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 بررسی احتمال خشکسالی هواشناسی با استفاده از زنجیره مارکف
 )شیراز زیر حوضه: مطالعه موردي( 

  
  3، محمدرضا دهمرده قلعه نو*2اکرم اللوزایی، 1 عبداهللا ابراهیمی

هیئت علمی دانشگاه زابل و عضو 3دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداري دانشگاه زابل،  2دانشجوي کارشناسی ارشد آبخیزداري، دانشگاه زابل، 1
  دانشجوي دکتري آبخیزداري دانشگاه گرگان

  
  

  چکیده 
 يبیشتر دنمو خشک نیمهو  خشک مناطقایــران، خصوصــا در  که ستا محیطی هخزندي هــا هپدیداز  یکی خشکسالی

خشکسـالی در سـال   ، احتمـال وقـوع   اول مرتبه کفرما هنجیرز لمداز  دهستفاا با مقاله یندر ابنابراین سعی شد تا .دارد
تـایج حاصـله از   ن. باشد پیش بینی شـود  هاي حوضه بزرگ مهارلو می ا در زیر حوضه شیراز از زیر حوضهمیالدي ز 2014

با توجه به مقادیر احتمال تعادل و احتمال نشان داد که  1989-2013هاي بارش روزانه بین سالهاي  سال داده 25بررسی 
   .اتفاق خواهد 88/0خشکسالی با تداوم  2014درصد، در سال  14 ز به احتمالزیر حوضه شیرارویداد خشکسالی در 

  
  زنجیره مارکف خشکسالی، ،هواشناسی: هاي کلیدي واژه

  
  همقدم -1
اي طبیعی و تکرار پذیز است که در اثر کاهش میران بارندگی در یک دوره زمانی مشخص و نسبتا خشکسالی پدیده      

دهد، اما هاي اقلیمی و مناطق جغرافیایی رخ میاین پدیده در همه رژیم). 2004ارما و اسماختین، ش(گردد طوالنی حادث می
به دلیل تاثیر عوامل مستقیم و ). 1384چناري، (شود هاي خشک و نیمه خشک بیشتر نمایان میاثرات و فراوانی آن در رژیم

از متخصصان علوم جوي با توجه به اهداف و جوانب کار غیر مستقیم در خشکسالی، تعریف این پدیده مشکل است و هر یک 
-یکی از تعارف موجود خشکسالی را کمبود مستمر و غیر طبیعی رطوبت می. اندخود، تعاریف مختلفی از خشکسالی ارایه نموده

عی یا میانگین واژه مستمر به استمرار حالت کمبود و واژه غیر طبیعی به انحراف میانگین بارش منطقه از شرایط طبی. داند
  .توان خشکسالی را بوسیله ان توصیف نموداین تعاریف یه حدي مبهم هستند که به صراحت نمی. شوداطالق می

شمسی به بعد، بررسی وضعیت خشکسالی و شناسایی خصوصیات ان بیش از پیش  70هاي دهه در ایران بعد از خشکسالی      
هاي اي خشکسالی و یا ترسالی در یک منطقه یکی از نیازهاي اساسی برنامه ریزيتعیین ویژگی ه. مورد توجه قرار گرفته است

در بسیاري از از برنامه هاي بلند مدت، الزم است که چشم اندازي . باشدمحیطی و اقتصادي به ویژه براي مدیریت منابع اب می
بینی از این رو پیش). 1386ی و همکاران، رضیئ(از وضعیت اینده بارندگی و دوره هاي خشک و تر براي منطقه ترسیم گردد 

میشرا و دیزاي، (ب نقش مهمی را ایفا می نماید آن در کاهش خسارات خشکسالی و مدیریت منابع آخشکسالی و خصوصیات 
2006.(  

. دارد یعیـسو دبرراــک کیـپزشو  صنعت د،قتصاا ،شناسی قلیما ،شناسیاهو مانند گوناگونی معلودر  کفرمازنجیره  لمد     
 لحتماا لمد یندر ا. ستا کفراــم هرــنجیز بوـمرطو  کــخش ياــه دوره یـناوافر یـسربر ايرــبروش  رینــتلاودــمت
).   ,2001Alizadeh( دمیشو بینی پیش) t-1(قبل  نماآن در ز ضعیتو سساا بر t نمازدر  یـقلیما تـحال کـی عوـقو

 . ندا هدکر دهستفاا لمد یناز ا رکشواز  رجخا و خلدر دا ريبسیا نهندگاوپژ
از ) نو یـهلدر د( لوـمحص دـشر نماز خشک يهاهردو تحتماالا بهــمحاسبراي  ــیک  جهدر کفرما لمد به عنوان مثال،

                                                        
arm.lalozaee@gmail.com ٢ * . 
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 ترو کـخش ياـهدوره  لوـط يبند پهنه ايبر ،کفرما تحتماالااز ). victor et al.,1979( تـسا هدـش دهتفاـسا لدـم نـیا
 سساا رـبو  کفراـم هرـنجیز لدـم کمک به نیز انهشگروپژ از هیوگرو) Martin-Vide et al, 1999( ندا دهبر هبهر سپانیاا

در  نهروزا رشاـب لیااترـسدر ا).  Alijani, 2005( دـنه ا درـک يدـهبن طبقرا  سپانیاا قلیما ب،مرطوو  خشک يهاهردو نیاوافر
 هکوتا ترو  خشک يهاآورد، دور ه بردر  لمد ینا ناییاتو گرفته ارقر سیررب ردوـم کفراـم لدـم اـب فـمختل انیـمز سمقیا
 ن،ستاربلغا رکشودر ). Mehrota et al., 2007( دـیدگر تاـثبا صاــخ ناـمکدر  رشاـب ياـه یـیژگو هـب هـتوج با تمد
 ,.Selesh et al( کـخش ياــهره دو ابیـیارز ،وپیـتیو در ا) Berger et al., 1983( تگاهیـیسا رـت و خشک يهادوره اومتد

از ترکیب تئوري ران، نمایه پالمر و زنجیره  1999تامپسون در سال  .تـسا هدـش لـتحلی کفراـم هرـنجیز هـپای رـب) 2006
وي نتیجه گرفت که ماندگاري خشکسالی هاي . مارکف جهت پیش بینی خشکسالی در ایالت هاي مرکزي امریکا استفاده نمود

بدین منظور نقشه هاي ماندگاري خشکسالی خیلی شدید و هم چنین نقشه . قه، از دیگر وضعیت ها بیشتر استشدید در منط
  .پهنه بندي احتمال معادل براي خشکسالی هاي خیلی شدید را در این منطقه رسم نمود

 راآن  ياـنمونهه. ستا هشد هدستفاا قلیمیا يهارفتار تحلیل ايرــب کفراــم هرــنجیز لدــماز  زــنی انرـیا روــکشدر   
 نتاــسدکر نتاــسا یــقلیما تاناـنوس، )Meshkati, 1984( رـبابلس رـتو خشک هکوتا يهادوره سیربردر  انمیتو

)Ghadermarzi, 2001( ،دور ، ياـهه کـخش هاـکوت ناـساخر نتاـسا الیـخشکس تبیین)Ashgar Toosi et al., 2003(، 
و  قرــش هـمنطق الیــخشکس عوـقو ، احتمال)Hejazizadeh et al., 2005( ناـساخر تدــمدوره هاي خشک کوتاه 

 ,Kardavani) ( داـبآمهر( انرـته کـخشو رـت ياـهدوره  تعیین، )Daneshvar et al., 2006( انرـیا قرــش بوــجن
   ).Delara, 2008( دکر کرذ بیلارد نستاا رشاـب ياـهو دور ه) 2006

 توسعه مباحث به ختنداپر ورتضرو  کشاورزي و توریستی ،شناسی قلیما هیدگااز د فارس نستاا هیژو یطاشر به توجه با
 ،نیداباو آ نیاعمر يفعالیتهاو  توسعه یرساختز  ترین مهم انعنو بهآب  حیاتی نقشو  منطقهدر  جتماعیا - ديقتصاا

  .ستا ارردبرخو اي هیژو همیتآن از ا بینی پیشو  خشکسالی يها یژگیوشناسایی 
  
  هامواد و روش -2
معرفی منطقه مورد مطالعه  - 2- 1  
 کوهستانی ،مناطق اغلب در آن توپوگرافی و شده واقع میانی زاگرس شمالی دامنه در شرق، جنوب غرب شمال امتداد با     

 قطروئیه، کویر با واسط حد و نیریز منطقه ارتفاعات به شرق از ابرقو، کویر با واسط حد و خاتون و تل هاي کوه به شمال از. است
 مساحت .گردد می منتهی سی سخت و یاسوج منطقه ارتفاعات به غرب از و آغاج قره حوضه با واسط حد ارتفاعات به جنوب از

 زاگرس، امتداد در که حوضه مرکزي بخش ارتفاعات شناسی، زمین لحاظ به. است کیلومترمربع 1428 حدود حوضه این
 و شیراز طرف به آن ادامه و نیریز-استهبان محور در حوضه غرب و جنوب در و کرتاسه هاي آهک از اغلب دارد خوردگی چین

 شرق و شمال حاشیه ارتفاعات .است شده تشکیل جهرم آسماري دولومیتی هاي آهک و آهک از وسیع پهنه یک در یاسوج
متر در سال می باشد و شهر شیراز نیز در  میلی 482متوسط بارش در این منطقه در حدود . است کرتاسه آهک از نیز حوضه

در تحقیق حاضر از   .از این رو بررسی خشکسالی در این حوضه از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. این حوضه قرار دارد
ش این داده ها بصورت ساالنه تفکیک شدند و متوسط بار. استفاده شد 2013تا  1989امار بارش روزانه حوضه شیراز از سال 

  . میلیمتر می باشد 482ساالنه انها محاسبه شد که برابر با 
  
      کفرما هنجیرز لمد - 2- 2

مدل زنجیره مارکف یک فرایند احتماالتی، جهت مدل سازي پدیده هاي تصادفی است که با یک مجموعه اي از حالت ها یا      
ه طور وسیعی در علوم مختلف از جمله هواشناسی و این مدل ب. وضعیت ها و یا احتمال انتقال بین حالت ها توصیف می شود

  .هیدرولوژي توسط متخصصین مورد استقبال قرار گرفت
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 لنتقاا لحتماا يماتریسها یاو  همبستگی دخو ضریب طریقاز   مانیز يهايسردر  نماز به فیدتصا يمتغیرها بستگیوا   
 لحتمااز ا ممکن ترکیب n ادتعدآن،  يحالتها ادتعد  به هبست که ستا مربعی ماتریس لنتقاا لحتماا ماتریس. میشوند  نبیا

 به i حالتاز  لنتقاا يهالحتماو ا حالتهاتعداد  سساا بر کفرما هنجیرز لمد. دمیگیر بررا در  یگرد حالت به حالتیاز  لنتقاا
 می هیندآ مانیز مگادر  نممک يحالتهااز  یکیدر  سیستم گرفتن ارقر لحتماا بیانگر لنتقاا لحتماا. دمیشو شناخته j حالت
 رتعبااول  مرتبه کفرما هنجیرز. رود می رشما به کفرما هنجیرز لمد شکل ترین صلیاول ا مرتبه کفرما هنجیرز لمد. باشد

بستگی  nدر زمان  iتنها به حالت قبل از ان، یعنی  n+1در زمان  jیک سري زمانی گسسته که احتمال شرطی براي از  ستا
  .)2003استینمن، (شود - زنجیره مارکف مرتبه اول به صورت زیر بیان می این فرایند. دارد

)                                                                                 1(رابطه   
.محاسبه احتمال نیز از معادله زیر صورت میگیرد  

)                                                        2(رابطه                             
به  iو مخرج کسر نیز مجموع تعداد دفعات انتقال از حالت  jبه حالت  iدر این معادله، صورت کسر تعداد دفعات انتقال از حالت 

  .هر حالت دیگري می باشد
 یادو  کفرما هنجیرز ژي،لوروهیدو  شناسی قلیما در. یابد تغییر حالت N تااز دو  نداتو می کفرما هنجیردر ز حالت ادتعد     
 یندر ا میانگین بارش سالیانه مانیز يسر ايبر ممکني ها حالت گرا). Wilks, 1995(را دارد  دبررکا بیشترین حالته سه

 ل،حتمااز ا يصددر با ندامیتو يبعد ماگدر  محیط ضعیتو د،شو گرفته نظردر ) W( بمرطوو ) N( لنرما، )D( خشک ،مطالعه
 مرتبه کفرما هنجیراز ز دهستفاا رتصوو در  هشد هنامید لنتقاا لحتماا ه،شد دیا لحتماا .باشد Wو   N ،Dيها حالتاز  یک هر

  .ددمیگر آوردبر شرطی لحتماا یک رتصو به ،دموجو ضعیتو به توجه باو  یک
در بسیاري از منابع از . مرحله بعدي در استفاده از مدل زنجیره مارکف این است که باید آستانه خشکسالی محاسبه گردد     

، محاسبه استانه خشکسالی بصورت زیر )1389( جمله اصول هیدورلوژي کاربردي نوشته دکتر امین علیزاده
  :می باشد

  3رابطه 
. محاسبه شد 6/385در تحقیق حاضر  . نیز متوسط بارش ساالنه می باشد ه خشکسالی و استان که در این فرمول،   

درکتاب اصول هیدرولوژي  ستانه خشکسالی منطقه می باشدآمرحله بعدي مشخص نمودن وضعیت بارش ساالنه نسبت به 
بدین صورت که اگر بارش  .ه سه وضعیت موجود می باشدبا توجه به استانه خشکسالی محاسبه شد) 1389(دکتر علیزاده 

می باشد، اگر بارش ساالنه کمتر از استانه خشکسالی باشد ) W(ساالنه بیشتر از استانه خشکسالی باشد وضعیت، ترسالی 
گام بعدي پس از . .نامیده می شود) N(می باشد و در غیر این صورت وضعیت، عادي یا نرمال ) D(وضعیت، خشکسالی 

نشان داده  مشخص شدن وضعیت سالهاي مورد بررسی محاسبه احتمال انتقال از وضعیتی به وضعیت دیگر می باشد که با 
  .توضیح داده شده است) 2(می شود که نحوه محاسبه ان در رابطه 

  گیريبحث و نتیجه -3
االنه از استانه خشکسالی بدست امده است نشان می نتایج حاصله از بررسی وضعیت ساالنه که از طریق تفاضل بارش س     

سال نیز وضعیت  3سال مورد بررسی وضعیت تر سالی در این حوضه برقرار بوده است، در  25سال از کل  18دهد که در 
ه نشان داده شد) 1(سال دیگر نیز وضعیت نرمال یا عادي حاکم بوده است که این نتایج در جدول  4خشکسالی رخ داده و در 

درصد سالها  70این نتایج نشان میدهد که وضعیت حوزه مورد مطالعه از خشکسالی مطلوب بوده است و در بیش از . است

به  در مرحله بعد باید . درصد از کل سالها با خشکسالی مواجه بوده است 12وضعیت ترسالی حاکم بوده است و تنها در 
  .نشان داده شده است) 2(ه گردد که پس از محاسبه ان در جدول تفکیک براي هر حالت انتقال محاسب
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  وضعیت حوضه مورد مطالعه از نظر خشکسالی، ترسالی و نرمال بودن) 1(جدول

 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989  سال

 W D N W W W W W W W حالت 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999  سال 

 W W W N W W W W N W حالت 

    2013 2012 2011 2010 2009    سال 

    D N D W W   حالت 

  
  :به سایر حالتها به صورت زیر محاسبه شده است) D(احتماالت پرش از حالت خشک 

 

 

 
  :به سایر حالتها به صورت زیر محاسبه شده است) W(احتماالت پرش از حالت تر سالی 

 

 

 
  :به سایر حالتها به صورت زیر محاسبه شده است) N(احتماالت پرش از حالت نرمال 

 

 

 
. دهند که به آن ماتریس احتمال انتقال اطالق می شودپس از محاسبه شاخص هاي فوق، آنها را بصورت ماتریس نشان می    

احتمال تعادل براي هریک از حالت هاي سه گانه نشان داده شده است،  2با استفاده از ماتریس احتمال انتقال که در جدول 
به عنوان مثال در صورت داشتن تعداد فراوانی انتقال از از حالت هاي ممکن به حالت مرظوب می توان . قابل محاسبه می باشد

  محاسبه کرد 4احتمال تعادل دوره مرطوب را از رابطه 
  ماتریس احتمال انتقال - 2جدول 

W  D  N حالت  
75/0  25/0  0  N  
334/0  0  666/0  D  
76/0  12/0  12/0  W  

  
                                                                                              4رابطه 

تعداد کل حاالت ممکن ار یک حالت به حالت مرطوب می باشد که در این  Nاحتمال تعادل دوره مرطوب و  در ان  که
  .محاسبه شده است 123/0و  262/0، 615/0د اعدبه ترتیب ا و  ، ر یداتخقیق مق
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، باید احتمال رویداد از نقطه نظر وجود خشکسالی باید طبق مدل زنجیره مارکف 2014براي پیش بینی وضعیت سال 
  خشکسالی ار رابطه زیر محاسبه شود 

                                                                                     5رابطه 
نشان می دهد و این بدین معنی است که احتمال وقوع  14/0را عدد  PDمقدار  5محاسبات انجام شده براساس رابطه      

ه بر تعیین یکی دیگر از مزایاي مدل زنجیره مارکف این است که عالو. درصد می باشد 14برابر با  2014خشکسالی در سال 
استفاده  6احتمال رویداد خشکسالی، میتوان میانگین تداوم خشکسالی در اینده را نیز محاسبه نمود براي این کار از رابطه 

  میشود
  

                                                                                               6رابطه 
مقدار محاسبه . کسالی در اینده می باشد  و بقیه پارامترهاي ان نیز در باال به ان اشاره شده استمیانگین تداوم خش E(L)که 

براي میانگین تداوم خشکسالی بدین  88/0می باشد و تفسیر عدد  88/0عدد  میانگین تداوم خشکسالی در ایندهشده براي 
رصد سال این پدیده ماندگاري و تداوم خواهد داشت د 88، در 2014صورت است که در صورت وقوع پدیده خشکسالی در سال 

  .که این مقدار بین ده تا یازده ماه می باشد
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