مقدمه

اجزای سامانه هشدار سیل

عی دههها اخیر عواملی یر رشه جمعیت ،توسعه شهر شینی ،عهم
رعایت هوابط ساخت و سا و تغییدر کداربر اراهدی ا کشداور بده
مسکو ی در بسدتر و حدریم رودخا دههدا ،موجدب تددهیل روا دابهدا
معمولی به سیل و در تیجه افزایش خسدارات اشدی ا سدیل گردیده
است .در سا ها اخیر ،استفاد توأمدان ا روشهدا سدا ا و یدر
سا ا جهت مهیریت و کاهش خطرات سدیاب ،گسدترش یداد در
کشورها پیشرفته داشته است .پیش بینی و هشهار سدیل بده عندوان
یکی ا روشها یر سا ا به دلیل کارایی محدر آن ،قدش مهمدی
در آگا مودن جوامع ا سا ی ا وقوع سدیاب و مدهیریت سدیاب ایفدا
می مایه

مدلهایعددیپیشبینیآبوهوا
گرو فرآینهها و پیشبینیها هیهرولوییکی مؤسسه تحقیقات آب بدا
ایجاد بستر رمافزار و یرساختها الم توا سته اسدت در گدام
او به پرداش و تحلیل تایج
مه ها جها ی در پیشبینی
بارشبپرداد.
الم به ذکر است ،در گام بعه
توسعه ،مه بارش -روا اب برا
کل کشور اجرا و به ساما ه اهافه
خواهه شه.
در این سداما ه داد هدا پدیشبیندی مربدوط بده مده هدا Global
)Weather Research Forecast ، Forecast System (GFS
) (WRFو مده ( ICOsahedral Nonhydrostatic (ICONارائدده

مهیریت سیل در سه بخش اللی پیشهشهار و آمادگی قددل ا وقدوع
سیل ،مقابله در حین وقوع و باسدا و بداتوا ی بعده ا وقدوع سدیل
میباشده .در بخدش لدهور پدیشهشدهار و آمدادگی در مقابدل سدیل،
مؤسسه تحقیقات آب وارت یدرو بده عندوان یکدی ا متولیدان الدلی
پیداد سدا سداما ه ملدی پدیشبیندی و هشدهار سدیل و مده سددا
هیهرولوییکی حوههها آبریدز در مجموعده وارت یدرو ایفدا قدش
میکنه.
سامانهکشوریپیشبینیوهشدارسیل
زیرسامانه تحت وب هشدار
سیل
نرم افزار تحت ویندوز هشدار
سیل
زیرسامانه تولید ،جمعآوری و
پیشپردازش اطالعات بارش

شه ا ه.
قهرت تفکیک مکا ی مه  GFSحهود  13کیلومتر بود و پیشبیندی
بارش توسط این مه در گام مدا ی  3سداعته تدا  7رو آینده ا جدام
میشود .این مه هر  6ساعت به رو میشود .
مه  WRFدر موسسده تحقیقدات آب بدا هدهف مده سدا و ارائده
پیشبینیهدا بدارش بدرا سده پیکربنده کده دارا مناسدبتدرین
عملکرد در پیش بینی بارش بود ه ،ارائه میشود .قهرت تفکیک مکدا ی
این مه  8کیلومتر بود و پیشبینی بارش توسدط ایدن مده در گدام
ما ی  3ساعته تا  4رو آینه ارائه میگردد .این مه هر  6ساعت به
رو میشود.
تفکیک مکا ی مه  ICONحهود  14کیلومتر است و پیشبینی بارش
توسط این مه در گام ما ی  3ساعته تا  5رو آینه ا جام مدیشدود.
این مه هر  6ساعت به رو میشود.
مجموعه اعاعات قابل مایش در ساما ه هشهار سیل شامل دو دسدته
اعاعات پیشبینی و مشاههاتی است.

دادههایمشاهداتی
داد ها ایستگا ها مدنا وارت یرو و ایستگا هدا سدینوپتیک
سامان هواشناسی و داد هدا مداهوار  meteosatبصدورت روا ده
برا چهار رو و سی رو گذشدته ارائده میگرد ده و داد هدا جریدان
ایستگا ها هیهرومتر مدنا آ این وارت یدرو کده ایدن داد هدا
بصورت روا ه برا  4رو گذشته در قالب مودار مایش داد میشو ه

http://fws.wri.ac.ir
دادههایپیشبینی

• بارش

این متغیر مقادیر بارش (باران و برف) پیشبینی شده در بدا مدا ی 3
ساعته ،میزان بارش تجمعی ا آخرین اجدرا مده و بدارش روا ده بده
میلیمتر را شان میدهه.

• باران

مقادیر باران ا حذف مقادیر بارش برا دما یدر  0درجده ا خروجدی
مه ها تولیه میگردد .این متغیر یز به تفکیک باران 3ساعته ،تجمعدی و
روا ه بر رو ساما ه قابل مشاهه است.
الیههایاطالعاتی
مجموعه الیدههدا اعاعداتی موجدود در سداما ه در سده بخدش الدلی
الیهها تحلیلدی(اسدتانهدا ،یدر حوهدههدا درجده  ،3ایسدتگا هدا
باران سنجی وارت یرو و کیمداتولوی سدامان هواشناسدی) ،الیدههدا
مایشی(ایستگا ها هیهرومتر  ،موقعیت سهها کشور با حجم مخزن
باالتر ا  10میلیون مترمکعب و حوهه منتهی به این سهها ،رودخا هها و
یر حوهه ها درجه  ) 2والیه یرساختها دارا اهمیت وارت یدرو
شامل یروگا برق حرارتی ،سا ها تقاععی و قاط حادثه دیه ا سیل
و الیهها پایه ( )Google, Bing,..قابل مشاهه اسدت .اعاعدات کلدی
سهها مخز دی کشدور ا سیسدتم اعاعدات سدهها مخز دی در حدا
بهر بردار ) (DISشرکت مهیریت منابع آب ایران دریافت و به لدورت
روا ه در ساما ه ارائه شه است .امکان مشاهه سر ما ی پدیشبیندی
بصورت مودار برا الیهها تحلیلی وجود دارد.
مدل بارش-رواناب
دو مه هیهرولوییکی بررسی و با توجه به ویژگی هدا مده ر ا تخداب
گردیه .هر دو مه بصورت پایلوت و در گام ما ی یدک سداعته بدرا 4
رو آینه مطابق با پیش بینی بارش بر رو قاط ههف قابل مشداهه و
مقایسه میباشه

مدلهای هیدرولوژیکی پایلوت حوضه کرخه

