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  استان کرمانشاه الگوي توزیع زمانی بارش در
  

  منابع طبیعی کرمانشاه  مرکز تحقیقات کشاورزي ومربی ،1رامین بیدل
   حفاظت خاك و آبخیزداري پژوهشکدهدانشیار، عبدالرسول تلوري

  مربی پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري ،رزيمسعود گود 
  

   25/06/1388:                            پذیرش مقاله09/02/1388: دریافت مقاله
  

  چکیده 
این اهمیت . گیرد ، متغیرهائی است که در بررسی مسایل اقلیمی مورد مطالعه قرارمی ترین بارندگی یکی از اساسی

اما این متغیر حیاتی، خود با تغییرات زمانی و . استء مرتبط با متغیرهاي هیدرولوژیکی دلیل نقش بارش بر همه اجزا به
عبارت دیگر، زمان وقوع بارش و همچنین محل دریافت ریزش جوي به دالیل مختلف ازجمله  به. ست ارو همکانی روب

 ،لذا. است در حال تغییر گردش هواي فـوقـانی و ارتباط آن با گردش هواي سطحی، دائما الگوهاي سینوپتیکی و
براي افزایش ضریب اطمینان در محاسبات مربوطه . اي مبتنی بر رگبار طـرح خواهد بود هاي رودخـانه طـراحـی سـازه

در این پژوهش، با . ها کسب نمود الزم است شناخت کافی از شرایط بارش منطقه مطالعاتی از جمله الگوي بارندگی
 الگوهاي ،هابعدسازي آن و بی،ه در استان کرمانشاه و پس از جداسازي رگبارهاي شدید  ایستگاهفتمطالعه رگبارهاي 

با بررسی رگبارهاي .  ارائه شده استHuff توزیع زمانی بارش مبتنی بر روش میانگین ترسیمی پیلگریم و احتماالتی
 یکهاي   درصد و گروه30 حدوداًساعته  یک  رگبارهاي گروه بارششده،مورد، مشخص )  واقعه2989( ها  کلیه ایستگاه

دست آمده و توزیع مقادیر همچنین با بررسی الگوهاي به. اند  درصد رگبارها را شامل شده80 ساعته بیش از ششتا 
دوم داراي فراوانی % 25هاي تداوم، حداکثر بارش در ها و گروه مشاهده شد که در کلیه ایستگاه،ي زمانیها %25در
دوم و % 25که  نتیجتا این. است درصد 14/7چهارم با فراوانی % 25دریافت بارش مربوط به ترین  درصد و کم21/48

اي نیز توزیع سهم  در الگوهاي منطقه. است درصد 35/80سوم مجموعا از نظر دریافت حداکثر بارش داراي فراوانی 
. دهد اي را پوشش می ه منطقهساعت 24 تا یکهاي   گروه، درصد25سوم با % 25 درصد و75دوم با % 25دریافت بارش 

هاي اول تا  هاي زمانی دریافت کننده حداکثر بارش به چارك اساس چارك  که رگبارها بر،در روش توزیع احتماالتی
 چارك ،ساعته شش تا یکهاي کوتاه مدت و غالبا  هاي مورد مطالعه در رگبار  اغلب ایستگاه،شوند چهارم تقسیم می

اي ناشی از این روش نیز الگوهاي منطقه. یز چارك سوم به خود اختصاص داده استدومی بوده و سهم بعدي را ن
. هاي بارشی دارد و رتبه بعدي را هم چارك سوم از آن خود کرده است گی چارك دوم در اغلب گروهحکایت از چیره

دست آمده با  هسه الگوهاي بنتایج حاصل از مقای.  گرفت  کاربرد روش میانه نیز مورد تایید قراروسیلهبهاین موضوع 
نسبی الگوي  طور ه فقط تا حدودي و ب.دهد ها را کامال نشان می عدم تطابق با آن، )SCS(الگوهاي دفترحفاظت خاك 

IAشود   کارگیري الگوهاي تیپ دراستان توصیه نمی هدر نتیجه ب.  با الگوي چارك دوم احتماالتی و میانه مشابهت دارد
  .ر کاربرد آن بایستی با احتیاط صورت پذیردو فقط در وضعیت مذکو

  
  Huff پیلگریم، توزیع احتماالتیاي،  الگوي سینوپتیکی، الگوي منطقهالگوهاي دفترحفاظت خاك،  :ي کلیديها واژه

  

  مقدمه
 داراي رفتارها و ، هیدرولوژیکیسامانهعنوان یک متغیر ورودي به عنوان یکی از اشکال مهم بارش و به  باران به

؛ این صفات که شامل زمان وقوع بارندگی، مدت بارندگی، شدت، ارتفاع یا عمق و استفردي  ههاي منحصر ب ژگیوی
درون حوضه شرایط عناصر  تا تأثیرات مختلفی را با توجه به نتیج، براي هر رگبار منفرد متفاوت بودهاست،فراوانی 

                                                        
1 rclimab@yahoo.com 
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هاي  العمل  عکس و پوشش گیاهی، خاك، سنگ اجزایی از محیط طبیعی شامل،عبارتی به. برجاي خواهد گذاشت
  .دهند مختلفی نسبت به نوع ویژگی باران در هنگام نزول ازخود نشان می

در واقع میزان نفوذ . دشو  قسمتی دیگر جاري می، بخشی از باران پس از رسیدن به زمین، به درون خاك نفوذ کرده
عنوان باران به. گردد می ران و شرایط این عناصر برو جریان، همان واکنش عناصر محیطی است که به خصوصیت با

دهد که  اي خاص نشان می گونهرا بهشده  یادنتیجه ائتالف عناصر و عوامل جوي، در هر وعده نزول خود، صفات 
؛ بحث توزیع زمانی بارش به چگونگی پراکنش استشناخت هر یک یا گروهی از آنان در اموري خاص حائز اهمیت 

ها با اهداف  رودخانه هاي هیدرولیکی در پردازد که درك این مسئله براي طراحی سازه ار در واحد زمان میمقدار هر رگب
طرح و  یـابی به رگبار  حفاظت خاك از جنبه دست و کنترل سیالب و سامـاندهـی ساحل رودخانه،ذخیره و تأمین آب

  . شود داد می  بسیار حیاتی قلمست،اتهیه هیدروگراف سیل که مبناي محاسبات ابعاد و نکات فنی سازه 
ها و اطالعات محلی باشد ضمن ارائه  پخش زمانی مقادیر باران در طول مدت بارش که مبتنی بر داده شناخت نحوه

تواند مدرك قوي در تاییـد یا رد  یابی به هیدروگراف سیل می هاي بارش منطقه و تسهیل دست نماي دقیق از ویژگی
براي . شمار آید در این زمینه به ) S.C.S( چون الگـوهاي تیپ دفتر حفاظت خاكغیربومی کارگیري الگـوهاي هب

 از 1990 و1967 هايسال درHuff . صورت گرفته استمتعددي تحقیقات دست آوردن الگوي توزیع زمانی بارش  به
سنجی  نواختی در یک شبکه باران طور نسبتا یکهسنج ثبات در شرق ایالت ایلینویز ایاالت متحده که ب  ایستگاه باران49

ساعته را پس از فیلترکردن  48 تا سه رگبار شدید با دامنه زمانی 261 بود  مایل مربع توزیع شده400به مساحت 
 مشاهده کرد که بخش Huff.  مورد تجزیه و تحلیل قرارداد1966 تا 1959هاي اولیه و مربوط به دوره آماري  داده

بدون مالحظه مدت رگبار، میانگین بارندگی منطقه و تعداد کل رگبارها در دوره زمانی اندکی زیادي از مجموع بارندگی 
ترین مقدار بارش را داشته چهارم زمان رگبار که بیشاساس یک افتد؛ بنابراین تصمیم گرفت رگبارها را بر میاتفاق 
نتایج . گذاري کردنام Q4 و Q1 ،Q2 ،Q3چهارم را چارك نامید و رگبارهاي مربوطه را هر یک. بندي نمایدطبقه

چارك % 15 و فقط استتحلیل نامبرده مشخص کرد که حدود دوسوم از موارد، متعلق به رگبارهاي چارك اول و دوم 
سمت ابتداي بارش داراي   مایل مربع، وقوع بارش به10ر از تعالوه او دریافت که براي سطوح کوچکهب. بودند میچهار
   .افتد تري از بارش در ابتدا اتفاق میتر، سهم بیشکه در سطوح کوچکطوريهب؛ خواهد بوداریب 

تر،  ساعت و کم12هاي با مدت   براي بارندگی. توزیع مکانی بارندگی را نیز مورد بررسی قرار دادHuff همچنین
نیز براي  2گوهاي چند سلولی ال.می شودها را شامل  از بارندگی% 51حدود   در،غالب بوده 1الگـــوي بیضوي باز و بسته

، چندسلولی و نواري  ساعت، هر سه الگوي بیضوي24براي رگبارهاي با مدت زمان بیش از . دشاز وقایع مشاهده % 25
عالوه بر این رابطه بین میانگین بارش و الگوي بارش بررسی شد که نتایج نشان . اند  مشاهده شدهسانیبا فراوانی یک

 اینچ، الگوهاي نواري دوهاي  بیش از   و براي بارشاست اینچ، الگوي بیضوي بسیار معمول 5/1ش داد براي میانگین بار 
  .اند رگبارها وجود داشته% 50 در

Pilgrimو Cordery  ها براي سیالب طراحی در سیدنی استرالیا را مبتنی بر   هیتوگرافتحلیل، 1975 درسال
 عموما نماینده IDFهاي   رگبارهاي طراحی استخراج شده از داده انجام دادند و نتیجه گرفتند کهIDFهاي  منحنی

درهمان سال روش . اند هاي شدید و سنگین ناشی شده  از بارشIDFهاي  تواند باشد چون که منحنی کلیه رگبارها نمی
ل مراح. بندي موسوم است روش محاسباتی یا رتبه توگراف طراحی تشریح نمودند که بهدیگري را براي توسعه هی
 رگبار شدید در سیدنی استرالیا انجام 50 ساعت و براي 24 دقیقه تا 10 پایه زمانی از 16محاسباتی این روش براي 

دست ههاي شدید را در پیراسیکاباي برزیل ب هاي توزیع زمانی بارندگی مدل، )2002( همکاران  وCruciani. گرفت
 براي تولید 2000 تا 1966 اکتبر تا مارس در دوره زمانی  دقیقه فصول بارانی120 تا 60رگبارهاي شدید . آوردند

 30 پایه چهار ساعته و یکاي براي رگبارهاي   دقیقه20 پایه سهها با  این مدل. کارگرفته شدههاي توزیع زمانی ب مدل

                                                        
1 Open and closed elliptical 
2 Multi cellular 
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،  ساعته دوو یکدو نوع بارش  مدل بارندگی غالب براي هر. ساعته مورد ارزیابی قرار گرفتدواي براي رگبارهاي  دقیقه
 و 3/72ترتیب،  ساعته به هاي  یک درصد توزیع در باران. از موارد بود% 7/50و  % 7/85ترتیب در  توزیع توانی منفی به

هاي توزیع   نتیجه گرفت که مدلوي. دست آمد ه ب6/3 و 1/11 و 2/25 و 1/60ساعته هاي دو  و در باران2/6 و 4/21
  .اند ها، تحت تاثیر مقدار و مدت بارش نبوده دست آمده از این بارندگیهزمانی ب

Rahman از روش رتبه بندي پیلگریم در منطقه  ،)2006( و همکارانGold Coast کوئینزلند استرالیا  شامل 
، کمینهها  ایستگاه. اند کیلومتر در اطراف ناحیه مذکور استفاده کرده90شعاع  اي به در منطقهو  ایستگاه باران سنج 22

 7/31طول متوسط دوره آماري  نیز اند که بوده سال آمار پیوسته شش کمینه داراي ،متر از هم فاصله داشته کیلوهفت
 براساس هشت دوره زمانی ARR 871  نامید و با الگوهايUWS 2004دست آمده را  وي الگوهاي به. سال بوده است

 ولی استدرصد مقادیر در هر دو روش مشابه هم ترین ایشان دریافت که بیش.  ساعت مقایسه نمود72 دقیقه تا 30از 
تر، موقعیت ساعته و بیش 12عنوان مثال در دوره زمانی  به.کندطور معناداري با هم فرق می موقعیت مقادیر حداکثر، به

 UWSکه در الگوهاي  در قسمت ابتدایی رگبار قرار داشته درحالیARR87یا رتبه مقادیر حداکثر در الگوهاي زمانی 
 UWSتري در روش این مسئله موجب تولید پیک سیالب کوچک. هاي انتهایی رگبار واقع شده است  درقسمت2004
اي تحت ویندوز طراحی و معرفی نموده براي انجام این محاسبات، نامبرده برنامه. شودروش دیگر می  نسبت به2004

  .است
 Wuدر. کنگ پرداختند هاي معرف زمانی باران در هنگالگو، به شناسایی و تولید احتماالتی )2006( و همکاران 

پس از .  واقعه مورد استفاده قرار گرفت8289 ایستگاه خودکار به تعداد 16هاي بارندگی ساعتی از  این تحقیق، داده
-Advanced( هاي تجمعی بدون بعد بارندگی و تقسیم بندي اولیه رگبارها به چهار تیپ تولید منحنی

Centralpeak-Uniform-Delayed ( و تحلیل  اي براي کلیه رگبارها، از تحلیل خوشه12و تقسیم مدت بارش به
تقسیم ) A1,A2,C,D1,D2,U(نتایج به شش گروه . بندي الگوهاي بارندگی استفاده کردندمنظور گروه مولفه مبنا به

رافیایی، عمق بارندگی، مدت براي آزمون احتمال وابستگی درونی بین فراوانی وقوع الگوي بارندگی و مکان جغ. شد
 نشان داد تحقیقنتیجه نهایی این .  آماري جدول توافقی و آزمون مربع کاي استفاده کردندتحلیلبارندگی و فصل؛ از 

 بودهکنگ، تحت تاثیر مدت بارندگی، عمق بارندگی و فصل  الگوي معرف زمانی بارندگی در هنگکه فراوانی وقوع شش 
  .بینداثیر نمیولی از مکان جغرافیایی ت

منظور تعیین الگوهاي هاي تحقیقاتی به هاي دانشجویی و طرح نامه هاي متعددي در قالب پایان ایران نیز پژوهش در
روش   را در ایستگاه مهرآباد تهران به، الگوي توزیع زمانی باران)1377( اسکندري. توزیع زمانی بارش انجام شده است

هاي ترین بارش از لحاظ زمانی، اوال در تداومنتایج نشان داد که بیش. دست آورد به Pilgrimبندي  محاسباتی یا رتبه
ساعته در وسط تداوم زمانی و در  چهار هاي کوتاه مدت مانند دو، سه وکه در بارشطوريمختلف متفاوت بوده، به

  . فاق افتاده استساعته در اوایل بارش ات 12هاي  ساعته در انتهاي بارندگی و در بارش هاي هشت بارش
ساعته در منطقه شمال کشور متشکل از پنج ایستگاه  24لگوي توزیع زمانی باران طراحی ، ا)1374(زاده  بزرگ

 و  شش و دو ویکهاي حداکثر  هاي مربوط به بارشنامبرده داده. دست آورد ی و سنگده را بهبابلسر، رامسر، رشت، انزل
 سال استخراج و مقادیر بارندگی 20 سال و حداکثر 10 کمینهطول  ماري بهته را طی یک دوره مشترك آساع 24 و 12

ساعته  Tصورت نسبت بارش ارائه نتایج به.  سال را برآورد کرد200هاي زمانی با دوره بازگشت دو تا  براي تمامی سري
 براي نواحی شرقی، راه پارامترهاي آماري، نشان دهنده این موضوع است که نسبت مذکورساعته به هم 24به بارش 

ایشان تقسیم منطقه را به دو ناحیه شرقی . استتر از نواحی غربی متشکل از رشت و انزلی شامل بابلسر و رامسر، بیش
  . داند  ناحیه غربی میتر حفاظت خاك را معرف بهتري براي دفIA الگوي تیپ ،و غربی مناسب دانسته

                                                        
1 Australian Rainfall and Runoff 
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هاي خزر شرقی و غربی و به اران را در منطقه شمال کشور، حوضه، الگوي توزیع زمانی ب)1381( تلوري و همکاران
 و ترسیمی Huffهاي احتماالتی   با کاربرد روشکمک شش ایستگاه انزلی، بابلسر، گرگان، نوشهر، رامسر و رشت

Pilgrimتر از آنان دریافتند که در روش ترسیمی، الگوهاي تیپ بارش بیش. دست آوردند  و احتماالتی میانه به
ده شنواخت  نواختی برخوردار بوده که با افزایش تداوم بارش، شدت بارش کاسته شده و توزیع آن یک ساعته، از یک 18

 ششهاي با تداوم  هاي چارك سوم و بارش عنوان بارشساعته به 24 و 12، نه، سههاي  در روش احتماالتی، بارش. است
که در مقایسه  اند؛ ضمن آنساعته نیز جزو چارك اول قرار گرفته 48 و 36هاي با تداوم  ساعته چارك دومی و بارش 18و 

خوانی نسبتا خوبی با حفاظت خاك، تنها الگوي احتماالتی چارك دوم و میانه چارك دوم هم با الگوهاي تیپ دفتر
 13در استان تهران را مدت  هاي کوتاه ، الگوي توزیع زمانی و مکانی بارش)1379( رضیئی.  داشته استIAالگوي 

بندي و  هاي رتبه در روش. آورد دست بهHuff محاسباتی، هرشفیلد و احتماالتی Pilgrimهاي  روش ایستگاه به
دراین تحقیق مشخص شد . بندي شدند ساعته طبقه 12 و شش دو، یک،احتماالتی، کلیه رگبارها در چهار پایه زمانی 

دست آمده  وم رگبار قرار دارد و الگوهاي بهمیانه تدا رکه عموما نقطه اوج بارندگی در رگبارهاي استان تهران د
 -chiبندي مورد آزمون  روش رتبه نتایج مربوطه به. اندترین مقدار بارش را دریافت داشتههاي دوم و سوم، بیش چارك

squareهاي گر الگو  بیان، معنادار بودهپنج درصددست آمده، همگی درسطح  ارگرفت و نشان داد که الگوهاي به قر
  .خواهد بودي زمانی مختلف ها واقعی پایه

 و Huffسنج ثبات در استان سمنان، از دو روش  هاي هفت ایستگاه باران ، با استفاده از داده)1374( طالب بیدختی
Pilgrimبراساس نتایج . دست آورد محاسباتی الگوي توزیع زمانی باران را در هر ایستگاه و سپس در استان سمنان به

ترین فراوانی وقوع را هاي اول و چهارم، کم ترین احتمال وقوع و چارك، سومین چارك داراي بیشHuff ز روشحاصل ا
ساعته  12ترین فراوانی و تداوم ساعته، بیش ارهاي با تداوم سهدر ضمن رگبارهاي چارك اول و سوم، رگب. اندداشته

ساعته  24ترین فراوانی و تداوم ساعته بیش اي چارك دوم، تداوم سه در رگبارهکهاند؛ درحالیترین فراوانی را دارا بوده کم
% 1/38ساعته با  سهازمجموع کل رگبارهاي مورد بررسی، رگبارهاي با تداوم .  فراوانی را کسب نموده استکمینه

پیلگریم، در روش ترسیمی . اند فراوانی را نشان دادهکمینه،  درصد6/0ساعته با  24حداکثر فراوانی و رگبارهاي 
ساعته را جداگانه ترسیم و  24 و 12، شش، سه، یکنمودارهاي تجمعی بدون بعد رگبارهاي شدید در پنج پایه زمانی 

تري از مقدار بارش در نتیجه گرفته که درصد بیش عنوان الگوي هر تداوم ارائه کرده و ها را بهسپس، متوسط آن
    .هاي میانی هر تداوم روي داده است دوره

 ساعته در استان کرمانشاه 24 و شش، سه، یکهاي دست آوردن الگوي توزیع زمانی باران  از این تحقیق، بههدف
هاي  سنج ثبات و به روشهاي هفت ایستگاه داراي باران کمک داده به) ها ها نسبت به سایر تداوم تر آندلیل سهم بیش به(

تواند در تعیین سیالب طرح در  ز این پژوهش مینتایج حاصل ا. است Pilgrim و ترسیمی Huffاحتماالتی 
  .هاي منطقه مورد استفاده قرار گیرد هضحو
  

  ها مواد و روش
  تغییرات زمانی مقدار بارش درو نیاز به بررسی) ارانتعیین الگوي توزیع زمانی ب(باتوجه به هدف اصلی پژوهش 

هاي چنین   بنابراین داده.نگار ثبات وجود دارد نهاي بارا هاي ایستگاه که این مهم درگراف  و این،تهیه اطالعات
 به توجهبا در این پژوهش .  هدف تهیه قرارگرفتاست که متعلق به سازمان هواشناسی و وزارت نیرو ،هایی ایستگاه

هاي متعلق به وزارت نیرو   ایستگاه،هاي سازمان هواشناسی هاي مربوط به ایستگاه آوري داده ود موانعی در فراهموج
دلیل نزدیکی به  خوشبختانه به. ناي کار قرار گرفتدر محدوده استان کرمانشاه مب) اي غرب کت سهامی آب منطقهشر(

 ارائه 1جدول  ها در مشخصات این ایستگاه. شد پوشش مناسب و قابل قبولی ایجاد ،هاي سازمان هواشناسیایستگاه
  .ده استش



مهندسی و مدیریت آبخیز مجله  

193 1388 ،3 شماره ،1جلد 

  اي غرب ب منطقههاي مورد استفاده شرکت آ مشخصات ایستگاه -1ل دوج

  تعداد رگبارها تعداد سال آماري دوره آماري نام ایستگاه

  1364 19 45-69 کرمانشاه قدیم
  909 12   67-80 کرمانشاه جدید

  1067 18 45-80 قصرشیرین
  1301 16 61-77 ماهیدشت

  1138 20 59-81 روانسر
  1268 10 70-80 سلیمان آباد

  877 10 70-80 مخابراتی کرند
  

تـر، ابتـدا    منظور تحلیـل مناسـب   ، بههستندي زمانی مختلفی ها که رگبارهاي استخراج شده داراي پایه وجه به این  بات
اسـاس مقـدار میـانگین بـارش هرگـروه       بندي شدند سپس بر  طبقه 2اي تداوم مشخص مطابق جدول      ه رگبارها در گروه  

د ش انتخاب ،ها بیش از میانگین گروه مربوطه بودیزش آنعبارتی، رگبارهایی که مقدار ر  هاي شدید و یا به     تداومی، بارش 
  . ارائه شده است3منظور انجام محاسبات بعدي در جدول  ها به که تعداد نهایی شده آن

    

  هاي تداوم بارش دامنه زمانی گروه -2ل جدو
  گروه تداوم بارش

  )ساعت(
  دامنه زمانی رگبارها

  )ساعت(
  درصد فراوانی

1  
2  
3  
6  
9  
12  
18  
24  

>5/1  
  5/2 تر از  تا کم5/1

  4تر از   تا کم5/2
  5/7از  تر  تاکم4

  5/10از  تر  تا کم5/7
  14از  تر کم  تا5/10

  20از  تر کم  تا14
 28از  تر کم  تا20

32/31  
11/20  
63/16  
86/15  

72/5  
65/4  
81/3  
33/1  

  

  تعداد رگبارهاي شدید منتخب -3ل جدو
  هاي تداوم بارش  گروه

  نام ایستگاه  )ساعت(
1 3 6 24 

  جمع

 345 4 86 82 173 کرمانشاه قدیم

 235 5 52 64 114 کرمانشاه جدید

 251 6 53 72 120 قصرشیرین

 320 6 69 83 162 ماهیدشت

 271 6 72 73 120 روانسر

 315 12 78 71 154 سلیمان اباد

 210 1 64 52 93 مخابراتی کرند

 1947 40 474 497 936 جمع

  
هـا بـه   استان کرمانشاه، تمامی رگبارهاي منتخب شدید ایـستگاه      منظور ارائه توزیع زمانی باران در       به :اي الگوي منطقه 

عبارتی تاثیر مکانی و یا ایستگاهی ریـزش رگبارهـا حـذف و     به. ارش، با هم در نظرگرفته شدند  هاي تداوم ب  تفکیک گروه 
 پـس از  .)1381تلـوري و همکـاران   (خواهد شـد ش تلقی عنوان یک واحد دریافت کننده بارپهنه جغرافیایی کرمانشاه به  
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 از دو روش بـراي تجزیـه و تحلیـل    ،طور اختصار بیان شـد در ایـن تحقیـق         گونه که قبال به   مرحله تلفیق رگبارها، همان   
 )Pilgrim )1975د، اولین روش منـسوب بـه   شاطالعات رگبارهاي استخراج شده و تعیین الگوي توزیع زمانی استفاده         

منظـور  کـه از روش میانـه نیـز بـه    ضـمن آن . اسـت ) Huff) 1967ام میانگین ترسیمی و دیگري روش احتماالتی      ن و به 
  .تکمیل مقایسه نهایی استفاده شده است

 16 در ایستگاه سیدنی استرالیا براي 1975پیلگریم و در سال  وسیلهبهاین روش  :روش میانگین ترسیمی پیلگریم
 منحنی ،گروه تداومی در این روش ابتدا در هر.  انجام شد1912-1962ل دوره آماري پایه زمانی مختلف و با طو

درصدي از مقدار کل و زمان نیز صورت   که در آن مقدار بارش بهدشوتجمعی باران براي هر وعده بارش ترسیم می
 امکان نمایش تمامی ،دشو بعد می ها بی  که بارش، در این مرحله.شود صورت درصدي از کل زمان بارش منعکس می به

صورت چشمی و قضاوت کارشناسی  توان به شده که میوقایع بارش هر گروه تداومی برروي یک محور مختصات فراهم
هاي شدید   میانگین وقایع بارش،صورت حسابی که بهدست آورد یا اینهها عبور داده و بمنحنی میانگین را از بین آن

که  شود بعد منتقل می همان صورت بی  روي محور مختصات بهقادیر مربوطه بر سپس م،هشدهرگروه ابتدا محاسبه 
اي در روش میانگین  دست آوردن الگوي منطقه هبراي ب. خواهد بودگر الگوي توزیع زمانی در هر گروه تداومی  نمایان

شود، گرفته می ها در نظر ه با تداوم مشخص را در تمام ایستگاییها  بارش،تر نیز اشاره شدگونه که پیش همان،ترسیمی
اند را  بعد شده ها که بی تعداد کافی را در هرتداوم مشخص در همه ایستگاه  که تمامی رگبارهاي بهاین به این معنا است

  .شود سپس الگوي میانگین در آن تداوم خاص در منطقه ارائه می، گیري کردهمیانگین
اساس  و بر) 1955-1966(ساله  12دوره   زمانی را براي یکتوزیع  Huff ،1967در سال : Huff روش احتماالتی

مربع مورد   مایل400با مساحتی حدود  ایستگاه ثبات 49سنجی متشکل از   رگبار در یک شبکه باران261هاي  داده
 هاي شدید منتخب هر گروه بعدسازي بارش که مرحله بی صورت است که پس از ایناین روش کار به. مطالعه قرار داد

 درصد زمانی آن قرار دارد به 25ترین مقدار بارش در کدام که بیش هر رگبار بر اساس این،تداومی بارش انجام شد
 درصد اول 25هایی که حداکثر مقدار بارش آن در  عنوان مثال بارشبه. شودچهارم منتسب می هاي چارك اول تا گروه

هاي مذکور و تشکیل  ها براساس چارك پس از تفکیک بارش. ندشو هاي چارك اول معرفی می عنوان بارشه ب،قرار دارد
 نمودار مربوطه براساس درصد فراوانی ،چارك و یا با محاسبه احتمال تجربی آن  درصد هر25 جدول فراوانی براي هر

 25ي  محاسبه و این مرحله برا درصد90  تا درصد10در گام بعدي احتماالت . دشو مقادیر طبقات ترسیم می تجمعی و
 درصد در هر چارك با احتماالت 25 سپس کلیه نمودارهاي هر. شودچارك نیز تکرار می سوم هر درصدهاي دوم و

 که معرف رگبارهاي چارك اول مربوط به گروه ،صورت نمودار واحدي  به،مختصات ارائه شده مختلف بر روي یک محور
   .شود  فراهم می،استتداوم بارش معین و ایستگاه خاصی 

هاي تداومی بارش   گروه،ها هاي ایستگاه  ضمن استفاده از داده،است که موضوع این مقاله ،اي تهیه الگوي منطقه در
 ،شدهگرفته گانه با هم در نظرهاي هفت عبارتی با حذف اثر مکانی، رگبارهاي ایستگاه  به.گیرد می نیز مورد مالحظه قرار

روش جدول فراوانی یا احتماالت تجربی براي هر  عی احتماالت به توزیع تجم،بندي شده و در هر چارك سپس چارك
 درصد توزیع زمانی بارش 90 تا 10کمک نتایج حاصله، نمودار الگوهاي احتماالتی  به. شود محاسبه می درصد25

  . شدهاي اول تا چهارم هر تداوم،  در منطقه مطالعاتی ترسیم  چارك
  

الگوهاي احتماالتی هر ایستگاه و در هر چارك اقدام به تعیین میانه اعداد در این روش با استفاده از : روش میانه
  درصد25 درصد و براي هر احتمال و در هر 90 تا 10در اینجا مقادیر احتماالت ). 1381تلوري و همکاران، ( شود می

تواند  شود که می سیم میاین میانه نسبت به مقادیر مربوطه براي هر چارك تر. دست آمده استزمانی، میانه اعداد به
ها  اساس چارك بندي برهاي تداوم بارش لحاظ نشده و تقسیم در این روش گروه. گر الگوي بارش استان باشد نشان

هاي   که به روش،هاي مشخص، این الگوها منظور مقایسه الگوهاي توزیع زمانی بارش منطقه در تداومبه .گیرد صورت می
این معنی که در روش به. دست آمده بودند مورد ارزیابی قرارگرفته و میانه بHuff میانگین ترسیمی و احتماالتی
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 زمانی و در هر چارك و در تداوم معین، با مقادیر میانگین روش  درصد25  درصد مقادیر بارش در هر،احتماالتی
  .رائه شده است ا4 روش میانه مورد مقایسه قرارگرفته که نتایج آن در جدول  درصد50ترسیمی و احتمال 

  
  اي مقایسه الگوهاي توزیع زمانی منطقه -4ل جدو

 چارك نوع الگو هاي تداوم بارشگروه درصدهاي بارش
25 50 75 100 

  39/12  44/17  2/25  97/44 اول
  63/11  06/25  36/43  95/19 دوم
  9/19  33/41  5/24  27/14 سوم

  
  هاتمامی گروه

  
  میانه

  43  5/24  8/18  7/13 چهارم
 2/18 49/26 3/29 01/26 میانگین ترسیمی

 37/9 05/15 05/27 53/48 اول
 68/8 59/29 26/42 47/19 دوم
 75/18 63/41 51/28 11/11 سوم

  ساعته یک
  
 

 Huff احتماالتی

 69/47 74/23 79/17 78/10 چهارم
 45/20 94/25 61/27 26 میانگین ترسیمی

 48/10 52/19 68/22 32/47 لاو
 17/12 22/23 78/43 83/20 دوم
 33/19 28/41 22/22 17/17 سوم

  ساعته سه
 Huff احتماالتی

 88/42 57/26 78/18 77/11 چهارم
 5/21 57/26 51/27 42/24 میانگین ترسیمی

 29/15 01/17 12/24 58/43 اول
 23/14 43/24 07/42 27/19 دوم
 56/20 24/41 42/21 78/16 سوم

 ساعته شش
 Huffاحتماالتی 

 86/42 42/24 42/19 3/13 چهارم
 83/23 63/24 14/30 4/21 میانگین ترسیمی

 31/17 16/20 32/28 21/34 اول
 72/16 26 45/38 83/18 دوم
 44/16 36/45 57/20 63/17 سوم

  ساعته 24
 Huffاحتماالتی 

 54/45 65/24 83/16 98/12 چهارم

  
   و بحثنتایج
هاي تداومی  دلیل سهم فراوان رگبارهاي گروهبه :روش میانگین ترسیمی اي توزیع زمانی بارش به اي منطقهالگوه
راه ها به هم اطالعات مربوط به آن،شود درصد کلیه رگبارها را شامل می65 که در حدود ،ساعته شش و سه ،یکبارش 

 تا یکهاي  اي بارش  نیز الگوهاي میانگین منطقه1ل شک. شد ارائه 3 مقایسه در جدول برايساعته  24گروه تداومی 
 کمینه و بیشینهکننده ي زمانی دریافتها  درصد25 ،5 همچنین درجدول ،دهدساعته استان کرمانشاه را نشان می 24

  . استشدهدرصد مقادیر بارش منعکس 
توانند ساعته می 24هاي یک تا  شد که گروه مشخص،هاي تداوم بارش ها و تفکیک گروه هاي ایستگاه با ادغام داده
ترین ها بیش درصد زمانی دوم آن25 ،ساعته 24 و 12هاي یک، دو، سه، شش، گروه. اي داشته باشندالگــوي منطقه

ها داراي باالترین مقدار بارش است که در  درصد سوم آن25ساعته هم  18 و هاي نه اند و گروهمقدار بارش را داشته
. اند  درصد این سهم را بین خود تقسیم کرده25 درصد زمانی سوم با 25 درصد و 75نی دوم با  درصد زما25مجموع 

هاي زمانی  نواختی نسبی بارندگی بوده، سهم نیمه ها حاکی از یک ها و بین گروه توزیع درصد مقادیر بارش درون گروه
  .کننده بارش تقریبا برابر استدریافت
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  اي در روش میانگین ترسیمی  درصدهاي زمانی الگوهاي منطقه25رمقادیر بارش د درصد کمینه و بیشینه -5جدول 

 چهارم% 25 سوم% 25 دوم% 25 اول% 25 تداوم رگبار و

 حداقل 2/18  49/26 حداکثر 3/29  01/26 ساعته یکبارش 
 حداقل 45/20  94/25 حداکثر 61/27  26 ساعته سهبارش 
 حداقل 5/21  57/26 حداکثر 51/27  42/24 ساعته ششبارش 
  83/23  63/24 حداکثر 14/30 حداقل 4/21 ساعته 24بارش 

   
لعه از هاي مورد مطا  با ادغام ایستگاه،اي شرایط منطقه در :فها روش احتماالتی اي توزیع زمانی به الگوهاي منطقه

دست ههاي آن ب گروه و چارك الگوهاي متفاوتی براي هر ،هاي تداوم بارش تفکیک گروه لحاظ رگبارهاي چارکی و به
هاي   گروه،داد شده هاي چارك دوم قلم ساعته جزو بارش 24 و 18 ،نه ،شش ،سه ،دو ،یکهاي بارش   گروههمه اما .آمد
هاي چارك ترین فراوانی و بارش درصد بیش31هاي چارك دوم با بارش .هستندساعته هم چارك سومی  36 و 12

  .اند ترین فراوانی را شامل شدهکم درصد 76/15چهارم نیز با حدود 
 رگبار شدید انتخاب شد که 936طورکلی  ه ب،این گروه تداوم بارش در: ساعته یکالگوي احتماالتی تیپ بارش 

 46/13 رگبار و 126ترین فراوانی و رگبارهاي چارك چهارم با  بیشدرصد 8/32 مورد رگبار و با 307چارك دوم با 
 زمانی و محاسبه  درصد25 با بررسی هر چارك و استخراج مقادیر هر. اند خود اختصاص داده بهترین فراوانی را  کمدرصد

 الگوهاي احتماالتی مربوطه براي هر ،ها بر روي یک محور مختصاتسازي آن درصد و سپس پیاده90 تا 10احتماالت 
  .ست اشده ارائه 5 تا 2نتایج در اشکال . شدچارك در این گروه تداوم بارش حاصل 

 رگبارهاي چارك دوم ،است رگبار منتخب 497این گروه که متشکل از در: ساعته سهالگوي احتماالتی تیپ بارش 
ترین فراوانی  کم درصد69/15 مورد و 78ترین فراوانی و رگبارهاي چارك چهارم با  بیشدرصد 18/31 مورد و 155با 

  .کار آید تواند در تشخیص نوع تیپ رگبار به  که میاست  چهارو یک وسه  ودو ها ترتیب فراوانی چارك. را دارند
 رگبار شدید تشکیل شده که با تقسیم 474 ساعته از ششگروه بارش : ساعته ششالگوي احتماالتی تیپ بارش 

 رگبار و 79فراوانی و چارك چهارم با   حداکثردرصد 53/29 رگبار و 140د که چارك دوم با شها مشخص چارکی آن
 پس از چارك ) درصد یکتراز کم(که چارك سوم با اختالف ناچیزي ضمن آن.  فراوانی را داراستکمینه ،درصد 64/16

 درصد 90 تا 10سطح   توزیع احتماالت آن دردرصد زمان بارش، 25اساس هر  در هر چارك بر. دوم قرارگرفته است
  . ترسیم شده است9 تا 6ده که نمودارهاي مربوطه در اشکال شمحاسبه 

گروه قبلی کاهش قابل توجهی از لحاظ   رگبار شدید نسبت به40ین گروه با ا:ساعته 24وي احتماالتی تیپ بارش الگ
که تقسیم چارکی رگبارها حاکی از فراوانی حداکثر درچارك ضمن آن. است آن رسیده درصد 35 به ،تعداد رگبار داشته

 ،هاي دوم چارك  ترتیب فراوانی این گروه نیز،قرار داشته درصد 20  آن نیز در چارك اول باکمینه  ودرصد 30 دوم با
هاي این   درصد توزیع زمانی بارش90 تا 10گر الگوهاي احتماالتی  نشان13  تا10اشکال . هستند سوم و اول ،چهارم

  .استها  گروه در چارك
بندي  هاي مختلف چارك ومتفکیک و در تدا ها به هاي ایستگاه این روش بارش در: الگوهاي منطقه اي به روش میانه

هاي اول   الگوي میانه در چارك،ها زمانی ایستگاهدرصد 25گرفتن مقادیر میانه احتماالت گوناگون هر  نظر شده و با در
 که قبال  ارائه شدند و در شد الگوهاي خاصی را موجب ،اجراي چنین روشی در این تحقیق. آید دست می هتا چهارم ب

ترتیب در  نتایج در هر چارك به. ه واقع شودتواند مورد استفاد  می،تر  ارائه اطالعات کلیبرخالف ها مقایسه با سایر روش
  .ده استش ارائه 17 تا 14اشکال 

 ,I, IA, IIهاي   که به نامSCSالگوهاي تیپ :  حفاظت خاكمقایسه الگوهاي توزیع زمانی با الگوهاي تیپ دفتر
III ها  آناستفاده ازاي هستند که  ناشی از شرایط آب و هوایی ویژه ریکا ومآ درمناطق خاصی از ، معروف هستند
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 در نتیجه موجب افزایش خطا و باالرفتن ریسک پروژه و ،دلیل تغییر رفتار بارشی در دیگر مناطقهاي آبی به طرحدر
هاي پژوهشی مرتبط با  علت انجام نشدن طرح برد این الگوها در کشور ایران بهکار. تولید ارقام غیر واقعی خواهد شد

هاي  یکی از روش. بومی را متداول ساخته است  استفاده از الگوهاي غیر،الگوهاي توزیع زمانی و فقدان چنین الگوهایی
طور علمی و مستدل ههاي تحقیقاتی است که ب  انجام چنین طرح، با الگوهاي بومیSCSاثبات تفاوت بین الگوهاي 

 را با SCSي مختلف ها ساعته تیپ 24منظور الگوهاي بارش  این به. موجود را بیان نماید و یا احیانا تشابهاتها اختالف
 همچنین کار رفتند واي به  در تولید الگوي منطقههاهاي آن ها که داده ساعته هر یک از ایستگاه 24الگوي میانگین 

هاي   احتماالتی و میانه در چارك،ن ترسیمیروش میانگی اعته منطقه یا استان کرمانشاه بهس 24الگوهاي میانگین بارش 
  درصد50 مقادیر احتمال ،ذکر است که در روش احتماالتی و میانه الزم به. م مورد مقایسه قرارگرفتاول تا چهار

 . استشده ارائه 6 کلیه نتایج فوق در جدول. مورداستفاده واقع شده است
  

  SCSالگوهاي تیپ  ها وعته ایستگاهسا 24ه مقادیرالگوهاي میانگین بارش مقایس -6ل جدو
 کل مدت بارش از درصد

 100 75 50 25  الگوي تیپ ایستگاه

I 6/12 6/55 20 8/11 

IA 4/20 46 4/19 2/14 

II 8 3/58 9/25 8/7 

III 2/7 8/42 9/42 1/7 

 5/36 39/21 75/21  36/20 کرمانشاه قدیم

 3/23 68/18 73/29 29/28 کرمانشاه جدید

 02/32 7/28 68/21 6/17 نقصرشیری

 2/23 28/20 7/31 82/24 ماهیدشت

 84/22 42/25 08/31 66/20 روانسر

 62/22 48/30 33/27 57/19 سلیمان آباد

 34/6 46/27 72/47 48/18 مخابراتی کرند

 83/23 63/24 14/30 4/21 میانگین ترسیمی

 31/17 16/20 32/28 21/34 احتماالتی چارك اول

 72/16 26 45/38 83/18 چارك دوماحتماالتی 

 44/16 36/45 57/20 63/17 احتماالتی چارك سوم

 54/45 65/24 83/16 98/12 احتماالتی چارك چهارم

 39/12 44/17 2/25 97/44 میانه چارك اول

 63/11 06/25 36/43 95/19 میانه چارك دوم

 9/19 33/41 5/24 27/14 میانه چارك سوم

 43 5/24 8/18 7/13 میانه چارك چهارم

  
ها و دست آمده ایستگاهنتایج این مقایسه حاکی از عدم مطابقت الگوهاي تیپ دفترحفاظت خاك با الگوهاي به

 با الگوي احتماالتی چارك دوم و میانه چارك دوم و مخابراتی کرند مشابهت IA فقط تا حدودي الگوي استمنطقه 
تنها کاربرد مطمئنی براي توان نتیجه گرفت که الگوهاي تیپ نهین می بنابرا.یستدهد ولی قابل توصیه ننشان می

  .ها را نیز افزایش بدهد طرحتواند ریسک  بلکه حتی می،هاي آبی در استان نداردطراحی سازه
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Abstract 

Rainfall is one of the main variables to be studied in climatologic studies. Also it is an 

important variable because of its distribution status both temporally and spatially.  In 

other word, it varies with synoptic patterns. Therefore, river structure designing based 

on non-native design storm suffer from high risk. For more safety, we need to recognize 

precipitation condition of study area and its temporal patterns. In this study, rainstorms 

of seven stations in Kermanshah province are studied and after derivation of 2989 storm 

events, temporal distribution patterns of rainfall by Pilgrim (graphical mean) and Huff 

(probability) methods were calculated. The examination of rainstorms in all of the 

stations specified that rainstorms of 1 hour group contain 30 percent and 1 to 6 hour 

groups more than 80 percent of whole rainstorms as well. Furthermore, the inspection of 

resulted patterns and distribution quantity in each time quarter showed that 48.21 

percent and 7.14 percent of rainstorms in all of the stations and whole groups has 

reposed in second and fourth quartile respectively. This study shows that 80.35 percent 

of rainstorms belong to second and third quartile. In regional patterns, 1 to 24 hour 

groups, second and third quartile contain 75 percent and 25 percent of total rainstorms 

respectively.  According to Huff or probability distribution method, most of the station 

in short time rainstorms (1 to 6 hour) are second quartile and remaining groups are third 

quartile. Regional types in this method have similar condition in most groups and are 

confirmed by median types. Results of comparing these patterns show no 

correspondence with S.C.S patterns, but IA pattern corresponds with Kernd station. 

Probability and median have good correlation in the second quartile relatively. 

 

Key words: Huff probability distribution, Pilgrim, Regional pattern, S.C.S patterns, Synoptic 

pattern 
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