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بررسی دوره برگشت سریعترین باد ساالنه در ایستگاه بوشهر
محمد مرادی
دکترای هواشناسی ،استادیار و عضو هیات علمی پژوهشکده هواشناسی
تاریخ وصول1936/6/11 :

تاریخ پذیرش1937/7/11:

چکیده
در این پژوهش سریعترین سرعت باد ساالنه ایستگاه بوشهر در دوره آماری  0520-5102بررسی شد و با استفاده از رابطه گامبل نوع اول ،دوره
برگشت چند ساله برای این کمیت بدست آمد .برای محاسبه فراسنجهای مقیاس و محل رابطه گامبل ،از روشهای گرافیکی ،و عددی شامل
کمترین مربعات ،گشتاورها ،تقرب آماری مرتبه ای و بیشینه درشتنمائی استفاده شد .نتایج برآورد فراسنجهای مقیاس و محل برای محاسبه
دوره برگشت سریعترین باد ایستگاه بوشهر به روش گامبل نوع اول نشان داد که بر پایه میانگین مربع خطاها ،روشهای گشتاورها ،کمترین
مربعات ،گ رافیکی ،تقرب آماری مرتبه ای و بیشینه درشتنمائی به ترتیب کمترین تا بیشترین میانگین مربع خطاها را دارا می باشند .در نتیجه
روش گشتاورها برای محاسبه دوره برگشت سریعترین باد ایستگاه بوشهر در دوره آماری انتخابی از دقت بیشتری برخوردار است .بر این اساس
از روش گشتاورها برای محاسبه دوره برگشت سریعترین باد ساالنه ایستگاه بوشهر استفاده شد.از محاسبات دیده شد که سریعترین باد ایستگاه
بوشهر با دوره برگشت 52ساله 55/7،متر بر ثانیه 21 ،ساله 25/8 ،متر بر ثانیه 011 ،ساله 22/8 ،متر بر ثانیه و با دوره برگشت  0111ساله،
 52/5متر بر ثانیه برآورد شده است .بعالوه بیشترین سرعت باد روزانه ایستگاه بوشهر 25/1متر بر ثانیه است که در سال  0525رخ داده است
که دوره برگشت آن  517/5سال است .در سال  5105نیز سریعترین سرعت باد ایستگاه بوشهر  22متر بر ثانیه ثبت شده است که این مقدار
نیز بر اساس روش گشتاورها دوره برگشت  85/5ساله دارد.

کلید واژگان  :کمترین مربعات ،بیشینه درشتنمائی ،تقرب آماری مرتبه ای ،روش گشتاورها.
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مقدمه
رویدادهای حدی ،رویدادهائ شدید و تصادفی هستند که
بندرت رخ میدهند و در دنباله توزیع فراوانی ،همواره
دورتر از نقطه تمرکز توزیع قرار میگیرند .افزایش رخداد و
فراوانی رویدادهای حدی جوی و اقلیمی سبب شده است
تا بررسی آنها بویژه در سالهای اخیر همواره مورد توجه
پژوهشگران هواشناسی ،اقلیم شناسی ،آبشناسی و مهندسان
طراح قرار داشته باشد .این پژوهشگران در بررسی تغییر
وضع هوا ،خشکسالی و تغییر اقلیم ،فراوانی ،کنترل سیالب،
سدسازی و طراحی سازه های بزرگ مانند نیروگاه ها و
استفاده از انرژی باد ،سعی کرده اند تا با بکارگیری روشهای
آماری مناسب ،مقادیر حدی جوی را تحلیل و احتمال تکرار
آن را در زمانهای مختلف فرمول بندی نمایند .دمای بیشینه
مطلق ،بیشترین بارش روزانه و سریعترین سرعت باد
روزانه ،از مهمترین کمیتهای حدی جوی مورد توجه این
پژوهشگران میباشند.
از آنجائی که نقش گرمایش جهانی در تغییر اقلیم و تغییر
فراوانی و شدت رویدادهای حدی جوی بوسیله مدلهای
اقلیمی آشکار شده است (کارل و همکاران ،)0222،از این
رو برخی پژوهشگران هواشناسی و اقلیم شناسی مانند ذانگ
و همکاران ( ،)0221سلشی و کامبرلین ( )0226و روادکار
وکالکارنی ( )0222رخداد کمیتهای حدی جوی را در
ایستگاه های هواشناسی بررسی کرده اند و برخی نیز مانند
ویوکناندان ()0216و حسن و همکاران ( ،)0212طی مقاالت
متعدد ،مبانی آماری حاکم بر مقادیر حدی جوی را تحلیل
نموده اند .از آنجائی که در ابن پژوهش نیز مبانی آماری
یکی از مقادیر حدی جوی بررسی میشود ،از این رو به
برخی پژوهشهای گروه دوم اشاره میشود.
ویوکناندان طی مقاالت پی در پی(ویوکناندان و
همکاران ; 0210،ویوکناندان و روی ; 0210،ویوکناندان و
همکاران ; 0210،ویوکناندان 0215 ،و ویوکناندان )0216،
تابع توزیع گامبل و فریچت را روی مقادیر حدی بارش ،دما
و سرعت باد ایستگاه هواشناسی خانیکوماری در جنوب هند
(در موقعیت  77/526شرقی و  2/222شمالی) ،بکار برد و
نشان داد که تابع توزیع گامبل برای مقادیر حدی بارش و
دما و تابع توزیع فریچت برای مقادیر حدی سرعت باد این
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منطقه مناسب تر میباشد .این پژوهشگر همچنین روشهای
محاسبه پارامترهای تابع چگالی را روی مقادیر حدی
مختلف مانند ،دمای کمینه و بیشینه سطح زمین ،بیشترین
سرعت باد و بیشترین بارش ارزیابی کرد .او نشان داد که
برای برآورد دمای بیشینه سطح زمین ،روش لوگ نرمال نوع
سوم و برای برآورد دمای کمینه روش لوگ پیرسون نوع
سوم مناسب ترین روش میباشد.
حسن و همکاران نیز در یک سلسله مقاالت ( حسن0212 ،
; حسن و همکاران 0219 ; 0210 ; 0211 ،و )0212
مقادیر حدی دما و بارش را بطور موردی در مناطق مختلف
مالزی و پنانگ بررسی و مدل سازی کردند .این پژوهشگران
در دوره آماری  1321-0210برای بیست و دو ایستگاه
هواشناسی دمای روزانه و بیشینه دما را بررسی کردند و با
بکارگیری دو روش گشتاورها و بیشینه درشتنمائی،
پارامترهای تابع توزیع گامبل را برآورد کردند .آنها در ادامه
دوره برگشت  622 ،102و  322ماهه مقادیر حدی دما را
برای ایستگاههای تحت بررسی بدست آوردند.
از جمله پژوهشگران آبشناسی که از توابع آماری مناسب
برای تحلیل فراوانی سیالب استفاده کردهاند ،می توان به
کارماکار و سیمونویچ ( )0223و شی و همکاران ()0212
اشاره کرد .کارماکار و سیمونویچ نشان دادند که توابع
ناپارامتری ،در تحلیل دبی اوج -حجم رواناب ،دبی اوج –
مدت و حجم رواناب-مدت توانمند می باشند .شی و
همکاران با بررسی دوازده ایستگاه آبشناسی در چین ،نشان
دادند که تابع توزیع احتمال لجستیک تعمیم یافته روی
دادههای فراوانی دبی کمینه هفت روزه مناسبتر میباشد.
در ایران نیز پژوهشگران زیادی مقادیر حدی جوی را
بررسی کردهاند و توابع مختلفی را نیز برای هر کمیت حدی
بکار بردهاند که برای نمونه به تقوی و محمدی ()0227
میتوان اشاره کرد .آنها روند و دوره برگشت شاخصهای
حدی را برای ایستگاه هواشناسی تهران در دوره آماری
 1351-0229و نیز برای چند ایستگاه نمونه در دوره آماری
ده ساله بررسی کردند و نشان دادند که دوره برگشت
نمایههای گرم ،سرد و بارشی طوالنی تر شده است و
فراوانی رخداد شاخصهای سرد نیز کاهش یافته است.
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هدف از این تحقیق محاسبه دوره برگشت برای مقادیر

احتمال گامبل برای متغیرهای    x  به صورت

حدی بیشترین سرعت باد روزانه ایستگاه بوشهر در دوره

زیر نوشته میشود (گامبل: )1362 ،

آماری  1351-0215بر اساس رابطه گامبل میباشد .برای
محاسبه فراسنج های مقیاس و محل در این پژوهش،
روشهای مختلفی بکار گرفته شد که بر اساس میانگین
مربعات خطا بهترین روش انتخاب و در محاسبات استفاده
شد.

مواد و روشها
ایستگاه بوشهردر موقعیت  52درجه و  52دقیقه طول
جغرافیائی شرقی و  02درجه و  53درجه عرض جغرافیائی
شمالی با ارتفاع  13/6متر از سطح دریا ،از سال 1351
تاسیس شده است و پس از چند جابجائی در سالهای 1361

( )1

]])

x



()]exp[  exp[ 

x



(exp[ 
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f ( x) 

در این معادله  و  به ترتیب ،فراسنجهای مقیاس و
محل 1و )  f ( xتابع چگالی احتمال میباشد .تابع تجمعی
این توزیع نیز با رابطه زیر مشخص میشود( سامی و
همکاران: )0216 ،
( )0

]])

x



(F ( x)  exp[  exp[ 

از معادله ( )0میتوان  xرا بر حسب ) F ( xبازنویسی
کرد(راسموسون و گوتام: )0229 ،

]])x     Ln[ Ln[ F ( x

()9
1

 ، F ( x )  1  p  1 که در آن p

و  ،1371سرانجام به فرودگاه بوشهر منتقل شده است.

از آنجائی که
T
تابع احتمال و  Tدوره برگشت بر حسب سال است ،از این

گسستگی است ولی سریعترین سرعت باد روزانه در این

رو با بکارگیری اندیس  ، Tمعادله ( )9به صورت زیر

دادههای این ایستگاه در دو ماهه اول سال  1373دارای
سال نیز از بین سریعترین باد ماههای بعد استخراج شد.
بنابراین برای بررسی سریعترین باد روزانه در سالهای
مختلف ،دوره آماری  1351-0215انتخاب شد .در این
دوره ،این دادهها از سازمان هواشناسی گرفته شد .بررسی

بازنویسی میشود(ویوکناندان: ) 0215 ،
( )2

]]

1
T

در معادله فوق متغیر yT

xT     Ln[  Ln[1 

که به متغیر کاهش یافته گامبل

دادههای فوق برای آشکارسازی خطاهای فاحش ،نشان داد

معروف است ،به صورت زیر تعریف میشود (ویکاندان،

که پنج داده مشکوک در بین دادهها قرار دارد .بیشترین

:)0216

سرعت باد روزانه در ماه نوامبر سال  0219به مقدار  03متر
بر ثانیه و در ماه می  0212به مقدار  95متر بر ثانیه ثبت شده
است .از مقایسه این دادهها با ایستگاه بوشهر ساحلی ،این
دو داده مشکوک تایید شد .بیشترین سرعت باد روزانه در
ماه می سال  ،1353در ماه مارس سال  1363و در ماه اکتبر

()5

]]

1

yT   Ln[  Ln[1 

T
بنابراین رخداد  xTبا دوره برگشت  Tسال از رابطه زیر

بدست میآید(ویکاندان و همکاران: )0210 ،

xT    yT

()6

سال  1373به ترتیب  99 ،93و  91متر بر ثانیه ثبت شده

فراسنجهای مقیاس و محل به روشهای گرافیکی و عددی

است که با مقایسه با ساعتهای قبل و بعد از رخداد و نیز

برآورد میشوند .از مهمترین روشهای عددی(بیسکو و

قضاوت کارشناسی به عنوان باد جستی مورد تایید قرار

همکاران )0215،میتوان به روش گشتاورها ( ،)MOMبیشینه

دادههای سریعترین باد ساالنه ایستگاه همدیدی
گرفت .

درشتنمائی( ،)MLMتقرب آماری مرتبه ای( )OSAو

بوشهر طی دوره آماری  65ساله ،از نظر وجود روند بررسی

کمترین مربعات( 2)LSMاشاره کرد.

شد .بررسی خط روند ،وجود روند صعودی ضعیفی را نشان
داد که در سطح اعتماد  35درصد با آزمون من-کندال
آزمایش شد و مورد تایید قرار نگرفت.
در زیر با نگاهی کوتاه به مبانی نظری ،نحوه برآورد
ضرایب تابع توزیع گامبل بررسی میشود .تابع چگالی

1 scale and local parameters
2 Method of Moments, Maximum

Likelihood Method, Order Statistics
Approach, Least Square Method.
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روش گرافیکی
در این روش پس از مرتب کردن دادهها از کوچک به بزرگ،
از یک تابع احتمال تجربی مانند )  P ( xiاستفاده میشود :
i  0.44
)(7
P ( xi ) 
N  0.12
در این رابطه N ،تعداد دادهها و  iشماره ردیف داده  iام در
سری زمانی مرتب شده میباشد .تابع فوق به رابطه تجربی
گرینگورتن 1معروف است .برای هر  x iکه تابع احتمال آن
)  P ( xiمشخص شده استyi   Ln[ Ln[ P( xi )]] ،
بدست میآید.

با پالت کردن مقادیر  xiو yi

و برازش یک تابع خطی به

دادههای فوق ،فراسنجهای مقیاس و محل بدست
میآیند(شبری: )0220 ،
)(X  

)(2

1



Y 

-0-0روش گشتاورها
روش گشتاورها بر اساس میانگین و انحراف معیار سری
زمانی داده شده بنا شده است .در این روش فراسنجهای
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که در آن P ( xi ) ،از رابطه تجربی گرینگورتن که در معادله
( )7آورده شده است ،بدست میآید.
-2-0روش بیشینه درشتنمائی
در این روش تابع درشتنمائی روی سری دادهها به صورت
زیر است (میونگ: )0229 ،
)(19

N y 
y 
1 N
L( ,  )  ( ) EXP[   [( i
)  EXP[ ( i
]]])
i 1




لگاریتم تابع درشتنمائی نیز که با ]) l  Ln[ L( , 
تعریف شده است ،به صورت زیر نوشته میشود :
)(12

N y 
N
y 
l   NLn(  )   {( i
)   [ ( i
}])
i 1
i 1



برای برآورد فراسنجهای مقیاس و محل ،تابع درشتنمائی باید
بیشینه شود .برای اینکار مشتق این تابع نسبت به فراسنجهای
یاد شده باید صفر باشد .بنابراین دسته معادالت زیر باید حل
شود(مییر و همکاران: )0222 ،
)(15

2
2
2
l
l
 l
 l
 l
0 ,
0 ,
0 ,
0 ,
0
2
2






برای حل معادالت فوق از روش تکرار نیوتن -رافسون

0

استفاده میشود .در این الگوریتم ابتدا از روش گشتاورها

مقیاس و محل از روابط زیر بدست میآیند(ویوکناندان و

مقادیر   old   Gو   old  Gدر نظر گرفته میشود و

روی ;021،الشنشوری و رمضان: )0210،

سپس ،مشتقهای مرتبه اول و دوم محاسبه میشود و مقادیر
6





  x  

)(3
)(12

در این معادالت x ،میانگین و  انحراف معیار سری زمانی

جدیدی برای فراسنجهای فوق بدست می آید .مقادیر جدید
با مقادیر قبلی مقایسه می شود .این مراحل تا جائی ادامه
میباید که اختالف مقادیر جدید و قبلی از یک مقدار انتخابی
کوچک کمتر شود (مهدی و آشکار.)0222،

داده شده میباشد   0.5772157 .عدد ثابتی است که

-5-0روش تقرب آماری مرتبه ای

به تقریب اویلر معروف است.

در این روش که بر اساس تکنیک لیبلیان( ،لیبلیان )1372،بنا

-9-0روش کمترین مربعات
در این روش فراسنجهای مقیاس و محل تابع گامبل به ترتیب
از روابط زیر برآورد میشود(دودا و همکاران: )0221 ،
)(11

)(10

شده است ،دادههای حدی دیدبانی شده ،به k
 mعنصر تقسیم میشود به طوریکه . N  k  m  m
در این رابطه  Nتعداد دادههای مورد بررسی و  mتعداد
زیر گروه و

N
N 2
2
[  xi ]  N  xi
i 1
ˆ  Ni 1
N
N
] N  xi yi  [  xi ][  yi
i 1
i 1
i 1

زیر گروه ،کوچکترین و عنصر آخر هر زیر گروه ،بزرگترین

ˆ  x 

عنصر میباشد .در ادامه مجموع عناصر ستونها از رابطه زیر

ˆ N

}]]) {  Ln[  Ln[ P ( xi
N i 1

1. Empirical Gringorten Formula

باقیمانده دادهها است .پس از این کار دادههای هر گروه از
بزرگ به کوچک مرتب میشوند .به طوریکه عنصر اول هر

محاسبه میشود(: )AERB,2008

2. Newton-Raphson Algorithm
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k
S j   X ij
,
)j  1, 2,..., m (16
i 1
با مشخص شدن مجموع عناصر هر ستون ،فراسنجهای اولیه

آلفا و بتا که به ترتیب با   و   نشان داده شدهاند ،از
روابط زیر بدست میآیند :
1 m
)(17
 amj S j
k j 1
1 m
)(12
    bmj S j
k j 1
در این معادالت am ،و  bmضرایب وزنی تکنیک فوق
میباشند .اگر تعداد عناصر باقی مانده صفر باشد آنگاه

 

پارامترهای توزیع     و     میباشند .در
صورتی که  m  0معادلههای ( )17و ( )12با کمی تغییر
برای عناصر باقیمانده نیز نوشته میشود :
)(13

m

    amj S j
j 1
m

)(02

    bmj S j
j 1

در این معادالت  S jها مجموع عناصر باقیمانده است .اگر
تعداد دادهها  mباشد ،آنگاه پارامترهای توزیع     و
    میباشند .در غیر اینصورت پارامترهای آلفا و بتا

به صورت زیر محاسبه میشوند(ویکاندان و روی: )0210 ،
)(01
)(00

بر پایه مبانی نظری ،روشهای مختلفی برای برآورد
فراسنجهای مقیاس و محل روی دادههای سریعترین باد
روزانه ایستگاه بوشهر بکار گرفته شد که نتایج آن در زیر
بررسی میشود.
روش گرافیکی برای تعیین پارامترهای مقیاس و محل در
شکل 1نشان داده شده است .از این شکل دیده میشود که
بین

سریعترین

باد

روزانه

ایستگاه

بوشهر

و

]])  ، yi   Ln[ Ln[ P( xiرابطه خطی با معادله
 wspd max 24  3.442  0.2191yiوجود دارد .از این
رابطه بر اساس معادله ( )2فراسنجهای مقیاس و محل
برآورد شد و مقادیر سریعترین باد با استفاده از معادلههای
( )5و ( )6محاسبه شد .نتایج در شکل  1نشان داده شده
است .از این شکل دیده میشود که مقادیر سریعترین باد
برآورد شده با روش گرافیکی با باد واقعی تطابق مناسبی
دارد .شکل 0اختالف سریعترین باد واقعی و برآورد شده با
روش گرافیکی را نشان میدهد .از این شکل دیده میشود
که در سرعتهای پایین و باال ،باد برآورد شده با روش
گرافیکی از مقدار واقعی کمتر است و در بقیه سرعتها ،این
باد بیشتر از باد واقعی تخمین زده شده است .میانگین مربع
خطاها در این روش  1/0726متر بر ثانیه میباشد.

  t   t  

از آنجائی که میانگین و انحراف معیار سریعترین باد در دوره

  t    t  

آماری به ترتیب  12/91و  5/520متر بر ثانیه برآورد شد ،از

که در آن  tو  t به صورت زیر تعریف میشوند :
)(09

نتایج و بحث

این رو فراسنجهای مقیاس و محل بر اساس روش

km
N
m

t

t 

گشتاورها از معادلههای ( )3و ( )12برآورد و مقادیر
سریعترین باد با این کمیتها ،محاسبه شد .نتایج در شکل9
نشان داده شده است .از این شکل دیده می شود که مقادیر

)(02
N
بر اساس الگوریتم گفته شده در این بند ،فراسنجهای مقیاس

گرافیکی ،با باد واقعی تطابق مناسبی دارد .شکل  2اختالف

و محل برای محاسبه دوره برگشت دادههای سریعترین باد

سریعترین باد واقعی و برآورد شده با این روش را نشان

ایستگاه بوشهر در دوره آماری  ،1351-0215محاسبه شد .بر

میدهد .از این شکل دیده میشود که در این روش اختالفها

اساس مربع میانگین خطاها ،بهترین روش نیز ارزیابی گردید.

نسبت به روش گرافیکی کمتر است .میانگین مربع خطاها

سریعترین باد برآورد شده با روش گشتاورها مشابه روش

در این روش  1/0972متر بر ثانیه میباشد.

بررسی دوره برگشت سریعترین باد ساالنه در ایستگاه بوشهر
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در روش کمترین مربعات ،فراسنجهای مقیاس و محل از

شده با این روش را نشان میدهد .از این شکل دیده میشود

معادله های ( )11و ( )10برآورد و مقادیر سریعترین باد با

که در این روش اختالفها مانند روش گرافیکی است.

این کمیتها ،محاسبه شد .مقادیر سریعترین باد برآورد شده

میانگین مربع خطاها در این روش  1/0729متر بر ثانیه

در این روش مشابه روش گرافیکی ،با باد واقعی تطابق

میباشد.

مناسبی دارد .شکل  5اختالف سریعترین باد واقعی و برآورد

در روش بیشینه درشتنمائی ،فراسنجهای مقیاس و محل بر

شده با این روش را نشان میدهد .از این شکل دیده میشود

اساس الگوریتم ارائه شده برآورد گردید و مقادیر سریعترین

که در این روش اختالفها در مقادیر باالی سرعت خیلی

باد با این کمیتها ،محاسبه شد .مقادیر سریعترین باد برآورد

بیشتر از روش گرافیکی است در حالیکه در مقادیر کمتر،

شده در این روش مشابه روش گرافیکی ،با باد واقعی تطابق

اختالفها خیلی کم میباشد .میانگین مربع خطاها در این

مناسبی دارد .شکل  6اختالف سریعترین باد واقعی و برآورد

روش  1/5601متر بر ثانیه میباشد.
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در روش تقرب آماری مرتبه ای ،دادههای سریعترین باد دوره

نشان میدهد .میانگین مربع خطاها در این روش  1/5231متر

آماری  65ساله ،به شش زیر گروه ده عضوی تقسیم شد و

بر ثانیه میباشد.

پنج عضو نیز باقی ماند .زیر گروه ها ابتدا مرتب شدند و

نتایج برآورد فراسنجهای مقیاس و محل و نیز میانگین مربع

مجموع ستونی زیر گروه ها بر اساس معادله ( )16بدست آمد

خطاها برای همه روشهای شرح داده شده در این پژوهش در

و بر پایه معادالت ( )17و ( )12فراسنجهای اولیه با   و

جدول  1آورده شده است که بر اساس کمترین میانگین مربع

  برآورد شدند .چون تعداد عناصر باقیمانده غیر صفر بود،

خطاها مرتب شده است .از ستون آخر این جدول دیده

با استفاده از معادلههای ( )13و ( ،)02فراسنجهای مقیاس و

میشود که روش گشتاورها دارای کمترین میانگین مربع خطا

محل به صورت نهائی برآورد شدند و مقادیر سریعترین باد

و روش بیشینه درشتنمائی بیشترین میانگین مربع خطا را دارا

با این کمیتها ،محاسبه شد .مقادیر سریعترین باد برآورد شده

میباشد .در نتیجه روش گشتاورها برای محاسبه دوره

در این روش مشابه روش بیشینه درشتنمائی است .شکل 7

برگشت سریعترین باد ایستگاه بوشهر در دوره آماری انتخابی

اختالف سریعترین باد واقعی و برآورد شده با این روش را

از دقت بیشتری برخوردار است.
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پارمتر محل β

پارامتر مقیاس α

میانگین مربع خطاها

گشتاورها

15/736

2/950

1/0927

کمترین مربعات

15/7271

2/5690

1/0729

گرافیکی

15/7122

2/5622

1/0726

تقرب آماری مرتبه ای

16/1722

9/5312

1/5231

بیشینه درشتنمائی

16/2113

9/5369

1/5601

انواع روشها

در شکل  2دوره برگشت سریعترین باد ایستگاه بوشهر در

قرار گرفته است .مقادیر دوره برگشت سریعترین باد ایستگاه

دوره آماری انتخابی بر اساس روشهای مختلف برای سالهای

بوشهر در جدول  0آورده شده است .با محاسبه خطای معیار

بین  0تا  1222سال ،نشان داده شده است .چون روش

که جذر واریانس دوره برگشت میباشد ،کرانهای باال و پایین

گرافیکی با روش کمترین مربعات و روش تقرب آماری

نیز برای سریعترین باد بوشهر محاسبه شد .در شکل  3دوره

مرتبهای با روش بیشینه درشتنمائی تفاوت زیادی نداشت و

برگشت سریعترین باد بر اساس روش گشتاورها و کرانهای

خطوط مربوط به این مقادیر روی هم قرار میگرفت ،از این

باال و پایین برای سریعترین باد بوشهر نشان داده شده است.

رو در شکل فوق روشهای گرافیکی و تقرب آماری مرتبهای

از این شکل دیده میشود که بر اساس روش فوق ،سریعترین

نشان داده نشدهاند .از این شکل دیده میشود که روش

باد با دوره برگشت  1222ساله  25/3متر بر ثانیه است که بین

کمترین مربعات بین دو روش گشتاورها و بیشینه درشتنمائی

مقادیر  93و  59متر بر ثانیه تغییر میکند.

دوره برگشت(سال)

گشتاورها

کمترین مربعات

گرافیکی

تقرب آماری مرتبه ای

بیشینه درشتنمائی

2
3
5
10
25

17.4
19.7
22.3
25.6
29.7

17.4
19.8
22.6
26.0
30.3

17.4
19.8
22.6
26.0
30.3

17.5
19.4
21.6
24.3
27.7

17.3
19.3
21.4
24.1
27.5

بررسی دوره برگشت سریعترین باد ساالنه در ایستگاه بوشهر
50
100
200
500
1000

32.8
35.8
38.8
42.8
45.9

33.5
36.7
39.9
44.1
47.2

نتیجه گیری
بر پایه بررسی مطالب بندهای پیش ،عالوه بر این که تمامی
شکلها و جدولهای ارائه شده در بند نتایج و بحث به عنوان
نتایج این تحقیق در نظر گرفته میشود ،بلکه موارد زیر نیز
به عنوان نتایج موردی ارائه میشود :
روشهای گرافیکی و تقرب آماری مرتبهای با روش بیشینه
درشتنمائی در برآورد فراسنجهای مقیاس و محل تفاوت
قابل توجهی ندارد ولی روشهای گشتاورها و کمترین
مربعات با روش درشتنمائی متفاوت میباشند بطوریکه
روش کمترین مربعات بین دو روش گشتاورها و بیشینه
درشتنمائی قرار گرفته است .این نتیجه نشان میدهد که
روش گشتاورها مقادیر بیشینه را بیشتر از روش بیشینه
درشتنمائی برآورد میکند.
در طراحی سازههای بزرگ مانند نیروگاههای اتمی ،روش
تقرب آماری مرتبهای برای محاسبه دوره برگشت ،به دلیل
کاهش برآورد مقادیر بیشنه ،بیشتر مورد توجه قرار دارد.
عملیاتی کردن این روش بر روی دادههای ایستگاههای
همدیدی ،از نتایج این پژوهش است که برای نخستین بار
در ایران بکار گرفته شده است.

33.5
36.7
39.9
44.1
47.2

34
30.2
32.7
35.2
38.5
41.0

30.0
32.6
35.1
38.4
40.9

نتایج برآورد فراسنجهای مقیاس و محل برای محاسبه دوره
برگشت سریعترین باد ایستگاه بوشهر به روش گامبل نوع
اول نشان داد که بر پایه میانگین مربع خطاها روش
گشتاورها ،روش کمترین مربعات ،روش گرافیکی ،روش
تقرب آماری مرتبهای و روش بیشینه درشتنمائی به ترتیب
کمترین تا بیشترین میانگین مربع خطاها را دارا میباشند .در
نتیجه روش گشتاورها برای محاسبه دوره برگشت
سریعترین باد ایستگاه بوشهر در دوره آماری انتخابی از دقت
بیشتری برخوردار است.
در دوره آماری انتخابی ،بیشترین سرعت باد روزانه ایستگاه
بوشهر 93/2متر بر ثانیه است که در سال  1353رخ داده
است .بررسی دوره برگشت این کمیت با روش گشتاورها
نشان داد که این مقدار دوره برگشت 027/0ساله دارد .در
سال  0212نیز سریعترین سرعت باد ایستگاه بوشهر  95متر
بر ثانیه ثبت شده است که این مقدار نیز بر اساس روش
گشتاورها دوره برگشت آن  20/3سال است .سریعترین باد
ایستگاه بوشهر با دوره برگشت  52ساله 90/2 ،متر بر ثانیه
است که میتواند بین 02/0و  96/2متر بر ثانیه تغییر نماید.
این کمیت با دوره برگشت  122ساله به  95/2متر بر ثانیه
میرسد که کرانهای پایین و باالی آن به ترتیب  91/1و
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