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 خالصه

ساعته آنها باا دوره بازشتا     42بارش های منتخب اردبیل و تعیین حداکثر های اتفاق افتاده در برخی از ایستگاههدف از این تحقیق تجزیه و تحلیل بارش

اساتفاده    Easy FitوSpss هر یک از ایساتگاه هاا از نارف افزارهاای      برای تعیین مناسب ترین تابع توزیع احتمالی حداکثر بارش روزانه باشد.مختلف می

و لاوگ   3پارامتری، پیرسون تیا   3و  4مال مال، لوگ نریعنی نررایج در هیدرولوژی هف  تابع توزیع ایستگاه هواشناسی و  11آمار  . برای این کار ازشد

اسامیرنف و اندرساون    –هاای نواویی بارارزش کاای اساوولر، کلماوشراف       . با استفاده از آزموناستفاده شد مبلاپارامتری و ش 4، شامای 3سون تی  پیر

هاای ماورد ماالعاه    کمتارین تااابق را در ایساتگاه    نرمالنتایج نتان داد توزیع . تی حداکثر بارش روزانه تعیین شدترین تابع توزیع احتماالدارلینگ مناسب

ایستگاه از تاابع   3پارامتری و  3ایستگاه از تابع توزیع لوگ نرمال  3پارامتری و  3ایستگاه از تابع توزیع پیرسون  5ایستگاه مورد بررسی  11در کل از . رددا

بارای   ،با داشتن حداقل خاای آمااری  پارامتری 3پیرسون  توزیع ، تابعبینی حداکثر بارش روزانهدر پیشیند. نماپارامتری تبعی  می 3توزیع لوگ پیرسون 

توزیاع   تاابع  ای مختلف با اینهشود برآورد مقادیر حداکثر بارش روزانه در دوره بازشت بوده و پیتنهاد داده می ترین تابع توزیع مناسب ها اکثر ایستگاه

 .  صورت شیرد
 

 Easy Fit، آزمون نکویی برارزش،   Spssتابع توزیع احتمالی، دوره بازگشت، مات کلیدی: کل
 

 

  مقدمه .1

 
هاای سااحی اسا . هرشااه شادت بارنادشی از       ترین موضوع در هیادرولوژی آب ترین و در واقع اساسیرواناب از مهم -بحث رواناب و راباه بارندشی

باا توهاه باه رژیام بارشای       .شاود به رواناب تبدیل مای  حوزه آبخبز بختی از آب حاصله از بارندشی در ساح ظرفی  نفوذ آب به داخل خاک بیتتر باشد

)قناواتی و   کناد ایجااد مای  هاای مختلاف   هاای زمساتانه پدیاده سایل و پیامادهای نااشوار آن را در مقیاا        هاای رشبااری و نیاز ذوب بارف    کتور، بارش

تجزیاه و تحلیال    ماالعات متعددی در اقصی نقاط دنیا در مورد تحلیل فراوانی حداکثر بارش روزانه انجاف شده اس .به همین دلیل . ]1[ (.1333همواران،

، بنابراین تابع توزیع احتمال ابزاری موثر و مفید بارای توصایف هاامع هار     اسبات احتماالتی اموان پذیر نیس های هیدرولوژی بدون وارد شدن به محداده

هاای نواویی بارارزش    با بهره شیری از آزمون   ]3[. (1332)و همواراناسمعلی . ]4[  (.4003باشد) ویک و هو ، ا هیدرولوژیوی میغییر هواشناسی یمت
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تارین  گ نرمال سه پاارامتری االاب  ها نتان داد که توزیع لونتایج آن .حداکثر بارش روزانه در حوزه آبخیز نمین پرداختندهای احتماالتی به بررسی توزیع

هاای نواویی بار    ، از نظار آزماون   شهای حداکثر بار. باور کلی تابع توزیع نرمال سبب بررسی سری دادههای مورد ماالعه اس هدر ایستگا توزیع مناسب

ای در رابااه  ماالعاه  ]2[.(1333اکبری و هموااران )  .های مختلف نتان داد دوره بازشت ارزش، کمترین تاابق را در پیش بینی حداکثر بارش روزانه در

تارین تاابع توزیاع احتمااالتی حاداکثر      ه در این تحقیق هه  انتخااب مناساب  با همین موضوع در حوزه آبخیز قره سو واقع در استان اردبیل انجاف دادند ک

برای ایان منظاور ابتادا     ،ردنداستفاده ک  Easy Fitو Spss سو از نرف افزار های داخل و خارج از حوزه آبخیز قرهساعته در هر یک از ایستگاه 42ارش ب

مبال انتخااب و   اپاارامتری و ش  4، شاماای  3، لوگ پیرسون تی 3، پیرسون تی  پارامتری 3و4متداول در هیدرولوژی یعنی نرمال، لوگ نرمال  هف  توزیع

سااعته   42ی حاداکثر باارش   یع احتمااالت ترین تابع توزاسمیرنف و اندرسون مناسب –، کلموشراف اسوولرون های نوویی بر ارزش کایبا استفاده از آزم

. بااور کلای تاابع توزیاع     در ایستگاه های مورد ماالعه اس  ترین توزیع مناسبوزیع لوگ نرمال سه پارامتری االب. نتایج حاصله نتان داد که تتعیین شد

. نیوزاد و همواران های بازشت  مختلف نتان داددورهر، کمترین تاابق را در پیش بینی حداکثر بارش روزانه دهای نوویی بر ارزشاز نظر آزمون نرمال

اقداف به تعیین بهتارین  ای در خصوص حداکثر بارش روزانه در حوزه کارون شمالی با استفاده از هت  تابع توزیع رایج در هیدرلوژی ماالعه  ]5[.(1335)

. نتایج نتان داد که توزیع نرمال کمترین تاابق را در ایساتگاه  اسوولر و اندرسون دارلینگ کردند ، کایاسمیرنف یق محک آماری کلموشرافتابع از طر

ترین توزیع و با داشتن حاداقل خااای آمااری بارای     ه توزیع پیرسون سه پارامتری االبهای مورد ماالعه دارد همچنین در پیش بینی حداکثر بارش روزان

 .  مناسب بوده اس ابخیز حوزه

ترین تابع توزیاع احتماالی در   روش بیتینه نمایی به بررسی مناسبدر حوزه آبخیز پرال در هنوب چین براسا    ]6[. (4010گ و همواران )یان  

در های حاداکثر باارش روزاناه    برازش مناسبی با داده 3شامبل و پیرسون تی   ،یکتلجس نتان داد که تابع توزیع نرمال، هامناطق همگن پرداختند نتایج آن

ب چاین باا اساتفاده از روش    در حوزه آبخیزلون هاه در اار   ]7[.(4014. از طرف دیگر نتایج تحقیقات پینگ و حسن )دهدمناطق همگن مختلف نتان می

آتتاگاه در اساتان اردبیال براساا       در حاوزه آبخیاز   ]8[(. 1334میرزایی)درس  نمایی و خوشه بندی نواحی همگن نیز نتایج متابهی را نتان داد. بیتینه 

ایساتگاه پرداختناد نتاایج حاصاله، برتاری توزیاع لاوگ پیرساون ساه           7ترین تاابع توزیاع احتماالی در    روش آزمون های نوویی برازشی به بررسی مناسب

یستگاه هواشناسی مختلف اساتان اردبیال   ا 11های مختلف، مربوط به ساعته با دوره بازشت  42پارامتری بود. هدف از تحقیق حاضر تعیین حداکثر بارش 

هاای مختلاف و   در ایساتگاه  73-32هاای آبای  ساال اس  که در اطراف حوزه آبخیز خیاوچای پراکنده شده اس . برای این منظور از داده های ثب  شاده  

ساله باا اساتفاده از بهتارین تاابع      100، 50، 45، 10، 5، 4های تابع توزیع احتماالتی مرسوف استفاده شد و در نهای  حداکثر بارش روزانه با دوره بازشت 7

 توزیع برای هر ایستگاه استخراج شردید.

 

 

 هاروشمواد و  .2

 ویژگی های منطقه مورد مطالعه   .2-1
ب ای در درون و خارج از حوزه استفاده شد. دلیل انتخاایستگاه باران سنجی آب مناقه 11ساعته مناقه از آمار  42به منظور تجزیه تحلیل حداکثر بارش 

( اس . 3137-2133ساله )سال آبی  17ی پراکنش مناسب و طول دوره آماری امناقههای آب یستگاها  

های هنوب اربای کوهساتان ساب ن    ین شهر در استان اردبیل در دامنهگسو در شهرستان متهای مهم رودخانه قرهسرشاخهحوزه آبخیز خیاو چای از         

آب شارب و کتااورزی مناقاه تاامین     باشد که به مدد این ذخایر برفی قسم  عمده ماه از سال دارای پوشش برفی می 5ه االبا زقرار شرفته اس . این حو

متر از ساح دریا در بااال دسا  ایساتگاه هیادرومتری پال سالاانی        4688کیلومتر مربع و ارتفاع متوسط  5/133با مساح   حوزه آبخیز خیاوچای شود.می

  دار اس .یک حوزه کوهستانی و شیب
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 موقعیت ایستگاههای هواشناسی حوزه خیاوچای -1شکل

 
 مطالعه های باران سنجی منطقه موردیستگاهامشخصات  :-1جدول 

 ایستگاه (m) ارتفاع از ساح دریا عرض هغرافیای طول هغرافیایی سال آماری

 آبیاری متوین 1285 38-43-55 27-20-04 32-28

 قینرهه 1532 38-13-32 27-45-42 32-81

 الی 4038 38-06-55 27-52-45 32-64

 قره باا ر 1110 38-47-33 27-35-43 32-73

 اهل ایمان 1110 38-43-53 27-48-41 32-73

 مجنده 1534 38-40-47 27-37-44 32-73

ولیلم 4400 38-43-17 27-33-48 32-73  

 سئین 1337 38-14-10 28-01-48 32-73

 آتتگاه 1778 38-14-58 28-03-30 32-78

 دوس  بیگلو 816 38-34-55 27-34-06 32-54

 شمتیرخانی 4160 38-16-15 28-00-33 32-73

 

 

 روش تحقیق .2-2

 کنترل کیفیت داده ها .2-2-1
شاود و اکثارا   نمای  در نظار شرفتاه  ها خصوصیات واقعی توزیع تصادفی داده های هیدرولوژی آن اس  کهیوی از اشتباهات عمده در تجزیه و تحلیل داده

باشاند اماا اینواه تصاور کنایم      ادفی میهای هیدرولوژی پارامترهای تصها بصورت نرمال اس . درس  اس  که دادهشود که توزیع فراوانی دادهفرض می

 .]3[.(1388کند صحیح نیس )علیزاده، ها از قوانین تصادفی نرمال تبعی  میهمواره وقوع آن

هاا،  منظور رفع نواقص آماری، به دلیل سهول  و دق  قابل قبول روش همبستگی بین ایستگاهناقص بود، بنابراین به هاستگاهیار برخی ماآ که ینا به توهه با

تتاویل شاد. ایساتگاهی کاه دارای      هاا ساتگاه یاهمبستگی باین   سیماتر SPSS افزارنرفاین روش مورد استفاده قرار شرف  به این ترتیب که با استفاده از 

 سیلهوباه  هاا داده دنبو فیدتصا و همگنی همچناین  .هه  رفع نواقص آمااری ماورد اساتفاده قارار شرفا      بیتترین ضریب همبستگی با ایستگاه ناقص بود 

 .]10[.(4012)میرزایی،شرف  ارقر سیربر ردمو SPSSافزار نرف
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 آنالیز فراوانی حداکثر بارش روزانه . 2-2-2
 4، شاماای  3و لاوگ پیرساون تیا      3پاارامتری، پیرساون تیا      3و  4نرماال  تابع توزیع متداول در هیدرولوژی یعنی نرمال، لاوگ   7در این پژوهش ابتدا 

هاای حاداکثر باارش    هف  تابع توزیع احتمالی ذکار شاده، باه داده    Easy Fitافزار نرف با استفاده از  . ]3[(.1388مبل انتخاب شد )علیزاده، اپارامتری و ش

ی نواویی بارازش کاای    هاا آزماون تارین تاابع توزیاع احتماالی از     منظور انتخاب مناساب شد. بههای مورد ماالعه برازش داده روزانه در هر یک از ایستگاه

هاای  هاای توزیاع احتمااالتی و آزماون    به ترتیب پارامترهاای تاابع  3و4هدول  .]2[شد استفاده 3دارلینگ -و آندرسون 4نوفاسمیر-، کلموشراف1اسوولر

 دهد.نوویی برازشی رانتان می

 
 های احتماالتیتوزیعپارامترهای   -2جدول 

 

 ردیف
زیع نام تابع تو

 احتماالتی
 رابطه تابع توزیع احتماالتی

پارامترهای تابع توزیع 

 احتماالتی

𝑓(𝑥) نرمال 1 =
0

𝜎√5𝜋
exp[−

0

5
t{
𝑥 − 𝜇

𝜎
}5] 

f(x)تابع چگالی احتمالی : 

σ انحراف معیار : 

μ ها: میانگین داده 

𝑥 متغیر هیدرولوژی : 

 

نرمال -لوگ  4  𝑓(𝑥) = [
1

𝑥𝜎4√4𝜋
]𝑒

[−
1
4{
𝑙𝑛𝑥−𝜇𝑧

𝜎𝑧
}4] 

f(x)تابع چگالی احتمالی : 

σ انحراف معیار : 

μ ها: میانگین داده 

𝑥 متغیر هیدرولوژی : 

 

 تئوری شاما 3
𝑓(𝑥) = {

λ
𝛾
𝑥𝛾−1

𝛤(𝛾)!
}𝑒−λx 

𝑥, λ > 1,λ =
𝑥𝑎𝑣

σ5
,g =

0

cv5

 

f(x)تابع چگالی احتمالی : 

𝛤  :ع م  تابع شاما 

γ

λ
 میانگین: 

𝛾

λ
 واریانس :4

Cv ضریب تغییرات : 

 

ونتئوری پیرس 2  
𝑓(𝑥) = {

1
𝛤(𝑏)

} λ
𝑏
(𝑥 − 𝑐)𝑏−1𝑒−λ(x − c)] 

𝑏 = (
4
𝑐𝑠
)4𝑐 = 

𝜎

√𝑏
 

f(x)تابع چگالی احتمالی : 

𝜎 ها: انحراف از معیار داده 

𝑐𝑠 ها : ضریب چولگی داده 

 

 

 شامبل 5
𝑓(𝑥) =  𝑒−𝑒

−(𝑎+𝑥)
𝑒  

c , a ثابتی هستنداعداد :    

f(x)تابع چگالی احتمالی : 
 

 

                                                                                                                                                    
1 Chi-Squared 

4 Kolmogorov- Smirnov 
3 Anderson -Darling                 
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 پارامترهای آزمون های نکویی برازشی  -3جدول 

 پارامترها راباه آزمون ردیف

)()( اسمیرونوف-کلموشراف 1 xExOMaxD i 

D نمونه تجمعی یعتوز یردمقا بین فخت ا 

تابع توزیع  O (x)مورد نظر، یع زتو و یتصادف

تابع احتمال تجمعی  iE(x)تجمعی متغیرها و 

 توزیع تجمعی مورد نظر.

 دارلینگ-آندرسون 4
    ;...)}1ln(){ln(

2

12
1(0)(0

1

nzFzF
i

S ini

n

i




 





 

 oF  نظر در پارامترهای با فرض )نرمال(توزیع 

 nارزش نمونه؛  امین Z i(i)(؛ ,σµو) شده شرفته

 (eلگاریتم طبیعی )بر پایه  lnتعداد نمونه؛ 

 کای اسوولر 3





k

i i

ii

E

EO

1

2

2 )(
 

4X  کای اسوولر، توزیع iO ها، فراوانی واقعی داده

iE ،فراوانی بر اسا  توزیع تئوریi   تعداد

 ها اس .بندیتعداد کل دسته kها و ک  

 

 
، 5، 4ی هابازشت ساعته در دوره  42های مورد ماالعه مقدار حداکثر بارش یستگاهایک از هر در  Easy Fit افزارنرف. در نهای  با استفاده از 

 محاسبه شد. سال 100و  50، 45، 10

 
 

 نتایج .3
به این طریق عمل شد که در هر روش به کمترین خاای آماری، کمترین رتبه و باه بیتاترین خااا، بیتاترین رتباه       شده استفادهی هاروشبه منظور مقایسه 

-های نوویی برازش رتباه آن براسا  هر یک از آزمون از آزمون حاصل نتایج  ،هه  مقایسه مورد استفاده قرار شرف  هارتبهاختصاص داده شد و همع 

ین توزیاع  تار مناساب نتایج مربوط باه انتخااب    5های هر سه آزمون برای هریک از توابع احتماالتی در ایستگاه محاسبه شد. در هدول ها تعیین و همع رتبه

 اسمیرونوف و آندرسون نتان داده شده اس .-فیی برازش کای اسوولر، کلموشرونووآماری در هر ایستگاه براسا  آزمون 

-کلماوشروف و   اندرساون دارلیناگ   بارارزش کاای اساوولر،   یی نواو هاای   ین توزیع آماری در هر ایستگاه باا آزماون   ترمناسبنتایج مربوط به انتخاب 

هاا متفااوت اسا  )ویاک و هاو ،      یساتگاه شود نتاایج حاصال در هار یاک از ا    یمکه متاهده  همان طورنتان داده شده اس ،  2اسمیرونوف در هدول 

،  3لاوگ پیرساون  تیا     ایساتگاه توزیاع     3 و  پاارامتری  3 نرمال ایستگاه توزیع لوگ3 ، 3 تی  ایستگاه توزیع پیرسون 5ی که برای اشونهبه  .]4[.(4003

 . باشدیمها یعتوزین ترمناسب
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 شنکویی برازبا استفاده از سه آزمون  هایستگاهانتخاب بهترین توزیع برای هر یک از ا -4جدول 

 ایستگاه
 

 IIIپیرسون  نرمال IIIلوگ نرمال  IIلوگ نرمال  لوگ پیرسون max IIIشمبل  IIشامای 

 ابیاری متوین

*S-K 6 5 3 2 4 7 1 

**D-A 6 3 1 5 2 7 4 

C-S*** 3 1 6 4 2 7 5 

 8 41 10 11 10 3 15 همع رتبه

 روستای قینرهه

K-S 6 2 3 5 4 7 1 

A-D 6 2 3 5 1 7 4 

C-S 4 7 6 5 3 1 2 

 7 15 6 15 14 15 12 همع رتبه

 قره باا ر

K-S 2 4 3 1 5 7 6 

A-D 6 2 1 5 4 7 3 

C-S 4 3 6 5 1 2 7 

 16 18 8 11 10 3 14 همع رتبه

 اهل ایمان

K-S 4 3 5 7 2 6 1 

A-D 5 7 1 6 2 3 4 

C-S 1 6 3 7 5 4 2 

 7 11 13 40 3 16 8 همع رتبه

 مجنده

K-S 5 2 3 6 4 7 1 

A-D 6 2 3 5 4 7 1 

C-S 5 3 6 2 1 7 4 

 4 41 5 15 14 11 16 همع رتبه

 مولیل

K-S 5 2 4 6 1 7 3 

A-D 6 5 1 2 4 7 3 

C-S 4 3 5 6 2 7 1 

 7 41 7 16 8 14 13 همع رتبه

 الی

K-S 6 2 1 5 4 7 3 

A-D 6 2 3 5 1 7 4 

C-S 2 7 3 5 1 6 4 

 7 40 4 15 7 15 16 همع رتبه

 سئین

K-S 4 7 1 5 3 6 2 

A-D 1 7 4 5 2 6 3 

C-S 5 4 2 3 7 1 6 

 13 13 12 13 7 16 8 همع رتبه

 K-S 3 7 4 6 2 1 5 آتتگاه
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Kolmogorov- Smirnov٭        Chi-Squared ٭٭٭      Anderson - Darling٭٭ 

 

های مورد بررسای اسا  .   مناسب ترین توابع توزیع احتماالتی در ایستگاه 3پیرسون تی  ایستگاه توابع احتماالتی 11نتایج حاصله نتان می دهد که در بین

حتمااالتی اسا  . در اداماه    از نظر هر سه آزمون نامناساب تارین توزیاع ا    41ها با کسب باالترین مجموع رتبهدر االب ایستگاهنرمال  در حالیوه تابع توزیع

 اس  .تان داده شدهن 5ها محاسبه شد که نتایج آن در هدول پارامترهای توزیع انتخابی در هر یک از ایستگاه

 

 مناسب ترین تابع توزیع احتمالی و پارامترهای آن در هر یک از ایستگاه ها – 5جدول 

 

 پارامترهای توزیع توزیع ایستگاه

=   =   = پارامتره 3پیرسون  آبیاری متوین

0٫  =  = = پارامتره 3لوگ نرمال  روستای قینرهه

=  = = پارامتره 3لوگ نرمال  قره باا ر

==   =-103332 پارامتره 3پیرسون  اهل ایمان

=  =   = پارامتره 3پیرسون  مجنده

=  =  = پارامتره 3پیرسون  مولیل

=  = = پارامتره 3لوگ نرمال  الی

=   =-  = پارامتره 3لوگ پیرسون  سئین

=   =-  = پارامتره 3لوگ پیرسون  آتتگاه

=   =388336 = پارامتره 3پیرسون  دوس  بیگلو

=  =-  = پارامتره 3لوگ پیرسون  شمتیرخانی

 
 

 

 

 

 

A-D 4 7 1 6 2 3 5 

C-S 3 6 2 5 4 7 1 

 11 11 10 17 7 40 8 همع رتبه

 بیگلودوس  

K-S 2 6 5 3 4 7 1 

A-D 5 6 2 3 4 7 1 

C-S 7 4 6 3 2 1 5 

 7 15 8 3 15 12 16 همع رتبه

 شمتیرخانی

K-S 5 7 1 2 3 4 6 

A-D 5 7 1 6 3 4 2 

C-S 5 7 4 6 3 2 1 

 11 8 3 16 2 41 15 همع رتبه
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ها مورد ماالعه محاسبه شد که نتایج آن در یستگاهای بازشت  در هر یک از هادورهیک از هر ها حداکثر بارش روزانه در بنابراین با استفاده از این توزیع

 نتان داده شده اس .  6هدول 

 

 
 ساعته با دوره بازگشت های مختلف در هر ایستگاه با توجه به مناسب ترین تابع توزیع احتمال 24حداکثر بارش  – 6جدول 

 

 دوره بازشت                         

 ایستگاه             
4 5 10 45 50 100 

 68375 603722 533316 223133 373616 483665 آبیاری متوین

 673234 603881 523274 263403 333374 313138 روستای قینرهه

 773281 673263 583336 273272 203031 303781 قره باا ر

 54304 233037 253803 203388 363654 483847 اهل ایمان

 783232 673473 573551 263273 333141 303022 مجنده

 77311 633531 543512 203807 33362 453566 مولیل

 533262 51346 233834 353083 433156 413306 الی

 543322 233154 25373 203706 363307 483755 سئین

 513535 283803 253806 213333 373507 303756 آتتگاه

 223344 213368 383334 323035 303568 423847 دوس  بیگلو

 683332 66367 62 533582 553188 263356 شمتیرخانی

 

 

 

 بحث و نتیجه گیری   .4
ی بلندی توپوشرافیک در فواصال نسابتا کوتااه باه شادت الگاوی       پست در مناطق کوهستانی ارزیابی توزیع موانی بارندشی بسیار پیچیده اس  زیرا تغییرات

 .]11[.(4011)مایر و فارز،  دهدیمبارندشی را تح  تاثیر قرار 

هاای شامالی حاوزه باه دلیال کااهش ارتفااع از سااح دریاا و بیتاترین آن مرباوط باه             در حوزه آبخیز خیاوچای کمترین بارش مربوط به قسام  

وزه مای باشاد؛ باه طاوری کاه در      باشد نتایج حاصله بیانگر نقش ارتفاع در افزایش بارندشی حهای هنوبی به دلیل استقرار ارتفاعات کوه سب ن میقسم 

  .یابدهای هنوبی حوزه به دلیل حاکم بودن شرایط کوهستانی سب ن میزان بارندشی افزایش میقسم 

ایستگاه ، تابع لوگ نرمال سه پاارامتری و لاوگ پیرساون     5در  3ها، تابع پیرسون تی  تلفیق هر سه آزمون از طریق معیار همع رتبه آزموننتایج حاصل از 

 ترین توابع توزیع احتماالی هساتند. ایان موضاوع نتاان دهناده ایان اسا  کاه تاابع          ایستگاه مورد ماالعه مناسب11سه پارامتری هرکداف در سه ایستگاه از 

و نیواازاد و  ]3[.(1332بااا یافتااه هااای اساامعلی و همواااران)  نتیجااهپااارامتری توزیااع احتمااالی االااب مناقااه مااورد ماالعااه اساا  کااه ایاان     3پیرسااون 

این توزیع نقش مهمی در هیدرولوژی دارد زیرا روشی اسا  کاه در آمریواا االباا بارای تخماین دبای سای ب توصایه          تاابق دارد.  ]5[(.1335همواران)

 .]3[(.1388د)علیزاده، شومی

باورکلی تابع توزیع نرمال سبب بررسی سری داده های حداکثر بارش،از نظر آزمون های نوویی برازش ،کمترین تاابق رادر پیش بینای حاداکثر              

می توان باا   را زیرا که بارش ساالنه تبعی  می کند. ]3[.(1332بارش روزانه در دوره بازشت  های مختلف نتان داد که این از نتایج اسمعلی و همواران)

 .]3[(.1388)علیزاده،  توزیع نرمال برازش داد
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