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  مقدمه
 يکيدرولوژيه يها دهياز جمله پد ،يل و خشکساليس

و  دارند يبر جوامع بشر يقيار عميبس اتريتأثهستند که 
کنار جهان با و در گوشه  آنهااز  يناش ياقتصاد يها انيز

 -البيژه در سيبه و ،يضاار ير کاربريي، تغياقتصاد ةتوسع
 به رشد داشته است رو يت رونديش جمعيافزاها و  دشت

ها در هر سال در  سيالب .)۲۰۱۱ ،(ژانگ و همکاران
 يها تو خسار است جان بسياري را گرفته ،سرتاسر دنيا

صورت گرفته  يها پژوهشآورند.  اقتصادي زيادي به بار مي
 نشان) ١٩٦٢- ٩٢هاي  طبيعي (بين سال حوادث در مورد

 ٢٦ حدود( جاني تلفات نيشتريب ها سيالب که دهد مي
از  بعد ثيرتأ وسعت لحاظ به و داشته همراه به را) درصد

و  ينورشود ( طبيعي محسوب مي يدومين بال ،خشكسالي
 يها يكـي از روش ،تحليـل فراوانـي. )١٣٩٣همکارن، 

كه در صورت  استمتـداول بـراي بـرآورد سيالب طرح 
استفاده قرار طور وسيع مورد ه ب ،وجـود آمـار كـافي

در  انجام شدهاز مطالعات  يبه تعداد ،در ادامه .گيـرد مـي
) با ٢٠٠٥كومار و چاترجي ( شود. ينه اشاره مين زميا

هاي ناهماهنگي و ناهمگني، نمودارهاي  استفاده از آزمون
نسبت گشتاورهاي خطي و آزمون نكويي برازش به تحليل 

نشان داد كه نتايج  اي پرداختند. فراواني سيالب منطقه
بهترين برازش را با  ،تابع توزيع مقادير حدي تعميم يافته

 .شمالي هند دارد ١آمار سيالب حوضه آبخيز براهماپوتراي
پ سه را يرسون تيع پي) توز۲۰۱۴کومار و همکاران (

 زيآبر ةحوضالب يس يل فراوانيع برتر در تحليتوز عنوان به
و همکاران  يهند گزارش کردند. م ٢يرودخانه گوداوار

 زيآبر ةحوض يها البيس يان و فراوانيرات جريي) تغ۲۰۱۵(
و  کردند يبررس مير اقلييتغ تأثيررا تحت  ٣رودخانه کالنگ

 يها در دوره آمار البيس يان داشتند که فراوانيب
 ةشده از نظر تعداد و حجم نسبت به دور ينيب شيپ

  ابد.ي يکاهش م يخيتار
هاي  بسياري از پديدهدر است که امروزه ثابت شده 

وجود تواني  ةپيچيده، بين بزرگي پديده و فراواني آن رابط
 ،توان به زلزله (اكي مي ،ها . از جمله اين پديدهدارد

) ٢٠٠٥ ،همكاران و مالمود( ها جنگل سوزي آتش ،)١٩٨١
كرد.  ) اشاره٢٠٠٢ ،انهمكار و گوزتي( لغزش زمين و

                                                
1- Brahmaputra 
2- Godavari 
3- Klang River Basin 

. عبارت استكتال اتوزيع تواني برگرفته از تئوري فر
"شکسته  يبه معن Fractus ةاز کلم ١٩٧٥فراکتال در سال 

). ٢٠٠١، همکارانو  يرتويانويجگرفته شد (" ٤شده
) توزيع تواني و شش توزيع فراواني ١٩٩٣توركات و گرين (

تحت  هاي ايستگاهالب يس يل فراوانيتحلبراي را متداول 
و  هكار گرفته ب ٥الت متحدهايا يشناس نيسازمان زم نظارت

نشان دادند كه توزيع تواني و لوگ گامبل برازش خوبي به 
خصوص مقادير حدي بزرگ دارد. ه بهاي سيالب  داده
كه بين نشان دادند  يدر پژوهش) ٢٠٠٦مود و توركات (مال

 بودهبازگشت آن رابطه تواني برقرار  ةبزرگي سيالب و دور
الب يمناسب س يسر عنوان بهروزه  ٣٠ ييجز يو سر است

كيدسون و همكاران . شدانتخاب  يل فراوانيتحل يبرا
هاي تايلند را  ) كاربرد توزيع تواني براي سيالب٢٠٠٦(

هاي  بررسي و برتري توزيع تواني در مقايسه با توزيع
) براي ٢٠١٢ييد كردند. باورز و همكاران (أمتداول را ت

هاي احتماالتي  تحليل فراواني سيالب فصلي از توزيع
توزيع تواني و  ،ي استفاده كردند كه از بين آنهادمتعد

و  ينور .اند نرمال بهترين عملكرد را داشته توزيع لوگ
ستگاه يدو ا يها البيس ي) فراوان١٣٩٣همکاران (

ن واقع در رودخانه سرباز استان يشيردان و پيپ يدرومتريه
را  يع توانيو عملکرد توز يبررسستان و بلوچستان را يس

ار مناسب ين رودخانه بسيالب ايس يفراوانل يدر تحل
 دند.کرگزارش 

شود که وجود  يمشاهده م ،نيشيبا توجه به مطالعات پ
از جمله (هاي علوم زمين  پديده در اکثركتالي ارفتار فر

پذيرفته شده و به علت دارا بودن الب) يو سرواناب  -بارش
سازي  مدل ين روش براياز ا ،فيزيكي قوي ةپشتوان
ز ينشود. قانون تواني  هاي طبيعي استفاده مي پديده

روش  تواند ميرو  نيو از ا استكتال ابرگرفته از تئوري فر
در روش سري برآورد سيالب طرح باشد.  يبرامناسبي 

به ازاي هر سال (تقويمي يا آبي) يك  ،حداكثر ساالنه
بنابراين در اين روش از  ؛شود يمقدار حداكثر استخراج م

تنها يك  ،تعدادي از وقايع حدي روي داده طي يك سال
ند (وايت، شو يمو ساير مقادير حذف  مقدار انتخاب

هاي اخذ شده  است كه داده نيا ،حسن اين روش .)٢٠٠٧
هايي نيز  اين روش محدوديت .هستنديكديگر مستقل  از

) مقاديري يالبي(س يپر آب يها كه در سالنيااز جمله  .دارد

                                                
4- Broken 
5- United States Geological Survey 
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شوند،  يدوم و سوم به لحاظ بزرگي واقع م ةكه در مرتب
شركت در سري زماني حداكثر ساالنه را از دست  احتمال

خشك، مقادير  يها در سال ،از طرفي ديگر .دهند يم
به مراتب  مذکور از مقادير کهافتد  ياتفاق م هحداكثري ك
بنابراين تطابق سري زماني حداكثر ساالنه با  ؛كمتر هستند

گونه انتخاب ممكن است  نيواقعيت مناسب نيست و ا
گوي واقعي در مقادير ثبت شده موجب ناديده انگاشتن ال

در روشي ديگر از سري زماني جزيي (يا سري زماني  .شود
د. در اين روش شو يمقادير باالتر از حد آستانه) استفاده م

معيني از دبي در نظر گرفته شده و  ةستانگيري، آ نمونه
 جهاز آستانه قرار دارند، مورد تو شتريب كه ييها يتمام دب
براي انتخاب سري جزئي  ،در اين مطالعهد. نريگ يقرار م

 ،بنابراين ؛گرفته شده است سيالب از قانون تواني كمك
 )از قانون تواني در الف استفاده پژوهش،اين در هدف كلي 

تحليل  ب) و دز زيآبر ةحوض انتخاب سري جزئي سيالب
  .استفراواني سيالب 

  

  ها مواد و روش
  ها و منطقه مورد مطالعه داده

 ةدهد. حوض ينشان م رانيدر ا رادز  ةموقيت حوض ١شكل 
قه يدق ٢٠درجه و  ٤٨بين  يدز از لحاظ موقعيت جغرافياي

 ٤٠درجه و  ٣١و  يطول شرققه يدق ٢٥درجه  ٥٠تا 
محدود است.  يعرض شمالقه يدق ٣٠درجه  ٣٤قه تا يدق

کيلومترمربع و متوسط  ٢١٧٢٠مساحت کل حوضه بالغ بر 
مورد مطالعه  ة. محدوداستمتر  ١٦٠٠ارتفاع حوضه حدود 

که  سد دز االدستآبريز دز در ب ةحوض پژوهشدر اين 
گونه  همان .استمربع لومتريک ١٧٣٦٥مساحت آن حدود 

در آب جريان  جهت داده شده است؛نشان  ١ که شكل
ن يدر اآبريز دز از سمت شمال به جنوب است.  ةحوض

، تنگ پنج تنگ پنج سزار يدرومتريستگاه هياسه  ،مطالعه
مدت و  يالنل دارا بودن آمار طويو تله زنگ به دل ياريبخت

ل يانجام تحل يبرا ١٣٣٥- ٩١ يآمار ةمناسب در دور
  . ندشدانتخاب الب يس يفراوان

 
  دز زيآبر ةحوضمنتخب در  يها ستگاهياموقعيت  - ١شکل 

  

  يقانون توان
هاي  انتهايي يا داده ةكتال بـراي دنبالابر اساس تئوري فر

 ،تـواني برقـرار است (مالمود و توکارت ةحدي رابط
زير  صورت بهسيالب  ةبـراي پديـد معادله). ايـن ۲۰۰۶

  :شود تعريف مي
)۱                                                 (TQ cT α= 

 α و T، cبازگشت  ةدبي سيالب با دور TQ ،كه در آن
زش يـك اكـه بـا اسـتفاده از بـر هستندضرايب ثابت 

بر د. يآ يبه دست م البيس يها يمنحنـي تـواني بـه سر
عنوان  باکه  البيس يفراوان عامل )۱( ةاسـاس رابطـ

قابل سال  ۱۰بازگشت  ةنسـبت دو سـيالب بـا فاصـله دور
شود (مالمود و  ير محاسبه ميز معادلهف است، از يتعر

  ):۲۰۰۶توکارت، 

)۲                      (10 100

1 10

Q QF
Q Q

constant= = = 

و مقـدار آن در منـاطق  منطقهتابع اقليم  ،مقدار ثابت فوق
هاي مختلف  رفتار فركتالي آستانه. تر است خشك بزرگ
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تابع توزيع ، با استفاده از زماني در يك مقياس سري
هـاي  . اگـر در آسـتانهاستتوصيف قابل احتمـال تجربـي 

از  يمورد بررسزماني  دنبالة توزيع احتماالتي سري ،بـاال
جه گرفت ين نتيتوان چن ي، متواني زيـر پيروي كند ةرابط

کند  يت ميتبع ياز رفتار فرکتال يمورد بررس يکه سر
 ).۱۳۹۳و همکاران،  ي(نور

)۳                                   (( ) Dq
rP X x x −> ∝  

تـوان نتيجه  مـي )۳(تـواني  ةو رابطـ )۱( ةرابطـ ةبا مقايس
  :گرفت

)۴                                                     (1

Dq
α = 

بـه  ؛استده و مشکل يچيپ يامرهـا  بنـدي سـيالب فرمول
در نه هـاي حداكثر ساال همـين علـت، معمـوالً از سـري

هـاي  شود. در سري استفاده ميالب يس يوانال فريتحل
در هر سال فقط جريان اوج مربوط بـه آن  ،حـداكثر ساالنه

هـاي  شـود. اسـتفاده از سـري نظر گرفته مي سـال در
براي  ؛ممكن است باعث كاهش اطالعات شود ،حـداكثر

يا سومين دبي اوج در يك سال،  مثال ممكن است دومين
هـاي ديگـر باشـد كـه  سالتـر از حداكثر جريان در  بزرگ

نظـر شـده اسـت. از طـرف ديگـر،  از آنهـا صـرف
ممكـن  ،هاي خشـك هـاي حداكثر ساالنه در سال جريـان

ها،  كار بردن اين داده هاسـت خيلـي كوچك باشند و ب
دچار خطا داري نتايج تحليل مقادير حدي را  طور معنـي هب

وقتي كه . ايـن مشـكالت )۱۳۹۳ن، او همکار يد (نورکن
از يك حد شتر يبهـاي  يا اوج ييهاي مقادير جز از سري

ز مشكالت شود. يكي ا آستانه استفاده شود، برطرف مي
. استي، تعيين حـد آسـتانه يهاي جز اصلي كاربرد سري

چـون حـد آسـتانه معيار مشخصي نداشته و طوري 
 ها حفظ شود شـود كـه استقالل داده تعريـف مـي

سري  .)۲۰۰۶مالمود و توکارت (). ۲۰۰۰ ،ي(آداموفسک
ـي سـيالب را طـوري تعيـين كردنـد كـه اوالً فاصـله يجز

هـا بـيش از يـك مقـدار مشـخص  زمـاني رخداد سيالب
هاي انتخـابي  و همچنين تعداد سيالب روز) ۳۰(مثال 

 ييجزهاي آماري باشد. استخراج سـري  سال برابـر تعـداد
  :ر استيروز به شرح ز ۳۰ زماني ةسيالب با حداقل فاصل

كه در آن توالي (زمـاني رواناب ثبت شده  در سريابتدا 
ترين سيالب  ) بزرگاست زمـاني رخداد رواناب حفظ شده

و سـيالب انتخـاب  ييجزاولـين عدد در سري  عنوان به
 ةداد ۳۰مانده يباق سـپس در ســري زمــاني روانــاب

سيالب انتخاب شـده حـذف  بعــد از ةداد ۳۰قبــل و 
باقيمانده دومين  زماني رواناب و دوبـاره در سـري شد

ي يدومين عدد در سري جز عنوان بهسيالب بزرگ (
آن از بعد  ةداد ۳۰قبل و  ةداد ۳۰سـيالب) انتخـاب و 

هـاي آمـاري  و بـه همـين ترتيـب بـه تعداد سـال حذف
روز  ۳۰زماني  ةرگ بـا حـداقل فاصلهـاي بـز سـيالب
هاي سري  بازگشت داده ةدور ،در اين روش د.شانتخاب 

محاسبه هـاي حـداكثر سيالب ساالنه  مشابه داده ،ييجز
 ةبـراي فاصل ييجز هـاي ري. اين روند استخراج سـشد

 ييجزسـري شود.  روز نيز تكرار مي ۶۰و  ۱۴، ۷زماني 
ها را نيز  استقالل دادهانتخـاب شده بايد شرط سيالب 

 ييستاين مطالعه، استقالل و ايدر اداشـته باشـد. 
-W)١آزمون خراج شده با استفاده از تاس ييجز يها يسر

W) بـراي انتخاب ). ١٩٩٩(حامد و رائو،  شد يبررس
را برازش  )۱(اني تـو ةبهترين سري جزئي، بـه آنهـا رابطـ

شود. بـر اساس  ) محاسبه ميαداده و مقدار توان آنها (
 كـه مقـدار پارامتر ييجزهـاي  هر كدام از سري )۴( ةرابط
α 1 در آن نزديك به Dq ييجز سـري عنوان به ،باشد 

  .)۱۳۹۳و همکاران،  ي(نور دشو تر انتخاب مي مناسب
  

  تحليل فراواني سيالب متداولروش 
هـاي  ابتـدا داده ،در روش متداول بـرآورد سـيالب طـرح

 و سپسي اسـتخراج يحداكثر سيالب ساالنه يا سري جز
پ يرسون تي، پ)LN( )، لوگ نرمالNORنرمال ( يها عيتوز

ر يع مقادي، توز)GAM( )، گاماEXP( يي)، نماP3سه (
 ٣يلي، را)NAK( ٢ي)، ناکاگامGEVافته (يم يتعم يحد

)RAY ،(ک يلجست)LOG(، افتهي ميلجستک تعم 
)GLOG(افتهيم يتعم ي، پارتو )GPA( بوليو و )WEI( 

برتر،  يع آماريشود. پس از انتخاب توز يمبرازش داده 
 موردنظربازگشت  ةسيالب به ازاي دور هـاي چنـدك
برآورد سيالب طرح به  ،در روش متداول .شود يمبرآورد 

واني، برآورد پارامترهاي توزيع احتماالتي اروش تحليل فر
 ةاز اهميت خاصي برخوردار است. زماني كه طول نمون

 ةهاي پرت در نمون يا احتمال وجود دادهآماري كم باشد 
در اين صورت روش گشتاورهاي  ،باشدوجود داشته آماري 

متداول هاي پيشين من جمله روش  خطي از روش

                                                
1- Wald-Wolfowitz 
2- Nakagami 
3- Rayleigh 



  115                                                                                                 1397/ تابستان 29/ پیاپی 2/ شماره 12ایران/ جلد  آب پژوهش مجله

رد بهتري کنمايي، عمل درستحداکثر گشتاورها و روش 
  ).١٩٩٣ ،سينگ و والي(هاسک دارد

ست يبا يها، م داده يبر سر يآمار يها عيپس از برازش توز
 -آزمون کلموگروفع توسط يتوز برازش هر يينکو
ها توسط  که برازش مدل ي. در صورتشود يبررس رنفياسم

مورد % ۵در سطح احتمال  رنفياسم -گروفوآزمون کلم
رفته يپذ موردنظر يع احتماالتيد واقع شود، توزييأت
 نييبرازش و تع يينکو يپس از کنترل آمار شود. يم

، ين مدل برازشيانتخاب بهتر يبرامورد قبول،  يها عيتوز
 معادله) (NRMSE( ١ن مربعات نرمال شدهيانگيجذر م

محاسبه ) )۱۰( معادله( ٢فيساتکل -ار نشي) و مع)۹(
 ن مقداريشتريکه ب يبرازش يها عيکدام از توز . هرشود يم

را داشته  NRMSEن يو کمتر )NS( فيساتکل -ار نشيمع
 يها ن چندکيتخم يبراع مناسب يتوز عنوان به ،باشند

  شود. يده ميبرگز البيس
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مقدار نمونه  iO ها، تعداد داده n ،فوق معادالتکه در 
حداکثر و حداقل  ترتيب به minOو  maxO مشاهده شده،

 iSر نمونه و ين مقاديانگيم Oمشاهده شده،  يها نمونه
 احتمالمقدار  يبرا زمونآمورد  عيتابع توز يمقدار خروج

  .است هر مقدار نمونه يتجرب
  
  ج و بحثينتا

از قانون  الب با استفادهيس ييجز يها ياستخراج سر
 يتوان
 ي، تابع احتمال تجربيفراکتال يها يژگيو ةمطالع يبرا

. برخوردار است يا ژهيت ويک آستانه از اهميتجاوز از حد 
ستم يتابع احتمال تجاوز در س يياگر قسمت انتها

ن استنباط يتوان چن يباشد، م يخط يتميمختصات لگار
ت يتبع ياز رفتار فراکتال يمورد بررس يکرد که سر

؛ مالمود و توکارت، ۱۳۹۳و همکاران،  يکند (نور يم
 يها ستگاهيا يبرا يتابع احتمال تجرب ۲). در شکل ۲۰۰۶

                                                
1- Normalized Root Mean Square Error (NRMSE) 
2- Nash–Sutcliffe 

 ،ن شکليمورد مطالعه ارائه شده است. با توجه به ا
از  ييدر قسمت انتها يشود که تابع احتمال يمشاهده م

ستم يگر، در سيد عبارت به ؛کند يت ميتبع يک تابع تواني
خط راست  صورت به ييقسمت انتها يتميلگارمختصات 
در  يوجود رفتار فراکتال هکنندديين امر تأياست که ا

  . استدز  زيآبر ةحوضان رودخانه يجر يها داده
هر  ي) براDqمحاسبه شده ( يتوان ةتوان رابط ۲در شکل 

 Dqمقدار  چهاست. هر مجزا ارائه شده صورت بهستگاه يا
ان يرات جرييتر باشد، تغ کوچک موردنظرستگاه يدر محل ا
شتر خواهد بود (البات و همکاران، يستگاه بيدر آن ا

 يمحاسبه شده برا Dq ري). با توجه به مقاد۲۰۰۲
ن يتوان چن يم ،دز زيآبر ةحوض يمورد بررس يها ستگاهيا

 ياريستگاه تنگ پنج بختيان در ايکرد که جر يريگ جهينت
گر داشته يد يها ستگاهيرات را نسبت به ايين تغيکمتر

 ي) و پاند۱۹۹۶ر و همکاران (ير تسينظ ياست. در مطالعات
مورد  يها ستگاهيا يبرا Dq ) مقدار۱۹۹۸و همکاران (

  ز محاسبه شده است.ين ۴/۳تا  ۲/۳از  يبررس
 ي) برا۲۰۰۶ن مطالعه، از روش مالمود و تورکات (يا در

ن يالب استفاده شد. در ايس ييجز يها ياستخراج سر
تعداد با ي برابر يهاي سيالب در سري جز تعداد دادهروش 
ها  زماني بين سيالب ةو حداقل فاصل ههاي آماري بود سال
 ةصحت انتخاب فاصل يبررس يبراد. شوز انتخاب ر ۳۰
، ۷ يفواصل زمان يالب برايس ييجز يروز، سر ۳۰ يزمان
 ييجز يها يسر ۳. شکل شدز استخراج يروز ن ۶۰و  ۱۴

دز را در  زيآبر ةحوضحداکثر ساالنه  ياستخراج شده و سر
ن شکل يدهد. با توجه به ا ينشان م يتميمختصات لگار

تر،  بازگشت کوچک يها دوره يشود که به ازا يمشاهده م
را نسبت به  يتر ر کوچکيحداکثر ساالنه مقاد يسر
نکه در يدهد. با توجه به ا يبه دست م ييجز يها يسر
الب يس عنوان بهک عدد ي ،حداکثر ساالنه در هر سال يسر

 موردنظرن امکان وجود دارد که سال يد، اشو يانتخاب م
ا بعد، تعداد يقبل  يها ا در سالي اشدب يدر دوران خشک

حداکثر  ياما در سر ،وستهيبه وقوع پ يشتريب يها البيس
 نيآنها وجود نداشته باشد. بنابراساالنه امکان انتخاب 

بازگشت  يها دوره ين انتظار داشت که به ازايتوان چن يم
وسته يز به وقوع پين يتر کوچک يها البيتر، س کوچک

حداکثر ساالنه و  ين سريساده ب ةسيک مقاي باشد.
دهد  ينشان م ياستخراج شده به روشن ييجز يها يسر

 بازگشت کم يها دورهدر مورد مطالعه  يها ستگاهيکه در ا



 تحليل فراواني سيالب با استفاده از رويکرد قانون تواني (مطالعة موردي: حوضة آبريز دز)                                                                    ١١٦

ها، بزرگي   زماني بين سيالب ةفاصل با كاهش حداقل
چون در اين حالت احتمال حذف  ؛يابد مي سيالب افزايش

ب يز ضراين ۱جدول . افته استيبزرگ كاهش  هاي سيالب
ر يسا ين هر رابطه را براييتبب يو مقدار ضر يرابطه توان

ب يدهد. با توجه به ضر ياستخراج شده نشان م يها يسر
 ةشود که رابط ين جدول مشاهده مين ارائه شده در اييتب

اما دقت  دارد؛ ييجز يها يبا سر يار خوبيبرازش بس يتوان
. ستيحداکثر ساالنه چندان مناسب ن ياه يبرازش در سر

مشاهده  ،۱ج ارائه شده در جدول ين، براساس نتايهمچن
 ييجز يها يدر سر يع احتماالتيشود که توان توز يم

استخراج شده را  يها يتوان سر يو م استک به هم ينزد
کدام از  هر )۴( معادلهبا با هم برابر دانست. براساس يتقر
1 ک بهيآن نزد αکه توان  ييجز يها يسر Dq  ،باشد
د (مالمود و وش يمبرتر شناخته  ييجز يسر عنوان به

توان  يم ۱ب ارائه شده در جدول ي). با ضرا۲۰۰۶توکارت، 
بازگشت مختلف حساب  يها دوره يالب را به ازايس يدب
  د.کر

1 ، مقدار پارامتر۱ج ارائه شده در جدول يبراساس نتا Dq 
با  يزيمورد مطالعه اختالف ناچ يها ستگاهيا يدر تمام

ن ين در ايبنابرا ؛روزه دارد ۳۰استخراج شده  ييجز يسر
ز ي) و ن۲۰۰۶شنهاد مالمود و توکارت (يمطالعه با توجه به پ

 يروزه برا ۳۰ ييجز يج به دست آمده، انتخاب سرينتا
از . استتر  حيدز صح زيآبر ةحوضالب يس يل فراوانيتحل
حفظ  ي،يجز هاي مشكالت اصلي كاربرد سري ةجمل

 ،يآداموفسک( شده استاستخراج  يها يسر استقالل
 يها استقالل داده يبررس ين مطالعه برايدر ا ).۲۰۰۰

در سطح  W-Wالب از آزمون يس ييجز يها يسر
 ۱ج حاصله در جدول يدرصد استفاده شد. نتا ۵ يدار يمعن

-Wج نشان داد که مقدار آماره آزمون يارائه شده است. نتا

W مطالعه کمتر از مقدار مورد  يها ستگاهيا يدر تمام
ن امر يو ا) Z=1.96درصد ( ۵ يدار يدر سطح معن يبحران

 زيآبر ةحوض البيس ييجز يها ياستقالل سر ةکننددييتأ
  .استدز 

  

  
  مورد مطالعه يها ستگاهيدز در محل ا زيآبر ةحوضان يجر ياحتمال تجمع يمنحن - ۲شکل 
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  و حداکثر ساالنه ييجز يها يسر يبرا يتوان ةب رابطيو ضرا W-W ييستايج آزمون اينتا -۱جدول 

  پارامتر  ستگاهيا
  البيس يها يسر

حداکثر  يسر
  ساالنه

 ۷ ييجز يسر
  روزه

 ۱۴ ييجز يسر
  روزه

 ۳۰ ييجز يسر
  روزه

 ۶۰ ييجز يسر
  روزه

  تنگ پنج سزار
Dq  ۰۷۲/۲  ۰۷۲/۲ ۰۷۲/۲ ۰۷۲/۲ ۰۷۲/۲ 

1 Dq  ۴۸۲/۰  ۴۸۲/۰ ۴۸۲/۰ ۴۸۲/۰ ۴۸۲/۰ 

W-W ۶۱۰/۱  ۵۴۰/۱ ۰۵۱/۱  ۸۱۰/۰ ۵۰۵/۱ 

تنگ پنج 
  ياريبخت

Dq  ۵۴۰/۲  ۵۴۰/۲  ۵۴۰/۲ ۵۴۰/۲  ۵۴۰/۲ 

1 Dq  ۳۹۳/۰  ۳۹۳/۰  ۳۹۳/۰ ۳۹۳/۰  ۳۹۳/۰ 

W-W ۰۶۱/۰-  ۸۲۰/۰-  ۱۱۰/۰- ۰۲۱/۰  ۲۵۱/۰ 

  تله زنگ
Dq  ۱۸۲/۲  ۱۸۲/۲ ۱۸۲/۲ ۱۸۲/۲ ۱۸۲/۲ 

1 Dq  ۴۵۸/۰  ۴۵۸/۰ ۴۵۸/۰ ۴۵۸/۰ ۴۵۸/۰ 

W-W ۷۱/۰  ۰۲۱/۱- ۰۵۱/۰- ۲۷۴/۰- ۱۹۱/۰ 

 
  دز زيآبر ةحوضالب يس يل فراوانيتحل

الب يس ييجز يها يسر ييستايد استقالل و اييپس از تأ
 يها عي) و توزPL( يدز، از قانون توان زيآبر ةحوضروزه  ۳۰

NOR ،LN ،P3 ،EXP ،GAM ،GEV ،NAK ،RAY ،
LOG، GLOG ،GPA  وWEI يل فراوانيانجام تحل يبرا 

 ياحتماالت يها عيبرازش توز يبراالب بهره گرفته شد. يس
دز، ابتدا  زيآبر ةحوضروزه  ۳۰الب يس ييجز يها يبه سر

محاسبه و  ياستخراج يها يسر يبرا يخط يگشتاورها
 يخط يها با گشتاورها سپس با برابر قرار دادن آن

برآورد  موردنظر يها عيب توزي، ضراياحتماالت يها عيتوز
ها با استفاده از  عيبرازش توز يينکو ديبا. در ابتدا شد

 شود،د ييتأ يرنف از نظر آمارياسم -آزمون کلوموگروف
ن مربعات نرمال يانگيجذر م يها با استفاده از آمارهسپس 

 ييزان دقت و کارايف ميساتکل -ار نشيو مع ودش
روزه  ۳۰ ييجز يدر مدل کردن سر يآمار يها عيتوز
برآورد  يبراع ين توزيستگاه بهتريدر هر او  يالب بررسيس

ج حاصل از آزمون ينتاالب انتخاب شود. يس يها چندک
ارائه شده است.  ٣) در جدول K-Sرنف (ياسم - کلموگروف

 K-Sشود که آزمون  يمشاهده م ،ن جدوليبا توجه به ا
 يمورد استفاده برا ياحتماالت يها عيبرازش توز يينکو
دز را در سطح  زيآبر ةحوضالب يس ينال فراويتحل
  دهد.  يد قرار مييدرصد مورد تأ ٥ يدار يمعن

 يها عيدقت و عملکرد توز ديبان مرحله يپس از ا
، ۳د. با توجه به جدول شو يمورد استفاده بررس ياحتماالت

تنگ ستگاه يا يبرتر برا يع آماريشود که توز يمشاهده م
 NSن يشتريچرا که ب ؛به دست آمد GEVع يتوز پنج سزار

ز يدوم ن ةرا داشته است. در رتب NRMSEن مقدار يو کمتر
 يرد. برايگ ي) با اختالف اندک قرار مPL( يع توانيتوز

ن ي) بهترPL( يع توانيتوز ياريستگاه تنگ پنج بختيا
 NRMSEو  NS يها ر آمارهيعملکرد را داشته است و مقاد

ع يتوز. بعد از شدمحاسبه  ۷۵/۲و  ۹۹۱/۰برابر با  ترتيب به
ر ين عملکرد را در برآورد مقاديبهتر GEVع ي، توزيتوان
داشته است. در محل  ياريستگاه تنگ پنج بختيالب ايس
ن ين دقت و کمترياز باالتر GEVع يتوز تله زنگستگاه يا

برخوردار بوده و بعد از آن  يالبيان سيخطا در برآورد جر
  ن عملکرد را داشته است.يتر مناسب يع توانيتوز
 ليتحلآماري در  هاي عيقابل قبول توز ارهاييمع گريداز 

به  يمنف ريمقاد نکردن ، ارائهيالبيس هاي انيجر يفراوان
2Tبازگشت کوچک ( يها دورهازاي  ن ي. در ااست) >

ک سال يدوره بازگشت  يها به ازا ر چندکيمقاد پژوهش،
ستگاه محاسبه يمنتخب در هر ا يع آماريبا استفاده از توز

به کار رفته  يها عيک از توزي چيدر ه ير منفيکه  مقاد شد
، ۵، ۲ يها چندک ،بعد ةدر مرحل ني؛ بنابرامشاهده نشد

منتخب در هر  يها عيسال توسط توز ۱۰۰و  ۵۰، ۲۰، ۱۰
  . ارائه شد ۴، در جدول ج حاصليستگاه محاسبه و نتايا
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 يتميدز در مختصات لگار زيآبر ةحوضو حداکثر ساالنه  ييجز يها يسر - ۳شکل 

 
  دز زيآبر ةحوضروزه  ۳۰الب يس ييجز يها يبرازش داده شده بر سر يآمار يها عيتوز يبرا NRMSEو  K-S ،NSر آماره يمقاد - ۳جدول 

  يع آماريتوز
  ستگاهيا

  تله زنگ  ياريتنگ پنج بخت  سزارتنگ پنج 
K-S NS  NRMSE  K-S NS  NRMSE  K-S NS  NRMSE  

NOR ۱۷/۰ ۸۷/۰  ۳۷/۱۰  ۲۰/۰  ۸۲/۰  ۰۲/۱۲  ۱۵/۰  ۹۰/۰  ۰۲/۹  
LN ۱۴/۰  ۹۴/۰  ۷۵/۶  ۱۵/۰  ۹۴/۰  ۶۹/۶  ۱۱/۰  ۹۸/۰  ۹۱/۳  
P3 ۱۸/۰  ۸۹/۰  ۹۸/۹  ۲۷/۰  ۸۸/۰  ۶۵/۸  ۱۸/۰  ۸۵/۰  ۸۳/۷  

EXP ۴۱/۰  ۶۱/۰  ۰۲/۱۸  ۴۴/۰  ۴۷/۰  ۹۳/۲۰  ۴۱/۰  ۵۲/۰  ۹۲/۱۹  
GAM ۱۶/۰  ۹۲/۰  ۸۸/۷  ۲۰/۰  ۹۱/۰  ۴۲/۸  ۱۴/۰  ۹۶/۰  ۳۵/۵  
GEV ۱۱/۰  ۹۷/۰  ۵۴/۴  ۱۵/۰  ۹۸/۰  ۰۰/۳  ۰۶/۰  ۹۸/۰  ۳۱/۳  
LOG ۱۸/۰  ۹۳/۰  ۶۷/۷  ۲۱/۰  ۹۴/۰  ۱۲/۷  ۱۴/۰  ۹۷/۰  ۹۴/۴  

GLOG ۱۲/۰  ۹۵/۰  ۹۰/۵  ۱۳/۰  ۹۷/۰  ۶۱/۴  ۰۹/۰  ۹۵/۰  ۵۰/۳  

RAY ۱۹/۰  ۹۱/۰  ۳۸/۸  ۲۴/۰  ۸۵/۰  ۱۹/۱۱  ۲۰/۰  ۹۰/۰  ۷۴/۸  
NAK ۲۴/۰  ۸۹/۰  ۴۱/۹  ۳۶/۰  ۸۶/۰  ۸۶/۱۰  ۱۹/۰  ۹۳/۰  ۶۷/۷  
GPA ۲۷/۰  ۷۹/۰  ۰۰/۱۳  ۲۸/۰  ۶۲/۰  ۶۹/۱۷  ۳۱/۰  ۶۷/۰  ۶۵/۱۶  
WEI ۱۵/۰  ۹۰/۰  ۷۶/۸  ۱۹/۰  ۸۵/۰  ۹۱/۱۰  ۱۱/۰  ۹۲/۰  ۰۱/۸  
PL ۱۲/۰  ۹۶/۰  ۱۲/۵  ۱۱/۰  ۹۹/۰  ۷۵/۲  ۰۸/۰  ۹۸/۰  ۴۰/۳  

  

  دز زيآبر ةحوضروزه  ۳۰الب يس ييجز يبرآورد شده سر يها ر چندکيمقاد - ۴جدول 

 يع آماريتوز  ستگاهيا
  منتخب

  دوره بازگشت
۲  ۵  ۱۰  ۲۰  ۵۰  ۱۰۰  

  GEV ۱۲/۸۸۴  ۰۶/۱۰۱۹  ۰۳/۱۰۶۴  ۵۵/۱۰۸۹  ۰۲/۱۱۰۸  ۷۰/۱۱۱۵  تنگ پنج سزار
  PL ۰۱/۸۶۲  ۱۸/۱۲۴۸  ۵۶/۱۶۵۱  ۳۰/۲۱۸۵  ۳۰/۳۱۶۴  ۹۲/۴۱۸۶  ياريتنگ پنج بخت
  GEV ۶۰/۱۹۷۰  ۲۶/۲۴۱۲  ۱۶/۲۶۲۵  ۹۶/۲۷۸۴  ۲۷/۲۹۴۲  ۹۵/۳۰۳۱  تله زنگ
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  يريگ جهينت
 ةحوضتحليـل فراواني سيالب انجام  يبرا ،پژوهشدر ايـن 

قـانون تـواني نيز از متداول  يها عالوه بر روشدز  زيآبر
 يها يحداکثر ساالنه با سر يابتدا سر. بهره گرفته شد

 ،مناسب يانتخاب سر يبرا، يحاصل از قانون توان ييجز
ج نشان ي. نتاسه شديمقاالب يس يل فراوانيانجام تحل جهت

بازگشت  يها دورهحداکثر ساالنه در  يها يداد که سر
مورد  يها ستگاهيالب ايس يرا برا ير کمتريتر مقاد کوچک

استخراج  ييجز يها يسرکاربرد اما  ؛کردند مطالعه برآورد
 يمشکل موجود در سر ، بهيشده با استفاده از قانون توان

ج به دست آمده يبراساس نتا فائق آمد.کثر ساالنه احد
ن يشتريب ،يروزه حاصل از قانون توان ۳۰ ييجز يسر

جه ينت در دز داشت؛ رودخانهان يجر يها مطابقت را با داده
انتخاب  يل فراوانيانجام تحل يبرا مناسب يسر عنوان به

 ييجز يها يسر ييستايد استقالل و اييأپس از ت .شد
با استفاده  يل فراوانيتحلدز،  زيآبر ةحوضروزه  ۳۰الب يس

ج ينتا انجام شد. يع مرسوم و تابع توانيتابع توز ۱۱از 
نشان  NRMSEو  NS يها آمارهو  K-Sحاصل از آزمون 

 يقانون توان ياريتنگ پنج بختستگاه يکه در محل اداد 
متداول داشته  يها عين عملکرد را نسبت به توزيبهتر

ع يتوزز يتنگ پنج سزار و تله زنگ ن يها ستگاهياست. در ا
GEV ان ين خطا را در برآورد جرين دقت و کمتريباالتر

 يها عيپس از انتخاب توز. به خود اختصاص داد يالبيس
، ۵، ۲ الب با دوره بازگشتيس يها چندک مناسب، يآمار
. با شدستگاه محاسبه يدر هر اسال  ۱۰۰و  ۵۰، ۲۰، ۱۰

که  شدمحاسبه شده مشاهده  يها ر چندکيتوجه به مقاد
ت يل حساسينسبت به وقوع س ياريتنگ پنج بختستگاه يا
ش دوره بازگشت، مقدار يو با افزا است داشته يشتريب

 عبارت به ؛ابدي يش ميافزاستگاه ين ايدر االب به شدت يس
 ياريتنگ پنج بخت يها ستگاهيبه ا يگر در حوضه منتهيد
 يهشدار و اجرا يها ستميبه توسعه س يشترياز بين

  شود. يالب احساس ميمهار س يها برنامه
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