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  چکيده
  

 بارش شاخص کارگيري هب با خوزستان استان در ها آن وقوع احتمال و سالي خشک هاي چرخه بررسي پژوهش اين از هدف
 استفاده با ابتدا منظور بدين باشد. مي مارکوف زنجيره استوکاستيک و احتماالتي مدل و RUN تئوري ترکيب و )SPI( استاندارد

 مارکوف زنجيره مدل با سپس گرديد. تعيين ساله ۳۱ آماري دوره طول با منطقه ايستگاه ۴۵ سالي خشک وضعيت SPI هينما از
 ماتريس وي ماندگار احتمال سيماتر تر)، و نرمال (خشک، سالي خشک هاي وضعيت فراواني سيماتر متلب، افزار نرم محيط در

 تداوم مدت و انتظار قابل سالي خشک متوسط تعداد ،سالي خشک وقوع احتمال نهايت در د.ش محاسبه انتقال احتمال
 هر زماني سري بر اول مرتبه مارکوف زنجيره مطابقت بررسي منظور به آمد. دست هب سازي شبيه دوره طول در ها سالي خشک
 شاخص سري بر اول مرتبه مارکوف زنجيره که داد نشان اسکوئر کاي آزمون نتايج د.ش استفاده اسکوئر کاي آزمون از ايستگاه
 به درصد ۳۵ ،۳۵ ،۳۰ با برابر وقوع احتمال بيانگر نتايج دارد. مطابقت اطمينان درصد ۹۵ سطح در ايستگاه هر استاندارد بارش
 از انتقال احتمال که داد نشان نتايج همچنين .است مطالعه مورد منطقه سطح در تر و نرمال خشک، هاي دوره براي ترتيب
  .است سالي خشک شرايط بهي ترسال وضعيت از انتقال احتمال از بيشتر اريبس ،سالي خشک وضعيت به نرمال رطوبتي وضعيت
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  مقدمه
 زمان کي در بارش انتظار قابل ريغ کاهش ،سالي خشک
 لزوماً که استيي ايجغراف محدوده کي در مشخص
 آغاز نقطه ).۱۹۹۲ ،يخقال و (وارن ستين خشکي ا منطقه
 سالي خشک جمله از - سالي خشک عنوان تحت آنچه

 سالي خشک ،يکشاورز سالي خشک هواشناسي،
 مورد -اجتماعي - اقتصادي سالي خشک وي درولوژيه

 نقصان يا کمبود ،گيرد مي قرار پژوهش و بررسي
 منطقه يک دتم بلند ميانگين به نسبت جوي هاي ريزش
 سالي خشک عنوان به که )۲۰۱۳ همکاران، وي (زمان است

(نفرزادگان و همکاران،  شود مي شناخته هواشناسي
 سالي خشک نوع فراگيرترين ،سالي خشک نوع اين .)۲۰۱۲

 ست.ا سالي خشک انواع ديگري برا شروع نقطه عواق در و
 به ازين آب منابع نهيزم دري ريگ ميتصم وي زير برنامهي برا
  .است سالي خشکي نيب شيپ
 و بررسي براي ختلفيمي احتماالت و آماري هاي وشر

 در است. شده واقع پذيرش مورد ها سالي خشک بيني پيش
 مورد اخير هاي سال در مارکوف زنجيره ها، روش اين ميان
 با مارکوف زنجيره است. گرفته قرار پژوهشگران توجه
 حل ها) ماتريس ضرب (مانند رياضي ساده هاي روش

 آسان بسيار را وابسته فرآيندهاي به مربوط احتماالت
 علم در ).۱۳۸۹ همکاران، و اخالق (خوش کند مي

 هدف با توصيفي، ابزار عنوان به مارکوف زنجيره احتماالت،
 است مديريتي هاي نظام آينده رفتار بيني پيش عمده

 زمره در که مدل اين ).۱۳۹۱ قلعه، سه بشري و (وفاخواه
ي احتماالت ليتحل براي رد،يگ يم قرار تصادفي هاي مدل
 از شناختي آب وي مياقل متغيرهاي از بسياريي زماني سر

ي برا نيهمچن و رودخانه جريان بارندگي، دما، جمله
 و (يوسفي رواناب -بارشي ها مدل در پارامتر نيتخم

 و عساکره ؛۱۳۸۹ همکاران، و عليجاني ؛۱۳۸۶ حجام،
 همکاران، و وزيآک ؛۲۰۰۱ کمپبل، و تسيب ؛۱۳۹۳ ،ياديص

 و تجزيه از هدف بين اين در است. شده استفاده )۲۰۱۲
 مارکوف، زنجيره از استفاده با ها سالي خشک تحليل
 يک تکرار زمان حاکم، دوره تداوم وقوع، احتمال محاسبه
 تغيير براي الزم زمان مدت و خاص رطوبتي وضعيت
 مارکوف زنجيره واقع در .است رطوبتي طبقه يک وضعيت
ي زماني ها يسر رفتار بتوان تا کند مي فراهم را امکان اين
 اي )t( حال گام به توجه با )t+1( ندهيآي زمان گام در را

 و احتمالي هاي حالت بردن کار به قيطر از گذشتهي ها گام
 به مدل اين کرد. بيني پيش انتقال احتماالت ماتريس
 حاالت بين انتقال احتمال و )S( حاالت از تعدادي وسيله

)Pij( گرفته صورت هاي پژوهش جمله از شود. مي مشخص 
 و (پائولو پرتغال در مواردي به توان مي زمينه اين در

 و (جئونگ چين )،۲۰۰۷ پريرا، و پائولو ؛۲۰۰۵ همکاران،
 و بشيرزاده ؛۱۳۸۷ همکاران، و (مرادي رانيا و )۲۰۱۴ لي،

 و عليجاني ؛۱۳۸۹ مازيني، و عساکره ؛۱۳۸۹ نژاد، عراقي
حنفي و  ؛۲۰۱۱ همکاران، وي مراد ؛۱۳۹۰ همکاران،

 ؛۱۳۹۱ قلعه سه بشري و وفاخواه؛ ۱۳۹۱همکاران، 
 کلي طور  هب د.کر اشاره )۱۳۹۲ همکاران، و محمودي
 SPI هينما اينکه بر عالوه که اند داده نشان مطالعات
 وضعيت ساختن نمايان براي ماداعت قابلي شاخص
ي تئور با مارکوف زنجيره مدل ترکيب است، ها سالي خشک
RUN و انتقال احتمال بررسي براي بااليي توانايي از 
 مختلف مناطق در رطوبتي هاي وضعيت ايستاي احتمال
  .است برخوردار
 امکان مناسب، اقليمي شرايط داشتن با خوزستان استان
 از بيش ساالنه کهيي آنجا از .دارد را فصل چهار در کشت
 زير استان اين هاي زمين از هکتار هزار ۲۰۰ و ميليون يک
 )،۱۳۸۹ (خباززاده، رود مي کشاورزي محصوالت کشت
 و آب انتقال هاي طرح سوي از وارده هاي تهديد بر عالوه
 رخداد خطر با همواره استان نيا افراطي، هاي سازي سد

 و تحليل رو اين از .است و بوده روبرو  سالي خشک
 راه چراغ تواند مي سالي خشک هاي ويژگي بيني پيش

 ؛باشد آب با مرتبط هاي بخش مديران و گذاران سياست
 و SPI نمايه از استفاده حاضر، پژوهش از هدف نيبنابرا
 شناخت براي مارکوف زنجيره مدل و RUN تئوري ترکيب
 و استان هاي ترسالي و ها سالي خشک تيوضع بهتر

 خشک هاي دوره چرخش رژيمي نيب شيپ و درک همچنين
 است. -ي کشاورز نظر از کياستراتژ - استان اين در تر و
 ارائه قيطر از است شدهي سع پژوهش نيا در ضمن در

ي نسب احتمال کهي مناطق گستره ،يبند پهنهي ها نقشه
 مشخص دارند، سالي خشک تله دري گرفتاري براي شتريب

 آب منابع بهتر تيريمد به تواند يم پژوهش نيا جينتا د.شو
 د.کن کمک خوزستان استان
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  هاي مورد مطالعه موقعيت جغرافيايي منطقه و ايستگاه - ۱شکل 

  
 ها روش و مواد
  مطالعه مورد منطقهي ها يژگيو

غرب کشور در محدوده  جنوب در خوزستان استان
 ۴۷° ۴۲΄ و شمالي عرض ۳۳°۰۵΄ تا ۲۹° ۵۶΄ جغرافيايي

 موقعيت ۱ شکل است. شده واقع شرقي طول ۵۰° ۲۲΄ تا
ي مکان موقعيت همراه به را مطالعه مورد منطقه مکاني
 مساحت دهد. مي نشان پژوهش استفاده مورد هاي ايستگاه
 متوسط است. کيلومترمربع ۶۷۰۰۰ حدود استان اين
 تاي ا جلگه بخش در متر يليم ۳۰۰ حدود از ساالنه بارش
 است. ريمتغي کوهستان بخش در متر يليم ۸۰۰ حدود

 ۴۰۰۰ نزديک تا صفر نزديک از استاني ارتفاع راتييتغ
 اي جلگه بخش دو به را استان امر اين که دارد نوسان متر
 با کوهستاني و  مربع کيلومتر ۴۱۰۰۰ حدود مساحت به

است  کرده تقسيم مربع کيلومتر ۲۶۰۰۰ تقريبي مساحت
  ).۲۰۱۰ همکاران، وي راکبري(م
 ناقص اي داده ،پژوهشي زمان بازه در که هايي ايستگاه در

 به اقدام داشت، وجود ها آن در پرت) يا گمشده (آمار
 از رابطه اين در د.ش ناقص هاي داده تکميل و بازسازي
 دقت و کارايي دليل به ها  ايستگاه بين همبستگي روش
  گرديد. استفاده آن مناسب

 
 از استفاده با منطقه سالي خشک وضعيت بررسي

  SPI هينما
 زياد آن بارش) بدون( خشک هاي ماه تعداد که مناطقي در

 به نسبت بلندمدت زماني هاي مقياس از استفاده باشد،

 سالي خشک ها حالت بررسي براي مدت کوتاه هاي مقياس
 در لذا ).۱۹۹۳ همکاران، وي ک (مک است ارجحيت داراي
 حاالت بررسي براي ساالنه مقياس از پژوهش اين

  شد. استفاده منطقه سالي خشک
  

  مارکوف زنجيره مدل
 تغيير و مشاهدات از سري يک مارکوف زنجيره مدل

 بررسي را ديگر حالت به حالتي از مشاهدات از هرکدام
 ،جکسون ؛۱۹۷۶ همکاران، و هان ؛۱۳۸۷ ،(عليزاده دکن مي

 )n، Xn =۰ ،۱ ،۲ (...، چه چنان روش اين در ).۱۹۷۵
 مقدار هر تواند مي Xn آن در باشد، تصادفي فرآيندي
 و دهد اختصاص خود به را ممکن رامقد از متناهي
 کننده منعکس فرآيند اين آنگاه باشد، Xn=i چه چنان
 گرفت نتيجه وانت مي پس بود. خواهد n زمان در i حالت
 )Pij( ثابتي احتمال با ،باشد i وضعيت در فرآيند اين هرگاه
 اين بر کرد. برآورد آينده در را j به آن حالت تغيير توان مي

   :اساس

)۱(                  
Pr ( , , ...., )1 1 0 0obability X i X X in n

Pij

= =+ −

=
  

 هاn≥0 همه و io, i1,….,in-1,i,j هاي حالت همه براي که
 با ،Xn+1 آتي حالت هر شرطي توزيع پس است. صادق
-io, i1,….,in گذشته هاي حالت و Xn موجود حالت به توجه

 هاي حالت از مستقل و موجود حالت به وابسته فقط ،1
 به فقط فردا اقليمي شرايط وابستگي يعني است؛ گذشته
 روزهاي اقليمي شرايط از و است امروز اقليمي شرايط
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 زنجيره را تصادفي فرآيند چنين .است مستقل گذشته
 عنوان به آن از که pij فرآيند اين در نامند. مي مارکوف
 حالت از گذر احتمال بيانگر شود، مي برده نام ثابت احتمال

i حالت به j اگر حال .است P احتمالي ماتريس عالمت 
 ماتريس شود، گرفته نظر در )Pij( اي مرحله يک انتقاالت
  بود: خواهد زير صورت به انتقال احتماالت

P=⎣⎢⎢⎢
⎡p  P  …P  P  …⋮P  ⋮ ⋮P  ⋮ ⋮…⋮ ⎦⎥⎥

⎥⎤ )۲(                                      

 احتمالي ماتريس و انتقاالت فراواني ماتريس اکنون
  :باشد صورت بدين تواند مي متوالي حالت دو بين انتقاالت

)۳(  
N=                   

P=                   

 گذر احتمال و ها حالت فراواني بيانگر ترتيب به pij و nij که
 و (مون ندهست )j( ممکن هاي حالت ديگر به i حالت از

 حالت انگريب بيترت به D و W نيهمچن ).۱۹۹۴ همکاران،
  ند.هست سالي خشک حالت وي ترسال
 ماتريس و انتقاالت فراواني ماتريس ساختن فراهم از بعد

 زنجيره مطابقت بررسي منظور به انتقاالت احتمالي
 آزمون از ايستگاه هر زماني سري بر اول مرتبه مارکوف
  .)۱۹۷۶ همکاران، و (هان دش استفاده )χ2( اسکوئر کاي
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 .است هفت اينجا در که بوده ها حالت تعداد N درآن، که
Pij حالت از انتقال يها احتمال حالت i يها حالتگر يد به 

 يبرا يا هيکننده احتماالت حاش انيب Pj .است j ممکن
انتقاالت است (عليجاني و  يس احتمالياز ماتراُم jستون 

  ).۱۳۸۹همکاران، 
 سطح در χ2 توزيع با )۶( معادله از حاصل نتيجه نهايت در

 ؛شود مي سهيمقا )N-۱(۲ي آزاد درجه و ۰۵/۰ احتماالتي
ي محاسبات مقدار از تر بزرگ χ2ي بحران مقدار که صورتي در
χ2 ،رد.يگ يم قرار قبول مورد مارکوف رهيزنج جينتا باشد 

 RUN تئوري و مارکوف زنجيره روش ترکيب از استفاده با
 ترسالي و سالي خشک نظر از را آينده شرايط توان مي
 تئوري از استفاده با ).۱۳۸۷ (عليزاده، دکر سازي شبيه

RUN، هب زير معادله بر اساس سالي خشک رياضي اميد 
  آيد. مي دست

)۷(                                            E(D) = PD . t  
 تعداد عبارتي به و سالي خشک اميدرياضي E(D) درآن؛ که

 )t( سازي شبيه دوره طي انتظار مورد سالي خشک متوسط
 عبارت به اي سالي خشک رخداد احتمال نيهمچن است.
 حالت به رخشکيغي ها حالت از انتقال احتمال گريد

  د.شو مي محاسبه )۸( معادله از استفاده با (PD) خشک
)۸(                         PD = PN

*.PND + PW
*. PWD  

PN آن در که
PW و *

 و نرمال هاي دورهيي ايستا احتمال  *
 حالت از انتقال احتمال PND و PWD و است مرطوب
 به نرمال حالت از انتقال احتمال و سالي خشک به مرطوب
 براي ).۱۹۹۰ ،(تامپسون دهد مي نشان را سالي خشک
 شده سازي شبيه دوره در سالي خشک دوام مدت محاسبه

  شود: مي استفاده زير معادله از

)۹(                                               
D

*
D

P
P

=E(L) 
  

 ماتريس يک گذشت آنچه اساس بر نيز پژوهش اين در
 تغيير بيانگر که ماتريس اين به شد. تشکيل هفت در تفه

 وضعيت به رطوبتي وضعيت يک از منطقه رطوبتي وضعيت
 بعد شود. مي گفته انتقال ماتريس باشد؛ مي ديگر رطوبتي

 هفت شامل که ماتريس اول سطر هاي درايه محاسبات؛ از
 تغيير احتمال کدام هر راست به چپ از باشند؛ مي درايه

 وضعيت از را بررسي مورد ايستگاه رطوبتي وضعيت
  خشک، اريبس هاي حالت از يکي به خشک  اريبس رطوبتي
مرطوب ، مرطوبمه ين نرمال، نزديک ،مه خشکين خشک،

 ماتريس محاسبه براي دهد. مي نشان را مرطوب اريبس و
 هاي وضعيت از هرکدام شدن حاکم احتمال که ايستا

 مطالعه مورد منطقه بر بلندمدت هاي دوره طي را رطوبتي
 چندين را انتقال احتمال ماتريس بايستي کند؛ مي بررسي
 هر در واقع هاي درايه تمامي تا کرد ضرب خودش در بار

 و (وفاخواه کنند ميل ثابت عدد يک به ماتريس ستون
 ماتريس کار  اين انجام براي لذا ).۱۳۹۱ قلعه، سه بشري
 افزار نرم وارد بررسي مورد هاي ايستگاه انتقال احتمال
 ها ستون اعداد شدن ثابت تا ها ماتريس ضرب و شده متلب
  کرد. پيدا ادامه
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  و بحث نتايج
 سطح در موجود هواشناسي هاي ايستگاه کليه بررسي با

 ۴۵ تعداد آماري، نواقص رفع از بعد خوزستان، استان
 بررسيي برا ساله ۳۱ آماري مشترک دوره طول با ايستگاه
 شاخص از استفاده با مطالعه مورد منطقه هاي سالي خشک

SPI تئوري و مارکوف زنجيره مدل ترکيب و RUN 
 بودن نرمال بررسي نتايج بيانگر ۱ جدول د.ش انتخاب
 ند.هست اسميرنوف - کلموگروف آزمون از استفاده با ها داده
 کهيي آنجا از ،است مشخص ۱ جدول در که گونه همان
 از تر بزرگ اسميرنوف -کلموگروف آزمون در P-مقدار
 ها، داده عيتوز بودن نرمال بري مبن صفر فرض است، ۰۵/۰
  رد.يگ يم قرار دييأت مورد درصد ۹۵ سطح در

 آزمون از استفاده با مارکوف زنجيره مدل نتايج نيهمچن
χ2 دسته ب مقادير به توجه با گرفت. قرار سنجش مورد 

ه ب نتايج توزيع)؛  χ2 < محاسباتي χ2( آزمون اين از آمده
 ساختن نمايان گرفت. قرار تأييد مورد آمده دست
 مورد منطقه هواشناسي سالي خشک مختلف هاي حالت
 سپس گرفت. صورت SPI هينما از استفاده با مطالعه
 سالي خشک متوسط تعداد ،سالي خشک رخداد احتمال
 ها، سالي خشک تداوم مدت ايستگاه، هر براي انتظار مورد

 و )يرطوبت تيوضع کي دري ماندگار انگري(ب ايستا ماتريس
 و تر حالت از رطوبتي وضعيت تغيير انگريب( انتقال ماتريس

 است. آمده دسته ب خشک) رطوبتي وضعيت به نرمال اي
 با منطقه درازمدت احتماالت ميانگين همچنين
 تمامي از )۱۳۹۱ قلعه، سه بشري و (وفاخواه گيري متوسط
  است. آمده دسته ب پژوهش در استفاده مورد هاي ايستگاه

  

 
  اسميرنوف - کلموگروف آزمون نتايج -١ جدول

  ايستگاه تعداد
  حداقل مقدار
  متر) يلي(م

  حداکثر مقدار
  متر) يلي(م

  ميانگين
  متر) يلي(م

  معيار انحراف
  P-مقدار  آزمون آماره  کشيدگي  چولگي  متر) يلي(م

۴۵  ۲/۱۵۵  ۵/۱۱۱۷  ۵۷/۴۲۲  ۳/۲۲۸  ۲۱/۰  ۹۲/۰  ۹۲/۰  ۳۵۴/۰  
  

 حالت از منطقه رطوبتي طيشرا انتقال احتمال
  خشک حالت به غيرخشک

 رييتغ انتقال احتمال متوسط که دهد مي نشان تايجن
 برابر و ينيپا سالي خشک به مرطوب سال يک از تيوضع
 متوسط نيهمچن .است مطالعه مورد دوره طي ۰۴۴/۰ با

 به نرمال طيشرا از تيوضع رييتغ انتقال احتمال
 چه چنان بنابراين ؛است ۱۷۷/۰ با برابر سالي خشک

 ،باشد داشته قرار مرطوب رطوبتي وضعيت در ايستگاهي
 مورد منطقه در سالي خشک به آن وضعيت تغيير احتمال
  ).۲ (جدول است ينيپا مطالعه،

  
 مورد هاي ايستگاه رطوبتي وضعيت پايدراي بررسي
   گانه سه رطوبتي هاي وضعيت از يک هر در بررسي
 منطقه قرارگيري احتمال که داد نشان نتايج از بخش اين
 دوره طي نرمال و خشک مرطوب، رطوبتي وضعيت در

 هب درصد ۳۵ و ۳۰ ،۳۵ برابر ترتيب هب شده سازي شبيه
 منطقه که معناست بدان اين ).۲ (جدول است آمده دست
 در موارد درصد ۳۰ در سازي شبيه دوره طي مطالعه مورد
  گرفت. خواهد قرار خشک حالت

  
سازي شده منطقه طي دوره  شبيه سالي خشکتداوم 

  مورد مطالعه
آمده است، متوسط تداوم  ۲طور که در جدول  همان
براي استان خوزستان که از ميانگين کليه  سالي خشک
 ۰۷/۴هاي مورد بررسي به دست آمده برابر با  ايستگاه

هاي دارخزينه و چشمه شيرين  است. در اين بين ايستگاه
بيشترين  ۱۹۴/۱و  ۸۷۴/۷ سالي خشکبه ترتيب با تداوم 

  به خود اختصاص دادند. سالي خشکو کمترين تداوم 
  

  ظارمورد انت سالي خشکتعداد 
مورد انتظار در  سالي خشک، تعداد پژوهشبر اساس نتايج 

رخداد برآورد شده است (جدول  ۴۰/۲سطح استان برابر با 
). همچنين نتايج بيانگر اين است که بيشترين و کمترين ۲

هاي  قابل انتظار براي ايستگاه سالي خشکتعداد واقعه 
  .رخ داده است ۳۷/۱و  ۴۳/۳آقا با  سردشت و مال زيدون
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 خوزستان استان رطوبتي هاي وضعيت انتقال احتمال سيماتر و ايستا احتمال ماتريس ريمقاد -۲ جدول
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 انتقال احتمال سيماتر ستايا احتمال سيماتر
  ستگاهيا

E(D) E (l) PD PW
* PN

* PD
* PWD PND 

 کرخه -عبدالخان 0/207 0/059 0/342 0/350 0/309 0/091 3/768 2/811
 نيريش آب 0/203 0/082 0/368 0/399 0/233 0/100 3/670 3/107
 اهواز 0/230 0/045 0/296 0/403 0/300 0/106 2/791 3/292
 اسد - حسن عرب 0/176 0/049 0/385 0/381 0/233 0/079 4/892 2/442
 باغملک 0/172 0/033 0/421 0/275 0/304 0/057 7/342 1/779
 بارانگرد 0/157 0/055 0/306 0/326 0/368 0/071 4/289 2/214
 شور-بتوند 0/096 0/059 0/087 0/237 0/676 0/063 1/391 1/946
 شادگان يبوز 0/193 0/041 0/357 0/361 0/282 0/081 4/385 2/521
 کرخه گز چم 0/243 0/055 0/185 0/305 0/510 0/102 1/811 3/170
 مارون نظام چم 0/197 0/037 0/281 0/334 0/385 0/080 3/512 2/482
 رودزرد-نيريش چشمه 0/153 0/053 0/096 0/322 0/582 0/080 1/194 2/485
 نهيدرخز 0/142 0/029 0/464 0/386 0/150 0/059 7/874 1/828
 نيدارخو 0/147 0/034 0/363 0/351 0/286 0/061 5/933 1/897
 مال ده 0/190 0/021 0/331 0/368 0/300 0/076 4/350 2/362
 سادات ده 0/197 0/051 0/325 0/317 0/358 0/081 4/024 2/504
 ياريبخت يدل 0/122 0/043 0/186 0/305 0/509 0/059 3/138 1/835
 گنداب 0/147 0/052 0/315 0/348 0/337 0/069 4/586 2/127
 تل قله 0/194 0/044 0/349 0/351 0/300 0/081 4/296 2/518
 گرگر 0/201 0/053 0/309 0/316 0/375 0/083 3/705 2/585
 کارون-گتوند 0/196 0/057 0/216 0/333 0/451 0/091 2/376 2/821
 هفتکل 0/176 0/040 0/234 0/316 0/451 0/074 3/170 2/286
 حرمله 0/211 0/033 0/274 0/351 0/376 0/087 3/163 2/682
 هيديحم 0/167 0/036 0/370 0/339 0/291 0/067 5/499 2/084
 هنديجان 0/118 0/044 0/274 0/351 0/375 0/058 4/730 1/795
 ايدنک 0/183 0/059 0/274 0/351 0/376 0/086 3/174 2/673
 ايذه 0/193 0/033 0/437 0/305 0/258 0/067 6/473 2/091
 جکونک 0/180 0/034 0/409 0/373 0/218 0/074 5/489 2/308
 بندسرکارون-اللي  0/160 0/061 0/290 0/399 0/311 0/083 3/501 2/568
 بندرماهشهر 0/142 0/047 0/240 0/367 0/393 0/070 3/409 2/184
 آقا مال 0/105 0/024 0/241 0/322 0/437 0/044 5/449 1/371
 زرد رود -ماشين 0/196 0/030 0/280 0/356 0/364 0/081 3/471 2/503
 کارون -مالثاني 0/184 0/051 0/297 0/339 0/364 0/081 3/676 2/507
 ابوتويج -مشارگه 0/151 0/031 0/264 0/373 0/363 0/068 3/901 2/095
 رامهرمز -پاگچي 0/157 0/029 0/465 0/384 0/150 0/065 7/193 2/004
 3كارون سد-شالو  پل 0/144 0/056 0/364 0/332 0/304 0/065 5/624 2/006
 زال پل 0/214 0/055 0/238 0/323 0/439 0/093 2/547 2/898
 رامشير 0/193 0/025 0/202 0/306 0/492 0/071 2/830 2/214
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  - ۲ادامه جدول 
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  ايستگاه

E(D) E (l) PD PW
* PN

* PD
* PWD PND 

 سددز 0/194 0/048 0/353 0/356 0/291 0/083 4/248 2/575
 شهيدعباسپور سد 0/182 0/025 0/279 0/421 0/300 0/084 3/323 2/602
 بهبهان سدشهدا 0/139 0/048 0/234 0/316 0/451 0/065 3/575 2/027
 سزار -دشت سپيد 0/169 0/026 0/386 0/385 0/228 0/071 5/430 2/206
 شطيط - شوشتر 0/229 0/033 0/412 0/438 0/150 0/105 3/912 3/262
 زنگ تله 0/163 0/060 0/319 0/390 0/290 0/081 3/936 2/515
 بختياري پنج تنگ 0/186 0/039 0/303 0/351 0/346 0/079 3/850 2/440
 سردشت زيدون 0/250 0/049 0/256 0/368 0/376 0/111 2/316 3/429
  متوسط استان ۱۷۷/۰ ۰۴۴/۰ ۳۰۴/۰ ۳۴۸/۰ ۳۴۸/۰ ۰۷۷/۰ ۰۷۲/۰ ۴۰۱/۲

  
هر يک از  پراکنش مکاني احتمال ماندگاري

  هاي رطوبتي سه گانه وضعيت
بندي احتمال پايداري سه وضعيت رطوبتي  هاي پهنه نقشه

نرمال، تر و خشک، بر اساس نتايج مدل زنجيره مارکوف از 
در گستره استان خوزستان تهيه شد که در  SPIمقدار 
  به تصوير کشيده شده است.  ۳ب و  -۲الف،  -۲هاي  شکل

ستاي وضعيت الف توزيع مکاني احتمال اي - ۲شکل 
هاي  دهد. در ديد کلي قسمت رطوبتي نرمال را نشان مي

اي استان از احتمال تقريباً برابري براي ماندگاري در  جلگه
طور که مشاهده  شرايط نرمال برخوردار هستند. همان

شود نقاط داراي احتمال ايستايي باال هم در بخش  مي
 اي غرب استان) و هم در بخش جلگه کوهستاني (شمال

شوند؛ به عبارت ديگر  (شرق و جنوب استان) مشاهده مي
تغييرات احتمال ايستايي وضعيت رطوبتي منطبق بر 

ب، احتمال  - ۲تغييرات ارتفاعي نيست. بر اساس شکل 
ماندگاري ترسالي با افزايش عرض جغرافيايي داراي روند 

به  با نزديك شدنکه   طوري  کلي افزايشي است به
ان، بر احتمال قرارگيري منطقه در هاي شمالي است قسمت

طور که در  شود. همان  اين وضعيت رطوبتي افزوده مي
شود احتمال گرفتار شدن در تله  مشاهده مي ۳شکل 
هاي شرقي استان بيش  به طور کلي در بخش سالي خشک

 از مناطق غربي است.
هاي قبل بيان شده است پژوهش  طور که در بخش همان

و مدل  RUN، تئوري SPIحاضر با به کارگيري شاخص 

اي مارکوف، احتمال تداوم، رخداد و انتقال  زنجيره
هاي مختلف رطوبتي استان خوزستان با استفاده از  حالت
ايستگاه هواشناسي مورد تجزيه و تحليل قرار  ۴۵هاي  داده

 )،۲۰۰۷يرا ()، پالو و پر۲۰۱۴جئونگ و لي (گرفت. 
 )،۱۳۹۱)، حنفي و همکاران (۱۳۹۲محمودي و همکاران (

هاي مشابه  در پژوهش )۱۳۹۱فريد حسيني و همکاران (
به اين نتيجه رسيدند که مدل زنجيره مارکوف قابليت 

هاي زماني را  سازي سري بيني و شبيه بااليي براي پيش
دارد. اين درحالي است که از ديدگاه نظري مدل زنجيره 

ارکوف يک مدل تصادفي براي بررسي متغيرهاي با رفتار م
چه اصل انتخاب متغير ورودي به  تصادفي است؛ پس چنان

مدل رعايت شود نتايج قابل قبولي نيز حاصل خواهد شد. 
يک  عنوان بهسالي  لذا با توجه به اين امر انتخاب خشک

متغير ورودي به  عنوان بهپديده با رفتار کامالً تصادفي 
تواند از داليل اصلي کارايي مدل زنجيره مارکوف  مي مدل،

سازي شرايط آينده اين متغير اقليمي  بيني و شبيه در پيش
باشد. در ادامه با توجه به نتايج ماتريس احتمال ايستاي 

هاي مورد مطالعه، باالترين  محاسبه شده براي ايستگاه
هاي رطوبتي ترسالي، نرمال و  احتمال ايستاي وضعيت

هاي بتوند، شوشتر و پاگچي  سالي مربوط به ايستگاه خشک
است.  ۴۶۵/۰و  ۴۳۸/۰، ۶۷۶/۰به ترتيب با مقدار برابر با 

مثال  عنوان بهبيني کرد که  توان پيش در اين صورت مي
سازي، ايستگاه بتوند حدود هفت سال در  طي دوره شبيه

وضعيت رطوبتي مرطوب، ايستگاه شوشتر حدود چهار 
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رطوبتي نرمال و ايستگاه پاگچي کمتر از سال در وضعيت 
پنج سال در وضعيت رطوبتي خشک قرار خواهند گرفت. 
همچنين ماتريس ايستاي منطقه مورد مطالعه که با 

هاي مورد  گيري از تمامي ايستگاه استفاده از روش ميانگين
دهد در منطقه  پژوهش به دست آمده است، نشان مي
سالي نسبت  خشک مطالعاتي احتمال غالب شدن شرايط

به ترسالي بيشتر است. در گذشته نيز مرادي و همکاران 
) طي ۱۳۹۱قلعه ( سه ) و وفاخواه و بشري۲۰۱۱(

هاي اخير فراواني  هايي نشان دادند که طي سال بررسي
ها در مناطقي از ايران  ها نسبت به ترسالي سالي خشک

افزايش يافته و احتمال غالب شدن شرايط رطوبتي خشک 
مناطق بيش از شرايط ترسالي است. البته بايستي اين در 

براي حالت  SPIواقعيت را نيز در نظر داشت که دامنه 
سالي  است و در اين بين خشک -۱+ تا ۱رطوبتي نرمال از 

هاي خفيف قابل رؤيت نيستند. در اين صورت  و ترسالي
غالب بودن شرايط رطوبتي نرمال براي مناطق مورد 

اهد شد. اين در حالي است که بررسي بررسي مشاهده خو
دهد تعداد  جزيي نتايج اين شاخص نشان مي

هاي خفيف  هاي خفيف بيش از ترسالي سالي خشک
هاي مورد بررسي بوده است. همچنين نتايج  ايستگاه
بيني شرايط آينده بيانگر اين است که ايستگاه  پيش

سالي را تجربه خواهد کرد.  جکونک بيشترين رخداد خشک
هاي  توان به تداوم پايين دوره توجيه اين نتايج مي در

سالي اين ايستگاه و ناپايداري اقليمي حاکم بر آن  خشک
اشاره نمود. ديگر نتايج حاصل از پژوهش حاضر که با 
استفاده از ماتريس انتقال به دست آمد، نشان داد که در 

ايستگاه) احتمال تغيير  ۴۵هاي مورد بررسي ( همه ايستگاه
يت رطوبتي منطقه از وضعيت رطوبتي نرمال به وضع

سالي بسيار بيشتر از تغيير وضعيت از ترسالي به  خشک
) و پائولو و ۲۰۰۵سالي است. پائولو و همکاران ( خشک
) نيز نشان دادند که احتمال انتقال از وضعيت ۲۰۰۷پريرا (

سالي با شدت باالتر  سالي به کالس خشک رطوبتي خشک
سالي است.  تقال به کالس غيرخشکبيش از احتمال ان

سالي  نتايج اخير که بيانگر حرکت آرام و خزنده خشک
سو و تغيير اقليم  است، ناشي از رفتار تصادفي بارش از يک
سالي از سويي ديگر  مناطق مورد بررسي به سمت خشک

بندي احتمال ايستاي شرايط  هستند. نتايج حاصل از پهنه
دهد که اين  ان ميسالي، نرمال و ترسالي نش خشک

متغيرها منطبق بر تغييرات ارتفاعي منطقه نيستند. اين 
هاي  تواند ناشي از برازش توزيع گاما بر داده امر مي

بارندگي و سپس عمليات نرماليزه و استاندارد کردن اين 
  باشد. SPIها براي محاسبه  داده

 

     
  (ب)                                                                                                 (الف)                    

  يترسالي ماندگار احتمال )ب و نرمالي رطوبت تيوضعي ستايا احتمال )الف - ۲ شکل
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  خوزستان استان گستره در سالي خشک تله در شدن گرفتار احتمال - ۳ شکل

  
و مدل  SPIطور کلي در اين پژوهش با استفاده از نمايه  به

 - تصادفي صورت به، RUNزنجيره مارکوف به همراه تئوري 
سالي نرمال و ترسالي،  هاي خشک احتماالتي وقوع وضعيت
هاي بارشي مورد بررسي قرار  همچنين انتقال وضعيت

گرفت. همچنين گستره مناطقي که احتمال نسبي 
سالي دارند، شناسايي  بيشتري براي گرفتاري در تله خشک

توان بيان نمود که  شد. بنابر نتايج حاصل از اين تحقيق مي
هاي مديريتي در زمينه بحران  امر در تعيين سياستاين 

سازان براي تسکين آثار  آب، ديد خوبي به تصميم
رو در استان استراتژيک خوزستان  هاي پيش سالي خشک

  خواهد داد.
  

  يگير نتيجه
دار و مطمئن يبه منابع آب پا ير دسترسياخ يها دهه يط

شده ل ين تبديت سرزميريمد ياساس يها از چالش يکيبه 
ن عوامل محدود يتر ياز اصل يکيها  يسال است. بروز خشک

و  يسال  حال خشک نينه بوده است. با اين زميکننده در ا
گر يد يعيع طبيوقا يارياز آن همانند بس يناش يامدهايپ

سک و يتوان ر يق مين طرياز اباشد. لذا  يمت يريقابل مد
 يها ان راهين مياز آن را کاهش داد. در ا يخطرات ناش

 ينيب شيها پ ن آنيد مؤثرتريوجود دارد که شا يمختلف

ا ي مقابله يدات الزم برايها و تدارک تمه يسال خشک
 ينيب شيپ يها ان روشيدر مباشد.  يبا آن م يستيهمز

مسبوق به  RUN يروش مارکوف و تئور يسال خشک
ها ارائه شده است.  از آن يج قابل استناديسابقه بوده و نتا

ها  يسال ات خشکيخصوص يبررس يها برا روش نيلذا از ا
ج يبا نتاخوزستان استفاده شده است. مطابق  در استان

استان خوزستان به  يميت اقليبدست آمده جهت وضع
 يدشوار ن امريبوده که ا يهواشناس يها يسمت خشک

 يازهاير نيست و سايز طياز محيآب مورد نن يشتر در تأميب
ط امکان بروز ين شرايرا بدنبال خواهد داشت. با ا يانسان

ژه در يبو يط اقتصاديل شراي، تحليمنازعات اجتماع
ز يباشد و ن يم يو دامدار يبه کشاورز يکه متک يمناطق

زگردها و يچون ر يعيد مخاطرات طبيامکان تشد
استان دور از انتظار  يها ها و رودخانه شدن تاالب خشک

  ست. ين
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