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 خالصه

 شدهتصفیهاز آب  توجهیقابلرفت مقادیر  باعث هدر تنهانهباعث نشت جریان از شبکه شده و توزیع آب شهری،  هایشبکه در هالولهشکست 

عبارتند از جنس، سن، طول، قطر  هالولهشکست  متغیرهای ترینمهمد. شوهای مادی و خدمات انسانی پشتیبان نیز می، سبب اتالف سرمایهگرددمی

و تعیین شبکه آب شرب شهری ها در تخمین احتمال شکست لولهیافتن معادالتی که بتوانند به ، جهت آماریدر این مقاله، از چهار روش و 

میان ی های رگرسیونی، رابطهروش کمکموجود و به  هایدادهیل با تحل. ، استفاده شده استشکست دارنددر پارامترهایی که بیشترین تأثیر را 

طی، مدل خعبارتند از: مدل رگرسیون  آماریاین چهار مدل  دست آمده است.پارامترهای تأثیرگذار و نرخ وقوع حوادث به وقوع پیوسته، به

حوادث  شده آوریهای جمعاز دادههای ارائه شده شمنظور ارزیابی رورگرسیون نمایی، مدل رگرسیون پواسون و مدل رگرسیون لژستیک. به

 آماریهای نتایج نشان دادند که از میان مدل استفاده گردید وآب و فاضالب شهر تهران،،  یک قهاز منط 1ی ی توزیع آب ناحیهها در شبکهلوله

 کند. ینیبپیشقادر است وقایع آینده را با احتمال بهتری بررسی شده، مدل رگرسیون لجستیک 

 

 .رگرسیون، شکست لوله، حوادث و اتفاقات، آماری هایمدلآب شهری،  هایشبکهکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1

 
ها لولهکند. پوسیدگی سراسر جهان ایجاد میآب در  یکنندهتأمینهای های زیادی را برای شرکتچالش ها در سیستم توزیع آب،خرابی و شکست لوله

. شکست گرددمیهای تعمیرات ها و افزایش هزینهکه این باعث کاهش ظرفیت حمل آب در لوله گرددمی هاآنها و نشت در منجر به شکست لوله

خصوص تولید آب سالم و بهداشتی در شهرهای مختلف کشور و به. گرددمیو آلودگی آب سیستم  نشانیآتشظرفیت ها همچنین منجر به کاهش لوله

خطوط انتقال و  اندازیراهپذیرد، از استحصال آب از منابع و های هنگفت صورت میطی مراحل مختلف و صرف هزینه زحمت فراوان و تهران با

های تولید، انتقال، تصفیه، ی آن و توزیع در شبکه و رساندن به دست مشترکین و اتالف آب معادل است با افزایش در هزینههای پمپاژ تا تصفیهایستگاه

 .برداریبهرهای هتوزیع و هزینه

ها و های گزاف تعمیر و بازسازی شبکه، یکی از فعالیتمنابع آب قابل شرب و هزینه کمبود با توجه به نقش حیاتی آب در زندگی بشر،

ش شهری است که این امر منجر به کاهش تلفات آب و همچنین کاه رسانیآبهای های مدیریتی، کاهش تعداد حوادث و اتفاقات سامانهتصمیم

عوامل مؤثر در  دستیابی به اهداف مذکور الزم است بررسی کاملی از حوادث و اتفاقات شبکه، منظوربه. شودمیهای تعمیر و نگهداری و بازسازی هزینه

بینی شود دقت خوبی پیش های توزیع باعوامل مؤثر در ایجاد حادثه و در سامانه ها در تعداد حوادث و اتفاقات شبکه،ایجاد حادثه و تأثیر مشخصات لوله

های توزیع ، حدود یک میلیون حادثه در سامانه1711توان اعالم نمود که در سال اهمیت موضوع می تأکیددر  و جهت رفع آن اقدام الزم به عمل آید.

ح به خود اختصاص داده درصد از کل درآمدهای شرکت آب و فاضالب کشور را برای تعمیر، بازسازی و اصال 02آب کشور رخ داده که بیش از 

های نگهداری دهند که میزان هزینهها نشان می. از طرفی دیگر، بررسی[1]های سامانه توزیع بوده استدرصد این حوادث روی لوله 72است که حدود 
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های مختلفی تاکنون روش .[2] است، افزایش یافته 1711میلیارد ریال در سال  074به  1711میلیارد ریال در سال  49و تعمیرات سنتی در بخش آب، از 

 :ها ایجاد شده استی آنقابلیت اعتماد و عمر باقیمانده، هابرای مدل کردن و آنالیز شکست لوله

 سازی فیزیکیمدل (1

 سازی توصیفی مدل (0

 آماریسازی مدل (7

ها در سیستم توزیع العات مربوطه برای این مدلآوری اطجمع ،هاولی به دلیل مدفون بودن لوله گرددمیدر تحلیل فیزیکی نتایجی قوی حاصل 

 یمحاسبهآنالیز توصیفی شامل  گیرد.قرار می های انتقال اصلی مورد استفادهبر است و از این جهت فقط برای لولهو زمان آب کاری دشوار و بسیار هزینه

ی های جامعی دربارهدادههایی قابل استفاده است که این روش در لوله هاست.دید کلی راجع به الگوی شکست در لولهایجاد یک  منظوربهتوصیفی  آمار

باشند، لذا از روش های در دسترس سیستم توزیع آب در این سطح نمیغالباً داده که ییآنجاوجود دارد و از  هاآنها و شکست در های لولهویژگی

های مورد نیاز و زیرا استراتژی مدل کردن برای به حداقل رسانیدن داده گرددمیاده ط توزیع در شکست استفهای خطورفتار لوله بینیبرای پیش آماری

ی الگوی دید کلی مناسبی درباره آماریهای مدل .سازی استهای قبلی یک عامل کلیدی در مدلدر نظر گرفتن این واقعیت است که تعداد شکست

های ی لولهکند. اکثر قواعد موجود جهت ارزیابی عملکرد آیندهبا دقت بیشتر کمک می اهآنها ایجاد کرده و به کمی سازی روند وقوع شکست لوله

 شامل هاآنهایی از . مثالاندیقبلهای سن لوله و تعداد شکست بر اساسفقط  هاآنتعویض یا تعمیرات ی فرسودگی و اخذ تصمیماتی درباره در حال

ی ها مورد نیاز است. طبیعت پیچیدهتکمیل و تأیید این روش منظوربهباشند. از این جهت مطالعاتی می [4] 0زمانی نماییمدل [3]  1زمانی مدل خطی

ی بینی کنندههای پیشبه مدلتالش بیشتر برای دستیابی  باعثآب،  و سیستم توزیع های هر شبکهدر لولهمکانیسم شکست و متغیر بودن نرخ شکست 

 ها بسیار به صرفه است. انجام بررسی و اخذ تصمیماتی راجع به لوله منظوربهشکست  آماریهای تحلیل .[5]های آینده استشکست

 استفاده کرد. هاشناخت الگوی شکست لوله برای هاآنبدست آمده و بتوان از  آماری هایمدلیافتن معادالتی است که از هدف از این تحقیق، 

و  ,. 7و مدل خطی تعمیم یافته لجستیک 0مدل خطی، مدل نمایی، مدل خطی تعمیم یافته پواسوناز  اندعبارتهای به کار رفته در این تحقیق مدل

 ، سن لوله و فشار داخلی لوله .اند از قطر لوله، طول لوله، جنس لولهکار رفته عبارتبه متغیرهای

 
 

 هاروشمواد و  .2

 
ای از جمله مهندسی، فیزیک ط بین متغیرها است. رگرسیون تقریباً در هر زمینهسازی ارتبابرای بررسی و مدل آماری هایروشجمله  روش رگرسیون از

حائز در رگرسیون  آنچه و است آماریهای در بین تکنیکبینی مورد استفاده است. تحلیل رگرسیونی، پرکاربردترین روش برای برآورد و پیش غیرهو 

بینی یا برآوردهای الزم آمده، پیش دست بهی و از روی معادله بدست آمدهی بین متغیرهاست ای که بیانگر رابطهباشد، این است که  معادلهمی اهمیت

 در این تحقیق از چهار مدل رگرسیونی به شرح زیر استفاده شده است : گیرد.را انجام 

 

 خطی رگرسیون مدل-2-1
 

 است. iXتابعی از متغیر توصیفی  Yدر این مدل فرض بر آن است که متغیر 

                                                                                                                                      (1)     

خطاها با میانگین صفر و  فرض این که مقدار خطا با    شوند. اند ) پارامترهای رگرسیون( که برآورد میمقادیر ثابت 0βو  iβ در این معادله

 Shamir and  از لوله و سن لوله، اولین بار توسط های یک بخشی خطی بین تعداد شکسترابطه. [6] اندواریانس نامعلوم، توزیع نرمال دارند و مستقل

Howard [7] (  مطرح گردید.0) یمعادله نظیر 

                                                 
1 Time linear model 
2 Time exponential model 
3 Poisson generalized linear model 
4 Logistic generalized linear model 
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                                                                                                                                                     (0)  

این نتایج حاصل باشد. سن لوله در اولین شکست می Aپارامتر رگرسیون و  k˳ ها در سال در هر قطعه از لوله،تعداد شکست Nدر این معادله 

ها و نرخ ای خطی منفی بین قطر لولههمچنین دریافتند که رابطه هاآنباشند. میکانادا  Winnipeg سال در شهر  12های شکست در طی از بررسی داده

 عکس دارد. ها رابطه خ شکست در لولهها با نراین مطلب است که قطر لولهوجود داشته که مؤید  هاآنشکست در 

ی اولیه ( اعمال شد، عواملی مانند جنس لوله، طول لوله، فشار داخلی لوله و قطر لوله به معادله1ی )در تحقیق حاضر، با تغییراتی که در فرم ابتدایی رابطه

 ( آمده است.7ی )اصالح شده در رابطهکه فقط شامل زمان بود اضافه شدند. مدل 

     (7)  

و   اتهیلنپلهی PEچهدن،  GCIیهل، اداکت DIآزبسهت،  ACسن لولهه،  Ageقطر لوله،  Dفشار داخل لوله،  P ها،تعداد شکست Nکه در آن 

PVC سی، است.ویی پیلوله 

 

 نمایی رگرسیون مدل-2-2

تری از توابع است. فرم کلی یک مدل رگرسیون غیر خطی خطی برای سطح وسیعرسیون غیرگخطی است.  کاربرد راین مدل نوعی مدل رگرسیون غیر

 عبارت است از:

                                                                                                                                                 (9) 

مانده است. این مدل معموالً به مدلی که میزان خطای باقی εو ... و  1βو 0βخطی با پارامترهای غیر تابعیک  ,βf(x(متغیر وابسته،  yکه 

شود و فرضیات یک مدل رگرسیون یابد و سپس مثل یک مدل رگرسیون خطی برازش داده میخطی است، تغییر شکل می ،رگرسیون آن پارامترهای

 .طیف وسیعی از توابع را برازش دهند تواننداین است که میخطی های غیرترین مزیت مدلشود. بزرگمدل تغییر شکل یافته اعمال می مورد درخطی 

Shamir & Howard  هاآنی های آن به کار بردند. مدل ارائه شدهی نمایی بین سن لوله و شکستخطی را برای یافتن رابطهتحلیل رگرسیون غیر 

 .[7] نشان داده شده است (5)ی در معادله

                                                                                                                                    (5) 

N(t) 0 (سال، ها در واحد طول در تعداد شکستN(t  ها در واحد طول در سال نصب لوله ،تعداد شکست t  زمان بین شکستگی یک سال تا

 است. yr-1 ضریب نرخ شکستگی در Aو   t سن لوله در زمان  g سال شکستگی قبلی،

 :کامل شده است ( 6) یشکل معادله ثر دیگر بهارامتر مؤاضافه کردن دو پاین معادله با 

                                                                                                                   (6)     

قباًل دچار حداقل یک شکست شده  ای کهند که لولهامشاهداتی است که مؤید این موضوع اساس برهای قبلی لوله، بیانگر تأثیر شکست 1Cکه 

 های چدنی با قطر متفاوت است.بیانگر تفاوت نرخ شکست در لوله 2Cباشد، احتمال شکست مجدد آن بیشتر است و

 

 پواسون ییافته تعمیم خطی مدل-2-3

 

ها، پاسخ میانگین یک دهد. این مدلتعمیم می ،مارشیهای ش، کاربرد رگرسیون خطی را برای اعمال روی داده(GLM)های خطی تعمیم یافتهمدل

های گسسته )شمارشی( و فرضی برای داده1  (pdf)کنند. که مبتنی بر یک تابع توزیع احتمالبینی مرتبط میتوزیع شرطی خاص را به یک تابع پیش

مدل پواسون مدلی است که به طور متداول  [8].دهندد ارتباط میهمچنین یک تابع اتصال هستند که پارامترهای تابع توزیع احتمال را به متغیرهای موجو

بردار  =اگر  گیرد.های شمارشی مثل شکست در یک سیستم زیرساختی مورد استفاده قرار میبرای آنالیز رگرسیون داده

سیستم مورد نظر در این  شود.نمایش داده می ام با  iی ای قطعههباشد، تعداد شکست ام سیستم  iی متغیرهای کمکی از قطعه

 ها خواهند بودتحقیق، سیستم توزیع آب و قطعات آن قطعات لوله

شرطی  کند که میانگینی متغیرهای مستقل مشخص میها، به شرط مقادیر مشاهده شدهمبنای توزیع پواسون برای آماره یک مدل رگرسیونی بر

                                                 
1 PROBABILITY DISTRIBUTION FUNCTION  
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از پارامترهای  n×1بردار داده شده است،که در آن  (1) یشمارهی از مقادیر متغیرهای مستقل، طبق معادله  ها در یک تابع پیوستهمارآ

 رگرسیون است.

 |                                                                                                                                          )1( 

 ( است.1ی )، به شکل معادلهدر مدل رگرسیون پواسون، برای مقادیر صحیح  ، تابع چگالی احتمال مفروض برایبا داشتن 

(1)   

 برای مثال، به شکل زیر فرض شده است: برای تعیین میانگین شرطی،تابع اتصال لگاریتمی در اینجا 

)=exp( )                                                                                                                                          (4) 

ها در این روش ماندهاند. اما فرض توزیع نرمال باقیی تعمیم یافته فرض بر آن است که متغیرهای توصیفی، مستقلهای رگرسیون خطدر روش

 ی خطی پواسون فرض بر این است که میانگین شرطی و واریانس شرطی، برابرند:یافته وجود ندارد. هرچند که در مدل تعمیم

                                                                                                                                              (12) 

 ( است: 17( و )10( و )11)به شکل معادالت  اینجای پواسون در مدل خطی تعمیم یافته

                                                                                                                                (11) 

 ) 

                                                                                                                                                                                         (01)    

 
                                                                                                                                                                        (71)  

 باشند.اند و متغیرهای مستقل، مطابق آنچه در بخش قبل توضیح داده شده، میپارامترهای رگرسیون iβها، تعداد شکست Yکه در آن 

 

 ی لجستیک)رگرسیون لجستیک(مدل خطی تعمیم یافته-2-4

 

از متغیرهای توصیفی  یت گروه، از یک دستههای گسسته، مثل عضواست. این مدل احتمال خروجیی خطی این روش نوعی دیگر از مدل تعمیم یافته

سازد. در کل، متغیر پاسخ، دو بخشی است. مثاًل حضور یا غیاب، که امکان دارد گسسته، پیوسته، دوبخشی یا ترکیبی از این دو باشند را فراهم می

ی زمانی م وقوع شکست در یک لوله در یک بازهآب بررسی وقوع یا عد یکنندهتأمینهای ی شرکتدر بسیاری از موارد دغدغه موفقیت یا شکست.

های زیاد برای آن است. متغیر وابسته یک و صرف هزینهها در آن لوله. گاهی حضور یک شکست دلیل نیاز به تعمیرات خاص است و نه تعداد شکست

خواهد بود. در این مدل لزومی ندارد  1غیر پاسخ ای رخ دهد مقدار متی زمانی، در لولهوقتی حداقل یک شکست در یک  بازهمتغیر باینری است که 

داشته باشند. در مدل لجستیک  (P-1)با احتمال  2و مقدار  Pرا با احتمال  1توانند مقدار . متغیرهای مستقل میمتغیر مستقل توزیع نرمال داشته باشد

 آمده است. (19ی)آن است در معادله 1به لجیت Pی یل یافتهارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته خطی نیست. یک تابع رگرسیون لجستیک که تبد

                               (19 )                                                                                      

اند. یک فرم جایگزین برای این متغیرهای مستقل ها ix و صیفیضرایب رگرسیون برای متغیرهای تو iβپارامتر ثابت رگرسیون،  αدر اینجا 

 ( نشان داده شده است.15)ی در معادله مدل، مدل لجیت است که در آن تابع اتصال یک تابع لجیت است. این تابع

                                                                                      (15)   

 آمده است: (16ی)ی خطی که پیشنهاد شده در معادلهیافتهمدل لجستیک تعمیم 

      (16)      

P(x)  ،احتمال وقوع شکستP(x)-1  ،احتمال عدم وقوع شکستα  و  مبدأعرض ازiβ شوند.اند که برآورد میها پارامترهای رگرسیونی 

                                                 
  LOGIT 1   
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 پایلوت مطالعاتی .3

 
مشترک داشته است و تعداد  91501تعداد  1716این ناحیه در سال  قه شمیرانات تهران است.از نواحی سه گانه منط 1ی پایلوت مورد مطالعه، ناحیه

. بنابراین باال بودن آمار حوادث در این ناحیه ضرورت امر تحقیق در [9] باشندمورد می  65222برابر با  1716تا آذرماه  1717حوادث ثبت شده از تیرماه 

آوری اطالعات، در نهایت پارامترهای جنس، قطر، طول، فشار و سن لوله جهت های موجود در جمعمحدودیتبه دلیل  دهد.این زمینه را نشان می

استفاده شده  PVCو  اتیلنپلیهای داکتایل، آزبست، چدن، هایی با جنسی مورد مطالعه عمدتا از لولهمنطقهبررسی در این تحقیق انتخاب شدند. در 

 ( آمده است.1)های ورودی در جدول ای از داده. خالصهباشدسال می 04( حدود 1716آذرماه سال )تا  هااست و میانگین سن لوله

 

 ورودی هایداده یخالصه - 1جدول

 انحراف معیار میانگین واحد توضیحات متغیر

NB  1215/2 ندارد تعداد شکست  045/1  

D 11/119 متریلیم قطر لوله  70/91  

AC 146/2 ندارد سیمان آزبست  741/2  

DI 551/2 ندارد داکتایل  946/2  

GCI 127/2 ندارد چدن  016/2  

PE 161/2 ندارد لنیاتیپل  761/2  

Age 111/04 سال سن لوله  6/4  

P 611/2 16/7 اتمسفر فشار  

L 19/616 متر طول لوله  71/552  

 

 نتایج .4
 

 آمده است. دست بهپارامترهای تأثیرگذار و نرخ وقوع حوادث به وقوع پیوسته،  میانی های رگرسیونی، رابطهبا تحلیل آمار موجود و به کمک روش

برای تحلیل  رفته است. کار بهها سازی تعداد و احتمال شکست در لولهچهار روش رگرسیونی برای مدلدر این تحقیق طور که قباًل گفته شد، همان

سپس، ابتدا در  های موجود برازش یافت.تفاده قرار گرفت. در ابتدا مدل به تمام داده، دو رویکرد کلی مورد اسهاروشهای حاصل از هریک از مدل

های موجود، برای از آنجا که در دادههای آزمون استفاده شد. مانده، به عنوان دادهباقی  %72سازی و از های مدلعنوان دادهها بهداده  %12یک مرحله از 

های داد، اگر لولههای مشاهده شده نشان میشکستبینی را در برابر تعداد اشت که مقادیر مشاهداتی متغیرهای پیشهر لوله تنها یک ردیف داده وجود د

ماند و در نتیجه نتایج ها باقی نمیی دادهصفری در مجموعهشدند، دیگر هیچ شکست ها حذف میی دادههای صفر از مجموعهدارای تعداد شکست

های مربوط به . لذا ردیفیافتها به حدود نصف کاهش میشد. ضمناً تعداد دادهبرآورد مییر قرار گرفته و دچار بیش ها احتماالً تحت تأثمدل

 :شودمیچهار مدل توضیح داده  نتایج استفاده از هردر این قسمت  ها حفظ شدند.ی دادههای صفر در مجموعهشکست

 

 خطی مدل-4-1
 

برای متغیرهای مختلف محاسبه شد، متغیرهایی که سطح  p-valueفرض معناداری،  و با استفاده از آزمونداده شدند ها به مدل خطی برازش داده ابتدا
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و تعداد  هاآنها به مدل بعدی حذف شدند، به عبارتی ارتباط معناداری بین ( در برازش داده1/2از  تربزرگ p-valueمعناداری پایینی داشتند) با 

از  ترکوچک p-valueتمام متغیرهای موجود در مدل سطح معناداری باالیی داشته باشند) یابد که چرخه تا زمانی ادامه میاین وجود ندارد.  هاشکست

  .( نشان داده شده است11)ی ترین مدل خطی، مدلی بود که در معادله(. در نهایت مناسب221/2

                                                                                                           (71 )  
 

 مدل نمایی-4-2

 

یک انتخاب نامناسب منجر به دستیابی به یک مدل غیر بهینه   خطی، به مقادیر اولیه برای پارامترهای مدل نیاز دارد.برازش یک مدل رگرسیون غیر

 ست:( آمده ا11ی )در معادله . مدل رگرسیون نمایی شودمی

               (81   )  

لوله با جنس داکتیال،  DIی آزبست، جنس لوله ACفشار داخلی لوله،  Pطول لوله،  Lسال،  5/7ها در تعداد شکست NBدر این معادله 

GCI ی چدن و لولهPE با افزایش طول لوله تعداد  برای متغیرهای موجود، 11پارامترهای برآورد شده در معادله  اساس بر است. اتیلنپلیی جنس لوله

ی عکس وجود دارد و استفاده از جنس داکتایل با کاهش معناداری تعداد حوادث های آن رابطهها افزایش یافته و بین قطر لوله و تعداد شکستشکست

 همراه بوده است.

 

 پواسون ییافته یمتعم مدل خطی -4-3
 

سهطح متغیر ابتدایی آغاز شده و سپس در طی عملیاتی گام به گام، در هر مرحله متغیری که  4سازی با های خطی و نمایی، مدلدر این مدل نیز مشابه مدل

باقی ماندند. سهطح  9متغیر کمکی در مدل شماره  5معناداری پایینی داشت، حذف شده و برازش مجددا با متغیرهای باقیمانده انجام شد و در نهایت تعداد 

 است. تعریف شده  25/2معناداری روی 

 آمده است.( 14)آمده در معادله  به دستمدل 

                                               (14  )      

ی داکتایل. با تعریف سطح معناداری و جنس لوله  (D)، قطر لوله (P)، فشار داخلی لوله (L)از: طول لوله اندعبارت( 14متغیرهای موجود در مدل )

ها با افزایش طول لوله دارند. در این مدل تعداد شکست آماریاز لحاظ ی داکتیل باالترین سطح معناداری را ی فشار و جنس لوله، متغیرها25/2روی

  .گرددمیها کاهش تعداد شکستهای داکتایل منجر به چنین استفاده از لولهیابند. همافزایش و با افزایش قطر، کاهش می

 

 لجستیک ییافته تعمیم خطی مدل-4-4
 

به ازای هر   ، در مواقعی که با تعداد زیادی از صفرها روبرو هستیم، طراحی شده است.1و  2های باینری برای کار با داده اییژهوطور لجستیک به مدل 

ی زمانی ثبت وله در طی بازهوجود دارد. چنانچه یک ل گیری شده، شامل متغیرهای پاسخ و متغیرهای مستقل ، یک دسته از متغیرهای اندازهقطعه لوله

مدل لجستیک برازش  های موجود با خواهد بود. داده 1قدار مکرده باشد، متغیر پاسخ  (، حداقل یک شکست را تجربه17-16آوری شده )های جمعداده

 معنادارند: 25/2، در سطح آماریدهد که متغیرهای زیر از لحاظ نتایج برازش نشان می و شدند

 طول لوله 

 لوله فشار 

 سن لوله 

 ی داکتایل و چدنمتغیرهای جنس لوله 

 است. نشان داده شدهشده (  مدل نهایی با پارامترهای برآورد 02ی )در معادله
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                          (02)  

هها و ایل باعث کاهش تعهداد شکسهتبا جنس چدن داکت هاییلوله ازچنین استفاده یابد، همهای مدل افزایش میبا افزایش طول و سن لوله، تعداد شکست

 تعریف شده است. 25/2. سطح معناداری این آزمون روی گرددمیها های چدنی باعث افزایش شکستده از لولهبرعکس، استفا

ی مربهوط بهه جهنس چنهین، پارامترههای شکست بهاالتر اسهت. ههمبیشتر، احتمال تجربههای با طول دهد که در لولهمقادیر پارامترهای رگرسیون نشان می 

  های جنس چدن خاکستری، احتمال شکست باالتر است.ی با جنس داکتایل، احتمال شکست کمتر و در لولههااند که در لولهها، گویای این مطلبلوله

 

 . تحلیل نتایج 5

سهاله نشهان داده شهده اسهت.  5/7رکهورد  های رگرسیون خطی و رگرسیون نمایی و مدل پواسهون بهرایهای نکویی برازش، برای مدلآماره 0در جدول 

 و صحت سنجی متقابل، آمده است.  بررسی شده، به ترتیب برای آزمون فرض و خطامدل  سه درمیانگین مربعات خطاها  6و  7چنین در جداول هم

 
 پواسون وهای رگرسیون خطی و نمایی های نکویی برازش برای مدلآماره خالصه-2جدول 

  

Log likelihood AIC Deviance GCV 

 1.42 1101.88 2488.83 1240.41- مدل رگرسیون  خطی 

 1.32 1016.7 2434.16 1209.08- مدل رگرسیون  نمایی 

 1.32 991.36 1811.5 900.75- ی خطی پواسونمدل رگرسیون تعمیم یافته

 

تر است. از مقادیر را در این سه آماره دارد، مدل مناسب ، مدلی که کمترینGCVو  (Deviance)، انحراف AICبا در نظر گرفتن مقادیر 

رسد که کیفیت نتایج موجود به نظر می اساس بر، مدل با بیشترین مقدار این آماره مدل بهتری است. (LL)سوی دیگر، با در نظر گرفتن لگاریتم احتمال 

 دهد.ها را به شکل بهتری برازش میهاست و مدل پواسون دادها تقریباً  مشابه بینیمدل خطی و نمایی در پیش

 

 

 گیرینتیجه .6

 
ی های مدل رگرسیون خطی، مدل رگرسهیون نمهایی، مهدل رگرسهیون خطهی تعمهیم یافتههمختلف  تحت عنوان آماریاز چهار مدل انجام شده در تحقیق 

ها با مدل خطی نشهان بررسی نتایج برازش داده است. اده شدهاستف های لجستیک، برای بررسی شکست در لولهپواسون و مدل رگرسیون خطی تعمیم یافته

است که مقهدار بسهیار  11/2در این مدل برابر  2R. مقدار  مناسب نیستی توزیع آب ، برای مدل کردن قابلیت اعتماد سیستم شبکهخطی دهد که  مدلمی

دههد ، نشهان مهی11 یمدل نمایی ارائه شهده در رابطهه باشد.رهای موجود میها و متغیشکستی بین خطی بودن رابطهکمی بوده و این مسئله حاکی از غیر

ی چنهین اسهتفاده از لولههیابهد. ههمها کاهش مییابد و با افزایش مقادیر متغیرهای قطر، تعداد شکستها افزایش میکه با افزایش طول لوله، تعداد شکست

هها ی مسهتقیم بها افهزایش تعهداد شکسهت، رابطههاتیلنپلیهای با جنس سیمان آزبست، چدن و لوله ها و برعکس استفاده ازداکتایل باعث کاهش شکست

 .دارد

نمهایی بهرای مهدل و لگهاریتم درسهت  (D)، انحرافAIC مقادیردهد که ر سه مدل خطی، نمایی و پواسون نشان میی معیارهای نکویی برازش دمقایسه

از مهدل در نهایهت  در این مدل کمتر از دو مدل دیگر است. AICچنین مقدار انحراف و همقرار دارد. پواسون نسبت به دو مدل دیگر در وضعیت بهتری 

در آن  هالولههمهوثر در شکسهت  متغیرههایاستفاده گردید و محاسبات نشان داد که این مدل به دلیل اینکه کلیهه ی لجستیک، رگرسیون خطی تعمیم یافته

و  در تخمهین تریمناسهبتهوان گفهت مهدل لجسهتیک، مهدل در مجموع مهی نماید. بینیپیشرا  هالولهشکست  ندتوایم تریمناسببصورت  وجود دارند

ی ، متغیهر جهنس لولههههای ارائهه شهدهدر تمام مدل .باشدسه سال و نیم  می طی بازه های سیستم توزیع پایلوت مورد نظر دربینی احتمال شکست لولهپیش
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آوردن نتایج با قطعیت بیشتر نیهاز  به دستبرای باشد. می، در مقایسه با دیگر متغیرهای مستقل هادر کاهش تعداد شکست توجهیقابلچدن داکتایل عامل 

واقعهی در  ههایدادهآوردن  بهه دسهتکه در این تحقیهق امکهان آن میسهر نبهود و ضهرورت دارد کهه بها  باشدیمبا بازه زمانی بیشتر  هایدادهبه استفاده از 

بیشهتر  یقتحقاین نکته نیز الزم است گفته شود که در این تحقیق اطالعات مربوط به فشار در پایلوت نیاز به  تحقیق را ادامه داد.،  تریطوالنمانی ز یهابازه

 دست یافت. اهلولهدر رابطه با ارتباط بین فشار و شکست  ترییقدقمد نظر قرار گیرد تا به نتایج  بایدیمداشته است که حتما در ادامه تحقیق 
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