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 خرم آباد آبریز های مولد سیل در حوضهبارشبررسی مقدار و شدت 

 

 2، رنگینه سماعی1*مهران زند

 منابع طبیعی لرستانآموزش كشاورزي و مركز تحقیقات كشاورزي و  دانشیار -1

 یاي طبیعی دانشگاه آزاد خرم آبادكارشناس ارشد جغراف -2

 (12/02/95، پذیرش: 25/03/94دریافت: )

 
 چكیده

 ها،ساختمان اراضی كشاورزي، قبیل هاي مختلف ازبه طوري كه ساالنه خسارات زیادي به بخش استایران  خیزهاي سیلاستان یكی از استان لرستان

سیالب نیاز به به منظور اجراي هرگونه طرح مهار  .شودو باعث تلفات جانی هم می شودوارد می هابخش سایر صنایع و خطوط ارتباطی، شهرها، روستاها،

بین  ايرابطه یافتنسعی در  پژوهشدر این  دهدمیهاي زیادي رخ آباد سیالبخرمآبریز كه در حوضه لذا با توجه به این .مطالعه عوامل مؤثر در سیل است

حجم  ،هاي رخ دادههیدروگراف طغیانپس از رسم بر عوامل اقلیمی به خصوص مقدار، مدت و شدت بارش بوده است. به این منظور بارش و سیل با تأكید 

مشخص شد كه با تحلیل نتایج  در این تحقیق. به دست آمد یمورد تحلیل رگرسیونی قرار گرفت و روابطو به همراه خصوصیات بارش  شد سیل محاسبه

ها بوده از حجم سیالبدرصد  9/72 عیین كنندهتو شدت(  همچنین خصوصیات بارش )مقدار .كندایفا میدر منطقه مقدار بارش بیشترین نقش را در بروز سیل 

 كنند.درصد از رواناب منطقه را توجیه می 28و سایر خصوصیات فیزیوگرافیكی حوضه كمتر از 

 آباد.حوضه آبریز خرم ،الگوي زمانی بارش ،هیتوگراف ،هیدروگراف ،بارش ،سیل های كلیدی:واژه

 

 مقدمه

كه در زمینه عوامل مؤثر در  هاي زیاديبا وجود پژوهش

برآورد  برايهاي مختلف ها و مدلبروز سیل و ارائه فرمول

هاي ، فعالیتمحققین كشورهاي دنیا صورت گرفته آن توسط

انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق حاضر، نسبتاً محدود 

چرخه آب شناختی  عناصر ترینپیچیده از یكی بارش .است

 بارش بینی. پیشمكان است و زمان در زیاد تغییرات با همراه

 وجود  آن در زیادي هايقطعیت عدم و نیست ايكار ساده

 - بارش هايمدل و توسعه سیالب بینیپیش با ارتباط دردارد. 

 . است شده انجام تحقیقات زیادي واقعی زمان در رواناب

كل  از درصد 58دهد كه بررسی آمار و ارقام نشان می

اند مربوط به افرادي كه در دنیا براثر بالیاي طبیعی كشته شده

در ایران نیز هر ساله شاهد وقوع  سیالب بوده است.

؛ هستیمهاي بسیار مخرب با تلفات جانی و مالی سیالب

 – 1372ساله ) 42كه نتایج حاصل از بررسی یك دور بطوري

درصد و فرسایش خاك  27( نشان داده كه وقوع سیل 1330

وقوع سیل در . اشته استدصدي رد 440ناشی از آن افزایش 

هاي مختلف توجهی به بخش هاي اخیر خسارات قابلسال

است. براي مثال  كردهاقتصادي حوضه آبریز خرم آباد 

به بخش  1394خسارات ناشی از سیالب اوایل آذر ماه 

میلیارد ریال برآورد شده  45كشاورزي حوضه خرم آباد 

با توجه به تلفات فزاینده و مخرب ناشی از سیل مطالعه . است

خاصی برخوردار است عوامل مؤثر در بروز سیل از اهمیت 

و مدیریتی،  خاكیكه این عوامل عبارتند از: عوامل اقلیمی، 

كه در این بین خصوصیات بارش )مقدار، شدت و مدت( 

كنند. در این تحقیق سعی بر آن بوده مهمترین نقش را ایفا می

است كه نقش خصوصیات بارش بر رواناب منطقه بررسی 

هاي رواناب از روش –به منظور مطالعه رابطه بارش  .شود

روش  از: ها عبارتندشود كه برخی از آنزیادي استفاده می

،روش همبستگی چند متغیره،  رواناب –همبستگی بارش 

هاي هاي تجربی برآورد رواناب، استفاده از مدلروش

 .هاي زمانیریاضی، استفاده از سري

سیل ناشی از بارش است اما رابطه خطی و  به یقین

مستقیمی بین این دو پدیده وجود ندارد و عواملی چون 

شرایط طبیعی، اقلیمی و جغرافیایی بر هم زننده این رابطه 

رابطه بارش و رواناب در یك حوضه را  بنابراین. است

هاي دیگر تعمیم داد و كاربرد هر رابطه توان به حوضهنمی

 .استاز اعتبار برخوردار  وضهحهمان فقط در 
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و اقلیم و  حوضههاي ( با استفاده از ویژگی1968)توماس 

عوامل مؤثر بر وقوع سیل را بررسی و  ،مشخصات جریان

، بارش حوضه، شاخص ذخیره حوضهكه سطح گرفت نتیجه 

ترین مشخصه مهم دماسالیانه و شدت و تواتر آن، تبخیر و 

پاتون و  .استرد سیالب در تدوین معادالت برآو حوضهیك 

در  حوضه 56( در بررسی رویدادهاي سیل در 1976بیكر )

ایاالت تگزاس، شمال یوتا، جنوب كالیفرنیا، ایندیانا و فالت 

آپاالچین و استفاده از روش رگرسیون چند متغیره بین عوامل 

مساحت، رتبه آبراهه اولیه )رتبه یك(، ناهمواري، تراكم 

 سیالب روابطی را بدست آورده است.اي و بده اوج آبراهه

اي سیالب در ( نیز ابتدا در تحلیل منطقه1982ز )گری

، شیب آبراهه اصلی، درصد اراضی حوضهامریكا از سطح 

پوشیده از تاالب و دریاچه، بارش متوسط سالیانه، رواناب 

شكل،  عاملساعته، تعداد روزهاي بارانی،  24سالیانه، بارش 

كوهستانی استفاده نمود و بعد براي  عاملجغرافیایی و  عامل

و  حوضهمنطقه اسنوهومیش امریكا فقط از عوامل سطح 

متوسط بارش سالیانه در برآورد بده اوج جریان سیالبی 

( با استفاده از بده جریان 1993ناتان ). استفاده نموده است

متوسط سالیانه و ضریب تغییرات آن و خصوصیات اقلیمی و 

هاي به كمك روش رگرسیون و منحنی هحوض شناسیریخت

ها را تعیین نمود، سپس هضاندرو تشابه هیدرولوژیكی بین حو

هاي با احتمال مختلف نتایج دو روش را در برآورد دبی

هاي متشابه بهتر هضمقایسه نمود و روش اندرو را درتعیین حو

( در پنج منطقه كوهستانی در 1994پیتی الیك ). تشخیص داد

از نظر  حوضهتولید رواناب در  سازو كارغرب امریكا، كه 

زایی متفاوت بود، هاي بارانبرفی و بارانی و یا نوع جبهه

روش سیل شاخص را براي برآورد اوج بده سیالبی بكار 

ترین و متوسط بارندگی سالیانه از مهم حوضهگرفت. سطح 

تقل تأثیرگذار در تولید اوج بد سیالب تشخیص عوامل مس

 بینیپیش بهبود بررسی ( به2013تاسونگ ) .داده شده است

 كوهستانی آبخیز حوضه یك در رگبار یك از حاصل سیل

 مدل از استفاده كه داد نشان نتایج پرداختند، تایوان كشور در

 داده ارائه را بینیپیش بهترین (TRCM)1 رژیم توفانی یاقلیم

                                                 
1- Typhoon Regime Climate Model  

 عنوان با تحقیقی ( در2014گارامبویس و همكاران ) .است

 مدل یك با بارندگی ناشی از سریع هايسیل تحلیل و تجزیه

 هیدرولوژیكی هايپاسخ نتایج فرآیندگرا، هیدرولوژیكی

 و كردند بررسی را Pirnean پیرنئن در Aude آیودي حوضه

 در بارش زمانی و مكانی توزیع بین كه رسیدند نتیجه این به

 پاسخ و آبریز حوضه شناسیریخت آبریز، حوضه مقیاس

 نیز (2014) همكاران و چوداري دارد وابستگی وجود رواناب

 بارش وقایع سازيشبیه در HEC-HMS مدل از استفاده

 و سیل، حداكثر بده رواناب، حجم برآورد منظور به رواناب

 هند ناال بالیجوري آبخیز حوضۀ در پایه را جریان

  .دانستند بخشرضایت

عامل تأثیرگذار بر  شش( ضمن معرفی 1373قائمی )

وقوع سیالب شامل عمق بارندگی، زمان بارش، عمق برف، 

شدت  حوضهجنس زمین، پوشش گیاهی، شیب و شكل 

عالوه بر  .هاي كرخه را تعیین نمودحوضه خیزي زیرسیل

هاي همبستگی تك و چند متغیره هاي تجربی، روشروش

دهی ساالنه و بارش و عوامل دیگر نظیر دما، شیب بین آب

نتایج . ، نوع خاك و پوشش گیاهی استفاده شده استحوضه

دینور  حوضۀ در (1390) همایونی و طالقانی عالیی مطالعات

این  خیزيسیل كه داد نشان كرمان استان شرقشمال در

منطقه  این شناسیزمین ریخت ساختار از ناشی اصل در منطقه

ظهور  در متعددي عوامل شده ذكر موارد به توجه با. است

از  یك هر تأثیر میزان اینكه اما دارد، نقش حوضه هر سیالب

یا  تشدید روي سیالب مواقع در هاآن تركیبی اثر و عوامل

معلوم  درستی به هنوز بود خواهد چگونه سیالب تضعیف

( در پژوهشی تحت عنوان 1393همكاران ) یزدانی و. نیست

 یكپارچه مدیریت از استفاده با سیل هشدار سامانه برقراري

 :موردي مطالعه( هیدرولیكی و هیدرولوژیكی هايمدل

 سیستم برقراري منظور به )چاي گرمی سد آبخیز حوضه

 و HEC-HMS هیدرولوژیكی از مدل استفاده با سیل هشدار

 به این نتیجه رسیدند كه نحوه  HEC-RAS هیدرولیكی مدل

 دبی با متناسب لزوماً خروجی سیل در هاحوضه زیرمشاركت 

باال  اوج دبی با هايحوضه زیر و نبوده هاحوضه زیر اوج

 .ندارند حوضه خروجی سیل در بیشتري تأثیر ضرورتاً
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دهی به دلیل پیچیدگی و اي آباز این رو، رابطه منطقه 

فرمولی اي ثابت و یا عنوان رابطهتغییرات عوامل مؤثر بر آن به

با ضرایب معین و ثابتی قابل ارائه نبوده و تعمیم ضریب و 

ایران  هايحوضههاي بدست آمده از مناطق دیگر به ثابت

 .باشدهمراه با خطاي زیادي می

 

 هامواد و روش

 37"موقعیت جغرافیایی بین  حوضه آبریز خرم آباد از نظر

'4 º 48  46' 37"تا º 48  15' 16"طول شرقی و º33  43' 52"تا 

º33 هاي حوضه عرض شمالی قرار گرفته، یكی از زیر

 باشد.حوضه كرخه می كشكان است كه خود زیر

 1613آباد داراي وسعتی معادل خرم آبریز حوضه 

درصد از حوضه كشكان را  16كیلومتر مربع بوده و حدوداً 

پهلو، بلومان،  هاي هشتاددر بر گرفته و از اطراف به كوه

هاي شود و دشتازگن محدود می و كوه سفید ریمله،

ارتفاع  .كمالوند، ازنا، تجره و كرگاه در داخل آن قرار دارند

متر در خروجی  1174متر و حداقل آن  2800حداكثر حوضه 

 7/49حوضه )چم انجیر( قرار دارد. طول آبراهه اصلی آن 

 .كیلومتر و كیفیت آب آن خوب است

  

 
 نقشه موقعیت زیر حوضه خرم آباد در سطح كشور و حوضه كرخه -1شكل 

 
براي انجام این تحقیق نیاز به اطالعات رگبارهاي ثبت 

با توجه به  .هاي ثبات بودشده در حوضه توسط باران سنج

ترین خرم آباد )قدیمی همدیديكه ایستگاه هواشناسی این

آمار ایستگاه هواشناسی استان( در این حوضه واقع شده است. 

 – 1969هاي در محدوده سالمورد نیاز ایستگاه فوق االشاره 

 این آمار ،از طریق سازمان هواشناسی اخذ گردید 1979

دهد. دقیقه نشان می 10فواصل زمانی  رشدت بارش را د

آباد در ایستگاه دبی رودخانه خرم همچنین آمار مربوط به

هاي محاسبه سیالب تهیه هیدرومتري چم انجیر در قالب برگه

ها استخراج و شد و پس از تبدیل تاریخ، طغیان

هاي مربوطه رسم گردید. سپس به منظور رسم روگرافدهی

ها شناسایی گردید. به هاي مقارن با آنها بارشهیتوگراف
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بارش  52و باران از میان  بده علت نواقص آماري در آمار

 – 1969هاي )در محدوده سال داده 22مقارن با سیل تنها 

 تري بودند.به دست آمد كه داراي آمار كامل (1979

هاي مورد نظر ابتدا الگوي زمانی پس از تعیین داده

ساعته به روش  36و  24 ،18 ،12هاي ها در تداومبارش

الگوي زمانی خاصی  ،ترسیمی رسم گردید و براي هر تداوم

 .(2) شكل  به دست آمد

الگوي زمانی  توجه به هیدروگراف، هیتوگراف و

ها در تداوم معین، نقش شدت، مدت، مقدار و نحوه بارش

مورد بررسی  بده توزیع زمانی بارش بر شكل هیدروگراف و

هاي مورد و هیدروگراف برخی از هیتوگرافقرار گرفت. 

 .ارائه شده است 3كل در شبررسی 

سپس براي محاسبه حجم سیالب در هر هیدروگراف 

هاي مختلف جدا و پس از ابتدا آب پایه از رواناب به روش

حال حجم سیل به عنوان آن حجم سیالب محاسبه گردید. 

متغیر وابسته به همراه مقدار مدت و شدت بارش وارد تحلیل 

ی شدند و پس از برقراري رگرسیون چندگانه بین رگرسیون

متغیرهاي فوق روابطی براي بارش و رواناب در حوضه 

 حاصل گردید.

 

 نتایج و بحث

 باهاي مقارن پس از تعیین رخدادهاي موردنظر )بارش

ها از طریق آزمون سیل( و اطمینان از صحت و سقم داده

، 12هاي معین )ابتدا الگوي زمانی بارش در تداوم ،اعداد پرت

(  2)شكل ساعته( به روش ترسیمی به دست آمد 36و  24، 18

وقوع حداكثر رگبار در و نتایج نشان داد كه موقعیت زمانی 

به این معنی كه در . گوناگون متفاوت استهاي تداوم

ساعته حداكثر بارش در چارك اول، در  12هاي بارش

ساعته  36هاي چارك سوم و بارش رساعته د 18هاي بارش

ساعته توزیع  24هاي الگوي بارشباشد. در چارك دوم می

تري را نسبت به سایر الگوها نشان داد. در بسیار یكنواخت

ساعته كمترین بارش متعلق به  18ها به جز تداوم كلیه تداوم

 .(1)جدول  باشدچارك آخر می

  

 هاي با تداوم معینالگوي زمانی بارش در بارش – 1جدول 

 چارک چهارم چارک سوم چارک دوم چارک اول تداوم به ساعت

12 35 27 21 17 

18 18 24 32 26 

24 26 25 25 24 

36 30 43 17 10 

 

 
 (1979-1969ساعته ایستگاه سینوپتیك خرم آباد ) 36و  24، 18، 12هاي الگوي زمانی بارش -2شكل 
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 هاي بررسی شدهتعدادي از هیتوگراف و هیدروگراف -3شكل 

 

زمان، با هاي همدر بررسی هیتوگراف و هیدروگراف

مدت و توجه به الگوي زمانی بارش مشاهده شد كه شدت، 

توزیع زمانی بارش در شكل هیدروگراف، شیب منحنی 

و ... مؤثر است.  بنمودباالرونده، منحنی نزولی و زمان اوج آ

هاي مختلف بارش به شرح زیر منتیجه این بررسی در تداو

 است:

 

 ساعته 12های های ناشی از بارشهیدروگراف

به زمان اوج كمتر از نیمی از زمان پایه بوده كه با توجه 

درصد بارش در  58ها به علت ریزش الگوي زمانی این بارش

. شیب شاخه صعودي در است نیمه اول بارندگی

ساعته از همان ابتدا بیشتر از  24هاي با زمان پایه هیدروگراف

باشد كه ناشی از ساعته می 48هاي با زمان سایر هیدروگراف

 (3)شكل.است شدت بیشتر بارش

 ساعته 18بارش  های ناشی ازهیدروگراف

ساعته بوده، شاخه صعودي  48زمان پایه اغلب 

هیدروگراف ابتدا با شیب كمتر و سپس با سرعت بیشتري باال 

هاي دوم و رفته كه ناشی از افزایش شدت بارش در چارك

زمان پایه  نی معادل یك سوماباشد. در زمسوم می

هیدروگراف به اوج رسیده است. تغییرات شیب در منحنی 

ودي كامالً مشخص بوده كه بیانگر تغییر در شدت بارش صع

 باشد.است. در حالیكه شیب شاخه پایین رونده مالیم می

 (3)شكل

 

 ساعته 24های های ناشی از بارشهیدروگراف

روزه بوده، شاخه  ها دوزمان پایه تمامی هیدروگراف

صعودي ابتدا به آرامی و سپس با شیب بیشتري باال رفته و در 

زمانی معادل نصف زمان آب پایه به اوج رسیده است. با 
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ها طبیعی است كه توجه به الگوي زمانی یكنواخت این بارش

 رود به اوج برسد. بدهنیمی از زمان بارش  پس از گذشت

 (3)شكل

 

 ساعته 36ارش های ناشی از بهیدروگراف

 36هاي ناشی از بارشثبت شده  سیالبی بدهبیشترین 

باشد. در این هاي نادر میبوده كه جزء دادهساعته 

ها شاخه صعودي ابتدا به آرامی، سپس با سرعت هیدروگراف

به اوج خود رسیده بیشتر باال رفته و در نیمی از زمان پایه 

نسبت به ها فاست. شیب منحنی باالرونده در این هیدروگرا

ها بیشتر است كه با توجه به الگوي زمانی سایر هیدروگراف

ها به علت ریزش حداكثر بارش در نیمه اول این بارش

  باشد.بارندگی می

باشد ساعته می 18هاي سیل ناشی از بارش بیشترین وقایع

ها، ناشی از وقوع كه با توجه به الگوي زمانی این بارش

در این شرایط زمین بر حداكثر بارش در چارك سوم است. 

اثر بارندگی مرطوب بوده و با ادامه بارش و شدت حداكثر 

 آن در چارك سوم فرصت ایجاد رواناب بیشتر است.

ها، در یك اف و هیدروگرافپس از مقایسه هیتوگر

 ،vتحلیل رگرسیونی متغیرهاي خصوصیات بارش )شدت

( به عنوان متغیرهاي مستقل و حجم xو مقدار بارش z مدت

سیل به عنوان متغیر وابسته مورد تحلیل رگرسیونی قرار 

 و مقدار بارش ((y گرفتند. به این ترتیب كه ابتدا حجم سیل

(x) و  2هاي )جدول به شرح وارد رگرسیون شدند و نتایجی

 زیر به دست آمد. (3

 

 ضرایب رگرسیونی رابطه حجم سیل با مقدار بارش -2جدول 

 

 براي برآورد حجم سیل بر اساس مقدار بارش  X , Yیب اضر -3جدول 

 سطح اعتماد
Sig. 
 

 T آماره
 ضرائب غیر استاندارد ضریب استاندارد

Model 
Beta Std. Error B 

598/0 

000 

536/0 

622/5 
79/0 

1003747 

29/32157 

2/538371 

7/180800 

Y  هتابسو 

X   مستقل 

 

 ( شده كه برابر2 )جدول تعیین محاسبهباتوجه به ضریب 

تغییردر حجم  درصد از 5/62 توان گفتباشد میمی 625/0

باشد. همچنین با توجه به بارش می سیالب ناشی از مقدار

 و سطح اطمینان (t622/5 ( اساس آماره بر (3) جدول

، B بیاساس ضر بر و (x) بینپیش براي متغیر (>01/0)

به شرح بارش  مقدار حجم سیالب ومعادله رگرسیونی بین 

 می باشد. 1رابطه 

y = 22/538371  + 7/180800 X  (1                                  )  

             

( هم به رگرسیون فوق اضافه zدر گام بعد مدت بارش )

عمالً هیچ تغییري در میزان ضریب همبستگی گردید. اما 

مشاهده نشد و تنها ضریب تعیین، اندكی كاهش یافت. بر این 

توان چنین استنباط نمود كه نقش مدت بارش در اساس می

)مقدار  vباشد. در مرحله بعد شدت بارش مقدار آن مستتر می

بارش تقسیم بر مدت بارش( نیز به رگرسیون فوق وارد و 

 ( به دست آمد.5و  4به شرح جداول )نتایجی 
 

 ضرایب رگرسیونی رابطه حجم سیل با مقدار بارش و شدت بارش -4دول ج

R – adj 2 ضریب تعیین تعدیل شدهR ضریب تعیین Rضریب همبستگی  

681/0 729/0 854/0 X  ,  Y ,  Z 

 ضریب تعیین اصالح شده
R-adj 

 ضریب تعیین
R-Square 

 ضریب همبستگی
R 

 متغیرها

 

605 /0 625 /0 790 /0 Y،X 
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 مدت و شدت بارش براي برآورد حجم سیل بر اساس مقدار، یب متغیرهاي وابسته و مستقلاضر – 5جدول

 سطح اعتماد
Sig. 
 

 T آماره
 ضرائب غیر استاندارد ضریب استاندارد

Model 
Beta Std. Error B 

029/0 

000/0 

099/0 

020/0 

2387 

999/4 

744/1- 

559/2- 

 

282/1 

404/- 

485/- 

2066597 

58/58694 

13/91813 

1174235 

4913738 

293389 

160149- 

3004304- 

1       (Constant) 

X مقدار بارش 

Z  بارش تمد 

V  شدت بارش 

 

كمترین میزان همبستگی بین شدت بارش و وجود  با

این متغیر میزان همبستگی و ضریب  اضافه شدنحجم سیل، با 

اي افزایش یافت و به ترتیب به قابل مالحظهتعیین به طور 

( نشان داد 4رسید. نتایج حاصل از جدول ) 729/0و  854/0

در حجم سیل به طور قطع وابسته درصد از تغییرات  9/72كه 

و  باشدبه متغیرهاي مستقل فوق )مقدار و شدت بارش( می

 28نقشی كمتر از  سایر خصوصیات فیزیوگرافیك حوضه

درصد در بروز سیل دارند. همچنین با توجه به میزان 

و مقدار بارش  y ی و ضریب اطمینان بین حجم سیلهمبستگ

x  ( میزان بارش مهمترین عامل مؤثر در بروز 3و  2)جدول

براي  2 هرابط 5و  3شود. بر اساس جداول سیل محسوب می

 باتوجه به جدول رواناب در حوضه به دست آمد. –بارش 

 (z) مدت بارش شود كه سطح اطمینان متغیر،( مالحظه می5)

 باشد.می /05 از بیشتر

اساس ضرایب رگرسیونی  بر و لذا با حذف این متغیر 

 :مدل نهائی رگرسیون چندگانه به صورت زیر به دست آمد

y = 49413738 + 293389 X -   3004304  V (       2رابطه )  

هاي بزرگ چون شدت بارش نایكنواخت بنابراین در حوضه

مقدار بارش و  و متغیر است باید به دنبال یافتن رابطه بین

 رواناب بود.

 

 هاپیشنهاد

خصوص ه شود كه در روزهاي بارندگی بتوصیه می -

رودخانه تا چند روز بعد از طغیان  بدهثبت ، اي طوالنیهبارش

به صورت ساعتی انجام گیرد تا در تهیه هیدروگراف دقیق 

 .مشكل رخ ندهد هاسیل

به طور مشاهداتی و واقعی رودخانه بده سعی گردد ثبت  -

كه  اشل استفاده نشود. چرا -از رابطه دبیالمقدور باشد و حتی

بینی است و بازده بارش یك پدیده تصادفی و غیرقابل پیش

 ناشی از همان بارش است. ،باشدمیآن كه رواناب 

باشد بنابراین كه بارش مقدم بر سیل می با توجه به این -

از قبیل: مقدار، شدت و مدت آگاهی از خصوصیات بارش 

 دستبینی حجم سیالب مؤثر باشد. لذا تواند در پیشآن می

ریزي و در مطالعات، برنامههاي مربوطه كاران و سازمان اندر

. كنند استفاده توانندمی هاي خود از نتایج این تحقیقبینیپیش

ي رابطه واقعی بین بارش و كنندهكه این تحقیق بیان چرا

 باشد.رواناب در منطقه می
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