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 30 .......................................... منتو( -)هوته ریرودخانه کوربس یبرا یدب ۀسنج یاز منحن یمثال   1-3شکل 

 31 ............................ 2003منتو( در  -)هوته ریوگراف رودخانه کوربسمنینمونه ل کیاز  یمثال   2-3شکل 

 31 ............................. 2003)هوته منتو ( در ریف رودخانه کوربسدروگرایه ۀنمون کیاز  یمثال   3-3شکل 

 33 ............................................................................................................................... سیو حیاصل تصح   4-3شکل 

 34 ............................................................................. یکیدرولوژیو ه یآمار یریگ اصطالحات نمونه   5-3شکل 

 ی)برا ΔHآستانه  i<آن شدت  یکه در ط یدوره زمان -1 یدو رگبار متوال میتقس طیشرا   7-3شکل 

مثال  یشده بر اساس مسئله مورد نظر )برا زمان انتخاب مدت <Δt -2بر ساعت( و  متر یلیم 2مثال 

 36 ............................................................................................................................................................ ساعت(. کی

 37 ................................................................... ها : انتخاب آستانهها البیس میگام در تقس نینخست   8-3شکل 

 38 .......................................................................................................... یدرولوژیدر ه یچهار نوع سر   9-3شکل 
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 اریبه انحراف مع POT یها یآمده با سر دست به یها چارک ارینسبت انحراف مع   10-3شکل 

 40 ........................................................................حداکثر  ساالنه یزمان یها یآمده با استفاده از سر دست به

 42 ...................................... (2002)ناولت  البیمنابع اطالعات مربوط به س یزمان یبند طبقه   11-3شکل 

، 1964. در 1996تا  1922از  سپایو ۀ[ از رودخانهیاوج ساالنه ]مترمکعب بر ثان یدب   13-3شکل 

 51 .......................................................... شد. یدب میمشهود در رژ یراتییساخت سد ماتمارک، منجر به تغ

ها ]به  . نسبت رد صفر بودن آستانهیخودهمبستگ بیضر یعملکرد آزمون کندال برا   14-3شکل 

 60 .........................درصد هستند[. 10و  5، 2، 1 یها آستانه ۀدهند خط نشان 4به باال  نییاز پا بیترت

)خط کامل  1آستانه  یآزمون اندرسون. نسبت رد فرض صفر برا  یعملکرد اسم   15-3شکل 

 61 ...................................................................................................................... (نیدرصد )خط چ 5( و ینییپا

z ۀدهند نشان نیچ و خط Z ۀدهند آزمون روند کندال: خط پررنگ نشان   16-3شکل   64 ............... است. ̓

 66 ................................................................................... روش جرم مضاعف یاز کاربرد عمل یمثال   18-3شکل 

-1922) سپیو سپایو و گیبر ۀرون در رودخان ۀرودخان ۀاوج ساالن یدب ینمودار پراکندگ   19-3شکل 

1996) ..................................................................................................................................................................... 67 

با استفاده از  سپیدر و سپایو ۀاوج رودخان ۀساالن یشده در دب کاربرده به زیآزمون بو جینتا   20-3شکل 

 68 .............................................. درصد 95 نانیمرجع با سطح اطم یها یعنوان سربه گیران در بر یدب

 73 ............................................................................................یفراوان زیدر آنال یابی و برون یابی درون   1-4شکل 

 74 ................................................................................................................ یساز مدل یها اصول و گام   2-4شکل 

 78 .......................................................................................................... (یچهارنوع رفتار همگام)مماس   3-4شکل 

مدل برازش داده  (b) ،یو تجرب شدهیواسنج عیتوز (a)کاربرد روش:  شیاز نما یفیتوص   4-4شکل 

 81 ............................................................................................................. (Restle et al, 2004شده )برگرفته از 

 3نوع  رسونی، پ(LN3)پارامتره  نرمال سه نرمال، لوگ یها عیتوز یگشتاورها برا اگرامید   5-4شکل 

(P3) افتهی میتعم یحد ریمقاد عیو توز (GEV) ........................................................................................... 85 

و  (P3) 3نوع  رسونی، پ(LN3)پارامتره  نرمال سه نرمال، لوگ عیتوز یگشتاورها برا اگرامید   6-4شکل 

 یبرا انهیحداکثر سال یها یمربوط به دب یدگیو کش یچولگ بی. ضراافتهی میتعم یحد ریمقاد عیتوز

 86 ........................................................................................................در استان کبک آمده است. ستگاهیا 176

 رینوع سوم و مقاد رسونی، پیپارامتر نرمال سه نرمال، لوگ عیتوز یبرا L یگشتاورها اگرامید   7 -4شکل 

 88 .............. داده شده است. شینما یمنحن ۀلیوس به زین تر نیی. حد پادهد یرا نشان م افتهی میتعم یحد
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 عیو توز 3نوع  رسونیپارامتره، پ نرمال سه نرمال، لوگ عیتوز یبرا L یگشتاورها اگرامید   8-4شکل 

حداکثر ساالنه  یدب یدگیو کش یچولگ بیضرا انگریمحورها ب ی. اعداد روافتهی میتعم یحد ریمقاد

 89 ....................................................................................................... در استان کبک هستند. ستگاهیا 176در 

 96 ............................................................................................................ یواسنج یکیاصل روش گراف   1-5شکل 

)اوج بر حسب  یدب یها یسر (POT) ۀاوج باالتر از آستان یخط برازش دب   1-6شکل  / )m s3

از  

 104 ..................................................... یینماعی( با توز1931-1923) سیسوئ ینوزون شهر اورنا ۀرودخان

 105 .................................................................................................................... اسکوئر یاصل آزمون کا   2-6شکل 

 113 ....................................................................... نگیدارل -آزمون اندرسون یبرا یتابع وزن ینما   4-6شکل 

 127 ......... یارزش طراح نییتع ی)معمول( برا یسنت کردیو رو نانیاطم ۀفاصل نی( امα -1)   1-7شکل 

 xq ........................... 128چندک  یریگ نمونه یها عیمحاسبه احتمال تجاوز بر اساس توزاصل    2-7شکل 

 یها عیتوز یبرا یواقع Tبازگشت  ۀو دور T* ای T̂شده بازگشت برآورد ۀدور نیرابطه ب   3-7شکل 

 n ............................................................................................................................. 130= 20 نرمال و اندازه نمونه

Tو  T نیرابطه ب   4-7شکل 
( که با خط Beard، 1960آمده با استفاده از فرمول پروسچان ) دست به *

( که با 12-7با ]استفاده از[ فرمول) ونیانتگراس کردیبا رو سهیپررنگ نشان داده شده است در مقا

 131 ....................................................................................................................... نشان داده شده است. نیچ خط

درصد با روش  80 نانیاطم ۀماسا در بالتن. فاصل ۀمتوسط ساالنه رودخان یحداکثر دب   5-7شکل 

 133 ......... شد. نیی( تعاهیس یها )مربعنیو دارو کی)خطوط( و بر اساس روش دیاسترپ پارامتر بوت

 139 .......................... ساالنه )خط توپر( عیتوز کی( و نیمتورم )خط نقطه چ یسر کیپالت    1-8شکل 

 عی( و توزنیچ )خط POT یها یسر یاوج برا یو دب uگامبل  یکاهش ریمتغ نیرابطه ب   2-8شکل 

 143 .............................................................................................................................................. ساالنه)خط ممتد(

 146 ......................................................... (.سیژنو )سوئ التیدر ا یا منطقه IDF یاز منحن یمثال   3-8شکل 

 148 ............................................................................................... مونتانا -تالبوت یبیترک ۀاصل رابط   4-8شکل 

 152 ..................................... گسسته معادل عیب: توز وستهیپ عیاصل روش روزنبالت: الف: توز   5-8شکل 

 158 .................................. نانت ۀرودخان یبرا POT یها یسر یبرا ییمعادله نما کی یواسنج   6-8شکل 

 159 .............. افتهیمیتو تعم پاره ۀنانت با استفاده از معادل ۀرودخان یبرا POT یسر یواسنج   7-8شکل 

 XT .............................................................................. 160چارک  یبرا یشیآزما یریگ نمونه عیتوز   8-8شکل 

در سطح  نانیاطم ۀفاصل   9-8شکل   % 1 نانت )شکل  ۀبازگشت در رودخان یها دوره یبرا 80

 160 ................................................................................................................................................... (.دینیرا بب 6-8



 بینی در هیدرولوژی با تحلیل فراوانی پیش         س

شمارش پواسون  کردیگامبل در خط راست( و رو عی)توز کیکالس کردیرو نیرابطه ب   10-8شکل 

 161 ..................................................................................................................................................... )خط شکسته(

 164 .............................................................. (Perreault، 2000)برگفته از  یزیمراحل استدالل ب   1-9شکل 

 169 ........................................................................................... تابع انتقال کاپوال کیاز  یرسازیتصو   2-9شکل 

 174 ........................................ .(Si)و حجم متناظر  (Ri) کیپ انیجر یها رده ینمودار پراکندگ   3-9شکل 

کاپوال  یها متناظر با استفاده از انواع خانواده یها اوج و حجم انیجر 10000 یساز هیشب   4-9شکل 

)گامبل  یا هیحاش یها عیو نرمال( و توز BB5 ،BB1 س،یر -هوگارد، گاالمبوس، هوسلر -)گامبل

 175 ........................................................... .شود یحجم( که با نماد نشان داده م یاوج و گاما برا یدب یبرا

 178 ................................................................................... رهیاحتمال دومتغ ۀاز محاسب یرسازیتصو   5-9شکل 

 182 ................................................................................................... یا منطقه لیو تحل هیمفهوم تجز   6-9شکل 

 6×6پنجره  یشده برا ساله و ارتفاع اصالح 20بازگشت  ۀبارش روزانه با درو نیب ۀرابط   7-9شکل 

 Meylan (1986.) ........................................................................................................... 184بر اساس  لومتر،یک

 185 ... (.1986، النی)م سیساله در غرب سوئ 20بازگشت  ۀبا دور [mm]بارش روزانه  ۀنقش   8-9شکل

 Pre-Alpsو  Jura ،Plateau یها سه منطقه همگن، به اسم یبرا q(T)رشد  یمنحن   9-9شکل 

 188 ............................................................................................................................. (.2004 ،یگلی(. )نسیسوئ)
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 ها فهرست جدول

 

 5................ هیحداکثر متوسط ساالنه رودخانه ماسا در بالتن بر حسب متر مکعب بر ثان یدب   1-1جدول 

 6 .............................................. کسانی یبا بزرگ یها حداکثر متوسط ساالنه به بازه یدب میتقس   2-1جدول 

m)حداکثر متوسط ساالنه  یاز دب یانمونه   3-1جدول 
3
/s) 8................................................ شده یبندرتبه 

 10 ............................ 4-1و  3-1آمده با معادالت  دست به یتجرب یتجمع یها یفراوان سهیمقا   4-1جدول 

 11 ............................ 6-1و  5-1آمده با معادالت  دست به یتجرب یتجمع یها یفراوان ۀسیمقا   5-1جدول 

 20 ساله t ۀدور کی یسال در ط Tبازگشت  ۀدور کیبا  لیس کیحداقل  ۀاحتمال مشاهد   2-2جدول 

 28 ................... سد، کبک کانادا( یمنیها )قانون اندیاحتمال وقوع مجدد نسبت به سطح برآ   3-2جدول 

 45 ........................ 1956تا  1951از  متر یلیفرانسه برحسب م سیدر ب یعمق ساالنه بارندگ   1-3جدول 

 50 .................................... 1996تا  1922 یآمار ۀدور یط سپایو ۀساالنه اوج در رودخان یدب   2-3جدول 

 52 ............................................... )ی)قبل و بعد از سدساز یرسریدو ز یاصل یآمار یها یژگیو   3-3جدول 

 53 ............................................................................................................ انسیروش آزمون انطباق وار   4-3جدول 

 56 .................................................................................................. لکاکسونیو یکاربرد آزمون همگن   5-3جدول 

 57 ............................................................................................................................. انهیکاربرد آزمون م   6-3جدول 

 62 ....... طرفه کی یها ندر آزمو یخودهمبستگ بیضر یاندرسون برا یبحران ریجدول مقاد   7-3جدول 

 98 ................................. (1993و همکاران،  Stedinger)اقتباس از  یتجرب یفراوان یها فرمول   1-5جدول 

بکس از  ستگاهیدر ا انهیبارش سال ممی. ماکزیکیاز محاسبه با استفاده از روش گراف یمثال   2-5جدول 

 100 .................................................................................................................................................. 2004تا  1980

. 1979-1901در لوازان  (mm) انهیبارش سال زانی( میصعود ۀشده )رتبمرتب یها یسر   1-6جدول 

 107 ............... .باشند یآزمون م یشده براساخته یها کالس یها محدوده ۀدهند خطوط برجسته نشان

 108 ............................................................................................... اسکوئر یآزمون کا یاز اجرا یمثال   2-6جدول 

 110 ................. (1974)استفان،  رنوفیاسم محاسبه آماره آزمون آزمون کولموگروف بیضرا   3-6جدول 

n یبرا رنوفیاسم آماره آزمون کولموگروف   4-6جدول   35 ................................................................... 110 

 111 (.1974نرمال )استفان،  عیدر توز رنوفیاسم محاسبه آماره آزمون کولموگروف بیضرا   5-6جدول 

 111 ....... پارامتر کیبا  یینما عیدر توز رنوفیاسم محاسبه آماره آزمون کولموگروف بیضرا   6-6جدول 

 112(.CTGREF  ،1978گامبل، ) عیتوز یواسنج یبرا رنوفیاسم آماره آزمون کولموگروف    7-6جدول 

 113 ................................................. (1974، )استفان، n>5 یبرا نکیدارلآماره آزمون اندرسون   8-6جدول 
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 114 .................(1974نرمال )استفان،  عیتوز یبرا نگیدارل محاسبه آزمون اندرسون بیضرا   9-6جدول 

پارامتره بر  کی یینما عیتوز یبرا نگیدارل محاسبه آماره آزمون اندرسون یبرا بیضرا   10-6جدول 

 114 ............................................................................................................................. (1974اساس نظر استفان )

 افتهی میتعم یحد ریمقاد عیتوز کی یبرا نگیدارل آماره آزمون اندرسون یبحران ریمقاد   11-6جدول 

 115 ........................................................................................ (.1988)احمد و همکاران،  (GEV)پارامتره  سه

 123 . بازگشت(. ۀاز دور یصورت تابع)به نیو دارو کیطبق د نانیاطم ۀفاصل ۀمحاسب ریمقاد   1-7جدول 

 129 .................................................................... نانیاطم ۀاز فاصل یریگ محاسبه با انتگرال جینتا   2-7جدول 

 130 ......................................................... 12-7از کاربرد معادله  یناش کیکالس نانیاطم ۀفاصل   3-7جدول 

 131 .............................................................................................. (1960محاسبه بر طبق برد) جینتا   4-7جدول 

 144 ............................................................. (یساز هساالنه )ساالن لیتبد یها از فرمول یا خالصه   1-8جدول 

 150 ................................................................... (سیکانتون ژنو )سوئ یبرا IDFمدل  یپارامترها   2-8جدول 

 154 ...................... ماسا( ۀرودخان یمورد ۀمطالع ،یا دونقطه عیاز روش روزنبالت )توز یمثال   3-8جدول 

 170 ............................................................................ یدسیارشم یکاپوال ۀتوابع خانواد نیتر جیرا   1-9جدول 

 176 ......... ها آن یپارامتر یکاپوال ، با فضا یخانواده یمورد انتخاب 5 یاضیعبارات ر فیتعر   2-9جدول 

 176 ..... ٪95 نانیاطم ۀبا دامن یینما درستآمده با روش حداکثر شبهدست به یبرآورد پارامترها   3-9جدول 

 

 

 

 



 

 

 پیشگفتار مترجمان

 در که است طبیعی سیستم یک از مهمی بخش منطقه، هر طبیعی محیط به مربوط های داده

 ریزی، برنامه هرگونه برای و نماید می  شایانی کمک آن عناصر بین پیچیده روابط درک و شناخت

 مسئولین و دانشجویان، کارشناسان توسط عمرانی و زیربنایی امور و منابع مدیریت گذاری، سیاست

 در سیستم، از بخش هر به مربوط شده آوری جمع های داده واقع در. گیرد می قرار استفاده مورد زیربط

 کمک هم با ها سیستم ارتباط بررسی و طبیعی محیط یک از زیرسیستم هر بهتر درک و شناخت

 و است پرهزینه و دشوار کاری بسیار ها داده این آوردن دست به و آوری جمع طرفی از. نماید می شایانی

 .دارد مالی و انسانی منابع گذاری سرمایه  توجهی قابل مقدار به نیاز

 آماری تحلیل و تجزیه های تکنیک از بایستی گیری، تصمیم جهت ها داده این از استفاده از قبل

 ها داده بینی پیش امکان و شود می استفاده هدف این با فرکانس تحلیل و تجزیه واقع در. نمود استفاده

 هرگونه از قبل ها داده پردازش و سیستم رفتار بینی پیش. آورد می فراهم خاص احتماالتی فضای در را

 یک احداث مورد در ریزی برنامه مانند. شد خواهد ریزان برنامه به اعتمادپذیری افزایش سبب تصمیمی

 .....  و بند سیل احداث سیالب، کنترل و مدیریت سیل، انحراف آب، آوری جمع مخزن

 طراحی جهت الزم و دقیق ضوابط تعیین امکان طبیعی واقعه یک فرکانس تحلیل و تجزیه

 لذا. آورد می فراهم را نظر مورد ریسک محاسبه و باال پذیری اطمینان درجه با هیدرولیکی های سازه

 علوم وارد کاربردی بصورت باید که هستند آماری رویکردهای و اصول از ناشی فوق های تکنیک

  .بگیرد قرار استفاده مورد و شود مهندسی و کاربردی

استفاده از این تکنیک ها یکی از ابزارهای مهم در رشته های مهندسی آب، منابع طبیعی، 

در درسهای آماری  “تحلیل فراوانی”اکوهیدرولوژی، هواشناسی و محیط زیست است که اغلب با عنوان 

ی، های بسیار مهم هر سامانۀ آمار شود. از آنجا که یکی از بخش های مختلف ایران ارائه می دانشگاه

توان گفت که فهم درست و دقیق از تجزیه و تحلیل فراوانی برای  بخش خطا و کنترل آن است، می

ها کامالً ضروری است. هرچند، تعدادی از اساتید و محققان التحصیالن و محققین این رشته فارغ

ا این زمینه هایی مرتبط ب هایی برای ترجمه یا تألیف کتاب ها و مؤسسات تحقیقاتی کشور، گام دانشگاه

اند، اما فقدان وجود یک کتاب نسبتاً کامل آموزشی به زبان فارسی که بتواند جنبۀ پژوهشیِ  برداشته

 قدرتمندی نیز داشته باشد، کامالً مشهود بوده است. 

انتخاب این کتاب برای ترجمه، دالیل بسیاری داشت: اول اینکه این کتاب توازن بسیار خوبی بین 

های غنی و متنوعی از ریاضیات  طور که اشاره شد، حوزه ی برقرار ساخته است. همانمسائل نظری و عمل



 بینی در هیدرولوژی با تحلیل فراوانی پیش         ط

اند که این مسئله گاهی اوقات سبب پیچیدگی مباحث می شود. با در  در تحلیل های آماری نقش داشته

کند هیچ الگوریتم آماری یا روشی را بدون دلیل و  نظر گرفتن این موضوع، کتاب پیش رو تالش می

های آماری پیچیده دقت زیادی به خرج  علمی ارائه نکند، با این حال نویسنده در میزان ارائۀ روش اثبات

داده است تا بیش از نیاز خواننده )و در نتیجه مأیوس کردن او از ادامۀ کار( نباشد. دوم اینکه در این 

نجام شده است. این کتاب ارائۀ مباحث ریاضی مرتبط با هر موضوع، در بخش مربوط به همان موضوع ا

شود که خواننده بتواند به راحتی با مباحث ریاضی ارتباط برقرار نموده و لزوم یادگیری آنها  امر باعث می

تواند به راحتی ارتباط بین مسائل  را درک نماید. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که دانشجو می

شود که چنین کتابی برای محققین فعال  مینظری و عملی را درک نماید. همچنین، این مسئله باعث 

شود که یک  در این حوزه نیز بسیار جذاب گردد. در نهایت اینکه وجود مراجع متعدد در کتاب باعث می

مباحث را یافته و آنها را در فضای تحقیقاتی که به سرعت در حال تغییر و  خوانندۀ مشتاق بتواند سرنخ

 تحول است، دنبال نماید. 

های تکمیلی مترجمین و همچنین  های ترجمۀ پیش رو، وجود توضیح ترین ویژگی میکی از مه

باشد. در کتاب اصلی ایرادهایی مشاهده می شود که بسیاری از  هایی نسبت به کتاب اصلی می تصحیح

ای که چندان در این حوزه عمیق  های تایپی هستند. با این حال، برای خواننده آنها احتماالً اشتباه

ها واضح نبوده و ممکن است او را دچار مشکل در فهم مطالب نماید. عالوه  برخی از این اشتباهنیست، 

کنند، نیاز دارند تا مفاهیم و روابطی دقیق را  بر این، محققین و دانشجویانی که از این کتاب استفاده می

روکار داشته باشند. به های کاربردی خود به کار بندند و لذا باید با روابطی کامالً صحیح س در پژوهش

کردیم، با  هنگام ترجمۀ کتاب و در جهت تکمیل و اصالح آن، هر کجا در صحت مطلبی تردید می

مراجعه به مراجع مرتبط که در کتاب هم به آنها ارجاع داده شده، شک خود را برطرف کرده و در 

رسید که شاید بهتر است  دادیم. گاهی اوقات نیز، به نظرمان می صورت لزوم اصالحات را انجام می

توضیحی در جهت فهم بهتر موضوع ارائه دهیم به گونه ای که خللی به متن اصلی کتاب وارد نگردد و 

ها  خواننده درک بهتری از موضوع را پیدا کند. جز در موارد مختصری که عرض شد، در سایر قسمت

حین ترجمه شده است. بدیهی داری و حفظ ساختار کتاب اصلی در  تالش بسیاری در رعایت امانت

است که ترجمۀ پیش رو نیز عاری از اشتباه نیست، هرچند با وسواسی زیاد و دقتی مداوم، سعی شده 

 ای بدون ایراد به خواننده ارائه شود. است که نسخه

البنین بذرافشان و آقای مهندس مهدی این کتاب با کمک، همت و زحمات سرکار خانم دکتر ام

ضای محترم هیات علمی دانشگاه هرمزگان ترجمه، ویراستاری علمی و ادبی تهیه و تدوین و نیاز از اعبی

پس از طی مراحل داوری، بازخوانی، صفحه آرایی و چاپ در اختیار شما اساتید، دانشجویان و 

کارشناسان حیطه هیدرولوژی و منابع طبیعی قرار گرفته است. امید است اطالعات ارایه شده در این 



  ظ        پیشگفتار مترجمان 

 

 

شما را در ادامه فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی یاری نموده و کشور عزیزمان را در مسیر توسعه  کتاب

 پایدار این بخش قرار دهد. 

در پایان ما مترجمان کتاب از شما صاحب نظران این حوزه تقاضا داریم ما را از نظرات سازنده خود 

 نمایید.  در جهت بهبود و ارایه بهتر مطالب در چاپ های بعدی یاری

 

 دکتر حسین یوسفی                                                                                                  

 دانشیار دانشكده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

 1397ییز پا                                                                                  

  


