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 یقاتیتحق ستگاهیا :يمورد (مطالعه خشک نیمه مناطق در بارش یزمان عیتوز يالگو یبررس
  )يرضو خراسان استان سنگانه،

  
  *2یطالب یعل و 1یجندان یعباس شهربانو

  
  

  چکیده
  
 هيکل يبررس با ابتدا ،يرضو خراسان استان سنگانه زيبخآ حوزه در بارش يزمان عيتوز يالگو نييتع يبرا پژوهش نيا در

 و ٦-٩ ،٣-٦ ،١-٣ ،٥/٠-١ >،٥/٠ يها تداوم در منفرد يرگبارها ،٢٠٠٥ -٢٠١٣ يآمار ي دوره طول در يمشاهدات يرگبارها
 جينتا است. شده استفادهگريم  پيل يمحاسبات روش از رگبارها يزمان عيتوز يالگوها هيارا يارب و هشد استخراج ساعته <٩

 زمان شيافزا با و بوده ياول چارک نوع از سنگانه منطقه در داده رخ يرگبارها شتريب که دهد يم نشان پژوهش نيا از حاصله
 از کمتر يتداوم ندهيفرسا يرگبارها از درصد ٦١ ن،يا بر عالوه .شود يم افزوده چهارم تا دوم چارک يرگبارها تعداد به ،رگبار

 از زين مشخص زمان با عيتوز يها داده يآمار يابيارز منظور به ند.هست يسوم و يدوم چارک نوع از اًاکثر و داشته ساعت سه
 ٩ از شتريب و ٥/٠-١ ،٥/٠ از کمتر يها تداوم در که داد نشان آمده دست به جينتا است. شده استفاده اسکوئر يکا آزمون
 الگوها ها، تداوم ريسا در اما ؛دارند استفاده يبرا ييباال تيقابل الگوها و داشته وجود چارک و رتبه نيب يدار يمعن رابطه ساعت،

 يالگو تنها که داد نشان زين SCS پيت يالگوها با آمده دست به يا منطقه يالگوها سهيمقا ن،يا بر عالوه ستند.ين اعتماد قابل
 يرگبارها شتريب که نيا به توجه با نيبنابرا ؛دارند ييباال يهمبستگ بيضر IA پيت با يدوم چارک يها بارش يزمان عيتوز

 يستيبا منطقه نيا در SCS پيت يالگوها از استفاده در ند،هست ساعته ١-٣ تداوم با و ياول چارک نوع از ،سنگانه منطقه
  کرد. اطياحت
 

  .SCS ،گريم پيل روش ،سنگانه زيآبخ حوزه چارک، اسکوئر، يکا آزمون بارش، يالگو :کلیدي يها واژه
  

 سنگانه، يقاتيتحق ستگاهيا :يمورد (مطالعه خشک نيمه مناطق در بارش يزمان عيتوز يالگو يبررس .۱۳۹۵ ع. يطالب و ش. يجندان يعباس :ارجاع
 .۱۲۵-۱۱۷ :۲۲ يران.ا آب  پژوهش مجله ).يرضو خراسان استان
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   مقدمه
 طرح رگبار انتخاب ،يطراح البيس برآورد در نخست گام

 و کل مقدار کل، تداوم رينظ تيخصوص چند با که است
 کل مقدار شود. يم مشخص (باران) بارش يزمان عيتوز

 نييتع ازين مورد يمنيا ي درجه اساس بر ،يطراح بارش
 ييايجغراف يها يژگيو به توجه با زين کل تداوم د،شو يم

 زيآبخ حوزه رهيذخ تيظرف اي ليتعد قدرت و زيآبخ حوزه
 ديبا طرح، رگبار يزمان عيتوز نييتع يبرا شود. يم انتخاب

 يچگونگ الگو نيا که کرد استفاده مناسب يالگو کي از
 همکاران، و (نورا کند يم نييتع يبارندگ يط در را زشير

 نحوه واقع در كه بارش زماني توزيع الگوي ).١٣٨٩
 تأثير ،است بارندگي مدت طول در بارش شدت تغييرات

 دارد اوج دبي زمان و سيالب اوج دبي حجم، بر مستقيمي
 رگبارها، از برخي در كه طوري هب ؛)٢٠٠٢ وماخونتان،ي(

حالي  در ؛دهد مي رخ بارش اوايل در بارش شدت حداكثر
 در يا اواسط در بارش شدت حداكثر ديگر، برخي در كه

 به بستگي كه دشو مي حادث رگبارها پاياني مراحل
 تشكيل فرآيندهاي به توجه با دارد. رگبار تشكيل سازوكار
 مذكور الگوهاي از يك هر ،زيآبخ حوزه سطح در رواناب
 و راد ي(داود ندشو مي موجب را سيالب از خاصي شكل

   ).١٣٨٦ همکاران،
 يمهندس و عمران ،يساز سد ،يزداريآبخ مطالعات در

 اريز است؛ يضرور ،بارش يزمان عيتوز از اطالع ،يزهکش
 به البيس برآورد يبرا بارش يزمان عيتوز يالگو نييتع

 يطراح ،ييروستا و يشهر يها البيس خصوص
 مطالعات نيهمچن و آبگذرها و رواناب دفع يها سامانه

 از رگبارها يزيخ ليس ليپتانس نييتع و خاک شيفرسا
 يطراح بارش توگرافيها است. برخوردار يا ژهيو تياهم
 دروگرافيه اوج مقدار و شکل يرو يتوجه قابل طور به

 يزمان عيتوز ي نحوه نيهمچن گذارد. يم ريثتأ رواناب
 حوزه يساز  هيشب يها مدل يورود يها داده از ،بارش

 ن،يا بر عالوه ).١٣٨٨ همکاران، و زدي ي(حاتم است زيآبخ
 زين نفوذ يندهايفرآ يرو يتوجه قابل طور به بارش يالگو
  ).٢٠١٠ همکاران، و اي(ج گذارد يم ريتأث
 يالگو نييتع و يرگبار يها بارش يزمان عيتوز نهيزم در
 و ها مطالعه متفاوت، يزمان يها هيپا در يزمان عيتوز

 نينخست است. گرفته صورت يمختلف يها پژوهش
 کايآمر ارتش مهندسان را رگبار يها مرخين يرو مطالعات

 هرشفيلد .دادند انجام )١٩٥٩( فريک و نيتول و )١٩٥٢(

 هواشناسي، ايستگاه پنجاه هاي داده از استفاده با )١٩٦٢(
 ٢٤ و ١٨ ،١٢ ،٦ هاي بارش و انتخاب را شديد رگبار ٣٠٠

 هر براي را ميانگين الگوي سپس کرد. استخراج را ساعت
 پايه چهار در الگو اين تشابه لحاظ به كرد. تهيه زماني پايه

 براي شاخص نمودار يك ها آن جداسازي با او زماني،
 با كه داشت بيان و کرد هيارا آمريكا متحده اياالت سراسر
 مختلف، مناطق در ياقليم متفاوت شرايط به توجه
 هاف سپس د.ستنين يكسان بارش زماني توزيع هاي تيپ

 يزمان عيتوز يالگو ،ياحتماالت عيتوز روش با )١٩٦٧(
 در مربعيلومترک ١٠٣٢ وسعت به يا منطقه در را بارش
 استخراج يسنج باران ستگاهيا ٤٩ کمک با و سينويال شرق

 بارش يزمان عيتوز يالگو )١٩٧٥( يکردر وگريم  پيل د.کر
 ديشد رگبار ٥٠ از استفاده با اياسترال يدنيس منطقه در را
 يمحاسبات و يميترس روش به مختلف يزمان يها هيپا با
 ،يميترس روش با سهيمقا در که افتنديدر و کردند هئارا

 گران پژوهش .دارد يتر قبول قابل جينتا يبند رتبه روش
 همکاران و ايج )،٢٠٠٥( واتس ليقب از زين يگريد
 و آواداال )،٢٠١٠( همکاران و النيگ يمجرد )،٢٠١٠(
 و يقاسم و )٢٠١٢( همکاران و يبوستام )،٢٠١٢( وناني

 همکاران و راد يداود و جهان در )٢٠١٤( همکاران
 همکاران و زدي يحاتم )،١٣٨٨( يتلور و يمالئ )،١٣٨٤(
 همکاران و گلکار )،١٣٨٩( همکاران و نورا )،١٣٨٨(
 نهيزم در رانيا در )١٣٩٢( همکاران و يميکر و )١٣٩٠(

 ؛اند داده انجام را هايي پژوهش بارش يزمان يالگو نييتع
 وگريم  پيل يها روش )١٣٨٩( همکاران و نورا نمونه يبرا

 ستگاهيا در بارش يزمان عيتوز يالگو نييتع يبرا را هاف
 نشان آمده دست به جينتا کردند. سهيمقا زابل کينوپتيس

 بوده هاف روش از اتريگو و تر سادهگريم  پيل روش که داد
 يمناسب دقت از مناسب يها داده به يدسترس صورت در و

 وگريم  پيل روش يزمان يالگو سهيمقا .است برخوردار هم
 که داد نشان زين هاف روش درصد ٥٠ احتمال يمنحن

   .است کساني يالگو يدارا عيتوز هر در روش دو نيا جينتا
 يميترس اي نيانگيم روش ،ياحتماالت يها روش از استفاده

 بارش يزمان عيتوز يالگوها نييتع يبرا يبند رتبه روش و
 مانند زين يگريد يها روش .است معمول و قبول قابل
 حفاظت سيسرو پيت يالگو و يمثلث توگرافيها روش
 يبرا ها آن از که دارند وجود )١٩٧٢( )SCS( کايآمر خاک

 و ي(تلور شود يم استفاده بارش يزمان عيتوز يالگو نييتع
 ييايجغراف طيشرا يبرا الگوها ليقب نيا ).١٣٨١ همکاران،
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 همان در فقط و است شده هيته ينيمع و ژهيو يمياقل و
 در استفاده يبرا تا است الزم لذا ؛دارند کاربرد مناطق
 توجه با نيا بر عالوه شوند. يابيارز و سنجش گريد مناطق

 است ازين نگار باران آمار به الگوها نيا هيته يبرا اين که به
. با ستين دسترس در کشور نقاط همه در اطالعات نيا و

 طيشرا در توان يم آمده دست به يالگوها از اين حال
 با يطرف از کرد. استفاده گريد مناطق در مشابه يمياقل

 به مختلفهاي  پژوهش از شده حاصل نتايج تأكيد به توجه
 روش بودن مناسب بر مبني ،كشور داخل در ويژه
 اين در بارش، توزيع الگوي تعيين در محاسباتيگريم  پيل

 در بارش توزيع الگوي تعيين براي روش، اين از پژوهش
  است. شده استفاده سنگانه زيآبخ حوزه

  

  ها روش و مواد
  ها داده و یمطالعات منطقه
 هكتار ٥٠ از بيش مساحت به ،سنگانه يقاتيتحق ايستگاه

 و يشرق ٦٠° ١٥′( مشهد شرق شمال كيلومتري ١٠٠ در
 اطالعات براي ).١ (شکل دارد قرار )يشمال ٣٦° ٤١′

 دو بارندگي، واقعه هر به مربوط مقدار و مدت شدت،
 بارش که است شده نصب ستگاهيا نيا در نگار باران دستگاه

 (رنگاور، کنند يم ثبت متريليم ٢/٠ هر يازا به را داده رخ
 آمار اساس بر ستگاهيا نيا ساالنه بارندگي متوسط ).١٣٨٣

 .است متر ميلي ١٨٠ از كمتر پايگاه نگارهاي باران ساله ١٠
 ستگاهيا کي زين يهواشناس يها داده گريد ثبت يبرا

 سنگانه يقاتيتحق گاهيپا در ١٣٨٧ سال در يرسنجيتبخ
  است. شده احداث

  
 کشور در سنگانه یقاتیتحق گاهیپا تیموقع -1 شکل

 
  رگبار انتخاب

 آمار به بارش زماني توزيع الگوهاي استخراج منظور به
 اين در .است ازين سنج باران هاي ايستگاه ساعتي هاي بارش

 در موجود نگار باران يها دستگاه هاي داده ازپژوهش 
 براي ساله ٩ يآمار دوره طول با سنگانه يقاتيتحق ستگاهيا

 انتخاب منظور به است. شده استفاده ٢٠٠٥-٢٠١٣ دوره
 توزيع الگوهاي تعيين و تحليل و تجزيه يبرا رگبارها
 در سنگانه منطقه در داده رخ يرگبارها کل ابتدا زماني،

 شده استخراج نگار باران يها ليفا از نظر مورد يآمار دوره

 منفرد رگبار ٢٠٢ تعداد رگبارها، نيا نيب از سپس است.
 شده يبند دسته مختلف يها تداوم اساس بر و انتخاب

 رگبارها نيا بعد بدون يمنحن سپس ).١ (جدول است
 يعمود محور ها، يمنحن نيا در که است شده ميترس

 مدت درصد يافق محور و بارش مقدار کل از بارش درصد
 بعد، بدون يها يمنحن هيته يبرا .است تداوم کل از بارش
 کي در وستهيپ وقوع به يها يبارندگ رامقد همه از ابتدا

 از شتريب يها بارش و شده يريگ نيانگيم مشخص تداوم
  شوند. يم انتخاب ديشد يها بارش عنوان به نيانگيم مقدار
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  شده استفاده يرگبارها مشخصات -1 جدول
  <٩  ٦-٩  ٣-٦  ١-٣  ٥/٠-١  >٥/٠  )hr( رگبار مدت

  ٩  ١٥  ٣٨  ٨٤  ٢٥  ٢٥  تعداد
  ٦٢/١٧  ١٠  ٥/٦  ٤  ٤/٣  ٩/٢  )mm( بارش نيانگيم

 
 تعداد توجه قابل کاهش ليدل بهپژوهش  نيا در

  است. شدهي پوش چشم عمل نيا از مشاهدات،
  
  بارش یزمان يالگو نییتع
 يمحاسبات روش از بارش يزمان عيتوز يالگو نييتع يبرا

 هيتجز بر يمبتن روش نيا است. شده استفاده ١گريم پيل
 است. يبارندگ يها بلوک اي اجزا به ديشد يها يبارندگ

 به يزمان ي هيپا هر در يانتخاب يرگبارها ابتدا منظور نيبد
 و رگبار هر در بارش کل مقدار و شده مرتب ينزول بيترت

 هر در يبارندگ ي دوره طول .شود يم ثبت آن رتبه شماره
 ميتقس (چارک) تر کوچک يزمان دوره چهار به يزمان هيپا

 يها ستون در ،چارک هر در داده رخ بارش مقدار و شده
 توان يم اساس نيا بر شود. يم ثبت ٢ جدول شش تا سه

 در بارش مقدار نيشتريب تداوم هر در که کرد مشخص
 مقدا نيشتريب اگر نمونه يبرا است. داده رخ چارک کدام
 چارک بارش کي آن باشد، دهيبار اول چارک در بارش

 و سوم دوم، چارک يها بارش بيترت نيهم به و است ياول
 بر ها چارک در يبارندگ مقدار ند.يآ يم وجود به چهارم،
 ده تا هفت يها ستون در يافتيدر بارش زانيم اساس
 و کي رتبه يبارندگ نيشتريب شود. يم يبند رتبه ٢ جدول
 مجموع که آنجا از رد.يگ يم چهار رتبه يبارندگ نيکمتر
 چارک چند در که يصورت در ؛باشد ده با برابر ديبا ها رتبه

 نسبت به ده از ماندهيباق رتبه باشد، يمساو يبارندگ
 رتبه عنوان به و شده ميتقس ها چارک آن نيب يمساو

 چارک هر در بارش درصد سپس شود. يم ثبت چارک
 بيترت به و شده محاسبه رگبار بارش کل به نسبت

 از فيرد هر در ينزول به يصعود از چهار تا کي يها رتبه
 .شوند يم ثبت ،٢ جدول ردهاچه تا ازدهي يها ستون

 ،ده تا هفت يها (ستون يبند رتبه يها ستون نيانگيم
 هر در شده يبند رتبه يها يبارندگ درصد و )٢ جدول
 در و محاسبه )٢ جدول ،١٤ تا ١١ يها (ستون چارک

 يالگو تينها در ند.شو يم ثبت جدول نييپا يها فيرد
 دست به يزمان هيپا هر در يرگبار بارش يزمان عيتوز

  ).١٩٧٥ ،يکردر وگريم  پيل( ديآ يم
                                                
1- Pilgrim 

  الگوها دقتی ابیارز
 يك از بارش زماني توزيع الگوهاي كه اين به توجه با

 ها چارك و ها رتبه از تصادفي كامالً توزيع با آماري جامعه
 ها، آن دقت ارزيابي براي است، شده تشكيل رگبار هر در
 وگريم  پيل آزمود. را ها تداوم همه در حاصل نتايج توان مي

 به توجه با وي توافق جدول ليتشک از پس )١٩٧٥(ي کردر
ي ابيارز را شده ارائهي الگوها دقت اسکوئر يکا آزمون
ي دار يمعني ابيارز منظور به زينپژوهش  نيا در کردند.
 است. شده استفاده آزمون نيا از آمده دست بهي الگوها
 ايآ شود مشخص که است نيا آزمون، نيا انجام از هدف
 وجود چارک) و (رتبه نظر مورد اريمع دو انيمي ا رابطه
 مستقل صفر فرض نيبنابرا گرند؟.يکدي از مستقل اي و دارد
 مورد ريز معادله لهيوس به چارک) و (رتبه اريمع دو بودن

  رد:يگ يم قرار آزمون

)١(  ∑ ∑= =

−
= r

i
c
j ji

ji
ji

n

NN
n

NN
N

1 1

2
.2

.

)
.

(
χ

  
 تعداد Ni.j ها، ستون تعداد :c سطرها، تعداد r آن، در كه

 Ni ام،  jستون و ام i سطر در خاص ها) (فراواني رخدادها
 رخدادها تعداد Nj ام، i سطر در ها) (فراواني رخدادها تعداد

 رخدادها كل تعداد n و ام j ستون در ها) (فراواني
 با اسكوئر كاي توزيع يك كميت اين است. ها) (فراواني

 كه برد پي توان مي آن با كه است )c-1)(r-1( آزادي درجه
 و است بوده بزرگ كافي اندازه به رگبارها) (تعداد n آيا

 همکاران، و (تلوري خير؟ يا دارد صحت آن در صفر فرض
 برايپژوهش  اين در ).١٣٨٩ همکاران، و نورا ؛١٣٨١

 استفاده SPSS. 16 افزار نرم از اسکوئر کاي آزمون محاسبه
  است. شده بررسي درصد ٥ سطح در الگوها داري معني و

  
 SCSي الگوها با رگبارهاي الگو سهیمقا

 تيپ بارش زماني توزيع الگوهاي گسترده كاربرد به توجه با
SCS الگوهاي كشور، در آب منابع مطالعات و ها پروژه در 

 همبستگي ضريب طريق از ،پژوهش اين در آمده دست به
 شده مقايسه نيز SCS روش I، IA، II، III الگوي چهار با

  است.



  121                                                                                                      1395/ پاییز 22یاپی / پ3/ شماره 10مجله پژوهش آب ایران/ جلد 

 

  يرضو خراسان استان ،سنگانه زیآبخ حوزه ساعته، 9 > ومتدا با بارش یزمان عیتوز يالگو یمحاسبات روش -2 جدول
 رتبه هر در بارش درصد چارک هر در بارش ي رتبه شماره چارک هر در بارش مقدار بارش کل فيرد

 ٤ رتبه ٣ رتبه ٢ رتبه ١ رتبه ٤چارک ٣چارک ٢چارک ١چارک ٤چارک ٣چارک ٢چارک ١چارک  
١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
٣٩/٩ ١٦/٢٤ ٥٤/٣١ ٨٩/٣٤ ٤ ٢ ١ ٣ ٨/٢ ٤/٩ ٤/١٠ ٢/٧ ٨/٢٩ ٢ 
٧٤/١٧ ٤٢/٢٧ ٤١/٢٧ ٢٢/٢٨ ٤ ٣ ١ ٢ ٤/٤ ٦/٦ ٧ ٨/٦ ٨/٢٤ ٣ 
٨٩/١٤ ٥٩/٢٦ ٦٦/٢٧ ٨٥/٣٠ ٤ ١ ٣ ٢ ٨/٢ ٨/٥ ٥ ٢/٥ ٨/١٨ ٤ 
٧٩/٨ ٢٧/٢٥ ٦٧/٢٩ ٢٦/٣٦ ٤ ٣ ٢ ١ ٦/١ ٦/٤ ٤/٥ ٦/٦ ٢/١٨ ٥ 
٩٣/٢٠ ٥٨/٢٥ ٥٨/٢٥ ٩٠/٢٧ ١ ٤ ٥/٢ ٥/٢ ٨/٤ ٦/٣ ٤/٤ ٤/٤ ٢/١٧ ٦ 
٨٢/٤ ٠٥/١٢ ٨٩/٢٢ ٢٤/٦٠ ٣ ٤ ٢ ١ ٢ ٨/٠ ٨/٣ ١٠ ٦/١٦ ٧ 
٧١/١٥ ١٤/١٧ ٨٦/٢٢ ٢٨/٤٤ ٣ ٤ ٢ ١ ٤/٢ ٢/٢ ٢/٣ ٢/٦ ١٤ ٨ 
٥٧/٢١ ٥٣/٢٣ ٥٢/٢٣ ٣٧/٣١ ٤ ٥/٢ ١ ٥/٢ ٢/٢ ٤/٢ ٢/٣ ٤/٢ ٢/١٠ ٩ 
٨٨/٨ ٧٧/١٧ ١١/٣١ ٢٢/٤٢ ٤ ٣ ١ ٢ ٨/٠ ٦/١ ٨/٣ ٨/٢ ٩ ١٠ 

  ٧٤/١٢٢  ٥٣/١٩٩  ٢٦/٢٤٢  ٢٧/٣٣٦  ٣١  ٥/٢٦  ٥/١٥  ١٧  ٨/٢٣  ٣٧  ٢/٤٦  ٦/٥١  ٦/١٥٨  جمع
  ٦٤/١٣  ١٧/٢٢  ٩٢/٢٦  ٣٦/٣٧  ٤٤/٣  ٩٤/٢  ٧٢/١  ٨٨/١  ٦٤/٢  ١١/٤  ١٣/٥  ٧٣/٥  ٦٢/١٧  نيانگيم

    ٤  ٣  ١  ٢  شاخص رتبه
    ٤  ٣  ٢  ١  يزمان چارک بيترت شماره

    ٦٣/١٣  ١٧/٢٢  ٣٦/٣٧  ٩١/٢٦  بارش) کل از (درصد بارندگي زماني توزيع نهايي الگوي
  

  بحث و نتایج
 رخ يرگبارها شتريب دهد يم نشان آمده دست به جينتا

 تداوم با يرگبارها خصوص به و سنگانه منطقه در داده
 در واقع (در بوده ياول چارک نوع از ساعت کي از کمتر

 هياول يزمان يها بازه در بارش مقدار نيشتريب رگبارها نيا
 چارک يها بارش بيترت به آن از پس و دهد) يم رخ بارش

 رنديگ يم قرار يسوم چارک و يچهارم چارک ،يدوم
 دهد يم نشان آمده دست به جينتا نيا بر عالوه .)٣ (جدول

 به و کاسته ياول چارک يرگبارها از رگبار، زمان شيافزا با
 شود. يم افزوده چهارم تا دوم چارک يرگبارها تعداد

 با که دنديرس جهينت نيا به زين )١٣٨٨( يتلور و يمالئ
 ٢٥ از بارش مقدار حداکثر بارش، تداوم مدت شيافزا

 تداوم مدت يانتها سمت به تداوم زمان مدت دوم درصد
  ابد.ي يم انتقال چهارم) درصد ٢٥(

 رواناب کننده ديتول ي(رگبارها ندهيفرسا يرگبارها يبررس
 درصد ٦١ دهد يم نشان زين سنگانه ي منطقه در رسوب) و
 از اًکثرا و داشته ساعت سه از کمتر يتداوم رگبارها نيا از

 شتريب نيا وجود با هستند. يسوم و يدوم چارک نوع
 نوع از ساعت کي از کمتر تداوم با ندهيفرسا يرگبارها
  .اند دوم و ياول چارک

 
 يرضو خراسان کالت، سنگانه منطقه در یچارک روش با بارش يالگو نییتع -3 جدول

  <٩  ٦-٩  ٣-٦  ١-٣  ٥/٠-١  >٥/٠  )hr( رگبار مدت
  ٢٥  ٣٣/٣٣  ٠٥/٢١  ١٤/٣٢  ٨٦/٦٠ ٥٦  (%) اول چارک
  ٥٠  ٦٦/٢٦  ٩٥/٢٨  ٠٥/١٩  ٤٣/٣٠ ٢٤  (%) دوم چارک
  ٥/١٢  ٢٠  ٣١/٢٦  ١٩/٢٦  ٣٤/٤ ٤  (%) سوم چارک
  ٥/١٢  ٢٠  ٦٨/٢٣  ٦٢/٢٩  ٠  ١٦  (%) چهارم چارک

 
 ي دوره در يمطالعات منطقه در داده رخ يها بارش نمودار

 ٢ شکل در چارک کيتفک به زين ٢٠٠٥- ٢٠١٣ يآمار
 چارک هر يبرا زين نيانگيم يالگو است. شده داده نشان

  ).٣ (شکل است شده ميترس يانتخاب رگبار ٢٠٢ اساس بر
 تداوم هر يبرا يبارش يالگوها تر قيدق يبررس يبرا سپس

 از پس است. شده استفادهگريم  پيل يمحاسبات روش از

 با داده رخ يرگبارها از کي هر در چارک هر رتبه نييتع
 و انجام تداوم هر يبرا يينها يبند رتبه مشخص، تداوم
 است شده نييتع زين رتبه هر در داده رخ بارش مقدار

 مورد تداوم شش هر يبرا مطالعه نيا در ).٢ (جدول
 يبرا بارش يينها يالگو و شده انجام يبند رتبه ،يبررس

  ).٤ (شکل است آمده دست به تداوم هر
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 توزيع شيوه دهنده نشان ،٤ شکل در شده ارائه الگوهاي
 آبخيز ي حوزه در که هستند رگباري طول در بارش

 يکي از خاص تداوم با رگباري هر واقع در بارد. مي سنگانه
 الگوها اين از اطالع با کند. مي پيروي الگوها، اين از

 آورد. دست به را داده رخ رگبارهاي هايتوگراف توان مي
 به زماني توزيع الگوهاي داري معني اهميت، حايز نکته

 کاي آزمون از داري معني آزمون براي است. آمده دست
 انجام براي است. شده استفاده درصد ٩٥ سطح در اسکوئر
 متشکل جدولي ها تداوم همه براي ابتدا اسکوئر کاي آزمون

 آزمون سپس و )٤ (جدول شده تشکيل چارک و رتبه از
 از استفاده با نظر مورد هاي تداوم کليه براي اسکوئر کاي
 ).٥ (جدول است شده انجام SPSS.16 افزار نرم

 

  

  
  يرضو خراسان کالت، سنگانه منطقه در چارك کیتفک به داده رخ يها بارش نمودار -2 شکل

  

  
  يرضو خراسان کالت، سنگانه منطقه در چهارم و سوم دوم، اول، چارك يها بارش نیانگیم يالگو -3 شکل

 

  
 يرضو خراسان کالت، سنگانه منطقه در مختلف يها تداوم درگریم  پیل روش به بارش یینها يالگو -4 شکل
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  يرضو خراسان کالت، سنگانه زیآبخ ي حوزه ساعت 9 از شتریب تداوم با يرگبارها در چارك و رتبه ارتباط نحوه -4 جدول
  ٤ چارک  ٣ چارک  ٢ چارک  ١ چارک  
  ١  ١  ٤  ٣  ١ رتبه
  ٠  ٢  ٤  ٥  ٢ رتبه
  ٢  ٣  ١  ١  ٣ رتبه
  ٦  ٣  ٠  ٠  ٤ رتبه

  
 نشان اسکوئر يکا يدار يمعن آزمون از حاصله جينتا
 ٩ از شتريب و ٥/٠-١ ،٥/٠ از کمتر يها تداوم در دهد يم

 و دارد وجود چارک و رتبه نيب يدار يمعن رابطه ساعت،
 قابل ها تداوم نيا يبرا شده استخراج يزمان عيتوز يالگوها

 يها مدل و ها يطراح در توانند يم و اند بوده نانياطم

 يها تداوم ريسا يبرا شوند. استفاده يکيدرولوژيه مختلف
 عيتوز يالگوها ساعت) ٦-٩ ،٣-٦ ،١-٣( شده يبررس
 اعتماد مورد لذا ست؛ين يقيحق آمده دست به بارش يزمان

  ست.ين

  
  يرضو خراسان کالت، سنگانه منطقه در مختلف يها تداوم يبرا اسکوئر -يکا روش به يدار یمعن آزمون -5 جدول

  درصد ٩٥ سطح در يدار يمعن X2 Sig  (ساعت) تداوم
  دار معني  ٠٤٣/٠  ٤٢/١٧ > ٥/٠
  دار معني  ٠  ٧٣/٣٧  ٥/٠ -١

  دار غيرمعني  ٦٦١/٠  ٧٧/٦ ١ -٣
 دار غيرمعني  ٨٤٠/٠  ٩٣/٤  ٣ -٦
 دار غيرمعني  ٥٤٧/٠  ٨٧/٧  ٦ -٩
  دار يمعن  ٠١٣/٠  ٩٣/٢٠  < ٩

  
 يزمان عيتوز يالگو يساز هيشب روش کيگريم  پيل روش
 يمدل اي روش جيه است. موجود يها داده اساس بر بارش

 يمطلوب جواب ها تيموقع همه در که افتي توان ينم را
 يمستثن قاعده نيا از زينگريم  پيل روش باشد. داشته

 يمياقل طيشرا در روش نيا اين که خصوص به ست،ين
  است. افتهي توسعه رانيا يمياقل طيشرا با متفاوت

 عيتوز يالگوها ي گسترده کاربرد به توجه با ن،يا بر عالوه
 در آب منابع مطالعات و ها پروژه در SCS پيت يزمان

 در آمده دست به يالگوها تشابه يبررس منظور به کشور،
گريم  پيل يمحاسبات روش از حاصل ي(الگوها پژوهش نيا
 در چارک هر يبرا آمده دست هب نيانگيم يالگوها زين و

 و I، II، III ي(الگوها SCS يالگوها با )يمطالعات منطقه
IA کايآمر خاک حفاظت سازمان )SCS(( جدول) از )٦ 
 ٧ جدول در آن جينتا که شده استفاده يهمبستگ بيضر
  است. شده هئارا

 
  SCS تیپ الگوهاي با  منطقه تیپ الگوهاي مقایسه -6 جدول

I II  II الگوها تيپ
I

  IA  

مت
ک

 ٥/٠ از ر
عت

سا
  

٥/٠-١ 
عته

سا
  

١-٣ 
عته

سا
  

٣-٦ 
عته

سا
  

٦-٩ 
عته

سا
  

يب
 ٩ از ش

عت
سا

  

ک
چار

 
ول

ا
  

ک
چار

 
  دوم

ک
چار

 
وم

س
  

ک
چار

 
ارم

چه
  

صد
در

 از 
 كل

ش
بار

  

٤١/١٧  ٠٥/١٨  ٥٨/٢٣  ٨٨/٥٠  ٥٣/٣٢  ٩١/٢٣  ٣٨/٢٥  ٣٠/٢٩  ٢٧/٤٢  ٧٧/٣٧  ٢/٢٠  ٢/٧  ٠/٨  ٦/١٢  ٢٥  

٥٤/١٧  ٥٦/١٥  ٠٤/٤٤  ١٢/١٩  ١٢/٢٩  ٧٥/٢١  ٢٢/٢٥  ٢٨/٢٦  ٨٦/٢٨  ٢٧/٢٧  ٠/٤٦  ٨/٤٢  ٣/٥٨  ٦/٥٥  ٥٠  

٦٩/١٩  ٠٢/٤٢  ١١/١٧  ٨٢/١٤  ٣٢/٢٣  ١٦/٢٧  ٥١/٢٣  ١٤/٢٣  ١٨/١٣  ٣٨/١٦  ٦/١٩  ٩/٤٢  ٩/٢٥  ٠/٢٠  ٧٥  

٣٣/٤٥  ٣٦/٢٤  ٢٦/١٥  ١٦/١٥  ٠٠/١٥  ١٦/٢٧  ٨٧/٢٥  ٣٢/٢١  ٥٩/١٦  ٨٣/٢٠  ٢/١٤  ١/٧  ٨/٧  ٨/١١  ١٠٠  
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  ها توزیع مختلف هاي تیپ بین ستگیهمب ضریب ماتریس -7 جدول

يپ
ت

 
وها

الگ
  

>٥/٠ 
عت

سا
  

٥/٠-١ 
عته

سا
  

١-٣ 
عته

سا
  

٣-٦ 
عته

سا
  

٦-٩ 
عته

سا
  

<٩ 
عت

سا
  

ک
چار

 ١  

ک
چار

 ٢  

ک
چار

 ٣  

ک
چار

 ٤  

I  ٤٣/٠  ٣٧/٠  ٩٣/٠  ٢٨/٠ ٣٦/٠ ٤٥/٠ - ٠٨/٠ ٢٠/٠ ٤٨/٠ ٥/٠  
II  ٤٨/٠  ١٧/٠  ٨٦/٠  ٣٧/٠ ٣٣/٠ ٣٩/٠ - ١٤/٠ ١٠/٠ ٥٣/٠ ٥٣/٠  
III  ٥٤/٠  ٣٦/٠  ٤٨/٠  ٤٢/٠ ٠٦/٠ ٢٦/٠ -٢٦/٠ ٢٤/٠ ٨٣/٠ ٧٦/٠  
IA  ٥٣/٠  ٤٨/٠  ٩٨/٠  ١٠/٠ ٥١/٠ - ٥٨/٠ - ٠٥/٠ ٣٤/٠ ٥٢/٠ ٥٢/٠  

 
 تنها دهد يم نشان الگوها سهيمقا از آمده دست به جينتا

 ٥/٠-١ و ساعت ٥/٠ از کمتر يها بارش يزمان عيتوز يالگو
 يهمبستگ بيضر III پيت با يمطالعات منطقه ساعته

 درصد ٩٥ سطح در البته که دهند يم نشان را ييباال
 نيانگيم يزمان عيتوز يالگو ن،يا وجود با ست؛ين دار يمعن

 دارد IA پيت با ييباال يهمبستگ يدوم چارک يها بارش
 يها بارش البته است؛ دار يمعن زين درصد ٩٩ سطح در که

 دارند ييباال يهمبستگ زين II و I يالگوها با يدوم چارک
 ريسا يبرا .ندهست دار معني درصد ٩٥ سطح در که

 مشابه SCS يالگوها با آمده دست به يالگوها ،ها چارک
 کايآمر يرگبارها اساس بر SCS يالگوها واقع در ستند.ين

 يها بارش پيت بودن متفاوت خاطر به و اند شده ديتول
 يالگوها که ستين انتظار از دور يليخ کا،يآمر با رانيا

 راد يداود نباشند. مشابه SCS يالگوها با يمطالعات منطقه
 سه، يها تداوم که دادند نشان زين )١٣٨٦( همکاران و

 يالگو با ساعته کي تداوم و III يالگو با ساعته نه و شش
IA روش SCS بارش يالگو و دارند يشتريب مشابهت 

 ندارد. يشباهت SCS يالگوها از کي چيه با ساعته دوازده
 دنديرس جهينت نيا به زين )١٣٨٨( همکاران و زدي يحاتم

 ارتش مهندسان و SCS پيت يالگوها از استفاده در که
 -بارش يا انهيرا يها مدل در يا گسترده طور به که کايآمر

 به جينتا کرد. اطياحت يستيبا ،شود يم استفاده رواناب
 )٢٠١٠( همکاران و النيگ مجردي پژوهش از آمده دست

 با يشباهت الوند حوزه در بارش يالگوها که داد نشان زين
   ندارند. SCS يالگوها

  
  گیري نتیجه

 شتريب و دهد يم نشان پژوهش نيا از حاصل جينتا
 چارک نوع از سنگانه زيآبخ حوزه در داده رخ يرگبارها

 در بارش مقدار نيشتريب که فرض نيا لذا ؛هستند ياول
 زين يمنطق و معقول و دهد يم رخ بارش زمان مدت اواسط

 با تا است الزم و رديگ يم قرار ديترد مورد رسد، يم نظر به
 و يمنطق يريگ جهينت ،منطقه هر يها داده از استفاده

 تداوم با ييرگبارها در ن،يا بر عالوه شود. انجام يدرست
 شيافزا زمان گذشت با و کم ابتدا در بارش شدت اد،يز
 حالت نيا عکس کمتر، تداوم با ييرگبارها در اما ؛ابدي يم

 و شيافزا سرعت به بارش شدت ابتدا در يعني ؛دارد وجود
   ابد.ي يم کاهش سپس

 در تنها که داد نشان زينگريم  پيل روش از حاصله جينتا
 ساعت، نه از شتريب و ٥/٠-١ ،٥/٠ از کمتر يها تداوم
 و دارند استفاده يبرا ييباال تيقابل آمده دست به يالگوها

 سهيمقا ستند.ين اعتماد قابل الگوها ها، تداوم ريسا در
 داد نشان زين SCS پيت يالگوها با آمده دست به يالگوها

 چارک يها بارش نيانگيم يزمان عيتوز يالگو تنها که
 يالگوها ريسا و دارند IA پيت با ييباال يهمبستگ يدوم

 نيبنابرا ؛ندارند SCS يالگوها با يشباهت چيه شده يبررس
 عنو از ،سنگانه منطقه يرگبارها شتريب که نيا به توجه با

 از استفاده در ،هستند ساعت ١-٣ تداوم با و ياول چارک
 کرد. اطياحت يستيبا منطقه نيا در SCS پيت يالگوها

 که دهد يم نشانپژوهش  نيا از آمده دست به جينتا
 يزمان عيتوز يالگوها ديتول يبرا يبوم يها روش توسعه
 نيا در مطالعات ديبا و است ريناپذ اجنتاب يامر بارش

   .شود انجام نهيزم
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