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Abstract
This study aims at plotting the Huff curves and designing storm hyetographs in the stations of Izeh,
Idonak, Abdolkhan and Ahvaz. A total of 1811 recorded storms in the period 1966-2016 in different
seasons were classified into five distinct time groups according to their rainfall duration. The Huff
curves were plotted for each class in each of the seasons using the whole set of storms. Results showed
that classification of storms led to a better distinction of rainfall pattern in different seasons and
durations. In order to compare the time distribution of rainfalls, three indices of S, I, and Q were
defined that consider the ratios of non-dimensional cumulative rainfall curves from the 10%
probability Huff curve obtained in the 25%, 50%, and 75% of time durations to their corresponding
values from the 50% probability Huff curve. The results showed that in the four mentioned stations,
the values of S index were greater than I, and both of them were greater than Q. The range of S index
varied from 1.47 (in Idonak station for spring storms having the duration between 12-24 hours) to 9.63
(in Abdolkhan station for spring storms with the duration of less than 2 hours). Whereas the range of
Q index varied from 1.03 (in Ahvaz station for spring and winter rainfalls having the duration of less
than two hours, and in Idonak station for spring storms with the duration of less than two hours) to
1.44 (in Abdolkhan station for spring storms with the duration of 6-12 hours). The range of I index
varied from 1.07 (in Ahvaz for spring storms with the duration of 2-6 hours) to 2.12 (in Abdolkhan for
winter storms with the duration of less than two hours). For each of the Huff curves, design storm
hyetographs were derived and presented using the 50% probability Huff curve.
Key words: Design Storm, Rainfall Time Distribution, Design Flood, Huff Curves, Hyetograph.
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تحلیل رگبارهای ساعتی بهمنظور استخراج هیتوگراف طرح به روش هاف
مطالعة موردی :استان خوزستان
عصمت السادات علوی ،دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران
يعقوب دين پژوه* ،دانشیار ،گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران
اسماعیل اسدی ،دانشیار ،گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران

چکیده
نخستين گام در مديريت علمي منابع آب ،شناخت دقيق جنبههاي مختلف بارش است .يکي از جنبههاي اصلي مطالعات
مربوط به بارندگي ،تهية منحني هاف در هر منطقه ،بهويژه در مناطق خشک و نيمهخشک است .اين کار به تصميمگيرندگان
در مديريت مؤثر منابع آب کمک ميکند که بهنوبة خود به مديريت مؤثر منابع آب شيرين منتهي ميشود .هدف پژوهش
حاضر ،رسم منحنيهاي هاف و هيتوگراف رگبار در استان خوزستان است .بدين منظور از دادههاي باراننگار ثبات در
ايستگاههاي ايذه ،ايدنک ،عبدالخان و اهواز استفاده شد .در کل تعداد  8188رگبار ثبتشده در بازة زماني  8035تا  8035در
فصول مختلف در  5کالس زماني دستهبندي شدند .براي هر دسته ،در هر فصل ،منحنيهاي هاف با استفاده از تجميع
رگبارها رسم شد .نتايج نشان داد دستهبندي در فصول و در کالسهاي زماني ،معنادار است .منظور مقايسة الگوي ريزش
رگبارهاي ايستگاهها ،سه شاخص  I ،Sو  Qتعريف شدند که نسبت بارش تجمعي را (بهترتيب در  53 ،55و  75درصد مدت
دوام رگبار) از منحني احتمال  3/8به مقدار نظير احتمال  3/5در نظر ميگيرند .نتايج نشان داد شاخص  Sبيش از  Iو هر دو
بيش از شاخص  Qبوده است .بازة تغييرات شاخص  ،Sاز ( 3/30براي مدت دوام کمتر از  5ساعت در بهار و ايستگاه
عبدالخان) تا ( 8/37براي بارشهاي  85تا  53ساعت فصل بهار در ايستگاه ايدنک) بود؛ در حالي که شاخص  Qاز 8/33
(براي بارشهاي  3تا  85ساعت در بهار و ايستگاه عبدالخان) تا ( 8/30براي بارشهاي با مدت دوام کمتر از  5ساعت در
بهار و زمستان در ايستگاه اهواز و بهار در ايدنک) تغيير ميکند .تغييرات مقدار شاخص  Iدر بازة  3( 5/85تا  5ساعت در
زمستان و در عبدالخان) تا  5( 8/37تا  3ساعت بهار اهواز) بود .براي هر منحني هاف ،هيتوگراف رگبار طرح با استفاده از
منحني احتمال  %53استخراج و ارائه شد.
واژههای کلیدی :رگبار طرح ،توزيع زماني بارش ،سيالب طرح ،منحنيهاي هاف ،هيتوگراف.
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به کل زمان تداوم بارش ،هيتوگرافي مصنوعي در

مقدمه
تغيير اقليم ناشي از مصرف سوختهاي فسيلي،

آمريکا تهيه کردند.

تغييرات زيادي را در مؤلفههاي هيدرواقليمي ايجاد

هرشفيلد )8335( 0روش ميانگين ترسيمي را

کرده است .بارش ،يکي از اين مؤلفههاست که بهطور

معرفي کرد و  333طوفان بارانزا را از  53ايستگاه

انکارناپذيري از تغيير اقليم متأثر شده است .اين تغيير

هواشناسي در اياالت متحده برگزيد .همچنين

در مناطق مختلف به شکلهاي مختلف پديدار شده

هيتوگراف بارش طرح را با دوامهاي  81 ،85 ،3و

است؛ براي نمونه در بعضي مناطق مقدار بارش ،در

 53ساعته استخراج کرد.

بعضي ديگر نوع ريزش (باران يا برف) و در بعضي

هاف ( )8337تعداد  538رگبار ثبتشده در

شدت آن دگرگون شده است .يکي از مهمترين

 88سال را در ايالت ايلينويز در  33ايستگاه

ويژگيهاي بارش ،الگوي ريزش آن در حين بارندگي

بارانسنجي ثبات مطالعه کرد .او بعدها ()8333

است .شناخت الگوي رگبار در بهرهبرداري درست از

پيشنهاد داد نوع چارک رگبارها تعيين و بر اين اساس

منابع آب ،بهويژه در نواحي خشک و نيمهخشک ايران

تقسيمبندي شوند؛ به بيان بهتر بيشترين درصد عمق

ضروري است.

بارش رخداده در يکي از چارکهاي زماني رگبار

يکي از ابزارهاي شناخت الگوي توزيع رگبار در

مشخص شود و در هر ايستگاه نوع چارک ،مبناي

حين ريزش آن ،رسم منحنيهاي هاف 8است.

طبقهبندي قرار گيرد؛ سپس براي هر دسته نمودارهاي

منحنيهاي هاف نمودار تغييرات بارش تراکمي را

احتمال تجربي بيبعد تجمعي بارش رسم شود.

تابعي از زمان تراکمي بارش در حالت بيبعد نشان

ين و چاو 553 )8313( 3هزار رگبار ثبتشده در

ميدهند .براي رسم اين منحنيها به اطالعات

اياالت متحده را با روش هيتوگراف مثلثي تحليل

رگبارهاي ثبتشده با باراننگار خودکار نياز است.

کردند.
شوکواما و شواب 353 )8310( 5رگبار ثبتشده در
ايالت اوهايو را با روش هاف تحليل کردند .در اين

پیشینة پژوهش
تعيين الگوي توزيع عمق بارش در مدت دوام آن،
سابقهاي طوالني دارد و پژوهشگران مطالعات زيادي
را در نواحي مختلف جهان انجام دادهاند.

روش ،رگبارها به سه تيپ پيشرو ،مياني و تأخيري
تقسيم شدند.
دفتر حفاظت خاک اياالت متحده)8313( )SCS( 3

کيفر و چو )8357( 5با استفاده از متوسط شدت

با کمک اطالعات باراننگارها ،الگوي تيپ  3و

بارش و زمان تداوم و ضريب وزني نسبت زمان اوج

 53ساعته را براي شرايط جغرافيايي و اقليمي مختلف
آمريکا ارائه داد و نقشههاي مربوط به آن را براي
3

Hershfield
Yen and Chow
5
Chuckwuma and Schwab
6
Soil Conservation Service
4

Huff Curves
Keifer and Chu

1
2
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عصمت السادات علوی و همکاران
85

آمريکاي شمالي رسم کرد .نتايج نشان داد اين

همکاران

نمودارها براي ديگر نقاط نيز قابل استفاده است.

هاف استفاده کردند.

الگوهاي احتماالتي توزيع زماني بارش لوکاس و

19 /

( )5383در مطالعات مختلف از روش

بوستامي و همکاران

83

( )5385رگبارهاي هفت

کوييک )8333( 8در جنوب غرب بريتيشکلمبيا 5و وو

ايستگاه هواشناسي سارواک اندونزي را در تداومهاي

و همکاران )5333( 0در هنگکنگ مطالعه شد .وو و

مختلف بارش تحليل کردند.

همکاران از اطالعات  83ايستگاه و  1513رگبار

87

دولساک و همکاران

( )5383نيز رگبارهاي

استفاده و درنهايت الگوي معرف زماني بارندگي در

 03ايستگاه کشور اسلووني را به روش هاف مدل

هنگکنگ را به تفکيک مدت بارش ،عمق و فصل

کردند.

بارش ارائه کردند .آنها نتيجه گرفتند الگوها مستقل از
موقعيت جغرافيايي ايستگاهها هستند.

اوي و همکاران )5383( 81الگوي زماني بارش را
در مکة عربستان سعودي بررسي کردند.

کائو و گوينداراژو 5337( 3و  )5331و ورنيووي و

ايمان

83

( )5381با کمک  857رويداد بارش،

همکاران )5385( 5با استفاده از روش مفصل ،مدلهاي

الگوي بارش در صحراي سينا را در  3دستة متمايز

احتماالتي چندبعدي را از توزيعهاي بارش به دست

دسته بندي کرد و نتايج هر کدام را جداگانه با الگوهاي

آوردند.

 SCSتطبيق داد.

عزلي و رائو )5383( 3براي شبهجزيرة مالزي

بيزاک و همکاران ( )5381در حوضهاي از

منحنيهاي هاف  80ايستگاه (کالً  5133رويداد) را

اسلووني با استفاده از هيتوگراف طرح منتج از

رسم و الگوي بارش طرح را استخراج کردند.

منحنيهاي هاف  53 ،83و 33درصد بهمثابة ورودي،

افزون بر اين ،کانگ و همکاران ،)5333( 7گليان و

سيالب ناشي از بارش را در پاييندست اين حوضه

3

(،)5385

مدل کردند .آنها براي حاالت مختلف( ،خطرات و

88

(،)5383

بحرانهاي سيل با شدتهاي مختلف) طرحهاي

همکاران

1

توديسکو

83

( ،)5383آوادااله و يونان
( ،)5383وانگ و همکاران

يزدي و همکاران

85

( ،)5383بائک و همکاران

( ،)5385ژيانگ و همکاران

83

80

( )5383و بيزاک و

پيشگيرانه ارائه دادند.
در ايران نيز مطالعات پراکندهاي درزمينة توزيع
زماني رگبارها انجام شده است؛ بزرگزاده)8335( 53

1

Loukas and Quick
British Colombia
3
Wu et al
4
Kao and Govindaraju
5
Vernieuwe et al
6
Azli and Rao
7
Kang et al
8
Golian et al
9
Awadallah and Younan
10
Todisco
11
Wang et al
12
Yazdi et al
13
Baek et al
14
Jiang et al
2

الگوي بارشهاي  53ساعتة شمال کشور را مطالعه
کرد .او دريافت رگبارهاي شمال کشور عموماً از نوع
 Iيا ( IVبراساس تقسيمبندي  )SCSهستند.
15

Bezak et al
Bustami et al
17
Dolšak et al
18
Ewea et al
19
Eman
20
-Bozorgzadeh
16
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اسکندري )8333( 8با روش پيلگريم و آزمون

بوده است .بارش هايي که فاصلة زماني بين خاتمة

آماري  ،5χالگوي توزيع زماني بارش ايستگاه همديد

آنها تا آغاز بارش هاي بعدي کمتر از يکپنجم زمان

مهرآباد را مطالعه کرد.

هريک از بارش ها بود ،با هم تلفيق و بهمثابة

قصابي و همکاران )5383( 5تعداد  05رگبار را در

رويدادي منفرد در نظر گرفته شدند .رويدادها براي

ناحية جنوب غرب ايران به روش  SCSتحليل

هريک از فصول سال به طور مجزا در نظر گرفته و

کردند.

براساس طول مدت بارش به  5دستة متمايز به شرح

مطالعات پيشين در کشور ما ،براي مقايسة الگوي
رگبارهاي ايستگاهها از ميزان درصد ريزش رگبار در

کمتر از  5 ،5تا  3 ،3تا  85 ،85تا  53و بيش از 53
ساعت دسته بندي و از هم تفکيک شدند.

چارک هاي مختلف استفاده و بيشتر مطالعات پيشين

جدول ( )8نتايج حاصل از اين تفکيک را براي

ريزش رگبارها را با الگوهاي از پيش تعيين شدة

هريک از ايستگاهها نشان ميدهد .همانطور که در

سرويس حفاظت خاک  SCSمقايسه کردهاند.

دادههاي جدول مشخص است ،براي فصل تابستان

در اين مطالعه تالش شده است براي مقايسة

رگبار ثبتشدهاي وجود نداشته که اين احتماالً به دليل

الگوي ريزشها ،شاخص هاي جديد (با توجه به

موقعيت اقليمي ايستگاهها و نبود بارش در تابستان

فاصلة قائم منحنيهاي هاف  83و  53درصد ،در

است .در هر چهار ايستگاه ،بيشترين تعداد رگبار در

انتهاي چارک هاي اول ،دوم و سوم) ارائه شود .هدف

فصل زمستان رخ داده و در تمام ايستگاهها ،بيشترين

اين پژوهش ،رسم و تحليل منحنيهاي هاف و

تعداد رگبار ثبتشده متعلق به کالس زماني  3-5يا

هيتوگراف رگبار در چهار ايستگاه واقع در استان

 85-3ساعت است .بيشترين رگبار ثبتشده متعلق به

خوزستان شامل ايذه ،ايدنک ،اهواز و عبدالخان

ايستگاه ايذه و کمترين آن متعلق به ايستگاه عبدالخان

است.

است .تعداد کل رگبارهاي مطالعهشده 8188 ،رويداد
است.

روششناسی پژوهش
دادهها
داده هاي مربوط به ايستگاههاي مطالعهشده از
مقادير بارش رسيده در هر رويداد ،در فواصل زماني
مشخص در نظر گرفته شدند .در اين مطالعه
رويدادهايي انتخاب شد که کمترين عمق بارش آن،
 0ميلي متر و مدت دوام آن نيز ،دستکم  53دقيقه

Eskandari
Ghassabi et al

1
2
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عصمت السادات علوی و همکاران

جدول  .4تعداد رگبارهای بررسیشده در پژوهش حاضر
مجموع

بازة زمانی بارش (ساعت)
بیش از 71

 47تا 71

 6تا 47

 7تا 6

 1تا 7

800

0

83

03

38

83

بهار

815

7

01

37

53

83

پاييز

037

87

13

885

835

53

زمستان

335

57

838

585

553

53

جمع

05

3

5

7

80

83

بهار

37

5

83

58

50

88

پاييز

853

0

51

35

33

83

زمستان

508

5

30

73

15

08

جمع

833

3

85

53

35

50

بهار

837

83

35

30

01

83

پاييز

535

53

13

35

75

80

زمستان

531

03

830

837

857

33

جمع

33

3

8

85

85

81

بهار

801

3

83

35

33

08

پاييز

813

5

50

37

75

55

زمستان

073

5

30

858

800

78

جمع

درصد زمان بارش متناظر با

روش پژوهش
در هر ايستگاه براي رويداد  jام ،تعداد

بازة

زماني وجود دارد که مقادير جزئي بارش (در فواصل
زماني مساوي) ثبت شده است .اگر عمق کلي بارندگي
(به ميليمتر) در يک رويداد معين با

و عمق بارش

رسيده به زمين از ابتداي بارش تا انتهاي بازة زماني iام
با

نشان داده شود ،درصد بارش تجمعي رسيده به

زمين تا انتهاي بازة زماني مربوط براي اين رويداد از
رابطة  8تخمين زده ميشود.
()8
در اين رابطه،

 ،درصد بارش تجمعي رسيده

به زمين تا انتهاي بازة زماني iام ( nو ...و  5و )i = 8
است.

ايستگاه

فصل

ايذه

عبدالخان

ايدنک

اهواز

نيز از رابطة زير

به دست آمد.
()5
مقادير درصد بارش رسيده به زمين براي هر
رويداد در هر کالس زماني و هر فصل براساس
جدول ( )5به دست آمد .جدول ( )0براي هر رويداد،
درصد عمق بارش رسيده به زمين را بهصورت
تجمعي براي درصدهاي زماني  83تا  833درصد
(با گامهاي  83درصد) نشان ميدهد.
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برمبناي جدول ( ،)3مقادير بارش رسيده به زمين

جدول  .7درصد بارش رسیده به زمین در هر بازة زمانی
برای يک رويداد بارشی

براي کل رگبارها محاسبه شد .در اين جدول ،درصد
بارشهاي تجمعي با دو انديس مانند

i

8

شدهاند .در آن  ،aشمارة رويداد (از  8تا  )lو  ،kشمارة

5
...

...

...

833

833

n

مشخص

گام زماني مربوط به رويداد  aاست؛ براي نمونه
درصد تجمعي بارش رسيده به زمين براي
رويداد شمارة سوم در انتهاي گام زماني پنجم است.

جدول  .9درصد بارش تجمعی رسیده به زمین برای يک

در رديف اول اين جدول ،ارقام داخل پرانتز شمارة

رويداد خاص در گامهای  41%زمانی
K

ستونها ،رديف دوم درصد زمان بارش (از آغاز آن) و

83

8

53

5

ستون اول از چپ ،شمارة رگبار است.

...

...

...

833

833

83

جدول  .1مقادير درصد بارش رسیده به زمین در ايستگاههای معین برای همة رگبارهای منتخب
()k+1

()44

()...

833

...

...

833

...

...

8

833

...

...

5

...

...

833

...

...

()...

() 9

() 7

() 4

53

83

رويداد

...
...

...

...

...
l

مناسبترين توزيع آماري براي هريک از

تکرار شد .تابع کوانتايل هر ستون ممکن است با

ستونهاي دوم تا دهم جدول ( )3تعيين ،تابع کوانتايل

ستونهاي ديگر متفاوت باشد (دستکم پارامترهاي

مربوط در نظر گرفته و بهازاي درصد احتماالت

توزيع متفاوت باشد) .به اين ترتيب  3نقطه براي

مختلف (در اينجا  83تا  33درصد با گامهاي مساوي

منحني احتمال  83درصد ،متناظر با درصد گام زماني

 83درصد) رسم شد .براي اين کار ،براي نمونه در

نظير  ... ،53 ،83و  33درصد به دست آمد .با اتصال

تابع کوانتايل نظير ستون  5جدول ( )5به جاي احتمال

نقاط بااليي به همديگر ،منحني احتمال کمتري

کمتري )F( 8عدد  3/8قرار داده و مقدار درصد بارش

 83درصد براي نمودار هاف حاصل شد .به همين

تجمعي در  83درصد زمان بارش تخمين زده شد.

ترتيب براي منحنيهاي احتماالتي  ... ،03 ،53و

همين کار دربارة ستونهاي سوم و چهارم تا دهم نيز

 33درصد به ترتيب با قراردادن مقادير  ... ،3/0 ،3/5و
 3/3به جاي  Fدر تابع مربوط ،مقدار چندک براي آنها

Non-Exceedence Probability

1

تحلیل رگبارهای ساعتی بهمنظور استخراج هیتوگراف طرح به روش هاف
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به دست آمد و مشابه شکل ( ،)5مجموعة منحنيهاي

براي شرايط ميانگين از روي منحني  %53قرائت و نيز

هاف (نه منحني) در يک دياگرام رسم شد (مشابه

براي شرايط حدي اين رقم از روي منحني هاف

شکل  .)8با توجه به اين نمودارها ،درصد تراکمي

بااليي  %83استخراج شد .اين امر در شکل ( )8با

ريزش رگبار بهازاي زمان  aدرصد (از آغاز بارش)

پيکان نشان داده شده است.

درصد تراکمی عمق بارش

درصد تراکمی زمان بارش

شکل  .4منحنیهای هاف شماتیکی برای استخراج مقادير

شکل ( )5طرحوارة تهيه و رسم منحنيهاي هاف
را دربارة بارشهاي واقع در دستهاي معين (با زمان
تداوم مشخص) نشان ميدهد.
براي ايستگاههاي بارانسنج ثبات (چهار ايستگاه)
در هر فصل و هر کالس زماني (مربوط به مدت دوام
بارش) ،هيتوگراف توزيع بارش بيبعد با درصد
احتمال  53درصد رسم شد .اين نمودار ،الگوي ريزش
رگبار را بهطور ميانگين براي ايستگاه معين در فصل
مشخص و دستة زماني مربوط به مدت دوام بارش
معلوم نشان ميدهد .سه شاخص جديد  I ،Sو Q

بهمنظور يافتن راهي براي امکان مقايسة الگوي ريزش
رگبارها با توجه به تفاوت بين احتمال تجمعي  %83با
احتمال  %53به شرح زير تعريف شدند:
()0
()3

 ،بهازای  a= 25, 50, 75درصد در مطالعة حاضر

()5
در اين روابط

 ،ميزان بارندگي تجمعي

قرائتشده از نمودار احتمال  83درصد در فاصلة
 aدرصد از ابتداي زمان بارش و

 ،معادل

ميزان بارندگي تجمعي در نمودار احتمال  53درصد
در فاصلة  aدرصد از ابتداي زمان بارش است .مقادير
 aبراي فرمولهاي  3 ،0و  5بهترتيب  53 ،55و
 75درصد در نظر گرفته شد .براي استخراج مقادير
انديسها ،مقادير

بهازاي a= 25, 50, 75

درصد از محور افقي منحنيهاي هاف مربوط برمبناي
شکل ( )8استفاده شد .با استفاده از مقادير اين
شاخصها ،نوع الگوي ريزش بارش يک ايستگاه از
بقيه تميز داده ميشود؛ بهطوري که براي نمونه دو
ايستگاه چنانچه  Sمشابه داشته باشند ،الگوي ريزش
آنها يکسان است؛ اما مقادير کم شاخص  Sنشاندهندة
اين واقعيت است که اختالف عمق ريزش رگبارها
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بهصورت بيبعد از رگباري به برگبار ديگر ناچيز

است که واريانس عمق بارش بيبعد بين رگبارها زياد

است؛ برعکس مقادير بزرگ  Sنشاندهندة اين واقعيت

است.

شکل  .7طرحوارة تهیه و رسم منحنیهای هاف برای بارشهای واقع در دستهای معین (با زمان تداوم مشخص)

تحلیل رگبارهای ساعتی بهمنظور استخراج هیتوگراف طرح به روش هاف
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شکل ( ،)0نقشة منطقة پژوهش و موقعيت

منطقة پژوهش
منطقة پژوهش ،بخشي از حوضة آبريز رودخانة

ايستگاهها را نشان ميدهد .چهار ايستگاه با مشخصات

کارون در استان خوزستان شامل دو قسمت متفاوت

يادشده در جدول ( )5انتخاب شدند .خوزستان و

کوهستاني و جلگهاي اين استان است .به دليل وجود

نواحي جنوبي آن ميانگين دماي ساليانة  53تا 51

منابع غني آب و خاک مناسب ،جلگة خوزستان و

درجة

کمترين

دشتهاي قسمت کوهستاني و کوهپايهها ،محلهاي

درجهحرارت ثبتشده در اين استان بهترتيب معادل

مناسبي براي کشاورزي و طرحهاي بزرگ کشت و

 53و  -7درجة سلسيوس است .ميانگين بارش ساليانه

صنعت بهويژه نيشکر ،گندم و صيفيجات محسوب

در استان  553ميليمتر است .تفاوت بارش در بين

ميشوند .همچنين در قسمتهايي از شمال خوزستان،

ايستگاههاي استان ،بيشتر به دليل توپوگرافي منطقه

باغهاي مرکبات و در قسمتهاي جنوبي ،نخلستانهاي

است.

سلسيوس

دارند.

بيشترين

و

وسيع وجود دارد.

شکل  .9منطقة پژوهش و موقعیت ايستگاههای منتخب
جدول  .8مشخصات ايستگاههای مطالعهشده
دورة آماری

ارتفاع)(m

طول جغرافیايی

عرض جغرافیايی

ايستگاه

35-8057

733

33-58

08-33

ايذه

35-8051

33

31-50

08-53

عبدالخان

35-8033

533

53-53

03-53

ايدنک

35-8035

83

31-38

08-53

اهواز
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بارشها در طول مدت دوام آن نسبتاً ثابت ميشود.

يافتههای پژوهش
منحنيهاي هاف در ايستگاه ايذه به تفکيک فصل

اين نتيجه در فصل زمستان نسبت به پاييز و بهار

و زمانهاي تداوم مختلف در شکل ( )3نشان داده

درستتر است .بارشهاي بيش از  53ساعت در ايذه

شده است .شکل ( )5نيز ،هيتوگرافهاي بارش طرح

و  85تا  53ساعت در عبدالخان از اين روند مستثني

را براي احتمال  53درصد در ايستگاه ايذه نشان

هستند .تجميع بارشها در هر فصل براي هر چهار

ميدهد .مشابه شکلهاي يادشده براي  0ايستگاه ديگر

ايستگاه نمودار را تقريباً يکنواخت و به حالت

نيز تهيه شد (نشان داده نشده است) .با توجه به اين

زنگولهاي متقارن درميآورد .در تمام ايستگاهها و در

نمودارها ،در هر چهار ايستگاه ،مرکز ثقل هيتوگراف

تمام فصول ،کمترين عمق بارش در بازة انتهايي آن

بارش از چارک دوم (در بارشهاي کوتاهمدت) به

رخ ميدهد .بارشهاي  85-3ساعت زمستان و

چارک سوم (در بارشهاي طوالنيمدت) جابهجا شده

 53-85ساعت پاييز عبدالخان و  53-85ساعت بهار

است .همچنين با افزايش مدتزمان بارش ،شدت

ايذه در اين زمينه استثنا هستند.

بهار

پايیز

زمستان

 7-1ساعت
 6-7ساعت

درصد تراکمی عمق بارش

 47-6ساعت

تحلیل رگبارهای ساعتی بهمنظور استخراج هیتوگراف طرح به روش هاف
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 71-47ساعت
بیش از  71ساعت
کل
درصد تراکمی زمان بارش

شکل  .1منحنیهای هاف در فصول مختلف (جز تابستان) و کالسهای مختلف دوام بارش در ايستگاه ايذه
بهار

پايیز

زمستان

 7-1ساعت

درصد عمق بارش

 6-7ساعت

 / 87جغرافیا و برنامهريزی محیطی ،سال  ،91پیاپی  ،28شماره  ،9پايیز 4935

 47-6ساعت
 71-47ساعت
بیش از  71ساعت
کل
درصد تراکمی زمان بارش

شکل  .8هیتوگرافهای بارش طرح با احتمال  81درصد فصول مختلف سال و کالسهای مختلف مدت دوام بارش در
ايستگاه ايذه

در فصل بهار براي اهواز بارش طوالنيمدت

تقريباً شرايط مشابهي دارد؛ اگرچه بارش بلندمدت به

ثبتشده (کالس زماني  53-85ساعت) دردسترس

تعداد کافي را براي رسم نمودار در کالس زماني

نبود؛ بنابراين نمودارهاي هاف در کالس يادشده براي

 53-85ساعت تجربه کرده است ،تعداد اين بارشها

ايستگاه مدنظر قابل رسم نبود .شايد دليل اين امر،

نسبت به تعداد نظير بارشهاي کوتاهمدت همان

ماهيت گرم و خشکبودن اقليم منطقه است که در

ايستگاه کمتر بود.

فصل بهار بارشها به حالت رگباري با شدت زياد و

دو ايستگاه ايذه و ايدنک به دليل قرارگرفتن در

مدت دوام کوتاه رخ ميدهد .ايستگاه عبدالخان نيز

ارتفاع باالتر و کوهستانيبودن ،بارش با مدت دوام

تحلیل رگبارهای ساعتی بهمنظور استخراج هیتوگراف طرح به روش هاف
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طوالني بيشتري داشتند .در اين دو ايستگاه ،حتي

يکنواختشدن ميل ميکند که با نتايج حاصل از

تعداد رگبارهاي با مدت دوام بيش از  53ساعت براي

پژوهش اسکندري )8333( 5در تهران مغاير است.

فصول پاييز و زمستان (برعکس بهار) به حد کافي

نمودارها و محاسبة مقدار بارش چارکها در اين

بهمنظور تهية نمودارهاي هاف موجود بود .در ايستگاه

مطالعه با نتايج پژوهش حاتمييزد و همکاران

0

ايدنک و در فصول يادشده ،تعداد رگبارها با دوام بيش

( )5335در خراسان نيز تفاوت عمده داشت.

از  53ساعت در مقايسه با تعداد نظير براي بارشهاي

شباهت هايي بين نتايج اين مطالعه با مطالعات ماليي و

با دوام کمتر از دو ساعت ،به مراتب بيشتر بوده است.

تلوري )5333( 3در استان کهگيلويه و بويراحمد ديده

با مقايسة نمودارهاي رگبارهاي مربوط به کالسهاي

شد .در هر دو مطالعه با افزايش مدت دوام بارش ،اوج

مختلف زماني ،با نمودار کلي در هر فصل ،ميتوان

آن از چارک دوم به سوم متمايل ميشود؛ هرچند در

نتيجه گرفت تفکيکنشدن بارشها براساس مدت دوام

منطقة مطالعهشدة آنها ،اثري از استهالک ميزان اوج و

آنها موجب ميشود هيتوگراف حاصلشده براي اين

ميل به سمت يکنواختي بارش نيست.

ايستگاهها بهصورت زنگولهاي نسبتاً متقارن يا

نتايج مطالعة حاضر براي ايستگاه ايدنک واقع در

يکنواخت باشد؛ در حالي که شکل هيتوگرافها با

استان خوزستان مشابه يافتههاي شکري کوچک و

مدت دوام کم ،چولگي به چپ داشتند و بيشتر از نوع

همکاران )5388( 5است که در آن بارشهاي با مدت

چارک دومي بودند؛ برعکس بارشهاي با مدت دوام

دوام کمتر از  3ساعت چارک دومي بوده است و با

بيشتر ،عموماً چارک سومي با چولگي به راست بودند.

افزايش تداوم بارش به سمت چارک سوم منتقل

در هر چهار ايستگاه ،توزيع بارشهاي زمستانه در

ميشود.

طول مدت دوام آن نسبت به بهار و پاييز متعادلتر
بوده است و روند ثابتتري دارند.

شاخصهاي  I ،Sو  Qبراي شناسايي شکل
نمودارهاي هاف ايستگاههاي مختلف در کنار هم

براساس دانش فعلي نويسندگان ،بررسي الگوي

تعريف شدهاند .اين شاخصها بازشدگي باند

توزيع رگبارها به تفکيک فصل تاکنون انجام نشده

قرارگيري نمودار  %83را نسبت به نمودار  %53در

است .در اين پژوهش براي نخستينبار ،مطالعة الگوي

مقاطع زماني  53 ،55و  75درصد زماني نشان

توزيع رگبارها هم بهصورت کلي (ادغام همة

ميدهند .مقادير اين شاخصها به تفکيک فصل و

رگبارهاي ثبتشده در يک دسته) و هم بهصورت

کالس زماني بارش براي هر ايستگاه در جدول ()3

فصلي انجام شد .نتايج مطالعة حاضر براي کالس

آمده است .هرچه شاخص  Sبيشتر باشد ،ميزان

8

بازشدگي منحني در  55درصد اول زمان ريزش بيشتر

کمتر از  5ساعت مشابه يافتههاي عزلي و رائو

است که بيشتربودن واريانس شدت ريزش رگبار را از

( )5383در مالزي بود.
در ديگر کالسهاي زماني ،نتايج نشان داد درصد
ريزش بارش در فواصل زماني مساوي بيشتر به سمت
Azli & Rao

1

2

Eskandari
Hatami Yazd et al
4
Mollaie & Telvari
5
Shokri koochak et al
3
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رويدادي به رويدادي ديگر نشان ميدهد .برعکس

مساوي (در همان زمان) دارند که البته در عالم واقع

هرچه ميزان شاخص  Sکمتر باشد ،دو منحني هاف

تقريباً محال به نظر ميرسد؛ زيرا بارندگي از

 53و  83درصد در  55درصد آغازين زمان بارش به

فرايندهاي استوکاستيک هيدرولوژيکي است که

يکديگر نزديک ميشوند؛ اين امر نشان ميدهد در اين

پيشبيني قطعي زمان وقوع ،مقدار ،مدت و شدت آن

نقطة زماني ،شدت ريزش باران از يک رگبار به

ميسر نيست .اين مطالب براي شاخصهاي  Iو  Qنيز

رگباري ديگر تقريباً مشابه است و تغييرات کمي با

صادق است .با اين تفاوت که اين دو شاخص

همديگر دارند؛ بهطوري که اگر اين دو منحني در

مخصوص زمانهاي نسبي  53و  75درصد مدت

 55درصد اول رگبار بر هم منطبق شوند ،به اين

تداوم بارش (به جاي  55درصد) هستند.

معناست که همة رگبارهاي اين ايستگاه شدت ريزش
جدول  .6مقادير شاخصهای  I ،Sو  Qمحاسبهشده برای هر سری از منحنیهای هاف
فصل

بازة زمانی بارش

اهواز

عبدالخان

ايدنک

ايذه

بهار

(ساعت)

S

I

Q

S

I

Q

S

I

Q

S

I

Q

 3تا 5

3/30

8/73

8/80

5/33

8/07

8/30

0/31

8/75

8/88

5/50

8/53

8/30

 5تا 3

0/80

8/03

8/33

8/33

8/37

8/33

5/77

8/35

8/80

5/13

8/31

8/83

 3تا 85

5/38

8/18

8/33

5/0

8/01

8/5

5/10

8/35

8/58

5/38

8/53

8/8

 85تا 53

8/33

8/03

8/57

5/37

5/38

8/05

8/37

8/0

8/87

بيش از 53

پايیز

کل

5/33

8/35

8/80

5/85

8/00

8/37

5/13

8/18

8/87

5/33

8/3

8/80

 3تا 5

8/33

8/03

8/31

0/55

8/58

8/35

5/83

8/03

8/85

3/5

8/53

8/33

 5تا 3

5/31

8/33

8/85

0

8/73

8/5

5/33

8/53

8/83

5/35

8/33

8/83

 3تا 85

5/75

8/03

8/88

5/55

8/18

8/58

5/30

8/33

8/53

5/03

8/30

8/83

 85تا 53

8/17

8/13

8/58

8/33

8/53

8/81

5/35

8/33

8/53

5/3

8/33

8/5

8/33

8/75

8/83

8/71

8/31

8/51

کل

5/75

8/3

8/87

5/33

8/78

8/81

5/57

8/35

8/55

5/07

8/30

8/5

 3تا 5

8/13

5/85

8 /8

5/33

8/3

8/30

3/05

8/17

8/85

5/10

8/07

8/33

 5تا 3

5/33

8/78

8/80

5/30

8/57

8/85

5/33

8/53

8/85

5/38

8/31

8/85

 3تا 85

5/37

8/57

8/83

5/53

8/31

8/55

5/58

8/55

8/81

5/50

8/3

8/5

 85تا 53

5/57

8/58

8/85

5/35

8/01

8/53

5/83

8/55

8/87

5/8

8/53

8/85

8/55

8/05

8/87

8/1

8/03

8/85

کل

5/38

8/3

8/83

5/53

8/35

8/83

5/00

8/51

8/81

5/03

8/3

8/87

همة رويدادها

5/70

8/33

8/83

5/33

8/33

8/87

5/33

8/35

8/83

5/33

8/35

8/87

بيش از 53

زمستان

بيش از 53

بهطور کلي نتايج نشان داد مقدار شاخص  Sبيش

اين است که منحني هاف  %83در 55درصد ابتداي

از  Iو اين دو نيز بيش از شاخص  Qبود .مفهوم آن

بارش ،بيشترين فاصلة قائم را با منحني هاف %53
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دارد .مقادير کم بهدستآمده براي شاخص  Qنشان

 3تا  53درصد 55 ،تا  53درصد 53 ،تا  75درصد و

ميدهد در چارک سوم زماني ،فاصلة قائم بين منحني

بيش از  75درصد) براي مقايسة الگوهاي بارشي در

هاف  %83و  %53به کمترين مقدار ممکن کاهش يافته

نظر گرفت که اين مهم جزو اهداف اين مطالعه نيست

است .تنها استثنا دربارة بارشهاي کمتر از  5ساعت

و براي مطالعات بعدي توصيه ميشود.

در زمستان براي ايستگاه عبدالخان بوده است که
شاخص  Iبيش از شاخص  Sبه دست آمد (5/35
درمقابل .)8/13

نتیجهگیری
با استفاده از شاخصهاي معرفيشده ( I ،Sو ،)Q

برمبناي شکل (( )3رديف چهارم ،ستون اول)،

تيپ الگوي رگبارها در هر منطقه مشخص ميشود.

براي بازة زماني يادشده ،شکل منحنيهاي هاف

اين شاخصها ،ايدهاي اوليه در تشخيص تيپهاي

ايستگاه عبدالخان (در فصل زمستان) با ديگر نمودارها

مختلف رگبار به شمار ميآيند؛ ليکن ميتوان نتيجه

متفاوت است .بازة تغييرات شاخص  Sاز ( 3/30براي

گرفت آنها که فاصلة قائم بين دو منحني هاف  83و

مدت دوام کمتر از  5ساعت در بهار و ايستگاه

 53درصد را در سه مقطع زماني در نظر ميگيرند،

عبدالخان) تا ( 8/37براي بارشهاي  85تا  53ساعت

ممکن است مبناي مقايسة بين تيپهاي مختلف

فصل بهار در ايستگاه ايدنک) بود؛ در حالي که

رگبارها در ايستگاههاي مختلف قرار گيرند .همچنين

شاخص  Qاز ( 8/33براي بارشهاي  3تا  85ساعت

بدون بررسي دقيق الگوي ريزش بارش ،هرگونه

در بهار و ايستگاه عبدالخان) تا ( 8/30براي بارشهاي

تصميمگيري دربارة طراحي سازههاي آبي گمراهکننده

با مدت دوام کمتر از  5ساعت در بهار و زمستان در

است.

ايستگاه اهواز و بهار در ايدنک) تغيير ميکند .تغييرات

ويژگي مهم شاخصهاي معرفيشده در مطالعة

مقدار شاخص  Iدر بازة  3( 5/85تا  5ساعت در

فعلي ،در اين نکته نهفته است که اين شاخصها

زمستان و در عبدالخان) تا  5( 8/37تا  3ساعت بهار

براساس مقادير دو منحني هاف با احتماالت متفاوت

اهواز) به دست آمد.

( 83و  53درصد) تعريف شدهاند؛ در حالي که در

در اين مطالعه براي مقايسة الگوي ريزش رگبارها

مطالعات پيشين با توجه به تنها منحني  53درصد،

بين ايستگاههاي مختلف شاخصهايي تعريف شد که

معيار مقايسة تيپ رگبارها ،درصد ريزش در چهار

اساس و پاية آنها بازشدگي دو منحني هاف  53و

چارک زماني مختلف است که فقط ميانگيني از کل

 83درصد در سه نقطة زماني متفاوت بود .اين سه

رگبارهاي مشاهداتي يک ايستگاه را لحاظ ميکند؛ اما

نقطه شامل  53 ،55و  75درصد زمان تداوم رگبار بود.

در مطالعة فعلي با دخالتدادن منحني هاف  83درصد

البته ميتوان در ادامة اين مطالعه ،بهجاي مقدار فاصلة

(عالوه بر منحني  53درصد) ،ميانگين کل رگبارهاي

قائم (بازشدگي) دو منحني هاف  53و  83درصد در

مشاهداتي و بهنوعي واريانس رگبارها نيز معيار

 0زمان معين در طول بارش ،سطح واقع بين دو

تفکيک تيپ آنها قرار گرفته است .چهبسا مقدار درصد

منحني يادشده را در  3بازة زماني متمايز (براي نمونه

ريزش در ايستگاهي با ايستگاه ديگر در هر چهار
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Azli, M., Rao‚ R.‚ (2010). Development of
Huff Curves for Peninsular Malaysia‚
Journal of Hydrology, Vol 388‚ Pp 77-84.

 ليکن اين درصدها در،چارک زماني کامالً مشابه باشد

Baek, S.S., Choi, D.H.‚ Jung, J.W.‚ Lee, H.J.‚
Yoon, K.S.‚ Cho‚ K.H.‚ (2015).
Optimizing Low Impact Development
(LID) for Stormwater Runoff Treatment
in Urban Area, Korea: Experimental and
Modeling Approach‚ Water Research, Vol
86‚ Pp 122-131.

داشته باشد؛ در اين صورت روش مرسوم هاف يا

Bezak, N., Šraj, M.‚ Mikoš‚ M.‚ (2016).
Copula-based IDF Curves and Empirical
Rainfall Thresholds for Flash Floods and
Rainfall-induced Landslides‚ Journal of
Hydrology, Vol 541‚ Pp 272-284.

.خواهد بود

Bezak, N., Šraj, M.‚ Rusjan, S.‚ Mikoš‚ M.‚
(2018). Impact of the Rainfall Duration
and Temporal Rainfall Distribution
Defined Using the Huff Curves on the
Hydraulic Flood Modelling Results‚
Geosciences, Vol 2‚ No 8‚ 69 p;
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يک ايستگاه از رگباري به رگبار ديگر تفاوت زيادي
 تيپ رگبارهاي اين دو ايستگاه را مشابه هم،SCS
قلمداد ميکند؛ در حالي که در معيار معرفيشده در
 تيپ رگبارهاي اين دو ايستگاه متفاوت،اين مطالعه
منحنيهاي هاف و هيتوگرافهاي بارش طرح در
تبديل بارندگي به رواناب و طراحي ابعاد زهکشهاي
سطحي و آبروها و سازههاي کنترل سيالب کاربرد
 براي تبديل بارش به رواناب با استفاده از اصل.دارند
 مقادير بارش از حالت بيبعد با توجه به عمق،پيچش
کل بارش (در يک رويداد همزمان) به حالت بابعد
تبديل ميشود؛ آنگاه با استفاده از اصل پيچش و با
توجه به عرضهاي هيدروگراف واحد با زمان معين
 مقادير دبي،)(براي نمونه هيدروگراف واحد يکساعته
.سيالب ناشي از بارش به دست ميآيد
تشکر و قدردانی
نگارندگان از نکات سازندة داوران مقاله و مدير

Chuckwuma, G.O., Schwab‚ G.O.‚ (1983).
Procedure for Developing Design
Hyetographs for Small Watersheds‚
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Pp 1386-1389.
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Dolšak, D., Bezak, N.‚ Šraj‚ M.‚ (2016).
Temporal Characteristics of Rainfall
Events under Three Climate Types in
Slovenia‚ Journal of Hydrology, Vol 541‚
Pp 1395–1405.
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