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آبریز رودخانه راوندحوضهخیزيت بارش در سیلتغییرااثراتتجزیه و تحلیل
استان کرمانشاه)-آباد غرباسالم(منطقه

نن، زاهدان، ایرابلوچستاسیستان و ، دانشگاهو ژئومورفولوژيدانشیار جغرافیاي طبیعی:1حسین نگارش
بلوچستان، زاهدان، ایران، دانشگاه سیستان و ریزي محیطیشناسی در برنامهماقلیکارشناس ارشد :جلیل ویسی

چکیده
گــاهی بــه علــت ریــزش کیلــومتر مربــع در جنــوب غربــی اســتان کرمانشــاه قــرار دارد و2297رودخانــه راونــد بــا حوضــه آبریــز

ســنجی و آمــار بــارش دو ایســتگاه بــاراندت، بــا خطــر ســیل و طغیــان رودخانــه مواجــه اســت. بررســی مــو کوتــاههــاي شــدیدبــارش
ــه و  ــینوپتیک حوض ــاري (   س ــی دوره آم ــدرومتري ط ــتگاه هی ــک ایس ــان داد1368-1384ی ــان   ) نش ــون زم ــایی همچ ــه پارامتره ک

مـورد منطقـه درب در منطقـه گردنـد.  تواننـد باعـث ایجـاد سـیال    سـاعته مـی  24هـاي شـدید کوتـاه مـدت و     نوع بارش و بـارش بارش،
ـ داردتطـابق سـنگین هـاي بـارش بـا بـارش رونـد مطالعه آنتبـع بـوده بـه  تـر بـیش بارنـدگی مقـدار کـه سـالی هـر درکـه ايگونـه هب
میلیمتــر، 1تــر ازهــاي ســاالنه بــیشدر صــد بــارش66/64در ایــن حوضــهچنــینهــم. انــدداشــتهافــزایشنیــزســنگینهــايبــارش

سـعی  پـژوهش باشـد. در ایـن   میلیمتـر مـی  30تـر از  هـا بـیش  درصـد از بـارش  66/4میلیمتـر و  10تـر از  ها بـیش درصد بارش67/30
بـارش و تعـداد روزهـاي بـارانی در حوضـه چـه رونـدي دارنـد و تغییـرات آنهـا چگونـه اسـت؟ و آیـا              بر این خواهد بود که بدانیم مقـدار 

هـاي مربوطـه   مـورد نیـاز از سـازمان   هـاي دادههـا و  نقشـه هـا، پـس از تهیـه داده  رد یـاخیر؟  خیزي حوضـه تـأثیر دا  سیلاین تغییرات در
ــرم  ــتفاده از ن ــا اس ــاي ب ــد و   Spssوminitb,Gis,smadaافزاره ــام ش ــا انج ــات الزم روي آنه ــد و  دورهعملی ــت و رون ــاي بازگش ه

هـاي منطقـه مـورد مطالعـه در     کـه بـارش  رسـیدیم  یجـه نتبـه  بینی بارش و دبی تا ده سال آینده نیز مـورد بررسـی قـرار گرفـت و     پیش
انسانی و طبیعی افزایش یافته است.به علت عوامل سیل خیزي،تر و ها بیشحال کم شدن و شدت بارش

اسالم آباد غرب. رودخانه راوند،،حوضه آبریزسیل،اسالم آبادغرب،تغییرات بارش،کلیدي:هايواژه
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بیان مسأله:
ــدگی آن ان یکــی از کشــورهاي خشــک و کــم آب جهــان مــی ایــر میلیمتــر اســت. ایــن 250باشــد کــه متوســط بارن

مقدار بارش نه تنهـا از نظـر زمـانی بلکـه از نظـر مکـانی هـم از توزیـع یکنـواختی برخـوردار نیسـت. بـر ایـن اسـاس ممکـن                
فقــط طــی چنــد ســاعت ریــزش ي تنــدهــابــارشاي از بــارش ســالیانه بصــورت رگبــار و اســت بعضــی مواقــع بخــش عمــده

بررسـی مخـاطرات   ،شـود. بنـابراین  مـی یـز هـاي آبر حوضـه برخـی  هـاي مخـرب در   کـه ایـن امـر باعـث وقـوع سـیالب      ،نماید
-آبــی در یــک حوضــه آبریــز در تعــادل و بــیالن آبــی آن حوضــه و نیــز شــناخت و چگــونگی وضــعیت آن حوضــه طــی ســال

، کـه تـوازن طبیعـی    نابهنجـاري شـرایط اقلیمـی   ر نقـش مهمـی دارد.   ریـزي و اعمـال نظـ   هاي گذشته جهت هر گونـه برنامـه  
بـه مخـاطرات آب و  ؛شـوند محیط زیست را بـرهم زده و موجـب بـروز صـدمات و خسـارات بـه منـابع طبیعـی و انسـانی مـی          

مـورد آن در 30باشـد کـه تـا کنـون بـیش از      اند. حـوادث طبیعـی شـناخته شـده بـیش از چهـل نـوع مـی        هوایی تعبیر شده
ــران شناســایی وا ــه ثبــت رســیده رســت. ی ــرار دارد (حــافظ  ب ــه در مکــان دوم ق ــن میــان ســیل پــس از زلزل ــا،کــه در ای نی

تــرین بالیــاي طبیعــی اســت کــه پدیــده ســیل یکــی از رویــدادهاي جــدي هیــدرواقلیمی و از جــديرو از ایــن).65: 1378
.دهدجوامع بشري را مورد تهدید قرار می

تـرین تـاًثیر را   بـیش ،مـدت بارنـدگی کـه دو عامـل اقلیمـی هسـتند      بـر سـیل شـدت و   ثیرگـذار در بین تمامی عوامل تاً
ــته   ــده داش ــن پدی ــاد ای ــد (در ایج ــروزي ان ــاران، فی ــاالنه در).78: 1391و همک ــاط س ــاگوننق ــان و گون ــان ج ــال جه م

ــه مخــاطره مــی بســیاري از ــر ســیل  ب ــدمــردم در اث ــاربري ارا ازافت ــد تغییــرات ک چنــین گســترش مهــضــی وطرفــی رون
ایـن منـاطق را  گیـرد هـا صـورت مـی   اصـولی و عـدم رعایـت حـریم رودخانـه     غیـر سـاز کـه بـا سـاخت و   هـاي شـهري   حوضه
امـا  رود،بشـمار مـی  کـه سـیل یکـی از بالهـاي خشـن طبیعـت       ایـن وجـود دهـد. بـا  سـیل قـرار مـی   معرض خطرتر دربیش
است.  پذیرحدودي امکانهاي خاصی تاروشآن بامهار
هـاي عمرانـی ماننـد کشـاورزي     رودخانـه راونـد اسـالم آبـاد غـرب در جهـت فعالیـت       ررسی مخاطرات آبی حوضـه آبریـز  ب

ــد در حوضــه مــورد مطالعــه و ایجــاد ســیل و تضــعیف آن  هــاي مربوطــه در راســتاي عــواملی کــه مــی و دیگــر فعالیــت توان
سـیل و بررسـی علـل بـروز و افـزایش آن و      داراي اهمیـت خاصـی اسـت. بـه ایـن ترتیـب پـرداختن بـه مسـئله          ،کمک نماید

چنین ارایـه راهکارهـایی بـراي تخفیـف و کـاهش خطـرات سـیل از جملـه مـواردي اسـت کـه همـواره بایـد مـورد توجـه                هم
-غیرطبیعـی اسـت مـی   وناشـی از عوامـل متعـدد طبیعـی    توجـه بـه اینکـه رویـداد سـیل خـود      با.متخصصین امر قرار گیرد

.اثـرات نـامطلوب آنـرا کـاهش داد    خسـارات و خصـوص بـه فنـی احتمـال بـروز سـیالب و    ریتی وتوان با اعمال اقـدامات مـدی  
زاي گـرفتن در مســیر جریانـات بــاران  رودخانــه راونـد اسـالم آبــاد غـرب واقـع در غــرب کشـور بـه دلیــل قـرار       حوضـه آبریـز  

ت آن در امـان نیسـت. عوامـل    رسـد کـه از نظـر وقـوع سـیالب و اثـرا      غربی از این امر مسـتثنی نبـوده و چنـین بـه نظـر مـی      
در منطقـه  مسـائل در بررسـی سـیل    تـرین اقلیمی بویژه تغییرات بـارش و انحـراف بارنـدگی از سـالی بـه سـال دیگـر از مهـم        

، توپـوگرافی و نـوع خـاك نیـز در پیـدایش      . عـالوه بـر آن مقـدار پوشـش گیـاهی، زمـین شناسـی منطقـه        مورد مطالعه اسـت 
.باشدقه موثر میطسیل من

ــان قــرار  ــه و شــرایط پیچیــده داشــتن حوضــه مــورد مطالعــه در معــرض جری ــی مدیتران ي توپــوگرافی موجــب هــاي غرب
گـراد و در  درجـه سـانتی  6/13تنوع اقلیمـی در ایـن منطقـه شـده اسـت. میـانگین سـاالنه دمـا در ارتفاعـات منطقـه حـدود           

االنه در ارتفاعــات غــرب و شــمال گــراد اســت. حــداکثر متوســط بارنــدگی ســدرجــه ســانتی17هــاي پســت، حــدودمحــدوده
ــه م  ــه ب ــی منطق ــدارغرب ــی600ق ــواحی دره میل ــر و حــداقل آن در ن ــه اي ومت ــی250پســت ب ــیمیل ــر م ــده مت رســد. عم

بـارش بـه   شـوند.  اي اسـت کـه از سـمت غـرب وارد ایـن منطقـه مـی       هـاي مدیترانـه  هاي این حوضه متـأثر از جریـان  بارندگی
ایـن عنصـر حیـاتی    .رودبشـمار مـی  تعیـین کننـده آب و هـواي هـر ناحیـه جغرافیـایی       هـاي ترین شـاخص عنوان یکی از مهم
ي هــادر ســالهــاي گذشــته تغییراتــی در توزیــع زمــانی و مکــانی خــود نشــان داده اســت. هــاي ســالبــانیاقلیمــی در دیــده

ایـن منطقـه بـا قـرار     طربـه ایـن خـا   شاهد نوسانات قابل تـوجهی در نـزول بـارش سـاالنه بـوده اسـت.      اخیر منطقه اسالم آباد 
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اي نیـز تحـت تـاًثیر    حـد قابـل مالحظـه   طبیعتـاً تـا  هـاي جـوي مـوثر،   ب ایران عالوه بـر تاًثیرپـذیري از سیسـتم   رگرفتن در غ
ــه اســت.    ــاهمگون منطق ــوگرافی ن ــات و توپ ــن ارتفاع ــژوهشدر ای ــرار   پ ــی ق ــورد بررس ــارش در حوضــه م ــرات ب ــد تغیی رون

هـاي  ریـان روابـط بـارش و ج  و نیـز بـه بررسـی    مطالعـه شـد،   نطقـه مسـاالنه فصـلی و هـاي ماهانـه،  هاي بارشویژگیگرفت،
باشد.میپژوهشترین اهداف این هاي سیالبی از مهمبررسی روابط بارش و جریان.شدسیالبی نیز پرداخته 

تحقیق: پیشینه 
ــارشبررســی و کــه از ایــن ي طــوالنی دارد.اســاالنه در جهــان ســابقهماهانــه وهــاي روزانــه،تحلیــل زمــانی و مکــانی ب

:توان به کارهاي زیر اشاره کردمیان می
Broksهمکـاران ( بروکـز و  & et al, زمینـه تـاًثیر قطـع جنگـل روي حجـم و     بـا انجـام مطالعـاتی در   ، )1991:20

لـیکن  ،دبی سیالب به این نتیجـه رسـیدند کـه قطـع پوشـش جنگلـی اگرچـه ممکـن اسـت موجـب افـزایش سـیالب گـردد             
توانـد موجـب کـاهش دبـی اوج     هـاي باالدسـت مـی   ضی مواقع  این امـر بـه دلیـل عـدم همزمـانی دبـی اوج زیـر حوضـه        بعدر

دروسدوســـکیگونــه دیگــري مطالعـــه گردیــده اســت.    هــاي شــهري نیـــز ایــن موضــوع بـــه    حوضـــهدرنیــز گــردد.  
)Drosdowsky,1993:1-35(،ــه ــالی  اي در مقال ــوان آنوم ــا عن ــا   ب ــترالیا ب ــلی اس ــارش فص ــاي ب ــاس  ه ــتفاده از مقی اس

کـارو  1994سـال درپـردازد. بـه شـرح الگوهـاي تغییـر پـذیري بـارش مـی       1987تـا 1950زمانی فصلی طـی دوره آمـاري   
ــف ــانیتی و بونی Karunanithi(ن & et al,1994:181-192(،ــیالب   از شــبکه ــین حجــم س ــراي تخم ــاي عصــبی ب ه

,Laurenson)یلهوســـبـــهانجـــام شـــده هـــاي . پـــژوهشانـــدیـــک حوضـــه اســـتفاده کـــرده 1964:490-495)&
)(Maidmen,1993:181-192t،اهمیــت تــاًثیر زمــان بیــانگر -دیگــران در ارتبــاط بــا اســتفاده از روش مســاحت    و

. نتــایج حاصــل باشـد حوضـه روي شــکل هیـدروگراف ســیل مــی  گونــاگونهــاي واقـع در ســطوح  توزیـع  مکــانی زیـر حوضــه  
-هـاي بـارش  مـدل مسـتقیمی روي دبـی اوج سـیالب دارد. شـریفی و همکـار     ثیردهد کـه توسـعه منـاطق مزبـور تـاً     نشان می
ــاب  ــارامتره 3روان ــدل      SFBوAWBMپ ــه م ــد ک ــه گرفتن ــد و نتیج ــه کردن ــترالیا مطالع ــر از AWBMرا در اس بهت

& Sharifi)کنــدروانــاب را شــبیه ســازي مــیSFBمــدل et al,1994: ارتبــاط تــاًثیر افــزایش ســطوح .(491-495
گیــري ســیالب خروجــی بــا بــه کــارگیري مــدل  ماننــد توســعه منــاطق شــهري روي شــکلســطح حوضــه،پــذیر درنفــوذ نا
,Ghafouri)غفوري مورد بررسی قرار گرفته استوسیلهبهریاضی  1996:123).

ــروي ــهري در خس ــعه ش ــش توس ــیالب نق ــدت س ــزایش ش ــت  اف ــرده اس ــی ک ــدان را بررس ــهر زاه ــاي ش ــروي،ه (خس
ــور). 271-246: 1372 ــارغی ــهان و همک ــه       در مقال ــران ب ــتگاه ای ــد ایس ــارش در چن ــرات ب ــی تغییی ــوان بررس ــا عن اي ب

ــارش در  ــارش در طــول بی پرداختــه و نتیجــه گرفتــه اســت کــه: ایســتگاه انتخــا18تغییــرات زمــانی و مکــانی ب تغییــرات ب
ایســتگاه در فاصــله کمــی ل دارد دوداراي رونــد مشــابهی نبــوده و احتمــانیــز گونــاگونهــاي در مکــانزمــان ثابــت نیســت و

ــد   ــت نکنن ــابهی را دریاف ــارش مش ــدیگر ب ــور واز یک ــار(غی ــیل   ). 26: 1375،انهمک ــدت س ــاران ش ــج و همک ــایی کل رض
لعمـل زمینـی و   عکـس  :دهـد کـه  نشـان مـی  پـژوهش انـد و نتـایج ایـن    هاي کن را مـورد بررسـی قـرار داده   خیزي زیر حوضه

نـزوالت جـوي کــه بـه صـورت روانـاب بــروز کـرده همـراه بـا شــدت آن         مجموعـه عوامـل محیطـی موجـود در آن نســبت بـه      
).129: 1379همکاران،رضایی کلج و(ارتباط مستقیمی با نوع خسارت حاصله دارد

ــار  ــدي و همک ــا، انمحم ــرات دم ــد تغیی ــارش،رون ــانی  ب ــران در دوره زم ــابی در ته ــاعات آفت ــت و س -1340(رطوب
اي ســیالب هــاي تحلیــل منطقــهمقایســه مــدل).125: 1380محمــدي و همکــاران،انــد (را مــورد بررســی قــرار داده)1374

: 1381،ان(مریــد و همکــارانــداي بررســی کــردهدر مقالــهانروانــاب در شــرق اســتان هرمزگــان را مریــد و همکــار-و بــارش
د مطالعــه را مــورنقــش عوامــل هیــدرو اقلــیم در وقــوع ســیل حوضــه نکــارودانچنــین ســلیمانی و همکــار). هــم193-181

هــاي حــداکثر نقــش عوامــل فیزیوگرافیــک حوضــه بــر دبــی).153-165: 1381ان، نی و همکــارما(ســلیانــدخــود قــرار داده
ــه مــدل منطقــه اي در زیــر حوضــهلحظــه ــهاي ســیالب هــاي گرگــان رود بمنظــور ارائ نی و همکــاران مــورد ماســلیوســیلهب

).161-173: 1382نی و همکاران،ما(سلیبررسی قرارگرفته است
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ــیالب      ــده س ــد آورن ــی پدی ــاي گردش ــایی الگوه ــعودیان شناس ــارون را  مس ــزرگ در ک ــاي ب ــت  ه ــرده اس ــی ک بررس
ــعودیان، ــاران ).161-182: 1384(مس ــتجردي و همک ــحال دس ــاربردخوش ــل در ک ــی گامب ــدل ترکیب ــل  م ــه و تحلی تجزی

ــارش  ــی ب ــداکثر فراوان ــاي ح ــمالی را  ه ــارون ش ــه ک ــرار  حوض ــود ق ــی خ ــورد بررس ــددادهم ــتجردي و  ان ــحال دس (خوش
ــا و .)73-1384:84،همکــاران ــه نوســانات دم ــر   مطالع ــد تغیی ــابی رون ــران بمنظــور ارزی ــرب ای ــه شــمال غ ــارش در منطق ب

همکـاران، (میـر موسـوي و  شـده اسـت  انجـام میـر موسـوي و همکـاران    وسـیله بـه وهشی اسـت کـه   ژعنوان پعناصر اقلیمی،
ــ. خلی)200: 1384 ــر تغیی و همکــارانق ــر ســیل بررســی اث ــاربري اراضــی ب ــر ک ــا اســتفاده از مــدل ی ــزي ب درNRCSخی

ــی را   ــان غرب ــاي در آذربایج ــدوز چ ــه باران ــرار داده حوض ــه ق ــورد مطالع ــدم ــاران، ان ــی و همک .)733-1384:742(خلیق
ــارش را   ــانی ب ــرات زم ــاوري تغیی ــدي و ج ــهادر مقمحم ــرار داده ل ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــداي م ــاران ــدي و همک ،ان(محم

1385 :100-78.(
:مورد مطالعهمنطقهشناخت

و از غـرب بـه شهرسـتان سـرپل ذهــاب    از شـمال بـه شهرسـتان جـوانرود،    ایـن منطقـه از شـرق بـه اسـتان کرمانشـاه،      
اسـالم آبـاد بـه علـت قـرار      گـذرد. دائمـی راونـد از میـان شـهر اسـالم آبـاد مـی       رودشـود. از جنوب به استان ایالم محدود می

اي خسـروي از اهمیـت ویـژه   -قصـر شـیرین  -مسـیر ارتبـاطی کرمانشـاه   مـرز عـراق و  اه اصـلی مرکـز ایـران،   داشتن بـر سـر ر  
شـود و از داخـل شهرسـتان اسـالم آبـاد غــرب      برخـوردار اسـت. ایـن رودخانـه از شـمال غربـی اسـالم آبـاد غــرب شـروع مـی          

جنـوب شـرقی اسـت کـه بـه      -ربـی جهـت کلـی آن شـمال غ   ،شـود راونـد وارد مـی  صـلخیز احکند و سپس به دشتعبور می
ــد وجهــت کلــی زون ســنندج ســیرجان قــرار دارد. لحــاظ زمــین شناســی در ــاد در قســمتی از دشــت اســدشــت کرن الم آب

جـاده اصـلی تهـران بغـداد از ایـن حوضـه       گیـرد. کـه ایـن حوضـه تعـداد زیـادي روسـتا را در بـر مـی        این حوضه قرار دارنـد، 
ایـن رودخانـه پـس از عبـور از     گـذرد. شـاه از منتهـی الیـه جنـوب شـرقی حوضـه مـی       چنین جاده ایـالم کرمان و همگذرد، می

).  1(شکل شماره شود.ان ایالم و رودخانه سیمره میاستان کرمانشاه وارد است

در استان کرمانشاهموقعیت منطقه مورد مطالعه- 1شکل 
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:تحقیقروش 
. بـه  شـده اسـت  آمـاري اسـتفاده زیـادي    هـاي  از تجزیـه و تحلیـل  میـدانی اسـت و  -تحلیلـی در ایـن مقالـه   تحقیقروش 

مـورد بررسـی   آمـاري تغییـرات بـارش حوضـه    هـا بـا اسـتفاده از چنـد روش    ابتـدا بـا فـرض نرمـال بـودن داده     همین منظور 
ــرار  ــتق ــه.گرف ــراکنش   ي اول ویژگــیدر مرحل ــارش حوضــه اســتخراج و ســپس پ ــاري ب ــاي عمــومی آم ــارش ســاالنهه وب

30و 10، 1هــاي در آســتانهبــارشو احتمــالتعــداد روزهــارونــد بــارش،عــالوه بــرحــل بعــد ادر مرماهانــه مشــخص شــد. 
-اسـاس دوره سـاعته بـر  24حـداکثر بـارش   هـاي سـنگین، روزهـاي بارنـدگی بـا مقـادیر متفـاوت،       بـارش ،تـر میلیمتر و بیش

بــا بــا بارنــدگی، نوســانات بــارش فصــلی و رابطــه بــین بارنــدگی و دبــی.... ، تعــداد روزهــاي همــراه گونــاگونهــاي بازگشــت 
ــاگونافزارهــاي اســتفاده از نــرم هــاي مــورد اســتفاده در ایــن پــژوهش بســیار  دادهقــرار گرفــت.تحلیــلو مــورد تجزیــهگون
باشند: زیر میبرخی از آنها بشرحاند که متنوع و پراکنده

ــه،  داده ــاز روزان ــورد نی ــه ایســتگاهفصــلی و ســاالنههــاي اقلیمــی م ــوط ب ــه از ســازمان حوضــههــاي ي مرب ــورد مطالع م
ــد.کرمانشــاههواشناســی اســتان  ــاران ســنجیســنجیداده هــاي آبدریافــت گردی از بایگــانی اطالعــات آمــاري ســازمان  وب

نقشــه هـــاي زمــین شناســـی  ،1: 50000تهیــه نقشـــه هــاي توپـــوگرافی   جهـــت و آوري شــد اي جمـــعآب منطقــه 
ــه 1: 100000 ــاهواره اي منطق ــاویر م ــدام   و تص ــه اق ــاي مربوط ــازمان ه ــداز س ــه ال.گردی ــت ک ــذکر اس ــمزم ب ــرین مه ت
،آبــاد غــرباســالمایســتگاه ســینوپتیک در ایــن پــژوهش مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت،هــاکــه آمــار آنهــاییایســتگاه

ــدره گــر   ــدره گــرد و همچنــین ایســتگاه هیــدرومتري ب ــاران ســنجی ب 1368-84ســالازهــابــود کــه آمــار آند ایســتگاه ب
).2شکل شماره (رند.داداخل حوضه قراردروموجود 

هاي منطقه مورد مطالعهموقعیت ایستگاه-2شکل 

یافته هاي تحقیق:
:بحث و نتایج
چـون در ایـن فصـل مسـیر اصـلی      افتـد، هـاي سـنگین در زمسـتان اتفـاق مـی     تـرین فراوانـی بـارش   بـیش :ینبارش سـنگ 

ــه از زاگــرس مــیلونســیک 1شــمارهجــدول د.داررا همــراه بــا خــود عامــل صــعود و رطوبــت فــراوان  و گــذردهــاي مدیتران
تـوان مـی جـدول  ایـن  بـا نگـاهی بـه   .دهـد ي سنگینی کـه در هـر سـال بـه وقـوع پیوسـته اسـت را نشـان مـی         هابارشتعداد 

تـر شـده اسـت   هـاي سـنگین نیـز بـیش    سـال بـاران  تـر بـوده اسـت در آن   که در هر سالی که میانگین بارندگی بـیش دریافت 
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ــارش    )1371،73،77،83هــاي ســال( ــع آن در آن ســال ب ــه تب ــوده اســت ب ــدگی کــم ب ــانگین بارن و در هــر ســالی کــه می
).79،78،1375هاي(سالسنگین حداقل مقدار خود را داشته است

م آباد غربایستگاه سینوپتیک اسالي سنگین در هابارشمیانگین بارش و - 1جدول شماره
میانگین سال

بارش
-تعداد بارش

هاي سنگین
1368568.52
1369348.52
1370563.33
1371507.86

1372606.93
1373656.36
1374423.43
1375367.81
1376634.33
1377419.96
1378252.41
1379359.90
1380416.43
1381471.11
1382447.52
1383654.36
1384483.43

.منبع : ایستگاه هواشناسی شهرستان اسالم آباد غرب

:تحلیل روزهاي بارندگی با مقادیر متفاوت
ــورد   ــاري م ــر  در کــل دوره آم ــاد غ ــه در ایســتگاه ســینوپتیک اســالم آب ــدگی  روز 965حــدود ،بمطالع ــا بارن همــراه ب

. در ایــن باشــدروز مــی7/56حــدودکــل دوره آمــاريکــه میــانگین ســاالنه آن در ثبــت شــده اســتبــاالي یــک میلیمتــر 
هـاي  بارنـدگی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت و بعـد از آن بـه ترتیـب مـاه         تـرین روزهـاي همـراه بـا    ماه بـیش میان اسـفند 

ــیش آذر، دي و ــن ب ــرین بهم ــی را ت ــاي بارش ــاه روزه ــین م ــی در ب ــال دارا م ــاي س ــی   ه ــاي بارش ــرین روزه ــند و کمت باش
2هــاي جــدول شــمارهبــا توجــه بــه دادهگونــاگونمقــادیر در رابطــه بــا روزهــاي بارشــی بــا.باشــدمــیمخصــوص تابســتان 

ــا اســفند ــارش بــیش2/27ماه ب ــر از یــک میلیمتــر،روز ب ــیشت ــ ب ــه خــود اختصــاص داده اس ــار را ب ــرین آم چنــین هــمت.ت
-روز داراي بــیش5/15و5/17باشــد کــه اســفند و آذر بــا روز مــی3/75، تــربــیشومیلیمتــر10میــانگین روزهــاي بارشــی

بـا  اسـفند هـاي  کـه مـاه  باشـد روز مـی 55تـر در سـال   بـیش میلیمتـر و 30روزهـاي بارشـی  میـانگین ودنباشـ میترین آمار 
جهـت محاســبه  انــد. بـه خــود اختصـاص داده  ســنگین ایـن رکــورد را بـارش  تـرین روزهــاي  بــیشبـا روز11آذر بـا  و روز14

که فرمول آن به صورت زیر است:از روش کنراد استفاده شدبارندگی با مقادیر متفاوت و تعداد روزهاي آن احتمال 
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=n، مقـادیر مشـخص  بـا روزهـاي بـارانی   تعـداد =r،مقـادیر مشـخص  بـا احتمـال یـک روز بارنـدگی    =Pجـا: که در ایـن 
-چنـین بـیش  تـرین تعـداد روز و هـم   شـود کـه بـیش   مشـخص مـی  2با توجـه بـه جـدول شـماره    باشد.روزهاي ماه میتعداد

درصــد66/90روز و 2/27ماه بــااختصــاص بــه اســفندتــري یــک میلیمتــر و یــا بــیشهــابــارشتــرین احتمــال مربــوط بــه 
ــارش   در رتبــهبهمــنآذر، دي وهــاي،عــد از آن مــاهباشــد و بمــیاحتمــال ــد. کــه ایــن خــود بیــانگر ب هــاي بعــد قــرار دارن

هـاي بـاران آور بـر منطقـه حـاکم      از سـال بادهـاي غربـی و تـوده    هـا مـاه . در ایـن  باشـد سال میازطوالنی مدت در این مواقع 
باشند.می
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در منطقه مورد مطالعههاي سالدر طول ماهتربیشیلیمتر وم30ومیلیمتر10ال بارش یک میلیمتر،مو احتتعداد-2جدول 
ماه تعداد روزهاي با بارندگی

و بیشتریک میلیمتر
احتمال بارندگی یک 

بیشترمیلیمتر و
بارندگیتعداد روزهاي با 

میلیمتر و بیشتر10
بارندگیاحتمال 

میلیمتر و بیشتر10
تعداد روزهاي با بارندگی

و بیشترمیلیمتر 30
حتمال بارندگیا
و بیشترمیلیمتر30

مهر 4/6 3/21 7/3 9 2 66/6
آبان 7/16 66/55 2/11 33/37 8 66/26
آذر 5/23 33/78 5/15 66/51 11 66/36
دي 1/19 66/63 6/10 33/35 8 66/26

بهمن 9/18 30 3/8 66/27 6 20
اسفند 2/27 66/90 5/17 33/58 14 66/46

فروردین 1/11 8/35 6/4 83/14 3 67/9
اردیبهشت 5/6 96/20 7/3 93/11 3 67/9

خرداد 3/0 96/0 0 0 0 0
تیر 1/0 32/0 1/0 32/0 0 0

مرداد 0 0 1/0 32/0 0 0
شهریور 2/0 64/0 0 0 0 0

.منبع : ایستگاه هواشناسی شهرستان اسالم آباد غرب

ي هــابــارشتــر و یــا همــان متــر و بــیشمیلــی30تــرین روزهــاي بارشــیبــیش2شــماره جــدولداده هــاي طبــق بــر
-خیـزي حوضـه را در ایـن دو مـاه افـزایش مـی      افتنـد و خطـر سـیل   اتفـاق مـی  ديآبـان و ، آذر،هـاي اسـفند  سنگین، در ماه

دهـد. بـر طبـق ایـن جــدول     را نشـان مـی  گونـاگون یر هـاي منطقـه بــا مقـاد   تعـداد و درصـد بـارش   3جـدول شـماره   دهنـد.  
ــ درصـد بــارش 66/64 ـ بــارشدرصـد  67/30باشــد، متــر مــیمیلـی 1ازتــریشهــاي سـاالنه ب متــر و میلــی10ازتــریشهــا ب
باشد.  میمتر میلی30از تریشها باز بارشدرصد 66/4

ي منطقه با مقادیر گوناگونهابارشتعداد و درصد -3جدول 
اتفاق افتادههايبارشترمتر و بیشمیلی1هايبارشترمتر و بیشمیلی10هايبارشترمتر و بیشمیلی30هايبارش

سالهاي آماري
1384تا1368

تعدادتعداددرصدتعداددرصدتعدادهادرصد از کل بارش
66/44567/3029666/64624965

.منبع : ایستگاه هواشناسی شهرستان اسالم آباد غرب

کـه ایـن خـود بیـانگر حضـور      افتـد، اتفـاق مـی  آذر وهـاي اسـفند   متـر در مـاه  میلـی 30ومترمیلی10ترین بارشبیش
هـاي  هـاي سـرد بـاران   سـامانه مالیـم و  هـاي هـاي گـرم بـاران   سـامانه باشـد.  هاي باران آور در این مواقـع از سـال مـی   سیستم

چنـین  و هـم متـر میلـی 30و 1،10از تـر بـیش کننـد کـه ایـن خـود در مقایسـه بـا تعـداد روزهـاي بـارانی          شدید ایجاد می
-هـاي اسـفند و آذر اتفـاق مـی    یی کـه در زمسـتان و مـاه   هـا بـارش شـود. عـالوه بـر    تر مشخص مـی مقدار متوسط بارش بیش

هـاي  دهـد، یـک افـزایش هـم در مـاه     مـوثري نشـان مـی   گونـه هاي سرد و فعالیت آنـرا در منطقـه بـه   نهساماافتد که حاکمیت 
و عمــل جابجــایی و آســاي مخصــوص بهــاري ســیلهــابــارششــود کــه خــود ناشــی از فــروردین و اردیبهشــت مشــاهده مــی

ي همرفتی است.هابارش
در منطقه:ساعته24يهابارشتجزیه و تحلیل حداکثر 

گــذارد و روانــاب تـاًثیر مــی قــدارمبـر ســاعته از ایـن نظــر داراي اهمیــت اسـت، کــه   24ي هــابـارش ه حــداکثر محاسـب 
مقـدار  کشـاورزي اهمیـت دارد.  وعمـران  ،سـیالب ،از نظـر فرسـایش  وگـردد هـا را در صـورت شـدت باعـث مـی     وقوع سیالب

ــ ــه در ای ــدگی روزان ــ بارن .رودبشــمار مــیاســت عامــل بســیار مهمــی  اي برخــوردارهن منطقــه کــه از تغییــرات قابــل مالحظ
15ولــی بــه عنــوان نمونــه در متــر اســت.میلــی500آبــاد غــرب کمتــرمیــانگین ســالیانه بــارش ایســتگاه ســینوپتیک اســالم

ي ســاالنه را بــه هــابــارشدرصــد از 20کــه حــدود متــر بارنــدگی اتفــاق افتــاده اســت یلــیم93در یــک روز 1384بهمــن
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بــه یســتگاه ســینوپتیک اســالم آبــاد غــرب بــارش روزانــه احــداکثرنســبت 4شــمارهجــدول درخــود اختصــاص داده اســت.
در هــر مــاه و در ســاعته،24ي هــابــارشحــداکثر 5و جــدول شــماره میــانگین بــارش ســاالنه و ماهانــه آورده شــده اســت 

را گونــاگونهـاي  هـاي متفــاوت و بـا دوره برگشـت   سـاعته بـا روش  24ي هـا بــارشدوره بازگشـت حـداکثر   6شـماره  جـدول  
دهد.نشان می
)1368-84(میانگین ماهانه و ساالنهایستگاه سینوپتیک اسالم آباد غرب به(روزانه)ساعته24ي هابارشنسبت حداکثر -4جدول 

نسبت باالترین بارش 
به میانگین همان ماه

نسبت باالترین بارش به 
میانگین همان سال

ي هابارشحداکثر 
ساعته24

ردیفسال

54.1511.5150.813681
30.7712.4343.313692
24.357.1740.413703
45.7810.3752.713714
608.915413725
35.710.366813736
28.729.1338.213747
55.609.4334.713758
36.157.404713769
44.149.4339.6137710
4812.3631.2137811

18.775.4419.6137912
53.0311.1146.3138013
45.5312.3358.1138114
27.7010.3046.1138215
31.469.1059.6138316
39.5819.2192.9138417

. 1390منبع: تحلیل یافته هاي نگارندگان، 

)1368-1384ي روزانه به میلیمتر  در ماه هاي سال طی دوره آماري(بارش هاحداکثر -5جدول 
مهرآبانآذرديبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
11.538.79.429.658.159.692.952.76859.945.8

.1390منبع: تحلیل یافته هاي نگارندگان، 

ــد ــارش ح ــده ا  24اکثر ب ــز ش ــتان متمرک ــل زمس ــاعته در فص ــت س ــن  س ــاه بهم ــی آن در م ــداکثر فراوان ــا و ح 9/92ب
سـازد کـه   آشـکار مـی  را یـک رونـد یکسـان مطـابق بـا فصـل سـرد سـال         گونـه توزیـع سـاالنه،   شود. اینمشاهده میمتر میلی

بــه همــراه فروبارهــا و فعالیــت رآوهــاي هــوایی بــارانادهــاي غربــی بــه ایــن منطقــه و نفــوذ تــودهعلــت آن دامنــه گســترش ب
کـه بـه علـت صـعود ناگهـانی تـوده هـوا و پیشـروي ناگهـانی تـوده هـواي سـرد             باشـد مـی سـرد  سـامانه  ها و خصوصـاً  سامانه
هـر چـه   سـازند. هـا را حتمـی مـی   در حوضـه وقـوع سـیالب   هـا بـارش گونـه  دهـد و ایـن  ي شدیدي در منطقه رخ مـی هابارش

بـه ایـن دلیـل توجـه     .گـردد مـی تـري را باعـث   تـر و خسـارات فـراوان   هـایی بـا حجـم بـیش    تر باشد سـیالب مقدار بارش بیش
ها مهم و ضروري است.گونه بارندگیو در نظر گرفتن اینهابارشگونه به این

گوناگونبازگشت هايساعته بر اساس دوره24ي هابارشمحاسبه حداکثر -6جدول 
1گمبل تیپ 3لوگ پیرسون تیپ 3پیرسون تیپ پارامتري لوگ نرمال3پارامتري لوگ نرمال2لوگ نرمالهاي بازگشتدوره

248.3845.8646.1944.3647.6646.11
355.4052.8156.2251.2057.1454.20
562.7060.4060.7559.2662.5763.17
1069.2469.7669.8469.7870.7474.46
2576.8781.3580.8683.3479.5288.73
5081.8189.8388.7993.4885.1599.32
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10086.2498.2296.52103.6190.13109.83
20090.30106.57104.12113.7494.60120.30

.  1390منبع: تحلیل یافته هاي نگارندگان، 

سـاله بـه روش لــوگ   2سـاعته بـا دوره بازگشــت   24دهـد، حـداکثر بــارش   نشـان مــی 6جــدول شـماره  کـه  گونـه همـان 
ــال ــی48.38نرم ــا دوره بازگشــت  میل ــر و ب ــپ 50مت ــل تی ــه روش گمب ــاله ب ــی99.32، 1س ــا دوره بازگشــت  میل ــر و ب مت

متر خواهد بود.میلی120.3، 1ساله به روش گمبل تیپ200
:هساعت24ي هابارشحداکثر روند

ــد حــداکثر دهــد کــه نشــان مــی3شــکل شــماره  ــارشرون ــا هــاب ــه و ی ســاعته در حــال افــزایش اســت و  24ي روزان
روانـاب تـاٌثیر گذاشـته و وقـوع     قـدار از ایـن نظـر اهمیـت دارنـد کـه بـر م      هـا بـارش گردیـد ایـن   قـبالٌ اشـاره   طوري که همان

،متـر اسـت  میلـی 500میـانگین بـارش کمتـر از    ایـن کـه  در حوضه مـورد مطالعـه، بـا توجـه بـه     . شوندها را سبب میسیالب
ي هـا بـارش وقـوع  ریـزش بـارش در یـک روز، رونـدي افزایشـی داشـته و در عـوض تعـداد        کـه مقـدار  شـود مشـاهده مـی  اما 

د براي بارش منطقه یک نوع ناهنجاري تلقی شود.توانمیاین موضوع منطقه کم شده است.

هاي حداکثر روزانه در حوضه مورد مطالعهرشروند تغییرات با-3شکل 

:تجزیه و تحلیل روزهاي همراه با بارندگی
هــاي ایســتگاه ســینوپتیک اســالم آبــاد غــرب بهــره گرفتــه شــد. حــداکثر  بــراي بررســی تعــداد روزهــاي بــارانی از داده

شــهریور، تیــر و خــرداد بــوده و حــداقل آنهــا در مــرداد، ديتعــداد روزهــاي بــارانی منطقــه بــه ترتیــب در اســفند، بهمــن و  
ر توزیـع زمـانی بـین    ظـ باشـد کـه ایـن تعـداد روز از ن    روز مـی 7/56حـدود  ط تعـداد روزهـاي بارشـی در منطقـه     متوساست.

،1378روز بـارش و سـال   64بـا 1370کـه سـال   ايگونـه بـه .باشـد چشـمگیري مـی  داراي نـا یکنـواختی   گونـاگون هاي ماه
اند.دادهروز بارش را به خود اختصاص 34

تعداد روزهاي همراه با بارندگی در هر سال-7جدول
تعداد روزهاي 
همرا با بارندگی

ردیفسال

5613681
4413692
6413703
6013714
6013725
5813736
6013747

1 38 4
13 8 3

1 38 2
13 8 1

1 3 80
1 37 9

13 7 8
1 3 77

1 37 6
1 3 75

1 37 4
13 7 3

1 3 72
1 37 1

13 7 0
1 36 9

13 6 8

1 0 0
9 0
8 0
7 0
6 0
5 0
4 0
3 0
2 0
1 0
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5713758
6413769
36137710
34137811
53137912
37138013
59138114
63138215
60138316
42138417

.منبع : ایستگاه هواشناسی شهرستان اسالم آباد غرب

تـرین تعـداد روزهـاي همـراه بـا بارنـدگی در زمسـتان یعنـی         شـود کـه بـیش   مشـاهده مـی  8با نگاهی به جـدول شـماره   
هاي اسفند، بهمن و دي است.  هدر ما

)1368-84طی دوره آماري(تعداد روزهاي  همراه با بارندگی در هر ماه-8جدول 
مهرآبانآذرديبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
0.10.40.21.58.110.711.111.1109.783.3

.منبع : ایستگاه هواشناسی شهرستان اسالم آباد غرب

:نوسانات بارش فصلی، ماهانه و ساالنه
لعـه  میـانگین بـارش منطقـه مـورد مطا    .باشـد مـی هـاي منطقـه نوسـان بـارش در ایـن منطقـه زیـاد       با توجه به ویژگی

ــر اســت، میلــی481.3حــدود  ــا در ســالمت ــر83و73،76هــايام ــالغ ب ــاده اســت، میلــی650ب ــاق افت ــارش اتف ــر ب در مت
ــا250حــدود78و75، 69هــاي صــورتی کــه در ســال ــیشمیلــیم300ت ــر ب ــداده اســت ت ــارش رخ ن ــر ب ــه.ت ــهب کــه ايگون

دهــد. مـی را نشـان نمـی   ظدهنـد نوسـانات بـارش رونـد من    نمودارهـاي مربـوط بـه نوسـان بـارش فصـلی و سـاالنه نشـان مــی        
چنـدین  ایـن کـه  یـا  .ه بعد از یک سـال پربـارش یـک سـال بـا بـارش کـم و یـا بـر عکـس اتفـاق افتـاده اسـت             یعنی بالفاصل

را در سـال گونـاگون ول نوسـان و رونـد بـارش فصـ    4شـکل شـماره  سال پشت سر هم کـم بـارش یـا پـر بـارش وجـود دارد.      
دهدمنطقه مورد مطالعه نشان می
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میانگین

حوضه مورد مطالعهسال درگوناگونفصولنوسان و روند بارش -4شکل

:نوسان، روند و پیش بینی بارش ساالنه در حوضه مورد مطالعه
آبـاد غـرب رونـدي نزولـی     دهنـد رونـد بـارش در ایسـتگاه سـینوپتیک اسـالم      نشـان مـی  6و 5اشـکال طوري که همان
د کـه در هـر   نـ دهنشـان مـی  گونـه ایـن ،ي سـنگین اسـت  هـا بـارش این نمودارها که تطـابق رونـد بـارش بـا     دهد،را نشان می

،70هـاي  در سـال انـد. مـثالً  ي سـنگین نیـز افـزایش داشـته    هـا بـارش تر بوده است بـه تبـع آن   مقدار بارندگی بیشی کهسال
انـد و بـر عکـس در    ي سـنگین نیـز بـه تبـع آن افـزایش نشـان داده      هـا بـارش تـر بـوده،   که مقدار بارندگی بیش83و71،76

سـاله  10بینـی و پـیش انـد اهش یافتـه ي سـنگین نیـز کـ   هـا بـارش انـد،  کـم شـده  هـا بـارش کـه  84و69،75،79هـاي سال
-در سـال احتمـال دارد  ،انـد ي حوضـه در پـیش گرفتـه   هـا بـارش ي کـه  سـت کـه بـا ایـن رونـد     بارش نیز گویاي این مطلـب ا 

هاي آتی میانگین بارش حوضه کاهش یابد.

و روند نوسان،-5شکل
بارش در  ساله 10پیش بینی

حوضه مورد مطالعه
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1368- 84هاي آماريي سنگین در ایستگاه سینوپتیک اسالم آباد غرب در طول سالهابارشنمودار روند -6شکل 

:فصلی و ساالنهتوزیع بارش ماهانه،
ــا بررســی یــک دوره  وســط بارنــدگی ســاالنه ایــن یــابیم کــه متســاله بــارش بــراي حوضــه مــورد مطالعــه، در مــی 17ب

7و شــکل شــماره توزیــع بــارش ماهانــه و فصــلی 10و9متــر بــوده اســت. جــداول شــمارهمیلــی481.3شهرســتان حــدود
د.ندهمورد مطالعه را نشان میبارش حوضهمیانگین ماهانه

انـات اقلیمـی   ایـن حوضـه کـامالً متـأثر از جری    زا درهـاي بـارش  گـردد کـه سیسـتم   بر اسـاس ایـن جـداول مالحظـه مـی     
هـا بـه لحـاظ ماهانـه     تـرین بـارش  هـاي هـوا بـوده اسـت. بـر ایـن اسـاس بـیش        هـا و تـوده  سـامانه هـا،  بیرونی ماننـد سـیکلون  
متـر مربـوط بـه مـاه بهمـن اسـت       میلـی 79پـر بـارش هـم بـا     دومـین مـاه   .متر بوده استمیلی83.2مربوط به اسفند ماه با 

هـاي سـال بـه قاعـده رایـج ایـن       تـرین مـاه  کـم بـارش  .و مربـوط بـه آذرمـاه اسـت    متـر  میلـی 73.5و سومین ماه پر بارش با 
و تیـر  هـاي شـهریور  تـرین مـاه سـال و مـاه    متـر بارنـدگی، خشـک   میلـی 0.2مـرداد بـا   شـود. اقلیم در تابستان مشـاهده مـی  

ی بــه جــدولنگــاهبــا د.نباشــمتــر بــه ترتیــب دومــین و ســومین مــاه خشــک از لحــاظ بارنــدگی مــیمیلــی0.6هرکــدام بــا
بادهـاي غربـی بـر    چـرا کـه در ایـن فصـل    ،مربـوط بـه فصـل زمسـتان اسـت     هـا بـارش تـرین  یابیم که بیشدر می10شماره 

انـد در ایـن فصـل بـه     هـاي بـاران زا کـه در فصـل پـاییز فعالیـت خـود را آغـاز کـرده         و سیسـتم منطقه احاطه کامل دارنداین
-بعــد از فصــل زمســتان پــرنماینــد.در ایــن منطقــه ایجــاد مــیجهی راي قابــل تــوهــابــارشرســند و اوج فعالیــت خــود مــی

از دریـاي مدیترانـه   هـاي بـاران زا را  سیسـتم وشـوند بادهـاي غربـی شـروع مـی    در ایـن فصـل   .ترین فصل، پـاییز اسـت  بارش
بادهـاي غربـی   همرفتـی بـوده و البتـه در ایـن فصـل نیـز      هـا بـارش تـر  در بهـار بـیش  کشانند.و نواحی دیگر به این منطقه می

ــی ــد ب ــاًثیر نبــوده و هنــوز در منطقــه حضــور دارن ــاییز نیســت.البتــه فعالیــت و قــدرت آنهــا مثــل مــاه ،ت هــاي زمســتان و پ
-در حقیقـت هـیچ بارشـی در ایـن فصـل مگـر در مواقـع اسـتثنایی نمـی         تـرین فصـل سـال اسـت و    تابستان هم کـه خشـک  

هـاي بارنـدگی   هـا بـا ایـن کـه روز    حوضـه زیـاد بـوده و در بعضـی سـال     نوسـانات بارنـدگی سـالیانه در ایـن    کلـی گونههببارد.
متـر  میلـی 400نوسـانات بـارش سـاالنه در ایـن حوضـه بـه       قـدار م. اسـت امـا شـدت بـارش کمتـر بـوده      ،ایمتري داشتهبیش
در متــر بارنــدگیمیلــی650بــاالتر از 1383در ســال متــر امــامیلــی250حــدود 1378کــه در ســال ايگونــهبــهرســدمــی

متـر بـه انـدازه یـک سـال کـم بـاران        میلـی 200که در ایـن سـال فقـط اسـفند مـاه بـا حـدود        حوضه به وقوع پیوسته است.
و این  نشان از نامنظم بودن بارش حوضه و ضریب تغییرات زیاد آن است.  ،بارش داشته است

توزیع بارش ماهانه در حوضه مورد مطالعه-9جدول 
ماهمقدار بارشدرصد بارش
مهر2.4711.9
آبان12.4459.5
آذر15.2773.5
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ــارش10جــدول شــماره  ــع ب ــه نشــان مــی  فصــلیتوزی ــورد مطالع ــاري م ــه را در طــول دوره آم ــد.دهمنطق -همــانن
تـرین بـارش فصـلی را بـه     درصـد بـارش سـالیانه بـیش    48فصـل زمسـتان بـا بـیش از     اسـت،  مشـخص این جدول درکه طور

ل درصــد بــارش ســالیانه در مرتبــه دوم قــرار دارد و فصــ30خــود اختصــاص داده اســت و پــس از آن فصــل پــاییز بــا حــدود 
ــا  فصــل تابســتان بــا کمتــر از دو درصــد از بــارش  .واقــع شــده اســتدرصــد بــارش ســالیانه در مرتبــه ســوم 20.86بهــار ب

اي بـر فـراز منطقــه   کـه آن هـم بـه خـاطر اسـتقرار پرفشــار جنـب حـاره       سـالیانه در ایـن خصـوص در مرتبـه آخـر قــرار دارد     
ضـریب تغییـرات در   آورد.د و غبـار در منطقـه فـراهم مـی    و شـرایطی پایـدار بـا آسـمان صـاف و گـاهی تـواٌم بـا گـر         باشدمی

در . شـود و کمتـرین ضـریب تغییـرات نیـز در فصـل زمسـتان مشـاهده مـی        باشـد تـر مـی  فصل تابستان از بقیـه فصـول بـیش   
تغییـرات شـیب از تابسـتان بـه پـاییز بسـیار تنـد و از بهـار بـه تابسـتان           فصـل توزیـع شـده اسـت.    3کل بارش منطقـه بـین   

باشـد و در حقیقـت فصـل پـاییز در ایـن منطقـه معنـایی نـدارد و تابسـتان بـا یـک وقفـه کوتـاه بـه               یب کمتري مـی داراي ش
شود.زمستان متصل می

انحراف معیار و ضریب تغییرات آن در حوضه مورد مطالعهبارش فصلی،توزیع- 10جدول 
فصول سالمقدار بارشدرصد بارشانحراف معیارضریب تغییرات

بهار46.9815.2520.84100.4
تابستان246.981.350.291.4
پاییز69.383430.10144.9
زمستان31.892548.74234.6
ساالنه24.57118.57100481.3

. 1390تحلیل یافته هاي نگارندگان، منبع : 
:فراوانی وقوع یا دوره بازگشت

اي حلیــل فراوانــی وقــایع در هیــدرولوژي بدســت آوردن احتمــال وقــوع یــک حادثــه ماننــد حــداکثر لحظــه  هــدف از ت
ــه، ســیالب، ــی رودخان ــارش حــداقل دب ــا 24حــداکثر ب ــال اینه ــاعته و امث ــزاده،ســتاس ــ.)658:1385(علی ــا ب هدر اینج

ــرم ــه روش رهدوSMADAافــزار کمــک ن ــارش را ب ــی و ب ــنرمــال،هــاي،هــاي بازگشــت دب ــوگ نرمــال،دو پ ســه ارامتري ل
لــوگ پیرســون تیــپ ســه و گمبــل تیــپ یــک بــراي حــداکثر بــارش ســالیانه و پیرســون تیــپ ســه،پــارامتري لــوگ نرمــال،

هـاي موجـود توزیـع لـوگ     کـه از میـان توزیـع   هـاي هیـدرومتري، انجـام شـد    اي در محـل ایسـتگاه  هـاي لحظـه  حداکثر دبـی 
هــاي انتخــاب چنــین از بــین توزیــعو هــمنــدگی ســاالنه انتخــاب گردیــدهــاي بارنرمــال بهتــرین توزیــع جهــت بــرازش داده

دي15.0472.4
بهمن16.4179
اسفند17.2883.2
فروردین13.2964
اردیبهشت7.1234.3
خرداد0.432.1
تیر0.120.6
مرداد0.040.2
شهریور0.120.6
ساالنه100481.3
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هـاي مربـوط بـه دبـی بـود کـه نتیجـه آن در جـداول شـماره          بهتـرین توزیـع جهـت بـرازش داده    3شده لوگ پیرسـون تیـپ   
آمده است.12و11

هاي بازگشت گوناگوني ساالنه براساس دورههابارشمحاسبه حداکثر - 11جدول 
1گمبل تیپ 3لوگ پیرسون تیپ 3پیرسون تیپ پارامتري لوگ نرمال3پارامتري لوگ نرمال2لوگ نرمالتهاي بازگشدوره

2482.5486.33486.33484.03485.39465.79
3534.21520.36520.36535.33541.71525.27
5584.25575.21575.21583.61594.12591.23
10635.88640.52640.52634.87648.01674.29
25692.03718.33718.33688.88701.64779.29
50728.30773.54773.54723.42733.70857.09
100760.92826.81826.81754.25760.58934.37
200790.76878.78878.78782.27783.461011.36

. 1390ته هاي نگارندگان، تحلیل یافمنبع : 

هاي بازگشت گوناگوناي بر اساس دورههاي لحظهمحاسبه حداکثر دبی- 12جدول
1گمبل تیپ 3لوگ پیرسون تیپ 3پیرسون تیپ پارامتري لوگ نرمال3پارامتري لوگ نرمال2لوگ نرمالهاي بازگشتدوره

2119.6590.7113.07108.2780.58105.5
3164.65124.7159.06154.33138.73156.93
5207.46169.79204.80202.26218.17214.47
10253.40236.45256.80258.37332.25286.90
25302.38336.55314.70323.73485.57378.42
50334.01422.73354.10369.12599.08446.33
100362.46518.92390.79412.13708.03513.73
200388.49626.02425.44453.35811.05580.88

. 1390تحلیل یافته هاي نگارندگان، منبع : 

:بین بارندگی و دبیرابطهمطالعه
هــاي جــاري در محــدوده منطقــه مــورد مطالعــه دو ایســتگاه  هــاي ســطحی و رودخانــهکنتــرل جریــانجهــت مطالعــه و

هـا بـه علـت نـواقص آمـاري زیـاد و تعطیـل شـدن         ایسـتگاه ایـن  از یکـه یکـ  .گردیده اسـت تجهیزات هیدرومتري تاٌسیس اب
-هـاي نـاقص آن بـراي ایـن پـژوهش غیـر قابـل اسـتفاده بـود و بـه همـین خـاطر فقـط بـه داده              دادههـاي اخیـر،  آن در سال

-بـه کیلـومتر طـول حوضـه    130هـاي سـطحی حـدود   و در حقیقـت جریـان  شـد گـرد بسـنده   هاي ایستگاه هیدرومتري بـدره 
شود.این ایستگاه بررسی میوسیله

هــاي ایســتگاههــايدادهبــا اســتفاده از آمــار و شــد.جهــت بررســی رابطــه بــین بارنــدگی و دبــی بــه ایــن صــورت عمــل 
ــه ــاالنه را   منطق ــلی و س ــه فص ــی ماهان ــارش و دب ــط ب ــاري  متوس ــول دوره آم ــبه  1368-84در ط ــه محاس ــراي حوض را ب

زمـانی کـه   کـه در هـر  يگونـه بـه قـوي بـین ایـن دو متغیـر وجـود دارد،      اي بسـیار نمودیم و به این نتیجه رسیدیم که رابطـه 
ایـن کـه  تر بوده دبی نیز افزایش نشـان داده اسـت. ایـن نکتـه قابـل توجـه اسـت کـه در فصـل بهـار بـا توجـه بـه              بارش بیش

-هـاي آن ذوب بـرف کـوه   تـرین علـت  مهـم کـه یکـی از  باشـد مـی تـر  بارش کمتر است دبی نسبت به فصل پاییز خیلـی بـیش  
کـه در مـدت کمـی مقـدار     ي رگبـاري دانسـت،  هـا بـارش بایـد در ایجـاد   و دلیـل دیگـر را  باشـد میهاي اطراف در فصل بهار 

صـل  تـر از فصـل پـاییزي باشـد کـه بـارش آن از ف      شـود کـه دبـی رودخانـه قابـل توجـه      و باعث میافتدزیادي بارش اتفاق می
هـاي اخیـر رونـد بـارش در     بـا هـم هماهنـگ نیسـتند، هـر چنـد کـه در سـال        سـاالنه دبـی و بـارش   تر است. رابطهبهار بیش

رونــد کاهشــی امــا ایــن رونــد کاهشــی در دبــی رودخانــه بســیار شــدیدتر ازباشــد،حوضــه مــورد مطالعــه رو بــه کــاهش مــی
هـا بـه بعـد    امـا از ایـن سـال   ،بـا هـم هماهنـگ اسـت    77-78هـاي  رابطه ساالنه بارش و دبی تـا حـدود سـال   باشد.بارش می
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کـه دیگـر از   ايگونـه بـه ) 7شـکل شـماره  (گیـرد هاي فراوان به یک بـاره دبـی رودخانـه رونـد کاهشـی بـه خـود مـی        به علت
هـاي آن رونـد کاهشـی    کـه یکـی از علـت   هـاي آمـاري نرسـیده اسـت.    ها به بعد حتی به مرز میـانگین در طـی سـال   این سال

مســیر هــاي اخیــر، ایجــاد ســدهاي متعــدد درعلــت دوم کــاهش دبــی در ســال.باشــدهــاي اخیــر مــیش در طــی ســالبــار
شــوند و هــایی کــه بــه رودخانــه خــتم مــیدار در روي دامنــهرودخانــه و ایجــاد درختکــاري و ســدهاي خشــکه چــین و مــالت
ــه و خشکســالی  ــیش از حــد کشــاورزان از آب رودخان ــیاســتفاده ب ــوانمــید علــت دیگــر را درپــی و چنــهــاي پ ــل ت از دالی

هاي اخیر دانست.  کاهش شدید دبی در طی سال
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رابطه بین بارش و دبی ساالنه در حوضه مورد مطالعه-7شکل 

:فصلی و ساالنهتوزیع دبی ماهانه،
-مـاه کنـد و در هـاي جـوي پـاییزي بـه تـدریج شـروع بـه زیـاد شـدن مـی          دبی رودخانه راوند، بـا شـروع ریـزش   قدارم

هـا تخلیـه   هـاي سـطحی در ایـن مـاه    اي از جریـان و حجـم قابـل مالحظـه   رسـد فروردین به حـداکثر خـود مـی   و هاي اسفند
آیـد هـر چـه بـه سـمت       هـایی کـه در فصـول کشـاورزي از ایـن رودخانـه بـه عمـل مـی         و سـپس بـه علـت برداشـت    شودمی

-دبـی را دارا مـی  قـدار هـاي تابسـتان کمتـرین م   ر مـاه دطبیعتـاً وشـود دبـی آن کاسـته مـی   قـدار رود از مپایین دسـت مـی  
.  )8(شکل شمارهباشد
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توزیع دبی ماهانه در منطقه مورد مطالعه-8شکل 

-و هــمســال گونــاگونفصــول دبــی در درصــدکــه 10و9ل شــماره اشــکاو 13جــدول شــماره داده هــاي بــر اســاس 
هـا  تـرین دبـی  تـوان گفـت کـه بـیش    مـی دهنـد، را نشـان مـی  آمـاري  هـاي  روند دبی در طی سـال چنین توزیع دبی ساالنه و 

بهـار  فصـل بعـد از زمسـتان  درصـد از مقـدار دبـی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت،       45در فصل زمسـتان اسـت و بـاالتر از    
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یـن  کـه دالیـل ا  اسـت  تـر از بهـار   و ایـن در شـرایطی اسـت کـه بارنـدگی پـاییز بـیش       باشداز نظر مقدار دبی میفصل دومین 
بـر اسـاس ایـن    .باشـد هـا هـم طبیعتـاً مربـوط بـه فصـل تابسـتان مـی        کمتـرین دبـی  قبـل ذکـر گردیـد.   مباحـث موضوع در 

ضـریب تغییـرات فصـل تابسـتان از     وهـا، بقیـه فصـل  تـر از هـاي بهـار و زمسـتان بـیش    فصـل جدول انحراف از معیار دبـی در 
تر است.       سه فصل دیگر بیش

در حوضه مورد مطالعهتوزیع دبی فصلی - 13جدول 
فصول سالمیانگین دبیدرصددبیانحراف معیارضریب تغییرات
بهار149.163.5833.702.4
تابستان161.110.292.520.18
پاییز142.631.8418.111.29
زمستان98.863.4845.643.25

. 1390گارندگان، تحلیل یافته هاي نمنبع : 
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توزیع دبی ساالنه

روند دبی در طی سالهاي آماري-10شکل توزیع دبی ساالنه در منطقه مورد مطالعه-9شکل 

هـاي سـینوپتیک   دبـی سـاالنه رودخانـه راونـد در اکثـر مواقـع بـا بـارش ایسـتگاه         14جـدول شـماره   داده هاي بر اساس 
هاي آماري رابطه مستقیمی داشته است.طی سالدرگردبدرهاسالم آباد غرب و باران سنجی 

1368-84هاي آماريهاي ایستگاه سینوپتیک و باران سنجی در طی سالدبی ساالنه و رابطه آن با بارش- 14جدول
دبی متوسط ساالنه بر حسب هاي آماريسال

متر مکعب بر ثانیه
بارش متوسط ساالنه 
ایستگاه سینوپتیک

اه باران بارش متوسط ساالنه ایستگ
گردسنج بدره

13685.76568.5526
13691.14348.6291
13706.16563.3658
13711.48507.8497.6
13721.48606.9560.9
13733.8656.3496.3
13742.57423.4458.7
13751.2367.8465.1
13763.06634.3565.1

13770.67419.9358.9
13780.65252.4219
13790.88359.4442.4
13800.6416.4294.5
13810.49471.1392.5
13820.42447.5533.5
13830.96654.3523
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. 1390تحلیل یافته هاي نگارندگان، منبع : 

:گیرينتیجه
ضــریب تغییــرات ومتــر اســت میلــی481.3تیک اســالم آبــاد غــرب حــدود پالنه در ایســتگاه ســینومیــانگین بــارش ســا

باشد. می57/24
) ــدگی ــارشمتوســط روزهــاي داراي بارن ــیهــاب ــاالي یــک میل ــورد مطالعــه حــدود  متــر)ي ب روز در 7/56در حوضــه م

سال است.  
 کــه طبیعتــاً ایــن فصــل زمــان ریــزش افتــدمــیهــاي اســفند و فــروردین اتفــاق ســاعته در مــاه24ي هــابــارشحــداکثر

.باشدآسا میي رگباري و سیلهابارش
66/64 66/4متـر و  میلـی 10تـر از  هـا بـیش  درصـد بـارش  67/30متـر،  میلـی 1تـر از هـاي سـاالنه بـیش   درصد بـارش

باشد.  متر میمیلی30تر از ها بیشدرصد از بارش
 50متــر و بــا دوره بازگشــت میلــی48.38ســاله بــه روش لــوگ نرمــال2ســاعته بــا دوره بازگشــت 24حــداکثر بــارش

ــپ  ــل تی ــه روش گمب ــاله ب ــی99.32، 1س ــت  میل ــا دوره بازگش ــر و ب ــپ 200مت ــل تی ــه روش گمب ــاله ب 120.3، 1س
متر محاسبه شده است.میلی

دهد.میدرصد از مقدار دبی ساالنه را به خود اختصاص 45ترین دبی در فصل زمستان است و بیش از بیش
هــاي بــارش بــاران در مــاه،منشــاً اصــلی دبــی.باشــدهــاي فــروردین و اســفند مــیاي در مــاههــاي لحظــهحــداکثر دبــی

هـاي ذکـر   و در بعضـی مواقـع بـارش تگـرگ در مـاه     اسـت هـا  لخـت بـودن زمـین   وذوب برف، اشباع بودن خـاك ،مذکور
باشند. هاي سال مین دبی در بین ماهتریو به این خاطر این دو ماه داراي بیشافتدشده اتفاق می

هاي آماري در حال کم شدن استتعداد روزهاي بارشی در طول سال.
10هـاي بـاالي   هـاي سـنگین، همچـون بـارش    تـر و یـا همـان بـارش    متـر و بـیش  میلـی 30تـرین روزهـاي بارشـی    بیش

یابد. ر این دو ماه افزایش میخیزي حوضه دافتند و خطر سیلاتفاق میو آذرهاي اسفند متر در ماهمیلی

13840.87483.4381.4
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 ه اسـت و رونـدي صـعودي نشـان مـی     تـر شـد  در ایـن حوضـه بـیش   هـا بـارش وقوع مقدار و تعداد شدت بارش بر عکس-
کـه تعـداد روزهـاي بارشـی در حوضـه رو بـه کـاهش و شـدت بـارش رو بـه افـزایش            تـوان گفـت  میطور خالصه به.دهد
آمـده  هـاي بـه عمـل   چـرا کـه طبـق بررسـی    .شـود جـاري تلقـی مـی   کـه ایـن موضـوع بـراي منطقـه یـک ناهن      باشـد می

در روزهــاي کمتــري ،افتــادري از روزهــاي ســال اتفــاق مــیتــدر بــین تعــداد بــیشهــاي گذشــته بارشــی کــه در ســال
باشد.سیل خیزي حوضه میمتمرکز شده است و یکی از عوامل مهم در

ــه  در ســال ــه رو ب ــورد مطالع ــارش در حوضــه م ــد ب ــی  ،گذاشــتهکــاهش هــاي اخیــر رون ــد کاهشــی در دب ــن رون ــا ای ام
رابطـه سـاالنه بـارش و    77-78هـاي  تـا حـدود سـال   تقریبـاً  باشـد.  رونـد کاهشـی بـارش مـی    رودخانه بسیار شـدیدتر از 

بـاره دبـی رودخانـه رونـد کاهشـی بـه خـود        هـاي فـراوان بـه یـک    بـه بعـد بـه علـت    آنامـا از  ،بـوده با هم هماهنگ دبی 
هـاي آمـاري نرسـیده اسـت.    هـا بـه بعـد حتـی بـه مـرز میـانگین در طـی سـال         که دیگر از ایـن سـال  ياگونهبه،گیردمی

باشد.هاي اخیر میهاي آن روند کاهشی بارش در طی سالکه یکی از علت
     ًکـه  ايگونـه هـاي اخیـر بسـیار چشـمگیر بـوده بـه      در دهـه روند افزایش خطر سیل درحوضـۀ آبریـز اسـالم آبـاد خصوصـا

هـاي ســطحی  هـاي اخیـر حجـم روانـاب    گیـري از سـیل شـهر اســالم آبـاد در سـال     عـات طـرح جـامع پـیش    مطـابق مطال 
ها سیر صعودي داشته است.علی رغم کاهش بارندگی

:خذو مآمنابع
.تهرانچاپ دوم، سمت،انتشاراتدر علوم انسانی،تحقیقروش ):1377(ضامحمدرنیا،حافظ.1
،»مطالعــه مــوردي شــهر زاهــدانهــا،ي در افــزایش شــدت ســیالبشــهرهنقــش توســع«):1372(محمــودخســروي،.2

دانشگاه اصفهان.هشتمین کنگره جغرافیدانان ایران،
خیــزي بــا بررســی اثــر تغییــر کــاربري اراضــی بــر ســیل«):1384(شــهرام، محــدوي، محمــد و بهــرام ثقفیــانی،قــخلی.3

مجلــه منــابع طبیعــی ،»ایجــان غربــیآذربچــاي درمطالعــه مــوردي در حوضــه بارانــدوز )NRCS(اســتفاده از مــدل 
.  733-743، تهران، صص 4سال پنجاه و هشتم، شماره ،ایران

کــاربرد مــدل ترکیبــی «):1384بهــار و تابســتان(، غیــور، حســنعلی و داریــوش رحیمــی جــوادخوشــحال دســتجردي،.4
ــارش  ــی ب ســال ، توســعهو مجلــه جغرافیــا،»هــاي حــداکثر حوضــه کــارون شــمالی گامبــل در تجزیــه و تحلیــل فراوان

.  73-85، زاهدان، صص5شمارهسوم،
،هــابــر ســیل خیــزي حوضــه آبخیــزکن و اولویــت بنــدي زیــر حوضــه ثرامــل مــؤوع):1379(منــوچهررضــایی کلــج،.5

مرکز آموزش عالی امام خمینی، تهران.  نامه کارشناسی ارشد آبخیزداري،پایان
www.weather.ir.سایت سازمان هواشناسی ایران.6
ــلیمانی.7 ــژاد   سـ ــک نـ ــادیرقلی کوچـ ــا و قـ ــفی، عبدالرضـ ــتان(،کریم، یوسـ ــل  «):1382زمسـ ــش عوامـ ــی نقـ بررسـ

ــر دبــی مجلــه ،»اي ســیالبمــدل منطقــهبمنظــور ارائــه روداي گرگــانهــاي حــداکثر لحظــهفیزیوگرافیــک حوضــه ب
.  161-175، تهران، صص40سال دهم، شماره پیاپی، علوم کشاورزي و منابع طبیعی

حوضــه نقــش عوامــل هیــدرو اقلــیم در وقــوع ســیل «):1381بهــارمحمــود حبیــب نــژاد روشــن (کــریم و ســلیمانی،.8
، تهران.1شماره،55جلد مجله منابع طبیعی ایران،،»نکارود

، چاپ اول، تهران.  دانشگاه پیام نورانتشارات آب و هواي ایران،):1375(علیجانی، بهلول.9
، چاپ دوم، مشهد.  انتشارات دانشگاه فردوسی مشهدیم شناسی،هوا و اقل):1385(علیزاده امین و همکاران.10
،»ام تغییــرات مجمــوع بــارش ســاالنه در ایــران زمــینظــنبررســی«):1375(حســنعلی و ابوالفضــل مســعودیانغیــور،.11

، تهران.  1، سال اول، شماره نیوارمجله 



139297پاییز،11، شماره سوماي، سال ریزي منطقهفصلنامه برنامه

ــاییز  .12 ــود خســروي (پ ــارش، حســین و محم ــه، نگ ــروزي، فاطم ــدل): «1392فی ــ،ســازيم ــییشپ ــدبین و بررســی رون
، مرودشــت، 7اي، ســال دوم، شــماره ریــزي منطقــهفصــلنامه برنامــه، »هــاي منتخــب اســتان فــارسایســتگاهدر بــارش 
.  77-91صص 

ســال مجلــه محــیط شناســی،،»تغییــرات زمــانی بــارش ایــران«):1385زمســتان(محمــدي حســین و مجیــد جــاوري.13
.  87-100، تهران، صص 40شماره ،32

پایــان نامــه رطوبــت و ســاعات آفتــابی در تهــران،بــارش،رونــد تغییــرات دمــا،):1380(مــریم و همکــاران،محمــدي.14
، تهران.  دانشگاه تربیت مدرس،جغرافیا و اقلیم شناسیکارشناسی ارشد

روانــاب -اي ســیالب و بــارشهــاي تحلیــل منطقــهمقایســه مــدل«):1382تابســتان تی (ریاضــو داوودســعیدمریــد،.15
-196، تهــران، صــص38، شــماره ســال دهــم، مجلــه علــوم کشــاورزي و منــابع طبیعــی،»هرمزگــاناســتاندر شــرق 

181  .
گ رهـاي بـز  شناسـایی الگوهـاي گردشـی پدیـد آورنـده سـیالب      «):1384بهـار و تابسـتان  (سـید ابوالفضـل  مسعودیان،.16

.161-183، زاهدان، صص 5شمارهسال سوم،، و توسعه، مجله جغرافیا»در کارون
ــارانحســین ویرموســوي،م.17 ــا  ):1384(همک ــانات دم ــه نوس ــران بمنظــور   ومطالع ــرب ای ــه شــمال غ ــارش در منطق ب

.دانشگاه تبریز،جغرافیاي طبیعین نامه کارشناسی ارشدپایاارزیابی روند تغییر عناصر اقلیمی،
18. Broks, K.N. Foliot, P,Gregersen, H,M., Thames, J.L. (1991): Hydrology and the

management of Watershed, Iowa State University.
19. Drosdowsky,W. (1993): An Analysis of Australin Seasonal  Rainfall anomalies 1950-

1987, Inter national Journal OF Climatology.
20. Ghafouri R.A, (1996): Deterministic analysis and simulation of runoff  in urban

catchment, Ph.D,Theses,Wollongong University,Wollongong NSW, Australia.
21. karunaniti,N,Grenny,W.J,withley,D.and Bovee,K, (1994): Natural Networks For River

Flow prediction,j,Computing IN Civil Engineering.
22. Laurenson, E. M, (1964): A catchment storage model for run off routing. Journal of

hydrology.
23. Maidment, D. R, (1993): A spatially distributed unit, hydrograph by using GIS in

application hydrology and  water of geographic information system in water resources
management.

24. Sharifi,F,And M,J Boyd, (1994): A Comparision of the SFB and A WBM rainfall-runoff
models,25th Congress of the International Association of Hydrologeologists/ International
Hydrology&water Resources Symposiom of the Institution of Engineers, Australia,
Adelaide.



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

