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پیشبینی خشکسالی و سطح بارندگی در ایران جهت مدیریت منابع آب
مبتنی بر مدلهای مارکوفی ترکیبی

مهدی پیوندیان شعرباف

1

دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزارکامپیوتر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ،مشهد ،ایران
مجید وفایی جهان
دانشیارگروه کامپیوتر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ،مشهد ،ایران

چکیده :
خشکسالی بهعنوان یکی از مهمترین بالیاي طبیعی است که ممکن است در هر اقلیم آبوهوایی اتفاق بیفتد .ازآنجاکه وقوع
خشکسالی اجتنابناپذیر است ،بنابراین شناخت آن بهمنظور مدیریت بهینه منابع آب ،از اهمیت بسزایی برخوردار است .در این
تحقیق به پیشبینی خشکسالی در شهر تهران و مشهد پرداخته شده است؛ به این منظور از مدلهاي مارکوفی در دو مرحله
استفاده شد .در مرحله اول بعد از پیشپردازش دادهها ،زنجیره مارکوف بر اساس ویژگیهاي بارندگی ،حداقل دما ،حداکثر دما
و باد ایجاد شد و احتمال رخداد پیشبینی در سال آینده محاسبه شد ،سپس در مرحله دوم میزان بارندگی ،حداقل و حداکثر دما
توسط مدل مخفی مارکوف پیشبینی شد تا بر اساس آنها تصمیمات الزم جهت مدیریت منابع آب اتخاذ شود .روش پیشنهادي
با روشهاي مدل مخفی مارکوف استاندارد و شبکه بیزین بر اساس دقت و نرخ خطا مقایسه شد .نتایج نشان داد روش پیشنهادي
بر روي مجموعه داده شهر مشهد در مقایسه با  %61 HMMو در مقایسه با شبکه بیزین  %96افزایش دقت و بر روي مجموعه
داده شهر تهران در مقایسه با  %61 HMMو در مقایسه با شبکه بیزین  %65افزایش دقت داشته است.
واژه های کلیدی  :خشکسالی ،مدیریت منابع آب ،مدل هاي مارکوفی ترکیبی
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 -1مقدمه

خشک سالی از وقایع مخرب طبیعی است که بیشترین صدمات را به منابع آبی وارد مینماید؛ بنابراین پیشبینی
خشکسالی میتواند نقش مهمی در مدیریت این منابع و بهرهبرداري بهینه از آنها در چنین شرایطی ایفا کند.
فرآیند مدیریت جامع منابع آب فرآیند پیچیدهاي است که اجزاي متعددي دارد و مدلسازي تنها بخشی از آن است؛
بنابراین نمیتوان با مدل سازي تمامی مسائل مربوط به آب را حل نمود ،همچنین نیازها و تخصیص آب ممکن است
طی زمان و در پاسخ به دیگر تغییرات سیستم ،تغییر کند .تغییر در یک بخش سیستم میتواند تغییرات ناخواسته در
دیگر قسمتهاي آن ایجاد کند .بهمنظور بررسی نیازهاي آینده یک منطقه و پیشبینیهاي مرتبط با آن باید دینامیک
یک سیستم یا منطقه را بررسی نمود .مزیت استفاده از رویکرد پویاییهاي سیستم در تصمیمگیريها ،در نظر گرفتن
مجانبهاي آن و بررسی تغییرات مورد انتظار آن است(.)Wilhite and Glantz 1985, Wilhite 2000
درگذشته براي حل مسائل منابع آبی ،تکیه اصلی بر روي مدیریت منابع آب بود و صرفاً به دست مهندسان بررسی
میگردید ،درحالیکه امروزه در مدیریت جامع منابع آب دیدگاههاي مرتبط با مدیریت تقاضا و همچنین مشارکت
بخشهاي مختل ف وارد شده است .امر مسلم این است که ،مدیریت جامع منابع آب باید در سطح حوضه آبریز انجام
گیرد .عدم توجه به مدیریت آب در سطح حوضه آبریز باعث ایجاد مسائل زیر میشود :
الف) تأثیرات نامناسب مصارف باالدست بر مصرفکنندگان پایین .ب) عدم رعایت عدالت اجتماعی و بروز
نابرابريها .ج) تأمین نشدن نیازهاي حداقل زیستمحیطی .د) تخریب محیطزیست و بهینه نبودن برآیندهاي اقتصادي.
عالوه بر حجم محدود منابع در دسترس ،عدم توزیع همگن زمانی و مکانی منابع موجود نیز از مشکالت دیگري
است که بر دامنه مشکالت میافزاید .انتقال آب از حوزهاي به حوزه دیگر براي برقراري این توازن و توزیع همگن
میتواند یکی از مهمترین و مؤثرترین راههاي تأمین نیاز آبی در این مناطق باشد( Dutra, Magnusson et al.
.)2013
در این پژوهش قصد داریم به پیشبینی خشکسالی و سطح بارندگی در شهرهاي تهران و مشهد جهت مدیریت
منابع آب مبتنی بر مدلهاي مارکوفی بپردازیم .به این منظور از مدلهاي مارکوفی در دو مرحله استفاده شد.
 -2کارهای پیشین

مدل پیشبینیهاي داده محور با استفاده از الگوریتمهاي یادگیري ماشین اصول امیدوارکننده براي ارزیابی پیامدهاي
خشکسالی بو ده و نیاز به زمان توسعه کمتر ،حداقل ورودي و پیچیدگی نسبتاً کمتري از مدل پویا و یا فیزیکی دارد.
اعتبار مقاله( )Deo and Şahin 2015به محاسبات ساده ،سریع و کارآمد الگوریتم غیرخطی شناخته شده به عنوان
یک دستگاه یادگیري شدید ( )ELMبراي پیشبینی شاخص خشکی مؤثر ( )EDIدر شرق استرالیا میباشد که با
استفاده از داده ورودي آموزش دیده از دوره  6118-6351و  EDIماهانه دوره  6166-6113پیشبینی میکند .راویانه
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و همکاران سعی در انجام محاسبات ساده ،سریع و کارآمد الگوریتم غیرخطی شناخته شده به عنوان یک دستگاه
یادگیري شدید ( )ELMبراي پیشبینی شاخص خشکی مؤثر ( )EDIدر شرق استرالیا میباشد که با استفاده از داده
ورودي آموزش دیده از دوره  6118-6351و  EDIماهانه دوره  6166-6113پیشبینی میکند؛ بنابراین در این مطالعه
یک کالس بسیار بهبود یافته از الگوریتم  ELMبه تصویب رسید ELM ،به عنوان یک مدل آماري در مسئله پیشبینی
ماهانه شاخص خشکی مؤثر شناخته شده است.
شبکههاي عصبی مصنوعی به صورت گسترده در مدلسازي رفتار غیرخطی از فرآیندهاي هیدرولوژیکی استفاده
شده است و زنجیره مارکوف براي مدل تصادفی سري زمانی متشکل از متغیر گسسته مفید هستند .هدف از مطالعه
حاضر بهمنظور توسعه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی بر اساس وروديهاي آب و هوایی براي یک ماه و ارزیابی
پیشبینی حجم جریان ماهانه براي پیشبینی شرایط خشکسالی است .رضائیان زاده و همکاران ( Rezaeianzadeh,
 )Stein et al. 2016یک روش معمول بر اساس شبکههاي عصبی مصنوعی ارائه دادند .شبکههاي عصبی مصنوعی
به صورت گسترده در مدل سازي رفتار غیرخطی از فرآیندهاي هیدرولوژیکی استفاده شده است .در این مطالعه ،مدل
داده محور و تصادفی براي پیشبینی شرایط خشکسالی یک ماه پیش مورد استفاده قرار گرفت و حجم جریان با
استفاده از یک شبکه عصبی مصنوعی در مخزن سد درودزن در استان فارس ،ایران مورد بررسی قرار گرفت .مدل
شبکه عصبی مصنوعی ،آموزش دیده توسعه داده شد و با استفاده متغیر آب و هوایی آزمایش شد .مدل  ANNدر هر
دو شرایط پیشبینی رطوبت و جریان ورودي مخزن نتایج رضایت بخشی را نشان داد .الگوریتم آموزش گرادیان
مزدوج کوچک ( )SCGدر مقایسه با دیگر الگوریتم آموزش کاربردي در پیشبینی حجم جریان در تولید نتایج برتر
است.
منو راماداس و همکاران( )Ramadas and Govindaraju 2015از قابلیتهاي فرموالسیون مدل HMM
براي ارزیابی خشکسالی کشاورزي استفاده کردهاند که در مقایسه آن دسته از شاخصهاي خشکسالی فعلی مانند
استاندارد بارش تبخیر ،تعرق ( )SPEIو پالمر شاخص شدت خشکسالی خود کالیبره ( )SC-PDSIاستفاده شده
است .این مقاله یک کالس جدید از  HMMها با کاهش توزیع احتمال ارسال بتا میباشد .این مدلهاي جدید براي
توسعه طبقهبندي احتماالتی مورد استفاده قرار گرفت که مدلی براي خشکسالی کشاورزي در ایندیانا است .مدل
مخفی مارکوف یک کالس از مدلهاي گرافیکی که در آن ساختار گراف شامل گرههاي پنهان با قابلیت اتصال به گره
مشاهده شده ،بهطوريکه وابستگی زمانی که بین گرههاي پنهان است وجود داشته باشد .توزیع گاوسی انتشار در
چندین برنامه کاربردي پیوسته  HMMبه دلیل به سهولت در محاسبه مورد استفاده قرار میگیرد .نتایج نشاندهنده
برتري  HMMنسبت به کارهاي مشابه است.
مالیا و همکاران ( )Mallya, Mishra et al. 2016به منظور صراحت براي بررسی وابستگی زمانی در کشورهاي
که خشکسالی دارند در هر مقیاس زمان ،یک روش جدید تجزیهوتحلیل خشکسالی بر اساس مدل مخفی مارکوف

پیش بینی خشکسالی و سطخ بارندگی در ....

88

ارائه کردند .بررسی عمومی در خشکسالی مبتنی بر ( )HMM-DAبازتاب عدم قطعیت مدل تجزیهوتحلیل HMM
را براي طبقهبندي احتماالتی کشورهاي خشکسالی نشان داد.
جی یانگ یو و همکاران( )Yoo, Kwon et al. 2015به بررسی نقش توفان به عنوان گردباد ناشی از باستر
خشکسالی ( )TDBاز طریق روش  HMMپرداختند .این مطالعه به تجزیهوتحلیل خشکسالی مبتنی بر مدل مخفی
زنجیره مارکوف ( )HMM-DAپرداخته است که ابزاري براي درک شروع و پایان خشکسالی هواشناسی بوده و
بیشتر براي توصیف گردباد ناشی از باستر خشکسالی ( )TDBاز طریق بررسی الگوهاي خشکسالی مکانی در کره
جنوبی میباشد.
هائو و همکاران ( )AghaKouchak 2015براي پیشبینی خشکسالی از مفهوم ESPاستفاده کردند .در این
مطالعه ،یک چارچوب چند متغیره براي استفاده از  ESPبه متغیرهاي متعدد (در اینجا پیشنهاد بارش و رطوبت خاک)
پیشنهاد شده است .در این مطالعه ،نشان داده شد که  MSDIمنجر به باالتر رفتن احتمال تشخیص خشکسالی و
شاخص بحرانی موفقیت در مقایسه با  SPIو ( SSIگلیان و همکاران  )6161میشود .به همین دلیل ،این مطالعه در
پیشبینی خشکسالی تنها بر  MSDIتمرکز کرده است.
 -3روش پیشنهادی

خشک سالی از وقایع مخرب طبیعی است که بیشترین صدمات را به منابع آبی وارد مینماید؛ بنابراین پیشبینی
خشکسالی میتواند نقش مهمی در مدیریت این منابع و بهرهبرداري بهینه از آنها در چنین شرایطی ایفا کند .در این
تحقیق به پیشبینی خشکسالی در شهر مشهد و تهران پرداخته شده است .براي مدلسازي روش پیشنهادي از مدلهاي
مارکوفی شامل زنجیره مارکوف و مدل مخفی مارکوف استفاده شد .فلوچارت روش پیشنهادي در شکل  6نشان داده
شده است.
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پیش بینی خشکسالی

آماده سازی داده

آموزش زنجیره

ایجاد زنجیره

مارکوف

نرمال سازی

مارکوف
میانگین تغییرات
ساالنه

محاسبه احتمال
رخداد هر حالت

عدم خشکسالی

تصمیمات الزم
جهت مدیریت منابع آب

مجموعه داده

گسسته سازی

رطوبت
حداکثر دما
باد
بارش باران

خشکسالی

پیش بینی میزان بارندگی

طراحی و آموزش HMM

بارش باران

پیش بینی حداقل دما

طراحی و آموزش HMM

حداقل دما

پیش بینی حداکثر دما

طراحی و آموزش HMM

حداکثر دما

پیش بینی متغیرهای بارندگی و دما

شکل  :1فلوچارت روش پیشنهادی

 -1-3پیشپردازش مجموعه داده

در این تحقیق از مجموعه داده آبوهوا شهر مشهد و تهران که از سایت هواشناسی دریافت شده ،براي پیشبینی
خشک سالی استفاده شده است .این مجموعه داده شامل اطالعات بارندگی ،حداقل دما ،حداکثر دما ،رطوبت ،باد و
میزان تابش خورشید بهصورت روزانه از سال  6313تا ( 6161شامل  66368روز) است .منطقه انتخابی از شهر مشهد
در شکل  6و شهر تهران در شکل  9نشان داده شده است ،همانطور که مشاهده میشود ،در هر شهر به تجزیه تحلیل
اطالعات مربوط به یک ایستگاه هواشناسی پرداخته شده است.
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شکل  :2منطقه انتخابی از اطالعات آبوهوایی شهر مشهد

شکل  :3منطقه انتخابی از اطالعات آبوهوایی شهر تهران

براي آمادهسازي مجموعه داده ،ابتدا باید دادهها نرمال شوند .بعد از نرمال کردن دادهها باید بر اساس نوع پیشبینی،
میانگین تغییرات هر ویژگی محاسبه شود ،زیرا اطالعات هواشناسی بهصورت روزانه ثبت شده است.
در مرحله اول روش پیشنهادي به پیشبینی خشکسالی بهصورت ساالنه و در مرحله دوم به پیشبینی سطح بارندگی
و میزان دما بهصورت ماهانه و فصلی پرداخته شده است؛ بنابراین مجموعه داده باید بهصورت مجزا بر اساس میانگین
تغییرات هر ویژگی بهصورت ماهانه ،فصلی و ساالنه به روز شود.
در مرحله بعدي آمادهسازي دادهها ،نوبت به گسسته سازي میرسد ،زیرا براي استفاده از مدلهاي مارکوفی،
ویژگیها باید گسسته شوند .در این مرحله هر ویژگی بهصورت

جدول  6گسسته میشود .نحوه گسسته شدن ویژگی حداکثر دما در شکل  1نشان داده شده ،سایر ویژگی ها شامل
حداقل ،بارندگی ،باد به همین ترتیب گسسته می شود .مراحل گسسته سازي در نرمافزار  Genieصورت گرفت؛ این
نرمافزار از روش سلسله مراتبی براي گسسته سازي استفاده میکند.

مجله علوم جغرافیایی ،شماره  ،62بهار و تابستان 6932

36

جدول  :1دستهبندی ویژگیهای مجموعه داده هواشناسی
نام

دستهبندی

ویژگی
باران

بارندگی ضعیف ،بارندگی متوسط،
بارندگی شدید ،بارندگی خیلی شدید

باد

باد کم ،باد متوسط ،باد شدید ،باد خیلی
شدید

حداقل

دما کم ،دما متوسط ،دما شدید ،دما خیلی
شدید

دما
حداکثر

دما کم ،دما متوسط ،دما شدید ،دما خیلی
شدید

دما

شکل  :4نحوه گسسته سازی ویژگی حداکثر دما
 -2-3پیش پینی خشکسالی

در این مرحله بر اساس ویژگیهاي حداقل دما ،حداکثر دما ،باد و بارندگی به پیشبینی خشکسالی پرداخته میشود.
در طراحی مدل از زنجیره مارکوف استفاده شده است؛ زنجیره مارکوف ،یک سیستم ریاضی است که در آن انتقال از
یک حالت به حالت دیگر صورت می گیرد ،البته تعداد این حاالت قابل شمارش است ،همچنین زنجیره مارکوف
یک فرایند تصادفی بدون حافظه است ،بدین معنی که توزیع احتمال شرطی حالت بعد تنها به حالت فعلی بستگی دارد
و به وقایع قبل از آن وابسته نیست .این نوع بدون حافظه بودن خاصیت مارکوف نام دارد (Banik, Mandal et
).al. 2002, Paulo and Pereira 2007
در طراحی زنجیره مارکوف حاالت مختلفی که متغیرهاي حداقل دما ،حداکثر دما ،باد و بارندگی نسبت به هم
دارند ،بهعنوان حاالت زنجیره مارکوف در نظر گرفته میشود ،نمونهاي از زنجیره مارکوف حاصل در
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شکل  5نشان داده شده است ( 61حالت براي زنجیره مارکوف وجود دارد).
نکته  :در این مرحله از میانگین تغییرات ویژگیها بهصورت ساالنه استفاده شده ،زیرا قصد داریم خشکسالی را
بهصورت ساالنه پیشبینی کنیم.

شکل  :5شمای گرافیکی زنجیره مارکوف

براي آموزش زنجیره مارکوف با استفاده از ماتریس گذار ،رابطه بین حالتهاي سیستم در دو مرحله متوالی مشخص
میشود؛ بهعبارتدیگر ،با دانستن حالت هر مرحله ،میتوان تابع توزیع حالت سیستم را در مرحله بعد تعیین کرد.
بدیهی است با داشتن ماتریس گذار ،می توان تابع توزیع را به دست آورد .لیکن ،هدف این است که بتوان رابطه مستقیم
بین هر حالت با حالت قبل خود را تعیین کرد ،براي این منظور مراحل زیر انجام میشود:
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الف) احتمال تغییر حالت سیستم از  iبه  jدر  mمرحله مطابق رابطه ( )6مشخص میشود.
()6

]𝑖 = 𝑛𝑋|𝑗 = 𝑚𝑋[𝑃 = 𝑚𝑗𝑖𝑃

ب) ماتریس گذار بر اساس مرحله قبل تشکیل میشود (رابطه .)6

P11m  .....................P1Mm  


. 
.
P m   .
. 


. 
.
 m 
m  
PM1 ......................PMM 

()6

درنهایت بعد از محاسبه و تشکیل ماتریس گذار ،نویت به پیشبینی خشکسالی میرسد ،به این منظور احتمال
رخداد هر حالت تعیین میشود و حاالتی که در آن میزان بارندگی کم یا متوسط است بهعنوان حاالت خشکسالی در
نظر گرفته می شود ،بنابراین احتمال رخداد هر حالت بارندگی محاسبه میشود ،سپس بیشترین احتمال نمایانگر نتیجه
نهایی (خشکسالی /عدم خشکسالی) است .درصورتیکه نتیجه حاصل خشکسالی باشد ،به مرحله بعد رفته و میزان
بارندگی ،حداقل دما و حداکثر دما براي دورههاي ماهانه و فصلی پیشبینی میشود تا بر اساس آن تصمیمات الزم
جهت مدیریت منابع آب گرفته شود.
 -3-3مدیریت منابع آب
در این مرحله بعد از تعیین شدن خشکسالی در طی سال آینده ،به پیشبینی ماهانه و فصلی میزان بارندگی ،حداقل دما و
حداکثر دما پرداخته میشود تا بر اساس نتایج حاصل ،تصمیمات الزم جهت مدیریت منابع آب اتخاذ شود .براي مدلسازي این
قسمت از مدل مخفی مارکوف ) (Huang, Ariki et al. 1990, Elliott, Aggoun et al. 2008استفاده شده است ،به
این صورت که براي هر ویژگی یک  HMMطراحی میشود (نمونهاي از  HMMطراحی شده براي ویژگی باران با سه حالت
مخفی در

شکل  2نشان داده شده است) ،سپس بر اساس الگوریتم بام ولچ)(Jahan , Oudelha and Ainon 2010

آموزش مییابد .درنهایت براي پیشبینی میزان بارندگی ،حداقل دما و حداکثر دما احتمال رخداد هر حالت متغیر توسط الگوریتم
پیش رو محاسبه میشود و بیشترین احتمال بهعنوان نتیجه خروجی است.

st

S3

بارندگی
خیلی شدید

S2

بارندگی شدید

S1

بارندگی متوسط

بارندگی کم
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شکل  :6شمای گرافیکی مدل مخفی مارکوف
 -4روش پیشنهادی
 -1-4معیارهای ارزیابی
براي تجزیهوتحلیل و پیادهسازي روش پیشنهادي از نرمافزار متلب Genie ،و معیارهاي صحت،Recall ،Precision ،
 Fmeasureو نرخ خطا استفاده شد.
معیار دقت مهمترین معیار براي تعیین کارایی یک روش است .این معیار نشاندهنده این است که روش پیشنهادي چند
درصد از کل مجموعه رکوردهاي آزمایشی را بهدرستی تشخیص داده است.

()9

𝑃𝑇 𝑇𝑁 +
𝑃𝐹 𝑇𝑁 + 𝐹𝑁 + 𝑇𝑃 +

= 𝑦𝑐𝑎𝑟𝑢𝑐𝑐𝐴

معیار  ،Recallدقت دستهبندي کالس مثبت را با توجه بهکل رکوردها با برچسب کالس مثبت نشان میدهد (رابطه .)1
معیار  ،Precisionدقت دستهبندي کالس منفی را با توجه بهکل مواردي که کالس منفی است ،نشان میدهد (رابطه .)5
)Max(P1,P2,P3,P4
()1

𝑃𝑇
𝑃𝑇 𝐹𝑁 +

= 𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑅

𝑃𝑇
()5
𝑃𝑇 𝐹𝑃 +
معیار  F-Measureترکیب معیارهاي  Recallو  Precisionرا نشان میدهد و در مواردي مورد استفاده قرار میگیرند
= 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑐𝑒𝑟𝑃

که نتوان اهمیت ویژهاي را براي هریک از دو معیار  Recallو  Precisionنسبت به یکدیگر قائل شد .مقادیر معیار F-
 Measureبا استفاده از رابطه ( )2قابل محاسبه میباشد.

()2

𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑐𝑒𝑟𝑃 × 𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑅 × 6
𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑐𝑒𝑟𝑃 × 𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑅

= 𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑒𝑀 𝐹 −
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 -2-4نتایج ارزیابی
در این تحقیق به پیشبینی خشکسالی در شهر مشهد و تهران پرداخته شده است .براي مدلسازي روش پیشنهادي از
مدلهاي مارکوفی شامل زنجیره مارکوف و مدل مخفی مارکوف استفاده شد .همانطور که گفته شد ،روش پیشنهادي در مرحله
اول بر اساس زنجیره مارکوف با ویژگیهاي بارندگی ،حداقل دما ،حداکثر دما و باد مدلسازي شد و به پیشبینی ساالنه
خشکسالی پرداخت .نتایج حاصل از آزمون  Recall ،Precisionو  F-measureبراي پیشبینی خشکسالی در شهر تهران
و مشهد در جدول  2نشان داده شده است؛ همانطور که مشاهده میشود مقادیر  Precisionو  Recallبراي شهر تهران به
ترتیب برابر  178116و  178619و براي شهر مشهد  173219و  173515است .این نتایج نشانگر این است که روش پیشنهادي
توانایی تشخیص سالهاي خشکسالی و غیر خشکسالی را دارد ،بنابراین زنجیره مارکوف مدل مناسبی براي پیشبینی است.

جدول  :2نتایج حاصل از آزمونهای  Recall ،Precisionو  F-measureبرای پیشبینی خشکسالی در مرحله اول
Fmeasure
8708.1

Recall
178619
173515

876638

Precision
178116
173219

مجموعه داده
Tehran
Mashhad

جدول  ،9نشاندهنده نتایج حاصل از آزمونهاي دقت و نرخ خطا براي پیشبینی خشکسالی در مرحله اول است؛ همانطور
که مشاهده میشود زنجیره مارکوف در مرحله اول قادر به صحت پیشبینی  %178563بر روي مجموعه داده شهر تهران و صحت
 %173291بر روي شهر مشهد است.

جدول  :3نتایج حاصل از آزمونهای دقت و نرخ خطا برای پیشبینی خشکسالی در مرحله اول
Error rate

Accuracy

مجموعه داده

871401

178563

Tehran

8783.8

173291

Mashhad

در مرحله دوم روش پیشنهادي بعد از تعیین شدن خشکسالی در طی سال آینده ،به پیشبینی ماهانه و فصلی میزان بارندگی،
حداقل دما و حداکثر دما پرداخته شد تا بر اساس نتایج حاصل ،تصمیمات الزم جهت مدیریت منابع آب اتخاذ شود .براي
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مدلسازي این قسمت از مدل مخفی مارکوف استفاده شده است .جدول  ،1نشاندهنده نتایج حاصل از آزمونهاي دقت و نرخ
خطا براي پیشبینی ماهانه بارندگی براي شهر تهران و مشهد است .همانطور که مشاهده میشود مدل مخفی مارکوف دقت
 %171216در پیشبینی ماهانه بارندگی شهر مشهد و دقت  %172116در پیشبینی ماهانه بارندگی شهر تهران کسب کرده است.
کمترین نرخ خطا مربوط به شهر مشهد بوده است .در این مرحله براي طراحی  HMMتعداد حاالت مخفی متفاوت بررسی
شد ،اما نتایج تغییري نکرد ،بنابراین  HMMبا  9حالت مخفی مدل شد.

جدول  :4نتایج حاصل از آزمونهای دقت و نرخ خطا برای پیشبینی ماهانه بارندگی
Error rate

Accuracy

872356

171216

Mashhad

873260

172116

Tehran

جدول  ،5نشاندهنده نتایج حاصل از آزمونهاي دقت و نرخ خطا براي پیشبینی فصلی بارندگی براي شهر تهران و مشهد
است .همانطور که مشاهده میشود مدل مخفی مارکوف دقت  %178185در پیشبینی ماهانه بارندگی شهر مشهد و دقت %178566
در پیشبینی ماهانه بارندگی شهر تهران کسب کرده است .کمترین نرخ خطا مربوط به شهر تهران بوده است .در این مرحله براي
طراحی  HMMتعداد حاالت مخفی متفاوت بررسی شد ،اما نتایج تغییري نکرد ،بنابراین  HMMبا  9حالت مخفی مدل شد.

جدول  :5نتایج حاصل از آزمونهای دقت و نرخ خطا برای پیشبینی فصلی بارندگی
Error rate

Accuracy

مجموعه داده

871615

178185

Mashhad

8714.6

178566

Tehran

جدول  ،6نشاندهنده نتایج حاصل از آزمونهاي دقت و نرخ خطا براي پیشبینی ماهانه حداقل دما است .همانطور که
مشاهده میشود در این بخش  HMMبا تعداد  9و  5حالت مخفی مدل شده است .بر روي مجموعه داده شهر مشهد HMM
با  5حالت مخفی بیشترین دقت  %171699و بر روي مجموعه داده شهر تهران  HMMبا  5حالت مخفی بیشترین دقت %172868
را کسب کرده است .بنابراین در مدل پیشنهادي براي پیشبینی حداقل دما  5حالت مخفی انتخاب میشود.
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جدول  :6نتایج حاصل از آزمونهای دقت و نرخ خطا برای پیشبینی ماهانه حداقل دما
Error
rate

Accuracy

تعداد

مجموعه داده

حاالت
مخفی
87321.

172119

9

87206.

171699

5

873.86

172631

9

873102

172868

5

Mashhad

Tehran

جدول  ،.نشاندهنده نتایج حاصل از آزمونهاي دقت و نرخ خطا براي پیشبینی فصلی حداقل دما است .همانطور که
مشاهده میشود در این بخش  HMMبا تعداد  9و  5حالت مخفی مدل شده است .بر روي مجموعه داده شهر مشهد HMM
با  5حالت مخفی بیشترین دقت  %171691و بر روي مجموعه داده شهر تهران  HMMبا  5حالت مخفی بیشترین دقت %172813
را کسب کرده است؛ بنابراین در مدل پیشنهادي براي پیشبینی حداقل دما  5حالت مخفی انتخاب میشود.

جدول  :.نتایج حاصل از آزمونهای دقت و نرخ خطا برای پیشبینی فصلی حداقل دما
Error
rate

Accuracy

تعداد

مجموعه داده

حاالت
مخفی
872.66

171166

9

8726.6

171691

5

874843

175351

9

873161

172813

5

Mashhad

Tehran
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جدول  ،0نشاندهنده نتایج حاصل از آزمونهاي دقت و نرخ خطا براي پیشبینی ماهانه حداکثر دما است .همانطور که
مشاهده میشود در این بخش  HMMبا تعداد  9و  5حالت مخفی مدل شده است .بر روي مجموعه داده شهر مشهد HMM
با  5حالت مخفی بیشترین دقت  %171965و بر روي مجموعه داده شهر تهران  HMMبا  5حالت مخفی بیشترین دقت %172116
را کسب کرده است .بنابراین در مدل پیشنهادي براي پیشبینی حداکثر دما  5حالت مخفی انتخاب میشود.

جدول  :0نتایج حاصل از آزمونهای دقت و نرخ خطا برای پیشبینی ماهانه حداکثر دما
Error
rate

Accuracy

تعداد

مجموعه داده

حاالت
مخفی
87342.

172519

9

872605

171965

5

873484

172532

9

873260

172116

5

Mashhad

Tehran

جدول  ،6نشاندهنده نتایج حاصل از آزمونهاي دقت و نرخ خطا براي پیشبینی فصلی حداکثر دما است .همانطور که
مشاهده میشود در این بخش  HMMبا تعداد  9و  5حالت مخفی مدل شده است .بر روي مجموعه داده شهر مشهد HMM
با  5حالت مخفی بیشترین دقت  %172116و بر روي مجموعه داده شهر تهران  HMMبا  5حالت مخفی بیشترین دقت %172859
را کسب کرده است؛ بنابراین در مدل پیشنهادي براي پیشبینی حداکثر دما  5حالت مخفی انتخاب میشود.

جدول  :6نتایج حاصل از آزمونهای دقت و نرخ خطا برای پیشبینی فصلی حداکثر دما
Error
rate

Accuracy

تعداد

مجموعه داده

حاالت
مخفی
873.23

172611

9

873260

172116

5

8736.1

172963

9

87314.

172859

5

Mashhad

Tehran
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روش پیشنهادي با روشهاي مدل مخفی مارکوف استاندارد و شبکه بیزین مقایسه شد .جدول  ،18نشاندهنده نتایج حاصل
از مقایسه روش پیشنهادي با روشهاي مدل مخفی مارکوف استاندارد و شبکه بیزین بر اساس دقت و نرخ خطا است .همانطور
که مشاهده میشود روش پیشنهادي بر روي مجموعه داده شهر مشهد در مقایسه با  %61 HMMو در مقایسه با شبکه بیزین
 %96افزایش دقت داشته است .روش پیشنهادي بر روي مجموعه داده شهر تهران در مقایسه با  %61 HMMو در مقایسه با
شبکه بیزین  %65افزایش دقت داشته است.

جدول  :18نتایج حاصل از مقایسه روش پیشنهادی با  HMMو شبکه بیزین
Error
rate

 Accuracyروش ها

871.65

178695

HMM

873426

172516

BN

8783.

173291

روش

872424

171512

HMM

872641

171158

BN

871401

178563

روش

مجموعه داده
Mashhad

پیشنهادي
Tehran

پیشنهادي

 -5نتیجه گیری
در این تحقیق به پیشبینی خشکسالی در شهر مشهد و تهران پرداخته شد .براي مدلسازي روش پیشنهادي از مدلهاي
مارکوفی شامل زنجیره مارکوف و مدل مخفی مارکوف استفاده شد .روش پیشنهادي در مرحله اول بر اساس زنجیره مارکوف به
پیشبینی خشک سالی پرداخت ،سپس در مرحله دوم سطح بارندگی و دما بر اساس مدل مخفی مارکوف پیشبینی شد تا بر
اساس اطالعات به دست آمده تصمیمات الزم جهت مدیریت منابع آب گرفته شود.
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روش پیشنهادي با روش هاي مدل مخفی مارکوف استاندارد و شبکه بیزین بر اساس دقت و نرخ خطا مقایسه شد .نتایج
نشان داد روش پیشنهادي بر روي مجموعه داده شهر مشهد در مقایسه با  %61 HMMو در مقایسه با شبکه بیزین  %96افزایش
دقت و بر روي مجموعه داده شهر تهران در مقایسه با  %61 HMMو در مقایسه با شبکه بیزین  %65افزایش دقت داشته است.
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Drought and Precipitation level forecast in Iran for water source
management based on Combinational Markov Models
Abstraction
Drought is considered as one of the vital natural disasters that can be occurred in any climate. Given that
drought incidence is inevitable, so its recognition is of important in order to efficient management of water. In
this article drought forecasts in Tehran and Mashhad are considered. To this Markov models have been applied.
At first stage after preprocessing of data, according to precipitation features, lowest temperature, highest
temperature and wind Markov chains were created and the possibility of its incidence for next year was
calculated, then at second stage precipitation level, lowest and highest temperature were forecasted by Markov
hidden models so that based on them necessary decisions for water source management can be taken. Suggested
method was compared based on error rate and accuracy by standard hidden Markov models and Bayesian
network. The results show that suggested method on Mashhad collection data had 14% and 31% and on Tehran
collection data 10% and 15% better accuracy compared to HMM and Bayesian network, respectively.
Keywords: Drought, water source management, Markov chain, hidden Markov model.

