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ABSTRACT 

 The goal of this research is to calculate two basic parameters in Gumbel 
distribution which is known as prevailing model for quantifying risk associated 
with extreme wind speed, earthquakes and rainfall. This distribution depends on 
two basic parameters which are location and scale. To estimate these parameters 
four methods are applied; method of moments , maximum likelihood method , 
generalized extreme values  and generalized Pareto method , for more than fifty 
years data of maximum wind speeds of three governorates of Iraq (  Baghdad , 
Basra and Mosul ) .A simple mathematical method is  used  in addition of using 
new software . Results shows similarity of these parameters (location and scale) 
as shown in tables and graphs for these methods indicated above and we use 
more tests depends on tabulated values which is improved using Gumbel 
distribution for extreme values .Fortran program was applied to calculate the 
equations and derive the parameters and goodness of fit test for the distribution 
that mentioned in the text. 
 

  البصرة والموصل،بغداد التوزيعات اآلحصائية لسرعة الرياح في المحافظات
 

الخالصة     
توزيع كامبل وكما هو معروف هـو   يهدف هذا البحث الى حساب عاملين متغيرين اساسيين في 

ـ  عةموديل سائد لحساب المخاطر التي تصاحب حدوث القيم المتطرفة مثآل سـر   الـزالزل ، احالري
ولتقدير . ان هذا التوزيع يعتمد على عاملين متغيرين اساسيين هما المركز والميزان. ساقط المطروت
 طريقة توليد القـيم  ،اقصى احتمال طريقة،تطبيق اربعة طرق وهي طريقة العزوم تم العوامل  هذه

السنوية القصوى في  الرياح عةلسراكثر من خمسين سنة  وطريقة توليد باريتو على بيانات المتطرفة
وبأستخدام التحليـل الرياضـي البسـيط    ) . البصرة والموصل  ،بغداد ( لثالث محافظات العراق و

المركـز  (اظهرت النتائج تقارب هـذه العومـل المتغيـرة     . باالضافة الى استخدام البرامج الحديثة
كما هو موضح في الجداول والرسوم للطرق المذكورة اعاله كما استخدم اختبارات عـدة  ) والميزان

كامبل للقـيم  لجدولية لهذه الدوال االختبارية والتي اثبتت صحة تطبيق توزيع وباالعتماد على القيم ا
واختبار جودة المطابقـة    معالمال واشتقاق المعادالت لحساب  فورتران  برنامج استخدم .المتطرفة 
  .البحث  متن في المذكور للتوزيع
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