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خشکسالیبااستفادهازشاخصبارشاستانداردشدهوزنجیره

کوتاهمدت

پیشبینی

احتماالتیمارکف(مطالعهموردی:ایستگاهسینوپتیکقزوین)
مینا طاهری ،8مهدی پناهی
چکیده
آگاهی از وضعیت خشکسالی ابزاری مناسب جهت برنامهریزی در بخش کشااورزی ،مناابع آب و ساایر مارارد
حادثشده از خشکسالی را فراهم میآورد .هدف از انجام این تحقیق پایش خشکسالی در ایستگاه سینرپتیک قزوین
بر اساس شاخص بارش استاندارد ( )SPIو پیشبینی کرتاهمدت آن با زنجیره مارکف میباشد .در این تحقیق احتمال
بروز حالتهای مختلف خشکسالی کرتاهمدت ،بر اساس آماار ماهاناه بارنادگی ایساتگاه ساینرپتیک قازوین در ای
سالهای ( )5 1 -29محاسبهشده است .نتایج تحلیل پیشبینی خشکسالی با استفاده از زنجیره ماارکف نشااندهناده
آن است که سال  5 29-2با احتمال  1/1درصد در وضعیت نرمال و ششماهه اول سال آبی مذکرر ،احتماال گاذار
از شرایط نرمال به تر با احتمال  4/6درصد بیشترین احتمال در سری زمانی دادههای مرردبررسی را دارا میباشد.
واژههای کلیدی :پایش و پیشبینی خشکسالی ،زنجیره مارکف ،شاخص بارش استاندارد شده ،قزوین.
مقدمه
ایران کشرری است که به لحاظ اقلیمی جز کشررهای خشک و نیمهخشک جهان محسرب شده باه ارریکاه از
یکسر مترسط بارندگی ساالنه آن حدود یکسرم مترسط بارندگی خشکیها و کمتر از یکسرم بارندگی مترساط کاره
زمین و از سری دیگر میزان تبخیر از سطح آن حدود سه برابر تبخیر خشکیهای زمین مایباشاد (اصارر زاده و ثناایی
نژاد .)5 31 ،بارندگی مهمترین متریری است که ترییرات آن به رر مستقیم در ر ربات خاا  ،جریاانهاای ساطحی،
ترییرات تراز آب زیرزمینی و ...منعکس میشرد .از رف دیگر ،در میان متریرهای اقلیمی ،بارش خصرصاا در مناا ق
خشک و نیمهخشک جز بیثباتترین آنها محسرب میگردد .به همین دلیل بارش اولین عاملی است که مایتراناد در
بررسی هر حالتی از خشکسالی مرردترجه قرار گیرد (قمقامی و بذرافشان .)5 25 ،خشکسالی یکای از نرساانهاای
اقلیمی است که عدم شناخت اصرلی این پدیده ،زیان سنگینی بر اقتصاد یک منطقه ،از ریق تأثیر رالنی و ماندگار بر
بخش کشاورزی تحمیل مینماید (ساری صراف و جامعی ،)5 39 ،چراکه این بخش تأمینکننده مراد غذایی مرردنیااز
و مراد اولیه صنایع میباشد .اهمیت این مرضرع نیاز به برنامهریزی مستدل و مادون در مراجهاه باا خشاکساالی ،بار
اساس پژوهشهای علمی را امری ضروری مینماید.
عمدتا بهمنظرر پیشبینی پدیدههای آب و هرایی یا از قرانین دیناامیکی حااکم بار اتمسافر (مادلهاای گاردش
عمرمی جر) استفادهشده و یا از سری زمانی ا العات عناصر آب و هرایی و مدلهای آمااری (از قبیال تراباع ترزیاع
احتمالی) مدلهای استرکاستیک و زنجیره مارکف استفادهشده است (یرسف گمرکچی.)5 32 ،
لرهانی و همکاران ( )5223با اعمال مدل زنجیره مارکف بر بقات شااخص خشاکساالی پاالمر ،یاک ساامانه
پیشآگاهی برای مدیریت خشکسالی کشاورزی در دو منطقه متفاوت اقلیمی در ایالت ویرجینیا را ترسعه دادند .پاائلر
2

 -دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه زنجان

1

 استادیار دانشگاه زنجان- Standardized Precipitation Index
- Markov chain
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پیشبینی کوتاهمدت خشکسالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده و زنجیره ...
و پریرا ( 5)9004نشان دادند که رهیافت مدلسازی زنجیره مارکف در ویژگیهای تصاادفی خشاکساالی از ریاق
تحلیل احتماالت انتقال مفید میباشد .آنها با استفاده از زنجیره مارکف ،بقاات شااخص باارش استانداردشاده را تاا
سهگام زمانی آینده در پرترال پیشبینی نمردند .آشگر رسی و همکاران ( )5 39در تحقیقی اقدام به پیشبینی احتمال
وقرع خشکسالی در استان خراسان نمردند .بهمنظرر پیشبینی احتمال وقرع خشکساالی در اساتان خراساان ،از آماار
بارندگی ساالنه یازده ایستگاه سینرپتیک استان ی سالهاای  5240تاا  9009مایالدی اساتفاده نمردناد .باا اساتفاده از
زنجیره مارکف ،وضعیتهای مختلف احتمال حالتهای مختلف بارندگی در سال  900محاسابه و نقشاه پهناهبنادی
احتمال وقرع برای سه وضعیت خشک سالی ،نرمال و حالت مر ارب رسام گردیاد .یرسافی و همکااران ( )5 36در
تحقیقی به کمک زنجیره مارکف و ترزیع نرمال ،احتمال حالت های (خیلی خشک ،خشک ،نیمه خشک ،مترساط ،نیماه
مر رب ،مر رب ،خیلی مر رب) را بر اساس بارش های ساالنه ایستگاه سینرپتیک قزوین محاسبه نمردند .مقایسه این
دو روش داللت بر برتری زنجیره مارکف نسبت به ترزیع نرمال داشته است .بشیر زاده و عراقی نژاد ( )5 32با استفاده
از تئرری ران 9و زنجیره مارکف در استان لرستان ،وضعیت منطقه در پانزده سال آتی ازنظر تعداد ساالهاای خشاک و
تداوم این سالها پیشبینی نمردند .قمقامی و بذرافشان ( ،)5 25بهمنظرر بررسی ترانایی مدل زنجیاره ماارکف جهات
پایش و پیشبینی وضعیت خشکسالی در گستره ایران ،از آمار بارندگی ماهانه مربرط به

ایساتگاه ساینرپتیک ای

دوره آماری  5246-9001میالدی استفاده نمردند .نتایج تحقیق نشان داد مدل زنجیره مارکف ترانایی شبیهسازی رفتاار
احتمالی خشکسالی در ایران را دارد.
با ترجه به آنکه استان قزوین با داشاتن  5140 1هکتاار ساطح زیار کشات محصارالت آبای و  2 652هکتاار
محصرالت دیم در مقام هفدهم سطح زیر کشت در کشرر برده و با ترلید محصرالت عمدهای نظیار انگارر (4 2 4
تن) ،پسته ( 9 6تن) و گندم (9226

تن) بهعنران یکی از قطابهاای مساتعد کشااورزی در ساطح ایاران مطار

میباشد (میامئی و وحیدی اصل .)5 42 ،همچنین با ترجه به مرقعیت خاص این اساتان و روناد مهاجرپاذیری آن در
ی سالیان اخیر ،همراره با افزایش مصرف آب در بخش کشاورزی ،صنعت و شرب روبرو بارده و از رفای در ای
چند سال اخیر با خشکسالیهای متعددی روبرو شده (به رر مثال در سال  5 30 -35بر اساس آمار داخلای ساازمان
جهاد کشاورزی استان قزوین میزان خسارت در حدود 96

میلیرن ریاال بارده اسات) کاه ایان خشاکساالیهاا

خسارتهای سنگینی به بخش کشاورزی وارد نمرده است (یرسف گمرکچی .)5 32 ،لذا پایش و پیشبینای وضاعیت
خشکسالی در این منطقه امری ضروری به نظر میرسد.
هدف از انجام این تحقیق تحلیل و پیشبینی خشکسالی کرتاهمدت در منطقه مرکزی دشت قازوین ،بار اسااس
ا العات بلندمدت ایستگاه سینرپتیک قزوین میباشد که بهمنظرر پایش خشکسالی در این منطقه ،از شااخص باارش
استانداردشده و جهت پیشبینی خشکسالی های کرتاهمدت از مدل زنجیره مارکف استفادهشده است .این ایساتگاه باه
دلیل مرقعیت خاص جررافیایی ،معرف مکانی خربی در محدوده دشت قزوین محسرب شاده و در صاررت پاایش و
پیشبینی خشکسالی در این محدوده و آگاهی از وضعیت شرایط جری در ی ماههای آتی در کنار اجرای برنامههاای
مدیریت ریسک (ریسک خشکسالی ،منابع آب و  )...و تدوین مقررات مرتبط در برنامههای آگااهی باا خشاکساالی
کمک شایانی به برنامه ریزان در بخش کشاورزی و سایر بخشهای مرتبط خراهد نمرد.

- Paulo and Pereira, 2007
-Theory of run
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موادوروشها
موقعیت منطقه و دادههای مورداستفاده
در این پژوهش از دادههای ایستگاه سینرپتیک شاهر قازوین باا ارل دوره آمااری  4سااله در ای ساالهاای
( )5 1 -29استفادهشده است .این ایستگاه در سال

 5تأسیسشده است کاه در ارل جررافیاایی  10درجاه و

دقیقه و عرض جررافیایی  6درجه و  51دقیقه قرارگرفته است (سازمان هراشناسی استان قازوین .)5 29 ،بار اسااس
تحلیل بارش ماهانه ایستگاه مرردمطالعه میانگین بارش ماهانه ایستگاه  96/2میلیمتر کاه حاداکثر باارش ماهاناه 4/4
میلیمتر در ماه اسفند و حداقل آن  5میلیمتر در ماه مرداد ثبتشده است.
شاخص بارش استانداردشده
به منظرر بررسی خشکسالی از ابعاد دیدگاههای مختلف ،شاخصهای متنرعی ابداعشده اسات کاه اسااس ایان
شاخصها اغلب بر مبنای سنجش انحراف مقادیر بارندگی از میانگین دراز مدت ی یاک دوره زماانی معاین اساترار
است .یکی از کارترین نمایهها شاخص بارش استانداردشده است که اولین باار در ایالات کلارادو ترساط ماک کای و
همکاران در سال  522مررد استفاده قرار گرفته است (بذرافشان و همکاران .)5 20 ،مزیات عماده ایان شااخص در
مقایسه با شاخصهای دیگر این است که در شرایط خشاکساالی در مقیااسهاای مختلاف زماانی اناراع مختلفای از
خشکسالی را بررسی مینماید ) . (Paulo and Pereira , 2007با برآورد این شاخص در مقیاسهای مختلاف زماانی
کرتاهمدت ( و  6ماهه) شرایط ر ربت خا و خشکسالیهای کشااورزی را مایتاران بررسای نمارد ،همچناین در
مقیاس زمانی بلندمدت ( 9 ،59و  3ماهه) این شاخص در خشکسالیهای هیدرولرژیکی مرردبررسی قرار مایگیارد
(بذرافشان و همکاران 5 20 ،و مک کی و همکاران .)5522 ،برای محاسبه شاخص باارش استانداردشاده ابتادا تاابع
ترزیع احتمال 9دادهها با برازش یک تابع احتمال مناسب بر کل دادهها تعیین میگردد.
سپس تابع ترزیع تجمعی دادهها با استفاده از احتماال معاادل آن باه ترزیاع نرماال کاه دارای میاانگین صافر و
انحراف از معیار یک میباشد ،تبدیل میگردد .ازاینرو مقدار این شاخص به واحاد انحاراف از معیاار بیاان مایگاردد
(  .)5بقهبندی شدت برای تعیین ترسالیها و خشکسالیها بر اساس شاخص بارش استانداردشده در جدول  5آمده
است.
جدول-1طبقهبندیشدتخشکسالیبراساسشاخصبارشاستانداردشده
حدود طبقات

عنوان طبقه

SPI

بزرگتر مساوی 9

ترسالی بسیار شدید

کرچکتر از  9و بزرگتر مساوی

ترسالی شدید

کرچکتر از  5/1و بزرگتر مساوی 5

ترسالی مترسط

کرچکتر از  5و بزرگتر مساوی 0/1

ترسالی ضعیف

کرچکتر از  0/1و بزرگتر از -0/1

نرمال

کرچکتر مساوی  -0/1و بزرگتر از -5

خشکسالی ضعیف

کرچکتر مساوی  -5و بزرگتر از -5/1

خشکسالی مترسط

کرچکتر مساوی  -5/1و بزرگتر از -9

خشکسالی شدید

کرچکتر مساوی -9

خشکسالی بسیار شدید

1

-Mckee & etal., 1993
-Probability Distribution Function
3
-Cumulative Distribution Function
2
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زنجیره مارکف
مدل زنجیره مارکف یک فن ریاضی جهت مدلسازی پدیدههای تصادفی است که ترالی مشااهدات را در ارل
زمان نشان میدهد .وابستگی این زنجیره به زمان ،یا از ریق ضرایب همبستگی سری و یا با اساتفاده از مااتریسهاای
احتمال انتقال بیان میشرد (آشگر رسی و همکاران .)5 39 ،زنجیره مارکف حالت خاصی از مدلهایی اسات کاه در
آنها حالت فعلی یک سیستم به حالتهای قبلی آن بستگی دارد .در تعیین حالت سیستم با استفاده از مدل مارکف بایاد
دو عامل را مشخص نمرد .این دو عامل عبارتاند از حالت سیستم در زمان مشخص و احتماالت ترییر حالت خاص به
حالتهای ممکن دیگر که اصطالحا احتماالت گذار 5نامیده میشرند (لشنیزند.)5 30 ،
اگر مجمرعه حاالت ممکن در یک زنجیره مارکف محدود باشد میتران یک ماتریس مرباع  Pرا تشاکیل داد کاه
عناصر آن  Pijعمرما معرف ماتریس احتمال گذار است.

()4

احتمال حالتهای آغازین سیستم در سترن سمت چپ و احتمال حالتهایی که سیستم از آنها گذر میکند در رل
سطرهای ماتریس نشان دادهشده است (مؤمنی.)5 4 ،
ماتریس احتمال گذار دارای خراص زیر است:
الف) برای تمام عناصر ماتریس احتمال گذار داریم:
i, j

()9

0  Pij  1

ب) جمع احتماالت گذار از یک حالت به تمام حالتهای ممکن دوره زمانی بعدی باید برابر یک باشد یعنی

1

( )

K

P

IJ

) (i  1,2,..., k

J 1

ج) اگر  Pماتریس احتمال گذار یک زنجیره مارکف باشد ،خراهیم داشت:
()50
 P0ترزیع آغازین احتماالت اولیه و  Pnماتریس احتمال گذار  nمرحلهای است.
د) در حالت ایستا ضرب بردار حالت در ماتریس گذار برابر بردار حالت خراهد شد که به آن بردار تثبیتی منحصر به
فرد گریند ( )9یعنی:
()55

-Transition Probabilities
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نتایجوبحث
در این راستا به منظرر تحلیل خشکسالی کرتاهمدت در منطقه ر  ،با استفاده از قابلیاتهاای نارمافازار

5

DIP

اقدام به تعیین شاخص بارش استانداردشده ،بر مبنای دادههای بارندگی ماهانه گردید کاه باه نتاایج آن در نماردار ()5
اشارهشده است .بر این اساس دورههای متعدد ترسالی و خشکسالی در ایستگاه مذکرر پایش شده است باهنحاریکاه
در چند سال مترالی خشکسالیهای شدید در محدوده مطالعاتی حادثشده است و دورههای ترسالی و خشاکساالی
در یک سیکل ترالی در ایستگاه مذکرر به وقرع پیرسته است .در گام بعد با استفاده از دادههای ماهانه شااخص باارش
استانداردشده ،از قابلیتهای زنجیره مارکف جهت تحلیل و پیشبینی احتمالی بروز خشکسالی اساتفاده گاردد .بارای
تحلیل مدل زنجیره مارکف ،فرض میکنیم که مقدار شاخص خشکسالی در یاک دوره آمااری معاین باه مقادار دوره
قبلی وابسته میباشد (با ترجه به اینکه در تحلیل خشکسالی کشاورزی ،مقدار تجمعی خشکسالی اثرگذار مایباشاد.
لذا تحلیل خشکسالی کشاورزی در این تحقیق مرردنظر برده است).
با ترجه به آنکه در بقهبندی خشکسالی ترسط شاخص باارش استانداردشاده 2 ،درجاه تحلیال خشاکساالی
ارائه شده (جدول  )5از این-رو ماتریس احتمال گذار یک ماتریس  2×2می باشاد .باق جادول شاماره  5درایاههاای
ماتریس انتقال مربرط بهاحتمال ترییر وضعیت از حالتی به حالت دیگر است.

شکل  -5ترییرات شاخص بارش استانداردشده
جدول  9نشاندهنده پیشبینی احتماالتی خشکسالی کرتاهمدت در محدوده مطالعاتی بر اساس سیستم بقهبندی
شاخص بارش استانداردشده میباشد.
خشکسالیماهانهسال1392-93

جدول-2پیشبینیاحتماالتی

شاخص
خشکسالی
احتمال
(درصد)

مهر

آبان

نرمال

خشک

به

به

نرمال

نرمال

3/1

0

آذر

دی

تر به

نرمال

تر

به تر

9/2

9/2

بهمن

اسفند

خشک

نرمال

به

به

خشک

نرمال

/3

0

فروردین

اردیبهشت

نرمال به

خشک به

خشک

تر

/3

3/1

خرداد
نرمال
به
نرمال
1/

تیر
تر به
نرمال
34/1

مرداد

شهریور

نرمال

نرمال

به

به

نرمال

نرمال

63/

49/4

1

- Drought Index Package
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همچنین جدول نشاندهنده نتایج پیشبینی احتماالتی خشکسالی فصلی در محادوده مطالعااتی در ساال آبای
 5 29-2بر اساس سیستم بقهبندی شاخص بارش استانداردشده میباشد.
خشکسالیفصلیسال1392-93

جدول-3پیشبینیاحتماالتی
وضعیت مقدار شاخص

فصل پاییز

فصل زمستان

فصل بهار

فصل تابستان

شاخص خشکسالی

خشک به خشک

نرمال به خشک

خشک به نرمال

نرمال به نرمال

احتمال (درصد)

6/9

4/1

10

4/

خشکسالی

از آنجا که سال آبی  5 25-29بر اساس تحلیل خشکسالی با استفاده از شااخص باارش اساتاندارد شاده ساال
نرمال تعیین شده با ترجه به مدل احتماالتی زنجیره مارکف سال آبی  5 29-2باا احتماال  1/1درصاد در وضاعیت
نرمال قرار خراهد گرفت .در  6ماه اول سال آبی  5 29-2احتمال گذار از شرایط نرمال به تر با احتمال  4/6درصاد
بیشترین احتمال در سری زمانی دادههای مررد بررسی میباشد.
نتایج تطبیقی مدل پیشبینی و پایش خشکسالی در محدوده مررد مطالعه نشاندهناده آن اسات کاه در صاررت
وجرد سیستم پایش و تحلیل کرتاهمدت عرامل هراشناسی ،امکاان پایشبینای احتمااالتی باروز خشاکساالی محقاق
میباشد؛ که این امر در کنار آگاهی و دانش بهرهبرداران در شرایط مراجهه با خشکسالی ،سهم چشمگیری در کااهش
آسیبپذیری بهرهبرداران (کشاورزان و  )...در شرایط خشکسالی را خراهد داشت.
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... پیشبینی کوتاهمدت خشکسالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده و زنجیره
Short-Term Forecasting of drought by use of Standardized Precipitation Index
& Probability Markov Chain (Case study: the synoptic station of Qazvin)
M. Taheri, M. Panahi
Abstract
Being aware of drought situation is an appropriate tool to manage agricultural activities, water
resources and other issues affected by drought. Objective of the present research is to measure drought in
the synoptic station of Qazvin based on Standard Precipitation Index (SPI) and short-time forecasting by
use of Markov Chain. Probability of occurrence of various situations of short-term droughts was
calculated based on monthly precipitation data of Qazvin Synoptic Station through 1996-2013. Results of
drought forecasting analysis by use of Markov Chain demonstrated that considering the probability of
45.5 percent in normal situation and first six-month of the precipitation year, 2013-14 may be a transition
year from normal condition into wet one with probability of 47.6 percent of the most possibility in the
investigated data.
Key Words: Drought monitoring & Forecasting, Markov Chain, Qazvin, Standardized Precipitation
Index.
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