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چکيده
دس تحمیك حاضش ،اص سٚش تحّیُ ٔٛخىی تشای پیص پشداصش سشیٞای صٔا٘ی خشیاٖ سٚد استفاد ٜضذ ٜاست .تا استفاد ٜاص
تثذیالت پیٛستٌ ٚ ٝسستٛٔ ٝخىی ٘طا٘ٝی ٔٛسد ٔغاِؼ ٝوٕٞ ٝاٖ ٌش ٜٚصٔا٘ی خشیاٖ سٚد لشٜآغاج دس چٙذ ایستٍاٛٔ ٜسد
ٔغاِؼٔ ٝیتاضذ ،ت٘ ٝطا٘ٞٝای تمشیة  ٚخضییات تدضیٔ ٝیٌشد٘ذ٘ .طا٘ٝی تمشیة ٘طاٖدٙٞذٜی س٘ٚذ پای ٝخشیاٖ ٘ ٚطا٘ٝی
اختالَ دس ٚالغ ٕ٘ایٙذ ٜتی ٘ظٕیٞا ،تغییشات  ٚخٟصٞای سشیغ دس ٌش ٜٚصٔا٘ی ٔیتاضٙذ .تا واستشد تحّیُ فشاوتاَ ضشیة H
ٞشیه اص ٘طا٘ٞٝای ٘أثشد ٜدس ایستٍاٜٞای ٔختّف ت ٝدست آٔذ ٚ ٜاص آٖ عشیك ضشیة ٕٞثستٍی  ٚدسخ ٝپایایی ٌشٜٞٚای
صٔا٘ی خشیاٖ سٚد لثُ  ٚتؼذ اص پیص پشداصش ٔٛخىی ،تشآٚسد ٌشدیذ ٜاست .واسٔایٔ ٝتٛسظ ٘طا٘٘ ٝیض اص سٚش تحّیُ عیفی دس
ٞش حاِت ٔحاسثٌ ٝشدیذ ٜاست .تا تشسسی ضشایة ٕٞثستٍی  ٚواسٔایٝی ٔتٛسظ ٘طا٘ٔ ،ٝطخع است وٌ ٝشٜٞٚای صٔا٘ی پس
اص حزف اختالالت داسای ٕٞثستٍی تاالتشی ٔیتاضٙذ و ٝاص افضایص حافظٌ ٝش ٜٚحىایت ٔی وٙٙذ ،دس ػیٗ حاَ ،واسٔایٝ
ٔتٛسظ ٘طا٘٘ ٝیض پس اص حزف اختالالت تغٛس ٔؼٙیداسی واٞص ٔییاتذ ،تٌٝ٘ٛ ٝای ؤ ٝیتٛاٖ ػٛٙاٖ وشد و ٝتیص اص ٘یٕی اص
واسٔای٘ ٝطا٘ٔ ٝشتٛط ت ٝاختالالت  ٚتی٘ظٕیٞای ٔٛخٛد دس ٌش ٜٚصٔا٘ی ٔیتاضذ .دس ٔشحّٝی پیص تیٙیٌ،شٜٞٚای صٔا٘ی
خشیاٖ و ٝتٚٝسیّٝی تحّیُ ٔٛخىی پیص پشداصش ضذٜا٘ذ ٕٞ ٚچٙیٗ ٌشٜٞٚای غیش پشداصش ضذ ٜتٚٝسیّٝی ضثی ٝضثىٝ
ػػثی ٔػٛٙػی اص ٘ٛع پشسپتش ٖٚچٙذ الی ٝپیص خٛساٖ تا اٍِٛسیتٓ آٔٛصش  Levenberg-Marquardtپیصتیٙی ضذٜا٘ذ.
٘تایح حاغُ اص افضایص لاتُ تٛخ ٝدس دلت پیصتیٙی خٛابٞای ضثی ٝضثىٝی ػػثی دس غٛست استفاد ٜاصسٚشٞای تحّیّی
ٔٛخىی دسٔٛسد ٌشٜٞٚای صٔا٘ی خشیاٖ سٚد دالِت ٔیوٙٙذ٘ .تایح ٕٞچٙیٗ حاوی اص آ٘ٙذ و ٝسٚش تثذیالت ٌسستٛٔ ٝخىی دس
ٔمایس ٝتا سٚش تثذیالت پیٛست ٝاص واسایی تاالتشی تشخٛسداس است.
واژههاي کليدي :تحّیُ ٔٛخىی ،اسصیاتی فشاوتاِی ،لاتّیت پیصتیٙی ضذٖ ،ضثی ٝضثىٝی ػػثی ٔػٛٙػی.

 -1استادیاس ٌشٟٙٔ ٜٚذسی ػٕشاٖ ،دا٘طٍا ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ ٔشٚدضت.
 -2استاد دا٘طىذٜی ٟٔٙذسی دا٘طٍا ٜضیشاص.
 -3دا٘طیاس دا٘طىذٜی ٟٔٙذسی دا٘طٍا ٜضیشاص.
 -4استاد دا٘طىذٜی ٟٔٙذسی دا٘طٍا ٜآصاد اسالٔی ٚاحذ ػّ ٚ ْٛتحمیمات تٟشاٖ.
* ٘ٛیسٙذٜی ٔسfattahi_mh@yahoo.com :َٚٛ
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مقدمه
تسیاسی اص پذیذٜٞای عثیؼیی ٔا٘ٙیذ ٘ٛسیاٖٞیای صٔییٗ
ِشصٜای ،خػٛغیات صٔیٗ فیضیىی  ٚفشایٙذٞای آبضٙاسی
سا ٔیتٛاٖ دس لاِة ٌشٜٞٚای صٔا٘ی تشسسی ٕ٘ٛد .لاتُ اسائٝ
تٛدٖ پذیذٜٞای عثیؼی دس لاِة ٌشٜٞٚای صٔا٘ی تٔ ٝؼٙای
لاتّیت تشسسی ٚیژٌیٞای ٙٞذسی  ٚپٛیایی آٟ٘یا دس تسیتش
صٔاٖ  ٚتشسسی تغییشات خػٛغیات سفتاسی آٟ٘یا دس لاِیة
تغییش ٔمیاسٞای صٔا٘ی است .تا دس ٘ظش ٌشفتٗ ٚیژٌیٞای
سفتییاسیٕٞ ،چیی ٖٛضییشیة خییٛد ٕٞثسییتٍی ،1خاغیییت
خٛدضثاٞتی ،2خاغیت خٛد ٘سثتی ،3س٘ٚذ ٚ 4تغییش پٛیایی
سفتاسی دس تاصٜی تغییشات ٔمیاسی ٔیتٛاٖ ضیٕٗ اضیشاف
تش تاسیخچٝی فشایٙذ ٔزوٛسٔ ،مذٔات پیصتیٙیی سفتیاس آٖ
سا دس آیٙذ٘ ٜیض تا تؼشیف دلیك فشا ٓٞساخت.
اص خّٕ ٝاتضاسٞای ٔٙحػش ت ٝفشدی و ٝتا تٛا٘اییٞیای ٚییژٜ
آٖ ٔیتٛاٖ ت ٝدسن ٚالغ تیٙا٘ٝتشی اص عثیؼت ٘طیا٘ٞٝیای
آبضٙاسی سسیذ ،تثذیُ ٔٛخىیٔ 5یتاضذ .تحّیُ پٛییایی
ٌشٜٞٚای صٔا٘ی دس ٌزضت ٝتٚٝسییّٝی د ٚتثیذیُ فٛسییٚ ٝ
تثذیُ سشیغ فٛسی ٝغٛست ٔیٌشفت .تثذیُ ٔیٛخىی اییٗ
واس سا تٝغٛست سشیغتشی ا٘داْ ٔیدٞذ ٔ ٚحتٛای تسیأذ
(٘شخ تغییشات تا صٔاٖ) سا دلیكتش حاغُ ٔیوٙذ .ت ٝوٕیه
د ٚتثذیُ فٛسیٚ ٝتثذیُ سشیغ فٛسیٔ ٝییتیٛاٖ تسیأذٞای
یه ٔٛج سا ت ٝدست آٚسد .دس ٚالغ ،ایٗ د ٚتثذیُ ت ٝوٕه
د ٚتثذیُ ٕٞساص سیٛٙسی  ٚوسیٛٙسی اص   تا ،  
و ٝت ٝغٛست یىٛٙاخت تىشاس ٔی ض٘ٛذ ،ت ٝایٗ ٞذف دست
ٔییاتٙذ .اضىاَ تثذیُ فٛسی ٝآٖ اسیت ویٕ٘ ٝییتٛا٘یذ دس
وٙاس تؼییٗ ٔمذاس تسأذ ،صٔیاٖ ٚلیٛع آٖ سا ٘ییض ٔطیخع
وٙذ ،خػٛغا دس أٛج غیشپایاٌ .6شٜٞٚیای صٔیا٘ی تیٝعیٛس
ػٕییذ ٜاص ِحییاػ عثمیی٘ ٝطییا٘ ٝتیی ٝد ٚغییٛست ٚ 7FGN
9
 FBM8تمسیٓ ٔیض٘ٛذ٘ .طیا٘ٞٝیای  FGNاص ٘یٛع پاییا
(ایستا) تا یه ٔمذاس ٔتٛسظ ٔٛسد ا٘تظیاس  ٚییه ٚاسییا٘س
1 ) Auto-Correlation Coefficient
2 ) Self-Similarity
3 ) Self-Affinity
4 ) Trend
5 ) Wavelet Transform
6 ) Non-Stationary
7 ) Fractional Gaussian Noise
8 ) Fractional Brownian Motion
9 ( Stationary

ثاتت دس ع َٛصٔاٖ ٘ ٚطا٘ٞٝای  FBMغیشپایا(٘اایسیتا) تیا
یه ٚاسیا٘س ٔثتٙی تش صٔاٖ ٔیتاضٙذ.
تٝعٛس ػٕٔٛی ،تسیاسی اص ٌشٜٞٚای صٔا٘ی عثیؼیی اػیٓ اص
ٌییشٜٞٚییای صٔییا٘ی آبضٙاسییی ،اص ٘ییٛع غیشپایییا)(FBM
ٔیتاضٙذ ٕٞ ٚاٌٖ٘ٛی ٝوی ٝػٙیٛاٖ ٌشدییذ ،تثیذیُ فٛسییٝ
ٌضیٝٙی چٙذاٖ ٔٙاسثی دس تحّیُ ٔحتٛای تسیأذی آٟ٘یا
ٕ٘یتاضیذ .تثیذیُ ٔیٛخىی اییٗ ٔطیىُ سا ویأالر ٔشتفیغ
ساخت ٝاست .دس تثذیُ ٔٛخىی ،ضٕٗ تحّیُ تسأذ ٘طا٘ٝ
تا أىاٖ تغییش ٔمیاسٔ ،یتٛاٖ صٔاٖ  ٚحدٓ ٔحاسیثات سا
واٞص داد .اص تشخستٝتشیٗ لاتّییتٞیای تدضیی ٚ ٝتحّییُ
ٔٛخىی ،أىاٖ تدضی ٚ ٝتشویة ٘طا٘ٞٝیا تی ٝأیٛاج پاییٚ ٝ
اختالالت دس ٔشاتة ٔختّف ٔیتاضذ .اٍ٘اسٜی اغّی تحمیك
حاضش ،خذا ٕ٘ٛدٖ اختالالت 10اص ٘طیا٘ ٝپایی ٝتیٚٝسییّٝی
تثذیُ ٔٛخىی تٙٔ ٝظٛس دست ییافتٗ تیٙٞ ٝذسی ٚ ٝس٘ٚیذ
ٌش ٚ ٜٚدس ٘تید ٝأىاٖ پیصتیٙی تٟتش آٖ ٔیتاضذ .تیذیٗ
ٔٙظٛس ،ضٕٗ تحّیُ  ٚتدضی٘ ٝطیا٘ ٝدس چٙیذ ٔشحّی ،ٝتیٝ
تشسسی خػٛغیات پٛیایی ٙٞ ٚذسی ٌش ٜٚدس لاِیة سفتیاس
فشاوتاِی آٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ٘حٜٛی تغییشات ٕٞثستٍی ٌیشٜٚ
اص تحّیُ فشاوتاَ ٔیپشداصیٓ .سیپس تیا تدضیی ٚ ٝتشوییة
ٔٛخىی ٘طا٘ ٝأىاٖ ،پیص پشداصش دادٜٞای ٌیش ٜٚصٔیا٘ی
خشیییاٖ سٚد لثییُ اص آٔییٛصش دادٜٞییا تییٚٝسیییّٝی ضییثیٝ
پیصتیٙی ضثىٝی ػػثی ٔػٛٙػی فشأ ٓٞیٌشدد.
مواد و روضها
آنالیس موجکی
اص ٘مغیی٘ ٝظییش تؼشیییف سیاضییی ،ػّٕىییشد تحّیییُ فٛسییی ٝسا
ٔیتٛاٖ تا تثذیُ فٛسی٘ ٝطاٖ داد:
dt

 jwt



 f t e

F w 



و ٝحاغُ خٕغ ٘طیا٘ٝی  f t دس عی َٛتیاصٜی صٔیا٘ی ٚ
ضیشب دس ضییشیة تیٛا٘ی اسییت ویی ٝاِثتی ٝایییٗ ضییشایة سا
ٔیتٛاٖ ت ٝد ٚدستٝی ضشایة ٚالؼیی ٔ ٚدیاصی سیٛٙسیی
تثذیُ ویشد٘ .تیایح اییٗ تثیذیُ ضیشایة فٛسیی F w ٝسا
حاغُ ٔیوٙٙذ و ٝتؼذ اص ضشب ضذٖ دس تسأذ سیٛٙسیی
 ، wاخضای ٔتطىّٝی سیٛٙسی ٘طا٘ٝی اغّی سا تیٝدسیت
10 ( Noise
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ٔیدٙٞذ .تٝعٛس ٔطات ،ٝتثذیُ پیٛستٝی ٔٛخىی 1اص ضشب
ضشب حاغُ خٕغ ٘طا٘ ٝدس ع َٛتاصٜی صٔا٘ی دس ٔمییاس
تٝدست ٔیآیذ و ٝحاِت تٙاٚتی ٔٛخىی ٔ یتاضذ.


 f t scale, position , t dt

C scale, position  



٘تییایح) (CWTضییشایة ٔییٛخىیٔ Cیییتاضییٙذ ویی ٝتییاتغ
ٔمیاس ٛٔ ٚلؼیتا٘ذ .اص حاغُ ضشب ٞش یه اص ضشایة دس
ٔٛخییه ٔٙاسییةٛٔ ،خییهٞییای ٔتطییىّ٘ ٝطییا٘ٝی اغییّی
تٝدست ٔیآیذ.
تا ٔمایسٝی ٔٛخهٞا تا ٔٛجٞای سیٛٙسی(وٛ٘ ٝساٖٞیای
تحّیُ فٛسی ٝتٝحساب ٔیآیٙذ) ٚاضح است ویٔ ٝیٛجٞیای
سیٛٙسییی اسییتٕشاس ٔطخػییی ٘ذاضییت ٚ ٝاغییٛالر اص ٟٔٙییای
تیٟ٘ایت تا ٔثثت تیٟ٘ایت وطیذ ٜضذ ٚ ٜتا ٚخٛد ٘ٛسا٘ات
سیٛٙسی  ٚآساْ ،غذدسغذ لاتُ پیصتیٙیا٘ذ ،دسحیاِیویٝ
ٔٛخهٞا ت ٝػذْ تماسٖ  ٚتی لاػذٌی ٔتٕاییُا٘یذ .تثیذیُ
فٛسی ٝدس ٚالغ ضىستٗ یه ٘طیا٘ ٝتی ٝأیٛاج سیٛٙسیی تیا
تسییأذٞای ٔتؼییذد اسییت ،دس حییاِی ویی ٝتثیذیُ ٔییٛخىی
ضىستٗ یه ٘طا٘٘( ٝطیا٘ٝی ٔیادس) تی ٝأیٛاج دیٍیشی تیا
ٔمیییاسٞییا  ٚتٙییاٚبٞییای دیٍییش ٔیییتاضییذ .تییا ٔمایسییٝی
ٔٛخهٞا  ٚأٛاج سیٛٙسی ،تٝعٛس حسی لاتُ دسن اسیت
و٘ ٝطا٘ٞٝیای تیا تغیییشات تٙیذ ٛ٘ ٚسیاٖٞیای صییاد سا تیا
استفاد ٜاص ٔٛخهٞای تیلاػیذٜی تحّییُ ٔیٛخىی تٟتیش
ٔیییتییٛاٖ تدضییی ٚ ٝتحّیییُ وییشد تییا أییٛاج ٔییٙظٓ  ٚآساْ
سیٛٙسی تثذیُ فٛسی.ٝ
تا استفاد ٜاص تثذیُ ٔٛخىی یه ٘طیا٘ٔ ٝییتیٛاٖ تیٝعیٛس
ٕٞضٔییاٖ اعالػییات صٔییاٖ  ٚتسییأذ یییه ٌییش ٜٚصٔ یا٘ی سا
استخشاج وشد ،تٙاتشایٗ ٔیتٛاٖ تثذیُ ٔٛخىی سا تٝػٙیٛاٖ
ٕ٘ایص صٔاٖ /تسأذ یه ٘طیا٘ٔ ٝؼشفیی ٕ٘یٛد .تیشای اییٗ
ٔٙظییٛسٌ ،ییشٜٞٚییای صٔییا٘ی تییٚٝسیییّٝی تثییذیُٞییایی تییٝ
ٔٛخهٞایی و ٝدس ٚالغ ٕ٘ٞٝ٘ٛای تغییش ٔمیاس داد ٜضذٜ
اص ٔییٛج اغییّی ٔیییتاضییٙذ ،ضىسییتٔ ٝیییض٘ٛذ(٘یسییٚ ٖٛ
ٕٞىاساٖ .)1999 ،تثیذیُ پیٛسیتٝی ٔیٛخىی) (CWTاص
یه ٘طا٘ xt  ٝتٝغٛست صیش تؼشیف ٔیٌشدد:
 t  

dt
 s 





 xt 



1
s

CWTx  , s  

)1 ) Continuous Wavelet Transform (CWT

3

و ٝدس آٖ  sفشاسٙح ٔمیاس   ٚفشاسٙح تثذیُ ٔییتاضیذ.
دس ایٗخا ٔف ْٟٛتسأذ تا ٔفٔ ْٟٛمییاس وی ٝتیا ٘ sطیاٖ
دادٔ ٜیضٛد ،تؼٛیض ٔییٌیشدد  t  .دس حمیمیت تیاتغ
تثذیُ ٔیتاضذ و ٝتٛٔ ٝخه ٔیادس ٔطیٟٛس اسیت .ػثیاست
ٔٛج ت ٝحاِتی اعالق ٔیٌشدد و ٝتسأذی تاضیذ  ٚتکوییذ
تش ٔادس تٛدٖ دالِت تش ٔطتك ضیذٖ تٛاتیغ تثیذیُ اص ییه
تاتغ اغّی(ٔٛج ٔادس) ٔیتاضذ.
ضشیة ٔٛخه ٚ CWTxلتی و٘ ٝطا٘ٝی ٛٔ ٚ xt خه

 t  
ٔ   طاتٔ ٝییتاضیٙذ ،تیضسي اسیت .تٙیاتشایٗ

 s 
ٌشٜٞٚای صٔا٘ی تؼذ اص تدضی ٝاییٗ اخیاص ٜسا ٔییدٙٞیذ تیا
تسأذ ٘طا٘ ٝسا دس ٔمیاسٞای ٔتفاٚت تشسسی وشد.
ٔحاسثٝی ٔ CWTستّضْ ٚلت  ٚحساسیت ٚیژٔ ٜیتاضذ.
تثییذیُ ٌسسییتٝی ٔییٛخىی 2تییشػىس  CWTصٔیییاٖ
ٔحاسییثات وٕتییشی سا ضییأُ ٔییی ضییٛد  ٚالخییشْ وییاستشد
سادٜتشی ٘یض داسد .دسٔ DWTمییاس ٛٔ ٚلؼییتٔ ،ؼٕیٛالر
3
تٛا٘ی اص ٔ 2یتاضذ و ٝدس اغغالح ت ٝآٖ ٔمیاس دیادییه
ٔیٌٛیٙذ.دس ایٗ تثذیُ ٕ٘ایص ٔٛخه ت ٝغٛست صیش است:

 t  k 0 S 0j 

j
S
0



 

1
S 0j

 j ,k t  

و ٝدس آٖ  k ٚ jاخضاء غحیح  S0  1 ٚیه صٔاٖ تکخیش

ثاتت ٔیتاضذ .ػأُ تثذیُ   0تستٍی ت ٝایٗ صٔاٖ تیکخیش
داسد .اثییش تدضییی ٝوییشدٖ ٔٛخییه آٖ اسییت وییٔ ٝمیییاس
صٔأٖ /ىاٖ سا ٔیتٛاٖ ت ٝتاصٜٞای ٔدضا تثذیُ وشد.
غافیٞای ٌزستاال ٌ ٚیزس پیاییٗ ٔتؼیذدی تیا تسیأذٞای
ٔختّف تشای تدضیٝی ٘طا٘ ٝدس ٔمیاسٞای ٔختّف ٚخیٛد
داس٘ذ .تذیٗ ٚسیّ٘ ٝطیا٘ ٝسا ٔییتیٛاٖ تی ٝد ٚتخیص ٔیٛج
تمشیییة ،ضییأُ س٘ٚییذ ٔییٛج پایییٔ ٚ ٝییٛج خضئیییات ،ضییأُ
تسأذٞای تاال  ٚاختالالت تمسیٓتٙذی وشد .تا وٛچیه ییا
تضسي وشدٖ ٕ٘ٞٝ٘ٛا(دس تاصٔ )ٜیتٛاٖ ٔمیاس سا تغییش داد.
ػّٕیات غافی وشدٖ سا دس ع َٛلسٕتی اص ٘طا٘ ٝتا حیزف
تسأذ ٔطخػی تىشاس ٔیوٙیٓ .تذیٗ ٚسیّٛٔ ،ٝج تمشییة،
ٕٞ ٚچٙیٗ ٔٛج خضئیات ،تست ٝت ٝسغح تدضی(ٝدس ییه ییا
چٙذ ٔشتث )ٝتٝدست ٔیآیٙذ .ت ٝػثیاست دیٍیش ،دس تثیذیُ

)2 ( Discrete Wavelet Transform (DWT
3 ( Dyadic Scale

4
(ب(

 DWTتش اساس ایٗ و S ٝوٛچه یا تضسي تاضذٛٔ ،ج تٝ
د ٚدست ٝتمسیٓ ٔیضٛد:

)Detail signal (db2
60

40
30

 -2تشای ٘ٛساٖٞای پاییٗ(ٔمیاس تاال) ٔٛج خضییات  d jتٝ

20

دست ٔیآیذ.
سپس تیٗ ٞش د٘ ٚمغی ،ٝییه ٘مغی ٝتیٝػٙیٛاٖ دادٔ ٜیرثش
ا٘تخاب ٔیٌشدد .1سیپس دس ٔشحّیٝی ا َٚدادٜٞیا ٘ػیف

-20

ضذ ٚ ٜت ٝد ٚتخص  d1 ٚ a1تمسیٓ ٔیضٛد .دس ٌاْ تؼیذ،

-30

10
0
-10

ٔیتٛاٖ اص  a1ت d 2 ٚ a2 ٝسسیذ  ٚایٗ فشایٙذ تیٕٞ ٝییٗ
تشتیة ادأٔ ٝییاتذ.
یىی اص ػٛأُ ٔرثش تش ٘تایح  ،DWTتاتغ ٔٛخیه ا٘تخیاب
ضذٔ ٜیتاضذٛٔ .خه ٔیٛسد اسیتفاد ٜدس تثیذیُ ٔیٛخىی
تحمیییك حاضییش ،اص ٘ییٛع داتیچییض 2اص ٔشتثییٝی ٔ 2یییتاضییذ
) .(db2دس ضىٌُ 1یش ٜٚصٔیا٘ی خشییاٖ سٚد لیشٜآغیاج دس
3
ایستٍا ٜتٙذ ت ٕٟٗو ٝتٚٝسیّٝی تستٝی تحّیُ ٔیٛخىی
ت ٝضىُ ٌش ٜٚصٔا٘ی تمشیة  ٚخضیییات دس آٔیذ ٜاسیت دس
وٙاس ٘طا٘ٝی اغّی ٘طاٖ داد ٜضذ ٜاست.
(اِف(

250

)Time (month

شکل  -3تجسیٍ وشاوٍ تٍ وشاوٍي اختالالت ي مًج پایٍ.
(الف)وشاوٍي تقریثات ایستگاٌ تىد تُمه (ب) وشاوٍي
اختالالت ایستگاٌ تىد تُمه.

)Aprroximation signal (db2
120
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1 ) Down Sampling
2 ) Daubechies
3 ) Wavelet Packet Analysis

)Discharge (cubic meter per sec.
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تحلیل فراکتال
فشاوتاَٞا اضیاء  ٚیا فشایٙذٞایی ٞستٙذ و ٝدس ٔمیاسٞای
ٔىییا٘ی  ٚیییا صٔییا٘ی ٔتؼییذدی ،ضییىُ ییاٞشی  ٚیییا سفتییاس
یىسا٘ی سا اص خٛد تشٚص ٔیدٙٞیذ .اییٗ چٙییٗ اضییاء  ٚییا
فشایٙذٞا داسای چٙاٖ پیچیذٌیٞایی دس ٔمیاسٞای تسیاس
وٛچه ٔیتاضٙذ وٙٞ ٝذسٝی الّیذسی لادس ت ٝتفسیش آٖ
ٕ٘یتاضذٙٔ .ذِثشات ٚ ٚاٖ ٘س(ٔ )1968فٟی ْٛفشاوتیاَ سا
دس لاِیة خاغیییت خییٛد ٔتطییات ٝآٔییاسی تیییاٖ وییشد .تؼییذ
فشاوتاَ ،فشاسٙدی است ؤ ٝیضاٖ پیچییذٌی ییه ضیىُ
خٛد ضثی ٝسا ٘طاٖ ٔیدٞذٙٔ .ذِثشات ٘ ٖٚ ٚس دس 1968
ٔفٟیی ْٛفشاوتییاَ سا تییا اسائییٝی خاغیییت خیٛد تٙاسییة تییٝ
حیغٝی تحّیُ ٌشٜٞٚای صٔا٘ی ٚاسد وشد٘ذ .دس ٘ظش ٌشفتٗ
یه ٌش ٜٚصٔا٘ی تٝػٛٙاٖ یه ٌش ٜٚفشاوتاَ تٔ ٝؼٙیی سغیذ
وشدٖ اعالػیات آٖ ٌیش ٜٚصٔیا٘ی دس ٔمییاسٞیای صٔیا٘ی
ٔختّف است.
فشایٙذٞای آبضٙاسی اغّة ت ٝغٛست اٍِٞٛای پیچییذٜای
اص ٕٞثستٍیٞا ؤ ٝمیاسٞای صٔا٘ی ت ٛدس تیٔ ٚ ٛتؼیذدی
سا ضأُ ٔی ض٘ٛذ ،تیاٖ ٔیٌشد٘ذ .تٙاتشایٗ ییه ٔمیذاس دس
یه ٌش ٜٚصٔا٘ی دس یه صٔاٖ خاظ تٟٙا تیٔ ٝمیادیشی ویٝ
تالفاغّ ٝتؼذ اص آٖ حاضش ٔیض٘ٛذ ،تستٍی ٘ذاسد؛ تّىی ٝتیٝ
تغییشات ٔمادیش ٌشٜٞٚیای دس ٌزضیت ٚ ٝآیٙیذٜی دٚس ٘ییض
تستٍی داسد .افضایص خٛاظ فشاوتاِی یه ٌیش ٜٚصٔیا٘ی دس

)Discharge (cubic meter per sec.

 -1تشای تسأذٞای تاال(ٔمیاس وٛچه)ٔ ،یٛج تمشییة ai
حاغُ ٔیضٛد.
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حمیمت تٔ ٝؼٙای افضایص ٕٞثستٍیٞا دس سشی ٔیتاضذ ٚ
ایٗ تٔ ٝؼٙای افضایص لذست تحّییُ دس پییصتیٙیی ٌیشٜٚ
است.
تحّیُ فشاوتاَ تشای دسن تٟتش اص عثیؼت اییٗ تغیییشات ٚ
وطف ٚاتستٍیٞای راتی ٔٛخٛد ٔاتیٗ ٔمیادیش ٌیشٜٞٚیای
صٔا٘ی ت ٝواس ٌشفتٔ ٝیضٛد .تشای ایٗ ٔٙظٛس تایذ اتتذا تؼذ
فشاوتاَ ٌش ٜٚصٔا٘ی  ٚتی ٝتثیغ آٖ ضیشیة ٛٞسسیت(H) 1
ٌش ٜٚسا تٝدست آٚسد .تشای ایٗ ٔٙظٛس سٚشٞیای ٔختّفیی
ٚخٛد داس٘ذ وٞ ٝشیه تست ٝت ٝعثم٘ ٝطیا٘(fBm/ fGn)ٝ
لاتُ استفادٔ ٜیتاضٙذ .دس تحمیك حاضش اص د ٚسٚش ،یىیی
ٔثتٙی تش تحّیُ ٔٛخىی تشای حػ َٛتی ٝضیشیة  Hتٙیاْ
سٚش ٔتٛسظ ضشایة ٔٛخىی ٚ 2تیشای تؼیییٗ ضیشیة H
ٌشٜٞٚای صٔا٘ی غیشپاییا) ٚ (fBmدیٍیشی تحّییُ عیفیی
تٛاٖ 3تشای تحّیُ ٌشٜٞٚیای صٔیا٘ی پاییا) (fGnاسیتفادٜ
ضذ ٜاست.
روش متوسط ضرایب موجکی
تا استفاد ٜاص تحّیُ ٔٛخىی فشاوتاَ ٔییتیٛاٖ تی ٝتیشآٚسد
دلیمی اص تغیییشات پٛییایی ٔطخػیات ییه ٘طیا٘ ٝدسیت
یافت .تثذیُ ٔٛخىی ت ٝس ٝسٚش ٔییتٛا٘یذ ضیشیة  Hسا
ٔحاسییث ٝوٙییذ ویی ٝػثاستٙییذ اص )1 :سٚش تثییذیالت ٔییذَٚ
ٔاوسیٕا )2 .تحّییُ تسیتٝی ٔیٛخىی )3 .سٚش ٔییاٍ٘یٗ
ضشایة ٔٛخىی) .(AWCدس دأٝٙی ٔٛخه ییه ٘طیا٘،ٝ
تٛٔ ٝخهٞایی تا تٙاٚب ٔحذٚد و ٝاص ٔٛج ٔیادس اسیتخشاج
ضذٜا٘ذ تثذیُ ٔیضٛدٛٔ .ج ٔادس سا ٔیتٛاٖ تٝغیٛست صییش
ٕ٘ایص داد:
 xb

 a 
و ٝدس آٖ  a  0فشاسٙحٞای ٔمیاسی    b   ٚ

 a ;b x    

فشاسٙح تثذیُ تاتغ ٔ hx یتاضذ .تذیٗ غیٛست CWT
تٌٝ٘ٛ ٝی صیش ٕ٘ایص دادٔ ٜیضٛد:


1
W ha, b  
 a*;b x hx dx

a 

1 ) Hurst Number
)2 )Averaged Wavelet Coefficient (AWC
)3 ) Power Spectral Density (PSD

5

 ٚتاتغ ٔٛخه فشاوتاَٞای خیٛد ٔتٙاسیة تیٝغیٛست صییش
است:

 1  H

W ha , b    2 W ha, b
تا تٛخ ٝت ٝتغیییشات  bضیشایة تیٝغیٛست ٔییاٍ٘یٗ تییاٖ
ٔیٌشد٘ذ  ٚداسیٓ:
b

W ha   W ha, b

و ٝدس آٖ ٕ٘ . bایاٍ٘ش ٔمذاس ٔتٛسظ سیاضی ٔؼیاس ٔشتٛط
تٔ ٝتغیش ٔ bیتاضذ  ٚدس ٘تیدٔ ٝؼادِ ٝتیٝغیٛست صییش دس
ٔیآیذ:
W ha   1 / 2 HW ha 
ٔمییذاس  Hسا ٔییی تییٛاٖ اص ضیییة خغییی ویی ٝتییٕ٘ ٝییٛداس

 logW ha دس ٔماتُ  loga تشاصش دادٔ ٜیضیٛد
تٝغٛست صیش تٝدست آٚسد:
( – )1/2ضیة ; H
آنالیس طیفی توان نطانه
تش اساس ساتغٝای ویٙٔ ٝیذِثشات ٘ ٖٚ ٚیس( )1968اسائیٝ
وشد٘ذٔ ،ی تٛاٖ ٌفت:

S f   1

f
و ٝدس ایٗ ساتغ f ٝتٙاٚب ٔ S ( f ) ٚمذاس ٔدزٚس ٚاتسیتٝ
ت ٝآٖ ٔیتاضذ  .تا ٔحاسیثٝی ضییة ٔٙحٙیی ٕ٘یٛداس دٚ
ٍِاسیتٕی )  S ( fدس تشاتش  fتٝدست ٔیآیذ .آ٘ذساس اویٝ
ٕٞ ٚىاساٖ ٘طاٖ داد٘ذ و ٝایٗ سٚش ٔیتٛا٘ذ تیشای ٞیش دٚ
٘ٛع ٌش fGn ٚ fBm ٜٚاستفاد ٜضٛد ،تیٌ٘ٛ ٝیٝای وی ٝدس
  ،fGnدس دأٝٙی  -1تا  ٚ +1دس fBmدس دأٙی 1 ٝتیا
 3تغییش ٔیوٙذ .ایٗ سٚش ٔؼیاس ٔ PSDی تاضیذ وی ٝتیش
اساس تثذیُ فٛسی ٝػُٕ ٔیوٙذ .حاَ اٌش ت ٝخای تثیذیُ
فٛسی ٝاص تثذیُ ٔٛخىی استفاد ٜوٙیٓ ،دس حمیمت تحّییُ
عیفی تٛاٖ ٔٛخىی سا ت ٝواس تشدٜایٓ و ٝدس ٔٛسد ٌشٜٞٚای
صٔا٘ی تا تٛخ ٝتی ٝپٛییایی غیشخغیی ٙٞ ٚذسیٝی ٘یأٙظٓ
ٌضیٙٔ ٝٙاسةتشی ٔییتاضیذ .دس ضیىُ  ،2تحّییُ عیفیی
ٌش ٜٚصٔا٘ی خشیاٖ سٚد لیشٜآغیاج دس ایسیتٍا ٜتٙیذ تٕٟیٗ
٘طاٖ داد ٜضذ ٜاست.

6
)(اِف
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2  0 t  t0
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 B t   B t 2 
H 0
exp  H 2
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0
سظ غفشٛتا یه ٔت

BH t   BH t0 

log(Spectral Density)
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Power spectral analysis for original signal
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PBH t   BH t0 d BH t   BH t0   0
.سد ٔی ٌشددٚ ی صیش تشآٝ اص ساتغٝاسیا٘سی وٚ ٚ

PBH (t )  BH (t0 )d BH (t )  BH (t0 ) 
2H

 02

یایٞاِیٛ دس تیfBm ایٞاسیا٘س افضایصٚ  ٖ دس آٝو
2
0
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BH t 2
 BH  t BH t 
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Power spectral analysis for DWT approximation signal
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ست صییشٛ غیٝ تیٜیذٙ دس آیBH t   BH 0 ٚ ٌٝزضت
:دٛتیاٖ ٔیض

C t  

-1
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 دسBH 0  BH  t   اصٜٚاِی ایٗ ٌشٛای ٔتٞافضایص

2t

-2

Power spectral analysis for CWT approximation signal

 تاییذH  دس اییٗ حاِیت ضیشیة.احذ صٔیاٖ ٌیشددٚ تا یه
ٕٗثستٍی تیٞ یٝ ساتغ.ذٙ سا اسضا و0  H  1 یٝساتغ

BH t   BH  t 

-3

)(ب

َ ٔؼیاد، t  t0 ٖش ٌاْ آٞ َٛ عٝ است وٕٝسایٞ اِیٛٔت

2
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 BH (t )  BH (t0 )
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 درH  تحلیل طیفي تراي محاسثٍ ي ضریة- 2 شکل
ٌایستگاٌ تىد تُمه (الف) گريٌ زماوي اصلي (ب) گري
. DWT  (ج) گريٌ تقریثاتCWT تقریثات

2H
2H

 1  2 2 H 1  1

تحلیل فراکتالی همبستگی

 اٌش،ٓ ٔی٘أیFBM  ساBH t  ذ تػادفی یه تؼذیٙفشآی

سیییییٌٛ صیییییغٛ تBH t   BH t0   افییییضایصٝویییی
. تاضذٝ( داضتGaussian)
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تا استفاد ٜاص ایٗ ساتغ ٚ ٝتا داضیتٗ ضیشیة ٌ Hیشٜٞٚیای
صٔا٘یٔ ،یتٛاٖ ٔیضاٖ ٕٞثستٍی اعالػات یه ٌش ٜٚصٔا٘ی،
 ٚیا ت ٝػثاستی حافظٝی تّٙذ ٔذت آٖ سا ،تشسسی وشد.
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PSD analysis for original series' average power
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Normalized Frequency

(ج)
PSD analysis for DWT approximations' avr. power
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اندازه گیری توان نطانه
تشای ٔحاسثٝی تٛاٖ ٔتٛسظ یه ٘طا٘ٔ ٝیتیٛاٖ ٔسیاحت
صیشٔٙحٙی  PSDسا دس ع َٛدأٝٙی صٔا٘ی ٔٛسد٘ظش خٕغ
وشد .تشای ایٗ ٔٙظٛس ،اتتذا تا استفاد ٜاص سٚش  ،PSDییه
ٔٙحٙی عیفی اص ٘طا٘ٝی ٔٛسد ٘ظش تشسیٓ ٌشدیذ ،ٜسیپس
تا ا٘تٍشاٌَیشی اص اتتذا تا ا٘تٟیای تیاصٜی صٔیا٘یٔ ،ییاٍ٘یٗ
تٛاٖ ٘طا٘ ٝتٝدست ٔیآیذ .تایذ دلت داضیت ویٔ ٝسیاحت
صیشٔٙحٙی ٔ PSDیاٍ٘یٗ تٛاٖ ٘طا٘ٔ ٝییتاضیذ ٘ ٚی ٝاٚج
تٛاٖ.
ٞذف اص ا٘داْ ایٗ تحّیُ تشسسی ٘مص حیزف اخیتالالت اص
٘طا٘ٝی اغّی است .تا تٛخ ٝت ٝضىُٔ ،3طخع ٔیٌیشدد
و ٝپس اص حزف اخیتالالت اص ٘طیا٘ ،ٝتیٛاٖ آٖ تمشیثیار تیٝ
٘ػف واٞص یافت ٝاست .واٞص واسٔای٘ ٝطا٘ ٝتٚ ٝاسیغٝی
حزف اختالالت ٘طاٖ دٙٞذٜی واٞص حضیٛس پیششٞیا ٚ
تیلاػذٌیٞای غیشلاتیُ پییصتیٙیی دس ٘طیا٘ٝی ضیشایة
ٔیتاضذ .تذیٗ تشتیة أىاٖ ضٙاسایی ٙٞذس ٝسشی صٔیا٘ی
اغّی تیطتش فشا ٓٞخٛاٞذ تٛد.
(اِف)

(ب)
PSD analysis for CWT approximations' avr. power
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ضبکه ی عصبی مصنوعی

3

ضثىٞٝای ػػثی ٔػٛٙػی تیٝػٙیٛاٖ اتیضاسی لذستٕٙیذ دس
ضییثیٝسییاصی فشایٙییذٞای آبضٙاسییی تیٝضیٕاس ٔیییس٘ٚییذ.
فشایٙذٞایی ٘ظیش تاسش -سٚا٘اب ،ویفیت آب ،سسٛبٌزاسی،
پیصتیٙی تاس٘ذٌی  ٚسایش فشاسٙحٞای آبضٙاسی تٚٝسیّٝ
ٔحممیٗ ٔختّف تا ایٗ اتضاس ٔٛسد تشسسی  ٚپیص تیٙی لشاس
ٌشفتٝا٘ذ٘ .تایح ضثی ٝضثىٝی ػػثی ٔػیٛٙػی تیٝػٙیٛاٖ
پیصتیٙی تغییشات فشایٙیذٞای آبضٙاسیی دس آیٙیذ ،ٜتیٝ
ضذت ت٘ ٝحٜٛی اسائ ٚ ٝآٔٛصش ٚسٚدیٞا ت ٝضثی ٝتسیتٍی
داسد .ایٗ ٔٛضٛع خػٛغار دس ٔٛسد ٌشٜٞٚای صٔا٘ی غیشپاییا
تا ت ٝآٖ خاست و ٝدس غٛست ػیذْ ا٘دیاْ پییص پیشداصش
ٔٙاسة دسٔٛسد ٚسٚدیٞا ( ٚیا) پس پیشداصش خشٚخییٞیا،
1 ) Artificial Neural Networks
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ضییثی ٝاص ػّٕىییشد دسسییت ٘ییاتٛاٖ خٛاٞییذ تٛد(وا٘ییاس ٚ
ٕٞىاساٖ .)2006 ،وّیذ تحّیُ ٌشٜٞٚیای صٔیا٘ی دس ٚالیغ
ِحاػ وشدٖ تغییشات صٔا٘ی خٛد ٘طا٘ٞٝا ٕ٘ییتاضیذ ،تّىیٝ
ٔٙظٛسوشدٖ اثش فشایٙذی است و٘ ٝطا٘ ٝسا تٚٝخٛد ٔیآٚسد.
دس تحمیك حاضش تیشای ضیثیٝسیاصی  ٚپییصتیٙیی تیذٜی
ٔاٞا٘ٝی سٚد لشٜآغاج اص اعالػات ایستٍاٜٞیای تیذٜسیٙدی
تٙذ ت ،ٕٟٗػّی آتاد  ٚت ًٙواسصیٗ ٚالغ دس حٛضٝی آتخیض
سٚد ٔضتٛس استفاد ٜضذ ٜاست .سٚش ٔیٛسد اسیتفاد ٜخٟیت
پیص پشداصش دادٜٞای ٚسٚدی(ٌش ٜٚصٔا٘ی سٚد) تی ٝضیثیٝ
ضثى ٝػػثی ،سٚش حزف اختالالت تیا اسیتفاد ٜاص اٍ٘یاسٜ
ٔٛخهٔ 1یتاضذ .دس ایٗ سٚش ٔییتیٛاٖ تیا تیٝویاسٌشفتٗ
ضییشایة ٔییٛخىی تییا حییزف اخییتالالت اص ٔییٛج پاییی ٝدس
ٔمیاسٞای ٔختّف ،تفسیشی سا اص سیاختاس ٌیش ٜٚصٔیا٘ی ٚ
اعالػات ٔ ٚ ٟٓاساسی اص حافظٝی ٌش ٜٚصٔیا٘ی اسیتخشاج
وشد .ایٗ سٚش ت ٝغٛست ٌستشد ٜدسٔٛسد ٌشٜٞٚای صٔا٘ی،
خػٛغییار عثمیی( FBM ٝغیشپایییا) تییٝوییاس ٌشفتییٔ ٝییی-
ضٛد(٘یس ٖٚ ٚ ٖٛضاس.)1999،

3

ضییثىٝی ػػییثی ،ضییثى ٝػػییثی چٙذالیییٝی پشسییپتشٖٚ
٘أیذٔ ٜیضٛد .اختالف تیٗ خشٚخی حاغُ ضذ ٜتا ٔمیذاس
ٔٛسد ا٘تظاس ،تٝغٛست ا٘تطاس تاصٌطتی ت ٝضثى ٝتشٌشدا٘یذٜ
ضذٚ ٚ ٜصٖٞای اتػاالت دس ٔشحّیٝی آٔیٛصش  ٚاص عشییك
یه اٍِٛسیتٓ آٔٛصضی تشٚص ٔیٌشد٘ذ  ٚایٗ ػُٕ ٔدذدار تیا
خایی تىشاس ٔیٌشدد و ٝخغیای حاغیّ ٝاص حیذالُ ٔمیذاس
ٔییٛسد٘ظش ضییثى ٝوٕت یش ضییٛد .دس تحمیییك حاضییش اص یییه
ضییییثىٝی ػػییییثیٔ MLPثتٙییییی تییییش اٍِییییٛسیتٓ
 Levenberg-Marquardtاستفاد ٜضذ ٜاستٔ .ؼٕاسی
ضثی ٝضثى ٝػػثی دس تحمیك حاضش ضأُ س ٝالی ٝاسیت:
یه الیٚ ٝسٚدی ،یه الیٔ ٝیا٘ی  ٚیه الی ٝخشٚخی تا یه
٘ش ٖٚو٘ ٝطاٖ دٙٞذٜی خشیاٖ دس صٔاٖ ٔ t  1ییتاضیذ.
وّی ٝپیصتیٙیٞا تشای خشیاٖ سٚد دس یه ٔیا ٜتؼیذ ا٘دیاْ
پزیشفت ٝاست.

منطقهی مورد مطالعه
دادٜٞای اسیتفاد ٜضیذٔ ٜشتیٛط تی ٝحٛضیٝی آتخییض سٚد
لشٜآغاج ٚالغ دس استاٖ فاسس ٔیتاضیذ .دادٜٞیا تیٝغیٛست
ٔاٞا٘ ٝتٛد ٚ ٜآٔاس  38ساِ ٝتشداضت ضیذ ٜاص سی ٝایسیتٍاٜ
تٙذ ت ،ٕٟٗػّی آتیاد  ٚتٙیً ویاسصیٗ سا ضیأُ ٔییضیٛد.
حٛضییٝی آتخیییض سٚد لییشٜآغییاج داسای عثیؼتییی ٘یٕییٝ
وٞٛستا٘ی ٘ ٚیٕٔ ٝسغح ٔیتاضذٙٔ .غمیٝی ٔٛسدٔغاِؼیٝ
دس تحمیییك حاضییش تیییص اص ٞ 8000ىتییاس ٚسییؼت داسد.
ٔساحت آتخیض لشٜآغاج تا تٙیذ تٕٟیٗ 1601ویّٔٛتشٔشتیغ،
تا ػّی آتاد 2631ویّٔٛتشٔشتغ  ٚتا تٙیً ویاسصیٗ 13075
ویّٔٛتشٔشتغ ٔیتاضذ.

ضبکهی عصبی پرسپترون چندالیه
ضثىٞٝای ػػیثی ٔػیٛٙػی اتیضاسی لذستٕٙیذ سا دس حیُ
ٔسییائُ ٌ٘ٛییاٌ ،ٖٛاص لثیییُ تطییخیع  ٚتاصیییاتی اٍِٞٛییا،
پییشداصش اعالػییاتٟٔ ،ییاسوشدٖ غیشخغییی  ٚپیییصتیٙییی
ٌشٜٞٚای صٔا٘ی اسائٔ ٝیدٙٞذ .ایٗ سٚش خػٛغیار دس حیُ
ٔسائُ ضأُ حدٓ ػظیٓ دادٜٞای غیشخغی ،پٛیا ٕٞ ٚشاٜ
تییا اخییتالَ  ٚدس حییاِتی ویی ٝسٚاتییظ دس پٛسییتٝی صیییشیٗ
فشایٙذٞای فیضیىیی پذیذآٚس٘یذٌ ٜیشٜٞٚیای صٔیا٘ی ویأالر
ضٙاخت ٝضذ٘ ٜیست ،تسیاس ٔرثش٘ذ(سی  ٚاپٙطا.)1999،ٚ
ضییثىٞٝییای ػػییثی ٔػییٛٙػی سییاختاسٞایی تییٛصیؼی،
استٙتاخی ،ػٕٔٛار غیشخغی  ٚضأُ اخضای پشداصضیی تٙیاْ
٘شٔ 2ٖٚیتاضٙذٞ .ش ٘ش ٖٚت٘ ٝشٖٞٚای دیٍش ٔتػیُ اسیت.
اتػاَ ٔدٕٛػ٘ ٝشٖٞٚا ت ٝیىذیٍش ساختاس ضثىٝی ػػیثی
ٔػٛٙػی  ANNسا تٚٝخٛد ٔیآٚسد .اتػاالت تیٗ ٘شٖٞٚیا
تییٚٝسیییّٝی فشاسییٙحٞییای لاتییُ تٙظیٕییی تٙییاْ ٚصٖ،
ٔمییاسدٞییی ٔیییضیی٘ٛذٞ .ییش ٘ییش ٖٚتییا دسیافییت ٚسٚدی اص
٘شٖٞٚای دیٍش یه تیاتغ پاییای غیشخغیی ٚصٖداس اص آٟ٘یا
تِٛیذ وشد ٚ ٜتٝػٛٙاٖ خشٚخی ٔؼشفی ٔیوٙذٔ .تذاَٚتشیٗ

نتایج و بحث
تشای خذا وشدٖ اختالالت اص ٔٛج پایی ٝاص د ٚسٚش CWT
 DWT ٚاستفاد ٜضذ ٜاسیت .دس ٞیش د ٚسٚش اص ٔٛخیه
داتیچض اص ٔشتثٝی  (db2) 2و ٝتٚ ٝسیّ ٝداتیچض دس 1992
اسائ ٝضذ ٜاست ،استفادٌ ٜشدیذ .تیشای تشسسیی اثیش حیزف
اختالَ اص ٘طا٘ ٝتش خٛابٞای پیصتیٙی ،سٕ٘ ٝایطٙأ ٝدس
٘ظش ٌشفت ٝضذ ٜاست.
ٕ٘ )1ایطییٙأٝی ا َٚػثییاست اص آٔییٛصش ضییثىٝی ػػییثی
تٚٝسیّٝی ضشایة  CWTتٝػٛٙاٖ ٚسٚدی ٕٞ ٚاٖ ضشایة
یییه ٔییا ٜتؼییذ تییٝػٙییٛاٖ خشٚخییی تییٛد .ضییشایةCWT

1 ) Wavelet De-Noising
2 ) Neurone

)3 ) Multi-Layer Perceptron (MLP
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پیصتیٙی ضذ ٜتٚٝسییّٝی ضیثی ٝضیثىٝی ػػیثی ٘طیاٖ
دٙٞیییذٜی داد ٜپییییصتیٙیییی خشییییاٖ سٚد دس ٔیییا ٜتؼیییذ
است(ضىُ.)4
ٕ٘ )2ایطٙأٝی د ْٚػثاست اص آٔٛصش ضثىٝی ػػیثی تیٝ
ٚسیّٝی ضشایة  DWTتٝػٛٙاٖ ٚسٚدی ٕٞ ٚیاٖ ضیشایة
یه ٔا ٜتؼذ تٝػٛٙاٖ خشٚخی تیٛد وی ٝدس اییٗ حاِیت ٘ییض
ضشایة DWTپیصتیٙی ضذ٘ ٜطاٖ دٙٞذٜی تیذٜی سٚد
دس ٔا ٜتؼذ است(ضىُ.)5
ٕ٘ )3ایطٙأٝی س ْٛػثاست اص آٔٛصش ضثىٝی ػػیثی تیا
دادٜٞای اغّی(تذ ٖٚحزف اختالالت) تیٝػٙیٛاٖ ٚسٚدی ٚ
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ٕٞاٖ دادٜٞا یه ٔا ٜتؼذ تٝػٙیٛاٖ خشٚخیی تیٛد .دس اییٗ
حاِت ٘یض ٔمادیش پیصتیٙیضذ٘ ٜطاٖ دٙٞذٜی تیذٜی سٚد
دس ٔا ٜتؼذ است .دس وّیی ٝحیاالتٚ ،سٚدیٞیا لثیُ اص ٚاسد
ضذٖ ت ٝضثىٝی ػػثی تٟٙدیاس ضیذٜا٘ذ(ضیىُ٘ .) 6تیایح
حاوی اص آٖ ضذ و ٝػّٕىشد ضثی ٝدس دٕ٘ ٚایطیٙأٝی ٚ 1
 2تٟتش اص حاِتی است و ٝدادٜٞا تذ ٖٚپییص پیشداصش تیٝ
ضثی ٝضثى ٝػػیثی داد ٜضی٘ٛذٔ .ؼییاس سیٙدص ػّٕىیشد
ضثی ٝدس ٞش ٕ٘ایطٙأ ٝا٘ذاص ٜخغای حاغُ دس ٔمایسی ٝتیا
دادٜٞای ٔؼتثش ٔٛخٛد ٔیتاضذ وی ٝتیٝغیٛست ٚ RMSE
٘ MAEطاٖ داد ٜضذٜا٘ذ.
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شکل  - 4دادٌ َاي ياقعي ي وتایج شثیٍ پیش تیىي تراي يريديَاي ضرایة .CWT
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شکل  – 5دادٌَاي ياقعي ي وتایج شثیٍ پیشتیىي تراي يريديَاي ضرایة .DWT
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شکل  – 6دادٌَاي ياقعي ي وتایج شثیٍ پیشتیىي تراي يريديَاي دادٌَاي اصلي

11

جديل  3وتایج شاخص عملکرد شثیٍ پیش تیىي در َر ومایشىامٍ
R

MAE

RMSE

ٕ٘ایطٙأٝ

ایستٍاٜ

0.75
0.68
0.38

3.59
4.93
7.0035

6.47
8.94
12.0189

٘DWTطا٘ ٝتمشیثات
٘ CWTطا٘ ٝتمشیثات
٘طا٘ ٝاغّی خشیاٖ

تٙذ تٕٟٗ

0.71
0.64
0.34

4.1876
5.24
8.546

7.5765
9.3211
15.2623

٘DWTطا٘ ٝتمشیثات
٘ CWTطا٘ ٝتمشیثات
٘طا٘ ٝاغّی خشیاٖ

ػّی آتاد

0.42
0.34
0.28

6.7413
8.332
14.1736

11.863
14.512
24.6981

٘DWTطا٘ ٝتمشیثات
٘ CWTطا٘ ٝتمشیثات
٘طا٘ ٝاغّی خشیاٖ

ت ًٙواسصیٗ

جديل  2وتایج تحلیل تًان متًسط وشاوٍ در َر ومایشىامٍ
تٛاٖ ٔتٛسظ ٘طا٘ ٝتمشیثات CWT

تٛاٖ ٔتٛسظ ٘طا٘ ٝتمشیثات
DWT

تٛاٖ ٔتٛسظ ٘طا٘ ٝاغّی خشیاٖ

186.4113

154.8567

299.9529

232.0151

205.8536

424.558

ػّی آتاد

791.412

645.8965

1213.8

ت ًٙواسصیٗ

ایستٍاٜ
تٙذ تٕٟٗ

جديل  1وتایج تحلیل َمثستگي گريٌ زماوي جریان در َر سٍ ایستگاٌ ي در َر ومایشىامٍ

) C (t

H
٘طا٘ ٝاغّی خشیاٖ

٘طا٘ ٝتمشیثات
CWT

٘طا٘ ٝتمشیثات
DWT

0.4827

0.543

0.41849

0.488

-0.0871

0.5888

0.7166

-0.0171

-0.0776

٘طا٘ ٝتمشیثات
CWT

٘طا٘ ٝتمشیثات
DWT

٘طا٘ ٝاغّی خشیاٖ

0.78412

0.81287

0.44173

تٙذ تٕٟٗ

0.75219

0.78696

0.43419

ػّی آتاد

0.834

0.88979

0.48754

ت ًٙواسصیٗ

ضاخص عملکرد
ضاخعٞای صیش ٔثٙای ٔمایس ٝػّٕىشد ضثی ٝپیصتیٙی دس
ٔٛسد ٞش ٕ٘ایطٙأ ٝسا تیاٖ ٔیوٙٙذ .دس سٚاتظ صیش  Nتؼذاد
ٔطییاٞذاتٔ Oi ،مییادیش ٔطییاٞذات ٚالؼییی ٔ Pi ٚمییادیش
پیصتیٙی ضذ ٜاست.
RMS
N

 O  P 

2

i

i

i 1

ایستٍاٜ

EMSE  N 1

MA
N

MAE  N 1  Oi  Pi
i 1

ٔؼیاس ضشیة ٕٞثستٍی
1 ) Correlation Coefficient
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خییذ٘ 1َٚتییایح حاغییُ اص اییٗ تشسسییی سا تییشای ٞییش سییٝ
ٕ٘ایطٙأٝی ا٘داْ ضذٕ٘ ٜایص ٔیدٞذ .آ٘چٔ ٝسیّٓ اسیت
ٚخٛد خغای وٕتش دس ٘تایح ضثی ٝپیصتیٙی دس د ٚحاِیت
ا٘داْ پیصپشداصش دسٔٛسد ٌشٜٞٚای صٔیا٘ی خشییاٖ سٚد ٚ
افضایص ضشیة ٕٞثستٍی دس ٌشٜٞٚای پیصپشداصش ضیذٜ
است.
N

نتایج
٘تایح ٔشتٛط ت ٝتحّیُ ٔیضاٖ واسٔایٌ ٝیش ٜٚصٔیا٘ی پیس اص
ا٘داْ فشایٙذ پیص پشداصش ٔٛخىی ضأُ تدضی٘ ٝطا٘ ٝتیٝ
ٔٛج تمشیة ٛٔ ٚج خضییات ٘طاٖ ٔیدٙٞذ وٌ ٝش ٜٚصٔیا٘ی
پیس اص حییزف اخییتالالت اص ٔتٛسییظ واسٔایییٝاش تیٝعییٛس
ٔؼٙیداسی واستٔ ٝیٌشدد ،تٌٝ٘ٛ ٝای ؤ ٝیتیٛاٖ ارػیاٖ
وشد و ٝواسٔایٝی ٘اضی اص اختالالت دس ٌش ٜٚصٔا٘ی تمشیثیار
٘یٕی اص واسٔایٝی وُ ٘طا٘ ٝاست و ٝتٝغٛست تی٘ظٕی ٚ
یا پشش ٛ٘ ٚساٖٞای تٙیذ غیشلاتیُ پییص تیٙیی دس ٘طیا٘ٝ
حضٛس داس٘ذ .حزف فشایٙذٞای رویش ضیذ ٜاص ٘طیا٘ ٝاغیّی
ٔمذٔات داضتٗ تخٕیٗٞای دلیمتش تٚٝسیّٝی ضیثیٞٝیای
پیییصتیٙییی سا فییشأ ٓٞیییسییاصد٘ .تییایح ٔشتییٛط تیی ٝتییاثیش
پیصپشداصش ٔٛخىی تش ٔیضاٖ تغیییشات واسٔاییٔ ٝتٛسیظ
٘طا٘ ٝدس خذ 2 َٚآٔذٜا٘ذ.
٘تایح ٔشتٛط ت ٝتحّیُ فشاوتیاَ ٕٞثسیتٍی دسٌیشٜٞٚیای
صٔییا٘ی ٘یییض تیییاٍ٘ش آ٘ٙییذ وییٔ ٝیییضاٖ ٕٞثسییتٍی  ٚپایییایی
ٌشٜٞٚای صٔا٘ی خشیاٖ سٚد تیٝعیٛس ٔؼٙییداسی تیا ا٘دیاْ
پیصپشداصش ٔٛخىی آٟ٘ا افضایص ٔییاتذ و ٝاییٗ ٔٛضیٛع
سا ٔیتٛاٖ تا افضایص لاتّیت پیصتیٙیی ضیذٌٖ 1یشٜٞٚیای
صٔا٘ی پس اص پیصپشداصش ٔٛخىی ٔشتثظ دا٘سیت٘ .تیایح
ٔشتٛط ت ٝتحّیُ فشاوتاِی ٕٞثستٍی دس خذ 3 َٚآٔذٜا٘ذ.
نتیجه گیری
ضثى ٝػػثی پشسپتش ٖٚپیص خٛساٖ تا اٍِیٛسیتٓ آٔیٛصش
 Levenberg-Marquardtتشای پیصتیٙی تذٔ ٜاٞا٘یٝ
1 ) Predictability
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سٚد لشٜآغاج ٚالغ دس استاٖ فاسس تٝواس ٌشفت ٝضذ ٜاسیت.
٘تایح ٘طاٖ ٔیدٞذ و ٝپیصپیشداصش ٔیٛخىی ٌیشٜٞٚیای
صٔا٘ی تٚٝسیّٝی تثذیُٞای ٔ DWT ٚ CWTیتٛا٘ذ تٝ
ٔیضاٖ لاتُ تٛخٟی دلیت پییصتیٙییٞیای ضیثیMLP ٝ
ضثىٝی ػػثی سا افضایص دٞذ .دس ایٗ تییٗ ،سٚش DWT
٘تایح تٟتشی سا اسائٔ ٝیدٞذ٘ .تایح حاغّ ٝدس ٞش غٛست ،تش
ا٘داْ پیص پشداصش ٚسٚدیٞای ضثىٝی ػػثی تیٝغیٛست
ٔٛخىی تکویذ وشد ٚ ٜاص افضایص واسوشد ضثی ٝپیصتیٙی ٚ
دلت دس ٘تایح ٟ٘ایی خثش ٔیدٞذ٘ .تایح حاغّٕٞ ،ٝچٙییٗ
تش افضایص ضشیة ٕٞثسیتٍی ٌیش ٜٚصٔیا٘ی پیس اص ا٘دیاْ
پیص پشداصش ٔٛخىی دالِت داس٘ذ.
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