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  يحداکثر لحظه ا یبرآورد دب يبرا يآمار عیتوز نیانتخاب مناسبتر

  
   1آبادامیددولت ،1محمد ریکی ،2فرشاد شیرازي،1*آرش حبیبی

دانشجوي کارشناسی ارشد جنگل شناسی واکولوژي  2 گرگان، یعیومنابع طب يدانشگاه علوم کشاورز ،يزداریارشد آبخ یکارشناس يدانشجو1
  کشاورزي ومنابع طبیعی گرگانجنگل،دانشگاه علوم 

  
  
  

  چکیده
 یکیدرولوژیو همواره مورد توجه کارشناسان ه آوردیرا به جا م یاست که هر ساله خسارات فراوان هاییدهیاز جمله پد لیس

ا در دوره احتمال وقوع آن ر توانیم ینمود، ول نییرا تع البیس دهیوقوع پد قیزمان دق تواننمی يدرولوژیدر ه .بوده است
 سـتگاه یا يکـه دار  يزیـ آبخ هـاي در حـوزه  نکـار یا يبـرا . برآورد کرد يآمار هايعیمختلف با استفاده از توز هايبازگشت

لـوگ   نرمال، يآمار هايعیبه توز توانیآنها م نیکه از مهمتر گرددیاستفاده م یفراوان هايعیاز توز باشندیم يدرومتریه
در هر حـوزه   دیاشاره نمود که با بلو گم 3 پیت رسونی، لوگ پ3 پیت رسونیپ پارامتره، 3 نرمال لوگ ،يپارامتر 2نرمال 

بروجـرد   رهیـ منطقـه ت  زیدر چند حوزه آبخ البیحداکثر س یدب قیتحق نیدر ا. انتخاب گردد یمناسب فراوان عیتور زیآبخ
-نرم نیا یکیگراف طید و با استفاده از محبرازش داده ش SMADAنرم افزار  طیدر مح يآمار عیلرستان انتخاب و انواع توز

  .دیانتخاب گرد ايمنطقه یفراوان عیتوز نیمناسبتر ،ماندهیمجموع مربعات باق و افزار
    

  SMADA ،مانده یمربعات باق مجموع ،البیحداکثر س یدب ،یفراوان عیتوز: هاي کلیدي واژه

   
  همقدم -1

از . اندازد یازمردم را به مخاطره م ياریکنارجهان هرساله جان و مال بس است که درگوشه و ییها دهیازجمله پد لیس      
مطالعات  يها نهیواکثر زم يزداریآبخ اتیعمل ،يسدساز الب،یازمنابع آب،کنترل س برداري بهره يکه درطرح ها ییآنجا

به روش  يادیز یبستگ یآب يوسازه ها ساتیتاس یطراح یمنیا ودرجهلذا دقت مطالعات ، دارد تیاهم البیس یدب يدرولوژیه
باشند  یبرخوردار م یخاص تیحداکثر رودخانه از اهم يها یدب ینیب شیپ نیبنابرا) 1385 محسن ،یتوکل( داردمطالعات 
 لیس ینیب شیپ يبرا ازیاطالعات مورد ن نیتر یشود اساس یحداکثر استفاده م يها یبرآورد دب يبرا یمختلف يوروش ها

مورد  هاي عیتوز نیمتداول تر. )2001پاترا، ( باشد یآنها م لیوتحل هیتجز و یمیقد يها لیشده س استفاده از اطالعات ثبت
، 3 پیت رسونیپارمتره، پ 3پارامتره، لوگ نرمال 2لوگ نرمال  نرمال، يروش ها وستهیپ يداده ها يبرا يدرولوژیاستفاده در ه

، 3پیت سونریپ عیدرشمال خراسان توز لیس يمنطقه ا لیتحل در ).1378 ،يمهدو( باشد یوگمبل م 3 پیت رسونیلوگ پ
در منطقه  یقیتحق در. )1996 زاده،یوعل یمعاون هاشم( شد یمنطقه معرف يبرا عیتوز نیبهتربه عنوان  3پیت رسونیلوگ پ

ها  عیتوز هیبرازش نسبت به بق نیبهتر يحوزه مورد مطالعه را دارا ستگاهیدرهمه پنج ا را 3 پیت رسونیلوگ پ عیگلستان توز
حداکثر  یبا دب برازش را نیبهتر 3 پیت رسونیلوگ پ عیتوز يدر فالت مرکز يدرمطالعه ا .)1384.، معصومهبیغر( کرد یمعرف

 عیتوز نیپارمتره به عنوان بهتر 3لوگ نرمال  عیدر استان لرستان توز يگرید يدرمطالعه .)2009کشتکار، (سالنه داشت 

                                                        
  arashhabibies68@yahoo.comنویسنده مسئول *- 1
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برآورد  يبرا يآمار يها عیتوز هینسبت به بق 3 پیت رسونیلوگ پ عینشان داد که توز یلکمپ .)2005 ،یاسالم( شد یمعرف
برازش با  نیبهتر 3 پیت رسونیلوگ پ عیتوز در رودخانه گوارا یقیدرتحق) 1981، یکمپل( حداکثر ساالنه مناسبتر است یدب
 يآمار عیتوز نیانتخاب مناسبتر قیتحق نیام ااز انج یاصل هدف. )2009وهمکاران،  یمیابراه( متوسط روزانه داشت يها یدب
ابعاد انواع  قیدق نییبه منظور تع توانیم قیتحق نیا جیکه از نتا باشدیم رهیدر منطقه ت ايحداکثر لحظه یبرآورد دب يبرا

 و یمنیا از نانیطما آبروها و ندها،ب لیآبگذرها، س ،یزهکش يمثل انواع سدها، کانال ها یآب يمثل انواع سازه ها یآب يسازه ها
  .استفاده کرد گذردیمنطقه م نیوبطور کل رودخانه دز که از ا رهیدر منطقه ت هاییسازه نیبودن چن میتنظ

  
 مواد و روش ها -2
  معرفی منطقه - 1- 2

هکتار می باشد که قسمت اعظم آن در استان لرستان و  323078منطقه مورد بررسی موسوم به حوزه تیره به وسعت       
 27درجه و  49دقیقه تا  28درجه و  48این منطقه بین طول شرقی . خش کوچکی از آن در استان مرکزي قرار گرفته استب

حوزه تیره متشکل از دو زیر حوزه یکی . دقیقه واقع گردیده است  4درجه و  34دقیقه تا  28درجه و 33دقیقه و عرض شمالی 
TR-1  و دیگري  هکتار 196523واقع در غرب حوزه به وسعتTR-12  هکتار می  126555واقع در شرق حوزه به وسعت

 .می باشد 1334- 35این حوزه از سال در  شروع سال آماربرداري). 1شکل (باشد
 

 

 
 حوزه تیره در استان و ایرانموقعیت  - 1شکل   

 
با احتمال وقوع مشخص  يحداکثر لحظه ا یدب ریجهت برآورد مقاد یفراوان عیتوز نیبه منظور انتخاب مناسبتر 1جدول  

موجود در منطقه  يها ستگاهیا انیبروجرد لرستان از م رهیدر منطقه ت يطول دوره آمار راتییبا تغ عیتوز راتییروند تغ یوبررس
ساالنه آنها  يحداکثر لحظه ا یو آماردب دیها انتخاب گرد ستگاهیا ریسا بهوکامل تر نسبت  یآمار طوالن يدارا يها ستگاهیا

داده ها  يانتخاب شدند، سپس احتمال وقوع نظر يدرومتریه ستگاهیپنج ا ينواقص آمار يقرارگرفت پس ازبازساز یرسمورد بر
مختلف بر  يدر دوره بازگشت ها البیاوج س یدب یفراوان يها عیبا استفاده از توز محاسبه شد و يآمار يها عیانواع توز با

  .دیگرد نییتع ریاساس رابطه ز
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  تیره ایستگاه هاي آب سنجی رودخانه هاي حوزه آبخیزمشخصات  1جدول

سطح حوزه   کد ایستگاه نام ایستگاه نام رودخانه ردیف
 )کیلومترمربع(

طول جغرافیایی 
 درجه - دقیقه

عرض 
جغرافیایی 

 درجه - دقیقه

  ارتفاع
 )متر(

شروع 
 آماربرداري

1 
2 
3 
4 
5 

 تیره
 سراب سفید
 سیالخور
 بیاتون
 تیره

 دوخواهران
 ونایی

 یم آبادرح
 بیاتون
 درود

255 -21 
257 -21 
261-21 
265-21 
267-21 

973 
65 

1000 
120 
3400 

01-49 
36 -48 
48-48 
58-48 
04-49 

39-33 
55-33 
47-33 
42-33 
29-33 

1520 
1980 
1490 
1600 
1450 

53-52 
53-52 
55-54 
55-54 
35-34 

  
  (1) 

 ایتناوب  بیرض kداده ها،  نیانگیم ̅ x) ساله 100 یمثال دب(ساله trازگشت مورد نظر در دوره ب ریمقدار متغ  xtrکه در آن 
پارامتره وگمبل تنها  2ها مانند نرمال، نرمال  عیاز توز يتناوب در پاره ا بیضر .باشد یداده ها م اریانحراف مع sو  یفراوان

براساس دوره  رسونیلوگ پ و رسونیها مانند پ عیاز توز گرید يدر پاره ا ایشود و یم نییبراساس دوره بازگشت مورد نظر تع
انحراف  و نیانگیفقط دو عامل م نکهیدر حالت اول با توجه به ا .دیآ یداده ها بدست م یچولگ بیضر ایبازگشت مورد نظر 

 عیتوز ردیگیمورد استفاده قرار م زین یچولگ بیودر حالت دوم که ضر رهیها رادو متغ عیتوز نیرود ا یبه کار م عیدر توز اریمع
 ختلفبا انواع م یمورد بررس يحوضه ها البیس يحداکثر لحظه ا یمطالعه دب نیدر ا).  1378 ،يمهدو(باشد یم رهیسه متغ

دردوره بازگشت  البیاوج س یازآنها دب کیبا استفاده از هر برازش داده شد و SMADAنرم افزار  طیمذکور در مح يها عیتوز
رابطه (یتجرب يآمار عیتوز نیانتخاب مناسبتر يبرا یکیگراف طیدر مح ).6 تا 2ل شماره جدو(مختلف برآورد شده است يها
داشته باشد به  يتئور و یتجرب هايیمنحن نیب تطابق را نیشتریکه ب عیتوز هر وشود  یم سهیمقا يتئور یبا منحن) بولیو

  .)1378 ،يمهدو( گرددیانتخاب م برتر يآمار عیعنوان توز
  

  )دو خواهران( ثر لحظه اي توزیع هاي مختلف در حوزه آبخیز تیرهدبی حداک- 2جدول
  دوره بازگشت  دبی حداکثر لحظه اي برآورد شده از توزیع هاي مختلف بر حسب متر مکعب بر ثانیه

لوگ پیرسون   گمبل  )سال(
  3تیپ 

  پیرسون
  3تیپ 

  لوگ نرمال
  پارامتره 3

  لوگ نرمال
  پارامتره 2

  نرمال

96/69 35/67 53/66 31/69 43/65 43/65 2  

78/88  59/87 99/58 69/88 94/82 94/82 3  

65/109  53/110 13/108 76/109 94/103 94/103 5  

92/135  30/139 20/136 62/135 41/132 41/132 10  

13/169  76/174 44/171 46/167 40/171 40/171 25  

76/193  20/100 33/197 68/190 49/202 49/202 50  

21/218  69/229  84/222 55/213 23/253 23/253 100  

57/242  34/248 11/248 28/236 82/269 82/269 200 
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  )ییونا( دیسراب سف زیمختلف در حوزه آبخ يها عیتوز يحداکثر لحظه ا یدب-3جدول

  )سال( دوره بازگشت  دبی حداکثر لحظه اي برآورد شده از توزیع هاي مختلف بر حسب متر مکعب بر ثانیه

  پیرسون  3پیرسون تیپ  لوگ  گمبل

  3تیپ 

  لوگ نرمال

  پارامتره 3

  لوگ نرمال

  پارامتره 2

    نرمال

22/67  42/64  42/63  36/66  30/62  48/73  2  

35/86  15/85  11/83  00/86  82/79  30/93  3  

55/107  64/108  67/105  44/107  03/101  15/112  5  

25/134  98/137  43/134  87/133  11/130  38/132  10  

98/167  72/173  74/170  58/166  38/170  95/153  25  

01/193  02/199  51/197  53/190  80/202  88/167  50  

85/217  06/223  96/223  19/214  28/237  41/180  100  

60/242  96/245  21/250  76/237  72/273  87/191  200 

  

  
  )آباد میرح(خور الیس زیمختلف در حوزه آبخ يها عیتوز يحداکثر لحظه ا یدب- 4جدول

  دوره بازگشت  حداکثر لحظه اي برآورد شده از توزیع هاي مختلف بر حسب متر مکعب بر ثانیه دبی

  پیرسون  3لوگ پیرسون تیپ   گمبل  )سال(

  3تیپ 

  لوگ نرمال

  پارامتره 3

  لوگ نرمال

  پارامتره 2

  نرمال

29/67 27/11  53/66  65/35  65/35  95/39  2  

35/86  48/17  99/85  79/43  79/43  66/48  3  

55/107  37/24  13/108  26/53  26/53  94/56  5  

25/134  04/33  20/138  71/65  71/65  83/65  10  

98/167  01/44  44/171  20/82  20/82  31/75  25  

01/193  12/52  33/197  99/94  99/94  43/81  50  

85/217  19/60  84/222  18/108  18/108  94/86  100  

60/242  23/68  11/284  85/121  85/121  98/91  200 
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  )اتونیب(اتونیب زیمختلف در حوزه آبخ يها عیتوز يحداکثر لحظه ا یدب-5جدول
  دوره بازگشت  دبی حداکثر لحظه اي برآورد شده از توزیع هاي مختلف بر حسب متر مکعب بر ثانیه

  پیرسون  3لوگ پیرسون تیپ   گمبل  )سال(

  3تیپ 

  لوگ نرمال

  پارامتره 3

  لوگ نرمال

  پارامتره 2

  نرمال

31/13 27/11 41/8 63/7 62/9 86/8 2  

74/19  48/17 12/13 51/12 25/15 07/13 3  

87/25  37/24 88/19 58/19  12/22 93/18 5  

44/32  04/33 83/30 37/30 56/31 16/28 10  

44/39  11/44 81/48 17/46 78/44 01/43 25  

91/43  12/52 36/65 08/59 46/55 54/56 50  

03/48  19/60 73/84 68/72 84/66 07/72 100  

76/51  23/68 18/107 92/86 98/78 55/90 200 

  
  )درود( رهیت زیمختلف در حوزه آبخ يها عیتوز يحداکثر لحظه ا یدب -6جدول

  دوره بازگشت  دبی حداکثر لحظه اي برآورد شده از توزیع هاي مختلف بر حسب متر مکعب بر ثانیه

  پیرسون  3لوگ پیرسون تیپ   گمبل  )سال(

  3تیپ 

  ماللوگ نر

  پارامتره 3

  لوگ نرمال

  پارامتره 2

  نرمال

74/147  20/173 07/163 34/171 56/156 61/191 2  

41/200  46/229 26/221 30/229 93/205 92/249 3  

09/271  86/291  44/287 25/292 29/267 39/305 5  

87/379  42/370 27/371 52/369  62/353 93/364 10  

74/525  68/469 48/476 59/464 56/476 39/428 25  

32/710  32/543 75/553 91/533 83/577 38/469 50  

27/895  41/616 85/629 16/602 16/678 24/506 100  

88/1111  24/689 21/705 94/669 25/805 97/539 200 
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 عیبا خط توز یبتجر عیروش خط توز نیکه درا دیاستفاده گرد SMADAاز نرم افزار  يآمار عیتوز نیانتخاب مناسبتر يبرا      
به عنوان ( شودیانتخاب م یفراوان عیتوز نیبه عنوان مناسبتر شترباشدیدوخط ب نیکه انطباق ا عیتوز هر شد ودر سهیمقا يتئور

 شودینشان داده شده است که مشاهده م) دو خواهران( رهیزتیها درحوضه آبخ عیبرازش انواع مختلف توز 1مثال درشکل 
  .گرددیانتخاب م يآمار عیتوز نیدارد وبه عنوان مناسبتر يشتریانطباق ب 3 پیت رسونیلوگ پ عیتوز
  

 

 
  

دبی حداکثر لحظه اي و  value(برازش انواع توزیع هاي فراوانی با دبی حداکثر لحظه اي حوزه آبخیز تیره دو خواهران  -2شکل
weibull probability احتمال عدم وقوع براساس رابطه ویبول میباشد( 

  
  نتیجه گیري

 SMADAاي درمنطقه اي مورد مطالعه درمحیط نرم افزار لحظه هاي حداکثرلحظه اي دربررسی دبی نتایج بدست آمده از      
براي کلیه ) RSS( مجموع مربعات  داده ها دارد، همچنین میانگین با بهترین برازش را 3نشان دادکه توزیع لوگ پیرسون تیپ 
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 )1384(و غریب  )1389(این تحقیق با نتایج تحقیقات سالجقه و همکاران  هايیافتهارائه شده است و  7 دارند که در جدول

  .منطبق می باشد
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