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 تحلیل فراوانی سیالب، کاپوال، دوره بازگشت، توابع توزیع چندمتغیره  های کلیدی:واژه

 36-623-36  شناسه طرح تحقیقاتی شماره منبع یافته:

 پور مند، زینب افشاریعبدالرضا بهره نویسنده)گان(:

 های دومتغیره جریان سیل )دبی پیک و حجم( ره بازگشتتوابع کاپوال و کاربرد آنها در تعیین دو عنوان:

 36-623-36 شماره:

 8/8/6633     تاریخ:

 های کوتاهیافته

 علمی
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 هاترین یافتهمهم

 اباار ددرتمندی است که از توانایی و کارآمدی الز  برای تحلیل همامان رفتار متغیرها و وابتتیی میان آنها کاپوال (1

 توان متغیرهای وابتته بهم را نیا مورد تحلیل درار داد.برخوردار است. بر این اساس لاومی به استقالل متغیرها نبوده و می

 ی موجود برخوردار است.متغیرهچند های آماریبت به روشهای ریاضی کمتری نتتوابع کاپوال از چالش (2

 .هتتندروش مناسبی برای مطالعه بدون مقیاس متغیرهای وابتته  توابع کاپوال (6

 های دییر داشتهتواند رفتاری متتقل یا مشترک با توزیعمتغیره میمایت اصلی توابع کاپوال این است که یک توزیع یک (3

ای متعلق به سازی ساختار وابتتیی متغیرها را بدون در نظر گرفتن نوع توزیع حاشیهال اجازه مدلرو توابع کاپوباشد. از این

 دهد.  آن می

 باشد. دهنده مایت دییری از توابع کاپوال میتوسط توابع کاپوال برآورد کرد که نشانرا  توان دوره بازگشت مشترکمی( 5

 

 ی طرحکتابچه ◄

 است: هم شرح داده شدهدر این کتابچه چهار مورد م

 (ای دبی پیک و حجم سیلمتغیرهای حاشیه) متغیرهصورت یکتحلیل فراوانی سیل به -1

 متغیره )دبی پیک و حجم سیل( با استفاده از توابع کاپوالصورت دوتحلیل فراوانی سیل به -2

 دوره بازگشت متغیره و تعیین کوانتایل دبی پیک و حجم سیل مربوط به هر دوره بازگشت یک -6

 با استفاده از توابع کاپوال« و»و « یا»متغیره در حالت تعیین دوره بازگشت دو -3
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 اهمیت موضوع

به  همچنین متصل کنند و برعکس. ایتوانند تابع توزیع مشترک را به توابع توزیع حاشیهتوابع کاپوال می

شت مشترک در تحلیل با توجه به اینکه تعیین دوره بازگ دهد.بهترین وجه روابط بین دبی اوج و حجم را نشان می

های مشترک مختلف یافته برای تحلیل سیل، دوره بازگشتی کاپوالی مناسب توسعهوسیلههب ،سیل ضروری است

 شوند. برآورد می

 مقدمه )شرح مساله(

متغیره صورت یکباشند و تحلیل فراوانی سیالب بهیممتغیره صورت چندودایع هیدرولوژیکی از جمله سیل به

صورت تعیین دوره بازگشت بهتواند دارای خطا باشد. یمی موثر در آن، هاپارامترو بدون در نظر گرفتن تمامی 

، باعث دست کم گرفتن یا دست باال گرفتن خطر مربوط به یک رویداد خاص متغیره براساس دبی اوج یا حجمتک

دو بین طور سنتی، وابتتیی دو به متغیره مورد توجه درار گرفته است. بهبنابراین تحلیل فراوانی چندشود. می

متغیره توصیف های کالسیک دویعتوزهای مربوط به هر پدیده هیدرولوژیکی مانند سیل با استفاده از یرمتغ

یی از هاضعفها برای تحلیل فراوانی یک وادعه هیدرولوژیکی مانند سیل دارای یعتوزشود. اما استفاده از این یم

توان ینمباشد. بنابراین یمغیر دبی و حجم استفاده شود، جمله اینکه باید توزیع آماری یکتانی برای هر دو مت

ها در این نوع از یرمتغای متفاوت تعیین نمود. همچنین اگر تعداد وابتتیی بین دو متغیر را با دو توزیع حاشیه

ها یرغمتای و توأ  ای روبرو خواهند بود که جداسازی رفتار حاشیهیچیدهپها بیشتر شود با محاسبات ریاضی یعتوز

توان وابتتیی بین دو یا چند متغیر با یمها به دور هتتند و یتمحدودپوال از این اکند. توابع کیمرا دشوار 

 پوال تعیین نمود.اای متفاوت را با استفاده از توابع کهای حاشیهیعتوز
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 و سایر مستندات( هاها، جدولیلی )مشتمل بر شکلاطالعات تکم

 . های مختلف و کوانتایل مربوط به آنهامقادیر دوره بازگشت -6جدول 

 دوره بازگشت

 متغیرهیک

 کاپوالی تی
 مقدار کوانتایل

 (s3m/دبی )

 مقدار کوانتایل

 دوره (MCMحجم )

 «یا»بازگشت 

 دوره

 «و»بازگشت 

2 36/1  65/2  3431/1  2315/0  

5 35/6  34/3  0252/6  5134/0  

10 53/3  46/13  3453/3  3334/0  

20 51/13  13/62  633/3  4301/0  

50 41/63  35/44  3364/3  0313/1  

100 43/33  30/143  03/16  2533/1  

200 35/162  66/305  344/13  315/1  

500 54/626  64/1033  34/25  3223/1  

1000 33/363  53/2661  306/66  3332/1  

 


