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تجزيه و تحليل دادههای مقادير فرين دمای شهر تبريز
علی اکبر حيدری
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 1استاديار ،گروه آمار ،دانشگاه تبريز
(دريافت 99/03/16 :پذيرش)1400/08/16 :

چکيده
مدلبندي دادههاي مقادير فرين ،يعنی بیشترين و کمترين مقادير پديدههاي 0طبیعی بهوسیله فرمولهاي آماري ،پیشبینی رفتار اينگونه دادهها در آينده را امكانپذير
میسازد .يكی از روشهاي تحلیل دادههاي مقادير فرين ،روش فزونیها است و در آن تمامی فزونیهاي باالي يک سرحد بزرگ ،با استفاده از توزيع پارتوي تعمیم
يافته مدلبندي میشوند .در اين مقاله ،با استفاده از اين روش ،به هر کدام از دادههاي مقادير زياد و مقادير کم دماي ايستگاه هواشناسی تبريز در بازه زمانی  1330تا
 1399مدل آماري مناسب برازش داده شده است .سپس پارامترهاي مدلها ،برآورد شده و نیكويی برازش آنها مورد ارزيابی قرار گرفته است .در پايان برخی
پیشبینیهاي الزم مانند میانگین دورههاي بازگشت مقادير کمینه و بیشینه دماي شهر تبريز براي مدت زمانهاي مختلف ،انجام شده است .از جمله نتايج اين تحقیق
اين است که با اطمینان  95درصد ،يک کران باال براي بیشینه دماي هواي تبريز برابر با  42/56درجه سانتیگراد با میانگین دوره بازگشت  20ساله و يک کران پايین
براي کمینه دماي هواي تبريز برابر با  -22/37درجه سانتیگراد با میانگین دوره بازگشت  20ساله است.
کلمات کليدی :دماي بیشینه ،دماي کمینه ،توزيع پارتوي تعمیم يافته ،پیشبینی ،دوره بازگشت

 1مقدمه
چگونگی رفتار دادههاي مقادير فرين پديدههاي طبیعی از

میشود .بنابراين  50مقدار از مجموعه دادهها در نظر گرفته

اهمیت بسیار زيادي برخوردار است .يكی از اين پديدههاي

میشود و با استفاده از قضاياي حدي ،يک توزيع پارامتري با

مهـم دما است .مقادير زياد دما به همراه مقادير کم بارندگی

عنوان توزيع مقادير فرين تعمیم يافته

( General Extreme

باعث خشكسالی و مقادير کم دما باعث بروز يخبندان میشوند.

 )Distributionبه دادهها برازش داده میشود .مثالهايی از اين

بنابراين اگر بتوانیم رفتار اينگونه دادهها را بهوسیله فرمولهاي

روش در مقاالت اسمیت( ،)1989روتزن و تجويدي (،)1997

آماري بیان کنیم ،میتوانیم چگونگی رفتار آنها در آينده را

ونوري و همكاران ( ،)2008رجبی و مدرس( ،)2008کولی و

پیشبینی نمايیم .معموال دو روش براي مدلبندي مقادير فرين،

ساين ( ،)2010ديويسن و غالمرضايی ( ،)2012چنگ و

به کار برده میشود .يكی از اين روشها که به روش «ماکزيما»

همكاران ( ،)2014آسلجــــــونگ و همكاران (،)2017

معروف است .بر اساس توزيع توام مجانبی آماره ترتیبی بااليی

اشلوگل و الها ( )2017و انصاري اصفه و همكاران ()2020

است و هنگـــامی به دادهها برازش داده میشود که دادهها

مالحظه میشود .وقتی مقادير بزرگ متعددي در يک دوره

مشتمــل بـــر مجموعهاي از ماکزيماها باشند .مثال اگر بیشینه

وجود داشته باشد،استفاده از ماکزيماي هر دوره ممــــكن است

دماي روزانه يک نقطه ،در طول  50سال در دسترس باشند ،در

موجب از دست دادن اطالعات زيادي گردد .در چنین مواردي

اين روش ،بیشینه دماي هر سال ماکزيماي آن سال نامیده

از روش ديگري استفاده میشود .اين روش ،به روش «فزونیها»

*نگارنده رابط:
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معروف است و در آن تمامی دادههاي منتخب بیش از يک

مشاهده شده باشند.

سرحد ( )peak over thresholdکه معموال از پیش تعیین شده

در اين صورت } 𝑚 𝑧𝑖 = Max{𝑥𝑖,1 , … , 𝑥𝑖,ماکزيـــماي دوره

است از دادهها استخراج شده و به آنها يک مدل پارامتري با

𝑖 ام نامیده میشود.

يافته (Generalized pareto

تعريف -4اگر …  𝑋1 , 𝑋2 , 𝑋3 ,دنبالهاي از متغیرهاي تصادفی با

) distributionبرازش داده میشود .به اين ترتیب به طور مثال،

تابع توزيع مشترک 𝐹 باشند ،اولین زمان فزونی از 𝑢 به صورت

در مثال بیشینه دماي روزانه ،ممكن است در يک سال ،چند داده

}𝑢 > 𝑚𝑋  𝜏1 = min{𝑚:تعريف میشود .به همین ترتیب،

وجود داشته باشد که از سرحد داده شده بزرگتر باشند و همگی

امین زمان فزونی با

عنوان توزيع پارتوي تعمیم

آنها انتخاب شوند و در بعضی سالها ممكن است اصال چنین
دادهاي وجود نداشته باشد و از آن سال هیچ دادهاي انتخاب
نشود.
مثالهايی از کابرد اين روش به اين صورت است که هاسكینگ
و والیس( )1987آن را براي مدلبندي سیلهاي سالیانه رودخانه
نید انگلستان ،گريمشاو( )1993براي مدلبندي دادههاي
مقاومت کششی يک نمونه تصادفی از رشتههاي قالی ،روتزن و
تجويدي ( )1997براي مطالعه کوالکهاي شديد در سوئد و
لئونارد و همكاران ( )2008براي مدلبندي بارش و طوفان در
آمريكا بهکار بردند .مثالهاي ديگري از اين روش در مقاالت
النگوسیس و همكاران ( ،)2016کانگ و سانگ (،)2017
کومار و همكاران ( ،)2020مارتینز و همكاران ( ،)2020شارپ
و خوارز ( ،)2021يــــــی و همكاران ( )2021و نگاتســــوکا و
باالکريشنان ( )2021مالحظه میشود .تاکنون در ايران از اين
روش براي مدلبندي دادههاي هواشناسی استفاده نشده
است.براي ارائه فرمولها و مدلبندي دادهها ،ابتدا تعاريف زير را
که برگرفته از کتاب لیدبتر و همكاران ( )1983است ،بیان
میکنیم:
تعريف -1براي مشاهــدات 𝑛𝑥  𝑥1 , … ,و يــــــــــــــک
سرحد ) (Thresholdاز پیش تعیین شده 𝑢 ،هر
بیشتر باشد ،يک فزونی

𝑖𝑥 اي که از 𝑢

) (Exceedanceنامیده میشود.

تعريف  -2براي هر فزونی 𝑖𝑦 ،اندازه 𝑢  𝑦𝑖 −مقدار فزونی
( )Excessesباالي 𝑢 نامیده میشود.تعريف -3فرض کنید سري
دادهها در 𝑛 دوره متوالی با اندازه 𝑚 به صورت
𝑚,…, 𝑥𝑖,1 , … , 𝑥𝑖,𝑚 , 𝑥𝑛,1 , … , 𝑥𝑛,𝑚 𝑥1,1 , … , 𝑥1,

𝑟

}𝑢 > 𝑚𝑋 𝜏𝑟 = min{𝑚 > 𝜏𝑟−1 :

تعريف میشود .گاهی براي تاکید بر وابستگی به سرحد 𝑢 ،به
جاي 𝑟𝜏 از 𝑢 𝜏𝑟,استفاده میشود .چون
}𝑘 = 𝑃{𝜏1
}𝑢 > 𝑘𝑋 = 𝑝{𝑋1 ≤ 𝑢, … , 𝑋𝑘−1 ≤ 𝑢,
… = 𝑝(1 − 𝑝)𝑘−1 , 𝑘 = 1,2,3,
بنابراين زمان اولین فزونی از 𝑢 به صورت هندسی با پارامتر = 𝑝

)𝑢(𝐹  1 −توزيع شده است و میانگین آن به صورت
 𝐸(𝜏1,𝑢 ) = 𝑝1است.
براي متغیرتصادفی مستقل و همتوزيع

… 𝜏1 , 𝜏2 − 𝜏1 , 𝜏3 − 𝜏2 ,

که دورههاي بازگشت ( )Return periodsنامیده میشوند،
مشاهده میشود که براي اعداد صحیح و مثبت )𝑟(𝑘 𝑘(1), … ,
𝑃{𝜏1 = 𝑘(1), 𝜏2 − 𝜏1 = 𝑘(2), … , 𝜏𝑟 − 𝜏𝑟−1
})𝑟(𝑘 =
𝑟𝜏 = 𝑃{𝜏1 = 𝑘(1), 𝜏2 = 𝑘(1) + 𝑘(2), … ,
})𝑟(𝑘 = 𝑘(1) + ⋯ +
= 𝑃{𝑋1 ≤ 𝑢, … , 𝑋𝑘(1)−1 ≤ 𝑢, 𝑋𝑘(1) > 𝑢, 𝑋𝑘(1)+1
}𝑢 > )𝑟(𝑘≤ 𝑢, … , 𝑋𝑘(1)+⋯+
})𝑗(𝑘 = 𝑃{𝜏1

∏=
𝑟≤𝑗

و همچنین ) 𝑟𝜏  .𝐸(𝜏1 ) = 𝐸(𝜏𝑟+1 −يعنی میانگین دورههاي
بازگشت باهم برابرند .به همین جهت در حالت کلی مقدار
 𝐸(𝜏1,𝑢 ) = 𝑝1میانگین دورههاي بازگشت نامیده میشود.
تعريف  :5سرحدي مانند 𝑢 را که در آن میانگین اولین زمان
فزونی از 𝑢 برابر 𝑇 است با )𝑇(𝑢 نمايش داده و سرحد 𝑇 – سال
(  ) T-Year Thresholdنامیده میشود.
بنابراين سر حد 𝑇 – سال ،جواب معادله است،
1
= ) 𝑢𝐸(𝜏1,
𝑇=
)𝑢(𝐹 1 −
پس  𝐹(𝑢(𝑇)) = 1 − 1و سر حد 𝑇 – سال،
𝑇
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با استفاده از رابطه

نوشت ،که در آنها 𝜇 و 𝜎 به ترتیب پارامترهاي مكــــانی و

1
) 𝑢(𝑇) = 𝐹 −1 (1 −
𝑇
بدست میآيد که برابر با چندک ) (1 − 1ام تابع توزيع 𝐹 است.

مقیاس هستند و 𝛾 پارامتر شكل نامیده میشود .باتوجه به اين
که )𝑥(  ،lim(1 + 𝛾𝑥)𝛾 = expمالحظه میشود

با استفاده از تعريف )𝑇(𝑢 مشاهده میشود که

)𝑥(  . lim 𝐺𝛾 (𝑥) = 𝐺0بهعنوان حالتهاي خاص:

1

𝛾→0

𝑇

𝛾→0

𝑇 = ) )𝑇(𝑢 𝐸(𝜏1,و )𝑇 𝑉𝑎𝑟(𝜏1,𝑢(𝑇) ) = 𝑇(1 −

 𝐺0 -1تابع توزيع گامبل است.

 .بنابراين سرحد 𝑇 – سال نشاندهنده آن است که میانگین تعداد

 -2اگر  𝛾 > 0آنگاه 𝛾𝐺 تابع توزيع فرشه )  (Frechetاست.

فزونیهاي باالي )𝑇(𝑢 در زمان سپري شده به اندازه  Tبرابر يک

 -3اگر  𝛾 < 0آنگاه 𝛾𝐺 تابع توزيع وايبل) (Weibullاست.

است .يكی از اهداف اصلی تحلیل مقادير فرين ،برآورد سرحد
𝑇 – ساله است.

 -1-2توزيع پارتوی تعميم يافته
اين روش مدلبندي که در مقاله حاضر مورد مطالعه قرار خواهد

 -1-1توزيع مقادير فرين تعميم يافته

گرفت ،اولین بار توسط پیكندز( )1975معرفی شد .نمونههاي

روش کالسیک تحلیل مقادير فرين ،مبتنی بر توزيعهاي حدي

ديگري از اين مدلبندي را میتوان در مقاالت ديويسن()1982

ماکزيماي نمونهاي است که توسط فیشر و تیپت ( )1928ارائه

و ديويسن و اسمیت ( )1990مشاهده کرد .پیكندز( )1975ثابت

شده است .فرض کنید 𝑛𝑋  𝑋1 , 𝑋2 , … ,دنبالهاي از متغیرهاي

کرد که داده هاي بیشتر از يک سرحد از پیش تعیین شده ،داراي

تصادفی دو به دو مستقل با تابع توزيع مشترک )𝑥(𝐹 باشند و

توزيع پارتوي تعمیم يافته(𝐷𝑃𝐺) ،با فرم کلی توابع توزيع زير

براي  ،𝑀𝑛 = 𝑀𝑎𝑥(𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛 ) , 𝑛 𝜖 ℕفرض کنیــــد

است :

دنبالههايی از اعداد حقیقی مانند 𝑛𝑎 و 𝑛𝑏 وجود دارند بهگونهاي

𝜎>0

𝑘 =0,
1

که
𝑛𝑏 𝑀𝑛 −
()1-1
( 𝑃 lim
) 𝑛𝑏 ≤ 𝑥) lim 𝐹 𝑛 (𝑎𝑛 𝑥 +
∞→𝑛
∞→𝑛
𝑛𝑎
)𝑥(𝐺 =
که در آن ) G(xيک توزيع ناتباهیده)  ( Nondegenerateاست

(فیشر و تیپت  ،)1928در اين صورت گويیم )𝑥(𝐹 در دامنه
جذب )𝑥(𝐺 قرار دارد و با نماد )𝐺(𝐷 𝜖 𝐹 نمايش داده میشود.
يک نتیجه اصلی از قضیه مقادير فرين کالسیک بیانگر آن است

𝑘 ≠ 0, 𝜎 > 0

که براي  𝑥 > 0 ،𝑘 ≤ 0و براي  ،𝑘 > 0محدوده 𝑥 بهصورت
𝑘𝜎 < 𝑥 <  0است .در اينجا )𝑥( 𝜎.lim 𝑊𝑘,𝜎 (𝑥) = 𝑊0,
𝑘 →0

تابع چگالی متناظر با آنها به صورت زير است :

تمام توزيعهاي حدي ممكن در رابطه ) ،(1.1يعنی توزيعهاي
براي

1

1
𝑥
) exp (−
𝑘 = 0,𝜎 > 0
𝜎
𝜎
{ = )𝑥( 𝜎𝑤𝑘,
1
𝑘𝑥 1
(1 − )𝑘−1 𝑘 ≠ 0 , 𝜎 > 0
𝜎
𝜎
مقادير بهخصوصی از 𝑘 تابع توزيع 𝑃𝐺 به برخی از

توزيعهاي شناخته شده و معروف تبديل میشود.

−

𝛾
𝜇𝑥−
( 𝛾 = exp (− (1 +
)) ) , 𝛾 ≠ 0
𝜎

𝑘 𝑥𝑘
) 1 − (1 −
𝜎
{

𝜎𝐺𝛾,𝜇,

 هنگامیکه  𝑘 = 0است ،تابع توزيع پارتوي تعمیم يافته به تابعتوزيع نمايی )𝜎(𝑃𝑋𝐸 تبديل میشود.

و
)𝜇−(𝑥−
𝜎
)

)𝑥( 𝜎𝑊𝑘,
=

که در آن 𝜎 پارامتر مقیاس و 𝑘 پارامتر شكل است .توجه شود

که )𝑥(𝐺 بايستی يک تابع توزيع مقادير فرين تعمیم يافته باشد.
مقادير فرين را میتوان به صورت خانواده پارامتري

𝑥
) 1 − exp (−
𝜎

𝑒𝐺0,𝜇,𝜎 = exp (−
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 -هنگامیکه  𝑘 = 1است ،تابع توزيع پارتوي تعمیم يافته به تابع

 -2-1برآوردگرهای ماکزيمم درستنمايی

توزيع يكنواخت )𝜎  𝑈𝑁𝐼𝐹(0,تبديل میشود.

شود .دراين صورت ،تعیین برآوردگرهاي ماکزيمم

 -هنگامی که  𝑘 < 0است ،تابع توزيع پارتوي تعمیم يافته به

درستنمايی 𝐷𝑃𝐺 يک مسئله بهینهسازي بر روي فضاي محدود

تابع توزيع پارتو )𝜎  𝑃𝑎𝑟𝑒𝑡𝑜(𝑘,تبديل میشود.

شده

 -2برآورد پارامترهای توزيع پارتوی تعميم يافته

است .پس براي تعیین برآوردگر ماکزيمم درستنمايی ،بايستی

در اين يخش ،در پی برآورد پارامترهاي مقیاس و شكل توزيع

دو مقدار براي )𝜎  (𝑘,مورد بررسی قرار گیرد .اولین مورد

𝜎
} )𝑛(𝑥 >
𝑘

𝐴 = {𝑘 < 0, 𝜎 > 0} ∪ {0 < 𝑘 ≤ 1,

پارتوي تعمیم يافته هستیم .متاسـفانـه برآورد اين پارامتـــرها در
حالت کلی مساله ساده اي نیست .يكی از مشهورترين روشهاي
برآورد ،همان برآورد بیشینه

درستنمايی (Maximum

) Likelihood Estimation-MLEاست.
اين برآوردگرها علیرغم اينكه براي 𝑘 < 1/2بطور مجانبی
نرمال و کارا هستند ،اما براي  ، 12 < 𝑘 < 1براي نرمال و کاراي

)𝑥 ;𝜎 𝐿(𝑘,
𝑛
1
𝑖𝑥𝑘
−𝑛𝑙𝑜𝑔𝜎 + ( − 1) ∑ log (1 −
), 𝑘 ≠ 0
𝑘
𝜎
𝑖=1
=
𝑛
1
𝑖𝑥 ∑ 𝑛𝑙𝑜𝑔𝜎 −
, 𝑘=0
{
𝜎
𝑖=1
ماکزيمم محلی لگاريتم درستنمايی در فضاي 𝐴 است و دومین

مورد کرانههاي 𝐴 براي حالت  𝑘 = 1است.

مجانبی بودن مشكل دارند و براي  𝑘 > 1اصالً فاقد اين

ماکزيمم محلی روي 𝐴 :بردار مشتق لگاريتم درستنمايی را در

خصوصیات هستند .عالوه بر اين ،براي  ، 𝑘 ≤ 1/2گشتاورهاي

نظر بگیريد .جواب معادالت
)𝑥 ;𝜎 𝜕𝐿(𝑘,
=0
𝑘𝜕
{
)𝑥 ;𝜎 𝜕𝐿(𝑘,
=0
𝜎𝜕

مرتبه دوم و باالتر ،موجود نیستند ،لذا برآوردهاي روش
گشتاوري ( )Method of Moment-MOMو برآوردهاي
گشتاورهاي وزنی – احتمالی

( Probability Weighted

 )Moment-PWMموجود نیستند .ولی اين روشها در برخی
فواصل ،برآوردهاي بهتري از بیشینــــه درستنمايی ارائه می-
کنند .روش ديگري که به ازاي همه مقاديـــــــر پارامتـــري
قابل محاسبه است ،روش صــــــــدک هاي اصــلی
) (Elemental Percentile Method-EPMنامید میشود که
توسط کاستییو و هادي ( )1997معرفی شده است .متاسفانه
هیچكدام از ايـــن روشها به طور يكنواخت براي تمام مقادير
پارامترها بهتـــرين روش نیستند .لذا پژوهشگر بايد با
توجــــــــه به شرايط مسأله ،بهترين روش را انتخاب کند .در
اين بخش ضمن معرفــی ايـن برآوردگـــرها ،نقـــاط ضعف و
قوت آن ها نیز براي مقاديـــر مختلف پارامترها مورد بررسی
قرار میگیرد.

را میتوان به صورت
𝑛
𝑖𝑥 ̂𝑘
𝑘̂ 𝑥𝑖 −1
)
) + (𝑘̂ − 1) ∑ (1 −
̂𝜎
̂𝜎
𝑖=1

𝑛

ln (1 −

𝑘̂ 𝑥𝑖 −1
)
̂𝜎

∑ = )𝑛(𝑘̂ − 1

𝑖=1
𝑛

(1 −

∑ )𝑛 = (𝑘̂ − 1

𝑖=1

{

يا
−1
𝑛
𝑛
1
𝑖𝑥 ̂𝑘
1
𝑖𝑥 ̂𝑘
(1 + ∑ ln (1 −
)) ( ∑ (1 +
) )=1
𝑛
̂𝜎
𝑛
̂𝜎
𝑖=1
𝑖=1
𝑛
1
𝑖𝑥 ̂𝑘
𝑘̂ = − ∑ ln (1 −
)
𝑛
̂𝜎
{
𝑖=1

نوشت .برآوردهاي ماکزيمم درستنمايی بايستی به صورت
عددي محاسبه شوند؛ زيرا آمارههاي بسنده مینیمال ،آمارههاي
ترتیبی هستند و معادالت درستنمايی غیرخطی به هیچ وجه
ساده تر نمیشوند .هاسكینگ و والیس( )1987براي پیدا کردن
برآورد ماکزيمم درستنمايی حالت تعديلشدهاي از الگوريتم
نیوتن رافسون را بكار بستند .گريمشاو ( )1993در اين زمینه
الگوريتم کاملی را ارائه داده است.

نیوار ،دوره  ،45شماره  ،114-115پائیز و زمستان ( 1400دوفصلنامه)

 -2-2برآوردگرهای گشتاوری
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که در آن 𝑛 𝑥1:𝑛 ≤ ⋯ ≤ 𝑥𝑛:نمونههــاي مرتب شده هستند و

اگر 𝑟 𝑘 > − 1باشد 𝑟 ،امین گشتاور تابع توزيع پارتوي تعمیم

)𝛾(𝑗−

)𝛿 𝑝𝑗:𝑛 = (𝑛+اســت به طـوريکه درآن 𝛾 و 𝛿 ثــــابتهـاي

يافته با پارامترهاي 𝜎 و 𝑘 موجود است .لذا اگر متغیر تصادفی 𝑋

مناسبی هستند .چندکهاي توزيع 𝑃𝐺 برحسب پارامترها

داراي توزيع پارتوي تعمیم يافته با  1 + 𝑟𝑘 > 0باشد ،آنــــگاه

عبارتند از

)𝑋(𝑟𝑎𝑉
𝜎2
)𝑘(1 + 𝑘)2 (1 + 2

)𝑋(𝐸

𝑘≠0

𝜎
=
)𝑘 (1 +

=

و برآوردگرهاي گشتاوري 𝜎 و 𝑘 به صورت
2

()2-2

2

1
𝑥
𝜎̂ = 𝑥 ( 2
),
2 𝑆 +1

1
𝑥
𝑘̂ = ( 2
)
2 𝑆 −1

خواهند بود که در آنها 𝑥 و  𝑆 2میانگین و واريانــــس نمونه
هستند.

)𝐹(𝑥
] 𝑘)𝐹 𝜎[1 − (1 −
=
𝑘
)𝐹 = −𝜎 log(1 −

𝑘=0

برآورد چندک )𝐹(̂𝑥 بهوسیله جايگزينی برآوردگرهاي ̂𝜎 و̂𝑘

در رابطه( )2-2تعريف میشود.
 -2-4روش صدکهای اصلی
روش صدکهاي اصلی ،رويهاي دو مرحلهاي است که توسط

 -2-3برآوردگرهای گشتاورهای وزنی  -احتمالی
گشتاورهاي وزنی  -احتمالی متغیر تصادفی 𝑋 با تابع توزيع

𝐹

که توسط هاسكینگ و همكاران ( )1985ارائه شدهاند،
کمیتهاي
𝑟

𝑠

𝑝

) ))𝑋(𝐹 𝑀𝑝,𝑟,𝑠 = 𝐸(𝑋 (𝐹(𝑋)) (1 −

هستند ،که در آن 𝑠 و 𝑝 و 𝑟 اعدادي حقیقی هستند .براي
توزيع 𝑃𝐺 استفاده از گشتاورهاي

کاستیو و هادي ( )1997براي 𝐷𝑃𝐺 مورد استفاده قرار گرفته
است .در اين روش در مرحله اول ،برآوردگرهايی مقدماتی
براي پارامترها محاسبه میشوند و با ترکیب آنها در مرحله دوم
برآوردگرهايی براي همه پارامترها به دست میآيد .اين روش
براي همه مقادير پارامترها کار میکند و هنگامی برآوردگرهاي
ديگر وجود نداشته باشند يا با معیارهاي مشاهده شده ناسازگار
باشند ،تنها روش انتخابی مناسب است.

) 𝑠 ))𝑋(𝐹 𝛼𝑠 = 𝑀1,0,𝑠 = 𝐸(𝑋(1 −
𝜎
=
)𝑘 (𝑠 + 1)(𝑠 + 1 +
که براي  𝑘 > −1وجود دارند ،مناسب هستند و پارامترهاي آن

 -2-4-1برآوردهای اوليه

توسط هاسكینگ و والیس( ،)1987به صورت

فرض کنید 𝑛 𝑥𝑖:و 𝑛 𝑥𝑗:دو آماره ترتیبی مجزا در يک نمونه

2𝛼0 𝛼1
()2-1
−2
𝛼0 − 2𝛼1
𝛼0
= 𝑘
−2
𝛼0 − 2𝛼1
محاسیه شدهاند .برآوردگرهاي گشتاورهاي وزنی  -احتمالی ̂𝜎

تصادفی به اندازه 𝑛 از )𝜎  𝐹(𝑥; 𝑘,باشند .در اين صورت ،با

=𝜎

و ̂𝑘 با جايگزين کردن برآوردگرهاي حاصل از يک نمونه
مشاهده شده به اندازه 𝑛 ،به جاي  𝛼1و  𝛼0در رابطه( )1-2به
دست میآيند .دو برآورد براي  𝛼𝑟 ; 𝑟 = 0,1عبارتند از
𝑛𝑥𝑗:

)(𝑛−𝑗)(𝑛−𝑗−1)…(𝑛−𝑗−𝑟+1
)𝑟(𝑛−1)(𝑛−2)…(𝑛−

𝛼𝑟 = 𝑛−1 ∑𝑛𝑗=1

و
𝑛(1 − 𝑝𝑗:𝑛 )𝑟 𝑥𝑗:

𝑛

∑ 𝛼̃𝑟 = 𝑛−1

𝑗=1

تعريف
𝑖
𝑛+1

= 𝑛𝑝𝑖:

و  𝐶𝑖 = ln(1 − 𝑝𝑖:𝑛 ) < 0و در نظر گرفتن معادله
()2-3

برآوردگر
()2-4

𝑛𝑥𝑗:
𝑛𝑥𝑖:
𝐶𝑖 ln (1 −
) = 𝐶𝑗 ln (1 −
)
𝛿
𝛿

𝑥
) 𝑛ln (1 − ̂ 𝑖:
)𝑗 𝛿 (𝑖,
= )𝑗 𝑘̂(𝑖,
𝑖𝐶
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براي 𝑘 به دست میآيد .سپس میتوان برآوردگر 𝜎 را به

})𝑛 𝑘̂𝐸𝑃𝑀 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛{𝑘̂(1,2), 𝑘̂(1,3), … , 𝑘̂(𝑛 − 1,

صورت:

})𝑛 𝜎̂𝐸𝑃𝑀 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛{𝜎̂(1,2), 𝜎̂(1,3), … , 𝜎̂(𝑛 − 1,

)𝑗 𝜎̂(𝑖, 𝑗) = 𝑘̂(𝑖, 𝑗)𝛿̂ (𝑖,

()2-5

محاسبه نمود .اکنون يک الگوريتم براي تعیین برآوردهاي 𝑘 و
𝜎 ارائه مینمايیم.

که در آنها } 𝑛𝑦  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛{𝑦1 , 𝑦2 , … ,میانه

} 𝑛𝑦 {𝑦1 , 𝑦2 , … ,

میباشند.
 3تحليل دادههای فرين دمای تبريز

الگوريتم اول
دو آماره ترتیبی 𝑛 𝑥𝑖:𝑛 < 𝑥𝑗:را انتخاب و 𝑖𝐶 و 𝑗𝐶 را محاسبه
کنید و قرار دهید
𝑛𝑑 = 𝐶𝑗 𝑥𝑖:𝑛 − 𝐶𝑖 𝑥𝑗:

در اين بخش ،باتوجه به مطالب ذکر شده در بخشهاي قبلی،
دادههاي مقادير فرين دماي شهر تبريز مورد تجزيه و تحلیل قرار
میگیرند ،به اين ترتیب که ابتدا به «فزونیها» مدل مناسب

 -1اگر  𝑑 = 0باشد ،آنگاه قرار دهید ∞ 𝛿̂ (𝑖, 𝑗) = ±و

توزيعپارتوي تعمیم يافته برازش داده ،سپس نیــــكويی برازش

 𝑘̂(𝑖, 𝑗) = 0و به مرحله  5برويد؛ در غیر اين صورت به مرحله

آنها پارتوي مورد ارزيابی قرار گرفته و در نهـــايت برخی

 3برويد.

پیشبینیها انجام میشوند .براي ارزيابی نیكويی برازش از
=  𝛿0را محاسبه کنید .اگر ،𝛿0 > 0

نمودارهاي تابع چگالی ،تابع چندک و 𝑞𝑞 – پالت استفاده

آنگاه 𝑛 .𝛿0 > 𝑥𝑗:بنابراين روش نصف کردن را روي فاصله

کردهايم .در روش فزونیها ،يكی از نكات بسیار مهم ،انتخاب

]  [𝑥𝑗:𝑛 , 𝛿0بكار بريد تا جوابی براي ) (2 − 2مانند )𝑗  𝛿̂ (𝑖,به

سرحد است .يكی از روشهاي متداول اين است که ابتدا به

دست آورده و به مرحله  5برويد؛ در غیر اين صورت به مرحله

روش ماکزيما ،توزيع 𝑉𝐸𝐺 را به دادهها برازش داده ،سپـــس

 4برويد.

پارامتر میانگین )𝜇( آن را به عنوان سرحد براي روش فزونیها

 -3براي حل) (2 − 2و به دست آوردن)𝑗  𝛿̂ (𝑖,از روش نصـف

قرار میدهند .همچنین با اين کار ديگر نیازي به پارامتر مكانی

 -2مقدار

) 𝑖𝐶𝑥𝑖:𝑛𝑥𝑗:𝑛 (𝐶𝑗 −
𝑑

)𝜎 𝐺𝑃(𝑘,

کردن بر روي ] [𝛿0 , 0استفاده کنید.

نیست و توزيع پارتوي تعمیم يافته را به صورت

-4براي محاسبه )𝑗  𝛿̂ (𝑖,و )𝑗  𝑘̂(𝑖,با استفاده از ) (4 − 2و

نمايش میدهند (اسمیت(.))1984

) (5 − 2از )𝑗  𝛿̂ (𝑖,استفاده کنید.

در اين مقاله نیز براي انتخاب سرحد از همین تكنیک استفاده
شده است .محاسبات توسط نرمافزار 𝑅 و پكیجهاي
)𝑠𝑒𝑚𝑒𝑟𝑡𝑥𝐸𝑓(

 -2-4-2برآورد نهايی

)𝑠𝑒𝑚𝑒𝑅𝑡𝑥𝑒( (𝐶𝑜𝑚𝑝𝑅𝑎𝑛𝑑𝐹𝑙𝑑) ،و

برآوردهاي نهايی بااستفاده از الگوريتم زير به دست میآيند:

موجود در آن انجام شده است و سرانجام برخی پیشبینیها
راجع به میانگین دوره بازگشت را براي بیشینه و کمینه دماي
شهر تبريز با محاسبه سرحد 𝑇 – سال براي ،75 ،50 ،20 ،10

الگوريتم دوم
 -1الگوريتـــــم دوم را بـــراي محاسبه )𝑗  𝛿̂ (𝑖,و

)𝑗 𝑘̂(𝑖,

 100و  200سال به انجام رساندهايم.

همــــه زوجهاي مجزاي 𝑛 𝑥𝑖:𝑛 < 𝑥𝑗:بكار بريد.

الزم به ذکر است که در اين مقاله ،منظور از داده هاي دماي

 -2میانههاي هر کــدام از مجموعههاي فــوق را براي بــه دسـت

شهر تبريز ،داده هايی است که در ايستگاه هواشناسی تبريز ثبت

آوردن برآوردهايی از 𝑘 و 𝛿 بكار بريد .يعنی:

شده است.
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شکل .1بیشینه دماي سالیانه شهر تبريز از سال  1330تا 1399

 -3-1بيشينه دمای شهر تبريز

برآوردگرهاي ماکزيمم درستنمايی ارجح هستند .با توجه به

براي اين عامل ،بیشینه دماي ماهانه شهر تبريز بر حسب

جــدول فوق به نظـــر میرسد استفــاده از برآورد بیشینه

سانتیگراد از فروردين سال  1330تا دي سال  1399را از آمار

درستنمايی و برآورد گشتاوري وزنی – احتمالی نتايج خوبی

سازمان هواشناسی در اختیار داشتیم.

را به همراه داردکه البته به خاطر خاصیت پايايی ،برآوردگرهاي

 -3-1-1برازش توزيع  GEVبه بيشينه دمای ساالنه

ماکزيمم درستنمايی ارجح هستند .بنابراين ،براي اين عامل،

در اين قسمت ،ماکزيماي سالیانه دماي شهر تبريز را از سال

توزيع مقادير فرين تعمیم يافته با 𝜇 = ،𝜎 = 1.3228

 1330تا سال  1399در نظر گرفتهايم به اين صورت که در طول

 38.1913و  𝛾 = −0.2746به دست آمد .همچنین آزمون

هر سال از بین بیشینه دماي ماهانه آن سال ،ماکزيمم گرفتیم که

( 𝐻0 : 𝛾 = 0فرض پیروي از توزيع گامبل) را انجام دادهايم که

رفتار آن در شكل  ،1نشان داده شده است .همانگونه که انتظار

 𝑃_𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0.0016شــده و نشـــــان از رد اين فرض

داشتیم ،با گرفتن ماکزيماي سالیانه ،همبستگی دادهها از بین رفته

است.

شكل ،2نشاندهنده برازش خوب مدل به

و تقريبا از هم مستقل هستند .جدول  ،1پارامترهاي مربوط به

دادههاست.جدول .1برآورد پارامترهاي  GEVبیشینه دماي شهر تبريز

توزيع مقادير فرين بیشینه دماي شهر تبريز را که به روشهاي
ماکزيمم درستنمايی ،گشتاوري و گشتاوري وزنی – احتمالی
برآورد شدهاند را نشان میدهد که نتايج برآورد ماکزيمم

پارامتر

𝝁

𝝈

𝜸

برآوردگر

درستنمايی و گشتاوري وزنی – احتمالی بسیار نزديک به هم

بیشینه درستنمايی

38/19

است .با توجه به جدول فوق به نظر میرسد استفاده از برآورد

گشتاوري

37/06

-0/59 1/39

گشتاوري وزنی – احتمالی

38/18

-0/27 1/33

بیشینه درستنمايی و برآورد گشتاوري وزنی – احتمالی نتايج
خوبی را به همراه داردکه البته به خاطر خاصیت پايايی،

-0/27 1/32
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شکل .2نمودارهاي ( QQ-plotسمت راست ياال) ،بیشینه دماي ساالنه)𝑇𝐴𝑀( با فاصله اطمینان ( %95سمت چپ باال) ،نمودار تابع چگالی (سمت راست پايین)
و همچنین نمودار دوره بازگشت (سمت راست پايین) مدل برازش داده شده توزيع 𝑉𝐸𝐺 به مقادير فرين بیشینه دماي تبريز

 3-1-2برازش توزيع  GPبه بيشينه دمای ساليانه شهر

گشتاورهـــا وجود نداشتند ،لذا با استفاده از روش صدکهاي

تبريز

اصلی ،به آنها توزيع پارتوي تعمیم يافته با  𝜎 = 2.03882و

با انتخاب سرحد  38براي دادههاي بیشینه دماي ماهانه شهر

 𝑘 = −0.48برازش داده شد .با انجام آزمون

تبريز ،در بین کل دادهها ،تعداد  54ماه که بیشینه دماي آنها بیش

(فرض پیروي از توزيع نمايی) 𝑃_𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0.0003 ،به دست

از اين سرحد بودند انتخاب شدند .دربرازش توزيع پارتوي

آمد که نشاندهنده رد فرض فوق است .شكل ،3نشاندهنده

تعمیميافته به اين دادها،

 MLEقابل محاســبه نبود و

برازش خوب مدل به دادههاست.

شکل  .4سرحد 𝑇 ساله بیشینه دماي سالیانه شهر تبريز

𝐻0 : 𝑘 = 0

9

نیوار ،دوره  ،45شماره  ،114-115پائیز و زمستان ( 1400دوفصلنامه)

شکل .3نمودارهاي ( QQ-plotسمت راست ياال) ،بیشینه دماي ساالنه)𝑇𝐴𝑀( با فاصله اطمینان ( %95سمت چپ باال) ،نمودار تابع چگالی (سمت راست پايین)
و همچنین نمودار دوره بازگشت (سمت راست پايین) مدل برازش داده شده 𝐷𝑃𝐺 به مقادير فرين بیشینه دماي تبريز
جدول  .2سر حد  Tساله بیشینه دماي سالیانه شهر تبريز

 -3-1-3برخی پيشبينیها راجعبه بيشينه دمای
ساليانه شهر تبريز

رديف

سطح دوره بازگشت

برآورد

فاصله اطمینان %95

براي انجام پیشبینیها ،ما مقادير سرحد 𝑇 ساله را با توجه به مدل

1

 10سال

39/96

( 41/57و )38/54

2

 20سال

40/55

( 42/56و )38/54

3

 50سال

41/33

( 44/60و )38/44

)𝑇1ام توزيع هستند .پس اگر بخواهیم يک کران باالي 95

4

 75سال

41/68

( 45/41و )37/95

5

 100سال

41/92

( 46/19و )37/25

درصدي براي دماي بیشینه بدست آوريم ،داريم:

6

 200سال

42/51

( 48/46و )36/56

پارتوي تعمیم يافته برازش داده شده به دادهها انجام دادهايم.
همانگونه که قبال نیز اشاره شد ،اين مقادير در واقع چندک(1 −

1
(1 − ) = 0.95
𝑇
که نتیجه میدهد که .T = 20 :پس سرحد  20سال در واقع يک

دما از  40/55درجه بیشتر میشود و يک فاصله اطمینان 95

کران باال با اطمینان  95درصد براي دادههاي فرين است .به همین

درصدي براي بیشینه دمــــــــاي  20ساله بــرابــــر با فاصــــــله

ترتیب سرحد  100سال در واقع يک کران باال با اطمینان 99

( 42/56و  )38/54است .همچنین يک کـــران باال با اطمینان 99

درصد براي دادههاي فرين است.جدول  ،2نشاندهنده مقادير

درصد براي دماي بیشینه 46/19 ،درجه سانتیگراد با دوره

سرحد 𝑇 ساله بیشینه دماي سالیانه شهر تبريز است.

بازگشت  100ساله است.

با توجه به اين جدول مثال بهطور متوسط هر  20سال يکبار بیشینه
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شکل .5کمینه دماي سالیانه شهر تبريز از سال  1330تا سال 1399

 -3-2کمينه دمای ساليانه شهر تبريز

 -3-2-1برازش توزيع 𝑽𝑬𝑮 به کمينه دمای ساليانه

براي شهري مانند تبريز که جزو شهرهاي سردسیر ايران است،

شهر تبريز

اطالع از توزيع مقادير بسیار پايین دما براي کارهايی از قبیل

در اين قسمت ،مینیماي سالیانه دماي شهر تبريز را از سال 1330

پیشبینی مصرف گاز ،اهمیت بسیاري دارد .براي اين عامل،

تا سال  1399در نظر گرفتهايم که رفتار آن در شكل  ،5نشان

کمینه دماي ماهیانه شهر تبريز برحسب سانتیگراد را از فروردين

داده شده است.

 1330تا دي  1399در اختیار داشتهايم.

شکل .6نمودارهاي ( QQ-plotسمت راست باال) ،کمینه دماي ساالنه)𝑇𝐴𝑀( با فاصله اطمینان  95درصد (سمت چپ باال) ،نمودار تابع چگالی (سمت راست
پايین) و همچنین نمودار دوره بازگشت (سمت راست پايین) مدل برازش داده شده توزيع 𝑉𝐸𝐺 به مقادير فرين کمینه دماي تبريز

نیوار ،دوره  ،45شماره  ،114-115پائیز و زمستان ( 1400دوفصلنامه)

جدول  ،3پارامترهاي مربوط به توزيع مقادير فرين کمینه دماي

جدول .3برآورد پارامترهاي  GEVکمینه دماي شهر تبريز

پارامتر

𝝁

𝝈

11

شهر تبريز که به روشهاي بیشینه درستنمايی ،گشتاوري و
𝜸
گشتاوري وزنی – احتمالی برآورد شدهاند را نشان میدهد که

برآوردگر

نتايج برآورد ماکزيمم درستنمايی و گشتاوري وزنی –
بیشینه درستنمايی

-15/17

4/396

-0/56

گشتاوري

-16/12

3/12

-1/94

گشتاوري وزنی – احتمالی

-15/51

4/23

-0/39

احتمالی همانند نتايج جدول  ،1بسیار نزديک به هم است.
مجددا ترجیح ما استفاده از برآورد ماکزيمم درستنمايی است.
لذا براي اين عامل توزيع مقادير فرين تعمیم يافته با = 𝜎
 𝜇 = −15.172 ،4.3963و  𝛾 = −0.5553را در نظر
گرفتیم .ما همچنین آزمون ( 𝐻0 : 𝛾 = 0فرض پیروي از توزيع
گامبل) را انجام دادهايم که  𝑃_𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0.00003شده است
و نشان میدهد که اين فرض رد میشود .شكل ،6نشاندهنده
برازش خوب مدل به دادههاست.

جدول  .4سر حد  Tساله کمینه دماي سالیانه شهر تبريز

رديف

فاصله اطمینان %95

برآورد

سطح دوره بازگشت

1

(- 32/35و )-20/60

-19/38

 10سال

2

( -19/33و )-22/37

-20/91

 20سال

3

( -20/65و )-23/93

-22/80

 50سال

4

( -21/23و )-26/03

-23/63

 75سال

5

( -21/65و )-26/81

-25/01

 100سال

6

( -22/63و )-28/68

-25/66

 200سال
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شکل . 7نمودارهاي ( QQ-plotسمت راست ياال) ،کمینه دماي ساالنه)𝑇𝐴𝑀( با فاصله اطمینان ( %95سمت چپ باال) ،نمودار تابع چگالی (سمت راست پايین) و
همچنین نمودار دوره بازگشت (سمت راست پايین) مدل برازش داده شده  GPDبه مقادير فرين کمینه دماي تبريز

 -2 -3-2برازش توزيع 𝑷𝑮 به کمينه دمای ساليانه

کران پايین با اطمینان  99درصد براي دماي کمینه-26/81 ،

با انتخاب سرحد  -15/8درجه سانتیگراد براي دادههاي کمینه

درجه سانتیگراد با دوره بازگشت  100ساله است.

دماي ماهانه شهر تبريز ،تعداد  41داده که کمینه ماهانه آنها
کمتر از اين سرحد بودند ،انتخاب شده و به آنها به روش
ماکزيمم درستنمايی توزيع 𝑃𝐺 با  𝜎 = 1.44و

=𝑘

 0.3240به دست آمد .با انجام آزمون ( 𝐻0 : 𝑘 = 0فرض
پیروي از توزيع نمايی) 𝑃_𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0.1 ،به دست آمد .پس
فرض ذکر شده مورد پذيرش قرار میگیرد .شكل ،7نشاندهنده
برازش خوب مدل به دادههاست.
شكل  ،8و جدول  ،4نشاندهنده مقادير سرحد 𝑇 ساله کمینه
دماي سالیانه شهر تبريز است .باتوجه به جدول زير بهطور
متوسط هر  20سال يک بار دماي مینیمم از  -20/91درجه کمتر
میشود و يک فاصله اطمینان  95درصدي براي کمینه دماي 20
ساله برابر با فاصله ( -19/33و  )-22/37است.همچنین يک
شکل . 8سرحد  Tساله دادههاي کمینه دماي سالیانه شهر تبريز
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 بحث و نتيجهگيری4
در اين مقاله ضمن بیان دو روش معمول تحلیل مقادير فرين يعنی
استفاده از توزيعهاي مقادير فرين تعمیم يافته و پارتوي تعمیم
 دادههاي مقادير فرين بیشینه و،يافته و برآورد پارامترهاي آنها
 به اين.کمینه دماي شهر تبريز را مورد تجزيه و تحلیل قرار داديم
 را به دادهها برازشGEV  توزيع،ترتیب که ابتدا به روش ماکزيما
( آن را به عنوان سرحد برايμ)  سپس پارامتر میانگین،داده
روش «فزونیها» قرار داده و توزيع پارتوي تعمیم يافته را به
 سپس نیكويی.فزونیهاي بیشتر(کمتر) از آن سرحد برازش داديم
برازش آنها را مورد ارزيابی قرار داديم که نمودارها نشان از
 در نهايت برخی.برازش خوب مدلها به دادهها داشت
پیشبینیها راجع به میانگین دوره بازگشت را براي بیشینه و
،20 ،10  – سال برايT کمینه دماي شهر تبريز با محاسبه سرحد
 محاسبات نشان میدهندکه. سال انجام داديم200  و100 ،50،75
 کران باال براي بیشینه دماي، درصد95  با اطمینان،بطور مثال
 درجه سانتیگراد با میانگین دوره42/56 هواي تبريز برابر با
 ساله و کران پايین براي کمینه دماي هواي تبريز20 بازگشت
20  درجه سانتیگراد با میانگین دوره بازگشت-22/37 برابر با
 درصد براي99  همچنین يک کران باال با اطمینان.ساله است
 ساله100  درجه سانتیگراد با دوره بازگشت46/19 ،دماي بیشینه
، درصد براي دماي کمینه99 و يک کران پايین با اطمینان
. ساله است100  درجه سانتیگراد با دوره بازگشت-26/81
تقدير و تشکر
بدينوسیله از اداره کل هواشناسی استان آذربايجان شرقی که
 تشكر و قدردانــی،دادههاي اين تحقیق را در اختیار قرار دادند
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