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 مقدمه )شرح مساله(

 هایزیرساختبه طراحی نیاز  علتبه وانی سیالب در یا نزدیک نقطه اتصال دو انشعاب رودخانه،اتحلیل فر

 هایجریانگرفتگی با  آب تأثیرتحتو ممکن است  گیرندمیقرار  هارودخانهکه اغلب در کنار نقاط اتصال متفاوتی 

های هیدرولوژیکی در نقطه اتصال بود داده. کمزیاد از یکی یا دو انشعاب جریان قرار بگیرند، مورد توجه بوده است

متغیره ضروری است موجب ایجاد چالش در برآورد سیالب در نقاط رودخانه که برای تحلیل فراوانی سیالب تک

سیالب در نقطه تقاطع دو انشعاب  فراوانیدر این مطالعه یک فرآیند عملی برای تحلیل  .شودمیاتصال رودخانه 

ریسک سیالب  برآوردکارایی و مزایای توابع مفصل برای  .شودمیوابع مفصل ارایه ترودخانه بر مبنای روش 

 . شودمیغربی ایران بررسی های ثبت شده رودخانه دز در جنوببا استفاده از داده چندمتغیره

 هاترین یافتهمهم

 بکاره با استفاده از توابع مفصل آوردن تخمین ریسک سیالب دو متغیر در این تحقیق یک روش نوین برای بدست

روش سازی شود. باالدست رودخانه مدل هایسیالبکه وقوع همزمان  سازدمیشده است که این امکان را مهیا  گرفته

 هایسیالبترکیب وقوع بکار گرفته شده تا همزمانی  ایران غربیهای رودخانه دز در جنوبمذکور با استفاده از داده

متغیره هر یک از انشعابات وانی سیالب تکاتحلیل فر نماید. قطه تقاطع این رودخانه را تعییندر ن انشعابات باالدست

بر  .کنندمیکه هر دو سری دبی اوج ساالنه از توزیع لوگ پیرسون تیپ سه تبعیت  دهدمیباالدست رودخانه نشان 

تابع مفصل در  ترینمناسبعنوان هوگارد به -های نکویی برازش تابع مفصل گامبلاساس ارزیابی گرافیکی و نیز معیار

باالدست  هایسیالب توأم بازگشت، احتمال شرطی و دوره توأم احتمالتوزیع  بین توابع مفصل مورد مطالعه انتخاب شد.

این روش در کنار پیچیدگی نسبی آن  پذیریو انعطاف مزایامنتخب برآورد گردید. نتایج بیانگر  مفصلبا استفاده از تابع 

ضیات متغیره موجب جلوگیری از فرعالوه، این مورد مشخص شد که استفاده از برآورد ریسک سیالب چندبود. به

  . شودمی هارودخانهتصال اوقوع سیالب در انشعابات باالدست نقطه کامل  ناصحیح استقالل یا وابستگی
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 اهمیت موضوع

یدرولوژیکی ه وسیعی از مسایل هطور گسترده در دامنتک متغیره ریسک سیالب به تحلیل اخیرهای دهه در

بردون انشرعاب  هاییرودخانره. این تحلیل بررای شودمیموارد بر دبی اوج سیالب تمرکز  اغلبکار رفته که در به

متغیره یک روش قابرل اطمینران در یرا نزدیرک نقراط اتصرال ریسک سیالب به شکل تک برآورد. باشدمیمفید 

بزرگری سریالب و موجرب تشردید  باشرندمی ترأثیر داراینیست به این علت کره انشرعابات رودخانره  هارودخانه

نظرر گررفتن منرابع  رمتغیره بکار رود کره شرامل دک چندین گونه موارد نیاز است که تحلیل ریسا. در شوندمی

 باشردمیمتغیره گیری توابع مفصل یک ابزار موثر برای تحلیل ریسک چندکار. بهشودمیمتفاوت ریسک سیالب 

مفصرل بررای  توابرع علت مزایای متفاوت این روش،ت. بهدر هیدرولوژی معرفی شده اسکه در طی سالیان اخیر 

هیدرولوژی  رعنوان یک مساله مهم تحلیل ریسک دمتغیره در نقطه اتصال رودخانه بهتحلیل ریسک سیالب چند

 . اندقرار گرفتهمورد کاربرد 


