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  دهيچک
  

ت يو بدتر شدن وضع ياراض ير کاربريين تغيو ا استم ير اقلييدو عامل مهم تغ يافتن آلودگيها و شدت  توسعه شهر
را  کيدرولوژيه يرهايمتغ يدگيچيپ مسئلهن يا .شود ير و تعرق ميتبخ ،دما بارش، يو زمان يرات مکانييباعث تغ يطيمح ستيز

ده بنا نهاده شده يچيو پ آشوبناكتار رف ياست که بر مبنا يه آشوب ابزارينظر. کند يتر م را سخت ها آن بيني پيشو  بيشتر
ط يدر شرا يبارش ماهانه بندر انزل پژوهشن يدر ا .رات باال مناسب باشدييب تغيبارش با ضر يها داده يتواند برا ياست و م

و  يخيدوره تار عنوان به ٢٠١٠-١٩٩٣ ين منظور دوره آماريبداست.  شده يه بررسين نظريم با اير اقلييط تغيو شرا يخيتار
 يندهآ يها دوره عنوان به) ۲۰۳۵-۲۰۲۰( يدر دوره زمان )A2( و )A1B( ،)B1( يويتحت سه سنار LARS-WGج مدل ينتا
 يها دادهاست و  يندهدرصد کاهش بارش در دوره آ ۱۴همراه با  يالب و خشکساليش سيافزا بيانگرج ينتا .نظر قرار گرفت مد
سه با يرا در مقا يدگيچيپ ينبيشتر ۱۳/۴ يبا بعد فراکتال A2 يويبوده و سنار يقطع آشوبناكرفتار  يدارا يخيو تار يديتول
  .دارد ها داده ير سريسا
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  مقدمه
 ،ليس ش دما،يافزام موجب ير اقلييتغ مسئلهامروزه 
 ،يقطب يها خيشدن  ذوب ،ييامواج گرما ،يخشکسال

 يها زدن تعادل برهم ،بارش يو مکان يرات زمانييتغ
که  چراشده است  يتيريمد يها يو استراتژ کيدرولوژيه

د يشد تأثيرن يران منابع آب انتظار چنيو مد گران پژوهش
 .کردند يتصور نمرا  يدرولوژيه يبر پارامترهام ير اقلييتغ

به  يمشاهدات يها رات دادهييروند تغ ،ها پژوهش بيشتردر 
م در ير اقلييشد و نقش تغ يز نسبت داده مينده نيآ

 يبرا پس .شود نظر گرفته نميدر يندهآ يها داده بيني پيش
 يپارامترها يندهآ راتييتغ نانهيب قعند وايبه فرا دنيرس
ند يل فرايتحلتا از است يبارش ن خصوص هو ب کيدرولوژيه

در چند  .شود يم بررسير اقلييبارش همزمان با اعمال تغ
 يها ستميه و اساس سيه آشوب که پايدهه اخير، نظر

 در شيوه درک و بزرگ، تحولي است يرخطيغ يکيناميد
به مطالعه ه ين نظريا ده است.كرجاد يها ا بيان پديده

به نظر منظم ناپردازد که در نگاه اول  هايي مي سيستم
مشخصي  هاي انوندر واقع تحت حاکميت ق يرسند ول يم

به شرايط اوليه بسيار حساس  ييها چنين سيستم. هستند
 اهميت كم در ظاهرهاي  که ورودي ه شكليببوده، 

روي آن داشته باشند. به چنين  ات شگرفيتأثير توانند مي
در مورد  .شود گفته مي آشوبناكهاي  سيستم ،هايي سيستم

ر يدر دهه اخ گران پژوهش يند بارش از سويل فرايتحل
   شود: كه به برخي اشاره مي است انجام شده يمطالعات

 يها با داده يا )، در مطالعه١٣٨٨( و همکاران انيبابائ -١
م ير اقلييتغ ECHO-Gجو  يمولد مدل گردش عموم

ج يه و نتاكرد يابيارز ٢٠١١-٢٠٣٩کشور را در دوره 
بارش در دوره مذکور و  يدرصد ٩از کاهش  نشان
درجه  ٥/٠ن ساالنه دما به مقدار يانگيش ميافزا
 گراد بوده است. يسانت

با استفاده از مدل  )،١٣٩٠زاده و همکاران ( يهاد -٢
 ۲۰۱۱-۲۰۲۴الرس بارش دوره  ياس آماريزمقير
 كرده بيني پيش A1 يويرجند را تحت سناريستگاه بيا

 يها بررس يخروج يابيت را در ارزيو منابع عدم قطع
 ۳/۷زان يش بارش ساالنه به مياز افزا نشانج ينتا كردند

ه يو بارش دوره بهاره نسبت به دوره پا داردمتر  يليم
ش و بارش زمستانه نسبت به دوره بهاره کاهش يافزا
 کند. يدا ميپ

رواناب  -ند بارشي)، فرا٢٠٠٠( بونادسون واکومار ويس -٣
 ند.ماهانه را در حوضه گوتا تحت آزمون آشوب قرار داد

ب يضر ست که بارش، رواناب وا از آن نتايج نشان
ب يد و با ضرهستن يخوب يريپذ آشوب دارايرواناب 
 هستند. ينيب شيقابل پ يخوب يهمبستگ

ک بارش حوزه رودخانه ينامي) د٢٠٠١( واکوماريس -٤
مختلف با  يچهار گام زمان يرا برا يپ يس يس يم فيل

ده که يجه رسين نتيو به ا كرده يه آشوب بررسينظر
 يبعد همبستگ يرات باال داراييب تغيها با ضر داده
 . رعكسهستند و ب يكمتر

 يژگيبارش در سه و يريپذ آشوب )٢٠٠٥واکومار (يس -٥
 را صفر يها رات و دادهييب تغيضر ،يزمان سايمق

 يريپذ است که آشوبجه گرفته يو نت كرده يبررس
 ياس زمانيتر بهتر از مق کوچک ياس زمانيها در مق داده
رات و ييب تغيبا ضر يتر بوده و بعد همبستگ بزرگ
دارد.  عكسشده رابطه  بيني پيش يب همبستگيضر

ن يبر تخم يليصفر دل يها داده ياديحضور تعداد ز
 تر نخواهد بود.  فيضع

ه مدت را با ب يبارش طوالن بيني پيش) ٢٠٠٩کارآموز ( -٦
 يمصنوع يو شبکه عصب يآمار ياسيزمقيکار بردن ر

اس يزمقيکارآمد بودن مدل ر از نشان جينتا كه انجام داد
 .است ينسبت به شبکه عصب SDSM يآمار

را  SDSMو  LARS-WG) دو مدل ٢٠١١( يهاشم -٧
از خود  يکسانيت يد که هر دو مدل قابلكرسه يمقا

 اند.  نشان داده
ان يجر يدب يزمان ي)، سر٢٠١٠( و همکاران يقربان -٨

 ه آشوب مطالعه ويه را با نظريمارک ترکيزليرودخانه ک
 يهمبستگ ان رودخانه را با بعديجر يدب يريپذ آشوب
 يدب يها ج نشان داده است که دادهينتا .دندكر يبررس
  .برخوردارند يخوب يريپذ آشوب ازان رودخانه يجر

بارش روزانه  يرا برا CLIGENمدل  ،)٢٠١١انگ (ي -٩
ه ب يابيارز يبرارا  T,F,K-S يها و آزمون كرده يابيارز

 CLIGENمدل  که دارد نياز ا ج نشانيو نتا کار گرفتند
 يدرصد دارد و برا ٣/٢ ين روزانه خطايانگيم يبرا

 مناسب نيست.  مدت يطوالن يها دوره بازگشت
)، به تحليل عدم قطعيت ٢٠١١همکاران ( و فخري -١٠

مدل الرس در  شده با هاي ريزمقياس توليد داده
ايستگاه سينوپتيکي شهرکرد پرداخته و بارش را براي 

سال آتي توليد كردند و نشان دادند اين مدل ٣٠
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 نانياطمبارش در سطح  بيني پيش يبرا يت خوبيقابل
بجز ماه  يآت يها سال يها درصد را دارد و بارش ٩٥

ن يکل بارش ساالنه ا با کاهش روبرو بوده و در يجوال
 افت.يدرصد کاهش خواهد  ٣٧ستگاه يا
گر به يد يا در مقاله )،٢٠١٣و همکاران ( يفخر -١١

 يوهايبا سنار ياسيزمقير يها مدل ييل و توانايتحل
در  AOGCMکه مدل  نشان دادندمختلف پرداخته و 

را نشان  يتطابق خوب A2 يويوها بجز سناريهمه سنار
نشان  خشک و تر ين تعداد روزهايدهد و تخم يم
ستگاه يا بيني پيش ساله ٣٠ دورهدر شروع  دهد که يم

خشک و  يروزها يديبا مدت مد ابتدا کردشهر
تر روبرو  يروزها يبالفاصله بعد از آن با دوره طوالن

 م بود.يخواه
ه آشوب در يت نظريت مطالعه بارش و قابليبا توجه به اهم

مطالعه  عنوان به ي، بندر انزلن پارامتريا بيني پيشل و يتحل
از  يآگاه پژوهشن يه است و هدف از اشدانتخاب  يمورد
  .استم ير اقلييبا اعمال تغ آينده يها ناند بارش در زميفرا

  

  ها مواد و روش
  مورد استفاده يها منطقه و داده

و عرض  ۴۹° ۲۸ ′ ييايدر طول جغراف يبندر انزل
ا يو ارتفاع آن از سطح درقرار دارد  ۳۷° ۲۸ ′جغرافيايي 

به طور كامل  يا هيدر ناح يانزل . بندراستمتر  -۲۶
 قرار داردخزر  يايو در ساحل در يصورت طول به يا جلگه
 يزان بارندگي. ماستمعتدل مرطوب  يآب و هوا يو دارا

 ۱۸۹۲متوسط  ساالنهکه  يشهرستان باال بوده به طور
به طور  ساالنه يزان رطوبت نسبيم .دارد يمتر بارندگ يليم

درصد و درجه حرارت  ۹۷تا  ۷۱متوسط حدود 
گراد در نوسان  يدرجه سانت ۲۸تا  ۳/۵ن يست بيز طيمح

ران را ين شهر ايتر باران از گذشته عنوان پر ياست. بندر انزل 
ز يمتر را ن يليم ۲۰۰۰ يباال يها بارش يحت و  داشته

مشخصات بارش در اين ايستگاه در  است.  تجربه کرده
  شده است. ارائه ۱جدول 

  
  )٢٠١٠ -١٩٩٣( هيروزانه و ماهانه بارش دوره پا يها  داده يسر يآمار يژگيو -١ل جدو

  يچولگ  متر) يلي(م كمينه  متر) يلي(م بيشينه  راتييب تغيضر  متر) يلي(م اريانحراف مع  متر) يلي(م نيانگيم  تعداد داده  يات آماريخصوص
  ١٧٦/٠  ٠/٠  ٩/١٣  ٨٥/٠  ٤٩/٤  -  ٦٥٧٤  روزانه
  ٤٩٢/٠  ٢/٢٤  ٢٤/٥  ٤٦/٠  ٦٢/٧٣  ٥/١٥٩  ٢١٦  ماهانه
                

  )Lars-WG(الرس  مدل -١
 ييآب و هوا مولدک ي LARS-WGافزار  نرمن ا همايمدل 
 يساز هيشب برايتواند  يمکه ها است  يه روش سريبر پا
ط يتحت شرا ستگاه منفرديک ايدر  يهواشناس يها داده
 ،همکاران راسکو و( استفاده شود يندهو آ يفعل يمياقل

 ييآب و هوا يها از دادهبا استفاده  مولدن يا). ١٩٩١
 يها عيتوز يپارامترها ستگاه مفروض،يک ايدر  يمشاهدات
به  يابيبا دستز يو ن ييآب و هوا يرهايمتغ ياحتماالت
ن يکند. ا يم ديتول م راير اقلييتغ يها ، دادهها آنن يرابطه ب

 يها عير از توزيمقاد يمجموعه پارامترها با انتخاب تصادف
با طول  يمصنوع يزمان يها يد سريتول يمناسب برا

  . شود ميدلخواه استفاده 
 يها عيب توزيتقر يبرا يتجرب مهين عيک توزياز  الرس مدل

خشک و مرطوب، بارش روزانه،  يها يسر ياحتماالت
استفاده  يديمم و تابش خورشيمم و ماکزينيم يدماها

ع احتمال يبه مثابه تابع توز يتجرب مهيع نيکند. توز يم
، مقدار v يمير اقليهر متغ يشود. برا يف ميتعر يتجمع

ر محاسبه ياز رابطه ز piمتناظر با احتمال  vi يمير اقليمتغ
  شود: يم
)۱(     vi = min{v:P(vobs ≤ v) ≥ pi} i = 0, … , n 

 يها دست آمده از دادهه معرف احتمال ب Pکه در آن 
دو مقدار  يمير اقليهر متغ يبرا است.}vobs { اي يمشاهدات

P0  وPn ظر ر متنايبا مقاد ۱و  ۰ب برابر يترت بهv0 = 

min{vobs}  وvn = max{vobs}  سمنوف و ( هستندثابت
  .)١٩٩٨، همکاران

 يانوسياق -يجفت شده جومدل از  پژوهشن يدر ا
HadCM3  از سال ن مدل يا يها داده شود که يماستفاده

نسبت به  ها آنتمام موجود بوده و  ۲۱۰۰تا  ۱۹۶۱
 -۱۹۶۱ي ها سال نيب يها ار دادهيراف معن و انحيانگيم

 يها يها از خروج د دادهياند. بعد از باز تول نرمال شده۱۹۹۰
 يسه دوره زمان ها در بيني پيش ،HADCM3ي ميمدل اقل

براساس ) ۲۰۹۹-۲۰۸۰و  ۲۰۶۵ -۲۰۴۶، ۲۰۱۱-۲۰۳۹(
است.  شده انجامA1B  و A2، B1 انتشار يويسنار سه

کند  يمتصور ع يسر يرا با رشد اقتصاد يجهان A2و يسنار
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 و رسد يبه اوج م يت جهانيجمع ۲۱ نرق وسطكه در 
رعت ظهور آمدتر به سد و کاريجد يها يفناور همچنين
متقارن و  يز معرف جهانين  B1يويسنار .افتيخواهند 

 A2و يآن مشابه با سنار يتيت جمعيهمگراست که وضع
بر  بيشترو ين سناريد در ايکأن تفاوت که تيبا ا است

ست و اقتصاد يز طيمح يداريپاک، پا يها ياستفاده از انرژ
ن يب يز تعادلين A1B يويسنار .است يانهدر سطح ج
 رديگ ينظر مرا در يليرفسيو غ يليفس يمنابع انرژ

  .)۲۰۰۷، (سولمون و همکاران
ه يپا يها  م بهتر است دادهير اقلييتغ بيني پيش يبرا

سال فاصله داشته  ١٠حداقل  بيني پيش) با دوره يخي(تار
 بيني پيشباشد  بيشتره يپا يها باشند و هرچه مقدار داده

ه يپا يها منظور اگر از داده بدين .نانه خواهد بوديب واقع
-٢٠١٠ يبرا بيني پيشاستفاده شود  ٢٠٠٠قبل از سال 

از  يتيخواهد بود و مدل الرس محدود مورد قبول ٢٠٢٠
محدود بودن  دليل به اين پژوهشدر  .ن نظر ندارديا

 عنوان به ١٩٩٣-٢٠١٠سال  يها از داده ه،يپا يها داده
 ٢٠٣٥-٢٠٢٠ يها سال يبرا بيني پيشه و يپا يها داده

  .است انجام شده
  
  آشوب هينظر -۲

در شيوه درک و بيان  بزرگدر چند دهه اخير، تحولي 
 هاي که در سال هاي انجام شده پژوهشها، توسط  يدهپد

هاي منظم و مشخص  هاي خود را در قالب گذشته، تبيين
آشوب به مطالعه نظريه  ، به وجود آمده است.دادند مي ارائه

رسد رفتار تصادفي  پردازد که به نظر مي هايي مي سيستم
و يا  کنند يم پيروي ياز نظم خاصداشته باشند اما 

در کل  .نظمي، نظمي نهفته است عبارتي در هر بي به
 ،رفتار غيرپريوديک ،ناپايداريچون ي هميها تيخاص

در کنار  ،خطي بودنغير و قطعيه، يط اوليحساس به شرا
، (لورنز کنند تعريف ميرا  آشوبناكهمديگر يک سيستم 

۱۹۶۳(.   
هاي  فضاي حالت، ابزاري سودمند براي مطالعه سيستم

اين مفهوم، يک سيستم ديناميک  طبقبر. استديناميک 
تواند توسط يک نمودار فضاي حالت توصيف شود. هر  مي

سيستم ديناميكي شامل معادالت ديفرانسيل با مشتقات 
  پارامترهاي ها آن نوع و معادالت اين تعيين براي است. ييجز

بايد تعيين شوند. نمودار فضاي  ٢تأخيرو زمان  ١بعد محاط
حالت بيانگر تغيير سيستم از لحظه اوليه بوده و نشانگر 

   .استتاريخچه سيستم 
هاي قابل مشاهده سيستم  بعد محاط، معادل خروجي

شود ولي در اکثر موارد، ضروري است که فضاي  تعريف مي
. تکنيک متداولي شودهاي زماني استخراج  محاط با سري

براي نگاشتن  تأخيراز روش  كه شده ارائهکه توسط تاکن 
بعدي استفاده  deيک سري زماني واحد در يک فضاي 

 . روش تاکن به اين صورت است که)۱۹۸۱، (تاکن کند مي
را از روي سري زماني عبور m اي به طول  يک شبکه

تشکيل  mو يک ماتريس با تعداد سطرهايي برابر دهد  مي
 يابد، براي سري زماني: مي

)۱( ,...),...,,,,()( 3210 ixxxxxtx =                     
 گونه است: ماتريس براي بازسازي خط سير اين

 

)۲(  X =  x x x … x   x x x … x x x x … x   … … … … …                  

 

، فضاي t=3,2,1...,هاي زماني اسکالر که  براي سري
ها ايجاد شود. ايده تأخيرتواند با استفاده از  حالت مي

ه ست کا آن تأخيراساسي درباره نحوه انتخاب زمان 
متغيرهاي ديگر  ارزيابي هر متغير مجزاي سيستم با

. هستندشود که داراي اثر متقابل  سيستم تعيين مي
بنابراين اطالعات هر متغير وابسته در تاريخچه هر متغير 

خواهد داشت. بر مبناي چنين  مستقل ديگر سيستم وجود
txتواند با استفاده از المان  سازي، فضاي حالت مي معادل
هاي  آن مطابق با سري تأخيرهاي زماني ايجاد شود و  سري

  زماني جديد خواهد بود.
)٣         (        { }τττ )1(2 ,...,,, −−−−= mttttt xxxxY  

محاط را نشان  بعد mو  تأخيرزمان  τ كه در آن
محاسبه فضاي حالت، نخستين  دهد. بنابراين براي مي

و بعد  τ)( تأخيرمرحله تخمين پارامترهاي زمان 
  .است m)( شدگي محاط

 توان از روش تابع ) ميτ( تأخيربراي تقريب زمان 
كه اولين كرد. جايي ) استفاده ACF( ٣خودهمبستگي

رسد برابر زمان  به صفر يا به مقدار كوچكي مي ACFمقدار 
صورت  به τ تأخير. تابع خودهمبستگي در زمان است تأخير

                                                
1- Embedding Dimension 
2- Time Delay 
3- Autocorrelation Function  



  ٣٣                                                                                                            ١٣٩٤/ بهار ١٦/ پياپي ١/ شماره ٩مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

 

  شود: زير تعريف مي
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  نشان τتابعي از  عنوان به τρرفتار تابع خودهمبستگي 
 .دهنده ديناميك فرايند كنترل كننده سري زماني است

) از mبهينه ( ترين روش تعيين بعد محاط متداول
ترين  هاي زماني آشوبي، روش شمارش نزديک سري

ن مقدار ياول يبعد محاط به ازا. است ١هاي کاذب همسايه
بعد  عنوان بهکاذب  يگين همسايتر کينزد ينسب كمينه

 ياز بازساز پس د.شو گرفته مي درنظرمحاط منتخب 
که  رديگ يقرار م يبررسپذيري داده  آشوب ،حالت يفضا

پذيري  هاي آشوب تواند با استفاده از روش اين امر مي
و  ٣ترين نماي لياپونوف ، بزرگ٢همانند بعد همبستگي

  بعد نيهمچنشود. انجام  ٤روش آنتروپي کلموگرف
همبستگي مؤثرترين شيوه کاربردي براي تعريف بعد 

  .است يآشوبناكو فركتالي 
 rC)(بعدي، تابع همبستگي  mبراي فضاي حالت 

  .شود صورت زير تعريف مي هب
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بر  u<0اي با  پله، يک تابع هويسايد H که در آن
1)( =uH  0و≤u  0بر)( =uH بوده و 
ji YYru −−= ،N  ،تعداد نقاط در فضاي مزبورr 

. براي است jYيا  iYشعاع کره ساخته شده به مرکز 
 r با رابطه زير به rC)( ، تابع همبستگيrمقادير مثبت
  شود: مرتبط مي
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بعد  υ ، يک ضريب ثابت بوده وaه که در اين رابط
، براي mدر مقابل  υبا استفاده از رسم  .استهمبستگي 

بدون رسيدن به يك مقدار اشباع  υفرايندهاي تصادفي 
كند در حاليكه براي  تغيير مي يطور صعوده ب m با افزايش

معين اشباع  mبعد از يك  υر فرايندهاي جبري مقدا
 شباع، بعد فركتالي سري زماني استشود. مقدار ا مي

                                                
1- False Nearest Neighbors 
2- Correlation Dimension 
3- Maximum Lyapunov Exponent 
4- Kolmogorov Entropy 
 

  

ن معادالت در يا يتمام .)۲۰۰۲(الشُربگي و همكاران، 
 يتوان برا يشده است و م يجاساز TISEANابزار  جعبه

  ).۱۹۹۹ (هگر و همکاران، دكرج از آن استفاده ياخذ نتا
  
  و بحث جينتا

 و  B1،A2 يوهايسنار براساس يمياقل يها د دادهيباز تول
A1B  

م به دو يقابل تقس LARS-WGمراحل انجام کار با مدل 
ل) به مرحله يه و تحليدسته جداگانه است. گام اول (تجز

 براي يآمار يها ن مرحله آزمونيدر ا شود، ياد مي يواسنج
 يها آزمون .شود يکار گرفته مه ب ،ت مدليقابل يابيارز
) جهت KSرنوف (ياسم -شامل؛ آزمون کولموگروف يآمار
 يها سهيمقا يبرا t، آزمون ياحتماالت يها عيسه توزيمقا
انحراف استاندارد  يها  سهيمقا براي Fن و آزمون يانگيم

ها و  ن آمارهير ايمقاد ترتيب به ٤و  ٣، ٢ هاي جدول. هستند
  .دهند ينشان مها را  احتمال مربوط آن

را که  ک آماره و احتمال مربوط به آنيها،  ک از آزمونيهر 
و  يع داده مشاهداتيکسان بودن دو توزينشانگر احتمال 

ن احتمال يکنند. اگر مقدار ا يد شده است، محاسبه ميتول
برابر  (که عموماً يدار ياز سطح معن كمترکوچک و  يليخ

کسان بودن يشود) باشد،  يگرفته م درنظر ٠٥/٠ا ي ٠١/٠
محتمل  ريغ يم واقعيو اقل يديشده تول يساز هيم شبياقل

 هاي ولاحتمال جد ريکه از مقاد گونه همان پس .خواهد بود
د يالزم در تول ييتوانا LARS-WGمعلوم است مدل  باال
ن يانگيم ريمختلف و مقاد يها در ماه يع روزانه بارندگيتوز
ر انحراف يد مقادين توليماهانه را دارد. همچن يها داده
ن) در يانگير ميها حول مقاد ع دادهينحوه توز يعنيار (يمع

ز صحت ين ١شکل . است خوبدرصد  ۵سطح احتمال 
ر بارش يمربوط به مقاد يها دهد. نمودار يمطلب را نشان م

ها  ماه يمدل در تمام وسيله بهد شده يو تول يمشاهدات
باران بهتر ي پرها ن تطابق در ماهيدارند و ا يخوب هماهنگي

  باران است. کم يها از ماه
 توانايي مدل الرس وارد گام دوم (توليد)بعد از ارزيابي 

با توليد  يندهشده و از آن طريق سناريوهاي اقليمي آ
در شکل  .شود هاي آينده توليد مي روزانه در دوره هاي داده

هاي تاريخي و توليدي ماهانه بارش نشان داده شده  داده ۲
هاي توليدي  چنانچه از شکل مشخص است در داده .است

 بيشترهاي مشاهداتي  شک نسبت به دادهتعداد روزهاي خ
ها به طور كامل ديده  شده و افزايش نقاط اوج سيالب
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هاي اقليمي توليدي، افزايش  به اين ترتيب داده .شود مي
بيني  هاي آينده پيش سيالب و خشکسالي را براي سال

 A2  ،A1Bکنند و متوسط بارش ساالنه در سناريوهاي  مي

و  ۱۲، ۲۶/۱۵ ترتيب بههاي مشاهداتي  نسبت به داده B1و 
  يابد. درصد کاهش مي ۹۴/۱۳

  
  LARS-WGله يوس هد شده بيو تول يمشاهدات يبارندگ يها عيتوز ي) براKSرنوف (يج آزمون کلموگروف اسمينتا -۲جدول 

 دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر آگوست يجوال ژوئن يم ليروآ مارس هيفور هيژانو ماه

KS ۰۶۴/۰  ۰۴۵/۰  ٠٤٤/٠  ۰۷۳/۰  ۰۶۷/۰  ١٥٣/٠  ١٠٧/٠  ١٧/٠  ۱۲۱/۰  ۰۵۱/۰  ۱/۰  ۰۴۷/۰  
۹۳/۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ احتمال  ۹۹/۰  ۸۶/۰  ۹۹/۰  ۱ ۹۹/۰  ۱ 

  
  LARS-WGله يوس هد شده بيماهانه مشاهده شده و تول يبارندگ يها ن دادهيانگير ميسه مقاديمقا -۳جدول 

 دسامبر نوامبر اکتبر  سپتامبر آگوست يجوال  ژوئن يم ليروآ مارس هيفور هيژانو ماه

۷/۱۴۷  اتميانگين مشاهد  ۰۹/۱۰۰  ۷/۷۹  ۵۸/۵۹  ۹۱/۳۵  ۵۷/۴۴  ۲۶/۲۶  ۴۴/۹۰  ۸۳/۲۹۹  ۷۶/۲۸۴  ۳۲/۲۷۷  ۶۹/۲۱۸  
 ٩٨/٢١١ ۴/۲۷۴ ۲۶/۲۶۲ ٧١/٢٥١ ١١/٩٤ ۰۴/۶۴ ۶۰/۳۸ ۲۲/۳۷ ۶۳/۵۴ ۶۰/۷۷ ۷۵/۱۰۷ ۶۲/۱۶۶ ميانگين توليد شده

t ۶۶/۰  ۳۵/۰ -  ١٣٧/٠  ۳۹/۰  ۱۸/۰ -  ۴۹۶/۰  ۲۵/۲ -  ۱۵۸/۰-  ۰۴۴/۱  ۵۵۱/۰  ۰۶/۰  ۱۴۹/۰  
۵۱/۰  احتمال  ۷۲۵/۰  ۸۹۲/۰  ۶۹۷/۰  ۸۵۸/۰  ٦٢٣/٠  ۰۳/۰  ٨٧٥/٠  ۳۰۴/۰  ۵۸۵/۰  ۹۵۳/۰  ۸۸۲/۰  

  
   LARS-WG وسيله بهد شده يماهانه مشاهده شده و تول يبارندگ يها ر انحراف استاندارد دادهيسه مقاديمقا -۴جدول 

هيژانو ماه هيفور  ليروآ مارس  يم  يجوال ژوئن   دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر آگوست 
۸/۱۰۳ اتيمشاهد انحراف استاندارد  ۶۰۷/۷۴  ۰۵۵/۴۷  ۰۷۶/۴۴  ۷۲۹/۱۹  ۱۸۱/۳۹  ۱۶۶/۳۵  ۹۹۱/۷۶  ۲۴/۱۶۶  ۹۴/۱۲۳  ۶۴/۱۲۶  ۹۴/۱۴۴  
۷۷/۶۹ شده توليد انحراف استاندارد  ۱۹/۵۸  ۳۰/۴۷  ۳۴/۳۳  ۶۹/۲۴  ۰۵/۳۵  ١٢٢/٤٠  ۰۵/۶۶  ۸۹/۱۱۵  ۰۱/۱۲۷  ۸۵/۱۶۸  ۳۱/۱۳۳  

F ۲۱۴/۲  ٦٤٣/١  ٠١/١  ۷۴۸/۱  ۵۶۷/۱  ۲۴۹/۱  ۳۰۲/۱  ۳۵۹/۱  ۰۵۸/۲  ۰۵/۱  ۷۷/۱  ۱۸۲/۱  
۰۹۷/۰  احتمال  ۲۹۶/۰  ۹۹/۰  ۲۴۱/۰  ۳۵۷/۰  ۶۳۵/۰  ۵۸۹/۰  ۵۱۶/۰  ۱۳۱/۰  ۹۲۶/۰  ۲۳۹/۰  ۷۲۰/۰  

  

  
  يانزلبندر ستگاه يدر ا يشده بارندگد ين مشاهده شده و توليانگير ميمقاد -١شکل 

  

    
 مشاهداتي در ايستگاه بندرانزليتوليدي و بارش ماهانه  -٢شکل 
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   -٢شکل ادامه 
  

  ، بعد محاط و بعد همبستگي)تأخير(زمان  پذيري آشوب
و  يمشاهدات يها دادهو بعد محاط  تأخيرزمان  ۳شکل 
را نشان مختلف  يهاويسنارتحت د شده يتول يها داده

 يها داده يبرا ترتيب به و بعد محاط تأخيردهد زمان  يم
 سازوكار ها تأخيرزمان  .استماه  ۱۱و  ۲ يمشاهدات

کند که واقعا"  يان ميک بارش را بيناميدر د يواقع يکيزيف
 يکيزيف يوستگيک پي ها آنب ين ترتيست به ااناشناخته 

دار و معقول در  يمعن يهاتأخيرکنند.  يرا منعکس م
کنند که  ين مييرا تع يتداوم زمان يهمبستگ يها تابع

ند بارش ربط داشته يا رفتار فراکتال فراياس يد به مقيشا
نوسان دارد و  يصورت تصادفه ب يباشد. تابع خود همبستگ

كم ج يبه تدر تأخيرش زمان ين نوسان با افزايل ايپتانس
توانند  يها م داده شود كمتر راتييب تغيهرچه ضر شود. مي

داشته باشند و  يقبل يها نسبت به داده يبيشتر يوابستگ
را نشان  يبيشترمقدار  يتابع خود همبستگ در نتيجه

 ياس زمانياست که مق ممكنن زمان يخواهد داد و ا
  گرفته شود. درنظرتر  بزرگ

  

    

    
  مير اقلييو تغ يمشاهدات يها و بعد محاط داده تأخيرزمان  -۳شکل 

  
ک ي يمشاهدات يها شود در داده يده مدي ٤در شکل 

 يديتول يها که در دادهيشود در حال يجاذب احساس م
ن يا يالبيده سيوجود چند پد .ن جاذب وجود ندارديا

طور آشكارزند و چنانچه در شکل به  يم مه جاذب را به
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ها  ن دادهيانگيدر م يمشاهدات يها شود داده يده ميد
در صفر  بيشتر يديتول يها داده كهيتمرکز دارد در حال

 يها داده داشته و ين نشان از خشکساليتمرکز دارد و ا

 دارد يحد يها دهيپدحاكي از افزايش م ير اقلييتغ يديتول
  .استج ين نتايد ايؤحالت م يو شکل فضا

  
  (ماه) مختلف يوهايتحت سنار يو بعد محاط دوره آت تأخيرزمان  -٥جدول 

۲۰۳۵-۲۰۲۰  A1B A2 B1  

  ٢  ٤  ٣ (ماه)تأخيرزمان 

  ٧  ٤  ۱۳  (ماه) بعد محاط

  

    

  
  ک ماههي يزمان تأخيربا  يبندر انزلحالت بارش ماهانه  يفضا -٤شکل 

  
 log(r)در مقابل  logC(r)الف، تغييرات نسبت  -٥ شکل
در  فهنووجود  دليل بهدهد.  را نشان مي يمشاهدات يها داده
نوساناتي در نمودار  log(r) ها به ازاي مقادير كوچك داده
محور  ي)، در رو٢٠٠٧ن، ن جي و همكارا(ا شود ده ميدي
ن يکه در ا يطوره انتخاب خواهد شد ب يا بازه log(r)ي افق

م يمستق هاي طخ به طور تقريبي يبازه، خطوط منحن
 يبرا .ديدست آه ب ها آن هاي خط بيش يراحته باشند تا ب

از يها، ن  پذيري داده تعيين بعد همبستگي و بررسي آشوب
در بازه مشخص  ،[logC(r)/log (r)]ط ن خطويب اياست ش

هر  يد شده به ازايب خطوط در بازه قيش .ديدست آه ب

ن ياگر ا .خواهد بود يبعد محاط همان بعد همبستگ
ش بعد محاط به اشباع يافزا يآمده در ازا به دست يمنحن
برخوردارند و اندازه اشباع،  يريپذ ها از آشوب داده ،برسد

 يصورت دهد و در يرا نشان م يت بعد همبستگيمقدار تثب
خواهند  يرفتار تصادف يها دارا که به اشباع نرسند داده

  بود.
در برابر بعد  را يب نمودار بعد همبستگ -٥در شکل 

ا همان بعد يت شده يمقدار اشباع تثب دهد. ميمحاط نشان 
 يکه حاک است ٩٤/٢ يمشاهدات يها داده يبرا يهمبستگ
  ها دارد. خوب داده يريپذ از آشوب
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مولد الرس تحت  يها داده ين مراحل را برايب اين ترتيبد
 ٦ج در شکل يکه نتا كند يمختلف تکرار م يوهايسنار

نمودارها بعد همبستگي  يدر تمام .نشان داده شده است

که نشان  دكن شروع به اشباع شدن ميدر برابر بعد محاط 
  .دارد آشوبناك يرخطيک غينامياز د

 يها داده يتغييرات بعد همبستگي با افزايش بعد محاط برا(الف) و   mبا افزايش rو شعاع  C(r)ارتباط ميان تابع همبستگي  -۵ شکل
  )ب( يبارش ماهانه بندر انزل يمشاهدات

  

      
  يبارش ماهانه بندر انزل يمشاهدات يها داده يتغييرات بعد همبستگي با افزايش بعد محاط برا -۶شکل 

  

نشان از رفتار  يدن و وجود بعد همبستگيبه اشباع رس
د از ينبا يمقدار بعد همبستگ يدارد ول يک آشوبيناميد

بعد  يباشد چرا که مقدار باال بيشتر ينيمقدار مع
و  بودهها  داده يار بااليبس يدگيچياز پ يحاک يهمبستگ

قابل بحث  يش از حد در قالب رفتار تصادفيب يدگيچيپ
 يرهايمقدار متغ يقت بعد همبستگيدرحق .خواهد بود

 يداده ها را نشان م يحل معادالت حاکم بر سر يالزم برا
 يرها و بعد همبستگين متغيتعداد ا ۶دهد که در جدول 

  داده ها مشخص شده است. يک از سريهر يبرا
  

سه  الزم يرهايو تعداد متغ يزان بعد همبستگيم -٦ل جدو
  ٢٠٢٠ -٢٠٣٥د شده يتول يويسنار

  A1B A2 B1 يمشاهدات ها داده يسر

  ٢٢/٣  ١٣/٤  ٥٢/٢  ۹۴/۲ يبعد همبستگ
  ٤  ٥  ٣  ٣  ريتعداد متغ

 همچون يگريد يها تواند از روش يها م داده يريپذ آشوب
نيز کلموگروف  يآنتروپ و اپانوفيل ينما ،يف توانيط

ص يقادر به تشخ فقطها  ن روشيا يول .شود محاسبه 
مانند روش  توانند نميهستند و  ياز تصادف يرفتار آشوب

 ياز تصادف يص رفتار آشوبيعالوه بر تشخ يبعد همبستگ
ن ييها تع داده يدگيچيزان پينشان دادن م يبرا يتيکم
 يبارندگ يها داده يکيناميرفتار د ،)٢٠١١(ن يم د.كنن

م با ير اقلييط تغيتحت شراکره را  ين سواليحوزه پن
و  يبارندگ مقدار نشان دادو  كرده يبررس A2 يويسنار

 )۲۰۹۹-۲۰۰۰م (ياقل رييط تغيدر شرارات آن ييتغ
 يها داده يبعد همبستگن وجود يبا ا يافته وليش يافزا
) ۱۹۹۹-۱۹۷۱( يمشاهدات يها داده از كمتر مياقل رييتغ

ز نشان داد که مقدار ين اين مقالهج يخواهد بود. نتا
 ۱۴م به مقدار ير اقلييط تغيدر شرا يبندر انزل يبارندگ
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 يافت و مقدار بعد همبستگيدرصد کاهش خواهد 
 يها نسبت به داده A2 يويم در سنارير اقلييتغ يها داده

 يج دو مقاله حاکينتا هماهنگي .شود يم بيشتر يمشاهدات
 يهمبستگ بعد با مقدار يرات بارندگييتغست که ا آناز 

  رابطه عکس دارند.
  
  يريگ  جهينت
ط يبارش تحت شرا يها د دادهيتول يمدل الرس برا يجراا

 -۲۰۲۰(ينده که در دوره آدهد  يمم نشان ير اقلييتغ
به شدت  يدر شهر انزل خشک يتعداد روزها) ۲۰۳۵

الب يشدت س، يالبيس يدر روزها ابد وي يمش يافزا
خواهد  بيشتر يمشاهدات يها هالب داديسشدت نسبت به 

درصد نسبت  ۱۴بارش متوسط ساالنه  يطور کله ب .شد
کاهش خواهد  )۲۰۱۰-۱۹۹۳( يخيدوره تار به بارش

بارش با استفاده از  يکيناميل رفتار ديتحلج ينتا .افتي
و  يمشاهدات يها دادهست که ا از آن يه آشوب حاکينظر
 يبا بعد فراکتال يخوب يريپذ از آشوب مولد الرس يها داده
 يويسنار در دوها  داده يدگيچيپند. هست برخوردار کم
A2 و B1  ه شود ب يم بيشتر يخيتار يها دادهنسبت به
 يمشاهدات يها معادالت حاکم در داده حل يبرا که يطور

حل معادالت حاکم  يو برا ريمتغ ۳به  A1B يويو سنار
از ين ريمتغ ۵و  ۴ به ترتيب به A2,B1 يويسنار يها بر داده

را  يدگيچيپ ينبيشتر A2ي ويسنار جهيدر نت خواهد بود
  .دارد مورد مطالعه يها  داده يسرن يدر ب

  
  يگزار سپاس

خصوص  هکشور ب يسازمان هواشناس کارشناسان محترم از
خاطر در  هب ييررضايم يسرکار خانم بهاره درخشان و آقا

ر ين مقاله تقديمورد استفاده در ا يها داده گذاشتنار ياخت
  .شود يو تشکر م
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