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 حوضه ینیزم یهاستگاهیو ا GPMبرآورد شده ماهواره  یبارندگ ریمقاد عیتوز سهیمقا

  گرگانرود
 

 
 .4محسن پوررضا، 3مرتصی اکبری ،2هادی معماریان، 11 معصومه اردونی

 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری دانشگاه بیرجند -1

 ، دانشگاه بیرجندستیزطیمحبیعی و استادیار گروه آبخیزداری، دانشکده منابع ط -2

 ، دانشگاه فردوسی مشهدستیزطیمحاستادیار گروه مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی و  -3

 ی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجندو مهندساستادیار گروه علوم  -4

 

 

 

  چکیده

 لحتماا آوردبر . جهتسازدیرا برقرار م یسطح یرآیندهااست كه پيوند ميان جو و ف یشناختمتغير آب نیتربارش مهم 

 حمطر ریماآ یهابر اساس آزمون نیاوافر یعزتومقایسه از  دهستفاابا  ریماآ یعزتوو  یاضیر یهاروش پایه بر سيلو  رشبا

 ریماآ یهاتيجمع لمد ندگیازبر ایبر لوامتد، یهااز آزمون یکی یادو نمونه فسميرنوا - وفكلموگر نموآز ست.ا دهبو

در  نمونه اتمشاهد دنكر مرتب الذو  شودیم فتعری تجربی یعزتو تابع سساا بر نموآز ینا رهماآ باشدیم مطالعه تحت

ی توان ريگاندازهاسميرنوف آزمون نا پارامتری برای -آزمون كلموگروف .كندیم یفاا یكليد نقش تجربی یعزتو تابع تعيين

ی( یا اینکه دو مجموعه داده از توزیع مشابه )آزمون دو انمونهاز توزیع ثابت )آزمون یک  اهدادهفرضيه است كه برخی از 

 شدهشناختهاسميرنوف توزیع یک فرم  -ی دیگر، كلموگروف هاآزمونبرخی از  برخالفكنند. ی( پيروی میانمونه

ی نوع توزیع بدانيم، جز اینکه ت دربارهای الزم نيسآزمون دو نمونه در موردو  كندینم، نرمال( فرض مثالعنوانبه)

ها داده كه حالتیدر  یانمونه دو فسميرنوا - فوكلموگر نموآز تعميم ایبر جدید دیکررو یک ین مقالهدر اپيوسته است. 

 نموآز یهاهيو فرضهای زمينی حوضه گرگانرود و ایستگاه GPMبارش روزانه ماهواره  برآورد شدهی هاصورت دادهبه

( ecdf)تجربی  تجمییع زتو تابعنمودار  افزار متلب ازدرمحيط نرم ،سپس. ستشده اارائه شوندیم تعریف قيقرت دصوبه

در  ،شدهافزار محاسبهنرمدر  قيقصورت دبه كه یادو نمونه فسميرنوا -ف وكلموگر نموآز رهماو در مورد آشد؛  استفاده

 شد.تصميم گرفته  صفر فرضيه شپذیر یارد  ردمو

 

 .یتجرباسميرنوف، تابع توزیع تجمعی –بارش، آزمون كلموگروف کلمات کليدي: 

  مقدمه

 ی،زیر. برنامه[1] سازدیرا برقرار م یسطح یاست كه پيوند ميان جو و فرآیندها یمتغير آبشناخت نیتربارش مهم

زمند دانستن اطالعاتی در مورد ی كشاورزی نياطوركلبهی آبياری و زهکشی و هاستميسی، توسعه و مدیریت اغلب طراح

 پایه بر سيلو  رشبا لحتماا آوردبر جهت ستشده امشخص نجهاو  انیردر ا گرفته رتصو تمطالعادر  .[2]بارندگی است 

                                                 
1 Corresponding author:  نویسنده مسئول 
Email: m.ordoni@birjand.ac.ir  



 

 

 www.conf.birjand.ac.ir/MIWM                                          2 

بر اساس  لحتماا جهدر تعيينو  ریماآ مختلف یهاو روش نیاوافر یعزتواز  دهستفاا ریماآ یعزتوو  یاضیر یهاروش

 به نسبت كه شودیم قطالا ستنباطیا یهادیکررو به رمادر آ ینا پارامتر یهاروش .[3]ست ا دهبو حمطر ریماآ یهاآزمون

 - وفكلموگرآزمون . [4] رنديگی در نظرم ریماآ جمعيت یعزتو ردمورا در  ممکن تضاومفر كمترین یمترراپا یهاروش

در برابر توزیع  توانیمی تجربی را هادادهی، امونهیک ن مورد آزمونی است. در انمونهای و دو نمونه کی( KS) 1فسميرنوا

ای با مقایسه دو كه آزمون دو نمونهیدرحال .كنندیماز چه توزیعی پيروی  هاداده برازش داد تا مشخص شود؛ شدهشناخته

 گیندازبر یهاآزمون نیتراز متداول كیی KS نموآز .[5] دشویمی اساسی انجام هاعیتوزی نيبشيپمجموعه داده بدون 

 یک تنها سساا بر مستقل ریماآ جمعيتدو  بين وتتفا سیربر ایبر یادو نمونه فسميرنوا -ف وكلموگر نموآز ست.ا لمد

 دهستفاا یادو نمونه فسميرنوا - وفكلموگر نموآز رهماآ تعييندر  مهم یهااربزاز ا . یکیرديگیم ارقرمورداستفاده  متغير

 .[4] ستا قيقد یهااز داده دهستفاا مستقل یهامونهدر ن تجربی یعزتو تابعاز 

 یکیژلوروهيد فــمختل یاــمتغيره یــناوافر یهاعیتوز انیــمو ز مکانی اتتغيير صخصودر  دیمتعد یهاپژوهش

 یرز چند سیربردر ، [6] جوازفر تحقيقیدر ست. ا گرفته رتصواسميرنوف  –ی كلموگروف انمونهتوسط آزمون یک  نيادر د

 یعزتوو  سه تيپ نپيرسو گلو یعزتوو  ریماآ یعزتو ترین مناسبرا  سه تيپ نپيرسو گلو یعزتو ودگرگانر خانهرود وضهح

در ، [7] اني. نکوئنددكر معرفی كثراحد بید یهاداده ازشبر جهت یعزتو بهترین عنوانبه را  یمترراپادو لنرما گلو

اسميرنوف و  –كلموگروف  از آزمونبا استفاده  بخيز كارون شمالیدر حوزه آ هيدرومتری ستگاهیا 10های ی دادهپژوهش

گفت كه در حوزه آبخيز  توانیم یطوركلقراردادند بهپارامتری، مورد ارزیابی  5،4،3ی آماری هاعیتوزروش گشتاور خطی با 

ی و پنج پارامتری دارند. دو پارامتری، چهار پارامتر یهاعیسه پارامتری برازش بهتری نسبت به توز عیكارون شمالی توز

 یعزتو 7 ني)از ب یعزتو بهترین سیربر به نگلستاو  رانندزما هیستگاا 65 در ساالنه رشبابا ارزیابی ، [8]مهدوی و همکاران 

بر  ریماآ مناسب (یمترراپا سه لنرما گلوو  یمترراپادو  لنرما گلو، لنرما، گاما، 3تيپ نپيرسو گلو، گامبلشده شناخته

دو  لنرما یعزتو كه شد مشخص تیدرنها ختندداپر یعزتو بنتخاها در اداده لطو سیربر همچنينو  نیااوفراساس 

 مشخص ریماآ یعزتو عنو تعيين بر ریمادوره آ لطو تائيد سیربردارد در  ریخز منطقه ایبررا  ازشبر بهترین یمترراپا

 لنرما یعزتو دوره ریماآ لطو با افزایش كهیدرحال را دارد ازشبر بهترین ساله 15 یهادر دوره  نپيرسو یعزتو كه شد

 كمتری برخورداراست. از تناسبو توزیع گامبل  ازشبر بهترین

 ،[4]ی و همکارانمومن ست.ا گرفته رتصواسميرنوف  –ی كلموگروف انمونهتوسط آزمون دو  ی كههاپژوهش و اما

 حالتیدارد را در  دبرركا متغير یک به نسبت ریماآ جمعيتدو  یهاعیتوز وتتفا ایبر كهرا  اینمونهدو  فسميرنوا آزمون

 نمونهدر دو  زیفا اتمشاهد Dpq ازهندبر اساس ا تدابآن، ا منجاا ایبر قراردادند. یموردبررسباشند  قيقدنا اتمشاهد كه

 افتهیميتعم بیتجر یعزتو تابع. ندختداپر تجربی یعزتو تابع تعميم بهو  دهكر تفکيک امجز یهاكالس بهشده را ادغام

( α = 0.05)داری  معنی سطح ی درادو نمونه فسميرنوا - وفكلموگر نموآز رهماآ الذ. شودیم محاسبه قيقصورت دبه

 ،]9[ 2یکسان است. حسنی و سيلوا ریماآ جمعيتدر دو  یعزتو لمد تندگرف نتيجه یگرد رتعبا به شد. پذیرفته صفر ضفر

های ی توزیعداریمعن در سطوح 3DMآزمون با  سهیدر مقاای ای و دو نمونههاسميرنوف یک نمون -كلموگروف آزمون

 داد. نشان DM اسميرنوف نسبت به -برتری آزمون كلموگروف جینتا شان انجام دادند. قيدر تحق مورداستفاده

در ی اهدو نمون نوفسميرا- فووگركلم نمواز آز دهستفاا صخصودر  دكیـنا یهایبررس ،هشوپژ پيشينه سساا بر

باهدف  حاضر هشوپژ ،ببـس ينـهم هـب. تـسشده اانجام انیـمز مختلف یهااسيدر مق راناـب اـب رتبطـم تاـمطالع

                                                 
1 Kolmogorov-Smirnov 
2 Emmanuel Sirimal Silva 
3 Diebold-Mariano 
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 هیستگاا 16 ادكثر تعدادـح روزانه با مانیز یهااسيدر مق بارش رـب یافته ازشبر تجمعی تجربی عـیزتو تابعیابی ارز

 .پذیرفت رتصو حوزه آبخيز گرگانروددر  كمشتر ریمادوره آ لوـطاستفاده و قابل مطالعاتی

 هامواد و روش 

 موردمطالعه منطقه

 در حدفاصلایران  در شمالدارد كه  لومترمربعيك 7138ی معادل وسعت ريوشمگی سد تا ورودحوزه آبخيزگرگانرود 

درجه و  37دقيقه تا  43درجه و  36جغرافيایی  و عرضدقيقه  28درجه و  56دقيقه تا  42درجه و  54طول جغرافيایی 

ی غربی حوضه هادر بخش تا مرطوب در شرق خشکمهياز نروش دمارتن  بر اساساست. اقليم حوضه  شدهواقعدقيقه  49

كند. همچنين ميانگين كمينه و بيشينه می رييتغ متریليم 848 تا متریليم 321باشد. بارش ساالنه حوضه از متغيير می

 .[10] باشدیم گرادیسانت درجه 18/1 و 11دمایی حوضه به ترتيب 

 
 [10]گلستان  و استانجغرافیایی حوضه آبخیزگرگانرود در ایران  موقعیت -1شکل 

 

 دادههای مورداستفاده

ی بارش هادادهی گلستان و امنطقهسازمان آب  به طمربو رش،اـب تـثب هستگاـیا 16 ی بارشهاداده از تحقيق یندر ا

 .ستشده اگرفته هبهر 20/3/2016-20/3/2014برآورد شدند با دوره آماری  GPMكه توسط ماهواره 

 (KSاسميرنوف ) -آزمون کلموگروف 

برای  cdf ،F (x)است. به همين ترتيب، با تعيين فيلد  KS از آزمون ریناپذییجدا( یک جزء cdf) 1تابع توزیع تجمعی

شامل  x كهیدرحال ،F (x) = P (X ≤ x): شودیم زیر بيان صورتبه Xاز  cdfشروع می شود.  Xمتغير تصادفی 

 دهدیمنشان  xرا با مقدار كمتر یا برابر  Xاحتمال  cdfاست. خالصه،  X ی از مقادیر ممکن برای متغير تصادفیامجموعه

[9]. 

                                                 
1 cumulative distribution functions 
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 عیتوز اند، با توابعشدهو ثبت یريگصورت تجربی اندازهكه به ییهاداده شودیم یهای هيدرولوژی سعدر بررسی

شود تا از روی آن به  دهیاحتمال برگز عیعنوان تابع توزبه ها مطابقت داردتابعی كه با داده نیشده و بهترتئوری برازش داده

 .[11] دیازای هر احتمال موردنظر مقدار متغير هيدرولوژی به دست آ

 یعزتوو  ریتئو یعزتو )بين صفر ضفراز  دهستفاا نخست مقد نموآز ینا كمک به ازشبر نيکویی نموآز ایبر 

 نموآز ایبر( α) دعتماا سطح یک بنتخادوم ا مقد. ستا (اردند دجوو یداریمعن فختالا گونهچيه تجربی یهاداده

ر و د هشتباا اردمو صددر 5ر د نموآز كه ستا معنی ینا به هشوپژ ینا( α = 0.05) صددر 5 دعتماا سطح مثالً. باشدیم

 .1]3[ ستشده امشخص یرز یدر رابطه n Dیعنی نموآز ینا یرهماآ .]21[ ستا صحيح اردمو صددر 95

 
(1)  

      

 آوردبرداده  مينا iمقدار  نیتركوچک ایرـب i/n(i)Fn(x = (د ـمانن كه ستا تجربی تجمعی لحتماا nF (x)ینجاادر  

 - افكلموگر نموآز Dn یرهماآ ینابنابر. شودیم یابیارز x در است كه ینظر تجمعی یعزتو بعتا  F(x)و شودیم

بر رد ( )اعتماد  مقدار سطح. البته كندیم رشکارا آ ینظرو  یـتجرب عـیزتو ابعـت تفاضل مطلق رقد ینهيشيب وفسميرنا

 شدهانتخاب نیابحر ارمقد یکاز  nDمقدار كه  دمیشورد  قتیو ها(داده دنبو ل)نرما صفر ضفر. ]14[داردفرض صفر اثر 

 .[3]كند  وزتجا ،معين

ای برازش خوبی داشته باشد و های مشاهدهتواند دقيقًا بر دادهآماری نمی عینکته ضروری است كه هيچ توز نیذكر ا

 .[15]د گردانتخاب می هاعیتوز رینسبت به سا سهیبا توجه به مقا عیتوز نیعنوان بهتربه کییانتخاب 

تا بتوان  كندیمرا با دو متغير تصادفی مقایسه  KS،1cdfeای دو نمونه نآزمو ،KS یانمونهآزمون یک  در مقابل

. ندیآیمی مختلف به دست هاعیتوزو یا از  گذارندیمتعيين كرد كه آیا هر دو متغير تصادفی توزیع یکسان را به اشتراك 

مقایسه دو مجموعه داده بدون  آن را برای توانیمی این است كه انمونهآن در مقابل آزمون یک  توجهقابلیک مزیت 

 خواهد بود. یانمونهدو  KS، آزمون Y و X با فرض دو متغير تصادفی ی اساسی آن استفاده كرد.هاعیتوزدانستن در مورد 

 
(2)  
 

 هانیای همهی اینکه جابهپيدا شود. خوشبختانه،  ، باید حداكثرKSبرای محاسبه آماره 

 xشود از این واقعيت استفاده كرد كه توزیع تجربی گسسته است و فقط در مقادیر یم( بررسی شود، ت ناممکناحتماال)

ی نياز به محاسبه مقادیر احتمالی دارد. برای آزمون ريگميتصم، فرآیند هاآزمونكه در تمام  طورهمان .[5]د شویمبررسی 

KS ،ی مختلفی برای محاسبه مقدار هافرمولp  [9]ی خاص خود هستند هاتیمحدوددارای مزایا و  هركداموجود دارد كه .

شود یمرد هنگامی كه برابر با این رابطه باشد αی، فرضيه صفر در سطح انمونهبرای آزمون دو 

[5]. 

 P-valueاز مقدار با استفاده  و سپستجربی رسم شد  متلب نمودارهای تابع توزیع تجمعی افزاردر نرم مقاله یندر ا

تجمعی  عـیزتو تابعیابی باهدف ارز حاضر هشوپژ ،ببـس ينـهم هـب .شدتصميم گرفته صفر ضيهفر شپذیر یارد  ردمودر 

                                                 
1 empirical cumulative distribution functions 
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 اسيدر مق ینيزم یهاستگاهیشده ابارش ثبت رـب یافته ازشبرای اسميرنوف دونمونه -( آزمون كلموگرافecdf) تجربی

 لوـط در GPMتوسط ماهواره  برآورد شدهو بارندگی  استفادهقابل مطالعاتی هیستگاا 16 ادكثر تعدادـح روزانه با مانیز

ی و برا 20/3/2015-20/3/2014دوره آماری  قوچمز ،نگلیزر ساليان، باغ های شيرآباد،برای ایستگاه) كمشتر ریمادوره آ

 .انجام شد حوضه گرگانرود در (قرار گرفتندموردبررسی  20/3/2016-20/3/2014دوره آماری  با زينها بقيه ایستگاه

 GPMی معرف 

( از مركز فضایی تانگشيما ژاپن به فضا پرتاب شد. 2014سال فوریه ) 28ماهواره هسته سنجش جهانی بارندگی در 

در های قبلی ماهواره كهیدرحالهای سبک و همچنين بارش برف و تگرگ را نيز دارد گيری بارشاین ماهواره قابليت اندازه

رادار ( و GMI) 1ویکرویماابزار تصویربردار  از دوعملکرد قابل قبولی از خود نشان ندادند. این ماهواره با استفاده مورد  نیا

 های برف و باران را مشاهده كند. تواند بارش( میDPRدو فركانسه ) بارش
باشد به رهبری ش میماهواره تخمين بار 10های كشورهای مختلف كه شامل المللی بين ماهوارهبين تیمأموریک 

GPM  آغازشده كه محصول نهایی آنIMERG  در درجه  1/0و مکانی  ساعتهميننام دارد. این محصول دارای وضوح زمانی

دهد درجه جنوبی را پوشش می 60تا درجه شمالی  60حاضر از عرض جغرافيایی  در حالباشد. این محصول درجه می 1/0

 ی زمين را از قطب شمال تا جنوب پوشش دهد.دید آن كل كرهی نسخه جزودبهرود ولی انتظارمی

از ی امجموعهداشتن  اريدر اختزمين است كه با  مند روشی هاتیمأمورناسا به نام  از برنامهاین پروژه بخشی 

هان، كه به پژوهشگران درزمينه مطالعه اقليم ج ؛[16] كندیممنظورتامين پوشش كلی كره زمين فعاليت به هاماهواره

. [17] رساندیمی درزمينه كمک به جامعه بشری یاری اهماهواری هاداده بهبود كاربردی حوادث و بالیای طبيعی و نيبشيپ

ها . دادهشودیژاپن انجام م ژاكسای نيگودارد ناسا و همچن یی( در مركز فضاPPS) 2پردازش بارش ستميدر س داده پردازش

با استفاده از و برآورد شده  یارندگی بجهان یهاتا نقشه یاخام ماهواره یهایريگدر سطوح پردازش چندگانه، از اندازه

 یهاتیسادر وب تیمأمور نیا یها. تمام دادهشوندمی ارائه یهواشناس یهاداده ریهمه مشاهدات مجموعه و سا بيترك

 .[16] رديگیعموم قرار م رايدر اخت گانیصورت راناسا به

 و نتایجبحث  

از توزیع  هادادهی توان فرضيه است كه برخی ريگاندازه، آزمون نا پارامتری برای (KS)اسميرنوف -كولموگروف آزمون

برخی  برخالف. كنندیمی( پيروی انمونهی( یا اینکه دو مجموعه داده از توزیع مشابه )آزمون دو انمونهمشخص )آزمون یک 

 در موردو  كندینم، نرمال( فرض مثالعنوانبه) شدهشناختهاسميرنوف توزیع یک فرم -ی دیگر، كولموگروفهاآزموناز 

 .[5]ی نوع توزیع بدانيم، جز اینکه پيوسته استای الزم نيست دربارهآزمون دو نمونه

 توانندینمیی مواجه هستيم كه هادادهانتخاب یک آزمون نا پارامتری مهم است، زیرا در دنيای واقعی ما بيشتر با  

 KSی پارامتریک پایه و اساس پارامترهای معمولی و ایستایی را انجام دهند عالوه بر این، آزمون هاهيفرضبرآورده شدن 

اگرچه  .[9] دهدیمقرار  موردتوجهی ممکن آماری را هاتیمحدودآزمون دارد كه تمامی  cdfتوان مقایسه هر نقطه از 

ی انمونه. در عمل آزمون دو دشویمی اساسی انجام هاعیتوزی نيبشيپای با مقایسه دو مجموعه داده بدون دو نمونهآزمون 

ی اساسی آن استفاده كرد. هاعیتوزآن را برای مقایسه دو مجموعه داده بدون دانستن در مورد  توانیممفيدتر است زیرا 

                                                 
1 GPM Microwave Imager 
2 Precipitation Processing System 

https://pmm.nasa.gov/GPM/flight-project/GMI
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در  n2و  n1است كه  ریپذامکان. آزمون دو نمونه تنها زمانی شودیمرد  αی، فرضيه صفر در سطح انمونهبرای آزمون دو 

 .[5]باشند اندازه بزرگ از هم فاصله نداشته 

 رـب یافته ازشبر تجمعی تجربی عـیزتو تابعیابی باهدف ارز حاضر هشوپژ ذكر شدهمانطوركه  ،ببـس ينـهم هـب

در  كمشتر ریمادوره آ لوـطاستفاده و قابل مطالعاتی هیستگاا 16 ادكثر تعدادـح روزانه با مانیز یهااسيدر مق بارش

و ها رسم شد ایستگاه تکتکتجربی  متلب نمودارهای تابع توزیع تجمعی افزاردر نرم سپس .انجام شدگرگانرود حوزه آبخيز 

را با دو  KS، ecdf یاونهدو نم آزمون شد.تصميم گرفته صفر یهفرض شپذیر یارد  ردمودر  P-valueاز مقدار با استفاده 

و یا از  گذارندیمتا بتوان تعيين كرد كه آیا هر دو متغير تصادفی توزیع یکسان را به اشتراك  كندیممتغير تصادفی مقایسه 

 نشان از مطابقت (H0صفر )فرضيه  شودیم دهید (1طور كه در جدول )همان.[5] ندیآیمی مختلف به دست هاعیتوز

( بيان H1متناظر )فرضيه  كهیدرحال دارد GPMماهواره بارش  برآوردشده ریبا مقاد ینيبارش زم ریدمقا توزیع یکسان

مقدار فرض  ند.گذارینمتوزیع مشابه را به اشتراك  GPMماهواره بارش  برآوردشدهریمقاد و ینيبارش زم ریمقاد كه كندیم

H0 ها فرض ، زرینگل پذیرفته شده است و در بقيه ایستگاهالخواجه حق ی باغ ساليان، دشت شاد، قوچمز،هاستگاهیدر ا

ی باغ ساليان، هاستگاهیدر اآزمون  pآماری بر اساس مقدار  ازلحاظكه  دهدیممتناظر قبول شده است. درواقع نتایج نشان 

ها قيه ایستگاهی بنيبشيپی بين داریمعنتفاوت آماری  جهيدرنت ؛ واست داریمعنالخواجه، زرینگل  حق دشت شاد، قوچمز،

آزمون  كه ،شوددیده می( 2) شکلدر  ecdf مودارهایندر  وجود دارد. دوطرفهاسميرنوف -كولموگروف بر اساس آزمون

 شکل این همچنين ی مفيداست. ونيبشيپبين دو  توجهقابلبرای وجود تفاوت آماری  دوطرفه فسميرنوا - وفكلموگر

است اختالف دشت شاد، قوچمز، حق الخواجه، زرینگل كه فرض صفر قبول شده های باغ ساليان،در ایستگاه دهدنشان می

 ها كه فرض صفر ردشده اختالف دو تابع تجمعی زیاد است.دو تابع تجمعی تجربی ناچيز است و برعکس در بقيه ایستگاه

 

 انرودهای حوضه گرگاسمیرنوف برازش یافته بر ایستگاه –( مقادیر آماره آزمون کلموگراف 1جدول )

 شدهپذیرفتهاعتماد فرض p-value k ایستگاه ردیف

 H1 0.09 0.002 قالآق 1

  0H 0.02 0.83 باغ ساليان 2

  0H 0.03 0.36 دشت شاد 3

  1H 0.13 2.50 کشيگال 4

  1H 0.08 0.003 قزاقلی 5

  0H 0.07 0.11 قوچمز 6

 1H 0.06 0.02 قرناق 7

  1H 0.08 0.005 گنبد 8

  0H 0.008 0.95 جهحق الخوا 9

  1H 0.08 0.002 كبودوال 10

  1H 0.15 7.07 نوده 11

  1H 0.08 0.006 سرمو 12

  1H 0.12 0.001 شيرآباد 13

  1H 0.08 0.003 آبادیتق 14

  1H 0.13 2.83 تنگراه 15

  0H 0.05 0.33 زرینگل 16
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 سالیان باغ ستگاهیا ecdf نمودار قالآق ستگاهیا ecdf نمودار

 

    
 گالیکیش ستگاهیا ecdf نمودار دشت شاد ستگاهیا ecdf نمودار

 

    
 قوچمز ستگاهیا ecdf نمودار قزاقلی ستگاهیا ecdf نمودار

 

    
 گنبد ستگاهیا ecdf نمودار قرناق ستگاهیا ecdf نمودار
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 الکبودو ستگاهیا ecdf نمودار حق الخواجه ستگاهیا ecdf نمودار

 

    
 سرمو ستگاهیا ecdf نمودار نوده ستگاهیا ecdf نمودار

 

    
 آبادتقی ستگاهیا ecdf نمودار شیرآباد ستگاهیا ecdf نمودار

 

    
 زرینگل ستگاهیا ecdf نمودار تنگراه ستگاهیا ecdf نمودار
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 های حوضه گرگانروداسمیرنوف برازش یافته بر ایستگاه –آزمون کلموگراف  ecdf نمودار -2شکل 

 

 

 
 های بارانسنجی با فرض قبول یا ردصفرموقعیت ایستگاه -3شکل 

 

هایی كه فرض متناظر و ایستگاه شدهرفتهیپذهایی كه فرض صفر توان ایستگاه( نيز می3در شکل ) تیدرنها

 تقریباً پراكنده هستند. ورتصبهحوضه  در سطح شدهرفتهیپذهایی كه فرض صفر را مشاهده كرد. ایستگاه شدهرفتهیپذ

  

 یریگجهینت 

آزمون ليل د همين . بهاست فسميرنوا - وفكلموگر نموآز لمد ندگیازبر ایبرها آزمون نیتراز متداول یکی

دارد را در  دبرركا متغير یک به نسبت ریماآ جمعيتدو  یهاعیتوز وتتفا ایبر كهرا  یادو نمونه فسميرنوا -كولموگروف 

تدا نمودارهای تابع توزیع بآن، ا منجاا ایبرگرفت. قراری موردبررسبارندگی  هادادهیروبر  باشند قيقدنا اتمشاهد كه حالتی

و  نیابحر ناحيهو  یادو نمونه فسميرنوا - وفكلموگر نموآز رهماآ الذتجربی در محيط نرم افراز متلب ترسيم شد. 

آزمون  pآماری بر اساس مقدار  ازلحاظكه  دهدیمرواقع نتایج نشان د .گرددیم تعيين كالسيکباحالت  مشابه یريگميتصم

ی داریمعنتفاوت آماری  جهيدرنت ؛ واست داریمعنی باغ ساليان، دشت شاد، قوچمز، حق الخواجه، زرینگل هاستگاهیدر ا

 كمک تواندیم هشوپژ ینا وجود دارد. دوطرفهاسميرنوف  -كولموگروف  ها بر اساس آزمونی بقيه ایستگاهنيبشيپبين 

با دوره آماری  قيتحق نیا .باشد شتهدا ركشوآب  ابعـمن مدیریت ایبر مناسبو  صحيح یكارهاراه ئهارادر  یمؤثر

روزانه، ماهانه و ساالنه در  یزمان اسيهای بارش در مقكه داده شودیم شنهاديمحققان پ ریانجام شد و لذا به سا مدتكوتاه

 د.قرار دهن یابیمورد ارز رانیا زیهای آبرحوضه ریسا
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مطالعه موردی: حوضه آبریز كشف رود، استان خراسان  TRMMو  GPMهای بارشی سه داده سطح در TMPA 3B42V7و

 .1395، 981-963صفحات ، 4 یشماره ،ایران یعيطب منابع مجله، " رضوی
 .1381، انتشارات دانشگاه تهران، دوم، جلد یكاربرد یدرولوژيه، محمد، یمهدو [18] 
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http://elmnet.ir/author/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://elmnet.ir/author/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA
http://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA
http://elmnet.ir/author/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://elmnet.ir/author/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://elmnet.ir/author/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87

