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 هاي مختلف زماني بررسي الگوي آشوبي دبي جريان رودخانه دز در مقياس
  

  ٤و سعيد فرزين ٣حجت كرمي ،*٢سيد فرهاد موسوي، ١فاطمه ادب
 
  

  چکيده
  

 با در نظر گوناگون است.ي زمان هاي ياسمختلف در مق ياتوجود خصوص يبررس يدرولوژي،علم ه مهم در يها از چالش يکي
به  توان يم يو آشوب يرخطيغ هاي يلتحل يريکارگ هبق ياز طر ،هيط اوليا و حساس به شرايپو يستميعنوان س خانه بهدگرفتن رو
مختلف  هاي ياسدر مق ،رودخانه دز يانجر يدر دب يپرداخت. امکان وجود رفتار آشوبها  رودخانه يانجردبي رفتار  ةمطالع
و از چهار روش  دش ي) بررس١٣٦٠- ٩٠( هسال ٣١ي دوره آمار يط هيدرومتري بامدژ يستگاهدر ا(روزانه، ماهانه و فصلي)  يزمان
 ينمامحاسبه ) ٤و  ياپانوفل ينما ينتر بزرگتعيين ) ٣ ي،عد همبستگ) روش ب٢، فاز يفضا ي) بازساز١ يخطيرغ يناميکد
ير برآورد دو پارامتر زمان تأخ يشد. برا استفاده رستهاطالعات متقابل  يانگيناز روش م، عد محاطو ب)AMI ( الگوريتم و
روزانه، ماهانه و  يها داده يبرا يرخأزمان ت که دادنشان  ،دست آمده هب يجد. نتاشاستفاده  )FNNکاذب ( يههمسا ترين يکنزد
به  ،روزانه و ماهانه ياسدر هر دو مق .است ١و  ٣، ١٠ يببه ترت ينهعد محاط بهبو  فصل ٢ ماه و ٢، روز ٨٠ يببه ترت يفصل
. است يآشوبرودخانه  يانجر يدب، ٥/٠هرست مخالف  يمثبت و نما ياپانوفل ينما ينتر بزرگيح، صحيرغ يعد همبستگب يلدل

ن دو يدر ا يدب ينيب شيت پيماهانه، امکان و قابلهاي روزانه و  ياسمقان رودخانه دز در يجر يبا توجه به رفتار آشوبناک دب
  . دست آمد هب يتصادف يانرفتار جر مبستگي،عد هعدم وجود ب يلبه دل ي،فصل ياسدر مقولي  ؛وجود دارد اسيمق
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  مقدمه
 يناميکد هاي يستمو اساس س يهآشوب که پا يهنظر
 يوهش بزرگ در يتحول يراخ ةاست در چند ده يرخطيغ

به  يه،نظر ينا کرده است. يجادا ها يدهپد ياندرک و ب
که در نگاه اول نامنظم به  پردازد يم هايي يستممطالعه س
ن يانوق يتدر واقع تحت حاکم يول رسند؛ ينظر م
 يهاول يطبه شرا ييها ميستس ينهستند. چن يمشخص

در ظاهر  هاي يکه ورود ي، به شکلهستندحساس  ياربس
داشته  ها آن يرو يشگرف يراتتأث توانند يم يتاهم کم

آشوبناک گفته  هاي يستمس هايي، يستمس ينباشند. به چن
  .)۱۳۹۴ ي و همکاران،(جان شود يم
 يانجر يبررس يآشوب برا ينهدر زم ييها پژوهشکنون تا

زمان تأخير استفاده از از جمله،  .رودخانه انجام شده است
فضاي فاز يك سري  نمودارو بعد محاط براي بازسازي 

مشخص كردن امكان وجود رفتار آشوبي و  يبرازماني، 
) ١٩٩٤خطي، توسط جاياواردنا و الي ( هاي غير بيني پيش

روزانه را در دو  يدب يها داده ها بررسي شده است. آن
 يوجود آشوب بررس ييشناسا يبراکنگ  هنگ يستگاها

اطالعات  يساز نشان داد که مدل پژوهشن يج اينتا. کردند
بهتر از روش  فاز ينمودار فضابا کاربرد  يدب يزمان يسر

و همکاران  يگوندار قابل انجام است. ARMAسنتي 
را در سه  يکاواقع در آمر  ةسه رودخان يانجر ي)، دب۲۰۰۴(
و با  ر نظر گرفتنددروزانه، پنج روزه و هفت روزه  ياسمق

 يا يآشوب يلآشوب به تحل يهنظر يماستفاده از مفاه
پرداختند. رفتار دو  ها ياسمق يندر ا يانبودن جر يتصادف

رودخانه به صورت  يکو رفتار  يرودخانه به صورت آشوب
 يدندرس يجهنت ينبه ا ينها همچن مشاهده شد. آن يتصادف

از روزانه تا  يزمان ياسمق يشبا افزا يناميککه رفتار د
و  ي. قربانيابد يم ييرتغ يبه تصادف ياز حالت قطع ي،هفتگ

 ي)، با استفاده از دو شاخص بعد همبستگ۲۰۱۰همکاران (
را  يزيليرماکروزانه رودخانه ک يانجر ياپانوف،ل يو نما
 ) و مقدار۴/۲کم ( يبعد همبستگ يج،دند. نتاکر يبررس

) را نشان داد که ۰۰۶۱/۰( ياپانوفل ينما ينتر مثبت بزرگ
يابين و  .است يانجر يبودن سر يآشوب از يحاکهر دو 
)، با بررسي جريان رودخانه سيلوانگ به اين ۲۰۱۴( چي

اين رودخانه آشوبي است و  نتيجه رسيدند که جريان
بيني کرد.  ه آشوب آن را پيشيتوان بر اساس نظر مي

 يبازساز يها ) با استفاده از روش۲۰۱۵البوستان و اونوز (
ن يبه ا يمحل ينيب شيو پ يفاز، بعد همبستگ يفضا

 يدب يسنج آب يها ستگاهيا در ايموضوع پرداختند که آ
شود؟  يمشاهده م يرماک سبز رفتار آشوبيروزانه رودخانه ا

 يآشوبناک در تمام يانگر وجود الگويب ين بررسيج اينتا
  ها بود. ستگاهيا

از  يعبور يان)، رفتار جر۱۳۸۸( يدختيب شقاقيان و طالب
 هاي ياسدر مق يکامتحده آمر ياالترودخانه آنکوپاگر در ا

 .دندکر يبررس را آشوب يهبر اساس نظر يمختلف زمان
نشان داد که در  يعد همبستگاساس ب ها بر آن يجنتا
 يو تا حد يساعت اي، يقهدق ۱۵کوچک ( يزمان هاي ياسمق

که  يدر حال .است آشوبي صورت به يانجر ارروزانه) رفت
 رفتار کامالً يان)، جريتر (هفتگ بزرگ يزمان هاي ياسدر مق
 به آن احتماالً يلکه دل دهد ياز خود نشان م يتصادف
 هاي ياسدر مق يدهمؤثر بر پد پارامترهاي تعدد خاطر
  . استتر  کوچک هاي ياستر نسبت به مق بزرگ
رودخانه با  يانجر يابي) به ارز۱۳۹۱و همکاران ( يقاهر

از  يها حاک آن نتايجآشوب پرداختند.  يهاستفاده از نظر
 بيني يشآشوب در پ يهدقت قابل قبول و مناسب نظر

 )١٣٩٢( يو ملکان ياعلماست.  يرودخانه اهرچا يانجر
را براساس شاخص بعد  يان رودخانه نهندچايجر

ان يافتند که جريل قرار دادند و دريمورد تحل يهمبستگ
 يبرا يک آشوبيناميکم دارد و روش د يشوبرفتار آ
و  يجباران مناسب است. يجر ينيب شيو پ ييشناسا

و  يعد همبستگ) با استفاده از آزمون ب۱۳۹۳( همکاران
در  يتصادف يا يوجود رفتار آشوب يينبه تع ،هرست ينما
عد مقدار بپرداختند.  يروزانه رودخانه نازلوچا يانجر

هرست مخالف  ينما يجهو نت دست آمد هب ۸/۲ يهمبستگ
و وجود آشوب در  بودن يتصادفيرشد که نشان از غ ۵/۰
و ذاکر  ينيحس انيس. در پژوهش داشت ودخانهر يانجر

روزانه رودخانه  يآبده يزمان يسر)، ۱۳۹۳مشفق (
 ج بهينتال شده است. يه آشوب تحليدگاه نظريکشکان از د

ک يط يشرا، يآشوبناک يارهايدست آمده با استفاده از مع
ز يان رودخانه در حوضه آبريجر يستم آشوبناک را برايس

  د.کن يم ميکشکان ترس
آشوب  يهاساس نظر انجام شده بر يها پژوهشتوجه به  با

 يها  توان با استفاده از شاخص يم يان،جر يدر حوضه دب
 يرا بررس يستمبودن س يتصادف يا يکننده، آشوب يينتع

معموالً از دو شاخص  شده،انجام کن در مطالعات يلکرد. 
است.   اپانوف استفاده شدهيل يو نما يبعد همبستگ

 يبازسازهرست و روش  يگر همچون نمايد يها شاخص
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ن در ياست. همچن  کمتر مورد توجه قرار گرفته فاز يفضا
مدت  کوتاه يزمان يها اسين، فقط مقيشياکثر مطالعات پ
 يزمان يها اسيل و مقيو روزانه) تحل ي(مثالً ساعت

؛ ده استش يکمتر بررس يبلندمدت همچون ماهانه و فصل
هاي آشوب، مانند  در صورتي كه براي اعمال فرضيات روش

ها،  ها و نيز براي تخمين داده فرض نامتناهي بودن داده
  .باشد مي ضروريبلندمدت  يها اسيده در مقيبررسي پد

  
  ها مواد و روش
  مورد مطالعه ةموقعيت منطق

 ياريبه نام سزار و بخت ياصل از دو شاخهرودخانه دز 
از  يو پس از خروج از منطقه کوهستاناست شده  يلتشک

. شود يو دزفول، وارد جلگه خوزستان م يمشکشمال اند
مسافت  يرودخانه پس از عبور از شهر دزفول و ط ينا
بند  تا (دزفول يلومترک ١٨٦ يبيبه طول تقر يو خم يچرپپ
 يکير رگَو گَ يططَشُ يها خانهرود با ير) در بند قيرق
که به سمت  دهد يم يلو کارون بزرگ را تشک شود يم

 ينآخر ،بامدژ يستگاه). ا١٣٨٩، (موحد شود ياهواز روان م
. استبا کارون بزرگ  يتا قبل از تالق سنجي آب يستگاها

 ٣١ يط يستگاها ينروزانه و ماهانه ا يانجر يدب يها داده
 يتموقع ١. شکل ) استفاده شد١٣٩٠تا  ١٣٦٠( يسال آب

  .دهد يبامدژ را نشان م يستگاهرود دز و ا

 

  

  
  موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه - ١شکل 

  

  يمعرف آشوبناک يپارامترها
 يانجر يدب يرفتار آشوب ينتخم يبرا ،پژوهش يندر ا

 يشامل بازساز يخطيرغ يناميکروش د، چهار رودخانه دز
 ،٢يعد همبستگ، روش بزتاکن يبراساس تئور ١فاز يفضا

 ٤هرست يو روش نما ٣ياپانوفل ينما ينتر روش بزرگ
  .استفاده شد

  
 فاز يفضا يبازسازو عد محاط ب ير،زمان تأخ

مطالعه  يسودمند برا ي، ابزارفاز (حالت) يفضا
 يکمفهوم،  يناست. بر طبق ا يناميکد هاي يستمس
ک ي فاز ينمودار فضا يکتوسط  تواند يم يناميکد يستمس
شامل  يناميکد يستمهر سد. شو يفتوص يزمان يسر

 يينتع ياست. برا ييبا مشتقات جز يفرانسيلمعادالت د

                                                
1- Phase space reconstruction 
2- Correlation dimension 
3- Greatest Lyapunov exponent 
4- Hurst exponent 

و  ٥زمان تأخير يپارامترهابايد ها  معادالت و نوع آن ينا
۱۳۹۱زاده و همکاران،  (حسن شوند يينتع ٦عد محاطب(.  

از روش  داده است،) ارائه ۱۹۸۱(ز که تاکن يمتداول تکنيک
 يفضا يکواحد در  يزمان يسر يکنگاشتن  يبرا يرتأخ
de يا ، شبکهزاساس روش تاکن . برکند ياستفاده م يعدب 

 يکعبور داده و  يزمان يسر يک ياز رو mبه طول 
  .شود يم يلتشک mبه طول  يسماتر
 ن است کهيا يرانتخاب زمان تأخ وةيش ةدربار ياساس يدها

اي از اعداد اسكالر  در بيشتر مواقع، سري زماني دنباله
هاي وابسته به وضعيت  گيري شده از بعضي كميت اندازه

كنوني سيستم است كه از تقسيم بر مضربي ثابت از زمان 
 ينچن يبر مبناآيد.  دست مي برداري به نمونه

با استفاده از المان تواند يم فاز ي، فضايساز معادل
[ ]1 2, ,..., xt nx x x= آن  يرو تأخ شود يجادا يزمان هاي سري  
  :هد بوداخو يدجد يزمان هاي يمطابق با سر

                                                
5- Delay time 
6- Embedding dimension 
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)۱(  { }2 ( 1), , ,...,t t t t t mY x x x xτ τ τ− − − −=  
را  ريخأبردار ت  Yt وعد محاط بm  ،يرزمان تأخ tدر آن  که

 ،مرحله ين، نخستفاز يمحاسبه فضا يبرا .دهد ينشان م
 )m( يشدگ عد محاط) و بt( يرزمان تأخ يپارامترها ينتخم
از  تواند يم يرتأخ زمان .)۱۳۹۴ ي و همکاران،(جانت اس

اطالعات  يانگينم يا ١)ACF( يتابع همبستگ يابيروش ارز
روش  از ،پژوهش ين. در ايددست آ هب ٢)AMI( متقابل

 يستمس يرزمان تأخ ينتخم ياطالعات متقابل برا يانگينم
زمان مربوط به اولين مينيمم تابع . استفاده شد يناميکد

ترين زمان  ميانگين اطالعات متقابل، به عنوان مناسب
را در يز ؛تأخير در بازسازي فضاي فاز پيشنهاد شده است

دارد. عالوه بر آن،  يشتريفاز تکامل ب ين زمان، فضايا
تواند به تخمين كمتر و يا  برآورد نامناسب زمان تأخير مي

زبا ين محاط ي منجر شود. بعدبيشتر بعد همبستگ
 ٣)FNNکاذب ( يههمسا ترين يکنزدگيري از الگوريتم  بهره
عد محاط ب ةدربار ياطالعات يتم،الگور ين. اآيد يدست م هب
زر و يکند (فر يفراهم م يناميکد يستمس يبرا ينهبه

؛ ۱۳۹۱زاده و همکاران،  ؛ به نقل از حسن۲۰۰۴کوکلمن، 
  .)۱۳۹۴فرد و همکاران،  ميفه
  

 يعد همبستگبتابع 
فاز يفضا يبرا يعد همبستگتابع ب m به شکل  يعدب

 يناميکد با يزمان يسر يمقدار برا يناست. ا )۲معادله (
 يستمس يبرا که يدر حال ؛است يحصحيرغاز نوع  ي،آشوب
  .مقدار نامحدود است ينا ي،تصادف

)۲(  ( ) ( ) ( )
( )1

,

2lim
1

i j N

i jN i j
c r k r Y Y

N N

≤ < ≤
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= − −

− ∑  

 N تابع هويسايد،k ي، عد همبستگبتابع  c(r) که در آن
ع کره ساخته شده به شعا r ور وکذتعداد نقاط در فضاي م

 يرابطه قانون ،مثبت يها شعاع براي. استYj  يا Yi زمرک
و شعاع در نظر گرفته  يهمبستگبعد تابع  ينبي قو
)2:شود يم ) dc r Er≈ .رابطه يناساس ا بر، d2 عد ب

 يدنبدون رس d2 ادفي،تص يندفرا يکاست. در  يهمبستگ
به طور  mبرحسب  d2مقدار اشباع در نمودار  يکبه 

در  که يدر حال ؛کند يم ييرتغ m يشبا افزا يصعود
 اشباع ينمع m يکبعد از  d2مقدار  ي،جبر يندهايفرا

                                                
1- Assessment of correlation function 
2- Average mutual information 
3- The closest false neighborhood 

 ياست (الشربگ يعد همبستگهمان ب ،. مقدار اشباعشود يم
  .)۲۰۰۲ ،و همکاران

  
  لياپانوف نماي
 ينما ينتر و بزرگ شيدگيک عامل ،پژوهش يندر ا

(به نقل از  تينروزنش يشنهاديبراساس روش پ ياپانوفل
محاسبه شده است. با داشتن ) ۲۰۰۹شانگ و همکاران، 

ينهعد محاط بهمقدار ب m شود. ينما محاسبه ماين ، مقدار 
اساس  مقدار بر ينا ينه،عد محاط بهب نبوددر صورت 

mينما ينتر . بزرگشود يم ينيب يشمختلف پ يها 
  :ه استشد  يفتعر يربه شکل ز ياپانوفل

)0(
)(log

0

1limmax td
td

ttt −∞→
=λ )۳( 

 t0در زمان  يکدو حالت نزد يدسيفاصله اقل d(t0) که
بودن  يمثبت شاخص آشوب ياپانوفل يوجود نما. است
  .)۲۰۱۰دانيا و کومار، ( است يستمس
  
  هرست ينما
، ٤بار هارولد هرست يننخست يبرارا آزمون  اين
که  يمطالعات يط ۱۹۵۱در سال  يتانياييبر يدرولوژيسته
 يرو يآب در سد يانجر يورود ايندفر يصتشخ يبرا

 يان. جر)۱۹۵۱(هرست،  دکرارائه ، دادانجام  يلن  رودخانه
ي ول ؛شدند يفرض م يتصادف آب در سدها معموالً يورود

گذشته به وجود  يها دوره هاي هرست با مطالعه داده
 يبرد. و  يآب پ يورود ياندر جر ينامتناوب يها دوره

 ،شد ۵/۰هرست برابر با  ينشان داد که اگر مقدار نما
دارد. اگر  يتصادف مستقل و کامالً ايندفر يکداللت بر 

۱<H<۵/۰  با  دوامبا يزمان يسر يکباشد، داللت بر
 H<۰>۵/۰اگر  ،تيدارد. در نها يطوالن يارحافظه بس

 ونز و همکاران،دارد (ج ايندبودن فر دوام يداللت بر ب ،باشد
دامنه هرست، هرست از روش  يمحاسبه نما براي ).۱۹۹۶

 استفاده کرده است:زير  شرحبه  ٥بازمقياس شده
 يزمان يسر يبه تعداد Nبه طول  X يزمان ير. س١

  .شود يم تبديل ,n=N, N/2, N/4تر با طول  کوتاه
 هب يانگينمقدار م ،n به طول يزمان هاي يسر يبرا. ٢
  ).m(آيد  يدست م 

                                                
4- Hurst exponent 
5- Rescaled range 
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               آيد يدست م  ها به داده ي مقدار نرمال شده. ٣
)i iY X m= −.(  
شود  يمحاسبه م Zt يتجمع يزمان يسر. ٣
)t=1,2,3,…,n.(  
 Rn=Max(( شود يمشخص م Rm  شده يلتعد دامنه. ٤

(Zt)-Min(Zt(.  
 ييرتغ )، دامنهSn( ها داده يارانحراف مع محاسبه. با ٥
  .آيد يدست م هب Rn/Sn داده شده با رابطه ياسمق

تر  کوچک يزمان هاي يتمام سر يمراحل ذکر شده برا
 ي،آمارمفاهيم با استفاده از  يت،. در نهادشو يانجام م
 :دشو مي يفتعر )٤( ةرابط

)۴(  ( )
( )

HR n Cn
S n

=  

)که در آن  )
( )

R n
S n

عدد  Cشده،  ياسمق يدتجد دامنه 

. در عمل استهرست  ينما Hتعداد مشاهدات و  nثابت، 

) يتمبا رسم نمودار لگار توان يم )
( )

R n
S n يتملگاردر مقابل n 

دست آورد که برابر  هخط را ب يبو برازش خط مناسب، ش
 يپ توان يم Hبا توجه به مقدار  يت،خواهد بود. در نها Hبا 
ي و برد (جبار ي،تصادفيرو غ ياعم از تصادف ايند،فر نوعبه 

، بعد D=2-H ة. سپس با استفاده از رابط)۱۳۹۳ همکاران،
د. فراكتالي بودن يك سري شو ) برآورد ميDفراكتال (

زماني بيانگر ارتباط و همبستگي اطالعات آن سري در 
است كه آن را خصوصيت هاي مختلف زماني  مقياس

  ).۱۹۹۶نامند (پانگ و نورث،  فراكتالي مي
  
  و بحث يجنتا
 يزمان هاي ياسرودخانه دز در مق يانجر يدب يلتحل يبرا

- ٩٠( هسال ٣١ي دوره آمار يط ي،ماهانه و فصل روزانه،
 يعد محاط، فضاو ب ير)، پس از محاسبه زمان تأخ١٣٦٠
در اطالعات متقابل  يانگينم، ٢در شکل . دش يمترس فاز

شده  سه دوره زماني مختلف رسم يير برازمان تأخمقابل 
  است.

 يها داده يبرا ي،محل مينيمم يناول ،٢شکل  با توجه به
 يبکه به ترت دهد يرا م يرخأزمان ت ي،روزانه، ماهانه و فصل

  .است فصل ٢ ماه و ٢، روز ٨٠برابر
 يرمقاد يکاذب به ازا يگيهمسا ترين يکنزد مقادير

در  دزرودخانه  يانجر يدب يعد محاط برامختلف ب
 ٣ در شکلزماني مختلف  هاي ياسدر مق بامدژ يستگاها

به  يموضع ينيممم ينمتناظر با اول ةرسم شده است. نقط
٣شکل بر اساس  .شود يانتخاب م ينهعد محاط بهعنوان ب، 

 يروزانه، ماهانه و فصل يانجر يدب يبرابعد محاط بهينه 
 دست آمده است. هب ١و  ١٠، ٣ برابر يببه ترت

  

  
  روزانه -لفا

 
  ماهانه - ب

 
  يفصل -ج

  فصلي) ج و ماهانه) ب روزانه،) الفمختلف:  زماني هاي مقياس دز در رودخانه جريان دبي تأخير زمان - ۲ شکل
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  روزانه -لفا

  
  ماهانه - ب

  
  يفصل -ج

  يج) فصلو ب)ماهانه  ،الف)روزانهمختلف:  يزمان هاي ياسدر مق دزرودخانه  يانجر يمحاط دبعد ب يينتع - ۳ شکل
  

براي زمان تأخير و بعد دست آمده  هب يرتوجه به مقاد با
 در يانجر يدب يعددوب فاز يفضا ينمودارها محاط،

 است. دهش يمترس ٤ شکل در مختلف يزمان هاي ياسمق
تکامل يک گروه زماني  فاز، يفضاهاي  نمودار ،يبه طور کل

را نشان داده و در صورت وجود، مناطق جاذب را مشخص 
سيرهاي   وسيله خط ههاي آشوبناک ب کنند. سيستم يم

اي در فضاي فاز جذب  که داخل ناحيه يمحدود کراندار

زاده و همکاران،  اند، قابل توصيف هستند (حسن شده
ش ي، مناطق جاذب با افزا٤). با توجه به شکل ١٣٩١
فاز انسجام  يفضااست و شکل  ، کمتر شدهياس زمانيمق

دا ينمودارها پ يو عمود يافق يرامون محورهايپ يکمتر
مورد  يفاز، سر يفضا يبا توجه به روش بازساز .کند يم

اس ياس روزانه و ماهانه آشوبناک و در مقيدر مق يبررس
  است. ي، تصادفيفصل

  

  
    روزانه -الف

  ماهانه - ب

  
  فصلي -ج

  هاي زماني مختلف: الف) روزانه، ب) ماهانه و ج) فصلي ترسيم فضاي فاز در زمان تأخير براي مقياس – ۴شکل 
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عد محاط و با در نظر گرفتن ب ينهبه يرخأبا داشتن زمان ت
 يعد همبستگتابع ب ،مختلف هاي ياسمق يبرا ٣٠تا  ١

c(r) شعاع  در مقابلr  نمودار  ،٥محاسبه شده است. شکل
 زماني هاي در مقياس log (r)در مقابل  log c(r)ييرات تغ

 يانارتباط م ،نمودار ينا .داده استنشان را  همورد مطالع
c(r)  و شعاعr يشبا افزا کند يمبيان عد محاط را ب.  

  

  
  روزانه -الف

  
  ماهانه - ب

  
  فصلي -ج

  هاي زماني مختلف: الف) روزانه، ب) ماهانه و ج) فصلي مجموع همبستگي در برابر شعاع همبستگي در مقياس - ۵شکل 
  

 يبش يرمقاد يان،جردبي  يريپذ آشوب يبررس براي
محاسبه  rير مقاد يروش حداقل مربعات به ازا ها با يمنحن

در مقابل  يعد همبستگب ييراتتغ ،٦شکل در شده است. 
داده شده استنشان زماني   ياسمقدر سه عد محاط ب.  

 

  
  روزانه -الف

  
  ماهانه - ب

  
  يفصل -ج

ر يسج) و ماهانه  ب) و روزانه الف) يزمان يها ياسعد محاط در مقدر برابر ب يعد همبستگب ييراتروند تغدن يبه اشباع رس - ۶ شکل
  يفصلاس يرات در مقييروند تغ يصعود
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نمودار به  ،الف مشخص است -٦ طور که در شکل همان
نمودار ثابت شده  ،٢٢عد محاط و از ب يدهاشباع رسحالت 
 ٧٦٥/٣برابر  ياسمق يندر ا يعد همبستگمقدار ب .است
نمودار در  يزن ب) - ٦شکل (ماهانه زماني  ياسدر مق .است
کند و از مقدار  يشروع به اشباع شدن م ٢٠عد محاط ب

 يعد همبستگب ليل،د ينبه هم ؛رود يفراتر نم ٨٤/٣
 برابر يبروزانه و ماهانه به ترت ياسمق يبرا) d2(مناسب 

عد شود. اشباع شدن ب يدر نظر گرفته م ٨٤/٣و  ٧٦٥/٣
 يرپذ  بر آشوب لتبودن آن دال يحصحيرو غ يهمبستگ

 روزانه و ماهانه دارد. هاي ياسدر مقدبي رودخانه دز بودن 
 يرج نمودار س -٦ شکلبا توجه به  ي،فصل ياسدر مق

 يبر تصادف يلدل ينرسد و ا يدارد و به اشباع نم يصعود
  است.زماني  ياسمق يندر ا يستمبودن س

زماني  ياسسه مق يبرا ياپانوفل ينما ينتر مقدار بزرگ
نشان داده شده است. در  ٧در شکل  يفصل روزانه، ماهانه و

 يباساس ش بر ياپانوفل يمقدار نمازماني،  ياسهر سه مق
ب برابر يبه ترت ،در برابر زمان يدگيکش عامل يمنحن
 يکه همگ دست آمد هب ٠٣٨٠/٠و  ٠٣٧٣/٠، ٠١٤٩/٠
خطيبي و همکاران  پژوهشاساس  . برهستند مثبت

 انيزم يسر يک يبرا ياپانوفل يروش نما )٢٠١٢(
تر  راه مناسب .دهد يمشابه يجهممکن است نت يزن يتصادف

 پذيري تعيين آشوب براي يشتريب يارهايمع از که است نيا
  .استفاده شود

  

  
    روزانه -الف

  ماهانه - ب

 
  يفصل -ج

  مختلفهاي  نماي لياپانوف براي دبي جريان رودخانه دز در مقياس - ۷شکل 
 

) يتمنمودار لگار، هرست يمحاسبه نما يبرا )
( )

R n
S n 

در 
) و ٨ شکل(رسم  ي،زمان ياسدر سه مق ،n يتملگارمقابل 

در  يب. مقدار شدش خط برازش داده شده محاسبه  يبش
، ٧٥٥٦/٠برابر  يببه ترت يماهانه و فصل روزانه، ياسسه مق
تفاوت از که هر سه مآمد ست د به ٧٥٢٥/٠و  ٧٧٧٣/٠

) ١٩٥١(مطالعات هرست  ر اساسب و بنابوده  ٥/٠
 يانجر )آشوب وجود(بودن  يرتصادفيغ ي دهنده نشان

، مقادير بعد D=2-Hبا توجه به رابطه  .استدز رودخانه 

 يببه ترت يماهانه و فصل روزانه، هاي ياسمقفراكتال در 
  د.شو محاسبه مي ٢٤٧/١و  ٢٢٢/١، ٢٤٤/١با  برابر
ان يجر ياست که دب ايناز  يها حاک شاخص يج بررسينتا

روزانه و ماهانه، با توجه  يزمان يها اسيرودخانه دز در مق
 ي، نمايفاز، بعد همبستگ يبه هر چهار شاخص فضا

اس ياما در مق است؛هرست، آشوبناک  ياپانوف و نمايل
ج ي. نتاستينکسان يها  ج شاخصي، نتايمدت فصلبلند

 ياز تصادف ي، حاکيعد همبستگفاز و ب يحاصل از فضا

y = 0.0149x - 4.9187 
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y = 0.0373x - 4.4637 
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y = 0.038x - 5.3666 
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 يج نماياما نتا ؛بوداس ماهانه يدر مق يزمان يبودن سر
. با کردان ين مطلب را بيهرست، عکس ا ياپانوف و نمايل

ن شاخص يتر را مهم يعد همبستگکه مراجع، بنياتوجه به 
ان رودخانه دز در يجر ين دبيبنابرا ؛اند کرده يمعرف
توان  يگر، ميبه عبارت د .است ي، تصادفياس فصليمق

 ياپانوف و هرست برايل ين استنباط کرد که نماهايچن
 ستند. با وجودين ي، کافيزمان يها يسر ين آشوبناکييتع
 ين دو شاخص، در صورت آشوبناک بودن سري، ااين
  .نددارخاص خودشان را  ي، کاربردهايمورد بررس يزمان

  

  
 
  روزانه -الف

  
  ماهانه - ب

  

  

 
  فصلی -ج

  فمختلزماني  هاي ياسدر مقرودخانه دز  يانجر يدب يهرست برا ينما -۸شکل 
  

  گيري نتيجه
 يبرا يمتعدد ياضير يها تاکنون مدل ن کهيارغم  يعل

اما  ،است  دهششنهاد يپ کيدرولوژيه يندهايفرا يساز مدل
با  ،وجود ندارد. امروزه يکساني ياتياضيکرد ريهنوز رو

ک با استفاده يدرولوژيه يندهايل فرايها، تحل تکامل مدل
، يتصادف يها نسبت به مدل يرخطيغ يقطع ييها از مدل

م يمفاه يضمن معرف ،پژوهشن يا. در شود يانجام مبهتر 
ت ياهمران رودخانه پيجر يدب آن، ه آشوب و کاربردينظر
(روزانه، ماهانه و فصلي) مختلف  يزمان هاي ياسدر مقدز 
سال  ٣١ي دوره آمار يط هيدرومتري بامدژ يستگاهدر ا

، پس از نهيزمن يد. در اش يل و بررسيتحل) ١٣٦٠-٩٠(
از  با استفاده ،عد محاطو بير زمان تأخ يهاپارامترمحاسبه 
 ترين يکو نزد) AMI(اطالعات متقابل  يانگينم يها روش
م شد. سپس با يفاز ترس ي، فضا)FNNکاذب ( يههمسا

اپانوف و يل ي، نمايعد همبستگب يها استفاده از شاخص
 يها اسيدر مق يزمان يسر يهرست، رفتار آشوب ينما
در ج نشان داد که ينتا. شد يمختلف بررس يزمان
رودخانه دز  يانجر يدب ،روزانه و ماهانه يها ياسمق

عد ب نبود يلبه دل ي،فصل ياسدر مقولي  ؛است ناکآشوب
 .است يتصادف يان رودخانه،جر يدبرفتار  مبستگي،ه

 ين آشوبناکييتع ياپانوف و هرست برايل ين، نماهايبنابرا
ستند. البته در مقياس فصلي، به ين يکاف يزمان يها يسر

وجود هايي  علت كم بودن اندازه سري زماني، محدوديت
دارد كه الزم است مورد بررسي بيشتر قرار گيرد. با توجه 

 يها اسيان رودخانه دز در مقيجر يبه رفتار آشوبناک دب
رودخانه در  يدب ينيب شيت پيروزانه و ماهانه، قابل يزمان

هاي  بيني مؤلفه گذر زمان وجود دارد. پيش
ها، يکي از  ان رودخانهيجر ياز جمله دب ،کيدروانفورماتيه

ها و مطالعات مربوط به اين منابع  موارد اساسي در طراحي
آيد. در ادامه پژوهش حاضر، مطالعه عوامل  به شمار مي

ر يتأث ين بررسيستگاه بامدژ و همچنيرگذار باالدست ايتأث
 يزمان يها اسيان رودخانه دز در مقيجر يآنها بر دب

است که جا دارد بدان پرداخته  يمختلف، موضوع مناسب
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