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Abstract
Recent studies have proven the importance and functionality
of phase space reconstruction model based on the delay time
approach. The main scope in this research was to develop the
phase space in order to analyze and describe the event inside
it. The flow discharge has been considered for Band-eBahman station in daily, weekly and monthly scale in period
of 1348 and 1385; Iranian calendar (1969 – 2006). Firstly the
embedding dimension has been calculated as 3 based on the
simplistic method. Then the phase space have been developed
using the time delay approach. Results indicated less chaotic
manner for daily data according to cloudy trajectories of the
phase space. Monthly and weekly flow time series indicated
more chaotic manner. According to phase space analysis; 5
very heavy one day raining at Band-e-Bahman station and 12
very heavy one day raining at basin could be distinguished.
Besides, 6 and 11 intensive heavy raining with one week
durability were pointed at the station and the basin,
respectively. The river flow discharge varied between 0 to
140 cubic meter per second for daily scale, 1.5 to 60 cubic
meter per second for weekly scale, and 1 to 23 cubic meter
per second for monthly scale.
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چکيده
) به روش تأخير زمانيPSR( مطالعات اخير اهميت روش توسعه فضای فاز
.) به اثبات رسانده استChaos( را به عنوان روشي برای شناسايي آشوب
هدف از اين مطالعه بررسي روش توسعه فضای فاز و تفسير آنچه که در
، در اين پژوهش دبي روزانه. ميباشد،دياگرام فضای فاز ترسيم ميشود
 واقع بر رودخانه قرهآغاج در بين سالهای،هفتگي و ماهانه بند بهمن
 ابتدا بعد تعبيه به روش. مورد بررسي قرار گرفته است1085  تا1048
. محاسبه گرديد0 ( برابر باSymplectic Geometry) هندسه سيمپلکتيک
 برخالف روشهای.سپس فضای فاز به روش تأخير زماني ترسيم گرديد
 همه ی اين نتايج با مشاهده و در حداقل زمان،پيچيده و محاسباتي مرسوم
 دادههای ماهانه آشوبيتر از دادههای:حاصل ميشود که به قرار زير است
هفتگي و روزانه ميباشد که نشان ميدهد زمان بهينه به يک ماه نزديکتر
 جريان ثابت. محل قرارگيری بارندگيهای شديد قابل تشخيص است.است
 و63  تا135  هفتگي بين دبي،143  تا3 رودخانه بهصورت روزانه بين دبي
 نوع جريان. متر مکعب بر ثانيه قرار گرفته است20  تا1 ماهانه بين دبي
. قابل شناسايي است، ثابت يا فصلي،رودخانه
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دادههای پرت حذف شده و مقاديری که در دادهها موجود نبوده است
بازسازی شدهاند.

 -0مقدمه
يکي از جنبههايي که هيدرولوژيستها بهصورت گسترده روی آن کار
ميکنند ،ساختار فرآيندهای هيدرولوژيکي است ،مانند باران و رواناب.
با اينکه ،در طول چند دههی گذشته ،تعدادی از مدلهای رياضياتي
برای مدل-سازی فرآيندهای هيدرولوژيکي پيشنهاد شده است ،با اين
حال ،روش رياضياتي يکپارچه و واحدی وجود ندارد .در بخشي ،اين
مشکل ناشي از اين واقعيت است که فرآيندهای هيدرولوژيکي تنوع
قابل توجه مکاني و زماني از خود نشان ميدهند .با اين حال ،بخش
ديگری از اين مشکل با توجه به محدوديت در دسترس-بودن
ابزارهای رياضياتي مناسب برای بهره برداری کردن از ساختار اساسي
فرآيندهای هيدرولوژيکي است.

رودخانه قرهآغاج نام يکي از رودخانههای استان فارس ميباشد.
اين رودخانه از (ارتفاعات بن رود) دامنه کوه تاسک از روستای زنگنه
بنرود (حدود  03کيلومتری شمال شرقي شهرستان کازرون) در
دهستان دشت ارژن در بخش ارژن شيراز سرچشمه ميگيرد و پس از
گذر از کنار شهر خان زنيان وارد دهستان کوهمره سرخي ميشود و
سپس از بخش ارژن شيراز خارج و وارد شهرستان کوار ميشود.
رودخانه قرهآغاج در مسير خود همراه چند رود و چشمه ،پس از عبور
از اراضي زراعي خفر ،کوار ،جهرم ،قير و کارزين از طريق استان
بوشهر به نام رود مُند وارد خليج فارس ميشود.

اخيراً مطالعات وجود آشوب در فرآيندهای هيدرولوژيکي مورد
تــوجه بيشتری قــرار گـرفته است (مثالً Hense (1987) :؛
) Rodriguez-Iturbe et al. (1989؛ ) Sharifi et al. (1990؛
) Tsonis et al. (1993؛ ) Jayawardena and Lai (1994؛
) Koutsoyiannis and Pachakis (1996؛ Porporato and
) Ridolfi (1996؛ ) .)Sivakumar et al. (1998نتايج بدست
آمده از اين مطالعات ،بسيار دلگرم کننده است .اين تحقيقات شواهد
مربوط به وجود آشوب کمبعد ( )LDCرا ارائه کردند ،که بر امکان
پيشبينيهای دقيق کوتاه مدت داللت دارد .با اين حال ،چنين
مطالعاتي و نتايج گزارش شده آنها اغلب به دليل محدوديتهای
ذاتي در بــه کارگيری روشهــای شناسايــي آشوب در معرض
مناظرههای پر تنشي برای فرآيندهای هيدرولوژيکي بوده است
(بـــه عنــــوان مثــــال )Ghilardi and Rosso (1990؛
).)Koutsoyiannis and Pachakis (1996

در اين بررسي با استفاده از روش بازسازی فضای فاز و بعد
همبستگي الگوی آشوبي رودخانه مورد بررسي قرار گرفته است.
 -0-8فضای فاز

) F. Takens (1981استخراج اطالعات بر روی ديناميک آشوب
توسط بازسازی فضای فاز (فضای حالت) از يک سری زماني با يک
متغير منفرد } {X(t), t = 1,2,3, … , Nرا پيشنهاد کرد .يک بردار در
زمان  tدر اين فضای فاز به کمک يک تأخير زماني 𝑙𝑡 ساخته
ميشود که بشرح زير است:
}{m
X
)) = (X(t), X(t, t1 ), … , X(t + (m − 1)t1
()1
اين ساختار يک مسير در فضای  mبعدی توليد ميکند .حداقل ابعاد
بازسازی برای آشکار شدن سيستم را بعد تعبيه شده مينامند که با m
نشان داده ميشود .اگر ديناميک غالب بهصورت تصادفي باشد ،ابری
از نقاط بهصورت تصادفي در فضای فاز نمايش داده خواهد شد .اگر
آشوب وجود داشته باشد ،جاذب ميتواند در يک فضای فاز با بعد
پايينتر نشان داده شود.

در اين مطالعه فضای فاز بازسازی شده به روش تأخير زماني به
عنوان روشي برای شناسايي آشوب مورد بررسي قرار گرفته است .در
ابتدا سعي شده که بعد همبستگي ( )correlation dimensionبرای
سری زماني رودخانه قرهآغاج بدست آورده شود .سپس دياگرام
فضای فاز ترسيم و چگونگي حرکت خطوط سير و تعابير آن در
فضای تحول مورد تحليل واقع شده است.

 -8-8بــرآورد بعد تعبيه بـر اساس روش هندسهی
سيمپلکتيک (:)SG

در اين بخش ،نظريهی  SGبرای يافتن راهي جهت محاسبهی بعد
تعبيه يک سيستم مطالعاتي از سری زماني آن مورد استفاده قرار
ميگيرد .اثبات اينکه  Hيک ماتريس يکتاست ،کار راحتي است و H
ميتواند از ماتريس واقعي ساخته شود .اين ماتريس تسهيالتي را
برای مطالعهی يک سيستم واقعي از سری زماني نمونهبرداریشدهی
آن فراهم ميآورد.

 -8مواد و روشها
در اين بررسي از دادههای هيدرومتری بند بهمن واقع بر رودخانه
قرهآغاج به صورت دادههای روزانه ،هفتگي و ماهانه استفاده شده
است .دادهها در بين سالهای  1048تا  1085جمع آوری شدهاند.
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جهش خيلي بزرگ و  15جهش کوچکتر قابل مشاهده ميباشد.
جهشهای بزرگ مربوط به بارندگيهای با شدت زياد در نزديکي بند
بهمن بوده ،و فاصله بارندگي تا ايستگاه هيدرومتری به نحوی است
که اين فاصله باعث افت زيادی در دبي نميشود .پس ميتوان نتيجه
گرفت که طي اين  07سال (از سال  1048تا  )1085پنج بارندگي
بزرگ در يک روز و با شدت زياد در نزديکي بند بهمن اتفاق افتاده
است .جهشهای کوچکتر مربوط به بارندگيهای شديد در حوضهی
آبريز رودخانه قرهآغاج و يا در مسير ابتدايي رودخانه است ،و فاصلهی
مرکز بارندگي تا بند بهمن به نحوی است که افت زيادی در دبي
اتفاق افتاده است ،بطوری که ميزان دبي آنها از  453متر مکعب بر
ثانيه تجاوز نميکند .تمرکز خطوط سير يا جاذب بين بازهی دبي صفر
تا  143متر مکعب بر ثانيه است که جريان ثابت روزانهی رودخانه در
بند بهمن را نشان ميدهد.

قضيه ی  :1فرض کنيد که ماتريس سرپرست  Hبهصورت زير است:

̅ω
∗̅
2ω
P 0
) , P = In − ̅ ∗ ̅ , ω
=̅
()2
ω ω
0 P
T
(0, … ,0; ωk , … , ωn ) ≠ 0
بنابراين  Hيک ماتريس يکتای سيمپلکتيک است 𝜔̅∗ .هم مزدوج

( = )H = H(k, ω

جابجايي ̅𝜔 ميباشد.
 -2تحليل نتايج و بحث
برای رسم فضای فاز الزم است مقدار  mتعيين گردد ،که اين مقدار
پس از اندازهگيری بعد تعبيه ( )Embedding Dimensionتوسط
روش  SGبرابر با  0بهدست آمده است .در مرحله رسم فضای فاز،
معادله ( )1نشان ميدهد که خطوط سير ( )trajectoryدر صفحه و يا
فضای سه بعدی واقع ميشوند که پس از رسم فضای فاز ميتوان
نتيجه گرفت که صفحه }  {Xi , Xi+1ميتواند تمام خصوصيات جاذب
( )attractorو مسير سير جاذب را بهصورت نسبتاً کاملي نمايان سازد.
پس فضای فاز در صفحه (دو بعد) رسم ميگردد .در ابتدا دياگرام
فضای فاز بازسازی شدهی دادههای روزانه و هفتگي را ترسيم
مينماييم.

مربعهای نشان داده شده در شکل ( 1سمت راست) مربوط به
جهشهای خيلي بزرگ در خطوط سير و نقاطي که با دايره مشخص
شدهاند مربوط به جهشهای کوچکتر ميباشد .تعداد جهشهای
بزرگ  6عدد است که مربوط به دبيهای بين  173تا  203متر
مکعب بر ثانيه ميشود .دليل اين جهشها بارانهای شديد در
نزديکي بند بهمن است که باعث ميشوند سطح آب رودخانه بشدت
و در مدت زمان کوتاه افزايش قابل مالحظهای بيابد.

در شکل ( 1سمت چپ) تعدادی از نقاط با اشکال دايره و مربع بر
روی شکل مشخص و شمارهگذاری شده است .مربعها مربوط به
جهشهای خيلي بزرگ در خطوط سير و نقاطي که با دايره مشخص
شدهاند مربوط به جهشهای کوچکتر خطوط سير ميباشد .پنج

Fig. 1- Phase space diagram for discharge in Bahman dam from 1969 to 2006; for daily (right) and weekly
(left) data

شکل  -0دياگرام فضای فاز دبی عبوری بند بهمن ،از سال  0278تا 0280؛ (سمت راست) دادههای روزانه؛ (سمت چپ)
دادههای هفتگی
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همانطوری که در شکل ( 2سمت راست) مشاهده ميشود دياگرام
فضای فاز بازسازی شده به روش تأخير زماني ماهانه ،برای 233
دادهی ماهانهی رودخانه قرهآغاج که در بين سالهای  1048تا
 1064جمعآوری شده به تصوير کشيده شده است .در صورتي که به
دقت حلقهها شمرده شود ،تعداد آنها  16عدد ميباشد که نشان
دهندهی دادههای  16سال است .فضای حرکت خطوط سير محدود و
بين دبي  1تا  84متر مکعب در ثانيه قرار دارد ،که اين فضای محدود
آشوب را بخوبي به نمايش ميگذارد .همچنين تراکم خطوط سير به
صورت دو خط ميباشد که از نقطهی 1و 1آغاز ميشود و در دو
سمت محورها بهصورت خطي امتداد مييابد .اينگونه جاذبها بيانگر
رفتار آشوبي سيستم هستند .در شکل ( 2سمت چپ) دياگرام فضای
فاز برای تماميدادههای جمعآوری شدهی ماهانه بين سالهای
 1048تا  1080به نمايش گذاشته شده است .فضای حرکت خطوط
سير محدود و بين دبي  1تا  96متر مکعب بر ثانيه واقع شده است.
تمرکز تراژکتوریها نشان ميدهد جريان ثابت ماهانهی رودخانه در
طول اين  05سال مقداری بين دبي  1تا  20متر مکعب بر ثانيه دارد.
نسبت به دياگرامهای روزانه و هفتگي خطوط سير نظم بيشتری را
نشان ميدهند که نشان ميدهد زمان بهينه آشوبي به يک ماه
نزديکتر است.

جهشهای کوچکتر که تعداد آنها  11عدد و بين دبيهای  93تا
 103متر مکعب بر ثانيه واقع شدهاند مربوط به بارشهای شديد واقع
در حوضهی آبريز رودخانه و يا بارانهايي با شدت کمتر در نزديکي
بند بهمن ميباشد .نظم خطوط سير بيشتر از حالت قبل و مربوط به
دادههای روزانه است ،پس دادهها آشفتگي بيشتری را نشان ميدهند.
تمرکز خطوط سير يا جريان ثابت رودخانه نيز بين دبي  1/5تا  63متر
مکعب بر ثانيه در حال گذار است.

با مقايسه دياگرامهای شکل  1و شکل ( 2سمت راست) ميتوان به
نتايجي به شرح زير دست يافت:
بهصورت منطقي دبي متوسط ماهانه کمتر از دبي متوسط هفتگي و
دبي متوسط هفتگي نيز کمتر از دبي متوسط ماهانه ميباشد .دليل
اين اتفاق تقسيمشدن دبي بين روزهای بيشتری در دبي متوسط
ماهانه نسبت به هفتگي است و همينطور برای دبي متوسط هفتگي
نسبت به روزانه .دبي ماهانه در طول  05سال در شکل -0ب از دبي
 1تا  96متر مکعب بر ثانيه است .دبي هفتگي در طول  07سال در
شکل -1ب از دبي  1/5تا  203متر مکعب بر ثانيه واقع شده است و
دبي روزانه در شکل ( 1سمت چپ) از دبي صفر تا  653متر مکعب بر
ثانيه قرار گرفته است .پس همانطور که مشاهده ميشود بازهی
دبيها از ماهانه به روزانه افزايش يافته است.

Fig. 2- Phase space diagram for monthly data in
Bahman dam; 200 months (right) and 420 months
)(left

با مقايسهی اين سه دياگرام ميتوان به وضوح ديد که برای دياگرام
روزانه ،جاذب بهصورت ابر گون ،نامنظم ،ظاهر ميشود که دليلي بر
تصادفي شدن سری زماني ميباشد .در حالي که در دياگرام هفتگي
اين جاذب ابری شکل به سمت دو خطي بودن پيش ميرود ،ولي باز
هم شکل مبهمي را به نمايش ميگذارد .حال آنکه در دياگرام ماهانه

شکل  -8دياگرامهای فضای فاز دادههای ماهانه بند بهمن:
(سمت راست)  800ماه ؛ (سمت چپ)  780ماه
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جاذب کامالً خود را به شکل دو خط مجزا از يکديگر نشان ميدهد
که بهترين حالت برای نشان دادن جاذب آشوبي در فضای فاز است.
اين تفاوتها در شکل جاذب ،بهدليل انتخاب زمان تأخير متفاوت
است که هر چه به زمان تأخير بهينه و مناسب نزديکتر باشد ،جاذب
رفتار خطي و آشوبيتری از خود نشان ميدهد و نظم بيشتری را به
نمايش ميگذارد .ولي هرچه از زمان مناسب دورتر شويم رفتار جاذب
نظم خود را از دست داده و بهصورت تودهای ظاهر ميشود.
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