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  هيه و ترسيم منحني هاي عمق ـ سطح ـ تداوم در استان تهران ت
 

  سيدعزيز كرمي و  حسين گلبابائي ، عبدالرسول تلوري،سيدمحمد ميراب
 كارشناس ارشد پژوهشي مركز تحقيقات كشاورزي ، عضو هئيت علمي و مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري علمي، دانشيارعضو هيئتبه ترتيب 

 عي استان تهرانو منابع طبي

 
  چكيده

دو عامل بارش و شرايط فيزيوگرافي حوزه در بروز سيالب مؤثر 
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هاي فاقد آمار  براي مطالعه حجم و دبي سيالب در حوزه. باشند 
عت و شود جريان، از تبديل بارش به رواناب استفاده مي بين مقدار، و

وري كه هر چه مدت بارندگ وابطي حاكم است به  ي مدت بارش 
تعيين مقدار واقعي . يابد بيشتر شود، گستردگي آن نيز افزايش مي

ر مطالعات هيدرولوژي و  بارش به ازاء مساحتهاي مختلف امري الزم 
ر . شود منابع آب محسوب مي بدين منظور ابتدا كليه رگبارهاي اتفاقي 

كه داراي مقادير حداكثر و 1346 ـ 137( ساله 31طول دوره آماري 
ن آنها بيشترين تعداد  رگبار210( فراگيري را داشته استخراج و در 

 رگبار به عنوان رگبارهاي حداكثر و فراگير منطقه و رگبارهاي 46
ر با . انتخابي معين شده است استفاده از آمار باران نگارهاي موجود 

 ساعته مشخص 48 ساعته الي 1منطقه، تداوم رگبارهاي انتخابي از 
ر ر ر هر تداوم از آنها استفاده  سم منحنيگرديده تا  هاي همباران 

  . شود
افزار  هاي مختلف با استفاده از نرم هاي همباران در تداوم رسم منحني

ILWISزمين آمار(هاي گراديان بارندگي و ژئواستاتيستيك   به روش
محاسبات الزم براي  Excelافزار  ها به نرم انجام گرفته و با انتقال داده

 انجام گرديد و بر اساس مساحت بين DADهاي اوليه  حنيرسم من
 DADهاي اوليه  محدوده همباران و ميانگين بارش حاصله از منحني

.  ترسيم و ارائه شده استDADهاي نهائي  منحني
ها  دهد كه با افزايش مساحت در كليه تداوم نتايج حاصله نشان مي

ر  عمق بارش كاهش پيدا مي هايي كه از  حنيكند و روند كاهش 
ن بارندگي تهيه شده نسبت به روش ژئواستاتيستيك نسبتاً  روش گرادي

ر آن اتفاق .  بوده است بيشتر حداقل مساحتي كه حداكثر بارش 
 كيلومتر 28 ميلي متري به طور متوسط 5بندي  افتاده، بر اساس طبقه

ر مساحته. مربع به دست آمده است اي عالوه بر اين تغييرات بارندگي 
 ساعته اختالف 36 تا 24 ساعته و 48 تا 36هاي  ثابت در تداوم

  . دهد ا نشان مي بيشتري را نسبت به بقية تداوم
 فراگير، همباران، و داكثر، رگبارDADهاي   منحني: كليديناگواژ

گراديان بارندگي، ژئواستاتيستيك، استان تهران 
  

  مقدمه
و دبي آبدهي حوزه يكي تبديل بارش طرح به رواناب و محاسبه حجم 

باشد كه  هاي مرسوم در مطالعات هيدرولوژي و منابع آب مي از روش
هاي كوتاه مدت  باران. گيرد هاي فاقد آمار جريان انجام مي در حوزه

افتد و  معموالً در سطح كوچكتري باريده و به ندرت يكنواخت اتفاق مي
هر . گيرد  ميهر چه تداوم آن بيشتر شود سطح گسترده تري را در بر

 مركزآن   بارش داراي يك و يا چند مركز بارندگي است و هر چه از
  . شود دور شويم از مقدار بارندگي كم مي

هاي عمراني از جمله عمليات آبخيزداري، اجراء سدهاي ذخيره  طرح
آب، عمليات ساماندهي رودخانه و عمليات راهسازي كه با صرف 

ر مناطق فاقد آمار و اطالعات آب باشد عمدتاً د هاي گزاف مي هزينه
گيرد كه در برآورد دبي طراحي نياز به استفاده از  سنجي انجام مي

بنابراين آناليز رگبارها به ازاء . هاي تبديل بارش به سيالب دارد روش
هاي عمق  سطوح مختلف براي تعيين حداكثر بارش يعني دسته منحني

باشد   ميالزم Depth-Area- Duration  ـ سطح ـ تداوم
)Chow ،1988 و همكاران.(  

هاي مختلفي تعريف   به گونهDADهاي  كارشناسان از منحني
 را DADهاي  منحني) 1368(و نجمائي ) 1364(افشار . اند نموده

. كنند تعيين ارتفاع حداكثر و تداوم بارش در سطوح مختلف توصيف مي
عاتي  را ترتيب دادن اطالDADمنظور از بررسي ) 1374(ميرباقري 

مي داند كه به سهولت بتوان به حداكثر مقدار بارش در بخش يا 
تمامي حوزه آبخيز در مدت زمانهاي مختلف بارش رگبار دست پيدا 

اهميت اين روابط طي سالهاي اخير به علت تأكيد بيشتر بر روي . كرد
اي رواناب در مناطق شهري و غير شهري بيشتر  ريزي غير نقطه برنامه

-سطح- توجه به همين ضرورت تهيه منحني هاي عمقبا .شده است
تدوم و الگوهاي زماني رگبارش ها به صورت يك طرح ملي در مركز 
تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري و توسط پژوهشگران در 
استانهاي مختلف كشور انجام گرفته و يا انجام آن در مراحل پاياني 

و  دياز آن جمله مي توان به بررسي هاي احم مي باشد
و آقارضي و همكاران  )1382(، تلوري و همكاران )1380(همكاران

و زارع ) 1374(و همچنين پايان نامه هاي عقيقي) 1383(
  .  اشاره نمود) 1377(ارناني

 رگبارها به ازاء سطوح تحقيق حاظر تجزيه و تحليلهدف اصلي 
باشد تا بر اساس آن مقادير حداكثر بارش در  مختلف منطقه مي

اي زماني مختلف براي سطوح مختلف تعيين گردد كه به آنها ه پايه
عالوه بر اين . شود هاي عمق ـ سطح ـ تداوم گفته مي دسته منحني

هاي  فراهم نمودن اطالعات پايه براي انتخاب بارش طرح و ويژگي
توان نام  مورد نياز آن جهت برآورد سيالب را از اهداف فرعي آن مي

  .برد
  

 ها مواد و روش
هاي جنوبي البرز  ن تهران در غرب منطقة دشت كوير و در دامنهاستا

 36 و 20ْ الي 35َ طول شرقي و 53ْ الي 51ْدر مختصات جغرافيايي ْ
هاي مازندران در شمال، سمنان در شرق، قم  عرض شمالي بين استان
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و مركزي در جنوب و استان قزوين در غرب واقع شده است و مساحت 
محدوده طرح از لحاظ . باشد متر مربع مي كيلو19000آن در حدود 

اي و دشت  پستي و بلندي به سه قسمت كوهستاني، كوهپايه
هاي البرز  نواحي كوهستاني آن كه شامل كوه. شود بندي مي تقسيم

جنوبي بوده كه نقش مهمي در منابع آب و به ويژه آب شهرهاي 
اي با  انهرژيم بارندگي منطقه مديتر. كند بزرگ تهران و كرج ايفا مي

. باشد هاي گرم و خشك مي هاي سرد و مرطوب و تابستان زمستان
شرايط اقليمي با توجه به سيماي توپوگرافي عمدتاً متأثر از رژيم 

هاي  رطوبتي پيشكوه البرز بوده و فقط در بخش كوچكي از خط الرأس
شمالي حوزه تأثير رژيم خزري ارتفاعي به نحو بسيار كمي محسوس 

  .است
تاي اهداف طرح، شبكه ايستگاههاي هواشناسي بررسي و اقدام راسدر 

هاي بارندگي روزانه ايستگاههاي بارانسنج معمولي و  به تهيه داده
با بررسي آمار فوق . بارندگي هاي كوتاه مدت در باران نگارها گرديد

 ايستگاه باران نگار دوره آماري 22 ايستگاه بارانسنج معمولي و 96در 
 براي تجزيه و وتحليل 77 ـ 78 الي 45 ـ 46ل آبي  ساله از سا32

رگبارها به منظور استخراج رگبارهاي حداكثر و فراگير در استان تهران 
هاي حداكثر و فراگير از قابليت  براي استخراج بارش. انتخاب گرديد

هاي  داده  استفاده شده و با انجام برنامه ماكروExcelافزار  هاي نرم
 ساله براي كليه 32زانه در طول دوره آماري بارندگي به صورت رو

با توجه به اطالعات .  روز مرتب گرديده است365ايستگاهها در مدت 
 درصد ايستگاهها ثبت نموده و 65هايي كه بيش از  حاصله، بارندگي

متر بود در وحله اول استخراج   ميلي35مقادير حداكثر آنها بيش از 
در ميان رگبارهاي فوق تعداد . سيد عدد ر210گرديد كه تعداد آنها به 

 و مقدار )از نظر تعداد ايستگاه ها( رگبار كه داراي فراگيري بيشتر46
 ،)1382،  و همكارانتلوري(داشتندنسبت به بقيه رگبارها رش بيشتر با

براي تعيين . هاي حداكثر و فراگير انتخاب شدند عنوان بارندگيبه 
ار باران نگارها استفاده شده تداوم در رگبارهاي انتخابي فوق از آم

 هابراي اين منظور ابتدا رگبارهاي منفرد با توجه به تداوم آن. است
هر چند كه ). WMO ،1969 و Hershfiled،1969(مشخص شد 

باشد ولي با توجه به  تداوم بارش در تمام باران نگارها يكسان نمي
داد بيشتر موقعيت و اهميت ايستگاه باران نگار، دقت آماربرداري و تع

 اقدام به تعيين ند،هايي كه داراي تداوم نزديك به هم بود ايستگاه
  . تداوم بارش گرديده است

 5 ساعته، 48 رگبار تداوم 4در ميان رگبارهاي حداكثر و فراگير مقدار 
 ساعته، 18 رگبار تداوم 10 ساعته، 24 رگبار 4 ساعته، 36رگبار تداوم 

 6 رگبار تداوم 3 ساعته، 9ر تداوم  رگبا3 ساعته، 12 رگبار تداوم 4
.  ساعته داشته اند1 رگبار تداوم 2 ساعته و 3 رگبار تداوم 2ساعته، 

. يك رگبار هم به عنوان رگبار استثنايي مورد بررسي قرار گرفته است
هاي پائين تعداد رگبار كم به دست آمده، به  علت اين كه در تداوم

 . باشد دت ميدليل فراگيري كم در رگبارهاي كوتاه م
هاي همباران براي رگبارهاي فوق در  مرحله بعد رسم منحني

براي اين كار از دو روش گراديان . هاي مختلف خواهد بود تداوم
رحيمي (استفاده شده است ) زمين آمار(بارندگي و ژئواستاتيستيك 

 كمك ILWISافزار  براي رسم همباران از نرم). 1378 بندرآبادي،

 منطقه اقدام (DEM) اساس نقشه ارتفاعي رقومي گرفته شده كه بر
  . هاي همباران گرديده است به رسم نقشه

 و DEMدر رسم همباران به روش گراديان بارندگي بر اساس نقشه 
افزار فوق   نرمMapclacرابطه گراديان بارش در هر رگبار در بخش 

 Slicingهاي همباران شده و سپس در قسمت  اقدام به تهيه نقشه
بندي و با جدا كردن محدوده استان تهران به پليگون تبديل شده  طبقه
  . است

 Weighted در اين بررس از سه روش ميانگين متحرك وزني
Moving Averageكريجينگ معمولي ، Ordinary 

Krigingكوكريجينگ  Cokrigingهاي  داده. استفاده گرديد
رت عدم تبعيت با بارندگي بايد از توزيع نرمال تبعيت كند و در صو

ها را نرمال كرده تا مراحل بعد انجام  انجام عمل جذر و يا لگاريتم داده
 90هاي موجود ديگر با سطح اعتماد  اين روش نسبت به روش. گيرد

  . اند درصد مورد تأئيد قرار گرفته
 ميانگين متحرك هاي ميانيابي، روش همانطور كه بيان شد از روش

هاي مشاهداتي بر اساس   روش به نقاط دادهدر اين. باشد وزن دار مي
شود و توسط توان وزن دهي كنترل  فاصله بين آنها وزن داده مي

به طوري كه توانهاي كوچكتر وزن ها را به طور يكنواخت تر . شود مي
بين نقاط همسايه توزيع كرده و توانهاي بزرگتر اثر نقاط دورتر را 

نقل از رحيمي (باشد يمعادلة آن به شكل زير م. دهند كاهش مي
   ):1378بندرآبادي، 
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  :كه در آن
λ =اوزان روش ميانگين متحرك وزني (WMA)  

Di = فاصله بين نقاط  
a = توان وزن دهي  
n = تعداد نقاط همسايگي 

 در اين روش تعدادي نقاط به عنوان شاهد در نظر گرفته و با حذف
آنها مقادير برآورد شده بعد از عمل ميانيابي با مقادير مشاهداتي 

روش كريجينگ بر اساس . شود مقايسه و بهترين توان معين مي
ميانگين متحرك وزن دار بوده و مهمترين تخمين گر خطي نااريب به 

نقل از رحيمي (فرمول كلي روش فوق به صورت زير . آيد حساب مي
  :  شده است تعريف)1378بندرآبادي، 

  Z                  )2(رابطه 

  :كه در آن
Z*(xi) = مقدار تخميني متغير  

λi = وزن يا اهميت نمونهi ام   
Z(xi) = مقدار مشاهده شده متغير  

باشد و شرط استفاده از آن نرمال بودن  اين رابطه از نوع خطي مي
جينگ معمولي استفاده شده در اين تخمين از كري.  خواهد بودZمتغير 

ها از توزيع نرمال به جاي استفاده از  و در صورت عدم تبعيت داده

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

هاي اصلي از لگاريتم و يا جذر آنها براي رسم نقشه همباران به  داده
كار گرفته شده و سپس با يك عمل عكس تبديل به مقدار واقعي شده 

  . است
در آمار كالسيك بر هاي چند متغيره  در روش كوكريجينگ مانند روش

توان مقادير را برآورد  اساس همبستگي بين متغيرهاي مختلف مي
  : باشد معادله به شرح زير مي. نمود
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  :كه در آن
Z*(xi) = مقدار تخمين زده شده براي نقطه 

λi=  وزن مربوط به متغيرZ 
λk =  وزن مربوط به متغير كمكيy   

Z(xi) = مقدار مشاهده شده متغير اصلي  

Z(xk) = مقدار مشاهده شده متغير كمكي  
 +GSافزار  در اين روش مقادير بارندگي و ارتفاع ايستگاهها به نرم

 و Co ،Sillانتقال و با رسم واريوگرام و نيم واريوگرام مقادير 
Range مدآ  براي بارندگي، ارتفاع و واريوگرام متقابل آنها به دست.  

براي ارزيابي ميزان دقت و وجود خطا براي انتخاب بهترين روش از دو 
 و (MAE)معيار دقت انحراف يعني ميانگين قدر مطلق خطا 

 استفاده شده به طوري كه بعد از (MBE)ميانگين خطاي انحراف 
محاسبه مقادير فوق هر چقدر اين دو معيار به صفر نزديكتر هستند 

 در مقادير برآورد شده و مقادير مشاهده اي نشاندهنده اختالف كمتر
هاي همباران براي تمام رگبارهاي حداكثر و  رسم نقشه. بوده است

 انجام گرفته كه يك نمونه از آنها ILWISافزار  فراگير انتخابي در نرم
) 1(شكلباشد در   مي1350 اسفند 30 ساعته 24كه مربوط به رگبار 
  .نشان داده شده است

  
 30/12/1350شه همباران منطقه مورد مطالعه طي رگبار نق) 1(شكل

هاي همباران و كالس بندي و رسم خطوط همباران  بعد از رسم نقشه
 مساحت هر پليگون به دست Statisticبا پليگون كردن در قسمت 

 عمق متوسط Excelافزار  آيد با انتقال محدوده و مساحت به نرم مي
 بارش خالص و متوسط بارش بارش، تعيين مساحت افزايشي، حجم

. حداكثر براي كليه رگبارها بر اساس هر دو روش محاسبه شده است
 يعني ستون DADهاي اوليه  با توجه به محاسبات فوق منحني

متوسط بارش حداكثر در مقابل مساحت تجمعي رسم گرديده و به 
  .  ترسيم و ارائه شده استDADهاي نهائي  دنبال آنها منحني

 از مقادير ميانگين بارش مهاي عمق ـ سطح ـ تداو نحنيبراي رسم م
 به دست آمده DADهاي اوليه  در سطوح مختلف كه در منحني

هاي گراديان  مقادير ميانگين بارش حاصل از روش. استفاده شده است
، 1هاي  بارندگي و ژئواستاتيستيك براي محدوده استان تهران در تداوم

ساعته در مقابل مساحت ترسيم كه  48 و 36، 24، 18، 12، 9، 6، 3
  .آمده است) 3(و )2(در شكل هايهر دو نمودار آن 

 

Final mean DAD curv to gradian method
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 سطح ـ تداوم ميانگين حداكثر بارش در استان تهران حاصل از روش ژئواستاتيستيكهاي عمق ـ  منحني) 3(شكل

 
 

  نتايج و بحث
در ميان رگبارهاي حداكثر و فراگير استان بيشترين فراواني مربوط به 

 ساعته بوده است و در ميان ماهها بيشترين رگبار در ماههاي 18تداوم 
هاي  منحني. ا بوده انداسفند و فروردين و سپس آذر و ارديبهشت دار

عمق ـ سطح ـ تداوم بارش حاصل از تحليل رگبارهاي حداكثر و 
ها عمق  دهد كه با افزايش مساحت در كليه تداوم فراگير نشان مي

هايي كه از روش  كند و روند كاهش در منحني بارش كاهش پيدا مي
گراديان بارندگي تهيه شده با شيب نسبتاً بيشتري نسبت به روش 

  . ستاتيستيك بوده استژئوا
 ساعت در 24هاي كمتر از  بيشترين اختالف عمق بارش در تداوم

 48 و 36هاي  و در تداوم. دهد  ساعته نشان مي18 و 12هاي  تداوم
 ساعت وجود 24هاي كمتر از  ساعته اختالف بيشتري نسبت به تداوم

 ساعته تا سطوح سه هزار 6 و 3هاي  اختالف بارش در تداوم. دارد
يلومتر مربع افزايش و سپس از روند آن كاسته شده تا اينكه در ك

 6هاي  در تداوم. شوند  كيلومتر مربع به هم نزديك مي13000سطوح 
 ساعته اختالف بارش در سطوح پائين كم و در سطوح باال افزايش 9و 
افتد بر  حداقل مساحتي كه حداكثر بارش در آن اتفاق مي. يابد مي

 كيلومتر مربع بر 28ميلي متري به طور متوسط  5اساس كالس بندي 
رسم همباران به . اساس ميانگين حداكثر بارش به دست آمده است

روش ژئواستاتيستيك بهتر از روش استفاده از گراديان بارندگي است 
. گيرد كه با توجه به آمار ايستگاهها و انجام عمل انترپوله انجام مي

در كوهستانهاي مرتفع عمالً مقادير ولي به دليل نداشتن مقادير بارش 
بهتر است براي . بارندگي براي اين مناطق درست برآورد نمي شود

اي در  افزايش دقت رسم همباران، مقادير بارندگي به صورت نقطه
گيري است برآورد شده  نقاط مختلف كوهستاني كه فاقد ايستگاه اندازه

  .  همباران شودو سپس بر اساس روش ژئواستاتيستيك اقدام به رسم
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