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بررسي آشوبناکي و بازسازی فضای فاز دينامیکي بارش در مقیاسهای روزانه ،هفتگي و ماهانه
(مطالعۀ موردی :حوضۀ قرهسو در کرمانشاه)
محمد ذونعمت کرماني ،*1خاطره امیرخاني ،2مجید رحیمپور
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 .1عضو هیات علمی ،بخش مهندسی آب ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 .2کارشناس ارشد مهندسی منابع آب ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
(تاریخ دریافت - 1394/01/29 :تاریخ تصویب)1394/03/09 :

چکیده
در تحقیق حاضر آشوبپذیري سري زمانی بارش در مقیاسهاي روزانه ،هفتگی و ماهانه در ایستگاههاي پلکهنه و قورباغستان
واقع در حوضۀ رودخانۀ قرهسو شهر کرمانشاه بررسی شد .در ابتدا بههمنظهور ارزیهابی تصهادفی نبهودن دادههها ،آزمهون روش
دادههاي جایگزین مدنظر قرار گرفت .سپس واکاوي غیرتناوبی بودن سريهاي زمانی بها اسهتفاده از آنها یز تهوان ایها ان ها
گرفت .نتایج بررسی آشوبناکی نشان داد که براساس دو روش توان یاپانوف و بُعد همبستگی ،سري زمهانی بهارش در مقیهاس
روزانه آشوبناک نیست و رفتاري کامالً تصادفی دارد ،درحا ی که در دو مقیاس هفتگی و ماهانه داراي رفتاري آشهوبناک اسهت
(وجود بزرگترین نماي مثبت یاپانوف و بُعد همبستگی بین  4تا  .)7در ادامه ،بازسازي فضاي فاز با بهکهارگیري شهیوۀ زمهان
تأخیر و بُعد محاط (تعبیه) صورت پذیرفت (ابعاد محاط بین  7تا  10و زمان تأخیر بین  2تا  4براي ایسهتگاه پهل کهنهه ابعهاد
محاط بین  9تا  19و زمان تأخیر بین  2تا  3براي ایستگاه قورباغستان) .یافتههاي تحقیق مبین تصادفی بودن سريههاي زمهانی
بارش در مقیاس کوتاهمدت (روزانه) و آشوبناک بودن آنها در مقیاسهاي میانمدت (هفتگی و ماهانه) است.
واژههای کلیدی :بُعد همبستگی ،توان یاپانوف ،حوضۀ آبریز قرهسو ،سري زمانی بارش ،نظریۀ آشوب.

* نویسندۀ مسئول

E-Mail: zounemat@uk.ac.ir
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مقدمه
با وجود روابط غيرخطي ،عدد طط يدت و عدد ردرا ت و
ویژگيهاي متغير زماني و مکاني سيستمهاي گردش آبدي،
ه ديچی دک از مدددلهدداي آمدداري و مفهددومي پيشنهادشددد
نتوانستهاند مدل برتدر و تواندا بدهمنظدور اگووسدازي دطيد
شناخته شوند .امروز شبکههاي غيرخطي بهعنوان یکدي از
سيسددتمهدداي فراکاوشددي در شددبيهسددازي و پدديشبينددي
پدید هاي پيچيد  ،استفاد مي شوند؛ در این ميان تواندایي
شبکه هاي عصبي مصنوعي بهعنوان مدل هاي ج بۀ سديا ،
در مدگسازي بسياري از سيستمهاي غيرخطي تبيين روابط
پيچيدۀ اکم براین فرایندها محرز شد است [ .]3، 22در
ميان سيستمهاي فراکاوشدي ،بده تئدوري آشدو بدهدگيد
داشتن خارديت دینداميکي غيرخطدي و طط دي بدودن ،در
شبيهسازي فرایندهاي پيچيد توجده خاردي شدد اسدت.
تئوري آشو را اوگين بار در سال  1965دانشمندي بهندا
ادوارد گورنز در هواشناسي بهکار برد .انودارۀ ارد ي تئدوري
آشو این است که در هر بينظمي ،نظمي نهفته است؛ بده
این م نا که نباید نظم را تنها در یک مقيداس جسدتوجدو
کدرد ،پدیدد اي کدده در مقيداس مح دي ،کدداماً تصددادفي و
پيشبينيناپذیر بهنظر مي رسد چه بسا در مقياس بزرگتر،
کاماً پایا و پيش بينيپذیر باشدد [ .]10در زميندۀ کدارکرد
تئوري آشو  ،سه مزیت عمد براي تح يد سيسدتمهداي
هيدددروگوكیکي وجددود دارد  .1بددراي سيسددتم بددهشدددت
غيرخطددي اجراشدددني اسددت؛  .2بددهطددور طبي ددي همددۀ
دیناميک هاي مهم سيستم را محاسبه ميکند؛  .3اطاعات
و روابط سيستم را بدون نياز بده کشدق طدوانين یدا روابدط
تحت دیناميک کشق مي کند .تح ي آشدو  ،یدک رابطده
براي استخراج مدل متداول تهيه نمديکندد ،امدا اطاعدات
ارزشمندي دربارۀ همۀ سيستمهاي دیناميکي براي کداربرد
ک ي ،از طبي پيشبيني داد ها استخراج ميکند [.]18
یک دي از مهددمتددرین پدی دد هدداي مددر ر در فرایندددهاي
هيدروگوكیکي بارش است که شناخت رفتار آن ،گا ارد ي
مدگسازي و مدیریت سایر پدید هاي هيدروگوكیکي است .با
توجه به موارد ذکر شد  ،بررسي وض يت دینداميکي سدري
زماني بدارش مدي تواندد در انتخدا و گدزینش مددلهداي
مناسب براي شبيهسازي یا پيشبيني آن راهوشا باشدد .در
همين راستا ،با بررسي تصادفي یدا آشدوبناب بدودن سدري
زماني مورد نظر ،که هدد ارد ي تحقيد پديشرو اسدت،
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ميتوان به اطاعدات ارزشدمندي دربدارۀ نحدوۀ رفتدار ایدن
پدید دست یافت .در ادامه پژوهشها و تحقيقدات در ایدن
زمينه م رفي و بررسي ميشوند.
جاوایاردنا و الي [ ]10آشوبناکي بارش و دبي روزانده را
بهترتيب در سه و دو ایستوا هيددرومتري در هند کند
بررس دي کردنددد .آنهددا روشهدداي بُ ددد همبسددتوي ،نمدداي
گياپانو  ،آنتروپي کوگموگرو و روش پيشبيني غيرخطدي
( )ARMAرا بددهکددار گرفتنددد .نتددایج ،وجددود آشددو در
داد هدداي بددارش و دبددي در هندد کندد را نشددان داد.
سدديواکومار و همکدداران [ ]19روش بُ ددد همبسددتوي را
بهمنظور بررسي رفتار آشوبناب در بارش شش ایسدتوا در
سددنواپور بددهکددار گرفتنددد .نتددایج بررس دي نشددان داد کدده
سري هاي زماني روزانۀ بدارش در سدنواپور ،یدک سيسدتم
آشددوبي بددا بُ ددد کددم اسددت .سدديواکومار و همکدداران []19
آشوبناکي فرایند بارش-روانا ماهانده در وضدۀ رودخاندۀ
گوتا در سوئد را بدا اسدتفاد از روش بُ دد همبسدتوي روي
سريهاي بارش ،روانا و ضدرایب رواندا بررسدي کردندد.
نتایج مبين آشوبناکي فرایند بارش-روانا وضدۀ مدذکور
است .سيواکومار [ ]20با استفاد از نظریۀ آشو به بررسي
دیناميک بارش در مقياسهاي مخت ق زماني پرداخت .وي
داد هداي بدارش در چهدار مقيداس زمداني روزانده ،دوروز ،
چهار روز و هشت روز را طي  25سال در وضۀ رودخاندۀ
گيق در ميسيسيپي تجزیهوتح ي کرد و بهمنظور نشدان
دادن رفتار دیناميکي بارش از روش بُ دد همبسدتوي بهدر
گرفت .بُ د همبستوي محاسبهشد  ،رفتار آشدوبي در همدۀ
مقياسهاي بررسيشد را تأیيد مديکندد .مِدن و همکداران
[ ]11آشوبناکي بارش ماهاندۀ منداط تهدهاي سديچوان در
چين را با استفاد از روش بُ د همبستوي و بازسازي فضاي
فاز و آنتروپي کوگموگرو بررسي کردند .آنها بدا توجده بده
محاسبه بُ د همبستوي و آنتروپي کوگموگرو که بهترتيب
 4/022و  0/25بود ،نتيجه گرفتند که بارش ماهانه در این
منطقه رفتاري آشوبناب نشان ميدهد .دهانيا و کومدار []9
به بررسي آشوبناکي بارش روزانه با استفاد از مجموعههاي
غيرخطي پرداختند .آنهدا از داد هداي بدارش سده منطقدۀ
مخت ق از کشور هند مربوط به سدالهداي  1955-2000و
بهمنظور بررسي آشوبناکي از روش بازسدازي فضداي فداز و
بُ د همبسدتوي و نمداي گياپدانو اسدتفاد کردندد .نتدایج
بيانور آشو کدمبُ دد در سدري زمداني بدارش در هدر سده
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منطقه است .ذون مت کرمداني و کيشدي ] [23بده بررسدي
خصوردديات امددواج دریددایي بددا اسددتفاد از نظریددۀ آشددو
پرداختند .بررسيهدا ،آشدوبناکي امدواج باداگقدایي را نشدان
ميدهد.
پژوهشوران کشورمان نيدز تحقيقداتي را بدا اسدتفاد از
نظریۀ آشو دربارۀ پدید هاي مخت ق هيدروگوكیکي انجا
داد اند که از آن جم ده مديتدوان بده تحقيقدات فدرزین و
همکاران [ ،]5طرباني و همکاران [ ،]6سنزاد و همکاران
[ ،]2مرادي زاد و همکاران [ ،]8گطقاگ هي و همکاران []7
و انيس سيني و همکاران [ ]1اشار کرد .در ایدن ميدان،
فرزین و همکاران [ ]5آشو پذیري سري زمداني بدارش را
با استفاد از ترسيم فضاي فاز و روش بُ دد همبسدتوي بدر
روي بارش ماهانه در دریاچۀ اروميه تح ي کردند .آنهدا بدا
استفاد از اگووریتم گراسبرگر -پروکاشيا ،بُ دد همبسدتوي
سري زماني بارش را محاسبه کردند که مقدار غير ردحيح
این کميت اکي از رفتار آشدوبناب ایدن سدري زمداني در
دریاچۀ اروميه است .کين و همکاران ] [14بده پديشبيندي
ساالنۀ روانا رودخانۀ یان تسۀ چين بدا اسدتفاد از روش
نزدیکترین همسایوي بدر مبنداي مفداهيم نظریدۀ آشدو
پرداختند .نتایج بيانور طاب يت زیاد این روش در پيشبيندي
ساالنۀ روانا است.
مقاگۀ اضر به بررسي رفتدار دینداميکي سدري زمداني
بارش از دیدگا تئوري آشو ميپردازد .در ابتددا تصدادفي
نبددودن سددري زمدداني بددارش در دو ایسددتوا پ د کهندده و
طورباغستان واطع در وضۀ آبریز طر سو با اسدتفاد از روش
داد هاي جایوزین بررسي شد .در ادامه طط ي نبودن سري
زماني با توجه به تناوبي نبودن آنها و با بدهکدارگيري روش
آناگيز توان طيفي بررسي شد .سهس آشوبناکي سري زماني
بارش در مقياسهاي زماني روزانه ،هفتوي و ماهانه ارزیابي
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شد و در پایان ،فضاي فاز دیناميکي سري زمداني بدا توجده
به روش زمان تأخير و بُ د محاط بازسازي شد.
مواد و روشها
منطقۀ تحقیق

استان کرمانشا با مسا ت  24361کي ومتر مربع در دود
 1/5دررد از کد مسدا ت ایدران را در بدر گرفتده اسدت.
ميانوين بارش ساالنۀ استان کرمانشا  485مي يمتر است.
وضۀ آبریز طر سو به مختصات جغرافيایي  34درجه و 24
انيه تا  34درجه و  55دطيقه و  8انيۀ عرض شماگي و 46
درجه و  22دطيقه و  26انيه تا  47درجه و  22دطيقه و 5
انيۀ  7طول شرطي با مسا ت  5442/7کي دومتر مربدع از
وضه هاي داخ ي استان کرمانشدا و زیرمجموعدۀ وضدۀ
آبخيز کرخه است .این وضه از وضههاي سرشاخۀ کرخه
اسددت و از جنددو اسددتان کردسددتان آغدداز مدديشددود و تددا
جنو شرطي استان کرمانشا ادامه ميیابد [.]4
بهمنظور بررسي سري زمداني بدارش وضدۀ طدر سدو،
اطاعددات الز از سددازمان آ منطقددهاي غددر در اسددتان
کرمانشا براي دو ایسدتوا پد کهنده (داد هداي روزانده از
تاریخ  1مهر  1367تدا  31شدهریور  )1374و طورباغسدتان
(داد هداي روزاندده از تداریخ  1مهددر  1371تدا  31شددهریور
 )1384گرفته شد .مشخصات ایستوا هداي مدورد نظدر در
جددول  1آورد شدد اسددت .موط يدت جغرافيدایي وضددۀ
طر سو و ایستوا هاي مدورد نظدر در شدک  1و مشخصدات
آماري سري زماني بارش بدراي دو ایسدتوا مدورد نظدر در
جدول  2آورد شد است .بهمنظور درب و شدناخت اوگيده
از چوونوي رفتار بدارش در شدک  2نمودارهداي تغييدرات
بددارش در دو ایسددتوا پدد کهندده و طورباغسددتان بددراي
مقياسهاي زماني ماهانه نشان داد شد است.

جدول  .1مشخصات ايستگاههای هیدرومتری پلکهنه و قورباغستان

مختصات جغرافیايي

ايستگاه

رودخانه

پ کهنه

طر سو

M07D 47

طورباغستان

طر سو

M15D 47

سال

طول جغرافیايي

عرض جغرافیايي

ارتفاع از سطح دريا (متر)

تأسیس

M21D 34

1283

1334

M14D 34

1380

1332
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جدول  .2مشخصات آماری سریهای زماني بارش در دو ايستگاه پلکهنه و قورباغستان (همۀ واحدها بر حسب میليمتر است)

پلکهنه

سری

مقیاس

زماني

زماني

میانگین

روزانه

1/06

4/29

هفتوي

7/42

13/60

111/50

ماهانه

32/16

37/40

159/20

بارش

قورباغستان

انحراف

حداکثر

حداقل

تعداد

معیار

مقدار

مقدار

داده

87/40

0

12810

1/10

0

1830

7/75

15/09

0

427

33/77

40/61

میانگین

انحراف

حداکثر

حداقل

تعداد

معیار

مقدار

مقدار

داده

4/56

86/50

0

8784

160/50

0

1254

193/00

0

292
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شکل  .2نمودار سری زماني بارش برای ايستگاههای پل کهنه (از مهر  1367تا شهريور  )1374و قورباغستان (از مهر  1371تا شهريور
 )1384در مقیاس ماهانه
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روش دادههای جايگزين

بهمنظور اطمينان از تصدادفي نبدودن فرایندد شدک گيدري
مسيرهاي ار از سري زماني درون فضاي فاز ،مديتدوان
از روش داد هاي جایوزین بهر گرفت .داد هاي جایوزین،
منتج از تبدی فوریۀ داد هداي ارد ي و بدا دامندۀ یکسدان
است .در روش داد هاي جایوزین فدرض ردفر مبتندي بدر
خطي بودن (تصدادفي) داد هاسدت .در بررسدي آشدوبناکي
داد ها ،هد ار ي رد کردن فدرض ردفر بدراي داد هداي
ارد ي اسددت .بددراي ایددن منظددور ،مقایسددۀ رفتددار انتوددرال
همبستوي سري زماني ار ي در برابر سري زماني داد هاي
جایوزین مدنظر طرار ميگيرد .در رورت تفاوت محرز رفتار
دو سري ،فرض رفر رد شد و تصدادفي نبدودن داد هداي
ار ي ا بات ميشود .در این مقاگه از روش تبدی فوریده بدا
دامنۀ همسان استفاد شد است [.]13،23
آنالیز توان طیف

با استفاد از تبدی فوریه ،یک سري زمداني مديتواندد بده
چندین موج سينوسي شک تجزیه شود .تبدی فوریه تابع
خودهمبستوي ،بده ایجداد تدوان همبسدتوي سدري زمداني
مربوط منجر مدي شدود .تنداوبي بدودن یدک سدري زمداني
ميتواند نشانهاي از طط ي بودن آن باشد که در اینردورت
آشوبناب بودن آن سري نقض ميشود [.]13
بازسازی فضای فاز

شاگودۀ یک سيستم دیناميک طبي دي مديتواندد تصدادفي،
طط ي یا آشوبناب باشد .با توجده بده بازسدازي فضداي فداز
سيستم دیناميک ،مي توان تا ددودي بده وضد يت رفتدار
پدید پي برد .متداولترین روش براي بازسازي فضداي فداز
یک سري زماني استفاد از روش زمان تأخير و بُ د محداط
م رفيشد توسط تاکنز است [.]18
بدددددراي سدددددري زمددددداني اسدددددکاگر  X iکددددده در
آن  i 1, 2, 3, , Nفضاي فداز را مديتدوان بدا اسدتفاد از
روش زمان تأخير بهدست آورد .در روش زمدان تدأخير  X iو
زمانهاي ب دي آن با هم ترکيب مديشدوند و مختصدات یدک
سري زماني برداري را ت يين ميکنند []18
()1

} , x j (m 1)

 {x j , x j  , x j 2 ,

j

Y

که در آن  m ، j  1, 2, 3, , N  (m 1) / tبُ دي
از بردار  Y jاست که بُ دد محداط ندا دارد و  τبدهعندوان
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پارامتر زمان تأخير بيان مي شود .بدهمنظدور ت يدين زمدان
تأخير یک سري زماني مي توان از روشهداي  10ميدانوين
اطاعددات متقاب د ؛  .2تددابع خودهمبسددتوي و  .3انتوددرال
همبسددتوي اسددتفاد کددرد .در ای دن ب دين ،روش مي دانوين
اطاعات متقابد  ،مناسدبتدرین روش بدراي ت يدين زمدان
تأخير شناخته شدد اسدت؛ چراکده بدر خدا روش تدابع
خودهمبستوي خصوريات خطي سدري زمداني را در نظدر
نمي گيرد و بهعاو برعکس روش انتودرال همبسدتوي بده
داد هاي فراوان براي ت يين زمان تأخير نياز ندارد.
به منظور محاسبۀ بُ د محداط مناسدب نيدز روشهداي
مخت في ارائه شد است .از آنجم ه ميتوان به اسدتفاد از
شيوۀ شمارش نزدیکترین همسایههاي کداذ  ،اسدتفاد از
توان همبستوي و ت يين بُ د محداط بدا توجده بده ارزیدابي
نتایج پديشبيندي موضد ي اشدار کدرد ] .[12،13در ایدن
تحقي شيوۀ شمارش نزدیدکتدرین همسدایه هداي کداذ
بهعنوان روشي کارامد استفاد شد است ].[13، 20
الگوريتم بُعد همبستگي گراسبرگر-پروکاشیا

آناگيز تابع همبستوي که روش بُ د همبستوي نيز شدناخته
ميشود یکي از شيو هایي است که بهطدور گسدترد بدراي
بررسي وجود یا نبود آشو در سريهداي زمداني اسدتفاد
مي شود .از ميان ت داد زیادي اگووریتمهداي موجدود بدراي
محاسبۀ تدابع همبسدتوي ،اگودوریتم گراسدبرگر-پروکاشديا
به طور م مول بيش از دیور روشها استفاد ميشود [.]13
اگووریتم مذکور با اسدتفاد از بازسدازي فضداي فداز سدري
زماني مقدار بُ د همبستوي را ت يين ميکند .بدراي فضداي
فاز  mبُ دي تابع همبستوي )  C (rبهرورت زیر است
()2

) 2 (1i  j N
C (r )  lim
) H (r  Y i Y j

)N  N (N  1
i,j

که در آن  Hتابع هویساید پ هاي با  H u   1بدراي

u 0

و  H u  0بدددراي  u  0بدددود و N ، u  r  Yi  Y j

ت داد نقاط در فضاي مزبور ،و  rش اع کدر بده مرکدز  Yiیدا
 Y jاسددت Y i Y j .فار د ۀ ب دين بددردار تددأخير  mبُ دددي
بهدستآمد از م ادگۀ  1است .چنانچه سري زمداني بدهوسدي ۀ
یک جاذ توريق شود ،انتورال همبستوي )  C (rبدا شد اع
 rبهرورت زیر وابسته ميشود
()3

v

C (r )r 0  ar
N 
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در این رابطه  ، یک مقددار ابدت بدود و  تدوان
همبستوي یا شيب منحندي )  log C (rدر مقابد ) log( r
است که نشاندهندۀ ميدزان انحدرا یدک سدري زمداني از
اگت تصادفي است و بهرورت زیر محاسبه ميشود
) log C (r
v  limr 0
()4
) N  log( r
بهطور ک ي شيب بهوسي ۀ برازش یک خط مستقيم بدا
روش داط مرب ات داخ یک نا يۀ م ين بدهندا نا يدۀ
مقياسگذاري بدرآورد مديشدود .اگدر تدوان همبسدتوي بدا
افزایش بُ د محاط به مقدار اشباعي برسد ،پس بهطور ک ي
سيستم داراي دیناميک آشدوبناب اسدت .مقددار اشدباع از
توان همبستوي بهعندوان بُ دد همبسدتوي (  ) dاز جداذ
ت ریق ميشود [.]9، 11، 17
بزرگترين نمای لیاپانوف

نماهاي گياپدانو  ،مقددار نماهداي متوسدط از واگرایدي یدا
همورایي مدارها در فضاي فازند .برخي محققان [ ]15بيان
کرد اند که وجود یک نماي گياپانو مثبت اکي از ضور
آشو در سيستم است؛ اما بهزعم برخي محققان این شرط
الز است ،اما کافي نيست [ .]21بدا وجدود ایدن در اغ دب
موارد ،یک سيستم با داط یدک نمداي گياپدانو مثبدت،
آشوبناب در نظر گرفته ميشود [ .]12بدهمنظدور محاسدبۀ
بزرگترین توان گياپانو  ،بُ د از بازسازي فضاي فاز مناسب
با استفاد از مقادیر  و  ، mیک نقطه  Yn0را انتخا و
تما نقاط همسایه  Ynبا فار ه اي نزدیکتر از یک فارد ه
 rاز آن را پيدا کرد و متوسط فار ۀ آنهدا از آن نقطده را
محاسبه ميکند .این روند براي محاسبۀ یک مقدار متوسط
 Sبهنا فاکتور کشش ،براي  Nنقطه در طول مسير تکرار
ميشود []16، 17

Y

Y
 no n 


()5

 1

ln

 uY no
r0 1
N

1
N

S 

 ، uYnت ددداد همسددایههدداي یافددتشددد در اطددرا

0

نقطه  Yn0است .در سيستمهاي داراي رفتار بينظدم ،طدر
فدداکتور کشددش  Sدر برابددر ت ددداد نقدداط  Nیددا زمددان
 ، t  N .tی ني نمدودار  Sبدر سدب  Nیدا  tنشدان

خواهد داد که این منحني در ابتدا بدهردورت خطدي آغداز
ميشود و داراي یدک نا يدۀ مسدطح در امتدداد آن اسدت.
شيب این نمودار نشداندهنددۀ تقریدب بدزرگتدرین نمداي
گياپانو است .همچندين بدا توجده بده بدزرگتدرین نمداي
گياپانو بهدستآمد  ،مقدار اف پيشبيني(  ) tبهردورت
زیر محاسبه ميشود
1
()6
t 



که در این رابطه  بزرگترین نمداي گياپدانو اسدت [17
.]16،
يافتهها و نتايج
نخست تصادفي نبودن سريهاي زماني بارش بدا توجده بده
روش داد هاي جایوزین انجا پدذیرفت .شدک  3مقایسدۀ
نتایج مربوط به محاسبه بُ د همبستوي در برابر بُ د محداط
را براي بارش ماهانه در ایستوا پ کهنه نشدان مديدهدد.
همانگونه که از شک  3برميآید ،بر خا نمودار مربدوط
بدده داد هدداي ار د ي ،داد هدداي جددایوزین بدده ددد اشددباع
نرسيد اند کده بيدانور تصدادفي بدودن داد هداي جدایوزین
اسدت .در نتيجده فدرض ردفر رد شدد و تصدادفي نبدودن
داد هاي ار ي مشخص ميشود .در اینجا تنهدا بده ترسديم
نتایج بارش ماهانه ایستوا پ کهنه بسند شدد اسدت .بدا
این ال نتدایج مشدابه نيدز بدراي مقيداس ماهانده ایسدتوا
طورباغستان و مقياس هفتوي براي هر دو ایستوا بهدسدت
آمد ،در اگي که فرض رفر دربارۀ مقياس روزانه بدراي هدر
دو ایستوا رد نمي شود که مبين تصادفي بدودن داد هداي
بارش در مقياس روزانه است.
دررورتي که یک سري زمداني رفتدار تنداوبي داشدته
باشد (مثاً ماهانه یا فص ي) مقادیر اختا فداز و فرکدانس
متقددارن بددا آن بددر روي نمددودار بددهرددورت بدداالرفتوي یددا
پایينافتادگيهاي مجزا نمایان ميشود و در رورت تنداوبي
نبودن رفتار نمودار بدون نظم است .ازآنجا که در هيچ یک
از نمودارهاي توان طيفي نشدانهاي از تنداوبي بدودن سدري
زماني داد ها یافت نشد (شک  ،)4مي توان نسبت به عدد
طط يت سريهاي زماني بارش آگاهي پيدا کرد.
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شکل  .3بررسي رفتار نمودارهای توان همبستگي در روش دادههای جايگزين دادهها برای بارش ماهانۀ ايستگاه پل کهنه

شکل  .4نمودارهای توان طیفي مربوط به دادههای اصلي در ايستگاههای پلکهنه و قورباغستان

در ادامه بهمنظور بررسي وجود آشو در سري زمداني
بارش ،ابتدا زمان تدأخير هدر یدک از مقيداسهداي روزانده،
هفتوي و ماهانه در دو ایستوا پ کهنده و طورباغسدتان بدا
استفاد از روش ميانوين اطاعات متقاب ( )AMIبهدسدت
آمددد کدده در ای دن روش اوگددين کمين دۀ مح ددي از ميددانوين
اطاعات متقاب بهعنوان زمان تأخير در نظر گرفته شدد و
مقدار بُ د محاط با استفاد از روش نزدیکترین همسایوي
کاذ با استفاد از زیربرنامههاي  TISEANمحاسدبه شدد
است .نمودار تغييرات اطاعات متقاب سري زمداني بدارش

در برابر زمانهاي تأخير متفاوت براي ایستوا هاي پ کهنه
و طورباغستان در مقياسهاي زماني ماهانه رسم شد اسدت
(شک  .)5همچنين مقدادیر درردد خطداي نزدیدکتدرین
همسایوي کاذ بهازاي مقادیر مخت دق بُ دد محداط بدراي
ایسدتوا هدداي پد کهندده و طورباغسدتان بددراي هدر یدک از
مقياسهاي روزانده ،هفتودي و ماهانده رسدم و مح دي کده
نمودار به رفر رسيد یا به کمتدرین مقددار خدود (کميندۀ
موض ي) ميرسد ،بهعنوان بُ د محاط مناسب انتخا شدد
است (شک .)6
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شکل  .5نمودار تابع اطالعات متقابل در مقیاسهای ماهانۀ سری زماني بارش

شکل  .6مقادير نزديکترين همسايگي کاذب بهازای ابعاد محاط مختلف در سری زماني بارش در دو ايستگاه پلکهنه و قورباغستان

خاره نتایج ار از محاسبات زمدان تدأخير و بُ دد
محاط در جدول  3درج شد است.
ترسيم داد هاي سري زماني داخ فضاي فاز ،نمایش
سري هاي زماني را در یک اگت مکاني امکانپذیر ميکند.
در نهایت با توجه به مقادیر زمان تدأخير بدهدسدتآمدد از
روش تابع اطاعات متقاب در شدک  7نمودارهداي فضداي
فاز دوبُ ددي سدري زمداني بدارش در مقيداسهداي زمداني
مخت ق براي ایستوا هاي پ کهنده و طورباغسدتان ترسديم
شد است .همانطور که در شک  7مشاهد مديشدود ،بدا
افزایش مقياس زماني از روزانه تا ماهانه تفکيکپذیري خط

همچندين) P(t

سيرها بهطور واضحتري مشاهد مديشدود.
بارش در زمان  tو ) P(t+nبدارش در زمدان  t+nو  nمقددار
زمددان تددأخير اسددت .در ادامدده بددهمنظددور محاسددبۀ تددابع
همبستوي بارش در مقياس هاي زماني مخت ق ابتدا نمودار
تغييرات) logC(rدر مقاب ( log(rترسيم ميشود .در شدک
 8بهرورت نمونه نمودار بارش روزانه نشان داد شد است،
بخش مسطحي در محدودۀ ( log(rمشاهد ميشود کده در
آن نسبت ( logC(r)/log(rبه مقدار ابتي مي رسد؛ بنابراین
نا يۀ مقياسگذاري را مي توان در این محددود انتخدا و
مقدار بُ د همبستوي موجود را محاسبه کرد.
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جدول  .3مقادير زمان تأخیر و بُعد محاط مربوط به سری زماني بارش در مقیاسهای روزانه ،هفتگي و ماهانه

مقیاس زماني
روزانه
هفتوي
ماهانه

ايستگاه پلکهنه

ايستگاه قورباغستان

زمان تأخیر بُعد محاط زمان تأخیر بُعد محاط
4
2
3

10
9
7

2
2
3

19
10
9

شکل  .7فضای فاز دوبُعدی سری زماني بارش در مقیاسهای زماني روزانه ،هفتگي و ماهانه در دو ايستگاه پلکهنه و
قورباغستان

شکل  .8نمودار ارتباط میان تابع همبستگي(  C(rو شعاع  rبا افزايش بُعد محاط ( )mدر سری زماني بارش روزانه
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در ادامه بهمنظور ت يين بُ دد همبسدتوي ،نمدودار تدوان
همبستوي رسم شد (شک  .)9همدانطدور کده در شدک 9
مشاهد ميشود مقادیر توان همبستوي بهازاي سري زمداني
بارش روزانه در هر دو ایسدتوا پد کهنده و طورباغسدتان بدا
افزایش بُ د محاط زیداد شدد و در هديچ نقطدهاي بدهمقددار
اشباع نرسيد است .اشباع توان همبستوي در مقدار م يندي
از بُ د محاط ،نشاندهنددۀ وجدود دیناميدک طط دي و رفتدار
آشددوبناب در سيسددتم اسددت؛ بنددابراین عددد اشددباع تددوان
همبستوي نشاندهندۀ نبود دیناميک طط ي در مقياسهداي

روزانه سري زماني بارش اسدت .در داگي کده در دو مقيداس
هفتوي و ماهانه ،نمودار تدوان همبسدتوي بده مقددار اشدباع
رسيد است ،بنابراین ميتوان نتيجه گرفت که سدري زمداني
بارش در این دو مقياس داراي رفتار آشوبناب است.
شک  10منحنيهاي پدارامتر فداکتور کشدش (  ) Sدر
مقاب ت داد نقاط )  (Nرا نشان ميدهد .مقدار بزرگترین

نماي گياپانو (  ) از برازش خط بر روي ایدن منحنديهدا
براساس روش داط مرب دات و ت يدين شديب آن ردورت
ميپذیرد.

الف) ايستگاه پلکهنه

ب) ايستگاه قورباغستان
شکل  .9نمودار تغییرات توان همبستگي با افزايش بُعد محاط سری زماني بارش در مقیاسهای زماني مختلف

ایستوا طورباغستان

ایستوا پ کهنه

شکل  .10نمودار ماکزيمم نمای لیاپانوف سری زماني بارش در مقیاسهای زماني ماهانه

89
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جدول  .4مقادير افق پیشبیني در مقیاسهای زماني مختلف سری زماني بارش در ايستگاههای پلکهنه و قورباغستان

قورباغستان

پلکهنه

مقیاس بزرگترين نمای لیاپانوف افق پیشبیني بزرگترين نمای لیاپانوف افق پیشبیني
روزانه
هفتوي
ماهانه

-0/0111
0/0294
0/0089

34
112

بحث و نتیجهگیری
در تحقي اضر وض يت آشوبناکي و بازسازي فضداي فداز
بارش با اسددتفاد از نظریۀ آشو در سده مقيداس روزانده،
هفتوي و ماهانه در دو ایستوا پ کهنه و طورباغستان واطع
در وضۀ طر سو بررسدي شدد .پدس از آن تنداوبي نبدودن
داد هاي سري زماني با استفاد از روش آناگيز تدوان طيدق
مشددخص شددد .ارزیددابي نتددایج ار د از روش داد هدداي
جایوزین ،تصادفي بودن داد ها در مقياس روزانده را محدرز
ساخت .در ادامده نشدانههدایي از ضدور آشدو در بدارش
مثبت) و بارش روزانه هر دو ایستوا پ کهنه و طورباغستان
در روش بُ د همبسدتوي (عدد اشدباع تدوان همبسدتوي)
مشاهد نشد ،اما در دیودر مقيداسهدا در هدر دو ایسدتوا
مذکور امکان وجود آشو با اسدتفاد از هدر دو روش بُ دد
همبستوي (بين  4تدا  )7و نمداي گياپدانو (وجدود نمداي
مثبت) مشاهد شد که این نتایج با مطاگ ات دیور محققان
همسوست (جایاواردنا و الي [ ،]10سديواکومار و همکداران
[ ، ]18مِددن و همکدداران [ ،]11فددرزین و همکدداران [.)]5
شایان ذکر است که نتایج بهدست آمدد  ،ارد داد هداي
بارش وضۀ طر سو است و نميتوان آن را بهرورت ک ي و
بدون بررسي به موارد مشابه ت ميم داد.
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