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ارزيابی عملکرد تابع مفصل در پهنهبندی کيفی آبهای زيرزمينی ،مطالعه موردی دشتهای کرمان و راور
7

معين گنجعليخانی  ،3محمد ذونعمت کرمانی  ،*2محسن رضاپور ،3محمدباقر رهنما
 .1فارغالتحصیل کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب ،بخش مهندسی آب ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .2دانشیار ،بخش مهندسی آب ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .3استادیار ،بخش آمار ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .4دانشیار ،بخش مهندسی آب ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
(تاریخ دریافت – 1334 /1 /11 :تاریخ تصویب)1334 /12 /3 :

چکيده
پژوهش حاضر به ارائه روشی برای درونیابی با استفاده از تابع مفصل بهمنظور پهنهبندی کیفی آب زیرزمینی میپردازد.
در این راستا دادههای مربوط به غلظت بیکربنات در  18چاه مشاهدهای مربوط به دشتهای کرمان و راور مربوط به
شهریورماه سال  1332موردبررسی قرار گرفته است .برای این منظور از چهار تابع مفصل ارشمیدسی شامل توابع
کالیتون ،فرانک ،گامبل و جو بهرهگیری شده است .تحلیل ضریب همبستگی جفت چاهها ،فاصله مکانی بیش از 18
کیلومتر را بهعنوان فاصله مستقل نشان میدهد .در ادامه بهمنظور ارزیابی عملکرد توابع مفصل ،نتایج بهدستآمده با
نتایج حاصل از روشهای متداول پهنهبند ی مورد مقایسه قرار گرفت .تحلیل نتایج با توجه به معیار جذر میانگین مربعات
خطا در پهنهبندی با استفاده از تابع مفصل بر اساس میانه  1/14و بر اساس میانگین  1/39میلیاکیواالن بر لیتر به دست
آمد که در مقایسه با دو روش کریگینگ با خطای  ،2/21کریگینگ با تبدیل باکس کاکس با خطای  ،2/14کریگینگ با
تبدیل لگاریتمی  1/31و روش معکوس فاصله موزون با خطای  2/13میلی اکیواالن بر لیتر عملکرد مناسبتری را نشان
داد.
واژههای کليدی :توابع مفصل ارشمیدسی ،درونیابی کریگینگ ،مدلسازی بیکربنات ،پیشبینی مکانی ،زمین آمار

مقدمه

3

در بررسی کیفیت و کمیت آبهای زیرزمینی معموالً تعداد
محدودی چاه ،معرف اطالعات سطح وسیعی از منطقه میباشد و
این چاهها اغلب بهصورت نامنظم در سطح منطقه پراکنده
شدهاند .معموالً بهمنظور تخمین مقادیر کمی و کیفی آب
زیرزمینی در مناطق فاقد برداشت داده در بین چاهها ،از
روشهای آمار کالسیک و زمینآماری استفاده میشود .در
بررسیهای آمار کالسیک ،نمونههایی که از کل جامعه بهمنظور
شناخت آن برداشت میشود ،فاقد اطالعات موقعیتی در فضا
بوده و درنتیجه مقادیر اندازهگیری شدۀ یک کمیت در یک
نمونه خاص هیچگونه اطالعاتی در مورد مقدار همان کمیت در
نمونه دیگری به فاصله معلوم را در بر نخواهد داشت و نتایج
بهدستآمده مستقل از موقعیت فضایی مورد تجزیهوتحلیل قرار
میگیرند .در مقابل ،روشهای زمینآماری بر این چالش فائق
آمده بهطوریکه عالوه بر مقدار یک کمیت معین در یک نمونه،
موقعیت فضایی نمونهها همراه با مقدار کمیت بهصورت توأم
* نویسنده مسئولZounemat@uk.ac.ir :

مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرند .این تجزیهوتحلیلها غالباً به
کمک واریوگرام و یا تابع کوواریانس بیان میشود .این روش در
کنار محاسن مذکور ،معایبی نیز دارد .مهمترین ضعف این روش،
شرط گاوسی بودن دادههاست که در شرایط طبیعی کمتر
مشاهده میشود .دادههای آب زیرزمینی اغلب دارای چولگی
هستند که در آنها فرض گاوسی بودن دادههای رعایت
نمیشود .حساسیت این روش به دادههای پرت نیز از دیگر
معایب این روش است.)Bárdossy, 2006; HasaniPak, 2007( .
در سالهای اخیر تابع مفصل در زمینه هیدرولوژی آماری
کاربرد گستردهای پیدا کرده است Wong et al. (2009) .با
بهکارگیری تابع مفصل سه متغیره بر روی مدت ،شدت حداکثر
و شدت متوسط خشکسالی اقدام به تحلیل خشکسالی نمودند.
پژوهش آنها بهمنظور مدلسازی تابع مفصل سه متغیره برای
شدت ،مدت و دوره بازگشت خشکسالی و همچنین تأثیر
پدیدهای النینو و النینا بر روی این سه پارامتر خشکسالی در
منطقه شرقی استرالیا صورت گرفت Omidi et al. (2010) .با
استفاده از توابع مفصل اقدام به بررسی احتماالتی توأم شدت
مدت و فراوانی خشکسالی در استان تهران پرداختندReddy .
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) and Ganguli (2012با بهکارگیری توابع ارشمیدسی دومتغیره
بر روی پیک ،حجم و مدت سیالب بهصورت جفتی ،به تحلیل
سیالب با دوره بازگشتهای مختلف پرداختند .نتایج این
پژوهش حاکی از توانایی باالی مدل تابع مفصل در تخمین
مناسبتر ساختار شرطی دوره بازگشت سیالب داشت که
میتواند در تصمیمسازیهای در طراحیهای هیدرولوژیکی
پروژههای منابع آب بسیار مؤثر واقع گردد .در تحقیقی
دیگر Ariff et al. (2012)،با استفاده از توابع مفصل دومتغیره،
موفق به دست آوردن منحنی  IDFشدند .همچنین Samaniego
) et al. (2010به پیشبینی سیالب در حوضههای فاقد ایستگاه
هیدرومتری نمودند .پژوهش دیگری نیز توسط Moazami et al.
) (2014نیز صورت گرفته است .آنها بر روی میزان خطای
حاصل از تخمین بارش با استفاده از تصاویر ماهوارهای
تجزیهوتحلیل عدم قطعیت انجام دادند .همچنین پژوهشی در
مورد تخمین مقدار بارش در ایستگاههای مفقود توسط
) Bárdossy and Pegram (2014صورت گرفته است .در این
پژوهش مقدار داده در ایستگاه مفقود بر اساس ایستگاههای
مجاور با استفاده از تابع مفصل تخمین زده شد و نتایج این
روش با روشهایی ازجمله نزدیکترین همسایگی ،کریجینگ و
فازی مقایسه شد که نتایج حاکی از دقت باالی این مدل نسبت
به سایر مدلهای مذکور بود.
در این پژوهش سعی شده که روشی برای درونیانی با
استفاده از تابع مفصل 1ارائه گردد .بدین منظور از دادههای
کیفی مربوط به  18چاه مشاهدهای دشت کرمان و راور استفاده
گردید .تابع مفصل ابزاری برای مدل کردن وابستگی چند متغیر
تصادفی بهصورت مستقل از توابع توزیع حاشیهای آنها میباشد
که در ابتدا توسط )Sklar (1959معرفی گردید .اخیراً تحقیقاتی
نیز درزمینه پهنهبندی کمی و کیفی آبهای زیرزمینی بهوسیله
تابع مفصل صورت گرفته است که ازجمله آنها میتوان به
پژوهشهای ) Bárdossy and Li (2008) ،Bárdossy (2006و
) Kazianka and Pilz (2011اشاره کرد؛ اما در پژوهشهای
ذکرشده عمدتاً از توابع مفصل خاص مانند تابع مفصل گوسی و
با استفاده از روشهای حل عددی استفادهشده است که عالوه بر
محدودیتهای تابع مفصل گوسی ،نیاز به زمان محاسبه نسبتاً
زیادی دارد Gräler and Pebesma (2011) .رویکرد جدیدی
برای درونیابی به کمک تابع مفصل بر اساس روش ارائهشده
توسط ) Aas et al. (2009برای تبدیل تابع مفصل  nمتغیره به
 n(n-1)/2تابع مفصل دومتغیره پیش رو قراردادند و پهنهبندی
1. Copula

عنصر روی را بهدقت باالتری نسبت به روش کریگینگ ارائه
کردند .این رویکرد امکان ترکیب توابع مفصل با خانوادههای
مختلف را فراهم میکند .در پژوهش حاضر سعی گردیده که با
ارائه این رویکرد امکان استفاده از سایر خانوادههای تابع مفصل
نظیر خانواده ارشمیدسی که انعطافپذیری باالیی دارند در مقوله
کیفیت آبهای زیرزمینی فراهم آید .برای این منظور پهنهبندی
کیفی دشت کرمان و راور با استفاده از دادههای مربوط به غلظت
بیکربنات در  18چاه مشاهدهای مربوط به دشتهای کرمان و
راور مربوط به شهریورماه سال  1332موردبررسی قرار گرفته
است و درنهایت نتایج روش مذکور با نتایج حاصل از روشهای
کریگینگ و معکوس فاصله موزون 2مقایسه گردید.

مواد و روشها
منطقه موردمطالعه

آبهای زیرزمینی منبع اصلی تأمینکننده آب شرب و کشاورزی
دشت کرمان میباشند .این امر توجه به کیفیت این منابع را
بسیار حائز اهمیت ساخته است .از طرفی افزایش فعالیتهای
کشاورزی در سالهای اخیر منجر به کاهش تراز آب زیرزمینی
دشت و همچنین افزایش آلودگی آبهای زیرزمینی در اثر
استفاده از سموم و کودهای شیمیایی شده است .بهطورکلی
 39/31درصد تخلیه آب زیرزمینی در استان کرمان از طریق
چاهها و مابقی از طریق چشمهها و قناتها صورت میگیرد که از
این مقدار  39/18درصد آن در بخش کشاورزی 3/34 ،درصد
برای شرب و  9/1درصد در بخش صنعت مصرف میگردد
( .)Shahidasht and Abbasnejad, 2013بهرهبرداری از منابع
آب در این استان گسترش چشمگیری داشته و با توجه به اینکه
رودخانههای پرآب و دائمی در این استان بسیار کم است ،عمده
بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی است .درنتیجه اکثر دشتها و
آبخوانهای استان با کاهش حجم مخزن و افت فزاینده سطح
آب زیرزمینی روبرو هستند .در شهرستان کرمان به دلیل
بهرهبرداری بسیار زیاد از آبهای زیرزمینی ،میزان افت ساالنه
بهطور متوسط ساالنه  39سانتیمتر میباشد ( Shahidasht and
.)Abbasnejad, 2013
در جدول ( )1میزان تخلیه ساالنه آب زیرزمینی استان
کرمان قابل مالحظه است.
در حال حاضر متوسط هدایت هیدرولیکی آب چاههای
استان حدود  2189میکروموس بر سانتیمتر میباشد که بهترین

2. Inverse Distance Weighting
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کیفیت در دشتها ی صوغان ،ساردوئیه ،دهکهان ،بافت،
سلطانی ،رابر و بزنجان وجود دارد و بدترین کیفیت آب
زیرزمینی مربوط به دشتهای راور ،سیریز -طغرالجرد ،کرمان،
رفسنجان ،زرند و سیرجان است .بر اساس مطالعات انجامگرفته
شوری آب برخی مناطق در دشتهای استان مانند دشت
سیرجان ،نوق و انار در رفسنجان و سیریز ،به حدی باالست که
مشکالت جدی را برای ساکنین این مناطق ایجاد کرده است و
حتی حیات گیاهان و جانوران را نیز در معرض خطر جدی قرار

داده است (.)Mahmoudi et al. 2013
در این تحقیق بهمنظور بررسی کیفیت آبهای زیرزمینی
دشت کرمان و راور ،تعداد  18چاه مشاهدهای انتخاب گردید و
غلظت بیکربنات موجود در آنها موردبررسی قرار گرفت .در
شکل ( )1موقعیت چاههای مشاهدهای موردمطالعه مشاهده
میگردد .جدول ( )2نیز نشاندهنده پارامترهای آماری دادههای
موردمطالعه میباشد .همانگونه که مشاهده میگردد دادههای
موجود دارای چولگی مثبت نسبتاً باالیی میباشند.

جدول  -3ميزان تخليه ساالنه آب زيرزمينی استان کرمان طی سالهای  13تا 19

چاه نیمه عمیق

چاه عمیق

چشمه

قنات

سال آبی

تعداد
(حلقه)

تخلیه
ساالنه

تعداد
(حلقه)

تخلیه
ساالنه

تعداد
(رشته)

تعداد
تخلیه ساالنه
(دهنه)

تخلیه
ساالنه

11-12
12-13
13-14
14-19
19-18
18-18
18-11
11-13

1811
1811
1811
11813
11839
11848
11839
11839

3192/3
3192/3
3192/3
4214/1
4233/4
4238/1
4311/1
4233/8

12931
12931
12931
18412
18449
18448
18949
18449

1398/12
1398/12
1398/12
1981/1
1918/8
1918/9
1939/9
1918/9

1828
1828
1828
1321
1328
1398
2929
1328

419
419
419
1182
1189
1183
1183
1189

123/4
123/4
123/4
199/9
199/9
199/8
199/8
199/9

1181/9
1181/9
1181/9
828/3
821/9
839/1
898/2
821/4

مآخذ :شرکت سهامی آب منطقهای استان کرمان

شکل  .3موقعيت چاههای مشاهدهای موردمطالعه
جدول  -2پارامترهای آماری غلظت بیکربنات در چاههای منطقه موردمطالعه (واحد :ميلیاکیواالن بر ليتر)

آماره

کمینه

بیشینه

میانگین

میانه

انحراف معیار

چولگی

مقدار

1/29

14

4/88

3/89

3/99

3/82
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ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ

ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ اﺳﮑﻼر ) (1959ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺻﯿﻒ

زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
)راﺑﻄﻪ (6
 nC u 1 , u 2 , , u n 
u  u n
C u1 | u 2 , , u n   n 1 2
 C u 2 , ,u n 
u 2  u n

ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ در ﻓﻀﺎي  [0,1]nﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊﻫﺎي ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه را ﺑﻪ
ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎي ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه آن ارﺗﺒﺎط ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ) Nelsen,
 .(2007اﺳﮑﻼر ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺠﺎي ﺑﯿﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ دوﻣﺘﻐﯿﺮه F
ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﭼﻨﺪكﻫﺎ ،ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻌﯽ از
ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎ ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﺠﻤﻌﯽ  uiو  ujﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﮔﺮ  Fﮐﺎﻣﻼً ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮑﻪاي ﺑﻪﺻﻮرت

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ u1 ،ﺗﺎ  unﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺣﺎﺷﯿﻪاي ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ دوﻣﺘﻐﯿﺮه ،ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﻧﯿﺰ داراي ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد.

2

 2C u 1 ,u 2 
u1u 2

 C : 0,1   0,1وﺟﻮد دارد ﺑﻪﻧﺤﻮيﮐﻪ:
)راﺑﻄﻪ (1

)) C (u i , u j )  F (Fi 1 (u i ), F j 1 (u j

ﺗﺎﺑﻊ  Cرا ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﮔﻮﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ
روﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺸﺘﺮك را ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎي ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮي آن
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ -nﻣﺘﻐﯿﺮه
ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
)راﺑﻄﻪ (2

)راﺑﻄﻪ (7
ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻣﻔﺼﻞ  -nﻣﺘﻐﯿﺮه ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﺷﻮد.
)راﺑﻄﻪ (8
 n C u 1 ,  , u n 

H  x 1 , , x n   C  F1  x 1  , , Fn  x n  

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ C ،ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ H ،ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ -nﻣﺘﻐﯿﺮه
و  F1ﺗﺎ  Fnﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﺣﺎﺷﯿﻪاي ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ،ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ -nﻣﺘﻐﯿﺮه ﮐﻪ ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ

ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﺣﺎﺷﯿﻪاي ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ
ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ  Hﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮔﺮدد.
)راﺑﻄﻪ (3

 u 1 , u 2   u 1 . u 2

 .(2007در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ دادهﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و آن را
ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.

M u 1 , u 2   Min u 1 , u 2 

ﮐﻪ  Mﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺮﻃﯽ
دوﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ  u1ﺑﻪ
ازاي  U2 =u2ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
C  u 1 , u 2  u 2   C  u 1 , u 2 

)راﺑﻄﻪ (5

u 2

ﺷﺮﻃﯽ

 Cij|hﮐﻪ

)راﺑﻄﻪ (9
 n 2C u 1 , ,u n 
u 1  u i 1u i 1  u j 1u j 1u n
 n 2C u 1, ,u i 1 ,u i 1, ,u j 1 ,u j 1, ,u n 

c ij |h u 1 , ,u n  

u 1  u i 1u i 1  u j 1u j 1u n

ﮐﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ راﺑﻄﻪ  9ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ داراي
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادي از آن ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻠﺴﻦ
) (2007ﺑﯿﺎنﺷﺪه اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ارﺷﻤﯿﺪﺳﯽ
داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻋﻠﻮم ﻫﯿﺪروﻟﻮژي ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

1

ﮐﻪ  Πﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) Schmidt,

)راﺑﻄﻪ (4

ﺗﺎﺑﻊ

u 1  u n
ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻣﻔﺼﻞ

c1n u1 , ,u n  

 h  1,, n  \ i , j ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺎﺷﯿﻪاي آن ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اﺳﺖ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮔﺮدد ) Schmidt,

.(2007
در ﺣﺎﻟﺖ دوﻣﺘﻐﯿﺮه و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ  Hﺑﻪﺻﻮرت

c12 u 1 ,u 2  

C u 1 | u 2   lim

u 2  0



C  u 1 , u 2  |U 2 u 2
u 2

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ C ،ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ
ﻣﻔﺼﻞ  -nﻣﺘﻐﯿﺮه ﺷﺮﻃﯽ  u1ﺑﻪﺷﺮط  un=Un ،...،u2=U2ﺑﻪﺻﻮرت

دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ
دادهﻫﺎ ،ﺳﻬﻮﻟﺖ اﯾﺠﺎد آنﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از
ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) .(Serinaldi & Grimaldi, 2007ﺗﺎﺑﻊ
ﻣﻔﺼﻞ ارﺷﻤﯿﺪﺳﯽ ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد ).(Nelsen, 2007
)راﺑﻄﻪ (10
1

 u    u  , 0  u , u
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ θ ، u   0,1 ،ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ و
1

1

2

2

1

C  u 1 , u 2   

ϕ

ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻔﺼﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻧﺰوﻟﯽ ،ﻣﺤﺪب و داراي ﺧﻮاص
زﯾﺮ اﺳﺖ.
 :  0,1    0,  

)راﺑﻄﻪ (11

 1   0

,

 0   

1. Archimedean

ﮔﻨﺠﻌﻠﯿﺨﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران :ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ در ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي 555 ...

ﮐﻪ    1ﺑﻪﺻﻮرت   1  x   sup  y :  x ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از  4ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ارﺷﻤﯿﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎي
ﮐﻼﯾﺘﻮن ،1ﻓﺮاﻧﮏ ،2ﮔﺎﻣﺒﻞ 3و ﺟﻮ 4اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
1. Clayton
2. Frank
3. Gumbel

ﺑﻪﺗﻔﺼﯿﻞ در ﺟﺪول ) (3ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ).(Nelsen, 2007
ﺑﺮاي ﺑﺮازش ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ دادهﻫﺎي  -nﻣﺘﻐﯿﺮه ،اﺑﺘﺪا ﺗﻮاﺑﻊ
ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺣﺎﺷﯿﻪاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ دادهﻫﺎ ﺑﺮازش داده
ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪاي ﺑﺮاي آنﻫﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺮ روي دادهﻫﺎي
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮازش داده ﻣﯽﺷﻮد.
4. Joe

ﺟﺪول  -3ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ارﺷﻤﯿﺪﺳﯽ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ

ﻧﺎم

1
max  u   v  1  ,0 


 u
v
1   e  1e  1 
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1
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exp    ln u    lnv   





ﻓﺮاﻧﮏ

ﮔﺎﻣﺒﻞ
1

ﺟﻮ

ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮﻟﺪ )(ϕ

)Cθ(u,v

ﮐﻼﯾﺘﻮن










ﻣﺤﺪوده ﭘﺎراﻣﺘﺮ
))θϵ

 1
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1
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ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﺎﺑﻊ
ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ دوﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﺮاي ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺑﺎﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ
ﺣﺎﺷﯿﻪاي ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻧﺎﺣﯿﻪاي ﺑﺮازش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ

ﻧﻘﺎط در ﻣﯿﺪان ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ) .(Li, 2010اﺳﺘﻔﺎده از
روشﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم زﻣﯿﻦآﻣﺎر اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ را دارد ﮐﻪ ﺗﻮاﺑﻊ
ﺗﻮزﯾﻊ ﺣﺎﺷﯿﻪاي ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮔﺎوﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮط اﻟﺰاﻣﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ) .(Bárdossy, 2006ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ
ﺣﺎﺷﯿﻪاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻧﺎﺣﯿﻪاي  Zﺑﻪ دادهﻫﺎ ﺑﺮازش
داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺟﻔﺖ دادهﻫﺎي ﺑﺎﻓﺎﺻﻠ ﻪ
 h+Δhﺑﺮازش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ در آن  hﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ دﻟﺨﻮاه و Δh
داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻋﻤﺎل داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﭼﺎهﻫﺎ و اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭼﻨﺪ زوج ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺎﺻﻠﻪ
دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺴﺎوي ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ ،اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺮط ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪاي ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ دادهﻫﺎ ﺻﺪق ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﻓﻀﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺨﺘﺼﺎت
آن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﺷﺪ ) .(HasaniPak, 2007درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ را

ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﻔﺖ داده ﺑﺎﻓﺎﺻﻠﻪ  h+Δhﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺖ.
C u ,u   P  F  Z  x    u , F  Z  x  h    u 
)راﺑﻄﻪ (12
 C  F  Z  x  , F  Z  x  h 
2

z

z

1

z

2

1

h

z

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ Fz ،ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪاي  Zاﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط  xﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ دو
ﻧﻘﻄﻪ از ﻓﻀﺎ را ﮐﻪ داراي ﻓﺎﺻﻠﻪ  hاز ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ دوﻣﺘﻐﯿﺮه ﻓﻮق ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ) Haslauer et. Al.

 .(2010ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ ،دو ﺷﺮط دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد.
 .1ﺑﻪ ازاي ∞→|| ||hﺑﺎﯾﺪ ) ،Ch(u)→ ∏2(uﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه آن
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻮاﺻﻞ زﯾﺎد دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﺎﻣﻼً از دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .2ﺑﻪ ازاي  ||h||→0ﺑﺎﯾﺪ ) ،Ch(u)→ M (uاﯾﻦ ﺷﺮط ﻧﯿﺰ
2

ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺮازش ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻪ دادهﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺟﻬﺖ ﺑﺮازش ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ دادهﻫﺎ
اﺑﺘﺪا ﺑﺮ روي ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺮازش داده ﻣﯽﺷﻮد .در
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اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ از ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي ﻃﺒﻘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآﯾﺪ ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺷﺮطﻫﺎي 1
و  ،2ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﺑﺘﺪاي ﻃﺒﻘﻪ اول  Mو ﺗﺎﺑﻊ
ﻣﻔﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﻄ ﻪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻃﺒﻘﻪ آﺧﺮ  Πدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
)راﺑﻄﻪ (13
0  h  h1

hi 1  h  hi

hn 1  h  hn

1.M u 1,u 2   1  1 C 1, h u1 ,u 2 
if




C h u1,u 2  : i .C i 1, h u1,u 2   1  i C i , h u1 ,u 2  if



n .C n 1,h u1,u 2   1  n   u 1,u 2  if


ﮐﻪ  λiﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻮاﺻﻞ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﮐﺮانﻫﺎي ﻃﺒﻘﺎت
ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد.
)راﺑﻄﻪ (14

 hi  h 
 hi  hi 1 

i 

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ h ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪBárdossy .

) (2006ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر درونﯾﺎﺑﯽ دادهﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ از ﺗﺎﺑﻊ
ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻣﻔﺼﻞ ﮔﻮﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .روﯾﮑﺮد اراﺋﻪﺷﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ  -nﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ n
ﻧﻘﻄﻪﺑﻪﻧﻘﻄﻪ ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺮاي
ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺷﺮﻃﯽ ﮔﻮﺳﯽ در اﺑﻌﺎد ﺑﺎﻻ Bárdossy (2006) ،ﺗﻨﻬﺎ از
ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﮔﻮﺳﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﺣﻞ ﻋﺪدي ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
درونﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ
ﮔﻮﺳﯽ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﯾﺎدي دارد .روﯾﮑﺮد اراﺋﻪﺷﺪه
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس روش اراﺋﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ )Aas et al. (2009

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ روش ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﻧﻈﯿﺮ
ارﺷﻤﯿﺪﺳﯽ را ﮐﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺎﻻﯾﯽ را دارﻧﺪ ،ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺳﺎزدAas et .
) al. (2009روﺷﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ  nﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﻪ n(n-

 1)/2ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ دوﻣﺘﻐﯿﺮه اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﻣﮑﺎن ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻓﻮق از دو ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
از ﻣﺪل ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر درﺧﺘﯽ ﻣﺘﻌﺎرف 1اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ در زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻓﺮض ﺷﻮد ﮐﻪ ) X=(x1,…,xnداراي ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ
ﻣﻔﺼﻞ  Cﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
)راﺑﻄﻪ (15

F (x 1 , , x n )  C  F1  x 1  ,  , Fn  x n  

ﮐﻪ  F1ﺗﺎ  Fnﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﺣﺎﺷﯿﻪاي ﺑﺮدار  Xﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ X
1. Canonical vine

ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه:
f  x 1 , , x n   c1n  F1  x 1  , , F1  x 1  
)راﺑﻄﻪ (16
.f 1  x 1  f n  x n 
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ f(x1) ،ﺗﺎ ) f(xnﺗﻮاﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪاي ﻣﺘﻐﯿﺮ
 Xﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ) f(xi|x1,…,xi-1,xi+1,…,xnﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺷﺮﻃﯽ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪه زﻧﺠﯿﺮهاي دارﯾﻢ:
)راﺑﻄﻪ (17
f  x 1 , , x n   f n  x n  .f  x n 1 | x n 
.f  x n 2 | x n 1 , x n  f  x 1 | x 2 , , x n 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ و ﻗﺎﻋﺪه
زﻧﺠﯿﺮهاي ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ
f  x 1 , , x n   c1n F1  x 1  , , F1  x 1 
)راﺑﻄﻪ (18
.f 1  x 1  f n  x n 
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ c1…n ،ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺮﻃﯽ -nﻣﺘﻐﯿﺮه
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮاﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺮﻃﯽ دارﯾﻢ:
)راﺑﻄﻪ (19
f  x1 | x 2   c12 F1  x1  , F2  x 2 .f 1  x 1 
f  x i | x1 ,, x i 1, x i 1,, x n   cij |k F  x i | x k j  , F  x j | x k j  .f  x i | x k j 
ﮐﻪ  k={1,…,n}\iو  xjﯾﮏ ﻋﻀﻮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از  xو
)راﺑﻄﻪ (20





 C i , j |k F  x i | v k  j  , F  x j | x k  j



F  x j | x k  j

F x i | x k  

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ Ci,j|k ،ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﻌﺎدﻻت ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮاﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻣﻔﺼﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه را ﮐﻪ
در راﺑﻄ ﻪ  9ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻣﻔﺼﻞ
ﺟﻔﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻣﻔﺼﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر
درﺧﺘﯽ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ).(Aas et al. 2009
)راﺑﻄﻪ (21
n 1 n  j

 c j , j i |1,, j 1
j 1 i 1



j 1

| x 1 , , x

j i

, F x

j 1

| x 1 , , x

n

f x k
k 1

j

F  x

ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  nﻧﻘﻄﻪ اﻃﺮاف آن
) Bárdossy (2006از ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺮﻃﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﻣﯿﺎﻧ ﻪ
ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺮﻃﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺮآوردي از ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ در ﻧﻘﻄ ﻪ
ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ).(Bárdossy, 2006
)راﺑﻄﻪ (22

C  1 U 1 | F  x 2  ,  , F  x k 1   |U 1  0.5

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ C ،ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻌﮑﻮس ﻣﻔﺼﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ
-1

 Fﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪاي ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮآورد ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻪﺻﻮرت
ﻣﻌﮑﻮس ﺗﺎﺑﻊ  Fدر ﻧﻘﻄﮥ ﻣﺠﻬﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )راﺑﻄﮥ  .(24ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
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ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪاي ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻣﻘﺪار ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﻪﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﺟﺪول  5ﻣﺸﺎﻫﺪه

Z median  x 1   F

ﻣﯽﮔﺮدد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﭼﺎهﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  2/ 5ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮد ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﺮاي ﺑﺮازش ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ 3 ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

راﺑﻄﻪ  24ﻗﺎﺑﻞﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ ).(Bárdossy, 2006
)راﺑﻄﻪ (23
)راﺑﻄﻪ (24

 ,, F  x k 1   

2

C  0.5| F  x
1
k 1

1

1

Z mean  x 1    F 1 u  .c u | F  x 2  ,, F  x k 1   du
0

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ F-1 ،ﻣﻌﮑﻮس ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﺣﺎﺷﯿﻪاي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ دﻗﺖ روشﻫﺎي ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي
ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺟﺬر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎ

1

) ،(RMSEﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻄﺎ (MAE) 2و ﺿﺮﯾﺐ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ) (R2اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪﺻﻮرت
زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
2

n
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)راﺑﻄﻪ (25

n

X i Y i


i 1

)راﺑﻄﻪ (26
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)راﺑﻄﻪ (27
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ﮐﻪ در آن  Xiو  Yiﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  iﻣﯿﻦ دادهﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ و
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و  nﺗﻌﺪاد دادهﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﻓﻀﺎﯾﯽ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﺣﺎﺷﯿﻪ اي
ﺑﺮ دادهﻫﺎ ﺑﺮازش داده ﺷﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﺣﺎﺷﯿﻪاي ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺳﻪ آزﻣﻮن ﮐﻠﻤﻮﮔﺮوف -اﺳﻤﯿﺮﻧﻒ  ،3آﻧﺪرﺳﻮن -دارﻟﯿﻨﮓ  4و ﮐﺎي
اﺳﮑﻮﺋﺮ  5اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻫﺎ در ﺟﺪول
) (4ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول ) (4ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻮر ﺑﺎ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﮑﻞ  0/ 52و  4/83و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻘﯿﺎس 3/ 18
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮﺗﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﻓﻮاﺻﻞ
ﻣﺸﺨﺺ ﺟﻔﺖ ﭼﺎهﻫﺎ ﺟﺪا و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺑﺮاي
1. Root Mean Square Error
2. Mean Absolute Error
3. Kolmogorov–Smirnov
4. Anderson-Darling
5. Chi-Squared

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ 19
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺑﯿﺶ از آن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯿﺎن دادهﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﻣﯽﺗﻮان دادهﻫﺎ را ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮازش ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  17ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮاي ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ  Πﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه
اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ دادهﻫﺎي ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .در
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮازش ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺑﺴﺘﻪ

6

 copulaﺗﺤﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري  Rاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﻮﻓﺮت 7و ﻫﻤﮑﺎران اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )  .(Hofert et. Al. 2014در
ﺟﺪول ) (5ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺮازش دادهﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
روش ﺑﺮآورد درﺳﺖﻧﻤﺎﯾﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﯾﺎ  MLE8و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻢ
ﺑﻮدن ﺷﺎﺧﺺ  MLEدر ﻓﺎﺻﻠﻪ  3ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدن
ﺗﻌﺪاد ﺟﻔﺖ ﻧﻘﺎط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺪول
) (5ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﺟﻔﺖ ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﺑﺮازش ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي
ﺗﻮﺳﻂ ) Aas et al. (2009ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﭘﻨﺞ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ .درﻧﻬﺎﯾﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ دادهﻫﺎ
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ در ﺷﮑﻞ ) (2ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎي
ﻣﺘﺪاول ،دﻗﺖ ﻣﺪل ﺑﺎ روشﻫﺎي ﮐﺮﯾﮕﯿﻨﮓ و روش ﻣﻌﮑﻮس ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﻮزون ﯾﺎ ﺑﻪاﺧﺘﺼﺎر  IDWﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .روش  IDWﻣﻘﺪار
ﻣﺘﻐﯿﺮ را در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺠﻬﻮل ﺑﺮ اﺳﺎس وزندﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط اﻃﺮاف
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وزن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﮑﻮس ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻘﺎط
ﻣﻌﻠﻮم ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺠﻬﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .روش ﮐﺮﯾﮕﯿﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﺎ 9ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از دادهﻫﺎي ﻣﻌﻠﻮم ،ﻣﻘﺪار
ﻣﺘﻐﯿﺮ را در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺠﻬﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﺪول ) (6ﻧﯿﺰ

ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه دﻗﺖ روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎر  RMSEو
 MAEو  R2ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ،
ﻣﺪل ﺑﺮﺗﺮ وارﯾﻮﮔﺮام در روش ﮐﺮﯾﮕﯿﻨﮓ ،ﻣﺪل داﯾﺮهاي ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ
 1/ 36اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ.
6. Package
7. Hofert
8. Maximum Likelihood Estimation
9. Variogram
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جدول  .7نتايج مربوط به سه آزمون کلموگروف -اسميرنف ،آندرسون -دارلينگ و کای اسکوئر برای انتخاب بهترين تابع توزيع حاشيهای

تابع توزیع حاشیهای

مقدار آماره در آزمون
کلموگروف -اسمیرنف

مقدار آماره در آزمون
آندرسون -دارلینگ

مقدار آماره در آزمون کای
اسکوئر

بور سه متغیره
بور چهار متغیره
لوگ لوجستیک

9/9888
9/9813
9/9892

9/2283
9/2219
9/2193

1/224
1/2498
3/3314

جدول  -5توابع مفصل مربوط به فواصل مختلف و پارامترهای آن

فاصله (کیلومتر)

تعداد جفت چاه

ضریب همبستگی
پیرسون

تابع مفصل

3
9
8
3
11
13
19
18
13
21

12
98
39
113
141
123
191
181
183
138

9/883
9/844
9/831
9/413
9/328
9/234
9/223
9/141
9/994
9/993

فرانک
جو
فرانک
فرانک
فرانک
فرانک
جو
جو
مستقل
مستقل

مقدار شاخص

پارامتر تابع مفصل
()θ

1/38
19/19
13/84
18/89
11/13
8/22
3/14
3/99
-

8/428
2/339
9/294
4/388
3/441
2/899
1/433
1/241
-

MLE

شکل -2نقشه پهنهبندی کيفی آبهای زيرزمينی دشت با استفاده از تابع مفصل ،سمت راست بر اساس ميانه و سمت چپ بر اساس ميانگين
جدول  -6مقدار خطای مربوط به روشهای مختلف

مدل

RMSE

MAE

تابع مفصل (میانه)
تابع مفصل (میانگین)
کریگینگ
کریگینگ (با تبدیل باکس کاکس)
کریگینگ (با تبدیل لگاریتمی)

9/39
1/93
1/19
1/13
1/91
1/21

9/83
9/18
9/33
9/32
9/12
1/12

IDW

2

R

9/81
9/88
9/83
9/81
9/88
9/81

همانگونه که در جدول ( )8مشاهده میگردد ،توابع
مفصل علیالخصوص با استفاده از میانه توانایی بیشتری را در
پهنهبندی کیفی آب زیرزمینی نسبت به دو روش کریگینگ و
 IDWبروز دادند .از مهمترین دالیل این امر میتوان به امر
توانایی برازش بهترین تابع توزیع حاشیهای بر دادهها میباشد
که در مدل کریگینگ بدین گونه نیست .همچنین توانایی بیان
همبستگی بین دادهها در چندکهای مختلف بهصورت جداگانه
و همچنین حساسیت بسیار کمتر نسبت به دادههای پرت از

559 ...  ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ در ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي:ﮔﻨﺠﻌﻠﯿﺨﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران

 ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد

 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ.دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن دﻗﺖ ﻣﺪل ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻮﻟﮕﯽ در دادهﻫﺎ و ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ﮔﺎوﺳﯽ ﺑﻮد آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
 در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي ﮐﯿﻔﯽ.در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد
آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و

از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ دﻗﺖ ﺑﺎﻻي روش ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﻧﺴﺒﺖ
 اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎتIDW ﺑﻪ روشﻫﺎي ﮐﺮﯾﮕﯿﻨﮓ و
Gräler and  وLi (2010) ،Bárdossy (2006) ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ازﺟﻤﻠﻪ

 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪIDW ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ روش ﺑﺎ روشﻫﺎي ﮐﺮﯾﮕﯿﻨﮓ و
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻮﻟﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ دادهﻫﺎ ﻣﺪل ﮐﺮﯾﮕﯿﻨﮓ ﺣﺘﯽ.ﮔﺮدﯾﺪ

. ﻫﻤﺴﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪPebesma (2011)

 دﻗﺖ1ﺑﺎوﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺪﯾﻞﻫﺎي ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ و ﺑﺎك ﮐﺎﮐﺲ
 ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد.ﮐﻤﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﻓﻮق وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي و

 اراﺋﻪ ﻣﺠﺰاي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ،درونﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
 وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ.ﺑﺮاي ﭼﻨﺪك ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دادهﻫﺎﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮاي روشﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ.زﻣﯿﻦآﻣﺎري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ در ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي ﮐﯿﻔﯽ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي
 ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ رو،در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي زﻣﯿﻦآﻣﺎري
ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﯾﺎ ﺑﻪ
 از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ.ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﭼﻨﺪكﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دادهﻫﺎﺳﺖ
 ﺑﻪ،دادهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺎوﺳﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد
 ﻣﺸﮑﻼت، روﯾﻪ ﭘﯿﺶ رو در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ.ﻣﺸﮑﻼت آن ﻣﯽاﻓﺰاﯾ ﺪ
 ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ.ذﮐﺮﺷﺪه را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞﻫﺎي ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ

ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از
.ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد

 ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ،واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ.ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
دادهﻫﺎي ﭘﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل ﮐﺮﯾﮕﯿﻨﮓ از دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎي اﯾﻦ روش

1. Box-Cox

 در ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﮐﺮﯾﮕﯿﻨﮓ ﯾﮑﯽ از.ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
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