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Introduction
Urban storm water has often been known as a major source of pollution influencing the surface water
quality in urban areas (Fu et al., 2009). The urban storm water and its economic, social and
environmental adverse effects can be predicted and controlled like other natural phenomena to
minimize both the induced damages and partial rehabilitation of that for water demand. If first flush
happens during the precipitation, in order to prevent the pollution entering to the vital resource,
control of the initial part of runoff is sufficient. In this situation, a large amount of the equipment and
costs of pollution control will diminish. The prediction of an event occurrence in the future depends
on the accurate analysis of the relevant variable in the past. Because the runoff quality data is random
and dependent on spatial and temporal variables, the analysis of such information requires using the
statistical calculations. One of the most used statistical methods based on the probability is the
frequency of the occurrence or the number of times that a given parameter takes place in a specified
time interval. Ni and Zn are two elements of the heavy metal group with harmful effects in
unallowable concentration on human health. In Hamedan, the urban storm water, alongside the route
and after getting out of the catchment outlet, has been used to irrigate the agricultural crops and
vegetables. The runoff enters the surface water and penetrates to the groundwater resources.
Moreover, the high ability of Ni and Zn absorption in some agricultural plants and vegetables
adversely influences the humans and animals. Therefore, the evaluation of the concentrations of these
two elements is so necessary.
Methodology
The study area is Hamedan, with the size of about 7200 ha that is located in the west of Iran,
approximately between 34○ and 52○ North latitude and 48○ and 35○ East longitude. In this research,
the quantitative amounts of runoff and sampling from the outlet points of three main urban
catchments (S1, S2, S3 respectively Khezr, Moradbeyg-Divin and Abasabad subcatchment) during
seven precipitation events were recorded. During the precipitation and after that, the sampling has
been conducted starting from the time of runoff output in 30-minute intervals, followed by the 1-hour
intervals after passing the flow peak discharge through the river using polyethylene containers.
Analytical procedures were based on standard methods (APHA, 2005). In order to calculate the
values of the elements such as Ni and Zn, the apparatus Varian SpectrAA 400 Atomic Absorption
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was applied. The obtained data have been sorted; then, for each event, the EMC was calculated.
EMC is the weighted average of the instantaneous pollution concentration over the whole period of
runoff in a single rainfall event, which is the ratio of total pollution load and total runoff. Fitting
forty-five distribution functions on event mean concentrations (EMC) and instantaneous
concentration series (ICS) of Ni and Zn carried out by method of moments (MOM), moment of linear
(MOL), maximum likelihood estimation (MLE) and least square error (LSE). For evaluation and
ranking of the functions, the goodness of fit Kolmogorov–Smirnov and Anderson–Darling tests were
used.
Results and discussion
The results of evaluating distribution functions on Zn data showed that the frechet, Error and
Uniform function were the best distributions for fitting event mean concentration of station S1, S2
and S3, respectively. In addition, Log-Normal, Dagum and Generalized Pareto functions were the
best function of Instantaneous concentration series of Zn. The results obtained from assessment of
these functions on event mean concentration of Ni using the Kolmogorov–Smirnov and Anderson–
Darling goodness-of-fit tests showed that the Wakeby is the suitable distribution in S1 and S3, and
Generalized extreme value function is the best distribution in S2. These results for Instantaneous
concentration series of Ni showed, the Wakeby, Johnson SB and Uniform were the best functions in
S1, S2 and S3, respectively.
Conclusions
Based on results presented here, it can be concluded that:
1. The probability distribution functions have been considered as the suitable tools to analyze the
frequency of the heavy metal pollution in runoff due to the precipitation in urban catchments.
2. The goodness of fit tests do not presents the identical results for function rating. Therefore, it is
necessary to utilize several tests to select the best probability distribution function.
3. The suitable distribution functions fitted for the studied data are different from each other, so using
a unique function for all data results in the large errors.
4. The investigation of the pollution distribution of Zn in urban storm water indicated that the best
probability distribution function for analyzing the frequency of EMC and ICS data are Wakeby and
Generalized extreme value, respectively.
5. The best probability distribution functions to analyze the frequency of the Ni data in runoff
obtained for the city of Hamadan are Wakeby and Johnson SB for the EMC and ICS data,
respectively.
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چکيده
آلودگی ناشی از عناصر سمی در روانابهای شهری حاصل از باران و ورود آنها به منابع آبهای سطحی ،موجب خسارتهای زیست
محیطی شدیدی می شود .از این رو شناسایی آالیندههای مزبور و تحلیل آماری آنها با هدف ارائه راهکارهای مدیریتی ،امری ضروری
است .در این مطالعه بررسی دادههای آلودگی عناصر نیکل و روی موجود در رواناب شهری همدان ،از طریق بررسی تعداد چهل و پنج تابع
توزیع احتمال پیوسته و برازش آنها انجام گرفت .برای این منظور ابتدا نمونه برداری در سه ایستگاه خروجی رواناب شهری مربوط به
هفت رخداد بارش انجام شد .سپس با استفاده از چهار روش گشتاورها ( ،)MOMگشتاورهای خطی ( ،)MOLحداکثر درستنمایی ()MLE
و حداقل مربعات ( ) LSEنسبت به برازش توابع مختلف توزیع بر مقادیر میانگین غلظت آلودگی نیکل و روی و همچنین سری غلظتهای
لحظهای آلودگی نیکل و روی اقدام گردید .بهمنظور ارزیابی و مقایسه توابع مختلف توزیع ،از آزمونهای نکویی برازش کولموگروف-
اسمیرنوف و اندرسون -دارلینگ استفاده شد .نتایج نشان داد که از میان توزیع های مختلف ،توزیع ویکبای ،بهترین تابع برای برازش
مقادیر میانگین غلظت آلودگی هر دو عنصر نیکل و روی است .همچنین دو تابع جانسون اسبی و مقادیر حدی تعمیمیافته ،بهترتیب
بهعنوان مناسبترین توزیع برای برازش سری غلظتهای لحظهای آلودگی نیکل و روی بهدست آمد.
کلید واژهها :آزمون نکوئی برازش ،روی ،غلظت لحظهای ،میانگین غلظت ،نیکل.

مقدمه
رواناب شهری اغلب بهعنوان منبع اصلی آلودگی اثرگذار روی
کیفیت آب سطحی مناطق شهری شناخته میشود ( Fu et al.,
 Akan .)2009, Qin et al., 2013و (2003) Houghtalen
آلودهکنندههای موجود در رواناب شهری ناشی از منابع مختلف بوده
باعث ورود بسیاری از آالیندههای میکروبی و شیمیایی به منابع آب
سطحی و زیرزمینی و در نتیجه باعث ایجاد سمیت و اثرات نامطلوب
زیستمحیطی روی اکوسیستم آبی ،محصوالت کشاورزی و
مصرفکنندگان از این منابع میگردد ( Shanbezadeh et al.,
 .)2013, Prabu, 2009یکی از مهمترین آالیندهها ،فلزات سنگین
هستند .اگر چه تعدادی از این فلزات در غلظتهای کم بهعنوان
ریزمغذی در زنجیره غذایی عمل میکنند ،اما تجمع آنها در
غلظتهای باال در گیاهان و منابع آب باعث ایجاد سمیت و اثار اثرات
نامطلوب زیستمحیطی و در نتیجه به خطر افتادن اکوسیستم آبی منابع
مذکور و مصرفکنندگان از این منابع میشود (.)Kane et al., 2012

نیکل بیست و سومین عنصر فراوان در پوسته زمین است .فاضالب
صنعتی و احتراق سوختهای فسیلی اصلیترین منبع واردکننده این
آالینده به منابع آبی است .وجود نیکل در غلظتهای بیش از 0/5
میلیگرم در لیتر برای برخی از گیاهان مسمومکننده است .غلظت روی
در آبهای طبیعی بسیار کم است .ولی ورود فاضالبهای صنعتی و
رواناب شهری که به علت خوردگی الستیکهای اتومبیلها دارای
مقادیر زیادی از روی هستند ،بهعنوان منابع اصلی ورود روی به منابع
آب شناخته میشوند .سمیت روی در مقادیر بسیار زیاد ،گزارش شده
اما در برخی موارد برای گیاهان در حالت اسیدی ایجاد سمیت مینماید
(.)Mohamadi, 2010
رواناب شهری و تأثیرات نامطلوب اقتصادی ،اجتماعی و
زیستمحیطی آن مانند سایر پدیدههای طبیعی به کمک برنامهریزی
و مدیریت صحیح قابل پیشبینی و کنترل است ،بهطوریکه هم
خسارتهای آن را به حداقل رسانیده و هم با احیای بخشی از آن نیاز
آبی را تأمین نمود ( .)Parvinnia et al., 2008در هر رخداد بارش،
غلظت آالیندهها در زمان خروج رواناب از حوضه ثابت نیست
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( .)Chiew and McMahon, 1999بنابراین برای برآورد بار
آلودگی روانابهای سطحی ،شناخت ماهیت پارامترهای آلودگی و نحوه
توزیع بار آنها در بخشهای مختلف رواناب امری ضروری است
( .)Parvinnia et al., 2008پیشبینی وقوع یک پدیده در آینده به
تجزیه و تحلیل درست دادههای آن متغیر در گذشته بستگی دارد
( .)Malekinezhad, 2013با توجه به اینکه دادههای کیفی رواناب
بهصورت تصادفی و وابسته به متغیرهای زمانی و مکانی هستند ،لذا
تحلیل این اطالعات نیازمند استفاده از محاسبات آماری است .یکی از
روشهای آماری که بر پایه احتماالت بوده و کاربرد زیادی دارد،
فراوانی وقوع یا تعداد دفعاتی است که یک پارامتر مشخص در مدت
زمان معین اتفاق میافتد ( .)Alizadeh, 2016برای بررسی توزیع
احتمال دادههای کیفی رواناب ،مقادیر اندازهگیری شده با توابع توزیع
تئوری پیوسته برازش داده میشوند ،سپس بهترین تابعی که با این
مقادیر تطابق دارد ،بهعنوان بهترین تابع توزیع احتمال انتخاب میگردد.
با استفاده از این تابع میتوان به ازای هر احتمال مورد نظر ،مقدار
غلظت متوسط هر آالینده را برآورد نمود ( Adams and Fabian,
.)2000
(1984) Cole et al.برتری توزیع لوگ نرمال دو پارامتری را
برای آالیندههای رواناب بیان نمودند )1994( Naslas et al. .میزان
نیترات و آمونیوم را در رواناب سطحی حوضه تاهو آمریکا مورد بررسی
قرار دادند .اگرچه تحقیقات گذشته برتری نسبی توزیع لوگ نرمال را
برای آالیندههای رواناب شهری بیان نموده است ،ولی ممکن است
این توزیع برای تحلیل فراوانی همه آالیندهها مناسب نباشد ،لذا
پیشنهاد میشود توزیعهای دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرند ( Van
.)Buren et al., 1997
 Chenو  (2007) Adamsو روشها و فرایندهای اصلی توسعه
مدلهای کیفی رواناب شهری را بر مبنای نتایج تئوری توزیع احتمال
ارائه نمودند (2010) Freni et al. .جمعآوری رواناب شهری را
بهمنظور کاهش بار کل جامدات معلق با استفاده از روشهای عددی و
شبیهسازی درازمدت ارزیابی نمودند .آنها در این تحقیق توزیع فراوانی
کیفیت و بار آلودگی رواناب شهری را برای تعیین خطرپذیری سیتم-
زهکشی مورد بررسی قرار دادند(2013) Ocampo-Duque et .
 al.کیفیت آب رودخانه کاوکا در کلمبیا را مورد بررسی قرار دادند .آنها
با مقایسه توزیعهای پارامتریک و ناپارامتریک و استفاده از سیستم
استنتاج فازی ،کیفیت آب رودخانه را در ایستگاههای مورد نظر تحلیل
نمودند (2005) Shahbazi et al. .با بررسی غلظت مهمترین
پارامترهای آالینده در رواناب شهر اصفهان ،بهترین توابع توزیع احتمال
را برای هر آالینده تعیین نمودند .براساس نتایج بیان شده ،پارامتر
 BOD5از توزیع گاما و پارامتر نیترات از توزیع لوگ نرمال دو پارامتری
تبعیت میکردند(2012) Ebrahimi Mohammadi et al. .
میزان بار ورودی نیترات و فسفات و رسوبات معلق را در ورودیهای

مختلف به دریاچه زریوار در زمان بارش و دبی پایه بررسی کردند .مقدار
زیاد آورد فسفات و نیترات به دریاچه بیانگر ضرورت توجه بیشتر به
مدیریت منابع آب و خاک حوضه آبریز دریاچه است(2015) .
 Sadeghi, et al.تغییرات زمانی و مکانی غلظت رسوبات معلق را
با برخی آالیندههای رودخانه زایندهرود مورد بررسی قرار دادند.
رواناب شهر همدان در طی مسیر و پس از خارج شدن از خروجی
حو ضه جهت آبیاری مزارع ک شاورزی و سبزیجات مورد ا ستفاده قرار
میگیرد .همچنین با توجه به ورود رواناب به آبهای سطططحی و نفوذ
در منابع آب زیرزمینی منطقه ،شطططناخت توزیع بار آلودگی و کیفیت
رواناب شهری همدان امری ضروری است.
مواد و روشها
نمونهبرداري و آمادهسازي دادهها

در این مطالعه نمونهبرداری و اندازهگیری دبی جریان در سه
ایستگاه و در طی هفت رخداد بارش ( 28مهر  1393تا  22اردیبهشت
 )1394انجام شد .ایستگاه شماره  1رودخانه خضر در خارج محدوده
شهر ،ایستگاه شماره  2در انتهای روستای گراچقا و پس از محل اتصال
رودخانههای درهمرادبیگ ،دیوین و خضر و ایستگاه شماره  3رودخانه
عباسآباد در خارج از حوضه شهری است (شکل .)1
نمونهبرداری در طول بارش و پس از آن ،در فاصلههای زمانی  30و
 60دقیقهای انجام شد .نمونهها پس از عبور از کاغذ صافی واتمن و
کاهش  pHبه کمتر از ( 2با استفاده از اسید نیتریک) ،در دمای 4
نگهداری گردید ( Federation and American Public
 .)Health Association, 2005برای اندازهگیری نیکل و روی از
دستگاه جذب اتمی  Varian SpectrAA 400استفاده شد .پس از
اندازهگیری ،دادهها در دو دسته که شامل :میانگینهای غلظت رخدادها
( )EMC( )Event mean concentrationو سری غلظتهای
لحظهای کلیه رخدادها ()Instataneus concentration series
( )ICSمحاسبه و مرتب شدند EMC .میانگین وزنی غلظتهای
لحظهای آلودگی رواناب در یک رخداد بارش است که بهصورت نسبت
کل بار آلودگی بر حجم کل رواناب براساس رابطه ( )1بیان میگردد
(.)Zhou et al., 2013
()1
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M
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که در آن  EMCمیانگین غلظت رخداد (میلیگرم بر لیتر) M ،کل
بار آلودگی در یک رخداد (میلیگرم) V ،حجم کل رواناب در یک رخداد
(لیتر) Ct ،غلظت آلودگی در زمان ( tمیلیگرم بر لیتر) Qt ،دبی جریان
در زمان ( tلیتر در دقیقه) و  Dtفاصله زمانی (دقیقه) است.
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Fig. 1- Location of sampling stations from the outflow runoff of Hamadan basin urban
شکل -1موقعيت ایستگاههاي نمونهبرداري از رواناب خروجي حوضه شهر همدان
جدول -1توابع توزیع احتمال پيوسته استفاده شده در مطالعه
Table 1- Probability density functions investigated in this study
Name functions
Beta, Johnson SB, Kumaraswamy, Pert, Power, Reciprocal, Triangular, Uniform
Cauchy, Error, Gumbel Max, Gumbel Min, Hypersecant, Johnson SU, Laplace,
Logistic, Normal
Burr, Dagum, Erlang, Exponential, Fatigue Life, Frechet, Gamma, Generalized
Gamma, Inverse Gaussian, Levy, Log-Gamma, Log-Logistic, Log-Normal, Nakagami,
Pareto, Pareto 2, Pearson 5, Pearson 6, Rayleigh, Rice, Weibull
Generalized Extreme Value, Generalized Logistic, Generalized Pareto, Log-Pearson 3,
Phased Bi-Exponential, Phased Bi-Weibull, Wakeby

Type
Bounded
Unbounded
Non-Negative
Advanced

توزیعهاي آماري مورد بررسي

در این خصوص روشهای مختلفی در علم آمار و احتماالت وجود
دارد .برای برآورد مناسب متغیرهای احتماالتی باید توابعی را شناسایی
کرد که بهترین برازش را با دادههای موجود داشته باشد
( .)Malekinezhad, 2013با توجه به اینکه دادههای کیفیت آب،
متغیر تصادفی پیوسته هستند ،در این تحقیق از چهل و پنج تابع توزیع
پیوسته در محیط نرم افزار  Easyfit5.5استفاده شده است (جدول .)1
آزمونهاي آماري

آزمون نکویی برازش ،سازگاری دادههای تصادفی را با توابع توزیع
تجربی مورد سنجش قرار میدهد (.)Sharma and Singh, 2010
در این پژوهش از دو آزمون کولموگروف -اسمیرنوف و اندرسون-
دارلینگ استفاده شد .این آزمونها در تحقیقات هیدرولوژی و منابع آب
کاربرد زیادی دارند (.)Caldeira et al., 2013

ارزیابی آزمون کولموگروف -اسمیرنوف براساس قدرمطلق
بیشترین اختالف بین فراوانی توزیع تئوری و مقادیر اندازهگیری شده
انجام میشود ( .)Back, 2001آماره آزمون بهصورت زیر محاسبه
میشود:
()2

i 1 i


D  max  F ( x i ) 
,  F ( x i ) ,1  i  n
n n



که  Dآماره توزیع F(xi) ،فراوانی نسبی تجمعی واقعی i ،تعداد کالسها
و  nتعداد کل دستهبندیها میباشد (.)Malekinezhad, 2013
آزمونها در سطح اطمینان  95درصد ارزیابی شد.
پس از انجام آزمونها توابع توزیع براساس آماره هر آزمون از بهترین
تا نامناسبترین ،مرتب و رتبهبندی گردید .سپس مجموع رتبههای
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اختصاصیافته به هر تابع محاسبه و تابعی که کمترین رتبه نهایی را
به خود اختصاص داده بود ،بهعنوان بهترین تابع توزیع انتخاب گردید.
برآورد مشخصههاي توابع توزیع

روشهای برآورد مقادیر مشخصههای توابع توزیع در این مطالعه
شامل ،روش گشتاورها ( ،)Method of momentsگشتاورهای خطی
( ،)Moment of linearحداکثر درستنمایی ( Maximum
 )likelihood estimationو حداقل مربعات ()Least square error
است که نرمافزار  Easyfit5.5برای هر توزیع ،بهترین روش موجود
را تعیین نموده و مشخصههای تابع توزیع را برآورد مینماید.

تحقیقات  (2005) Shahbazi et al.برای برازش آالیندههای
رواناب شهر اصفهان با استفاده از سه تابع گاما ،نمایی و لوگ نرمال و
تحقیقات  (2000) Adamsنشان داد که تابع لوگ نرمال دو پارامتری
و گاما بهترین تابع برای برازش میانگینهای غلظت فلزات سنگین در
رواناب شهری است .توزیع ویکبای یک توزیع پنج مشخصهای است
و بنابراین نسبت به توزیعهای دیگر که مشخصههای کمتری دارند،
انعطافپذیری بیشتری با دادهها دارد .تعریف معینی برای تابع چگالی
ویکبای وجود ندارد و به شکل تحلیلی فقط بهصورت معکوس معادله
( )4قابل تعریف است (.)Malekinezhad, 2013



()4
نتایج و بحث
غلظت نیکل و روی در رواناب شهری همدان در سه ایستگاه
خروجی حوضه اصلی و در هنگام و بعد از خاتمه هفت رخداد بارش
اندازهگیری شد .دادههای بهدست آمده در دو دسته میانگینهای غلظت
رخدادها و سری غلظتهای لحظهای  ،محاسبه و مرتب شد .پس از
برازش دادهها ،توابع توزیعی که براساس آزمونهای کولموگروف-
اسمیرنوف و اندرسون -دارلینگ در سطح معنیداری  95درصد مورد
تأیید قرار گرفتند ،رتبهبندی و تابع برتر در هر ایستگاه مشخص گردید.
برای انتخاب تابع برتر مشترک در هر سری داده ،مجموع رتبههای
توابع مورد تأیید در هر سه ایستگاه محاسبه و مناسبترین تابع توزیع
تعیین شد .در نهایت با انتخاب توابع برتر ،مقادیر مشخصههای بهینه
هر تابع براساس یکی از روشهای گشتاورها ،گشتاورهای خطی،
حداکثر درستنمایی و برآورد حداقل مربعات محاسبه گردید .در ادامه
نتایج مربوط به نیکل و روی به تفکیک آورده شدهاند.
توابع توزیع احتمال آلودگي نيکل

براساس نتایج جدول ( ،)2چولگی دادههای نیکل همه ایستگاهها
بیانگر متقارن بودن و منفی بودن کشیدگی دادهها ،نشاندهنده تمرکز
دادهها در اطراف میانگین است .نتایج آزمون نکویی برازش برای
بررسی آلودگی نیکل رواناب شهری همدان براساس آزمونهای
کولموگروف -اسمیرنوف و اندرسون -دارلینگ نشان میدهد توابعی
که انعطافپذیری بیشتری دارند ،در دادههایی که چولهتر هستند برازش
مناسبتری را خواهند داشت (شکل  .)2تابع ویکبای بهترین تابع در
برازش میانگینهای غلظت و تابع جانسون اسبی بهترین تابع در
برازش سری غلظتهای لحظهای نیکل است (جدول  .)3نتایج

 





1  (1  F )   1  (1  F ) 



F ( x)   

در این معادله F ،تابع احتمال وقوع متغیر  β ،xو  δمشططخصططههای
شکل α ،و γمشخصههای مقیاس و  ξمشخصه موقعیت است.
تابع جانسون اسبی تابعی است که از کران پایین محدود و از
کران باال نامحدود است .تابع چگالی بهصورت زیر تعریف میشود .در
این معادله ( γ ،)5و  δمشخصههای شکل λ ،مشخصه مقیاس و ξ
مشخصه موقعیت است (.)Soukissian, 2013
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()5
نتایج مقادیر بهینه م شخ صههای موقعیت ،مقیاس و شکل توابع
توزیع ویکبای و جانسطططون اسبی توزیع در جدول ( )4آورده شطططده
اسططت .مشططاهدات شططکل ( )2نشططان میدهد منحنیهای تابع توزیع
ویکبای برای دادههای میانگین غلظت نیکل رخدادها دارای شططکلی
ک شیده میبا شند .منحنی چگالی دادههای میانگین در ای ستگاه  1و 2
نزولی و در ایستگاه  3به صعودی است .قله موجود در منحنی چگالی
توزیع ویکبای در ایستگاه  2موجب اختالف زیاد مشخصه شکل تابع
( )βنسططبت به ایسططتگاههای مجاور اسططت .منحنیهای تابع جانسططون
اسبی برای دادههای سططری غلظتهای لحظهای نیکل در هر سططه
ایستگاه مقعر و بهعلت پراکندگی دادهها شکلی کشیده دارد .همچنین
مشخصههای موقعیت ،مقیاس و شکل تابع توزیع در هر سه ایستگاه
تفاوت قابل توجهی ندارند (جدول .)4
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 شاخصهاي آماري توصيفي غلظت نيکل(ميليگرم در ليتر) رواناب شهر همدان-2جدول
Table 2- Descriptive statistical indicators of Ni concentration in urban runoff of Hamedan (mg/l)
Data
Station
Mean
Middle
SD*
Skewness
Kurtosis
1
0.052
0.035
0.028
0.384
-2.46
2
0.039
0.028
0.024
0.473
-0.93
3
0.054
0.066
0.030
-0.23
-2.26
1
0.059
0.055
0.031
0.230
-1.16
2
0.047
0.042
0.028
0.114
-1.10
3
0.058
0.062
0.031
-0.069
-1.09
*Standard division

 نتایج برازش توابع توزیع احتمال آلودگي نيکل-3جدول
Table 3- The results of fitting probability distribution functions of the Ni pollution
Station
Data
Total stations
1
2
3
EMC
Wakeby
G. Extreme Value
Wakeby
Wakeby
ICS
Wakeby
Johnson SB
Uniform
Johnson SB

Station
1
2
3

 مشخصههاي توابع توزیع احتمال آلودگي نيکل-4جدول
Table 4- Parameters of probability distribution functions for Ni pollution
EMC
ICS
Wakeby
Johnson SB
ξ=0.013 δ=0.000 γ=0.000 β=0.385 α=0.054
ξ=0.009 δ=0.618 γ=0.217
ξ=0.000 δ=0.369 γ=0.047 β=26.63 α=0.142
ξ=-0.002 δ=0.713 γ=0.119
ξ=-0.005 δ=0.000 γ=0.000 β=1.340 α=0.140
ξ=-0.004 δ=0.734 γ=0.074

λ =0.113
λ =0.107
λ =0.122

Fig 2- Distribution function curves of Wakeby and Johnson SB for EMC and ICS of Ni respectively
 منحنيهاي توابع توزیع ویکباي و جانسون اسبي بهترتيب براي ميانگينهاي غلظت رخدادها-2شکل
و سري غلظتهاي لحظهاي نيکل
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جدول -5شاخصهاي آماري توصيفي غلظت روي(ميليگرم در ليتر) رواناب شهر همدان
)Table 5- Descriptive statistical indicators of Zn concentration in urban runoff of Hamedan (mg/l
Data
Station
Mean
Middle
SD
Skewness
Kurtosis
1
0.110
0.075
0.072
1.250
0.996
2
0.078
0.076
0.041
0.017
-2.20
3
0.072
0.085
0.041
0.068
-1.90
1
0.111
0.100
0.108
3.470
15.36
2
0.086
0.081
0.062
2.670
12.05
3
0.081
0.085
0.042
-0.129
-1.46
جدول -6نتایج برازش توابع توزیع احتمال آلودگي روي
Table 6- The results of fitting probability distribution functions of the Zn pollution
Station

Total stations
Wakeby
G. Extreme Value

3
Uniform
G. Pareto

توابع توزیع احتمال آلودگي روي

آمارههای توصیفی غلظت روی جدول ( )5بیانگر آن است که
میانگینهای غلظت رخدادها در ایستگاه  2و  3متقارن و دارای
کشیدگی در اطراف میانگین است .دادههای سری غلظت لحظهای
روی در این دو ایستگاه چولگی زیادی داشته و نامتقارن میباشند.
بنابراین میتوان انتظار داشت در این ایستگاهها توابعی که انعطاف
پذیری بیشتری را داشته باشند ،رتبه باالتری را در نتایج برازش به خود
اختصاص دهند .نتایج رتبهبندی توابع توزیع در متغیرهای آلودگی روی
نشان میدهد ،توابع ویکبای و مقادیر حدی تعمیمیافته بهترتیب
مناسبترین توابع برای مدلسازی احتماالتی میانگینهای غلظت
رخدادها و سری غلظتهای لحظهای روی برای همه زیرحوضههای
شهر همدان است (جدول .)6
 (2005) Shahbazi et al.حاکی از برتر بودن توابع لوگ
نرمال دو پارامتری و گاما برای برازش میانگینهای غلظت فلزات
سنگین در رواناب شهری حاصل از رخدادهای بارش است .هرچند نتایج
برازش توابع در دادههای آلودگی روی نشان میدهد که تابع ویکبای
و مقادیر حدی تعمیمیافته در همه ایستگاهها رتبه برتر را به خود
اختصاص ندادهاند ولی بهصورت مشترک در بین ردههای برتر توابع در
هر سه ایستگاه بوده و در هر دو آزمون کولموگروف -اسمیرنوف و
اندرسون -دارلینگ در سطح معنیداری  95درصد معنیدار بودند.

2
Error
Dagum

Data
1
Frechet
Log-Normal

EMC
ICS

تابع توزیع مقادیر مقادیر حدی تعمیمیافته توسط
 (1955) Jenkinsonارائه گردید .تابع چگالی این توزیع بهصورت
مقابل تعریف میشود :در این معادله ( µ ،)6مشخصه شکلσ ،
مشخصه مقیاس و  ξمشخصه موقعیت است ( Combes and
.)Dussauchoy, 2006
()6
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1

1
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شدت روند نزولی بافتنگار میانگینهای غلظت روی در ایستگاه
یک بی شتر از سایر ای ستگاهها ا ست .منحنیهای توابع چگالی احتمال
میانگینهای غلظت روی در ایستگاههای  2و  3تقریبا مشابه هستند.
در شططکل( )3انعطافپذیری تابع ویکبای در برازش دادههای سططری
غلظتهای لحظهای روی مشخص است .شکل منحنی تابع ویکبای
در ایستگاه  3با ایستگاههای دیگر تفاوت دارد بهطوریکه قله منحنی
برازش شططده با قلههای بافتنگار تطابق ندارد .نتایج مشططخصططههای
بهینه توابع توزیع برتر آلودگی روی ایسطططتگاه ها در جدول ( )7آورده
شده است.
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Fig 3- Distribution function curves of Wakeby and G. Extreme Value for EMC and ICS of Zn
respectively
شکل -3منحنيهاي توابع توزیع ویکباي و مقادیر حدي تعميم یافته بهترتيب براي ميانگينهاي غلظت رخدادها
و سري غلظتهاي لحظهاي روي
جدول -7مشخصههاي توابع توزیع احتمال آلودگي روي
Table 7- Parameters of probability distribution functions for Zn pollution
EMC
ICS
Wakeby
G. Extreme Value
ξ=0.033 δ=0.141 γ=0.066 β=0.000 α=0.000
ξ=0.065
σ =0.043 µ=0.332
ξ=0.002 δ=0.000 γ=0.000 β=0.991 α=0.150
ξ=0.060
σ =0.042 µ=0.022
ξ=0.002 δ=0.000 γ=0.000 β=0.831 α=0.128
ξ=0.067
σ =0.045 µ=-0.351

نتيجهگيري
در این پژوهش از دو آزمون کولموگروف -اسمیرنوف و اندرسون-
دارلینگ در بررسی چهل و پنج تابع توزیع احتمال جهت برازش آلودگی
نیکل و روی رواناب ناشی از بارش حوضه شهری همدان استفاده شد.
در تحقیقات گذشته فقط بر روی میانگین غلظت رخدادها و استفاده از
چند تابع توزیع معین تأکید شده و امکان مقایسه جامع این پژوهش با
آنها وجود ندارد .اما بهصورت موردی نتایج تحقیقات پژوهشگران
نشان داده است توابع لوگ نرمال دو پارامتری ،نمایی و گاما بهترین
نتیجه را در برازش میانگینهای غلظت آلودگیهای مختلف در رواناب
شهری کسب نموده است .بررسی توابع توزیع در آلودگی نیکل نشان
داد ،ویکبای بهترین تابع برای برازش متغیر میانگینهای غلظت
رخدادها و جانسون اسبی مناسبترین تابع برای برازش متغیر سری
غلظتهای لحظهای است .همچنین ویکبای و مقادیر حدی

Station
1
2
3

تعمیمیافته بهترتیب بهترین توابع برای برازش میانگینهای غلظت و
سری غلظتهای لحظهای در آلودگی روی بود .با مقایسه نتایج می-
توان دریافت ،تابع ویکبای بیشترین فراوانی را در بین توابع برتر داشته
است.
نکته قابل اهمیت در برازش توابع مختلف آن بود که در بیشتر
نتایج توزیع نرمال اختالف زیادی با توابع برتر و در برخی موارد اختالف
معنیداری با توزیع دادههای مشاهداتی نشان میدهد .بنابراین تأکید
بر استفاده از شاخصهایی که محاسبه آنها براساس توزیع نرمال
صورت میگیرد ،موجب توصیف نادرست متغیر مورد بررسی میشود.
وجود اختالف در برخی نتایج آزمونهای کولموگروف -اسمیرنوف و
اندرسون -دارلینگ ،استفاده محتاطانه از این آزمونها را بهصورت تک
آزمون نشان داده و استفاده همزمان از هر دو آزمون پیشنهاد میشود.
یافتههای این پژوهش نشان داد ،با بهکار بردن روشهای جدید و
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تقدیر و تشکر
نویسططندگان از خانم مهندس روحی و آقای مهندس پناهی برای
. تشکر مینمایند،همکاری در جمعآوری اطالعات

،آزمون توزیعهای مختلفی که در علم آمار و احتماالت استفاده میشود
میتوان توزیعهایی را شناسایی نمود که با دقت بیشتر مقادیر متغیرها
.را برای دوره بازگشتهای مختلف برآورد نماید
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