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پیشگفتار مترجمان
دادههای مربوط به محیط طبیعی هر منطقه ،بخش مهمی از یک سیستم طبیعی است که در
شناخت و درک روابط پیچیده بین عناصر آن کمک شایانی مینماید و برای هرگونه برنامهریزی،
سیاستگذاری ،مدیریت منابع و امور زیربنایی و عمرانی توسط دانشجویان ،کارشناسان و مسئولین
زیربط مورد استفاده قرار میگیرد .در واقع دادههای جمعآوری شده مربوط به هر بخش از سیستم ،در
شناخت و درک بهتر هر زیرسیستم از یک محیط طبیعی و بررسی ارتباط سیستمها با هم کمک
شایانی مینماید .از طرفی جمعآوری و به دست آوردن این دادهها کاری بسیار دشوار و پرهزینه است و
نیاز به مقدار قابل توجهی سرمایهگذاری منابع انسانی و مالی دارد.
قبل از استفاده از این دادهها جهت تصمیمگیری ،بایستی از تکنیکهای تجزیه و تحلیل آماری
استفاده نمود .در واقع تجزیه و تحلیل فرکانس با این هدف استفاده میشود و امکان پیشبینی دادهها
را در فضای احتماالتی خاص فراهم میآورد .پیشبینی رفتار سیستم و پردازش دادهها قبل از هرگونه
تصمیمی سبب افزایش اعتمادپذیری به برنامهریزان خواهد شد .مانند برنامهریزی در مورد احداث یک
مخزن جمعآوری آب ،انحراف سیل ،مدیریت و کنترل سیالب ،احداث سیلبند و .....
تجزیه و تحلیل فرکانس یک واقعه طبیعی امکان تعیین ضوابط دقیق و الزم جهت طراحی
سازههای هیدرولیکی با درجه اطمینانپذیری باال و محاسبه ریسک مورد نظر را فراهم میآورد .لذا
تکنیکهای فوق ناشی از اصول و رویکردهای آماری هستند که باید بصورت کاربردی وارد علوم
کاربردی و مهندسی شود و مورد استفاده قرار بگیرد.
استفاده از این تکنیک ها یکی از ابزارهای مهم در رشته های مهندسی آب ،منابع طبیعی،
اکوهیدرولوژی ،هواشناسی و محیط زیست است که اغلب با عنوان ”تحلیل فراوانی“ در درسهای آماری
دانشگاههای مختلف ایران ارائه میشود .از آنجا که یکی از بخشهای بسیار مهم هر سامانۀ آماری،
بخش خطا و کنترل آن است ،می توان گفت که فهم درست و دقیق از تجزیه و تحلیل فراوانی برای
فارغالتحصیالن و محققین این رشتهها کامالً ضروری است .هرچند ،تعدادی از اساتید و محققان
دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی کشور ،گامهایی برای ترجمه یا تألیف کتابهایی مرتبط با این زمینه
برداشته اند ،اما فقدان وجود یک کتاب نسبتاً کامل آموزشی به زبان فارسی که بتواند جنبۀ پژوهشیِ
قدرتمندی نیز داشته باشد ،کامالً مشهود بوده است.
انتخاب این کتاب برای ترجمه ،دالیل بسیاری داشت :اول اینکه این کتاب توازن بسیار خوبی بین
مسائل نظری و عملی برقرار ساخته است .همانطور که اشاره شد ،حوزههای غنی و متنوعی از ریاضیات
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در تحلیل های آماری نقش داشتهاند که این مسئله گاهی اوقات سبب پیچیدگی مباحث می شود .با در
نظر گرفتن این موضوع ،کتاب پیش رو تالش می کند هیچ الگوریتم آماری یا روشی را بدون دلیل و
اثبات علمی ارائه نکند ،با این حال نویسنده در میزان ارائۀ روشهای آماری پیچیده دقت زیادی به خرج
داده است تا بیش از نیاز خواننده (و در نتیجه مأیوس کردن او از ادامۀ کار) نباشد .دوم اینکه در این
کتاب ارائۀ مباحث ریاضی مرتبط با هر موضوع ،در بخش مربوط به همان موضوع انجام شده است .این
امر باعث می شود که خواننده بتواند به راحتی با مباحث ریاضی ارتباط برقرار نموده و لزوم یادگیری آنها
را درک نماید .این موضوع از این جهت اهمیت دارد که دانشجو میتواند به راحتی ارتباط بین مسائل
نظری و عملی را درک نماید .همچنین ،این مسئله باعث میشود که چنین کتابی برای محققین فعال
در این حوزه نیز بسیار جذاب گردد .در نهایت اینکه وجود مراجع متعدد در کتاب باعث میشود که یک
خوانندۀ مشتاق بتواند سرنخ مباحث را یافته و آنها را در فضای تحقیقاتی که به سرعت در حال تغییر و
تحول است ،دنبال نماید.
یکی از مهمترین ویژگیهای ترجمۀ پیش رو ،وجود توضیحهای تکمیلی مترجمین و همچنین
تصحیحهایی نسبت به کتاب اصلی می باشد .در کتاب اصلی ایرادهایی مشاهده می شود که بسیاری از
آنها احتماالً اشتباههای تایپی هستند .با این حال ،برای خواننده ای که چندان در این حوزه عمیق
نیست ،برخی از این اشتباه ها واضح نبوده و ممکن است او را دچار مشکل در فهم مطالب نماید .عالوه
بر این ،محققین و دانشجویانی که از این کتاب استفاده میکنند ،نیاز دارند تا مفاهیم و روابطی دقیق را
در پژوهش های کاربردی خود به کار بندند و لذا باید با روابطی کامالً صحیح سروکار داشته باشند .به
هنگام ترجمۀ کتاب و در جهت تکمیل و اصالح آن ،هر کجا در صحت مطلبی تردید میکردیم ،با
مراجعه به مراجع مرتبط که در کتاب هم به آنها ارجاع داده شده ،شک خود را برطرف کرده و در
صورت لزوم اصالحات را انجام میدادیم .گاهی اوقات نیز ،به نظرمان میرسید که شاید بهتر است
توضیحی در جهت فهم بهتر موضوع ارائه دهیم به گونه ای که خللی به متن اصلی کتاب وارد نگردد و
خواننده درک بهتری از موضوع را پیدا کند .جز در موارد مختصری که عرض شد ،در سایر قسمتها
تالش بسیاری در رعایت امانتداری و حفظ ساختار کتاب اصلی در حین ترجمه شده است .بدیهی
است که ترجمۀ پیش رو نیز عاری از اشتباه نیست ،هرچند با وسواسی زیاد و دقتی مداوم ،سعی شده
است که نسخهای بدون ایراد به خواننده ارائه شود.
این کتاب با کمک ،همت و زحمات سرکار خانم دکتر امالبنین بذرافشان و آقای مهندس مهدی
بینیاز از اع ضای محترم هیات علمی دانشگاه هرمزگان ترجمه ،ویراستاری علمی و ادبی تهیه و تدوین و
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
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کتاب شما را در ادامه فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی یاری نموده و کشور عزیزمان را در مسیر توسعه
پایدار این بخش قرار دهد.
در پایان ما مترجمان کتاب از شما صاحب نظران این حوزه تقاضا داریم ما را از نظرات سازنده خود
در جهت بهبود و ارایه بهتر مطالب در چاپ های بعدی یاری نمایید.
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دانشیار دانشكده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
پاییز 1397

