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کاربرد گشتاورهای خطی در آنالیز روش آماری هرشفیلد
(مطالعة موردی :حوضة هلیلرود جیرفت)
 فرشاد سلیمانی ساردو*؛ مربی دانشکدة منابع طبیعی دانشگا جیرفت
 علی سالجقه؛ استاد دانشکدة منابع طبیعی دانشگا تهران
 مهدیه سنجری؛ استادیار دانشکدة منابع طبیعی دانشگا تهران
 علی آذره؛ دانشجلی دکتری بیابانزدایی دانشکدة منابع طبیعی دانشگا تهران

چکیده
امروزه ،طراحی سازة هیدرولیکی مناسب برای جلوگیری از خطرهای احتیالی سیالب از اهییت خاصی برخیوردار اسیت.
یکی از پارامترهای ضروری در طراحی سازههای کنترل سیالب پارامتر حداکرر بیارش محتییل در پاییة زمیانی  24سیاعته
است ،که این بارش ،طبق شرایط نهایی هیر حوضیه ،در دورة بازگشیت هزارسیاله ر مییدهید .ایین مطالعیه در حوضیة
هلیلرود جیرفت به منظور صحتسنجی دو روش هرشفیلد در برآورد حداکرر بارش محتیل صورت گرفت .در این زمینه،
نخست با استفاده از روش گشتاورهای خطی به تحلیل فراوانی سری دادههای حداکرر بارش ساالنه پرداخته و مقدار بارش
در دورة بازگشت هزارساله استخراج شد و از آن برای مقایسه با مقادیر بهدستآمده از روشهای هرشیفیلد اسیتفاده شید.
نتایج نشان داد دادههای بارش بهدستآمده از روش دوم هرشفیلد با مقیادیر بیارش اسیتخراجشیده از روش گشیتاورهیای
خطی در دورة بازگشت هزارساله از هیبستگی  ۰/87برخوردار است .در نتیجه ،روش میکور روشی با درجة صیحت بیاال
در برآورد حداکرر بارش محتیل در حوضة هلیلرود جیرفت شناخته شد .از نتایج این مطالعه مییتیوان در سیسیتم پیایش
منطقه استفاده کرد.
واژگان کلیدی :حداکرر بارش محتیل  24ساعته ،حوضیة هلییل رود جیرفیت ،روش هرشیفیلد ،سیازههیای هییدرولیکی،
گشتاورهای خطی.
*ا نویسناة مسئول

کلف

03443347069

Email:fsolaimani@ujiroft.ac.ir
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مقدمه

حااکثر سی محتم بینهای

امههروزه ،طراحههی صههحیش سههازههههای هیههارولیکی از

احتمال وقوع بر شات واقته افهزوده خواهها شها و

اهمی

بسیاری برخوردار اس ا بها کوجه به اینکه

اس  ،زیهرا بها کهاهش

هنگامی ک احتمال وقوع سی ب سهم
بینهای

صهفر یهیش

ییش خواها رف ا

طراحی دقیق ای سازهها با اطالعهات هیهارولوژیکی

برود ،شات آن ب سم

منط هه یهها حوضههة آبخیههز رابطههة مسههت ی دارد،

در واقآ ،حااکثر سی محتم ب سیلی گفت مهیشهود

آگاهیداشت از ای دادهها ضروری اس ا از مه کری

که از کرکیههب شهایاکری شههرایط هیههارولوژیکی و

آمهههار مهههورد اسهههتفاده در کجزیهه و کحلیهه ههههای

هواشناسی ،ک ب طور منط ی ممکه اسه

هیارولوژیکی بارش و رواناب اس ا کشور ایهران ،از

منط یایا آیا ،حاص میشودا

در یهک

جغرافیهههایی ،بهههر روی کمربنههها

برخی از سازههای بزر  ،ک برای کخریهب آنهها

خشکیهای جهان قرار گرفت و جزء مناطق خشک و

نمیکوان ریسکی درنظر گرفه  ،بهر اسهاس حهااکثر

نیم خشک ب شمار می رود ایه مسهئل کهأثیر بسهیار

سی محتم طراحی میشهوناا از آنجهایی که سهی

لحهههام موقتیه ه

زیادی بر یارامترهای اقلیمی مهیگهذارد و بهارش ،به
منزلة مه کری یارامتر اقلیمهی ،از ایه قائهاه مسهتثنا
نیس

و ماهی

محصول مست ی بارش اس  ،مهیکهوان یهذیرف
محاودی های فیزیکی سبب کثبی

که

شهات بهارش و،

رگباریبودن بارشهای ایهران مؤیها

در نتیج  ،سیالب خواها شاا ب عبارکی ،میکوان ادعا

شههاه کهها

کرد ک شات بهارش دارای یهک حها نههایی نظهری

ای ه مطلههب اس ه ا همههی ویژگههی باع ه

سی های آنی حاص از بارانهای شایا در یایة زمانی

اس

ک ب حااکثر بارش محتمه یها  PMPمتهرو

کوکاه ساتن خسارات جهانی و مهالی فراوانهی به بهار

اس

[]10ا حااکثر بارناگی محتم از مرسهومکهری

آوردا برای جلوگیری یها کهاهش خسهارات ناشهی از

متیارها در محاسبات سی ههای طهرح حهااکثر سهی

وقوع آنها ،بایا از بهارشهها و سهیالبههای منط ه

محتم ه

 PMFاس ه ا سههازمان جهههانی هواشناسههی

و بهر اسهاس ایه دو یهارامتر

حااکثر بارناگی محتم را چنهی کتریهف مهیکنها

سازههای هیارولیکی مناسبی طراحی کردا البت  ،برای

بیشتری ارکفاع بارش اس

که در یهک دورة زمهانی

ای کار بایا حااکثر شات ممک را لحهام نمهود کها

متی میکوانا در یک حوض یا منط هة مشهخص رخ

سازه بتوانا عمر مفیها زیهادی داشهت باشها در ایه

دها []22ا

اطالعات کاملی داش

زمین دو یارامتر خاص بررسی مهی شهود 1ا حهااکثر
سی محتم

1

2ا حااکثر بارش محتم 2ا

در بررسی یایاهههای هیهارولوژیکی ایه سهؤال

محاسهههبة  PMPاز طریهههق روشههههای ییچیهههاة
سینویتیک و روشهای سادهکر آمهاری ممکه اسه ا
نخس

هرشفیلا روشهای آماری برای  PMPکاوی

مطرح میشود ک حااکثر سهی محتمه چه شهاکی

کردا او در برآورد  PMPاز فرمول مشاب چاو استفاده

خواها داش ؟ بررسیها نشهان مهیدهها که م هاار

کههرد و ضههریب مشههاب فههاکتور فراوانههی  Kmبههرآورد
گردیا []5ا ب رغ کاربرد گستردة ای روش ،ب دلیه

1. probably maximum flood
2. probably maximum precipitation

راحتههی محاسههبات و اطالعههات قابهه دسههترس آن،
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ن اهایی بر آن وارد شهاه اسه ا طبهق نظهر کویتسهو

یروژه ب رگباری گفت میشهود که در مناسهبکهری

یانی  ،با استفاده از کوزیآ  GEVو یهارامتر شهک در

شرایط هواشناسی و هیارولوژی و با کوج ب شرایط

آن ،ک کابآ خطهی از م هادیر متوسهط بارنهاگیههای

جغرافیایی منط ب وقوع بتیوناد []20ا

سالیان اس  ،م ادیری با دورة برگش های بات متادل

هنگههامی ک ه دادة کههافی بههرای محاسههبات رگبههار

[]14ا همچنهی ،

استاناارد یروژه در منط ة طرح وجود نااشهت باشها،

 PMPهرشفیلا قاب حصهول اسه

برخی دیگر ع یاه دارنا ک نتایج حاص از ای روش

درصای منط ی از حهااکثر بهارش محتمه جانشهی

ارقام بات و غیرواقتی را نشان میدها []13ا

رگبار استاناارد طرح یروژه مهیشهود []21ا بنهابرای ،

دسهها و همکههاران در مههالزی روش دیگههری از

بههرای طراحههی سههازههههای آبههی در مرحلهة اول بایهها

هرشفیلا را ،ک در آن  Kmبر اسهاس حهااکثر م هادیر

حااکثر بارش محتمه  24سهاعت محاسهب شهودا در

بارناگیهای ثب شاه در سطش یک منط ه به دسه

روش آماری برای محاسبة  PMPاز بارناگی حااکثر

میآیا ،ارزیابی کردناا ارزیابی آنان نتایج مطلهوبی به

یکروزة مشاهاهای در ایستگاه بارانسهنجی اسهتفاده

[]7ا چاو و همکاران س ف بارش را ،ک

میشود مبتکر ای روش هرشفیلا اس ا هرشفیلا در

همراه داش

ب لحام فیزیکی و منط ی در یک دوام متیّ از سهال

سههال  1961روش بههرآورد  PMPرا بهها روش آمههاری

در محاودهای مشهخص قابه وقهوع باشها ،حهااکثر

ارائ کردا ای یژوهشگر  2600ایستگاه بارانسنجی را

بارش محتم کتریف کردنا []5ا

انتخههاب و بارنههاگی حههااکثر  24سههاعتة مشههاهاهای

کارگیهههان و همکهههاران در سهههال  1998شهههرایط
جغرافیایی را نیز ب کتریف فو افزودنا []6ا حااکثر
بارش محتم از ایه نظهر حهائز اهمیه

اسه

که

ساتنة آنها را برای کحلی انتخاب نمودا او دریافه
ک اگر  15برابر انحرا

متیار دادههای مشهاهااکی در

هر ایستگاه ب میانگی اضاف کنا ،حاصه مهیکوانها

کأسیسات هیارولیکی بر اساس آن طراحی میشهوناا

برآوردی از  PMPبها کهااوم یهکروزة ایه ایسهتگاه

بنههابرای  ،چنههی کأسیسههاکی نبایهها هههیمگههاه از نظههر

باشاا در واقهآ ،عهاد  15کهران بهاتیی بهرای عامه

بارناگی و سی در متر

خطر قرار گیرناا از جملة

فراوانی اس ا
دسا برای محاسبة حااکثر بارش محتم  24ساعت

ای کأسیسات میکوان ب سریزهای اضهطراری اشهاره
کههرد []19ا به خههاطر شکسههت شههان و خههرابشههان

در حوضة مرطوب در مالزی ضریب فراوانی را بهرای

شماری از ساهای ساخت شاه ،از قبی سها مهاچو در

هر ایستگاه ،با کوج به بارنهاگی حهااکثر یهکروزة

ایال

گجرات هناوستان و سها جانسهتون در ایاله

مشاهااکی ساتنة آنها ب طور جااگان محاسب کرد و

ینسیلوانیای امریکا و همچنهی دیگهر کأسیسهات ،به

حااکثر م اار آنها را به عنهوان  Kmبهرای محاسهبة

استانااردهای طراحی برای شاتهای بارناگی کوج

حااکثر بارش محتم  24سهاعت در حوضهة مهذکور

بیشتری شا []23 ،15ا شاخصهای مورد نیهاز بهرای
طراحی ساهای بزر

عبارتانها از حهااکثر بهارش

محتم و رگبهار اسهتاناارد یهروژها رگبهار اسهتاناارد

ب کار برد و نتیج گرف
بزر

اس

 Kmهرشفیلا حوضة بسهیار

و استفاده از  Kmبر اساس محاسهبات در

ایستگاههای موجود در حوض برآورد مت هولکهری از
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حااکثر بهارش محتمه  24سهاعت نسهب

به روش

هرشفیلا دارد []7ا

حااکثر بارش محتم استفاده شاا در انتها نیز م هادیر

قهرمان در حوضة خشک اکر ب نتهایج مشهابهی
یاف

دس

[]9ا برای برآورد دورة بازگش

کحلی فراوانی منط ای یرداخ

ک برای کتمی نتایج

کحلی فراوانی در حوضه ههای دارای آمهار کهافی بها
برازش چنا کابآ کوزیآ نظری ب سهریههای حهااکثر
ساتن صهورت مهیگیهردا نخسهتی گهام در کحلیه
منط ای بارناگی ،کتیهی منط هة همگه بهر اسهاس
بی عوام مؤثر در بروز آن اس

[]18 ،17ا

در ده های گذشت از روشهای مختلفی ب منظور
ناحی ایکهردن اسهتفاده شهاه اسه

از جمله روش

رگرسیون چنهامتغیره [ ،]25 ،4 ،1روش ناحیه  -اثهر
[ ،]12 ،3روش شههاخص سههی [ ،]2و روش کحلیهه
مؤلف های اصلی و همبستگی کانونی []16 ،8ا هها
از ای کح یق صهح سهنجی دو روش هرشهفیلا در
برآورد حااکثر بارش محتمه اسه ا بهای منظهور،
نخس

حاص از روشهای هرشفیلا با آن م ایس شاا

بایها به

حاص ب یک ناحی از آن استفاده میشودا در عمه ،

شباه

استخراج گردیا ک از ایه م هادیر به عنهوان م هاار

 .2روششناسی
 .1.2مودعیت جغراریایی منطقة مورد مطالعه
منط ة مورد مطالت حوضهة باتدسه
جیرف

اس ا ای منط با مساحتی بالغ بر  600هزار

هکتار در محاودة بی  28درجه کها  29درجه و 58
دقی ة عر

شمالی و  56درجه و  29دقی ه کها 58

درج و  58دقی ة طول شرقی در جنوب شرقی ایهران
قرار دارد (شک )1ا

 .2.2مشخ ات ایستگاههای مورد مطالعه
در ایه مطالته از  8ایسههتگاه ،که دارای طههول دورة
آماری مناسب برای آنالیز بودنا ،استفاده شاا جاول1
مشخصات ایستگاههای مورد مطالت را نشان میدهاا

با استفاده از روش گشتاور خطهی به کحلیه

فراوانی سری دادههای حااکثر بارش ساتن یرداخته
شا و ست

م اار بارش در دورة بازگش

سها هلیه رود

هزارسهال

شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقة مورد مطالعه
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جدول  .1موقعیت ایستگاههای مطالعاتی حوضة سد جیرفت

نا ایستگاه

بول جغراریایی

عرض جغراریایی

بول دورة آماری (سال)

ردی
1

سلطانی

56 ،31

29 ،01

40

2

عروس و داماد

57 ،25

28 ،54

16

3

میاان

56 ،58

29 ،12

19

4

هنجان

56 ،58

29 ،16

11

5

چشمة عروس

56 ،20

29 ،20

17

6

نراب

57 ،30

28 ،54

33

7

کنارویی

57 ،15

28 ،51

13

8

باف

56 ،37

29 ،14

25

 .3.2روش آماری هرشفیلد

2ا استفاده از فرمول 3ا

ای روش آماری هنگهامی کهاربرد دارد که دادهههای

روش دوم دقیقکر اس  ،زیهرا بها اسهتفاده از نمهودار

به انهاازة کهافی مناسهب

م ادیر  Kmب طور چش گیری زیاد برآورد مهیشهود

باشههناا در ای ه روش ،هرشههفیلا اسههتفاده از فرمههول

در نتیج  ،میزان حااکثر بارش محتمه هه به طهور

عمومی چاو را ،مطابق فرمهول  ،1بهرای کوزیهآههای

غیرقاب قبولی کخمی زده میشودا ولی با اسهتفاده از

مربو ب رگبارهای منط

فرمول  3میکوان ب نتایج دقیقکری دس

فراوانی ارائ شاه ییشنهاد کرد []5

Xt  Xn  Ktn

()1

 X tماکزیم م اار واقتة هیارولوژیکی با دورة
برگش

t

t

با جایگزینی  K mب جای  K tفرمول مربو به
 PMPب دس
()2

)( Xl  Xn  1



()3

Km 

n  1

 X1باتکری م هاار مهاکزیم بارنهاگی سهالیانة
مشاهاهشاه

 Xnمیانگی م ادیر X t

 K tفاکتور فراوانی وابست ب دورة برگش
 nانحرا متیار م ادیر  X tا

یاف ا

میآیا (فرمول )2

Xn  1

میانگی ماکزیم ههای سهالیان به جهزء

بیشتری م اار ( ) X1

 n 1

انحرا

متیار های ماکزیم سالیان به

جزء بیشتری م اار ( ) X1ا

PMP  Xn  Kmn

کفههاوت دو روش هرشههفیلا اسههتفاده از ضههریب

هرشفیلا م ادیر  Kmرا ب عنوان کابتی از متوسهط

ک در روش اول برای هر ایستگاه یهک

فراوانی اس

حااکثر بارناگی های سهالیان و مهات ههای مختلهف

ضریب فراوانی محاسب میشود و بها اسهتفاده از ایه

بارناگی ارائ کردا در ای زمین  ،برای محاسبة فاکتور

ضریب حااکثر بارش محتم در آن ایستگاه محاسهب

ضریب فراوانی ( )Kmدو روش ییشنهاد شاه اس

میشودا اما در روش دوم از یک ضریب فراوانی برای

1ا استفاده از نمودارهای طراحیشاه

همة ایستگاهها استفاده میکننا و انتخاب آن بر اساس
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ماکزیم ضریب فراوانی در بی ایستگاههها اسه ا بها

ک نسب

استفاده از ای ضریب فراوانی حااکثر بارش محتمه

حههالی ک ه گشههتاورهای متمههولی ،ماننهها میههانگی و
انحرا

محاسب میشودا

کمتهری داردا در

ب اناازة نمون حساسهی

متیار ،وابستگی شایای به انهاازة نمونه و،

ب ویژه ،دادههای یرت دارناا ب همی دلی  ،استفاده از

 .4.2روش گشتاورهای خطی

روش گشتاورهای خطی و آزمهون نهاجوری در ایه

یک راه آسان برای دس یابی ب کابآ منط ای استفاده

روش در مورد سریههای آمهاری بها انهاازة مختلهف

از نمههودار گشههتاورهای خطههی 1اسه ا هاسههکینگ و

کوصی میشود ،زیرا اناازة نمون در ای روش کأثیری

گشهتاورهای خطهی را مترفهی

یک ایسهتگاه به عنهوان ایسهتگاه نهاجور

والی

منحنی نسهب

کردناا ای منحنی نشاندهناة ارکبا بهی
( L   3یها  L  و  ) L   3اسه

 L  4و

[]11ا نمههودار

گشتاور خطی (نمودار  LCvدر برابهر  LCsو نمهودار
 LCsدر برابر  )LCkیک روش بصری مناسهب بهرای
انتخاب کابآ منط ای اس

و همهواره به روشههای

متمههولی بههرآورد ضههرایب کوابههآ کوزیههآ (ضههریب
کغییههرات ،ضههریب چههولگی ،و ضههریب برجسههتگی)
کههرجیش داده مههیشههود []24ا بهها ای ه حههال ،نمههودار
گشتاورهای خطی احتمال اشتباه را ب وجود مهیآوردا
ب همی دلی  ،هاسکینگ و والی

با ارائة آمهارهههای

در شناخ

نااردا آمارة ناجوری ب شک فرمول  ،5 ،4و  6نوشت
میشود
N

u  N 1  u i
i 1

()4
T

) u)(u i  u

()5
()6

i

 (u

)S  (N  1

i 1

1
)Di  (u i  u) T S1 (u i  u
3



T

ک در اینجا

N

1



i
i
i
 u i  2 , 3 , 4ماکری

گشتاورهای

خطی در ایستگاه  iو  Nکتااد ایستگاهها و  Sماکری

ناهمگونی ،همگنی ناحی ای ،و نکویی برازش کحلیه

کوواریان

منط ه ای متغیرهههای هیههارولوژیک را آسههان و قاب ه

 ،H2 ،H1و  H3اس ا اگر م اار ای آماره کمتر از یک

اطمینان کردنا []11ا

باشا ،منط همگ اس ا اگر بی  1کا  2باشا ،منط

نمون اس ا آمارة همگنی شام س متیار

کا حای همگ اسه ا و اگهر بهزر کهر از  2باشها،

 .1.4.2آزمون ناهمگونی (ناجوری) و همگنی
ب کرکیهب ،شهام محاسهبة دو آمهارة  Dو  Hiاسه ا
آزمون ناهمگونی (ناجوری) مکانهای ناجور بها که
گروه را مشخص میکناا اگر م اار  Dبزر کر از س
باشا ،ایستگاه ناجور اس

و از گروه حذ

میشهودا

منط کامالً ناهمگ اسه ا در عمه بیهان مهیشهود
متیار  H1ب منظور ای آزمون مناسبکهر اسه
م اار ای آماره از فرمول  7و  8ب دس
1/2

ک ای شاخص ب اناازة نمون وابسهت نیسه  ،زیهرا
ای آماره بر اساس گشتاورهای خطی محاسب میشود
1. L-Moment diagram

()8

میآیا

H  (Vobs  μ V )/σ V

()7

نکتة درخور ذکر دربارة متیار ناجوری ( )Dای اس

[]18ا

N
i
R 2 
  n i ( 2   2 ) 
V   i 1 N



ni



i 1

1۰1

کاربرد گشتاورهای خطی در آناویز روش آماری هرشفیلد
i
ک در آن  n iاناازة نمون در ایسهتگاه   2 ،iگشهتاور

 .3نتایج و بحث

R
خطی نمون (  2 ،)L-CVمیانگی ن طه ای گشهتاور

با کوج ب جاولهای  2و  ،3م ادیر  PMPبهرای ههر
دو روش هرشههفیلا محاسههب شههاا همههان طههور ک ه

خطی نمون (  V ،)L-CVمیانگی م ادیر  ،Vو  V

انحرا

مشخص اس  ،در روش اول ایستگاه سهلطانی دارای

متیار م ادیر  Vاس ا آزمون نکهویی بهرازش

بیشههتری ضههریب فراوانههی بههود کهه در روش دوم

ب منظور انتخاب بهتری کابآ کوزیآ انجام میشهود و

هرشفیلا به عنهوان ضهریب فراوانهی مهاکزیم از آن

استفاده از ای آزمهون بهرای به دسه آوردن بهتهری
کوزیآ در ههر ایسهتگاه از صهح

برای آنالیز  PMPاستفاده شهاا م هاار  PMPدر روش

بهاتیی برخهوردار

اول در ایستگاه های میاان و عروس و داماد بیشهتری

اس ا کهابآ کوزیهآ چگهالی کجمتهی بهارش بها دورة

م اار برآورد گردیا ،ولی در روش دوم ایه یهارامتر

بازگش های مختلف نیز در مح ایستگاههای حوض

در دو ایستگاه میاان و نراب ماکزیم بودا

استخراج شاا

جدول  .2برآورد مقادیر  Kو  PMPروش اول در حوضه

نا ایستگاه
سلطانی
عروس و داماد
میاان
هنجان
چشمة عروس
نراب
کنارویی
باف

ردی
1
2
3
4
5
6
7
8

مقدار K
3/88
2/17
2/92
1/93
1/42
1/68
1/41

2/34

مقدار ( PMPمیلیمتر)
75/57
85/126
87/13
51/53
36/04
62/26
58/87
60

جدول  .3برآورد مقادیر  PMPبا استفاده ای  Kmaxحوضه

ردی
1
2
3
4
5
6
7
8

نا ایستگاه
سلطانی
عروس و داماد
میاان
هنجان
چشمة عروس
نراب
کنارویی
باف

مقدار K
3/88
3/88
3/88
3/88
3/88
3/88
3/88

3/88

مقدار ( PMPمیلیمتر)
75/57
123/7
92/86
70/22
56/24
95/33
92/34
78/68
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ساتن ب محاسبة آمارههای  ،H2 ،H1و  H3یرداخته

برای کتیی وجود یها ف هاان ایسهتگاه نهاجور در
منط از آمارة  Dاستفاده شاا با کوج به جهاول ،4

شههاا نتههایج نشههان داد م ههاار ای ه آمههاره ،H1:-0.40

م اار ای آماره در همة ایستگاهها کمتهر از سه بهودا

 ،H2:0.02و  H3:-0.09ب ویژه آمارة اول از یک کمتهر

بنابرای  ،ایسهتگاه نهاجوری در منط ه وجهود نهااردا

بودا در نتیج  ،ای منط از لحام سری های حهااکثر

ست  ،برای بررسی همگنی سری حااکثرهای بهارش

بارناگی ساتن همگ اس ا

جدول  .4آمار توصیفی گشتاورهای حوضة هلیلرود
D

L-Ck

L-Cs

L-Cv

Samplel size

Station name

Station number

1

0/2723

0/2994

0/2287

40

Soltani

1

1/22

0/1442

0/3121

0/3037

16

Aroos va damad

2

0/9

0/3272

0/3465

0/2715

33

Narab

3

1/08

0/2364

0/0727

0/1781

25

Baft

4

1/76

0/162

-0/008

0/2086

13

Konaroieie

5

1/53

0/0438

0/1629

0/2328

19

Maidan

6

0/12

0/1516

0/1892

0/2392

11

Hanjan

7

0/39

0/2706

0/3229

0/2704

12

Raman

8

 0/4H1:0 /02H2:
0/09H3: -

شکل  .2نمودار گشتاورهای خطی  L-CS -L-CVایستگاههای مورد بررسی
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شکل  .3نمودار گشتاورهای خطی  L-CS -L-Ckایستگاههای مورد بررسی
جدول .5برآورد مقادیر بارش در دورة بایگشتهای مختلف در هر ایستگاه

ایستگاه

سلطانی

نراب

عروس

دورة بازگشت

کناروییه

بارت

میدان

رمان

هنجان

بهتری توزیع انتخابشده
LOG

EXP

LN3

GEV

LOG

LN3

EXP

EXP

10

42/66

77/25

59/65

47/08

35/28

59/82

73/63

59/51

20

47/55

96/36

72/89

51/03

38/8

71/81

90/75

73/51

50

53/57

121/62

91/92

55/26

43/27

88/89

113/38

91/92

100

83/35

140/73

107/63

57/88

46/59

102/89

130/5

105/85

200

62/91

159/83

124/6

60/11

49/88

117/91

147/62

119/77

500

68/93

185/01

149/01

62/57

54/21

139/45

170/26

138/17

1000

73/47

204/2

169/29

64/10

57/49

157/12

187/38

152/11

 .1.3آزمون نکویی برازش
ب ه منظههور اجههرای کحلی ه فراوانههی درونسههایتی 1و
برونسایتی 2کوزیآهای متتادی ب کار بهرده شها که
برآورد چنا های آنها از اهمی

خاصی برخهوردار

اس ا بای منظهور ،از روش حهااکثر درسه نمهایی
استفاده شاا همچنی  ،برای انتخاب بهتری کابآ کوزیآ
از روش مجموع مربتات باقیماناة فرمول  9اسهتفاده
شاا

()9

(Qe  Q0 ) 2
nm

RSS  

ک در آن  Qeدبی برآوردشاه از کوزیهآ برازشهی به
دادهها Qo ،دبی مشاهاهشاه n ،اناازة نمونه  ،و m

کتههااد یارامترهههای کوزیههآ برازشههی اسهه ا یهه

از

محاسبة م ادیر چنا های کوزیآ و م ادیر مجموعات
مربتات باقیمانهاه در ایسهتگاههها ،کهابتی که دارای
کمتری م اار خطا بود برای به دسه آوردن م هادیر

1. in site
2. out site

بارشها در دورة بازگش های مختلف انتخهاب شهاا
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جهههاول  5نتهههایج بهههرآورد م هههادیر بهههارش در دورة

بازگش های مختلف در هر ایستگاه را نشان میدهاا

بازگش های مختلف برای هر ایستگاه را نشان میدهاا

در ای شک کوزیتی ک یراکناگی نمون های اطهرا

شهههک  4موقتیه ه

م هههادیر بهههارش بههها دورة

آن بهتر از سایری بوده انتخاب شاه اس ا

شکل  .4تابع توییع چگالی تجمعی بارش با دورة بایگشتهای مختلف در محل ایستگاههای حوضه
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ادامه شکل  .4تابع توییع چگالی تجمعی بارش با دورة بایگشتهای مختلف در محل ایستگاههای حوضه
جدول  .6مقدار ضریب همبستگی میان مقادیر  PMPروش اول هرشفیلد و مقادیر دورة بایگشتها

دورة بازگش
ضریب
همبستگی

اس

10

20

50

100

0/33

0/32 0/34

0/35

200
0/31

500

1000

0/32

0/33

با کوج ب اینک حااکثر بهارش محتمه بارشهی

اسههتخراجشههاه از روش دوم هرشههفیلا و دادههههای

هزارسال  ،میکوان استنبا کرد

آزمههون نکههویی بههرازش حاص ه از کحلی ه فراوانههی

با دورة بازگش

ک نتایج به دسه آمهاه از کحلیه فراوانهی دادهههای
بههارش در دورة بازگشهه

هزارسههال همههان م ههادیر

حااکثر بارش محتم اس ا ب عبارکی ،از ایه روش
میکوان صح

روشهای هرشفیلا در برآورد حااکثر

بارش محتم را کخمی زدا نتایج نشان مهیدهها که

همبستگی زیادی در حهاود  0/87وجهود دارد و ایه
همبستگی در سطوح مختلف متنیدار اس ا جاول 7
اطالعاتِ ضهرایب همبسهتگی را نشهان مهیدههاا به
عبارکی دیگهر ،نتهایج نشهان مهیدهها که روش دوم
هرشفیلا در محاسبة حااکثر بارش محتم مهیکوانها
باشاا نتایج نشان میدهها که بهرای

میان م ادیر اسهتخراجشهاه از روش اول هرشهفیلا و

واقتی و درس

دادههههای آزمههون نکههویی بههرازش حاصه از کحلیه

محاسبة حااکثر بارش محتمه در حوضهة هلیه رود
استفاده از ضریب فراوانهی مهاکزیم در بهی

فراوانی همبستگی یایینی وجود دارد و ای همبستگی

جیرف

متنیدار نیس ا جاول  6اطالعاتِ ضرایب همبستگی

ایستگاهها با خصوصیات بارش  PMPبیشتر مطاب ه

را نشان میدهاا ب عبارکی دیگر ،نتایج نشان میدهها

داردا بنابرای  ،میکوان گف

ک روش اول هرشهفیلا در محاسهبة حهااکثر بهارش

محتم با استفاده از روش دوم هرشفیلا همان بارشی

محتم نمیکوانا واقتی و درس
همچنههی  ،قاب ه کوج ه اس ه

باشاا
ک ه میههان م ههادیر

اس
بازگش

ک برآورد حااکثر بارش

ک بها اسهتفاده از کوزیهآ ههای آمهاری در دورة
هزارسال محاسب میشودا یه  ،از میهان دو
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روش هرشفیلا برای محاسبة حااکثر بهارش محتمه

م اار برآوردشاه از درجة صح

روش دوم ،ک همانا استفاده از یک ضهریب فراوانهی

اس ا

(ضریب فراوانی ماکزیم ) اس  ،صهحیشکهر اسه

بیشتری برخهوردار

و

جدول  .7مقدار ضریب همبستگی میان مقادیر  PMPروش دوم هرشفیلد و مقادیر دورة بایگشتها

دورة بازگش
ضریب همبستگی

10

20

50

100

0/79

0/81

0/86

0/823

200
0/85

500
0/86

1000
0/87
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