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 بااستفاده ازتوزیع لوگ نرمال پیش بینی حداکثردبی رودخانه صوفی چای

 

 ،کارشناس ارشدمهندسی آب،مدرس دانشگاه پیام نورعجبشیر،عجبشیر*حسن فرجی

 حسین خوشوختی،دانشجوی دکترای اقلیم شناسی،مربی دانشگاه پیام نورعجبشیر،عجبشیر

 faraji.maraghehpnu.ac.ir@gmail.com: پست الکترنیک

 

 چکیده :

آب به عنوان مظهر آغاز و تداوم حیات طی میلیون ها سال گذشته بوده است. امروزه لزوم حفظ ونگهداری از منابع آبی 

وبهره برداری هر چه بیشتر وعلمی تر از آنها در فصول بارندگی به ویژه سالهای پر آبی که آب های سطحی وسیالبی 

-82در این مقاله بادرنظرگرفتن آمار ده سالة بهره برداری )طی سالهای آبی ت.افزایش می یابند، امری مسلم و ضروری اس

،وتحلیل وپردازش آماری داده هاونمودارهای جریان ورودی وتحویلی آب ونیز برآورددبی های سالیانه  (90-91الی81

باتوجه به احتماالت درازمدت زیرحوضه های صوفی چای به روش جاستین، مقداردبی حداکثرماهانه رودخانه صوفی چای 

براساس توزیع لوگ نرمال وباتوجه به مختلف برمبنای توزیع لوگ نرمال محاسبه گردید.نتایج بدست آمده نشان داد که:

توزیع لوگ نرمال برای پیش بینی احتماالت مختلف،حداکثردبی سیالبی رودخانه دراردیبهشت ماه اتفاق می افتد.همچنین 

 یت نزدیک است.عبه واق ،دبی حداکثررودخانه

 توزیع لوگ نرمال، صوفی چای: کلمات کلیدی

 

 مقدمه : -1

هرگونه طغیان و باال آمدن سطح آب از دیواره های طبیعی یا مصنوعی مسیل ها،سیل نامیده می شود.مضرات ومشکالت ناشیی از عید  

د  در اثر وقوع سیل بیه مایاطره کشییده میی کنترل سیالب برهمگان روشن است. هر سال درگوشه و کنار دنیا جان ومال بسیاری از مر

شود. فایده دیگری که از این امر برده می شود تحلیل فراوانی وقوع سیالب ها به منظور طراحی تأسیساتی است که در مناطق سیل خیی  

آب وسیاختمان هیای  قرار گرفته است. به عنوان مثال در طراحی سدها، پل های ب رگ، راه ها و راه آهن، آبگذرها.سیستم هیای تیأمین

کنترل سیل از روابط بین احتمال و مقدار سیل استفاده می شود.تحلیل فراوانی فقط به عنوان وسیله ای در کم کردن خطرها به کار نمیی 

رود بلکه از آن در باال بردن کارایی طرح ها نی  استفاده میشود.این بررسی تالشی است در بکار گیری برخی روش های هییدرولوییکی 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


در قسمتی از حوزه های آبری  کشورمان، به منظور ارائه بعضی از این روش ها و کاربرد آن ها، که مسلماً نتایج حاصله به نوبه خیود میی 

تواند به عنوان یک هدف مهم برای این تالش مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق سعی گردیده روابطی بین مشاصات فی یوگرافی و 

و جریان های حداکثر با درنظرگرفتن احتماالت ماتلف،تعیین شود که با کمک این روابط بتیوان در هیر نقطیه بیا هیدرولوییکی حوزه 

توزیع مورد استفاده درایین تحقیقتتوزییع اندازه گیری مشاصات محدودی از حوزه، مقدار حداکثر جریان را تا حد مطلوبی تامین زد.

توسط هازن ابداع شد. هر گاه لگاریتم متغیر تصادفی از توزیع نرمال پیروی نمایید،  1914در سال لوگ نرمال لوگ نرمال میباشد.توزیع 

توزیع داده های غیر لگاریتمی را لوگ نرمال می گویند. این توزیع با توجه به اینکه دارای حد پائین صفر و حد باالی نامحدود است به 

ع لوگ نرمال سه پارامتری مشابه توزیع لوگ نرمال دو پارامتری بیوده بیا بسیاری از پدیده های هیدرولوییکی، برازش مناسب دارد.توزی

 مشاص کننده کران پائین می باشد. a( کاهش می یابد که aبا یک مقذار )xاین تفاوت که

اندارد داده پیشنهاد کردند که فقط میانگین، میانه وانحراف است LN(3)( روشی را برای برآورد پارامترهای توزیع 1970سنگال و بیسواز )

بیرای بیرآورد  MLاستفاده کردنید و روش خودشیان را بیا روش LN(3)ها مورد استفاده قرار می گرفت. ویژگی های ریاضیاتی توزیع 

اسیتفاده کردنید  LN(3)( از روش بی نظمی حیداکثر بیرای بیرآورد پارامترهیای توزییع 1988پارامترها مقایسه کردند.سینگ و سینگ )

را توسیعه  LN(3)از توزیع  ML( برآوردگرهای 1992برای برآورد پارامترها مقایسه کردند.اسیتونس ) MLوش وروش خودشان را با ر

داد که درآن داده های تاریای نی  می توانست شامل شود. او نشان داد با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو که داده های تاریای 

( روش هیای ماتلیف بیرآورد 1989س جریان های حدی کاهش می یابد.هوشی و همکیاران)رانی  مد نظر قرار می دهد، اریبی وواریان

بیا هیم مقایسیه خطیا را بیه همیراه ایین روش یع لوگ نرمال بررسی کردند و واریانس مبانگین و جیذر مییانگین ها را برای توزچندمتغیر

 نمودند.

 موادوروشها -2

 موقعیت جغرافیایی -2-1

غربی ایران قراردارد.این رودازدامنة جنوبی کوه سهنددرشمال شهرستان مراغه سرچشمه گرفته وپس رودخانه صوفی چای در شمال 

ازمشروب ساختن اراضی تحت پوشش شبکه آبیاری، به دریاچه ارومیه می ری د.مشاصات هیدرولویی شبکه صوفی چای درجدول 

 .( ارائه شده است1)

 شخصات هیدرولوژی شبکه صوفی چایم :(1جدول )
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 طول رودخانه متوسط آوردسالیانه وسعت حوضه سد حوضه آبری فرعی آبری اصلی حوضه

 145 (km)4/38(M.C.M) ()  6/313 صوفی چای دریاچه ارومیه

 بارندگی متوسط سالیانه متوسط تبایرسالیانه حداکثردبی مشاهده شده حداقل دبی سالیانه دبی متوسط سالیانه

()6/4 ()23/2  ()90 (mm)1470 (mm)331 

 نشان داده شده است. تحقیقمحدوده مورد (2)در شکل( موقعیت قرارگیری رودخانه صوفی چای درحوضه آبری اصلی و1درشکل)

 

 
 موقعیت قرارگیری رودخانه صوفی چای در حوضة آبریز دریاچه ارومیه (:1)شکل
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 هطالعمحدوده موردم (:2)شکل

مصرف بهینه آب ورسیدن به راندمان وبهره وری مطلوب درباش کشاورزی، ازجمله اهداف اصلی شبکه های آبیاری دراین زمینه می 

به وکانالهای تحت پوشش آن راندمان شبکه درمناطق چهارگانه ، چایباشد.لذابه جهت ارزیابی دقیقترعملکردشبکه آبیاری صوفی 

 تبیان گردید (2تفکیک بدست آمده ودرجدول)

 (: راندمان شبکه درمناطق چهارگانه وکانالها2جدول)

 

 منطقه راتدمان )%( کانال/ بند راندمان )%(

 منطقه یک                                             50 درمحل سدوبند 85

 منطقه دو 5/42 درمسیربندوآبگیرهای کانال اصلی 90

 منطقه سه 5/42 لتاآبگیرکانا2درمسیرکانال درجه 80

 منطقه چهار 5/37 داخل قطعه زراعی 70

 

 های صوفی چایدبی سالیانه زیرحوضه -2-2

های تالیه شونده به رودخانه اصلی، به پنج زیر حوضه تقسیم  کل حوضه آبری  صوفی چای )تا محل سد علویان( از نظر اهمیت شاخه

برای محدوده  kای استفاده از پارامترهای هیدرولوییکی نظیرت ضریب منطقه و گردیده است. با بهره گیری از رابطه تجربی جاستین

 موردنظر ونی  فاکتورهایت متوسط بارندگی،درجه حرارت متوسط سالیانه ،شیب وارتفاع متوسط هریک اززیرحوضه ها،مقداررواناب
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 ( ارائه گردید.3( محاسبه شده ونتایج بدست آمده درجدول)1سالیانه با فرمول)

                                                                                                         ( 1مول)فر
328.1

2
155.0




T

P
SKR 

 ت متوسط درجهT ت متوسط بارندگی سالیانه بر حسب سانتی متر،P ت رواناب سطحی بر حسب سانتی متر در سال،R(،1درفرمول)

 آیدت( بدست می2ت شیب حوضه میباشد. همچنین مقدار شیب از رابطه)S بر حسب سانتی گراد و  حرارت سالیانه

                                                                                                                                    (2فرمول)
A

H
S


 

 ت مساحت سطح حوزه بر حسب کیلومترمربع می باشد.Aت اختالف ارتفاع بر حسب کیلومتر و H(،2درفرمول)

 چایهای صوفیهای سالیانه درازمدت زیرحوضه برآورد دبی :(3جدول )

 نا  زیرحوضه

متوسط دبی 

سالیانه 

(/s3m) 

حجم سالیانه آب 

(M.C.M) 

رواناب 

(mm) 

ضریب 

 جریان

انه سالی دبی

(/s3m) 

A 57/1 5/49 671 75/0 3/21 

B 67/0 1/21 760 8/0 24 

C 66/0 7/20 500 61/0 16 

D 38/0 9/11 294 46/0 3/9 

E 46/1 6/46 377 5/0 8/11 

 

 نتایج وبحث -3

 توزیع لوگ نرمال دو پارامتری -3-1 

 به صورت زیر استت  (LN(2))ده باشد با دو پارامترکه در حالت لگاریتمی به صورت نرمال توزیع ش xتابع چگالی احتمال متغیر 

 =exp{F(x)  {                                                                            (3)فرمول 

به صورت زیر استاندارد  Ln(x)می باشند. اگر متغیر xی طبیعی به ترتیب میانگین و انحراف استاندارد لگاریتم ها و  که در آن 

 شودت
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   u=                                                                                                      )4(فرمول    

 توزیع لوگ نرمال سه پارامتری -3-2

مشیاص کننید   aکاهش می یابد کیه  (a)با یک مقدار  xبوده با این تفاوت که  LN(2)شابه توزیع توزیع لوگ نرمال سه پارامتری م

 زیر می باشدت pdfبه طور نرمال توزیع شده است و دارای  Ln(x-a)کران پایین می باشد.بنا براین 

 ]}f(x) -exp =                                                 (5فرمول) 

میی  a)-(xپارامترهای شکل و مقیاس هستند و در رابطه با میانگین و واریانس لگاریتم های متغییر کیاهش یافتیه  و  که در آن 

 به صورت معادلة زیر بدست می آیدت uباشند. متغیر استاندارد شد  

u =                                                                                                     )6(فرمول       

ها تبدیل نموده و سری اخیر از توزیع نرمال پیروی بکند، تیابع توزییع سیری yهرگاه سری مشاهدات را پس از اعمال تغییر زیر به سری 

x.ها، توزیع لوگ نرمال سه پارامتری خواهد بود 

                                                                          y = Ln(x-a)                      (7مول)فر

 تابع چگالی احتمالی برابر خواهد بود با ت

                                                                                        فرمول)8(                                                                                       

      n = -  فرمول)9(                                                                                                                 
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، بر صفر منطبق می گردد و لذا این سری تطیابق (x-a) می باشد که در این صورت حداقل متغیر جدید xین متغیر حد پای aدر حقیقت 

 xبیشتری با توزیع لوگ نرمال خواهد داشت. معادلة فوق همان معادلة توزیع لوگ نرمال دو پارامتری است، با این تفاوت که بیه جیای 

 می توان معادالت زیر را بدست آوردتوارداین مبا توجه به  آمده است. (x-a)در آن 

           ,   =1 =-                             (10فرمول)  

a  =               فرمول)11(                                                                                  (

ورابطه موجیود بیین ضیرائب، تغیییرات و چیولگی در توزییع لیوگ نرمیال دو  (x-a)و  xواز طرفی با توجه به برابری ضرائب چولگی 

 پارامتری می توان نوشتت

      فرمول)13(                                                                         +

)  فرمول)14(                                                                                                                         = 

W =                                                                    )15(فرمول                          

برای را به دست آورد. aرا و خود مقدار  (x-a)با استفاده از معادالت فوق، می توان از روی مشاهدات، مشاصات سری            

 استفاده از این توزیع و فاکتورفراوانی آن ، می توان به صورت زیر عمل نمودت

 .y = + K                   و                        a)-y = Ln(x                                             (16فرمول)

 نتایج -3-3

همان فیاکتور فراوانیی توزییع نرمیال میی باشید. پیس از محاسیبة  Kها استفاده می شود، yکه از متوسط و انحراف معیار سری  یحالتدر

باتوجه به دبیی سیاالنه زیرحوضیه هیای محیدوده متناظر با گرفتن آنتی لگاریتم بدست می آید. xمورد نظر، مقدار با احتمال  yهرمقدار 
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 طبیقبرموردبررسی و مقدارآب موردنیازبهره برداران درباش کشاورزی درمناطق چهارگانه، جهت رسیدن به راندمان موردنظرشبکه، و

( 2( و)1ساله ورودی وتحویلی ازشبکه نی درنمودارهیای)10،حجم آب متوسط رسال(برای شروع سال آبی)مهرماه ه تقویم وزارت نیرو

 بدست آمد.
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نمو

    ساله ورودی وتحویلی10(ت حجم آب متوسط1دار)

 

 ساله ومبانی طرح10(ت حجم آب تحویلی متوسط2نمودار)

، مقدار دبی حداکثر ماهانه رودخانه صوفی (برای توزیع لوگ نرمالKواستفاده ازجدول ضرایب فراوانی)بابهره گیری ازروابط فوق 

( نشان داده 3چای با احتماالت ماتلف جهت بهره برداری درشبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای بدست آمد.نتایج حاصل در نمودار)

 .شد

                                                                                                                               
 (ت متوسط حجم آب ورودی به ازای احتماالت مانلف براساس توزیع لوگ نرمال )مبانی طرح(3نمودار)   

 نتیجه گیری وپیشنهادات -4

نتایج نشان می دهدکهت براساس توزیع لوگ نرمال حداکثردبی رودخانه صوفی چای بااحتمال بابررسی نمودارهای بدست آمده،

میلیون مترمکعب آوردبه رودخانه خواهدداشت.این مقدارمجموع آبی است که 38صد،درماه اردیبهشت اتفاق می افتد وتقریبا در50

پنج زیرحوضه به سمت رودخانه سرازیرمیشود.همچنین باتوجه به مبانی طرح وشرایط هیدرولوییکی منطقه، توزیع مورداستفاده  ازطرف

 ی سیالبهای احتمالی وحداکثردبی احتمالی رودخانه، به واقعیت ن دیک است.یعنی توزیع لوگ نرمال جهت پیش بین

 ، پیشنهادات زیرارائه میگرددتبدست آمده براساس نتایج

های کاداستر شبکه آبیاری و زهکشی طرح برای انجا  مدیریت بهینه، اطالع از مساحت دقیق اراضی تحت پوشش، نوع تهیه نقشه -1

توان می ان درآمدها را اف ایش ها میی این نقشهبهاء و حق االشتراک اراضی. همچنین با تهیه الگوی کشت و تدقیق می ان آب

 داده و اراضی جدیدی را شناسایی نمود.
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تدوین چارت نیروی انسانی متاصص مورد نیاز در شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای برای اعمال مدیریت پایدار  بهره برداری  -2

 کیفیت الز  خدمات. و نگهداری و نی  اف ایش

اعم ازالیروبی وغیره درپایان  4و 3های موجود بویژه کانالهای درجه برنامه ری ی و اقدا  به تعمیر اساسی، بازسازی و بهسازی شبکه -3

هرفصل زراعی وشروع سال آبی جدیدبا بهره گیری از نظرات مهندسان مشاور در چارچوب فهرست بهای خاص بر اساس 

 قیمتهای واقعی.

 

 راجعم
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