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  الميا استان يپوش بارش برا يمنحن تعيين

  

  اهللا جليليان حجت

 دانش آموخته كارشناسي ارشد آبخيزداري، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران

  محمد اوژن

  دانش آموخته كارشناسي ارشد آبخيزداري، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران

  وريحاج يمنصور نجف

 آبخيزداري، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران دانشجوي كارشناسي ارشد

  زاد  يقباد رستم

  دانشجوي كارشناسي ارشد آبخيزداري، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران

  

  

  دهيچك

از يل محتمل نيتا حداكثر سين حداكثر بارش محتمل و نهاير سدها به تخمينظ يآب يطرح ها مواقع جهت احداث  در اكثر

محاسبه  يبرا يمتعدد يروشها .كند يدا ميپ  ضرورت يو عمل يدگاه علميده از دين دوپديا ينظور بررسن ميبدو  است

باشد در  يم  پوش ين حداكثر بارش محتمل  استفاده از روش منحنيتخم ياز روشها يكي وجود دارد  حداكثر بارش محتمل

در آن زمان و محور  xكه محور  ينمودار يرو رطقه بك مني يمربوط به بارش ثبت شده برا يه داده هايپوش كل يروش منحن

y ع بارش يه وقايشود كه كل يم رسم  يت خطيشود و در نها يم منتقل است يتميهر دو محور آن لگار و بارش مي باشد

ه هستند كه در گذشت يريمقاد روش چون   نير بارش حداكثر بدست آمده از ايمقاد.، رديگ يم ر آن قراريمشاهده شده در ز

و هزينه هاي رنديمورد استفاده قرار گ  يشترينان بيبا اطم ن حداكثر بارش محتملييتع يند براتوان يم نياتفاق افتاده اند بنابرا

ن مطالعه يج حاصل از اينتا. ديگرد بارش پوش يه منحنياقدام به ته الميا استان يبرا قيتحقن يدر ا .طراحي را كاهش دهند

متر و  يليم  129ساعته  48دوره  يمتر و برا يليم 103الم ياستان ا ساعته مشاهده شده در 24حداكثر بارش كه  نشان داد

  .باشد يممتر  يليم  1016.9 سال كي يمتر و برا يليم  438.4 ك ماهيك دوره ي يبرا

 الميپوش،حداكثر بارش محتمل،  استان ا يمنحن :يديكل يواژه ها
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 مقدمه

ي آبي نظيراحداث سدها، به تخمين حداكثر بارش محتمل و نهايتا حداكثر سيل محتمل نياز است در بسياري مواقع در طرح ها

حداكثر ) 1959(جامعه جغرافي دانان آمريكا . بدين منظور بررسي اين دوپديده از ديدگاه علمي و عملي ضرورت پيدا مي كند

بارش مقداري است كه قوانين فيزيكي امكان پيش حداكثر ارتفاع فرضي محتمل «: را بصورت زير تعريف كرد  بارش محتمل

عبارت محتمل بر اين نكته تاكيد دارد كه امكان . » بيني آن را براي مساحتي معين ، در دوره اي خاص از سال فراهم آورند

ار محاسبه دقيق حداكثر بارش وجود ندارد،زيرا فيزيك جوزمين بخوبي شناخته نشده است و داده هاي اقليمي موجود بسي

از نظر تصور عمومي حداكثر بارش محتمل، محدوده حداكثر بارشي را در بر مي گيرد كه احتمال وقوع آن وجود . تقريبي است 

به عبارت ديگر حداكثر ارتفاع بارش در يك حوزه آبخيز براي مدت بارش معيني و در زمان بخصوصي از سال، به عنوان . دارد

متعددي براي محاسبه وجود دارد روش منحني پوش يكي از روشهائي  روشهاي. ]1[حداكثر بارش محتمل ناميده مي شود

است كه از آن مي توان براي محاسبه مقدار حداكثر بارش محتمل استفاده كرد در روش منحني پوش كليه داده هاي مربوط به 

باشد و هر دو محور آن  بارش مي yدر آن زمان و محور  xبارش ثبت شده براي يك منطقه بر روي نموداري كه محور 

 .لگاريتمي است منتقل مي شود و در نهايت خطي رسم مي شود كه كليه وقايع بارش مشاهده شده در زير آن قرار مي گيرد 

اجراي طرحهاي تاسيسات آبي نياز به مطالعات و تجزيه و تحليل داده هاي آب و هواشناسي دارد و بكارگيري اين تحليل ها  

به همين . ]2[ائي در اجراي موفق اين طرحها از لحاظ اقتصادي و باال بردن عمر مفيد پروژه ها داشته باشدمي تواند نقش بسز

ريزشهاي جوي بصورت برف و باران از عمده . دليل استفاده از منحني پوش بارش مي تواند در رسيدن به اين هدف كمك كند

دازه گيري هاي مستقيم ريزشهاي جوي توسط بارانسنج ثبات، ترين منابع تغذيه آبهاي سطحي و زيرزميني كشور هستند ان

در پاره اي از مواقع نيز ايستگاههاي . معمولي و ذخيره اي توسط وزارت نيرو و سازمان هواشناسي   كل كشور صورت مي گيرد

 .]3[تحقيقاتي توسط سازمانها داير گرديده، و پس از دستيابي به نتايج مورد نظر جمع آوري مي شود

درصد آنها  90ايستگاه رسمي كه  2600با استفاده از فرمول عمومي تناوب و با داشتن آمار باران روزانه بيش از ] 4[رشفيلد ه

حداكثر بارش محتمل  را براي محاسبه مقدار   در اياالت متحده آمريكا قرار داشتند معادله

ميانگين مقادير بارش   محتمل ، مقدار حداكثر بارش PMP ارائه داد كه در اين معادله،

 مقدار ضريب تناوب است كه مقدار اين ضريب را براي محاسبه K انحراف معيار مقادير بارش مشاهده شده وSD مشاهده شده، 

، آمار غير رسمي بارندگي را كه توسط متصديان 1981وي همچنين در سال . بدست آورد 15حداكثر بارش محتمل برابر 

ستگاههاي بارانسنجي برآورد شده بودند جمع آوري كرد و با عبور دادن منحني پوش بر آنها معادله  اي
475.0422TP را  =

در  ] 6[كاپوس و همكاران .]5[زمان به ساعت است  Tبارندگي به ميلي متر و   Pبراي اين منحني پوش بدست آورد كه در آن 

زديك بوشهر واقع در سواحل خليج فارس، يك رابطه گرافيكي جهت برآورد حداكثر بارش مطالعه اي در منطقه حليله در ن

 ]7[كونراد. ساعته ارائه كرده اند 24دقيقه تا  5سال و پايه هاي زماني  100تا   2محتمل و وقايع بارش با دوره بازگشت هاي 

راكي و  .بدست آورد 1اني واقع در جنوب ايالت متحدهرابطه بين مقدار بارندگي و توپوگرافي و ويژگيهاي محلي را براي كوهست

با توجه به  .كردند) آمريكا(با استفاده از تخمين گر هيبريدي اقدام به منطقه بندي فراواني بارش در آالباما  ]8و  9 [كايربي 

ي زيادي جهت در دهه هاي اخير تالشها اهميت سيل محتمل وتاثيرات ناشي از مقدار برآوردي در طراحي سرريز سدها،

سازمان آب منطقه اي تهران با همكاري  مهندسين مشاور مهاب  .محاسبه و برآورد حداكثر بارش محتمل به عمل آمده است

در طرح چند منظوره سد مخزني طالقان با در نظر گرفتن ارقام بارندگي و تبخير از سطح آب اقدام به برآورد نقطه ]10[قدس 

                                                
1
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مقدار بارش محتمل را با ) 11(مهندسين مشاور مهاب قدس. روش آماري و سينوپتيكي نموداي حداكثر بارش محتمل به دو 

حداكثر بارش محتمل  استفاده از روش غير كوهستاني براي استانهاي بوشهر، اصفهان، اراك و همدان تحليل كرده است و مقدار

با   ] 12[جليليان. ساعته برآورد نموده است 24را براي دوره)نوژه(،همدان)فرودگاه(را جهت ايستگاههاي معرف اراك،همدان

ايستگاههاي سينوپتيك شمال ايران منحني پوش بارش را براي اين منطقه ارائه نمود و  ثبت شده در استفاده از دادهاي بارش

ساعت  زمان برحسب tبارش بر حسب ميلي متر و  Pرا براي اين منطقه ارائه نمود كه در آن  P=100/415t 0/3647معادله   

اقدام به برآورد حداكثر بارش محتمل در چند نمونه اقليمي در مناطق جنوبي ايران نموده  ]13[قهرمان و سپاسخواه  .مي باشد

در اين تحقيق از آمار ايستگاههاي سينوپتيك سازمان هواشناسي كشور براي استان ايالم شامل ايستگاههاي سينوپتيك . اند

الم مورد استفاده داده هاي موجود جهت رسيدن به منحني پوش بارش استان اي ده شده و كليهايالم، ايوان، و دهلران استفا

  .قرارگرفته است

  

  مواد و روشها

   منطقه مورد مطالعه

اين استان درغرب سلسله جبال . درصدمساحت كل كشورراتشكيل مي دهد  4/1كيلومترمربع حدود19086استان ايالم با 

دقيقه طول شرقي 10درجه و48دقيقه تا24درجه و45دقيقه عرض شمالي و 15درجه و34ه تادقيق58درجه و  31زاگرس بين

استان ايالم ازجنوب باخوزستان ،ازشرق با لرستان ،ازشمال باكرمانشاه وازسمت غرب . درگوشه غربي كشور قرارگرفته است

،استان ايالم مشتمل 1375البراساس آخرين تقسيمات كشوري درس. كيلومترمرزمشترك باكشورعراق همجواراست425با

شهرستانهاي استان ايالم . آبادي داراي سكنه بوده است 753دهستان و36شهر، 16بخش،17شهرستان ،7بر

مركزاستان شهرايالم است كه بعلت زيبائيهاي طبيعي . آبدانان،ايالم،مهران،ايوان ،شيروان وچرداول ، دره شهرودهلران:عبارتنداز

 ].14 [نام گرفته است فراواني كه داردعروس زاگرس

 

  امنابع داده

در اين تحقيق كليه ايستگاههاي سينوپتيك سازمان هواشناسي كشور كه در استان ايالم واقع مي باشند مورد استفاده قرار 

ساعته ارائه   24بنابراين منابع آماري در اين مطالعه، بارشهاي  . درج شده است 1گرفته است كه مشخصات آنها در جدول 

ايستگاه سينوپتيكي در داخل محدوده مورد مطالعه واقع  3در مجموع تعداد . توسط سازمان هواشناسي كشور مي باشدشده 

ساعته وارد برنامه هاي نوشته  شده در  24بعد از استخراج داده ها از سازمان هواشناسي كشور داده هاي آمار بارش . هستند

تا با استفاده از اين اعداد مقادير بارش حداكثر براي ساير پايه هاي زماني از  و ويژوال بيسيك گرديد ++Cمحيط برنامه نويسي 

عدد آمار بارش حداكثر براي هر پايه  8بدست آيد و خروجي اين برنامه هاكه تعداد )يك سال (ساعت  8784ساعت تا   24

زمان بر   Xالزم به ذكر است كه محور  .زماني بود وارد نرم افزار اكسل شد و سپس نمودار مربوط به اين اعداد رسم گرديد

سپس خطي .  بارش بر حسب ميلي متر و هر دو محور در اين نمودارها به صورت لگاريتمي  مي باشند  Yحسب ساعت ومحور

كه آمار بارشهاي حداكثر را در بر مي گرفت رسم شد و به اين ترتيب براي تمامي ايستگاههاي سينوپتيكي موجود در استان 

  .  هاي موجود منحني پوش بارش براي استان ايالم ارائه گرديدبا استفاده از كليه داده   و در نهايت. يك منحني پوش بدست آمد
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  موقعيت منطقه مطالعاتي در نقشه ايران 1شكل 

  

  

وه اجراي روشيش  

  ++Cساعته وارد برنامه هاي نوشته شده در محيط برنامه نويسي  ويژوال بيسيك و  24پس از اينكه داده هاي مربوط به بارش 

 24ر گرفتن الگوريتمهاي مربوطه از اين اعداد مقادير بارش حداكثر مربوط به ساير پايه هاي زماني از شد، اين برنامه ها با درنظ

عدد  8ساعت را محاسبه مي نمايند و سپس اعداد بدست آمده را به صورت نزولي مرتب كرده و براي هر پايه زماني  8784تا 

شده و منحني پوش بارش براي هر ايستگاه بدست  Excelارد نرم افزار حداكثر را به ترتيب ارائه مي دهند در انتها اين اعداد و

سپس براي كل استان با استفاده از كليه داده هاي بارش مربوط به ايستگاههاي سينوپتيك آن منحني پوش بارش  به . مي آيد

ت مربوط به اين منحني ها معادال. ارائه شده است 5تا 2منحني ها در شكل هاي   رسم گرديد كه اين Excelكمك نرم افزار 

  :براي ايستگاههاي سينوپتيك استان ايالم  بدست آمد كه به شرح زير مي باشند

  :استان ايالم 

P= 01926/30 t 3879/0 )                1معادله(        

  :شهرستان ايالم 

P= 01926/30 t 3647/0 )               2معادله(        

  :شهرستان ايوان 

P= 82/18 t 4351/0 )3معادله(                                 

  :شهرستان دهلران 

                                  P= 6/17 t 442/0                        )4معادله(                                                            
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زمان بر حسب ساعت مي باشد، ضريب همبستگي كليه معادالت فوق  tمتر و  مقدار بارش بر حسب ميلي Pكه در اين معادالت 

  .درصد معني دار هستند 1درصد و اين معادالت در سطح  90بيش از 

1

10

100

1000

10000

1 10 100 1000 10000

زمان ( ساعت) 

 ( 
تر
 م
ي
ميل
 ) 
ش

ار
ب

  منحني پوش بارش استان ايالم

  مقادير بارش حداكثر مشاهده شده

 
منحني پوش بارش استان ايالم 2شكل   

10

100

1000

10000

10 100 1000 10000
زمان  (ساعت)

 ( 
تر
 م
ی
ميل

 ) 
ش
ار
ب

    منحني پوش بارش شهرستان ايوان غرب       

    مقادير بارش حداكثر مشاهده شده   

 
منحني پوش بارش شهرستان ايوان غرب 3شكل   

1

10

100

1000

10000

1 10 100 1000 10000
 زمان ( ساعت) 

 ( 
تر
 م
ی
يل
( م
ش 
ار
ب

  منحني پوش بارش شهرستان ايالم     

  مقادير بارش حداكثر مشاهده شده 

  
  منحني پوش بارش شهرستان ايالم 4شكل 
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10

100

1000

10000

10 100 1000 10000

زمان ( ساعت) 

ر ) 
 مت

ي
ميل

 )  
ش

ار
ب

  منحني پوش بارش شهرستان دهلران 

  مقادير بارش حداكثر مشاهده شده

 
بارش شهرستان دهلرانمنحني پوش  5شكل   

  

  بحث و نتايج

در روش منحني پوش چون از تمام آمار مشاهداتي استفاده مي شود و با كمك نرم افزارهاي كامپيوتري به سهولت و سرعت 

از طرف ديگر  مقادير بارش حداكثري كه . قابل انجام است براي طراحي سازه هاي هيدروليكي براحتي قابل استفاده مي باشد

بدست  مي آيند در عمل ممكن است هيچ وقت رخ ندهند اما  مقادير بارش حداكثر  1روش حداكثر بارش محتمل با كمك

بدست آمده از اين روش مقاديري هستند كه در گذشته اتفاق افتاده اند بنابراين مي توانند براي تعيين حداكثر بارش محتمل  

  .   با اطمينان بيشتري مورد استفاده  قرار گيرند

ز مقايسه بيشترين بارشهاي مشاهده شده در استان ايالم با بيشترين بارشهاي مشاهده شده در دنيا به خوبي مشخص است كه ا

مقدار بارش دراين استان از مقدار بارشهاي حداكثر مشاهده شده در دنيا خيلي كمتر است  و اين تفاوت در بارشهاي طوالني 

كوتاه مدت نيز از مقادير حداكثر جهاني به مقدار زيادي كمتر است به گونه اي مدت به خوبي مشخص است هر چند بارشهاي 

درصد مقادير بارش حداكثر مشاهده شده در دنيا مي  6تا  3كه مقادير حداكثر بارش مشاهده شده دراستان ايالم بين 

شدن در عرض جغرافيايي مياني  اين وضعيت به دليل شرايط آب و هوائي و جغرافيايي خاص اين استان و واقع).4جدول (باشد

به دليل كمبود آمار بارشهاي كوتاه مدت و رگباري مقادير مربوط به منحني پوش مربوط به پايه . و  دوري از دريا مي باشد 

  . ساعت محاسبه نشده است 24هاي زماني كمتر از 

بيشترين بارشهاي  3شده و در جدول بيشترين بارشهاي مشاهده شده در پايه هاي زماني مختلف در دنيا درج 2در جدول 

با مقادير   1مقادير مربوط به جدول  4مشاهده شده در استان ايالم در پايه هاي زماني مختلف درج شده است و در جدول 

 3با هم مقايسه شده اند،  همانگونه كه مالحظه مي شود حداكثر بارشهاي مشاهده شده در استان ايالم بين   2مربوط به جدول

همانگونه كه قبال ذكر شد به دليل نداشتن آمار بارشهاي .درصد مقدار حداكثر بارشهاي مشاهده شده در دنيا  مي باشد  6تا 

 4تا  1ساعت محاسبه نشده است اما با استفاده از معادالت  24كوتاه مدت منحني پوش بارش  براي پايه هاي زماني كمتر از 

مختلف استان ايالم برآورد نمودكه براي استان ايالم مقدار بارش حداكثر برآورد شده  مي توان اين مقادير را براي شهرستانهاي

                                                
1
- Probable Maximum Precipitation 
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ميلي  53/17دقيقه   15ميلي متر  و براي زمان  53/19دقيقه  20ميلي مترو براي زمان  01926/30ساعت   1در پايه زماني 

  )  3جدول . (متر مي باشد

  

  ]15[پايه هاي زماني مختلف بارانهاي حداكثر مشاهده شده در دنيا در 1جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بيشترين بارشهاي مشاهد شده در استان ايالم در پايه هاي زماني مختلف2جدول

  محل  )ميلي متر (ارتفاع بارش   مدت

  شهرستان ايالم  103  ساعته  24

  يالمشهرستان ا  129  ساعته 48

  شهرستان ايالم  166  ساعته 72

  شهرستان ايالم  214  روزه 7

  شهرستان ايالم  4/438  ماه 1

  شهرستان ايالم  7/881  ماه 6

  شهرستان ايالم  9/1016  ساله 1

  

  الم با حداكثر بارشهاي مشاهده شده در دنيايمقايسه حداكثر بارشهاي مشاهده شده در استان ا 3جدول 

هده درصد حداكثر بارش مشا

حداكثر الم از يشده در استان ا

 بارش مشاهده شده در دنيا

حداكثر بارش مشاهده 

 الميشده در استان ا

  )ميلي متر (

حداكثر بارش 

مشاهده شده در  

  )ميلي متر ( دنيا

  زمان

3/5   روزه 2  2467  129 

3/4   روزه 7  5003  214 

  محل  )ميلي متر (ارتفاع   مدت

  )آلمان(باواريا   126  دقيقه 8

  )جامائيكا(پالمب پوينت   198  دقيقه 15

  )آمريكا(ميسوري   305  دقيقه  42

  )چين (شانگهاي   401  ساعت 1

  )چين(مودئوكايدانگ   840  ساعت 6

  جزاير رئونيون  2467  روز 2

  )هند(چراپونچي   5003  روز 7

  )هند(چراپونچي   9300  ماه 1

  )هند(چراپونچي   22454  ماه 6

  )هند(چراپونچي   26461  سال 1
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7/4   ماه 1  9300  4/438 

9/3   ماه 6  22454  7/881 

8/3   ساله 1  26461  9/1016 

  

همچنين از مقايسه مقادير بارش حداكثر مشاهده شده در ايستگاههاي سينوپتيك استان ايالم با هم نتيجه گرفته مي شود كه 

ميزان بارشهاي حداكثر مشاهده شده در شهرستان ايالم نسبت به شهرهاي ايوان و دهلران بيشتر مي باشد و مقادير بارشهاي 

در شهرستان دهلران بيشتر مي شهرستان ايوان غرب نيز از مقادير بارشهاي حداكثر مشاهده شده حداكثر مشاهده شده در 

  باشد
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