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  دهيچک
 

ک ي صورت بهها آن يبدون توجه به ساختار وابستگ ،کيدرولوژيه يپارامترها يل فراوانيره در تحليمتغتک يهاعياستفاده از توز
 يساختار وابستگ يسازمدل يمفصل برا ن مطالعه از توابعيا . درشوديمره کمتر يچندمتغ يهالياستاندارد درآمده و تحل ةويش

ک ينوپتيستگاه سيمنظور شش ا ني. بدشد استفاده ۲۰۱۸تا  ۱۹۸۸ يآمار ةاستان خوزستان در دور ةساالن يبارش و دما
-ع تکينه تابع توز د. سپسشدنب انتخا يدارا بودن آمار کاف دليل بهمان يدزفول، اهواز، رامهرمز، ماهشهر، آبادان و مسجد سل

تابع مفصل  چهاربعد  ةدر مرحلمناسب،  ياهيحاش يهاعيپس از انتخاب توزدما و بارش برازش داده شد.  ياهره به دادهيمتغ
 يبارش و دما رهيچندمتغ ليتحل يبرامورگنسترن  - گامبل -يفرانک، و فارل تون،يحق، کال -ليخائيم -يمختلف شامل عل

تابع مفصل  يپارامتر وابستگن ييتع ،رهيدر کاربرد توابع چندمتغ قسمت ترين مهمبه کار گرفته شد. مورد مطالعه  يهاستگاهيا
 يهاستگاهيا يبارش و دما يپارامترها يبرا داد کهج نشان ينتاتم نهنگ کوهاندار استفاده شد. ين مطالعه از الگوريا که در است

 داشته ون عملکرد را يبهترها تابع فرانک ستگاهير ايسا يو براتون يتابع مفصل کال ،مانيآبادان، دزفول، ماهشهر و مسجد سل
ک يدرولوژيه يپارامترها يسازند مدليدر فرآ هان مفصليا يبرا يخاص سطح وابستگ ةعدم وجود محدودز ين امر نيل ايدل
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  مقدمه
و  داردها ستمياکوس بر يار قدرتمندير بسيثأرات دما تييتغ

 مشکالترا با  يو کشاورز ي، اجتماعياقتصاد ةتوسع
ن يت بأيه يهاتوجه به گزارش. با کنديمواجه م يمتعدد
ن يزم يدما ،ستمي) در قرن بIPCC( ١مير اقلييتغالدول 
بر افته و يش يوس افزايدرجه سلس ۸/۰تا  ۴/۰حدود 
 ،مختلف يويانجام شده با شش سنار يهاينيبشيپ اساس

وس در يدرجه سلس ۴تا  ۸/۱ن مقدار به يا ممکن است
ت در يعدم قطعبرسد. با وجود کم يست و يقرن ب يانتها

 يهاتياز فعال يناش يش دماي، افزايمياقل يهاينيب شيپ
و  يرات ناگهانييتواند تغين امر ميو ا است يحتم يانسان
آب داشته باشد  يجهان ةرا در چرخ يرقابل بازگشتيغ

 . )۲۰۰۹، و همکاران (هونگ
رگذار و در مطالعات يثأبارش ت بر پارامتر ييدمارات ييتغ

و  يلي) و خل۲۰۱۸و همکاران ( يهمچون احمد يمتعدد
د قرار گرفته است. ييأن امر مورد تي) ا۲۰۱۶همکاران (

صحت تواند يم رهايمتغ نيمستقل فرض کردن ان يبنابرا
از است يد و نکند مواجه يبا تردسازي را مدل يينها جينتا
دانستن ارتباط ند. شو يو بررس يابيم ارزأتو صورت بهتا 

درك  يبرامختلف  رهايياي متغهيهاي حاشعيتوز نيب
 عيتواند در شناخت وقايها ميوابستگ نيحاکم بر ا نيقوان
مند (بهره مؤثر واقع شود اريشده بس مشاهده يکيدرولوژيه

به  نانياطم شيافزا يبرا نيبنابرا. )۱۳۹۴و همکاران، 
 رهيچندمتغ کردهاي آماريياز رو ديبا ،هاليتحل جينتا

 ره،يهاي چندمتغليانجام تحل يروش سنت د.کراستفاده 
. در است کيکالس رهيچندمتغ عياستفاده از توابع توز

و  ايهيحاش هايعيمشخص بودن توز ،توابع نياستفاده از ا
 نياستفاده از ا نيبنابرا، يها الزامبودن نوع آن کساني

روش مواجه است.  يجد يهاتيها با محدودروش
 است توانستهکه  رهيچندمتغ هايليتحل تر برايمناسب
 د،کنرا برطرف  کيکالس رهيتوابع چندمتغ هايتيمحدود

مفصل،  روش. باشديم ٢ابع مفصلروش تاستفاده از 
 متغيرهچندتوابع توزيع  يذکر شده برا يهامحدوديت
اي با پيوند دادن توابع توزيع حاشيهو  ردرا ندا کالسيک

د. کنتواند توابع توزيع چندمتغيره را ايجاد يتک متغيره، م
توان ساختار وابستگي يها من با استفاده از مفصليهمچن

را به شکل  يکيدرولوژيه يرهاين متغيموجود در ب

                                                           
1- Intergovernmental Panel on Climate Change 
2- Copula Function 

). ٢٠٠٧له، ک(سالوادوري و دي مي دکرتري توصيف  دقيق
 يداولين بار  را يتوابع مفصل در مطالعات هيدرولوژ

ه باران ب يتحليل فراوان يبرا) ٢٠٠٣( يکله و سالوادوريم
 يساز مدل يبراه دار گستريبس صورت بهو اکنون  ندکار برد

 پژوهشگرانمورد استفاده مختلف،  يچندمتغيره فرآيندها
ر اشاره يتوان به موارد زيرد که از آن جمله ميگيقرار م

  د:کر
توابع   يمبنا بر  ساده  مدل   کي ) ۲۰۰۸چ (يفردر و  اسچولزل  
 اسيمق در   باد سرعت  و  بارش   ةرابط  يبررس يبرا را مفصل 
 يشان از توابع مختلفيامنظور  نيبد. ندتوسعه داد  روزانه 

نرمال  و   يضويب مهين  ،يدسيارشم يهامفصل همچون 
  ديمف و   يکاربرد  يرابزا  عنوان  به  را مفصل توابع   استفاده و

بورونر و همکاران دند. کر يمعرف  يشناس مياقل در مطالعات 
ک يپ يره دبيدو متغ يسازمدل يها برا) از مفصل۲۰۱۸(

ج نشان داد که يالب متناظر استفاده نمودند. نتايو حجم س
ره يدو متغ يهاليدر تحل يخوب ييتوابع مفصل از توانا

ر مشخصات يان داشتند استفاده از سايو ب هستندبرخوردار 
ک يپ يدن به دبير مدت زمان رسيالب نظيدروگراف سيه
ش يافزا ياقابل مالحظهطور  بهتواند دقت برآوردها را يم

) با استفاده از توابع مفصل به ۲۰۱۹م و همکاران (يدهد. ک
ور کره در کش يخشکسال يهاره خطريچند متغ يابيارز

ند که تابع مفصل دادشان گزارش يپرداختند. ا يجنوب
 يره شدت و مدت خشکساليمتغل دو يتون در تحليکال
در را  يشرط يهابازگشت ةو دور ردن عملکرد را دايبهتر

) ۲۰۱۹و همکاران ( ي. لکردندا" و "و" محاسبه يدو حالت "
 يبرارا تون يهوگارد، فرانک و کال - توابع مفصل گامبل

مم ساالنه به کار يماکز يهاو حجم بارش شدت يسازمدل
ق محاسبه يمختلف را از طر يو احتماالت رخدادهابرده 

) سه ۲۰۱۹و و چو (ي دند.کرم برآورد أتو يهادوره بازگشت
ها را با مشخصه مدت زمان بارش، مقدار کل و شدت بارش

ج نشان داد ينمودند. نتا يسازاستفاده از توابع مفصل مدل
بارش  يهاان رخداديب يمدت و عمق برا ةدو مشخصکه 
 ةمحاسب يو برا کنديمجاد يرا ا ين ساختار همبستگيبهتر

 يهاز پژوهشيران نيدر اند. هستم مناسب أاحتماالت تو
ره يل چندمتغيبا استفاده از توابع مفصل در تحل يمتعدد

است که از آن جمله  انجام شدهک يدروژيه يهادهيپد
 ي)، عبدالله۱۳۹۶و همکاران ( يتوان به مطالعات احمديم

زاده و همکاران و دانش )۱۳۹۷و همکاران ( ياسدآباد
 يسازدر رابطه با مدل يا. تنها مطالعهکرد ) اشاره۱۳۹۸(
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 )۱۳۹۳و همکاران ( خاني ثاني را  رانيادما و بارش در 
تون، گامبل و يشان از توابع مفصل کالي. ااندانجام داده
ستگاه يا يره بارش و دمايع دو متغيجاد توزيا يفرانک برا

ن منظور يا يمفصل فرانک را برات يدر نهاز استفاده و يتبر
  کردند.  يابيمناسب ارز

وجود  دليل بهشود که يت به موارد فوق مشاهده ميبا عنا
ک، استفاده يدرولوژيمختلف ه ين پارامترهايب يهمبستگ
رها را در نظر ين متغيب يکه بتواند وابستگ ييهااز روش

به عملکرد  ،دکن يسازم مدلأتو صورت به را هاگرفته و آن
ن يدر ا خواهد داد.را به دست  يمراتب قابل اعتمادتر

ن رو ياز ا ؛شودينه کمبود مطالعات به شدت احساس ميزم
استفاده از توابع مفصل در  حاضر ةهدف از مطالع

استان خوزستان  ةساالن يهمزمان بارش و دما يساز مدل
  يارهايمع  بر اساس مفصل  تابع   نيبهتر ت ينها و در است
  آن  يمبنا  بر  دما  و  بارش م أتو احتماالت  و  انتخاب  يآمار

  د.محاسبه ش
  

  هامواد و روش
  مورد مطالعه ةها و منطقداده

 ار مهميت و بسيپر جمع يهااز استان ،استان خوزستان
 ير نفت و گاز و کشاورزينظ يعياز نظر منابع طب رانيا

از شمال  از شمال به استان لرستان،ن استان ي. ااست
اصفهان و چهارمحال و  يها و شرق به استان يشرق

از شرق و جنوب  الم،يبه استان ا ياز شمال غرب ،ياريبخت
از جنوب به استان  راحمد،يو بو هيلويبه استان کهگ يشرق

 .شود يفارس و از غرب به عراق محدود م جيبوشهر و خل
زاگرس  يها کوه لهياستان به وس نيو شرق ا شمال
شده است. با حرکت به سمت داخل استان از  دهيپوش

آن تپه ماهورها  يو به جاشود يمها کاسته  کوه نيارتفاع ا
 ةمنطق دو. خوزستان متشکل از کنند يم ييخودنما
است که دو پنجم کل مساحت  يا و جلگه يکوهستان

استان  است. يا جلگه نو سه پنجم آ ياستان کوهستان
تنها  کشور است که نه  يقطب کشاورز ترين مهمخوزستان 
محصوالت  ديدر تول يا کنندهنييحاضر نقش تع در حال 
دارد، بلکه باتوجه به  ييغذا تيامن جاديو ا يکشاورز

 ةدر توسع ليبد يب ينقش ،بالقوه يو استعدادها ها تيظرف
  کشور خواهد داشت. يکشاورز ةنديآ

دما و بارش استان  يسازمدل ين مطالعه برايدر ا
 ۳۱(به مدت  ۲۰۱۸تا  ۱۹۸۸ يآمار ةخوزستان در دور

ک دزفول، اهواز، ينوپتيستگاه سيشش ا يهااز داده سال)
دارا  دليل به ،مانيرامهرمز، ماهشهر، آبادان و مسجدسل

 ،۱و جدول  ۱استفاده شد. در شکل  يبودن آمار کاف
 ييايت استان خوزستان و مشخصات جغرافيموقع ترتيب به

شده آورده ک مورد مطالعه ينوپتيس يهاستگاهيا يو آمار
  است.

  

  
  منتخب يهاستگاهيت استان خوزستان و ايموقع - ۱شکل 
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  ۲۰۱۸تا  ۱۹۸۸ يآمار ةدر دور منتخب يهاستگاهيا يو آمار ييايمشخصات جغراف -۱جدول 

  ستگاهيا  فيرد
ن بارش يانگيم  ييايت جغرافيموقع

)mm/year(  
  )C°ن دما (يانگيم

X (DD) Y (DD)  
  ۲۷/۲۶  ۹۳/۱۴۴  ۳۶/۳۰  ۲۸/۴۸  آبادان  ۱
  ۲۱/۲۶  ۱۸/۲۱۰  ۳۳/۳۱  ۶۶/۴۸  اهواز  ۲
  ۴۱/۲۴  ۶۵/۳۴۹  ۴۰/۳۲  ۳۸/۴۸  دزفول  ۳
  ۵۷/۲۶  ۵۰/۲۸۴  ۲۶/۳۱  ۶۰/۴۹  رامهرمز  ۴
  ۸۱/۲۵  ۲۰/۱۹۵  ۵۵/۳۰  ۱۵/۴۹  ماهشهر  ۵
  ۵۶/۲۵  ۶۲/۳۹۵  ۹۳/۳۱  ۲۸/۴۹  مانيمسجدسل  ۶

  

  يل ساختار وابستگيتحل
 يزان وابستگيم ،يع حديل وقايمهم در تحل ياز پارامترها

معمول از روش طور  بهاست.  يمورد بررس يرهاين متغيب
زان يسنجش م ي) براrرسون (يپ يخط يب همبستگيضر

 ين روش دارايشود. اير استفاده مين دو متغيارتباط ب
به  r ن است که ضريبيا ،آن ترين مهماست که  يراداتيا

 Xو چنانچه رد يگيمپرت قرار  يهار دادهيثأشدت تحت ت
ر از يغ يکنواخت به توانيطور  بهها آن يدوا هر يو  Yا ي
ر ييتغ يب همبستگين صورت مقدار ضريدر ا ،ک برسندي
جاد يا يرييها تغآن يارتبه ياما در همبستگ ،کنديم
ب يرادات ضريرفع ا ي). برا۲۰۰۷شود (نلسن، ينم

 يب همبستگيتوان از ضريم ،رسونيپ يهمبستگ
کندال يک ضريب  τد. کرکندال استفاده  τ يناپارامتر
در مسائل مربوط به توابع است که  ١يارتبه يهمبستگ

کندال در  τضريبمقدار شود. يمفصل به کار گرفته م
] ةمحدود ک همگامي ين صورت عدد ي. در ااست −1,1[

ناهمگامي کامل را  - ١صفر و عدد  يکامل، صفر همگام
 ةمشاهد nشامل  يتصادف ةيک نمون يکند. برايان ميب

)، يجفت ) ( ) ( )1 1 2 2, , , , , ,n nx y x y x yK، 
ه زير قابل معادل بر اساسکندال  τگر نمونه نيتخم

  ):٢٠١٢، و همکاران يرعباسيمحاسبه است (م
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 ها،تعداد جفت داده n، فوق ةمعادلکه در 
, 1,2, ,i j n= K  و[ ]sgn   .استتابع عالمت  .

  

                                                           
1- Rank correlation coefficient 

   ياهيع حاشين توزيترن مناسبييتع
دما و بارش  يمترهاان پاريب يساختار وابستگ يبررس يبرا

مناسب  ةريمتغع تکيابتدا توز الزم است ،استان خوزستان
ک يرات ييکه تغنيا ين شود. برايير تعيحاکم بر هر متغ

ان يع مورد نظر بيتوسط توز يبه درست ير تصادفيمتغ
انجام  يع به خوبيآن توز ين پارامترهايد تخميشود، با

 يبرا يخط ي، از روش گشتاورهاپژوهشن يشود. در ا
استفاده شد.  يآمار يهاعيتوز يهان پارامتريتخم

صـورت هبرا گشـتاورهاي خطـي ) ١٩٨٦( هاسـكينگ
هــاي مرتــب شــده بيــان تركيــب خطــي از آمــاره

)، لوگ NORنرمال ( يهاعيتوز ،ن مطالعهيدر اكــرد. 
ر يع مقادي، توز)GAM( )، گاماEXP( يي، نما)LN( نرمال

لجستک  ،)LOG(ک يلجست)، GEV(افته يم يتعم يحد
و  )GPA( افتهيم يتعم ي، پارتو)GLOG( افتهي ميتعم

ساالنه استان  يبارش و دما يهابر داده )WEI( بوليو
، يآمار يهاعيپس از برازش توزخوزستان برازش داده شد. 

 - ع توسط آزمون کلموگروفيبرازش هر توز يينکو ديبا
که در سطح  يد. در صورتشوقرار  يرنف بررسياسم

 - ها توسط آزمون کلمگروفدرصد برازش مدل ۵احتمال 
مورد نظر  يع احتماالتيد واقع شود، توزييأرنف مورد تياسم
 نييبرازش و تع يينکوپس از کنترل  شود.يرفته ميپذ
، ين مدل برازشيانتخاب بهتر يبرامورد قبول،  يهاعيتوز

) NRMSEخطاها ( ةن مربعات نرمال شديانگيجذر م
) محاسبه )۴معادله (ف (يساتکل -ار نشي) و مع)۳معادله ((
ن مقدار يشتريکه ب يبرازش يهاعيشود. هرکدام از توزيم

را داشته  NRMSEن ي) و کمترNSف (يساتکل - ار نشيمع
بارش و  ياهيع حاشين توزيترباشند، به عنوان مناسب

  شود.يده ميبرگزدر ايستگاه موردنظر ساالنه  يدما

)۳(          
2

1

max min

1 ( ( ) ( ))
100

n

i i
i

F x G x
nNRMSE

F F
=

−
= ×

−

∑
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)۴                       (
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=

=

−
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∑
  

)ها،تعداد داده n ،فوق معادالتکه در  )iF x  مقدارCDF 
 CDFحداکثر و حداقل  ترتيب به minFو  maxF، يتجرب
و يتجرب CDFن يانگيم Fمحاسبه شده،  ينظر

( )iG x  مقدارCDF است يتئور. 
  

  تئوري اسکالر
هاي توأم پذير براي ايجاد توزيعانعطاف ةها يک شيومفصل

ها مفصلد. هستناي متفاوت آماري با توابع توزيع حاشيه
هاي يک بعدي که حاشيهتوابع توزيع چندمتغيره هستند 

مفصل  ة) يکنواخت باشند. معرفي و ارائ۰و۱ها بر بازه (آن
نسبت داده شده است که در يک  )۱۹۵۹اسکالر ( به

متغيره کند چگونه توابع توزيع تکتئوري توصيف مي
براي هاي چندمتغيره ترکيب شوند. تواند به فرم توزيع مي

1بعدي Nمتغيرهاي تصادفي پيوسته  2, , ..., NX X X  با
)ايهاي حاشيهعيتوز ) ( )

ii x i iF x P X x= ع ي، توز≥
  :ف استير قابل تعريز صورت به Xر يتوام متغ

)٥  (             
[ ]

1 ,..., 1 2

1 1 2 2

( , ,..., )

, ,...,
NX X N

N N

H x x x

P X x X x X x

=

≤ ≤ ≤
  

تک متغيره را  يااست که توابع توزيع حاشيه يمفصل تابع
تشکيل يک تابع توزيع دو يا چندمتغيره، به هم پيوند  يبرا
ره يع چندمتغين اسکالر نشان داد توزيبنابرا ؛دهديم

و ساختار  ياهيحاش يهاعيبا استفاده از توز H ياحتماالت
  ان شود:يب Cتواند توسط تابع مفصل يم يوابستگ

)۶   (          1 2

1

1 2

,..., 1 2

( ( ), ( ),..., ( ))

( , ,..., )
N

N

X X X N

X X N

C F x F x F x

H x x x

=  

)، فوق ةمعادلکه در  )
iX iF x ،i ياع حاشيهيامين توز 

 وسته ويپ
1 ,..., NX XH توأم  يع تجمعيهمان توز

1 2, , ..., NX X X تابع  چهاراز  ،ن مطالعهيدر ا. است
تون، يحق، کال - ليخائيم -يشامل علمفصل مختلف 

ل يتحل يبرا) FGM( مورگنسترن - گامبل - يفارلفرانک و 
د. شاستفاده  استان خوزستان يبارش و دما ةريمتغ دو

مربوط به توابع مفصل مورد استفاده را  معادالت ۲جدول 
  دهد.ينشان م

  )۲۰۰۷(نلسن،  توابع مفصل مورد استفاده -۲جدول 
  θ يع تجمعيتابع توز تابع مفصل خانواده مفصل

 يدسيارشم

) )AMH( حق - ليخائيم -يعل ) ( ) ( )
,

1 1 1
uvC u v

u vθ
=

− − −  
1 1θ− ≤ ≤  

) تونيکال ) ( ) 1
, max 1 ,0C u v u v

θθ θ −− − = + −    0θ ≥  

) فرانک ) ( ) ( )1 11, ln 1
1

u ve e
C u v

e

θ θ

θθ

− −

−

 − −
 = − +

−    
0θ ≠  

 -گامبل - يفارل
 مورگنسترن

) )FGM( مورگنسترن -گامبل - يفارل ) ( )( ), 1 1 1C u v uv u vθ= + − −    1 1θ− ≤ ≤  

  
ا ي θ برآورد لمراحل استفاده از توابع مفص ترين مهماز 

 يهان منظور روشي. بداستمفصل  يپارامتر وابستگهمان 
 ٢ينماي، حداکثر درست١همچون روش گشتاورها يمختلف

)MLM( ٣کانونيکال ينماي)، حداکثر درستCML روش ،(
هاي فرا ) و روشIFM( ٤هاحاشيه يبرا يتوابع منطق

 يبرا ،ن مطالعهيست. در اا توسعه داده شده يابتکار
                                                           
1- Method-of-Moments 
2- Maximum Likelihood Method (MLM) 
3- Canonical Maximum Likelihood (CML) 
4- Inference Functions for Margins (IFM) 

 يتم فراکاوشيالگور از مفصل يوابستگ ن پارامتريتخم
بر روش  نيا .شد تفادهاس) WOA( ٥دارنهنگ کوهان

 افته است.ينهنگ کوهاندار تکامل  يرفتار شکار اساس
دهد و  صيشکار را تشخ تيموقع تواند يم دار کوهان نهنگ

 يدر فضا نهيبه تي. از آنجا که موقعکندمحاصره ها را  آن
فرض  نهنگ تميالگور ست،ين ينيب شيپ قابل وجو جست

 طعمه که تاکنون به دست آمده، يحلراه نيبهتر کند يم

                                                           
5- Whale Optimization Algorithm (WOA) 
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عامل  نيبهتر نکهياست. بعد از ا نهيبهبه  کينزد ايهدف 
گر يد شد، فيتعرت) ين عضو جمعي(بهتروجو  جست
خود را نسبت به  تيموقع کنند يم يسع تيجمع ياعضا
رفتار با  نيا. کنند يروزرسان به تيعضو جمع نيبهتر

و  يليجلريشود (م يمنشان داده  )۸(و  )۷( معادالت
  ):۲۰۱۶س، يلو
)۷(                                    *. ( ) ( )D C X t X t= −

uuuruur ur uur  

)۸(                                     *( 1) ( ) .X t X t A D+ = −
uuuruur uruur

  
 يحاضر، بردارهاتکرار  ةدهندنشان t ،فوق معادالتدر  که
A  وC ب، يضرا يبردارها*X يحلن راهيت بهتريبردار موقع 

  و تيبردار موقع Xاست که تاکنون به دست آمده، بردار 
 کياگر  است يگفتن. دهد يرا نشان م | | مقدار مطلق

در هر تکرار  يستيبا X* ،دراه حل بهتر وجود داشته باش
  ). ۲۰۱۶ س،يو لو يليرجليمشود ( يروزرسان به

د يبايمفصل، م يپارامتر وابستگ ةپس از محاسب
ن يب يل ساختار وابستگيتحل يبران تابع يتر مناسب

براي انتخاب د. شن ييدما و بارش تع يپارامترها
شود که بعد از ترين مفصل، به اين صورت عمل مي مناسب

اي مناسب بر هر کدام از انتخاب و برازش توزيع حاشيه
متغيرهاي مورد بررسي و تخمين پارامترهاي توزيع به 

مفصل مختلف را  روش حداکثر درستنمايي، چند نوع تابع
اي در نظر گرفته و براي پيوند اين دو تابع توزيع حاشيه

شود. سپس برآورد مي WOAپارامتر تابع مفصل با روش 
ها با نتايج حاصل از با مقايسه نتايج هر کدام از مفصل

هاي مورد نظر احتمال تجربي، مفصل مناسب براي داده
ن تابع مفصل از آماره يانتخاب بهتر ي. براگردديمانتخاب 

NRMSE )) سس يفون ما - ) و آماره کرامر)۹معادله
  ) استفاده شد.)۱۰معادله ((

)۹(                    
2

1

max min

1 ( )
100

pi e

n

i
iC C

nNRMSE
F F
=

−
= ×

−

∑   

)۱۰  (                                    ( )2

1

n

n pi ei
i

S C C
=

= −∑  

مقادير محاسبه  piCنمونه،  ةانداز n ،فوق معادالتکه در 
 يمفصل تجرب يمقادير مشاهدات eiC، يشده مفصل تئور

مفصل  CDFحداکثر و حداقل  ترتيب به minFو  maxFو 
در نظر تر مناسب يند. تابع مفصلهست محاسبه شده ينظر

 ن باشد.يکمتر NRMSEو  Snکه در آن مقادير  شد گرفته
مفصل  ةمربوط به محاسب معادالتان ذکر است که يشا

و همکاران  يرعباسيم ةمبسوط در مطالعطور  به يتجرب
مطالعه  يمندان برا) شرح داده شده است که عالقه٢٠١٢(
  ند.کنتوانند به آن مراجعه يم ،شتريب

  
  جينتا

  يساختار وابستگ يبررس
 يپارامترها ياختار وابستگس يبررس يبرا ،ن مطالعهيادر 

ب يضر يهاروش ،دما و بارش ساالنه استان خوزستان
ج حاصل يو نتابه کار رفته  کندال τرسون و يپ يهمبستگ

ن جدول مشاهده يارائه شده است. با توجه به ا ٣در جدول 
و  يهمبستگ بيروند ضرها ستگاهيادر اغلب شود که يم

و  يتوجه به وجود چولگ با و بودهکندال مشابه  بيضر
مورد  يهاستگاهيا در دما و بارش نيب يرخطيرابطه غ
 نيب يهمبستگ زانيم يبررس يبراکندال  بيضرمطالعه، 
 يهمبستگها ستگاهيا يتمام. در استتر مناسبداده ها 

 نيشتريببه دست آمده و  يمنفاستان بارش و دما در  نيب
با مقدار  رامهرمزستگاه ياربوط به م يهمبستگ زانيم

مشاهده  ۳ج جدول يبا توجه به نتان يهمچن .است - ٥٧/٠
ل ساختار يتحل يشود که استفاده از توابع مفصل برايم

دما و بارش استان خوزستان کامال  يپارامترها يوابستگ
و  خاني ثانيج حاصل با مطالعه ينتاباشد. يممکن م

  مطابقت دارد. امالًک) ۱۳۹۳همکاران (

  

  )۱۹۸۸- ۲۰۱۸منتخب ( يهاستگاهيرش ساالنه در محل ابادما و  يهمبستگ ل ساختاريتحل - ۳جدول 
ب يروش محاسبه ضر

  يهمبستگ
  ستگاهيا

  ماهشهر  مانيمسجدسل  رامهرمز  دزفول  اهواز  آبادان
  - ۲۲/۰  - ۴۰/۰  - ۵۱/۰  - ۲۱/۰  - ۲۹/۰  - ۳۱/۰  رسونيروش پ
     - ۲۶/۰  - ۴۵/۰  - ۵۷/۰  - ۲۹/۰  - ۳۴/۰  - ۳۷/۰  ب کنداليروش ضر
  مناسب ياهيع حاشيانتخاب توز

، بارش و دما ين پارامترهايب يد وجود وابستگييأتپس از 
 يي، نما)LN( )، لوگ نرمالNORنرمال ( يهاعياز توز

)EXPگاما ،( )GAM(افته يم يتعم ير حديع مقادي، توز
)GEV(ک ي)، لجستLOG(افتهيم ي، لجستک تعم 
)GLOG( ،افتهيم يتعم يپارتو )GPA( بوليو و )WEI( 
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 يبرابهره گرفته شد.  رهيمتغتک يل فراوانيانجام تحل يبرا
 يبارش و دما يهايبه سر ياحتماالت يهاعيبرازش توز

 ي، ابتدا گشتاورهامنتخب استان خوزستان يهاستگاهيا
محاسبه و سپس با برابر قرار  ساالنه يهايسر يبرا يخط

، ياحتماالت يهاعيتوز يخط يگشتاورها ها بادادن آن
 يينکو ديباابتدا  د.شمورد نظر برآورد  يهاعيب توزيضرا

مورد استفاده با استفاده از آزمون  يهاعيبرازش توز
با د. سپس شد ييأت يرنف از نظر آمارياسم - کلوموگروف

ن مربعات نرمال شده و يانگيجذر م يهااستفاده از آماره
 يهاعيتوز ييزان دقت و کارايم فيساتکل -ار نشيمع

و در  يبررسبارش و دما  يهايدر مدل کردن سر يآمار
انتخاب  محاسبات ةادام يبراع ين توزيبهتر ،ستگاهيهر ا

 )K-Sرنف (ياسم - ج حاصل از آزمون کلموگروفينتاشود. 

ت يمورد استفاده قابل يآمار يهاعيتوز ةيکل داد کهنشان 
و  NS يهااساس آماره بر توانيو م رندکاربرد را دا

NRMSE  ک از ي هردر خصوص  ٤در جدول ارائه شده
  د.کرقضاوت  ها آن

 براي پارامتر بارششود که مشاهده مي ۴با توجه به جدول 
و  LNهاي آبادان، مسجدسليمان و ماهشهر توزيع ايستگاه

هاي  توزيع ترتيب بههاي دزفول، رامهرمز و اهواز در ايستگاه
Wei ،Wei  وLog هاي مشاهداتي بهترين برازش را بر داده

اند. نتايج حاصل از تحليل فراواني پارامتر دما نيز داشته
هاي آبادان، دزفول و دهد در محل ايستگاهنشان مي

هاي اهواز و رامهرمز ، براي ايستگاهWeiماهشهر توزيع 
بر  Logو در ايستگاه مسجدسليمان نيز توزيع  GEVتوزيع 

  دما بهترين برازش را داشته است.هاي داده
  

  منتخب يهاستگاهيا يبارش و دما يهابه داده يآمار يهاعيج حاصل از برازش توزينتا - ۴جدول 
 Nor LN  Exp  Gam  GEV  Log  Glog  Gpa Wei آماره  پارامتر  ستگاهيا

 آبادان
 بارش

NRMSE  ۷۵/۵  ۲۵/۴  ۹۰/۱۸  ۷۰/۴  ۹۸/۴  ۷۵/۵  ۹۵/۴  ۳۰/۱۱  ۹۲/۴  
NS  ۹۶۱/۰  ۹۷۹/۰  ۵۷۸/۰  ۹۷۴/۰  ۹۷۱/۰  ۹۶۱/۰  ۹۷۱/۰  ۸۴۹/۰  ۹۷۱/۰  

 دما
NRMSE  ۷۵/۶  ۸۳/۶  ۰۳/۳۲  ۷۹/۶  ۱۷/۵  ۷۱/۵  ۸۴/۵  ۳۲/۴۳  ۵۹/۴  

NS  ۹۴۹/۰  ۹۴۵/۰  ۲۱۱/۰  ۹۴۶/۰  ۹۶۹/۰  ۹۶۳/۰  ۹۶۰/۰  ۲۱۵/۰  ۹۷۵/۰  

 اهواز
 بارش

NRMSE  ۶۸/۴  ۸۲/۴  ۰۱/۱۹  ۸۹/۳  ۰۵/۴  ۲۹/۳  ۳۲/۴  ۹۹/۱۲  ۲۶/۴  
NS  ۹۷۴/۰  ۹۷۳/۰  ۵۷۳/۰  ۹۸۲/۰  ۹۸۱/۰  ۹۸۷/۰  ۹۷۸/۰  ۸۰۱/۰  ۹۷۹/۰  

 دما
NRMSE  ۰۲/۱۰  ۱۹/۱۰  ۱۷/۳۲  ۲۳/۱۰  ۰۷/۶  ۴۶/۸  ۵۹/۸  ۸۱/۴۶  ۶۵/۷  

NS  ۸۸۱/۰  ۸۷۷/۰  ۲۲۱/۰  ۸۷۶/۰  ۹۵۷/۰  ۹۱۶/۰  ۹۱۳/۰  ۱۴۶/۰  ۹۳۱/۰  

 دزفول
 بارش

NRMSE  ۶۱/۵  ۹۱/۴  ۵۵/۱۹  ۰۴/۵  ۶۰/۵  ۲۵/۵  ۲۶/۵  ۹۵/۱۱  ۸۵/۴  
NS  ۹۶۳/۰  ۹۷۱/۰  ۵۴۹/۰  ۹۷۰/۰  ۹۶۳/۰  ۹۶۷/۰  ۹۶۷/۰  ۸۳۱/۰  ۹۷۲/۰  

 دما
NRMSE  ۳۵/۴  ۴۶/۴  ۲۲/۳۲  ۶۴/۴  ۶۴/۳  ۵۱/۴  ۵۵/۴  ۶۷/۴۱  ۵۳/۳  

NS  ۹۷۸/۰  ۹۷۷/۰  ۲۲۶/۰  ۹۷۵/۰  ۹۸۴/۰  ۹۷۶/۰  ۹۷۶/۰  ۰۵۰/۰  ۹۸۵/۰  

 رامهرمز
 بارش

NRMSE  ۹۶/۴  ۳۵/۵  ۷۱/۱۹  ۲۰/۵  ۴۵/۵  ۲۱/۵  ۵۸/۵  ۵۵/۱۰  ۵۶/۴  
NS  ۹۷۱/۰  ۹۶۶/۰  ۵۴۲/۰  ۹۶۸/۰  ۹۶۵/۰  ۹۶۸۰  ۹۶۳/۰  ۸۶۹/۰  ۹۷۵/۰  

 دما
NRMSE  ۶۸/۹  ۹۳/۹  ۸۸/۳۱  ۹۵/۹  ۵۶/۵  ۲۷/۸  ۴۶/۸  ۹۰/۴۲  ۰۲/۷  

NS  ۸۹۰/۰  ۸۸۴/۰  ۲۰۰/۰  ۸۸۳/۰  ۹۶۴/۰  ۹۱۹/۰  ۹۱۵/۰  ۱۷۳/۰  ۹۴۲/۰  

 ماهشهر
 بارش

NRMSE  ۹۴/۵  ۵۸/۴  ۱۳/۱۹  ۸۸/۴  ۰۵/۵  ۴۹/۵  ۰۹/۵  ۹۰/۹  ۲۹/۵  
NS  ۹۵۸/۰  ۹۷۵/۰  ۵۶۸/۰  ۹۷۲/۰  ۹۷۰/۰  ۹۶۴/۰  ۹۶۹/۰  ۸۸۴/۰  ۹۶۷/۰  

 دما
NRMSE  ۴۱/۷  ۶۱/۷  ۱۱/۳۲  ۶۱/۷  ۶۰/۵  ۶۰/۶  ۷۰/۶  ۱۹/۴۰  ۳۱/۵  

NS  ۹۳۵/۰  ۹۳۲/۰  ۲۱۷/۰  ۹۳۲/۰  ۹۶۳/۰  ۹۴۹/۰  ۹۴۷/۰  ۱۹۷/۰  ۹۶۷/۰  

مسجد 
 مانيسل

 بارش
NRMSE  ۶۳/۴  ۱۸/۳  ۶۱/۲۰  ۳۰/۳  ۲۱/۴  ۴۸/۴  ۳۶/۳  ۹۶/۱۰  ۴۳/۴  

NS  ۹۷۵/۰  ۹۸۸/۰  ۴۹۹/۰  ۹۸۷/۰  ۹۷۹/۰  ۹۷۶/۰  ۹۸۷/۰  ۸۵۸/۰  ۹۷۷/۰  

 دما
NRMSE  ۷۰/۴  ۰۳/۵  ۱۵/۳۲  ۸۲/۴  ۱۶/۴  ۰۲/۳  ۱۳/۳  ۰۹/۴۳  ۹۱/۳  

NS  ۹۷۴/۰  ۹۷۰/۰  ۲۲۰/۰  ۹۷۳/۰  ۹۸۰/۰  ۹۸۹/۰  ۹۸۶/۰  ۱۹۲/۰  ۹۸۲/۰  
  د.هستن يع برازشين توزيعملکرد بهتر يابيارز يهار مربوط به آمارهيمقاد ةدهند**: اعداد پرنگ نشان
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جاد ساختار يمفصل و ا يپارامتر وابستگبرآورد 
  يوابستگ

 يمناسب برا ياهيع حاشين توابع توزييپس از تع
 ةدما و بارش استان خوزستان نوبت به محاسب يمتغيرها

ع دو ين تابع توزيمفصل و انتخاب بهتر يپارامتر وابستگ

ن مطالعه از يدر ا شد، انيبگونه که رسد. همانيره ميمتغ
 يپارامتر وابستگ ةمحاسب يبرا WOA يسازنهيروش به

د. شاستفاده  FGMو  تون، فرانکي، کالAMH مفصل توابع
ک از يهر يبرازش برا يينکو يهاج آزمونينتا ٥جدول در 

  . داده شده استتوابع مفصل نشان 
  

  توابع مختلف مورد مطالعه يمفصل برا يوابستگ برازش و پارامتر يينکو يهاج آزمونينتا - ۵جدول 

  آماره  ستگاهيا
  تابع مفصل

  FGM  فرانک  AMH  تونيکال

  آبادان
NRMSE ۱۴/۵  ۷۶/۶  ۲۳/۵  ۲۴/۶  

Sn  ۴۶/۰  ۶۰/۰  ۴۸/۰  ۵۳/۰  

θ ۷۸/۳  ۰۷/۰  ۴/۶  ۷۲/۰  

  اهواز
NRMSE ۳۲/۲  ۵۷/۶  ۵۰/۲  ۹۷/۵  

Sn  ۲۵/۰  ۵۲/۰  ۲۶/۰  ۴۹/۰  

θ ۱۹/۶  ۳۶/۰  ۳۵/۷  ۱۹/۰  

  دزفول
NRMSE ۰۱/۳  ۳۸/۷  ۳۸/۳  ۸۶/۴  

Sn  ۳۱/۰  ۵۹/۰  ۳۹/۰  ۴۳/۰  

θ ۹۷/۹  ۲۴/۰-  ۷۹/۲۵  ۶۴/۰  

  رامهرمز
NRMSE ۹۷/۲  ۷۵/۳  ۴۵/۲  ۱۰/۴  

Sn  ۳۰/۰  ۴۳/۰  ۲۸/۰  ۴۹/۰  

θ ۷۸/۵  ۹۸/۰  ۹۶/۴  ۶۰/۳  

  ماهشهر
NRMSE ۵۵/۲  ۷۸/۵  ۳۵/۴  ۴۴/۴  

Sn  ۲۸/۰  ۵۰/۰  ۴۳/۰  ۴۸/۰  
θ ۷۵/۸  ۴۳/۰  ۵۸/۱  ۰۹/۴  

  مانيمسجدسل
NRMSE ۵۷/۲  ۳۱/۳  ۹۶/۲  ۵۲/۳  

Sn  ۳۲/۰  ۳۹/۰  ۳۸/۰  ۴۶/۰  

θ ۰۷/۹  ۹۷۷/۰  ۳۱/۱۶  ۲۵/۰-  
  .هستند ن تابع مفصليبهتر يب وابستگيعملکرد و ضر يابيارز يهار مربوط به آمارهيمقاد ةدهند**: اعداد پرنگ نشان

  

 يمتغيرها يبرا شوديمشاهده م ،فوقبا توجه به جدول 
ماهشهر و ، دزفول، آبادان يهاستگاهيا يبارش و دما

ن عملکرد را يبهتر تونيکالتابع مفصل  ،مانيمسجدسل
ن خطا را يکمتر فرانکز تابع يها نستگاهير ايدر ساو داشته 

مناسب به  يهاانتخاب مفصل به خود اختصاص داده است.
توانند توصيف کنند، يکه م يسطح وابستگ ةمحدود
تواند يهوگارد م -نمونه، مفصل گامبل يبرا ؛دارد يبستگ

جه امکان يو در نت مثبت به کار رود يوابستگ يفقط برا
استان  يبارش و دما يپارامترها يآن برااز استفاده 

 يحق برا -ميخائيل - يمفصل عل خوزستان وجود ندارد.
0.1807ضعيف ( يوابستگ 0.3333τ− <  FGM) و مفصل >

0.22 يبرا 0.22τ− < که حاليباشد، دريمناسب م >
مثبت و  يهر دو وابستگ يتون و فرانک برايکال يها مفصل

ج به ينتا . با توجه به)٢٠٠٧(نلسن،  مناسب هستند يمنف

دما و بارش استان  يوابستگ شد کهمشاهده  ،دست آمده
بود و  ينفر ميمورد مطالعه مقاد يهاستگاهيدر اخوزستان 

مناسب  يمنف يهايوابستگ يکه برا ييهامفصله، جيدر نت
ل عملکرد ين دلياند. همچنن عملکرد را داشتهيبودند، بهتر

توجه به توان با  يرا م FGMو  AMH يهاف مفصليضع
) ١٣٩٣و همکاران ( خاني ثانيد. کره يتوج يسطح وابستگ

گامبل، فرانک و  يها مفصل يخود با بررس ةز در مطالعين
ن يتر را به عنوان مناسب فرانکتون، تابع مفصل يکال

ستگاه يا يتوام بارش و دما يل فراوانيتحل يمفصل برا
 ريمقاد ينمودار پراکندگ ۲در شکل  ز به کار بردند.يتبر

 يهامفصلبا استفاده از  يمحاسبات ريمقاد و يمفصل تجرب
ارائه شده و  و دزفول آبادان يهاستگاهيا يمنتخب برا

  شده است. سهيدرجه مقا ۴۵نسبت به محور 
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  يتئور در برابر تابع مفصل يمفصل تجرب ريمقاد ينمودار پراکندگ - ۲شکل 

  
آبادان ستگاه يشود در ايمشاهده م ،ن شکليبا توجه به ا 

موارد  يدر برخ يسه با مفصل تجربيتون در مقايتابع کال
ر يستگاه دزفول مقادياما در ا ؛ش برازش شده استيدچار ب

با است؛ کمتر  يکلطور  به ،ن تابعيشده توسط ا ينيبشيپ
ن يچن درجه ۴۵به خط  يکينزد دليل به توانيم نيا وجود

 يبرا و يرفتنيپذتون يکالاستنباط کرد که عملکرد تابع 

. مناسب استم دما و بارش استان خوزستان أل تويتحل
ها رسم و پس از ستگاهير ايسا يمشابه برا ينمودارها

و  ها استخراجآنروابط  ،ينان از عملکرد توابع تئورياطم
ن روابط يارائه شده است. حال با استفاده از ا ۶در جدول 

 يهاليتحلها در جاد و از آنيرا ا مأتو التااحتمتوان يم
  .دکرمختلف استفاده 

  
  مورد مطالعه يهاستگاهيا يتوام بارش و دما يهاعيتوز يينها معادالت - ۶جدول 

 يع تجمعيتابع توز تابع مفصل  ستگاهيا

) تونيکال  آبادان ) ( ) 1 3.783.78 3.78, max 1 ,0C t p t p
−− − = + −  

  

) فرانک  اهواز ) ( ) ( )7.35 7.35

7.35

1 11, ln 1
1

t re e
C t p

eθ

− −

−

 − −
 = − +

−  

  

) تونيکال  دزفول ) ( ) 1 9.979.97 9.97, max 1 ,0C t p t p
−− − = + −  

  

) فرانک  رامهرمز ) ( )( )4.96 4.96

4.96

1 11, ln 1
1

t re e
C t p

eθ

− −

−

 − −
 = − +

−  

 

) تونيکال  ماهشهر ) ( ) 1 8.758.75 8.75, max 1 ,0C t p t p
−− − = + −  

 

) تونيکال  مانيمسجدسل ) ( ) 1 9.079.07 9.07, max 1 ,0C t p t p
−− − = + −  

 

  

مفصل  يع تجمعيتوز ن تابعينمودار بهتر ۳ يهاشکلدر 
 يهاستگاهيا ةدما و بارش ساالن يهايسر يبرامنتخب 

 هان شکليبا توجه به ااستان خوزستان ارائه شده است. 
ن دو يب يوابستگ منتخب يهامفصلکه شود يمشاهده م

 هان نموداري. اکرده يتوج يرا به خوب مورد مطالعهر يمتغ
م، أتواحتماالت  توان با استفاده ازيد چگونه مندهينشان م

د. کرن ييهمزمان تع صورت به ستگاه رايدما و بارش هر ا
را در ارتباط با  يديار مفيتواند اطالعات بسين امر ميا

 يبرداربهره يبراک يدرولوژيه يپارامترها يرفتار احتماالت
قرار  پژوهشگرانار کاربران و يتدر اخرا  يمنابع آبنه از يبه

  دهد.
، تعيين احتماالت مختلف ۳هاي از کاربردهاي مهم شکل

 ةرويدادها و در نتيجه انجام محاسبات مربوط به دور
هاي توأم است. براي مثال در حالتي که دما در بازگشت

درجه  ۲۵تا  ۲۴ ةمحل ايستگاه اهواز بين محدود
تا  ۱۰۰هاي بين سلسيوس واقع شود، احتمال رخداد بارش
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يابد. همچنين با توجه به شکل متر افزايش ميميلي ۲۰۰
هاي سهمگين در شود احتمال رخداد بارشمشاهده مي ۳

هرچند به ميزان اندک،  سلسيوس ۲۴تا  ۲۸دمايي  ةدامن

تر توان انتظار داشت که در دماهاي پايينوجود دارد و مي
  ي روي دهد.اين نوع از روديدادها با فراواني بيشتر

  

  
  ۲۰۱۸- ۱۹۸۸ يآمار ةمورد مطالعه در دور يهاستگاهيا يبارش و دما يهايم سرأتو ياحتمال تجمع - ۳کل ش
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  يريگجهينت
 يهادهيمرتبط با پد يهاپژوهشمتداول در اغلب طور  به
متغيره، با فرض استقالل تک يهاتحليل از ک،يدرولوژيه

، شوديمها استفاده آن يخاطر سادگه بين متغيرها، ب
 علم ةنيدر زم پژوهشگران مشکالت ترين مهمکه از درحالي

 و يتصادف يرهايمتغ يرخطيرفتار غ يبررس يدرولوژيه
رو نياز ا ست؛ها حاکم بر آن رهيچند متغ ياحتماالت عيتوز

و در اين  ردتر وجود داگرايانهواقع يآمار ةنياز به يک شيو
تحليل  يچندمتغيره تابع مفصل برا يمطالعه از روش آمار

د. شدما و بارش استان خوزستان استفاده  يهايم سرأتو
 دما يهاداده يبرازش رو يبرا رهيمتغتک عيتوز عبتواابتدا 

و  K-S ،NRMSE يهااساس آماره و بر شد يبارش بررس و
NS يهايسر يبرا ياهيحاش يهاعيتوز نيترمناسب 

 يها از توابع مفصل خانواده ،سپسد. شبارش و دما انتخاب 
ره يدو متغ يهاعيجاد توزيا يبرا FGMو  يدسيارشم

توانستند  يکه نم ييهامفصل ج نشان دادياستفاده شد. نتا
بارش و دما را  يهان دادهيموجود در ب يسطح وابستگ

 ةهمرو در ني. از اداشتند يترفيعملکرد ضع ،ندکنه يتوج
 دليل بهتون و فرانک يمورد مطالعه توابع کال يهاستگاهيا

مثبت و  يوابستگ يساختارها يسازباال در مدل ييتوانا
 يو برا ندن عملکرد را به خود اختصاص داديبهتر ،يمنف

بارش و دما  يهايتوام سر ياحتماالت يهاعيجاد توزيا
  استان خوزستان به کار گرفته شدند. يهاستگاهيساالنه ا
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