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 چکیده
توانند کمک  که میشرایط اقلیمی کشور و این آب، با توجه به  و توزیع ی آبرسانهای آب در شبکه مصرفکنترل  تحلیل و

توابع مفصل یا همان کوپال ابزار مناسبی    منابع آب داشته باشند، دارای اهمیت هستند.برداران از  بهرهزیادی به طراحان و  

به    تحقیقدر این    .متغیره کالسیک را ندارند   های توابع توزیع چندمتغیره هستند که محدودیت  چند  هایلبرای تحلی

مفصل خانواده ارشمیدسی در منطقه آب با استفاده از توابع    بینی مصرفبر پیش  عوامل تأثیرگذار  رهیسه متغبررسی دو و  

  فرانک، تابع مفصل Q-Q plotنتایج نشان داد بر اساس معیارهای نیکویی برازش و نمودار  .اصفهان پرداخته شد یک شهر

و در   شد  انتخاب  -02/2مدل  تابع برتر با پارامتر    عنوانبه   منطقه  نیا  یبرا   فشار شبکه  و  آب  ماهانه  مصرف  ریدومتغ  نیب

پارامترهای  فتابع م  ،رهیمتغ  سهبخش   انتخاب شد. با    1و    05/1،  1صل گامبل با  توابع برای تمامی حاالت  از  استفاده 
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مصرف    بینیپیشبرای    عطفی، فصلی و شرطیهای  بازگشتو دوره  رهیدومتغتوابع توزیع تجمعی شرطی    ،برترکوپالی  

را در    هاآن  ، آمدهدستبه  های مشخص و اعداد بازگشتبا توجه به دورهتوان  میکه    قرار گرفتند  لیتحل  و  هیتجزمورد    آب

همبستگی نامناسب  نتایج  به دلیل    رهی سه متغتحلیل  ، همچنین الزم به ذکر است که  دهای مدیریتی به کار برریزیبرنامه

  قرار نگرفت. یموردبررس
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Abstract 
Analysis and control of water consumption in water supply and distribution networks is important 

issues, given the country's climatic conditions and the fact that they can be of great help to 

designers and managers of water resources. Copula functions are suitable tools for multivariate 

analysis that do not have the limitations of classical multivariate distribution functions. In this 

study, two and three variables of factors affecting water consumption prediction using the copula 
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functions of the Archimedean family in zone one of Isfahan city were investigated. The results 

showed that based on the goodness-of-fit criteria and Q-Q plot diagram, Frank joint function 

between two variables of monthly water consumption and network pressure for this region was 

selected as the superior function with a model parameter of -2.02 and in the three variables 

Gamble joint function was selected with correlation parameters 1, 1.05 and 1 for all cases. 
Considering the best copula function, the conditional cumulative distribution functions of the two 

variables and the conjunctive, seasonal and conditional return periods were analyzed to predict 

water consumption, which can be determined according to the specified return period and the 

numbers obtained in used managerial planning and finally the three-variable analysis was not 

evaluated due to inadequate correlation . 
 

Keywords: Copula functions, multivariate analysis, return period, urban water 

distribution networks . 

 
 

 مقدمه  -1
بوده  ها  جوامع بشری، از دیرباز موردتوجه انسان   ترین عوامل رشد و توسعهیکی از مهم  عنوانبهدسترسی به آب سالم  

های توزیع و انشعابات،  است. از سوی دیگر افزایش تقاضا به دلیل افزایش جمعیت، فرسودگی و حوادث روزافزون شبکه

موجب   دستن یازابودجه برای بازسازی و نوسازی شبکه و مسائلی    نیتأمها و همچنین مشکالت  تلفات زیاد در این شبکه

و از    داکرده یپ آب و مسائل مرتبط با آن جایگاهی فراتر از مسائل معمول مهندسی  و توزیع    نیتأمشده است که موضوع  

 قرار گیرد. موردتوجهفرهنگی، اقتصادی، مدیریتی و حتی سیاسی و امنیتی  یهاجنبه 

  ی آبرسانهای  های پروژهقسمت  نیتریاصل، یکی از  به شهرها  یآبرسان  ساتیتأسبخشی از    عنوانبه آب    های توزیعشبکه

را به خود اختصاص    ی آبرسان  نهساما درصد هزینه کل یک    90تا    50در حدود    ها آنی اجرایی  چرا که هزینه  ، باشند می

  نیتأم  یهادستگاه  تیریو مد   برداریبهره،  یطراح  یبرا  ی ابزار اساس  کیآب    ی تقاضاین یبشیپ  .(1387،  )منزوی  دهدمی

اندازه و بهره  ،ستمیتوسعه س  ای  یزیربرنامه  همچون  یی هاتیآب در فعال ا  یبرداربرآورد  پمپاژ و    ی هاستگاهی از مخازن، 

برا  لوله  یهاتیظرف شهر  تیریمد  لئمسا   یو  محدود  یگذارمتیق  ی هااستی)س  یآب  آب(    یهاتیو   است مصرف 

(Herrera et al., 2010) . 

  تجزیه   همراه  به... فشار، مصرف آب، دمای هوا و  دبی،  متغیرهایمیدانی از    هایبرداشت  و  آمار  اطالعات،  آوریجمع

بهره  در  هاآن  تحلیل  و مهمی در    نقش  آن  مصرف  بینیو همچنین پیش  آب  توزیع  هایشبکه  از  برداریبهبود شرایط 

یکدیگر، استفاده از توابع احتماالتی   ههای این متغیرها بلکن به دلیل وابستگی   .دارند  هابرداری از این شبکه طراحی و بهره

شکل توابع توزیع آماری پیچیده و استفاده از   - 1ت که عبارت است از: کالسیک چندمتغیره با محدویت جدی مواجه اس

باید جنس  -3،؛ به عبارتی متغیرها از هم مستقل هستندستنیارتباط خطی بین پارامترها برقرار    - 2باشد،دشوار می  ها آن 

به همین جهت استفاده از    توان از دو یا چند نوع تابع مختلف استفاده کرد. یکسان باشد و نمی  رهیتک متغهای  توزیع

سازی متغیرها بدون نیاز به فرض استقالل از قابلیت  هایی چون توانایی شبیه وجود ویژگی  واسطهبه)مفصل(    توابع کوپال

 . (Salvadori et al., 2007) دبرخوردار هستن های چندمتغیرهباالیی در تحلیل

Shiau (2006)  برای اولین بار توابع مفصل را بر متغیرهای سختی و خشکسالی برازش داد. وی نشان داد که احتمال-

از توابع مفصل هماهنگی مناسبی با یکدیگر داشته و    آمدهدستبههای  و احتمال  شدهمشاهدههای  توأم خشکسالی  ایه

تجزیه و تحلیل خشکسالی   توان از توابع مفصل بهره گرفت، همچنینها میبنابراین نتیجه گرفت که برای تحلیل خشکسالی

و شرطی دومتغیره بر مبنای توابع مفصل، نشان داد که    توأمهای  بازگشتدوره  و شرطی و   توأمشامل محاسبه احتمال  

  یآمار  ل یو تحل  یبه بررس   et al. (2014)   Fontanazza.توابع مفصل ابزار مفیدی در بررسی متغیرهای خشکسالی هستند



 

  

با استفاده از توابع    ای تالیهشت خانوار در شهر پالرمو ا  یآب رو ی تقاضا یسازمدل یبرا موردنظر ی پارامترها  رهیمتغ چند

  ی احتماالت کردیبازگشت و رو  ورهد بر اساس مصرف آب  ی الگوها فیتعر یرا برا یروش آمار این تحقیق کوپال پرداختند.

 ی سازه یشب  یآب ثابت برا  یتقاضا  یالگو  یدر اجتناب از فرض معمول  یروش سع  نی است. اه  مطرح کرد  رهیمتغ  چند

  ینیبشیپ   ،در نظر گرفته شد  یکه به لحاظ آمار  ییداده با استفاده از الگوها   بازگشتدوره  یآب برا  یتقاضا  .شبکه دارد

پ   شدهدادهبازگشت  دوره  یآب برا  یتقاضا  ی درصد  لیو تحل  هیشد. تجز   شامل   دشده یتول  یشنهادینشان داد که روش 
  زیآنال  ای  یمشکالت طراح  یآب برا  عیشبکه توز  یها کوپل شدن با مدل  یراابزار قدرتمند ب  کیتقاضا بوده و    یالگوها

و    نیتأممتغیره در جهت    به بررسی توزیع احتمال مشترک مبتنی بر تابع کوپال چند  Zhang et al. (2016) .خواهد بود

استیودنت، توزیع -لوهان چین پرداختند. در این مطالعه با استفاده از تابع کوپالی تی اراضی کشاورزی  تقاضای آب در  

و    اند جادشدهیابارندگی، تبخیرتعرق و آب آبیاری با ضرایب همبستگی باالتر    رهیسه متغاحتمال مشترک دومتغیره و  

و  کمی    ازنظر  توانیم د. خطر خشکسالی منطقه آبیاری را  ای همخوانی دارنهای حاشیههای تجربی نمونه با توزیعتوزیع

 Zubaidi et .قراردادهای مختلف بارش، تبخیرتعرق و آب آبیاری مورد ارزیابی  با در نظر گرفتن احتمال مشترک ترکیب

al. (2018)  با توجه به عوامل آب و هوایی    مدتکوتاهدر    با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی  بینی تقاضای آببه پیش

  ن یچند  یریکارگبهمدل با    ی ورود  نیانتخاب بهتر  یبرا  لیپتانس  ی ورود  یرهایمتغ  یبررس   قیتحق  نیهدف ا  پرداختند.

با توجه به عوامل    نده یدر آ  یآب شهر  ی تقاضا  قیدق  ی نیبشیپ   نییمطالعه تع  نیهدف دوم ا.  مختلف بود  یآمار  کیتکن

  شبکه عصبی مصنوعی مدل و عوامل    یهایورود  نیاست که انتخاب بهتر  نیمطالعه ا  نیا  یدیکل  نکته  کی  .است  یجو

  یرهایاثرات متغ  یاب یبا ارز  تواند یم   قیتحق  نیبهتر از استفاده از روش آزمون و خطا است. ا  ،یسازنهیبه  ی هابر روش  یمبن

مختلف در سراسر جهان،   یهامکان  یآب برا  یتقاضاها، در مورد  ، بسته به در دسترس بودن دادهمختلف  ییو هوا  آب

  1بینی تقاضای آب با استفاده از روش یادگیری ماشینبه پیش haoZand  hangS )(2021 .داشته باشد یشتریب شرفتیپ 

پارامترها در ارتباط با اقتصاد، جامعه، مصرف آب و دسترسی به منابع شناسایی شدند. یازده مدل آماری و    پرداختند.

یابی استفاده شد و از دو سناریوی برون  2019تا    2004های  های مربوط به سالساخته شدند که از داده  نیماش  یریادگی

برای پیش  های)مجموعه داده برای آموزش  آینده( و درونبینی  تاریخی    هانمونه  یابی )آموزش و تستتقاضای آب در 

 2دهد که مدلشوند( برای یافتن بهترین مدل استفاده شد. نتایج نشان میانتخاب می  هامجموعهتصادفی از کل    طوربه

GBDT  پیش  نیبهتر را در دو سناریو نشان میعملکرد  انتها    دهد.بینی  یادگیری ماشین عملکرد بهتری    ی هامدلدر 

یک مدل شبکه عصبی مصنوعی    (1383)،  تابش و همکاراندر تحقیقات داخلی نیز    های آماری داشتند. نسبت به مدل

بینی مصرف روزانه آب شهری در تهران ارائه نمودند و در این راستا با استفاده از درجه حرارت هوا و مصرف برای پیش

تغییرات دمای هوا بر    ریتأثبه بررسی    (1388)  مالباشی و علیان  .آوردند به دست    را  مصرف روز بعدآب روز قبل،  میزان  

بر میزان مصرف آب یک    مؤثریکی از عوامل   موردی شهر کوهپایه اصفهان پرداختند.در مطالعه  میزان مصرف آب شهری  

در شهر کوهپایه مصرف آب در هر ساعت با دمای  دهد  توان دمای هوا در نظر گرفت. نتایج تحقیقات نشان میشهر را می

های  مدل توانیمآوری و اطالع از دمای هوای هر منطقه و با توجه به اقلیم آن جمعبا  هوا در همان ساعت وابسته است.

بینی  برای پیش  ژهی وبه  ی آبرسان  ساتیتأستر  برداری کاربردیخوبی را برای پیشگویی میزان مصرف ارائه کرد و از آن در بهره

جزءقاسمی   پمپاژ با حداقل قطعی آب و مدیریت شرایط اضطراری استفاده کرد. یهاستگاهیامانند  ساتیتأسزمان تعمیر 

عصبی مصنوعی پرداختند. بدین منظور از  بینی تقاضای آب استان زنجان با استفاده از شبکه( به پیش1399) نوروزی و

های مربوط به متغیرهای نرخ شهرنشینی، بعد خانوار، توسعه شبکه توزیع آب، توان تولید و حجم برداشت آب سالیانه داده

اساس    عنوانبه بر  و  گردید  استفاده  آب  تقاضای  پیشگوی  آب،    11متغیرهای  تقاضای  میزان  محتمل،  سناریو 

از  و س  شدهی سازه یشب پرسپترون چندالیه با چندالیه    یهاشبکهاختار بهینه مدل خبره با استفاده  عصبی مصنوعی با 

تابع   با مقادیر    در  تانژانت هیپربولیک  یسازفعالمخفی و  الیه مخفی به دست آمد. مقایسه کمی و کیفی مدل خبره 



 

  

از    شدهمشاهده استفاده  بیان  (RMSE)  3مربعات خطاو ریشه میانگین    R)2(یآمار  اری معبا  مدل خبره شبکه   کرد که ، 

 بینی تقاضای آب دارد. عصبی مصنوعی کاربرد خوبی در پیش

پارامترهای مصرف ماهانه آب، دمای هوا و فشار    رهیسه متغدر این تحقیق با استفاده از توابع کوپال به بررسی دو و  

شبکه   نهیدرزمتوابع مفصل    نشان داده شد که استفاده از  ی قبل  تحقیقاتمروری بر  که در    ، شدهپرداخته   یآبرسانشبکه  

با    حتی  سالی، تأمین و تقاضای آب وبیشتر در مباحث خشک  و  به خود اختصاص نداده  یاگستردهتحقیقات    ،یآبرسان

آن    در این تحقیق به  کهشده است    انجام  با توابع مفصل  های عصبی و به طور محدودیهای دیگری مثل شبکهروش

و تخمین پارامترهای    رهیتک متغتعیین توابع توزیع  در ابتدا  بدین صورت است که  وار  خالصهروش کار    .پرداخته شده است

توابع  در نهایت    ها،مدل دست آوردن پارامترهای  ب  ا بسپس  ، سپس همبستگی اولیه بین متغیرها بررسی و  هدش ها انجام  آن

، پس  اندهو با یکدیگر مقایسه شد  انجامجداگانه    طوربه  رهیسه متغ  متغیره و  احتمالی دو  لیتحل  یبرامفصل ارشمیدسی  

،  رسانیآبشبکه    برداری ازو بهره  ی مدیریتهابرنامهدر  که  انجام    مختلف  یهااریمع  با از آن انتخاب بهترین تابع مفصل  

 شود.به کار گرفته میمصرف آب کنترل ی احتماالتی و زیربرنامهتحلیل ریسک، 
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  و  رهیتک متغ. ابتدا تعیین توابع توزیع  یمپردازهای تحقیق می با توجه به اهمیت و هدف این تحقیق، به معرفی کامل گام

  صورت بهاولیه بین متغیرها    همبستگیشود.  انجام می  موردنظراز پارامترهای    هرکدامتخمین پارامترهای این توابع برای  

احتمال تجربی یک، دو و    شود، همچنینپیرسون تعیین می همبستگی تاوکندال، اسپیرمن و  بیضرابا استفاده از    دودوبه

ارشمیدسی  نیز محاسبه می  رهیسه متغ توابع مفصل  کاربرد   طور به  رهیسه متغ  احتمالی دومتغیره و   لیتحل  یبراشود. 

ها  مدل  یابیارز  ،مختلف  یهااریمع  باجداگانه بررسی و با یکدیگر مقایسه خواهد شد، پس از آن انتخاب بهترین تابع مفصل  

(AIC،BIC ،RMSE    و )...  تابع توزیع تجمعی شرطی،  محاسبه  یاستفاده از مدل منتخب برا  تیدرنهاپذیرد،  صورت می  

 شود.انجام می  رهیدومتغ صورتبه  "یا"  و  "و"  ی،شرط هایدوره بازگشت

 

 متغیرها   همبستگی ب یضرا تعیین  - 1-2

کنند و در مورد  بین دو متغیر را توصیف می همبستگی  های ریاضی هستند که جهت و مقدارهمبستگی شاخص بیضرا

 ب ی ضرا  اگر   دارد  وجود  مورد نیدر ا  که اصلی  طبق روند.بکار می  ها جهت شناخت ارتباط بین متغیر  احتماالتی   هایتوزیع

  همبستگی باشد صفر از تراگر بزرگ، ندارد وجود همبستگی باشد صفر با برابر ،ها آن  نوع گرفتن نظر در بدون همبستگی

  و   است  معکوس  همبستگی باشد،  صفر  از  ترکوچک  اگر  و   شوند می  کوچک  یا   بزرگ باهم  متغیر دو  هر   یعنی  است  مستقیم

 .(1388  )علیزاده، گویند  کامل همبستگی را  باشد 1 با برابر بیضرا این اگر
، ضریب همبستگی تاو کندال  n,…,y2,y1Y (y(و    x) n,…, x2, x1X(که    (X, Y)های  برای یک سری از دادهکندال:  ضریب  

 : (She and Xia, 2018)شودیمزیر محاسبه  از رابطه

τ =
2

n∗(n−1)
∑ ∑ sgn((xi − xj)(yi − yj))n

j=i+1
n−1
i=1 (1)                                                                                              

 : شودیم فیتعر ریز  صورتبهکه است  گنال یتابع س sgn(x)ها و تعداد داده nکه در آن 

𝑠𝑔𝑛(𝑥) = {

+1    𝑖𝑓  𝑥 > 0
0       𝑖𝑓  𝑥 = 0

−1   𝑖𝑓  𝑥 < 0
(2)                                                                                                               

ها محاسبه باشد و مبتنی بر رتبه دادههای کمی میاین ضریب معادل ضریب همبستگی پیرسون در دادهضریب اسپیرمن:  

 شود. می

𝜌 = 1 −
6∗∑𝑑2

𝑛∗(𝑛2−1)
(3)                                                                                                                                                        



 

  

زوج   یهارتبه دهیم، سپس تفاضل بین ها برحسب مقادیرشان رتبه می  Yها و  Xابتدا به تمام  بیضرابرای محاسبه این 

 . (She and Xia, 2018)دهیمنشان می nیکی از دو گروه را با  یهادادهو تعداد   dرا با 

یا نسبی و یک متغیر    یافاصلهتعیین میزان رابطه، نوع و جهت ارتباط بین دو متغیر    منظوربهضریب پیرسون: این ضریب  

 شود. می بکار برده یافاصلهنسبی و یک متغیر 

r =
∑ (xi−x̅)(y−y̅)n
i=1

(n−1)∗√sx
2∗sy

2
(4)                                                                                                                                                         

sxو   Yو  X یهادادهمیانگین  y̅و   x̅که در آن 
syو   2

 .(She and Xia, 2018)هستند  هادادهواریانس  2
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جهت تحلیل پارامترهای غیرخطی    غالباًتوان با تابع مفصل بیان کرد، این توابع  تصادفی را می  یرهایمتغوابستگی بین  

از توابع مفصل، جداسازی توابع حاشیه  گیرند.قرار می  مورداستفاده ای و ساختار وابستگی متقابل  هدف اصلی استفاده 

فراهم    هاآنهای  است و بنابراین، تابع مفصل یک تابع توزیع تجمعی است که وابستگی داخلی متغیرها را در توزیع حاشیه

حالت  توجه  .(Joe,1997;Nelsen, 2006)  د کنمی مفصل  رهیدومتغ  به  تابع  رویکرد  بین    یسازمدل  برای  ،با  وابستگی 

از متغیرهای تصادفی پیوسته   (x,y)از هر جفت    H(x,y)ریشه در قضیه اسکالر دارد. تابع توزیع تجمعی مشترک    متغیرها،

 شود:به فرم زیر نوشته می

𝐻(𝑥. 𝑦) = 𝐶(𝐹(𝑥). 𝐺(𝑦))      𝑥. 𝑦 ∈ 𝑅 (5)                                                                                       

 باشند. ابع مفصل میتت ای و دارای تابع چگالی احتمال یکنواختوزیع حاشیه G(y)و  F(x)که در آن 

نشان دهیم، تابع چگالی احتمال    f(y)  و  f(x)را با    هاآنپیوسته باشند و    yو    xتابع چگالی احتمال متغیرهای    کهی درصورت

 باشد:زیر می صورتبه ها آن ترکیب 

𝑓(𝑥. 𝑦) = 𝑐(𝑓𝑥(𝑥). 𝑓𝑦(𝑥)) (6)                                                                                                              
 

 شود:باشد که طبق رابطه زیر تعریف میمی  Cتابع چگالی احتمال تابع مفصل  cکه در آن 

𝑐(𝑢. 𝑣) =
𝜕2𝑐(𝑢.𝑣)

𝜕𝑢∙𝜕𝑣
(7)                                                                                                                                                     

 

  هاآن  محدوده  و  شووندیمداده    برازش موردنظر  یرهایمتغ یروبر   جداگانه  طوربه که  یتجمع  توابع توزیع) u,v که در آن

 .(Nelsen, 2006)  باشدمی یموردبررسای دو متغیر احتمال حاشیه ،است(  کیصفر و  نیب

 

 مفصل توابع روش تخمین پارامتر  -3-2

روش برای تخمین پارامترها است. این    نیترمتداولکه    است  شده استفادهنمایی حداکثر  در این تحقیق از روش درست

نماید. اساس  های فراوانی با استفاده از منابع مختلف اطالعاتی عرضه میروش، شیوه محاسباتی مناسبی برای برازش توزیع

 توأم نمایی یا احتمال  این روش به دنبال بهترین مقدار یک پارامتر توزیع احتمال است که باید مقداری باشد که درست

  کار نمایی  لگاریتم تابع درست  با   تر است کهراحت  اریبس  ، عمل  درلذا    را به حداکثر برساند.   شدهمشاهدهادن نمونه  رخ د

 :(1399 )صفوی، گیردقرار می مورداستفاده زیر صورتبه و شود

𝑙𝑛𝑙 = ∑ 𝑙𝑛[𝐶(𝑢. 𝑣)𝑖]𝑛
𝑖=1 (8)                                                                                                             

در   𝑙𝑛𝑙مقدار  حداکثرکه 
𝜕(𝑙𝑛𝑙)

𝜕𝜃
=  .پارامتر تابع مفصل است   𝜃، و   افتداتفاق می 0

از روش سلسله مراتبی  یپارامترهابرای تخمین    توانیم استفاده نمود، به این    توابع مفصل در حالت سه متغیره، 

.𝐶2(𝐶1(𝑥تابع مفصل    𝜃2در حالت دومتغیره، پارامتر  𝐶𝜃1(𝑥.𝑦)تابع مفصل    𝜃1صورت که از پارامتر  𝑦). 𝐹(𝑧). 𝜃2)    در حالت



 

  

 Saad et)ندارد  جهیدرنت  یریتأثیره هیچ  است که انتخاب اولیه متغیرهای دومتغ  ذکرانی شا  شود. سه متغیره محاسبه می

al., 2014) . 
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Salvadori and De Michele (2007)   ی مؤثرهای بسیار مهمی دارند و نقش  بیان نمود که توابع مفصل ارشمیدسی ویژگی 

ماهیت و هم میزان   ازنظرهای متنوع را هم  مدل ای از  کنند. خانواده ارشمیدسی دستهرا در کارهای هیدرولوژیکی ایفا می

، فرانک، گامبل و  کالیتونمعروف  چهار تابع    از  در این تحقیق  .(Genest et al., 1998)  کنندارتباط بین متغیرها ارائه می 

  شده استفادهآب    مصرفبینی  پیش  رهیسه متغهای دو و  خانواده ارشمیدسی هستند برای تحلیل  ازحق که  -میکائیل  - علی

 . است شدهارائه  ها آنتوابع ارشمیدسی و روابط مربوط به   1شماره  . در جدولاست

 

 

 (Nelsen, 2006) متغیره چندخانواده ارشمیدسی   -1جدول

 پارامتر یدامنه  تابع مفصل  یرابطه  تابع 

∑) کالیتون  𝑢𝑖
−𝜃

𝑑

𝑖=1
− 𝑑 + 1)

−
1
𝜃

 (0,∞) 

 حق-علی میکائیل
∏ 𝑢𝑖
𝑑
𝑖=1

1 − 𝜃∏ (1 − 𝑢𝑖)
𝑑
𝑖=1

 (−1,+1) 

∑)−) exp گامبل  (−𝑙𝑛𝑢𝑖)
𝜃)

1
𝜃)

𝑑

𝑖=1
 (1,∞) 

− فرانک
1

𝜃
ln (1 +

∏ (𝑒−𝜃𝑢𝑖 − 1)𝑑
𝑖=1

(𝑒−𝜃 − 1)𝑑−1
) (−∞,+∞) 

u, v احتمال متغیرها تجمعی توابع توزیع ،𝜃 پارامتر تابع مفصل ،i شمارشگر و d رهاستیمتغ تعداد  دهنده نشان . 
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بازگشت هایو دوره  رهیسه متغ ، توابع توزیع تجمعی دو ورهیسه متغبعد از انتخاب بهترین تابع مفصل برای حالت دو و  

𝑌برای مثال تابع توزیع تجمعی شرطی دومتغیره   آید.برای حالت مختلف به دست می ≤ 𝑦    به ازای مقادیر مختلفX=x  

 : (Zhang and Singh, 2007)زیر بیان نمود صورتبهتوان را می

𝐹(𝑥 𝑌 ≤ 𝑦) =
𝐹𝑥.𝑦(𝑥.𝑦)

𝐹𝑦(𝑦)
(9  )                                                                                                                                          

 

𝑇𝑥.𝑦دوره بازگشوت تقاطع  همان  "و"بازگشوت دومتغیره  دوره
𝑋باشود که برای رخدادهای می رهیدومتغ  ∩ ≥ 𝑥   و𝑌 ≥ 𝑦  

 :(Zhang and Singh, 2019)شودزیر تعیین می صورتبهاست و 

𝑇𝑥.𝑦
∩ = 𝑇𝑥.𝑦

𝑎𝑛𝑑 =
1

𝐹(𝑋≥𝑥∩𝑌≥𝑦)
=

1

1−𝐹𝑥(𝑥)−𝐹𝑦(𝑦)+𝐹𝑥.𝑦(𝑥.𝑦)
(01                                                                               )  

 

.𝐹𝑥.𝑦(𝑥که در آن 𝑦) = 𝐶 (𝐹𝑥(𝑥). 𝐹𝑦(𝑦)) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥 ∩ 𝑌 ≤ 𝑦) باشد. تابع مفصل منتخب می 

 



 

  

𝑇𝑥.𝑦دوره بازگشت تقاطع    همان  "یا" بازگشت دومتغیره در حالتدوره
Xباشد که برای رخدادهای  می   رهیدومتغ  ∪ ≥ x    و

Y ≥ y  شودزیر تعیین می صورتبهاست و(Zhang and Singh, 2019): 

𝑇𝑥.𝑦
∪ = 𝑇𝑥.𝑦

𝑜𝑟 =
1

𝐹(𝑋≥𝑥∪𝑌≥𝑦)
=

1

1−𝐹𝑥.𝑦(𝑥.𝑦)
(11)                                                                                          

.𝐹𝑥.𝑦(𝑥که در آن 𝑦) = 𝐶 (𝐹𝑥(𝑥). 𝐹𝑦(𝑦)) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥 ∪ 𝑌 ≤ 𝑦) باشد. تابع مفصل منتخب می 

Xدر حوالوت    شووورطی  رهیدومتغبوازگشوووت  دوره ≥ x    بوه ازای مقوادیر مختلفY = y  زیر بیوان   صوووورتبوهتوان  را می

 :(Zhang and Singh, 2019)نمود
 

𝑇(𝑋 ≥ 𝑥  𝑌 = 𝑦) =
1

1−𝐹(𝑥  𝑌≤𝑦)
(21)                                                                                                                       

 

 موردمطالعه منطقه  -3
است. این شهر مرکز استان اصفهان و نیز مرکز   قرارگرفتهبیابانی است که در مرکز ایران  اصفهان شهری تاریخی و نیمه

کیلومترمربع بعد از تهران و مشهد، سومین    15774.389فهان است. شهرستان اصفهان با مساحتی حدود  شهرستان اص 

این شهر دارای طول جغرافیای ایران است.    38درجه و32شرقی و عرض جغرافیایی    دقیقه39درجه و  40یشهر بزرگ 

در سواحل   کهی طوربهمتفاوت است،    دقیقه شمالی است. ارتفاع شهر اصفهان از سطح دریاهای آزاد در نقاط مختلف آن

رسد. شهر اصفهان بر روی دشتی نسبتاً صاف  متر هم می  1650متر و در مناطق مرتفع شهر تا    1550  رودندهیزارودخانه  

شمال شرقی بنا گردیده است. توسعه شهر در طی قرون متمادی به سمت جنوب غربی   طرفبهدرصد و    3حدود  با شیبی  

  گرددیبرم 1335این شهر به سال  یرسانبآتر و آلودگی نیز کمتر است. اجرای شبکه بوده، زیرا در این منطقه آب فراوان

 ،اداره کل هواشناسی استان اصفهان)مجله  شودب در این شهر انجام میآو همچنان با توسعه شهر، توسعه شبکه توزیع 

1394). 

باشد که در این تحقیق به بندی شرکت آب و فاضالب اصفهان می منطقه به لحاظ تقسیم  شش  شهر اصفهان دارای

اصفهان  یک  بررسی منطقه داشته  ازیموردن   یهاداده که    نمونه  عنوانبه  شهر  را   1پرداخت. در شکل  خواهیم  ،حداقلی 

)درجه   رای تعیین سه متغیر دمای میانگیناست. ب  شدهدادهشهر اصفهان نشان  موقعیت این بخش نسبت به مناطق دیگر  

آب  (گرادیسانت ماهانه  مصرف  شبکه)مترمکعب(  ،  فشار  نیز  آب(  و  آمار   )متر  از  اصفهان،  شهر  آبفای  یک  منطقه  در 

-گیری فشار و میانگیناصفهان استفاده و فشار شبکه با توجه به نقاط اندازه  اناست  هواشناسی و نیز شرکت آب و فاضالب

سال از   سهمتغیر برای    آمار ماهیانه این سه  محاسبه شد.  هرماههای مرتبط با هر فشارسنج برای  خشبگیری وزنی از  

ثر دمای هوا و فشار شبکه بر روی ا زمانهمهدف از این مطالعه موردی بررسی  قرار گرفت. مورداستفاده  1398تا  1396

 باشد. مصرف آب می



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 شهر اصفهان  کلبهاصفهان نسبت  شهر آبفای یکنقشه موقعیت منطقه  -1شکل 

 

 نتایج و بحث -4

نتایج ضرایب    1در جدول شماره    است.  شده استفادهمتلب    افزارنرمجهت بررسی همبستگی متغیرها در این تحقیق از  

  مصرف   ی بینمیو مستق  متوسط  یهمبستگ  آمدهدستبه  ج ینتا  طبق  است.  شده دادهاین سه متغیر نشان    دو دوبههمبستگی  

همبستگی متوسط و معکوسی    نیماهانه آب و فشار و همچنمصرف    نیب  یمعکوسی  همبستگ   و   هوا  یدما  و   آب   ماهانه

 تحلیل  از اهمیت بیشتری برخوردار است  در شبکه. نهایتاً با توجه به اینکه تغییرات فشار  دارد  وجود  هوا  یفشار و دما  بین

 .دهیممی اختصاص شبکه فشار و  آب ماهانه مصرف پارامتر دو  به را نتایج ارزیابی و
 همبستگی بین پارامترها بیضرامقادیر  -1جدول

 دمای هوا مصرف ماهانه آب و  ی هوافشار و دما و فشار  مصرف ماهانه آب  ضریب همبستگی 

 36/0 - 48/0 - 20/0 تاو کندال

 57/0 - 66/0 - 29/0 اسپیرمن 

 58/0 - 68/0 - 33/0 پیرسون 

 

بهترین توابع برازش   2در جدول شماره  حاکم بر هر متغیر تعیین گردد.    باید توابع توزیع تک متغیره  در این تحقیق

الزم به ذکر است که برآورد بر هر سه متغیر میزان مصرف ماهانه آب، فشار شبکه و دمای هوا درج گردیده است.    شده داده

 EasyFit  افزارنرم از    ،یاه یشحاپارامترهای توزیع آماری و همچنین آزمون نیکویی برازش برای انتخاب بهترین تابع توزیع  

 د. باشنمی استفاده شد که بر پایه روش آزمون اندرسون دارلینگ و آزمون کلموگروف اسمیرنف

 
 یک  ها در منطقهبردادهمنتخب  یاهیحاشنتایج حاصل از تخمین پارامتر توابع توزیع  -2جدول 

 تابع توزیع منتخب متغیر
ها بردادهپارامترهای توابع توزیع احتمال منتخب   

Μ Σ k α β 

 - - - 27/0 250356 1410320 مقادیر حدی تعمیم یافته  مصرف ماهانه آب

 - - - 23/2 51/14 لوجستیک  فشار 



 

  

 

 مورداستفادهتکمیل راهکار    منظوربه،  باشد یم  رهی سه متغ  توأمان   یسازمدلبا توجه به اینکه هدف اصلی این پژوهش  

مفصل   ارشمیدسیشده یمعرفتوابع  خانواده  مفصل  توابع  از  تابع  چهار  پارامترهای  علی   ،  و  گامبل  فرانک،    -)کالیتون، 

  پرداخته شد.   رهیسه متغبی به محاسبه پارامترها در حالت  و سپس با روش سلسله مرات  حق( محاسبه شدند-میکائیل

در جدول    رهیسه متغ  صورتبهو    3دومتغیره در جدول شماره    صورتبهنتایج تعیین این پارامترها برای چهار نوع تابع  

 است.  شدهدادهنشان  4شماره 

 یک آبفای شهر اصفهان منطقهدر توابع مفصل ارشمیدسی   θمقادیر پارامتر -3جدول

 دامنه پارامتر  بین فشار و مصرف ماهانه آب  PWθتخمین پارامتر پارامتر توابع مفصل دومتغیره 

 θ 0 (0,∞) کالیتون 

 (∞+,∞−) - θ 02/2 فرانک
 θ 1 (1,∞) گامبل 

 θ 97/0 - (−1,1) حق-علی میکائیل

 

ل  و د ر    - 4ج ی د ا ق ه    θم ر ی غ ت م ه  س ی  س د ی م ش ر ا ل  ص ف م ع  ب ا و ه ت ت ب ر و غ   ص ت م و ه ی د ا    ر ب ه  د ش ل  ص ف غ م ت م   ر ی م و ه   س ق ط ن ر    م ه ش ی  ا ف ب آ ک  ی

ن  ا ه ف ص  ا

توابع  

مفصل 

سه 

 متغیره

 تخمین پارامتر پارامتر
𝑪𝟐(𝑪𝟏(𝑷,𝑾), 𝑭(𝑻), 𝜽𝟐) 

 تخمین پارامتر
𝑪𝟐(𝑪𝟏(𝑷, 𝑻), 𝑭(𝑾), 𝜽𝟐) 

 تخمین پارامتر
𝑪𝟐(𝑪𝟏(𝑾, 𝑻), 𝑭(𝑷), 𝜽𝟐) 

 پارامتر دامنه 

 2θ 0 06/0 0 (0,∞) کالیتون 
 (∞+,∞−) - 2θ 04/0 - 51/0 56/2 فرانک
 2θ 1 05/1 1 (1,∞) گامبل 

 هستند. ی هوادما Tآب و  ماهانه مصرف  w، یرسانبآ شبکه فشار pکه 

آن خودداری  پارامترهای    هئاراحق در محدوده دامنه پارامتر نبود از  -میکائیل  - با توجه به اینکه نتایج حاصل از تابع علی

های نیکویی برازش ترین گام برای تحلیل چندمتغیره، انجام آزمونپارامترهای توابع مفصل برآورد شد، مهم  نکهیبعدازا  شد.

  نمودار تابعکه با استفاده از    Q-Q plotبنابراین در این تحقیق از آزمون گرافیکی    باشد.و انتخاب بهترین تابع مفصل می

در    استفاده شد.  رهیسه متغبرای انتخاب بهترین تابع مفصل دو و    و از پنج معیار نیکویی برازشباشد  مفصل تجربی می

که تابع    شودمالحظه می  است.   شدهدادهدر منطقه یک نشان    آب  بین فشار و مصرف ماهانه  Q-Q plotمنحنی    2شکل  

 . باشدمی ترمناسب جهیدرنتو  از بقیه توابع ترنزدیکدرجه  45فرانک به خط زاویه

ی هوا دما  72/19 97/1 - - - ویبول  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 آبفای شهر اصفهان یک بین فشار و مصرف ماهانه آب منطقه Q-Q plot هایمنحنی  -2شکل

 

 منطقه یک آبفای شهر اصفهان در بین فشار و مصرف ماهانه آب  رهیدومتغنتایج آزمون نیکویی برازش توابع مفصل  -5جدول
 نش ساتکلیف  خطای جذر میانگین مربعات  آکائیکه حداکثر درست نمایی پارامتر تابع مفصل

 936/0 273/0 - 56/222 28/111 0 کالیتون 

 951/0 241/0 -57/231 78/115 - 02/2 فرانک

 936/0 273/0 - 56/222 28/111 1 گامبل 

 - 778/1 803/1 - 56/86 28/43 - 97/0 حق-علی میکائیل

 
 C2(C1(P,W),F(T),θ2) بر اساس سلسله مراتبی رهیسه متغمنتخب نتایج آزمون نیکویی برازش  -6جدول

 ساتکلیف نش  خطای جذر میانگین مربعات  آکائیکه حداکثر درست نمایی پارامتر تابع مفصل

 508/0 846/0 - 02/141 51/70 1 گامبل 

 

 C2(C1(P,T),F(W),θ2) بر اساس سلسله مراتبی رهیسه متغمنتخب نتایج آزمون نیکویی برازش  -7جدول

 نش ساتکلیف  خطای جذر میانگین مربعات  آکائیکه حداکثر درست نمایی پارامتر تابع مفصل

 11/0 478/1 - 88/100 44/50 05/1 گامبل 

 
 C2(C1(W,T),F(P),θ2) بر اساس سلسله مراتبی رهیسه متغمنتخب نتایج آزمون نیکویی برازش  -8جدول

 نش ساتکلیف  خطای جذر میانگین مربعات  آکائیکه حداکثر درست نمایی پارامتر تابع مفصل

 722/0 473/0 - 91/182 46/91 1 گامبل 

 

بهتر   باشد  تربه یک نزدیک  هر چه  کهباشد  می  بینی مدلپیش  دقت  دهندهکه نشانساتکلیف  نش  ارِیمع  بر اساس

بیشترباشد  هرچه کمتر  مربعات  نیانگیم  جذر  یخطا. همچنین  است تابع.  دارد  ی، مدل دقت  فرانک    مفصل  بنابراین 

به    انتخاب شد. عیارهای نیکویی برازش  با توجه به م  دومتغیره بین فشار و مصرف ماهانه آب  بهترین تابع مفصل  عنوانبه

همین ترتیب برای انتخاب بهترین تابع مفصل سه متغیره با روش سلسله مراتبی به همین روش عمل شد و با توجه به  

  3همچنین در شکل شماره    تابع مفصل گامبل انتخاب شد.   ،در قبل  شده انیب  سه حالتمعیارهای نیکویی برازش برای  

تابع توزیع تجمعی شرطی بر اساس تابع مفصل برگزیده بین مصرف ماهانه آب و فشار به ازای مقادیر معینی از مصرف 

  شیبا افزا  رهیدومتغ  یماهانه آب، احتمال شرط  مصرف  ش یافزا  با باال رفتن فشار شبکه وکه    است  شده دادهماهانه آب نشان  

 است.  روروبه



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به ازای مقادیر معین از  آبفای شهر اصفهان یکاحتمال توزیع تجمعی شرطی بین مصرف ماهانه آب و فشار در منطقه  -3شکل

 مصرف ماهانه آب با تابع مفصل فرانک 

 

نهایت   شکلدر  شبکه  فصلی  یهابازگشتدوره  4در  فشار  و  آب  ماهانه  مصرف  بین  فرانک  تابع  شماره    ،با   شکل 

نمونه در    عنوانبه  است.  شده  دادهبین این دو متغیر نشان    شرطی  ی هابازگشتدوره  6ی و شکل  بازگشت عطفدوره  5

 که یدرصورت  ، باشدمی   " یا"از جنس    موردنظربه دلیل اینکه تابع    ؛ باشد  ی از آستانه خاص  شتریاز پارامترها ب  ی کی  دی با  4شکل

بازگشت  و دوره  متر آب  20از    شتریبا فرض فشار ب  ، باید هر دو مقدار از آستانه خاصی بیشتر باشندبرقرار بود    " و"تابع  اگر  

  در هنگام آمدهدستبهکه اعداد   مترمکعب خواهد بودمیلیون  8/1 بیشتر ازمقدار مصرف آب درصد( 20)احتمال  سال 5

  هم   در حالت شرطی  شوند.بکار برده میها  های مدیریت مصرف آب با تنظیم فشار در شبکهنیز شیوهها و  طراحی شبکه

 تغیرها باید از یک مقداری بیشتر و دیگری عددی ثابت باشد. م، یکی از شدهارائههای با توجه به فرمول

 

  یک )مصرف ماهانه آب و فشار( منطقه دومتغیره با تابع فرانک "یا"بازگشت و دوره  "یا"خطوط کانتوری دوره بازگشت  -4شکل

 نآبفای شهر اصفها



 

  

 

 یک )مصرف ماهانه آب و فشار( منطقه  انکدومتغیره با تابع فر "و "و دوره بازگشت "و"خطوط کانتوری دوره بازگشت -5شکل

 آبفای شهر اصفهان

 

)مصرف ماهانه آب و فشار(   با تابع مفصل فرانک رهیدومتغخطوط کانتوری دوره بازگشت شرطی و دوره بازگشت شرطی  -6شکل

 آبفای شهر اصفهان یک منطقه

 گیرينتیجه -5
باشد تا بتوانند  های آب شهری میبه مدیران و بهره برداران سیستم  یمؤثرآب شهری کمک    مصرف   تحلیل و کنترل

اقدام نمایند. در   هستند  روروبهکه با محدودیت آب  خشکمهیندر مناطق خشک و  خصوصبه مدیریت صحیحنسبت به 

اهمیت زیادی برخوردار  از تابع عوامل متعدد باشد  تواندیمکه خود   مصرف دقیق  و تحلیل و کنترل بینی این راستا پیش

است که به دلیل اهمیت    تابعی از دمای هوا و فشارشبکه  صورتبه  یآبرسانآب از شبکه    مصرفاست. در این تحقیق متغیر  

در این مقاله از توابع آماری کوپال جهت    گرفت.  قرار  یموردبررسهای دومتغیره بر اساس آن  بیشتر فشار شبکه تحلیل

 و تخمین   رهیتک متغتعیین توابع توزیع    ؛ بدین صورت که در ابتداهای آب استفاده شده استتحلیل و کنترل شبکه

  دودوبه  صورتبهد، سپس همبستگی اولیه بین متغیرها  شانجام    موردنظراز پارامترهای    هرکدام پارامترهای این توابع برای  

 ی براکاربرد توابع مفصل ارشمیدسی    در نهایت  . دشهمبستگی تاوکندال، اسپیرمن و پیرسون تعیین    بیضرابا استفاده از  

پس از آن انتخاب بهترین تابع  که  شد،    جداگانه بررسی و با یکدیگر مقایسه  طوربه  رهیسه متغ  احتمالی دومتغیره و   لیتحل

استفاده از مدل منتخب  تیدرنها ، پذیرفتصورت  ...( و   AIC ،BIC ،RMSEها ) مدل یاب یارز ،مختلف ی هااریمع با مفصل 

الزم به    . انجام شد  رهیصورت دومتغبه  "یا"   و  "و"  ی،شرطهای  دوره بازگشت  تابع توزیع تجمعی شرطی،  محاسبه  یبرا

؛  های منطقی حاصل نشدجوابهای زیاد  رغم تالش انجام شد که علی  باهمتحلیل فراوانی به شکل سه متغیر  کر است که  ذ



 

  

به دلیل اینکه فشار شبکه پائین است با    د بین سه متغیر انجام شد نشان دا  زمانهم  ی اسهیمقا   کهی زمانبه دلیل اینکه  

با    شود.یابد که این موضوع باعث همبستگی نامناسبی بین متغیرها میکاهش می   ناچاربهافزایش دمای هوا، مصرف آب  

ن دو متغیر مصرف ماهانه آب و  بهترین تابع مفصل بی  عنوانبه  - 02/2تابع فرانک با پارامتر    آمده دستبهتوجه به نتایج  

  05/1، 1با پارامترهای   مبلتابع مفصل گا ، که به روش سلسله مراتبی انجام شد  و در بخش سه متغیره  فشار انتخاب شد

سپس    اندشدهمفصل    باهماست که اولین و دومین متغیر    صورتنیبدنحوه انجام کار    .انتخاب شد  برای تمامی حاالت  1و  

 مفصل حاصل از آن با متغیر سوم دوباره مفصل شده است.

آب، احتمال  یریت شبکه به ویژه در مدیریت مصرف  با توجه به اهمیت تحلیل متغیرهای شبکه آب با یکدیگر برای مد

و    مختلف برای این متغیرها محاسبه و ترسیم شد   یها حالت  انتخابی دربر اساس تابع کوپال    رهیدومتغ  تجمعی شرطی

متغیره به ازای بیشتر باشد، با افزایش مقادیر مصرف ماهانه آب، احتمال شرطی دو فشار شبکههر چه  که  نشان داده شد 

آب   ماهانه  مصرف  از  معین  میمقادیر  اساستا    یابد افزایش  ریسک،   آب،  مصرفمدیریتی    یهابرنامهآن    بر  تحلیل 

احتماالت مختلف با توجه به    هایحالتهمچنین در    آب انجام شود.   مصرفدر  هشدار  به ویژه  احتماالتی و    یزیربرنامه

 . آمددستبهمصرف ماهانه آب و فشار شبکه مشخص، میزان 
 

 هانوشتپی -6
1- Machine Learning 

2- Gradient Boosting Decision Tree 
3-Root Mean Square Error 
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