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 29-413-111 شماره:

 94/19/1421  تاریخ:

 بررسی و تحلیل سختی و مدت بارش با استفاده از توابع کوپال  عنوان:

 امیراحمد دهقانی، لیال رحیمی، خلیل قربانی، محمد عبدالحسینی  نویسنده)گان(:

 29-413-111  طرح تحقیقاتی شماره شناسه منبع یافته:

  سختی، مدت بارش، کوپال، شاخص بارش استاندارد، دوره بازگشت های کلیدی:واژه

 هاترین یافتهمهم

  نتیجه نهایی بررسی معیارهای نیکویی برازش و نمودارهای نیکویی، حاکی از آن است که برای هر دو مشخصه

 باشد.ها مناسبتر مینسبت به سایر توزیع یافتهعمیمسختی و مدت، تابع توزیع پارتوی ت

 ها دارد. نتایج نشان داد که کوپالی مقادیر حدی گامبل برازش بهتری بر داده 

 

 های کوتاهیافته

  علمی
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 مقدمه )شرح مساله(

دهنده بارش ( معیاری است برای پایش خشکسالی، اما مقادیر مثبت آن نشانSPIشاخص بارش استاندارد )

 2، 4،6های زمانی توان برای دورهو مقادیر منفی آن معنای عکس دارد. این معیار را میبیشتر از حد متوسط بوده 

نشان از وضعیت مرطوب منطقه دارد، که الزم است  SPIماه و بیشتر محاسبه نمود، مقادیر بیشتر از یک در شاخص 

منظور پایش و بررسی  بهشاخص استاندارد بارش معموالًبرای مدیریت منابع آب و سیالب مورد توجه قرار گیرد. 

های بارش با شود، ولی این تحقیق با رویکردی متفاوت و از دیدگاه تولید سیالب به مشخصهخشکسالی استفاده می

های ماهانه بارش ایستگاه بر روی داده مقادیر سه ماهه این شاخص مطالعهدر این نگرد. سختی باالتر از یک می

های سختی و مدت آن برآورد گردیده است سپس با کمک ارازکوسه واقع در استان گلستان تعیین شده و مشخصه

ها تعیین گردیده و نهایتًا متغیره بهترین تابع توزیع برازش یافته بر روی هر یک از مشخصهانواع توابع توزیع تک

متغیره، دومتغیره و دوره تغیره بر روی آنها انجام شده است، همچنین دوره بازگشت وقایع تکمتحلیل فراوانی دو

 . متغیره نیز برآورد شده استبازگشت شرطی دو

 

 اهمیت موضوع

 باشد،در مدت تداوم میشدت، سختی، مدت، عمق بارش دارای مشخصاتی مانند  بارش یاز آنجا که پدیده

تواند منجر به نتایجی قادر به تحلیل کامل وقایع نبوده و در بسیاری از موارد می آن، یهمتغیریک تحلیل فراوانی 

عنوان در این تحقیق استفاده از توابع کوپال به تحلیل فراوانی دو مشخصه سختی و مدت به همراه با خطا شود.

( SPIص بارش استاندارد )های مهم بارش پرداخته شده است. جهت تعیین سختی از مقادیر سه ماهه شاخمشخصه

متغیره بهترین تابع توزیع ایستگاه ارازکوسه واقع در استان گلستان استفاده شد. سپس با کمک انواع توابع توزیع تک

ها تعیین گردیده و نهایتاً تحلیل فراوانی دو متغیره بر روی آنها انجام شده یافته بر روی هر یک از مشخصهبرازش

 متغیره، دومتغیره و دوره بازگشت شرطی دو متغیره نیز برآورد گردید. گشت وقایع تکاست. همچنین دوره باز
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 

 . سختی مدت بارش هایکوپالی منتخب بر روی دادهنتایج  -1 شکل

 

 . «و»و « یا»لت متغیره در حامتغیره و دومقایسه مقادیر دوره بازگشت یک -1 جدول

رهتغیمدوره بازگشت یک مدت)ماه( حد آستانه حد آستانه سختی  
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نمودار دوره بازگشت توأم  -9 شکل
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 نمودار دوره بازگشت شرطی -4 شکل
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