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چکیذه
دس تٕبٔی وبسٞبی ػٕشا٘ی  ٚپشٚطٞ ٜبی ٔشثٛط ثٔ ٝذیشیت ٔٙبثغ آة ا٘دبْ ٔغبِؼبت ٞیذسِٛٚطیىی ٕٛٞاس ٜاِضأیؼت .دس
اثتذای ایٗ ٔغبِؼ ٝاػتمالَ دادٜٞب ثصٛست ٌشافیىی  ٚػپغ ٍٕٙٞی  ٚایؼتبیی دادٜٞب ثصٛست آٔبسی ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفتٝ
اػتٕٞ .چٙیٗ ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت حٛضٝی آثخیض سٚدخب٘ٝی پّشٚد ،تحّیُ فشاٚا٘ی سٚدخب٘ٝی ٔزوٛس ،دس ایٗ ٔغبِؼٛٔ ٝسد تٛخٝ
لشاس ٌشفت ٝاػت .دس ایٗ ٔغبِؼ ٝاص سٚؽ حذاوثش ػبال٘ ٝثب تٛصیغ ٘شٔبَ ،ثشای تحّیُ فشاٚا٘ی ػیالة اػتفبد ٜؿذ ٜاػت  ٚچٖٛ
دادٜٞبی ٔٛخٛد ثٝعٛس لبثُ ٔالحظٝای اص تٛصیغ ٘شٔبَ فبصّ ٝداس٘ذِ ،زا ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ ثبوغ-وبوغ دادٜٞب ٘شٔبِیض ٜؿذ-ٜ
ا٘ذ ،و ٝایٗ وبس تأثیش وبٔالً چـٍٕیشی ثش سٚی ٘ضدیه وشدٖ دادٜٞب ث ٝتٛصیغ ٘شٔبَ داسد .ػال ٜٚثش تٛصیغ ٘شٔبَ ،دس ایٗ ٔغبِؼٝ
ثب اػتفبد ٜاص تغجیك سٚؽ ٌـتبٚسٞب ثب تٛصیغٞبی ٕ٘بییٌ ،بٔجُ دٚپبسأتشی ،پیشػ ٖٛتیپ ِٛ ،IIIي پیشػ ٖٛتیپ III
ٕٞٚچٙیٗ سٚؽ تدشثی ٚیج٘ َٛیض تحّیُ فشاٚا٘ی ػیالة ا٘دبْ ؿذ ٚ ٜدس پبیبٖ ٘تبیح حبصُ اص سٚؽٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛثبٔ ٓٞمبیؼٝ
ؿذٜا٘ذ.
کلوات کلیذی:تحّیُ فشاٚا٘ی ػیالة ،حذاوثش ػبال٘ ،ٝتٛصیغ ٘شٔبَ ،اػتمالَ ٌشافیىیٍٕٙٞ ،ی  ٚایؼتبییٌ ،ـتبٚسٞب.

هقذهه
تحّیُ فشاٚا٘ی ػیالة دس تٕبٔی پشٚطٞ ٜبی ػٕشا٘ی ٔ ٚذیشیت ٔٙبثغ آة اِضأیؼت .تمشیجب ٞیچ پشٚطٜی ػٕشا٘ی ثذ ٖٚتٛخٝ
ث ٝتحّیُ فشاٚا٘ی ػیالة لبثُ اخشا ٘یؼت ٚ ،دس صٛستیى ٝث ٝایٗ لؼٕت ٔ ٟٓاص ٔغبِؼبت ٞیذسِٛٚطیىی ثی تٛخٟی ؿٛد ،ػٛاسض
خجشاٖ ٘بپزیشی دس ا٘تظبس خٛاٞذ ثٛد .ثب ٔشٚس ٘تبیح چٙذ ٔٛسد اص ایٗ ثی تٛخٟیٞب ،إٞیت فشاٚا٘ی ػیالة ثیـتش دا٘ؼتٔ ٝیؿٛد.
ثٝػٛٙاٖ دٛٔ ٚسد اخیش اص ایٗ فدبیغٔ ،ی تٛاٖ ث ٝایٗ ٚلبیغ اؿبس ٜوشد :یىی ػیُ ثؼبس ثضسي چیٗ دس خٛالی  ،0202و ٝثذتشیٗ
ػیُ ایٗ وـٛس دس دٝٞی اخیش ثٛد ٜاػت ٞ ٚضاس وـت ٚ ٝخؼبستی ثبِغ ثش دٔ ٜیّیبسد دالس سا ثشخبی ٌزاؿت ٚ ٝدٔٚی فبخؼٝی

ثؼیبس ٚحـتٙبن ػیُ پبوؼتبٖ ،دس ػبَ خبسی ٔیالدی و ٝثیؾ اص یه ػ ْٛخبن ایٗ وـٛس سا ثٝعٛس ٔؼتمیٓ تحت تأثیش لشاس
داد ٚ ٜثیؾ اص ثیؼت ٔیّی ٖٛآٚاس ٜثشخبی ٌزاؿت ٚ ٝالتصبد ایٗ وـٛس سا ث٘ ٝبثٛدی وـب٘ذ ٜاػتٞ .شچٙذ تحّیُ صحیح  ٚدلیك
فشاٚا٘ی ػیالة تٟٙب ٌبْ ثشای پیـٍیشی اص ایٗ ٚلبیغ ٘یؼتِ ،یىٗ ٘خؼتیٗ ٕٟٔ ٚتشیٗ ٌبْ دس ایٗ ساػتبػت .چ ٝاٌش تحّیُ
دلیمی اص فشاٚا٘ی ػیالة اسائ ٝؿٛد  ٚتأػیؼبت  ٚوّیٝی ػبختٕبٖٞب ٔ ٚحذٚدٜی ؿٟشی ثبدس٘ظش ٌشفتٗ ٘تبیح آٖ  ٚػبیش
ٔالحظبت ٞیذسِٛٚطیىی احذاث ؿ٘ٛذ ،اٌش ٌفت٘ ٝـٛد ٍٕٞی أب ثخؾ لبثُ ٔالحظٝای اص ایٗ خؼبسات ٔبِی  ٚخب٘ی لبثُ
پیـٍیشی اػت.
ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت تحّیُ فشاٚا٘ی ػیالةٔ ،غبِؼبت فشاٚا٘ی ثش سٚی آٖ ا٘دبْ ؿذٜاػت ،و ٝثیـتش ثش سٚی تٛصیغٞبی آٔبسی
ٔختّف اػتٛاس ثٛدٜاػت .چب ٚدس ٞیذسِٛٚطی وبسثشدی ث ٝسٚؽ ٞبی آٔبسی ٔختّف خٟت تحّیُ فشاٚا٘ی ػیالة اؿبس ٜوشدٜاػت.
و ٝثش ایٗ ٔجٙب ٔغبِؼبت آٔبسی ٚػیؼی ا٘دبْ ؿذٜاػت .ا٘دٕٗ ٔٙبثغ آة أشیىب  ،1WRCتٛصیغ ِٛي-پیشػ ٖٛتیپ  IIIسا ثب
سٚؽ ٌـتبٚسٞب تغجیك داد ٚ ،ٜثٝػٛٙاٖ سٚؿی و ٝثبیؼتی دس تحّیُ فشاٚا٘ی ػیالة ثٝوبس سٚد پیـٟٙبد وشدٜاػت ،و ٝاِجتٝ
ٔغبِؼبت ٘ـبٖ دادٜاػت و٘ ٝتبیح حبصُ اص ایٗ سٚیىشد٘ ،تبیح ضؼیفتشی سا ٘ؼجت ثٝحبِتیو ٝاص سٚیىشد تٛصیغ حذ ٟ٘بیی دس
تؼییٗ ػیالة ؿبخص اػتفبد ٜؿذٜاػت اسائٔ ٝیوٙذ .دس ادأٔ ،ٝغبِؼٝی دیٍ شی و ٝثب سٚیىشد ٘بحیٝای وشدٖ ث ٝتحّیُ فشاٚا٘ی
ػیُ ٘بحیٝای پشداختٝاػت ،عشح ٔیؿٛد .دس فشآیٙذ ٘بحیٝثٙذی ٔٙغمٝی ٞیذسِٛٚطیىی ٔٛسد ٔغبِؼ ٝث ٝچٙذیٗ صیش ٘بحیٝ
تمؼیٓ ثٙذی ٔی ؿٛد ،وٍٕٞ ٝی اص ِحبػ پبػخ ٞیذسِٛٚطیىی ٞ ٍٕٗٞؼتٙذ ،دس ٔغبِؼبت ٘بحیٝای تىٙیهٞبی ٌشٜٚثٙذی
خٟت تفىیه حٛضٞٝب ث ٝیه ٘بحی ٝثب ٌشٜٞٚبی عجیؼی ٔمیذ ٞؼتٙذ٘ .مـٝی ٚیظٌی خٛد ػبصٔبٖ یبفتٝی Kohonen’s
خغی ( ، 2)SOFMثشای تىٙیه خٛؿٝای ٘بحیٝثٙذی دس چٙذیٗ ٔغبِؼٝی اخیش ثٝوبس سفتٞ ،شچٙذ و SOFM ٝیه تىٙیه
ٌشٜٚثٙذی ٘یؼت ،چ ٖٛث٘ٝذست أىبٖ تغییش ٌشٜٞٚب اص خشٚخی یه  ،SOFMصشفٙظش اص ا٘ذاص ٚ ٜاثؼبد ٚخٛد داسد .دس ایٗ
ٔغبِؼ ٝثبثت ٔیؿٛد ،ؤٕ SOFMs ٝىٗ اػتٌ ،بٞی ثٝػٛٙاٖ یه اثضاس ٔفیذ دس اٍِٛسیتٓٞبی ٌشٜٚثٙذی ثٝوبس سٚد .سٚیىشد
دٚػغحی ثش ٔجٙبی  SOFMثشای ٘بحیٝثٙذی وشدٖ حٛضٞٝب ثٝوبس ٔیسٚد .دس ػغح ا SOFM َٚثٝؿىُ یه ٘مـٝی ٚیظٌی
دٚثؼذی ثٝوبس ٔیسٚد .دس ػغح د٘ ْٚمبط خشٚخی  SOFMثب وبسثشد اٍِٛسیتٓ  means- fuzzy Cدس ؿىٌُیشی ٘ٛاحی
ثشٔجٙبی ا٘ذاصٜٞبی ٔؼتجش ٌش ٜٚفبصی اػت ،ؿٟبثی  ٚحؼبٔی (.)0831
ٌـتبٚس  Lتٛػظ ٞبػىی )0112( 3ًٙو ٝحُ دلیمی ثشای سٚؽ ٌـتبٚسٞبی ٔدٕٛعٞبی خغی ٚصٖداس ٔشتجٝی آٔبسی
ٔٛسد ا٘تظبس ٞؼتٙذ ،اسائ ٝؿذٔ .مبالت ٞیذسِٛٚطیىی اخیش ثش سٚی تئٛسیٞبی آٔبسی ٔشتجظ ثب ػشیٞبی ػیالة حذاوثش ػبال٘،ٝ
٘ـبٖ ٔیدٙٞذ و ٝاغّت حبوٓ ثش تىٙیهٞبی تخٕیٗ اػتب٘ذاسد  ٚثٝعٛس ٚیظٔ ٜغبِؼبت ٘بحیٝای ٞؼتٙذ .ػبف.)0221( 4
تخٕیٗ پتب٘ؼیُ ػیالثی اغّت ثشای حٛضٞٝبی ثب دادٜٞبی ٘بوبفی یب حٛضٞٝبی ثذ ٖٚاعالػبت ٞیذسٔٚتشی ٔٛسد ٘یبص اػت.
ثشخی ؿشایظ تحّیُ فشاٚا٘ی ػیالة ٘بحیٝای ٔیتٛا٘ذ ثب اػتفبد ٜاص اعالػبت حٛضٞٝبی ٔـبث ٝا٘دبْ ؿٛد سٚؽ تحّیُ
پبسأتشیه ٔؼٕٛالً دس ػٌ ٝبْ تحّیُ ٘بحیٝای ثىبس ٔیسٚد ،یؼٙی :تحّیُ فشاٚا٘ی ثب یه ایؼتٍب ٜا٘دبْ ؿذ ،ٜثب ٘ٛاحی ٍٕٗٞ
ٔـخص ثٛد ٚ ٜثشای استجبط ٘بحیٝای تٛػؼ ٝیبفت ٝاػت .چ ٖٛسٚؽٞبی پبسأتشی ث ٝتؼذادی ٔفشٚضبت ٘یبص داس٘ذ ،سٚؽٞبی غیش
پبسأتشی ثٝػٛٙاٖ سٚؽٞبی خبیٍضیٗ ثشسػی ؿذٜا٘ذ .ادأٛػىی.)0222( 5
یىی اص ٕٟٔتشیٗ ٌبْ ٞب دس تحّیُ فشاٚا٘ی ػیالة ا٘تخبة تٛصیغ ٔفشٚض اػت ،دس ػُٕ تٛصیغ دسػت ثشای یه ػشی
ػیالة دادٜؿذ ٜؿٙبخت ٝؿذ٘ ٜیؼت .تخٕیٗ ػیالة عشح ٔیتٛا٘ذ ثب ثیـتش سٚؽٞبی پبسأتشی اػتب٘ذاسد یب سٚؽٞبی
غیشپبسأتشی ا٘دبْ ؿٛد .تؼذادی اص تٛصیغٞبی احتٕبَ ثشای سٚؽ حذاوثش ػبال٘ ٝپیـٟٙبد ؿذٜاػت ،آ٘چ ٝو ٝثیـتش دس وب٘بدا
ٔتذا َٚاػت ،ػجبستؼت اص :تٛصیغ ِٛي ٘شٔبَ ػ ٝپبسأتشی ،تٛصیغ ثؼظ یبفتٝی حذ ٟ٘بیی ِٛ ٚي پیشػ ٖٛتیپ  .IIIثشای تحّیُ
7
ػشیٞبی خضئی ،تٛصیغٞبی ٕ٘بیی  ٚپبست ٛثؼظ یبفت 6ٝثیـتشیٗ فشاٚا٘ی وبسثشد سا داسد .دس ٔذَ صٔبٖ ٚسٚدی تٛصیغ پٛاػٖٛ
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ٔیتٛا٘ذ ثىبس سٚد.سٚؽ غیش پبسأتشیه ٔ ٓٞیتٛا٘ذ ثٝصٛست تٛاثغ چٍبِی احتٕبَ ته ٔٛداَ  ٓٞ ٚثٝصٛست چٙذ ٔٛداِی
تٛصیف ؿٛد .دس سٚؽٞبی پبسأتشیه ٔؼٕٛالً ٔـىُ وٕجٛد دادٚ ٜخٛد داسد .ادأٛػىی (.)0222
ثذیٗ تشتیت دس ایٗ ٘ٛؿتبس پغ اص ثشسػی اػتمالَ ،ایؼتبیی ٍٕٙٞ ٚی دادٞ ٜب٘ ،خؼت ثب اػتفبد ٜاص سٚاثظ تئٛسی  ٚثشاصؽ
دادٞ ٜبی ٔٛخٛد ثب تٛصیغ ٘شٔبَ ثب اػتفبد ٜاص ایٗ تٛصیغ تحّیُ فشاٚا٘ی ػیالة صٛست ٌشفت ٚ ٝػپغ ثب اػتفبد ٜاص تغجیك سٚؽ
ٌـتبٚسٞب ثب ػبیش تٛصیغ ٞبی آٔبسی ،تحّیُ صٛست ٌشفت ٚ ٝدس ٟ٘بیت ضٕٗ تحّیُ ثب سٚؽ تدشثی ٚیج٘ َٛتبیح وّیٝی سٚؽٞب ثب
ٔ ٓٞمبیؼ ٝخٛاٙٞذ ؿذ.

بشسسی آهاسی دادههای دبی
ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝاػتمالَ دادٜٞب ،ؿشط اػبػی دس تحّیُ فشاٚا٘ی ػیالة ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ حذاوثش ػبال٘ ٚ ٝتٛصیغٞبی
آٔبسی اػت٘ ،خؼت ثبیذ اػتمالَ دادٜٞب ٍٕٙٞ ٚی  ٚایؼتبیی آٟ٘ب ثشسػی ؿٛد .و ٝاػتمالَ دادٜٞب ثب سٚؽ ٌشافیىی وٝ
دلیمتشیٗ سٚؽ دس ٔیبٖ سٚؽٞبی ٔختّف اػت ،ثشسػی ؿذٍٕٙٞ ٚ ٜی  ٚایؼتبیی آٟ٘ب ثب اػتفبد ٜاص آصٔٔ ٖٛبٖٚ-یتٙی ثشسػی
ٔیؿٛد.
بشسسی استقالل دادهها بهصوست گشافیکی
اػتمالَ سوٛسدٞبی حذاوثش ػیالة ػبال٘ ،ٝاػبع تحّیُ فشاٚا٘ی  ٚثٝعٛس ػبْ سیؼه تحّیُ ثشای خغش ػیالة اػت،
ٚیالسیٗ  ٚدیٍشاٖ .)0221(1دس ایٗ ٔغبِؼ ٝاػتمالَ دادٜٞب ثٝؿىُ ٌشافیىی ثشسػی ٔیؿٛد ،ایٗ سٚؽ ٘ؼجت ث ٝسٚؽٞبی
آٔبسی ٔٛخٛد ٘ظیش ٚایّذِٚٚ-فٚٛیتض 2اص دلت ثبالتشی ثشخٛسداس اػت .اٌش ٕ٘ٛداس دادٜٞبی دثی دس ع َٛدٚسٜی  20ػبِ ٝسػٓ
ؿٛد ،ؿىُ( )0ثٝدػت ٔیآیذ ،و ٝدس آٖ دٚایش سػٓ ؿذ ٜثیبٍ٘ش ٔمبدیش حذاوثش ػبال٘ٔ ٝیثبؿذ.
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ضکل( :)1بشسسی گشافیکی استقالل دادههای دبی

ٕٞب٘غٛس و ٝدس ؿىُ(ٔ )0الحظٔ ٝیؿٛد ،وبٔالً ٚاضح اػت و ٝحذاوثشٞبی ػبال٘ٝی دادٜٞبی دثی سٚصإ٘ٛٞ ٝاس ٜاص ٓٞ
ٔؼتمُ ٞؼتٙذ .ثٙبثشایٗ اػتمالَ دادٜٞب ثشٚؽ ٌشافیىی تضٕیٗ ؿذ ٜاػت.
Villarini et al
Wald-Wolfowitz

3

1
2

بشسسی هوگنی و ایستایی دادهها (آصهوى هاى--ویتنی)1
ثشسػی ٍٕٙٞی  ٚایؼتبیی دادٜٞب ثب اػتفبد ٜاص آصٔٔ ٖٛبٖٚ-یتٙی صٛست ٔیٌیشد .دس ایٗ آصٔ٘ ٖٛخؼت دادٜٞب ث ٝدٕٝ٘ٛ٘ ٚ
ث ٝا٘ذاصٜٞبی  q ٚ pتمؼیٓ ٔیؿٛد ،ثٝعٛسیى .q+p=N ٚ p<q ٝایٗ د ٚػشی دادٞ ٜش یه ثٝعٛس ٔؼتمُ ثش ٔیبٍ٘یٗ خٛد تمؼیٓ
ؿذ ٚ ٜػپغ ثٝصٛست صؼٛدی ٔشتت ٔیؿ٘ٛذ .سٚاثظ  ٚپبسأتشٞبی آصٔٔ ٖٛبٖٚ-یتٙی دس ادأ ٝآٔذ ٜاػتٔ R .دٕٛع سدیف -
ٞبی ٘ؼجت داد ٜؿذ ٜث ٝاِٚیٗ ٕ٘ -p - ٝ٘ٛدس ػشی تشویت ؿذٔ -N– ٜیثبؿذٔ .حبػجٝی پبسأتش  Rاص ثش٘بٔ ٝصٛست ٌشفتٚ ٝ
تٟٙب ٔمذاس آٖ روش ؿذٜاػتِ ،یىٗ ػبیش ٔحبػجبت ا٘دبْ ؿذٜاػت:
)p( p  1
)25  (25  1
R 563 , p 25 ,q 27
()0
V  R


  V  563 238
2
2
p25 ,q27 ,V238
()0
W  pq  V 
 W  25  27 - 238  437

()8

V238 ,W437
if N  30 & p, q  3  U  min(V, W) 
U  238

pq p25,q27
25  27
()4
 U 
 337.5
2
2
 pq   N 3  N

p 25,q 27, T 0
()2
Var (U )  
  T  
Var (U )  2981.25



 N ( N  1)   12
) (U  U
u
 1.229  u  1.229  1.96  u 0.025
()6
1
(Var (U )) 2
ٔ Vـخص وٙٙذٜی تؼذاد دفؼبتی اػت و ٝیه ػذد دس ٕ٘ٝ٘ٛی  0ثؼذ اص یه ػذد دس ٕ٘ٝ٘ٛی  0دس ػشی ٔشتت ؿذ ٜلشاس
ٔیٌیشد .ثٝعٛس ٔـبث W ٝثشای اػذاد ٕ٘ٝ٘ٛی  0و ٝپغ اص اػذاد ٕ٘ٝ٘ٛی  0لشاس ٔیٌیشدٔ ،حبػجٔ ٝیؿٛدٕٞ.بٖعٛس وٝ
ٔالحظٔ ٝیؿٛد ،دادٜٞبی سٚدخب٘ٝی پّشٚد دس ػغح اػتٕبد  ٚ ٍٕٗٞ %2ایؼتب ٞؼتٙذ.
ثٙبثشایٗ دادٞ ٜبی دس اختیبس چٔ ،ٍٕٗٞ ٖٛؼتمُ  ٚایؼتب ٞؼتٙذ ٔیتٛا٘ٙذ دس سٚؽ حذاوثش ػبال٘ ٝثٝوبس ثشد ٜؿ٘ٛذ .یبدآٚس
ٔیؿٛد و ٝؿشط اػتمالَ ،ایؼتبیی ٍٕٙٞ ٚی دادٜٞب ثشای اػتفبد ٜاص سٚؽ حذاوثش ػبال٘ ٝاِضأیؼت.
U

تحلیل فشاوانی سیالب
دس ایٗ ٔغبِؼ ٝتحّیُ فشاٚا٘ی ػیالة ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ حذاوثش ػبال٘ ٚ ٝتٛصیغٞبی آٔبسی ٔختّف ٔٛسد ٔغبِؼ ٝلشاس ٔی -
ٌیشد .دس ایٗ ٔغبِؼ ٝچٟبس تٛصیغ آٔبسی ٘شٔبَٕ٘ ،بیی ،پیشػ ٖٛتیپ ػٌ ،ٝبٔجُ دٚپبسأتشی ِٛ ٚي پیشػ ٖٛتیپ ػٕٞ ٚ ٝچٙیٗ
سٚؽ تدشثی ٚیج 2 َٛخٟت ا٘دبْ تحّیُ فشاٚا٘ی ػیالة ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔیٌیشد و ٝچٟبس تٛصیغ اخیش ثب تغجیك سٚؽ ٌـتبٚس
ث ٝآٟ٘ب ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔیٌیشد .دس ادأ ٝثبختصبس ایٗ سٚؽٞب ٘ ٚتبیح آٖ خٛاٙٞذ آٔذ.
تحلیل فشاوانی سیالب بش سوی دادههای دبی سودخانهی پلشود با دادههای حذاکثش ساالنه و توصیع نشهال
اٌش دادٞ ٜبی دثی ثش سٚی وبغز ٘شٔبَ سػٓ ؿٛدٔ ،ـبٞذ ٜخٛاٞذ ؿذ و ٝدادٜٞب اص تٛصیغ ٘شٔبَ پیشٚی ٕ٘یوٙٙذ ،خٟت
ثشاصؽ دادٜٞب ث ٝتٛصیغ ٘شٔبَ اص ساثغٝی ثبوغ-وبوغ 3اػتفبدٔ ٜیؿٛد ،و ٝایٗ ساثغ ٝثٝفشْ صیش اػت ،ثبوغ  ٚوبوغ(:)0164

1

Mann -Whitney
Wibull
3
Box-Cox
2

4

پغ اص اػتفبد ٜاص ایٗ ساثغٔ ٝالحظ ٝؿذ و ٝدادٜٞب ثٝخٛثی ث ٝتٛصیغ ٘شٔبَ ثشاصؽ یبفتٝا٘ذ( .ثشای دسن ثٟتش تأثیش ساثغٝی
ثبوغ-وبوغ ثش سٚی دادٜٞب ٔ ٚالحظٝی ٘شٔبَ ؿذٖ دادٜٞب ثٕٛ٘ ٝداسٞبی ضٕیٕٔ ٝشاخؼ ٝفشٔبئیذ ).و ٝدس ایٗ ٔغبِؼٔ ٝمذاس
ثشاثش  -2/8200ثٝدػت آٔذ ٜاػت٘ .ىت ٝی ٔ ٟٓآ٘ى٘ ٝتبیح تحّیُ فشاٚا٘ی حبصُ پغ اص ٔحبػجبت دس ایٗ ٔشحّ ٝثبیؼتی ثب
ػىغ ساثغٝی ثبوغ-وبوغ ثٔ ٝمبدیش اِٚی ٝتجذیُ ؿٛد٘ .تبیح حبصُ دس خذ )0(َٚاسائ ٝؿذٜاػت.
جذول( :)1نتایج حاصل اص تحلیل فشاوانی سیالب با استفاده اص توصیع نشهال
دٚسٜی ثبصٌـت ٔفشٚض

احتٕبَ دٚسٜی ثبصٌـت ٔفشٚض

دثیای و ٝدس دٚسٜی ثبصٌـت ٚالغ ٔیؿٛد

0

2/2

18/8

02

2/0

000/0

02

2/24

824/4

22

2/20

818/2

022

2/20

222/2

تحلیل فشاوانی سیالب بش سوی دادههای حذاکثش ساالنهی دبی سودخانهی پلشود با تطبیق توصیع نوایی بهسوش
گطتاوسها
سٚاثغی و ٝپغ اص اػتفبد ٜاص سٚؽ ٌـتبٚسٞب خٟت ثشاصؽ دادٜٞب ث ٝتٛصیغ ٕ٘بیی حبصُ ٔیؿٛد ثٝلشاس صیش اػت،
سا:)0222(1ٚ
() 0

=119.42 0.7858=93.84=α

()3
()1

٘ؼجت ا٘حشاف ٔؼیبس ثٔ ٝیبٍ٘یٗ ٕ٘ T ٚ ،ٝ٘ٛدٚسٜی ثبصٌــت اػت٘ .تبیح
اِٚیٗ ٌـتبٚس ٕ٘،ٝ٘ٛ
و ٝدس ساثغٝی فٛق
حبصُ اص ایٗ سٚؽ ثشای چٙذ دٚسٜی ثبصٌـت دس خذ )0(َٚآٔذ ٜاػت:
جذول( :)2نتایج حاصل اص تحلیل فشاوانی سیالب با تطبیق توصیع نوایی بهسوش گطتاوسها
دٚسٜی ثبصٌـت ٔفشٚض

احتٕبَ دٚسٜی ثبصٌـت ٔفشٚض

دثیای و ٝدس دٚسٜی ثبصٌـت ٚالغ ٔیؿٛد

0

2/2

12/6

02

2/0

040/6

02

2/24

800/6

22

2/20

810/0

022

2/20

420/0

تحلیل فشاوانی سیالب بش سوی دادههای حذاکثش ساالنهی دبی سودخانهی پلشود با تطبیق توصیع گاهبل دو پاساهتشی
بهسوش گطتاوسها
سٚاثغی و ٝپغ اص اػتفبد ٜاص سٚؽ ٌـتبٚسٞب خٟت ثشاصؽ دادٜٞب ث ٝتٛصیغ ٌبٔجُ دٚپبسأتشی حبصُ ٔیؿٛد ثٝلشاس صیش
اػت ،سا:)0222( ٚ

Rao

5

1

()02
()00
()00

ٌـتبٚس دٔ ٕٝ٘ٛ٘ ْٚیثبؿذ  ٚثمیٝی پبسأتشٞب پیـتش ٔؼشفی ؿذٜاػت٘ .تبیح حبصُ اص ایٗ سٚؽ
و ٝدس سٚاثظ فٛق
ثشای ٕٞبٖ دٚسٜٞبی ثبصٌـتی و ٝپیـتش ٔحبػج ٝؿذٜا٘ذ ،دس خذ )8(َٚآٚسد ٜؿذٜاػت:
جذول( :)3نتایج حاصل اص تحلیل فشاوانی سیالب با تطبیق توصیع گاهبل دوپاساهتشی بهسوش گطتاوسها
دٚسٜی ثبصٌـت ٔفشٚض

احتٕبَ دٚسٜی ثبصٌـت ٔفشٚض

دثیای و ٝدس دٚسٜی ثبصٌـت ٚالغ ٔیؿٛد

0

2/2

20/0

02

2/0

000/4

02

2/24

081/2

22

2/20

012/0

022

2/20

840/0

تحلیل فشاوانی سیالب بش سوی دادههای حذاکثش ساالنهی دبی سودخانهی پلشود با تطبیق توصیع پیشسوى تیپ III
بهسوش گطتاوسها
سٚاثغی و ٝپغ اص اػتفبد ٜاص سٚؽ ٌـتبٚسٞب خٟت ثشاصؽ دادٜٞب ث ٝتٛصیغ پیشػ ٖٛتیپ  IIIحبصُ ٔیؿٛد ثٝلشاس صیش
اػت ،سا:)0222( ٚ
()08
()04
()02

=51.8

()06

٘تبیح حبصُ اص ایٗ سٚؽ ثشای ٕٞبٖ دٚسٜٞبی ثبصٌـتی و ٝپیـتش ٔحبػج ٝؿذٜا٘ذ ،دس خذ )4(َٚآٚسد ٜؿذٜاػت:
جذول( :)4نتایج حاصل اص تحلیل فشاوانی سیالب با تطبیق توصیع پیشسوى تیپ  IIIبهسوش گطتاوسها
دٚسٜی ثبصٌـت ٔفشٚض

احتٕبَ دٚسٜی ثبصٌـت ٔفشٚض

دثیای و ٝدس دٚسٜی ثبصٌـت ٚالغ ٔیؿٛد

0

2/2

040/0

02

2/0

820/0

02

2/24

400/0

22

2/20

260/4

022

2/20

620/0

تحلیل فشاوانی سیالب بش سوی دادههای حذاکثش ساالنهی دبی سودخانهی پلشود با تطبیق توصیع لوگپیشسوى تیپ
 IIIبهسوش گطتاوسها
٘تبیح حبصُ اص ایٗ سٚؽ ثشای ٕٞبٖ دٚسٜٞبی ثبصٌـتی و ٝپیـتش ٔحبػج ٝؿذٜا٘ذ ،دس خذ )2(َٚآٚسد ٜؿذٜاػت:
6

جذول( :)5نتایج حاصل اص تحلیل فشاوانی سیالب با تطبیق توصیع لوگ پیشسوى تیپ  IIIبهسوش گطتاوسها
دٚسٜی ثبصٌـت ٔفشٚض

احتٕبَ دٚسٜی ثبصٌـت ٔفشٚض

دثیای و ٝدس دٚسٜی ثبصٌـت ٚالغ ٔیؿٛد

0

2/2

10/8

02

2/0

002/0

02

2/24

800/6

22

2/20

422/2

022

2/20

223/2

دس ٔٛسد تٛصیغ ِٛي پیشػ ٖٛتیپ  8ایٗ ٘ىت ٝلبثُ روش اػت و ٝثٝدِیُ ٘تبیح خٛة  ٚلبثُ لج َٛآٖ ،ایٗ سٚؽ ثشای ٔذت-
ٞبی عٛال٘ی خٟت ا٘دبْ تحّیُ فشاٚا٘ی ػیالة دس تٕبٔی پشٚطٜٞبیی و ٝدس ٔحذٚدٜی ػشصٔیٙی ایبالت ٔتحذ ٜصٛست ٔی-
ٌشفت ،تٛػظ ا٘دٕٗ ٔٙبثغ آة أشیىب اخجبس ؿذٜثٛد.
تحلیل فشاوانی سیالب بش سوی دادههای دبی سودخانهی پلشود با دادههای حذاکثش ساالنه و بهکوک سابطهی تجشبی
ویبول
دس ایٗ حبِت صشفبً ثب اػتفبد ٜاص دادٜٞبی حذاوثشػبال٘ٝی اػتخشاج ؿذ ٚ ٜثب اػتفبد ٜاص ساثغٝی ( ،)00تحّیُ فشاٚا٘ی ػیُ
ثش سٚی سٚدخب٘ٝی پّشٚد ا٘دبْ ؿذٜاػت.
m
P
()00
N 1
و ٝدس ایٗ ساثغ m ٝؿٕبسٜی سدیف دادٜٞب دس ػشی ٔشتت ؿذٜی دادٜٞبی حذاوثش ػبال٘ ٝثٝتشتیت ٘ضِٚی ٔیثبؿذN ٚ ،
تؼذاد ػبَٞبییاػت و ٝدادٜٞبی آٖ ٔٛسد ٔغبِؼ ٝلشاس ٔیٌیشد٘ .تبیح حبصُ اص ایٗ سٚؽ دس خذ )6( َٚاسائ ٝؿذٜاػت:
جذول( :)6نتایج حاصل اص تحلیل فشاوانی سیالب با استفاده اص سوش تجشبی
دٚسٜی ثبصٌـت ٔفشٚض

احتٕبَ دٚسٜی ثبصٌـت ٔفشٚض

دثیای و ٝدس دٚسٜی ثبصٌـت ٚالغ ٔیؿٛد

0

2/2

16/0

02

2/0

000/0

02

2/24

400/6

22

2/20

280/0

اِجت ٝثبیؼتی تٛخ ٝوشد و ٝسٚؽ تدشثی ٚیج َٛثشای دٚسٜٞبی ثبصٌـت ثضسي لبثُ اػتٙب ٘یؼت ،ثٝػٛٙاٖ ٔثبَ دس خذ)6(َٚ
تٟٙب ٔی تٛاٖ ث٘ ٝتبیح حبصُ اص ایٗ سٚؽ ثشای دٚسٜٞبی ثبصٌـت  02 ٚ 0ػبَ تٛخٕٛ٘ ٝد ،دِیُ ٚاضح ایٗ ٔغّت  ٓٞدس ایٗ
ٔغبِؼ( ٝفمظ ثٝػٛٙاٖ ٔثبَ ث ٝایٗ ٔغبِؼ ٝتٛخ ٝداد ٜؿذٜاػت) آ٘ى ٝدس ػشی ٘ضِٚی ٔشتت ؿذ ٜپٙح ٔمذاس اِٚی ٝثٝتشتیت
ػجبستؼت اصٔ 000 ٚ 002 ،012 ،442 ،280 :تش ٔىؼت ثش ثب٘ی.ٝ
ثذیٟی اػت و ٝدس صٛست تٕبیُ ث ٝاػتفبد ٜاص ایٗ ساثغ ،ٝاِضأبً ثبیؼتی دادٜٞبیی ایٗ چٙیٙی و ٝاص ٔحذٚدٜی اصّی دادٜٞب
دٚس٘ذ ،اص ػشی ٔٛسد ٔغبِؼ ٝحزف ؿ٘ٛذ.

7

بحث و نتیجه گیشی
خٟت ا٘دبْ ٔمبیؼ ٝای ثٟتش ثیٗ ٘تبیح تحّیُ فشاٚا٘ی ػیالة حبصُ اص ؿؾ سٚیىشد فٛق ٘تبیح حبصُ ثبصای دٚسٜٞبی
ثبصٌـت ٔختّف ،ثش سٚی یه ٕ٘ٛداس سػٓ ٔیؿٛد .و٘ ٝتید ٝدس ؿىُ( )0آٔذٜاػتٕٞ .ب٘غٛس ؤ ٝالحظٔ ٝیؿٛد٘ ،تبیح تحّیُ
فشاٚا٘ی ػیالة حبصُ اص تغجیك تٛصیغٞبی ِٛي پیشػ ٖٛتیپ ٕ٘ ٚ 8بیی ثٝسٚؽ ٌـتبٚسٞب ٕٞ ٚچٙیٗ اػتفبد ٜاص سٚاثظ تئٛسی
تٛصیغ ٘شٔبَ ،ث٘ ٓٞ ٝضدیه ٞؼتٙذ ،ضٕٙبً ٘تبیح تٛصیغ تدشثی ٚیج َٛدس دٚسٞ ٜبی ثبصٌـت وٛچه ث٘ ٝتبیح ایٗ ػ ٝتٛصیغ
٘ضدیه اػت .أب اص ؿىُ( )0اػتٙجبط ٔیؿٛد و٘ ٝتبیح تحّیُ فشاٚا٘ی حبصُ اص تٛصیغٞبی ٌبٔجُ دٚپبسأتشی  ٚپیشػ ٖٛتیپ 8
اص ٔمبدیش ٚالؼی (یب ث ٝثیبٖ ثٟتش ٘تبیح حبصُ اص سٚؽٞبی دیٍش و ٝدلیكتش ٞ ٓٞؼتٙذ) دٚس اػت.
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ضکل( :)2هقایسهی نتایج تحلیل فشاوانی سیالب با استاده اص سوش تجشبی و سوش گطتاوسها بهکوک ضص توصیع آهاسی هختلف

دس ٘تیدٕٞ ٝب٘غٛس ؤ ٝـبٞذ ٜؿذ٘ ،تبیح حبصُ اص تٛصیغ ِٛي پیشػ ٖٛتیپ ٕٞ ٚ 8چٙیٗ ٘شٔبَ ثٝیىذیٍش٘ضدیه ٞؼتٙذ،
اِجتٞ ٝشچٙذ ٘تبیح حبصُ اص ایٗ ٔغبِؼ٘ ٝضدیىی تٛصیغ ٕ٘بیی ث ٝایٗ د ٚتٛصیغ سا ٘یض ٘ـبٖ ٔیدٞذِٚ ،ی ثب تٛخ ٝثٔ ٝغبِؼبت
لجّی ،ث٘ٝظش ٔیسػذ و ٝایٗ ٘تبیح صشفبً دس ٔٛسد  ٕٞیٗ ٔغبِؼ ٝلبثُ اػتٙبد ثٛد ٚ ٜاحتٕبالً دس ٔغبِؼبت ٔـبث ٝلبثُ اػتفبدٜ
٘یؼت .دس ٞشحبَ ثبیؼتی ٔغبِؼبت ثیـتشی دس ایٗ استجبط صٛست ٌیشد تب ثتٛاٖ ث ٝثؼغی لبثُ اػتٕبد دس ایٗ ٔٛسد سػیذ .ضٕٙبً
ایٗ ٔغبِؼ٘ ٝـبٖ ٔیدٞذ و ٝدس ثؼیبسی اص ٔٛاسد سٚؽ تدشثی ٚیج َٛدس دٚسٜٞبی ثبصٌـت ثضسي (ثیؾ اص ٘یٕی اص ػبَٞبی دس
اختیبس ثشای ٔغبِؼ )ٝوبسایی چٙذا٘ی ٘ذاؿت ٚ ٝلبثُ اػتٕبد ٘یؼت.
دس ٞشحبَ ث٘ٝظش ٔی سػذ ،و ٝتحّیُ فشاٚا٘ی ػیالة ٔجتٙی ثش ؿیٜٞٛب  ٚتٛصیغ ٞبی آٔبسی ٔٛسد اػتفبد ٜدس ایٗ ٔغبِؼ،ٝ
ثشغٓ سایح ثٛدٖ دس ٔغبِؼبت ٞیذسِٛٚطیىی ٘مبیص  ٚوبػتیٞبی ٔتؼذدی داس٘ذ ،و ٝػاللٙٔٝذاٖ ٔیتٛا٘ٙذ خٟت آؿٙبیی ثب
سٚؽ ٞبی ثٟتش  ٚوبساتش دس ایٗ صٔی ٝٙث ٝػبیش ٔغبِؼبت ا٘دبْ ؿذ ٜتٛػظ ٍ٘بس٘ذٌبٖ ٔشاخؼ ٝوٙٙذ.

تقذیش و تطکش
دس ا٘تٟب ٍ٘بس٘ذٌبٖ ثش خٛد الصْ ٔیدا٘ٙذ تب اص ػبصٔبٖ آة ٔٙغمٝای ٌیالٖ ث ٝخٟت حٕبیتٞبی ٔبدی ٕٞ ٚچٙیٗ فشآٞ
وشدٖ أىبٖ دػتشػی ث ٝدادٜٞب  ٚاعالػبت سٚدخب٘ ٝی پّشٚد ٕٞ ٚچٙیٗ ػشوبس خب٘ٓ ّٔیح ٝؿٟبثی ،وبسؿٙبع ٔحتشْ ایٗ
ػبصٔبٖ وٕبَ تمذیش  ٚتـىش سا ثٝػُٕ آٚس٘ذ.
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ٕٝضٕی
 قبل و پس اس نزمالیشه کزدن،نمودارهای رسم دادههای دبی بز روی کاغذ نزمال
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