز مورد استفاده قرار گرفته است .اين محصول
يکي از محصوالت ثانويه رادار محسوب ميشود که بهکمک نرم افزار رادار 9از تجميع
محصول شدت بارش سطحي در بازه زماني  24ساعته توليد شده و قدت تفکيک زماني آن
91دقيقه است .ساير مشخصات محصول از قبيل زمان شروع ،تفکيک مکاني ،حدکثر فاصله،
فرکانس تکرار امواج ارسالي ،نام فايل ذخيره شده ،مقياس رنگي دادهها و نام سايت رادار
کنار محصول درج شده است.

شکل ( -)1محصول بارش تجمعی رادار در شدیترین روز بارندگی.

1-Rainbow
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شکل()9محصول بارش تجمعي رادار 9در شديدترين روز بارندگي را نشان ميدهد که
موقعيت حوضه درياچه اروميه و فاصله از محل سايت رادار (دواير هم مرکز با فاصله 19
کيليومتري نسبت به هم) و موقعيت ايستگاههاي مورد بررسي در آن مشخص گرديده است.
همچنين براي مقايسه کمي اختالف برآورد مابين رادار و ايستگاهها شاخصهاي برآورد خطا
مثل :ميانگين خطا ،ميانگين خطاي مطلق ،ميانگين مربع خطا و ضريب همبستگي پيرسون
استفاده شد که توسط روابط زير بيان مي شوند ،مورد استفاده قرار گرفتهاند:
ضريب همبستگي پيرسون ،معادله(:)1

)  R )(Gi  G

n

 (R

i

n

 R ) 2  (Gi  G ) 2
i 1

شاخص خطاي ميانگين ،معادله(:) 1
شاخص خطاي ميانگين مطلق ،معادله (:)99
شاخص خطاي ميانگين مربعي ،معادله (:)99

i 1

n

 (R

i

i 1

1 n
)  (Ri  Gi
n i 1

1 n
 Ri  Gi
n i 1

1 n
 ( Ri  Gi ) 2
n i 1

R

ME 

MAE 

RMSE 

(در اين روابط  Rمقدار بارش برآوردي رادار G،بارندگي اندازه گيري شده توسط باران-
سنج و nتعداد دادهها مي باشند) .در شکل ( )2مراحل انجام تحقيق ترسيم شده است:

)- Precipitation Accumulated (PAC

1
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شکل ( -)2مراحل انجام تحقیق.

ویژگیهای جغرافیایی منطقه مورد مطالعه:

محدوده مورد مطالعه شامل استانهاي آذربايجانشرقي و غربي،کردستان ميباشد.
حوضه آبريز درياچه اروميه يکي از شش حوضه آبريز کشور است که در شمالغربي ايران و
با مساحت  19122کيلومتر مربع که معادل  9/29درصد مساحت کل کشور بوده و1999
کيلومتر مربع آن مناطق مسطح و  91299کيلومتر مربع آنرا مناطق کوهستاني و 2199
کيلومتر مربع درياچه و باطالقهاي حاشيهاي تشکيل ميدهد .اين حوضه از نظر جغرافيايي
بين مدار  91درجه و  49دقيقه تا  91درجه و  21دقيقه عرض شمال و  44درجه و  99دقيقه
تا  42درجه و 19دقيقه طول شرقي قرار داشته و بيش از نيمي از مساحت استانهاي
آذربايجانشرقي و غربي ،قسمتي از استان کردستان را در برگرفته و مجموعا 49کانون
شهري 944 ،دهستان و 9919روستا با جمعيتي در حدود  1ميليون نفر را در خود جاي داده-
است.در شکل()2موقعيت حوضه درياچه اروميه و ايستگاههاي منطقه نشان داده شده است.
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شکل (-)3موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز دریاچه ارومیه و ایستگاههای سینوپتیک مورد مطالعه.

یافتههای تحقیق:
بارندگي روزهاي  94الي  29اکتبر  22( 2994تا  21مهر ماه  )9919در حوضه آبريز
درياچه اروميه توسط محصوالت متنوع رادار مورد بررسي قرارگرفته و از ميان آنها محصول
بارشتجمعي  24ساعته ،به دليل همخواني وهمزماني با دادههاي بارندگي تجمعي ايستگاه-
ها ،براي  99ايستگاه سينوپتيک اطراف درياچه اروميه مورد مقايسه عددي قرارگرفت.
بهدليل برخورد و تغيير مسير امواج با ارتفاعات اطراف رادار ،توپوگرافي و موقعيت
جغرافيايي منطقه در دقت برآورد رادار تاثير قابلتوجهي داشته و با توجه به کوهستاني بودن
منطقه برخي از شهرهايي که در فاصله برد مفيد رادار قرار دارند ،داراي تضعيف زيادي بوده
و جزء نقاط کور محسوب ميشوند؛ اين نقاط در اصطالح علم رادار مناطق مسدود شده
ناميده ميشوند که اين مسئله در برخي از شهرها خطاي زيادي(حتي تا999درصد) ايجاد
ميکند .بنابراين براي مقايسه دادههايرادار با ايستگاهها(شکل )4بررسي دقت برآورد بارش
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جداگانه در ايستگاههاي مختلف مورد بررسي قرارگرفت .نمودار مقايسه بارش تجمعي 24
ساعته ايستگاههاي شمالغرب درياچهاروميه(براي شهرهاي تبريز  ،سهند و شبستر) با برآورد
رادار در روزهاي بارندگي شديد اکتبر  2994انطباق بااليي داشته وتنها اختالف در برآورد
رادار در روزهاي  29و  29در حدود  1ميليمتر کمتر از مقادير اندازهگيري شده توسط
ايستگاههاي سينوپتيک ميباشد .ضريب همبستگي مابين دادهها  9/112است که نزديکي
مقادير اندازهگيري دو روش را تاييد ميکند .نکته قابلتوجه در نمودار ،تفاوت و جهش قابل-
مالحظه ميزان بارندگي روز  91اکتبر نسبت به ساير روزها ميباشد .بررسي نمودار شهرهاي
سلماس و اروميه در غرب و بستانآباد در شرق درياچه اروميه ،نشاندهنده دقت کمتر اما
قابلقبولي براي برآورد بارندگي بوده و فقط در روزهاي  91،29تفاوت کمي باهم دارند .از
داليل کاهش دقت رادار براي اروميه و سلماس ميتوان به اثر تضعيف ناشي از ابرهاي
بارشي موجود در مسير برخورد امواج رادار ،و براي بستانآباد برخورد با رشتهکوههاي سهند
(ارتفاعات اطراف ايستگاه) اشاره نمود.
اما نمودارمقايسهاي بارندگي شهر عجبشير با وجود نزديکي به سايت رادار (19
کيلومتري رادار) نشاندهنده اختالف نسبتا زيادي مابين برآورد رادار وايستگاهها ميباشد.
مهمترين عامل خطا ،جهتگيري ارتفاعات جنوبي و رشته کوههاي سهند است که هرچقدر
به مناطق جنوبيتر حرکت ميکنيم دقت رادار کاهش مييابد .نمودار مقايسهاي ساير
شهرهاي جنوبي مثل بناب ،مهاباد و نقده نشان ميدهند که رادار در برآورد بارندگي اين
مناطق خطايي  999درصدي داشته و مقدار بارشها را تقريبا صفر نشان ميدهد .در مجموع
نتايج نشان مي دهد که مناطق جنوبي ،هم به دليل فاصله زياد از رادار و مهمتر از آن به
دليل اثر مسدودکنندگي امواج رادار ،تقريبا تمام امواج بازگشتي از اهداف تضعيف گرديده و
رادار مقدار بارش را صفر برآورد ميکند(شکل.)4
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شکل ( -)4نمودار مقایسهای بارش  24ساعته رادار وایستگاههای سینوپتیک حوضه دریاچه ارومیه.

بررسي مقادير ضريب همبستگي نشاندهنده همبستگي باال در روز  92اکتبر و
همبستگي پايين در روز  91اکتبر و همبستگي متوسط را در ساير روز ها بوده و با توجه به
يکدست بودن اختالفها (کم بودن برآورد ايستگاهها نسبت به رادار) ضرايب  MEوMAE
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در اکثر موارد مشابه و يا نزديک هم مي باشند علت بزرگ بودن شاخصهاي آماري
خطا،ايستگاههاي مسدود شده براي امواج رادار در نيمه جنوبي ميباشند(.جدول.)9
جدول ( -)1شاخصهای آماری ارزیابی در روزهای مورد مطالعه.
21

22

11

11

11

11

11

0/4545

0/206

0/262

0/622

0/599

0/456

0/292

8/069

0/149

8/880

6/59

0/628

92/25

92/21

8/60

0/261

5/299

6/24

0/628

92/25

92/21

8/88

0/899

91/26

1/21

0/514

66/91

2/11

شاخصهای آماری مقایسهای
(روزهای  11تا 21اکتبر )2214

ضریب همبستگی پیرسون
شاخص خطای

میانگین)(ME
شاخص خطای میانگین

)(MAE

مطلق

خطای میانگین مربعی

)(RMSE

نتیجه گیری

با توجه به هزينه باالي خريد تجهيزات ،نصب و راه اندازي و تعمير و نگهداري رادار و از
طرف ديگر خالء مطالعات کاربردي رادار ،لزوم انجام پژوهشهاي سنجش کارايي رادار ،در
جهت کاربردي نمودن محصوالت آن کامال مشهود است .از طرف ديگر باتوجه به
کوهستاني بودن منطقه در صورت مشخص نشدن نقاط کور ،استفاده از آن داراي اشکال و
خطا بوده و از ارزش مطالعات خواهدکاست .اما اگر ميزان دقت و صحت آن درمنطقه مورد
ارزيابي و اعتبارسنجي و سپس تصحيح خطا انجام گيرد ،نتايج حاصل از مطالعات کاربردي
آن دقيقتر و مفيدتر خواهند بود .اين مطالعه بطور کلي نتايج نشاندهنده تطابق خوب و
قابلقبولي مابين اندازهگيريهاي بارندگي ثبت شده توسط ايستگاههاي سينوپتيک و
برآوردهاي رادار داپلر تبريز در نيمهشمالي منطقه مورد مطاله بوده ،امادر نيمه جنوبي دو
عامل باعث افزايش خطا گرديده است .عامل اول وجود موانع(کوهها) مرتفع در نواحي جنوبي
وجنوبغربي بوده که موجب عدم ارسال و يا دريافت امواج رادار گرديده است .عامل دوم که
تاثير کمتري دارد ،دوري از محل رادار و افزايش ارتفاع امواج ارسالي است که موجب گرديده
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تا درصدي از توانامواج ارسالي از باالي ابرهاي بارشي عبورکرده و به خاطر عدم برخورد با
هدف ،انعکاسي هم روي ندهد.
پیشنهاد :براي کاهش اختالف مابين دادهها دو راهحل پيشنهاد ميشود .راهحل اول
تغيير مکان سايترادار به محلي مناسب وبا بازدهي بيشتر است که از نظر عملي و سازماني
غيرممکن بهنظر ميرسد .راهحل دوم جمعآموري دادههاي دراز مدت کاليبره شده رادار براي
انواع الگوهاي بارندگي در فصول مختلف و برقراري رابطه همبستگي و توليد ضرايب
کاليبراسيون براي تمام ايستگاهها چند متغيره (متناسب با وضعيت ايستگاه نسبت به
رادار)براي ايستگاههايي که دادههاي رادار براي آنها همرا با خطا ميباشد.
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