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پیشبینی رژیم هیدرولوژیک مبتنی بر رژیم بارندگی با استفاده از زنجیرۀ مارکوف دوبعدی در
حوضۀ انزلی
فهیمه رضی ،9علیرضا شکوهی ،2علیرضا اسالمی
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 .1دانشآموختۀ دکتری مهندسی آب ،گروه مهندسی آب ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) ،قزوین
 .2استاد گروه مهندسی آب ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) ،قزوین
 .3استادیار پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری ،سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران
(تاریخ دریافت  ،1331/12/12تاریخ تصویب )1333/33/22

چکیده
بهرغم ضرورت پیشبینی رژیم جریان در رودخانهها بهخصوص در شرایط خشکسالی هیدرولوژیک ،پیشرفت چندانی در اینن
زمینه به وجود نیامده است و همچنان برای پیشبینی جریان ،از سری زمانی دبی و یا شاخصهای بدون بعد استفاده منیشنود.
در مطالعۀ پیش رو ،پیشبینی شرایط هیدرولوژیک جریان در رودخانه براساس وضعیت حوضه از نظر بارنندگی بنا اسنتفاده از
مفاهیم زنجیرۀ مارکوف صورت گرفته است و برای مطالعۀ منوردی از حوضنۀ تنابب انزلنی بنا  3ایسنتگاه هواشناسنی و 23
ایستگاه هیدرومتری طی سالهای آماری  1321تا  1331استفاده شده است .برای پیشبینی وضعیت هیدرولوژیک رودخاننههنا
بعد از مشاهدۀ هر حالت هواشناسی از نظر بارش در حوضه ،از ماتریس احتمال انتقال دوبعدی منارکوف اسنتفاده شند .وجنه
مشخصۀ ماتریس احتمال انتقال دوبعدی نسبت به آنچه تا کنون مرسوم بوده است ،استفاده از دو فاز مختلن

جرینان رطوبنت

در پروسۀ هیدرومتئورولوژیکی در کنار هم است ،به گونهای که ستونهای ماتریس معرف حالنت هواشناسنی و سنطرهای آن،
معرف شرایط هیدرولوژیک هستند .ارزیابی شرایط حوضۀ انزلی نشان داد با احتمال بیش از  03درصد وضعیت حوضه از نظنر
هواشناسی و هیدرولوژیک در هر ماه یکسان است .براساس نتایج بهدستآمده از ماتریس دوبعدی احتمنال انتقنال ،پنیشبیننی
میشود در صورتی که حوضه از نظر هواشناسی در شرایط نرمال ،مرطوب و خشک باشد ،وضعیت جریان در رودخاننههنا در
ماه بعد با احتمال بهترتیب  03 ،13و  13درصد در شرایط یادشده خواهد بود .براساس نتایج بنهدسنتآمنده بنا محاسنبۀ امیند
ریاضی دبیهای متناظر با شرایط هیدرولوژیک پیشبینیشده براساس وضعیت هواشناسی گام قبن  ،مینزان جرینان محتمن در
حوضه پیشبینی میشود.
کلیدواژگان :پیشبینی جریان ،زنجیرۀ مارکوف دوبعدی ،فاز هواشناسی ،فاز هیدرولوژیک.

 نویسندۀ مسئول

Email: shokoohi@eng.ikiu.ac.ir
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مقدمه
معمولترین روش پیشبینی جریان برای گامهای زمانی کوتاا
(در حد کسری از سال) ،استفادۀ مستقیم از دبی مشاهد شاد
و بهر گیری از مدلهای سری زمانی مانند مدلهاای خاانوادۀ
 ARMAبرای پیشبینی در یا یاا دناد گاام زماانی اسا .
روش دیگر برای دوری جستن از مشاالت اعماال روشهاای
پارامتری روی داد های خام ،استفاد از شاخصهاایی مانناد
 SDIو  SRIو سپس ،برازش ی مدل سری زمانی باه منظاور
پیشبینی در کنار استفاد از منحنی دبی کتساه یاا منحنای
تداوم جریان برای پیشبینی کتس خشالسالی یاا ترساالی در
گاااام زماااانی بعاااد و در نهایاا  ،تبااادیق مقااادار انااادکس
پیشبینیشد به دبای محتماق اسا  .اساتفاد از روشهاای
رگرسیونی با استفاد از مؤلفۀ زمان به جای متغیر مستقق ()x
و دبی جریان یا شاخص بدون بعد نیز مرسوم اس  .یا روش
معمول برای پایشبینای وضاعی عماومی جریاان ،اساتفادۀ
ضمنی از شاخصهای خشالساالی هواشناسای بارای ارزیاابی
وضااعی یاا مناقااه از نظاار خشالسالی/ترسااالی و اعااتم
کمبود/مازاد بارش برای عماوم ،باه عناوان معارا تماام ابعااد
خشالسالی/ترسالی مناقه اس  .با الهام گرفتن از این واقعیا
که وقوع هر تغییری در شرایط هیدرولوژی حوضاه تاابعی از
شارایط پیشاین باارش در هماان حوضاه اسا  ،در پااهوهش
حاضر ،سعی شاد اسا تاا باا اساتفاد از مفهاوم و تالنیا
زنجیرۀ مارکوا به پیشبینی وضعی هیدرولوژیالی حوضه باا
توجه به میزان بارش در گام زمانی قبق اقدام شود.
مدل زنجیرۀ مارکوا در علوم مختلفی مانناد هواشناسای،
آب و هواشناساای ،اقتداااد و اانع کاااربرد وساایعی دارد.
پهوهشگران زیادی از مدل مارکوا برای پایشبینای باارش و
خشالسالی با اهداا مختلف بهر جستهاناد .شااوو و همالااران
توالی دور های خش و تر را باا اساتفاد از زنجیارۀ ماارکوا
همانندسازی کردند [ .]1هس از مدل زنجیارۀ ماارکوا بارای
پیشگویی ساعتی هشا کاتنشاهر ایتالیاا در باازۀ  6تاا 11
ساعته استفاد کرد و نشان داد در بازۀ  3ساعته نیز ایان روش
جوابگو اس [ .]2مارتین و گومز بر مبناای واول دور هاای
خش محاسبهشد به کم زنجیرۀ مارکوا ،نواحی مختلاف
شبهجزیرۀ اسپانیا را تقسیمبندی کردند .به ایان ترتیا  ،روش
مارکوفی در نواحی شامال اساپانیا پریرفتاه شاد ،اماا ناواحی
جنااوبی اسااپانیا تابیقاای بااا ایاان روش نداشاا و اخااتتا
محسوسی بین مقادیر تجربی برآوردشد بارای واوینیتارین
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دور ها وجود داش [ .]3حقیق جو و همالاران در ماالعاهای
احتمال خشالسالی در رودخانۀ هیرمند را باا اساتفاد از مادل
زنجیرۀ مارکوا حدود  31در د برآورد کردند [ .]4عاتو بار
آن آشگر و همالاران ] [5بارای تحلیاق ماارکوفی خشالساالی
استان خراسان و رضیئی و همالاران ] [6برای تحلیاق تاداوم و
فراوانی خشالسالیهای اساتان سیساتان و بلودساتان از ایان
مدل استفاد کردند .عسااکر و ماازینی باه بررسای احتماال
وقوع روزهای خش در اساتان گلساتان باا اساتفاد از مادل
زنجیرۀ مارکوا پرداختند و به این نتیجه رسیدند که احتماال
تداوم روزهای خش در ناحیۀ پرباران جنوبی بسایار کمتار از
روزهای مشابه در ناحیۀ کمباران شمالی اسا [ .]7یوسافی و
همالاران احتمای خشالسالی و ترسالی با اساتفاد از زنجیارۀ
مارکوا و توزیع نرمال را برای مناقاۀ قازوین باه کاار بردناد.
بررسی خشالسالی در استان قازوین نشاان داد خشالساالی در
این استان اغل فدلی اس و از نظم خا ی پیروی مایکناد،
به گونهای که در فدول آیناد باه احتماال  66تاا  76در اد
ترسالی خواهد بود [ .]1این در حالی اسا کاه در ماالعاهای
دیگر که رحیمیان و قاانع در اساتان سامنان و باا اساتفاد از
مدل زنجیرۀ مارکوا انجام دادند ،احتمال ترساالی حادود 37
در د به دس آماد ] .[9در ماالعاۀ مفیادیپاور و همالااران
نتایج بررسی خشالسالی در حوضۀ اترک و به کما شااخص
 SPIنشان داد بیشترین گساترش خشالساالی در مقیااس 12
ماهه رخ داد اس [ .]16علیجانی و همالااران در پهوهشای از
مدل نهان زنجیرۀ مارکوا بارای ماالعاۀ باارشهاای جناوب
ایران به منظور مدیری بهینۀ منابع آب استفاد کردناد [.]11
ما آورپور از مدل زنجیرۀ ماارکوا بارای پایشبینای احتماال
وقوع بارشهای روزانه در ایران استفاد کرد .وی با اساتفاد از
مدل زنجیرۀ مارکوا مرتبۀ اول با دو حال بارش و بایباارش،
آرایااۀ فراواناای تشااالیق داد و سااپس ،بااه روش حااداک ر
درس نماایی ،آرایاۀ احتماال انتقاال را محاسابه کارد .انجاام
آزمون نیالویی برازش  χ2پیروی داد ها از مدل انتخابشاد را
در ساح باییی تأیید کرد ] .[12استمی بهمنظور پایشبینای
خشالسالی هیدرولوژی براساس خشالسالی هواشناسی ،یا
مدل ریاضی برگرفته از مفهوم زنجیرۀ ماارکوا را توساعه داد.
در تحقیاا یادشااد  ،احتمااال وقااوع حالاا هااای مختلااف
خشالسالی هواشناسی و هیادرولوژی باا اساتفاد از زنجیارۀ
مارکوا ی بعادی محاسابه شاد .ساپس ،مااتریس احتماال
انتقال با عنوان ماتریس احتماال انتقاال هیادروکلیماتولوژیالی
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اسااتخرا و بااا اسااتفاد از ایاان ماااتریس ،احتمااال وقااوع
وضااعی هااای مختلااف خشالسااالی هیاادرولوژی برمبنااای
وضعی های مختلف خشالساالی هواشناسای باه دسا آماد
[ .]13تیماااوری و فاااتحزاد باااا اساااتفاد از نمایاااۀ SWSI
ا تحشد و مدل زنجیرۀ مارکوا به پایش شاخص مناابع آب
ساحی در حوضۀ اتارک پرداختناد .نتاایج باهدسا آماد از
پهوهش آنها بیانگر این موضوع بود کاه احتماال گارر از یا
حال معین به همان حال  ،محتمقتر از گرر به سایر شارایط
(بین  66تا  16در د) اس و هار یا از ایساتگا هاا ماد
زیادی از وول سال را به احتمال زیااد در حالا تعاادل قارار
دارند [.]14
نالباانتیس باا مقایسااۀ شااخص  SDIبااا شااخصهااای
هیدرولوژی دیگر مانند  PHDIو  SWSIبیان داشا کاه
این شاخص همانند شاخص  SPIو  RDIساد اس و نیااز
به داد های متنوع ندارد .عتو بر آن در این شاخص معیار
مهم ،جریان رودخاناه اسا کاه عااملی تعیاینکنناد در
خشالسالی هیدرولوژی اس ] .[15آبهیشا و همالااران
به مقایسۀ شااخص خشالساالی جریاان رودخاناه ( )SDIو
شاااخص استانداردشاادۀ رواناااب ( )SRIپرداختنااد .نتااایج
پهوهش آنها نشان داد برای دور های  9و  12ماهه ارتباا
خوبی بین دو شااخص وجاود دارد ] .[16شاوکت و وود باه
مقایسۀ شاخصهای  SPIو  SRIبرای حاواد خشالساالی
در مناو براگیر پرداختند .نتایج پهوهش آنها نشاان داد
این دو شاخص در ووینیمد بسیار مشابه یالدیگرند ،اماا
برای مقیاسهای ماهانه و فدلی شاخص  SRIبرای ارزیابی
خشالسااالی هیاادرولوژی بهتاار نتیجااه ماایدهااد ].[17
ساالیمانی ساااردو و بهاار منااد بااه ارزیااابی خشالسااالی
هیدرولوژی با استفاد از شاخص  SDIدر حوضۀ هلیقرود
پرداختند .نتایج پهوهش آنها نشان داد همبساتگی زیاادی
بین شاخص بارش استاندارد بهعنوان شاخص هواشناسی با
شاخص هیدرولوژی وجود دارد ] .[11آذر و همالاران باه
بررسای رابااۀ خشالساالی هواشناسای و هیادرولوژی در
حوضۀ سد کر پرداختند .نتایج تحقی آنان نشاان داد در
ساح ی در د ،فا لۀ زمانی حاداک ر ساهماهاه باین دو
خشالسالی وجود دارد و خشالسالی هواشناسی با یا ماا
تأخیر روی خشالسالی هیدرولوژی تأثیر میگرارد ].[19
در ماالعۀ حاضر ،سعی شد اس احتمال رخداد شارایط
هیدرولوژی پس از رخداد هر وضعی هواشناسی با توجه باه
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گام زمانی استفاد شد در تحلیق ساری زماانی باارش بارآورد
شود .یالی از کاربردهای مهم این برآورد ،برآورد امید ریاضی یا
محتمقتارین میازان جریاان در هار رودخاناه باا اساتفاد از
منحنی دبی کتسۀ همان رودخانه اسا  .بارای دساتیابی باه
اهداا تحقی  ،از زنجیرۀ ماارکوا خا ای کاه باه آن عناوان
زنجیرۀ مارکوا دوبعدی داد شد ،استفاد شاد اسا  .علا
دوبعدی نامیدن این زنجیرۀ مارکوا ،تولیاد مااتریس احتماال
انتقالی اس که برای بردن فاز هواشناسی به فاز هیادرولوژی
از ساختار ویه ای استفاد میکند کاه ساتونهاای آن معارا
حال ا خشالسااالی هواشناساای و سااارهایش معاارا حال ا
خشالسالی هیدرولوژی هستند.
تحقی حاضر برمبناای فرضایاتی بناا شاد اسا کاه
عبار اند از:
 .1شرایط هواشناسی مؤثرترین عامق در تعیین شرایط
هیدرولوژی حوضه هستند.
 .2بااا داشااتن وضااعی هواشناساای ماایتااوان شاارایط
هیدرولوژی را به وور مستقیم پیشبینی کرد.
 .3گام زمانی پیشبینی همان گاام زماانی تحلیاق فااز
هواشناسی اس .
 .4با داشتن فاز هواشناسی میتوان به کما منحنای
دبی کتسه و با تعریف دبی میانگین در هر کاتس ،میازان
دبی محتمق را پیش بینای کارد .آنهاه در تحقیا حاضار
متحظه میشود ،اراوۀ الگوریتم پیشبینی فاز هیدرولوژی
بر مبنای فاز هواشناسی موجود اس و با ی م اال سااد
بدون ورود به محاسبا تفدیلی ،کاربرد نتایج بهدس آمد
نشان داد خواهد شد.
مواد و روشها
منطقۀ مطالعاتی

مناقۀ ماالعهشد حوضۀ تایب انزلی (فومناا ) باا مسااحتی
برابر با 3746کیلومترمربع اس  .کمترین و بیشترین ارتفااع از
ساح دریا در حوضه باهترتیا برابار باا  -16تاا  1115متار،
میانگین بارندگی در حوضه برابر با 1266میلیمتار ،بیشاینه و
کمینۀ دمای هوا برابر باا  -1و  35درجاۀ ساانتیگاراد اسا .
حوضۀ مورد نظر دارای  9ایساتگا هواشناسای و  26ایساتگا
هیدرومتری دارای آماار  36سااله مایباشاد .نقشاۀ موقعیا
ایستگا هاای هواشناسای و هیادرومتری مناقاه در شاالق 1
آورد شد اس .
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شکل  .9موقعیت مکانی ایستگاههای هیدرومتری و هواشناسی در محدودۀ مطالعاتی فومنات

شاخص شرایط هواشناسی

برای تعیین شرایط حوضاه از نظار هواشناسای و باه بیاان
بهتر ،شد خشالسالی/ترساالی هواشناسای ،شااخصهاای
بسیاری معرفی شد اناد کاه از ایان میاان شااخص باارش
استاندارد ( )SPI1برای ایران پرکاربردترین شاخص در میان
شاخصها بهحساب میآید .این شاخص که توسط م کای
و همالاران ] [26توسعه یافته اس  ،احتمال بارش را بارای
هاار باااز زمااانی مشااخص ماایکنااد و باارای تحلیااق
خشالسالی/ترسالی فقط به دادۀ بارنادگی نیااز دارد .فار
ا لی در این روش ،آن اسا کاه بارنادگی از توزیاع گاماا
تبعی میکند ،اما از آنجا کاه تاابع دگاالی احتماال گاماا
برای فر تعریف نشد اسا (روزهاای بادون بارنادگی را
نمیتواند پوشش دهد) ،بنابراین از توزیع تجمعی برای حق
مشالق استفاد میشود .ایان توزیاع درنهایا  ،باه توزیاع
نرمال استاندارد  Zتبدیق میشود کاه میاانگین آن افر و
انحراا معیار آن ی اس  .بنابراین ،مقادیر منفای (سام
دپ توزیع نرماال) در ایان شااخص معارا خشالساالی و
مقادیر م ب (سم راس توزیع نرماال) معارا ترساالی
هستند .نخستین گام در محاسبۀ  ،SPIبرازش تابع دگاالی
احتمال گاما بر توزیع فراوانی بارندگی بارای یا ایساتگا
مشخص اس  .پس از محاسبۀ احتمال تجمعی کق ،مقادار
متغیر تداادفی نرماال اساتاندارد هاماحتماال باا احتماال
یادشااد کااه میااانگین اافر و انحااراا معیااار ی ا دارد،
1. Standardized Precipitation Index

محاسبه میشود .جدول  1وبقهبندی خشالسالی بر اساس
این شاخص را نشان میدهد.
جدول .9طبقهبندی شرایط هواشناسی بر اساس شاخص [22] SPI

شدت ترسالی یا خشکسالی

مقدار شاخص

ترسالی بسیار شدید
ترسالی شدید
ترسالی متوسط
ترسالی خفیف
نرمال
خشالسالی خفیف
خشالسالی متوسط
خشالسالی شدید
خشالسالی بسیار شدید

SPI > 2
1.99 > SPI > 1.5
1.49 > SPI >1
0.99 > SPI > 0.5
0.49 > SPI > -0.49
-0.5 > SPI > -0.99
- 1 > SPI > -1.49
-1.5 > SPI > -1.99
-2 > SPI

شاخص شرایط هیدرولوژیک

شاخصهایی که تا کنون برای تعیین شرایط هیادرولوژی
حوضه معرفی شد اند ،معادود و محادود باه ساه شااخص
 SRI3 ،SWSI2و  SDI4هسااتند .از ایاان میااان ،شاااخص
 SWSIبهوور معمول برای مناو باراگیار و کوهساتانی
استفاد میشود و بهشد وابسته به ذخایر برا و بااران و
آب پش سدها اس  .به همین سب  ،در ماالعۀ حاضار از
این شاخص استفاد نشد .از ورفی ،نتایج دو شاخص دیگار
نیز برای مناقۀ ماالعااتی بار هام منابا باود و تفااو
2. Surface Water Supply Index
3. Standardize Runoff Index
4. Streamflow Drought Index

رضی و همکاران :پیشبینی رژیم هیدرولوژیک مبتنی بر رژیم بارندگی با استفاده از زنجیرۀ مارکوف دوبعدی در ...

معناداری میان دو شاخص وجاود نداشا  .بناابراین ،بارای
تعیااین شااد خشالسااالی هیاادرولوژی شاااخص جریااان
رودخانه ( )SDIاستفاد شد .ایان شااخص کاه بار اسااس
حجم تجمعی جریان رودخانه اس  ،توسط نالبانتیس ]15
[اراوه شد و ساپس ،توساط نالباانتیس ] [21بارای تعیاین
خشالسالی هیدرولوژی توسعه داد شد .ایان شااخص باه
لحاظ محاساباتی مشاابه شااخص  SPIاسا  ،اماا از نظار
مقیاس زمانی به ور ماهانه یا فدلی استفاد مایشاود.
جدول  2شد هاای خشالسالی/ترساالی هیادرولوژی بار
اساس این شاخص را نشان میدهد.
شاخص  SDIi,kنیاز به ارقام حجم جریان  Qi,jدر iاُمین
سال هیدرولوژی و jاُمین ما وی سال هیدرولوژی دارد.
حجم تجمعی جریان ( )Vi,kبرای iاُمین سال هیادرولوژی
و kاُمین دورۀ مبنا ،اینگونه وب معادی  1و  2محاسابه
میشود:
()1

i=1,2, … j= 1,2, … , 12
k=1,2,3,4

()2
جدول  .2طبقهبندی شرایط هیدرولوژیک بر اساس شاخص
[96] SDI

شدت خشکسالی

مقدار شاخص

نرمال
خشالسالی ضعیف
خشالسالی متوسط
خشالسالی شدید
خشالسالی بسیار شدید

SDI>=0
-1<=SDI<0
-1.5<=SDI<-1
-2<=SDI<-1.5
SDI<-2

زنجیرۀ مارکوف

مدل زنجیرۀ مارکوا از فنون ریاضی برای تحلیق پدید هاای
تدادفی اس که تداومی از مشااهدا را وای زماان نشاان
میدهد .در واقاع ،در روش زنجیارۀ ماارکوا یا ساری از
مشاهدا و تغییر هر ی از مشااهدا از حاالتی باه حالا
دیگر بررسی میشود .زنجیارۀ ماارکوا باا روشهاای ساادۀ
ریاضی (مانند ضارب آرایاههاا) حاق احتماای مرباو باه
فرایندهای وابسته را بسیار آسان کرد اس  .اگار (6 ،1 ،2....
= Xn )nفرایندی تداادفی باشاد کاه در آن متغیار تداادفی
بتواند هر مقدار متناهی از مقادیر ممالن را به خود اختداص
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دهد ،هرگا این فرایند در وضعی  iباشد ،باا احتماال ثابا
( ) Pijمیتوان تغییر حال آن به  jرا در آیند برآورد کرد:
()3

()4
معادلۀ  3توزیع شروی هر حال آتی  ،Xn+1با توجه به
حال موجود  Xnو حالا هاای گرشاته X0, X1, …, Xn-1
وابسته به  n-1حال موجود و مستقق از حال های قبق از
آن اس  .حال اگر وابستگی متغیر در فردا فقط باه شارایط
متغیر در امروز و مستقق از شرایط روزهای گرشاته باشاد،
دنین فرایناد تداادفیای را زنجیارۀ ماارکوا مرتباۀ اول
مینامند .در این فرایند  Pijکه از آن با عنوان احتمال ثابا
یاد شد ،بیانگر احتمال انتقال از حال  iبه حالا  jاسا .
درجۀ همبستگی میان حال های مختلاف را مایتاوان باه
کم ا احتمااال انتقااال حال ا نشااان داد مجموعااۀ ایاان
احتمای به اور مااتریس احتماال انتقاال نشاان داد
میشود (راباۀ .)5

()5

در ورتی که ماتریس احتمال انتقال بینهایا باار در
خود ضرب شود ،احتمال انتقال از حال هاای مختلاف باه
عدد ثابتی میق میکند که ماتریس احتمال تعاادل نامیاد
ماایشااود و بااه کم ا آن وضااعی زنجیاار در درازمااد
(احتمااال رخااداد بااه وااور متوسااط در درازمااد ) قابااق
پیشبینی خواهد بود .بر این اساس ،میتوان گف کاه اگار
ماتریس تعادل برای پارامترهاای هواشناسای مانناد باارش
تعریف شود ،شرایط اقلیمی مناقه را نشان میدهد.
الگوریتم استفاد شاد بارای توساعۀ زنجیارۀ ماارکوا
استفاد شد در تحقی حاضر براسااس یا ساری مباانی
شالق گرفته اسا  :نخسا داون هادا تحقیا  ،بارآورد
شاارایط هیاادرولوژی حوضااه بعااد از وقااوع بااارش اسا ،
درایههای ماتریس احتمال انتقاال دوبعادی بایاد احتماال
انتقال از هر وضع هواشناسی به ی حال هیادرولوژی را
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نشان دهند .دوم ایناله از آنجا که بر اساس فیزیا پدیادۀ
بارندگی اعتقاد بر این اس که احتمال وقوع روز خش یاا
تر بیشتر به ی روز قبق وابساته اسا  ،زنجیارۀ ماارکوا
مرتبۀ اول مد نظر قرار میگیرد .در توضیح ماتریس انتقاال
دوبعدی که مفهوم آن برای نخستینبار توسط استمی ]13
[مارح شد ،میتاوان گفا کاه براسااس آنهاه تاا کناون
مرسوم بود  ،زنجیرۀ ماارکوا بارای انتقاال از یا حالا
هواشناسی یا هیدرولوژی به ی حال دیگار در یا گاام
زمانی به کار گرفته شد اس  .بارای م اال ،در مااتریس 6
که معارا یا زنجیارۀ ماارکوا مرتباۀ یا دوحالتاه و
ی بعدی اس اگر مناقه اکناون در حالا مرواوب ()W
باشد ،احتمال ایناله در گام بعد برای م ال به حال خش
( )Dبرسد برابر با  P01خواهد بود (راباۀ .)6
W D
p01 
p11 

()6

W  p00
D  p10

P

در ماتریس دوبعدی که در تحقی حاضر از آن اساتفاد
شد ،ماتریس احتمال انتقال همان شرایط و ساختار مااتریس
ی بعدی یادشد را دارد با این تفاو که این بار ساتون اول
شاااامق دو حالا ا فااااز هواشناسااای  Wو  Dو ساااار اول
نشاندهندۀ فاز هیدرولوژی با همان دو حالا تار و خشا
( Wو  )Dخواهد بود و بر این اسااس P01 ،احتماال رفاتن از
حال مرووب هواشناسی به حال خش هیدرولوژی را باه
دس میدهد .در نهای برای ماالعاۀ حاضار ،باا توجاه باه
محدودۀ مقادیر نمایههاای هواشناسای ( )SPIو هیادرولوژی
( )SDIسه وضعی هواشناسی و هیدرولوژی برای متغیرهای

حال زنجیرۀ مارکوا یعنی احتمال وقوع حال های نرماال،
خش و تر مورد توجه واقاع شاد .بار ایان اسااس ،زنجیارۀ
مارکوا اساتفاد شاد در ماالعاۀ حاضار ،زنجیارۀ ماارکوا
مرتبۀ اول ،سهحالته و دوبعدی اس .
نتایج و بحث
کالسهای هواشناسی و هیدرولوژیک

برای تعیین شرایط هواشناسای و هیادرولوژی بار اسااس
شاااخصهااای  SPIو  SDIدر مقیاااس ماهانااه از ناارمافاازار
 [22] DrinCاستفاد شد .همانواور کاه گفتاه شاد ،در
ماالعااۀ حاضاار از سااه کااتس نرمااال ( ،)Nخش ا ( )Dو
مرووب ( )Wاستفاد شد اس .
ماتریس احتمال انتقال هواشناسی

در مرحلۀ اول ،احتمال انتقال از هر حال هواشناسی به حال
دیگر هواشناسی بررسی شد .همانگونه که گفته شد ،با ضارب
ماتریس احتماال انتقاال در خاودش ،مایتاوان باه مااتریس
احتمال تعادل رسید که بیاانگر شارایط حوضاه در درازماد
(شرایط اقلیمی) اس  .جدول  3ماتریسهای احتمال انتقاال و
تعادل هواشناسی را به وور نمونه بارای ایساتگا انزلای نشاان
میدهد .ماتریس سم دپ ،مااتریس احتماال انتقاال از هار
حال به حال دیگر و ماتریس سم راس  ،احتمال تعادل را
نشان میدهد .عدد نوشتهشد در کنار حرا  Mنشااندهنادۀ
تعداد دفعا ضرب شدن ماتریس در خودش اسا  .مااتریس
احتمااال تعااادل همااۀ ایسااتگا هااای هواشناساای حوضااۀ
ماالعهشد با  2و یا  3بار ضارب مااتریس احتماال انتقاال در
خودش (اینجا  3بار) به دس آمد.

جدول  .3ماتریس احتمال انتقال هواشناسی ماهانه برای ایستگاه انزلی
D
0.15
0.15
0.15

N
0.74
0.74
0.74

W
0.11
0.11
0.11

M3
W
N
D

همانوور که گفته شد ،درایههای ماتریس احتمال انتقاال
مارکوا ی بعدی احتمال گرر از هر حال به حالا دیگار را
نشان میدهند .در شالق  2این احتمای بارای ساه ایساتگا
انزلی ،دوبرشف و فومن ترسیم شد اس  .نتایج بهدس آمد
از ایاان نمااودار نشااان ماایدهااد احتمااال رساایدن از کااتس
خشالسالی به کتس نرماال بارای هماۀ ایساتگا هاا بایش از

D
0.15
0.15
0.19

N
0.68
0.74
0.72

W
0.17
0.11
0.09

W
N
D

احتمای دیگار اسا  .بناابراین ،مایتاوان نتیجاه گرفا در
حوضۀ فومنا و برای آمار  36ساالۀ بارنادگی ،پاس از وقاوع
خشالسالی ،شرایط هموار در جه بازگش به حالا نرماال
پیش رفته اس  .در همین شالق باا توجاه باه اینالاه احتماال
رفتن از حال خشالی به خشاالی کمتار از  26در اد اسا ،
میتوان نتیجه گرف کاه حادود  16در اد مواقاع ایان ساه

رضی و همکاران :پیشبینی رژیم هیدرولوژیک مبتنی بر رژیم بارندگی با استفاده از زنجیرۀ مارکوف دوبعدی در ...

ایستگا حوضۀ ماالعهشد  ،خشالسالیهای درازمد را تجربه
نالرد اند .این احتمال برای کق حوضاه حادود  76در اد باه
دس آمد .در درجۀ دوم ،احتماال گارر از حالا خشا باه
خش قرار دارد که نشان میدهد حوضه وی دورۀ آمااری ،باا
احتمال حدود  26در د خشالسالیهای بیش از یا ماهاه را
تجربه کرد اس  .این در حالی اس که احتمال ترساالیهاای
بیش از ی ماهه ،کمی بیشتر از  16در د اسا  .ایان امار در
واقع به آن مفهوم اس که رهایی حوضاۀ تاایب انزلای از دام
خشالسالی در ور بروز دورۀ خشا  ،ساخ تار از حاالتی
اس که به حال ترسالی وارد میشود.
ماتریس احتمال تعادل ایستگا های هواشناسی ،هماین
نتایج را برای درازمد نیز تأیید میکند .به این مفهوم کاه
احتمال رسیدن از همۀ حال ها به حال نرماال بیشاترین
مقدار را دارد و برای همۀ ایساتگا هاا از  65تاا  74در اد
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اس  .این در حالی اس کاه احتماال رسایدن باه حالا
خش از  14تا  26در اد و احتماال رسایدن باه حالا
مرووب از  11تا  16در د متغیر اس  .برای مشاهدۀ بهتر
این نتایج ،شالق  3برای ایستگا هاای انزلای ،دوبرشاف و
فومن ترسیم شد .همانوور که گفته شد ،به کم زنجیرۀ
مارکوا و ماتریس احتمال انتقال در حال تعادل میتاوان
رفتار حوضه را در درازمد در مورد خشالسالی هواشناسی
قضاو کرد .قار ماتریس تعادل بهترین ارقام برای قضاو
روی وضعی اقلیمی حوضه اس  .همانوور کاه در ماورد
انزلی در جدول  3متحظه میشود و در مورد کاق حوضاه
نیز از شالق  3استنبا میشود ،حوضۀ فومناا تقریبااد در
 76در د مواقع در وضعی نرمال ،در  26در د مواقع در
وضااعی خشالسااالی و در  16در ااد مااوارد در وضااعی
ترسالی هواشناسی به سر میبرد.

شکل  .2احتمال انتقال کالسهای هواشناسی

شکل  .3احتمال انتقال کالسهای هواشناسی در حالت تعادل
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در مرحلۀ بعد احتمال انتقال از هر حالا هیادرولوژی باه
حال دیگر آن تعیین شد .جدول  4ماتریس احتمال انتقاال
حال های مختلف هیدرولوژی و نیز ماتریس احتمال تعادل
را به ور نمونه برای ایستگا قلعهرودخان نشان میدهاد.
در این مورد نیز شمار کناار حارا  Mنشااندهنادۀ تعاداد
دفعا ضرب ماتریس احتمال در خودش اس  .هماانگوناه
که مشاهد میشود ،باا  4باار ضارب مااتریس در خاودش،
احتمال تعادل به دس آمد اس .
برای مشاهدۀ احتماال انتقاال از حالا هاای مختلاف
هیدرولوژی نیز به همان شیوۀ هواشناسی ،نمودار احتمال
انتقال برای سه ایستگا امامزاد شفیع ،قلعهرودخان و پاق
سازمان آب در شالق  4ترسیم شد .عل انتخااب ایان ساه
ایستگا  ،محاق قرارگیاری و پراکنادگی مناسا آنهاا در
حوضه اس  .نتایج بیانگر آن اس که در مورد خشالساالی
هیدرولوژی نیز احتمال رسیدن از همۀ حال ها به حالا
نرمال بیشترین مقدار را دارد و از  66تا  16در اد متغیار
اس  .البته ،این تفاو در ماتریس یادشاد در مقایساه باا
ماتریس احتمال انتقال هواشناسی وجود دارد که در اینجاا
احتمال گرر از حال مرووب به نرماال ،بایش از احتماال
گرر از حال خش به نرمال اس  .همانوور که متحظاه

میشود ،احتمال بااقی مانادن در حالا خشا و ساپس
احتمال باقی ماندن در حال مرووب کمتر از احتمال باقی
ماندن در حال نرمال اس  .بر این اساس ،میتاوان گفا
که شرایط هیدرولوژی حوضه نیز در درجۀ نخس تمایق
به بازگش به حال نرماال را دارد و پاس از آن ،احتماال
باااقی ماناادن در شاارایط پیشااین باایش از گاارر از حال ا
مرووب به خش و یا به عالس اس  .نالتۀ دیگاری کاه از
ماتریس احتمال انتقال هیدرولوژی برداش می شاود ،آن
اس که با توجه به نزدیالی مقادیر آن باه مااتریس انتقاال
هواشناسی ،احتماید راباۀ مناسبی بین دو فااز یادشاد در
حوضۀ ماالعاتی قابق دس یابی اس .
ماتریسهای احتمال تعادل ایساتگا هاای هیادرومتری
همین نتایج را برای درازمد نیز تأیید میکنند .در اینجاا
نیز احتماال رسایدن از هماۀ حالا هاا باه حالا نرماال
بیشترین مقدار را دارد و برای همۀ ایستگا ها از  65تاا 74
در د اس  .این در حالی اسا کاه احتماال رسایدن باه
حال خش از  12تاا  11در اد و احتماال رسایدن باه
حال ا مروااوب از  11تااا  11در ااد متغیاار اسا  .باارای
مشااهدۀ بهتاار ایان نتااایج ،نمااودار  5بارای ایسااتگا هااای
امامزاد شفیع ،قلعهرودخان و پق سازمان آب ترسیم شد.

جدول  .4ماتریس احتمال انتقال هیدرولوژیک ماهانه برای ایستگاه قلعهرودخان
D
0.12
0.12
0.12

N
0.77
0.77
0.77

W
0.11
0.11
0.11

M4
W
N
D

D
0.08
0.09
0.38
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N
0.72
0.81
0.60

W
0.20
0.10
0.02

W
N
D
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شکل  .6احتمال انتقال کالسهای هیدرولوژیک در حالت تعادل

نتیجااهای کااه از مقایسااۀ نمودارهااای حالاا تعااادل
خشالسالی هواشناسی و هیدرولوژی به دس میآیاد ،آن
اس که در هر دو نمودار احتمال رسیدن به حالا نرماال
حدود  76در د اس  .یعنی در  76در د از دورۀ آمااری،
حوضه در وضعی نرمال قرار داشته اس  .از وارا دیگار،
احتمااال انتقااال از حال ا خش ا بااه حال ا خش ا  ،در
درازمااد هاام باارای خشالسااالی هواشناساای و هاام باارای
خشالسالی هیدرولوژی حدود  26در اد اسا  .باه بیاان
دیگاار ،حوضااه بااا احتمااال  26در ااد ،خشالسااالیهااای
هواشناسی و هیدرولوژی با دوام ی ماهه و بیشتر از آن را
تجربه میکند.
ماتریس احتمال انتقال هیدروکلیماتولوژی

پس از بررسی احتمال انتقال حال های مختلف هواشناسی
و هیدرولوژی  ،ارتبا میان دو فاز و نیز پیشبینی شرایط

هیاادرولوژی باار اساااس وضااعی هواشناساای (بارناادگی)
حوضه بررسی شد .به این منظور ،برای رودخاناههاایی کاه
روی آنهااا هاام ایسااتگا هواشناساای و هاام ایسااتگا
هیدرولوژی وجود دارد ،ماتریس احتماال انتقاال دوبعادی
هیدروکلیماتولوژی تشالیق داد شد .ماتریس یادشاد ایان
خدو ی را دارد که یا بعاد آن (ساتون اول مااتریس)
حال ا هااای متغیاار هواشناساای و بعااد دیگاار (سااار اول
ماتریس) آن حال های متغیر هیدرولوژی اس  .با تبعی
از خا ی عمومی ماتریسهای احتمال انتقاال ،باا ضارب
ایاان ماااتریس در خااودش ،ماااتریس احتمااال تعااادل
هیدروکلیماتولوژیالی بهدس میآیاد .جادول  ،5مااتریس
احتمال انتقال هیدروکلیماتولوژی و ماتریس احتمال تعادل
متنااااآر آن بااارای ایساااتگا مشاااترک هواشناسااای و
هیدرولوژی قلعهرودخان را نشان میدهد.

جدول  .6ماتریس احتمال انتقال هیدروکلیماتولوژی و تعادل برای ایستگاه قلعهرودخان
D
0.11
0.11
0.11

N
0.80
0.80
0.80

W
0.09
0.09
0.09

M4
W
N
D

تفسیر نتایج جدول  5به این ور اسا کاه اگار بارای
م ال ،مناقۀ قلعهرودخان در شارایط نرماال هواشناسای قارار
گیرد ،به احتمال  16در د شرایط هیادرولوژی مناقاه نیاز
نرمااال خواهااد بااود و اگاار از نظاار هواشناساای در وضااعی
خشالسالی قرار گیرد ،مناقاه فقاط باا شاانس  59در اد در
وضعی نرمال هیدرولوژی اس  .در حالی که با احتماال 37
در د در وضعی خشالسالی هیدرولوژی و با احتمال بسایار
ضعیف  5در د در شرایط ترسالی هیادرولوژی خواهاد باود.
اهمی نتایج بهدس آماد آن اسا کاه باا دانساتن شارایط

D
0.02
0.08
0.37

N
0.60
0.86
0.58

W
0.38
0.06
0.05

W
N
D

خشالسالی هواشناسای در حاال حاضار در مناقاۀ ماد نظار
میتوان شرایط خشالسالی هیدرولوژی در مناقه را با توجاه
به گاام زماانی اساتفاد شاد در ماالعاه باا احتماالی کاه در
ماتریس هیدروکلیماتولوژیالی به دس آمد اس  ،پیشبینای
کرد .با این پیشبینی و با توجه به ایناله محدودۀ دبای در هار
کتس برای هر رودخانه مشخص اسا  ،مایتاوان باه مقادار
محتمق دبی رودخانه بعد از مشاهدۀ وضعی بارنادگی دسا
یافا  .ایان روش ساریع بارای پایشبینای دبای محتمااق در
رودخانهها رقیبی جدی در مقاباق روشهاای ساری زماانی و
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همهنین ،بهکارگیری مدلهای توزیعی و نیماهتاوزیعی مانناد
 SWATکه برای ماالعا بیتن به خدم گرفتاه مایشاوند،
اس  .محاسبا مرباو باه ریسا تدامیمگیاری در ماورد
مدیری منابع آب رودخانه در محدودۀ هداهای مقالۀ حاضار
نیس  ،ولی با توجه به ارقام بهدس آمد در مااتریس احتماال
انتقال میتوان بهراحتی میزان محتمق و باه بیاان بهتار ،دبای
مورد انتظار در گام زماانی بعاد در رودخاناه را محاسابه کارد.
برای م اال ،اگار باا اساتفاد از منحنای تاداوم جریاان ،دبای
متوسط رودخانۀ قلعاهرودخاان در دورۀ خشالساالی  6/5متار
مالع بر ثانیه ،در دورۀ نرمال  1مترمالع بار ثانیاه و در دورۀ
ترسالی  2مترمالع بر ثانیه باشد و هماکناون مناقاه از نظار
 SPIدر وضعی خشالسالی باشاد ،بارای گاام زماانی در نظار
گرفتهشد (برای م ال ،ی ما بعاد) دبای محتماق رودخاناه
( )Qi+1بر اساس درایههاای مااتریس هیادروکلیماتولوژی ایان
رودخانه برابر خواهد بود با راباۀ :7
()7

= )Qi+1 = (0.37*0.5) + (0.59*1) + (0.05*2
0.875 m3/sec

برای ماتریس تعادل نیز میتوان گف کاه بارای م اال
مناقاۀ قلعاهرودخاان در حالا کلای باا قارار گارفتن در
وضعی نرمال هواشناسی به واور متوساط در  16در اد
موارد در وضعی نرمال هیدرولوژی قرار دارد .از آنجا کاه
ماااتریس احتمااال تعااادل شاارایط مناقااه را در درازمااد
مشااخص ماایکنااد ،ماایتااوان باارای درازمااد شاارایط
هیاادرولوژی مناقااه را باار اساااس شاارایط هواشناساای
پیشبینای کارد .باا اساتفاد از مااتریس احتماال انتقاال
دوبعدی ،ریس کوتا ماد تاأمین جریاان و باا مااتریس
تعادل با روشی مشابه با روش محاسبۀ دبای محتماق کاه
پیشتر متحظه شاد ،مایتاوان ریسا بلندماد تاأمین

جریان در رودخانه و یا مناقۀ ماد نظار را محاسابه کارد.
بحث روی ریس کوتا مد و بلندمد تأمین جریاان باه
هماارا بررساای منااابع عاادم قاعیا مترتا باار تشااالیق
ماتریس هیدروکلیماتولوژی موضوع پهوهشی دیگر اسا و
در این مقوله نمیگنجد.
شاالق  ،6نماودار احتماال انتقاال کاتسهاای مختلااف
هیدروکلیماتولوژی را نشان مایدهاد .نتیجاهای کاه از ایان
نمودار استنبا میشود آن اس که احتمال قرار گارفتن در
شرایط بهترتی نرمال ،مرواوب و خشا هیادرولوژی در
ور داشتن حال های یادشد در فاز هواشناسی بهترتیا
 56 ،16و  46در د اس  .این امر که احتمال رسیدن از هر
شاارایای در فاااز هواشناساای بااه حالاا نرمااال در فاااز
هیدرولوژی ،در ماتریس هیدروکلیماتولوژی نیز مقدار زیادی
دارد (احتمال آن از  66تا  16در د متغیر اس ) ،مایتواناد
بیانگر این نالته باشد که بزرگای و یاا دوام خشالساالی و یاا
ترسالیهای هواشناسی در غال دورۀ آماری ضعیفتار از آن
بود اس که بتواند منجار باه تغییار شارایط هیادرولوژی
رودخانه از حال نرمال به خشا و یاا تار شاود .شاالق ،7
نمودار احتمال تعادل هیدروکلیماتولوژی را نشاان مایدهاد.
این نمودار ،نتیجۀ اخیر را تأیید میکند .وب نتاایج حا اق
از ایاان نمااودار در درازمااد  ،احتمااال انتقااال از هاار حالا
هواشناسی به حال نرمال هیدرولوژی  ،بیشاترین مقادار را
دارد .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفا کاه باه دلیاق ضاعیف
بودن درجاۀ خشالساالی و یاا ترساالی هواشناسای ،شارایط
هیدرولوژی رودخانه در حال نرمال باقی میماند.
نتایج تحقی حاضر ،مناب بر نتایج باهدسا آماد از
تحقیقا رضی و شالوهی در همین حوضه و با اساتفاد از
مدل  SWATاس ].[23
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شکل  .7احتمال تعادل کالسهای هیدروکلیماتولوژی

نتیجهگیری
پیشبینی وضعی جریان براساس عوامق هیدرومتئورولوژیالی
هموار مورد توجه کارشناسان منابع آب بود اس  .استفاد از
روشهای رگرسیونی ،مدلهای سری زمانی ،شابالۀ عدابی و
مدلهای توزیعی و نیماهتاوزیعی از مجموعاۀ ایان تاتشهاا
هستند که هر کدام قو هاا و ضاعفهاای خاود را دارناد .در
تحقی حاضر از روشی استفاد شد اسا کاه پایش از ایان
مورد استفادۀ محققان نبود اس  .مقالۀ اراوهشاد کاه مرباو
به اعمال ماتریس دوبعدی احتمال انتقال برای پیشبینای فااز
هیدرولوژی براساس فاز هواشناسی اس  ،بارای نخساتینباار
اراوه شاد و در ادبیاا موضاوع (در داخاق و خاار ) معاادل
ندارد .در روش استفاد شد در تحقی حاضر با این فار کاه
سیستم هیدرولوژی نساب باه شارایط آبوهاوایی واکانش
نشان مایدهاد و باا یا زماان تاأخیر متناسا باا شارایط
آبوهوایی حوضه رودخانه را تغریاه مایکناد ] ،[23مااتریس
احتمال انتقال هیدروکلیماتوژیالی تشالیق شد .در این ارتباا
با به کار گرفتن مفاهیم زنجیرۀ ماارکوا و باا بهار بارداری از
ایدۀ تشالیق ماتریس دوبعدی (دو فازی) اقدام باه پایشبینای
شرایط هیدرولوژی بر اساس شرایط هواشناسی شاد .در ایان
حال و به ختا روش مرسوم ،تشالیق ماتریسهاای احتماال
انتقال مارکوفی که احتمال رفتن از ی حال هواشناسای باه
حال دیگر هواشناسای و یاا از یا حالا هیادرولوژی باه
حال دیگر را به دس مایدهناد ،مااتریس احتماال انتقاالی
تشالیق میشود که وضعی انتقال از وضعی (فاز) هواشناسی
را در هر حال خش  ،نرمال و مرووب به حاالتی از وضاعی
(فاز) هیدرولوژی باه دسا مایدهاد .در ایان اور  ،اگار
حوضه در هر وضعیتی از هواشناسی باشد ،مایتاوان احتماال
قرار گرفتن رودخانه در حال های خش  ،نرمال و مرواوب را
بااه دساا آورد و سااپس ،بااا در نظاار گاارفتن دورۀ زمااانی

استفاد شد برای استخرا زنجیرۀ مارکوا (هفتگای ،ماهاناه،
فدلی یا ساینه) میزان دبی محتمق در رودخاناه را باه دسا
آورد .در تحقیاا حاضاار پاایشبیناای کااتسهااای مختلااف
هیدرولوژی بر اساس شرایط هواشناسی مبتنی بر بارندگی باا
اسااتفاد از ماااتریس احتمااال انتقااال مرتبااۀ اول دوبعاادی
سهحالتۀ مارکوا انجام شد کاه باا اساتفاد از آن ،احتماای
انتقال از حال های مختلاف هواشناسای باه هیادرولوژی باه
دس آمد .نتایج بهدسا آماد نشاان داد بارای کاتسهاای
مختلااف هیاادرومتئورولوژیالی بااا احتمااال  46تااا  16در ااد
کتسهای هواشناسی و هیدرولوژی یالسانی در هار ماا باه
وقوع میپیوندد .از ورا دیگر ،اگار دوام و شاد خشالساالی
هواشناسی زیاد نباشد ،شرایط هیدرولوژی تمایاق باه مانادن
در حالاا نرمااال دارد و تغییاار وضااعی نخواهااد داد .باارای
پیشبینی شرایط هیدرولوژی بر اساس وضاعی هواشناسای
در درازمد  ،از ضرب متوالی ماتریس احتمال در خاودش کاه
ماتریس احتمال تعادل را تشالیق میدهد ،استفاد شد .نتاایج
این ماتریس برای ووینیمد نشان داد تغییر حالا از هماۀ
حال ها به حال نرمال بیشاترین احتماال وقاوع ( 65تاا 16
در د) را دارد .به این مفهوم که شارایط هیادرولوژی تمایاق
به ماندن در حال نرمال را داشاته اسا  .بناابراین ،مایتاوان
برای حوضۀ تایب انزلی با استفاد از احتمای بهدس آماد و
فقط با اساتفاد از شااخص  SPIو بناابراین ،فقاط باا داشاتن
مقادیر بارندگی شرایط هیدرولوژی را پیشبینی کرد.
نتااایج حا ااق از ماالعااۀ حاضاار ماایتوانااد باارای
تدمیمسازیهای کاتن در سااح حوضاه ،شارایط یزم را
فااراهم آورد .در ماادیری منااابع آب در ساااح حوضاههااا،
هموار این مهم مد نظر اس کاه بتاوان در اور وقاوع
خشالسالی هواشناسی وضعی منابع مناقه را حدس زد.
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