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کاربرد توابع مفصل ارشمیدسی در تحلیل فراوانی سیالب (مطالعه موردی :حوضه آبریز دز)
4

فرشاد احمدی ،*1فریدون رادمنش ،2غالمعلی پرهام ،3رسول میرعباسی نجف آبادی
 .1دانشجوی دکتری ،مهندسی منابع آب ،دانشکده علوم آب ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 . 2دانشیار ،گروه مهندسی منابع آب دانشکده علوم آب ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 .3استاد ،گروه آمار دانشکده علوم ریاضی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 .4استادیار ،گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد
(تاریخ دریافت – 1395/7/27 :تاریخ بازنگری - 1395/8/17:تاریخ تصویب)1395/8/19 :

چکیده
یکی از پدیده های هیدرولوژیکی که ماهیت بسیار پیچیده داشته و در صورت رخداد خسارات فراوانی را ایجاد میکند،
پدیده سیالب می باشد .در این مطالعه تحلیل فراوانی سیالب حوضه آبریز دز در محل اتصال دو ایستگاه سپید دشت-
سزار (س .د .س) و سپید دشت -زاز (س .د .ز) در دوره آماری  1335-1391با استفاده از توابع مفصل مورد بررسی قرار
گرفت .بدین منظور در ابتدا سریهای جزئی سیالب در ایستگاههای مورد مطالعه با استفاده از روش مالمود و توکارت
استخراج گردید .در مرحله بعد  11تابع توزیع مختلف به سریهای سیالب استخراجی برازش داده شد و در نهایت
توزیعهای لجستیک تعمیم یافته (ایستگاه س .د .س) و تابع توزیع حدی تعمیم یافته (س .د .ز) به عنوان توزیع
حاشیه ای مناسب انتخاب گردید .پس از انتخاب توزیع حاشیهای ،از توابع مفصل خانواده ارشمیدسی (شامل مفصلهای
علی -میخائیل -حق ،فرانک و کالیتون) برای تحلیل فراوانی توام سیالب حوضه آبریز دز استفاده شد .نتایج نشان داد که
مفصل فرانک برای جفت دادههای ایستگاههای سپید دشت -سزار و سپید دشت -زاز بیشترین تطابق را با تابع مفصل
تجربی داشته است .برای بررسی دوره بازگشت وقایع در حالت توأم ،از دوره بازگشت توأم در دو حالت «یا» و «و» و دوره
بازگشت توأم شرطی استفاده شد .براساس نتایج به دست آمده از تحلیل توام سریهای سیالب دو سرشاخه متصل به هم
مشخص شد که دو رودخانه سپید دشت سزار و سپید دشت زاز هر  70سال یکبار به صورت همزمان میتواند در معرض
سیالب شدید قرار گیرند.
واژههای کلیدی :آزمون ایستایی ،تابع مفصل ،توزیع حاشیهای ،سری جزئی ،قانون توانی.

مقدمه

*

هرساله ،وقوع سیل در نقاط مختلف جهان ساالنه خسارات جانی
و مالی فراوانی را به مردم و کشورها تحمیل میکند .در دهههای
اخیر با گسترش شهرنشینی و ایجاد تغییر در کاربری اراضی،
خسارات ناشی از وقوع سیل همواره روبه افزایش بوده است.
کلمه سیل در اذهان معموال مترادف با خرابی و بیخانمانی
است ،چرا که تقریبا هیچ سالی نیست که وقوع سیل در یک یا
چند منطقه از کشور باعث ویرانی خانهها و تاسیسات ،تخریب
مزارع ،تلفات احشام و از دست رفتن جان عدهای از انسانها
نگردد .به عنوان نمونه ،در کشور ایران در طول سالهای 1361
تا  ،1371حدود  481مورد سیالب مهم به وقوع پیوسته که بالغ
بر  630نفر تلفات انسانی به همراه داشته است ( Dastoorani et
 .)al., 2014ولی به هر حال جهت کاهش خسارات سیل و
* نویسنده مسئولFarshad.paper@yahoo.com :

همچنین امکان طراحی بهینه سازههای آبی قطعاً اولین چیزی
که ضروری میباشد ،پیشبینی و برآورد مقادیر سیالب با دقت
قابل قبول است .در این رابطه روشهای مختلفی بسته به شرایط
و دادههای موجود به کار گرفته شده است که البته هر کدام
نقاط قوت و ضعف مربوط به خود را داشته و لذا تحقیق و
بررسی در این خصوص همچنان ادامه دارد.
تحلیـل فراوانـی تک متغیره یکـی از روشهای متـداول
بـرای بـرآورد سیالب طرح میباشد که در صورت وجـود آمـار
کـافی ،بهطور وسیع مورد استفاده قرار مـیگیـردKumar and .
 )2005( Chatterjeeبا استفاده از آزمونهای ناهماهنگی و
ناهمگنی ،نمودارهای نسبت گشتاورهای خطی و آزمون نکویی
برازش ،به تحلیل فراوانی سیالب منطقهای پرداختند .نتایج
نشان داد که تابع توزیع مقادیر حدی تعمیم یافته بهترین برازش
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را با آمار سیالب حوضه آبخیز براهماپوترای 1شمالی هند دارد.
 )2015( Kumar et al.توزیع پیرسون نوع سه را به عنوان توزیع
2
برتر در تحلیل فراوانی سیالب حوضه آبریز رودخانه گوداواری
هند گزارش کردند )2015( May et al. .تغییرات جریان و
فراوانی سیالبهای حوضه آبریز رودخانه کالنگ 3را تحت تاثیر
تغییر اقلیم مورد بررسی قرار داده و بیان داشتند که فراوانی
سیالبها در دوره آماری پیشبینی شده از نظر تعداد و حجم
نسبت به دوره تاریخی کاهش مییابد.
با توجه به تحقیقاتی نظیر  )2011( Zhang et al.میتوان
سیالب را در دو رودخانه به صورت توامان مورد بررسی قرار داده
و از اینرو تحلیل جامع و دقیقی را برای تحلیل فراوانی چند
متغیره سیالب ارائه نمود .جدیدترین روش ارائه شده برای
تحلیل چند متغیره پدیدههای هیدرولوژیک ،اولین بار توسط
اسکالر معرفی و به نام تابع مفصل شناخته میشود ( Sklar,
 .)1959توابع مفصل ،محدودیتهای توابع توزیع دو متغیره را
نداشته و میتواند با پیوند دادن توابع توزیع حاشیهای تک
متغیره متفاوت ،توابع توزیع چند متغیره را ایجاد و با استفاده از
آنها ساختارهای وابستگی را به شکل دقیقتری توصیف نمایند
( .)Salvadori and De Michele, 2007در دهههای اخیر،
مفصلها بهعنوان یک ابزار کارآمد برای کمی کردن ساختار
وابستگی بین کمیتهای همبسته معرفی شدهاند .انعطاف
پذیری ارائه شده توسط مفصلها برای ایجاد توزیعهای توأم در
مطالعات زیادی به اثبات رسیده است .توابع مفصل در مطالعات
هیدرولوژی اولین بار بهوسیله De Michele and Salvadori
( )2003برای تحلیل فراوانی باران بکار برده شدند .در ایران نیز
از توابع مفصل در زمینههای مختلفی همچون تحلیل خشکسالی
( ،)Mirabasi et al. 2012; Abdi et al. 2016مدلسازی دما و
بارش ( )Sanikhani et al. 2014و تحلیل فراوانی سیالب
( )Rahimi et al. 2014استفاده شده است.
 )2005( De Michele et al.از خانواده گامبل مفصلهای
ارشمیدسی برای مدل کردن وابستگی بین حداکثرهای سیالب و
حجمهای سیالب استفاده نمودند .این دو حاشیه بهوسیله توزیع
مقادیر حدی تعمیم یافته تحلیل گردید و یک مدل دومتغیره
برای محاسبه هیدروگرافهای سیالب برای یک دوره بازگشت
معین ایجاد شد و با مدل مخزن خطی برای ارزیابی کفایت اندازه
سرریز سد سیپو مادرلی در شمال ایتالیا ترکیب گردیدZhang .
 )2006( and Singhساختار وابستگی بین حداکثر سیالب ،حجم
1 . Brahmaputra
2 . Godavari
3 . Klang River Basin

و مدت را با آزمودن چهار خانواده مختلف از مفصلهای
ارشمیدسی شامل گامبل -هوگارد ،علی -میخائیل -حق ،فرانک
و کوک -جانسون مورد بررسی قرار دادند .حاشیهها با استفاده از
توزیع مقادیر حدی نوع  Iو لوگ پیرسون نوع  IIIتحلیل شدند.
آنها همبستگی مثبت بین حداکثر و حجم سیالب و نیز بین
حجم و مدت سیالب مشاهده کردند و نتیجهگیری کردند که
خانواده گامبل -هوگارد برای مشخص کردن ساختار وابستگی
مناسبتر میباشد .کاربردهای دیگر مفصلها در تحلیل فراوانی
سیالب را میتوان در )2015( Ming et al. ،)2015( Saad et al.
و ) Shafaie et al. (2016یافت.
با توجه به مطالعات پیشین مشاهده میشود که در تحلیل
فراوانی سیالب از سریهای حداکثر ساالنه استفاده میشود .در
روش سری حداکثر ساالنه به ازای هر سال (تقویمی یا آبی) یک
مقدار حداکثر استخراج میشود .بنابراین ،در این روش از
تعدادی از وقایع حدی روی داده در طی یک سال تنها یک
مقدار انتخاب شده و سایر مقادیر حذف میگردند ( White,
 .)2007حسن این روش آن است که دادههای اخذ شده از
یکدیگر مستقل میباشد .اما این روش محدودیتهایی نیز دارد.
از جمله آنکه در سالهای پر آبی (سیالبی) مقادیری که در
مرتبه دوم و سوم به لحاظ بزرگی واقع میشوند ،شانس شرکت
در سری زمانی حداکثر ساالنه را از دست میدهند و از طرفی
دیگر در سالهای خشک ،مقادیر حداکثری که اتفاق میافتد که
از مقادیر مذکور به مراتب کمتر هستند .بنابراین تطابق سری
زمانی حداکثر ساالنه با واقعیت مناسب نیست و این گونه
انتخاب ممکن است موجب نادیده انگاشتن الگوی واقعی در
مقادیر ثبت شده گردد .در روشی دیگر از سری زمانی جزیی (یا
سری زمانی مقادیر باالتر از حد آستانه) استفاده میگردد .در این
روش نمونهگیری ،آستانه معینی از دبی در نظر گرفته شده و
تمام دبیهایی که باالتر از آستانه قرار دارند ،مورد توجه قرار
میگیرند .در این مطالعه ،برای انتخاب سری جزئی سیالب از
قانون توانی کمک گرفته شده است ( Malamud and Turcotte,
 )2015( Nouri Gheidari et al. .)2006فراوانی سیالبهای دو
ایستگاه هیدرومتری پیردان و پیشین واقع در رودخانه سرباز
استان سیستان و بلوچستان را مورد بررسی قرار داده و عملکرد
قانون توانی را در استخراج سریهای جزئی سیالب بسیار
مناسب گزارش نمودند.
با وجود اینکه استفاده از توزیعهای تک متغیره در تحلیل
فراوانی سیالب و تعیین معیار طراحی پروژههای عمرانی
بهصورت یک شیوه استاندارد در آمده است .در بسیاری از موارد
به علت ماهیت چندمتغیره رویدادهای مذکور ،توزیعهای تک
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متغیر قادر به توصیف مناسب آنها نمیباشند .بررسیها نشان
میدهد کاربرد توزیعهای مفصل با وجود مناسبتر بودن در این
مسائل ،کمتر دنبال شده است .بنابراین ،اهداف کلی این مطالعه
عبارتاند از:
 )1استخراج سریهای جزئی سیالب ایستگاههای سپید
دشت -سزار و سپید دشت -زاز.
 )2تحلیل فراوانی تک متغیره سیالب در محل دو رودخانه
و انتخاب بهترین توزیعهای حاشیهای.
 )3انتخاب بهترین تابع مفصل مناسب دو بعدی براساس
تحلیل خطا و بررسی رفتار احتماالتی توام سیالب.

مواد و روشها
دادههای مورد استفاده و منطقه مورد مطالعه

شکل ( )1موقعیت حوضه آبریز دز را در کشور ایران نشان
میدهد .حوضه دز از لحاظ موقعیت جغرافیایی بین  48درجه و
 10دقیقه تا  50درجه  21دقیقه طول شرقی و  31درجه و 34
دقیقه تا  34درجه  7دقیقه عرض شمالی محدود است .مساحت
کل حوضه بالغ بر  21720کیلومترمربع و متوسط ارتفاع حوضه
حدود  1600متر میباشد .محدوده مورد مطالعه در این تحقیق
حوضه آبریز دز در باالدست سد دز است که مساحت آن حدود

 17365کیلومترمربع میباشد .پوشش گیاهی در ارتفاعات پایین
حوضه کم بوده و با افزایش ارتفاع ،تراکم این پوشش زیادتر می-
گردد .متوسط بارش ساالنه در نواحی شمال و شرق حوضه دز
نسبت به سایر مناطق حوضه بیشتر است .از نظر توزیع زمانی
بارش نیز  48/8درصد از بارش ساالنه در زمستان 30/6 ،درصد
در فصل پائیز 20/4 ،درصد در بهار و تنها  0/2درصد از بارش در
فصل تابستان رخ میدهد .همان گونه که شکل ( )1نشان می-
دهد ،جهت جریان در حوضه آبریز دز از سمت شمال به جنوب
است .رودخانه دز در ابتدا از اتصال دو شاخه اصلی رودخانه تیره
و سیالخور شروع شده و با اضافه شده سرشاخه ماربره رودخانه
سپید دشت– سزار تشکیل میشود .از به هم پیوستن دو
رودخانه سپید دشت– سزار و سپید دشت– زاز رودخانه سزار
شروع شده و نهایتاً رودخانه دز در محلی به نام تنگ پنج در
اعماق رشته کوه زاگرس ،از تالقی دو رودخانه سزار و بختیاری
تشکیل میشود .در این مطالعه به منظور تحلیل فراوانی سیالب
حوضه آبریز دز از دادههای روزانه ایستگاههای هیدرومتری سپید
دشت -سزار (س.پ.س) و سپید دشت -زاز (س.د.ز) استفاده
گردید .در جدول ( )1مشخصات ایستگاههای منتخب ارائه شده
است.

جدول  .1مشخصات ایستگاههای منتخب در حوضه دز در دوره آماری  1335تا .1391

رودخانه

ایستگاه

میانگین جریان

انحراف معیار

ضریب چولگی

سپید دشت -زاز

سپید دشت -زاز (س.د.ز)

(18/19 )m3/s

22/47

5/14

سپید دشت -سزار

سپید دشت -سزار (س .د .س)

3

(41/98 )m /s

55/35

شکل  .1موقعیت ایستگاههای منتخب در حوضه آبریز دز.

5/42

UTM
)X(m

)Y(m

303467

3677034

303590

3678094
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استخراج سریهای جزئی سیالب با استفاده از قانون توانی

بر اساس تئوری فرکتال بـرای دنباله انتهایی یا دادههای حدی
باال رابطه تـوانی برقـرار است ( Malamud and Turcotte,
 .)2006ایـن رابطـه بـرای پدیـده سیالب بهصورت زیر تعریف
میشود:
𝛼
𝑇 × 𝑐 = 𝑡𝑄
(رابطه )1
که در آن QT ،دبی سیالب با دوره بازگشت  Tبـوده و  cو

 ضرایب ثابت میباشد کـه بـا اسـتفاده از بـرازش یـک
منحنـی تـوانی بـه سریهای سیالب به دست میآید .بر اسـاس
رابطـه ( )1فاکتور فراوانی سیالب که تحت عنوان نسـبت دو
سـیالب بـا فاصـله دوره بازگشت  10ساله قابل تعریف است ،از
رابطه زیر محاسبه میشود (:)Malamud and Turcotte, 2006
𝑄
𝑄
𝑡𝑛𝑎𝑡𝑠𝑛𝑜𝐶 = 𝐹 = 10 = 100
(رابطه )2
𝑄
𝑄
10

1

مقدار ثابت فوق تابع اقلیم منطقه بـوده و مقـدار آن در
منـاطق خشک بزرگتر است ( Malamud and Turcotte,
.)2006
رفتار فرکتالی آستانههای مختلف سری زمانی در یک
م قیاس ،با استفاده از تابع توزیع احتمـال تجربـی قابل توصیف
مـیباشد .اگـر در آسـتانههـای بـاال ،دنباله توزیع احتماالتی
سری زمانی مورد بررسی از رابطه توانی زیـر پیروی کند،
میتوان چنین نتیجه گرفت که سری مورد بررسی از رفتار
فرکتالی تبعیت میکند (.)Nouri Gheidari et al., 2015
𝐷𝑞𝑃𝑟 (𝑋 > 𝑥) ∝ 𝑥 −
(رابطه )3
با مقایسه رابطـه ( )1و رابطـه تـوانی ( )3مـیتـوان نتیجه
گرفت که:
(رابطه )4

1

𝐷𝑞

=𝛼

یکی از مشکالت اصلی کاربرد سریهای جزئی ،تعیین
حـد آسـتانه مـیباشـد .چـون حـد آسـتانه معیار مشخصی
نداشته و طوری تعریـف مـیشـود کـه استقالل دادهها حفظ
شود ()2006( Malamud and Turcotte .)Adamowski, 2000
سری جزئـی سـیالب را طـوری تعیـین کردنـد کـه اوالً فاصـله
زمـانی رخ داد سیالبهـا بـیش از یـک مقـدار مشـخص (مثال
 30روز) باشد و همچنین تعداد سیالبهای انتخـابی برابـر
تعـداد سالهای آماری باشد .استخراج سـری جزئـی سیالب با
حداقل فاصله زمانی  30روز به شرح زیر در نظر گرفته شد:
در ابتدا در سری زمانی رواناب ثبت شده (که در آن توالی
زمـانی رخ داد رواناب حفظ شده است) بزرگترین سیالب بـه
عنـوان اولـین عدد در سری جزئـی سـیالب انتخـاب شـد و
سـپس در ســری زمــانی روانــاب باقیمانده  30داده قبــل و

 30داده بعــد از سیالب انتخاب شـده حـذف گردیـد و دوبـاره
در سـری زمانی رواناب باقیمانده دومین سیالب بزرگ (به
عنـوان دومین عدد در سری جزئی سـیالب) انتخـاب و  30داده
قبل و  30داده بعد آن حذف شده و بـه همـین ترتیـب بـه
تعداد سـالهـای آمـاری سـیالبهـای بـزرگ بـا حـداقل فاصله
زمانی  30روز انتخاب گردید .در این روش دوره بازگشت داده-
های سری جزئی مشابه دادههـای حـداکثر سیالب ساالنه
محاسبه شد .این روند استخراج سـریهـای جزئـی بـرای فاصله
زمانی  14 ،7و  60روز نیز تکرار میشود .سـری جزئـی سیالب
انتخـاب شده باید شرط استقالل دادهها را نیز داشـته باشـد .در
این مطالعه ،استقالل و ایستایی سریهای جزئی اسخراج شده با
1
استفاده از آزمون ) (W-Wمورد بررسی قرار گرفت ( Hamed
 .)and Rao, 1999بـرای انتخاب بهترین سری جزئی ،بـه آنها
رابطـه تـوانی ( ) 1را برازش داده و مقدار توان آنها ( ) 
محاسبه میشود .بـر اساس رابطه ( )4هر کدام از سریهـای
جزئـی کـه مقـدار پارامتر  در آن نزدیک به  1 q Dباشد ،به
عنوان سـری جزئی مناسبتر انتخاب میگردد( Nouri Gheidari
.)et al., 2015
انتخاب توزیعهای حاشیهای

در روش متداول بـرآورد سـیالب طـرح ،ابتـدا دادههـای
حداکثر سیالب ساالنه یا سری جزئی اسـتخراج و سپس توزیع-
های نرمال ( ،)NORلوگ نرمال ( ،)LNپیرسون نوع سه (،)P3
نمایی ( ،)EXPگاما ( ،)GAMتوزیع مقادیر حدی تعمیم یافته
( ،)GEVناکاگامی ،)NAK( 2رایلی ،)RAY( 3لجستیک (،)LOG
لجستک تعمیم یافته ( ،)GLOGپارتوی تعمیم یافته ( )GPAو
ویبول ( )WEIبرازش داده میشود .پس از انتخاب توزیع آماری
برتر ،چنـدکهـای سیالب به ازای دوره بازگشت مورد نظر
برآورد میشود .در روش متداول برآورد سیالب طرح به روش
تحلیل فروانی ،برآورد پارامترهای توزیع احتماالتی از اهمیت
خاصی برخوردار است .زمانی که طول نمونه آماری کم باشد و یا
احتمال وجود دادههای پرت در نمونه آماری وجود داشته باشد،
در این صورت روش گشتاورهای خطی از روشهای پیشین از
جمله روش گشتاورهای متداول و روش حداکثر درستنمایی،
عملکرد بهتری دارد (.)Hosking and Wallis, 1988
پس از برازش توزیعهای آماری بر روی سری دادهها،
میبایست نکویی برازش هر توزیع توسط آزمون کلموگروف -
1 . Wald-Wolfowitz
2 . Nakagami
3 . Rayleigh

احمدی و همکاران :کاربرد توابع مفصل ارشمیدسی در تحلیل ...

اسمیرنف مورد بررسی قرار گیرد .در صورتی که در سطح
معنیداری پنج درصد برازش مدلها توسط آزمون کلمگروف-
اسمیرنف مورد تایید واقع شود ،توزیع احتماالتی مورد نظر
پذیرفته میشود .پس از کنترل آماری نکویی برازش و تعیین
توزیعهای مورد قبول ،برای انتخاب بهترین مدل برازشی ،جذر
میانگین مربعات نرمال شده( )NRMSE( 1رابطه  )5و معیار
نش -ساتکلیف( 2رابطه  )6محاسبه میشود .هرکدام از
توزیعهای برازشی که بیشترین مقدار معیار نش -ساتکلیف
( )NSو کمترین  NRMSEرا داشته باشند ،به عنوان توزیع
مناسب جهت تخمین چندکهای سیالب برگزیده میشود.
(رابطه )5

1
𝑛

2
𝑛∑ √
) 𝑖𝑂𝑖=1(𝑆𝑖 −

𝑛𝑖𝑚𝑂𝑂𝑚𝑎𝑥 −

∗ 𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸 = 100

∑𝑛 (𝑆𝑖 −𝑂𝑖 )2
(𝑂𝑖 −𝑂̅𝑖 )2

𝑁𝑆 = 1 − ∑𝑛𝑖=1

(رابطه )6

𝑖=1

که در روابط فوق n ،تعداد دادهها O i ،مقدار نمونه
مشاهده شده O max ،و  O minبه ترتیب مقادیر حداکثر و
حداقل نمونههای مشاهده شده O ،میانگین مقادیر نمونه و
 S iمقدار خروجی تابع توزیع مورد آزمون برای مقدار احتمال
تجربی هر مقدار نمونه میباشد.
توابع مفصل و تئوری اسکالر

مفصلها یک شیوه انعطافپذیر برای ایجاد توزیعهای توأم
آماری با توابع توزیع حاشیهای متفاوت میباشند .مفصلها توابع
توزیع چندمتغیره هستند که حاشیههای یک بعدی آنها بر بازه
( 1و  )0یکنواخت باشند .معرفی و ارائه مفصل به )1959( Sklar
نسبت داده شده است که در یک تئوری توصیف میکند چگونه
توابع توزیع تک متغیره میتواند به فرم توزیعهای چندمتغیره
ترکیب شوند .اسکالر نشان داد که برای متغیرهای تصادفی
پیوسته  dبعدی }  {X1 ,....,Xdبا  CDFهای حاشیهای
)  u j =FX j (x jکه  ، j=1,...,dیک مفصل  dبعدی یکتای
 CU1 ,...,Udوجود دارد به طوری که:
(رابطه )7

) 𝐷𝑋 𝐶𝑈1,…,𝑈𝐷 (𝑈1 , … , 𝑈𝐷 ) = 𝐻𝑋1,…,𝑋𝐷 (𝑋1 , … ,

که در آن  j ، u jامین حاشیه و  H X1 ,...,Xdهمان

CDF

توأم }  {X1 ,....,Xdمیباشد .چون برای متغیرهای تصادفی
پیوسته تابع  CDFحاشیهها از  0تا  1غیرکاهشی میباشند ،می-
توان مفصل  CU 1 ,...,U dرا به عنوان تبدیل  H X1 ,...,Xdاز [-,]d
به [0,1]d
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به ارتباط بین متغیرها مربوط میشوند و توصیف کاملی از
ساختار وابستگی کلی ارائه میدهند (.)Nelsen, 2006
توابع مفصل به خانوادههای متعددی تقسیم شدهاند که در
این میان ،توابع مفصل ارشمیدسی یکی از پرکاربردترین توابع در
تحلیل چند متغیره وقایع هیدرولوژیک بوده و دارای روابط
صریح در توابع توزیع تجمعی خود میباشند که این مزیت
استفاده از این توابع نسبت به برخی توابع مثال توابع مفصل
بیضوی میباشد که توزیع تجمعی صریحی ندارند .در این
مطالعه از سه تابع مفصل مختلف شامل علی -میخائیل -حق،
کالیتون و فرانک به منظور تحلیل چند متغیره سیالب حوضه
آبریز دز استفاده گردید .جدول ( )1روابط مربوط به توابع مفصل
مورد استفاده را نشان میدهد.
قدم اول در برازش و انتخاب تابع مفصل ،تعیین میزان
وابستگی دو متغیر مورد بررسی میباشد .در این مطالعه میزان
وابستگی جریان کمینه هفت روزه در سرشاخههای متصل به هم
حوضه آبریز دز با استفاده از روش کندال تاو( 3رابطه  )8محاسبه
گردید.
−1

(رابطه )8

𝑁
2

]) 𝑗𝑦 𝜏 = ( ) ∑𝑖<𝑗 𝑠𝑖𝑔𝑛[(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 ) (𝑦𝑖 −

که در رابطه فوق N ،تعداد دادهها sign() ،تابع عالمت و
و  yجفت دادههای مشاهداتی برای سریهای جزئی  30روزه
سیالب در محل اتصال دو سرشاخه میباشد.
قدم دوم و بسیار مهم در کاربرد توابع مفصل ،تخمین
پارامتر مفصل ( )θمیباشد .برای تخمین پارامتر وابستگی مفصل
روشهای متعددی نظیر روش گشتاورها ،روش حداکثر
درستنمایی ،4روش حداکثر درستنمایی کانونیکال ،5روشهای
فراکاوشی (مثل الگوریتم ژنتیک) و غیره توسط محققین توسعه
داده شده است که هر کدام دارای مزایا و معایبی میباشند .در
این میان ،روش توابع منطقی برای حاشیهها)IFM( 6
متداولترین روش برای تخمین پارامترهای مفصل میباشد که
توسط  )1997( Joeبه شرح زیر ارائه گردیده است.
روش توابع منطقی برای حاشیهها از نظر محاسباتی بسیار
کارآمدتر از روشهای دیگر است .برای موارد دو متغیره ،فرض
شد دو متغیر تصادفی همبسته  Xو  Yبه ترتیب بهصورت توابع
x

f X x;1 , 2 ,, p 

و f Y  y; 1 , 2 ,, r 

شدهاند که 1 , 2 ,, p

پارامترهای

f X x 

توزیع
و

در نظر گرفت .نتیجه این تبدیل این است که توزیعهای

حاشیهای از  H X1 ,...,Xdجدا میگردند و بنابراین CU 1 ,...,U d ،تنها
)1 . Normalized Root Mean Square Error (NRMSE
2. Nash–Sutcliffe



3 . Kendall’s
4 .Maximum Likelihood Method
5 . Canonical Maximum Likelihood
6 . Inference Functions for Margins
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 1 , 2 ,, rپارامترهای  f Y  y هستند .تعداد واقعی
پارامترها بستگی به نوع توزیعهای حاشیهای تک متغیره دارد.
برای  nجفت مشاهده مستقل ،تابع لگاریتم درستنمایی
برای  Xو  Yیعنی  ln L X  x ; 1 , 2 ,, p و
 ln LY  y; 1 , 2 ,, r بهطور مجزا جهت تخمین پارامترها
بیشینه شدند.
ˆ ˆ ,ˆ ,,و ˆ ˆ , ˆ ,, پارامترهای تخمینی
2

p

1

1

2

r

میباشند .تابع لگاریتم درستنمایی تابع چگالی احتمال توأم
 f X ,Y x, y بهصورت زیر در نظر گرفته شد:

= )𝜃 𝐿𝑛 𝐿(𝑥, 𝑦; 𝛼̂1 , 𝛼̂2 , … , 𝛼̂𝑝 , 𝛾̂1 , 𝛾̂2 , … , 𝛾̂𝑟 ,

(رابطه )9

𝐿𝑛 𝐿𝐶 (𝑥, 𝑦; 𝐹𝑥 (𝑥), 𝐹𝑦 (𝑦), 𝜃) +
) 𝑟̂𝛾 𝐿𝑛 𝐿𝑋 (𝑥; 𝛼̂1 , 𝛼̂2 , … , 𝛼̂𝑝 ) + 𝐿𝑛 𝐿𝑌 (𝑦; 𝛾̂1 , 𝛾̂2 , … ,

که در آن  ln LCتابع لگاریتم درستنمایی تابع چگالی
مفصلها میباشند  .با جاگذاری مقادیر تخمین زده شده برای
 ˆ1 , ˆ2 ,..., ˆrو  ˆ1 ,ˆ 2 ,,ˆ pدر رابطه ( ،)9تابع لگاریتم

درستنمایی  ln Lبرای به دست آوردن پارامتر مفصل تخمینی
ˆ بیشینه میشود.

جدول  .1توابع مفصل مورد استفاده (نلسن .)2006


1    1

 0

 0

𝑣𝑢
= )𝑣 𝐶(𝑢,
)𝑣 1 − 𝜃(1 − 𝑢)(1 −

(رابطه )11
(رابطه )12

علی -میخائیل -حق

𝜃−1⁄

)𝐶(𝑢, 𝑣) = max[(𝑢−𝜃 + 𝑣 −𝜃 − 1
], 0
𝑢𝜃−
𝑣𝜃−
−1
𝑒(
𝑒()− 1
)− 1
= )𝑣 𝐶(𝑢,
𝐿𝑛[1 +
𝜃
𝑒 −𝜃 − 1

برای انتخاب مناسبترین مفصل ،به این صورت عمل می-
شود که بعد از انتخاب و برازش توزیع حاشیهای مناسب بر هر
کدام از متغیرهای مورد بررسی و تخمین پارامترهای توزیع به
روش حداکثر درستنمایی ،چند نوع تابع مفصل مختلف را برای
پیوند این دو تابع توزیع حاشیهای در نظر گرفته و پارامتر تابع
مفصل با روش  )Joe, 1997( IFMبرآورد میشود .سپس با
مقایسه نتایج هر کدام از مفصلها با نتایج حاصل از احتمال
تجربی ،مفصل مناسب برای دادههای مورد نظر انتخاب شد.
برای انتخاب بهترین تابع مفصل از آمارههای ( NSرابطه ،)10
( AICرابطه  )11و آماره کرامر -فون مایسس (رابطه )12
استفاده شد.
(رابطه )10

تابع مفصل

تابع توزیع تجمعی

2
𝑛∑
) 𝑖𝑒𝐶𝑖=1(𝐶𝑝𝑖 −
∑𝑛 (𝐶𝑒𝑖 −𝐶𝑒̅ )2
𝑖=1

𝑁𝑆 = 1 −

𝑘𝐴𝐼𝐶 = −2𝐿𝑛𝑀𝐿 + 2
2

𝑛∑ = 𝑛𝑆
) 𝑖𝑒𝐶 𝑖=1(𝐶𝑝𝑖 −

که در روابط فوق n ،اندازه نمونه C p ،مقادیر محاسبه

شده مفصل تئوری C e ،مقادیر مشاهداتی مفصل تجربیC e ،
میانگین مقادیر مشاهداتی مفصل تجربی ln ML ،مقدار بیشینه
تابع لگاریتم درستنمایی و  kتعداد پارامترهای برازش داده
شده میباشند .تابع مفصلی مناسبتر در نظر گرفته شد که در
آن مقادیر  AICو  Snکمترین بوده و مقدار  NSبه یک نزدیکتر
باشد.

خانواده مفصل

کالیتون

ارشمیدسی

فرانک

دوره بازگشت دو متغیره

تحلیل فراوانی دومتغیره در مورد دو متغیر تصادفی همبسته
(مانند سریهای جزئی  30روزه سیالب در ایستگاههای سپید
دشت -سزار و سپید دشت -زاز) بهوسیله دوره بازگشت توأم
تعریف میگردد .دورههای بازگشت توأم در دو حالت به شرح زیر
تعریف شدهاند (:)Yue et al., 2001
حالت اول دوره بازگشت توأمی است که در آن مقدار
مشاهده شده از  xیا از  yتجاوز نموده باشد (یعنیX  x ،
یا  ) Y  yکه با  TXYنشان داده میشود.
حالت دوم دوره بازگشت توأمی است که در آن جفت
مشاهده شده هم از  xو هم از  yتجاوز نموده باشد (یعنی،
 X  xو  ) Y  yکه با 
 TXYنشان داده میشود.
این دو نوع دوره بازگشت توأم برحسب مفصلها ارائه
شدهاند و به ترتیب بهصورت زیر محاسبه شدند:
(رابطه )13
(رابطه )14

1

1
𝐹(𝑥),
𝑥
))𝑦( 𝑦

𝐹(𝐶𝑇𝑋𝑌 = 𝑃(𝑋>𝑥 𝑜𝑟 𝑌>𝑦) = 1−

1

))𝑦( 𝑦𝐹1−𝐹𝑥 (𝑥)− 𝐹𝑦 (𝑦)+𝐶(𝐹𝑥 (𝑥),

=

1
)𝑦>𝑌 𝑑𝑛𝑎 𝑥>𝑋(𝑃

= 𝑌𝑋𝑇 ′

دوره بازگشت شرطی در حالت دو متغیره

در حالت چند متغیره ،دوره بازگشت میتواند بهصورت
1
) P (X  x

 T X x بیان شود که  xحد آستانه خطر برای یک واقعه

 Xاست .پس میتوان رابطه مذکور را بهصورت زیر در نظر گرفت:
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(رابطه )15

1

= 𝑥<𝑋𝑇

)𝑥<𝑋(𝑃1−

حال برای تعیین دوره بازگشتهای شرطی برحسب سال،
برای وقایعی که حد آستانههای آن به طور شرطی بیان می-
شوند ،نیز میتوان توابع توزیع توام شرطی را جایگزین
)  P (X  xنمود .بهطور مثال برای تعیین دوره بازگشت رخداد
وقایع دو متغیره با  X  xبه شرط اینکه  Y  yباشد ،با
استفاده از توابع مفصل حاکم بر متغیرها ،میتوان از رابطه زیر
استفاده نمود.
(رابطه )16
(رابطه )17

1
)𝑣|𝑢(𝐶1−

= )𝑦|𝑥( )𝑌|𝑋(𝑇

)𝑣|𝑢(𝐶
𝑣

= )𝑣|𝑢(𝐶

که در رابطه فوق )  C (U Vوقایعی را بیان میکند که
در آنها  U  uبه شرط اینکه  u( V  vو  vتوابع توزیع
حاشیهای میباشند) ( .)Yue and Rasmussen, 2002با در نظر
گرفتن حد آستانههای شرطی مختلف و استفاده از توابع توزیع
توأم شرطی مربوطه میتوان به مجمع نقاطی با دوره بازگشت-
های یکسان دست یافت و براساس معیارهای مد نظر ،یکی از
این وقایع را به عنوان واقعه طراحی انتخاب نمود.
شایان ذکر است که در این مطالعه به منظور انجام
محاسبات مربوط به استخراج سریهای جزئی سیالب از نرم
افزارهای اکسل و متلب استفاده گردید .همچنین کد مربوط به
محاسبات توابع مفصل و دورههای بازگشت شرطی در نرم افزار
متلب توسعه داده شد.

نتایج
استخراج سریهای جزئی سیالب با استفاده از قانون توانی

در شکل ( )2تابع احتماالت تجربی برای ایستگاههای مورد
مطالعه ارائه شده است .با توجه به این شکل مشاهده میشود که
تابع احتماالتی در قسمت انتهایی از یک تابع توانی تبعیت
میکند .به عبارت دیگر ،در سیستم مختصات لگاریتمی قسمت
انتهایی به صورت خط راست میباشد .این واقعیت تایید کننده
وجود رفتار فراکتالی در دادههای جریان حوضه آبریز دز
میباشد.
در شکل ( )2توان رابطه توانی محاسبه شده (  ) q Dبرای

هر ایستگاه به صورت مجزا ارائه شده است .هر چقدر مقدار q D
در محل ایستگاه مورد نظر کوچک باشد ،تغییرات جریان در آن
ایستگاه بیشتر خواهد بود ( .)Labat et al., 2002با توجه به
مقادیر  q Dمحاسبه شده برای ایستگاههای مورد بررسی حوضه
آبریز دز میتوان چنین نتیجهگیری کرد که تغییرات جریان در
ایستگاه سپید دشت -زاز نسبت به ایستگاه سپید دشت -سزار
بیشتر است .در مطالعاتی نظیر ،)1996( Tessier et al.

 )1998( Panddey et al.و  )2015( Nouri Gheidariمقدار q D
برای ایستگاههای مورد بررسی از  1/2تا  3/4نیز محاسبه شده
است.

شکل  .2منحنی احتمال تجمعی جریان حوضه آبریز دز در محل ایستگاههای مورد بررسی.

در این مطالعه ،از روش ارائه شده توسط
 )2006( Turcotteبرای استخراج سریهای جزئی سیالب
استفاده شد .در این روش تعداد دادههای سیالب در سری جزئی
برابر با تعداد سالهای آماری بوده و حداقل فاصله زمانی بین
Malamud and

سیالبها  30روز انتخاب گردید .به منظور بررسی صحت
انتخاب فاصله زمانی  30روز ،سری جزئی سیالب برای فواصل
زمانی  14 ،7و  60روز نیز استخراج گردید .شکل ( )3سریهای
جزئی استخراج شده و سری حداکثر ساالنه حوضه آبریز دز را
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در مختصات لگاریتمی نشان میدهد .با توجه به این شکل
مشاهده میشود که به ازای دوره بازگشتهای کوچکتر ،سری
حداکثر ساالنه مقادیر کوچکتری را نسبت به سریهای جزئی
به دست میدهد .با توجه به اینکه در سری حداکثر ساالنه در
هر سال یک عدد به عنوان سیالب انتخاب میگردد ،این امکان
وجود دارد که سال مورد نظر در دوران خشکی بوده و یا در
سالهای قبل یا بعد ،تعداد سیالبهای بیشتری به وقوع پیوسته
اما در سری حداکثر ساالنه امکان انتخاب آنها وجود نداشته
باشد .بنابراین ،میتوان چنین انتظار داشت که به ازای دوره
بازگشتهای کوچکتر ،سیالبهای کوچکتری نیز به وقوع

پیوسته باشد .اما یک مقایسه ساده بین سری حداکثر ساالنه و
سریهای جزئی استخراج شده به روشنی نشان میدهد که در
ایستگاههای مورد مطالعه در دوره بازگشتهای پایین با کاهش
حداقل فاصله زمانی بین سیالبها ،بزرگی سیالب افزایش می-
یابد ،چون در این حالت احتمال حذف سیالبهای بزرگ کاهش
یافته است .با توجه به شکل  ،3مشاهده میشود که سریهای
جزئی استخراج شده با انتقال به مقیاس لگاریتمی تقریباً روی
یک خط واقع شده و از یک رابطه توانی تبعیت میکنند ،اما
سیالبهای حداکثر ساالنه این ویژگی را نداشته و به سختی
میتوان یک رابطه توانی را برای آنها برازش داد.

شکل  .3سریهای جزئی و حداکثر ساالنه حوضه آبریز دز در مختصات لگاریتمی.

بر اساس نتایج ارائه شده در جدول ( ،)1مقدار پارامتر
 1 q Dدر تمامی ایستگاههای مورد مطالعه اختالف ناچیزی با
سری جزئی استخراج شده  30روزه دارد .بنابراین در این مطالعه
با توجه به پیشنهاد  )2006( Malamud and Turcotteو نیز
نتایج به دست آمده ،انتخاب سری جزئی  30روزه برای تحلیل
فراوانی سیالب حوضه آبریز دز صحیحتر میباشد .یکی از
مشکالت اصلی کاربرد سریهای جزئی ،حفظ استقالل سریهای
استخراج شده میباشد ( .)Adamowski, 2000در این مطالعه
برای بررسی استقالل دادههای سریهای جزئی سیالب از آزمون
 W-Wدر سطح معنی داری  5درصد استفاده شد .نتایج حاصله
در جدول ( )2ارائه شده است .نتایج نشان داد که مقدار آماره
آزمون  W-Wدر ایستگاههای مورد مطالعه کمتر از مقدار بحرانی
در سطح معنیداری  5درصد ( )Z=1.96میباشد .این امر تایید
کننده استقالل سریهای جزئی سیالب حوضه آبریز دز میباشد.
انتخاب توزیع حاشیهای مناسب

پس از تایید استقالل و ایستایی سریهای جزئی سیالب 30
روزه حوضه آبریز دز ،از توزیعهای نرمال ( ،)NORلوگ نرمال
( ،)LNپیرسون نوه سه ( ،)P3نمایی ( ،)EXPگاما (،)GAM
توزیع مقادیر حدی تعمیم یافته ( ،)GEVناکاگامی (،)NAK

رایلی ( ،)RAYلجستیک ( ،)LOGلجستک تعمیم یافته
( ،)GLOGپارتوی تعمیم یافته ( )GPAو ویبول ( )WEIبرای
انجام تحلیل فراوانی سیالب بهره گرفته شد .برای برازش توزیع-
های احتماالتی به سریهای جزئی سیالب  30روزه حوضه آبریز
دز ،ابتدا گشتاورهای خطی برای سریهای استخراجی محاسبه و
سپس با برابر قرار دادن آنها با گشتاورهای خطی توزیعهای
احتماالتی ،ضرایب توزیعهای مورد نظر برآورد گردید .در ابتدا
میبایست نکویی برازش توزیعهای مورد استفاده با استفاده از
آزمون کلوموگروف -اسمیرنف از نظر آماری تایید گردد .سپس با
استفاده از آمارههای جذر میانگین مربعات نرمال شده و معیار
نش -ساتکلیف میزان دقت و کارایی توزیعهای آماری در مدل
کردن سری جزئی  30روزه سیالب بررسی شده و در هر ایستگاه
بهترین توزیع جهت تحلیل فراوانی سیالب انتخاب میشود.
نتایج حاصل از آزمون کلموگروف -اسمیرنف ( )K-Sدر
جدول ( )3ارائه شده است .با توجه به این جدول مشاهده می-
شود که آزمون  K-Sنکویی برازش توزیعهای احتماالتی مورد
استفاده برای تحلیل فراوانی سیالب حوضه آبریز دز را در سطح
معنیداری  5درصد مورد تایید قرار میدهد .فقط در ایستگاه
سپید دشت -زاز توزیع آماری  NAKاز نظر آماری فاقد برازش
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برتر برای تحلیل فراوانی سیالب ایستگاه سپید دشت -سزار
انتخاب میگردد .برای ایستگاه سپید دشت -زاز نیز توزیع GEV
بیشترین  NSو کمترین مقدار  NRMSEرا به خود اختصاص
داده و در نتیجه به عنوان توزیع حاشیهای مناسب انتخاب می-
گردد.

مناسب بوده و در نتیجه از ادامه تحلیلها کنار گذاشته میشود.
پس از این مرحله میبایست دقت و عملکرد توزیعهای
احتماالتی مورد استفاده بررسی گردد .با توجه به جدول ()3
مشاهده میشود که در ایستگاه سپید دشت -سزار مقدار آماره
 NSو  NRMSEبرای توزیع  GLOGبه ترتیب بیشترین و
کمترین مقدار میباشد و از این رو به عنوان توزیع حاشیهای

جدول  .2نتایج آزمون ایستایی  W-Wو ضرایب رابطه توانی برای سریهای جزئی و حداکثر ساالنه.

سریهای سیالب
ایستگاه

پارامتر

سری حداکثر
ساالنه

سری جزئی
 7روزه

سری جزئی
 14روزه

سری جزئی
 30روزه

سری جزئی
 60روزه



120/12
0/77
0/82

260/53
0/46
0/93

238/63
0/48
0/92

239/75
0/54
0/95

206/80
0/61
0/90

1 qD

0/52

0/52

0/52

0/52

0/52

W-W

C
س .د .س

R2

1/57

0/54

0/06

0/810

1/19



47/30

93/96

87/49

78/16

69/82

0/76

0/48

0/51

0/55

0/59

R2

0/91

0/94

0/96

0/98

0/93

1 qD

0/56

0/56

0/56

0/56

0/56

W-W

0/72

0/31

0/11

0/02

0/25

C
س .د .ز

جدول  .3مقادیر آماره  NS ،K-Sو  NRMSEبرای توزیعهای آماری برازش داده شده بر سریهای جزئی سیالب  30روزه حوضه آبریز دز.

ایستگاه
توزیع آماری

سپید دشت -زاز

سپید دشت -سزار
K-S

NS

NRMSE

K-S

NS

NRMSE

GAM

0/17
0/14
0/18
0/41
0/16

0/87
0/94
0/89
0/61
0/92

10/37
6/75
9/98
18/02
7/88

0/20
0/15
0/27
0/44
0/20

0/82
0/94
0/88
0/47
0/91

12/02
6/69
8/65
20/93
8/42

GEV

0/12

0/95

4/54

0/15

0/98

2/00

LOG

0/18

0/93

7/67

GLOG

0/11

0/97

3/90

0/21
0/13

0/94
0/97

7/12
4/61

RAY

0/19
0/24
0/27
0/15

0/91
0/89
0/79
0/90

8/38
9/41
13/00
8/76

0/24
0/36
0/28
0/19

0/85
0/86
0/62
0/85

11/19
10/86
17/69
10/91

NOR
LN
P3
EXP

NAK
GPA
WEI

انتخاب تابع مفصل

پس از تعیین توابع حاشیهای مناسب ،از توابع مفصل
ارشمیدسی علی -میخائیل -حق ،کالیتون و فرانک برای ساخت
توابع توزیع توام استفاده گردید .در ابتدا وابستگی بین سریهای

جزئی  30روزه سیالب در ایستگاههای سپید دشت -سزار و
سپید دشت -زاز با استفاده از آماره تاو کندال برابر با 0/40
محاسبه گردید .در مرحله بعد به منظور تخمین پارامتر وابستگی
مفصل از روش  IFMاستفاده شد .برای انتخاب مناسبترین تابع
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مفصل از آمارههای  NS ،AICو  Snبهره گرفته شد .جدول ()4
نتایج آزمونهای نکویی برازش را برای هریک از توابع مفصل
نشان میدهد .با توجه به این جدول مشاهده میشود که برای
دو ایستگاه سپید دشت -سزار و سپید دشت -زاز ،مفصل فرانک
با داشتن کمترین (بیشترین) مقدار  AICو  )NS( Snبهترین
عملکرد را در برآورد مقادیر مشاهداتی داشته است.
جدول  .4نتایج آزمونهای نکویی برازش و پارامتر مفصل برای توابع مختلف
مورد مطالعه.

تابع مفصل
متغیر
سریهای جزئی 30
روزه سیالب ایستگاه-
های س .د .س ( )Uو
س .د .ز ()V

آماره

علی-
میخائیل -حق

کالیتون

فرانک

AIC
Sn
NS

-9/11

-9/16

-9/23

0/93
0/80
1/00

0/35
0/92
3/67

0/21
0/95
19/51



انتخاب مفصلهای مناسب به محدوده سطح وابستگی که
میتوانند توصیف کنند ،بستگی دارد .برای نمونه ،مفصل گامبل-
هوگارد میتواند فقط برای وابستگی مثبت به کار رود .مفصل
علی -میخائیل  -حق برای وابستگی ضعیف
(  ) 0.1807    0.3333و مفصل  FGMبرای 0.22    0.22
مناسب میباشد ،در حالی که مفصلهای کالیتون و فرانک برای
هر دو وابستگی مثبت و منفی مناسب هستند ( Nelsen,
 .)2006با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده میشود که
وابستگی سریهای جزئی  30روزه سیالب در ایستگاههای مورد
مطالعه مقادیر مثبتی بوده و در نتیجه ،مفصلهایی که برای
وابستگیهای مثبت مناسب بودند ،بهترین عملکرد را داشتهاند.
همچنین دلیل عملکرد ضعیف مفصل علی -میخائیل -حق را
نیز میتوان با توجه به سطح وابستگی توجیه نمود .بنابراین با
توجه به نتایج آزمونهای نکویی برازش ،در نهایت برای ایستگاه-
های سپید دشت سزار و سپید دشت زاز تابع مفصل فرانک برای
ایجاد توزیعهای توام انتخاب گردید )2011( Zhang et al. .نیز
در مطالعه خود با بررسی مفصلهای گامبل ،فرانک و کالیتون،
تابع مفصل کالیتون را به عنوان مناسبترین مفصل برای تحلیل
2
فراوانی جریان بیشینه هفت روزه دو ایستگاه وژو 1و شیجائو
واقع در حوضه آبریز پرل معرفی کردند .در این مطالعه نیز
مفصل فرانک با اختالف اندکی از مفصل کالیتون به عنوان
مفصل مناسب جهت تحلیل احتماالت توام برگزیده شد.
1 . Wuzhou
2 . Shijiao

تحلیل احتماالت توام سریهای جزئی  30روزه سیالب حوضه
آبریز دز

شکل (-4الف) نمودار بهترین تابع مفصل منتخب را برای سری
سیالب در ایستگاههای سپید دشت -سزار و سپید دشت -زاز
نشان میدهد .با توجه به این شکل مشاهده میشود که مفصل
فرانک وابستگی بین دو متغیر سیالب را به خوبی توجیه می-
نماید .شکل (-4ب) نیز خطوط هم احتمال تابع توزیع توام را
برای ایستگاههای مورد بررسی نشان میدهد .این نمودار نشان
میدهد که چگونه میتوان با استفاده از احتماالت توام ،سیالب
را در دو ایستگاه متصل به هم ،به صورت همزمان تعیین نمود.
این امر میتواند اطالعات بسیار مفیدی را در ارتباط با رفتار
احتماالتی جریان کمینه به منظور بهرهبرداری بهینه از آبهای
سطحی ،در اخت یار کاربران و محققان قرار دهد .به عنوان مثال،
می توان به ازای جریان کمینه مشخص در ایستگاه سپید دشت-
سزار یا سپید دشت -زاز ،احتمال وقوع شرطی و نیز دورههای
بازگشت توام را تعیین نمود.

شکل ( .4الف) احتمال تجمعی توام سری جزئی سیالب  30روزه در ایستگاه-
های سپید دشت سزار و سپید دشت زاز (ب) :خطوط هم احتمال تجمعی
توام.
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شکل ( )5دورههای بازگشت توام جریان سیالبی را در
ایستگاههای سپید دشت -سزار و سپید دشت -زاز ،برای حالت
"یا" (  ) X  x or Y  yنشان میدهد .با توجه به این
شکل مشاهده میشود که با افزایش دوره بازگشت ،مقدار جریان
سیالبی نیز در هر دو ایستگاه افزایش مییابد .در حالتی که
جریان در محل ایستگاه سپید دشت -زاز بین محدوده ()m3/s
 100تا ( 200 )m3/sواقع میشود ،احتمال رخداد افزایش می-
یابد .زمانی که جریان در ایستگاه سپید دشت سزار بین محدوده
( 200 )m3/sتا ( 400 )m3/sباشد ،در این صورت دوره بازگشت
کوتاهتر میگردد .حال با استفاده از این شکل میتوان حالتهای
توام متفاوتی را مورد بررسی قرار داد .به عنوان مثال ،حالتی در
نظر گرفته شود که جریان در ایستگاه سپید دشت زاز بین
( 400 )m3/sتا ( 500 )m3/sباشد .در این صورت اگر جریان
ایستگاه سپید دشت سزار را بین ( 800 )m3/sتا (1000 )m3/s
محدود گردد ،احتمال رخداد این حالت بسیار کاهش یافته و
دورههای بازگشت بزرگتری را به دست میدهد.

نگاه اول میتوان مشاهده کرد که در حالت "و" دوره بازگشت
محاسباتی افزایش مییابد )2002( Yue and Rasmussen .در
مطالعه ای نشان دادند که مقدار دوره بازگشت محاسباتی در دو
حالت "یا" و "و" میتواند به طور تقریبی بهترتیب با رابطههای
 T (X  x or Y  y )  T 2و T ' (X  x and Y  y )  T 2
تخمین زده شود .برای مثال برای  T x  T y  100سال،
دوره بازگشت توام در حالت "یا" برابر با  50سال و در حالت
"و" برابر با  10000سال تخمین زده میشود .این امر بدین
مفهوم است که شانس وقوع دو واقعه به صورت همزمان بسیار
کمتر بوده و در نتیجه دوره بازگشتهای بزرگتری را نیز تجربه
خواهد کرد .بدین صورت میتوان علت افزایش دوره بازگشت
توام را در شکل ( )6توجیه نمود .اکنون به مانند شکل ( ،)5می-
توان حالتهای مختلفی را در نظر گرفته و احتمال وقوع هر
حالت را بررسی نمود .شکل (-6ب) نیز نشان میدهد که دوره
بازگشت برای حالتی که جریان در هر دو ایستگاه از مقدار
مشخصی بیشتر باشد ،از  10سال تا  60سال متغیر بوده و
ترکیبات مختلفی را میتواند شامل شود .این اطالعات در تحلیل
جامع خطرات سیالب و طراحی سازههای آبی میتواند بسیار
کارساز باشد.

شکل ( .5الف) دوره بازگشت توام سری جزئی سیالب  30روزه در
ایستگاههای سپید دشت سزار و سپید دشت زاز (ب) :خطوط هم احتمال
دورههای بازگشت توام برای حالت " یا".

شکل ( )6دورههای بازگشت توام سری جزئی سیالب 30
روزه را در ایستگاههای سپید دشت -سزار و سپید دشت -زاز
برای حالت "و" (  ) X  x and Y  yنشان میدهد .در

شکل ( .6الف) دوره بازگشت توام برای رخدادهای  X > xو ( Y > yب):
خطوط هم احتمال برای رخدادهای  X > xو .Y > y
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تعیین احتماالت شرطی

پس از تعیین توابع مفصل منتخب برای بیان ساختار وابستگی
بین پارمترهای سری جزئی سیالب  30روزه ،میتوان از این
توابع به منظور محاسبه دورههای بازگشت توام و شرطی استفاده
نمود .بدین منظور ،در ابتدا مقادیر چندکهای تک متغیره با
استفاده از توزیع حاشیهای منتخب در هر ایستگاه در دورههای
بازگشت  50 ،20 ،10 ،5 ،2و  100سال محاسبه گردید .جدول
( )6مقادیر چندکهای برآورد شده را در محل ایستگاه سپید
دشت -سزار و سپید دشت -زاز برای سری جزئی سیالب 30
روزه نشان میدهد .با استفاده از روابط  12و  13نیز مقادیر دوره
بازگشت توام در شرایط "یا" و "و" محاسبه و در جدول ()6
ارائه شد .در این مطالعه برای بررسی دوره بازگشت شرطی،
مقادیر چندکهای محاسبه شده ایستگاه سپید دشت -سزار در
حالت تک متغیره ،به عنوان حد آستانه جریان در ایستگاه سپید
دشت -زاز انتخاب گردید .حال میتوان با استفاده از توابع حاکم
بر متغیرهای سری جزئی سیالب  30روزه در دو ایستگاه سپید

دشت -سزار و سپید دشت -زاز دوره بازگشت شرطی را تعیین و
به صورت شکل ( )7ارائه نمود .در این شکل اولین نمودار از باال،
مربوط به حد آستانه  Y  yکه در آن  yبرابر با مقدار چندک،
با دوره بازگشت  2ساله در ایستگاه سپید دشت -سزار میباشد.

شکل  .7احتمال شرطی سری جزئی سیالب  30روزه ایستگاه س .د .ز به ازای
مقادیر جریان ایستگاه س .د .س در دوره بازگشتهای  50 ،20 ،10 ،5 ،2و 100
ساله.

جدول  .6مقادیر دوره بازگشت توام سری جزئی سیالب  30روزه در ایستگاههای سپید دشت -سزار ( )yو سپید دشت -زاز (.)x

دوره بازگشت تک متغیره

دوره بازگشت توام (سال)

ایستگاه

(سال)

س .د .س

س .د .ز

X > x or Y > y

X > x and Y > y

2

100/95

71/50

1/86

2/15

5

478/40

171/60

4/25

6/10

10

630/73

295/42

7/57

14/71

20

739/01

270/30

13/34

39/95

50

842/74

319/70

29/10

176/50

100

901/16

350/74

54/45

611/10

نتیجه گیری
سیالب و خطرات ناشی از آن همواره موجب شده است که در
طراحی و بهرهبرداری از سازههای آبی بیشترین احتیاط ممکن
صورت گیرد .به دلیل ماهیت پیچیده پدیده سیالب ،نیاز به
روشهایی است که بتواند با در نظر گرفتن عوامل مختلف ،دید
جامعتری را ارئه نماید .بدین منظور در این مطالعه از روش توابع
مفصل به منظور تحلیل توام سیالب حوضه آبریز دز استفاده
گردید .تحلیل فراوانی تک متغیره در ایستگاههای مورد مطالعه
نشان داد که توزیعهای  GLOGو  GEVبه ترتیب در ایستگاه-
های سپید دشت -سزار و سپید دشت -زاز توزیع برتر بوده و
بهترین عملکرد را داشته است .سپس با بررسی سطح
همبستگی ،از سه تابع مفصل مختلف به منظور دستیابی به

توزیع تجمعی توام بهره گرفته شد .نتایج نشان داد که برای زوج
دادههای سری جزئی سیالب  30روزه ایستگاههای سپید دشت-
سزار و سپید دشت -زاز تابع مفصل فرانک بهترین عملکرد را
داشته است .در این مطالعه تحلیل فراوانی توام ،با در نظر گرفت
دو حالت "یا" و "و" برای رخداد پدیده مورد نظر انجام شد.
نتایج نشان داد که در ایستگاههای سپید دشت -سزار و سپید
دشت -زاز برای حالت "یا" ،شرایط به گونهای است که میتوان
تقریبا هر  20سال یکبار انتظار وقوع سیالب شدید را در یکی از
دو رودخانه داشت .همچنین در حالت "و" برای ایستگاههای
سپید دشت سزار و سپید دشت زاز نیز دوره بازگشت وقوع
رخداد مورد نظر به شدت افزایش یافت.
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