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   چکیده

خصوص در مناطق فاقد آمار و اطالعات  ههاي آبخیز ب هعنوان ابزاري مهم در مطالعات حوز به بارش – سطح–روابط عمق
شناخت دقیق ان مثال عنو به. دهد  این روابط اطالعات ارزشمندي از بارش متناسب با تداوم و سطح فراگیر آن می.است

 بررسی توزیع ،تحقیق حاضردر.  سیالب بسیار مفید باشدساز و کارمطالعه دقیق براي تواند  میتوزیع مکانی بارش 
 تعداد ،هاي ثبات در بین آمار مشاهداتی ایستگاه. مورد بررسی قرار گرفته استمکانی بارش در منطقه استان اصفهان 

با توجه به وسعت .  ساعت استخراج و مورد مطالعه قرار گرفته است72از یک ساعت تا تر  هاي کم  رگبار با تداوم1654
لذا از .  ساعت در کل منطقه مشاهده نشد24تر از  ی سطوح بارش، رگبارهاي فراگیر کوتاهگن همزیاد منطقه و عدم 

  24 رگبار فراگیر با تداوم هفتدر نهایت .   ساعت براي استخراج رگبارهاي کوتاه مدت استفاده شد24رگبارهاي فراگیر 
گر حداکثر وقایع ثبت شده است، انتخاب و مورد مطالعه قرار   رگبار شاخص که بیانسه ،ساعت انتخاب و از این بین

منظور بهبا توجه به همبستگی ضعیف بارش با ارتفاع در منطقه، گرادیان بارندگی غیر قابل استناد بوده؛ لذا . گرفت
استفاده شده   TPSS3و 2IDW ،ینگجینگ، کوکریجهاي زمین آماري  کری  از روش،مبارانهاي ه ترسیم منحنی

از بین . خواهد بودي رگبار ها ینگ در غالب تداومجگر دقت روش کری هاي مختلف زمین آمار بیان آزمون روش. است
  .ها ارجحیت دارد ینگ نیز مدل گوسی و کروي نسبت به سایر مدلجهاي کری روش

  
  ، همبستگیزمین آمار ،توزیع مکانیکوتاه مدت، ، نگار باران:  کلیديهاي  واژه

  
  مقدمه 

با . شناسی بوده است مورد توجه کارشناسان و محققان آبواره  ترین بالیاي طبیعی هم عنوان یکی از مهم سیالب به
 . بارش انجام شده است و نوعساز و کار شناخت منظور به تحقیقات متعددي ،رابطه تنگاتنگ بارش با سیالبتوجه به 

Kulkarni) 1992 ( تخمین برايدر تحقیقی به بررسی یک روش فیزیکی تعمیم یافته PMP بارش در نواحی  
-1995( داده مشاهداتی 135 در این تحقیق از آمار . در هندوستان پرداختGodavariغیرکوهستانی حوضه رودخانه 

. شده استهاي موجود استفاده   تداوم بارش ایستگاه- سطح -مقهاي ع  از منحنی،منظوربدین. استفاده کرد) 1891
ي ها   تجزیه و تحلیل شد و عمق بارش براي دورهDADهاي سنگین، منحنی  ترتیب که در محل وقوع بارشبدین

این اطالعات در . دست آمده  کیلومتر ب1000 و 500، 100روزه، سه روزه و همچنین سطوح  متفاوت یک روزه، دو
   .  مورد استفاده قرار گرفتPMPهاي همباران   تهیه نقشهبرايبعد مراحل 

-ه  در کنیا بEwa so Ngiro  بارش در حوضه PMPروابط ،  که در کنیا صورت گرفته استدیگريدر تحقیق 
این تحقیق در راستاي مطالعه سرریزهاي سه سد جدید هیدروالکتریکی در این . )Metoffice ،2003( دست آمد
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 و 5100، 2900ترتیب  به وسعت داراي Oldorko, Leshota , Oletukat هاي  این سه سد در حوضه.حوضه بود
  روزه در سه و دو، یک  بارش رگبارهاي DADي ها با استفاده از تجزیه و تحلیل منحنی. هستند  کیلومترمربع 5800

هاي بارش با روش فاصله  این روش دادهدر . دست آمدههاي همباران براي هر تداوم ب ، نقشه1950 -1997ري ادوره آم
ورت ص )2002(  مرکز مطالعات هیدرواقلیم ایالت مریلند امریکايوسیلهبهدر تحقیقی که  .توسعه یافت وزنی معکوس

 مایل مربع 400  تا 10  بارش براي سطوح DADهاي  وایی، منحنیها منظور مطالعه تناوب بارش جزیره به است،گرفته
هاي مورد مطالعه بر اساس معیار وجود تعداد قابل قبول ایستگاه باران سنجی با  انتخاب حوضه. دست آمده استه ب

  DADهاي  منظور توسعه منحنیبه.  و تا حد ممکن تنوع جغرافیایی و توپوگرافی استاي ه سال داده مشاهد15 کمینه
  . استفاده شده استزمین آماريهاي متعارف  بارش از روش
آبخیز هاي  شامل حوزهکرمانشاه   در مناطق شرقی و شمال شرقی استانDADبررسی روابط ه، ب)1378(احمدي 

 ایستگاه باران سنجی 54هاي   از دادهوي در این رابطه. سو، جایشان، گاوه رود، گاماسیاب و کرند پرداخته استقره
 موجب بارش در این مناطق که نوع و مسیر حرکت جبهه هواي مرطوب کهدهد نتایج نشان می .کرده استاستفاده 

در ) 1389(آقارضی و داوودي راد .   داردD.A.Dهاي  تأثیر قابل توجهی بر مقدار بارش و نهایتاً منحنی، دشو می
  30 از پایه زمانی این محققین.  تداوم بارش استان مرکزي پرداختند-  سطح-هاي عمق  تحقیقی به بررسی منحنی

تداوم بارش در دشت یزد پرداخته  - سطح - ي عمقها به بررسی منحنی) 1377(ی زارع ارنان .ساله استفاده کردند
 رگبار منتخب را مطالعه و با استفاده از 11استفاده و ) 1966-95( ساله 30ایشان در تحقیق خود از پایه زمانی . است

 هدف .آورده است دست هه بساعت96و  72، 48، 24ي ها  بارش را در تداوم، مدت- سطح -گرادیان بارندگی روابط عمق 
ر اولیه در سایر تحقیقات مرتبط عنوان ابزا  مدت بارش استان اصفهان به-  سطح–هاي عمق   تهیه منحنیپژوهشاز این 

 و هاي تجربی معادله مطالعات آبخیزداري در مناطق فاقد آمار، ارزیابی برايتواند  این روابط می. چون سیالب است
  .ازي بارش مورد استفاده قرار گیردس هاي مبتنی بر شبیه روش

   
  ها مواد و روش

 طول شرقی و º55 30΄  تا º49 36΄ میلیون هکتار بین 5/10استان اصفهان با وسعت حدوداً : منطقه مورد مطالعه
΄45 º30 30΄  تا º34متر 4000  تا بیش از 500تر از  ارتفاعات استان از کم. )1شکل (   عرض شمالی واقع شده است 

 میانگین ساالنه دما در .شود تر می طور کلی آب و هواي استان اصفهان از غرب به شرق گرمتر و خشک هب .یر استمتغ
 بارندگی استان اصفهان . استگراد  درجه سانتی22شرقی حدود   و در نواحی پست شمالچهارارتفاعات غربی حدود 

  1400میانگین بارش سالیانه در استان از  .دشو نطقه می وارد مغربي است که غالباً از سمت هاي جو تحت تأثیر جریان
  3600  تا 1000میزان تبخیر بین . شرقی متغیر است متر در نواحی پست شمال   میلی60متر در ارتفاعات غربی تا  میلی
دید تغییرات ش. استشرقی استان   ارتفاعات غربی و نواحی پست شمال که منطبق برکند مییر یمتر در سال تغ میلی

غربی  که اقلیم ارتفاعات شمال طوري ه ب،بارش و گرما از غرب به شرق استان تنوع آب و هوایی زیادي را باعث شده است
هاي  شرقی بسیار خشک، بسیار گرم با زمستان اي بسیار سرد و اقلیم نواحی شماله بسیار مرطوب خنک با زمستان

  اقلیم از هم قابل 10 متفاوت دیگر وجود دارد که جمعاً در استان   اقلیم کامالًهشتدر بین این دو اقلیم . مالیم است
  . استتفکیک 

  
  روش تحقیق 

هاي موجود در منطقه مورد مطالعه و  جمع آوري آمار و اطالعات بارندگی ایستگاه نخست اقدام بهدر این مرحله 
متعلق به (سنج ثبات و غیرثبات   بارانهاي  ایستگاهاي ههاي مشاهد این آمار شامل داده. مناطق مجاور آن شده است

 ایستگاه متعلق به سازمان 64 تعداد ،  ایستگاه مورد مطالعه203از مجموع  .است) سازمان هواشناسی و وزارت نیرو
 که در محدوده استان اصفهان و نواحی مجاور استان قرار بوده ایستگاه متعلق به وزارت نیرو 139هواشناسی کشور و 

هاي مورد  از بین ایستگاه. است 1379 تا 1347 سال یعنی از سال 32دوره آماري مورد استفاده . )1شکل ( دارند
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 هشت ایستگاه متعلق به وزارت نیرو و شش که هستندنگار ثبات   ایستگاه سینوپتیک داراي باران14 تعداد ،مطالعه
 درصد از 28/6دهد که  اسی نشان میهاي هواشن  بررسی ایستگاه. استایستگاه متعلق به سازمان هواشناسی کشور 

 درصد در 74/38 ، متر1000 - 1500 درصد در طبقه ارتفاعی5/10 متر، 800 - 1000ها در طبقه ارتفاعی ایستگاه
در منطقه غرب استان تراکم .  متر قرار دارند2000 درصد در ارتفاع بیش از 5/44 و 1500 – 2000طبقه ارتفاعی 

لیل وسعت زیاد منطقه، د به  همچنین.ها در منطقه مرکزي و شرق و شمال است  ایستگاهتر از تراکم ها بیش ایستگاه
 مورد  رگبارهاي فراگیر با تداوم کوتاه در منطقه انتخابهاي هواي مؤثر بر منطقه، توپوگرافی شدید، اقلیم متنوع و جبهه

  .پذیر نیست مطالعه امکان
  

 
  طالعه در استان اصفهان و مناطق مجاورهاي مورد م موقعیت و پراکنش ایستگاه -1ل شک

  
 درصد با 16ساعته، دو درصد داراي تداوم 5/8ساعته،  یک درصد داراي تداوم 21از رگبارهاي ثبت شده در حدود 

 درصد با 10 ساعته، 12 درصد با تداوم 8/5ساعته،  نه درصد با تداوم 10ساعته،  شش درصد با تداوم 24ساعته،  سهتداوم 
رگبار با  1654 تعداد ،هاي ثبات  ایستگاهاي هاز بین آمار مشاهد .استساعت  24درصد با تداوم  3/4 عته وسا 18تداوم 
هاي منفرد با توجه به  سپس بارش.  ساعت استخراج و مورد مطالعه قرار گرفته است72تر از یک ساعت تا  هاي کم تداوم

 و 36، 24، 18، 12، نه، شش، سه، یکي ها  در گروه بارشهاي مختلف ها استخراج و با توجه به تداومپایه زمانی آن
 شامل رگبارهاي بارش شاخص .هاي شاخص در هر گروه انتخاب شد در ادامه بارشهمچنین . دشبندي  ساعته دسته48

هاي باران  سپس منحنی تجمعی رگبارهاي ثبت شده در ایستگاه.  باشدبیشینه مقدار آن ، که فراگیر بوده استبارشی
  . براي رگبارهاي انتخابی استخراج شد) ساعته … و سه، یکبات ترسیم و مقادیر بارندگی کوتاه مدت سنج ث

 با توجه به پراکنش و نزدیکی و ، ثباتسنج  بارانهاي فاقد براي ترسیم منحنی تجمعی رگبارهاي انتخابی در ایستگاه
 اقدام ،در مرحله بعد. هاي ثبات استفاده شده است  از منحنی تجمعی ایستگاه،احیاناً همبستگی مقادیر بارندگی روزانه

 از بررسی رابطه همبستگی بارش و ارتفاع و ،منظور بدین. شدبه ترسیم خطوط همباران رگبارهاي منتخب در منطقه 
یابی هاي میان با توجه به رابطه ضعیف بارش با ارتفاع، از روش. هاي باران ساز استفاده شده است مسیر حرکت توده

میانگین ینگ، اسپالین و جینگ، کوکریج کریزمین آمار شاملهاي  روش. دشبارش استفاده  هاي هم منظور تهیه نقشه به
هاي اطالعات  امانهترین روش در محیط س اساس میزان خطا مورد ارزیابی قرار گرفت و مناسب  وزنی برمتحرك

ي توپوگرافی با مقیاس ها  از نقشه،در تحقیق حاضر .کار گرفته شدهباران ب ي همها  تهیه نقشهمنظوربهجغرافیایی 
 از دقت ،هاي توپوگرافی  رقومی کردن نقشهبراي. باران هر رگبار استفاده شده است  تعیین سطوح همبراي 1 : 250000

  . دش متر براي هر پیکسل استفاده 500
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باران و مقدار بارش متوسط بین  باران در رگبارهاي منتخب در منطقه، مساحت بین خطوط هم با ترسیم خطوط هم
 طور یک هها با هم جمع و بهاي آن لحاظ تکرار یک رگبار خاص، مساحت به. دشباران در هر رگبار محاسبه  دو خط هم

خصوص  ه مقادیر تجمعی و مساحت و به ازاي آن مقادیر حداکثر بارش در آن سطح ب،در هر رگبار. شدجا در نظر گرفته
با توجه به . شد باران حاصل  ضرب مقدار مساحت کل در متوسط بارش هم رش خالص از حاصلمحاسبه و سپس حجم با

مقادیر حجم بارش خالص، حجم بارش افزایشی محاسبه و در نهایت براي تعیین متوسط بارش حداکثر، حجم بارش 
  . دشافزایشی بر مساحت تجمعی تقسیم 

در . باران ضرب نمود کل را در متوسط بارش همبراي محاسبه حجم بارش خالص الزم است مقدار مساحت 
 مقادیر حداکثر بارش در بین ،هاي مساوي تر از یک رگبار باشد، در مساحت که تعداد رگبارهاي منتخب بیش صورتی

با انتخاب مقادیر حداکثر بارش در هر مساحت از . گیرد  مورد استفاده قرار میDAD ترسیم منحنی منظوربهرگبارها 
بر اساس . شود میهاي مختلف ترسیم   بر اساس مساحت و بارش تجمعی در پایه زمانDADحنی منطقه، من

هاي استخراج شده، روابط عمق باران و سطح فراگیر آن و یا تغییرات مقدار عمق و بارش بازاي تغییرات سطح  منحنی
  .شود هاي زمانی مختلف بررسی و ارائه می فراگیر براي پایه

 برخی از  کههاي متفاوت پیچیدگی وجود دارد یابی مکانی با درجه روش درونینامروزه چند :آماري زمینهاي روش
هاي دیگر با پیچیدگی زیاد  که برخی روش  در حالی، و در عین حال کاربرد محدودي دارنداستها بسیار ساده آن

هاي   در این تحقیق از روش. شوند بوده تا از دقت معقولی برخورداراي ه نقاط مشاهد ونیازمند حجم عظیمی از داده
  . استفاده شد IDW و TPSS، )1377حسنی پاك، ( ینگ با متغیر کمکی ارتفاعجینگ، کوکریجکری

ها ي زمین آماري مورد استفاده و مقایسه آنها  تعیین خطاي مدلمنظور به: انتخاب روش مناسب زمین آماري
ترین روش  مناسب. استفاده شده است روابط زیرو Cross Validation  آزمون ، ازترین روش منظور انتخاب مناسب به

  .  استMBE  و MAEترین  داراي کم
                  )1                                                                    (   




N

i
ii XZXZ

n
MAE

1

* )()(1   

                  )2                                (                                       



N

i
ii XZXZ

n
MBE

1

* ))()((1   

*)(،هاکه در آن

iXZ مقدار برآورد شده متغیر iX، )( iXZ مقدار مشاهده شده متغیر iX، n تعداد متغیر 
  . است)انحراف( میانگین خطاي انحراف MBE  و)دقت( میانگین مطلق خطا :MAE ،مشاهده شده

 
  و بحثنتایج 

 گرادیان ،)  ساعت24 و 18، 12، نه، شش، سه، دو، یک( رگبار منتخب و در هر تداوم مورد نظر سهبراي هر یک از 
وسعت زیاد منطقه، تنوع اقلیمی و توپوگرافی زیاد، گرادیان بارندگی نتایج قابل قبولی   توجه بهبا. دست آمدهبارندگی ب

با توجه به پایین بودن ضریب . است 22/0تر از  که ضریب همبستگی بارش با ارتفاع غالباً کم طوريه ب،ارائه نداده است
این . ي متداول در علوم زمین آمار استفاده شدها ي میان یابی نظیر روشها همبستگی ارتفاع با بارش، از سایر روش

 و VarioWin Ver. 2.2  افزارهاي با استفاده از نرم) IDW و TPSSینگ، جینگ، کوکریجشامل کری (ها روش
GS+ Ver. 5 1 جدول( دیگر مقایسه شد ها با یکمورد آزمون قرار گرفت و میزان خطاي آن(.  
یابی در هر تداوم مورد مطالعه، اقدام به ترسیم ترین روش میان ن مناسبپس از تعیی :باران هاي هم تهیه منحنی

 تحلیل منظور به. آمده است2 که نمونه اي از آن در شکل باران منطقه مورد مطالعه شده است هاي هم منحنی
 تعیین مدل براي ،منظور بدین .دست آیده ها ب محاسبات مربوط به سطح و عمق بارندگی بایستی مدلی بر اساس داده

 برازش داده …  وGrowthهاي مختلف رگرسیونی، خطی، لگاریتمی  روش مناسب، روابط سطح و عمق بارندگی با
  .شدند
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  )MAE(  خطاي مدلمقایسه یابی با استفاده ازتعیین روش مناسب میان -1ل جدو
 تداوم  3 رگبار   2 رگبار  1 رگبار

  )MAE( میزان خطا  روش منتخب  )MAE( طامیزان خ  روش منتخب  )MAE(  روش منتخب  )ساعت(
1  TPSS  38/1  ینگجکری  33/2  ینگجکری  83/1  
2  TPSS  43/2  ینگجکری ینگجکری  9/3   86/2  
3  TPSS  94/2  ینگجکری ینگجکری  45/4   7/3  
6  TPSS  7/2  ینگجکری ینگجکری  74/5   48/6  
9  TPSS  19/3  ینگجکری ینگجکری  85/6   36/8  
12  TPSS  61/3  ینگجکری  46/7  TPSS  88/9  
18  TPSS  77/5  ینگجکری ینگجکری  11/9   68/11  
24  TPSS  2/7  ینگجکری ینگجکری  35/9   44/13  
  

در بیشتر موارد ضریب  .)2جدول ( دشعنوان مدل مناسب انتخاب  ه بGrowthهاي مذکور، مدل  با بررسی مدل
  :خواهد بودساختار مدل مذکور به این صورت . است 9/0 همبستگی بیشتر از

)3  (                                                                                         [ 0 ( 1* )]b b tY e   
 )4                                                                                            ([ 0 ( 1* )]b b AP e  

   .هستند  ضرایب معادلهb1 وb0 و مساحت به کیلومتر مربع A  ،متر رتفاع به میلیا Pها، آندرکه 
  

  هاي منتخب در هر تداوم مدل -2ل جدو
  مدل  )ساعت(تداوم

1  [2.5384 (0.00001* )]AP e   

2  [2.969 (0.00001* )]AP e  

3  [3.1647 (0.00001* )]AP e   

6  [3.4991 (0.00001* )]AP e   

9  
 

[3.6253 (0.00001* )]AP e    

12  
  
 

[3.7394 (0.00001* )]AP e    

18  
     

[3.9909 (0.00001* )]AP e   

24  
 

[4.0593 (0.00001* )]AP e   

  
با انتخاب مقادیر حداکثر بارش در  .دشسطح محاسبه  -ي مختلف، مقادیر عمقها هاي نهایی در تداوم براساس مدل

هاي  بر اساس مساحت و بارش تجمعی در پایه زمان  DAD، منحنی رهاي منتخب در رگباهر مساحت از منطقه
و مقدار بارش حداکثر تجمعی X  که مساحت تجمعی برحسب کیلومترمربع در محور طوريهب. دش مختلف ترسیم
  .)3شکل ( شده است  ترسیم Yمتر در محور برحسب میلی

هاي زمین آماري و بررسی  اي، بررسی روش هج حاصل از تحقیق شامل نتایج حاصله از بررسی آمار مشاهدنتای
 زیاد منطقه، توپوگرافی متنوع و متعاقباً اقالیم مختلف حاکم  وسعت  با توجه به.استدست آمده  ه  بDADهاي  ینمنح

 IDWروش ،یابی میانهاي انتخاب شده براي  ان روشاز می. بر منطقه، گرادیان بارندگی ضعیف و غیر قابل استناد است
ترین  ترین خطا، مناسب روش کریجینگ با کمدر مقابل، .نتایج قابل قبولی ارائه نداده استداراي خطاي زیادي بوده و 
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هاي  ینگ عمدتاً از مدلجهاي تجربی در روش کری  واریوگرام.هاي زمین آماري مورد آزمون است روش از بین روش
  . است  کیلومتر 200تر از   دامنه مؤثر واریوگرام کمو کند و کروي تبعیت میگوسی 

عمدتاً مناسب ) مقدار متغیر تصادفی بخش بر آستانه(هاي مورد بررسی  ساختار و فضاي تعریف شده در تهیه تداوم
 متغیر  باینگجروش کوکری .است  با توجه به نوع رگبار هر تداوم انتخابی متغیر2اي اثر قطعه و 1سقفمقدار . بوده است

 در رگبار سوم نتایج TPSSروش  .طوري که نتایج آن غیر قابل استناد است است به زیاديخطاي داراي  ،کمکی ارتفاع
با افزایش توان، مقدار . استترین خطا  داراي کم،2در این روش مدل توان . ها نشان داد بهتري نسبت به سایر روش

ینگ در رگبارهاي اول و دوم و روش جروش کریدهد که   بررسی نتایج نشان می.ابدی نیز افزایش می) MAE (خطا
TPSSهاي فوق با افزایش تداوم مقدار خطا  در کلیه روش و  در رگبار سوم نتایج بهتري ارائه دادMAE افزایش  

 Growthه مدل هاي مختلف براي تعیین رابطه مناسب بین سطح و عمق بارندگی نشان داد ک  برازش مدل.یابد می
   .داراي کارآیی بهتري است

  

  
  )15/10/1374(ساعته 24نقشه همباران رگبار فراگیر -2ل شک
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  در استان اصفهانبارش تداوم   - سطح  – هاي عمق منحنی -3 شکل

  
                                                        
1 Sill 
2 Nugget effect 
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  پیشنهادها
 در سطح منطقه مورد مطالعه پیشنهاد سنجی هاي باران  ایستگاهگن همبا توجه به وسعت زیاد منطقه و پراکنش نا

- بدین. دشو DADهاي   تقسیم و براي هر ناحیه اقدام به تهیه منحنیگن همشود که نخست منطقه به چند ناحیه  می
با حوزه آبخیز کارون ) رود ه آبخیز سد زایندهزحو(منظور با عنایت به شباهت توپوگرافی و اقلیمی منطقه غرب استان 

منطقه . عنوان یک منطقه مجزا شود هد که این دو حوضه بشو ستان چهارمحال و بختیاري پیشنهاد میشمالی واقع در ا
سنجی در آن اندك  هاي باران کند و پراکنش ایستگاه شرق و شمالی استان که از توپوگرافی بسیار مالیمی تبعیت می

 سوم گن همعنوان مناطق هنوب استان نیز بطق مرکزي و جامن.  در نظر گرفته شودگن همعنوان یک ناحیه هاست نیز ب
که رابطه بین بارش و با توجه به این همچنین . براي این مناطق بررسی شودDAD رابطه ،و چهارم در نظر گرفته

این رابطه ضعیف واسطه وسعت زیاد منطقه، هب پژوهشارتفاع در بسیاري از منابع علمی تأیید شده است ولی در این 
طور جداگانه بررسی و در صورت نیاز این مناطق نیز  ه بگن همشود گرادیان بارندگی در هر منطقه  اد می لذا پیشنه،بود

هاي هواشناسی جدید  احداث ایستگاهشود با   در نهایت پیشنهاد می. تقسیم شودگن همتر  مجدداً به چند ناحیه کوچک
د، نسبت  منطقه از استاندارد جهانی تبعیت کنکه تراکم شبکه ایستگاه در هر طوري هب، در مناطق فاقد ایستگاه

  .دشوسنجی منطقه اقدام  تکمیل شبکه باران به
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Abstract  

Flood risk estimation is one of the most important subjects for Hydrologists. The main 

objective of flood risk estimation is study on past events in order to determine the 

following flood risk. There are various methods for flood risk estimation. Rainfall- 

runoff and empirical equations are the most recently used methods. In these methods, 

rainfall is the main parameter influencing flood mechanism. In this research, spatial 

distribution of rainfall pattern in Esfahan province is studied. Esfahan province with 

10.5 million ha area is located in central part of Iran with different topography, climate 

and ecological condition. A number of 203 rainguages, located in the study area and 

nearby, were studied. Recorded data of 32 years, from 1968-2000 and a total number of 

1654 storm events with less than 1 hour to 72 hours duration were investigated and 

three index events, i.e. widespread and maximum events, were used. The common 

methods of geostatistics like kriging, Co-kriging, IDW and TPSS were applied to 

interpolate the recorded points to non-observed ones. Results showed a low correlation 

between rainfall and elevation in the study area. Among the studied interpolation 

methods, kriging showed the best results, from which the Gussian and Spherical models 

best fitted to the observed points. In order to gain best results, it is recommended to add 

the number of rainfall gauge sites according to the World Meteorological Organization 

(WMO) standards. Also, grouping the study area into homogeneous regions and 

studying DAD in each homogeneous region is advised.        
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