اکَّ٘ذرٍلَشٕ
دٍرٓ  ،5ضوارٓ  ،2تابستاى  ،1397ظ 497-509

تحل٘ل فراٍاًٖ ّنزهاى هطخػِّإ باراى با استفادُ از تَابع هفػل
(هطالعٔ هَردٕ :حَضٔ آبخ٘س هعرف کس٘ل٘اى)
سجاد عبذاللْٖ اسذآبادٕ ،1علٖهحوذ آخًَذعلٖ ،2رسَل ه٘رعباسٖ ًجفآبادٕ1*3
 .1داًشجَٕ دکترٕ هٌْذسٖ هٌاتع آب ،داًشکذٓ علَم آب ،داًشگاُ شْ٘ذ چوراى اَّاز
 .2استاد گرٍُ ّ٘ذرٍلَشٕ ٍ هٌاتع آب ،داًشکذٓ علَم آب ،داًشگاُ شْ٘ذ چوراى اَّاز
 .3استادٗار گرٍُ هٌْذسٖ آب ،داًشکذٓ کشاٍرزٕ ،داًشگاُ شْرکرد
(تارٗخ درٗافت 1336/03/23؛ تارٗخ تصَٗة )1336/05/30

چک٘ذُ
اخ٘راً ،تَاتع هفصل تِ عٌَاى اتسارٕ کارآهدذ تدرإ تحل٘دل فراٍاًدٖ چٌدذهتغ٘رٓ پذٗدذُّدإ آب ٍ ّدَاٖٗ ،تَجدِ ت د٘ارٕ از
ّ٘ذرٍلَشٗ تّا را تِ خَد جلة کردُ است .اٗي هطالعِ ،تر تحل٘ل فراٍاًٖ ّنزهاى دٍ هشخصٔ ٍات تٔ هقذار ٍ تدذاٍم تداراى
ترإ  522رٍٗذاد ثثتشذُ در اٗ تگاُ تاراىسٌجٖ سٌگذُ ٍاقع در حَضٔ آتخ٘س ک ٘ل٘اى تا تْرُگ٘رٕ از تَاتع هفصدل هتورکدس
است .ترإ اتصال حاشِّ٘ا ٍ اٗجاد تَزٗع ّنزهاىّ ،فت هفصل کالٗتَى ،علٖ -ه٘خائ٘ل -حق ،فارلٖ -گاهثدل -هَرگٌ دترى،
فراًک ،گاالهثَس ،گاهثلَّ -گارد ٍ پالکت استفادُ ٍ ارزٗاتٖ شذ .تا هقاٗ ٔ هفصدلّدإ پداراهترٕ تدراز ٗافتدِ تدا هفصدل
تجرتٖ ،هفصل پالکت تِ عٌَاى هفصل ترتر اًتخاب شذ .درًْاٗت ،هقادٗر احتوال ّدنزهداى ،دٍرٓ تازگشدت ّدنزهداى ٍ دٍرٓ
تازگشت ّنزهاى شرطٖ هحاسثِ ٍ ًوَدارّإ هرتَط تِ آى ترس٘ن ٍ ارائِ شذ .تِ طَر ًوًَِ ،هقذار احتوال ّنزهداى تدرإ دٍ
رٍٗذاد تا تذاٍم  24 ٍ 12ساعتِ ،تِ ازإ تجاٍز هقذار تاراى از  15ه٘لٖهتر تِترت٘ة تراتر تا  0/7633 ٍ 0/2663تِ دسدت آهدذ.
ّوچٌ٘ي ،دٍرٓ تازگشت شرطٖ ترإ رٍٗذادٕ تا هقذار  30ه٘لٖهتر تِ ازإ تجاٍز تذاٍم تاراى از  24ساعت تراتر  3/13سال ٍ
ترإ رٍٗذادٕ تا تذاٍم  24ساعت ،تِ ازإ تجاٍز هقذار تاراى از  30ه٘لٖهتر تراتر  14/34سال هحاسثِ شذ.
کل٘ذٍاشگاى :تاراى ،تحل٘ل فراٍاًٖ ّنزهاى ،تاتع هفصل ،حَضٔ آتخ٘س ک ٘ل٘اى.

* نویؼنذۀ مؼئول

Email: mirabbasi_r@yahoo.com
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هقذهِ
دس ػبلهبی اخیش ثه ؾلت مواجهۀ ثؼیبسی اص منبطق جهاب ثاب
ؿشایط اقلیمی پیؾثینی نبپزیش ،اهمیت مطبلؿۀ الگوی تغییشات
پذیذههبی آة و هوایی افضایؾ یبفته اػت .ایشا نیض ثه ؾناوا
کـوسی ثب اقلیم خـک و نیمهخـک اص این قبؾذه جذا نیؼات
و دس چنذ دهۀ اخیش ؿبهذ افضایؾ ثیػابثهه و گؼاتشدۀ وقاوؼ
ػیالةهب ،خـکؼبلیهب و آتؾػاوصی جنگا هاب و مشاتاؽ دس
منبطق مختلف کـوس هؼتیم .مطبلؿبت متؿاذد انجاب ؿاذه دس
ػطح جهب  ،گویبی این واقؿیت اػت که ثشسػای خلوكایبت
سویذادهبی مختلف هیذسولوطیکی اص جمله ثابسا و خـکؼابلی
و همچنااین تحلیاا فشاواناای وقااوؼ آنهااب ،اص مااواسد مهاام دس
پیؾآگبهی و تؿذی آثابس مخاشة ثالیابی طجیؿای یبدؿاذه و
مااذیشیت ثهتااش و ث اههنگااب مناابثؽ آة اػاات [1ا ا  .]3ثااشای
ػبلهبی متمبدی توصیاؽهابی تاکمتغیاشه ،ثاه ؾناوا سوؽ
اػتبنذاسد ثشای تحلی فشاوانی متغیشهبی آة و هوایی ؿانبخته
ؿذهانذ [ .]4ثب وجود این ،این سوؽهب دس ثشخی مواسد اص جملاه
تحلی ا سیؼااک وقااوؼ هاامصمااب چنااذ مـخل اۀ همجؼااتۀ
هیذسولوطیکی (نػیش دثای ثیـاینه و حجام ػایالة) ،قبثلیات
چنذانی نذاسنذ [ .]5ثنبثشاین ،ثب توجه ثاه محاذودیتهابی ایان
سوؽهب ،دس مطبلؿبت هیذسولوطیکی نیبص ثاه یاک سوؽ تحلیا
احتمبلی چنذمتغیشه ثاشای ػابخت ماذلهابی اػتوکبػاتیک
واقؽگشایبنه احؼبع ؿذ [ .]6نخؼتین تالؽهب دس ایان صمیناه
ؿبم اػاتابده اص تشکیات دومتغیاشۀ چناذ توصیاؽ احتمابتتی
مشػو نػیش توصیؽ دومتغیشۀ مهبدیش حذی تؿمیمیبفته ،توصیاؽ
دومتغیشۀ گبمب ،توصیاؽ نشمابل دومتغیاشه ،توصیاؽ لاو نشمابل
دومتغیااشه ،توصیااؽنماابیی دومتغیااشه و غیااشه اػاات .اص جملااه
اػبػیتشین محذودیتهبی توصیؽهبی دومتغیشۀ مشػو  ،لاضو
اػااتابده اص حبؿاایههاابی یکؼااب دس مااوسد هااش دو مـخل اۀ
ثشسػیؿذه اػت ،ولای دس ؾما ممکان اػات منبػاتتاشین
توصیؽ حبؿیهای قبثا ثاشاصؽ ثاش هاش یاک اص مـخلاههابی
ثشسػی ؿذه ثب یکذیگش یکؼب نجبؿذ .ؾالوه ثش ایان ،تؿاذادی اص
توصیؽهبی چنذمتغیشۀ مشػو قبدس ثه پوؿاؾ کبما ػابختبس
واثؼتگی موجود ثین متغیشهبی ثشسػی ؿاذه نیؼاتنذ و فهاط
توانبیی اسائۀ یاک دامناۀ محاذود اص استجاب متغیشهاب سا داسناذ.
اػتابده اص تواثؽ مال ثه ؾنوا اثضاسی انؿطبفپزیش و کبسآماذ،
اص جمله تالؽهبی اسصؿمنذ ثه منػوس اكالح محاذودیتهابی
سوؽهبی تحلی چنذمتغیشۀ مشػو اػت [ .]5تاب کناو ایان
تواثااؽ دس مطبلؿاابت سؿااتههاابی مختلااف ؾلماای اص جملااه
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هیذسولوطی و منبثؽ آة اػتابده ؿذه که اص آ جمله مایتاوا
ثه تحلی فشاوانی ثبسا  ،ػایالة و خـکؼابلی اؿابسه کاشد .دس
ادامه ،ثب توجه ثه پذیذۀ هذف دس مطبلؿۀ حبضش یؿنی ثبسا  ،ثاه
تؿذادی اص مطبلؿبت انجب ؿذه دس این صمیناه اؿابسه مای ؿاود.
قوؽ [ ]7ثب ثهشهگیشی اص تواثاؽ مالا  ،اطالؾابت ثابسا هابی
موػمی چنذ منطهاۀ آة و هاوایی مجاضا و داسای همجؼاتگی
آمبسی اص لحبظ ثبسؽ سا دس کـوس هنذوػاتب تحلیا کاشد .دس
این مطبلؿه اص مال هبی اسؿمیذػی مختلای اػاتابده ؿاذ و
منبػتتشین آنهب ثهوػایلۀ یاک آصماو نبپابسامتشی و ضاشیت
واثؼتگی دمی 1انتخبة ؿذ .اص مال ثشتش ثه منػوس اػاتخشا
توصیااؽ احتماابل دومتغیااشه ،دوسههاابی ثبصگـاات هاامصمااب و
دوسههبی ثبصگـت همصمب ؿاشطی اػاتابده ؿاذ .همچناین،
ثشای اسصیابثی ؾملکاشد تابثؽ مالا منتخات ،مجموؾاهای اص
دادههبی دومتغیشۀ ثبسا ثب اػتابده اص مال ثاشاصؽ دادهؿاذه
تولیذ و ثه اصای تغییاش اناذاصۀ نموناه اسصیابثی ؿاذ .نتابی ایان
مطبلؿااه نـااب داد دادههاابی تولیذؿااذه ؾااالوه ثااش حاااع
همجؼتگی دادههبی اولیه ،قبدس ثه حاع ضشیت واثؼتگی دمای
دادههاابی اولیااه نیااض هؼااتنذ .ونااذسثش و همکاابسانؾ [ ]8ثااب
ثهشهگیشی اص یک سوؽ تحلی چنذمتغیشه مجتنی ثاش مالا ،
تحلی فشاوانی سویذادهبی سگجبسی ثجتؿاذه دس یاک ایؼاتگبه
هواؿنبػاای واقااؽ دس کـااوس ثلظیااک سا ثااه منػااوس اسصیاابثی
تابوتهبی قبث تـخیق ثین دوسههبی ثبصگـت چناذین ناوؼ
اص سگجبسهبی مـبهذاتی و مذلػبصیؿذه انجب دادنذ .اص جملاه
مهمتشین اهذاف این مطبلؿه اسصیابثی سوؽهابی ؿاجیهػابصی
ثبسا و چگونگی ثشخوسد و تؿذی نواقق و مـکالت آنهاب ثاود.
نتبی این مطبلؿه ،وجود یک مـک مـهود دس ػبختبس صمابنی
ثبسا هبی ؿجیهػبصیؿذه ثهوػیلۀ مذلهابی هیاذسولوطیکی سا
نـب داد .همچنین ،دس این مطبلؿاه اخاتالف مؿنابداسی ثاین
دوسۀ ثبصگـااتهاابی هاامصمااب ثااه اصای سویااذادهبی سگجاابسی
ؿجیهػبصیؿذه و مـبهذاتی دیذه ؿذ .ایـاب ثخـای اص ایان
کبػتیهب سا ثه تابوت تواثؽ توصیؽ حبؿیهای ،اختالف دس دسجاۀ
واثؼتگی این دو متغیش و اختالف دس صمب ثین دو آغبص متاوالی
سویذادهبی سگجبسی نؼجت دادناذ .طاناو و همکابسانؾ [ ]9ثاب
ثهشهگیشی اص ماهو توصیؽهبی هم صماب و هام صماب ؿاشطی،
احتمبل تجبوص مهبدیش ثابسؽهابی تخمینای ثاهوػایلۀ ساداس و
مبهواسه سا اص یک حذ آػتبنۀ ثهخلوف دس مشکض ایبلت تگاضاع
آمشیکب طی ػبلهبی 2000ا  2007ثاشآوسد و تحلیا کشدناذ.
1. Tail dependence coefficient
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آنهب اص ؿؾ مال متابوت ؿبم مال پالکت ،مالا هابی
تی و گوػی متؿلاق ثاه خابنوادۀ مالا هابی ثیضاوی و ػاه
مال متؿلق ثه خبنوادۀ اسؿمیذػی ؿبم کالیتو  ،فشاناک و
گبمج اػتابده کشدنذ .ثشای محبػجۀ احتمبل تجبوص همصماب و
ؿشطی اص انتگشال توصیؽ همصمب مجتنی ثاش مالا خطبهابی
ساداس و مبهواسه اػاتابده ؿاذ .توضایح اینکاه دس ایان مطبلؿاه
خطبهاابی ساداس و ماابهواسه ثااش اػاابع مهبیؼااه ثااب دادههاابی
ایؼتگبههبی هواؿنبػی صمینی محبػجه ؿذ .نتبی این مطبلؿاه
نـب داد چبسچوة توػؿهیبفته ثشای محبػاجۀ احتمابل تجابوص
ؿااشطی خطبهاابی هاامصمااب ساداس و ماابهواسه ،کمااک دسخااوس
توجهی ثه استهبی کبسثشد ایان دو اثاضاس پیـاشفته دس مطبلؿابت
هیذسولوطیکی ،ثهویظه دس صمینۀ پیؾثینی ػیالةهبی نبگهابنی
خواهذ کشد .ؾجذالشئوف و صیاونؼاکول [ ]4دس مطبلؿاهای اص دو
خبنوادۀ تواثؽ مال اسؿمیذػی و مهبدیش حذی ثاشای تحلیا
فشاوانی دومتغیشۀ دو مـخلاۀ ؿاذت و تاذاو ثابسا  ،دس پان
ایؼتگبه هواؿنبػی واقؽ دس ایبلت ویکتوسیبی کـوس اػاتشالیب دس
ثبصۀ صمبنی 1950ا  2010اػتابده کشدنذ .ثشای ػه ایؼاتگبه اص
پن ایؼتگبه ثشسػیؿذه ،مال کالیتاو  1ثاه ؾناوا مالا
ثشتش انتخبة ؿاذ و ثاشای دو ایؼاتگبه دیگاش مالا گبمجا -
هوگبسد 2مال ثشتش ؿنبخته ؿذ .ػاسغ ،دس هاش ایؼاتگبه ثاب
توجه ثه تبثؽ مال ثشتش ،توصیؽهبی احتمبتتی همصمب ایجابد
ثبصگـتهبی هامصماب و

و مهبدیش و نموداسهبی مشثو ثه دوسۀ
همصمب ؿشطی محبػجه و اػتخشا ؿذ .ایـب ثه ایان نتیجاه
سػیذنذ که منطهۀ مطبلؿه ؿذه دس دهههابی پایؾ سو ؿاشایط
مشطوةتشی سا تجشثه خواهذ کشد .مجنبی اكلی ایان قضابوت و
نتیجهگیشی ،مـبهذۀ افضایؾ تؿذاد وقاوؼ سویاذادهبی ثاب دوسۀ
ثبصگـتهبی ثضس ثوده اػت .ؾالوه ثش چنذ مطبلؿۀ اسائهؿاذه،
تؿذاد دسخوس توجهی مطبلؿۀ دیگش نیض اص تواثؽ مال ثه ؾنوا
اثضاسی کبسآماذ ثاشای تجضیاه و تحلیا پذیاذۀ پیچیاذۀ ثابسا
اػتابده کشدهانذ [10ا  .]14اگشچاه دس ػاطح دنیاب ،تجضیاه و
تحلی سفتبس چنذمتغیشه و احتمبتتی پذیذههبی هیاذسولوطیکی
مختلااف اص جملااه ثاابسا ثااهػااشؾت دس حاابل افااضایؾ اػاات،
متأػابنه دس ایشا هنوص مطبلؿبت چنذانی دس این صمیناه انجاب
نـذه اػت .ثنبثشاین ،دس مطبلؿاۀ حبضاش تاالؽ ؿاذه اػات اص
تواثؽ مال ثشای تحلی فشاوانی هم صمب دو مـخلۀ کلیاذی
و همجؼااتۀ ثاابسا یؿناای مهااذاس و تااذاو آ دس یکاای اص
1. Clyton
2. Gumbel-Hougaard
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ایؼتگبههبی هواؿنبػی کـاوس اػاتابده ؿاود و ثؿاذ اص ایجابد
توصیؽهابی احتمابتتی هام صماب  ،دسنهبیات مهابدیش احتمابل
همصمب  ،دوسۀ ثبصگـات هامصماب و دوسۀ ثبصگـات هامصماب
ؿشطی ثه اصای حبتت مختلف این دو مـخله اػتخشا ؿود.
هَاد ٍ رٍشّا
هٌطقٔ هطالعِضذُ

دس مطبلؿۀ حبضش ،اص اطالؾبت  522سویذاد ثبسا ثجاتؿاذه
دس ایؼتگبه هواؿنبػی ػنگذه واقؽ دس حوضۀ آثشیض مؿاشف
کؼیلیب اػتابده ؿذه اػت .حوضاۀ یبدؿاذه دس محاذودۀ
ؾشم جغشافیبیی " 35o58'51و " 36o07'15ؿمبلی و طول
جغشافیاابیی " 53o08'44و " 53o15'42ؿااشقی واقااؽ ؿااذه
اػت .سودخبنۀ کؼیلیب یکی اص ػشؿبخههبی سودخبنۀ تبتس
اػت که دس دامنۀ ؿمبلی سؿتهکوههبی الجشص قشاس داسد و دس
جهت ؿیت جنوة ثه ؿمبل دس جشیب اػت .سودخبنۀ تبتس
دسنهبیت ثؿذ اص طی مؼبفتی حذود  100کیلومتش ثه دسیبی
خضس میسیضد .مؼبحت ،محیط و طول آثشاهۀ اكلی حوضاۀ
کؼیلیب ثهتشتیت حذود  68/04کیلومتشمشثؽ 43 ،کیلومتش
و  18/7کیلومتش اػت و مشتاؽتشین و پؼاتتاشین منابطق
این حوضه ثهتشتیت دس استابؾی حذود  1200و  3200متاش
اص ػطح دسیب قشاس گشفتهانذ .ؿیت متوػط حوضاه و آثشاهاۀ
اكلی آ ثهتشتیت حذود  29/7و  13دسكاذ ثاشآوسد ؿاذه
اػت .صمب تمشکض این حوضاه ثاب اػاتابده اص سوؽ کاشپیچ
حذود  3/8ػبؾت تخمین صده ؿذه اػت .همچنین ،ضشیت
گشاولیوع حوضه حذود  1/64اػت .حذود  64دسكذ ػطح
حوض اه سا پوؿااؾ جنگل ای 2/7 ،دسكااذ خـااک و ثااذو
پوؿؾ 4/9 ،دسكذ مشتؽ 27/1 ،دسكذ صمین صساؾی و ثابقی
یؿنی حذود  1/3دسكاذ سا منابطق مؼاکونی ؿابم ؿاذه
اػت .دس محذوده و مجبوست این حوضاه چناذین ایؼاتگبه
ثبسا ػنجی ،ثشفػنجی و تجخیشػنجی تأػیغ ؿذه ،ولای
تنهااب ایؼااتگبه ػاینوپتیک واقااؽ دس ایاان حوضااه ایؼااتگبه
ػنگذه اػت .همچنین ،دس خشوجی حوضۀ آثشیض یبدؿاذه و
دس مؼیش سودخبنۀ کؼیلیب ایؼتگبه هیذسومتشی ولیاکثان
قشاس داسد .دس پظوهؾ حبضاش ثاب توجاه ثاه اهاذاف دس نػاش
گشفتهؿذه ،اص آمبس و اطالؾبت ایؼتگبه ػاینوپتیک ػانگذه
اػتابده ؿذ (ؿک .)1
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ضکل  .1هَقع٘ت جغراف٘اٖٗ حَضٔ آبرٗس کس٘ل٘اى ٍ هَقع٘ت هکاًٖ اٗستگاُ سٌَ٘پت٘ک سٌگذُ

تَابع هفػل

1

مالا هااب نااوؾی اص تواث اؽ آماابسی هؼااتنذ کااه ثااب اتلاابل
توصیااؽهاابی تااکمتغیااشه ثااه یکااذیگش ،یااک تاابثؽ توصیااؽ
چنذمتغیشه ایجبد میکننذ [ 15و  .]16اػکبلش [ ]17نـاب
داد ثاااشای متغیشهااابی تلااابدفی ،پیوػاااته و  dثؿاااذی
،
ثاااب  CDFهااابی حبؿااایهای
 ،یک مال  dثؿاذی یکتابی
داسد ثه طوسی که:
()1

وجاود

CU1,,Ud  u1 ,, ud   H X1 ,, X d  x1,, xd 

همب  CDFتاوم
 ،امین حبؿیه و
که دس آ
اػت .ثه ثیب ػبدهتش و ثه طوس مثبل ،ثشای دو
متغیش تلبدفی و پیوػتۀ  Xو  Yاگاش تابثؽ توصیاؽ تجمؿای
ثه كاوست
و
همصمب ثب توصیؽهبی حبؿیهای
سا مایتاوا
نـب داده ؿود ،آ گبه مال
ثه كوست صیش تؿشیف کشد [:]16
()2

Fxy  x, y   C FX  x  , FY  y 

ث اهؾکااغ ،ثااشای هااش یااک اص توصیااؽهاابی حبؿاایهای
هاش مالا  ،تابثؽ
و
تکمتغیشه
و
یک تبثؽ توصیؽ همصمب ثب تواثؽ توصیاؽ حبؿایهای
اػت .ساثطاۀ  2ماهاو کلیاذی مالا هبػات کاه
1. Copula functions

توػط اػکالس [ ]17توػؿه داده ؿذ و ثاه تئاوسی اػاکالس
مؿاشوف اػاات .ثااب ایاان فااشم کااه توصیااؽهاابی حبؿاایهای
و
تکمتغیاشه ثاب تواثاؽ چگابلی احتمابل حبؿایهای
پیوػااته ثبؿاانذ ،تاابثؽ چگاابلی احتماابل هاامصمااب
میتوانذ ثه كوست صیش نوؿته ؿود:
()3

f X,Y  c  FX  x  ,FY  y   f X  x  fY  y 

که دس آ  ،تبثؽ چگبلی احتمبل نػیش تبثؽ مال
که ثه كوست صیش تؿشیف میؿود:
()4

 2C  u , v 
u v

اػات
c  u, v  

و ثهتشتیت تواثؽ توصیؽ تجمؿی واثؼته نػیش
که دس آ
هؼتنذ و دامنۀ تغییشات آنهب ثاین كااش و
و
یک اػت .اص جمله متذاولتشین خبنوادههبی تواثاؽ مالا
اػتابدهؿذه دس مطبلؿبت هیذسولوطی و منبثؽ آة مایتاوا
ثاه مااواسد .1 :ثیضااوی (نشماابل و تاایا اػااتیودنت و).. .؛ .2
اسؿمیذػی (کالیتو  ،گبمجا  ،فشاناک و ؾلایا میخبئیا ا
حق و .3 ).. .مهذاس حذی (گبمج  ،هبػلش -سیغ ،گبتمجوع
و ).. .و  .4خاابنوادههاابی دیگااش (اص قجیا پالکاات و فاابسلی-
گبمج -موسگنؼتش ) اؿبسه کشد .ماشوسی ثاش پاظوهؾهابی
انجب ؿذه دس صمینۀ هیذسولوطی و منبثؽ آة نـب میدهاذ
اص میااب خاابنوادههاابی یبدؿااذه ،خاابنوادۀ مالاا هاابی

عبذاللْٖ اسذآبادٕ ٍ ّوکاراى :تحل٘ل فراٍاًٖ ّنزهاى هطخػِّإ باراى با استفادُ از تَابع هفػل ...

اسؿمیذػی و مهبدیش حذی ،متاذاولتاشین آنهاب دس تحلیا
پذیذههبی آة و هوایی هؼتنذ .اص اینسو ،دس پظوهؾ حبضش
نیض ثه تجؿیت اص پظوهؾهبی ماشتجط اص چناذ تابثؽ مالا
خبنوادههبی اسؿمیذػی و مهبدیش حذی ثاه منػاوس تحلیا
همصمب مـخلههبی سویذادهبی ثبسا اػتابده ؿذه اػات.
دس جذول  1خالكهای اص مـخلبت ایان مالا هاب مبنناذ
تبثؽ احتمبل تجمؿی ،دامنۀ پبسامتش و تبثؽ مولذ اسائاه ؿاذه
اػت .دسخوس یبدآوسی اػت که دو مال کالیتو و فشانک
ثشای هش دو واثؼتگی مثجت و منای منبػت هؼاتنذ ،ولای
مالاا هاابی ؾلاای -میخبئیاا  -حااق و فاابسلی -گبمجاا -
و
موسگنؼتش ثهتشتیات ثاشای
قبثلیاات کاابسثشد داسنااذ .همچنااین ،اص
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مال گبمج  -هوگبسد فهاط ثاشای واثؼاتگیهابی مثجات
میتوا اػتابده کشد ].[15
ٗافتِّا

ثه منػوس تخمین توصیؽ هم صمب دو مـخلۀ مذ نػش یؿنی
مهذاس و تذاو ثبسا  ،تص اػت یک مذل جبمؽ مال مجناب
ػبخته ؿود .ثه این منػوس ،اص اطالؾبت  522سویاذاد ثابسا
ثهوقوؼپیوػته طی ػابلهابی 1363اا  1385دس ایؼاتگبه
ثبسا ػنجی ػنگذه واقؽ دس حوضۀ آثشیض مؿاشف کؼایلیب
اػتابده ؿذ .جذاػبصی و تاکیک سویذادهب ثش اػبع وجاود
حذاق  24ػبؾت دوسۀ خـک ثین دو سویذاد متوالی و ثاه
ؾنوا مؿیبس اػتهالل سویذادهب انجب ؿذ ].[18

جذٍل  .1خالغِإ از هطخػات تَابع هفػل استفادُضذُ در هطالعٔ حاضر
ًام هفػل

تابع احتوال تجوعٖ هفػل

داهٌِ

کالیتو
ؾلی-میخبئی  -حق
فبسلی -گبمج  -موسگنؼتش
فشانک
گبتمجوع
گبمج  -هوگبسد
پالکت

دس جذول  1خالكهای اص مـخلبت آمبسی سویذادهابی
ثبسا ثشسػیؿذه اسائه ؿذه اػت .نخؼتین گاب دس توػاؿۀ
مذلهبی همصمب مال مجنب ثشاػبع مـخلههبی واثؼتۀ
هیذسومتئولوطیکی ،ثشاصؽ توصیؽهبی تاکمتغیاشه ثاش ایان
مـخلههب و انتخبة ثهتشین توصیؽ ثشاصؽیبفتاه ثاه ؾناوا
منبػتتشین حبؿیه ثشای هش مـخله اػات .اص ایانسو ،دس
،
 ،نشمابل
مطبلؿۀ حبضش اثتذا توصیؽهابی گبماب
،
 ،مهاابدیش حااذی تؿماایمیبفتااه
لااو نشماابل
ثاش مـخلاههابی یبدؿاذه
و نمبیی
ویجول
ثشاصؽ داده ؿذ .توضیح اینکاه دس مطبلؿاۀ حبضاش تخماین
پبسامتش توصیؽهبی تکمتغیشه ثاب اػاتابده اص سوؽ حاذاکثش
دسػتنمبیی ) (MLEانجب ؿذ .اص آصماو نیکاویی ثاشاصؽ
کولمااوگشوف -اػاامیشنوف ( )KSثااشای اسصیاابثی و انتخاابة
ثهتشین توصیؽ حبؿیهای دو مـخلۀ مذ نػش اػاتابده ؿاذ.

دس جذول  3ثه تاکیک مـخلههبی ثشسػی ؿذه خالكهای
اص نتبی این آصمو اسائه ؿذه اػت .همب طوس که اص مهبدیش
این جذول میتوا اػتنجب کاشد ،ثاشای هاش دو مـخلاۀ
مهذاس و تذاو ثبسا و ثاش اػابع نتابی آمابسۀ آصماو ،KS
توصیؽ  GEVنؼجت ثه پن توصیاؽ دیگاش ثاه ؾلات داؿاتن
و ثیـاتشین مهاذاس
کمتشین مهذاس
ثشتشی محؼوػی داسد .دسثبسۀ مـخلۀ مهذاس ثابسا ثؿاذ اص
دس
و
توصیااؽ  ،GEVتوصیااؽهاابی ، ، ،
مشاتت ثؿذی قشاس گشفتنذ .دسثبسۀ مـخلۀ تذاو نیض ثؿاذ اص
دس
و
توصیااؽ  ،GEVتوصیااؽهاابی ، ، ،
ستجههبی ثؿذی قشاس داسنذ.
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جذٍل  .2خالغٔ آهارٕ دٍ هطخػٔ هقذار ٍ تذاٍم  522رٍٗذاد



باراى بررسٖضذُ در اٗستگاُ باراىسٌجٖ سٌگذُ طٖ سالّإ
1363ـ 1385
هطخػِ
آهارُ
میبنگین
میبنه
انحشاف مؿیبس
ضشیت کـیذگی
ضشیت چولگی
ضشیت پشاکنذگی
مهذاس ثیـینه
مهذاس کمینه

هقذار باراى
(ه٘لٖهتر)
16/2
13/4
9/29
5/36
1/94
57/48
68/10
5

()5
تذاٍم باراى
(ساعت)
14
12/3
9/12
1/13
1/06
65/12
49/60
0/5



()6

اص آنجب که دس ػبختبس توصیؽهبی همصماب مالا مجناب اص
حبؿیههب اػتابده میؿاود.
مهبدیش تبثؽ توصیؽ تجمؿی
دو مـخلاۀ مهاذاس و تاذاو
تص اػت سواثط مشثو ثه
اػاتخشا
ثبسا ثش اػبع توصیؽ احتمبل ثشتش یؿنی توصیؽ
ؿااود .دس سواثااط  5و  6ثااهتشتیاات سواثااط مشثااو ثااه
مـخلههابی یبدؿاذه دس ایؼاتگبه ثابسا ػانجی ػانگذه ثاب
اسائه ؿذه اػت.
اػتابده اص توصیؽ

1/0.2336

1/0.0329



FH  H   exp  1  0 / 2336 z 
H  11 / 6680
z
5 / 1410



FD F  D   exp  1  0.0329 z 
D  9.7717
z
6.9377

قج اص ثشاصؽ مال هب ثش مـخلههبی مذ نػش و ایجبد
توصیؽهبی هم صمب تص اػت واثؼتگی ثین این مـخلههب
ثشسػی ؿود .دس این مطبلؿاه اص ػاه سوؽ آمابسی متاذاول
ؿبم یک سوؽ پبسامتشی ثب نب ضشیت همجؼتگی پیشػو
و دو سوؽ نبپبسامتشی ثه ناب هابی ضاشیت همجؼاتگی
و ؿبخق همنوایی کنذال اػتابده ؿاذ.
اػسیشمن
نتبی ثه دػت آمذه اص آمبسههبی یبدؿذه دسثبسۀ مـخلههبی
ثشسػیؿذه دس این مطبلؿه یؿنای مهاذاس و ماذت ثابسا دس
ایؼتگبه ثبسا ػنجی ػنگذه دس جذول  4اسائه ؿذه اػت.

جذٍل ً .3تاٗج آزهَى ً٘کَٖٗ برازش کَلوَگرٍف -اسو٘رًَف
هطخػِ

ًام تَزٗع

مهذاس

تذاو

d-max

P-value

رتبِ

0/1092
0/1587
0/0600
0/0402
0/1255
0/3138
0/0390
0/0917
0/0962
0/0267
0/0288
0/1591

0/0703
0/0000
0/0443
0/3569
0/0012
0/0000
0/3964
0/0002
0/0001
0/8385
0/7671
0/0000

3
5
2
1
4
6
3
4
5
1
2
6

رد فرؼ غفر؟
()0/01

رد فرؼ غفر؟
()0/05

Yes
Yes
No

Yes
Yes
Yes

No

No

Yes
Yes
No
Yes
Yes

Yes
Yes
No
Yes
Yes

No

No

No
Yes

No
Yes

مهبدیش پشسنو توصیؽ حبؿیهای یب تکمتغیشۀ ثشتش سا نـب میدهذ.

جذٍل  .4تع٘٘ي ٍابستگٖ ب٘ي هقذار ٍ تذاٍم رٍٗذادّإ باراى با استفادُ از ضاخعّإ آهارٕ
ًام اٗستگاُ
ػنگذه

ّوبستگٖ پ٘رسَى

ّوبستگٖ اسپ٘رهي

**0/539

**0/503

** همجؼتگی دس ػطح  0/01مؿنبداس اػت.

کٌذال
**0/358

عبذاللْٖ اسذآبادٕ ٍ ّوکاراى :تحل٘ل فراٍاًٖ ّنزهاى هطخػِّإ باراى با استفادُ از تَابع هفػل ...

مهبدیش جذول  4نـب دهنذۀ وجاود همجؼاتگی مثجات
مؿنبداس ثین دو مـخلۀ مهذاس و تاذاو ثابسا دس ایؼاتگبه
ثبسا ػنجی ػنگذه دس ػطح مؿنبداس یک دسكذ ثه اصای هش
ػه ؿابخق آمابسی دس نػاش گشفتاه ؿاذه اػات .دس ایان
مطبلؿه ،هات خبنواده اص مال هاب ؿابم کالیتاو  ،ؾلای-
میخبئی ا  -حااق ،فاابسلی -گبمج ا  -موسگنؼااتش  ،فشانااک،
گبتمجوع ،گبمج  -هوگبسد و پالکت ثه منػوس ماذلػابصی
هاامصمااب دو مـخلاۀ مهااذاس و تااذاو ثاابسا دس ایؼااتگبه
ثبسا ػنجی ػانگذه و اسصیابثی ثاشاصؽ آنهاب ثاش دادههابی
مـبهذاتی انتخبة ؿذ .ثب وجود این ،ثه منػاوس اػاتابده اص
هش یک اص این مال هب ثبیذ اثتذا آمبسۀ همناوایی کناذال
مشثو ثه مـخلههبی مـبهذاتی مذ نػش سا ثب دامنۀ مجابص
این آمبسه ثشای هش مال مهبیؼه کشد و ػاسغ دس كاوست
قشاسگشفتن آ دس ثبصۀ مجبص ،اقذا ثه ماذلػابصی کاشد .دس
مطبلؿۀ حبضش ثب توجه ثه مهذاس آمبسۀ کنذال متنبغش ثب دو
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مـخلۀ ثشسػیؿذۀ اسائهؿذه دس جاذول  ،4اص هاات تابثؽ
مال دس نػش گشفتهؿذه دو مال ؾلی -میخبئی  -حق و
فبسلی -گبمج  -موسگنؼتش ثه دلیا قشاسنگاشفتن آمابسۀ
کنذال مـخلههبی مـبهذاتی دس دامنۀ مجبص کنذال این
دو مال  ،اص مذلػبصی کنبس گزاؿته ؿذنذ .دس ادامه ،ثشای
ثاب
پن مال دیگش ،تخمین پبسامتش واثؼاتگی مالا
اػتابده اص سوؽ تبثؽ اػتنتب ثشای حبؿیههب (IFM) 1انجب
ؿذ و نتبی آ دس جذول  5اسائه ؿذ.
آزهَى ً٘کَٖٗ برازش برإ تَزٗعّإ دٍهتغ٘رُ

دس ایاان مطبلؿااه ،اسصیاابثی منبػااتتااشین مالاا پاابسامتشی
ثشاصؽیبفته ثش مـخلاههابی ماذ نػاش ثاب اػاتابده اص ماهاو
مال تجشثی انجب ؿذ .دس این سوؽ ماللی کاه ثاه مالا
تجشثی نضدیکتش ثبؿذ ثه ؾنوا مال ثشتاش مؿشفای مایؿاود
].[19

جذٍل  .5هقادٗر پاراهتر ،تابع لگارٗتن درستًواٖٗ ،رٗطٔ ه٘اًگ٘ي هربعات خطا ،هع٘ار آکائ٘کِ،
ضاخع خطإ ًص -ساتکل٘ف ٍ ضرٗب تع٘٘ي برإ تَزٗعّإ هفػل بررسٖضذُ
تابع لگارٗتن

هفػل

پاراهتر

کالیتو
فشانک
گبتمجوع
گبمج  -هوگبسد

0/749
3/457
0/922
12/729

-1420
-1408
-1713
-1714

پالکت

5/131

-1403

درستًواٖٗ

ثشای یک موسد دومتغیاشه ،مالا تجشثای متنابغش ثاب
ثه كوست صیش ثیب میؿود.
دادههبی مـبهذاتی
()7

H
1 n  Di

I
 ui , i  vi 

n i 1  n  1
n 1


Ce  ui , vi  

ؿاابخق ثیااب منطهاای
کااه دس آ  ،انااذاصۀ نمونااه،
متغیش اػت و فشم میؿود ثشاثش ثب كااش اػات ،اگاش
نبدسػت ثبؿذ و ثشقشاس نجبؿذ و ثشاثش یک اػات ،دس كاوستی
که كحیح و ثشقشاس ثبؿذ .دس ساثطۀ  7و  ،ثهتشتیات
ستجههبی امین دادۀ مـبهذاتی تذاو و مهذاس ثبسا سا ثیب
میکننذ .انذاصهگیشی ثشاصؽ ثش این اػبع اػتواس اػت کاه
نهااب ثااه چااه میااضا ثااه خااط قطااشی نمااوداس پااشاکنؾ
نضدیک انذ .هش چه نهاب ثاه ایان خاط نضدیاکتاش ثبؿانذ،
نـب دهنذۀ ثشاصؽ منبػاتتاشی اػات .سوؽ اسصیابثی هاش

RMSE

AIC

NSE

R2

0/0160
0/0148
0/0192
0/0653

2843
2817
3429
3429

0/9964
0/9969
0/9948
0/9395

0/9979
0/9972
0/9969
0/9762

0/0148

2808

0/9969

0/9973

مال ثشاصؽ دادهؿذه دس این مطبلؿه ثه این كوست انجاب
ؿذ که مال هبی پبسامتشی ثشاصؽیبفتاه ثاب دسنػشگاشفتن
 ،ثااب مالا هاابی تجشثاای
دادههاابی مـاابهذاتی
،
ثشاصؽیبفتاه ثاه وػایلۀ دادههابی مـابهذاتی
مهبیؼه ؿذنذ .این مهبیؼه ثاب ثهاشهگیاشی اص ؿابخقهابی
 ،مؿیاابس
آماابسی سیـااۀ میاابنگین مشثؿاابت خطااب
و
 ،ساثطۀ نؾ -ػابتکلیف
اطالؾبت آکبئیکه
انجااب ؿااذ .سواثااط مشثاو ثااه ایاان
ضااشیت تؿیااین
ؿبخقهابی مهبیؼاهای ثاه كاوست سواثاط 8اا  11ثیاب
میؿود ] 20و .[21
()8



2
1 n
C p  i   Ce  i  

n i 1

RMSE 

1. Inference function for margins
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p
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p
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R2

i 1

دس سواثاااط یبدؿاااذه ،تؿاااذاد نموناااه ،مهااابدیش
محبػجهؿذۀ مال پبسامتشی ،مهابدیش متنابغش مالا
تجشثی و میبنگین مهبدیش ثهدػتآمذه اص مال تجشثی،
ثیـتشین تبثؽ لگابسیتم دسػاتنمابیی و ثشاثاش ثاب
تؿذاد پبسامتش مال اػت .مذلی کبسایی ثیـاتشی داسد کاه
مشثو ثه آ ثه كاش نضدیکتش و همچناین
و
و آ ثه یک نضدیکتش ثبؿذ .دس جاذول  5نتابی
و ثاشای مالا هابی
،
،
ؿبخقهبی
مذ نػاش اسائاه ؿاذه اػات .مهبیؼاۀ ؾملکاشد مالا هابی
ثشسػی ؿذه نـب میدهذ دس میب پن مال اسصیبثیؿاذه
مال هبی فشاناک و پالکات کمتاشین مهاذاس دو ؿابخق
و ثیـتشین مهذاس دو ؿابخق
و
اسصیبثی
و سا داسنذ .اگشچه مال پالکت ثه ؾنوا مالا ثشتاش
ثشاصؽیبفته ؿنبػبیی ؿذه ،ثه دلیا اخاتالف نابچیض ثاین
مهبدیش مؿیبسهبی اسصیبثی نیکویی ثشاصؽ دو مال یبدؿذه،
هش دو مال پتبنؼی تص ثشای مذلػبصی توصیؽ هم صمب
دو مـخلۀ مذ نػش سا داسنذ .ثب وجود این ،دس ایان مطبلؿاه
ثشای مذلػبصی ػبختبس واثؼتگی ثین مهذاس و تذاو ثابسا
اص مال پالکت اػتابده ؿذ .ثنبثشاین ،توصیؽ همصمب ثبسا
ثش اػبع دو مـخلۀ مهذاس و تذاو و ثب اػاتابده اص مالا
پالکت ثه كوست ساثطۀ  12اػتخشا ؿذ.



()12

1
1  6.131 FH  h   FD  d   
8.262

تذاٍم باراى در اٗستگاُ باراىسٌجٖ سٌگذُ

احتوال ّنزهاى

ماهو احتمبل همصمب مـخلههبی ثابسا یکای اص ماواسد
مهم دس مذیشیت ثههنگب ػیؼتمهبی هـذاس ػی و منبثؽ
آة اػت .دػتشػی ثه احتمبلی که هش دو مـخلۀ مهذاس و
تذاو ثبسا ثهطوس همصماب اص آػاتبنههابی مؿینای تجابوص
ماایکننااذ ،اطالؾاابت اسصؿاامنذی سا دس اختیاابس مااذیشا و
ػبصمب هبی مذیشیتی حوصۀ منبثؽ آة ثاه منػاوس ماذیشیت
ثهتش این ثخؾ و واکنؾ منبػت و ػشیؽ دس مواسد ثحشانای
قشاس مایدهاذ .توضایح اینکاه ،سوؽهابی مشػاو تحلیا
احتمبلی تکمتغیشه ،توانبیی اسائۀ احتمبل همصمب سا نذاسنذ.
ثب وجود این ،این احتمبل ثب ثهشهگیشی اص ماهو مال هب و
ثب اػتابده اص ساثطۀ  13ثهػبدگی قبث محبػجه اػت:
()13

FD , H 

1

 1  4.131 F  h   F  d   2  84.784F  h  F  d  2 

H
D
H
D

 




ضکل  .2خطَط کٌتَر احتواالت ّنزهاى دٍ هطخػٔ هقذار ٍ



اص آنجااب کااه تشکیج ابت مختلااف مهااذاس و تااذاو ثاابسا
میتوانذ احتمبل مـبثهی داؿته ثبؿذ ،احتمبتت همصمب سا
ثه كوست خطو کنتوس نـب میدهناذ .ؿاک  2خطاو
کنتوس احتمبل همصمب دو مـخلۀ مهذاس و تاذاو ثابسا سا
ثب اػتابده اص مال پالکت و دادههبی ثجتؿذه دس ایؼتگبه
ثبسا ػنجی ػنگذه نـب میدهذ.

P  D  d , H  h   1  FD  d  
FH  h   C  FD  d  , FH  h  

همچنین ،توصیؽهبی ؿشطی ثبسا سا میتوا ثهساحتای
و ثب ثهشهگیشی اص توصیؽ چنذمتغیشه و مال مجنابی ثابسا
اػتخشا کشد .اص جمله پشکبسثشدتشین نوؼ توصیؽهبی ؿشطی
ثبسا  ،توصیؽ مهذاس ثبسا ثب دسنػشگشفتن تجبوص تاذاو ثابسا
(ساثطۀ  )14و یب توصیاؽ تاذاو
اص یک آػتبنۀ مؿین مث
ثبسا ثب دسنػشگشفتن تجبوص مهذاس ثبسا اص یک آػتبنۀ مؿین
(ساثطۀ  )15اػت.
مث
()14

FH  h   C  FD  d   , FH  h  
1  FD  d  

P  H  h D  d  

عبذاللْٖ اسذآبادٕ ٍ ّوکاراى :تحل٘ل فراٍاًٖ ّنزهاى هطخػِّإ باراى با استفادُ از تَابع هفػل ...
P  D  d H  h  

()15

FD  d   C  FD  d   , FH  h  
1  FH  h 

ؿک هبی  3و  4ثهتشتیت توصیؽ ؿشطی مهذاس ثبسا ثاب
دسنػشگشفتن تجبوص تذاو ثابسا اص آػاتبنههابی مختلاف و
همچنین ،توصیؽ ؿشطی تذاو ثبسا ثب دسنػشگاشفتن تجابوص
مهذاس ثبسا اص آػتبنههبی مؿینی سا نـب میدهنذ .چنبنچه
اص هش دو ؿک میتوا اػتنجب کشد ،مهذاس احتمبل ؿشطی
مهذاس ثبسا و احتمابل ؿاشطی تاذاو ثابسا ثاهتشتیات ثاب
افضایؾ تذاو و مهذاس ثبسا کبهؾ مییبثذ .ایان دو نماوداس
دس تؿیین احتمبل تذاو ثبسا ثه اصای تجبوص مهذاس ثابسا اص
یک مهذاس مؿین (ؿک  ،)3و ثه ؾکغ دس تؿیاین احتمابل
مهذاس ثبسا ثه اصای تجبوص تذاو ثبسا اص یک مهاذاس مؿاین
(ؿک  )4ثؼیبس کبسآمذ و مایذ اػات و دس کمتاشین صماب
میتوا اص آنهب اطالؾبت مایذی سا اػتخشا کاشد .ثاه طاوس
مثبل ،ثش اػبع ؿک  ،3مهبدیش احتمبل ثشای تاذاو ثابسا
 12و  24ػبؾته ثه اصای تجبوص مهذاس ثبسا اص  15میلیمتاش
ثااهتشتیاات ثشاثااش ثااب  0/2663و  0/7693اػاات .همچنااین،
مهبدیش احتمبل ثشای تذاو ثبسا  12و  24ػابؾته ثاه اصای

ضکل  .3تَزٗع ضرطٖ تذاٍم باراى بِ ازإ تجاٍز هقذار باراى
از آستاًِّإ

ؿیبئو ] [24توصیؿی دومتغیشه و اػتخشا ؿذه ثهوػایلۀ
یک مال مؿین سا ثه منػوس دػتیبثی ثاه دوسۀ ثبصگـات
ؿشطی تذاو خـکؼبلی ثه اصای تجبوص ؿذت خـکؼبلی اص
مهذاسی مؿاین و همچناین دوسۀ ثبصگـات ؿاشطی ؿاذت
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تجبوص مهذاس ثبسا اص  30میلیمتش ثهتشتیت ثشاثش  0/1752و
 0/6235اػت .ثش اػبع ؿک  ،4احتمبل ثشای مهذاس ثبسا
 15و  30میلیمتاش ثاه اصای تجابوص تاذاو ثابسا اص ؿاؾ
ػاابؾت ثااهتشتیاات ثشاثااش  0/5391و  0/9099اػااتخشا
میؿود .همچناین ،احتمابل ثاشای مهاذاس ثابسا  15و 30
میلیمتش ثه اصای تجبوص تذاو ثبسا اص  12ػبؾت ثاهتشتیات
ثشاثش  0/4109و  0/8731اػت.
دٍرٓ بازگطت ّنزهاى ٍ دٍرٓ بازگطت ّنزهاى ضرطٖ

محبػجۀ دوسۀ ثبصگـت متغیشهبی هیذسومتئولوطیکی ثهویظه
ثبسا امشی ضشوسی ثه منػوس طشاحی ،مذلػبصی و اجاشای
کبسآمذ ثؼیبسی اص پشوطههبی ثشنبمهسیضی آة و هیاذسولوطی
اػت .اولین مطبلؿۀ انجب ؿذه دس صمینۀ اػتخشا دوسههابی
ثبصگـت همصمب متؿلق ثه ؿیبئو و ؿن ] [22اػت .ایـاب
دس این مطبلؿه دوسۀ ثبصگـات خـکؼابلی سا ثاه اصای یاک
ؿذت مؿین اػتخشا کشدنذ .ثنبکشوػو و همکابسانؾ ][23
دس چنذین ایؼتگبه ثبسا ػنجی واقاؽ دس منطهاۀ ػیؼای
ایتبلیب ،دوسههبی ثبصگـت سویذادهبی خـکؼبلی که ؿاذتی
ثشاثااش و ثااضس تااش اص یااک مهااذاس ثبثاات مؿااین سا داؿااتنذ،
اػتخشا کشدنذ.

ضکل  .4تَزٗع ضرطٖ هقذار باراى بِ ازإ تجاٍز تذاٍم باراى
از آستاًِّإ

خـکؼابلی ثااه اصای تجابوص تااذاو خـکؼابلی اص مهااذاسی
مؿین سا توػؿه داد .همچنین ،ؿیبئو ] [25دس تالؿی دیگاش
متذولوطی مطبلؿۀ قجلی سا دسثبسۀ دادههابی جشیاب سوصاناۀ
سودخبنهای واقؽ دس تبیوا نیاض ثاه کابس گشفات .دس مطبلؿاۀ
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حبضش ،اص مابهیم نػشی دو مطبلؿۀ پبیۀ انجاب ؿاذه توػاط
ؿاایبئو ] [24و ؿاایبئو و ؿاان ] [22ثااشای ثااهدػااتآوسد
دوسههبی ثبصگـت همصماب سویاذادهبی ثابسا دس ایؼاتگبه
ثبسا ػنجی ػنگذه اػتابده ؿذ .دوسۀ ثبصگـت موسد انتػبس
ثشای سویذادهبی ثبسا ثب دسنػشگاشفتن اینکاه مهاذاس ثابسا
ثشاثش و یب ثضس تش اص مهاذاس ثبؿاذ ثاه كاوست ساثطاۀ 16
محبػجه میؿود.
()16

E  L

1  FH  h 

Th 

که دس آ  ،ؾجبست اػت اص ثبصۀ صمبنی ثین آغبص دو سویاذاد
ثشاثش اػات ثاب تابثؽ توصیاؽ تجمؿای
ثبسا متوالی و
اػت .توضیح اینکه صمب ثین آغبص دو سویذاد
مهذاس ثبسا
متااوالی ثاابسا یااب ثااب اػااتابده اص دادههاابی سویااذادهبی
مـبهذاتی ثبسا تخمین صده میؿاود .ثاه هماین تشتیات،
دوسۀ ثبصگـت موسد انتػبس ثشای سویذادهبی ثبسانی که تذاو
آنهب ثشاثش یب ثضس تش اص یک مهذاس مؿین اػت ثاه كاوست
ساثطۀ  17محبػجه میؿود.
()17

E  L

1  FD  d 

TD 

ثیب کننذۀ توصیؽ تجمؿی مـخلۀ تذاو
که دس آ ،
ثبسا اػت .دس این مطبلؿه متوػاط صماب آغابص دو سویاذاد
ثشاثاش
متوالی ثبسا ثشای ک سویذادهبی ماذ نػاش یاب
 0/4174مبه ثه دػت آمذ .دس جذول  6ثه كاوست خالكاه
مهذاس و تذاو ثابسا دس ایؼاتگبه ثابسا ػانجی ػانگذه ثاب
اػتابده اص سواثط  16و  17و ثه اصای دوسههبی ثبصگـات ،2
 50 ،20 ،10 ،5و 100ػبله اسائه ؿذه اػت .ثه طوس نموناه،

ثااه اصای دوسۀ ثبصگـاات  20ػاابله مهااذاس و تااذاو ثاابسا
ثهتشتیت  47/78mmو  39/47 hrثه دػت آمذه اػت.
جذٍل  .6هقذار هتٌاظر دٍ هطخػٔ هقذار ٍ تذاٍم باراى در
اٗستگاُ سٌگذُ بِ ازإ دٍرُّإ بازگطت هختلف
دٍرُّإ

هطخػِ

هطخػِ تذاٍم

بازگطت (سال)

هقذار باراى

باراى

2
5
10
20
50
100

20/39
29/21
37/54
47/78
65/12
81/93

19/83
27/45
33/34
39/47
48/02
54/88

سوؽهبی یبدؿذه ثشای محبػاجۀ دوسۀ ثبصگـات ،فهاط
ثشای متغیشهبی تلبدفی تکمتغیشه منبػات اناذ .ثاب وجاود
ایاان ،اغلاات سویااذادهبی هیااذسولوطیکی اص جملااه ثاابسا
پذیذههبی واثؼته هؼتنذ و تحلی جذاگبنۀ مـخلاههابی
آنهب اص کابیت تص دس تحلی و اسصیبثی ػبمبنههابی آثای اص
جمله اسصیبثی سیؼک سوگزسی و تحلی ػایالة ثشخاوسداس
نیؼت .دس نتیجه ،ؿیبئو [ ]25ثشای اولینثبس سوؿی سا ثاشای
اػتخشا دوسههبی ثبصگـت هم صمب و ثش اػبع دثی پیاک
و حجم ػیالة اسائه کشد .ثش اػبع سوؽ پیـنهبدی ایـب
میتوا دوسههبی ثبصگـات سا دس قبلات دو الگاو اػاتخشا
کشد .الگوی اول ثهدػتآوسد دوسههبی ثبصگـت هامصماب
ثشای مـخلههبی مذ نػش ثب اػتابده اص سواثاط  18و  ،19و
یب اػتابده اص الگاوی دو  ،ثاه ثیابنی اػاتابده اص سوؽهابی
و
نوین اػتخشا دوسههبی ثبصگـت ؿاشطی یؿنای
دس قبلت سواثط  20و  21اػت.
E  L
P  D  d and H  h 

()18

E  L
1  FD  d   FH  h   FDH  d , h 

TDH 


E  L
1  FD  d   FH  h   C  FD  d   FH  h  

()19

E  L
1  FDH  d , h 

E  L

1  C  FD  d   FH  h  



E  L



P  D  d or H  h 

 
TDH
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عبذاللْٖ اسذآبادٕ ٍ ّوکاراى :تحل٘ل فراٍاًٖ ّنزهاى هطخػِّإ باراى با استفادُ از تَابع هفػل ...
E  L
E  L
Th
1

.

P  D  d or H  h  1  FH  h  1  FD  d   FH  h   FDH  d , h  1  FH  h  1  FD  d   FH  h   C  FD  d   FH  h  


E  L
E  L
Td
1


.

P  D  d or H  h  1  FD  d  1  FD  d   FH  h   FDH  d , h  1  FD  d  1  FD  d   FH  h   C  FD  d   FH  h  



()20

TD H h 

()21

TH Dd

توصیؽ همصمب
دس سواثط یبدؿذه،
تجمؿی ثبسا حبكا اص ثشتاشین تابثؽ مالا (جاذول )5
اػت .ثشای مثبل ،دس ایؼتگبه ثبسا ػنجی ػنگذه ،ثش اػبع
ساثطۀ  18دوسههبی ثبصگـات هام صماب تخمینای ثاه اصای
و
تجاابوص مـخل اۀ تااذاو ثاابسا اص  24ػاابؾت
و دس هنگاب
تجبوص مهذاس ثبسا اص  70میلیمتاش
تجبوص تذاو ثبسا اص  24ػبؾت یب تجبوص مهذاس ثابسا اص 70
میلیمتش ثهتشتیت ثشاثش  12/31و  0/27ػبل اػات .مؿبدلاۀ
 20دوسۀ ثبصگـاات ؿااشطی تااذاو ثاابسا ثااه اصای تجاابوص
مـخلاۀ مهااذاس ثاابسا اص مهااذاس مؿااین سا اسائااه ماایکنااذ.
همچنین ،ساثطۀ  21دوسۀ ثبصگـت ؿشطی مهذاس ثابسا ثاه
اصای تجبوص مـخلۀ تاذاو ثابسا اص یاک مهاذاس مؿاین سا

محبػجه میکنذ .دس ؿک هبی  5و  6ثهتشتیات نموداسهابی
مشثو ثه دوسۀ ثبصگـت ؿشطی سویاذادهبی ثابسا ثاه اصای
تجبوص مـخلۀ تذاو اص آػاتبنههابی مختلاف و همچناین
نموداسهبی مشثاو ثاه دوسۀ ثبصگـات ؿاشطی سویاذادهبی
ثبسا ثه اصای تجبوص مـخلۀ مهذاس اص آػتبنههابی مختلاف
نـب داده ؿذه اػت .ثه طوس مثبل ،دس ایؼتگبه ثبسا ػنجی
ػنگذه ،دوسۀ ثبصگـت ؿشطی ثشای سویذادی ثاب تاذاو 24
ػبؾته ،ثه اصای تجبوص مهاذاس ثابسا اص  30میلایمتاش ثشاثاش
 14/94ػبل و دوسۀ ثبصگـت ؿشطی ثشای سویذادی ثب مهذاس
 30میلیمتش ،ثه اصای تجبوص تذاو ثبسا اص  24ػبؾت ثشاثاش
 9/19ػبل اػتخشا ؿذ.

ضکل  .5دٍرٓ بازگطت ضرطٖ هقذار باراى بِ ازإ تجاٍز

ضکل  .6دٍرٓ بازگطت ضرطٖ تذاٍم باراى بِ ازإ تجاٍز

تذاٍم باراى از آستاًِّإ هختلف

هقذار باراى از آستاًِّإ هختلف

بحث ٍ ًت٘جِگ٘رٕ
تحلی فشاوانی هم صمب پذیاذههابی هیاذسومتئولوطیکی (اص
جمله ثبسا ) ثه دلی دسنػشگشفتن چناذ مـخلاۀ واثؼاته
(مبننذ مهذاس ،تاذاو و ).. .دس محبػاجبت ،تاأثیش ثؼاضایی دس
استهبی توا مذیشیت ثههنگب و کبسآمذ ػیؼتمهابی منابثؽ
آة و هـذاس ػی داسد .دس ایان مطبلؿاه ،اص مالا هاب ثاه
ؾنوا یاک اثاضاس اكالی توػاؿۀ توصیاؽهابی هام صماب دو
مـخلۀ مهم ثبسا یؿنی مهذاس و تذاو اػتابده ؿذ .ؾلات

دسنػشگشفتن این دو مـخلاه ،واثؼاتگی دسخاوس توجاه و
مؿنبداس متهبث ثین آنهب و همچنین اهمیات راتای ایان دو
مـخله ثه ؾنوا کلیذیتشین خلوكیبت ثابسا اػات .ثاب
غهاوس و مؿشفاای مالا هااب ثااه ؾنااوا یااک سوؽ تحلیا
احتمبلی چنذمتغیشه ،ثؼیبسی اص محاذودیتهابی آمابسی اص
قجی لضو مـبثهثود توصیؽهبی حبؿیهای اػتابده ؿذه دس
ػبختبس توصیؽهبی دومتغیشۀ همصمب اص ثین سفت .ثنابثشاین،
اػتابده اص قبثلیت مال هب ثه ایجبد توصیاؽهابی دومتغیاشۀ
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هم صمب منبػتتش و ثب انؿطبفپازیشی ثیـاتش منجاش ؿاذه
اػت .دس این مطبلؿه ،ثه منػوس تحلیا فشاوانای هام صماب
ثبسا  ،اص دو مـخلۀ مهذاس و تذاو  522سویذاد ثجاتؿاذه
دس ایؼتگبه ثبسا ػانجی ػانگذه دس حوضاۀ آثشیاض مؿاشف
کؼایلیب اػااتابده ؿاذ .توضاایح اینکااه سوؽ تاکیااک دو
سویذاد متوالی ،منو ثه وجود حذاق  24ػبؾت صمب ثین
وقوؼ آنهب ثوده اػت .ثب اػتابده اص آصماو نیکاویی ثاشاصؽ
کولموگشوف -اػمیشنوف و اص ثین ؿؾ توصیؽ ثشسػی ؿاذه،
ثشای هش دو مـخلۀ مهذاس و تاذاو ثابسا ثاه
توصیؽ
ؾنوا ثهتشین توصیؽ حبؿیهای ؿنبػبیی ؿذ .ثاشای اتلابل
توصیؽهبی حبؿیهای و ػبخت توصیؽ هام صماب دومتغیاشه،
مال هبی مختلای اص جملاه کالیتاو  ،ؾلای -میخبئیا -
حااق ،فاابسلی -گبمجا  -موسگنؼااتش  ،فشانااک ،گاابتمجوع،
گبمجاا  -هوگاابسد و پالکاات آصماابیؾ ؿااذنذ .ثااه دلیاا
قشاسنگشفتن آمبسۀ کنذال دو مـخلۀ مذ نػاش دس دامناۀ
قبث ا قجااول دو مال ا ؾل ای -میخبئی ا  -حااق و فاابسلی-
گبمج  -موسگنؼتش  ،این دو مال اص اسصیبثی کنبس گزاؿته
ؿذنذ .میشؾجبػی و همکبسانؾ [ ]20نیاض دس مطبلؿاۀ خاود
این دو تبثؽ مال سا ثه دلی دامنۀ محذود واثؼتگی قبثا
توكایف ،اص ماذلػابصی ؿاذت و ماذت خـکؼابلی کناابس
گزاؿتنذ .ثؿذ اص تخمین پبسامتش پن مال ثابقیمبناذه ثاب
اػتابده اص سوؽ  IFMو مهبیؼه ثب مال تجشثی ثه ؾناوا
مؿیاابس اسصیاابثی ،ثااب وجااود ؾملکااشد قبث ا قجااول و نضدیااک
مال هبی فشانک و پالکت که دس همبهنگی ثب مطبلؿۀ کابئو
و گوینذاسجو [ ]6اػت ،دسنهبیت مال پالکت ،ثاه ؾناوا
مال ثشتش انتخبة ؿذ.
دس ادامااه ،ثااب اػااتابده اص توصیااؽ هاامصمااب دومتغیااشۀ
ثهدػتآمذه اص مال پالکت ،اطالؾبت اسصؿمنذی دس قبلت
نموداسهبیی اص جمله احتمبتت همصمب  ،دوسههبی ثبصگـات
هم صمب و دوسههبی ثبصگـت هام صماب و ؿاشطی ثاه اصای
تجبوص متغیش ؿش اص یک آػتبنۀ مؿین اػتخشا ؿاذ .ایان
مطبلؿه نـب داد خبنوادۀ تواثؽ مال اسؿمیذػی و مهبدیش
حذی ،ثهویظه مال هبی فشانک و پالکت ،ثه دلی توانابیی
دس پوؿؾ دامنۀ گؼتشدهای اص مهبدیش واثؼتگی کناذال،
ؾملکشد منبػجی دس مذلػبصی هم صمب مـخلههبی ثابسا
داسنذ .نتبی مطبلؿۀ حبضش اص جنجههابی مختلاای ثاب چناذ
مطبلؿۀ مـبثه دیگش اص جمله ؾجذالشئوف و صیاونؼکول [ ]4و
ونذسثش [ ]8قبث مهبیؼه اػت و دس ثؼایبسی اص ماواسد اص
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جملااه ؾملکااشد تواثااؽ مال ا و ػااجک نموداسهاابی دوسۀ
ثبصگـاات هاامصمااب و ؿااشطی هماابهنگی داسد .پیـاانهبد
میؿود دس مطبلؿبت آتی هیذسولوطیکی ،طیف وػیؽتشی اص
تواثؽ مال  ،ثهویظه مال هبی ثب قبثلیت مذلػابصی ثایؾ
اص دو متغیش اص جمله مال هبی تودستو و وایان ثاه فشاخاوس
اػتابده ؿود.
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