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ABSTRACT
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The main purpose of this paper is to evaluate and estimate the annual
rainfall return period and provide the
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-S were used to use the best statistical distribution
and finally smada software was used to analyze the selected
distribution. The results of the study show that among the statistical
distributions used in this study, the distribution of the lognormal is the
most appropriate distribution.
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چکیذٌ
ّذف اصلی هقبلِ حبضز ارسیبثی ٍ ثزآٍرد دٍرُ ثبسگطت ثبرًذگی سبالًِ ٍ ارائِ ثْتزیي تَسیغ آهبری هیثبضذ .ثذیي خْت اس
دادُّبی ثبرًذگی سبالًِ ایستگبُ سیٌَدتیک کزج ثِ هٌظَر ثزآٍرد ثبرًذگی ثب دٍرُ ثبسگطت  200،100،50،25،5استفبدُ
ضذُ است .در اداهِ اس آسهَىّبی کبدٍ( ̅ ) K-S ،Rss ،ثزای استفبدُ اس ثْتزیي تَسیغ آهبری ٍ در ًْبیت اس ًزم افشار smada
ثزای تحلیل تَسیغ هٌتخت استفبدُ ضذُ استً .تبیح حبصل اس دضٍّص ًطبى هیدّذ اس ثیي تَسیغّبی آهبری هَرد استفبدُ
در ایي هطبلؼِ ،تَسیغ لَگًزهبل ،هٌبست تزیي تَسیغ هیثبضذ.
کلمات کلیذی :باروذگی ساالوٍ ،تًسیع َای آماری ،وزم افشار ،smadaایستگاٌ سیىًپتیک کزج.
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 -1مقذمٍ
هتَسط ثبرًذگی کطَر ایزاى حذٍد  250هیلی هتز هزثغ در سبل است کِ تقزیجب یک سَم هتَسط خْبى است .کطَر هب ثِ دلیل
کوجَد ریششّبی خَی ٍ تَسیغ ًبهٌبست سهبًی ٍ هکبًی ثبرشّب ،اس خولِ کطَرّبی خطک ٍ ًیوِ خطک خْبى قزار دارد .اس طزفی ثِ
دلیل رضذ خوؼیت ،گستزش ضْزًطیٌی ٍ تَسؼِ ثخص ّبی اقتصبدی رٍس ثِ رٍس ثب افشایص تقبضبی آة هَاخِ است کِ ثِ طَر قطغ تْذیذ
خذی ثِ حسبة هی آیذ .اس ایي رٍ ثزآٍرد دٍرُّبی ثبسگطت ثبرًذگی اس اّویت ثبالیی ثزخَردار هی ثبضذ .ثَستبًی ٍّوکبراى ،در هقبلِای ثِ
هٌظَر ثزرسی احتوبل ثبرش ّبی سبالًِ اس تَسیغّبی آهبری ایستگبُّبی استبى فبرط ثب دٍرُ ثبسگطتّبی هختلف استفبدُ ٍ ًتبیح حبصل اس
ًزمافشار ً smadaطبى دادًذ تَسیغ احتوبالتی لگبریتوی دیزسَى ًَع سِ ثزای ایستگبُّبی (ضیزاس ،فسب ،آثبدُ ،سرقبى ،سذدرٍدسى ،اقلیذ،
داراة ،ایشدخَاست) ٍ تَسیغ گبهجل ثزای ایستگبُّبی (الهزد ،تخت خوطیذ) ٍ لگبریتن ًزهبل سِ دبراهتزی ثزای ایستگبُ الر هٌبست
هیثبضذ]ًَ .[1ری ٍ ّوکبراى ،دادُّبی ثبرًذگی سبالًِ ضْز کزهبًطبُ را طی دٍرُ آهبری( ،)1393-1343ثب تَسیغ آهبری هختلف در
ًزمافشار  smadaهَرد ثزرسی قزار دادُ ٍ ًتبیح حبصل ًطبى هیدّذ ثزای دادُّبی ثبرًذگی سبالًِ ،ثْتزیي تَسیغ آهبری ،تَسیغ ًزهبل
هیثبضذ] .[2خبّذی ٍ ػجبط ًضاد ،ثب استفبدُ اس اطالػبت هزثَط ثِ آثذّی رٍدخبًِ کزج در ایستگبُ سیزا ،ثْتزیي تَسیغ آهبری ثزای
دیص ثیٌی هقبدیز دثی ایي رٍدخبًِ در آیٌذُ تؼییي ٍ ثب ًتبیح ثذست آهذُ اس ًزمافشار  smadaهقبیسِ ضذُ است] .[3ثزٍتی ٍ ّوکبراى ،در
ایي دضٍّص ثِ هٌظَر هحبسجِ ٍ تحلیل دثی هتَسط سیل در هحذٍدُ خیز رٍد ًَضْز تب سزدآثزٍد چبلَط اس تَسیغ آهبری لَگ دیزسَى
تیخ  3استفبدُ کزدُ اًذ] .[4در اداهِ ثب استفبدُ اس دادُ ثبرًذگی سبالًِ ایستگبُ سیٌَدتیک کزج ٍ ثِ کوک ًزمافشار  ٍ smadaآسهَىّبی
ًکَئی ثزاسش ثْتزیي تَسیغ آهبری ثِ دست خَاّذ آهذ.

 -2مًاد ي ريش َا
در ایي تحقیق سؼی ثز ایي ضذُ است کِ ثبرش ضْز کزج ثز اسبط هقبدیز هختلف احتوبل ٍ رًٍذ تغییز ثز اسبط رٍشّبی آهبری
ثزآٍردُ ضَد تب ثتَاى ثز اسبط آى ثزای ضْزستبى کزج ثزًبهِریشی کزد .ثزای ایي ثزرسی ٍ تؼییي احتوبالت ٍ تغییزات ثلٌذ هذت اس
دادُّبی ایستگبُ ثبرش ضْزستبى کزج ثب طَل دٍرُ ثبرًذگی  31سبلِ ثْزُ گزفتِ ضذُ است .در اداهِ تَسیغّبی آهبری هَرد استفبدُ در
ایي تحقیق تَضیح دادُ هیضَد.

 -1-2تًسیع وزمال
تَسیغ ًزهبل کِ ثِ ػٌَاى تَسیغ گبٍسیي ًیش هؼزٍف است ،دارای تبثغ چگبلی احتوبل) (PDFثِ ضکل یک سًگَلِ هتقبرى است ،کِ
هتغییز تصبدفی آى دیَستِ است ٍ تبثغ آى ثِ صَرت سیز تؼزیف هی گزدد:
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-2-2تًسیع لًگ وزمال
ثزخی هتغ یزّبی ّیذرٍلَصیکی دارای تَسیؼی ثب چَلگی ثِ سوت راست ّستٌذ ،کِ ػوذتب ًبضی اس ًبهٌفی ثَدى هتغیز ٍ ًیش
هحذٍد ًجَدى حذ ثبالیی تغییزات هتغیز است .اس ایي رٍ ایي گًَِ هتغیزّب اس تبثغ تَسیغ ًزهبل تجؼیت ًویکٌٌذ ٍ لذا لگبریتن هتغیز ثب تَسیغ
ًزهبل تطبثق ثْتزی ًطبى هیدّذ .تبثغ  PDFتَسیغ لَگ ًزهبل ثِ صَرت سیز تؼزیف هیضَد:
-

()3
کِ در آى ) (

ثب هیبًگیي

(

)2
2

2

ٍ اًحزاف هؼیبر

1

,
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√2

ثزای هقبدیز  yهیثبضذ.

 -3-2تًسیع گاما يپیزسًن وًع سًم
تَسیغ گبهب ثب تبثغ  PDFثِ صَرت:
()4

)

(

)1

(

) (

1

کبرثزدّبی سیبدی در ّیذرٍلَصی دارد ،ثِ ٍیضُ ًَع خبصی اس تبثغ گبهب کِ ثِ دیزسَى ًَع سَم هؼزٍف است ،در ثزرسی فزاٍاًی
سیالةّب ثسیبر کبرثزد دارد ٍ خْت کبّص هقذار چَلگی اس لگبریتن آى یؼٌی لَگ دیزسَى ًَع سَم(  )y= logاستفبدُ هیضَد.

-4-2تًسیع گامبل
ّزگبُ سزی ثب تؼذاد  Nدادُ را کِ در حقیقت دادُّبی هطبّذاتی اس هتغیز تصبدفی  Xاست ثِ  nسیزًوًَِ کِ ّزکذام  mدادُ دارد
تقسینثٌذی کٌین ،لذا  ،N=mnآًگبُ ثزاسبط ًَع کبرثزد دادُ در ّیذرٍلَصی کِ ثِ ثزرسی فزاٍاًی سیالة یب خطکسبلی است ،اس ثیي ّز سیز
ًوًَِ ػذد ثشرگتز یب کَچکتزیي ػذد اًتخبة هیگزدد .ثزای ثزرسی فزاٍاًی سیالةّب ،ثشرگتزیي دثی ّز دستِ ٍ ثزای ثزرسی فزاٍاًی
خطکسبلی اس کَچکتزیي دثی ّز دستِ استفبدُ هیگزدد .تَسیغ گبهجل ًطبى داد کِ هقبدیز حذاکثز اًتخبثی اس  nسیزًوًَِ ثب تبثغ احتوبلی
تَاًی حذی ثِ صَرت سیز ثِ ًحَ خَثی ثزاسش هیکٌذ:
()5
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جدول : 1نشان دهده بارش پیش بینی شده توسط توزیع های آماری
تًسیع لًگ پیزسًن

تًسیع پیزسًن

تًسیع گاما

تًسیع گامبل

تًسیع لًگ وزمال

تًسیع وزمال

دادٌ َای ایستگاٌ

415.4823143
375.2419956
353.8533227
335.8214574
322.863901
310.8880715
300.6116552
291.9842744
283.3252137
275.6763786
268.5605001
261.8113463
255.4802853
249.3857248
243.3218391
237.8751088
231.8759509
226.5923965
221.0659307
215.5562343
210.2222097
204.7211456
199.2609986
193.7932018
187.7033065
181.0875066
174.3334055
166.7121886
159.1383755
148.8359535
132.3321914

410.7094176
370.7894133
356.4166852
333.7546408
320.1742064
311.092291
298.3136152
285.0873469
274.8775959
266.5241633
259.7690574
254.2260541
249.3532184
245.3093144
241.7655171
238.6793878
229.9855284
222.3221089
215.3960263
209.2088073
203.5986346
198.1563854
193.7369433
189.5388549
185.6308162
180.0130107
172.3495911
165.1746764
157.5417884
162.274179
130.170252

406.4502661
369.0994919
352.3330902
333.9378301
320.9695534
312.268061
299.7272261
286.6673547
276.5782033
268.3255248
261.4482927
256.1754937
251.3614313
250.2737447
243.8010557
240.8089636
231.8097886
223.7952562
216.5974429
210.1629183
204.2626958
198.9731045
194.1674382
189.4777918
185.7071451
179.6313663
171.2962526
163.4420108
154.8855434
143.0316683
123.2395897

419.7197995
377.5002069
352.3744063
334.2293786
319.8944654
307.956128
297.659144
288.5515202
280.340496
272.82491
265.8599399
259.3372069
253.172823
247.2998194
241.6631204
236.2160483
230.9177706
225.7313192
220.6219337
215.5555347
210.4971507
205.4090911
200.248576
194.9643476
189.4913894
183.7420043
177.5893499
170.8336495
163.1221011
153.7126468
140.4325653

415.4823143
375.2419956
353.8533227
335.8214574
322.863901
310.8880715
300.6116552
291.9842744
283.3252137
275.6763786
268.5605001
261.8113463
255.4802853
249.3857248
243.3218391
237.8751088
231.8759509
226.5923965
221.0659307
215.5562343
210.2222097
204.7211456
199.2609986
193.7932018
187.7033065
181.0875066
174.3334055
166.7121886
159.1383755
148.8359535
132.3321914

388.7419659
363.1717911
348.4403173
335.3117499
325.4347928
315.9471131
307.5097187
300.2004651
292.643906
285.7743068
279.2100231
272.8212959
266.676821
260.616308
254.4374851
248.7548
242.3431741
236.557445
230.3595399
224.0242429
217.7347432
211.0788648
204.2932274
197.3091349
189.2946025
180.2877946
170.7466846
159.5263393
147.8556535
131.055667
101.5545549

447
392.5
355.2
338.9
334.4
315
306.4
300.6
293.8
270.1
268.4
265.7
265.3
264.6
262.1
251.4
243.6
240
210.9
210.6
201.2
195.9
181.9
181.5
173.5
168
159.6
159.1
156.7
154.8
142.7
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-3آسمًنَای ویکًیی بزاسش
در ثزاسش دادُّبی ّیذرٍلَصیکی ثب استفبدُ اس تبثغ تَسیغ تدزثی ثب تَاثغ احتوبالتی تئَریک ،ثبیستی ثِ ًیکَییی ثزاسش تَخِ
گزدد .هسئلِ در ایي است کِ رٍش آسهبیص ًی کَیی ثزاسش ثیي تبثغ تَسیغ احتوبالتی ثب تبثغ تَسیغ تدزثی ،کِ اس دادُّبی هطبّذاتی ثِ
دست آهذُ چگًَِ ثبیذ ثبضذ .رٍش ّبی آهبری هختلفی خْت آسهَى ًیکَیی ثزاسش ارئِ ضذُ کِ کبرثزدیتزیي آى در ّیذرٍلَصی ،آسهَى
کبی هزثغ( ̅ ) K-S ،Rss ،است .خذاٍل  ،4 ٍ 3 ،2آسهَىّبی ًیکَیی ثزاسش ثزای تَسیغّبی آهبری را ًطبى هیدّذ.
جدول : 2آزمونهای نیکویی برازش()RSS
تًسیع لًگ پیزسًن

تًسیع پیزسًن

تًسیع گاما

تًسیع گامبل

تًسیع لًگ وزمال

تًسیع وزمال

12.36449

14.0900072

14.09684

13.13251313

12.36449

18.17614

RSS

جدول : 3آزمون نیکویی برازش کای مربع
تًسیع لًگ پیزسًن

تًسیع پیزسًن

تًسیع گاما

تًسیع گامبل

تًسیع لًگ وزمال

تًسیع وزمال

><;>?>8>4?8

@9848:;=?:

??;984><:8

984=889<?:

8>4?=88?8:

<;=49>>;<98

کای مزبع

جدول : 4آزمون نکویی برازش K-S
تًسیع لًگ پیزسًن

تًسیع پیزسًن

تًسیع گاما

تًسیع گامبل

تًسیع لًگ وزمال

تًسیع وزمال

 0/761درصذ

 6/75درصذ

 6/89درصذ

 4/13درصذ

 0/761درصذ

9/6درصذ

K-S

-4وتیجٍ گیزی
ثب تَخِ ثِ خذاٍل ٍ هحبسجبت ارائِ ضذُ در قسوتّبی قجل هیتَاى ثزای ّز آسهَى ًتیدِگیزیّبی هتفبٍتی ثزای ّز تَسیغ
هطزح کزد .طجق آسهَى  RSSتَسیؼی هٌبستتز هیثبضذ کِ هقذار  RSSهحبسجبتی کوتزی داضتِ ثبضذ ثٌبثزایي هیتَاى گفت در ایي قسوت
تَسیغ لَگ ًزهبل هٌبست تزیي تَسیغ ثب  RSS=12.36هیثبضذّ .وبًطَر کِ قجال گفتِ ضذ در تَسیغ لَگ دیزسَى هقذار چَلگی ثزاثز ثب
 0/06ضذ .ثٌبثزایي هی تَاى ایي تَسیغ را ًزهبل در ًظز گزفت ٍ هقبدیز حبصل اس آسهَىّبی هختلف ثزای ایي تَسیغ ثزاثز ثب هقبدیز حبصل اس
تَسیغ لَگ ًزهبل خَاّذ ضذ .طجق آسهَى کبدٍ تَسیؼی هٌبست هیثبضذ کِ اٍال هقذار کبدٍ آى اس هقذار کبدٍی ثحزاًی کوتز ثبضذ ثبًیب هقذار
کبدٍی هحبسجبتی کوتزی ًسجت ثِ سبیز تَسیغّب داضتِ ثبضذ .ثٌبثزایي تَسیغ لَگ ًزهبل هٌبستتزیي تَسیغ هیثبضذ .طجق آسهَى K-S
تَسیؼی هٌبست هیثبضذ کِ اٍال هقذار  Dآى اس  Dثحزاًی کوتز ثبضذ ثبًیب در صَرتی کِ ثیص اس یک تَسیغ ضزط اٍل را ارضب کٌٌذ ،هیبًگیي
 Dدر تَسیغ ّبی هختلف را هحبسجِ کزدُ ٍ تَسیؼی کِ هقذار هیبًگیي کوتزی داضت تَسیغ هٌبستتزی خَاّذ ثَد .در ایي دزٍصُ هقبدیز D
هیبًگیي را ثزای توبم تَسیغّب هحبسجِ کزدین ٍ ثبتَخِ ثِ هقبدیز حبصلِ تَسیغ لَگ ًزهبل هٌبستتزیي تَسیغ هیثبضذ.
ثزای تَسیغ هٌتخت ثبیذ ثبرًذگی سبالًِ ثب دٍرُ ثبسگطت ّبی  200 ،100 ،50 ،25 ،5سبل را هحبسجِ کٌین .ثب تَخِ ثِ ایٌکِ
تَسیغ هٌتخت لَگ ًزهبل هیثبضذ ثبرشّبی هطبّذاتی را ٍارد ًزمافشار  SMADAکزدُ ٍ ثبرشّبی دیصثیٌی ضذُ ثب دٍرُ ثبسگطتّبی
هَرد ًظز ثِ دست هیآیذ.
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شکل : 1نتایج نرمافزار smada

ثبتَخِ ثِ سِ آسهَى اًدبم ضذُ هیتَاى ًتیدِ گزفت تَسیغ لَگ ًزهبل هٌبستتزیي تَسیغ هیثبضذ .ثٌبثزایي تَسیغ هٌتخت هب در
ایي دزٍصُ تَسیغ لَگ ًزهبل هیثبضذ.

نمودار لگاریتمی توزیع لوگ نرمال
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شکل : 1نمودار لگاریتمی توزیع منتخب

-6مىابع
 .1ثَستبًی ،ف ،.لیبقت ،ع .هْزاى ،ف " .)1389( .ثزرسی تَاثغ تَسیغ احتوبل ثبرش ّبی سبالًِ تؼذادی اس ایستگبُ ّبی استبى فبرط ٍ
تخویي آى ثب دٍرُ ثبسگطت ّبی هختلف" ،دٍهیي ّوبیص هلی کطبٍرسی ٍ تَسؼِ دبیذار ،ضیزاس ،ایزاى.
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 .)2کوزی ،حًَ ،.ری ،آ " .)1395( .ارسیبثی ٍ ثزآٍرددٍرُ ثبسگطت ثبرًذگی ثب استفبدُ اس دادُ ّبی ثبرًذگی سبالًِ" ،فصلٌبهِ دضٍّص در ػلَم،
هٌْذسی ٍ فٌبٍری ،دٍرُ  ،2ضوبرُ  ،3صص .35-25
 .)3خبّذی ،ا ،.ػجبطًضاد ،ػلی " .)1391( .ثزآٍرد دثی طَالًی هذت رٍدخبًِ ثب استفبدُ اس تَسیغ ّبی آهبری ًٍزم افشارّ ،" smadaوبیص
هلی ثْزُ ثزداری ثْیٌِ اس هٌبثغ آة ،خَسستبى ،ایزاى.
 .)4ثزٍتی ،م ،.خذاری ػیَضی ،ج .ثشرگوْز ،ک ".)1385( .هحبسجِ ٍتحلیل دثی هتَسط سیل ثب استفبدُ اس رٍش تحلیل هٌطقِ ای سیالة
در هحذٍدُ خیز رٍد ًَضْز تب سزآثزٍد چبلَط" ،فصلٌبهِ خغزافیبیی سزسهیي ػلوی-دضٍّطی ،سبل سَم ،ضوبرُ  ،10صص .79-63
 .)5صفَی ،ح" .کتبة ّیذرٍلَصی هٌْذسی " ،چبح چْبرم.
 .)6ػلیشادُ ،ا".کتبة اصَل ّیذرٍلَصی کبرثزدی".
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