


 
  

براساس تصحيح ضريب فراواني ساعته  ٢٤حداکثر بارش محتمل  يبرآورد آمار
  )شابوريز نيحوضه آبر يمطالعه مورد(هرشفيلد 

  
  ¯و زهکشي دانشگاه فردوسي مشهد يارشد آبيار يکارشناس يدانشجو مجتبي شفيعي

  آب دانشگاه فردوسي مشهد يبيژن قهرمان دانشيار گروه مهندس 
  آب دانشگاه فردوسي مشهد يديار گروه مهندساستا کامران داوري

  آب دانشگاه فردوسي مشهد ياستاديار گروه مهندس يحسين انصار
  shafiei9@gmail.com:  پست الکترونیکی 

  
  
  

  چكيده

از آنجـايي کـه مقـدار آن    . است يآب يپروژه ها ياز مشکالت عمده در طراح يکيل مناسب يانتخاب س
همواره اين سوال مطرح است کـه  . و عوامل هيدرولوژيکي ارزيابي مي شود ياقتصادي، تلفات انسان يمعيارها با

در  )PMF( ل محتمـل يآنچه که مسلم است حداکثر سما بيش از حد برآورد نشده؟  يآيا حداکثر سيل در سدها
 ين ارتفـاع بارنـدگ  يشـتر يبـر ب حداکثر بارش محتمل برا. ديآ يبه وجود م )PMP( جه حداکثر بارش محتملينت

ر نقاط معمـوالً  يران و سايحداکثر بارش محتمل در ا. امکان وقوع دارد ينيدرمدت مع يدگاه نظرياست که از د
از . در نظـر گرفتـه شـده اسـت    ۱۵مقدار ثابت  يب فراوانيشود، که در آن ضر يلد محاسبه ميتوسط رابطه هرشف

ـ مختلـف صـادق نباشـد، در ا    يميط اقليستگاها در شراياتمام  يب ممکن است براين ضريکه ا ييآنجا ن مقالـه  ي
ـ  يبارندگ حداکثر يهاشابور بر اساس دادهيدر حوضه ن يب فراوانيضر  يسـنج سـتگاه بـاران  يا ۱۳ک روزه، در ي

ـ  حوضه محاسبه يهاهستگايساعته در ا ۲۴سپس حداکثر بارش محتمل  .بدست آمد ۳/۵برابر  قـرار   يو مورد بررس
ـ يهمچن. کندير مييتغدر سطح حوضه متر يليم ۱۵۰تا  ۷۰ ر آن ازيج نشان داد که مقادياو نت گرفت  يهـا ين منحن

ـ ساعته حوضه جهت نشان دادن توز ۲۴هم مقدار حداکثر بارش محتمل  ـ  يع مکـان ي م شـده اسـت و بـا    يآن ترس
  .استفاده کرد يآب يپروژه ها ير آن در طراحيتوان از مقاد ينان مياطم

  ي، ضريب فراوانل محتمليحداکثر بارش محتمل، حداکثر س :ها كليد واژه
  
  مقدمه -۱

 Probable( ل محتمـل یا حـداکثر سـ  یـ  PMFد کـه  یـ آ یش مین سوال پیا یکیدرولوژیه يده هایپد یدر بررس

Maximum Flood (ت اسـت،  یـ نها یل محتمل بـ یدهد که مقدار حداکثر س یها نشان م یخواهد داشت؟ بررس یچه شدت
ل کنـد،  یـ ل بـه سـمت صـفر م   یکه احتمـال وقـوع سـ    یو هنگام. شود یاحتمال وقوع، بر شدت واقعه افزوده مرا با کاهش یز

شـود کـه اگـر تمـام عوامـل       یگفتـه مـ   یلیبه س ل محتملیدر واقع حداکثر س. ل خواهد کردیت مینهایشدت آن به سمت ب
از  یبرخـ . ان وقوع آن وجود داشـته باشـد  ک منطقه امکیدست به دست هم بدهند در  یو هواشناس یکیدرولوژی، هیکیزیف
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کـه   ییاز آن جـا . شـوند  یم یطراح PMF رفت براساسیتوان پذ یخراب شدن آنها نم يبرا یسکیبزرگ که ر يسازه ها

جـه  یت شـدت بـارش، و در نت  یـ سـبب تثب  یکـ یزیف يت هـا یرفت که محـدود یتوان پذ یم بارش است، میل محصول مستقیس
ا یـ  PMP است، کـه بـه   ينظر ییک حد نهای يتوان ادعا کرد که شدت بارش دارا یگر میبه عبارت د. الب خواهد شدیس

چـاو و همکـاران حـداکثر بـارش     . باشـد  یمعـروف مـ   )Probable Maximum Precipitation( حداکثر بارش محتمـل 
بـه طـور    ].2و1[ه انـد  ان کـرد یامکان وقوع دارد، ب ینیدر مدت مع يدگاه نظریکه از د ین ارتفاع بارندگیشتریمحتمل برابر ب

از تـوده   یاز به اطالعات هواشناسیدر روش اول ن. شود یبرآورد م يو آمار) یکینوپتیس(یبه دو روش هواشناس PMP یکل
از یـ ن روش به علت نقص اطالعات مـورد ن یدر ا.باشد  یره می، دما، نقطه شبنم و غیجو  مانند رطوبت نسب  يباال يهوا يها

 يمشـاهده ا ک روزه یـ حـداکثر   یاز بارنـدگ  PMP محاسـبه  يبـرا  يدر روش آمـار . سـت یان ندر نقاط مختلف چندان آس
را بـه   PMPروش بـرآورد   1961نـامبرده در سـال   . لد اسـت ین روش هرشـف یـ مبتکر ا. شود یاستفاده م یستگاه باران سنجیا

 يساعته  مشاهده ا 24حداکثر  یگرا انتخاب و بارند یستگاه باران سنجیا 2600ن پژوهشگر یا. ارائه داده است يروش آمار
سـتگاه را بـه   یهـر ا  يمشـاهده ا  يار داده هـا یـ برابـر انحـراف مع   15افت که اگـر  یاو در. ل به کار بردیتحل يساالنه آنها را برا

کـران   15در واقـع عـدد   . سـتگاه باشـد  ین ایا ک روزی با تداوم PMPاز  يتواند برآورد ین آنها اضافه کند، حاصل میانگیم
مرطـوب در   يدر حوضـه ا سـاعته   24محاسـبه حـداکثر بـارش محتمـل      يبـرا ) 2001(دسـا  . است یعامل فراوان يبرا ییباال
سـاالنه آنهـا بـه طـور      يمشاهده اک روزه یحداکثر  یستگاه با توجه به بارندگیهر ا يرا برا )mK( یفراوان بیضر، يمالز

در  )PMP24( سـاعته  24ثر بارش محتمل کحدامحاسبه  يبرا mKو حداکثر مقدار آن را به عنوان  ،جداگانه محاسبه کرد
 mKریو اسـتفاده از مقـاد  . اد اسـت یار زیحوضه بس يلد برایروش هرشفmKجه گرفت کهیو نت. حوضه مذکور بکار گرفت

.  ]3[دهـد  یلد مـ ینسبت به روش هرشـف  PMP24 از يموجود در حوضه برآورد معقول تر يستگاه هایبراساس محاسبه در ا
حوضـه   يبـرا  PMP24 از ين مقالـه بـرآورد  یـ در ا]. 4[دیرسـ  یج مشـابه یز به نتایاترك ن خشک در حوضه )2007(قهرمان
هـم مقـدار حـداکثر بـارش      يهـا ین منحنـ یهمچن .شده است یبررسج آن ارائه و ین روش انجام شده و نتایشابور با ایز نیآبر

 .م شده استیمحتمل در حوضه ترس
  
 هامواد و روش -۲
 
  طالعهمنطقه مورد م -۲-۱

حوضه آبریز نیشابور جزئی از حوضه آبریز کویر مرکزي ایران است این حوضه از شمال به خط الراس ارتفاعـات  
بینالود، از شرق به بلندیهاي لیال جوق و یال پلنگ، از جنوب به تپه ماهورهاي نیزه بند، سیاه کوه، کویر نمک و از غـرب بـه   

کیلـومتر مربـع آن را    3900کیلومتر مربـع اسـت کـه     7300عت کل حوضه وس. حوضه آبریز دشت سبزوار محدود می شود 
 یمـ یا قل يدارا و میلیمتـر  260 حوضه یمتوسط بارندگ. کیلومتر مربع را ارتفاعات تشکیل می دهند 4190دشت و بقیه یعنی 

موجـود در   یجسـن بـاران  يهـا سـتگاه یا ین حوضه بـا بررسـ  یجهت مطالعه حداکثر بارش محتمل در ا .باشد یمه خشک مین
حـداقل   يآمار کامل و بدون نقص و با دوره آمـار  يستگاه که دارایا 14تعداد  ،ستگاه در اطراف حوضهیز چند ایحوضه و ن

آنهـا نشـان    یهـا و پراکنـدگ  هسـتگا یعت ایموق) 1(ها و در شکل ستگایاطالعات ا) 1(در جدول . سال بودند انتخاب شدند 12
شـابور  یشود و به دشـت ن  یپوشاند و به سمت غرب ارتفاع کم م ینالود میرا ارتفاعات بحوضه  یشمال شرق. داده شده است

  . شود یم یمنته
  مشخصات ایستگاه هاي حوضه ):۱(جدول 



 
  )متر(ارتفاع   نام ايستگاه  شماره ايستگاه  )متر(ارتفاع   نام ايستگاه  شماره ايستگاه

  1495  طاغون  8  1140  روح آباد  1
  2000  دیزباد  9  1890  یغنچ  2
  1170  کارخانه قند  10  1780 کاریز نو  3
  1075  حسین آباد  11  1560  اریه  4
  1495  تلخ بخش  12  1395  اندرآب  5
  1800  نامق  13  1117  محمد آباد  6
  1700  تروسک  14  1390  عیش آباد  7

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 هاموقعیت حوضه و پراکندگی ایستگاه ):۱(شکل 

  
  
  لد يروش هرشف -۲-۲

تناوب، ارائه شده توسـط چـاو ، بـه صـورت      یمحتمل با توجه به معادله عموم یلد حداکثر بارندگیوش هرشفدر ر
 :شود یر محاسبه میز



 
)1(      nnt Kxx                                                                                       
روزانـه  بـارش حـداکثر    n ار داده با تعـداد یانحراف مع n،مقدار متوسط t  ،nxدوره برگشت يارتفاع بارش برا tx که
 .]5[است یفراوان ضریب K سال و مقداردر

اسـت کـه    ییارهـا یمقدار انحـراف مع  mK که، ) K يبه جا( mKو ) tx يبه جا( Lx اگر حداکثر بارش مشاهده شده
  :دیآ یر در میبه صورت ز) 1(د، نشان داده شود، رابطه یبدست آ Lx اضافه گردد تا nو  nx د بهیبا

)2         (                                                                                                  nmn KxPMP                                                                                                                             
ــارش محتمــل  ، PMP کــه ــحــداکثر ب ــم nx، ک روزهی ــارش مشــاهده شــده یانگی ــ ضــریبmK، ن حــداکثر ب و  یفراوان

nباشد یار مشاهدات میانحراف مع. 
 .شود یمر محاسبه یرا از رابطه ز) mK( یفراوان بیضر

 )3   (                                                                                                LnLnLm XXK /)(                                                                                
LX حداکثر بارش مشاهده شده در طول سال. 

LnX حداکثر یساالنه بدون احتساب بارندگ يها ین بارندگیانگیم. 

Ln حداکثر یساالنه بدون احتساب بارندگ يها یار بارندگیانحراف مع. 
ا بـه عنـوان   ن مقـدار آن ر یشتریبدست آورد و ب 5/14تا  3ن یرا بmK مقدار یستگاه باران سنجیا 2600 یلد با بررسیهرشف
دند یجه رسـ ین نتیکا، کانادا و هند صورت گرفته به ایکه در آمر یبر اساس مطالعات. در نظر گرفت 15معادل  یب فراونیضر
ز یـ باشـد و ن  یها مر روشیشتر از سایار بیبس دارند يادیز ین ساالنه بارندگیانگیکه م یمناطق يبراحداکثر بارش محتمل که 
  .]3و1[باشد یر روش ها میکم مقدار آن کمتر از سا یاالنه بارندگن سیانگیبا م یمناطق يبرا
  
  يمورد استفاده وآزمون همگن يهاداده -۳- ۲

مـورد تحلیـل قـرار     یهمگنـ  یجهـت بررسـ   نشـان داده شـده انـد،   ) 1(طور که در شکل ستگاه همانیا 14 يهاداده
مشاهده شده ارائه شـده   یر حداکثر بارندگیات مقادرییها به همراه دامنه تغهستگایا يطول دوره آمار) 2(در جدول . گرفت
   ].6و1[استفاده شد  Mann-Kendall ص روندیها از آزمون تشخهستگایا يهاداده یهمگن یجهت بررس. است
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  . باشد یها متعداد کل داده N ن مقدار است ویام i ر بزرگتر ازیتعداد مقاد ni که
باشد، عدم وجود + 96/1و  -96/1ن ین نسبت بیکه ا یدر صورت. باشد یها من دادهینشان دهنده روند ب  به نسبت
، کارخانه قند(ستگاه یک این روش مورد آزمون قرار گرفتند تنها یحوضه با ا يهاهستگایا. دهد یها را نشان من دادهیروند ب

  .همگن نبود، لذا از محاسبات کنار گذاشته شد) 10ایستگاه شماره 
  
 ج و بحث ينتا -3
 
  ياساعته نقطه ۲۴ محتمل ن حداکثر بارشيتخم -۳-۱



 
، LX ،nx يآمار يپارامترها. ل قرار گرفتیمورد تحل ماندهیستگاه باقیا 13 يهاداده، PMP24 جهت برآورد 

LnX ،Ln وmKهمـانطور کـه در   . دهـد  ین محاسـبات را نشـان مـ   یج اینتا) 3(جدول  .ستگاه محاسبه شدیهر ا يبرا
 20%و  3کوچکتر از mK ریمقاد 70%ک به ینزد. باشد یر مییمتغ 3/5تا  6/1ن یب یب فراوانیر ضریمقاد جدول آمده است،

ک یـ لذا حداکثر بارش محتمل  . باشد یم 1ستگاه شماره یو مربوط به ا 3/5ن مقدار آن برابر یشتریب. باشد یم 4تا 3ن یآن ب
. شـود یمـ محاسبه ) 2(ستگاه توسط رابطه یهر ا يبرا mK=3/5و ) n( اریو انحراف مع) nx(نیانگیروزه با استفاده از م

سـاعته اسـتفاده شـده     24ک روزه  به حداکثر بـارش محتمـل   یل حداکثر بارش محتمل یتبد يبرا 13/1ب ین از ضریهمچن
  . ارائه شده است به حداکثر مشاهده شده PMP24به همراه نسبت  )4(ل ج  در جدوی، نتا]3و1[است

  
  

  مشخصات ایستگاه هاي حوضه ):۲(جدول 
تغييرات حداکثر   يطول دوره آمار  شماره ايستگاه

تغييرات حداکثر   يطول دوره آمار  شماره ايستگاه  )mm(يبارندگ
  )mm(يبارندگ

1  33  65-14  8  32  50-16  
2  13  69-23  9  20  60-18  
3  29 44-8  10  18  66-11  
4  33  55-10  11  33  36-9  
5  22  42-14  12  15  43-10  
6  25  36-10  13  19  50-17  
7  33  44-11  14  13  50-23  

  
  

  حوضه يهاایستگاه يبرا یمحاسبه ضریب فراوان ):۳(جدول 
  XL  Xn  Xn-L  σn  σn-L  Km  شماره ايستگاه

1  65  9/24  6/23  5/10  7/7  3/5  
2  69  4/40  0/38  4/14  1/12  6/2  
3  44  4/27  8/26  0/9  6/8  0/2  
4  55  8/29  0/29  7/10  8/9  6/2  
5  42  2/26  6/24  2/8  7/6  6/2  
6  36  7/21  5/20  5/7  5/6  4/2  
7  44  5/27  0/27  4/7  9/6  5/2  
8  50  5/27  7/26  2/7  0/6  9/3  
9  60  3/33  9/31  2/10  2/8  4/3  
11  36  8/19  3/19  2/6  6/5  0/3  
12  43  6/23  2/22  7/8  1/7  9/2  
13  50  1/34  2/33  2/10  8/9  7/1  
14  50  0/39  1/38  0/8  6/7  6/1  

  
  



 
  
  
  
  
  
  

  ساعته 24 محتمل محاسبه حداکثر بارش ):۴(جدول 
  PMP24 (mm)  PMP24 / XL  شماره ايستگاه  PMP24 (mm)  PMP24 / XL  شماره ايستگاه

1  5/91  4/1  8  6/74  5/1  
2  7/132  9/1  9  1/99  7/1  
3  2/85 9/1  11  0/60  7/1  
4  2/98  8/1  12  1/79  8/1  
5  2/79  9/1  13  5/100  0/2  
6  1/70  7/1  14  3/92  8/1  
7  7/75  5/1        

  
  
  ساعته در سطح حوضه ۲۴حداکثر بارش محتمل  يبررس -۳-۲

رات ارتفاع در ییو تغ PMP24 نیب یمناسب یها، همبستگهستگایبدست آمده و ارتفاع ا PMP24 ریمقاد یبا بررس
هـم مقـدار حـداکثر     يهـا یبا کمک رابطه بدست آمـده منحنـ  سپس . باشد ین ادعا مین ایمب) 2( شکل. بدست آمدحوضه 

همانطور . نشان داده شده است) 3(م شد و در شکل یآن ترس یع مکانیساعته حوضه جهت نشان دادن توز 24بارش محتمل 
در شمال شرقی و  PMP24بیشترین مقادیر  .کندیر مییمتر در سطح حوضه تغیلیم 150تا 70ر آن از یشود مقادیده میکه د

  . جنوب شرقی حوضه وجود دارد
  

  

PMP24 = 0.0438H + 20.76
R = 0.74
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  گيري  بندي و نتيجه جمع -۴

ا اسـتفاده از  شـابور بـ  یز نیـ سـتگاه موجـود در حوضـه آبر   یا 13 يساعته برا 24حداکثر بارش محتمل  يبرآورد آمار
سـاعته حوضـه    24هـم مقـدار حـداکثر بـارش محتمـل       يهـا  ین اساس منحنیبر همانجام شد، و  mK=3/5 یب فراوانیضر
در  mK=15 کـه مقـدار   یسـال دارد در حـال   1600معـادل   یدوره بازگشـت  mK=3/5 کهان ذکر است یشا. دیگردم یترس

 ین میبنابرا. باشد یف حداکثر بارش مین عدد دور از تعری، که ا]7و3 [سال دارد 109معادل  یلد دوره بازگشتیرابطه هرشف
در ) 2001(دهـد، دسـا    یاز حداکثر بـارش محتمـل مـ    يبرآورد معقول تر mK=3/5 د که استفاده ازیجه رسین نتیتوان به ا

و  7/8ب یـ را بـه ترت mKریران مقـاد یـ در منطقه خشک حوضـه اتـرك در ا  ) 2007(و قهرمان  يک منطقه مرطوب در مالزی
سـات  یتاس یت حـداکثر بـارش محتمـل در طراحـ    یبا توجه به اهم. ]4و3[ده اندیرس یج مشابهیگزارش داده اند و به نتا 63/9
و  یکینوپتین روش را بـا روش سـ  یـ شود ا یشنهاد میها، در صورت امکان پطرح يو در نظر گرفتن جنبه اقتصاد یکیدرولیه

  .ردیآزمون قرار گ ز موردیها نر حوضهیدر سا
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