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 خالصه

 ،اخیرا بررسی رفتار فرکتالی سری های زمانی وقایع هیدرولوژیکی مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق سری زمانی دبی رودخانه شاپور

 خصوصیات رفتاری جریان رودخانه در مقیاس های زمانی مختلف مورد بررسی قرار گرفت. ، به منظور درکاز رودخانه های مهم استان فارس

 وسانات غیر همروندروش چند فرکتالی ن استفاده از پس باس گردید. مشاهده با بهره گیری از روش فرکتالی طیف توانی، رفتار فرکتالی در سری زمانی

 (MF-DFA)فاوت دارای سه رفتار مت این رودخانه دبیکه نشان داد نتایج  چند فرکتالی می باشد. دارای خصوصیاترودخانه  که اینشد ، مشخص

 می باشد.روز  088روز و بیشتر از  088تا  08روز، بین  08زمانی: کمتر از  هایمقیاس در

 

رودخانه شاپور، ، سری زمانی دبی، (MF-DFAهمروند )ش تحلیل چند فرکتالی نوسانات غیرچند فرکتالی، روکلمات کلیدی: 

 روش طیف توانی

 

 

  مقدمه .1
 

ناسب برای  م رفتار رودخانه ها به عنوان یک پدیده پیچیده طبیعی همواره مورد توجه محققان بوده است. مطالعه رفتار رودخانه نیازمند مدل سازی هندسی   

سیالب می ب       شت  سوب و دوره بازگ سیر و پیش بینی فرایند های فیزیکی آن مانند انتقال ر شد. تف سه فرکتالی  ا ضیدان     1با معرفی هند سط مندلبرات، ریا تو

بزار، هندسه  ا فرانسوی، توجه بسیاری از محققان علوم مهندسی به این هندسه نوین جلب گردید. تا کنون محققان بسیاری توانسته اند با بهره گیری از این       

تالی سییییاری از فرایند های طبیعی نیز به خوبی با بهره گیری از روابط هندسیییه فرکپدیده های پیچیده طبیعی را مدل نمایند. از طرف دیگر رفتار فیزیکی ب

 قابل پیش بینی می باشد. 

(1) N(δ) = aδ−D 

 

شان داده شده است    در   1شبیه رابطه   (Power law correlation)دارای یک همبستگی نمایی   که نوسان سریهای زمانی   تحقیقات متعدد ن

این  سپبیانگر مقیاس زمانی خواهد بود. به عنوان مثال هر چه مقیاس زمانی بزرگتر باشد، نوسان بزرگتری در دبی سیالب خواهیم داشت.     δمی باشند که  

خصوص  بهمبستگی اشاره به هندسه فرکتالی دارد. آنالیز فراکتالی سری زمانی یک روش اندازه گیری مناسب برای تشخیص وجود ارتباط بین نوسان ها،        

 [8 ,4 ,1]د ارتباط زمانی بلند مدت می باشد. وجو

یکی از ابزارهای تحلیل سری های زمانی )از جمله دبی روزانه رودخانه ها(، هندسه فرکتالی می باشد. این مطالعات بر روی سری های مختلف 

دیریت هت مج صورت پذیرفته و در دو دهه اخیر افزایش یافته است. در علم مهندسی رودخانه، مطالعه و پیش بینی نوسان دبی جریان به منظور برنامه ریزی

دبی رودخانه به عنوان یک روش  منابع آب و احداث طرح های عمرانی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. از این رو تحلیل فرکتالی سری زمانی 

 شده است. مکارآمد مورد استفاده قرار می گیرد. تاکنون پژوهش های محدودی در زمینه رفتار فرکتالی و چند فرکتالی رودخانه های استان فارس انجا

متر مکعب بر ثانیه متغیر می باشد. ابزار فرکتال  239تا  3/8رودخانه های استان فارس دارای نوسان زیادی می باشند. به عنوان مثال دبی رودخانه شاپور از 

 به ما در تخمین نوسان دبی کمک می کند.

                                                                                                                                                    
1 Fractal Geometry 
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ی لی قرار گرفته است. بارندگی، بار رسوب، تغییرات پارامترهای هواشناسمورد آنالیز فرکتا سری زمانی پدیده های طبیعی مختلفدر سال های اخیر 

طبیعی  یند هایژیکی می باشند. بسیاری از این فرآمانند دما و دبی جریان رودخانه ها  از معروفترین سریهای زمانی در فرایند های هواشناسی و هیدرولو

ونده بین حال و آینده و یا بین گذشته و حال دارند. تحلیل آماری سریهای زمانی بسیار متداول ساختار تصادفی یا آماری دارند اما یک رفتار پیش بینی ش

ز روش های ا می باشد. آنالیز فرکتالی در تشخیص روندهای بلند مدت و فصلی در این سریها مورد استفاده قرار گرفته است. محققان بسیاری با بهره گیری

 ن پدیده ها را مورد بررسی قرار داده اند.تحلیل فرکتالی و چند فرکتالی ، ای

Livina et al. (2003) ( 1با اسییتفاده از روش نوسییان های غیر همروندDFA نشییان دادند که نوسییان دبی جریان )رودخانه بزرگ دنیا از الگوی  38

روز دارای  188سییی در بازه های زمانی کمتر از خطی پیروی نمی کند بلکه دارای رابطه غیر خطی )توانی( می باشیید و نوسییانات رودخانه های مورد برر 

سییری زمانی بارش و رواناب چندین  Kantelhardt et al.(2003). [4]همبسییتگی زیاد اما در بازه های زمانی بزرگتر، دارای همبسییتگی کم هسییتند 

 د بررسیییی قرار دادند. آنها با تحلیل طیف     مور 3چند فرکتالی نوسیییان های غیر همروند     و روش  9رودخانه از سیییراسیییر دنیا را با روش تحلیل موجک        

ستگی م     شان می دهد و همب سری داده های رواناب رفتار فرکتالی قوی تری از خود ن سبی با  نچند فرکتالی و مدل دو جمله ای چند فرکتالی دریافتند که  ا

 ای می باشیید. همچنین آنها پارامتر های تحلیلی فرکتالی راجمله  3روابط یاد شییده دارد اما برای تفسیییر سییری داده های بارش نیاز به اسییتفاده از روابط   

  [3].به عنوان اثر انگشت و نشانه سری زمانی معرفی کردند 

Movahed (2008) & Hermanis           0با بهره گیری از روش های چند فرکتالی نوسیییان های غیر همروند ، طیف توانی و روش واریانس مقیاسیییی  

ماهه و  19را مورد بررسی قرار داده و نشان دادند که در روند سینوسی سری زمانی دبی رودخانه ، دوره های بازگشت         Daugavaنوسان های رودخانه  

( نشان  =29/8H±81/8ماهه وجود دارد که به ترتیب ناشی از تغییرات فصلی و تغییرات تابش نور خورشید می باشد. همچنین با محاسبه عدد هرتز  )      138

( با بررسییی رفتار سییری زمانی دبی رودخانه کر و  1300حکمت زاده و طالب بیدختی ) [2].ی زمانی به صییورت تصییادفی می باشیید دادند که رفتار سییر

( دریافتند که در این سری زمانی رفتار فرکتالی وجود دارد و بعد فرکتالی به دست آمده بیانگر وجود همبستگی نسبی بین    =92/1Dمحاسبه بعد فرکتالی ) 

سیال،  برای پیش بینی دبی   3ودخانه می باشید. آنها پیشینهاد کردند به دلیل عدم وجود خصیوصییات فرکتالی در مقیاس های زمانی کمتر از     مقادیر دبی ر

 . [10]سال از داده های دبی متوسط روزانه به کار گرفته شود  0تا  3متوسط روزانه باید حداقل حدود 

Rakhshandehroo & Amiri (2012) ها با کمکپژوهشیییی بر روی داده های آب زیرزمینی شیییهر سیییاوک در کشیییور آمریکا انجام دادند. آن 

، طیف توانی و روش تغییرات بعد چند فرکتالی این داده ها را محاسییبه کرده اند. بعد چند فرکتالی بین  چند فرکتالی نوسییان های غیر همروندروش های 

ل را مورد بررسی  رودخانه در کشور برزی  19سری زمانی سطح آب    Rego et al. (2013). [6]در روش های یاد شده متغیر بوده است   21/1تا  33/1

نشان دادند که نوسان سطح آب در این رودخانه ها دارای خصوصیات چند فرکتالی  چند فرکتالی نوسان های غیر همروند قرار دادند و با استفاده از روش

ستگاه های هیدرولوژیکی در هر رودخانه آنها دریافتند که توان هرتز برای هر رو      سه ای شد. با مقای ستا می با شد )حدو و نا ای دا برابر دخانه عددی یکتا می با

شاهده کردند که عدد هرتز در طول رودخانه متغیر بوده      ( که این مقدار عددی بیانگر وجود 3/8 شد. همچنین آنها م ستگی بلند مدت بین داده ها می با واب

از آنجا که نحوه عملکرد مناسییب یک رودخانه پس از احداث سیید بر روی آن می تواند . [5] و برای ایسییتگاه های پایین دسییت اندکی افزایش می یابد

 رفتار سییری زمانی دبی رودخانه کر در اسییتان فارس در دو مقطع زمانی قبل و بعد از احداث باعث کاهش خسییارات ناشییی از این کار شییود،  مقایسییه    

. نتایج تحلیل روش نوسان های غیر همروند، توان هرتز و طیف هولدر مربوط به دو سری   سد مالصدرا توسط م.امیری مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت      

 [11].به پایین دست بوده است زمانی قبل و بعد از احداث سد، بیانگر عملکرد مناسب سد )پس از احداث( در انتقال آب

Krzyszczak et al. (2017)  سال برای  10سری های زمانی ساعتی و روزانه داده های هیدرولوژیکی دمای هوا، دمای زمین، بارش و سرعت باد طی

 کشییور لهسییتان را با روش های چند فرکتالی مورد بررسییی قرار دادند. آنها دریافتند که رفتار چند فرکتالی سییری زمانی بارش با دیگر  در  2منطقه لوبلین

 وصیییاتوزانه، دریافتند که برخی خصییمتغیر های هیدرولوژیکی متفاوت می باشیید. همچنین با مقایسییه رفتار چند فرکتالی سییری های زمانی سییاعتی و ر 

صول نتایج              چند فرکتا ست منجر به ح سایل پیش بینی ممکن ا سئله در م ست و این م سری های زمانی روزانه از بین رفته ا ساعتی در  سری های زمانی  لی 

  .]10[شود 6نادقیق و متناقض

 

                                                                                                                                                    
1 Detrended Fluctuation Analysis 
2 Wavelet Analysis  
3 Multi-Fractal Detrended Fluctuation Analysis  
4 Scaled windowed variance 
5 Lublin 
6 Inaccuracy and inconsistency 
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 مواد و روش ها .2

 معرفی مورد مطالعه  .1.2  
 

. این رودخانه از دامنه های (1)شکل   شمال حوزه آبریز رودخانه هله قرار دارد  رودخانه شاپور یکی از شاخه های مهم رود هله می باشد که در منتهی الیه   

می گیرد که عمدتا در شهرستان کازرون در استان فارس قرار دارد. رودخانه شاپور با گذر  شمالی رشته کوه های واقع در شمال دریاچه پریشان سرچشمه  

 این دشییت به سییمت شییرن جریان می یابد. سییپس به سییمت شییمال منحرف شییده و از دشییت کازرون و چروم وارد کنار تخته می شییود و پس از آبیاری

شت بر روی این ر          شبانکاره در همین د سد  شت برازجان به رود هله می پیوندد.   خانهودشاخه های متعددی را دریافت می کند و در نهایت با عبور از د

شاپور        ست. طول رودخانه  شده ا سعت حوزه  998ساخته  سبت به        0288آبگیر آن بالغ بر  کیلومتر بوده و و شاپور ن ستر رودخانه  شد. ب کیلومتر مربع می با

شد. عالوه بر       شوار می با ستفاده از آب آن د سد های ذخیره ای و یا انحرافی ا حداث سد ا  زمین های اطراف پایین تر بوده که به همین دلیل بدون احداث 

 کیلومتری شیییمال شیییرقی کازرون محل مناسیییبی برای احداث سییید وجود دارد و   98در شیییده در شیییبانکاره، به نظر می رسییید در تنا چوگان واقع  

  .[12] کیلومتر مربع آبیاری خواهد شد 088در صورت احداث، منطقه ای به وسعت 

ضر،  سهامی آب منطقه ای فارس،    در تحقیق حا شرکت  سالهای       با بهره گیری از داده های  شاپور مابین  ستگاه   20تا  26سری زمانی دبی رودخانه  در ای

 .(9)شکل  مورد بررسی قرار می گیرد 92▫36’11”  و عرض جغرافیایی 21▫10’88”چیتی به طول جرافیایی 

 
 موقعیت جغرافیایی رودخانه شاپور – 1شکل 

 

 
 ایستگاه چیتی –سری زمانی دبی روزانه رودخانه شاپور  – 2شکل 
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  MF-DFAروش   .2-2
باشد، سری  Nیک سری زمانی به طول  x(t)مطرح شد و در سالهای بعد اصالح شد. فرض کنید که   Peng et al. (1993)این روش در ابتدا توسط 

 از رابطه زیر بدست می آید. y(i)مجموع 

(2) , i=1,2,...,N y(i) =  ∑[x(t) − x̅]

i

t=1

 

 

 می باشد.  x(t)میانگین سری زمانی  x̅که در رابطه فون 

ساوی به طول    sNبه  y(i)سری   سمت م سپس بهترین چند جمله ای )      sق شود.  سیم می  سیون    vy(i)تق سمت با کمک رگرا ( گذرنده از داده های هر ق

 .قسمت ها انجام می شوداین کار برای کلیه ی   بدست می آید. 3، واریانس داده های آن قسمت مطابق رابطه s بدست می آید. برای هر قسمت

(3) 
F2(s, v) =

1

s
∑[y(i) − yv(i)]2

s

i=1

 

 

 قسمتهای مختلف میانگیری می شود. (2F)از مقادیر واریانس  0در مرحله بعد مطابق رابطه 

(4) Fq(s) = {
1

Ns
∑[F2(s, v)]

q

2

Ns

v=1

}

1

q

 

 

q     شد که اگر صفر با شد، روش   9می تواند هر مقدار حقیقی به جز  سبات فون برای طول های مختلف      DFAبا ست می آید. محا ستاندارد بد تکرار  sا

شدن طول بازه ها،         ست که با بزرگ  ضح ا شود. وا شد،   sو  qF(s)نیز افزایش می یابد. بنابراین اگر یک رابطه نمایی بین  qF(s)، مقدار  sمی  برقرار با

 افزایش می یابد. sبا افزایش  qF(s)سری زمانی دارای خصوصیات فرکتالی  می باشد. اگر سری زمانی همبستگی بلند مدت داشته باشد، آنگاه 

(5) Fq(s)  ∝  sh(q) 

          

را، که برای یک  h(q)ار آن ثابت اسییت. بنابراین با مقدار نمای هرتز برابر بوده و مقد ،اسییت q=2برای پدیده های تک فرکتالی زمانی که  h(q)مقدار 

است. اما اگر نماهای  qمستقل از مقدار  h(q) پدیده چند فرکتالی متغیر است، نمای تعمیم یافته هرست می گویند. در واقع برای پدیده های تک فرکتالی

 است. qوابسته به  h(q)مختلف برای قسمت های گوناگون از نوسانهای یک گروه زمانی الزم باشد، رفتار چند فرکتالی در پدیده قابل تشخیص بوده و 

 داریم: برای سری زمانی ایستا )سری که دارای میانگین ثابت و واریانس محدود باشد(

(6) H = h(q = 2) 

 

 [2](خواهد بود.Hurst، توان هرتز )H، 6در رابطه 

سری های زمانی تک فرکتالی، مقدار   ستقل از   h(q)برای  ست. زیرا رفتار واریانس   qم ,F2(sا v)  برای کلیه مقادیرv   ،سان خواهد بود یک

رت وجود نوسییانات کوچک یا بزرگ، ، نتایج مشییابهی می دهد. بنابراین، تنها در صییوq، به ازای مقادیر مختلف 0بنابراین روند میانگین گیری در رابطه 

 [9 ,2]مشاهده می شود. qبه h(q)وابستگی تفاوت چشمگیری در 

 

 روش طیف توانی  .2-3
 با استفاده از سری فوریه می توان هر تابع متناوب را به صورت مجموعی از توابع نوسانی ساده سیتوسی و کسینوسی بیان کرد.

(7) F(t) = a0 + ∑(an sin(2πnt) + bn cos(2πnt))

∞

n=1

 

  

(8) E(f) = √|an
2 + bn

2| 
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(9) E(f)  ∝  f −β 

 

سبت به زمان و     F(t)که در آن  سیگنال ن شود.            nbو  na یک  سامد برده می  صورت تابع از دامنه زمان، به دامنه ب ستند. بدین  سری ه  ضریب های ثابت 

 سیییینوسیییی و یا کسیییینوسیییی بودن آنها مهم نیسیییت.در تحلیل مقیاس گذاری مقدار اطالعات ذخیره شیییده در یک بسیییامد خاص مورد نظر بوده و نوع 

ست.         0رابطه از    nbو  na پس به جای  سامد ا شان دهنده انرژی یا توان ب شود که ن ستفاده می  سامد  E(f)رفتار مقادیر  ا  ، رفتار طیف توانی(f)در مقابل ب

ستفاده از        سری زمانی، ا سری فوریه متناظر با  ضریب های  سبه  سریع)  نام دارد. روش معمول محا ست.  1FFTتبدیل فوریه   βتوان ، 2همچنین در رابطه ( ا

، ابزاری اسییتاندارد در بررسییی های فرکتالی این روش. می باشییددر مقیاس لگاریتمی  E(f)و انرژی بسییامد  fشیییب خط برازش داده شییده ما بین بسییامد 

 [13]است. یهیدرولوژیک های فرآیند

 انجام شده است. MATLABبا بهره گیری از نرم افزار  اد شده،دراین تحقیق، محاسبات مربوط به روش های ی

 
 

 نتایج و بحث .3
 

شکل            شد.  سی  سط روش طیف توانی برر شاپور تو سری دبی روزانه رودخانه  شان می دهد.        ، نمودار انرژی 3رفتار فرکتالی  سامد را ن سب ب سامد بر ح ب

سری زمانی از روند      شود، طیف توانی این  شاهده می  شیب نمودار )  خطی پیروی می نماید. همانگونه که م شد و  ( β=0.65مقدار عددی  می توان می با

, β ϵ [−1 گفت که سری زمانی دارای رفتار فرکتالی بوده و چون  ]6[می باشد. 2سیگنال از نوع گوسی،  [1

وجود رفتار چند فرکتالی به دلیل پهن بودن تابع چگالی احتمال  -1: قابل تشخیص است  عمدتاً، دو حالت متفاوت در رفتار چند فرکتالی سری های زمانی  

همبسییتگی های رفتار چند فرکتالی به دلیل وجود  -9با تحلیل داده ها به صییورت تصییادفی نتایج مشییابهی به دسییت می آید.    ،داده ها؛ که در این حالت

ان ومتفاوت ناشییی از نوسییانات کوچک و بزرگ؛ که با تحلیل داده ها به صییورت تصییادفی، رفتار چند فرکتالی از بین خواهد رفت. در حالت اخیر می ت 

 [9]گفت که داده ها از یک توزیع آماری خاص )مانند توزیع گوسی یا نرمال( پیروی می کنند.

ستفاده از روش  صادفی   دو  داده ها به ،DFA به این منظور، با ا صادفی  صورت ت شکل     و غیر ت شدند. همانگونه که در  شود، علت     0تحلیل  شاهده می  م

آماری  داده ها از یک توزیع بنابراین،بروز رفتار چند فرکتالی در این سییری زمانی، وجود همبسییتگی های متفاوت زمانی ناشییی از نوسییانات بوده اسییت.  

 طیف توانی )گوسی بودن سیگنال( همخوانی دارد. تیجه با نتایج حاصل از روشخاص پیروی می کنند که این ن

هیچگونه همبستگی بین داده ها   H=0.5ویژگی همبستگی بین داده ها با استفاده از روش مقایسه ای هرتز قابل انجام است. به این صورت که برای مقدار      

سئله بیانگر      H<0.5>0وجود ندارد. برای حالت  شد که این م سازگاری بین داده ها برقرار می با شد. در حالت    نا سانات زیاد می با  H<1>0.5وجود نو

شی داده ها، این روند در آینده ادامه خوا         صورت وجود روند افزای ست که در  شد. این بدان معنی ا ستگی بین داده ها برقرار می با شت رابطه همب  و هد دا

 [1]داده های گذشته با وقایع آینده مرتبط خواهند بود.

( نشان داده شده است. سه روند خطی با شیب های متفاوت در شکل قابل مشاهده DFA)، نتایج تحلیل فرکتالی به روش نوسانات غیر همروند 2در شکل 

روز، شیییب نمودار )توان هرتز( تغییر نموده اسییت. این موضییوع بیانگر رفتار   088و  08زمانی  مقیاسییهایهمانگونه که نمودار نشییان می دهد، در اسییت. 

 متفاوت رودخانه در مقیاس های زمانی متفاوت می باشد.

 192/1رامتر هرتز برابر روز، پا 088تا  08زمانی  بازهدر اما . که بیانگر وجود همبستگی است   می باشد  329/8رامتر هرتز برابر روز، پا 08تا  1زمانی  بازهدر 

 که نشان دهنده وجود رفتار ناسازگاری در این مقیاس های زمانی است. می باشد 326/8روز، پارامتر هرتز برابر  088بیش از زمانی  بازهدر و 

نمودار بر هم منطبق  ،qبرای مقادیر مختلف  را نشان می دهد. با توجه به شکل مشاهده گردید که MF-DFAآنالیز چند فرکتالی با روش ، نتایج 6شکل 

 باشد. سری زمانی این رودخانه از نوع چند فرکتالی میرفتار  . بنابرایننشده است

 

 

                                                                                                                                                    
1 Fast furrier transform  
2 Fractional Gaussian noise  
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رودخانه شاپور، ایستگاه چیتی روزانه طیف توانی سری زمانی دبی – 3شکل   

 

 
 q=2 برای، DFAنتایج روش  – 4شکل 
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 مقیاس زمانی  3رفتار متفاوت رودخانه شاپور در  – 5شکل 

 

 
 q، برای مقادیر مختلف  sدر برابر   F(q) نمودار، MF-DFAتایج روش ن – 6شکل 

 

 

 نتیجه گیری .4

 د فرکتالیندراین مقاله رفتار فرکتالی سییری زمانی دبی روزانه رودخانه شییاپور مورد بررسییی قرار گرفت. نتایج نشییان داد که این رودخانه داری رفتار چ  

سانات غیر همروند )     ستفاده از روش چند فرکتالی نو شد. با ا سه بازه زمانی  MF-DFAمی با شاهده   088روز و بیش از  088تا  08روز،  08تا 1(،  روز،  م

 گردید که بیانگر رفتار متفاوت رودخانه در این مقیاس های زمانی می باشد.
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