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 مقدمه. 1
توصیف متغیرهای هواشناسی مانند بارش شدید به دلیل 

هاای   داده یاری گ نمونهو خطای  وهوا آبتغییرات تصادفی در 
یاک نموناه کوچاک از یاک جامعاه آمااری        عنوان بهمحدود 

ساعته یکی از  42بارش حداکثر  .[11] نامحدود، دشوار است

پارامترهای هواشناسی با ماهیتی بسیار تصادفی در مقایسه باا  
بارنادگی ماهاناه و    ازجملاه ی مرتبط با بارنادگی  ها دادهسایر 
هاای ارزیاابی    تکنیاک  اغلاب  یگرداز طرف  [.5است ]ساالنه 

خطرات هیدرولوییکی نیاز به اطالعاات بارنادگی در مقیااس    
هاا هناوز باه دلیال      ، ایان داده حاال  ینبااا زمانی کوتاه دارند، 

هاای   های باالی نظارتی و قابلیت اطمینان کم سیساتم  هاینه
رواباط   بر اسااس  [.44] پایش در سراسر جهان محدود است

 باسااعته   42 بارش حداکثر مقدار از، SCS توساط  شده ارائه
 .شاود  یم برآورد یساعتهای بارش بازگشت مختلف یها دوره
محاسبه هیدروگرافها  درهااااا  آن از استفاده و روابااااط این

  مربو یهاا  داده فقدان به توجه با [.40] اهمیت زیادی دارد
 این برآورد دنیا مناطق از یربسیا در مادت  کوتاه یها بارش به

شاود کاه    یما یی انجاام  هاا  روشاز اطالعات بر اسااس   قبیل
از طارف   [.14] سااعته اسات   42وابسته به حاداکثر باارش   

توزیاع زماانی باارش و     یاهه و باه خصوصیات بارش  یرتأثدیگر 

 ضاه ساازی رخادادهای سایالب حو    شدت آن بر روی شابیه 
 یاز خطاهاا بخاش بارگای    [.16و4] تار اسات   شناخته شده

رواناااب مربااو  بااه عاادم -هااای بااارش سااازی ماادل شاابیه
، 15، 10] باشاد  مای  حوضاه های الگوی توزیع بارش  قطعیت

 مندزنیا مهندسی تتأسیسا بیشتر حیاطر عالوه بار آن  [.19

الگااوی  اضااافه بااه یجو تالونا انمیا از جامع و کامل درک
بناابراین تهیاه الگاوی توزیاع      [.11است ] ها آن مانیز یعزتو

هاای بارنادگی    باا اساتفاده از داده   آبخیا هر حوزهبارش برای 
ضروری است؛ زیرا در منااطقی کاه اقلایم    آبخیا همان حوزه 

ساازمان   [.2] متفاوت دارند ایان الگاو یکساان نخواهاد باود     

اقدام به ارائه الگوهای تیپ  [17] متحده یاالتاحفاظت خاک 
 SCSاست که این الگوها باه الگوهاای    ساعته نموده 42و  6

گساترده در ایاران و ساایر کشاورها      طور بهو  هستندمعروف 
یکای   گیارد.  سیالب مورد استفاده قارار مای   سازی یهشببرای 

های دیگر، رابطه بل اسات. در ایان رابطاه مقادار      دیگر روش
تاا   4هاای   دقیقاه و دوره بازگشات   143تاا   5 تداومباران در 
باا   سااعته  یاک مقدار بااران   یها از دادهاستفاده  باسال  133

 [.6] گیارد  ساله ماورد محاسابه قارار مای     13دوره بازگشت 
 در اساترالیا  و [13و9] در ایالت متحده عالوه بر این مطالعات

الگوهاای   نگاار  بااران هاای   های ایساتگاه  با بررسی داده [12]
ایان   ناد. در چهاار دساته ارائاه داد    غالباًا توزیع زمانی بارش ر

غرافیاایی و اقلیمای خااص تهیاه     قبیل الگوها برای شرایط ج
ند که البته تنها با توجه باه خصوصایات یکساان منااطق     شد

 [.1] اسات مجاز  موردنظرهای  در پرویه ها آندیگر استفاده از 

تاکنون مطالعات مختلفی در خصوص بررسای الگاوی توزیاع    
ای و مقایسااه آن بااا الگوهاا  حوضااهزمااانی بااارش در یااک  

پیشنهادی محققان در سایر مناطق انجام شده اسات کاه در   
نتایج مطالعاات  . شود یمادامه به برخی از این مطالعات اشاره 

باه ترتیاب در شامال و غارب ایاران       ایرانبرخی محققان در 

 ای هقطا نی بین الگوی توزیع بارش نشان داد که تشابه چندان

در همچناین   .[43] وجود ندارد SCSبا الگوهای پیشنهادی 
هااای  ای در جنااوب، شاامال و همچنااین در قساامت مطالعااه

نشان دادند که الگوی توزیع بارش ایان منااطق    نمرکای ایرا
باا مقایساه الگاوی    . [7] تطابق چندانی نادارد دیگر  با الگوی

هاای جناوبی    ساعته در عمان و قسامت  6توزیع زمانی بارش 
هاای خشاک    اقلایم کانادا نشان دادند که الگوی بارش در این 
تارین مقادار باارش در     تا حدود زیادی مشاابه باوده و بایش   

و از طارف دیگار    دهاد  سااعته رخ مای   6سااعت اول باارش   
و  SCSسااعته   6مقایسه الگوهاای حاصال شاده باا الگاوی      

هاای منااطق    هرشیفیلد نشان دادند که تشابهی باین الگاوی  
یج . نتاا [1] خشک و کوهستانی با الگوی مذکور وجود نادارد 

مطالعات در مناطق خشک عربستان صاعودی نشاان داد کاه    
های کمتر از دو سااعت و الگاوی توزیاع     روابط بل برای بارش

هاای بیشاتر از ساه سااعت مناساب       برای بارش SCSبارش 

هدف از این مطالعه تعیین الگوی توزیاع زماانی باارش    است. 
و همچناین   مدت کوتاههای  روزانه و بررسی روابط آن با بارش
بااا الگوهااای  آمااده دساات بااهمقایسااه الگااوی بااارش روزانااه 

 [.0] استپیشنهادی در سایر مناطق 
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 شناسی تحقیقروش .2
 موردمطالعه معرفی منطقه .2.1

عرض جغرافیایی  در موقعیت نوشهر  نگار بارانایستگاه 
36°38' 44.02" N   29°51و طول جغرافیاایی' 48.76" E 

و در شهرستان نوشهر قارار گرفتاه اسات.    شمال ایران در 
 -9/4 در حادود  ی آزاداز سطح دریاا  این شهرستانارتفاع 

از شمال به دریای خار و از جناوب   آن حوضهو متر است 
شاود. پوشاش غالاب ایان      به ارتفاعات البارز محادود مای   

دهاد و بارنادگی آن    انبوه تشکیل می یها جنگلنطقه را م
رطوبات دریاای خاار قارار داشاته       یرتاأث تحات   شادت  به
با دوری از سطح دریا و افاایش ارتفااع مقادار    که یطور به

اقلیم این منطقه مرطاوب باوده و   یابد.  بارندگی کاهش می
 متر است. میلی 1011بارندگی ساالنه آن در حدود 

 گیری شدههای اندازهشاخص .2.2
در مرحلاه اول باا   این مطالعه شامل سه مرحله اسات.  

نگار نوشاهر باه بررسای     های ایستگاه باران استفاده از داده
ای پرداختاه   روابط بارش روزانه با باارش سااعتی و دقیقاه   

روزانه توزیع الگوی زمانی بارش دوم الگوی در مرحله شد. 
در مرحله ساوم  توزیاع زماانی     و مورد بررسی قرار گرفت

 Huffو  SCSروزانه با الگوهاای ارائاه شاده     الگوی بارش
که در اداماه هار یاک از مراحال      مورد مقایسه قرار گرفت

 شود. مذکور به تفضیل بیان می

بررسییی روابییط بییارش روزانییه بییا بییارش      .2.3

 مدت کوتاه
 یها دادهساعت از بین  4±42 با تداوم  های ابتدا بارش

 عنااوان بااهنوشااهر اسااتخراج گردیااد  نگااار بااارانایسااتگاه 
 ساپس  نظر گرفتاه شاد.  ساعته در  42م وهای با تدا بارش

و محاسابه  هاا   کلیاه داده ی باارش  عا مقادار تجم میانگین 
د. شها حذف  متوسط از مجموع دادهمقدار  از یر کمترمقاد
واقعاه رخاداده جهات بررسای      42 درمجماوع  یطورکل به

 03و 5هااای  بااارش روزانااه بااا بااارشروابااط رگرساایونی 
ساعته ماورد   11، 14، 9، 6، 0، 4، 1ای و همچنین  دقیقه

هاای   کاه از باین مادل    ترتیاب  یان ا بهاستفاده قرار گرفت. 
، مدلی کاه  2و توانی 0، لگاریتمی4، خطی1رگرسیونی نمایی

 عنااوان بااهدارای بیشااترین ضااریب همبسااتگی بااود    
کنناده رابطاه باارش روزاناه باا       ترین مدل تبیاین  مناسب
 در نظر گرفته شد. مدت کوتاههای  بارش

 بررسی الگوی توزیع زمانی بارش .2.4
پاس از اساتخراج   جهت تعیین الگاوی توزیاع باارش    

هاای   سااعته باا اساتفاده از روش    42 تاداوم های باا   بارش
Huff  و همچنینPilgrim & Cordry ها و توزیع  چارک
نحاوه   Huff روش درد. ساعته تعیین شا  42بعد بارش  بی

اول تا چهارم مورد بررسی قرار های  توزیع بارش در چارک
ای، بررسای نقطاه  گیارد، جهات تعاین الگاوی نهاایی       می

نوشهر  ها در ایستگاه میانگین درصد بارش هریک از چارک
 در نظار گرفتاه شاد. در    ای نقطاه  الگوی متوسط عنوان به

 تجمعی یها منحنیم تما Pilgrim & Cordry روش
 دش ترسیم دارنمو روی ساعته بر 42در پایه زمانی  بعد یب

 و کل ارمقد از یصددر صاورت  باه  رانبادار نمو ینا در که
. جهات تهیاه   اسات  رشبا کل از یصددر صاورت  به نماز

گاه ماورد مطالعاه، از تماامی    ایسات  بعاد  یبنمودار متوسط 
 گیری شد.   وقایع رخداده متوسط بعد یبهای  منحنی

الگییوی توزیییع بییارش بییا الگوهییای  مقایسییه .2.5

 شده شناخته
مورد مطالعاه باا    بعد ایستگاه الگوی توزیع بی یتدرنها

 با الگوهاای و بیشترین تطابق ایستگاه توجه به تیپ بارش 
مورد مقایسه قرار گرفت. جهت ایان   Huffو  SCS معادل
 ینساب درصاد خطاای   های ارزیابی قدر مطلق  آمارهامر از 

(RE،)  قاادر مطلااق( خطااای میااانگینMAE) ، خطااای
( RMSEریشه میانگین مربعات خطاا ) و  (MEمیانگین )
اکثر چاارکی کاه در آن حاد    RE  د. در خطایشاستفاده 

 
1 Exponential 
2 Linear 
3 Logarithmic 
4 power 
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ای رخ داده است جهت مقایسه مورد  هقطنبارش در الگوی 
معیارهاای ماذکور  باا     یطاورکل  باه  استفاده قارار گرفات.  

 شود. محاسبه می 0تا  1استفاده از روابط 
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مقاادار  Qestو مقاادار مشاااهداتی  Qobs  کااه در آن
 .استهای مشاهداتی تعداد داده n وپیش بینی شده 

دهناده   تر باشد نشاان  هرچه به صفر نادیک REمقدار 
ای با الگاوی   هقطنکه درصد حداکثر چارک بارش  آن است

مقاادیر مثبات و   است. بیشتری مورد بررسی دارای تطابق 
به ترتیب بیان کننده آن است که الگوی  MEمنفی آماره 

را بیشتر و کمتر از مقادار  مورد بررسی توزیع زمانی بارش 
 MEبا  MAEکند. تفاوت آماره  ای برآورد می طهقنالگوی 

ی در آن است که خطای ناشی از سرشاکن شادن خطاهاا   
هاا   برآورد در الگوهای مختلف، وارد فرایناد ارزیاابی مادل   

از مقادیر مثبت و منفی خطای  متأثرشود و مقدار آن  نمی
همواره مثبت بوده و  RMSEبرآوردی نخواهد بود. مقدار 

لکرد توزیاع ماورد بررسای    با نادیک شدن آن به صفر، عم
خطای برآورد شده را در  RMSEیابد. در واقع  افاایش می

 دهد. توزیع بارش نشان می بعد یبنحنی کل م

هاای توزیاع باارش،     شاخص دیگر برای ارزیاابی مادل  
مقادار  [. 41] ( اسات Wشاخص بازنگری شاده ویلماوت )  

بیاانگر   1اسات و مقادار    یرمتغاین شاخص از صفر تا یک 
 یاع توزای و الگوی  طهقن بودن مقادیر الگوی توزیع نیکسا

  5ریااق رابطااه مااورد مقایسااه اساات. ایاان شاااخص از ط 

 .  شود یممحاسبه 
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ای  هقطا نمیانگین درصد باارش الگاوی     Qi در آنکه 
 است.

با توجه به آنچه که بیان شد، الگویی که دارای درصاد  
 RMSEو  ME، میاانگین قادر مطلاق    REخطای نسبی 
ابق بیشاتری باا   باالتر داشته باشد، تط W کمتر و شاخص
باه مناابع   ای دارد و در مطالعات مربو   طهقنالگوی توزیع 

ای قابال دساترس نباشاد     طاه قنآب چنانچه الگوی توزیع 
 کارایی بهتری را خواهد داشت.

 

 نتایج. 3

هاای   سااعته باا باارش    42رسی روابط باارش  برنتایج 
داد کاه در تماامی ماوارد رابطاه     ای نشان  ساعتی و دقیقه

تواند ایان   نمایی نسبت به سایر روابط رگرسیونی، بهتر می
معادله رگرسایونی نماایی باه رابطاه     رابطه را تبیین کند. 

 است. 1معادله  صورت بهنمایی 

(6 ) abXY = 

مقدار باارش   Yساعته و  42مقدار بارش  Xکه در آن 
ضاریب   αو  bو ضارایب   متر یلیمای و یا ساعتی به  دقیقه
 .استمعادله 

سااعته باا    42به ترتیب رابطاه باارش    4و  1در شکل 
 11و  14، 9، 6، 0، 4، 1دقیقه و باا باارش    03و  5بارش 
رواباط  ته نشاان داده شاده اسات. باا توجاه باه ایان        عسا

م بارندگی مقادار  ود که با افاایش زمان تداشو مالحظه می
رابطه مقدار  که یطور بهیابد.  افاایش میضریب همبستگی 

 ای یقااهدق 5ساااعته بااا بااارش  42در بااارش ایاان ضااریب 
ساااعته مقاادار   11بااارش  و در  درصااد( 21کمتاارین )

 .است درصد( 99بیشترین میاان )
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 ای های دقیقه ساعته با بارش 42رابطه بارش  .1شکل 

 

 

 های ساعتی با بارشایستگاه نوشهر ساعته  42رابطه بارش  .4شکل 
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 Huffو  SCSای، طهقنساعته  42بارش های  نمودار چارک .3شکل 

 

بررسی الگاوی توزیاع زماانی باارش نشاان داد کاه در       

ساعته اساتخراج شاده، بیشاترین میااان      42تمامی وقایع 

 SCSدهااد. در الگوهااای  بارناادگی در چااارک اول رخ ماای

کاه در   یدرحاال دهاد؛   حداکثر بارش در چارک دوم رخ مای 

هاای   ، بر اساس رخداد حداکثر بارش در چارکHuffالگوی 

بارش چهار الگوی وجود دارد که در این مطالعه با توجه باه  

الگاوی باارش منطقاه    تطابق این الگوهای پیشنهاد شده باا  

سااازمان حفاظاات خاااک  IAو  Iیاات الگوهااای تیااپ درنها

Huff-1آمریکاااا و همچناااین الگاااوی   
st
 Quartile  و 

Huff-2
nd

 Quartile ای مورد  جهت مقایسه با الگوی نقطه

سااعته   42های بارش  چارک 0بررسی قرار گرفت. در شکل 

هاای باارش الگوهاای     منطقه مورد مطالعه به همراه چاارک 

اسات. نتاایج حاصاله     مورد مقایسه مذکور نشاان داده شاده  

Huff-1دهاد کاه الگاوی     نشاان مای  
st
 Quartile    انطباا

 ای دارد. بهتری با الگوی نقطه

سااعته   42وقایع باارش   بعد یبپس از ترسیم منحنی 

توزیع زمانی بارش از میاناه   بعد یببا عبور منحنی رخ داده 

وقااایع رخ داده، منحناای متوسااط  بعااد یبااهااای منحناای

نشاان  نتایج حاصاله را   2شکل که در  دشای ترسیم  هقطن

 منطقاه ماورد مطالعاه   اسااس در  ایان  . بر داده شده است

هاای ابتادایی   در زمانساعته  42بیشترین میاان بارندگی 

افتد. اتفا  میبارش و کمترین آن در مراحل پایانی بارش 

 یرخادادها در غالب همچنین نتایج حاکی از آن است که 

از ابتدا تا انتهای زمان باارش روزاناه شادت باارش     بارش 

کاه در طاول زماان     یا گونه بهشود  مداوم کمتر می طور به

گونه نوسانی که شادت باارش دوبااره افااایش      بارش هیچ

 شود. پیدا کند مشاهده نمی

ساااعته  42بعااد متوساط بااارش   یبا منحناای  5در شاکل  

ساازمان   IAو  Iهاای   بعد تیپ منطقه به همراه منحنی بی

Huff-1حفاظاااات خاااااک آمریکااااا  
st
 Quartile  و 

Huff-2
nd

 Quartile      نشاان داده شاده اسات. در الگاوی

زماان کال    درصد 15ای درصد از مقدار کل بارش تا  نقطه

 53ساعته از همه الگوهاای توزیاع و تاا حادود      42بارش 

Huff-1یراز الگاوی  غ بهدرصد 
st
 Quartile  اسات؛   بیشاتر

 تاااا پایاااان زماااان باااارش الگاااوی   درصاااد 15اماااا از 

Huff-1
st
 Quartile  مقادار کال   دارای بیشترین درصد از
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بارش است. همچنین درصد از مقدار کل بارش در الگاوی  

درصد از زمان تداوم بارش، بیشاتر از   53ای تا حدود  نقطه

Huff-2و همچناین الگاوی    SCSالگوهای 
nd

 Quartile 

 است.

 

 آنساعته رخداده و الگوی متوسط  42های  بارش بعد یبمنحنی  .2شکل 

 

 

 
 Huffو  SCSای، طهقنساعته  42توزیع بارش  بعد یبحنی من. 5کل ش

 

های ارزیابی نتایج حاصاله   پس از محاسبه مقادیر آماره

د. براین اساس کمتارین میااان آمااره    شارائه  1در جدول 

RE  مربو  به الگویHuff-1
st
 Quartile ر د چراکاه ؛ است

ی حاداکثر باارش در   ا الگو نیاا همانناد الگاوی نقطاه    این 

دهد؛ اما باا توجاه باه رخاداد کمتارین       چارک اول رخ می

، ایان  SCS-type Iمقدار بارنادگی در چاارک اول الگاوی    
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. کمتارین مقادار   اسات دارا  REالگو بیشترین مقدار آماره 

مربو   Wو بیشترین مقدار شاخص  MAE،RMSEآماره 

. همچناین مقاادیر آمااره    اسات  SCS-type IAبه الگوی 

ME از الگاوی   یرغHuff-1
st
 Quartile    در هماه الگوهاا

دهنده آن است که تنها  است که نشاندارای مقادیر منفی 

Huff-1الگوی 
st Quartile      بارآورد بیشاتری را نسابت باه

ویاهه در الگاوی    ای دارد و در سایر الگوهاا باه   وی نقطهالگ

SCS-type I  از مقادار کال باارش در    مقدار برآورد درصد

 ای کمتر است. هقطنزمان بارش نسبت به الگوی  طول

 ای هقطننسبت به الگوی  Huffو  SCSمقادیر خطای هر یک از الگوهای  .1جدول 

W RMSE ME MAE RE 
Statistical error 

Distribution pattern 
0.821 13.76 8.42 10.60 30.43 Huff-1st Quartile 

0.871 13.78 -4.46 10.13 56.24 Huff-2nd Quartile 

0.895 11.51 -6.37 6.93 56.66 SCS-type IA 

0.824 16.25 -9.15 10.55 73.70 SCS-type I 

 

 گیری بحث و نتیجه. 4
ای و  سااعته باا باارش دقیقاه     42بررسی روابط بارش 

ساعتی نشان داد کاه رگرسایون تاوانی در تماامی ماوارد      

 اگرچاه . اسات ن کننده این رواباط  یمدل تبی ینتر مناسب

توانی است اما بیشترین ضریب  آمده دست بهنوع رگرسیون 

باا   غالبااً کاه   اسات  4/1برابار باا    αیعنای   Xمقدار  توانی

افاایش زمان تداوم بارش و مقدار ضریب همبساتگی ایان   

شود.  می رگرسیون خطی نادیکضریب کاهش یافته و به 

  صاورت  بهساعته  42ساعته با  6رابطه بارش  که یطور به

P6t=0.354P24t
برابر  یباًتقرکه با توجه به توان  است 1.06

از SCS (P6t=0.676P24t )در مقایسااه بااا رابطااه آن  1بااا 

 SCSرابطه  b؛ اما ضریب استنظر نوع رابطه دارای تشابه 

ای اسات بناابراین    هدو برابر ضاریب رابطاه نقطا    در حدود

از . شود یمبرآورد بیشتری را سبب  SCSاستفاده از رابطه 

 Yطرف دیگر ضریب همبستگی روابط با افااایش مقاادیر   

یاباد کاه ایان     م بارندگی( افااایش مای  ویش زمان تداافاا)

روابط باا افااایش   در این آن است که  دهنده نشانموضوع 

( مقادیر برآوردی دارای اطمیناان  Yبارندگی )زمان تداوم 

 42ای باا   دقیقاه  5بیشتری است، چنانکه در رابطه بارش 

درصاد و در   69ساعته مقدار ضریب همبستگی در حادود  

د درصا  99ساعته در حادود   42ته با ساع 11رابطه بارش 

ای باا   طاه قنسااعته   42ایسه الگوی توزیع باارش  مق. است

 الگوهااااای سااااازمان حفاظاااات خاااااک آمریکااااا     

Huff-1
st
 Quartile  وHuff-2

nd
 Quartile    نشاان داد کاه

حاصاله   هایی بین الگوهای مذکور وجود دارد. نتایج تفاوت

هاای  و چاارک  بعاد  یبا در این تحقیق با مقایسه منحنای  

و ساایر   [43] نابرخی محققان در ایار  بارش آمده دست به

 [1] و استرالیا های خشک عمان در اقلیم محققان همچون

نشاان داد کاه    [0] ک عربستان صاعودی و در مناطق خش

بارش در منطقه مورد مطالعاه تحقیاق حاضار باا منااطق      

که  یا گونه بهمطالعاتی محققان نامبرده دارای تطابق است 

مقدار بارش در ابتدای بارش )چارک اول( بسیار بااال و در  

؛ شاود )چارک چهاارم( کمتار مای    های انتهایی بارشزمان

ای نشاان   طاه قنی الگوی توزیع زمانی بارش بررس بنابراین

های شاروع بارنادگی    بارش در زمان حداکثر شدت داد که

سازی  این موضوع در مطالعات مربو  به شبیه .دهد رخ می

وقاوع حاداکثر   باا   چراکهحائا اهمیت است. بسیار سیالب 

بارش در ساعات اولیه بارش به دلیل خشک بودن خااک و  

همچنین عدم وجاود برگااب میااان تلفاات کال حاداقل       

؛ اما با ادامه بارنادگی و کااهش ظرفیات نفاو      خواهد بود
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خاک و نادیک شدن به شرایط اشاباع خااک و همچناین    

ت برگاب، میاان تلفات کل افاایش کاهش ظرفیت نگهداش

 یرازغ به Huffو  SCSاستفاده از الگوهای یابد. بنابراین  می

Huff-2الگوی 
nd

 Quartile  ترین مقادار بارنادگی    بیشکه

تولید سبب دهد،  رخ میسوم و چهارم دوم، های  در چارک

دبی اوج و حجم زیاادی  سازی  شبیه یجهدرنترواناب باال و 

 اگرچاه . شاود  ای مای  هقطا نالگاوی  از سیالب نسابت باه   

هاای ماورد بررسای    ای و الگو هقطنوی گهایی بین ال تفاوت

 تااوان بیااان داشاات کااه الگااوی     امااا ماای  ؛وجااود دارد

SCS-type IA    در مقایسه با سایر الگوهای ماورد مقایساه

ای دارد. باا توجاه باه     هقطا نالگاوی   بهتری  برآورد نادیک

در بسایاری از   نگاار  بارانهای مربو  به ایستگاه  اینکه داده

مادت   در ایران کام یاا نااقص و کوتااه     یههو بهمناطق دنیا 

اطالعات اساتفاده   گونه ینادر صورت فقدان  رو ینازا ؛است

اسات کاه البتاه     یرناپاذ  اجتنااب ق از الگوهای سایر منااط 

ر باه بررسای   توان با انجام مطالعات مشابه تحقیق حاض می

پرداخات و الگاوی    الگوها دیگرای با  هقطنانطبا  الگوهای 

چنانکاه   .مناسب را برای سایر مناطق مشابه پیشانهاد داد 

در تحقیق حاضر نتایج نشاان داد کاه در منااطق جنگال     

تواناد   مای  SCS-type IAساحلی شامال ایاران، الگاوی    

برآورد قابل قبولی را در مقایسه باا ساایر الگوهاای ماورد     

 بررسی نشان دهد.   
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