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  چكيده 
ني كرد و صدمات يش بيل را پيي مانند سيعت مي توان احتمال رخدادهاين طبيروي از قوانيماالت و با پبه كمك علم آمار و احت     

ر دبي حداكثر لحظه اي با احتماالت وقوع يع فراواني جهت برآورد مقادين توزيبه منظور انتخاب مناسبتر.آن را به حداقل رساند
ن ي ساله انتخاب و آمار دبي حداكثر لحظه اي از ا28ول دوره آماري درومتري با طيستگاه هي ا22  حبله رود ،حوضهمشخص در 

ع هاي يع فراواني شامل توزي نوع توز7پس از آزمون همگني و رفع نواقص داده ها احتمال تئوري آنها با  .ستگاهها استخراج شديا
با .ع گمبل محاسبه شديرسون نوع سه و توزيگ پرسون نوع سه،لويره،پيره،گاماي دو متغيره،لوگ نرمال سه متغينرمال،لوگ نرمال دو متغ

هر سري آماري انتخاب و از  ع مناسب براييتوز)حداقل مربعات(نسبي ن انحرافاتيانگيي مجذور مياستفاده از آزمون برازش نكو
 امتيازات ع مجمو. ساله برآورد شد2،5،10،20،25،50،100الب براي دوره بازگشتهاي ير سيع فراواني مقادين توزيروي مناسب تر

 باي درستنماي بيشينه روش به سه نوع پيرسون لوگ توزيع ترتيب اين به و آمد بدست ايستگاه 22 كل در توزيع هري برا آمده بدست
 حاالت درصد 100در 7 معدل و 154 امتياز جمع با نرمال توزيع و برتر توزيع حاالت درصد 72,72 در 1,9 ومعدل 42امتياز جمع

 و 64امتياز جمع با متغيره دو نرمال لوگ و 2,59 معدل و 54امتياز جمع با سه نوع پيرسوني ها توزيع.شد شناخته توزع ترين نامناسب
  .شدند منطقه مناسبي ها توزيع سومين و دومين 2,9 معدل

ع لوگ ي،توزحبله رود  حوضه ي ،يع فراواني ،آزمون برازش نكوي بازگشت ،تابع توزهه اي ،دورظدبي حداكثر لح:ديي كلواژه هاي
 رسون نوع سهيپ

  
  مقدمه 

ن نمود ولي مي توان نحوه وقوع حوادث قبلي ييا دبي مورد نظر را تعيالب يده مانند سيك پديق يدرولوژي نمي توان زمان دقيدر ه    
  ).1384،        ويمهد(را بررسي كرده و احتمال وقوع متوسط آنها را بدست آورد و سپس ابعاد سازه ها را متناسب با آنها طراحي كرد

ل داده ها و يه و تحليد بر اساس تجزيرد بايز صورت مي گيزي كه در حوضه هاي آبخيبطور كلي هر گونه طرح و برنامه ر    
ري شده اند،مي ين داده ها كه در گذشته اتفاق افتاده و اندازه گيل ايه و تحليبا تجز.درولوژي آن حوضه باشدياطالعات مربوط به ه
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ن يدر ا.ني رفتار حوضه را ساده خواهد ساختيش بيا پيري و يم گيم،تصميم دهينده تعميد كه اگر آن را براي آيجي رسيتاتوان به ن
  ).1374عليزاده،(ك هاي علم آمار و احتماالت استفاده مي شوديرابطه از روش ها و تكن

ا تعداد دفعاتي است كه يت مشخص كردن فراواني وقوع ا آماري جهيع هاي فراواني يكي از روش هاي آماري استفاده از انواع توز   ي
  ).1374عليزاده،(ك مدت زمان مشخص اتفاق مي افتدير در يك متغيبه طور متوسط 

ن حسن را دارد كه آمار محدود موجود را مي توان توسعه داد يع هاي آماري ايكي از توزيع فراواني داده هاي موجود با يتطابق توز   
ا سه يع حاصله را با دويع فراواني بدست آورد و در ضمن مي توان توزيز از روي  امتداد منحني هاي توزي كم را ناريو احتماالت بس

ن برازش را با داده هاي  موجود يع را كه بهتريك توزيد يع هاي آماري مختلفي كه وجود دارد باين توزين از بيبنابرا.ان نموديپارامتر ب
  ).1379غالمي(دي استفاده مي شويع آماري از روش هاي مختلف برازش نكوين توزي انتخاب بهتربراي.نشان مي دهد انتخاب نمود

  هاشمواد و رو
  ي منطقه مورد مطالعهيايت جغرافيموقع

 دقيقه  عرض 8 درجه و 37 دقيقه تا 11 درجه و 35ايستگاههاي اين منطقه بين .   منطقه مورد مطالعه در غرب استان سمنان قرار دارد
چون اين منطقه در غرب استان سمنان واقع شده است . دقيقه طول شرقي واقع شده اند25 درجه و59 دقيقه تا 4 درجه و 52 و شمالي

 درجه و 35اين ايستگاه در عرض جغرافيايي .لذا براي خصوصيات اقليمي منطقه از آمار ايستگاه سينوپتيك گرمسار استفاده مي شود
براساس  . متر مي باشد825,2وارتفاع آن از سطح دريا .  دقيقه شرقي واقع شده است16 درجه و52  دقيقه شمالي و طول جغرافيايي12

و حداقل و حداكثر مطلق دما به 25,7 و8,8آمار ايستگاه هواشناسي گرمسار متوسط حداقل و حداكثر درجه حرارت به ترتيب
متوسط بارندگي ساالنه منطقه بين . راد قرائت شده است درجه سانتيگ17,4درجه و متوسط درجه حرارت حدود+ 45,5و -15,2ترتيب

 درصد و متوسط سرعت 49 ميليمتر و ميزان رطوبت نسبي حدود 3150 ميليمتر و ميزان تبخير و تعرق ساليانه 99 -124
  . موقعيت منطقه مورد مطالعه را نشان مي دهد1شكل .كيلومتر در ساعت گزارش شده است39,7باد

  روش كار
د سه ين كه آمار مورد استفاده بايدرومتري موجود در منطقه مورد مطالعه و با توجه به ايي ههاستگاهيق با بررسي ايتحقن يدر ا    

  ساله از سال آبي 28درومتري انتخاب شدند و دوره مشترك يستگاه هي ا22تا يت و درستي را داشته باشند،نهايشرط مرتبط بودن،كفا

 مشخصات 1جدول.دين گرديين تعداد بودند بعنوان دوره مشترك آماري تعيشتريستگاهها بيمار ا كه در آن آ1384 تا سال آبي1353
  .ه را نشان مي دهدعستگاههاي مورد مطاليا

در اين روش آمارهاي بدست آمده به ترتيب صعودي و يا نزولي .ديابتدا همگني داده هاي موجود به روش ران تست بررسي گرد   
سپس هر يك از ارقام سري را با ميانه به دست آمده مقايسه نموده چنانچه از آن .انه آنها تعيين مي گرددمرتب مي شود و آنگاه مي

براي ارقامي كه برابر با ميانه باشند عالمتي . مشخص مي گردد B و چنانچه از آن كوچكتر باشد با عالمت Aبزرگتر باشد با عالمت
با توجه به عالمت هاي به دست آمده مي توان دنباله ها را كه از .الي اعداد نمي گرددمنظور نمي شود و چنين حالتي مانع از ادامه تو

 مشخص شده اند و امكان دارد كه در بين آنها سالي بدون عالمت نيز وجود داشته  B و يا Aيك يا چندين سال متوالي با عالمت
 درصد به 5در سطح اعتماد ) 1384(ز جدول آزمون توالي مهدويا با استفاده احد اپتيمم مجموع تعداد دنباله ها ر .باشد تعيين نمود

 تعيين مي گردد و چنانچه جمع تعداد دنباله ها بين دو عدد به دست آمده از B وAدست آورد كه بر مبناي تعداد سال هاي با عالمت 
  ).1384،        مهدوي(جدول قرار گيرد مي توان آن سري داده را همگن دانست
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 افزار نرم در ايستگاههاي همبستگ.شد استفاده منطقهي ايستگاهها در پيكي دب بيني همبستگ ازي آمار نواقص تكميلي    برا
MINITAB در اين روش با انتخاب يك ايستگاه شاهد كه داراي آمار طوالني تر مي باشد،آمار ايستگاه ناقص تكميل مي .شدي بررس

 (و (a)  نوشت كه پس از تعيين ضرايب معادله همبستگي را مي توان به صورت كلي .شود  (b مي توان از روي
  : كه به صورت زير بيان مي گرددرا محاسبه نمود) Y ( متناظرمقادير(X)مقادير مربوط به 

  

   (1)          

                                                                                                                             (2)         
   
 
   :ضريب همبستگي عبارت است از   

                                                                                                             (3)    
،مقدار ضريب همبستگي به دست آمده با اعداد جدول در ستون احتمال -df=n)٢(و درجه آزادي سپس با توجه به جدول فيشر   

مورد نظر مقايسه مي گردد و چنانچه ضريب به دست آمده بزرگ تر و يا مساوي آن باشد همبستگي در آن سطح اعتماد،معني دار مي 
  ).1374عليزاده،( باشد

  
 HYFA (Hydrological Frequency Analysis)يكامپيوتر هبرنام در ايستگاه هري برا پيكي دبي ها داده بعد مرحله    در
 دو گاما ،(LN3)يپارامتر سه نرمال ،لوگ(LN2)يپارامتر دو نرمال ،لوگ(N)آماري شامل توزيع نرمال توزيع هفت و شد وارد

 روش شش با)EVI(يك نوعي حد يا گامبل توزيع و (LP3)سه نوع پيرسون ،لوگ(P3)سه نوع ،پيرسون(2PG)يپارامتر
 كهي توزيع هر كه اين به توجه ،با  برازشينكوي آزمون در نهايتا.شد داده برازش آنها بر ،گرينگورتنيويبول،هيزن،چگودايف،بلوم،توك

 حداقل(ينسب ميانگين مربع كمترين كهي توزيع شود،بهي م شناخته برتر باشد،توزيع داشتهي كمتري نسب انحراف ميانگين مربع
 7 وامتياز توزيع مناسبترين به 1 امتياز پس.(شد داده 7 تا 1 امتياز ترتيب داشت،به را آن مقدار بيشترين كه يتوزيع تا داشت را)مربعات

 ).2جدول (دارد تعلق توزيع نامناسبترن به

 مختلفي ها بازگشت دوره باي دب برآورد 

 شده برآورد مختلفي  ها بازگشت دورهي برا رترب توزيع آن كه دري دب شد،مقادير تعيين ايستگاه هر در برتر توزيع كه آن از بعد   
 .است شده آورده 4 جدول در كه شد استخراج HYFAنرم افزار نتايج بود،از

  
 ايجتن

ي و هواشناسي مربوط به ›برنامه ريزي و يا طراحي در حو ضه هاي آبريز بايد بر اساس تجزيه وتحيل داده هاي هيدرولو هر گونه     
  استفاده شده است كه توسط آن مي توان به تحليل فراواني داده HYFA منظور در اين مقاله از نرم افزار بدين.آن حوضه صورت گيرد
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 سه نرمال ،لوگ(LN2)يپارامتر دو نرمال ،لوگ(N)آماري شامل توزيع نرمال توزيع هفت بدين منظور.هاي هيدرولوژي پرداخت
 نوعي حد يا گامبل توزيع و (LP3)سه نوع پيرسون ،لوگ(P3)سه نوع ،پيرسون(2PG)يپارامتر دو گاما ،(LN3)يپارامتر
 توجه ،با  برازشينكوي آزمون در نهايتا.شد داده برازش آنها بر ،گرينگورتنيويبول،هيزن،چگودايف،بلوم،توك روش شش با)EVI(يك
 مربع كمترين كهي توزيع بهشود،ي م شناخته برتر باشد،توزيع داشتهي كمتري نسب انحراف ميانگين مربع كهي توزيع هر كه اين به

  . شد داده 7 تا 1 امتياز ترتيب داشت،به را آن مقدار بيشترين كهي توزيع تا داشت را)مربعات حداقل(ينسب ميانگين
 روش به سه نوع پيرسون لوگ توزيع ترتيب اين به و آمد بدست ايستگاه 22 كل در توزيع هري برا آمده بدست امتيازات مجموع   

 7 معدل و 154 امتياز جمع با نرمال توزيع و برتر توزيع حاالت درصد 72,72 در 1,9 ومعدل 42امتياز جمع باي مايدرستن بيشينه
 دو نرمال لوگ و 2,59 معدل و 54امتياز جمع با سه نوع پيرسوني ها توزيع.شد شناخته توزع ترين نامناسب حاالت درصد 100در

  ).2جدول(شدند منطقه مناسبي ها توزيع سومين و دومين 2,9 معدل و 64امتياز جمع با متغيره
 :آورد دست به آن از را زير نتايج تواني م كه دهدي م نشان را ايستگاهها كل در توزيع هر 7 تا 1ي ها رتبهي فراوان 3 جدول   
 چهارم،در رتبه ايستگاه يكسوم،در رتبه ايستگاه يك دوم،در رتبه ايستگاه 1 در اول رتبه ايستگاه 16 در سه نوع پيرسون لوگ توزيع   
  .است داشته را ششم رتبه ايستگاه 2 ودر پنجم رتبه ايستگاه يك
 3 در و چهارم رتبه ايستگاه 1 سوم،در رتبه ايستگاه 5 رتبه دوم،در ايستگاه 10 ،در اول رتبه ايستگاه 3 در سه نوع پيرسون توزيع   

  .است داشته را پنجم رتبه ايستگاه
 2 در و چهار رتبه ايستگاه 5 سه،در رتبه ايستگاه 5 دو،در رتبه ايستگاه 9 يك،در رتبه ايستگاه 1 در متغيره 2 نرمال لوگ توزيع   

  .است داشته را دو رتبه ايستگاه
  

از آنجا كه در طراحي دقيق و مقرون به صرفه سازه هاي مقابله با پديده هاي طبيعي اطالع از دوره بازگشت هر يك از پديده ها  
    .در ادامه محاسبه دوره بازگشت هر يك از پديده ها پرداخته مي شود  مي باشدضروري
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  نقشه موقعيت حوضه حبله رود.1شكل
 مشخصات ايستگاههاي مورد استفاده-1جدول 

  )متر(ارتفاع  ييايعرض جغراف  ييايطول جغراف  نام رودخانه  ستگاهينام   ستگاهيكد ا  فيرد

  1910  35-45  52-46  روز كوهيف  روز كوهيف  005-47  1
  1810  35-43  52-39  نمرود  نمرود  007-47  2
  1435  35-31  52-31  حبله رود  ن دشتيميس  013-47  3
  1440  35-32  52-30  دلي چاي  بن كوه  015-47  4
  1000  35-18  52-25  حبله رود  لب رود  029-47  5

  1360  36-13  54-13  چشمه علي  موجن  031-47  6
  2020  36-29  54-38  وستان  موجن دوراهي  033-47  7
  2000  36-28  54-39  موجن  فرحزاد  035-47  8
  1100  36-04  58-56  كال شور  روح آباد  039-47  9

  1390  36-27  58-41  بار  هيآر  043-47  10
  1050  36-03  58-26  كال شور  ن آباديحس  045-47  11

  1370  36-33  57-14  ستانيكما  تهيهت  053-47  12
  1200  37-05  57-30  دوازيب  نياسفر  059-47  13

  1260  37-08  57-27  نييرو  يعراق  061-47  14
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  1220  35-11  59-25  كال ساالر  جعفر مشهدي  069-47  15
  1760  35-26  59-06  شصت   دره صنوبر  071-47  16
  1090  35-27  58-17  شصت   زيتراز كار  073-47  17
  1470  36-09  59-03  خاروسفال  مجمودرود  085-47  18
  1390  36-56  58-31  اندراب  زرنده  095-47  19

  1340  35-47  58-06  سنگرد  سنگرد  099-47  20
  1080  35-21  52-04  وانكييا  نمارك  129-47  21
  2000  36-31  54-42  نيتاش تاش  فرحزاد  035-47  22
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 امتيازدهي به توزيع هاي فراواني درهرايستگاه-2جدول

 

  رديف  توزيع فراواني
  

  نام ايستگاه  كدايستگاه
LP3 N LN2 LN3 2PG P3 G  

  4  5  3  6  2  7  1  فيروز كوه  005-47  1
  4  5  3  6  2  7  1  نمرود  007-47  2
  6  2  5  4  3  7  1  سيمين دشت  013-47  3
  4  5  3  6  2  7  1  بن كوه  015-47  4
  6  3  4  5  2  7  1  لب رود  029-47  5
  6  2  3  5  4  7  1  موجن  031-47  6

موجن   033-47  7
  دوراهي

4  7  2  5  1  3  6  

  6  4  3  5  2  7  1  فرحزاد  035-47  8
  6  1  2  4  3  7  5  روح آباد  039-47  9
  6  3  4  5  2  7  1  آريه  043-47  10

  5  1  2  4  3  7  6  حسين آباد  045-47  11
  6  3  4  5  2  7  1  هتيته  053-47  12
  6  1  3  5  4  7  2  اسفراين  059-47  13
  6  2  3  5  4  7  1  عراقي  061-47  14
جعفر   069-47  15

  مشهدي
1  7  4  5  3  2  6  

  6  2  3  4  5  7  1  دره صنوبر  071-47  16
  6  2  3  5  4  7  1  تراز كاريز  073-47  17
  5  3  1  4  2  7  6  مجمود رود  085-47  18
  6  2  4  5  3  7  1  زرنده  095-47  19
  6  2  3  4  5  7  1  سنگرد  099-47  20
  6  2  4  5  3  7  1  نمارك  129-47  21
  5  2  4  6  1  7  3  سيمين دشت  011-47  22

  123  54  68  108  64  154  42  جمع
  5,59  2,59  3,09  4,9  2,9  7  1,9  ميانگين

  6  2  4  5  3  7  1  اولويت بهترين توزيع
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  اه هر توزيع در كل ايستگاه7 تا 1فراواني رتبه هاي -3جدول 
  عيرتبه توز
  
  عينوع توز
  

  
  
1  

  
  
2  

  
  
3  

  
  
4  

  
  
5  

  
  
6  

  
  
7  

LP3 16  1  1  1  1  2  0  
N 0  0  0  0  0  0  22  
LN2 1  9  5  5  2  0  0  
LN3 0  0  0  6  12  4  0  
2PG 2  2  11  6  1  0  0  
P3 3  10  5  1  3  0  0  
G 0  0  0  3  3  16  0  

 
 تعداد فراوانی هبرتين توزيع بودن-١منودار  
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 دبي هاي برآورد شده براي دوره بازگشت هاي مختلف-4جدول   

  
  
  
  
 
 

  
100  

  
50  

  
25  

  
20  

  
10  

  
5  

  
2  

  دوره بازگشت
         ايستگاه 

63,14  53,09  43,56  40,6  31,71  23,24  12,35  1  
77,41  66,63  56,20  52,92  42,88  33  19,51  2  
109,52  82,89  61,84  56,05  40,63  28,39  15,61  3  
959,26  514,37  389,99  355,96  235,55  168,90  76,91  4  

405,4  317,76  241  218,49  155,16  101,24  42,87  5  
67,04  54,82  42,98  39,28  28,26  18,14  6,64  6  
109,61  91,16  73,23  67,57  50,38  33,82  13,1  7  
66,56  52,8  40,45  36,77  26,27  17,14  7,08  8  
321,25  256,46  196,84  178,90  127,27  81,90  33,95  9  
180,67  141,76  107,17  98,4  71,08  47,9  22,56  10  
335,80  263,48  198,55  179,34  124,91  78,61  34  11  
224,70  185,57  148,88  137,58  104,14  73,10  35,12  12  
376,27  306,55  240,73  220,48  160,93  106,55  43,45  13  
299,70  217,59  151,09  132,61  84,09  47,45  14,80  14  
745,28  532,73  366,03  320,89  203,80  117,04  39,74  15  
329,52  220  143  123,52  75,94  43,53  16,45  16  
340,24  249  173,26  153,67  102,76  64,34  27,72  17  
144,11  120,26  97,02  89,67  67,29  45,63  18,2  18  
321,57  235,16  167,99  149,79  102,15  65,69  30,03  19  
698,12  493,67  334,79  292,04  182,24  102,19  32,89  20  
166,86  134,56  105,39  96,64  71,39  48,92  22,85  21  
112,71  96,93  81,95  77,28  63,18  49,49  31,05  22  
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