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 خالصه

و به موازات آن  یشهر نقاط در یلو بحران س یو صنعت یمسکون یبه اراض یو مرتع یزراع یاراض یکاربر ییرگسترش روزافزون شهرها و تغ

نسبت به  یشهر یزآبخ یهاحوضه هیدرولوژیکی که رفتار گرددیو تعرق باعث م یررواناب و تبخ یبفر یری،شده در نفوذپذ یجادا ییراتتغ

به  یازعوامل ن ینا یکه امکان بررس باشندیو شدت آن موثر م سیالب در ظهور یو نامنظم گردد. عوامل متعدد یرعادیغ یعیطب یهاحوضه

 یاد،ز یوجود نواقص آمار یاو  یدرومتریه گاهیستعدم وجود ا یلکوچك به دل یزهایاز آبخ بسیاری منظور در ینا یدارد. برا یترجامع یقاتتحق

در این تحقیق با هدف برآورد آبدهی بیشینه سیالب، ابتدا با  .باشدیها محوضه یاتو خصوص یطمناسب با توجه به شرا هایروش به انتخاب یازن

ها مورد تایید قرار گرفت، در نهایت با صحت داده تکمیل شد و در گام بعدی SPSSافزار وسیله نرمهای آماری نواقص آماری بهاستفاده از آزمون

ترین توزیع فراوانی برای های آبدهی بیشینه در ایستگاه مورد بررسی برازش داده شد و مناسبشش توزیع آماری به داده Smadaافزار استفاده از نرم

لوگ نرمال  هاییعکه توز ها مشخص گردیدرسی نتایج و آمارههای مختلف تعیین گردید. با برای با دوره بازگشتبینی آبدهی حداکثر لحظهپیش

 .اندداشته یمورد بررس یستگاها یهابرازش را از داده ینبهتر 0005/0و  55944/0برابر با  REو  RMSEیب با ترتبه 3 یپت یرسونو پ

 ، توزیع آماریSmadaافزار ، نرمSPSSافزار ای، نرمکلمات کلیدی: دبی حداکثر لحظه

 قدمهم

که باعث خسارت مالی و جانی گردد طوریصورت غیرمنتظره افزایش پیدا کرده بهشود که در آن جریان رودخانه بهسیل به وضعیتی اطالق می

گیری خسارت گردد. برای پیشهای مهیب در رودخانه، تهدیدی برای تاسیسات احداث شده در مجاور آن محسوب می(. وقوع سیالب4335)علیزاده، 

های ویژه، تاثیرهای های مناسب و سازهکارگیری روشهای مهم را برآورد نمود و با بهبایست احتمال وقوع و بزرگی سیالباشی از وقوع سیالب، مین

 (.4331سیالب را کنترل کرد )مهدوی، 

های چنین استفاده از روشسزایی دارد. همهای آبی نقش بهای سیل از جمله عواملی است که در تعیین ابعاد و طراحی سازهحداکثر آبدهی لحظه

ای را که در یك منطقه باشد. حداکثر آبدهی لحظههای مختلف میها نیازمند تعیین آبدهی اوج سیالب در دوره بازگشتکنترل سیالب و تثبیت آبراهه

های ایستگاه ها، روش تحلیل آماری دادهکی از این روش(. ی4335بینی کرد )علیزاده، های گوناگون پیشتوان با استفاده از روشافتد میاتفاق می

های های هیدرومتری گامل بوده و طول دوره آماری مناسب باشد، با استفاده از دادهباشد. در این روش در مواقعی که شبکه ایستگاههیدرومتری می

توان با برازش یکی از های آماری به اندازه کفایت نباشد، میعداد سالتوان آبدهی طرح را با دوره بازگشت مورد نظر تعیین نمود و اما اگر تموجود می

 (.4993، 4بینی نمود )هانهای موجود آبدهی مورد نظر را پیشتوابع توزیع احتمال روی داده
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کرخه مورد  بخیزآ در حوضه یلبده س ترینیشبرآورد ب یهورتون و فولر را برا یگر،کر یرنظ یتجرب یهاروش یبرخ ییکارا( 4310) یتلور

مناسب  یروش یم،و اقل یاهیپوشش گ ی،کم شناسیهای زمینیژگیدر نظر گرفتن و یلاست که روش فولر به دل یدهرس یجهنت ینقرار داده و به ا یابیارز

 یرا برا یده مدل تجرب ییق( در تحق4313و همکاران ) یمطالعه بوده است. مهدو مورد منطقه هاییرحوضهدر اغلب ز یالببده س ترینیشدر برآورد ب

 ترینو نامناسب ینترمناسب هاتحقیق آناند، در دست آوردهههر مدل را ب یمناسب برا یبکردند و ضرا یواسنج یرانا اصلی بزرگ و یزآبخ یهاحوضه

 یضمن مرور  (4314مقدم ) یو فتح ی پودهشده است. تراب یمعرف ینیو تخم یااوج مشاهده یهر حوضه با حداقل کردن مجموع مربعات دب یها برامدل

روش  ینا یدر منطقه خوزستان، اقدام به واسنج یکنروش د یادز یل کاربردحداکثر، به دل یالبانجام شده در برآورد س یقاتو تحق یبر روابط تجرب

را بر حسب مساحت و  یان، معادلهجلگه خوزستا یدر غرب و جنوب غرب یدرومتریه یستگاها 44 تکمیل و یالزم و بازساز هاییکرد. پس از بررس

 یهاحوضه یبرا 99در منطقه مورد مطالعه با سطح اعتماد % یالبحداکثر س یدب یتدست آورده و در نهاهب یاستفاده از رابطه همبستگ با دوره بازگشت

 ترینیشقابل قبول به منظور برآورد ب یروش یافتن ایبر (4314و همکاران ) یزدانیرا محاسبه نمود.  باشدیمربع قابل استفاده م یلومترک 40000تا  یزآبر

قرار  یو بارش حوضه را مورد بررس یزیوگرافیف یاتبر خصوص یمبتن یگریو د حوضه بر سطح یمبتن یکیکوچك، دو روش  یزآبخ یهابده حوضه

 سازمان حفاظت یمیبارش حوضه روش ترس گرافییزیوف یاتبر خصوص یمبتن یهاروش ینروش هورتون و از ب سطح بر یمبتن یهاروش یاندادند. از م

 یقیدر تحق (4315) همکاران و یلی. جلباشدیاوج م یروش مناسب در برآورد دب یینمطالعه تع ینخطا بودند. هدف از ا ینکمتر یدارا یکاامر خاک

 یو علو یانقرار دادند. هاد یمورد بررس یعیکوچك طب ی آبخیزهاحوضه یالبس یرا در طراح یو شماره منحن یاستدالل یهاو دقت روش ییکارا

کار بردند. و فولر را به یشماره منحن ی،امنطقه ی،استدالل یهاروش یشهرستان سار یز آبکسردر حوضه آبخ یالباوج س ی( جهت محاسبه دب4319)

 یزآبخ حوضه اند در چندسطح حوضه ارائه شده یاکه بر مبن یگرفولر و کر یاحداکثر لحظه یدب ییکارا یینو تع ی( به بررس4390)ی نژاد و روانحسن

و... انجام گرفت پرداختند.  یطمساحت، مح یز مانندآبخ یهاحوضه یزیوگرافیف یاترابطه آن با خصوص یکشور و بررس یمیمنتخب در مناطق مختلف اقل

 دهد،یارائه نم یقابل قبول و مناسب یجمورد مطالعه نتا هاییستگاها یفولر برا روش از آن است که یحاک یگرفولر و کر یهادست آمده از مدلهب یجنتا

و  ینلیسونو ف( 4990)مك ماهون و همکاران . را ارائه داده است یترقابل قبول یجمذکور نتا هایی ایستگاهبرا یگرکه روش کر یدر حال

منطقه در اطراف  953در  سیل ساالن یانجر یممماکز یحتمالا یعهایآوردن توز دستشده گشتاور عادی برای به یجاداز نمودارهای ا( 4990)همکاران

برازش ( 4994) بایازیت انز و دهد،ینشان م یلس یانهای جررا با داده مناسب برازش یك LP3 یعها نشان داد که توزآن ارزیابی جهان استفاده کردند.

 یری مناطقگاندازه یستگاها 49آمار در دسترس در  یل دارایس یانی جرهاسال از داده -مکان 4149برای   ی مختلفاحتمال یعتوز 3را برای  ینکوئ

 یجهها نتآن ،Lشامل نمودارهای گشتاور نکوئی، های متعدد برازشکار بردند. با استفاده از روشبه سال 454تا  50مختلف جهان با طول دوره ثبت از 

 دهدینشان م یشاتاز همه آزما ادهاستف برازش را در اکثر مناطق با ینبهتر GEV یعتوز که گرفتند

های مختلف در ایستگاه ای با دوره بازگشتبینی آبدهی حداکثر لحظهترین توزیع فراوانی برای پیشهدف از انجام این پژوهش تعیین مناسب

، Smadaافزار ین منظور، با استفاده از نرمهمباشد. بهای سیل میهای بیشینه لحظهچنین ارزیابی روش تحلیل فراوانی در برآورد آبدهیهیدرومتری و هم

ترین توزیع )به روش گرافیکی(، شود و ضمن انتخاب مناسبهای آبدهی بیشینه در ایستگاه مورد بررسی برازش داده میشش توزیع آماری به داده

 گردد.های مختلف نیز برآورد میآبدهی اوج سیل با دوره بازگشت

 

 هامواد و روش

 العهمنطقه مورد مط

ن( احداث شده است. لوهایستگاه هیدرومتری مورد بررسی در محدوده شهر قصرشیرین واقع در غرب استان کرمانشاه و بر روی رودخانه الوند )ئه

 نیواقع شده است و طول رودخانه الوند از اهای داالهو و قالجه( یجاب )کوهرودخانه از سراب اسکندر در شمال دهستان ر ینا یسرچشمه اصل

هدف  یروستا یکیدر نزد یرانوارد تنگ پ یجابر یرودخانه پس از گذر از منطقه گردشگر یناست. ا یلومترک 010دجله  یزگاهسرچشمه تا آبر

ذهاب گذشته و از غرب به سمت شهر سرپل یانهشود. رودخانه الوند از میبان زرده وارد م یروستا ییندر پا یاو سپس به جلگه یرانپ یگردشگر

 .(4رسد )شکل یم یریندراز گذشته و به مرکز شهر قصرش یباز یهارشته کوه یو از کناره شرق شودیم یجار یرینقصرش



 

 اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار

                             9315 مهر 8تا  6دانشگاه محقق اردبیلی، ، فنیدانشکده  گروه مهندسی عمران،                         

 

 

 

 موقعیت رودخانه الوند و شهرستان قصرشیرین -1شکل 

 1SPSS با نرم افزار هیدرولوژیکینحوه بازسازی داده های 

را  یشداده ها خواهیدیکه م یستگاهیبا ا یمیاست که مشابهت اقل یستگاهیا یینتعبخش کار،  ینترو مهم ینها، اولدر هر روش بازسازی داده

 یبه روش نظری و هم به روش کم یستگاه هما ینا ییننباشد. تع )داده ناقص( های آن معلوم باشد و دارای گپداده یداشته باشد و از طرف ید،بازسازی کن

مجهول  یستگاهمجاور ا یستگاهنداشته و در واقع ا یادیز یزیکیفاصله فید های آن معلوم است، باادهکه د یستگاها یناست. به روش نظری، ا یرپذامکان

های برای بازسازی داده یکوهستان یستگاها یكتوان از یمشابهت داشته باشد. مثال نم یبانظر تقر یستگاه موردبا ا یستگاهآن ا یمیاقل یطشرا یباشد. از طرف

 .یمیداشته و هم مشابهت اقل یزیکیهم مجاورت ف یدکرد. با ی استفادهساحل یستگاها

ابتدا ما آمار  جاین. در ایین کندرا تع یهپا یستگاها ی،همبستگ یلتحل یقتواند از طریافزار مخود نرم یاست ول یهای مختلفراه یهپا یستگاها یینتع برای

های دو داده ینب یهمبستگ یزانو سپس برنامه م یمکنمی افزارمجهول را وارد نرم اهیستگمجهول است و خود آمار خود ا یستگاهرا در مجاور ا یستگاهیا

در صورت عدم  یشود ولیآغاز م یستگاها ینها از ابازسازی داده یندبود، فرا معین از مقدار یدها باآن ینب یچه همبستگرا محاسبه کرده و چنان یستگاها

های واقعی و بازسازی شده ایستگاه مورد بررسی آورده (، داده4. در جدول )انتخاب گردد یحاسبه همبستگم یگر جهتد یستگاها یدالزم، با یهمبستگ

 های بازسازی شده هستند(.های رنگی، دادهشده است )خانه

 (1111 -1131های آماری )ای ایستگاه مورد بررسی در سالآمار آبدهی حداکثر لحظه -1جدول 

آبدهی حداکثر  سال آماری

 ایهلحظ

 )مترمکعب بر ثانیه(

آبدهی حداکثر  سال آماری

 ایلحظه

 (ثانیه بر مترمکعب)

 حداکثر آبدهی آماری سال

 ایلحظه

 (ثانیه بر مترمکعب)

1111 90/54 1150 77 1137 51/144 

1112 73/02 1149 73/111 1133 22/41 

1111 51/30 1141 32 1130 90/291 

1115 52/03 1142 200 1179 51/197 

1114 77/193 1141 3/190 1171 7/05 

1113 72/151 1145 4/114 1172 27/15 

1117 14/33 1144 1/55 1171 197 

1113 51/39 1143 21/37 1175 30 

1110 01/74 1147 7/73 1174 59 

1159 91/59 1143 43/04 1173 217 
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1151 51 1140 07/34 1177 3/44 

1152 29 1139 31/44 1173 7/27 

1151 27 1131 33/13 1170 3/02 

1155 1/20 1132 13/79 1139 4/04 

1154 4/52 1131 51/17 1131 51/153 

1153 34 1135 15/44 1132 43/34 

1157 5/152 1134 21/32 1131 111 

1153 37 1133 91/123   

 

 زمانی هایسری در مورد بررسی ایستگاه آمار صحت بررسی

 که است این بر فرض هیدرولوژیکی هایتجزیه وتحلیل داده در چنینهم. باشند آماری جمعیت یك به مربوط و همگن باید هیدرولوژی هایداده

 .بگیرند قرار بودن آزمون تصادفی مورد هاداده باید لذا. دارند تصادفی ماهیت هاداده

 1همگنی آزمون

 گرفته صورت روند یا ایدوره فصلی، آماری تغییرات دوره طول در آیا دهدمی نشان که است همگنی آزمون نوعی نیز خود مضاعف جرم آزمون

 این به. دهدمی انجام را قضاوت مجاور هایایستگاه دبی متوسط مقابل در موردنظر دبی ایستگاه نمودار خط شیب اساس بر آزمون این. خیر یا است

 هاداده اصالح شده مقدار صورتغیر این در ولی بوده همگن هاداده باشد درصد 40 از ترکم آن تغییرات یا باشد یکنواخت نمودار شیب که اگر صورت

 .آیدمی دست( به4) معادله از

(4) a
a o

o

M
P P

M

 
  
  

های مربوط به شیب خطی که داده aMهای اصالح شده در ایستگاه مورد نظر، داده  aPهای مشاهده شده در ایستگاه مورد نظر، داده  oPکه در آن 

گیرد که اختالف ضریب قبل و بعد از های آن باید اصالح شود. اصالح اطالعات زمانی صورت میشیب خطی است که داده oMآن صحیح است و 

 درصد باشد. 40شکستگی بیش از 

(، 0.95182R=دست آمده )یستگاه مورد بررسی آورده شده است. با توجه به مقدار باالی ضریب تبیین به( نتیجه آزمون همگنی در ا0در شکل )

 باشد.های ایستگاه همگن بوده و نیازی به انجام اصالحات نمیتوان دریافت که دادهمی

 

 کی(آزمون همگنی با استفاده از ایستگاه مجاور )ایستگاه کمنمودار پراکنش در  بررسی -2شکل 

                                                
1 Homogeneity 
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 هاآزمون تصادفی بودن داده

ترتیب زیر عمل است. در این روش به باشد که یك آزمون ساده غیرنموداریمی 4ها ران تستترین روش برای آزمون تصادفی بودن دادهساده

 :شودمی

 شوند.ها بر طبق سال وقوع ردیف میداده -4

 (.کنیممی جا میانگین را انتخابدر این)کنیم می ها انتخابها را محاسبه و یکی از آنمیانه یا میانگین داده -0

ها که ازنظر مقدار باالتر از میانگین باشند با داده کنیم و هریك ازاند شروع میها که برحسب سال وقوعشان ردیف شدهاز ابتدای لیست داده -3

 ها وجود داشته باشد عالمتیمیانگین اگر در میان داده به خود)نماییم مشخص می bبا عالمت  تر از میانگین باشدو هرکدام که پایین aعالمت 

 (.گیردتعلق نمی

را نیز شمارش کرده و مجموع هر دو دنباله  bو  aهای چنین تعداد دنبالهدست آید. همبه nb و na کنیم تاها را شمارش میbها و aترتیب تعداد به -5

 های پشت سرهم است. زیرا مسلما اینbیا   bهای پشت سرهم و یك  aیك سری   یا aیك   کنیم. منظور از دنبالهمشخص می Uرا با حرف  

 پشت سرهم قرار گیرند. bیا  aصورت یك درمیان اتفاق نخواهند افتاد و ممکن است برای مواردی چندین  حروف دقیقا به

ها باشند. یعنی تصادفی بودن آنها همگن میداده ر گیردشده در جدول قرا بین ارقام نوشته Uاگر عدد  nb و na از جدول زیر با توجه به تعداد -4

 تر بودند در ردیف افقی باالی جدول و هرکدامکه بزرگ nb یا na این جدول هر یك از درصد موردقبول است. در 94در سطح اعتماد 

شود. در محل تالقی این خطوط دو یاخراج م تر بودند در ستون عمودی سمت چپ آورده شده و دو خط عمودی و افقی از این نقاطکوچك

 .بین این دو عدد قرار گیرد U آن است که هاشده است که شرط تصادفی بودن داده عدد نوشته

توان گیرد. پس می( قرار می44 -34باشد که در محدوده مجاز )می 04( برابر با Uها )( آورده شده است، تعداد جهش0طور که در جدول )همان

 ها برای ادامه پژوهش استفاده کرد.توان از آنهای ایستگاه تصادفی هستند و میدادهادعا کرد که 

 های ایستگاه مورد بررسینتیجه آزمون تصادفی برای داده  -2جدول 

 (Uمحدوده مجاز پرش ) (Uتعداد پرش مشاهداتی ) ها از میانگینتفاضل داده

 حد پایین حد باال (bتفاضل منفی ) (aتفاضل مثبت )

13 17 21 11 14 

 

  Smada0 افزارنرم

 و یافت توسعه و تهیه کالیفرنیا دانشگاه در همکاران، و 3اگلین توسط 4990 سال در  (Smada)هیدرولوژی طراحی راهنمای و رگبار مدیریت برنامه

 یك از هر. شودمی شامل را زیربرنامه چندین که ستا هیدرولوژی مسائل با رابطه درSmada افزار نرم .گردید ارائه نیز آن جدید نسخه بعد هایسال در

 مجرای طراحی مخزن، در سیل روندیابی هیدروگراف، سیالب، هیدروگراف تهیه در افزارنرم این مندیتوان. شوند اجرا مستقال توانندمی هابرنامه زیر

 فراوانی توزیع. است استفاده شده فراوانی توزیع زیربرنامه از ژوهش،پ این در .باشدمی سازی آلودگیمدل و فراوانی توزیع همبستگی، آنالیز فاضالب،

 درG.W.Kit توسط  برنامه این. است شده طراحی نظری احتمال توزیع یك به مستقل هایداده برازش برای که کامپیوتری است برنامه یك

 نرمال، فراوانی توزیع شش شامل زیربرنامه این. است نوشته شده ریسك آنالیز و موضوع فراوانی اساس بر و ویندوز سیستم عامل برای بیسیكویژوال

برازش داده  توزیع شش این با هاداده. است  Iتیپ گامبل و  IIIتیپ پیرسون لوگ ،IIIتیپ  پیرسون پارامتره،سه نرمال لوگ پارامتره، دو نرمال لوگ

، (0) ویبول معادله از توانمی را نقطه هر در احتماالت افزار،نرم این در .گیردمی نجاما آینده هایسال برای بینیپیش توزیع، بهترین انتخاب از پس و شده

 نوع به مربوط دکمه بر روی کلیك با ها،داده روی بر خودکار صورتبه توزیع آنالیز سپس و کرده محاسبه( 4) اکسیدنس یا (5) ، فاستر(3) کالیفرنیا

 .شودمی انجام موردنظر توزیع

                                                
1 Run Test 
2 Storm water management and design aid 
3 Eaglin 
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 .است هاداده تعداد n و ردیف شماره m وقوع، احتمال p فرمول این در

 های مختلفسیالب با دوره بازگشت ایلحظه حداكثر دبی تعیین

های عداد دادهباشد. از آنجایی که در تهای مشاهداتی مییکی از مسائل با اهمیت در هیدروبوژی، برآورد سیالب طرح یك پروژه به کمك داده

( برای برازش و 40تا  5های باشد، بنابراین از یك توزیع فراوانی مناسب )رابطهگیری شده محدود است و به اندازه دوره بازگشت سیالب طرح نمیاندازه

صورت نموداری و یا است بهشود. برازش توزیع ممکن منظور محاسبه سیالب طرح استفاده میهای مشاهداتی ثبت شده بهیابی دادهدر نتیجه برون

 این. است آماری هایداده برازش برای هیدرولوژی افزارهاینرم ازجمله Smada افزاروسیله برآورد پارامترهای توزیع فراوانی استاندارد انجام شود. نرمبه

 .است بررسی مورد هایهداد بر برازش منظوربه توزیع ترینمناسب انتخاب و تحلیل برای آماری توزیع شش شامل افزارنرم

 تجزیه وتحلیل با تا باشدمی نیاز اندشده و ثبت گیریاندازه قبال که منطقه هایسیالب از تعدادی آمار به مشخص، مکان یك در سیل بینیپیش برای

 دبی هایداده تحلیل به نخست، گام در نظورم این برای. نمود بینیپیش افتاد، خواهد آینده اتفاق در که را هاییسیالب خصوصیات بتوان هاآن هایداده

  .شودمی پرداخته ایستگاه مورد بررسی ایحداکثر لحظه

 های آماریتوزیع

 1نرمال توزیع

 .است( 5) معادله صورتبه نرمال توزیع 0احتمال چگالی تابع

(5)  2

2

1
( ) exp(

22

x
f x



 


 

 
 .است هاداده واریانسσ و x هایداده میانگینµ  معادله این در که

 پایدار. احتماالت و مستقل متوالی مقادیر متغیر، پیوستگی از: عبارتند نرمال یعتوز فرضیات

 .شودمی محاسبه( 3) فرمول از توزیع این در مقدار هر بینیپیش

(3) x x ks  
 .است استاندارد نرمال انحرافk جا این در که

 

 3پارامتره دو نرمال لوگ توزیع

 است.( 1)معادله صورتبه توزیع این احتمال چگالی تابع

                                                
1 Normal Distribution 
2 Probability Distribution Function  
3 Lognormal 2 Parameters Distribution 
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 .است yهایداده واریانس  yσ و yهایداده میانگینln(x)  ،yبا برابر  yمعادله این در

 .است غیر صفر متغیرهای و پایدار احتماالت مستقل، متوالی مقادیر متغیر، پیوستگی فرض چهار دارای توزیع این

 

 1پارامتره سه نرمال لوگ توزیع

 .است داده شده نشان (9) معادله رد توزیع این احتمال تابع چگالی

(9) 
2

2

1
( ) exp( )

2( ) 2

y

yy

y
f x

x a



 

   


 

 .است  yهایداده واریانس  yσو   yهایداده ، میانگین  a) -ln(x yμبرابر   yجا این در که

 

 2پیرسون توزیع

 .است ارامترهپ سه گاما توزیع بر معادله مبنی این. استx=0 تابع  این مد. است بیان شده( 40) معادله در پیرسون توزیع احتمال تابع چگالی

(40) 
1

1
( ) exp ( )

( )

x y x y
f x



   


  

  
   

 .است گاما تابع  و  x هایداده چولگی و واریانس میانگین،γ و β ،α  معادله این در

 

 3پیرسون لوگ توزیع

 (.44) دهدمی را پارامتره سه پیرسون ، لوگ(40) معادله درy=ln(x) کردن  جایگزین

(44) 
1

1
( ) exp ( )

( )

y y
f x


 

   


  

  
   

 .شودمی محاسبهy  های داده از معادله این در چولگی و واریانس میانگین،

 

 4گامبل توزیع

 .شودمی توصیف( 40) احتمال چگالی تابع با گامبل توزیع

(40) ( ) exp exp( )
x

f x




 
   

  
 .است توزیع موقعیت پارامتر β و توزیع مقیاس پارامتر α معادله این در

 

                                                
1 Lognormal 3 Parameters Distribution 
2 Pearson Distribution 
3 Log Pearson Distribution 
4 Gumbel Distribution 
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 نتایج

پارامتری  0(، لوگ نرمال Nمختلف نرمال )آماری شش توزیع ها، های ایستگاه هیدرولوژی و بررسی صحت آناز تکمیل داده پسدر این پژوهش، 

(2LN لوگ نرمال ،)3 ( 3پارامتریLN( گمبل ،)G پیرسون تیپ ،)3 (3P و لوگ پیرسون تیپ )3 (3LPدر محیط نرم ) افزارSmada های آبدهی به داده

ها، آبدهی اوج سیالب در دوره ( و با استفاده از هر یك از توزیع4ای سیالب در ایستگاه مورد بررسی برازش داده شده )نکویی برازشحداکثر لحظه

های مختلف هم ازای دوره بازگشتای بهاوج سیالب لحظه چنین مقادیر دبی(. هم3ساله برآورد گردید )جدول  400و  40، 04، 40، 4، 0های بازگشت

 ( آورده شده است.3در شکل )

آل ترین توزیع، ایده (.5)جدول  استفاده شد( 3RE( و خطای نسبی )0RMSEو روش میانگین ریشه مربعات خطا )داز برای محاسبه خطای هر توزیع 

توان ادعا داشت که توزیع مربوطه بهترین تر باشند میآن برابر با صفر باشد و هرچه این مقدارها به صفر نزدیك REو  RMSE دیراتوزیعی است که مق

بهترین برازش را از  3های لوگ نرمال و پیرسون تیپ ها، مشخص شد که توزیعدست آمده از آمارهها داشته است. با توجه به مقادیر بهبرازش را از داده

  0005/0و  55944/0ترتیب برابر است با آن به REو  RMSEادیر اند )بهترین توزیع، توزیع لوگ نرمال است که مقهای ایستگاه مورد بررسی داشتهداده

 های مختلف در ایستگاه مورد بررسیای بر اساس توزیعمقدارهای آبدهی برآورد شده بیشینه لحظه -1جدول 

 N 2LN 3LN G 3P 3LP دوره بازگشت

2 10/34 31/72 73/71 15/73 02/33 15/72 

4 15/120 32/113 93/110 75/121 1/114 33/117 

19 15/142 31/150 54/141 3/149 1/141 3/142 

24 34/173 20/104 71/105 97/137 2/299 34/292 

49 53/102 77/211 4/223 11/215 13/213 71/251 

199 72/293 14/279 41/231 03/259 05/273 11/233 

 

 های آماری ایستگاه مورد بررسینتایج ارزیابی خطا توزیع -5جدول 

 توزیع آماری آماره

N 2LN 3LN G 3P 3LP 

RMSE 0233/1 53044/9 41/9 3372/9 53043/9 72504/9 

RE 9435/9 9925/9 9141/9 9193/9 9923/9 9191/9 

ه شد )شکل ترین توزیع آماری، منحنی تجربی )رابطه ویبول( با منحنی تئوری مقایسافزار، برای انتخاب مناسبچنین در روش گرافیکی این نرمهم

 (.4335عنوان توزیع آماری منتخب برگزیده شد )صادقی، های تئوری داشت، بهترین تطابق را در بین منحنی( و توزیعی که بیش5

 

 های مختلفازای دوره بازگشتگانه بههای آماری ششوسیله توزیعای بههای اوج سیالب لحظهمقادیر برآورد شده دبی -1شکل 

                                                
1 Goodness of Fit 
2 Root Mean Square of Error 
3 Relative Error 



 

 اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار

                             9315 مهر 8تا  6دانشگاه محقق اردبیلی، ، فنیدانشکده  گروه مهندسی عمران،                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع

 صفحه. 554، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ چهاردهم، "اصول هیدرولوژی کاربردی"(، 4335ده، ا. )علیزا

 صفحه. 003، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، "هیدرولوژی کاربردی"(، 4331مهدوی، م. )

Hann, C.T. (1977). “Statistical methods in hydrology”. The Iowa State University Press/Ames, 378p. 

 .40 -49ص ، ص05، مجله جنگل و مرتع، شماره "بررسی علل موثر در سیالب و ارزیابی عوامل قابل کنترل"(، 4335صادقی، س. ح. ر. )

بازگشت  یهاهدر دور باالدست زیآبخ یزیخلیو س البیحداکثر س یبرآورد دب یروشها سهیمقا" ،(4319) یطبر یم. ع. و ه، علو ،یامر انیهاد

 .مدرس تهران تی. دانشگاه تربیشهر البیس تیریمد یمجموعه مقاالت کنفرانس مل ،"یشهر البیمختلف جهت کنترل س

بر  دیمختلف )با تأک یهاحوضه در البیحداکثر س یبرآورد دب یتجرب یهاروش ییکارا نییو تع یبررس" ،(4390) ینژاد، م. و ج. روانحسن

 .منابع آب و خاک کشور تیریمد و یزداریآبخ یکنفرانس سراسر نیمجموعه مقاالت پنجم ،"(گریفولر و کر یروشها

 یهاحوضه البیس یطراح در یو شماره منحن یاستدالل یهاو دقت روش ییکارا" ،(4315) یلیو ج. جل یه. حصاد ،یخ.، ف. روحان ،یلیجل

 .منابع آب و خاک، کرمان تیریو مد یزداریآبخ یکنفرانس سراسر نی. مجموعه مقاالت سومیعیکوچك طب زیآبخ

، وزارت "کرخه زیآبخ حوضه در یاحداکثر لحظه یهایبرآورد دب یبرا یتجرب یهاروش یکاربرد برخ سهیو مقا یواسنج" ،(4310ع. )  ،یتلور

 .تهران یزداریپژوهشکده حفاظت خاک و آبخ ،یجهاد کشاورز

مجموعه مقاالت  ،"خوزستان حداکثر در حوضه فاقد آمار البیدر برآورد س کنیروش د ونیبراسیکال" ،(4314مقدم ) یپوده، ح. و م. فتح یتراب

 .ها(ها و چالش)فرصت رودندهیکارون و زا یهااز منابع آب حوضه یبرداربهره یامنطقه شیهما نیاول

 های ایستگاه مورد بررسیگانه بر دادههای آماری ششبرازش توزیع -5شکل 



 

 اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار

                             9315 مهر 8تا  6دانشگاه محقق اردبیلی، ، فنیدانشکده  گروه مهندسی عمران،                         

 

 

Mc. Mahon, T.A., B.L. Finlayson, A.T. Haines and R. Srikhatan. 1992. Global Runoff-Continental 

Comparisons of Annual Flows and Peak Discharges Catena Verlage, Cremlingen-Destedt, Germany. 

Onoz, B.M. 1995. Best Fit Distributions of Largest Available Flood Samples. Journal of Hydrology 

Amsterdam, the Netherlands, 167: 195-208. 

 


