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بررسی الگوی توزیع زمانی بارش روزانه و روابط آن با بارشهای کوتاه مدت
در مناطق ساحلی -جنگلی
(مطالعه موردی :ایستگاه نوشهر در شمال ایران)
 مریم مرادنژادی؛ دانشجوي کارشناسیارشد ،مهندسی جنگل ،دانشکدۀ منابع طبيعی دانشگاه تهران ،ایران.
 آرش ملکیان؛ دانشيار ،گروه احياء مناطق خشک و کوهستانی ،دانشکدۀ منابع طبيعی دانشگاه تهران ،ایران.
 مقداد جورغالمی ؛ دانشيار ،گروه جنگلداري و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبيعی دانشگاه تهران ،ایران.
*

 علی قاسمی؛ دانشجوي کارشناسیارشد آبخيزداري ،دانشکدۀ منابع طبيعی دانشگاه تهران ،ایران.

چکیده
الگوی توزیع بارش  42ساعته و رابطه آن با بارشهای کوتاه مدت ،یکی از مباحث مهم در مطالعاات مرباو باه هیادرولویی همچاون
شبیهسازی سیالب و طراحی سازههای آبی است .ازاین رو در این مطالعه ،جهت نیل به این هدف ،ابتدا با استفاده از دادههای ایساتگاه
باران نگار نوشهر در یک منطقه جنگل ساحلی در شمال ایران ،به بررسی روابط بارش روزانه با بارش ساعتی و دقیقه ای پرداختاه شاد.
سپس الگوی توزیع زمانی بارش روزانه با استفاده از روشهای  Pilgrimو  Huffمورد بررسی قرار گرفت و درنهایات الگاوی نقطاه ای
به دست آمده با به کارگیری آمارههای ارزیابی قدر مطلق درصد خطای نسبی ،قدر مطلاق خطاای میاانگین ،خطاای میاانگین و ریشاه
میانگین مربعات خطا مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج بررسی روابط بارش  42ساعته با بارشهای  5و  03دقیقهای و همچنین ،0 ،4 ،1
 14 ،9 ،6و  11ساعته نشان داد که در تمامی موارد رابطه نمایی نسبت به روابط رگرسیونی خطی و لگاریتمی ،بهتر میتواند این رابطه
را تبیین کند .بررسی الگوی توزیع زمانی بارش نشان داد که در تمامی وقایع  42ساعته استخراج شده ،بیشاترین میااان بارنادگی در
چارک اول رخ میدهد و در غالب رخدادهای بارش از ابتدا تا انتهای زمان بارش ،شدت بارش بهطور مداوم کمتر میشود ،بهگونهای که
در طول زمان بارش هیچگونه نوسانی که شدت بارش دوباره افاایش پیدا کند مشاهده نمیشود .همچنین نتایج حاکی از آن بود که در
مناطق مشابه ،الگوی  SCS-type IAمیتواند برآورد قابل قبولی را در مقایسه با سایر الگوهای مورد بررسی نشان دهد.

واژگان کلیدی:

ایستگاه نوشهر ،الگوی  ،SCSالگوی  ،Huffتوزیع زمانی بارش ،بارش  42ساعته ،جنگل ساحلی.
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 .1مقدمه
توصیف متغیرهای هواشناسی مانند بارش شدید به دلیل
تغییرات تصادفی در آبوهوا و خطای نمونهگیاری دادههاای
محدود بهعنوان یاک نموناه کوچاک از یاک جامعاه آمااری
نامحدود ،دشوار است [ .]11حداکثر بارش  42ساعته یکی از
پارامترهای هواشناسی با ماهیتی بسیار تصادفی در مقایسه باا
سایر دادههای مرتبط با بارنادگی ازجملاه بارنادگی ماهاناه و
ساالنه است [ .]5از طرف دیگر اغلاب تکنیاکهاای ارزیاابی
خطرات هیدرولوییکی نیاز به اطالعاات بارنادگی در مقیااس
زمانی کوتاه دارند ،باااینحاال ،ایان دادههاا هناوز باه دلیال
هاینههای باالی نظارتی و قابلیت اطمینان کم سیساتمهاای
پایش در سراسر جهان محدود است [ .]44بر اسااس رواباط
ارائه شده توساط  ،SCSاز مقدار حداکثر بارش  42سااعته با
دورههای بازگشت مختلف بارشهای ساعتی برآورد میشاود.
این روابااااط و استفاده از آنهااااا در محاسبه هیدروگرافها
اهمیت زیادی دارد [ .]40با توجه به فقدان داده هاای مربو
به بارشهای کوتاهمادت در بسیاری از مناطق دنیا برآورد این
قبیل از اطالعات بر اسااس روشهاایی انجاام مایشاود کاه
وابسته به حاداکثر باارش  42سااعته اسات [ .]14از طارف
دیگر تأثیر خصوصیات بارش باهویاهه توزیاع زماانی باارش و
شدت آن بر روی شابیهساازی رخادادهای سایالب حوضاه
شناخته شدهتار اسات [4و .]16بخاش بارگای از خطاهاای
شاابیهسااازی ماادلهااای بااارش-رواناااب مربااو بااه عاادم
قطعیتهای الگوی توزیع بارش حوضاه مایباشاد [،15 ،10
 .]19عالوه بار آن طراحی بیشتر تأسیسات مهندسی نیازمند
درک کامل و جامع از میاان ناوالت جوی بااهاضااافه الگااوی
توزیع زمانی آن ها است [ .]11بناابراین تهیاه الگاوی توزیاع
بارش برای هر حوزه آبخیا باا اساتفاده از دادههاای بارنادگی
همان حوزه آبخیا ضروری است؛ زیرا در منااطقی کاه اقلایم
متفاوت دارند ایان الگاو یکساان نخواهاد باود [ .]2ساازمان
حفاظت خاک ایاالتمتحده [ ]17اقدام به ارائه الگوهای تیپ
 6و  42ساعته نموده است که این الگوها باه الگوهاای SCS
معروف هستند و بهطور گساترده در ایاران و ساایر کشاورها
برای شبیهسازی سیالب مورد استفاده قارار مایگیارد .یکای

دیگر روشهای دیگر ،رابطه بل اسات .در ایان رابطاه مقادار
باران در تداوم  5تاا  143دقیقاه و دوره بازگشاتهاای  4تاا
 133سال با استفاده از دادههای مقدار بااران یاکسااعته باا
دوره بازگشت  13ساله ماورد محاسابه قارار مایگیارد [.]6
عالوه بر این مطالعات در ایالت متحده [9و ]13و در اساترالیا
[ ]12با بررسی دادههای ایساتگاههاای بااراننگاار الگوهاای
توزیع زمانی بارش را غالباً در چهاار دساته ارائاه دادناد .ایان
قبیل الگوها برای شرایط جغرافیاایی و اقلیمای خااص تهیاه
شدند که البته تنها با توجه باه خصوصایات یکساان منااطق
دیگر استفاده از آنها در پرویههای موردنظر مجاز اسات [.]1
تاکنون مطالعات مختلفی در خصوص بررسای الگاوی توزیاع
زمااانی بااارش در یااک حوضااه و مقایسااه آن بااا الگوهااای
پیشنهادی محققان در سایر مناطق انجام شده اسات کاه در
ادامه به برخی از این مطالعات اشاره میشود .نتایج مطالعاات
برخی محققان در ایران باه ترتیاب در شامال و غارب ایاران
نشان داد که تشابه چندانی بین الگوی توزیع بارش نقطاهای
با الگوهای پیشنهادی  SCSوجود ندارد [ .]43همچناین در
مطالعااهای در جنااوب ،شاامال و همچنااین در قساامتهااای
مرکای ایران نشان دادند که الگوی توزیع بارش ایان منااطق
با الگوی دیگر تطابق چندانی نادارد [ .]7باا مقایساه الگاوی
توزیع زمانی بارش  6ساعته در عمان و قسامتهاای جناوبی
کانادا نشان دادند که الگوی بارش در این اقلایمهاای خشاک
تا حدود زیادی مشاابه باوده و بایشتارین مقادار باارش در
سااعت اول باارش  6سااعته رخ مایدهاد و از طارف دیگار
مقایسه الگوهاای حاصال شاده باا الگاوی  6سااعته  SCSو
هرشیفیلد نشان دادند که تشابهی باین الگاویهاای منااطق
خشک و کوهستانی با الگوی مذکور وجود نادارد [ .]1نتاایج
مطالعات در مناطق خشک عربستان صاعودی نشاان داد کاه
روابط بل برای بارشهای کمتر از دو سااعت و الگاوی توزیاع
بارش  SCSبرای بارشهاای بیشاتر از ساه سااعت مناساب
است .هدف از این مطالعه تعیین الگوی توزیاع زماانی باارش
روزانه و بررسی روابط آن با بارشهای کوتاهمدت و همچناین
مقایسااه الگااوی بااارش روزانااه بااهدسااتآمااده بااا الگوهااای
پیشنهادی در سایر مناطق است [.]0
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 .2روششناسی تحقیق
 .1.2معرفی منطقه موردمطالعه
ایستگاه باران نگار نوشهر در موقعیت عرض جغرافیایی
 36°38' 44.02" Nو طول جغرافیاایی 51°29' 48.76" E
در شمال ایران و در شهرستان نوشهر قارار گرفتاه اسات.
ارتفاع این شهرستان از سطح دریاای آزاد در حادود -4/9
متر است و حوضه آن از شمال به دریای خار و از جناوب
به ارتفاعات البارز محادود مایشاود .پوشاش غالاب ایان
منطقه را جنگلهای انبوه تشکیل میدهاد و بارنادگی آن
بهشادت تحات تاأثیر رطوبات دریاای خاار قارار داشاته
به طوریکه با دوری از سطح دریا و افاایش ارتفااع مقادار
بارندگی کاهش مییابد .اقلیم این منطقه مرطاوب باوده و
بارندگی ساالنه آن در حدود  1011میلیمتر است.

 .2.2شاخصهای اندازهگیری شده
این مطالعه شامل سه مرحله اسات .در مرحلاه اول باا
استفاده از دادههای ایستگاه باران نگار نوشاهر باه بررسای
روابط بارش روزانه با باارش سااعتی و دقیقاهای پرداختاه
شد .در مرحله دوم الگوی توزیع الگوی زمانی بارش روزانه
مورد بررسی قرار گرفت و در مرحله ساوم توزیاع زماانی
الگوی بارش روزانه با الگوهاای ارائاه شاده  SCSو Huff
مورد مقایسه قرار گرفت که در اداماه هار یاک از مراحال
مذکور به تفضیل بیان میشود.

 .3.2بررسییی روابییط بییارش روزانییه بییا بییارش
کوتاهمدت

ابتدا بارشهای با تداوم  4±42ساعت از بین دادههای
ایسااتگاه باااراننگااار نوشااهر اسااتخراج گردیااد بااهعنااوان
بارشهای با تداوم  42ساعته در نظر گرفتاه شاد .ساپس
میانگین مقادار تجمعای باارش کلیاه دادههاا محاسابه و
مقادیر کمتر از مقدار متوسط از مجموع دادهها حذف شد.
به طورکلی درمجماوع  42واقعاه رخاداده جهات بررسای
روابااط رگرساایونی بااارش روزانااه بااا بااارشهااای  5و03
دقیقهای و همچنین  11 ،14 ،9 ،6 ،0 ،4 ،1ساعته ماورد

استفاده قرار گرفت .بهایانترتیاب کاه از باین مادلهاای
رگرسیونی نمایی ،1خطی ،4لگاریتمی 0و توانی ،2مدلی کاه
دارای بیشااترین ضااریب همبسااتگی بااود بااهعنااوان
مناسب ترین مدل تبیاین کنناده رابطاه باارش روزاناه باا
بارشهای کوتاهمدت در نظر گرفته شد.

 .4.2بررسی الگوی توزیع زمانی بارش
جهت تعیین الگاوی توزیاع باارش پاس از اساتخراج
بارشهای باا تاداوم  42سااعته باا اساتفاده از روشهاای
 Huffو همچنین  Pilgrim & Cordryچارکها و توزیع
بیبعد بارش  42ساعته تعیین شاد .در روش  Huffنحاوه
توزیع بارش در چارکهای اول تا چهارم مورد بررسی قرار
میگیارد ،جهات تعاین الگاوی نهاایی بررسای نقطاهای،
میانگین درصد بارش هریک از چارکها در ایستگاه نوشهر
به عنوان الگوی متوسط نقطاهای در نظار گرفتاه شاد .در
روش  Pilgrim & Cordryتمام منحنیهای تجمعی
بی بعد در پایه زمانی  42ساعته بر روی نمودار ترسیم شد
که در این نمودار باران باه صاورت درصدی از مقدار کل و
زمان به صاورت درصدی از کل بارش اسات .جهات تهیاه
نمودار متوسط بیبعاد ایساتگاه ماورد مطالعاه ،از تماامی
منحنیهای بیبعد وقایع رخداده متوسطگیری شد.

 .5.2مقایسییه الگییوی توزیییع بییارش بییا الگوهییای
شناختهشده
درنهایت الگوی توزیع بیبعد ایستگاه مورد مطالعاه باا
توجه به تیپ بارش ایستگاه و بیشترین تطابق با الگوهاای
معادل  SCSو  Huffمورد مقایسه قرار گرفت .جهت ایان
امر از آماره های ارزیابی قدر مطلق درصاد خطاای نسابی
( ،)REقاادر مطلااق خطااای میااانگین ( ،)MAEخطااای
میانگین ( )MEو ریشه میانگین مربعات خطاا ()RMSE
استفاده شد .در خطای  REچاارکی کاه در آن حاداکثر
1

Exponential
Linear
3
Logarithmic
4
power
2
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بارش در الگوی نقطهای رخ داده است جهت مقایسه مورد
استفاده قارار گرفات .باهطاورکلی معیارهاای ماذکور باا
استفاده از روابط  1تا  0محاسبه میشود.

محاسبه میشود.
n

2

() 5

i=1

] ∑ [Qi - Qi + Qm - Qi

2

() 1

Qi - Qm
× 100
Qi

= RE

() 4

= MAE

)∑(Qm - Qi
n

() 0

i=1

n

= ME

)∑(Qi - Qm
n

2

() 2

1

n

n

W =1-

i=1

که در آن
است.
با توجه به آنچه که بیان شد ،الگویی که دارای درصاد
خطای نسبی  ،REمیاانگین قادر مطلاق  MEو RMSE
کمتر و شاخص  Wباالتر داشته باشد ،تطابق بیشاتری باا
الگوی توزیع نقطهای دارد و در مطالعات مربو باه مناابع
آب چنانچه الگوی توزیع نقطاهای قابال دساترس نباشاد
کارایی بهتری را خواهد داشت.
Qi

1 n
∑ Qm - Qi
n i=1

)∑ (Qm - Qi

میانگین درصد باارش الگاوی نقطاهای

= RMSE

کااه در آن  Qobsمقاادار مشاااهداتی و  Qestمقاادار
پیش بینی شده و  nتعداد دادههای مشاهداتی است.
مقدار  REهرچه به صفر نادیکتر باشد نشااندهناده
آن است که درصد حداکثر چارک بارش نقطهای با الگاوی
مورد بررسی دارای تطابق بیشتری است .مقاادیر مثبات و
منفی آماره  MEبه ترتیب بیان کننده آن است که الگوی
مورد بررسی توزیع زمانی بارش را بیشتر و کمتر از مقادار
الگوی نقطهای برآورد میکند .تفاوت آماره  MAEبا ME
در آن است که خطای ناشی از سرشاکن شادن خطاهاای
برآورد در الگوهای مختلف ،وارد فرایناد ارزیاابی مادلهاا
نمی شود و مقدار آن متأثر از مقادیر مثبت و منفی خطای
برآوردی نخواهد بود .مقدار  RMSEهمواره مثبت بوده و
با نادیک شدن آن به صفر ،عملکرد توزیاع ماورد بررسای
افاایش مییابد .در واقع  RMSEخطای برآورد شده را در
کل منحنی بیبعد توزیع بارش نشان میدهد.
شاخص دیگر برای ارزیاابی مادلهاای توزیاع باارش،
شاخص بازنگری شاده ویلماوت ( )Wاسات [ .]41مقادار
این شاخص از صفر تا یک متغیر اسات و مقادار  1بیاانگر
یکسان بودن مقادیر الگوی توزیع نقطهای و الگوی توزیاع
مااورد مقایسااه اساات .ایاان شاااخص از طریااق رابطااه 5

 .3نتایج
نتایج بررسی روابط باارش  42سااعته باا باارشهاای
ساعتی و دقیقهای نشان داد کاه در تماامی ماوارد رابطاه
نمایی نسبت به سایر روابط رگرسیونی ،بهتر میتواند ایان
رابطه را تبیین کند .معادله رگرسایونی نماایی باه رابطاه
نمایی بهصورت معادله  1است.
()6

Y = bX a

که در آن  Xمقدار بارش  42ساعته و  Yمقدار باارش
دقیقهای و یا ساعتی به میلیمتر و ضارایب  bو  αضاریب
معادله است.
در شکل  1و  4به ترتیب رابطاه باارش  42سااعته باا
بارش  5و  03دقیقه و باا باارش  14 ،9 ،6 ،0 ،4 ،1و 11
ساعته نشاان داده شاده اسات .باا توجاه باه ایان رواباط
مالحظه میشود که با افاایش زمان تداوم بارندگی مقادار
ضریب همبستگی افاایش مییابد .بهطوریکه رابطه مقدار
ایاان ضااریب در بااارش  42ساااعته بااا بااارش  5دقیقااهای
کمتاارین ( 21درصااد) و در بااارش  11ساااعته مقاادار
بیشترین میاان ( 99درصد) است.
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شکل  .1رابطه بارش  42ساعته با بارشهای دقیقهای

شکل  .4رابطه بارش  42ساعته ایستگاه نوشهر با بارشهای ساعتی
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شکل  .3نمودار چارکهای بارش  42ساعته نقطهای SCS ،و Huff

بررسی الگاوی توزیاع زماانی باارش نشاان داد کاه در
تمامی وقایع  42ساعته اساتخراج شاده ،بیشاترین میااان
بارناادگی در چااارک اول رخ ماایدهااد .در الگوهااای SCS
حداکثر بارش در چارک دوم رخ مایدهاد؛ درحاالیکاه در
الگوی  ،Huffبر اساس رخداد حداکثر بارش در چارکهاای
بارش چهار الگوی وجود دارد که در این مطالعه با توجه باه
تطابق این الگوهای پیشنهاد شده باا الگاوی باارش منطقاه
درنهایاات الگوهااای تیااپ  Iو  IAسااازمان حفاظاات خاااک
آمریکاااا و همچناااین الگاااوی  Huff-1st Quartileو
 Huff-2nd Quartileجهت مقایسه با الگوی نقطهای مورد
بررسی قرار گرفت .در شکل  0چارکهای بارش  42سااعته
منطقه مورد مطالعه به همراه چاارکهاای باارش الگوهاای
مورد مقایسه مذکور نشاان داده شادهاسات .نتاایج حاصاله
نشاان مایدهاد کاه الگاوی  Huff-1st Quartileانطباا
بهتری با الگوی نقطهای دارد.
پس از ترسیم منحنی بی بعد وقایع باارش  42سااعته
رخ داده با عبور منحنی بیبعد توزیع زمانی بارش از میاناه
منحناایهااای ب ایبعااد وقااایع رخ داده ،منحناای متوسااط

نقطهای ترسیم شد که در شکل  2نتایج حاصاله را نشاان
داده شده است .بر ایان اسااس در منطقاه ماورد مطالعاه
بیشترین میاان بارندگی  42ساعته در زمانهاای ابتادایی
بارش و کمترین آن در مراحل پایانی بارش اتفا میافتد.
همچنین نتایج حاکی از آن است که در غالب رخادادهای
بارش از ابتدا تا انتهای زمان باارش روزاناه شادت باارش
بهطور مداوم کمتر میشود بهگونهای کاه در طاول زماان
بارش هیچ گونه نوسانی که شادت باارش دوبااره افااایش
پیدا کند مشاهده نمیشود.
در شاکل  5منحناای بایبعااد متوساط بااارش  42ساااعته
منطقه به همراه منحنی بیبعد تیپهاای  Iو  IAساازمان
حفاظاااات خاااااک آمریکااااا  Huff-1st Quartileو
 Huff-2nd Quartileنشاان داده شاده اسات .در الگاوی
نقطهای درصد از مقدار کل بارش تا  15درصد زماان کال
بارش  42ساعته از همه الگوهاای توزیاع و تاا حادود 53
درصد بهغیراز الگاوی  Huff-1st Quartileبیشاتر اسات؛
اماااا از  15درصاااد تاااا پایاااان زماااان باااارش الگاااوی
 Huff-1st Quartileدارای بیشترین درصد از مقادار کال
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بارش است .همچنین درصد از مقدار کل بارش در الگاوی
نقطهای تا حدود  53درصد از زمان تداوم بارش ،بیشاتر از

الگوهای  SCSو همچناین الگاوی Huff-2nd Quartile

است.

شکل  .2منحنی بیبعد بارشهای  42ساعته رخداده و الگوی متوسط آن

شکل  .5منحنی بیبعد توزیع بارش  42ساعته نقطهای SCS ،و Huff

پس از محاسبه مقادیر آمارههای ارزیابی نتایج حاصاله
در جدول  1ارائه شد .براین اساس کمتارین میااان آمااره
 REمربو به الگوی  Huff-1st Quartileاست؛ چراکاه در

این الگو نیاا همانناد الگاوی نقطاهای حاداکثر باارش در
چارک اول رخ میدهد؛ اما باا توجاه باه رخاداد کمتارین
مقدار بارنادگی در چاارک اول الگاوی  ،SCS-type Iایان
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الگوی  Huff-1st Quartileبارآورد بیشاتری را نسابت باه
الگوی نقطهای دارد و در سایر الگوهاا باهویاهه در الگاوی
 SCS-type Iمقدار برآورد درصد از مقادار کال باارش در
طول زمان بارش نسبت به الگوی نقطهای کمتر است.

الگو بیشترین مقدار آماره  REدارا اسات .کمتارین مقادار
آماره  RMSE،MAEو بیشترین مقدار شاخص  Wمربو
به الگوی  SCS-type IAاسات .همچناین مقاادیر آمااره
 MEغیر از الگاوی  Huff-1st Quartileدر هماه الگوهاا
دارای مقادیر منفی است که نشاندهنده آن است که تنها

جدول  .1مقادیر خطای هر یک از الگوهای  SCSو  Huffنسبت به الگوی نقطهای

W

RMSE

ME

MAE

RE

0.821
0.871
0.895
0.824

13.76
13.78
11.51
16.25

8.42
-4.46
-6.37
-9.15

10.60
10.13
6.93
10.55

30.43
56.24
56.66
73.70

 .4بحث و نتیجهگیری
بررسی روابط بارش  42سااعته باا باارش دقیقاهای و
ساعتی نشان داد کاه رگرسایون تاوانی در تماامی ماوارد
مناسب ترین مدل تبیین کننده این رواباط اسات .اگرچاه
نوع رگرسیون بهدستآمده توانی است اما بیشترین ضریب
توانی مقدار  Xیعنای  αبرابار باا  1/4اسات کاه غالبااً باا
افاایش زمان تداوم بارش و مقدار ضریب همبساتگی ایان
ضریب کاهش یافته و به رگرسیون خطی نادیک میشود.
بهطوریکه رابطه بارش  6ساعته با  42ساعته بهصاورت
 P6t=0.354P24t1.06است که با توجه به توان تقریباً برابر
بااا  1آن در مقایسااه بااا رابطااه  )P6t=0.676P24t( SCSاز
نظر نوع رابطه دارای تشابه است؛ اما ضریب  bرابطه SCS
در حدود دو برابر ضاریب رابطاه نقطاهای اسات بناابراین
استفاده از رابطه  SCSبرآورد بیشتری را سبب میشود .از
طرف دیگر ضریب همبستگی روابط با افااایش مقاادیر Y
(افاایش زمان تداوم بارندگی) افااایش ماییاباد کاه ایان
موضوع نشاندهنده آن است که در این روابط باا افااایش
زمان تداوم بارندگی ( )Yمقادیر برآوردی دارای اطمیناان
بیشتری است ،چنانکه در رابطه بارش  5دقیقاه ای باا 42
ساعته مقدار ضریب همبستگی در حادود  69درصاد و در

Statistical error
Distribution pattern
Huff-1st Quartile
Huff-2nd Quartile
SCS-type IA
SCS-type I

رابطه بارش  11ساعته با  42ساعته در حادود  99درصاد
است .مقایسه الگوی توزیع باارش  42سااعته نقطاهای باا
الگوهااااای سااااازمان حفاظاااات خاااااک آمریکااااا
 Huff-1st Quartileو  Huff-2nd Quartileنشاان داد کاه
تفاوت هایی بین الگوهای مذکور وجود دارد .نتایج حاصاله
در این تحقیق با مقایسه منحنای بای بعاد و چاارکهاای
بهدستآمده بارش برخی محققان در ایاران [ ]43و ساایر
محققان همچون در اقلیمهای خشک عمان و استرالیا []1
و در مناطق خشک عربستان صاعودی [ ]0نشاان داد کاه
بارش در منطقه مورد مطالعاه تحقیاق حاضار باا منااطق
مطالعاتی محققان نامبرده دارای تطابق است بهگونهای که
مقدار بارش در ابتدای بارش (چارک اول) بسیار بااال و در
زمانهای انتهایی بارش (چارک چهاارم) کمتار مایشاود؛
بنابراین بررسی الگوی توزیع زمانی بارش نقطاهای نشاان
داد که حداکثر شدت بارش در زمانهای شاروع بارنادگی
رخ میدهد .این موضوع در مطالعات مربو به شبیهسازی
سیالب بسیار حائا اهمیت است .چراکه باا وقاوع حاداکثر
بارش در ساعات اولیه بارش به دلیل خشک بودن خااک و
همچنین عدم وجاود برگااب میااان تلفاات کال حاداقل
خواهد بود؛ اما با ادامه بارنادگی و کااهش ظرفیات نفاو
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خاک و نادیک شدن به شرایط اشاباع خااک و همچناین
کاهش ظرفیت نگهداشت برگاب ،میاان تلفات کل افاایش
می یابد .بنابراین استفاده از الگوهای  SCSو  Huffبهغیراز
الگوی  Huff-2nd Quartileکه بیشترین مقادار بارنادگی
در چارکهای دوم ،سوم و چهارم رخ میدهد ،سبب تولید
رواناب باال و درنتیجه شبیهسازی دبی اوج و حجم زیاادی
از سیالب نسابت باه الگاوی نقطاهای مای شاود .اگرچاه
تفاوتهایی بین الگوی نقطهای و الگوهاای ماورد بررسای
وجااود دارد؛ امااا ماایتااوان بیااان داشاات کااه الگااوی
 SCS-type IAدر مقایسه با سایر الگوهای ماورد مقایساه
برآورد نادیکتری به الگاوی نقطاهای دارد .باا توجاه باه
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اینکه دادههای مربو به ایستگاه باراننگاار در بسایاری از
مناطق دنیا بهویهه در ایران کام یاا نااقص و کوتااهمادت
است؛ ازاینرو در صورت فقدان اینگونه اطالعات اساتفاده
از الگوهای سایر منااطق اجتناابناپاذیر اسات کاه البتاه
میتوان با انجام مطالعات مشابه تحقیق حاضر باه بررسای
انطبا الگوهای نقطهای با دیگر الگوها پرداخات و الگاوی
مناسب را برای سایر مناطق مشابه پیشانهاد داد .چنانکاه
در تحقیق حاضر نتایج نشاان داد کاه در منااطق جنگال
ساحلی شامال ایاران ،الگاوی  SCS-type IAمایتواناد
برآورد قابل قبولی را در مقایسه باا ساایر الگوهاای ماورد
بررسی نشان دهد.
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