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  چکيده
  

 مطالعاتي هاي مقوله ترين مهم از البيس وقوع يچگونگ بر آن ريثأت و ها توفان وقوع نحوه و بارش يزمان توزيع دقيق شناخت
 حفاطت سازمان توسط ژهيو به بارش يزمان عيتوز برآورد يبرا شده انجام يها يبررس. شود  يم محسوب شناسي آب -هواشناسي

 از ايدن نقاط ريسا در يمشاهدات يکاف اطالعات وجود عدم دليل به است. شده يمختلف يها فرمسبب ارائه ) SCS( کايآمر خاک
 حال در يمخزن سدهاي نيتر بزرگ وجود به باتوجه. شود يم استفاده يعيتوز توابع از يدرولوژيه يها يبررس در ران،يا جمله
 در دقت شيافزا يبرا يليتحل روابط براساس بارش يزمان عيتوز يبررس ،)يجنوب زاگرس( رانيا غرب  جنوب در يبردار بهره
 يها دادهبر روي  کيلجست يزمان عيتوز تابعن پژوهش، يدر ا. است پژوهش نيا اهداف نيتر ياصل از ،يدرولوژيه يها يبررس
 ،(WRF) ا هو وضع عددي مدل جينتا از استفاده با بارش زماني توزيع منحني لجستيک يها بيضر و شد داده برازش بارش

 و شرقي  جنوب هاي بخش در ۲/۰ ازحداقل a بيضر کهادد  نشان نتايج. شد محاسبه ۲۰۰۶ نوامبر ۱۵ تا ۱۲ بزرگ درتوفان
. است بيشتر مراتب به بارش شدت منطقه غرب  جنوب و شمال در يعبارت به، راستيمتغ غرب  جنوب و شمال در ۷/۰ تا مرکزي
 حدود تا منطقه مرکز و شرق  جنوب در ۴ حداقل از زين بيضر نيا که داد نشان زين B ضريب يبرا شده محاسبه ريمقاد يبررس
  .است درتوفان بارش شروع زمان در بيشتر خيرأت از نشان مقدار نيا شيافزا است، ريمتغ شمال و جنوب در ۱۴
  

 عددي وضع هوا، منحني توزيع زماني بارش. بيني مدل پيشهاي لجستيک،  غرب ايران، ضريب جنوب: ي كليديها واژه
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  مقدمه
هاي اقليمي يک منطقه که به   ترين مشخصه يکي از مهم

به آن توجه عمراني و توسعه منابع آب  يها يبررسويژه در 
، بررسي توزيع زماني بارش در جريان وقوع يک شود يم

توفان است. بررسي چگونگي ايجاد سيل، لزوم احداث 
از به ايجاد يمين آب همچنين نأسيل يا تسدهاي کنترل 

برداري از منابع آب به ويژه در  هاي بهينه بهره دستورالعمل
ها مستلزم وجود  هاي بحراني رخداد سيل و توفان زمان

اطالعات دقيق از نحوه وقوع توفان و توزيع بارش در 
نگار محدودي  تجهيزات باران نياز، اين وجود بااست.  حوضه

در  يمناطق کوهستاندر ژه يلف کشور به ودر مناطق مخت
شده و تراکم ايستگاهي کافي براي آماده ز يآبر يها حوضه

هاي بزرگ ملي و  تعيين توزيع مناسب بارش در طرح
 شتريببه همين دليل هم در  .اي وجود ندارد منطقه
 ماننديع بارش بدون بعد موجود، ها از اطالعات توز  بررسي
هاي بدون بعد از مرکز حفاظت خاک اياالت  هاي بارش تيپ

 شتريبها  شود. اين توزيع استفاده مي ١(SCS)متحده 
مربوط به کشور ايران نبوده و براي شرايط اقليمي ايران 

 برآوردها در تواند خطاهاي زيادي را ند که مي ا تهيه نشده
براي تعيين کمي مقادير  .)۱۳۸۹ ،ي(جواهر کند ايجاد

بارش در يک شبکه منظم در کل حوضه، بهترين روش 
. استسازي هواشناسي  هاي عددي شبيه استفاده از مدل

توان از  امروزه اطالعات گسترده و ارزشمندي را مي
جو که بر مبناي ديناميک و  عددي هاي خروجي مدل

هاي  فيزيک حاكم بر جو و با استفاده از آخرين روش
ه ب ،اند جو توسعه يافته حاکم بر هاي هعددي حل معادل

  دست آورد.
) اثر پارامترهاي فيزيکي مختلف ۲۰۰۵جانکو و همکاران (

در فصل گرم  ٢MCSها روي  و برهم کنش آن WRFمدل 
واره  شامل دو طرح  WRFترکيب مدل ۱۸با ماتريسي از 

واره بدون  و طرح ٤BMJ،  ٣KFمختلف همرفت
، MPL٦فيزيکي  واره متفاوت خرد ، سه طرح٥NCهمرفت
MPFو ٧MPNواره اليه مرزي  ، و دو طرح٨MRFو  ٩

                                                
1- Soil Conservation Service 
2- mesoscale convective system 
3- Kain-Fritsch 
4- Betts-Miller- Janjic 
5- no convective scheme 
6- Lin et al. 1983 
7- Ferrier et al. 2002  
8- NCEP-5 class(Hong et al. 1998) 
9- Medium-Range forecast model(Troen and Mahrt 1986) 

ETAكيلومتر را بررسي  ۱۲اي با فواصل نقاط  و شبكه ١٠
اي که بهتر  ها نشان داد که ترکيب برگزيده کردند. تحليل

از  ١١هاي عيني از بقيه باشد، وجود ندارد. آزمايش
با ازريابي مقادير   هاي فيزيکي واره حساسيت به تغيير طرح

بيني ميزان  مربع ضريب همبستگي، نشان داد که در پيش
واره همرفت و  بارش بيشترين حساسيت به انتخاب طرح

واره ميکروفيزيکي مربوط  کمترين حساسيت به طرح
) به بررسي و مقايسه ۲۰۰۵شود. گوتسچاالک و دان ( مي

پارامتري پرداختند.  ۴رامتري لجستيک با تابع پا ۵تابع 
 ۳پارامتري يا حتي مدل  ۴ها نشان داد که مدل  تحليل

پارامتري  ۵پارامتري به طور تقريبي به همان اندازه تابع 
گيري بيشتر نويز  دليل ميانگين دقيق خواهد بود. اين به

) ۲۰۰۹ناشي از درجات آزادي اضافي است. پرادهان (
خطر و نقشه مناطق آماده سيل را براي تصوير مناطق 

حوضه رود کالنتان در مالزي با استفاده از رگرسيون 
 ۵ها  و سنجش از دور تهيه کرد. تحليل GISلجستيک، 

دهد. بخش  دسته براي شاخص استعداد را نشان مي
مرکزي حوضه رود و سواحل مجاور آن داراي شاخص 

خش استعداد خيلي بزرگ و بزرگ است در حاليکه ب
دست رود داراي شاخص استعداد خيلي کم است و  پايين

مناطق غربي و شمالي داراي شاخص استعداد بزرگ تا 
) در مقاله ۲۰۱۰متوسط است. بوکوسکي و همکاران (

اي اثرات تغيير اقليم روي بارش  سازي منطقه بررسي مدل
سازي الگوهاي  فصل گرم در مرکز اياالت متحده، به شبيه

اواخر قرن بيستم و قرن بيست و يکم با بارش فصل گرم 
اند.  اي پرداخته به مدل اقليمي منطقه WRFاجراي مدل 

قادر به توليد بارش  WRFداد مدل  نتايج اين بررسي نشان 
هاي  ساعته در بارش ۶به طور واقعي، به ويژه متوسط 

سنگين، توزيع فراواني و چرخه روزانه بارش روي مرکز 
  اياالت متحده است.

 در WRFعملكرد مدل ) الف ۱۳۸۸( ادي و همکارانآز
ارزيابي  ٢٠٠٨ژانويه را در بيني بارش روي ايران  پيش

بيني  درصد موارد پيش ٨٠كه در  بود  کردند، نتيجه اين
 آزادي و همکاران .بودوقوع يا عدم وقوع بارش درست 

 با WRF ميزان دقت و صحت برونداد مدل )ب ۱۳۸۸(
ساعته  ٤٨هاي  بيني پيش برايهاي مختلف  پيكربندي

نتايج مدل با مقادير . کردند ارزيابيرا بارش روي ايران 

                                                
10- Janjic 1994 
11- objective 
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هاي هواشناسي همديدي  از ايستگاه ،متناظر در دسترس
 مانند هايي آزمايي و محاسبه كميت مقايسه شد. راست

كه در  دادآهنگ برخورد نشان و  اريبي ،نسبت صحيح
 دو پيكربندي با استفاده از WRFمجموع اجراي مدل 

-Kain-Fritsch ،Mellor-Yamada اليه مرزي-همرفتي

Janjic  وGrell-Devenyi ،Mellor-Yamada-Janjic تايجن 
 bو  aهاي  ) ضريب١٣٨٩( جواهريكند.  را توليد مي يخوب

هاي  هاي مشاهداتي ايستگاه مدل لجستيک را براي بارش
هاي کارون، کرخه و دز در  حوضه موجود در  سنجي باران

غرب ايران تعيين كرد و نقشه تغييرات  غرب و جنوب 
مختصات جغرافيايي به هر كدام  تابعي از صورت بهها را  آن

به ) ١٣٩٠( و همکاران يجواهر ها تعميم داد. از زيرحوضه
اساس نتايج بيني سيل حوضه كارون بر معرفي سامانه پيش

و  WRFعددي هواشناسي  يها حاصل از اجراي مدل
MM5 هاي  عنوان يكي از روش بهن سامانه يپرداختند. ا

بيني زمان، شدت و  مديريت سيل از طريق پيشن ينو
گيري در كاهش  حجم سيل در حوضه آبريز نقش چشم

برداري از  سناريوهاي مناسب بهره يبررسخسارات سيل و 
  رودخانه کارون داشته است.منابع آب حوضه آبريز 

هاي طبيعي که رفتاري  بسياري از انواع سامانهدر 
غيرخطي و کنترل شده دارند، نوع خاصي از منحني نمايي 

استفاده  ريز اي به شکل با معادله تحت عنوان لجستيک
پيشنهاد  )۱۹۲۰( شود. اين منحني توسط پيرل و ريد مي

 كل Pتوزيع زماني بارش،  P(t)در اين معادله شده است. 
زمان از  tهاي منحني لجستيک و  ضريب bو  a، بارش

در منحني لجستيک ابتدا عامل زمان  .است ابتداي بارش
اي  کند، سپس از نقطه در جهت پيشرفت پديده عمل مي

شود، پيشرفت  که تحت عنوان نقطه بحراني ناميده مي

پديده کنترل شده و با گذشت زمان روند کاهشي پيدا 
تواند طوري  هاي منحني لجستيک مي کند. ضريب مي

  مختلفي ظاهرشود.  هاي شکل به تا اين منحني شوند تعيين

( )
1 at

PP t
be−

 = + 
  

از منحني لجستيک  فرضيسه نمونه  الف ابتدا -۱در شکل 
ثابت  bضريب  ۲و  ۱هاي  در منحني .نشان داده شده است

شود با  گونه که مشاهده مي متغير است، آن aو ضريب 
، شيب منحني لجستيک افزايش يافته و aافزايش ضريب 

عبارت ديگر در منحني بدون بعد توزيع زماني بارش، در  به
افتد. همچنين  مدت زماني ثابت بارش بيشتري اتفاق مي

متغير  bثابت و ضريب  aضريب  ۳و  ۲هاي  در منحني
مدت  bشود با تغيير ضريب  گونه که مشاهده مي است، آن

ابد. در ي ش مييخير نسبت به زمان شروع بارش افزاأت زمان
که شود در حالي مي دهيد ۳و  ۲، ۱هاي  مقايسه بين منحني

هنوز  ۳ان است، در تيپ يرو به پا ۱بارش در منحني تيپ 
درصد از کل  ۳۳حدود  ۲بارش شروع نشده و در تيپ 

و توسط  فرضيصورت  ها به (شکل بارش اتفاق افتاده است
  م شده است.)ينگارنده ترس
ع بارش که با يتوز يعموم يب چهار الگو -۱در شکل 

 ۳پ يشده است. ت ئهاند ارا مشخص شده ۴تا  ۱ يها شماره
دهد که در آن  يکنواخت را نشان ميبارش  يک الگوي

ندرت در  شدت بارش از ابتدا تا انتها ثابت است و به
 ي، الگو۴پ يشرو و تيپ ي، الگو۱پ يدهد. ت يعت رخ ميطب
درصد از  ۶۰( تمرکز بارش ۲پ يتدر و  هستندافته ير يخأت

 افتد يزمان بارش اتفاق م يانيدرصد م ۳۰کل بارش) در 
  .)۱۹۸۷ ،ونسکوي(

  

  

  

هاي شهري،  برگرفته از کتاب سيالب(لجستيک و ب) الگوهاي عمومي توزيع زماني بارندگي   الف) سه نمونه فرضي منحني -١کل ش
  )١٣٧٥زاده،  طاهري بهبهاني و بزرگ
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  ها مواد و روش
بيني عددي جوي است که توسط  مدل پيش WRF۱مدل 

مختلفي در اياالت متحده ارائه شده  ۲مؤسسات و مراکز
بيني  هاي پيش ترين كاربردهاي مدل است. يكي از مهم

بيني بارش است. ابتدا با استفاده از آمار  وضع هوا پيش
هاي منطقه مربوط به سازمان هواشناسي  بارش ايستگاه

 ۱۵تا  ۱۲، توفان ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۱هاي  کشور بين سال
  سازي سپس شبيه .براي بررسي انتخاب شد ۲۰۰۶نوامبر 

، در دو شبکه  WRFمدل ۲/۳نسخه  بارش با اجراي
كيلومتر، در  ۲۷ترتيب شبکه بزرگ با جداسازي افقي  به

درجه شرقي و عرض  ۶۰تا  ۴۰فاصله طول جغرافيايي 

درجه شمالي، و شبکه کوچک با  ۴۲تا  ۲۰جغرافيايي 
كيلومتر در يک شبکه هندسي منظم،  ۹جداسازي افقي 

قي و عرض درجه شر ۵۵تا  ۴۵در فاصله طول جغرافيايي 
هاي  انجام شد. داده درجه شمالي ۳۸تا  ۲۵جغرافيايي 

تهيه  NCEP مركز و از بوده FNL۳هاي  شامل داده ورودي
شبکه و دامنه محاسباتي مدل  ٢شکل در . شده است

سازي عددي وضع هوا براي منطقه مورد بررسي  شبيه
نويسي كدپس از آن با استفاده از  نشان داده شده است.

GrADSساعته بارش در کليه نقاط شبکه  ۳هاي  وجي، خر
  تهيه شد.

  

  
  )درجه ٠٨/٠نقطه به فاصله  ٦٢ × ٤٣شبکه محاسباتي مدل ( -٢شکل 

  
منحني لجستيک توريع زماني هاي  ضريب محاسبهبراي 

  سازي بارش بر اساس نتايج حاصل از اجراي مدل شبيه
غرب ايران، يک برنامه  عددي وضع هوا در جنوب 

افزار  ) در محيط نرمvisual basic)VB-Macro محاسباتي 
Excel  تهيه و براي انجام محاسبات استفاده شد. با استفاده

وضع هوا، اطالعات بارش در  عددي  سازي از مدل شبيه
 ۶۲ × ۴۳اي با ابعاد  کليه نقاط شبکه محاسباتي (شبکه

ساعت،  ۳درجه) و با فاصله زماني  ۰۸/۰نقطه به فاصله 
تجمعي زماني بارش محاسبه شده است. براي تعيين توزيع 

در هر نقطه، ابتدا بارش تجمعي در کليه نقاط شبکه 
  بهترين  برازش براي سپس .)P (مقادير شد محاسبه

منحني لجستيک روي توزيع زماني بارش محاسبه شده با 
مدل از تابع حداقل مربعات خطا به شرح زير استفاده شده 

  است.

Sum of Square Error= SSE=
2

1

( )
n

i
i

x x
=

−∑  

درنظر  ۲و  ۱ترتيب  به bو  aمقادير در ابتداي محاسبات 
يابد که  گرفته شده و محاسبات با تکرار تا حدي ادامه مي

حداقل مقدار خطا در برازش منحني لجستيک روي 
دست آيد. اين فرايند با استفاده از  هاي هر نقطه به  داده

و با برنامه تهيه  Excelافزار  در محيط نرم Solverالگوريتم 
با حذف bو  aهاي  يبضرشده انجام شد. سپس دوباره 

)٢(  

1- The Weather Research and Forecasting (WRF) model 
2- NCAR, NCEP, FSL, AFWA, and OU 

3- Final operational Global Analysis data 



 ١٠٣                                                                                                    ١٣٩٤/ زمستان ١٩اپي / پي٤/ شماره ٩مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

 

 ۳% ابتدا و انتهاي منحني، تعيين شد. شکل ۱۵دامنه 
% ابتدا و انتهاي ۱۵نمايي از منحني لجستيک با حذف 

  دهد.  منحني را نشان مي
داراي مقادير با پراکندگي خيلي  bاز آنجايي که ضريب 

)وسيع است، بنابراين از تابع تبديل  )B ASINH b= 
براي کاهش دامنه واريانس نتايج استفاده شد. در مرحله 

در يک شبکه  Bو   aهاي هاي مقادير ضريب بعد، نقشه
صورت تابعي از مختصات جغرافيايي و با  منظم هندسي به

خطوط  صورت بهو  IDW، به روش SURFERافزار  نرم
  مقدار رسم شد.  هم

ها،  % داده٩٥بر اساس توزيع فراوني داده ها در تابع نرمال 
پيروي کنند. نتايج اين بررسي نشان داد  )٣(بايد از رابطه 

که توابع توزيع به دست آمده در محدوده مدل در سطح 
  % قابل اعتماد هستند.٩٥اعتماد 

max Xi <Average X + Standard Deviation X 
min Xi <Average X – Standard Deviation X  )٣( 

  

  
% ابتدا و انتهاي ۱۵ک با حذف يلجست ياز منحن يينما -۳ل شک

  منحني
  

  نتايج و بحث
 يپس از اجراانجام شده  يها نتايج بررسين بخش يدر ا

 يج حاصل برايوضع هوا و نتا يعدد ينيب شيمدل پ
بارش  يع زمانيتوز يک منحنيلجست يب هايضربرآورد 

  اند.  ارائه شده
نتيجه برآورد بارش در منطقه نشان داده شده  ۴در شکل 

توزيع زماني بارش و منحني   منحني ۵در شکل است. 
براي نمونه در  ۲۰۰۶نوامبر  ۱۵تا  ۱۲لجستيک براي 

و  N°۲۲۷/۳۰ با عرض جغرافيايي  اي از شبکه نقطه
  نشان داده شده است. E°۵۵۶/۵۰ طول جغرافيايي

سازي شده مدل در بازه زماني  مقادير بارش شبيه ۱ جدول
No جغرافيايي عرضاي با  سه ساعته در نقطه شبکه

و نيز مقادير تابع  E°۵۵۶/۵۰و طول جغرافيايي  ۲۲۲/۳۲
مدل  باP(t) دهد. که در آن  لجستيک و خطا را نشان مي

)محاسبه شده و  )P t
∧

 نيز و شده برآورد )١(از رابطه  
  :است زير شرح به )۲(رابطه  طبقخطا  مقدار

2( ( ) ( ))SSE P t P t
∧

= −  )٤( 
هاي  دست آمده براي ضريب  مقادير به ۲همچنين جدول 

a  وb هاي  دست آمده براي ضريب  مقادير به ۳، و جدولa 
% ابتدا و انتهاي منحني نشان ۱۵را پس از حذف  bو 
مقدار خطا را  ۳و  ۲هاي  در جدول eدهد. در ضمن،  مي

، پس از اعمال تابع bدهد. همچنين مقدار ضريب  نشان مي
  است. =۷۰۱۸/۷B بر باتبديل برا

براي  WRFسازي مدل  با استفاده از شبيهدر اين پژوهش 
 Bو   aهاي ر ضريب، مقادي۲۰۰۶نوامبر  ۱۵تا  ۱۲توفان 

و  شد منحني لجستيک توريع زماني بارش برآورد
، در يک شبکه منظم Bو   aهاي هاي مقادير ضريب نقشه
غرب  صورت تابعي از مختصات جغرافيايي در جنوب  به

 Bو   aهاي هاي مقادير ضريب نقشه ۶ايران رسم شد. شکل 
  دهد.  غرب ايران نشان مي را در جنوب 

هاي  شود در بخش الف ديده مي -۶شکل طور که در  همان
بين  aشرقي و مرکزي منطقه مقادير کمتر ضريب  جنوب 

تر،  غرب منطقه مقادير بزرگ در شمال و جنوب  ۴/۰تا ۲/۰
 aرا دارد. بنابراين جايي که ضريب  ۷/۰مقدار بيشتر از 

غرب منطقه به مراتب   خيلي زياد است در شمال و جنوب
شرق و مرکز منطقه بيشتر است.  شدت بارش از جنوب 

عالوه بر آن در عرض جغرافيايي از پايين به باال روند 
شود، اما در طول  ديده مي aافزايش در مقادير ضريب 

جغرافيايي از غرب به شرق تغييرات آن محسوس نيست، و 
که بيشتر تغييرات شامل تغييرات توپوگرافي توان گفت  مي

  است.
دهد که مقادير کم و متوسط ضريب  ب نشان مي -۶شکل 

B  شرق و مرکز منطقه قرار دارد اما  در جنوب  ۱۰تا  ۴بين
در جنوب و شمال منطقه ديده  ۱۴تر از  مقادير بزرگ

در جنوب و شمال  Bشود. بنابراين با افزايش ضريب  مي
زمان بارش مشاهده  شتري در شروع هممنطقه تأخير بي

شود. براي تعيين الگوي توزيع زماني بارش، محدوده  مي
منطقه تقسيم شده و براي هر منطقه ميانگين  ۹مدل به 
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 (مطالعه موردي: ...)هاي جنوب غرب ايران  بررسي تحليلي توزيع زماني بارش توفان                                                                             ١٠٤

 

بندي  ناحيه ٧شکل محاسبه شد.  Bو   aهاي مقادير ضريب
تعداد نقاط نواحي دهد.  منطقه مورد بررسي را نشان مي

A1  وA3 ،ناحيه ٣٤٢ ،A2 ،نواحي ٤٥٠ ،B1  وB3 ،٢٤٧ ،
 ٣٠٠، C2و ناحيه ٢٢٨، C1 ،C3، نواحي ٣٢٥، B2ناحيه 
 ۹الگوهاي توزيع زماني بارندگي را در  ۸شکل  است.
بخش  C1در تيپ دهد، که  طقه مورد بررسي نشان ميمن

(يک سوم) از  ۳/۱زيادي از کل بارندگي، قبل از گذشتن 
تيب حداکثر اين تر شود و به  کل مدت بارندگي نازل مي

دهد. حداکثر  شدت بارندگي در اوايل شروع بارش رخ مي
يب بين  ترت به C3و  B1 ،B2هاي  شدت بارندگي در تيپ

از کل مدت  ۸۳/۰ تا ۴۲/۰و  ۶۷/۰تا  ۲۵/۰، ۴۲/۰تا  ۲۵/۰
، A1 ،A2 ،A3هاي  شود. همچنين در تيپ بارش حادث مي

B3  وC2  از کل  ۵۸/۰تا   ۴۲/۰حداکثر شدت بارندگي در
  افتد. مدت بارش اتفاق مي

 ۹هاي مختلف براي  بارش تجمعي در ساعت ۴جدول  در
  منطقه ذكر شده آورده شده است.

  
  ۲۰۰۶نوامبر  ۱۵-۱۲سازي شده مدل، لجستيک و خطا در بازه زماني سه ساعته براي  مقادير بارش شبيه -۱ل جدو
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٠٣Z١٢NOV٢٠٠٦  ۴/۱  ٤/١  ٠   ١٠/٠   ٦٨/١   ١٠/٠   ٠٠/٠  
٠٦Z١٢NOV٥٧/٢  ٢٠٠٦  ٩٧/٣  ٣   ٢٢/٠   ٠٦/١٤   ٢٢/٠   ٠٠/٠  
٠٩Z١٢NOV٩٢/٠  ٢٠٠٦  ٨٩/٤  ٦   ٤٧/٠   ٥٥/١٩   ٤٧/٠   ٠٠/٠  
١٢Z١٢NOV٠٤/٠  ٢٠٠٦  ٩٣/٤  ٩   ٩٩/٠   ٥٠/١٥   ٩٩/٠   ٠٠/٠  
١٥Z١٢NOV٩٣/٤  ١٢ ٠ ٢٠٠٦   ٠٩/٢   ٠٤/٨   ۰۸/۲   ٠٠/٠  
١٨Z١٢NOV٢١/٠  ٢٠٠٦  ١٤/٥  ١٥   ٣٧/٤   ٦٠/٠   ٣٣/٤  ٠٠/٠  
٢١Z١٢NOV٤٨/٢  ٢٠٠٦  ٦٢/٧  ١٨  ٩١/٨   ٦٧/١   ٨٢/٨   ٠٠/٠  
٠٠Z١٣NOV٦٨/٦  ٢٠٠٦  ٣/١٤  ٢١   ٤٤/١٧   ٨٧/٩   ٢٤/١٧   ٠٠/٠  
٠٣Z١٣NOV١٤/١٨  ٢٠٠٦  ٤٤/٣٢  ٢٤   ٧٠/٣١   ٥٥/٠   ٣٥/٣١   ٢٠/١  
٠٦Z١٣NOV٢٢/٢٣  ٢٠٠٦  ٦٧/٥٤  ٢٧   ٤٥/٥١   ٣٥/١٠   ٩٦/٥٠   ٧٤/١٣  
٠٩Z١٣NOV٤/١٢  ٢٠٠٦  ٠٧/٦٧  ٣٠   ٧٦/٧٢   ٤٢/٣٢   ٢٥/٧٢   ٨٤/٢٦  
١٢Z١٣NOV٠٨/٢٦  ٢٠٠٦  ١٥/٩٣  ٣٣   ٣٤/٩٠   ٨٧/٧   ٩٣/٨٩   ٣٤/١٠  
١٥Z١٣NOV١٩/١٣  ٢٠٠٦  ٣٤/١٠٦  ٣٦   ٩١/١٠١   ٥٩/١٩   ٦٤/١٠١   ٠٠/٠  
١٨Z١٣NOV٤٣/٢  ٢٠٠٦  ٧٧/١٠٨  ٣٩   ٤٤/١٠٨   ١١/٠   ٢٨/١٠٨   ٠٠/٠  
٢١Z١٣NOV٠١/٠  ٢٠٠٦  ٧٨/١٠٨  ٤٢   ٨٠/١١١   ١٢/٩   ٧٢/١١١   ٠٠/٠  
٠٠Z١٤NOV٧٨/١٠٨  ٤٥ ٠ ٢٠٠٦   ٤٥/١١٣   ٤١/١١٣   ٨٤/٢١   ٠٠/٠  
٠٣Z١٤NOV٠٢/٠  ٢٠٠٦  ٨/١٠٨ ٤٨   ٢٥/١١٤  ٦٧/٢٩   ٢٣/١١٤   ٠٠/٠  
٠٦Z١٤NOV٠٦/٠  ٢٠٠٦  ٨٦/١٠٨  ٥١   ٦٢/١١٤   ۲۲/۳۳   ٦١/١١٤   ٠٠/٠  
٠٩Z١٤NOV٣٢/١  ٢٠٠٦  ١٨/١١٠  ٥٤   ٨٠/١١٤   ٣٦/٢١   ٨٠٦/١١٤   ٠٠/٠  
١٢Z١٤NOV١٦/٣  ٢٠٠٦  ٣٤/١١٣  ٥٧   ٨٩/١١٤   ٣٩/٢   ٨٨/١١٤   ٠٠/٠  
١٥Z١٤NOV٤٧/١  ٢٠٠٦  ٨١/١١٤  ٦٠   ٩٣/١١٤   ٠١/٠   ٩٢/١١٤   ٠٠/٠  
١٨Z١٤NOV١/٠  ٢٠٠٦  ٩١/١١٤  ٦٣   ٩٤/١١٤   ٠/٠٠   ٩٤/١١٤   ٠٠/٠  
٢١Z١٤NOV٠٥/٠  ٢٠٠٦  ٩٦/١١٤ ٦٦   ٩٥/١١٤   ٠٠/٠   ٩٥/١١٤   ٠٠/٠  
٠٠Z١٥NOV٩٦/١١٤  ٦٩ ٠ ٢٠٠٦   ٩٦/١١٤   ٩٦/١١٤   ٠٠/٠   ٠٠/٠  
٠٣Z١٥NOV٩٦/١١٤  ٧٢ ٠ ٢٠٠٦   ٩٦/١١٤   ٠٠/٠  ٩٦/١١٤   ٠٠/٠  
٠٦Z١٥NOV٩٦/١١٤  ٧٥ ٠ ٢٠٠٦   ٩٦/١١٤   ٠٠/٠   ٠٠/٠   ٩٦/١١٤  
٠٩Z١٥NOV٩٦/١١٤  ٧٨ ٠ ٢٠٠٦   ٩٦/١١٤   ٠٠/٠   ٩٦/١١٤   ٠٠/٠  
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  ۲۰۰۶نوامبر  ۱۵-۱۲براي  bو  aهاي  ضريب -۲جدول 
a b E 

 ۲۵۱۸/۰   ۱۸۲۱/۱۱۰۶  ۴۸۶۰/۲۵۹ 

  
  ۲۰۰۶نوامبر  ۱۵-۱۲براي  b و  a هاي ضريب -۳ جدول

a b e B 
 ٢٥١١/٠   ١١٠٦/١٧٩٣   ١١٨٤/٥٢   ٧٠١٨/٧  

  
  ۲۰۰۶نوامبر  ۱۵-۱۲مقادير توزيع زماني بارش براي  -۴جدول 

time(hr) A١ B١ C١ A٢ B٢ C٢ A٣ B٣ C٣ 
 ٠٠/٠   ٠٠/٠   ٠٠/٠   ٠٠/٠   ٠٠/٠   ٠٠/٠   ٠٠/٠   ٠٠/٠   ٠٠/٠   ٠٠/٠  
 ٨٠/٤   ٠٠/٠   ٠٠/٠   ٠٠/٠   ٠٠/٠   ٠٠/٠   ٠٠/٠   ٠٠/٠   ٠٠/٠   ٠٠/٠  
 ٦٠/٩   ٠٠/٠   ٠٠/٠   ٠١/٠   ٠٠/٠   ٠١/٠   ٠٠/٠   ٠٠/٠   ٠٠/٠   ٠٠/٠  
 ٤٠/١٤   ٠٠/٠   ٠٦/٠   ١٠/٠   ٠٠/٠   ٠٥/٠   ٠١/٠   ٠٠.٠   ٠١/٠   ٠١/٠  
 ٢٠/١٩   ٠٠/٠   ٢٧/٠   ٥٣/٠   ٠١/٠   ١٦/٠   ٠٤/٠   ٠٠/٠   ٠٥/٠   ٠٣/٠  
 ٠٠/٢٤   ٠٨/٠   ٧٠/٠   ٩٢/٠   ١٠/٠   ٤١/٠   ١٦/٠   ٠٧/٠   ٢٢/٠   ٠٧/٠  
 ٨٠/٢٨   ٨٢/٠   ٩٣/٠   ٩٩/٠   ٦٠/٠   ٧١/٠   ٥٢/٠   ٥٥/٠   ٥٨/٠   ١٧/٠  

 ۶۰/۳۸   ٠٠/١   ٩٩/٠   ٠٠/١   ٩٥/٠   ٩٠/٠   ٨٥/٠   ٩٥/٠   ٨٧/٠   ٣٦/٠  
 ٤٠/٣٨   ۰۰/۱   ٠٠/١   ٠٠/١   ٠٠/١   ٩٧/٠   ٩٧/٠   ٠٠/١   ٩٧/٠   ٦١/٠  
 ٢٠/٤٣   ٠٠/١   ٠٠/١   ٠٠/١   ٠٠/١   ٩٩/٠   ٩٩/٠   ٠٠/١   ٩٩/٠   ٨١/٠  
 ٠٠/٤٨   ٠٠/١   ٠٠/١   ٠٠/١   ٠٠/١   ٠٠/١   ٠٠/١   ٠٠/١   ٠٠/١   ٩٢/٠  
 ٨٠/٥٢   ٠٠/١   ٠٠/١   ٠٠/١   ٠٠/١   ٠٠/١   ٠٠/١   ٠٠/١   ٠٠/١   ٩٧/٠  
 ٦٠/٥٧   ٠٠/١   ٠٠/١   ٠٠/١   ٠٠/١   ٠٠/١   ٠٠/١   ٠٠/١   ٠٠/١   ٩٩/٠  
 ٤٠/٦٢   ٠٠/١   ٠٠/١   ٠٠/١   ٠٠/١   ٠٠/١   ٠٠/١   ٠٠/١   ٠٠/١   ٠٠/١  

          
  

  
  ۲۰۰۶نوامبر  ۱۵تا  ۱۲در تاريخ  WRFبرآورد بارش تجمعي مدل  -۴شکل 
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و طول  No۲۲۷/۳۰ با عرض جغرافيايي  شبکه  در نقطه ۲۰۰۶نوامبر  ۱۵تا  ۱۲هاي توزيع زماني بارش و لجستيک براي  منحني -۵شکل 

  Eo ۵۵۶/۵۰جغرافيايي 
  

ب)  الف)

  
  ۲۰۰۶نوامبر  ۱۵-۱۲براي   Bمقادير ضريب ب) نقشه  ، aالف) نقشه مقادير ضريب  -۶شکل 

  

  
  بندي منطقه ناحيه -۷شکل 
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  ١٠٧                                                                                                    ١٣٩٤/ زمستان ١٩/ پياپي ٤/ شماره ٩مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

 

 
  ۲۰۰۶نوامبر  ۱۵-۱۲ه مورد بررسي براي يناح ۹الگوهاي توزيع زماني بارندگي در  -۸شکل 

  
  يريگ جهينت

براي  WRFسازي مدل  با استفاده از شبيهدر اين پژوهش 
منحني   ، مقادير ضرايب۲۰۰۶نوامبر  ۱۵تا  ۱۲توفان 

با ج نشان داد ي. نتاشد لجستيک توريع زماني بارش برآورد
شدت غرب منطقه   در شمال و جنوب aش ضريب يافزا

شرق و مرکز منطقه بيشتر است  به مراتب از جنوب بارش 
در جنوب و شمال منطقه تأخير  Bو با افزايش ضريب 

شود.  زمان بارش مشاهده مي بيشتري در شروع هم
الگوهاي توزيع زماني بارندگي در منطقه مورد بررسي 

از  ۸۳/۰تا  ۲۵/۰ن يکه حداکثر شدت بارندگي ب دادنشان 
شود. روش به کار رفته در اين  کل مدت بارش حادث مي
هاي که در آن نياز به برآورد  پژوهش براي کليه بررسي

ويژه در  توزيع زماني بارش در حوضه آبريز است به
  هاي سدهاي مخزني بزرگ قابل استفاده است. بررسي
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