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*********

از خصوصيات مهم اقليم همدان نامنظم بودن زمان بارش و ريزش حداكثر  24ساعته در ماههاي اسفند و فروردين است.

اين عامل ،يعني ريزش بارانهاي شديد باعث افزايش خطر سيل در اين استان گشته است .فصل زمستان ريزش به صورت برف

است و زمان ذوب آن در فروردين ماه همراه با بارش باران باعث طغيان رودخانهها میگردد .در ماههاي ديگر سال خالي بودن
زمين از پوشش زراعي و گياهي و خشك بودن خاك و  ...باعث افزايش سيالب میگردد .عوامل سيل خيزي در استان همدان
گوناگون و متنوع میباشد .از علل مهم و مؤثر در سيلخيزي يك منطقه ،آب و هوا ،ناهمواري پوشش گياهي و  ...هستند .در

این مقاله حداکثر روزانه بارش بهمنظور پیشبینی حجم آب قابل استحصال ناشی از سیالبها و برنامهریزی در جهت مدیریت
منابع آب منطقه ،مورد بررسی قرار گرفته است .بدین منظور بر اساس بارندگيهاي حداکثر  24ساعته ،نقشه مدل ارتفاعی و
گرادیان بارش و نقشه همباران منطقه برای دوره بازگشتهای  2،10،25،50با روش بهترین توزیع آماری برای منطقه (توزیع
گمبل) برآورد و در محیط  GISپهنهبندی شده (به روش کریجینگ) پهنهبندی شده با کاهش دوره بازگشت ،میزان بارش محتمل
روزانه کاهش مییابد .بر این اساس در دوره برگشتهای فوق مناطق جنوب شرق و شمال غرب استان همدان (دشت کبودر

آهنگ) دارای بیشترین بارش محتمل روزانه است .فراوانی تعداد سیلهای رخ داده در استان ،نشان دهنده این واقعیت است که

مناطق نامبرده بیشترین و مهیبترین سیلها را در استان به خود اختصاص دادهاند (سیل سال 1366منطقه کبودر آهنگ) .طبق
این نقشهها مناطق شرقی استان دارای کمترین بارش محتمل روزانه است .نتايج اين مطالعه میتواند در پهنهبندي و پيشبيني
سیالب و همچنين برنامهريزي و مديريت منابع آب منطقه بکاربرده شود.

واژههای کلیدی ،GIS :بارش محتمل ،بیشینه بارش روزانه ،سیل خیزی ،استان همدان.
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 -1مقدمه

همه ساله مبالغ هنگفتي صرف اجراي طرحهاي زيربنائي
منابع آب نظير مهار سیالبها و بهرهبرداري از آنها ميشود .يكي
از مهمترين بخشهای اينگونه طرحها ،مطالعات پارامترهای
هواشناسی وآشکار سازی تغییرات آن ميباشد .از سوی
دیگر اغلب اینگونه مناطق که طرحهای توسعه منابع آب
در آنها اجرا میشود ،متأسفانه فاقد اطالعات و آمار الزم
در زمینه رژیم آب وهوایی و هیدرولوژیکی رودخانههای
منطقه مورد نظر میباشند .بنابراین علیرغم اینکه تصور
جهان بدون آب مشكل میباشد و شرط الزم و اصلي در
ایجاد اغلب شهرها و تمدنهای باستاني ،آب بوده است،
ميتواند به معناي مرگ و مير و نابودي نیز باشد.
در کشور ما همه ساله سیل خسارات زیادی را به بار میآورد.
بررسیهای بهعمل آمده بیانگر تعداد  3700مورد خسارت سیل
در دهه پنجاه میباشد (خسروشاهی .)92 :1376،از سوی دیگر بهدلیل
آنکه اغلب اقلیم کشور در مناطق خشک و نیمهخشک قرار گرفته
است و خشکسالیهای دو دهه اخیر خسارت زیادی به منابع
آبهای زیرزمینی وارد کرده است ،برنامهریزی در خصوص مهار
و ذخیره سیالبها امری حیاتی میباشد.
سیل پدیدهای است که طی مدت چند ساعت به علت
وقوع بارندگی مداوم و سنگین حاصل میشود .پیشبینی
سیل به شدت و مدت بارش بستگی خواهد داشت .اغلب
وقایع سیل در نتیجه شدت و تمرکز هستههای توفان رعد
و برق محلی بخصوص توفانهای تندری ساکن یا دارای
حرکت کند ایجاد میشود .سیل ممکن است با سیکلونهای
حارهای اتفاق بیافتد .در مناطق حارهای و جنب حارهای
اغلب سیلها در طول فصل مونسون که از تداوم
بارندگیهای شدید و سنگین ناشی میشود اتفاق میافتد
و در این صورت مناطق کوهستانی برای وقوع سیل بسیار
مستعد میباشند زیرا اثرات همرفت در جابجایی و سقوط
و توسعه ابرها نقش مهمی داشته که در نتیجه باعث افزایش
مقدار بارندگی میشوند .در بعضی حاالت سیل تنها منحصر
به حوضه یک رودخانه میشود و گاه با فروپاشی شنها

همراه شده و ریزش مداوم بارندگی آن را شدت بخشیده
و سبب وقوع سیل در یک ناحیه بزرگ میشود که در این
صورت خسارات فراوانی را به همراه دارد(.زاهدی)92 :1370،
حوضچههای سیل غالب ًا در مناطق خشک و نیمه خشک به
دلیل بعضی از شرایط از جمله توپوگرافی محیط ،پوشش
گیاهی کم و بارندگیها با شدت زیاد در مدت کم به وقوع
میپیوندد .چنین سیلهایی میتوانند در درههای کم عرض
اتفاق افتاده و با سرعت تبدیل به رواناب شوند .سازمان
ملل متحد با توجه به آمارهاي دراز مدت از نقاط مختلف
جهان  ،سيل را در زمره جديترين بالياي طبيعي قلمداد
كرده است .آمار نشان میدهد كه فقط معدودي از كشورها
به طور جدي از خسارات سیل مصون میباشند .در ايران
نيز مانند ساير مناطق سيل خيز دنيا در دهههای اخير شدت
وقوع سيالبها و ميزان خسارات ناشي از آن به طور قابل
مالحظه اي افزايش يافته است .واقعه سيل كه زماني در
پاره اي از مناطق اين كشور از نسلي به نسل ديگر نقل قول
میشد هم اكنون در غالب نقاط به عنوان يك واقعه ملموس
و انكار ناپذير طبيعت پذيرفته شده است.
در ایران در طی دهه گذشته ،مطالعه پهنهبندی
قابلیت سیلخیزی حوضههای آبریز توسط جليل وهابي
(وهابی )83: 1376مطیعی و باربد (مطیعی و همکاران )20: 1374 ،در
حوضههای آبخيز صورت گرفته است .در دیگر نقاط جهان،
استفان ) ،(Stephan,2002:15پهنهبندی سیلهای رودخانه یلستون
علیا ،در ایالت مونتانای آمریکا را مورد مطالعه قرار داده است.
همچنین تت و همکاران ) ، (Tate,1999:200پهنهبندی رودخانه را
با استفاده از مدل  HEC-RASو محیط  GISمورد بررسی قرار
ي جريان سطحي كوئين
دادهاند .در زمينه مدلسازي و پهنه بند 
) ،(Quinn,1991:65و همكاران  ،اندري و وود )،(Endreny,2001:2228
و همچنين مليس و همكاران ) ، (Melesse,2003:20مطالعاتی در
حوضههاي آبريز انجام نمودند.
در استان همدان به طور متوسط هر ده سال  20/3مورد
سيل به وقوع میپيوندد( .سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور،
 )26 :1372تاریخيترين سيلهای استان سيلهایی هستند
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نگاره  :1موقعیت منطقه مورد مطالعه در
كشور

که در سالهای  1366و  1373در منطقه كبودرآهنگ رخ ميليمتر میباشد .متوسط بارندگی این حوضه با توجه به منحني
دادهاند و این ،نشان از سیلخیز بودن این خطه از کشور دارد همباران  289ميليمتر است (مشاور هکمتان آب .)64 :1383،

(مریانجی )68 :1382،

این مطالعه سیل را بر اساس احتمال وقوع حداکثر روزانه  -2-2ايستگاههاي هواشناسي منطقه و طول دوره
بارش در دوره برگشتهای 2،10،25،50با روش بهترین آماری آنها
توزیع آماری برای منطقه مورد بررسی قرار داده است .

 -2روش تحقیق
 -1-2منطقه و دادههای مورد مطالعه

استان همدان ،يكي از نواحي كوهستاني درغرب كشور
میباشد كه درحد فاصل عرض جغرافيايي َ 33ْ 33تا
َ 35ْ 38شمالي و َ 47ْ 45تا َ 49ْ 36طول شرقي از نصف
النهار گرينويچ قرارگرفته ،مساحت آن در حدود 19545/82
كيلومترمربع است(نگاره .)1
1
از نظر اقلیمی بر اساس روش آمبرژه  ،تمام ايستگاههای
این حوضه در ناحيه خشك و نيمه خشك سرد قرار دارند .از
نظر بارش نیز ،با توجه به آمار ايستگاههاي بارانسنجي منطقه،
تغييرات بارندگي در سطح اين حوضه بين  218/7و 471/5
1- Emberger

براي انجام اين تحقيق از آمار و اطالعات دوازده
ايستگاه هواشناسي که شامل ایستگاههای سينوپتيك،
اقليمشناسي و بارانسنجي میباشند ،استفاده گردید.
مشخصات ایستگاههای مورد استفاده در جدول 1آمده است.
به منظور بررسي تغييرات ميزان بارندگي در كل منطقه
در اولين مرحله الزم است كه طول دوره آماري متفاوت كه
عمدتاً مربوط به تأسيس آنها در سالهاي مختلف ميباشد
به يك پايه زماني مشترك تبديل شده و سپس به تكميل
آمارهاي ناقص اين دوره اقدام گردد .طول دوره آماري در
مطالعات حاضر  22ساله ميباشد ( )1371-92كه انتخاب
اين دوره با توجه به اين نكته صورت پذيرفت كه ايستگاههاي
مورد نظر در اين دوره داراي بيشترين طول دوره آماري
بودند و همچنين نواقص اين ايستگاهها نيز با دقت كامل
برطرف گرديد.
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جدول  :1مشخصات ايستگاههاي هواشناسي منطقه مورد مطالعه
طول

عرض

نام

نوع

نوژه

سينوپتيك

48° 41 ¢

درگزين

اقليمشناسي

49° 04 ¢

35° 21 ¢

صالح آباد

بارانسنجي

48° 20 ¢

34° 57 ¢

كوريجان

بارانسنجي

كيتو

بارانسنجي

اكباتان
سوالن
آق تپه
نشر

تحقيقاتي

بارانسنجي
بارانسنجي
بارانسنجي

تويسركان

بارانسنجي

مالیر

سينوپتيك

نهاوند

سينوپتيك

ارتفاع

جغرافیایی

جغرافیایی

(متر)

35° 12 ¢

1679
1870

48° 32 ¢

48° 26 ¢
48° 41 ¢
48° 38 ¢
48° 52 ¢
48° 09 ¢
48° 27 ¢
48° 24 ¢
48° 49 ¢

34° 52 ¢
34° 49 ¢
34° 44 ¢
35° 03 ¢
34° 41 ¢
35° 19 ¢
34° 33 ¢
34° 09 ¢
34° 17 ¢

1730
1980
1700
1670
1802
1670
2100
1970
1658
1725

 -3-2تجزیه و تحلیل دادهها

قبل از هر گونه پردازش دادهها ،ابتدا آزمونهای مختلفی
بر روی دادههای موجود صورت گرفت ،که بشرح زیر
میباشند:
آزمون كفايت دادهها :آزمون کفایت دادههای موجود (طول
1
دوره آماري  22ساله انتخابي) با توجه به روش ماكوس
برای حداقل دوره آماری (با توجه به سطح آماری مورد نظر
و همگنی دادهها) مورد بررسی قرار گرفت (مهدوی.)36 :1380،
بر اساس این روش ،ابتدا مقدار بارندگي براي هر
ايستگاه به ازاي دورههاي برگشت  2و  100سال را با
استفاده از قانون احتماالتی لگاريتم نرمال محاسبه نموده و
سپس با توجه بهروش سعی و خطا و با استفاده از جدول
( t-testدر سطح اعتماد  90درصد و درجه آزادي  ،)6حداقل
دوره آماری محاسبه گردید که بين  9تا  13در نوسان بود
(مهدوی )72 :1373،و (یحیی زاده  )36 :1380،بنابراین حداقل آمار
مورد نياز در اين ايستگاهها نمیبایست کمتر از  13سال
باشد و با توجه به طول دوره آماری انتخابي ( 22ساله)،
1- Mackus

کفایت دادهها مورد تأیید قرارگرفت.
آزمون همگني دادهها :براي انجام آزمون همگني دادهها ،از
روشهای جرم مضاعف 2و آزمون توالي 3استفاده گردید .با
توجه بهروش جرم مضاعف ،برای كليه ايستگاههاي مورد
مطالعه ،به تفکیک آزمون همگني مورد بررسی قرار گرفت
و مشخص گرديد كه اين ايستگاهها داراي همگني كافي
ميباشند .همچنین آزمون توالی با توجه به جدول حدود
مجاز تغییرات در سطح اعتماد  95درصد صورت گرفت
و تصادفي بودن و همگنی دادهها مشخص گردید که نتایج
مربوطه در جدول شماره  2ارائه شده است (علیزاده.)506 :1382،
جدول  :2آزمون توالي دادههاي بارندگي ايستگاههاي مورد مطالعه
نام ايستگاه
نوژه
اكباتان
آق تپه
سوالن
صالح آباد
تويسركان
درگزين
كيتو
مالیر
نهاوند
نشر
كوريجان

na

nb

U

10
10
10
9
10
12
10
11
10
12
10
9

10
10
10
11
10
8
10
9
10
8
10
11

14
15
12
10
14
12
14
10
12
14
10
14

حد مجاز تغييرات
6-16
6-16
6-16
6-16
6-16
6-16
6-16
6-16
6-16
6-16
6-16
6-16

بازسازي دادههاي ناقص :پس از انجام آزمونهای مورد نیاز،
نسبت به بازسازی و تکمیل دادههای ناقص اقدام گردید.
در همین رابطه از روش همبستگي بين ايستگاهها (ب ه دليل
كارآیي باال و دقت مناسب آن) ،استفاده گرديد .در اين
روش ،بعد از به دست آوردن آمار ايستگاه مبنی (به عنوان
متغير مستقل) و ايستگاه فاقد آمار (به عنوان متغير وابسته)،
دادههای مورد نظر ،با استفاده از نرم افزار ، SPSSو با توجه
به روش همبستگي خطي مورد بازسازي قرار گرفتند.
2- Double mass
3- Run test
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 -4-2تحلیل بیشینه بارش روزانه و ترسیم منحنیهای
همباران

پس از بازسازی و تکمیل دادههای ایستگاههای مورد
نظر ،ب ه منظور برآورد مقادير بیشینه بارش روزانه ایستگاههای
منطقه ،ابتدا بيشترين مقادير بارندگيهاي  24ساعته ساالنه
(در طول دوره آماري) ایستگاههای مورد مطالعه استخراج
شد .سپس به کمک نرم افزار  Hyfaتوزيعهاي مختلف آماري
بر این دادهها برازش داده شدند؛ که بر اساس کمترين مقدار
ميانگين انحراف نسبي 1و ميانگين مربع انحراف نسبي،2
توزيع لوگ نرمال سه پارامتري با برآورد پارامترها بهروش
حداکثر درست نمايي ،3مناسبترين توزيع آماري منطبق بر
آمار حداکثر بارندگيهاي  24ساعته تشخيص داده شد.
در اين تحليل با استفاده از نرم افزار  Hayfaبهترین روش
برای این منطقه توزیع گمبل بوده که بر این اساس كليه
ايستگاههای مورد مطالعه با اين روش محاسبه شده است
ونتایج آن در زیر آمده است:

 -5-2مراحل محاسبه احتمال بیشینه بارش روزانه
به روش توزيع گامبل

اين روش كه بيشتر براي پيشبيني وقوع يك پديده به
كار میرود مراحل آن به اين صورت است كه ابتدا بايد دادهها را
به ترتيب نزولي مرتب كرد و بعد از آن با استفاده از يكي از
روابط تجربي ،احتمال تجربي هر يك از دادهها را محاسبه
كرد كه در اين روش از فرمول ويبول ( p=(m/n+1استفاده
شده است .سپس با استفاده از رابطه  T=1/Pدوره برگشت
هر يك از دادهها (دوره برگشت در واقع عكس احتمال
است و تعداد سالهايي است كه بين وقوع دو حادثه مشابه
وجود دارد) همچنين ميانگين و انحراف معيار نمونه دادهها
را حساب كرده سپس با استفاده از جدول گامبل و رابطه
 X=x-+ksاحتمال تئوري هر يك از دادهها محاسبه شده
است .روش محاسبه به اين صورت بود كه ضريب فراواني
)1-. Mean Relative Deviation (MRD
)2-. Mean Square Relative Deviation (MSRD
3- Maximum likelihood

 kاز جداول مربوطه استخراج و  sهم به عنوان انحراف معيار
دادههای نمونه در نظر گرفته شده و سپس اقدام به ترسيم
نقاط احتمال تجربي و نقاط احتمال تئوري بر روي فرمهاي
احتماالتي گامبل شده و بهترين خطي را كه اين نقاط را
برازش دهد ترسيم نموده است .طبق جدول ( )3در دور
برگشت  25و  50ساله بیشینه بارش روزانه ،ايستگاههای آق
تپه كمترين مقدار بارش روزانه و ايستگاههاي کیتو داراي
بيشترين مقدار بارش روزانه میباشد .
جدول  :3پيشبيني بیشینه بارش روزانه (ميليمتر) در دور
برگشتهاي2و10و  25و  50سال

رديف
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3
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63
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6
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7
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صالح آباد

8

67

61

53

37

سوالن

9

76

68

57

35

کیتو

10

55

50

43

29

نشر

11

52

46

38

22

آقتپه

12

سپس به منظور بررسي توزيع مكاني آن در سطح استان
همدان با استفاده از اطالعات بهدست آمده و با استفاده از مدل
(کریجینگ) در  GISاقدام به پهنهبندي مقادیر دوره برگشتهای
متفاوت شده است .اين مدل يک روش انترپالسيون دادههاي
مکاني است که يک سطح با حداقل انحنا را روي نقاط استفاده
شده براي انترپالسيون برازش ميدهد .اين سطح مانند يک
سطح پوششي است که امکان اتصال کليه نقاط در فضا را با
حداقل انحنا مهيا ميکند ،لذا يک تابع رياضي را طوري بر سطح
برازش ميکند که از نقاط کنترل بگذرد.
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نگاره :2نقشه پراکنش بیشینه بارش روزانه محتمل در
استان همدان برای دوره بازگشت  2سال

نگاره  :3نقشه پراکنش بیشینه بارش روزانه محتمل در
استان همدان برای دوره بازگشت  10سال

براي پهنهبندي مقادیر دوره برگشتها براساس اين مدل آن استفاده كرد  .نگاره شماره  2الی  5پراكنش شدتهای
و انجام محاسبات مربوطه از نرمافزار  GISاستفاده شد .در مختلف حداکثر روزانه بارش در دوره برگشتهای مختلف
اين روش پس از مشخص کردن مقادیر دوره برگشتها ( 2و 10و 25و50ساله) را نشان میدهد.
در هر يک از مقياسهاي زماني در هر يک از ايستگاهها،
مقادير ارائه شده به نقشه وصل و مدل فوق با استفاده از  -3نتیجهگیری
پيشبيني كمي بارندگي ابزاري فوقالعاده مهم و مورد
نرمافزار  GISروي نقشهها اعمال شد و نقشههاي پهنهبندي
توليد گرديد .در اين نقشهها پراكنش شدتهاي مختلف استفاده براي هواشناسان و آبشناسان در امر پيشبيني سيل
حداکثر روزانه بارش براي سالهاي آتي تعيين گرديده است میباشد ،زيرا در يك مدت زمان معين ،انتظار وقوع بارندگي
كه در برنامهريزيهاي منطقهاي ومدیریت بحران ميتوان از و سطح توزيع و ميزان آن و يا هر دو را نشان میدهد.

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

)

پهنهبندی احتمال رخداد بیشینه بارش روزانه 95 / ...

مهمترين نوع پيشبيني كمي بارندگي به گونهاي است كه پيشرفته از نرمافزارهای مناسب تحليل و پيشبيني و مدلهای
وجود پتانسيل وقوع بارندگي سنگين را مشخص میكند رياضي و هيدرولوژيكي مناسب در اين زمينه استفاده كرد
چرا كه اين حالت زنگ خطري براي پيشبيني و اعالم خطر (قائمی.)1375:11،
در این مطالعه احتمال وقوع حداکثر روزانه بارش در دوره
سيل خواهد بود .بنابراين براي پيشبيني سيل نياز به پيشبيني
برگشتهای 2،10،25،50با روش بهترین توزیع آماری برای
بارندگي در منطقهاي به وسعت صدها كيلومتر میباشد.
با توجه به ضرورت تجزيه و تحليل مناسب و بهنگام منطقه (توزیع گمبل) در محیط  GISپهنهبندی شده (به روش
دادههای رسيده بايستي با استفاده از تجارب كشورهاي کریجینگ) و نتایج آن به شرح زیر است:

نگاره  :4نقشه پراکنش بیشینه بارش روزانه محتمل
در استان همدان برای دوره بازگشت  25سال

نگاره  :5نقشه پراکنش بیشینه بارش روزانه
محتمل در استان همدان برای دوره بازگشت
50سال
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با مطالعه وقوع بیشینه بارش روزانه در ايستگاههای
هواشناسي استان همدان چنين استنباط میگردد كه غالب ًا
اين حداكثرها در ماههای اسفند و فروردين بيشترين فراواني
را داشته كه در ايستگاه اكباتان و نهاوند فروردين ،در نوژه
اسفند و فروردين و در ،درگزين اسفند بيشترين فراواني
را داشته است .آنچه مسلم است ،اینکه در تمامي اين
ايستگاهها ميانگين حداكثرهاي روزانه در اين دو ماه بيشتر
میباشد ،چنانچه بيشترين جمع متوسط بیشینه بارش روزانه
در اين دو ماه مربوط به ايستگاه درگزين ( 44/12ميليمتر)
و كمترين آن مربوط به ايستگاه اكباتان ( 30/97ميليمتر)
میباشد .با توجه به آمار مورد مطالعه بیشترین مقدار آن نیز
در جنوب وجنوب غرب و شمال غرب استان اتفاق افتاده
است .براین اساس طبق نقشههای رسم شده (نگارههای
2الی )5برای دوره برگشتهای متفاوت مناطق جنوب
شرق و شمال غرب استان همدان (دشت کبودر آهنگ)
دارای بیشترین بارش محتمل روزانه است که فراوانی تعداد
سیلهای رخ داده در استان نشان دهنده این واقعیت است
که مناطق نامبرده بیشترین و مهیبترین سیلها را در استان
به خود اختصاص دادهاند (سیل سال 1366منطقه کبودر آهنگ)
طبق این نقشهها مناطق شرقی استان دارای کمترین بارش
محتمل روزانه است.
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