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مقدمه
یکی از موضوعات مورد توجه در مطالعات اقلیمی
تخمین توابع احتماالتی چندمتغیره میباشد .دلیل این
پیوستگیسیستمهایاقلیمی

توجهشایدپیچیدگیوبهم
است که هریک از اجزای آن رفتار استوکاستیک از خود
نشان میدهند .لذا میتوان گفت سیستمهای اقلیمی
چندبعدیبودهورفتاریغیرخطیازخودنشانمیدهند.

متغیرهاوپارامترهایموثردرتغییراتاقلیمیمتغیرهای
تصادفی بوده و در قالب توزیعهای احتماالتی و یا توابع
چگالیاحتماالتیتوصیفمیشوند(اکمانوروله.)7830،

دربینمتغیرهایاقلیمی،بارشودماازاهمیتبسزایی
برخوردارند و شبیهسازی دقیق بارش و دما در مطالعات
هواشناسیوکشاورزیازاهمیتزیادیبرخورداراست.با
اینوجودشبیهسازیبارشودمابهدلیلوجودهمبستگی

درونیبینآنهامشکلاست(تانارتهوهمکاران .)2572،

بهلحاظزمانی،همبستگیبینبارشودمادرماههای
مختلفسالتغییرمیکند.راجیوانوهمکاران()7883
به بررسی رابطه زمانی بارش و دمای سطح زمین
پرداختند.مطالعاتآنهانشاندادکههمبستگیبارشو

دمادرماههایژانویهومیمثبتودرماهجوالیمنفی
میباشد .هانگ و همکاران ( )2558در مطالعات خود به

وجودهمبستگیمنفیبینبارشودمادرحوضهرودخانه
زرددرچیناشارهکردند.بهلحاظمکانیهمبستگیقابل
توجهیبینبارشودمادرنواحیگرمسیریوجوددارد .
آلدریان و سوسانتو ( )2558به بررسی روابط بین
بارشودمایسطحدریاپرداختند.یافتههایآنهاحاکی

ازآنبودکهتغییراتبارشدراندونزیتحتتاثیردمای
اقیانوسهای هند و آرام که در مجاورت آن قرار دارند،

میباشد .

جهت محاسبه همبستگی درونی بارش و دما الزم
استتاروشهایاحتماالتیچندمتغیرهمورداستفادهقرار

گیرند .در گذشته بکارگیری توابع احتماالتی چندمتغیره
محدود به توزیع نرمال چندمتغیره و یا ترکیبات آن بود
(ویلکس.)2577،همچنیناغلبمتغیرهایاقلیمینظیر
بارش،رطوبت،سرعتبادودماازتوزیعهایآماریدارای

چولگیتبعیتمیکنند.حالسوالاساسیایناستکه
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بامتغیرهاییازایندستکهازتوزیعنرمالچندمتغیره
تبعیتنمیکنند،چگونهبایدرفتارکرد؟ 


یک روش مناسب در این خصوص استفاده از توابع
میباشد .از جمله مزیتهای توابع مفصل
مفصل  7
مدلسازی توزیع پیوسته متغیرهای تصادفی با در نظر

هایحاشیهایهریکازمتغیرهاوساختار


گرفتنتوزیع
همبستگیآنهامیباشد (آقاکوچکوهمکاران.)2577،

بااینوجوددامنهمطالعاتانجامشدهبااستفادهازتوابع
مفصل در علوم مختلف از جمله هیدرولوژی محدود
میباشد و بیشتر مطالعات به یک دهه اخیر باز میگردد

هااشارهمیگردد .


کهدرادامهبهتعدادیازآن
توابعمفصلدرمطالعاتهیدرولوژیاولینباربوسیله
دیمیکلهوسالوادوری()2558برایتحلیلفراوانیبارش
هاازدادههایبارشساعتی1سال(از


بکاربردهشدند.آن
 7885تا  )7881دو ایستگاه بارانسنجی در الپرسا
(ایتالیا)درایجادیکمدلدومتغیرهبرایرگبارهااستفاده
نمودندکهدرآنتوزیعپارتویتعمیمیافتهبرایتوصیف
حاشیههای شدت و مدت رگبار انتخاب گردید و خانواده

فرانک از مفصلهای ارشمیدسی برای ایجاد ساختار
وابستگیبینمدتوشدتمتوسطبارشبکارگرفتهشد.
اینمطالعهبعداًدرسطحسهمتغیرهدرمقالهسالوادوریو
دی میکله ( )2551بسط داده شد که دوره خشک بین
رویدادهایبارشبهعنوانمتغیرسوماضافهگردید .
گریمالدیوسرینالدی()2551بهمنظورمطالعهرفتار
بارشهای حدی ،ارتباط بین سه مشخصه بارش شامل

عمقبحرانی،عمقکلواقعیوشدتحداکثربارشهای

ایستگاهبارانسنجیدراومبریا(ایتالیا)از

نیمساعته 75
 7880تا  2557را بوسیله یک مفصل سه بعدی بررسی
کردند .ژانگ و سینگ ( )b,a2551تحلیل چندمتغیره
برای رویدادهای بارش حدی را بوسیله مفصلها انجام
دادند .دادههای بارش ساعتی از سه ایستگاه بارانسنجی
در حوضه رودخانه آمیت در لوئیزیانا (ایاالت متحده) در
گردید.مدلهایبارشدومتغیره

یکدوره22سالهتحلیل
بین عمق کل (حجم) ،مدت و شدت متوسط ایجاد
گردیدند .
1. Copula functions

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب
سال پنجم • شماره هفدهم • پاییز 1393

)نیزدرمطالعهایدیگربهبررسی

سرینالدی(2553
همبستگی مکانی متغیر بارش پرداخت وعملکرد توابع
مفصل را در این خصوص مناسب و قابل قبول گزارش
نمود .فاور و همکاران ( )2552مفصلها را برای تحلیل
فراوانیسیالبچندمتغیرهبرایدوحوضهدرکبککانادا
بکاربردند.ریسکسیالبترکیبیچندینحوضهوتوزیع
توأمجریانهایحداکثروحجمموردبحثقرارگرفت.دو

خانواده از مفصلهای ارشمیدسی (فرانک و کالیتون)،
مفصلهای مستقل و فارلی -گامبل -مورگنسترن مورد

ررسیقرارگرفتند.آنهانشاندادندکهاحتمالشرطی

ب
حجمهای سیالب ،زمانی که با نتایج تک متغیره مقایسه

می شود،کامالًمتفاوتاست.بنابراین،وقتیکهرفتارتوأم

البهای
در نظر گرفته میشود ،دورههای بازگشت سی 
طراحیمتفاوتخواهندبود .
دی میکله و همکاران ( )2550از خانواده گامبل
مفصلهای ارشمیدسی برای مدل کردن وابستگی بین

حداکثرهای سیالب و حجمهای سیالب استفاده نمودند.
این دو حاشیه بوسیله توزیع مقادیر حدی تعمیم یافته
تحلیل گردید و یک مدل دومتغیره برای محاسبه
هیدروگرافهای سیالب برای یک دوره بازگشت معین

ایجادشدوبامدلمخزنخطیبرایارزیابیکفایتاندازه
سرریز سد سیپو مادرلی در شمال ایتالیا ترکیب گردید.
شیائو ( )2551توزیع توأم مدت و شدت خشکسالیهای
یکایستگاهبارانسنجیدرواشنتو(تایوان)تعریفشدهبا

)رابااستفادهازمفصلهای

شاخصبارشاستاندارد(SPI
دوبعدیمدلکرد.توزیعفراوانیمدتوشدتخشکسالی
به ترتیب نمایی و گاما فرض شدند .او هفت نوع مفصل
شامل مفصلهای علی-میخائیل-حق ،کالیتون ،فارلی-
گامبل-مورگنسترن ،فرانک ،گاالمبوس ،گامبل-هوگارد و
پالکت را برای ایجاد توزیع دومتغیره شدت و مدت
خشکسالی مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که
مناسبترین مفصل برای تحلیل دومتغیره شدت و مدت

خشکسالی در ایستگاه مورد مطالعه مفصل گاالمبوس
میباشد .

شیائو و همکاران ( )2551ارزیابی شدت-مدت
خشکسالی هیدرولوژیکی رودخانه زردچین با استفاده از
مفصل دوبعدی کالیتون انجام دادند .آنها برای تعریف
خشکسالی هیدرولوژیکی از تئوری ران استفاده نمودند و
میانگین بلندمدت دبی ماهانه این رودخانه در خالل
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سالهای7878تا2555رابهعنوانسطحآستانهدرنظر

گرفتند .سانگ و سینگ ( )2575برای تحلیل فراوانی
هایبارشماهانهیکایستگاهبارانسنجی


خشکسالیداده
در تکزاس ،ایاالت متحده از مفصلهای دوبعدی استفاده
نمودند.بدینمنظور،آنهاچندینمفصلنیمهبیضوی7و

مفصلهایگامبل-هوگارد،علی-میخائیل-حق،فرانکو

کالیتون برای تعیین بهترین مفصل مورد بررسی قرار
دادند.آنهاسهمشخصهخشکسالیشاملشدت،مدتو

زمانبینآغازدوخشکسالیرابراساستئوریرانتعیین
وبهصورتدوبهدوباانواعتوابعمفصلمدلکردند .
آقاکوچک و همکاران ( )2575از توابع مفصل نوع
بیضوی به منظور شبیهسازی همبستگی مکانی بارش
استفادهکردندودریافتندکهاستفادهازتابعمفصل tدر
قبولتری جهت
مقایسه با تابع گوسی عملکرد قابل 
شبیهسازی بارشهای حدی دارد .الکس و همکاران

()2577بابکارگیریتابعمفصلکالیتونبهبررسیتوزیع
دومتغیرهشدتومدتخشکسالیپرداختند.میرعباسیو
همکاران ( )2572از تواع مفصل جهت تحلیل فراوانی
خشکسالی در ایستگاه شرفخانه در شمال غربی ایران
استفاده کردند و تابع مفصل گاالمبوس را به عنوان تابع
شاخص جهت مدل-سازی شدت و مدت خشکسالی در
اینایستگاهمعرفینمودند .
در تنها مطالعه انجام شده در خصوص مدلسازی
همزمان متغیرهای اقلیمی با استفاده از توابع مفصل
میتوان به مطالعات اسچولزل و فردریچ ( )2553اشاره

نمود که از یک مدل ساده بر مبنای توابع مفصل ،به
بررسی رابطه بارش و سرعت باد در مقیاس روزانه
پرداختند .آنها در مطالعات خود طیف وسیعی از توابع
مفصلشاملتوابعمفصلازنوعارشمیدسی،نیمهبیضوی
و نرمال را جهت مدلسازی بارش و سرعت باد در دو
ایستگاه پستدام و برلین در کشور آلمان به کار گرفتند.
نتایجحاصلهحاکیازعملکردقابلقبولتوابعمفصلدر
محدوده مورد بررسی بود و توابع مفصل به عنوان ابزای
کاربردیومفیددرمطالعاتاقلیمشناسیمعرفینمودند .
در این تحقیق به بررسی رابطه بین بارش و دما در
شهر تبریز پرداخته میشود .بدین منظور از چندین تابع
مفصل جهت مدلسازی توزیع توام بارش و دما استفاده

1. Meta-elliptical copula
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شده است و بهترین تابع مفصل بر مبنای معیارهای
آماریانتخابوتحلیلهمزمانبارشودمابرمبنایآن
انجامشد .
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تبریز  77/8درجه سانتیگراد و متوسط بارش ساالنه آن
مترمیباشد .نوسانبارندگیساالنهتبریزاز

  885/7
میلی
 782/2در سالهای کم بارش تا  078/8میلیمتر در
سالهای پر بارش گزارش شده است .در این مطالعه از

هایبارشومیانگیندمایماهانهدرخاللسالهای


داده
7805-7831استفادهشد .مشخصاتآماریدادههایدما
وبارشماهانهبهترتیبدرجداول7و2آوردهشدهاست.

مواد و روشها
محدوده مطالعاتی و دادههای مورد استفاده
در این تحقیق از دادههای هواشناسی ایستگاه
سنوپتیک تبریز که در طول جغرافیایی' 21° 71شرقی،
عرض جغرافیایی' 83° 0شمالی و ارتفاع  7817متری از
سطح دریا قرار دارد ،استفاده شد .میانگین دمای ساالنه


جدول ( :)1مشخصات آماری دادههای دمای میانگین ماهانه در ایستگاه تبریز ()1332-1331
فروردین 

اردیبهشت 

خرداد 

تیر 

مرداد 

شهریور 

آماره 

 70/1
 8/7
 77/8
 7/1
 5/72

 78
 78/0
 71/3
 7/0
 5/58

 21/2
 78/1
 22/2
 7/0
 5/51

 28/8
 28/8
 21/0
 7/2
 5/52

 23/3
 28/2
 21/2
 7/2
 5/50

 22/7
 73/8
 27/1
 7/53
 5/50

آماره 

مهر 

آبان 

آذر 

دی 

بهمن 

اسفند 

ماکزیمم 
مینیمم 
میانگین 
انحرافمعیار 
ضریبتغییرات 

 71/1
 77/7
 72/1
 7/0
 5/75

 77/2
 7/8
 1/7
 7/8
 5/21

 0/8
 -0/7
 7/78
 2/03
 2/21

8
 -1/8
 -2
 2/8
 -7/2

 2/2
 -3/2
 5/28
 2/8
 8/3

 75/1
 -1/1
 0/8
 8/7
 5/01

ماکزیمم 
مینیمم 
میانگین 
انحرافمعیار 
ضریبتغییرات 


بابررسیدادههایدمامشخصگردیدکهایندادهها

درایستگاهتبریزودردورهآماریموردبررسیروندفصلی
ازخودنشانمیدهندوماکزیممومینیممدمابهترتیب

متعلقبهماههایتیروبهمن میباشد.همچنینبیشترین

تغییراتدماییمربوطبهبهمنماهاست .
درخصوصدادههای بارشروند فصلیمشاهدهشده

بر خالف دادههای دما چندان محسوس نمیباشد و این
نشان از تغییرات بارش در طی دوره آماری مورد بررسی
دارد .بیشترین تغییرات بارش نیز متعلق به بهمن ماه
باشد.دربررسیرابطهبینبارشودمامیتوانگفت


می
کهرابطهمنطقیحاکمبرآنهاناشیازآناستکهبارش

بر روی رطوبت خاک تاثیرگذار است که آن نیز بر روی
حرارتسطحخاکباکنترلشارحرارتینهانومحسوس
موثر است (هانگ و وان دن دول .)7888 ،در گام اول
جهت بررسی رابطه حاکم بین بارش و دما مقدار
همبستگیبینآنهاموردبررسیقرارگرفت.باتوجهبه


عدم کارایی ضریب همبستگی پیرسون در تعیین
همبستگیغیرخطیبینمتغیرهایموردبررسی،استفاده
ازشاخصناپارامتریکندالمیتواندمشکالتموجوددر

اینخصوصرابرطرفنمایدکهاینضریبدرمطالعات
مربوط به استفاده از توابع مفصل کاربرد فراوانی دارد
(نلسون .)7888 ،برای دادههای مشاهداتی  nمتغیره،
)
(
شامل)
( مقدارضریبکندال ازروابط
زیرقابلمحاسبهاست :

]

()1

([

()

) (

∑
,

()2

}



{

) (
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ارائهشدهاست .

مقادیر پارامترهای ضریب همبستگی و ضریب کندال
بهازایماههایمختلفدرطولدورهآماریدرجدول8


جدول ( :)2مشخصات آماری دادههای بارش ماهانه در ایستگاه تبریز ( )1332-1331
آماره 

فروردین 

اردیبهشت 

خرداد 

تیر 

مرداد 

شهریور 

ماکزیمم 
مینیمم 
میانگین 
انحرافمعیار 
ضریبتغییرات 

 723/2
 1/2
 28/7
 21/2
 5/00

 83
 1/1
 27/8
 22/0
 5/08

 12
5
 72/80
 70/3
 7/51

 88/7
5
 0/2
 1/3
 7/0

 27/1
5
 2/8
 2/8
 7/1

 81/2
5
 1/1
 8/2
 7/2

آماره 

مهر 

آبان 

آذر 

دی 

بهمن 

اسفند 

ماکزیمم 
مینیمم 
میانگین 
انحرافمعیار 
ضریبتغییرات 

 11/8
5
 27/3
 27/0
7

 38/8
2
 21/3
 71/8
 5/1

 728/2
 7/2
 28/7
 22/0
7

 02/8
5
 27/7
 72
 5/01

 02/3
7
 25/8
 78/2
 5/11

 775/7
 0/3
 82/7
 78
 5/01

جدول ( :)3تحلیل همبستگی دما و بارش ماهانه در ایستگاه تبریز ()7805-7831
ضریبهمبستگی 

فروردین 

اردیبهشت 

خرداد 

تیر 

مرداد 

شهریور 

ضریبپیرسون 
ضریبکندال 

 -5/28
 -5/82

 -5/05
 -5/80

 -5/10
 -5/12

 -5/28
5

 -5/28
 -5/58

 -5/08
 -5/21

ضریبهمبستگی 

مهر 

آبان 

آذر 

دی 

بهمن 

اسفند 

ضریبپیرسون 
ضریبکندال 

 -5/81
 -5/21

 -5/81
 -5/88

 5/51
 5/58

 -5/71
 -5/70

 5/51
5

 -5/52
 -5/7


میتواندید کهدراغلبماههای
با بررسیجدول  8
سالروندضریبهمبستگیوضریبکندالمشابهاستو
باتوجهبهوجودچولگیورابطهغیرخطیبیندماوبارش
درایستگاهتبریزضریبکندالضریبمناسبتریجهت

بررسی میزان همبستگی بین دادهها میباشد .در اغلب
ماههاهمبستگیبینبارشودمادرایستگاهتبریزمنفی
میباشدوبیشترینمیزانهمبستگیمربوطبهخرداد ماه

میباشد .
معادل -5/12
توابع مفصل
در این تحقیق ،از توابع مفصل جهت مدل کردن
همبستگی درونی بین توزیعهای احتماالتی بین بارش و
دمادر هریکازماههایسالاستفادهشدهاست.تئوری
مربوط به توابع مفصل به عنوان زیربنای این علم توسط
اسکالر()7808ارائهشدهاست.چنانچهمتغیرهای XوY

متغیرهایتصادفیپیوستهوبهترتیبمعرفدماوبارش
(
) ( و )
(
باشند و )
) ( 
معرفتوابعتوزیعتجمعیآنهاباشند،باتوجهبهتئوری

اسکالرتابعمفصلیکتایCمطابقرابطهزیروجوددارد :

()3

)) (

) ( (

)

(


) ( توزیع
(
در این رابطه )
میباشد که
جفت متغیرهای )) ( ) ( ( ) (  
توزیع حاشیهای آنها بهصورت یکنواخت در بازه ] [
قرار دارد .تابع مفصل  Cمشخص کننده همبستگی بین
میباشد .توابع مفصل مختلفی
جفت متغیرهای )  (X,Y
وجود دارند که پارامترهای آنها کنترل کننده میزان و
شدت همبستگی است (نلسون .)7888 ،در این تحقیق،
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جهتمدلسازیازچندینتابعمفصلمتفاوتاستفاده

شدهکهمشخصاتآنهادرجدول2آوردهشدهاست .


جدول( :)2مشخصات توابع مفصل مورد استفاده در این تحقیق (سالوادوری و همکاران)2221 ،
تابعمفصل 
کالیتون 
فرانک 

رابطهریاضی 
⁄

|
]

گامبل 

)
|)

) ) )

نتایج و بحث
ماههایسالدردورهآماری
دراینمطالعهبرایکلیه 
یهوتحلیلهایآماری

7805-7831درایستگاهتبریزتجز
وبکارگیریتوابعمفصلبهصورتجداگانهانجامپذیرفت.
اما به منظور رعایت اختصار ،در این مقاله فقط نتایج
گرافیکیوتحلیلآنهادرآذرماهارائهشدهاست.روند

هامیباشد.


مشابهسایرماه
بکارگرفتهشدهبرایآذرماه 
همچنینقابلذکراستجهتبکارگیریسهتابعمفصل
معرفیشدهدربخشقبلبرایماههایسالالزماستتا

ابتداضریبهمبستگیبارشودمادرهرماهموردبررسی
قرار گیرد .به ازای مقادیر منفی ضریب کندال امکان
محاسبهپارامترهایتوابعمفصل کالیتونوگامبلوجود
نداردولذادرچنینشرایطیازبینتوابعمفصلمعرفی
شدهفقطتابعفرانکقابلاستفادهاست.باتوجهبهاینکه
در آذر ماه مقادیر ضریب همبستگی و کندال مثبت
هستند ،لذا میتوان از هر سه تابع مفصل معرفی شده
استفادهکرد .

پارامترتابع 
(

(
(

)

[
(( (

توزیعآماریشاخصانتخابگردید.برایدادههایدمانیز

از توزیع مقدار حدی تعمیم یافته ( )GEVاستفاده شد.
پس از انتخاب توزیع آماری مناسب ،از روش ماکزیمم
درست نمائی جهت تخمین پارامترهای توزیعها استفاده
شد .برای دادههای بارش مقدار پارامتر توزیع نمایی ()α
وبرایدادههایدما،مقادیرپارامترهایتوزیع

برابر28/51
مقدارحدیتعمیمیافتهشاملپارامترشکل(،)kپارامتر
مقیاس()σوپارامترموقعیت()μبهترتیببرابر،-5/88
 2/11و 5/81بدستآمدند.توابعتوزیعتجمعیمتناظربا
متغیرهایبارشودمابهترتیبدرروابط()2و()0نشان
داده شده است .همچنین مقایسهای بین دادههای
مشاهداتیوتوزیعآماریبرازشدادهشدهبرایدادههای

بارشودمابهترتیبدرشکلهای7و2ارائهشدهاست .


⁄

()4

) (

⁄

()5

}

])

(

[ {

) (

به کارگیری توابع مفصل
توزیع آماری حاکم بر دادههای مورد استفاده
قبل از به کارگیری توابع مفصل الزم است تا توزیع
آماری حاکم بر دادههای بارش و دما در ایستگاه تبریز
مشخص گردد .در این راستا توزیعهای آماری مورد
استفاده در هیدرولوژی مورد بررسی قرار گرفتند و از
(سطحمعنیداری 0

آزمونآماریکولموگروف-اسمیرنف 7
درصد) جهت بررسی مناسب بودن توزیعهای آماری
استفاده شد .برای دادههای بارش توزیع نمایی به عنوان
1. Kolmogorov–Smirnov test

در بخش نتایج به کارگیری سه تابع مفصل شامل
فرانک ،کالیتون و گامبل برای دادههای بارش و دمای
ایستگاهتبریزدرآذرماه ارائهشدهاست.همچنینمقدار
مفصل تجربی ناپارامتری نیز برای دادههای بارش و دما
محاسبه شدند و نتایج آن با مقادیر سه تابع مفصل ذکر
شدهمقایسهگردیدند.تابعمفصلیکهنزدیکتریننتایجرا

با مقادیر مفصل تجربی داشت ،به عنوان تابع مفصل
شاخصانتخابشد.جهتبررسیعملکردتوابعمفصلاز
معیارهای آماری شامل ضریب همبستگی ( ،)Rریشه
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میانگین مربعات خطا ( )RMSEو ضریب ناش-ساتکلیف
()NSEمطابقروابطزیراستفادهشد:
)) (
()6

()7

)( (
∑

) )( (

()8

در روابط فوق  Csمقادیر محاسباتی با استفاده تابع
مفصل تئوری Ce ،مقادیر متناظر با تابع مفصل تجربی،
تعداددادهها

̅̅̅ میانگینمقادیرتابعمفصلتجربیو N

∑

) )( (

∑

√

است.درجدول 0مقدارپارامترتابعمفصلتئوری()θو
مقادیرمعیارهایآماریبرایتوابعمفصلمورداستفادهدر
آذرماهنشاندادهشدهاست .

) ( (∑ √

)) (

)) (
)̅

)( ( ∑
)( ( ∑

شکل ( :)1برازش توزیع مقدار حدی تعمیم یافته بر داده های دمای ماهانه ایستگاه تبریز

شکل ( :)2برازش توزیع نمایی بر داده های بارش ماهانه ایستگاه تبریز
جدول ( :)3مقادیر پارامتر و معیارهای آماری مختلف برای توابع مفصل بکار گرفته شده
تابعمفصل 

مقدار θ

R

RMSE

NSE

کالیتون 
فرانک 
گامبل 

 5/51
 5/21
 7/58

 5/813
 5/813
 5/813

 5/708
 5/702
 5/702

 5/158
 5/150
 5/150

با توجه به جدول ( )0و در نظر گرفتن مقادیر
معیارهای آماری خطای محاسبه شده میتوان دید که
عملکردهرسهتابعمفصلتئوریدرمقایسهباتابعمفصل
تجربی مشابه بوده و تفاوت محسوسی بین توابع مورد
استفادهدیدهنمیشود.یکیازدالیلاینمسالهشایداین

باشدکههرسهتابعمفصل استفادهشدهبهخانوادهتوابع
ارشمیدسیمتقارنتعلقدارند.امانکتهقابلتوجهدراین

خصوصایناستکهتابعمفصلفرانکبهدلیلاینکهبه
ازای مقادیر منفی ضریب کندال نیز قابل کاربرد است،
میتواند در این تحقیق به عنوان تابع شاخص انتخاب

گردد.درشکل8نمودارپراکندگیمقادیرمفصلتجربیو
مقادیرمحاسباتیبااستفادهازتابعفرانکنشاندادهشده
استونسبتبهمحور20درجهمقایسهشدهاست .
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شکل ( :)3نمودار پراکندگی مقادیر مفصل تجربی در برابر تابع مفصل فرانک در آذر ماه ،ایستگاه تبریز

میتواندیدکهمقادیر
بهطورکلیباتوجهبهشکل  8

پیشبینی شده توسط تابع مفصل فرانک در مقایسه با

مقادیرمتناظرباتابعمفصلتجربیکمتربرآوردشدهاند.با

توجهبهمقدارضریبکندالدرآذرماه()5/58کهحاکی
ازعدمهمبستگیبینبارشودمادراینماهمیباشد،به
رسدکهتابعمفصلفرانکعملکردقابلقبولیدر


نظرمی
مدلسازی داشته است .شاید استفاده از توابع مفصل

غیرارشمیدسی و نامتقارن نظیر تابع پالکت بتواند نتایج
پیشبینیرابهبودبخشدکهاینموضوعنیازمندبررسی

میباشد.بادرنظرگرفتنتابعمفصلفرانکبهعنوانتابع

شاخص،توزیعدومتغیرهبارشودمادرایستگاهتبریزدر
آذرماهبهشکلرابطهزیراست :


()9

]

|

) (

|)

) (

(

[

)

(

درشکل 2نیزتوزیعدومتغیرهبارشودمابرایتابع
مفصلتجربیوهمچنینتوابعمفصلفرانک،کالیتونو
گامبلدرآذرماه درایستگاهتبریزنشاندادهشدهاست.
،نیزمیتواندیدکههرسهتابعمفصل

باتوجهبهشکل2
عملکردمشابهیدرپیشبینیتوزیعدومتغیرهبارشودما
داشتهاند .اما همانگونه که قبال ذکر شد تابع

در آذر ماه 
فرانکبهدلیلعدمداشتنمحدودیتهایتابعکالیتونو

گامبلدرمطالعاتتغییراقلیمکاربردیتر باشد.همچنین

نتایجبدستآمدهدرتحقیقاتاسچولزوفردریچ()2553
مطابقتدارد.

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شکل ( :)2توزیع دو متغیره بارش و دما به ازای توابع مفصل الف) تجربی ب) کالیتون ج) فرانک د)گامبل
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 از چندین معیار آماری شامل.دادهها محاسبه گردید

 ریشه میانگین مربعات خطا و ضریب،ضریب همبستگی
 ساتکلیفجهتبررسیعملکردتوابعمفصلتئوری-ناش
نتایجبدست.درمقایسهباتابعمفصلتجربیاستفادهشد
آمده حاکی از آن بود که هر سه تابع مفصل عملکرد
مشابهیدرپیشبینیتوزیعدومتغیرهحاکمبرمتغیرهای

 با این وجود با توجه وجود رابطه.بارش و دما دارند
همبستگی منفی بین متغیرهای دما و بارش در ایستگاه
تبریز و عدم کارایی توابع کالیتون و گامبل در چنین
. تابع فرانک به عنوان تابع شاخص انتخاب شد،شرایطی
برایتابعفرانکدرآذرماهدرایستگاهتبریزمقادیرضریب
همبستگی پیرسون و ریشه میانگین مربعات خطا به
الزمبهذکر. بهدستآمدند5/702 و5/813ترتیببرابر
است بررسی عملکرد سایر انواع توابع مفصل نظیر توابع
غیرارشمیدسی و توابع بیضوی جهت بررسی رابطه بین
 .بارشودمامیتواندموضوعتحقیقاتآتیباشد
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نتیجهگیری
از جمله چالشهای اصلی محققان در زمینه علم
هیدرولوژی بررسی رفتار غیرخطی متغیرهای تصادفی و
.توزیع احتماالتی چند متغیره حاکم بر آنها میباشد
جهتفائقآمدنبراینمشکالتاستفادهازتوابعمفصل
 در این تحقیق به.راهکاری مناسب و کاربردی میباشد
بررسیرابطهبینبارشودمادرایستگاهتبریزدرطول
 در گام نخست. ساله پرداخته شد83 یک دوره آماری
توایعتوزیعتکمتغیرهجهتبرازشبررویدادههایدما
باتوجهبهآزمونآماری.وبارشموردبررسیقرارگرفتند
 توزیع آماری نمایی برای دادههای،اسمیرنوف-کلموگراف
بارشوتوزیعمقدارحدیتعمیمیافتهبرایدادههایدما

درگامبعدیباتوجهبهتوزیعهایآماری.انتخابشدند

 از چندین نوع تابع مفصل از خانواده توابع،منتخب
گامبلوکالیتونجهتبرازشبر،ارشمیدسشاملفرانک
.رویدادههایبارشودمادرماههایمختلفاستفادهشد

همچنین مقدار تابع ناپارامتری مفصل تجربی نیز برای
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Modeling of Temperature and Rainfall of Tabriz Using Copulas
H. Sanikhani1*, R. Mirabbasi Najaf Abadi2, Y. Dinpashoh3

Abstract
Because of nonlinear dependence between the random variables, probability distributions of
multivariate random variables are generally more complex compared to their univariate counterparts.
One approach to solve this problem is the use of copulas, which have more considered by researchers
over recent years. In this study, the dependence of rainfall and temperature in Tabriz station was
modeled using copulas. In this regard, monthly data of rainfall and temperature of Tabriz for a period
of 1971-2008 was used. At the first step, by application of Kolmogorov–Smirnov test, exponential and
generalized extreme value (GEV) distributions are selected as appropriate univariate distributions for
rainfall and temperature, respectively. Then three type of copulas functions namely, Clayton, Gumbel
and Frank are used for creating bivariate distribution of rainfall and temperature in Tabriz. The results
indicated that the performances of all types of copulas are close together. However, an only Frank
copula has capability to modeling the negative dependence between variables. Therefore, Frank
function is selected as appropriate copulas for modeling dependence between rainfall and temperature
in Tabriz station.
Keywords: Rainfall, Tabriz, Bivariate analysis, Temperature, Copulas.
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