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  چکيده
  
 يک از ناشي را تصادفي ظاهر در هاي رفتار از برخي که داده قرار گران پژوهش پاي پيش را راهي آشوب نظريه اخير هاي سال در
 دبي زماني سري اساس، اين بر شود. آشکار بهينه، فاز فضاي در تواند مي ساده پذيري نيتعي اين و داند مي ساده پذيري نيتعي

 بازسازي در بهينه تأخير زمان تخمين براي جديدي روش پژوهش، اين در است. شده آشوبناکي تحليل کشکان رودخانه روزانه
 كمينه اولين گرفتن نظر در جاي به اساس، اين بر است. شده پيشنهاد متقابل اطالعات ميانگين روش مبناي بر فاز فضاي

 اين شود. مي انتخاب بهينه تأخير زمان عنوان به متقابل، اطالعات تابع مقدار كمترين وقوع زمان متقابل، اطالعات تابع موضعي
 حاكم سيستم فراكتالي بعد تخمين در آن كارايي و شده گرفته كار به كشكان رودخانه روزانه دبي زماني سري مورد در روش،

 بررسي براي همبستگي عدترين همسايگان كاذب و ب اي نزديکه روش است. شده ارزيابي بيشتر كشكان، رودخانه جريان بر
 نتيجه را فاز فضاي بازسازي جديد روش برتري فراكتالي، جاذب وجود دادن  نشان بر عالوه كه اند شده استفاده فراکتالي جاذب
 و لياپانوف توان هاي روش با آشوبناك، هاي سيستم ديگر ويژگي عنوان به اوليه، شرايط به حساسيت همچنين، اند. گرفته

 تناسب و زماني سري اين در آشوب وجود از نشان نتايج مجموع، در است. شده بررسي زماني سري اين در كلموگروف نظمي بي
  است. کشکان رودخانه جريان بر حاکم سيستم با آشوب نظريه بر مبتني هاي مدل
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 موردي: رودخانه کشکان)رويكرد نظريه آشوب در تحليل سري زماني دبي رودخانه (مطالعه                                                                ٩٨

  مقدمه
 در مهم مسائل از يکي آب منابع پيوسته هم به مديريت
 يافتن براي تالش راستا، اين در و است امروز دنياي

 ها، رودخانه دبي مانند هايي متغير برآورد براي بهتر هاي راه
 مختلفي رويكردهاي از است. داشته ادامه ها سال طول در
 .کرد اهنگ رودخانه جريان بر حاکم سيستم به توان مي

 و است پيچيده رفتاري داراي سيستم اين اينکه، نخست
 هاي روش آن، بيني پيش و سازي مدل براي بنابراين

 از پديده اين بررسي ديگر، راه شوند. مي توصيه احتماالتي
 پذيري نتعي يك گرفتن درنظر و آشوب نظريه ديدگاه
 است. گونه تصادف رفتار ظاهر با هاي سيستم براي پنهان
بازسازي فازي فضاي در آشوبناک هاي سيستم پذيري نتعي 
 بازسازي در شود. مي مشخص ها سيستم اين براي شده
 واقعي متغيرهاي جاي به زماني، سري يک براي فاز فضاي
 از ندارد، وجود ها آن همه به مستقيم دسترسي که سيستم
 استفاده محورها در يکديگر از τ تأخير با زماني هاي سري
 نظر مورد شرايط اگر ). ۱۹۸۱ همکاران، و (تکنز شود مي

 در سيستم پويايي باشد، فرما حکم سيستم بر آشوب نظريه
 همان که کند مي پيروي فراکتالي الگويي از فاز فضاي
ناميده ٢جاذب و است ١سيستم پنهان و ساده پذيري نتعي 
  .شود مي
 و مصنوعي هاي سيستم براي ابتدا آشوبناك، رفتار ايده
 سيال همرفت سيستم يك در اي، پروانه اثر عنوان  تحت
 گوناگون هاي رشته در آن كاربرد امروزه و شد مطرح
 آب مهندسي زمينه در ).۱۹۹۳ (لورنز، است داشته توسعه

 مبناي بر فرآيندها شناخت در ها پژوهش هيدرولوژي، و
 است شده شروع ميالدي ۸۰ دهه اواخر از آشوب نظريه
 جمله از )۱۹۹۰( همکاران و ويلکوکس ).۱۹۸۷ (هنس،
 زماني سري در را آشوبناك  رفتار که بودند کساني اولين
 يبررس در رفتار اين شواهد که کردند بررسي رواناب
 ،)۱۹۹۴( لي و جاياواردنا حال،  اين  با نشد. مشاهده ايشان،

 ،)۱۹۹۸( همکاران و ليو ،)۱۹۹۶( ريدولفي و پورپوراتو
 و )۲۰۰۴( سيواکومار ،)۱۹۹۹( همکاران و کراسوسکايا

 كه بودند كساني جمله از ،)۲۰۱۲( همکاران و خطيبي
 کردند. مشاهده دبي زماني سري در را آشوبناك رفتار
 آشوب وجود خصوص در ها، پژوهش برخي اساس بر البته،
   است شده وارد ترديد رودخانه دبي زماني سري در

                                                
1- System 
2- Attractor 

  ).۲۰۰۱ ؛۱۹۹۹ (پاسترناک،
 هاي تحليل دره از روش ميانگين اطالعات متقابل استفاد
 به هيدرولوژيک هاي سيستم در آشوب نظريه بر مبتني
 همکاران، و (خطيبي است بيشتري توجه مورد يتازگ

 تناسب امر، اين دليل ).۲۰۰۲ سيواکومار، و اسالم ؛۲۰۱۲
 است آشوبناک هاي سيستم غيرخطي ويژگي با روش اين

 حدود تا ها سيستم آشوبناکي تحليل ).۱۹۹۳ (سونيس،
 فضاي بازسازي براي بهينه تأخير زمان انتخاب به زيادي

 هاي سيستم براي ويژه به موضوع، اين است. وابسته فاز
 مهم رودخانه، جريان بر حاکم سيستم مانند اي پيچيده
 گذشته،ي ها يبررس در ).۲۰۰۲ سيواکومار، و (اسالم است

 متقابل اطالعات تابع ٣موضعي كمينه اولين از استفاده
 وجود،  اين با ).١٩٨٦ سويني، و (فريزر است شده توصيه
 و كامل كارآيي بهينه، تأخير زمان تعيين هاي روش

 در و اند نداده نشان طبيعي هاي سيستم براي مطمئني
 بازسازي براي τ=١ ثابت تأخير زمان مقدار موارد، بعضي
 و ٢٠٠٤ (سيواكومار، است شده استفاده فاز فضاي

   ).١٩٩۶ ريدولفي، و پورپوراتو
 حوضه در رودخانه جريان سيستم گذشته، هاي پژوهش در

 شده بررسي مورد آشوب نظريه ديدگاه از كمتر كشكان،
 روش کمک با) ١٣٩١( ذاکرمشفق و حسيني انيس است.
 روزانه دبي زماني سري از ساله ٦ دوره يك لياپانوف، توان

 و حسيني (انيس ندکردي بررس را كشكان رودخانه
 يك شرايط ها، پژوهش اين ادامه در ). ۱۳۹۱ ذاکرمشفق،

 به حساسيت و فراكتالي جاذب جمله از آشوبناك سيستم
 مشاهده كشكان رودخانه دبي زماني سري در اوليه شرايط

 در ب).۱۳۹۲ و الف١٣٩٢ ذاکرمشفق، و حسيني (انيس شد
 زماني سري از هرچه آشوب، نظريه مبناي بر سازي مدل

 شده، بازسازي فاز فضاي شود، استفاده تري طوالني
هدف اين  كرد. خواهد پيدا بهتري كيفيت و قطعيت

 اطالعات ميانگين روش پايه بر جديد روشيپژوهش ارائه 
سري  و از يك  است تأخير زمان محاسبه براي متقابل

  .تر روي رودخانه كشكان استفاده شده است زماني طوالني
  

  ها روش و مواد
 از کشکان رودخانه دبي زماني سري پژوهش، اين در

 ابتدا منظور، يندب است. شده بررسي آشوب نظريه ديدگاه
 پارامتر شود. بازسازي زماني سري اين براي فاز فضاي ديبا

                                                
3- Local minimum 
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 در که است تأخير زمان فاز، فضاي بازسازي براي اصلي
 ميانگين روش مبناي بر جديد رويکرد يک از پژوهش اين

 به اساس، اين بر شود. مي زده تخمين متقابل اطالعات
 اطالعات تابع موضعي كمينه اولين گرفتن نظر در جاي

 به تابع اين سراسري مقدار كمترين وقوع زمان متقابل،
 ،١روسلر نگاشت شود. مي انتخاب بهينه تأخير زمان عنوان

 اين كارآيي بررسي براي آشوبناك، نگاشت يك عنوان به
 بازسازي در سپس جديد، روش است. شده انتخاب روش
 گرفته كار به كشكان رودخانه دبي زماني سري فاز فضاي
 هاي روش با فراكتالي بعد تخمين مرحله در و شده

 نسبت ،٣همبستگي عدو ب ٢كاذب همسايگان ترين نزديک
 هاي روش است. شده قرار مقايسه و ارزيابي قبلي روش به

 بررسي براي نيز ٥کلموگروف نظمي بي و ٤لياپانوف توان
 سيستم، در موجود نظمي بي و اوليه شرايط به حساسيت
 متلب محيط در پژوهش اين مراحل کليه اند. شده استفاده

 ادامه در است. شده انجام کدنويسي از استفاده با و
 داده شرح آشوبناکي تحليل در مورداستفاده هاي روش
  شوند. مي

  
  فاز فضاي بازسازي در بهينه تأخير زمان انتخاب

 دبي مانند زماني سري يک از فاز   فضاي تشکيل براي
 با آن در که شود  مي استفاده تأخيرها روش از رودخانه،
 آن در که ،xi مانند نقطه، N با زماني سري يک از استفاده

i=1,2,…,N ،فاز فضاي استm زير ساخته  صورت به بعدي
  :)۱۹۸۱ تکنز،(شود  مي

)١(  ),...,,,( )1(2 τττ −+++= mjjjjj xxxxY  
 Yj برداريبعد  m و τj=1, 2, …, N – (m-1) آن در که

 مناسب تأخير زمان τ و شده ناميده ٦تعبيه بعد که است
 سيستم شده بازسازي جاذب Yj حالت، اين در است.
  بود. خواهد

 هاي روش بهينه τ تعييني برا فاز فضاي بازسازي در
 ؛۱۹۸۶ کراس، ير مه و (هالزفاس است شده ارائه مختلفي
 روش ).۱۹۸۹ شوستر، و ليبرتو  ۱۹۸۶ سويني، و فريزر

 که است هايي روش جمله از متقابل اطالعات ميانگين
 اين از و داده قرار خود کار مبناي را غيرخطي وابستگي

                                                
1- Rosseler map 
2- False nearest neighbours 
3- Correlation dimension 
4- Lyapunov exponent 
5- Kolmogorov entropy 
6- Embedding Dimension 

 و (سونيس داردي برتر ديگر هاي روش به نسبت نظر
 يک در آشوبناک هاي سيستم متغيرهاي ).۱۹۹۳ همکاران،

 از کامل وابستگي و کامل استقالل بين بينابيني، حالت
 اختالف با شده توليد زماني هاي سري و دارند قرار يکديگر
 فضاي بازسازي در را ها آن است قرار يکديگر، از τ زماني
 وابستگي که است الزم بنابراين، کنند. سازي شبيه فاز

 شود. بررسي هم به نسبت نيز x(i+τ) و x(i) هاي سري
 ليدل به که است روشي متقابل اطالعات ميانگين روش

 براي آشوبناک هاي سيستم غيرخطي ماهيت با آن تناسب
 اطالعات تابع کمينه اولين است. شده انتخاب پژوهش اين

 زمان و كمتر متقابل اطالعات مانند شرايطي بنابر متقابل،
 تأخير زمان انتخاب براي مناسبي گزينه تر، كوتاه تأخير
شود  ن تابع به صورت زير تعريف مياي است. بهينه

  :)۱۹۹۷ (ويليامز،
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 زماني سري x(i+τ) و اصلي زماني سري x(i) رابطه اين در
 ،P(x(i)) هاي احتمال که هستند τ تأخير زمان با

P(x(i+τ)) و P(x(i), x(i+τ)) محاسبه ها آن به توجه با 
  -x(i) صفحه در ابتدا ها، احتمال اين محاسبه براي شود. مي

x(i+τ) هر روي سپس و شده رسم زماني سري نقاط 
 برابر دسته طول مانند معياري اساس بر بندي دسته محور،

 اين به .شود يم انجام دسته، هر در برابر نقاط تعداد يا
 نقاطي تعداد عمودي و افقي هاي دسته از يک هر ترتيب،
 از P(x(i+τ)) و P(x(i)) مقادير داشت. خواهند Ni برابر

 نقاط کل تعداد N آن در که آيند مي دست  به N/Ni نسبت
 انجام بندي دسته به توجه با بين، اين در است. صفحه در

 هر که شده تقسيم تري کوچک هاي خانه به صفحه ،شده
 احتمال N/Nj نسبت دارند. Nj برابر نقاطي تعداد يک

 و جيانگ دهد مي نتيجه را x(i+τ) و x(i) مشترک
 اطالعات کمينه اولين نهايت، در ). ۲۰۱۰( همکاران
 فضاي بازسازي براي بهينه تأخير زمان عنوان به متقابل،

  د.شو مي استفاده سيستم فاز
 بازسازي براي بهينه تأخير زمان انتخاب رد پژوهش اين در

 كمينه از متقابل، اطالعات ميانگين روش پايه بر فاز فضاي
  است. شده استفاده متقابل اطالعات ميانگين تابع سراسري
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  فراکتاليبعد  تخمين
   كاذب همسايگان ترين نزديک روش
 تخمين براي كاذب، همسايگان ترين نزديک روش

 آشوبناک هاي سيستم جاذب فراکتالي بعد غيرمستقيم
 هاي جاذب ).۱۹۹۲ همکاران، و (کنل شود مي استفاده
 يک از بعدي m فاز فضاي در اگر آشوبناک فراکتالي
 ساختار نيز آن از پس هايبعد در شوند، ظاهر سيستم
 در نقطه هر وضعيت اساس، اين بر کنند. مي حفظ را خود

 فضا اين در اش همسايه ترين نزديك با بعدي m فاز فضاي
 بعد شدن  اضافه با همسايه نقطه اگر شود. مي بررسي
 كاذب همسايه ترين نزديك يك كند، پيدا فاصله تعبيه،

 ،m مشخص بعد با فاز، فضاي يک در شود. مي محسوب
 کاهش كافي ميزان به كاذب همسايگان اين درصد وقتي
 عنوان به مذكوربعد  و شده مشخص جاذب پايداري يابد،
  د.شو مي انتخاب سيستم بهينه تعبيه بعد

  
  همبستگي عدروش ب

 )،a۱۹۸۳ پروكاشيا، و گراسبرگر( همبستگي بعد روش در
 رفتار تا شود مي زده تخمين سيستم فراکتالي بعد

 ابتدا منظور، نيبد د.شو شناسايي سيستم آشوبناک
  شود: مي تعريف زير صورت به ١همبستگي انتگرال
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 Xi، Xi نقاط در گيرنده قرار کره شعاع r ،معادله اين در
 Xj و فاز فضاي در شده بازسازي جاذب از اي نقطه

 تابع که است فاز فضاي در ديگري  نقطه مختصات
 مرکز به نسبت را آن وضعيت رياضي نظر از ،H گر شمارش

 انتگرال رفتار کم، هايr براي کند. مي بررسي کره،
 توان و است متناسب r با تواني صورت با همبستگي
 به log r برابر در log C(r) نمودار رسم با همبستگي

  شود: مي تعريف زير صورت

)۴(  r
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N
r log

)(log
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0
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→
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ν براي بود. خواهد خطي قسمت در نمودار اين شيب 

 تعبيه عدب يک از پس مقدار اين آشوبناک، فرآيندهاي
 مشاهده ثابت مقدار رسد. مي ثابت حالتي به ،شخصم

  بود. خواهد جاذب فراکتاليبعد  از تخميني شده،

                                                
1-  Correlation integral 

 و لياپانوف توان روش اوليه: شرايط به حساسيت ج)
  کلموگروف نظمي بي
 و است اوليه شرايط به حساسيت از معياري لياپانوف، توان
 رفتار بودن  آشوبناک هاي نشانه از يکي آن، بودن مثبت

 نيبد مختلف هاي روش وجود با بود. خواهد سيستم
 زير، معادله از لياپانوف توان ترين بزرگ محاسبه منظور،
 و وولف(بود  خواهد كافي آشوبناك رفتار شناخت براي

  :)۱۹۸۵ همكاران،

)۵(  ∑
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 زمان Mt و زماني سري شروع زمان t0 معادله اين در
 در نقطه ترين نزديک روش، اين در است. آن ي داده آخرين
 در آن فاصله و شده مشخص اوليه، شرايط به زماني سري
به اوليهفاصله  t1 زمان در شود. مي بيان L(t0) با فاز فضاي

)( 1tL′ نسبت کند. مي پيدا تغيير
)(
)(

1−

′

k

k

tL
tL براساس 

 تعداد نيز M شود. مي ناميده ٢کشيدگي فاکتور تعريف
 زماني سري تمام تا شود انجام است الزم که است هايي گام
 كه جاآن از کند. مشارکت لياپانوف توان آوردن دست به در

 نبود در آيد، مي دست  به فاز فضاي اساس بر لياپانوف توان
 فاز فضاي چند اطالعات از توان مي بهينه، تعبيه بعد يک
 لياپانوف توان تر دقيق محاسبه براي متوالي بعدهاي با

  ).۱۹۹۳ همکاران، و (رزنستاين کرد استفاده
 شناسايي معيارهاي جمله از نيز )،K( کلموگروف نظمي بي

 در موجود نظمي بي سطح به بيشتر که است آشوب
 در اطالعات ميانگين پايين و باال حد و پردازد مي سيستم
 به K که حالتي در کند. مي بيان را سيستم زمان واحد

 آشوبناک سيستم باشد، داشته مثبت و محدود مقداري
 در بيشتري پيچيدگي باشد، بيشتر K هرچه و بود خواهد
 پروکاشيا و گراسبرگر داشت. خواهد وجود سيستم رفتار

)bدر کلموگروف نظمي بي محاسبه براي )١٩٨٣ 
 پيشنهاد را زير معادله آشوب، نظريه مبناي بر هاي تحليل
  :)b۱۹۸۳ پروکاشيا، و (گراسبرگراند  کرده
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 انتگرال مقدار Cm(r) و بهينه تأخير زمان τ آن، در که
  است. بعدي  m فاز فضاي در همبستگي

  

                                                
2- Stretching factor 
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  موردي  يبررس
 در کشکان رودخانه آبريز حوضه ،يبررس مورد منطقه
 خشک نيمه اقليمي داراي منطقه .است ايران غرب جنوب
 روز ۱۸۵ متوسط طور به سال خشک روزهاي طول و بوده

 ۳/۳۷۵ آن ساالنه بارندگي ميانگين همچنين است.
 است بااليي سطح در تبخير منطقه، اين در است. متر ميلي

 در تبخير بيشترين رسد. مي متر ميلي ۲/۳۱۱۹ به ساالنه و
 متر ميلي ۲/۵۹۴ متوسط طور  به که دهد مي رخ تيرماه

 مساحت و كيلومتر ۷۵/۳۷۳ كشكان رودخانه طول است.
 تحليل است. مربع كيلومتر ۹۵۶۰ معادل آن آبريز حوضه

 ايستگاه در آن روزانه دبي زماني سري روي آشوبناکي
 از روزه) ۸۷۶۰( ساله ۲۴ دوره يک پلدختر هيدرومتري

 است. شده انجام ۱۳۹۱ شهريور پايان تا ۱۳۶۷ سال مهر
 پلدختر هيدورمتري ايستگاه در دبي زماني سري ۱ شکل

 نشان را ايستگاه موقعيت نيز ۲ شکل است. داده نمايش را
  دهد. مي
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0.011 m3/s کمينه    

945 m3/s بيشينه   

45.43 m3/s ميانگين  

68.05 m3/s انحراف معيار
4.81 چولگی  

 
  کشکان رودخانه روزانه دبي زماني سري -۱ شکل

  

 
  مطالعه در كشور منطقه موقعيت -۲ شکل

  
  بحث و نتايج

 رودخانه جريان بر حاکم سيستم فاز فضاي نخست، گام در
 بازسازي بايد روزانه دبي زماني سري به توجه با کشکان

 مهمي نقش بهينه، τ  يک از استفاده ميان،  اين در شود.
 داشت خواهد سيستم رفتار از نهايي گيري نتيجه در

 موضوع، اين بهتر درک براي ).۱۹۹۶ الل، و (سانگويومي
  :شد بررسي زير معادالت دستگاه با روسلر، نگاشت
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 ،a=0.15 گرفتن نظر در از پس نگاشت، اين واقعي جاذب
b=0.2 و c=10 در )،10,0,0( اوليه شرايط از استفاده با و 

  شود. مي تصوير ۳ شکل اساس بر ،بعد دو
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 معادالت از استفاده با روسلر نگاشت بعدي دو نمايش -۳ شکل

  ديفرانسيل
  

 فقط که شود مي فرض روسلر، فاز فضاي بازسازي براي
 متقابل اطالعات ميانگين روش و است اختيار در x متغير
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 بر .شود مي برده کار به بهينه تأخير زمان محاسبه براي
 اطالعات تابع شود، مي دهيد ۴ شکل در كه چهآن اساس
 و داشته نوساني حالتي تأخير، زمان افزايش با متقابل
 گيري  تصميم  براي .است صفر از تر بزرگ اي كمينه داراي
 محل در ،نمودار اين به توجه با بهينه تأخير زمان مورد در

 بعدي هاي كمينه از يكي و آن از بعد و قبل كمينه، نقطه
 تأخير زمان در تابع كمينه اولين .شوند مي بررسي تابع،
 ،۵۰ تأخير هاي زمان اساس، اين بر .است داده رخ ثانيه ۷۷
 آزمايش فاز فضاي بازسازي براي ثانيه ۲۰۶ و ۱۰۰ ،۷۷
 تابع دوم كمينه به مربوط ثانيه ۲۰۶ تأخير زمان .شوند مي

 ۵ شكل در فاز فضاهاي .است متقابل اطالعات ميانگين
 تأخير زمان در شكل، اين اساس بر .اند شده داده نمايش
 متقابل اطالعات تابع کمينه که اي نقطه يعني ثانيه، ۷۷
 سيستم، آشوبناک جاذب از نمايش بهترين داده، رخ

  است. شده بازسازي
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75 0.20057
76 0.19947
77 0.19748
78 0.19849
79 0.20075

 از x متغير براي متقابل اطالعات تابع تغييرات -۴ شکل
  رروسل نگاشت سيستم
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بازسازي فضاي فاز براي سيستم روسلر در زمان  -۵شکل 

ثانيه  ۱۰۰ثانيه، (ج)  ۷۷ثانيه، (ب)  ۵۰تأخيرهاي مختلف: (الف) 
  ثانيه   ۲۰۶و (د) 
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  سراسري تابع اطالعات متقابلکمينه 
، کاربرد روش ميانگين اطالعات متقابل را براي ۶شکل 

دهد. به دو  سري زماني دبي روزانه رودخانه کشکان مي
توان اولين کمينه تابع  صورت موضعي و سراسري مي

ي  اطالعات متقابل را انتخاب کرد. استفاده از کمينه
تأخير بهينه، موضعي اطالعات متقابل براي تعيين زمان 

هاي آشوبناک پيش از اين بوده  روشي معمول در تحليل
؛ خطيبي و ۱۳۹۱حسيني و ذاکرمشفق،  است (انيس

حال، در اين پژوهش، از کمينه   ). با اين۲۰۱۲همکاران، 
منظور   شود و به سراسري اطالعات متقابل استفاده مي

دست آمده   ها، دو زمان تأخير به ايجاد مقايسه بين روش
براي تخمين بعد فراکتالي جاذب سيستم، ارزيابي 

روز به عنوان  ۶۱شوند. بر اين اساس زمان تأخير  مي
روز به  ۱۰۷کمينه موضعي اطالعات متقابل و زمان تأخير 

 شوند. عنوان کمينه سراسري اطالعات متقابل استفاده مي
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τ MIF
105 0.0805791
106 0.0795077
107 0.0775484
108 0.079199
109 0.0795748

τ MIF
59 0.108144946
60 0.108020193
61 0.106385486
62 0.106388575
63 0.105589882

 
 زمان برابر در )MIF( متقابل اطالعات تابع تغييرات -۶ شکل

  کشکان رودخانه روزانه دبي زماني سري براي )τ( تأخير
  

  فراکتاليبعد  تخمين
 روشي عنوان به كاذب، همسايگان ترين نزديک روش

 زماني سري براي فراکتاليبعد  تخمين براي غيرمستقيم
 اساس بر است. شده استفاده کشکان رودخانه روزانه دبي
 دست به قبل بخش در که تأخيري زمان دو الف، -۷ شکل
 درصد و اند شده استفاده فاز فضاي بازسازي براي آمد،

 هاي زمان از استفاده است. شده محاسبه كاذب همسايگان
 همسايگان درصد رويي اديز تأثير روز ۱۰۷ يا ۶۱ تأخير
 به روز، ۱۰۷ تأخير زمان حال،  اين با است، نداشته كاذب

 نشان سيستم جاذب در را بيشتري پايداري نسبت
  دهد. مي
 كاهش از پس كاذب، همسايگان درصد حالت، دو هر در

 رسد. مي صفر به m=9 بعد در اوليه، هاي بعد در توجه  قابل
 بعدي ٩ فاز فضاي در جاذب كامل پايداري اساس، اين بر
 آشوب شناسايي هاي روش کاربرد در البته است. داده رخ
 جريان بر حاکم سيستم مانند طبيعي هاي سيستم مورد در

 مانند عواملي از ناشي قطعيت عدم سهم توان نمي رودخانه،
 شناخت عدم و زماني سري در موجود گيري اندازه خطاي

 براي گرفت. ناديده را سيستم واقعي اوليه شرايط از
 از توان مي طبيعي، سيستم يک شرايط بري هماهنگ
 همسايگان درصد توجه قابل کاهش مانند هايي معيار
 بهينه تعبيه بعد اساس، اين بر کرد. استفاده نيز كاذب
  گرفت. درنظربعد  ۵ تا ۳ بين توان مي را سيستم براي
 صورت به سيستم فراکتاليبعد  تخمين براي ديگر روش

 دبي زماني سري براي است. همبستگی بعد روش مستقيم،
 نيز ب -٧ شکل در که طور همان کشکان، رودخانه روزانه
 دو براي تخمين بعد فراكتالي، بعد همبستگي ديد، توان مي

 شده انجام جداگانه طور به روز ۱۰۷ و روز ۶۱ تأخير زمان
 ۶۱ تأخير زمان براي شده محاسبه همبستگي توان است.
 روز ۱۰۷ تأخير زمان به نسبت را بيشتري ناپايداري روز،
 دست به متقابل اطالعات تابع مقدار کمترين به توجه با که

  بازسازي فاز فضاي در ،حال اين  با دهد. مي نشان آمده،
 به نسبي پايداري ،m=١١ و روز ۶۱ تأخير زمان با شده
 از است. تشخيص  قابل همبستگي توان در ۱/۲ مقدار
 بازسازي در روز ۱۰۷ تأخير زمان از استفاده با طرفي
 به پايداري ،m از بازه دو در همبستگي توان فاز، فضاي

 بنابراين، است. داده نشان خود از ۴/۳ و ۰۵/۲ مقدارهاي
 نتايج به توجه با سيستم، جاذب بعد براي تخمين بهترين
 از آيد. مي دست  به ۴/۳ همبستگي،بعد  روش از حاصل
 روز ۱۰۷ تأخير زمان براي همبستگي بعد اين ديگر، طرف

 مقدار کمترين انتخاب با اساس بر که آمده دست به
 توان مي رو، اين از است. متقابل اطالعات تابع سراسري

 در اطالعات تابع سراسري کمينه از استفاده که گفت
 آشوبناک جاذب و است مؤثرتر بهينه، تأخير زمان تعيين

  شود. مي نمايان بهتر شده، بازسازي فاز فضاي در
  
  
  



  رويكرد نظريه آشوب در تحليل سري زماني دبي رودخانه (مطالعه موردي: رودخانه کشکان)                                                               ١٠٤

 

0

1

2

3

4

1 6 11 16

گی
ست
همب

ن 
توا

بعد تعبيه

روز ۶۱زمان تأخير 
روز ۱۰۷زمان تأخير 

)ب(

0

20

40

60

80

100

1 5 9 13 17

ذب
 کا
ان
يگ
سا
هم

صد 
در

بعد تعبيه

روز ۶۱زمان تأخير 

روز ۱۰۷زمان تأخير 

  )الف(
 روش (الف) روزه: ۱۰۷ و ۶۱ تأخير هاي زمان استفاده با کشکان رودخانه روزانه دبي زماني سري براي فراكتالي بعد تخمين -۷ شکل

  همبستگي بعد روش (ب) كاذب، همسايگان ترين نزديک
  

 در موجود نظمي بي و اوليه شرايط به حساسيت
  سيستم

 اوليه شرايط به حساسيت از شاخصي لياپانوف، توان روش
 اساس بر که دهد مي قرار اختيار در سيستم در موجود
 طور همان شود. مي محاسبه فاز فضاي در سيستم پويايي

 بهينه تعبيهبعد  شد، مشاهده فراکتاليبعد  بخش در که
 با کشکان رودخانه جريان بر حاکم سيستم براي
 لياپانوف، توان روش در بنابراين، است. روبرو قطعيت عدم
 همسايگان ترين نزديك روش از حاصل نتيجه به توجه با

 بعدي ۵ تا بعدي ۳ فاز فضاي در کشيدگي فاکتور كاذب،
 ها تکرار تعداد برابر در ها آن ميانگين سپس و شده محاسبه

 شده رسم لگاريتمي صورت به الف -٨ شکل اساس بر
 که روز ۱۰۷ تأخير زمان از فاز فضاي بازسازي براي است.
 بعد همچنين و سيستم جاذب فراکتالي بعد تخمين در

 شده استفاده داشته، تري مناسب عملکرد بهينه تعبيه
 راست خط يک لياپانوف، توان آوردن دست به براي است.

 شيب است. شده داده برازش کشيدگي، لگاريتم نمودار بر
 براي که بود خواهد سيستم لياپانوف توان مذکور، خط
 توان است. آمده دست  به ۰۰۹/۰ ،يبررس مورد زماني سري

 به حساسيت دهنده  نشان شده، محاسبه مثبت لياپانوف
  بود. خواهد سيستم در آشوبناک رفتار و اوليه شرايط
 لياپانوف، توان روش مشابه نيز کلموگروف نظمي بي روش
 در کند. مي توجه فاز فضاي در سيستم ديناميکي روند به
 نظمي بي محاسبه همبستگي، انتگرال اساس بر روش، اين

 شکل در که گونه همان د.شو مي انجام سيستم در موجود
 ۰۵/۰ ،۱/۰ شعاع سه در K2 مقدار ديد، توان مي نيز ب -٨
 مقدار باال، تعبيه هايبعد در است. شده محاسبه ۰۱/۰ و
 سمت به r هاي شعاع از يک هر در کلموگروف نظمي بي
 آشوبناک رفتار از اي نشانه که رود مي محدود مقدار يک

 تصادفي هاي سيستم رفتار با تمايز در موضوع اين است.
 و کند مي ميل نهايت بي به ها آن  نظمي بي که است

 به ها آن نظمي بي که شخصم هاي سيستم رفتار همچنين
 رودخانه دبي زماني سري براي کرد. خواهد ميل صفر

 و =۰۱/۰r براي =۰۲/۰K2 محدود مقادير كشكان
۰۰۰۱/۰K2= ۰۵/۰ برايr= حال، اين با شد. مشاهده 
 سري کلموگروف نظمي بي براي قطعي مقدار يک اگرچه
 با اما آيد، نمي دست به کشکان رودخانه روزانه دبي زماني
 شود، مي انتخاب تر کوچک شعاع چه هر اينکه به توجه
 رسد. مي صفر باالي محدود مقدار يک به K2 مقدار

 رفتار و مانده ثابت سيستم، در موجود نظمي بي بنابراين
  کند. ميي رويپ آشوبناک رفتاري الگوي از آن
 همچنين و فراکتالي جاذب وجود به توجه با ترتيب، اين به

 جريان بر حاکم سيستم در اوليه شرايط به حساسيت
 آشوبناک رفتار که گرفت نتيجه توان مي کشکان رودخانه

 نظريه بر مبتني هاي مدل و فرماست حکم سيستم اين بر
 اين جريان بهتر بيني پيش و تحليل براي توانند مي آشوب

  .باشند مؤثر رودخانه
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 نظمي بي محاسبه (ب) و لياپانوف توان روش در کشيدگي فاکتور محاسبه (الف) نظمي: بي و اوليه شرايط به حساسيت بررسي -۸ شکل
  كلموگروف

 
  گيري نتيجه

 رودخانه جريان بر حاکم سيستم رفتار اين پژوهش، در
 ديدگاه از آن روزانه دبي زماني سري به توجه با کشکان
 پژوهش، اين در گام اولين است. شده بررسي آشوب نظريه

 زمان تعيين براي منظور، يندب که بوده فاز فضاي بازسازي
 استفاده متقابل اطالعات ميانگين روش از بهينه تأخير
 کمترين نو، رويكردي عنوان به پژوهش، اين در است. شده
 زمان تعيين براي متقابل اطالعات تابع سراسري مقدار
 زمان اساس، اين بر است. شده پيشنهاد بهينه، تأخير
 است. آمده دست به روز ۱۰۷ برابر سيستم بهينه تأخير

 بهينه تأخير زمان و بهينه تأخير زمان اين بين همچنين
 يعني متقابل، اطالعات تابع موضعي کمينه اولين از حاصل
 شده انجام اي مقايسه فراکتالي جاذب بررسي در روز، ۶۱
 سراسري کمينه از استفاده نسبي برتري ميان، اين در که
 روز، ۱۰۷ تأخير زمان و هشد مشاهده متقابل اطالعات تابع

ه کرد ايجاد سيستم جاذب در را بهتري پايداري شرايط
 ترين نزديک روش دو از فراکتالي، جاذب بررسي در .است

 در است. شده استفاده همبستگيبعد  و كاذب همسايگان
 که اي بهينه تعبيهبعد  كاذب، همسايگان ترين نزديک روش
 تخمين ۵ تا ۳ بين دهد، جاي خود در را سيستم جاذب
 جاذب همبستگي،بعد  روش در همچنين .ه استشد زده

 وجود دهنده  نشان که هشد مشاهده ۴/۳بعد  با فراکتالي
 کشکان رودخانه روزانه دبي زماني سري در آشوبناک رفتار
 نظمي بي و اوليه شرايط به حساسيت ،نيهمچن است.
 و لياپانوف توان هاي روش با ترتيب به سيستم در موجود

 مثبت لياپانوف توان که شده آزموده کلموگروف نظمي بي
١=٠٠٩/٠λ نظمي بي روش در محدود نظمي بي و 

 اين در را آشوبناک سيستم يک ويژگي ديگر کلموگروف،

 پژوهش نتايج با شواهد اين .ه استکرد تأييد زماني سري
 )  ب ۱۳۹۲( ذاکرمشفق و حسيني انيس يسو از شده انجام

 که ) ب ۱۳۹۲( ذاکرمشفق و حسيني انيس .داردي هماهنگ
 ۶( کمتري دوره طول با زماني سري از خود پژوهش در

 همبستگي، بعد روش از استفاده با اند، کرده استفاده سال)
 ۳۸/۳ ميزان به و فراکتالي بعد براي مشابه تخميني

 در کلموگروف ينظم بي روش ي نتيجه اند. آورده دست به
 به ثابتي عدد و بوده يکسان کامل طور به پژوهش دو هر

 پژوهش در  لياپانوف توان همچنين .است امدهين دست
 ۰۱۱/۰ برابر ب)۱۳۹۲( ذاکرمشفق و حسيني انيس

 نيا در روش اين نتيجه با چنداني تفاوت که شده محاسبه
 دوره طول که دهد مي نشان موضوع اين ندارد. پژوهش
 از کلي گيري نتيجه بر زيادي تأثير تواند نمي زماني سري
 کشکان رودخانه جريان بر حاکم سيستم آشوبناکي تحليل
 رفتار شواهد به توجه با حال، همين در باشد. داشته

 کشکان، رودخانه جريان بر حاکم سيستم در آشوبناک
 سيستم اين براي آشوب نظريه بر مبتني سازي مدل
 کمک بيني پيش کيفيت ارتقاي به و باشد مفيد تواند مي

  کند.
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