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 چکیده

( منتج از حداکثر بارش ) سیالب طراحی بر اساس حداکثر سیل محتمل  

با  ساعته24حداکثر بارش مطالعه این  در شود.محاسبه می( محتمل )

سو ی آبریز قرهسنجی موجود در حوزهاستفاده از اطالعات سه ایستگاه باران

منظور به این سال مورد بررسی قرار گرفت.  47تا  12با طول دوره آماری 

استفاده گردید که مطابق نگرش اول  از دو نگرش روش آماری هرشفیلد

به ترتیب  (ساعته) 24حداکثر بارش محتمل فراوانی و  عامل ،دهرشفیل

در نگرش دوم هرشفیلد  ومتر میلی 08/235 -16/544و  98/16 -18در محدوده 

و  06/2 -01/4به ترتیب در محدوده  فراوانی و  عاملنیز مقدار 

دوره با  مقدار همچنین  .متر برآورد گردیدمیلی 35/88 -27/150

به ترتیب با استفاده از توزیع آماری گامبل سال  100سال و  50بازگشت 

 .برآورد شدمتر میلی 98/76 -4/129متر و میلی 89/69 -47/116در محدوده 

به  نسبت های مورد مطالعه از در ایستگاه به منظور مقایسه 

معیار مستقل از شرایط آب و هوایی ساعته به عنوان یک 24حداکثر باران 

در مقایسه با نگرش  هرشفیلد نشان داد که نگرش دوماستفاده شد و نتایج 

  تر است.پایدار ،در حوزه مطالعاتی اول هرشفیلد

 فراوانی عاملروش هرشفیلد، حداکثر بارش محتمل، : هاکلید واژه

 

 مقدمه

( ) 1محاسبه حداکثر بارش محتملل ،شناختییکی از مسائل مهم آب

داد اولیه های بزرگ به عنوان دروناست که به منظور طراحی سرریز سد

                                                           
1 Probable Maximum Precipitation 
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دارای یک حد نهایی منطقلی اسلت  ،شدت بارشرود. در واقع به کار می

کلللللللله بلللللللله حللللللللداکثر بللللللللارش محتمللللللللل 
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توان پلییرتت باشد و چون سیالب محصول مستقیم بارش است، میمعروف می

های تیزیکی سبب تثبیت شدت بارش و در نتیجه سیالب خواهد تکه محدودی

برابر بیشترین ارتفاع بارشی است که امکلان رخلداد آن از  شد. 

نظر تیزیکی در یک محدوده جغراتیایی و در یک زملان معلین از سلال 

های مختلفلی (. روش2009سازمان هواشناسی جهانی، وجود داشته باشد )

بارش محتمل وجود دارد که به طور کللی بله دو حداکثر  برای محاسبه

در روش سینوپتیک از وضلعیت  شوند.دسته سینوپتیک و آماری تقسیم می

-های بارندگی، رطوبت و سرعت باد اسلتفاده ملیهای هوا و دادهتوده
بلرآورد سلریع از حلداکثر شود. روش آماری هنگامی کاربرد دارد که 

های بارندگی به اندازه کاتی در دادهبارش محتمل مورد نیاز باشد و 

( در 1390. قهرمان و همکلاران )(2001)دسا و همکاران،  دسترس باشد

تحقیقی تحت عنوان بررسی تطبیقی چند روش آماری جهت برآورد حداکثر 

ساعته در حوزه آبریز اتلر  بله مقایسله دو روش  24بارندگی محتمل 

عنلوان نظر شلده بلهآماری هرشفیلد )در دو نگرش استاندارد و تجدید

ایستگاهی پرداختند. نتلای  ایلن تحقیل  ای( و روش چندبرآورد نقطه

بسیار زیاد و  نشان داد که در روش استاندارد هرشفیلد، مقادیر 

ای در روش تجدیلدنظر شلده هلای نقطلهمنطقی بله دسلت آملد. غیر

-نلدبه دست آملده بله روش چ که تر بوده در حالیهرشفیلد منطقی

-ای در بقیه ایستگاهنقطه ایستگاهی برای حوزه اتر  از مقادیر 

ایسلتگاهی در یلک منطقله بر مبنای نگرش چند تر بود. لیا ها کم

ای به روش تجدید نظر شده هرشفیلد برابلر نقطه همگن با حداکثر 

( ( به تعیین ضریب هرشلفیلد )1389آبادی و همکاران )باشد. میانمی

شور پرداختنلد. های خواف و کالاستفاده از روش همگرایی در حوزهبا 

ساعته به روش همگرایی  24حداکثر بارش محتمل ها عالوه بر محاسبه آن

ساعته را از روش هرشلفیلد اول و دو   24مقدار حداکثر بارش محتمل 

بله دسلت آملده از روش  محاسبه کردند و نشان دادند که مقادیر 

بخل  و قهرملان تلر اسلت. تلا به روش همگرایی نزدیلکهرشفیلد دو  

 24ای تحت عنلوان بلرآورد حلداکثر بلارش محتملل ( در مطالعه1388)

شرق ایران به منظور بلرآورد عاملل های آماری در شمالساعته به روش

تراوانی مناسب در روش آماری هرشفیلد، مقادیر بیشترین آمار بلارش 

( و دسا و همکلاران 1986هواشناسی ) روزه را تحت دو نگرش سازمانیک

( بررسی نمودند و نشان دادند که در نگرش سلازمان هواشناسلی 2001)

 6/138 – 3/410و  7/16 -5/19به ترتیلب بلین  عامل تراوانی و 

متر به دست آمد و نتای  آن تا حد زیلادی معللول دوره آملاری میلی

و  8/1 -2/6رتیلب است، در حالیکه در نگرش دو  ایلن مقلادیر بله ت

( بله بررسلی 1388متر گردید. شلفیعی و قهرملان )میلی 7/62 -7/207

قو  ساعته در حوزه آبریز قره 24تغییرات مکانی حداکثر بارش محتمل 

ساعته حلوزه، ضلریب  24پرداختند و ضمن محاسبه حداکثر بارش محتمل 

و  به دست آوردند. عباسلی 63/7تراوانی هرشفیلد برای این حوزه را 

( تحقیقی را به منظور مقایسه برآورد حلداکثر بلارش 1388پور )جعفر

محتمل به دو روش آماری در حوزه آبریز رودخانه کر  انجا  دادند و 

سر انجا  حداکثر بارش محتمل حوزه آبریز کر  را به دو روش آملاری 

متلر محاسلبه کردنلد و میلی 23/131و  274به ترتیب  2و  1هرشفیلد 

با رخداد واقعی ریزش در حوزه  2د که نتای  روش هرشفیلد نشان دادن
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یک روزه  ( به منظور برآورد 2008قهرمان ) انطباق بیشتری دارد.

های حداکثر بارنلدگی سلاهنه در حوزه آبریز اتر  در ایران از داده

ایستگاه موجود در منطقه با استفاده از روش آماری هرشفیلد بلر  30

تراوانی مناسب استفاده کرد و نشان داد کله بیشلترین اساس تاکتور 

روزه بلرای حلوزه یلک باشلد و ملی 63/9روزه تاکتور تراوانی یک

 باشد و نرخ متوسط متر میمیلی 295تا  97آبریز اتر  در محدوده 

باشلد. رضلایی می 51/2روزه مشاهده شده حدود برای باهترین بارش یک

ساعته بله  24به برآورد حداکثر بارش محتمل ( 1385پژند و قهرمان )

ایستگاهی در شمال خراسان پرداختند و نشان دادند کله طبل  روش چند

نمائی نسبت به روش گشتاوری ارجحیلت دارد های آماری روش درستآزمون

-و نتای  به دست آملده از ایلن تحقیل ، برتلری و  بلات روش چنلد
بررسي مقادیر ( به منظور 1380کند. بختیاری )ایستگاهی را تأیید می

ایستگاه منتخب جنوب شلرق ایلران بله روش  4حداكثر بارش محتمل در 

هاي مشاهده شده صدآماري با تكیه بر روش سازمان هواشناسي جهاني در

هاي ملورد مطالعله و تلأ یر طلول دوره آملاري بلر در ایستگاه 

و حلداکثر ساعته را مورد بررسلی قلرار داد  24حداکثر بارش محتمل 

ساعته را با استفاده از زمان رگبار بلرآورد کلرد.  12بارش محتمل 

از روش توزیع گامبل  ( به منظور برآورد 2013) 1ویوکنندن و روی

هلا بلا بررسلی پلن  روش مختلل  و روش هرشفیلد استفاده کردند. آن

برآورد پارامترهای توزیع گامبل و تسلت نیکلویی بلرازش کلملوگروف 

هللای بللارش روزانلله، روش نشللان دادنللد کلله بللرای دادهاسللمیرنوف 

-مناسب می 2ساعته، روش 24های بارش گشتاورهای وزنی و برای داده

باشد. سپس با مقایسه مقدار بارش برآورد شلده و خطللای اسلتاندارد 

حاصل از روش توزیلع گامبلل و روش هرشلفیلد، نتلای  حاصلل از روش 

عنوان معیلار طراحلی ساله را به گشتاور وزنی با دوره بازگشت هزار

 3های هیدرولیکی در منطقله در نظلر گرتتنلد. الیلاس و تکلاراسازه

کواههمپور در مالزی و حلوزه رودخانله یلودو در  ( مقدار 2013)

ژاپن را با روش آملاری هرشلفیلد محاسلبه نمودنلد و نشلان دادنلد 

-24بلارش  علیرغم مشابهت زیاد خصوصیات جغراتیایی و توزیع حداکثر

هلا اخلتالف زیلادی دارد و دلیلل ایلن آن ها، مقدار هساعته حوز

ها و دوره آماری مشاهداتی ایلن دو اختالف، تفاوت در تعداد ایستگاه

( در تحقیقی تحت عنلوان بلرآورد 2010و همکاران ) 4حوزه است. کازس

های بلارش دو حداکثر بارش محتمل در بارسلونا، با استفاده از داده

 ، 2007تا  1994و  1992تا  1927یستگاه مجزا در محدوده زمانی ا

 30دقیقله تلا  5هلای را به دو روش هرشفیلد و سینوپتیک در تلداو 

دو روش بله هلم  ساعت محاسبه کردند و نشان دادند کله مقلادیر 

با زمان سلیر  نزدیک است و در هر دو مورد مقادیر مورد انتظار 

بلا  در هنلد، ( در تحقیقلی2008) 5و همکلاران دشلپند صعودی داشت.

                                                           
1 Vivekanandan & Roy 
2 Order Statistics Approach 
3 Alias & Takara 
4 Casas 
5 Deshpande et al. 
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را  روزهیک، دو و سله های آماری حداکثر بارش محتملاستفاده از روش

برآورد نمودند و توزیع مکانی آن را با استفاده از توزیلع گامبلل 

ساله بله تصلویر  1000و  500، 100، 50، 25، 10های بازگشت در دوره

ایسلتگاه  39اسلتفاده از آملار ( بلا 2007) 1دسا و راخشاکشیدند. 

سلال، حلداکثر بلارش  15سنجی با طول دوره آملاری بیشلتر از باران

در مالزی با روش آماری  ی استوایی ساعته را در منطقه24محتمل 

متر بلرآورد کردنلد و نشلان میلی 1000تا  400ی هرشفیلد در محدوده

ساحلی شرقی بیشلتر ساعته در نواحی 24دادند که حداکثر بارش محتمل 

سلاعته بله 24از نواحی غربی است. همچنین نسبت حداکثر بارش محتمل 

عنوان یک معیار مستقل از شلرایط آب و ساعته را به 24حداکثر بارش 

با توجه به اینکه آگاهی از زمان و میلزان برآورد کردند.  2هوایی 

آیلد و میهای هیدرولیکی به حساب حداکثر بارش محتمل زیربنای پروژه

بایستی با توجه به عظمت طرح و طول عمر مفید مورد انتظلار اقلدا  

تراوانلی و عاملل  برآورد از مطالعه حاضرهدف به برآورد آن نمود، 

باشد. سو با استفاده از روش آماری هرشفیلد میقرهحوزه آبریز  

 هامواد و روش 

 منطقه مورد مطالعه 

مسلاحت  حلوزه آبریلزی بله با واقع در استان گلستان، سوقره رود

میلیللون متللر مکعللب، از  9/54و آبللدهی  کیلومترمربللع 1610حللدود 

 160گیرد و پلس از طلی مسلیری بله طلول ارتفاعات ماران سرچشمه می

غربلی  -این رود با امتداد شلرقی ریزد.متر، به خلی  گرگان میکیلو

کردکوی، های حوزه، ترین رودهمدر جنوب استان گلستان جریان دارد. م

باشد که پس از الحاق به یکلدیگر بله شصت کال، زیارت و گرمابدشت می

 1شلکل (. 1390رتتلار و ملازینی، یابلد )خلوشخلی  گرگان جریان می

 دهد.موقعیت منطقه مطالعاتی را نشان می

 

 

 موقعیت منطقه مطالعاتی -1شکل 

 های مورد استفادهداده

ساعته سه 24ها و اطالعات حداکثر بارش حاضر بر روی دادهمطالعه 

سنجی متعل  به وزارت نیرو با طول دوره آماری ایستگاه باران

ساعته و جدول 24نمودار حداکثر بارش  2شکل  است.متفاوت انجا  شده

 دهد. های مورد مطالعه را نشان میمشخصات ایستگاه 1
 مطالعههای مورد مشخصات ایستگاه -1جدول 

                                                           
1 Desa & Rakhecha 
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 نام ایستگاه شماره

طول 

 جغرافیایی

دقیقه   

 درجه

عرض 

 جغرافیایی

دقیقه   

 درجه

 ارتفاع

 )متر(

طول 

دوره 

 آماری

 )سال(

حداکثر 

 24بارش 

 ساعته

-)میلی

 متر(

حداقل 

 24بارش 

 ساعته

-)میلی

 متر(

 آبسیاه 1
30      

54 
45      36 26- 44 2/150 4/20 

2 
باال  -کردکوی

 بلوک
07     54 45      36 140 22 7/104 24 

 زیارت 3
30      

54 
42      36 950 12 5/63 7/13 

 
های مطالعاتیساعته ایستگاه24نمودار حداکثر بارش  -2شکل 

 روش هرشفیلد

عمومی تناوبِ ارائه شده توسط  معادله( بر مبنای 1روش هرشفیلد )

 1معادله  صورتعمومی تناوب به  معادلهاست.  ارائه شده (1961چاو )

 شود.بیان می

Xt = X̅n + Kσn 1 )                                               

                                                             

                      

مقدار  X̅n، ارتفاع بارش رگبار برای دوره بازگشت   Xtکه در آن 

انحراف از معیار  σnضریب آماری در توزیع تناوب و  متوسط بارش، 

باشد. این معادله در رگبار حداکثر ساهنه می ها با تعداد داده

)سازمان  آیددر می 2روش استاندارد هرشفیلد به صورت معادله 

 .(2009هواشناسی جهانی، 

PMP = X̅ + Km. σn 2 )                                              

                                                             

                  

حداکثر بارش محتمل برای یک ایستگاه مشخص در  که در آن 

برای تما   ی بزرگترین مقدار محاسبه شده Kmتداومی معین و 

 آید.به دست می 3از معادله  باشد. مقدار سطح میها در یک ایستگاه

۰

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۲۰

۱۴۰

۱۶۰

۱۳۴۸ ۱۳۵۲ ۱۳۵۶ ۱۳۶۰ ۱۳۶۴ ۱۳۶۸ ۱۳۷۲ ۱۳۷۶ ۱۳۸۰ ۱۳۸۴ ۱۳۸۸ ۱۳۹۲

ن 
ا ار

ر ب
کث

دا
ح

24
ه 

عت
سا

(
لی

می
تر

م
)

(سال) زمان 

سیاه آب کردکوی باال بلوک زیارت
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K𝑚 =
(XL−Xn−L)

σn−L
3 )                                                

                                                             

                     

حداکثر بارندگی مشاهده شده در ایستگاه مورد نظر،  XL که در آن

Xn−L های ساهنه بدون احتساب بارندگی حداکثر و میانگین بارندگیσn−L 

-های ساهنه بدون احتساب بارندگی حداکثر میانحراف معیار بارندگی

 Kmایستگاه در آمریکا مقدار  2600باشد. هرشفیلد با در نظر گرتتن 

. وی در (2009)سازمان هواشناسی جهانی، برآورد کرد 15را حداکثر 

مستقل از مقدار بارش است ولی بعدًا متوجه  Kmپنداشت که میابتدا 

باران خیلی زیاد و برای مناط  خشک شد که این مقدار برای مناط  پر

های تاریخی خیلی کم است. لیا محاسبه ضریب تراوانی بر اساس داده

تخمین بهتری را خواهد داد )دسا و  15به جای استفاده از ضریب 

بر مبنای تصحیح طول  نگرش اول هرشفیلد،  در(. 2001همکاران، 

که شود و در نگرش دو  دوره آماری و حیف مشاهدات حداکثر برآورد می

حاصل از  Kmبر اساس  ( ارائه گردید، 2001توسط دسا و همکاران )

 شود.برآورد می 2معادله 

 آزمون همگنی آمار بارش

مناسب اسلت کله سلری مدت، زمانی استفاده از یک سری زمانی طوهنی

زمانی هیچ روند اتزایشی یا کاهشی نداشته باشد. وجود یا عد  وجود 

 4به صورت معلادهت  1کندال -روند توسط آزمون همگنی ناپارامتری من

 (.2001 ،دسا و همکارانگیرد )مورد بررسی قرار می 5و 

τ =
4∑ni

N(N−1)
− 1 4)                                                      

                                                                  

                              

στ
2 =

(4N+10)

9N(N−1)
5          )                                             

                                                             

 نسبت آمارهکه ها است. در صورتیروند دادهدهنده نشان τکه در آن 

τ   5، در سطح هاباشد داده 96/1تا  -96/1در محدوده به واریانس 

برای محاسبه دوره بازگشت حداکثر بارش  باشند.روند میتاقد صد رد

شود. توزیع گامبل به صورت از توزیع آماری گامبل استفاده می

 .(1997، 2)الیاسونباشدمی 7و  6 تمعاده

P = 1 − e−e
b

6 )                                                 

                                                             

                      

b =
1

0.7797s
(x − x̅ + 0.45s) 7 )                                         

                                                             

      

                                                           
1 Mann Kendall 
2 Eliasson 
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احتمال وقوع یک رخداد مساوی یا بیشتر از حد معلین،  که در آن 

 .باشدمی 1پارامتر متغیر تقلیل یاتته 

 نتایج و بحث

های مورد استفاده در سه ایستگاه میکور از جهت بررسی همگنی داده

ها همگن استفاده شد و نشان داده شد که دادهآزمون همگنی من کندال 

هلا، بله باشند. پس از اطمینلان از صلحت دادهبوده و تاقد روند می

های زمانی بلا طلول دوره آملاری متفلاوت از سری منظور برآورد 

بله روش اول هرشلفیلد، مقلادیر  برای برآورد  استفاده گردید.

نگین و انحراف معیار به ازای ها، میامیانگین و انحراف معیار داده

هلا برای ایسلتگاه و ضریب تغییرات حیف مقدار حداکثر از سری زمانی

از معادلله   برای محاسبه در نگرش اول هرشفیلد  محاسبه گردید.

و در نگرش دو  هرشفیلد نیز عاملل تراوانلی و  استفاده شد 2شماره 

ساعته 24کمترین بارش بیشترین و . برآورد شد 3و  2از معادهت  

و  2/150آب و زیارت به میلزان های سیاهبه ترتیب مربوط به ایستگاه

-باشد. نتای  حاصل از نگرش اول هرشفیلد نشان ملیمتر میمیلی 7/13

هلای به ترتیب مربوط بله ایسلتگاه  دهد که بیشترین و کمترین 

باشلد. ملی متلرمیللی 08/235و  16/544کردکوی و زیارت بله میلزان 

 98/16 -18تغییرات عامل تراوانی در نگرش اول هرشفیلد در محلدوده 

گیرد که بیشترین و کمترین مقلدار آن مربلوط بله ایسلتگاه قرار می

همچنین نتای  حاصل از نگرش دو  هرشلفیلد  باشد.زیارت و کردکوی می

بله ترتیلب مربلوط بله   دهد کله بیشلترین و کمتلرین نشان می

 35/88متلر و میللی 27/150و زیارت بله میلزان  آبسیاههای ایستگاه

باشد. تغییرات عامل تراوانی در نگلرش دو  هرشلفیلد در متر میمیلی

گیرد که بیشلترین و کمتلرین مقلدار آن قرار می 06/2 -01/4محدوده 

 01/4نهایتلًا مقلدار  باشلد.آب و کردکوی میمربوط به ایستگاه سیاه

 3شکل شماره تراوانی برای کل حوزه در نظر گرتته شد.  بعنوان عامل

-ساعته را نشان می24تغییرات عامل تراوانی در برابر حداکثر بارش 
دهد که طب  آن تغییرات عامل تراوانی در نگرش اول هرشلفیلد زیلاد 

تر است. بلا توجله بله وابسلتگی است ولی در نگرش دو ، تغییرات کم

ه از نسبت بدون بعد حداکثر بارش محتملل بارندگی به موقعیت ایستگا

ساعته استفاده گردید. این نسلبت بلرای 24ساعته به حداکثر بارش 24

و برای نگرش دو  هرشفیلد  29/2 -95/3نگرش اول هرشفیلد در محدوده 

قرار گرتلت. تغییلرات نسلبت حلداکثر بلارش  01/1 -41/1در محدوده 

در نگرش دو  هرشفیلد کمتر  ساعته24ساعته به حداکثر بارش 24محتمل 

در پییری نگرش دو  در مقایسه با نگلرش اول بوده است. لیا اطمینان

( نیز ایلن نسلبت 2007دسا و راخشا ) باشد.بیشتر میحوزه مطالعاتی 

( این نسلبت را 1387تا  بخ  و قهرمان ) به دست آوردند. 2را حدود 

و  54/2 -77/6ده برای رویکرد اول و دو  هرشفیلد به ترتیب در محدو

نشان  2و  1نتای  حاصل از مقایسه جدول به دست آوردند.  5/1 -72/2

هلای رخ دهد که در نگرش اول هرشفیلد مقادیر در مقایسه با بلارشمی

داده در حوزه بسیار بزرگ هسلتند املا نتلای  حاصلل از نگلرش دو  

مقدار آن باشد و مقادیر حاصل از نگرش اول میهرشفیلد، تقریبًا نص  

                                                           
1 Reduced Variate 
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-ریلزیتر است. بنابراین برای برنامهبه بارندگی واقعی حوزه نزدیک
های هیدرولیکی اسلتفاده از نگلرش دو  نسلبت بله نگلرش اول دارای 

( در تحقیقی تحت عنلوان 1391دریاباری و همکاران )باشد. اولویت می

  تجزیه و تحلیل مکانی حداکثر بارندگی محتمل در ایران مقلدار 

سو قلرار دارد، تگاه سینوپتیک گرگان را که در محدوده حوزه قرهایس

متر برآورد کردند که به محدوده تغییرات نتای  تحقیل  میلی 93/359

حاضر همخوانی دارد و اختالف موجلود ناشلی از تفلاوت در طلول دوره 

باشد.آماری می

 

 فراوانی عاملتغییرات  -3شکل 

 ساعته24باران محتمل مقادیر حداکثر  -2جدول شماره 

 نام ایستگاه

حداکثر 

 24بارش 

ساعته 

-)میلی

 متر(

میانگین 

 24بارش 

ساعته 

-)میلی

 متر(

 نگرش دوم نگرش اول

Km 

Pmp24 

-)میلی

 متر(

24PMP 

max)24(P 

Km 

PMP 24 

-)میلی

 متر(

24PMP 

max)24(P 

 44/54 2/150 سیاه آب
17/

17 
16/459 29/2 

01/

4 

27/

150 
01/1 

 84/58 70/104 کردکوی
98/

16 
16/544 89/3 

06/

2 

98/

147 
41/1 

 39/1 35/88 1/2 95/3 08/335 18 14/36 5/63 زیارت

های با دوره بازگشت ساعته24 همچنین مقادیر حداکثر بارش محتمل

 طب سال با استفاده از توزیع گامبل محاسبه شد، که  10000 تا 50

سال به ترتیب در  001سال و  50با دوره بازگشت  مقدار  3جدول 

متر به دست میلی 98/76 -40/129متر و میلی 89/69 -47/116محدوده 

ارائه گردیده  3ها در جدول مقادیر برای سایر دوره بازگشت آمد.

 است.

در  مختلفهای ساعته با دوره بازگشت24مقادیر  حداکثر باران محتمل  - 3جدول 

 سوحوزه آبریز قره

 آبسیاه متر()میلی 
باال  -کردکوی

 بلوک
 زیارت

 12/53 84/87 61/85 سال  10دوره بازگشت 

 77/62 30/104 31/103 سال  25دوره بازگشت 

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۲۰۰

ی  
وان

را
ل ف

ام
ع

(
K
m

)

(میلی متر)ساعته ۲۴متوسط حداکثر بارش 

(رویکرد اول هرشفیلد)عامل فراوانی 

(رویکرد دوم هرشفیلد)عامل فراوانی 
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 89/69 47/116 39/116 سال  50دوره بازگشت 

 98/76 57/128 40/129 سال  100دوره بازگشت 

 04/84 63/140 36/142سال  200دوره بازگشت 

 09/91 66/152 30/155سال  400دوره بازگشت 

 32/93 47/156 40/159 سال  500دوره بازگشت 

 2195 70/159 86/162سال  600دوره بازگشت 

 4/100 56/168 39/172سال  1000دوره بازگشت 

 78/123 47/208 30/215سال  10000دوره بازگشت 

 گیرینتیجه

انجامد حداکثر سیالب محتمل می مقدار حداکثر بارش محتمل به تخمین

در ایلن مقالله جهلت باشلد. های هیدرولیکی میکه اساس طراحی پروژه

برآورد حداکثر بارش محتمل از دو نگرش هرشلفیلد اسللتفاده گردیلد. 

باشد کله نتای  نشان داد که نوسانات در نگرش اول هرشفیلد زیاد می

آماری باشد. این  ممکن است به دلیل وابستگی این نگرش به طول دوره

تر بلوده و در حالی است که میزان نوسانات در نگرش دو  هرشفیلد کم

تر بوده است. همچنلین تراوانی در این روش کم عاملمحدوده تغییرات 

در ادامه، مقدار حداکثر بارش محتمل با استفاده از توزیلع گامبلل 

ساعته به عنلوان یلک معیلار 24به حداکثر باران  نسبت  .برآورد شد

نگلرش دو    ،در حوزه مطالعاتیمستقل از شرایط آب و هوایی نشان داد که 

تر است. هرشفیلد در مقایسه با نگرش اول هرشفیلد، پایدار
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