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 الگوي توزيع زماني بارانهاي شديد دركرمانشاه به روش رتبه بندي پيلگريم

  

  رامين بيدل

عضو هيات علمي مركز تحقيقات  كشاورزي و منابع طبيعي كرمانشاه و دانشجوي دكتري اقليم شناسي 

  دانشگاه اصفهان

  

  

  چكيده

عيتهايي از شرايط جوي را بازگو مي كند، بطوريكه با ثابت بارندگي در دو جزء مكان و زمان، هريك جداگانه واق مطالعه 

بنابراين درك چگونگي رفتار . نگهداشتن يكي از اين اجزاء، نوع نتايجي كه دريافت مي گردد نيز متفاوت خواهد بود

 بارندگي  ومطابقت آن با الگوها و مدلهاي از پيش تحقيق شده مي تواند كمك قابل توجهي در طراحي پروژه هاي

محيطي اعم از سازه اي و غيره نمايد در اين پژوهش، با مطالعه رگبارهاي ايستگاههاي قديم و جديد كرمانشاه و پس از 

جداسازي رگبارهاي شديد، و بي بعدسازي آنها، الگوهاي توزيع زماني بارش مبتني بر روش محاسباتي پيلگريم ارائه 

به منظور بررسي استقالل دوره ها با رتبه هاي بدست  )k-square(براي تاييد اين الگوها از آزمون خي دو. شده است

مورد، مشخص گرديد  2273با بررسي كليه رگبارهاي ايستگاهها به تعداد . آمده درقالب جدول توافقي استفاده گرديد

عداد تمركزت. رگبارها را شامل شده اند 82%ساعته  6تا1و گروههاي  32% "ساعته حدودا 1رگبارهاي گروه بارش 

الگوهاي بدست آمده در . ساعته تيپهاي بارشي ويژه اي را در اين منطقه معرفي مي كند 6تا  1رگبارها در گروههاي 

ساعته به دليل استقرار اوج بارندگي در چارك زماني دوم  3و2و1ايستگاه قديم، مشابهتي را در گروه تداومي بارش 

درايستگاه جديد، الگوهاي . ارش آن در چارك زماني سوم قرار داردساعته، حداكثر ب 6نشان مي دهد در حاليكه گروه 

 .ساعته، با الگوي متفاوتي مشاهده مي شود 3ساعته ديده شده و گروه  6و2و1مشابه در تداومهاي 

 

 .پيلگريم، جدول توافقي، كرمانشاه, بارش،  الگوي توزيع زماني:  واژه هاي كليدي
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  مقدمه

هرجند كه خود  باران يكي از كليدي ترين عناصريست كه مورد توجه قرارمي گيرد ط به علوم زمين،در مطالعات مربو          

به عنوان نتيجه اي ازشرايط خاص اتمسفري محسوب مي شوداما بازيگري اين عنصر حياتي هم به محيط تعادل مي بخشدو 

ت زماني ومكاني آن در طوالني مدت،اقليم هر ازآن سلب مي كند افت وخيزهاي بارندگي همراه با تغييرا هم ترازمندي را

پرباراني وكم (منطقه را به كمك ساير عناصر جوي نشان مي دهد، حذف و يا برخورد محافظه كارانه با مقادير كرانه اي باران 

ظر در موضوع آب وكشاورزي را غافلگير مي كند چون عادت كرده ايم شرايط متوسط را هميشگي در ن دخيلمديران )باراني

گرفته و فراموش مي كنيم كه ما تعيين كننده نيستيم بلكه جزيي از سامانه طراحي شده اي قلمداد مي شويم كه مي بايست 

  .سازگاري را با محيط پيرامون خود بياموزيم
سازه بحث توزيع زماني بارش به چگونگي پراكنش مقدار هر رگبار در واحد زمان مي پردازد كه درك اين مسئله براي طراحي 

كنترل سيالب و سامـاندهـي ساحل رودخانه، حفاظت خاك از , هاي هيدروليكي دررودخانه ها با اهداف ذخيره و تأمين آب

وتهيه هيدروگراف سيل كه مبناي محاسبات ابعاد و نكات فني سازه مي باشد ) Design Storm(جنبه دستيـابي به رگبارطرح 

پخش زماني  مقادير باران در طول مدت بارش كه مبتني بر داده ها و اطالعات  شناخت نحوه. بسيار حياتي قلمداد مي شود

محلي باشد ضمن ارائه نماي دقيق از ويژگيهاي بارش منطقه و تسهيل دستيابي به هيدروگراف سيل مي تواند مدرك قوي در 

براي . در اين زمينه به شمار آيد)  S.C.S(تاييـد يا رد بكارگيري الگـوهاي غيربومي همچون الگـوهاي تيپ دفتر حفاظت خاك

از  1990و 1967درسال  ]8[و ]Huff7 [. بدست آوردن الگوي توزيع زماني بارش افرا دمتعددي فعاليتهايي را انجام داده اند

يكنواختي در يك شبكه باران سنجي به  "ايستگاه باران سنج ثبات در شرق ايالت ايلينويز اياالت متحده كه بطور نسبتا 49

ساعته را پس از فيلتركردن داده هاي اوليه و  48تا  3رگبار شديد با دامنه زماني  261مابل مربع توزيع شده بود 400ساحت م

هاف مشاهده كرد كه بخش زيادي از مجموع بارندگي . را مورد تجزيه و تحليل قرارداد 1966تا  1959مربوط به دوره آماري 

دگي منطقه و تعداد كل رگبارها در دوره زماني اندكي اتفاق مي افتد؛ بنابراين تصميم بدون مالحظه مدت رگبار، ميانگين بارن

هر يكچهارم را چارك . گرفت رگبارها را بر اساس يكچهارم زمان رگبار كه بيشترين مقدار بارش را داشته طبقه بندي نمايد

  .نامگذاري كرد Q4 ,Q3 ,Q2 ,Q1ناميد و رگبارهاي  مربوطه را 

Pilgrim  وCordery  ]9[  آناليز هيتوگرافها براي سيالب طراحي در سيدني استراليا را مبتني بر منحني هاي 1975درسال ،

IDF  انجام دادند و نتيجه گرفتند كه رگبارهاي طراحي استخراج شده از داده هايIDF نماينده كليه رگبارها نمي  "عموما

همان سال روش ديگري را براي توسعه  در. و سنگين ناشي شده اند از بارشهاي شديد IDFتواند باشد چرا كه منحني هاي 

پايه  16مراحل محاسباتي اين روش براي . هيتوگراف طراحي تشريح نمودند كه به روش محاسباتي يا رتبه بندي موسوم است

وهمكاران   Decio E. Cruciani. رگبار شديد در سيدني استراليا انجام گرفت 50ساعت و براي  24دقيقه تا  10زماني از 

دقيقه فصول  120تا  60رگبارهاي شديد . مدلهاي توزيع زماني بارندگيهاي شديد را در پيراسيكاباي برزيل بدست آوردند ]6[

 20پايه  3اين مدلها با . براي توليد مدلهاي توزيع زماني بكارگرفته شد 2000تا  1966باراني اكتبر تا مارس در دوره زماني 

  . ساعته مورد ارزيابي قرار گرفت 2دقيقه اي براي رگبارهاي  30پايه  4ساعته و 1ي رگبارهاي دقيقه اي برا
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 A Rahman از روش رتبه بندي پيلگريم در منطقه  ]10[همكاران وGold Coast  ايستگاه  22كوئينزلند استراليا كه شامل

كيلومتر  7ايستگاهها حداقل، . اند كرده مذكور استفادهدر اطراف ناحيه  كيلومتر 90باران سنج بوده و در منطقه اي به شعاع 

الگوهاي بدست . سال بوده است 7/31سال آمار پيوسته و طول متوسط دوره آماري  نيز  6از هم فاصله داشته و داراي حداقل 

دوره زماني از  8براساس  Australian Rainfall and Runoff( ARR 87 ( ناميد و با الگوهاي  UWS 2004آمده را نامبرده 

در هر دو روش مشابه هم مي باشد ولي  ايشان دريافت كه بيشترين درصد مقادير. ساعت مقايسه نمود 72دقيقه تا  30

  .موقعيت مقادير حداكثر، بطور معناداري با هم فرق مي كند

   Shian-jen Wuدر. هنگ كنگ پرداختند درتوليد استوكاستيكي الگوهاي معرف زماني باران  به شناسايي و ]11[همكاران و 

پس از . واقعه مورد استفاده قرار گرفته است 8289ايستگاه خودكار به تعداد  16اين تحقيق، داده هاي بارندگي ساعتي از 

-Advanced-Central peak( تقسيم بندي اوليه رگبارها به چهار تيپ توليد منحني هاي تجمعي بدون بعد بارندگي و

Uniform-Delayed  (براي كليه رگبارها و بدست آوردن مختصات مربوطه به منحني تجمعي  12قسيم مدت بارش به ت و

  . تحليل مولفه مبنا به منظور گروه بندي الگوهاي بارندگي استفاده كردند بدون بعد و هيتوگراف، از تحليل خوشه اي  و

ي تحقيقاتي به منظور تعيين الگوهاي توزيع زماني درايران نيز پژوهشهاي متعددي در قالب پايان نامه هاي دانشجويي و طرحها

الگوي توزيع زماني باران را در ايستگاه مهرآباد تهران به روش محاسباتي يا رتبه بندي  ]1[اسكندري. بارش انجام شده است

Pilgrim تداومهاي در  "بدست آورد، نتايج نشانگر اين موضوع است كه رويداد بلوك بيشترين بارش از لحاظ زماني، اوال

 8ساعته در وسط تداوم زماني و در بارشهاي  4و 3و  2اين مسئله در بارشهاي كوتاه مدت مانند  "مختلف متفاوت بوده، ثانيا

الگوي توزيع زماني باران  ]2[بزرگ زاده . ساعته در اوايل بارش اتفاق افتاده است 12ساعته در انتهاي بارندگي و در بارشهاي 

نامبرده . نطقه شمال كشور متشكل از پنج ايستگاه بابلسر، رامسر، رشت، انزلي و سنگده را بدست آوردساعته در م 24طراحي 

 سال و 10ساعته را طي يكدوره مشترك آماري به طول حداقل  24و  12و  6و 2و 1داده هاي مربوط به بارشهاي حداكثر 

ارائه . سال را برآورد كرد 200تا  2ني با دوره بازگشت مقادير بارندگي براي تمامي سريهاي زما سال استخراج و 20حداكثر 

ساعته به همراه پارامترهاي آماري، نشانگر اين موضوع است كه نسبت  24ساعته به بارش  Tنتايج به صورت نسبت بارش 

تقسيم منطقه ايشان . انزلي مي باشد مذكور براي نواحي شرقي، شامل بابلسر و رامسر بيشتر از نواحي غربي متشكل از رشت و

  . دفتر حفاظت خاك را معرف بهتري براي  ناحيه غربي مي داند IAالگوي تيپ  غربي مناسب دانسته و را به دو ناحيه شرقي و

ايستگاه  6الگوي توزيع زماني باران را در منطقه شمال كشور، حوضه هاي خزر شرقي و غربي و به كمك  ]3[همكاران  تلوري و

و احتماالتي ميانه بدست  Pilgrimو ترسيمي  Huffبا كاربرد روشهاي احتماالتي  نوشهر، رامسر و رشتانزلي، بابلسر، گرگان، 

ساعته، از يكنواختي برخوردار بوده كه با افزايش  18آنان دريافتند كه در روش ترسيمي، الگوهاي تيپ بارش بيشتر از . آوردند

حفاظت  ضمن آنكه در مقايسه با الگوهاي تيپ دفتر. گرديده استتداوم بارش، شدت بارش كاسته شده و توزيع آن يكنواخت 

الگوي  ]4[رضئي. داشته است IAخوبي با الگوي  "خاك، تنها الگوي احتماالتي چارك دوم و ميانه چارك دوم همخواني نسبتا

اتي، هرشفيلد و محاسب Pilgrimايستگاه به روشهاي  13توزيع زماني و مكاني بارشهاي كوتاه مدت استان تهران را در 

ساعته  12و  6و  2و  1در روشهاي رتبه بندي و احتماالتي، كليه رگبارها در چهار پايه زماني . بدست آورد Huffاحتماالتي 

ميانه تداوم رگبار  نقطه اوج بارندگي در رگبارهاي استان تهران در "اين تحقيق مشخص شد كه عموما در. طبقه بندي شدند

و  Huffايستگاه باران سنج ثبات در استان سمنان، از دو روش  7با استفاده از داده هاي  ]5[ختيطالب بيد  .قرار دارد

Pilgrim محاسباتي الگوي توزيع زماني باران را در � ������	 
� ��� ���� ����� ����	 � ��� . �	 ���� ����� ���	
�
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  		� !�" #$%&� '(�� )�ول و چهارم، كمترين فراواني وقوع را داشته اند؛ ضمن بيشترين احتمال وقوع و چاركهاي ا

ساعته كمترين فراواني را دارا  12ساعته، بيشترين فراواني و تداوم  3آنكه در رگبارهاي چارك اول و سوم، رگبارهاي با تداوم 

  .بوده اند

به دليل سهم بيشتر (ه در كرمانشاه ساعت 6و  3،  2،  1انجام اين تحقيق، بدست آوردن الگوي توزيع زماني بارانهاي  هدف از

ايستگاه داراي باران سنج ثبات  در محدوده شهر كرمانشاه و به روش 2به كمك داده هاي ) آنها نسبت به ساير تداومها

همچنين در  و) D.A.D(تداوم  - مدت  -نتايج حاصل از اين پژوهش مي تواند در طرح سطح. مي باشد Pilgrimمحاسباتي 

ضمن آنكه مطالعه بارندگيهاي محلي به منظورآگاهي يافتن از طول . استفاده قرار گيرد احي منطقه موردتعيين سيالب طر

 شكل گيري ايده هاي نو در برنامه ريزي و حدود زيادي مي تواند در و چگونگي تسهيم قطعات زماني تا ،مقدار مدت بارش

   .مديريت منابع آب راهگشاباشد

  

  هاموادوروش

در محدوده شهر كرمانشاه ) شركت سهامي آب منطقه اي غرب(اين پژوهش از ايستگاههاي متعلق به وزارت نيرو  در             

 15داده هاي خام به صورت گرافهاي باران سنج ثبات تهيه ونسبت به جداسازي رگبارها با گام زماني ).1شكل (استفاده گرديد

  .ارائه گرديده است) 1(مشخصات اين ايستگاهها درجدول . دقيقه اقدام شد

        

  

 

  مشخصات ايستگاههاي مورد استفاده   :1جدول

 نام ايستگاه
دوره 

 آماري

تعداد سال 

 آماري

  تعداد رگبارها

  1364 19 45-69 كرمانشاه قديم

 12 67-80 كرمانشاه جديد
909  
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بنابراين بـه منظـور تحليـل مناسـبتر، ابتـدا      باتوجه به اينكه رگبارهاي استخراج شده داراي پايه هاي زماني مختلفي مي باشند، 

طبقه بندي شدند سپس بر اساس مقدار ميانگين بارش هرگروه تـداومي،  ) 2(رگبارها در گروههاي تداوم مشخص مطابق جدول 

د بارشهاي شديد و يا به عبارتي، رگبارهايي كه مقدار ريزش آنها بيش از ميانگين گروه مربوطه بود انتخـاب گرديدنـد كـه تعـدا    

  .ارائه شده است) 3(نهايي شده آنها به منظور انجام محاسبات بعدي در جدول 

      

  

  

  

  

  

  دامنه زماني گروههاي تداوم بارش  : 2جدول

  گروه تداوم بارش

  )ساعت(

  دامنه زماني رگبارها

  ساعت
  درصد فراواني

1  
2  
3  
6  

9  
12  
18  
24  

>5/1  

  5/2تا كمتر از 5/1

  4تا كمتر از  5/2

  5/7تاكمتراز  4

  5/10تا كمتراز  5/7

  14تاكمتراز  5/10

  20تاكمتراز  14

 28تاكمتراز  20

32/31  

11/20  

63/16  

86/15  

72/5  

65/4  

81/3  

33/1  

  

 

  رگبارهاي شديد منتخب :3جدول 

  )ساعت(گروههاي تداوم بارش   

 جمع 6 3  2 1 نام ايستگاه

 442 86 82 101 173 كرمانشاه قديم
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  روش رتبه بندي يا محاسباتي پيلگريم

دراين روش، با تقسيم هر گروه تداوم بارش به قطعات چهارقسمتي و محاسبه  مقادير بارنـدگي مربوطـه و رتبـه بنـدي                

ه و رتبه شاخص بصورت معكوس اختصـاص مـي   آنها بر اساس مقدار بيشتر، ميانگين و انحراف معيار رتبه هر قطعه محاسبه شد

. يابد و سپس الگوي نهايي بر مبناي  تنظيم نزولي درصد قطعات بارش و با توجه به رتبه شاخص بدست آمده تعيين مـي گـردد  

و درصـورت لـزوم ازآزمـون    ) chi-square(به منظور مشخص كردن عدم استقالل رتبه ها و دوره هاي مربوطـه، آزمـون خـي دو   

   .شر استفاده گرديد تا الگوي نهايي هر گروه تداوم بارش مورد تاييد قرارگيرددقيق في

 

  ايستگاه كرمانشاه قديم  

ساعته مورد بررسي قرارگرفت؛ نتايج بدسـت آمـده حـاكي از تاييـد همـه الگـوي        6تا  1دراين ايستگاه، گروههاي تداوم بارش   

به دليل بزرگ بودن جداول محاسباتي گروههاي بـارش مـذكوراز   .مي باشدساعته  6تا  1قوي بودن الگوي بارش  تداومها بوده و

سـاعته  بعنـوان نمونـه آورده شـده و      2و1نتايج آزمون خي دو گروههـاي    4شماره  ارائه آنها صرفنظر گرديده وفقط در جدول

  .نيزالگوهاي نهايي را دراين گروههاي تداومي نشان مي دهد 5لغايت  2اشكال

 

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

0 2 5 5 0 7 5 1 0 0
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   ساعته ايستگاه كرمانشاه قديم 1نهايي گروه بارش  الگوي : 2شكل 

  

 

 295 52 64 65 114 كرمانشاه  جديد

 737 138 146  166 287 جمع
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ساعته ايستگاه كرمانشاه قديم 2الگوي نهايي گروه بارش  : 3شكل   

 

 

ساعته ايستگاه كرمانشاه قديم 2تا  1نتايج آزمون خي دو گروههاي  :4جدول   

Chi-Square Tests   ساعته1گروه 

77.768a 9 .000

81.656 9 .000

14.999 1 .000

509

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 27.32.

a. 

 
 

Chi-Square Tests   ساعته2گروه 

64.065a 9 .000

67.698 9 .000

12.050 1 .001

406

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 24.88.

a. 

 

  ايستگاه كرمانشاه جديد

سـاعته    6  تـا  1همراه آزمون خي دو نشاندهنده تاييـد گروههـاي    نتايج محاسبات رتبه بندي گروههاي تداوم بارش به  

نيز الگوهـاي نهـايي    9لغايت  6ساعته را بعنوان نمونه بيان كرده واشكال  2و 1نتايج آزمون خي دو گروههاي  5 شماره وجدول

  .اين ايستگاه درتداومهاي مختلف را نشان مي دهد

 

  ساعته ايستگاه كرمانشاه جديد 2تا  1نتايج آزمون خي دو گروههاي  : 5جدول 
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Chi-Square Tests   ساعته1گروه 

37.247a 9 .000

37.553 9 .000

.985 1 .321

463

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 28.32.

a. 

 

Chi-Square Tests   ساعته2گروه 

21.666a 9 .010

23.413 9 .005

8.573 1 .003

262

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 15.88.

a. 
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  ساعته ايستگاه كرمانشاه جديد 1الگوي نهايي گروه بارش  : 6شكل 
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ساعته ايستگاه كرمانشاه جديد 2الگوي نهايي گروه بارش  : 7شكل   
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  نتايج

بيشترين فراواني رگبارها درايستگاه كرمانشاه قديم و با بررسي تعداد رگبارها در تداومهاي مختلف مشخص شد كه            

، و بارندگي هاي طوالني مدت حداقل وقوع را داشته،اين موضوع مي تواند )84(%ساعته مي باشد 6تا  1مربوط به تداومهاي 

بطور كلي نشانگرنوع مكانيسم بارش والگوهاي فشارسطحي و فوقاني و ماندگاري سامانه هاي بارانزا در منطقه باشد كه به 

  .ياز داردتحقيق بيشتري ن

درصد  65تا  60اتفاق افتاده و بين  48%در گروه بارانهاي يك، دو و سه ساعته، بيشترين مقدار باران در چارك زماني دوم با 

 300%مقدار بارندگي در نيمه زماني اول صورت گرفته است، ضريب تغيير افزايشي بارندگي چارك دوم نسبت به چارك اول 

  .الي اين سه گروه را نشان مي دهدمي باشد كه ضريب اوجگيري با

 با ضريب تغيير و ماليم"بصورت پلكاني  نسبتا ساعته، درصد حداكثر بارش به چارك زماني سوم منتقل شده و 6درگروه بارش

  .در هر چارك به اوج رسيده است كه نشاندهنده كاهش ضريب اوجگيري مي باشد  200%افزايشي كمتر از

با اندكي تفاوت نسبت به . اين چهار گروه قرار گرفته است در 81%يز بيشترين فراواني رگبارها بادر ايستگاه كرمانشاه جديد ن

ساعته داراي الگوي توزيع زماني مشابهي مي باشند يعني همگي اوج بارش را در چارك  6و2 و1ايستگاه قديم، گروههاي بارش 

ه زماني اول روي مي دهد ضريب تغيير افزايشي نسبت به ميزان بارندگي نيز در نيم 65%زماني دوم دارند و بطور متوسط 

ضريب  شكل الگوي و اوج بارش به چارك سوم منتقل شده و ساعته، 3در گروه  اما.ايستگاه قديم، از شدت آن كاسته شده است

  .ساعته ايستگاه قديم شبيه مي باشد 6اوجگيري آن نيز به گروه 

 به منظور بررسي استقالل دوره ها و) k-square(لب جدول توافقي وآزمون خي دو قا ايستگاه در الگوهاي توزيع زماني هر دو

  .همگي مورد تاييد واقع شدند رتبه هاي بدست آمده مورد آزمون قرار گرفت و

  

  

  سپاسگزاري

آقايان مهندس  ايران به اين وسيله از همكاري صميمانه كارشناسان محترم بخش آبهاي سطحي شركت آب منطقه اي غرب

همچنين آقاي مهندس كياست اميريان مديركل محترم وقت امورآب ميرزايي و  مهندس حق انديش وجناب عبائي و, رضي ف

خانم آقاي دكتر محمد احمدي واز , استان كرمانشاه به دليل دراختيارنهادن آمار ايستگاههاي مورد مطالعه قدرداني مي نمايم

منابع طبيعي كرمانشاه نيز به دليل همكاري مستقيم در اجراي اين پژوهش مهندس فرزانه توتك از همكاران مركز تحقيقات 

  .بي شك بدون مساعدت آنان اين راه هموار نمي گشت, سپاسگزارم

  و مراجعمنابع 
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  .1377.دانشگاه صنعتي شريف. عمران آب

  .32-38صفحات  1374بهار،1آب وتوسعه شماره فصلنامه . توزيع زماني بارش براي محاسبه سيالب طراحي.. مصطفي, بزرگ زاده -2
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  .1381.تهران  تحقيقاتي، جلد دوم، پژوهشكده حفاظت خاك وآبخيزداري
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