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چكيده:
رگبار عامل اصلي توليد سيالب ،رواناب ،فرسايش خاك و غيره است .مشخصههاي مهم هررگبار تأثيرهاي متفاوتي در
سيالب حاصل دارد .الگوي بارش تابع شدت بارش برحسب زمان است .اين الگو درحالت يك اوجي با مثلث تقريب زده
ميشود .اگر طول نقطه اوج رگبار معلوم باشد ،آنگاه شکل تابع شدت رگبار بهصورت يك مثلث براي حوضه در اختياار
است .اين مقاله چهرة جديدي از تابع شدت رگبار را در پهنه هاي مختلف ايران در نظر گرفته و زمان اوج رگباار را باه
صورت رابطهاي غيرخطي برحسب مشخصههاي مهم ديگر رگبار (ارتفاع ،مدت بارش و شدت اوج رگبار و )...ارايه مي-
دهد .تعداد کل ايستگاههاي اندازهگيري رگبار (باران سنج ثبات وزارت نيرو يا سينوپتيك سازمان هواشناسي)  693است.
تعداد ايستگاههاي قابل قبول در بازه زماني کمتر از شش ساعت 061عدد است .پهنه بندي بار اساا حاداکثر باارش
روزانه انجام و ايران به هفتناحيه تقسيم شده است .نمونهاي از رگبارهاي هرناحيه با مدت دوامهااي مختلاف باا روش
نمونهگيري سيستماتيك انتخاب شده است .رگبارهابي با مدت دوام کمتر از شش ساعت رفتار مناسبي را در تمام نواحي
هفتگانه دارند و  %36/3آنها يك اوجي هستند .درصد کل رگبارها يك اوجيحادود  %63/3از رگبارهااي کال کشاور
(بازههاي زماني  01دقيقه تا  34ساعت)را شامل است .رگبارهاي کمتر از شش ساعت و تك اوجي تحليل شدهاند .رابطه
بين زمان اوج با ساير مشخصات رگبار و با استفاده از تحليل رگرسيون يك و چند متغيره خطي و غيرخطي براي نواحي
هفت گانه ايران انجام و رابطه مناسب براي هر ناحيه پس از آسيبشناسي الگو باهدسات آماد .مناساب تارين الگوهاا
غيرخطي (تمام لگاريتمي)است .اين الگوها براي ناحيههاي اول تا پنجم سه متغيره تمام لگاريتمي شامل مشخصههااي
مدت دوام (  ) Tdو نسبت ارتفاع بارش ( )Pبه شدت اوج( ) Ipاست .بهترين الگو براي دو ناحيه ششم و هفتم دو متغيره
تمام لگاريتمي بر حسب مدت دوام به دست آمد .مقايسه الگوهاي فوق با کارهاي ساير پژوهشگران نشان از برتري اين
الگوها دارد.
واژههاي كليدي :الگوي زماني بارش ،زمان اوج ،نمونه گيري سيستماتيك ،رگرسيون ،ايران.
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 -1مقدمه
رگبار عامل اصلي ايجاد سيالب است .سيالب شکلهاي متفاوتي برحسب مشخصات مختلف رگبارها دارند .مشخصه-
هاي مهم رگبار مانند :مدت(  ،) Tdارتفاعکل( ،)Pزمان اوج (  ،) Tpشدتاوج (  ،) I pاحتمال وقوع ،الگوي بارش ( ) ) I(tو
غيره تأثيرهاي متفاوتي در سيالب خروجي دارند .الگوي بارش يا شکل رگبار همان تاابع شادت باارش( )  ) I(tاسات.
نمودار شدت -مدت ( )IDتقريب مستطيلي اين تابع است .اين تابع در واقع يك موج ورودي ،حوضه آبريز يك سامانه
( )Systemو سيالب حاصل موج خروجي اين سامانه است .اگر سامانه را پاياي زماني ( )LTIو موج ورودي (رگبار) را
مستطيل در نظر بگيريم ،آنگاه پاسخ (سيالب) يك اوجي فرض ميشود .اين الگو سادهتارين فارض در ماورد ساامانه
حوضه است .برخي از روشها مانند استداللي و  SCSرگبارطرح را مستطيلي فرض ميکنند .اين مستطيل از منحناي-
هاي شدت -مدت -فراواني ( )IDFبهدست ميآيد[ . ]01اگر شکل واقعي تقريبي خوبي از تابع رگباار طارح در اختياار
باشد ،دقت سامانه در توليد سيالب افزايش مييابد .اگراين تابع تكاوجي فرض شود ،آنگاه مثلث تقريب مناسبي از تابع
)  I(tاست .ميتوان اين مثلث را نيز با مستطيلهايي کوچك تقريب زد (شکل )0و دقت برآورد سايالب را افازايش داد.
يعني به حالت طبيعي رگبار و سيالب مولد نزديكتر شد .شکل ( )0اين موارد را به تصويرکشيده است .مشخص کاردن
تقريب مثلثي تابع شدت رگبار نياز به تعيين عاملهاي ارتفاع بارش (مساحت مثلث) ،مدت دوام باارش (قاعاده مثلاث)،
زمان اوج يا ضريب اوجگيري (پاي ارتفاع مثلث) است .زيرا هر مثلث با اين سه عامل مساتقل معلاوم اسات .دو عامال
ارتفاع و مدت بارش بهسادگي از روي منحني IDFيا تحليل رگبارهاي منطقه محاسبه ميشوند[ .]00بناابراين مشاکل
اصلي برآورد زمان اوج اين تابع در تخمين تابع شدت بارش است.

شكل -1تابع مستطيلی رگبار(سمت چپ) و مثلثی آن (سمت راست) به همراه سيالبهاي حاصل

اولين مقادير هربارش صرف تلفات اوليه و ثانويه ميشود .بارندگيهايي که بيشترين مقادار باارش خاود را در اولاين
چارك فرو ميريزند ،قسمتي از شديدترين بارش آنها صرف نفوذ اوليه ميشود .لذا سيالب حاصال از ايان رگبارهاا باه
نسبت اوج کوتاهتري دارد .درحالي که رفتار چارك چهارم بر عکس بوده و به نسبت دبي اوج بزرگتري ايجااد مايکناد.
زيرا بيشترين تلفات در ابتداي بارش تامين شده است .قسمت مهمي از تالش محققان صرف چاركبندي شادت رگباار
شده است .عدهاي ازپژوهشگران نيز پا را فراتر نهاده و زمان اوج را با تحليل رگبارها تخمين زدهاند .کارهاي انجام شده
به شرح زير است.
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  )(1975)( Keifer & Chuالگوي زماني رگبار طرح شهر شيکاگو را باا اساتفاده از منحنايهااي IDFبارآوردکردهاند.آنها بارندگي شهر شيکاگو را تحليل و زمان اوج رگبار طرح (  ) Tpرا براي ايان شاهر معاادل ( 1/673چهاارك
دوم)بهدست آوردهاند.
  )1975( Pillgrim & cordery ،)1973( Sifalda ،)1973( Preul & Papadakisو )1978(Desbordesتابع شدت رگبار طرح را با استفاده از روابط  IDFتعيين نمايند.
  (1980) Yen & Chowرگبار طرح مثلثي را با کمك روابط  IDFارائه نمودهاند .زمان اوج براي تعداد زيادياز رگبارهاي کاليفرنيا ،ايلينويز ،نيوجرسي و شمال کارولينا بررسي و زمان اوج رگبارطرح 1/6تا ( 1/3چارك دوم) به-
دستآمده است.
الگوهاي کارشده توسط محققان فوق خطي است .اغلب موردي و براي رگبارهاي کوتاه مدت يك يا چند شهر کار شده
است .هم چنين آنها فرض کردهاند که تمام رگبارهاي کوتاه مدت تك اوجي (مثلثي) است .اين مقاله چهرة جديدي از
تابع شدت رگبار ( )  ) I(tرا معرفي ميکند .پهنه بررسي کل کشور ايران ( 061ايستگاه سينوپتيك يا بارانسنج ثبات) در
 7اقليم است .هر اقليم جداگانه بررسي شدهاند .رگبارهاي هر ايستگاه از نظر مدت دوام بازهبندي و درصد رگبارهاي تك
اوجي (مثلثي) هر بازه مشخص شده است .الگوهاي خطي و غيرخطي (قابل تبديل به خطي) بين زمان اوج (  ) Tpو ساير
مشخصات قابل دستر هر رگبار ،شامل :ارتفاع کل بارش( ،)Pتداوم ( ) Tdو شدت اوج (  ) I pرگبار برآورد و بهترين
الگوي هراقليم مشخص شده است .الگوها به علت حجم زياد فقط در بازه شش ساعته بررسي شدهاند .درصد رگبارهاي
تك اوجي در نواحي هفت گانه ايران برحسب بازههاي زماني نزولي است.
 -2مواد و روشها
 -1-2الگوي توزيع زمانی بارش و بارش طرح
هررگبار مشخصههاي متعددي دارد .تابع شدت بارش ( IDيا الگوي توزيع زماني بارش) مهمترين اسات .ارتفااع ياا
عمق بارش (سطح زيرمنحني) ،مدتدوام (دامنهتابع) ،زمان و ارتفاعاوج اين تابع است .رگبار طرح براي برآورد سايالب
طرح بهکار ميرود .اين الگو ميتواند حداکثر باران محتمل ) ،)PMPرگبار استاندارد پروژه ( (SPSيا رگبار خاصي (باا
دوره بازگشت معين براي پايهزماني مشخص) باشد .اغلب الگوي زماني رگبار طرح در بارشهاي کوتاه مدت يك منحني
تك اوجي (شبيه يك مثلث) است .بنابراين تقريب مثلثي براي آن مناسب است .درحالي که اغلب شادت رگباار ثابات و
تابع شدت در اين حالت مستطيلي فرض ميشود .شکل مستطيلي بسيار دور از واقعيت است .درحالي که شکل مثلثي به
تابع شدت رگبار نزديکتر است .اگر ارتفاع( )Pمدت بارش (  ) Tdو زمان اوج رگبار (  ) Tpمعلوم باشد ،آنگاه شکل مثلثاي
رگبار با اين سه عامل مستقل مشخص ميشود Tp .در شکل مثلثي ميتواند در يکي از چاركهاي زمان پاياه ر دهاد.
الگوي زماني بارش به بررسي قرار گيري  Tpدر چاركها ميپردازد.
 -2-2نمونهگيري و تعيين حجم نمونه
نمونه بخشي از جامعه است که بهطور تصادفي اساتخراج و اساتنبا هاايي در ماورد جامعاه باا آن انجاام مايشاود.
نمونهگيري روشهاي مختلفي دارد که هر روش با توجه به هدف نمونهگيري و خصوصيات جامعه مورد مطالعاه انتخااب
ميشود .اگر استخراج نمونه از جامعهها و پديدههاي طبيعي باشد ،روش نمونهگيري سيستماتيك با صرفهجويي اساساي
در وقت و هزينه همراه و کاراتر است .به همين دليل نمونهگيري سيستماتيك در اکثر جامعههاي طبيعي مانناد :جامعاه
يك ماده معدني در يك ناحيه ،جامعه قطر درختان يك جنگل ،جامعه بارندگي در ايستگاههاي يك ناحيه و نظاير اينهاا
توصيه شده است .نمونهگيري سيستماتيك حاضر مناسب است[.]0
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 -1 -2-2نمونهگيري سيستماتيك
دادههاي جامعه را  Y1 , Y2 ,...,Yr ,...,Yk ,...,Yr  k ,...,Y2k ,...,Yr  2k ,...,Y3k ,...YNبه حجم حجم  Nدر نظر گرفته و
واحدهاي آن از  0تا  Nشمارهگذاري ميشوند .انتخاب نمونه سيستماتيك  1  kبه حجم  nاز اين جامعه بهترتيب زير
انجام ميشود :يك عدد از واحدهاي  0تا  kمثالً واحد شماره  rرا انتخاب و آن را واحد اول نمونه قرار ميدهيم ( .) Yr
سپس به عدد  rبهترتيب مضارب صحيح  kرا اضافه ميکنيم تا شماره واحدهاي بعدي نمونه مشخص شوند .اين عمال
را آنقدر ادامه ميدهيم که شمارهاي بزرگتر از  Nبهدست آيد .سپس نمونهگيري متوقف ميشود k .را فاصله نمونهگيري
مينامند .نمونه به حجم nبا فاصله kبهصورت  Yr , Yr  k , Yr  2k ,...,Yr  jk ,...,Yr  (n1)kبهدست ميآيد[.]0
 -2-2-2تعيين حجم نمونه
تعيين حجم نمونه ( )nاز روي جامعه شيوههاي مختلفي دارد .نوع تحليل بعدي ما از نمونه در انتخاب شيوه موثر است.
اگر هدف انجام تحليل رگرسيوني بر روي نمونه باشد ،رويکرد خاصي براي محاسابه حجام نموناه وجاود دارد کاه باه
ضرايب رگرسيون جامعه (پارامترها) و دقت برآورد آنها (بازههاي اطمينان) تاأکيد ميکند .ايان رويکارد حجام مناساب
نمونه را به منظور کاهش پهناي بازه اطمينان تعيين و به تخمين پارامترهاي جامعه ميپردازد[ .]7حجم نمونه به گونهاي
انتخاب ميشود که پهناي بازهاطمينان حول ضرايب رگرسيون جامعه با پهناي تعريف شده مطابق باشد .باازه اطميناان
متقارن(  011)0- درصدي براي ضريب رگرسيون استاندارد شدة يك جامعه (  ) B jمطاابق رابطاه ( )0اسات کاه B̂ j
برآورد ضريب رگرسيون استاندارد P ،تعداد پيشگوها R 2 ،ضريبتعيين چندگانه R 2xx ،ضريبتعيين جزئاي باين  jاُماين
j

پيشگو و  P-0پيشگوي باقيمانده است[.]7
1  R2

()1

)(1  R 2xx )(n  P  1

B̂ j  t 1  / 2;n  p  1) 

j

برآورد  nدر دو گام اوليه (  ) n و نهائي (  ) n tانجام ميشود .برآورد اوليه مطابق رابطه ( )3است که پارامتر Wنصاف-
پهناي کل بازه اطمينان فرض ميشود .فرض براي برآورد  n براسا عوامل پيشگوي ثابت و غيار اساتاندارد گذاشاته
شده است W .درصحت محاسبات نقش بسيار مهمي دارد .زيرا دقات پارامترهااي محاسابه شاده را تعياين مايکناد.
 z 1  / 2چندك نرمال استاندارد است .رابطه ( )0نشان ميدهد که بازههاي اطمينان حول يك ضريب رگرسيون خاص
جامعه( ) B jداراي پهناي مشخصي است n  .بايد يك عدد صحيح باشد .اگر غيرصحيح باشد ،به عدد بزرگتر گارد ماي-
شود .اين روش حجم نمونهاي را به ماا مايدهاد کاه پهنااي باازهاطميناان باراي ياك عامال پيشاگويخااص( ) x j
مقدارمشخصي است R 2 .و هم  R2xxjبايد درعمل قبل از جمعآوري دادهها محاسبه شوند.
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1  R2 

P1
 1  R 2 
xx j 


()2

 Z(1  / 2) 

n  

W



برآورد نهايي  n tبارابطه ( )1انجام ميشود .فرض اين رابطه براسا
( )1بسيار دقيق است .تعيين  n tهدف معادله ( )1است .آنهم بهگونهاي که نصف پهناي بازه مورد نظر درکنترل محقق
باشد .با اين حال تنها  %31شانس وجوددارد که بازه ازآنچه مشخص شده بزرگتر نباشد .دليل آن با بررساي دقياق تار
معادله ( )0روشن ميشود .دقت کنيد که پهناي بازه به  R 2و  R 2xxبستگي دارد که هر دوي آنها از نموناهاي باه نموناه
پيشگوهاي تصادفي و استاندارد شده است .معادله

j

ديگر تغيير ميکنند .در نتيجه پهناي بازه براي يك حجم نمونه ثابت با تکرار فرآيند تغيير خواهدکرد .باه هرحاال ايان
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امکان وجود دارد تا معادله ( )3را به نحوي تغييرداد که احتمال اينکه بازة به دست آمده از مقدار موردنظر بيشاتر نباشاد،
افزايش يابد .به اين منظور بايد معادله ( )0با يك عامل ضربي اصالح شود ،آنهم به گونهاي کاه محقاق تقريبااً حادود
) 100(1  درصد اطمينان داشته باشد که بازه اطمينان محاسبه شده با همان پهناي خاص يا کمتر از آن بهدست ميآياد.
مثالً اگر مدّ نظر باشد که Wبهدست آمده به احتمال %41از نصف پهناي موردنظر بزرگتر نباشد   %20 ،اسات ،يعناي
تنها  %11شانس وجود دارد که نصف پهناي بازه اطمينان حول  B jبزرگتر از  Wخاص باشد .ميتوان حجام نموناه را
براي بازه اطمينان محاسبه کرد و بعالوه طوري رابطه ( )0را اصالح کرد که ) 100(1  درصد مطمئن بود بازه اطمينان باا
پهناي موردنظر يا کمتر از آن بهدست آيد .رابطهاي جديد با باهکاارگيري ايان اساتدالل و اعماال در رگرسايون هااي
چندمتغيره حاصل ميشود که  n tاصالح شده را ميدهد .اين رابطه حجم نمونهاي باه محقاق مايدهاد کاه بتواناد باا
) 100(1  درصد اطمينان تضمين کند که
کرده نيست.
()3

Bj

مورد نظرش داراي پهناي بازه اطميناني است که فراتر از آنچاه مشاخص

P1



 2
)  (1  ;N 1

 n  P  1


2
  1  R2
 
 1  R2
 
xx j


) Z (1  / 2
n t  
 W

) 2(1  ;N 1مقدار بحراني توزيع کي دو با  n-0درجه آزادي است[.]7
استفاده از روابط ( )0و ( )1نياز به تخمين اوليه چند پارامتر مجهول دارند .اين مجهوالت عبارتانداز :ضريبتعيين الگوي
2
کامل رگرسيوني(  ) Rو ضرايب تعيين هر يك از متغيرهاي مستقل در مقابل ساير متغيرهاي مستقل که باا نمااد R 2xx
j

نشان داده شدهاند .چون تخمين اوليه بعضي از اين مجهوالت در اختيار نيست ،توصيه ميشود که ابتدا نمونهاي مقدماتي
با حجم کم (حجم  ) n iاز جامعه گرفته شود[ .]7سپس  R 2و  R 2xxاز روي اين نمونه با رگرسيون تخمين زده شود[.]7
j

 -3-2-2رگرسيون
تحليل رگرسيون شامل دو بخش است .بخش نخست :برازشالگو ،برآورد ضرايبالگو ،جدول تحليلواريانس و برآورد
ضريبتعيين و غيره .رد يا قبول اين موارد با آزمونهاي  F ، tيا مقدار احتمال انجام ميشود .اگر الگو در اين بخش رد
نشد ،بايد بخش دوم بهنام تحليل باقيماندهها (آسيب شناسي) الگو انجام شود .اين تحليل اسا رگرسيون است و قبول
يا رد الگو را رقم ميزند .تحليل باقيماندهها ميتواند بهخوبي ضعف الگو را نشان دهد .آسيب شناسي برقراري فرض-
هاي پايهاي شامل :نرمالبودن ،پاياييواريانس ،عدموجودروند ،بررسي دادهپرت ،استقالل باقيمانده و متغيرهاي اضافي
است .رسم باقيماندهها ،آمارههاي  tيا مقدار احتمال( ،)P-valueآماره دوربين -واتسن ،آماره کوك ،و خصوصيات
اهرمگون باقيماندهها ابزار الزم در آسيبشناسي الگوهاي رگرسيوني است[6و.]01
 -3-2دادهها و منطقه مورد مطالعه
تجزيه و تحليل الگوهاي بارشهاي کمتر از  3ساعت مطابق تحقيقات و پژوهشهاي انجام گرفتاه در سراسار جهاان
بيشترين مورد را دارد .زيرا اين رگبارها بيشتر شکل يك اوجي را دارند .لذا الگوي زماني بارش مثلثاي بهتارين انتخااب
براي اين رگبارهاست .کليه محققان الگوي زماني بارش را يك اوجي فرض کردهاند[3،3،7،4،9،00و .]01
ايران از نظر بارشهاي حداکثر  13ساعته به هفت منطقه بارشي همگن تفکيك شده است[ .]1پهنهبندي ايران بر حسب
رگبارهاي مختلف انجام نشده و پژوهشي فراي اين مقاله است .لذا همين پهنه بندي را انتخاب نمودهايم .جادول ( )0و
شکل ( )1اين پهنهبندي را نشان ميدهد .تعداد کل ايستگاههاي اندازهگيري رگبار (بااران سانج ثباات وزارت نيارو ياا
سينوپتيك سازمان هواشناسي)  693است .اطالعات اين رگبارهاي درسازمان ماديريت مناابع آب اياران (وزارت نيارو).
6

تعداد ايستگاههاي قابل قبول در بازه زماني کمتر از شش ساعت 061عدد است .اين رگبارها به صورت جاداول شادت-
مدت شامل  01311رگبار از مجموع  061ايستگاه پهنه بندي شده در هفت ناحيه همگن با همکااري و مسااعدت ايان
سازمان دراختيار قرار گرفته است.]1[ .
جدول -1ردهبندي جامعه رگبارهاي ايران بر اساس تداوم رگبار و نواحی حاصل از پهنهبندي
Region/
Ranking
'0<T<10
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شكل  -2نقشه پهنه بندي حداكثر بارش روزانه ايران

 -3تجزيه و تحليل
 -1-3غربال و انتخاب رگبارهاي كمتر از  6ساعت
دادههاي دردستر  693ايستگاه موجود در کشور ( 041ايستگاه سينوپتيك هواشناسي و  103ايستگاه باران سانج-
ثبات وزارت نيرو ) است .آمار رگبارهاي کمتر از شش ساعت اغلب آنها کامل نيست .لذا غربال دادههاا ضاروري اسات.
ابتدا ايستگاههايي که طول دوره آماري آنها بسيار کوتاه است از دور خارج شدهاند .حادود  %13ايساتگاههاا طاول دوره
آماري کوتاه دارند .سپس ايستگاههايي که در طول دوره آماري خود داده مفقودياند نيز از دور خارج شدهاند .زيارا داده
مفقود نمونه را اريب ميکند و دقت محاسبات بعدي را زير سوال ميبرد [ .]6تعداد اين ايستگاهها حدود %61است .نتيجه
نهايي  061ايستگاه است که تحليلهاي بعدي روي آنها انجام شده است .رگبارهاي تك اوجي ايستگاهها با تداوم کمتر
از شش ساعت در هر ايستگاه مشخص و استخراج شدهاند .رگبارهاي تك اوجي در بازه زماني کمتار از شاش سااعت
7

(بيشتر از  01دقيقه) حدود  %36/3از رگبارهاي اين ايستگاهها را در اين بازه زماني باه خاود اختصااص مايدهاد.نتايج
حاصل از اين تحقيق نشان ميدهد که رگبارها يك اوجيحدود  %63/3از رگبارهاي کل کشور در بازههااي زمااني 01
دقيقه تا  34ساعت را شامل است.
بررسي رگبارهاي انتخابي نشان داد که به ندرت دو رگبار در يك روز ر داده .لذا بارش حداکثرروزانه تقريبي از رگبار ر
داده در همان روز است .لذا پهنهبندي بارش حداکثر  13ساعته ميتواند براي رگبارهاا نياز مناساب باشاد .نموناهاي از
رگبارهاي کمتر از شش ساعته هريك از ايستگاههاي اين نواحي هفتگانه با نمونهگيري سيستماتيك انتخاب و تحليل-
ها روي اين نمونه انجام شده است.
حجم نمونه با روابط ( )0و ( )1محاسبه شده است .نمونهگيري پس از تعيين حجم نمونه قابل انجاام اسات .جادول ()1
حجم و ساير مشخصات نمونههاي انتخابي را براي نواحي هفتگانه نشان ميدهد.

جدول -2تعيين حجم نمونه براي رگرسيونهاي چند متغيره
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متغيرهاي مناسب که ميتوانند الگوي مثلثي را تحليل کنند عبارتاند از :مدتاوج :مدت کل بارش (  ،) Tdارتفاع کال
بارش( ،)Pشدتاوج (  Ip .) I pتابعي ضربي از  Tdو Pاست .اين متغيرها از روي دادههاي نمونه محاسبه شادهاناد .نارم
افزار  SPSS,15با روش ورود ( )Enter methodبراي تحليل رگرسيوني به کارگرفته شده است .باقي مانادههااي
مورد نظر ()Pressاست .زيراچون آسيب شناسي را بهتر نشان ميدهند[ .]01ابتدا الگوهاي يك متغياره خطاي مرساوم
باتوجه به کارهاي محققان انتخاب و تحليل شدند .زيرا تاکيد اغلب پژوهشگران بر اين الگوها بوده است .الگوهايخطي
8

يك و چندمتغيره براي هرهفت ناحيه برکليه متغيرها برازش داده شد که اين الگوها به علت آسيبهاي اصلي هماه رد
ميشوند .مهمترين موارد رد رفتار باقيماندههاست.
الگوهاي چندمتغيره غيرخطي (قابل تبديل به خطي) بردادهها برازش داده شد .مشخصاات الگاوههااي قابال قباول در
جدول ( )6آمده است .معادله اين الگوها مطابق روابط ( )6تا ( )01است .واحد  Tpو  Tdسااعت .واحاد Pميلايمتار و I p
ميليمتر بر ساعت است.
( )3الگوي انتخابي ناحيه دوم
) Ln (Tp )  0 / 609 Ln (Td )  0 / 427Ln( P  Ip
( )3الگوي انتخابي ناحيه دوم
) Ln(Tp )  0 / 637 Ln(Td )  0 / 391Ln( P  Ip
( )3الگوي انتخابي ناحيه سوم
) Ln(Tp )  0 / 567 Ln(Td )  0 / 482Ln ( P  Ip
( )7الگوي انتخابي ناحيه چهارم
) Ln(Tp )  0 / 613 Ln(Td )  0 / 319Ln( P  Ip
( )4الگوي انتخابي ناحيه پنجم
) Ln(Tp )  0 / 674 Ln(Td )  0 / 324Ln( P  Ip
( )9الگوي انتخابي ناحيه ششم
) Ln (Tp )  0 / 679 Ln (Td
( )01الگوي انتخابي ناحيه هفتم
) Ln (Tp )  0 / 725 Ln (Td
جدول  -3خصوصيات الگوهاي ضريب اوج گيري ناحيه هاي يك تا هفت
7

6

5

3

4

2

1

) Ln(Tp )  0 / 609 Ln(Td )  0 / 427Ln( P  Ip

الگوي )1
D-W

Adj-R2

R2

P-Value

1/606

0/545

0/546

0/000

حدود اطمينان  %55ضرايب

ضرايب الگو

0/524

1  0 / 609

-

-

-

0/001

0/664

0/170

Max-Cent.L

Min-Cent.L

Max-Cooks

Min-Cooks

Max -S.D.R

Min -S.D.R

آماره F

0/004

0/164

0/000

2/563

-2/767

655/7

0/060

0/651

) Ln(Tp )  0 / 637 Ln(Td )  0 / 391Ln( P  Ip

الگوي ) 2
D-W

Adj-R2

R2

P-Value

حدود اطمينان  %55ضرايب

2/04

0/565

0/570

0/000

0/704

0/570

-

-

-

0/000

0/664

0/170

Max-Cent.L
0/130

2  0 / 427

ضرايب الگو

1  0 / 637

 2  0 / 391

1
2
3
4
5
6
7
6
5
10

Min-Cent.L

Max-Cooks

Min-Cooks

Max -S.D.R

Min -S.D.R

آماره F

11

0/006

0/170

0/000

1/656

-2/456

1303/3

12

) Ln(Tp )  0 / 567Ln(Td )  0 / 482Ln( P  Ip

13

الگوي ) 3
D-W

Adj-R2

R2

P-Value

1/666

0/545

0/550

0/000

حدود اطمينان  %55ضرايب

ضرايب الگو

14

0/463

1  0 / 567

-

-

-

0/000

0/745

0/220

Max-Cent.L

Min-Cent.L

Max-Cooks

Min-Cooks

Max -S.D.R

Min -S.D.R

آماره F

17

0/006

0/070

0/000

1/766

-2/751

653/6

16

) Ln(Tp )  0 / 613 Ln(Td )  0 / 319Ln( P  Ip

15

0/155

0/652

الگوي ) 4
D-W

Adj-R2

R2

P-Value

حدود اطمينان  %55ضرايب

1/553

0/560

0/565

0/000

0/705

0/521

-

-

-

0/000

0/127

0/072

Max-Cent.L
0/104

2  0 / 482

ضرايب الگو

1  0 / 613

2  0 / 319

15
16

20
21
22

Min-Cent.L

Max-Cooks

Min-Cooks

Max -S.D.R

Min -S.D.R

آماره F

23

0/005

0/125

0/000

2/255

-2/265

562

24

) Ln(Tp )  0 / 674 Ln(Td )  0 / 324Ln( P  Ip

الگوي ) 5
D-W

Adj-R2

R2

P-Value

1/650

0/567

0/566

0/000

حدود اطمينان  %55ضرايب

ضرايب الگو

0/555

1  0 / 674

-

-

-

0/006

0/554

0/053

Max-Cent.L

Min-Cent.L

Max-Cooks

Min-Cooks

Max -S.D.R

Min -S.D.R

آماره F

6

0/745

2  0 / 324

25
26
27
26
25

0/004

0/055

0/150

0/000

1/632

الگوي ) 6
D-W

-2/675

1343

) Ln (Tp )  0 / 679 Ln (Td
Adj-R2

R2

P-Value

حدود اطمينان  %55ضرايب

30
31

ضرايب الگو

32

1  0 / 679

33

2/142

0/523

0/523

0/000

0/720

0/635

Max-Cent.L

Min-Cent.L

Max-Cooks

Min-Cooks

Max -S.D.R

Min -S.D.R

آماره F

34

0/004

0/162

0/000

1/535

-2/653

1105/5

35

0/025

) Ln (Tp )  0 / 725 Ln (Td

الگوي ) 7
D-W

Adj-R2

R2

P-Value

حدود اطمينان  %55ضرايب

36

ضرايب الگو

37

1  0 / 725

36

1/717

0/543

0/543

0/000

0/756

0/652

Max-Cent.L

Min-Cent.L

Max-Cooks

Min-Cooks

Max -S.D.R

Min -S.D.R

آماره F

35

0/0155

0/003

0/051

0/000

2/063

-2/623

653/6

40

نمادها TP :زمان اوج Td .زمان پايه P .ارتفاع كل باار Ip ..شاد اوج D-W .آماار دورياي  -واتسا  Min-Cook .و  Max-Cooksحادالل
وحداكثرآمار كوك Min -S.D.R .و  Max -S.D.Rحدالل وحداكثر بااليماناد  )Pressو  Min-Cent.Lو  Max-Cent.Lحادالل وحاداكثر
اهرمگون مركزي
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 -4جمع بندي و نتيجهگيري
رگبارهاي هفتناحيه از نقشه پهنهبندي حداکثر بارش  13ساعته ايران انتخاب و تحليل شدهاند .هادف ايان تحقياق
بهدست آوردن تقريب مثلثي تابع شدت بارش (تابع شدت– مدت يا الگوي توزيع زماني باارش) اسات .مادت و ارتفااع
بارش از روي نمودارهاي شدت -مدت -فراواني قابل برآورد است .کافي است مدت زمان نقطه اوج را بهدست آورد .بين
مدت زمان نقطه اوج با ساير مشخصات قابل دستر رگبار مانند :ارتفاع کل بارش ،مدت زمان کل بارش ،شدت اوج و
ارتفاع ايستگاه روابطي وجود دارد .ابتدا تمام رگبارهاي اين نواحي هفتگانه انتخاب و دستهبندي شدهاناد .ايان تقسايم
بندي براسا مدت بارش و تعداد نقا اوج هر رگبار است .بررسي تحقيقات و پژوهشهاي انجام گرفته ديده ميشود که
بارشهاي کمتر از  3ساعت بيشترين مورد تجزيه وتحليل در مناطق خشك جهان است .ايران نياز در کمربناد خشاك
کره زمين قرار دارد .اين رگبارها اغلب يك اوجياند و حدود  %63/3از رگبارهاي کل کشور را شامل است.
تحقيق توجه و تمرکز اين پژوهش بر رده کمتر از 3ساعت قرار داده شده است .شايان ذکر است بيشتر حوضههاي آبريز
کشور نياز به رگبارهاي با تداوم کمتر از  3ساعت دارند و رگبارهاي با تداوم بيش از  3ساعت رفتاار مناسابي را از نظار
برآورد مثلثي از خود نشان نميدهند يا بهعبارتي ميل به چنداوجي دارند که خود نياز به اتخااذ تادابير وياژهاي دارد و از
موضوع اين تحقيق خارج است .رگبارهاي رده کمتر از  3ساعت با استفاده از جداول مربو اساتخراج و ياك باه ياك
مورد بازبيني و وارسي چشمي قرار گرفتهاند .چنداوجيها حذف و تحلي روي رگبارهاي تك اوجي صورت گرفته اسات.
حجم نمونه با هدف تعيين يك رابطه رگرسيوني براي جامعه رگبارهاي رده کمتر از 3ساعت باراي هار ياك از ناواحي
هفتگانه تعيين شده است .روش نمونهگيري سيستماتيك به منظور استخراج نمونه با نارم افازار  Rانتخااب و تحليال
رگرسيوني صورت گرفته است .ابتدا الگوهايخطي يك وچندمتغيره براي هر هفت ناحيه برکليه متغيرها برازش داده که
متأسفانه اين الگوها همه رد ميشوند .تاکيد محققان مختلف بر اين الگوهاست .سپس از الگوهااي غيرخطاي اساتفاده
شده است .الگوهاي قابل قبول براي هرناحيه در روابط ( )6تا ( )01آمده است .باتوجه به اين تحليالهاا مايتاوان ايان
الگوها را به کار بست .نتايج حاصل از اين پژوهش مطابق زير است.
 -0فقط حدود  %63/3از رگبارهاي کل کشور تك اوجي است .لذا تقريب مثلثي براي اين درصد ازآنها مناسب است.
-1درصد تك اوجي بودن رگبار با افزايش مدت دوام کم ميشود .رگبارهاي بيش از  3ساعت در ايران اغلب چناداوجي
است .لذا تقريب مثلثي براي آنها مناسب نيست .بنابراين بايد راهکارهاي ويژهاي براي تحليل آنها به کار برد.
 -6الگوهاي رگرسيوني خطي يك يا چند متغيره بين عوامل مختلف رگبارهاي کمتراز  3ساعت که توسط ساير محققان
کار شده برقرار نيست و رد ميشوند.
 -3الگوهاي رگرسيوني غيرخطي بين عوامل مختلف رگبارهاي کمتر از  3ساعت برقرار است و جواب مناسبي ميدهند.
 -3پهنهبندي انجام شده در ايران براسا بارش حداکثرروزانه است .اول پهنهبندي رگبارها با مدت دوامهااي کمتار از
 13ساعته خارج از اين پژوهش است .دوم بررسي رگبارهاي انتخابي نشان داد که به ندرت دو رگبار در يك روز ر داده.
لذا بارش حداکثرروزانه تقريبي از رگبار ر داده در همان روز است .لذا اين پهنهبندي ميتواند براي رگبارها نيز مناساب
باشد.
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Abstract:
Storms, as the main cause of producing floods, runoffs, soil erosion and the like, have important
specifications which affects differently on the resulting floods. Temporal patterns are functions of rainfall
intensity in time. These patterns in their one-peak states are estimated by triangle. If the length of the storm peak
point is given, then the triangular shape of the storm intensity function for the basin is available. In the present
study, a new profile for storm intensity function in different regions in Iran is considered and according to other
important specifications such as rainfall amount, rainfall duration, and storm peak intensity, the storm peak time
is measured in a nonlinear relationship. The total number of storm gauging stations throughout Iran is 396. The
number of the acceptable stations in terms of the rainfall duration less than 6 hours is 130. According to
maximum daily precipitation, Iran is regionalized to 7 areas. A sample of each area’s storm with different
duration is selected by systematic sampling method. The results showed that the storms with duration less than 6
hours behave properly in all our regions and about 43.6% of them have one-peak. About 34.6% of the total
storms in Iran have one-peak and contain 10 to 48 hours duration. In this study, the analyzed storms had onepeak and less than six hours duration. Through linear and nonlinear regression and multiple regressions, the
relationship between peak-time and other storm specifications was gained for all the regions in Iran. The most
fitted patterns were nonlinear (log-regression) patterns. These patterns include 3 log-regression variables, namely
duration specifications (Td), the proportion of rainfall amount (P) to rainfall intensity (IP), for regions 1 to 5. The
best pattern for regions 6 and 7 was gained through 2 log-regression variables according to rainfall duration.
Comparison of the presented patterns in this study showed their advantageous over other patterns which had
been suggested so far.
Keywords: Temporal Pattern, Peak-Time, Sampling Method, Regression, Iran
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