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چکیده
دستگاههای پایش از ابزارهای الزم برای مدیریت خشکسالی هستند .با این سامانهها است که میتوان از شدت و توسعه مکانی
خشکسالی آگاهی یافت که معموالً با شاخصهای خشکسالی این مهم به انجام میرسد .در پژوهش حاضر از شاخصهای ،RAI
 ،SPEI ،SIAP ،PN ،DPIو  SPIبرای بیان کمی خشکسالی و پهنه بندی آن در ده ایستگاه هواشناسی منتخب کشور با اقلیم
متفاوت استفاده شد .ابتدا دادههای هواشناسی بارندگی از سال  1980تا  2013از ایستگاههای منتخب جمعآوری شد .سپس هر
یک از شاخصها محاسبه و شدت خشکسالی برای دوره آماری موردبررسی قرار گرفت .برای انتخاب مناسبترین نمایه از ضریب
همبستگی اسپیرمن بین شاخص خشکسالی و تغییرات بارندگی در دوره آماری موردمطالعه استفاده شد .نتایج ضریب همبستگی
اسپیرمن نشان داد در ایستگاههای سینوپتیک تهران ،زاهدان ،کرمان و یزد شاخص  ،SIAPایستگاههای گرگان ،رشت و بندرعباس
شاخص  SPEIو در ایستگاههای سنندج ،بیرجند و ارومیه شاخص  RAIبا داشتن باالترین ضریب همبستگی نسبت به دیگر
شاخصها خشکسالیهای شدید و بسیار شدید را بهتر نشان دادند .در ارزیابی روابط همبستگی نمایههای زوج شده در اکثر ایستگاهها
زوج شاخصهای  RAI-SIAP ،RAI-SPEIو  SPEI-SIAPاز همبستگی باالیی برخوردار بودند و همبستگی سایر شاخصها با
یکدیگر ضعیف بود .همچنین ،نتایج نشان داد شاخصهای  DPIو  PNسالهای نرمال را بهتر نشان دادند و سه شاخص ،RAI
 SPEIو  SIAPتوانستند خشکسالیها را بهتر برآورد کنند.
واژههای کلیدی :پایش خشکسالی؛ پهنهبندی؛ ضریب همبستگی؛ سامانه اطالعات جغرافیایی.
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 -1مقدمه
خشکسالی یکی از وقایع طبیعی است که در نتیجه بارشی
کمتر از حد نرمال یا مورد انتظار پدید میآید .خشکسالیها
در حالت کلی سه نوع هواشناسی ،هیدرولوژیکی و کشاورزی
هستند .خشکسالی هواشناسی یا آب و هوایی ناشی از کمبود
بارندگی میباشد که در صورت تداوم منجر به خشکسالی
هیدرولوژی و کشاورزی میگردد ( Zare Abyaneh and
 .)Mahboob 2004بهدالیل مختلف ،پدیده خشکسالی با
سایر بالیای طبیعی متفاوت است؛ زیرا تعیین شروع و خاتمه
آن بهروشنی مشخص نبوده و عالوه بر آن پدیدهای تدریجی
بوده و در طی زمان تشدید میشود .ضمن اینکه فعالیتهای
بشر میتواند باعث تشدید اثرات این پدیده شود .پدیده
خشکسالی موجب کاهش سریع جریانهای سطحی ،افت
مخازن زیرزمینی ،فرسایش آبی و بادی خاک ،تغییر کیفیت
منابع آبوخاک ،افزایش بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی و
نشت زمین میشود .از اینرو برای کاهش اثرات این پدیده و
مدیریت خطر آن ،ارزیابی خشکسالی و تداوم دورههای آن
ضروری میباشد .ایران بهدلیل قرارگیری در کمربند
خشکسالی و مجاورت با پرفشار جنب حارهای دارای اقلیم
خشک و نیمهخشک میباشد و در نتیجه در اکثر سالها دچار
خشکسالی شدید شده است .آیینهای بارانخواهی که سابقه
هفتهزار ساله در ایران دارد مؤید این نکته میباشد ( Papeli
.)Yazdi 1999
مکان و زمان وقوع خشکسالی و شدت آن با استفاده از
شاخصهای خشکسالی تعیین میشود .دانشمندان بهمنظور
پایش خشکسالی و اثرات آن ،شاخصهای مختلفی ارائه کرده-
اند .پالمر را میتوان جزء اولین محققینی دانست که در سال
 1946میالدی بهطور علمی و با استفاده از روشهای آماری به
بررسی ویژگیهای مختلف این پدیده پرداخت .وی در گزارشی
روشی را معرفی کرد که با استفاده از پارامترهای بارش ،دما و
رطوبت خاک به روندیابی خشکسالی میپرداخت .این روش به
دلیل محاسبات پیچیده و کمبود اطالعات ،کمتر مورداستفاده
قرار میگیرد ولی از لحاظ دقت یکی از بهترین شاخصهای
خشکسالی است که هماکنون مورد استفاده قرار میگیرد
( .)Palmer 1965کارهای اولیه در خصوص پایش عمدتاً با
تحلیل فراوانی منطقه خشکسالی در مقیاس کوچک در سال
 1966توسط ویپل آغاز شد و سپس توسط سایر پژوهشگران
برای ایاالتی از آمریکا که بیشتر در معرض خشکسالی بودند
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 .)et al. 2010در حال حاضر محققین زیادی در خصوص
خشکسالی به مطالعه پرداختهاندHuijgevoort et al. .
) (2014اثرات تغییرات آب و هوایی بر خشکسالی را در دوره
پایه  1971تا  2000و دوره آینده  2071تا  2100در حوضه
چند رودخانه در سراسر جهان موردبررسی قرار دادند و به این
نتیجه رسیدند که وضعیت آبوهوا در آینده تغییر خواهد کرد
و در اغلب حوضهها (حدود  )%65طول مدت خشکسالی
افزایش مییابدEbrahimian et al. )2018( .روند متغیرهای
عمده آب و هوایی (دمای هوا ،بارندگی و جریان باالدست
رودخانه) را در حوضه رودخانه النگات مالزی با استفاده از
آزمون من کندال موردبررسی قرار دادند .نتایج نشان داد میزان
بارندگی سالیانه روند افزایشی و دما روند کاهشی در جریان
باالدست رودخانه دارد .همچنین نتایج مطالعه نشان داد آب و
هوای حوضه رودخانه النگات در طی سالهای 1980-2010
مرطوبتر و گرمتر شده است Zhang et al. (2012) .با
بررسی روند تغییرات خشکسالی در نواحی مختلف چین با
استفاده از شاخص شدت خشکسالی پالمر برای دوره -2010
 1971گزارش نمودند که براساس نتایج آزمون من -کندال،
برخی از مناطق روند کاهشی و برخی دیگر از مناطق روند
افزایشی در خشکسالی را تجربه کردهاند .همچنین اعالم
داشتند که توزیع مکانی خشکسالی نشان میدهد این پدیده
از سمت جنوبشرقی به سمت شمالغربی چین در حال
افزایش است.
بیشتر بررسیهای انجامشده در زمینۀ روند خشکسالی،
معطوف به شاخصهای تکمتغیره خشکسالی است و در
خشکسالی هواشناسی ،بیشتر شاخصهای تعریفشده مبتنی
بر بارش میباشند؛ اما این سؤال مطرح میشود که در صورت
عدم وجود روند در دادههای بارش ،آیا با کمبود آب و
خشکسالی مواجه نخواهیم شد .درصورتیکه طبق گزارش
هیئت بینالمللی تغییر اقلیم ،افزایش  2الی  6 oCدمای کره
زمین تا سال  2090میادی پیشبینی میشود که آسیبهای
بسیار جدی بر محیطزیست و منابع آب تحمیل شود .در این
صورت میتوان پاسخ داد که شاخص دو متغیرة بارش -تبخیر
و تعرق استاندارد شده میتواند شاخص مناسبی برای ارزیابی
خشکسالی باشد که هم نقش بارش و هم نقش دما را در کاهش
منابع آبی لحاظ میکند (Binquan et al. .)IPCC 2007
) (2015با استفاده از شاخص  SPEIبه ارزیابی تغییرات
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اقلیمی در حوضه رودخانه یارالنگ زانگبو در چین پرداختند.
نتایج آنها نشان داد که بارش در این منطقه با آهنگ mm
 6/3در ده سال بهطور معنیداری افزایش مییابد درحالیکه
در شاخص  SPEIروند معنیداری مشاهده نمیشود و این به
دلیل افزایش دمای هوا با آهنگ  0/32oCدر ده سال میباشد.
) Potop et al. (2014با بررسی ویژگیهای فراوانی و طول
مدت خشکسالی ،در جمهوری چک در طول فصل رشد (آوریل
تا سپتامبر) با استفاده از شاخص  SPEIدر مقیاسهای زمانی
 12، 6، 3، 1و  24ماهه برای  184ایستگاه کلیماتولوژی و
برای دوره  1961تا  ،2010بر اساس نتایج آزمون ناپارامتریک
من -کندال به این نتیجه رسیدند که روند منفی خشکسالی
در اکثر ایستگاهها قابلمشاهده استYan-Jun et al. .
) (2012با بررسی ویژگیهای خشکسالی  35ایستگاه
هواشناسی در حوضه رودخانه هایه در چین براساس شاخص
بارش استانداردشده برای مقیاس ساالنه و در طی دوره 50
سال ( )1961-2010به این نتیجه رسیدند که در آغاز قرن
 ،21فراوانی خشکسالیها و مناطق تحت تأثیر خشکسالی در
حوضه رودخانه هایه کاهش ولی شدت خشکسالی افزایشیافته
است و عمده خشکسالیها از نوع خفیف و متوسط میباشد.
) Zehtabian et al. (2013دو شاخص بارش استانداردشده
و شناسایی خشکسالی را در شش ایستگاه استان خراسان
جنوبی مورد مقایسه قراردادند .آنها بیان داشتند که شاخص
شناسایی خشکسالی با در نظر گرفتن مقدار تبخیر -تعرق در
محاسبات ،نسبت به تغییرات محیطی حساستر بوده و
پیچیدگی محاسبات شاخص مذکور مشابه شاخص بارش
استاندارد شده میباشد Ahmadi et al. (2013) .به پایش
خشکسالی در مقیاسهای زمانی مختلف با استفاده از شاخص
بارندگی تبخیر و تعرق استانداردشده ( )SPEIو تعیین ارتباط

این شاخص با شاخص بارندگی استانداردشده ( )SPIو رطوبت
خاک در ایستگاه کبوترآهنگ اصفهان پرداختند .نتایج آنها
نشان داد بین دو شاخص مذکور همبستگی معنیدار وجود
دارد و شاخص بارندگی تبخیر و تعرق استانداردشده ()SPEI
نسبت به خشکسالی حساستر میباشدRezaei (2018) .
 Ghaleh and Ghorbaniبه مطالعه و مقایسه دو شاخص
 SPIو  SPEIدر استان گلستان پرداختند .آنها نتیجه گرفتند
شاخص  SPEIدوره طوالنیتری از خشکسالی و ترسالی و
شاخص  SPIوقایع حدی بزرگتری را نسبت به  SPEIنشان
میدهد Solimani and Rafiei Sardoui (2015) .گستره
دورههای ترسالی و خشکسالی را در حوضه هلیلرود بر اساس
شاخصهای مبتنی بر بارش ( SPIو  )SPEIبررسی کردند.
نتایج نشان داد گستره دورههای خشکسالی بیشتر به سمت
غرب حوضه هلیلرود میباشد و گستره دورههای ترسالی
بیشتر از جنوب به سمت شمالغرب منطقه بوده
است Shirani et al. (2016) .در پژوهش خود راجع به
بررسی اثرات خشکسالی بر درمنهزارهای استان اصفهان ،از بین
سه شاخص  SPI ،RAIو  ،SIAPشاخص  SIAPرا مناسبتر
بیان نمودند Gorbani et al. (2010) .از دو شاخص  SPIو
 SIAPبرای بررسی شدت خشکسالی در کرمانشاه استفاده
کردند .نتایج نشان داد که در هیچ یک از مقیاسهای زمانی،
بین طبقات خشکسالی از هر یک از این دو نمایـه در بیـشتر
موارد تطابق خوبی مشاهده نشد و رفتار متفاوتی از خشکسالی
را نشان میدهند .با توجه به پژوهشهای مذکور خشکسالی
در همه مناطق آب و هوایی اتفاق میافتد ،اما ویژگیهای آن
ممکن است در مناطق مختلف ،متفاوت باشد؛ بنابراین ،هدف
از انجام این پژوهش بررسی شدت و فراوانی خشکسالی در چند
ایستگاه منتخب کشور با شرایط آب و هوایی متفاوت میباشد.

جدول  -1مشخصات ایستگاههای سینوپتیک
Table 1 Synoptic Stations Specifications
Station
Tehran
Zahedan
Kerman
Yazd
Sanandaj
Gorgan
Rasht
Birjand
Oromie
Bandarabbas

Longitude
51.19
60.53
56.68
54.29
47.00
47.00
49.38
59.17
44.57
56.17

latitude
35.41
29.28
30.15
31.90
35.20
35.20
37.12
32.53
37.52
27.11

محیط زیست و مهندسی آب
دوره  ،7شماره  ،2تابستان 1400

)Height (m
1191
1370
1753.8
1237
1373.4
1373.4
24.9
15.4
1336
10

)Statistical period (year
1981-2014
1981-2014
1981-2014
1981-2014
1981-2014
1981-2014
1981-2014
1981-2014
1981-2014
1981-2014

)Climate (Domarten
Dry
Dry
Dry
Dry
Semi-dry
Mediterranean
Very moist
Dry
Semi-dry
Dry
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 -2مواد و روشها
جهت بررسی خشکسالیها از دادههای  10ایستگاههای
هواشناسی سینوپتیک کشور با موقعیت و شرایط آب و هوایی
متفاوت طی دوره ( )1981-2014استفاده شد (جدول .)1
دادههای ماهیانه بارندگی برای دوره  35ساله از سازمان
هواشناسی کشور اخذ شد .براساس آمار موجود جمعآوریشده
از مقدار بارش ماهیانه ایستگاههای سینوپتیک ،اجزاء بارش
شامل میانگین ،چولگی ،انحراف معیار ،کشیدگی ،کمینه و
بیشینه بارش با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه 16
محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای یافتن داده-
های مفقودشده از روش میانگینگیری ساده استفاده شد .این
روش در واقع همان روش میانگینگیری ساده ریاضی است که
در هر زمان که ایستگاه موردنظر دارای داده گمشده میباشد
از اعداد متناظر همان زمان در ایستگاههای اطراف ایستگاه
موردنظر ،میانگین گرفته میشود و برابر داده مفقود ایستگاه
موردنظر قرار داده میشود .برای محاسبه مقدار داده مفقودشده
در این روش از رابطه ( )1استفاده شد ( Rezazadeh Joodi
.)and Sattari 2015
Pi

()1

n
i =1

n


=P

که P0 ،داده بازسازیشده ایستگاه موردنظر Pi ،داده  iامین
ایستگاه نزدیک و  nتعداد ایستگاههای مجاور میباشد .سپس
از شاخص درصد از نرمال ،)PN( 1دهکهای بارندگی،)DPI( 2
بارش استاندارد ،)SPI( 3شاخص معیار بارندگی سالیانه4
) ،(SIAPناهنجاریهای بارش )RAI( 5و شاخص بارندگی
تبخیر و تعرق استانداردشده )SPEI( 6برای تعیین شدت و
پهنهبندی خشکسالی بر مبنای دادههای موجود طی سالهای
فوقالذکر استفاده شد.
 -1-2شاخصهای خشکسالی
 -1-1-2شاخص درصد نرمال بارندگی
مفهوم اصلی شاخص درصد نرمال بارندگی ( )PNنسبت
بارندگی واقعی به مقدار نرمال آن در یک دوره زمانی مشخص
میباشد که بهصورت درصد بیان میشود .تجزیهوتحلیل این
شاخص به هنگام استفاده از آنها برای بررسی شدت
1

Present of Normal
Deciles Precipitation Index
3
Standardized Precipitation Index
2
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خشکسالی یا ترسالی در یک مکان یا فصل معین ،بسیار مؤثر
است .مقدار این شاخص برای دورهی آماری ،از رابطه ()2
تعیین شد (.)Willeke et al. 1994
Pi
100
P

() 2

= PN

که Pi ،PN ،و  Pبهترتیب شاخص درصد از نرمال ،بارش
سال موردنظر ( )mmو میانگین بارش درازمدت ( )mmاست.
 -2-1-2شاخص دهکهای بارندگی
بهمنظور محاسبه دهکها ،ابتدا دادههای بارش ساالنه به-
صورت نزولی یا صعودی مرتب شدند .سپس احتمال وقوع
بارش یک سال معین از رابطه ( )3بهدست آمد.
i

() 3

N +1

= Pi

که Pi ،احتمال وقوع بارندگی در شماره ردیف  iام و  Nتعداد
دادههای بارندگی میباشد .بر حسب اینکه این مقدار در چه
فاصله دهکی قرارگرفته باشد مطابق جدول ( )2یکی از درجات
خشکسالی به آن نسبت داده میشود.
 -3-1-2شاخص بارش استاندارد
از بهترین و جامعترین و درعینحال سادهترین روش مطالعه
خشکسالی و ترسالی و خصوصیات آنها محسوب میشود .این
شاخص که توسط مککی ،دوسکن و جان کلئست در سال
 1993ارائهشده است ،برای مقیاسهای زمانی مختلف قابل-
محاسبه است و از رابطه ( )4بهدست میآید ( Vakhshouri
.)et al. 2016
pi − p

() 4



= SPI

که Pi ،مقدار بارندگی در دوره موردنظر (̅ ،)mm
 Pمیانگین
درازمدت بارندگی در دوره موردنظر ( )mmو انحراف معیار
مقدار بارندگی است.

 -4-1-2شاخص ناهنجاریهای بارش
این شاخص بارندگی ماه یا سال معین را بر روی مقیاس خطی
که از روی سری دادهها حاصل میشود ،ارزیابی میکند .در

4

Standardized Index of Annual Precipitation
5
Rainfall Anomaly Index
6
Standardized Precipitation Evapotranspiration Index
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واقع اساس این شاخص محاسبه انحراف مقادیر بارندگی از
نرمال میباشد .مراحل محاسبه این نمایه بهصورت زیر است:
الف -محاسبه میانگین درازمدت بارندگی سالیانه ( ) در
ایستگاه موردنظر،
ب -استخراج میانگین ده مورد از بزرگترین مقادیر بارندگی
اتفاق افتاده در دوره مطالعاتی (،)M
پ -استخراج میانگین ده مورد از کوچکترین مقادیر بارندگی
اتفاق افتاده در دوره مطالعاتی ( ،)Xو
ت -مقایسه دادههای بارندگی سالیانه  Pبا میانگین درازمدت (
).
اگر <  Pباشد آنگاه  RAIاز رابطه ( )5بهدست میآید.
() 5

) 3(P − P
)−P

(M

= RA I

و اگر >  Pباشد  RAIاز رابطه ( )6بهدست میآید.
()6

) −3 ( P − P
)−P

(X

= RA I

در حالـت اول ناهنجـاری مثبـت و در حالـت دوم منفـی
اسـت .نسـبت دادن آسـتانههـای  +3و  -3بـهترتیـب بـه
میـانگین ده مـورد از بـزرگتـرین مقـادیر ناهنجـاریهـای
مثبـت و ده مـورد از کوچـکتـرین مقـادیر ناهنجـاریهـای
منفـی اسـت .در نهایـت ،بـا مقیـاسگـذاری خطـی روی
مقـادیر حاصـل از شـاخص ناهنجـاریهـای بارنـدگی ،نـه
طبقـه ناهنجـاری بـا دامنـهای از ترسـالی بسـیار شـدید تـا
خشکسالی بسیار شدید تعیین میشود.
 -5-1-2شاخص معیار بارندگی سالیانه
اسـاس محاسـبه شـاخص بارنـدگی سـاالنه ،انحـراف داده-
هـای بارنـدگی از نرمـال مـیباشـد .ایـن شـاخص بـهدلیـل
ایــنکــه بــرای تجزیــهوتحلیل نیــاز بــه پارامترهــای ورودی
زیادی نـدارد ،کـاربرد زیـادی دارد .شـاخص معیـار بارنـدگی
سالیانه از رابطه ( )7قابلتعیین است.

Pi − P
SD

() 7

= SIAP

که Pi ،بارندگی در یک سال هیدرولوژیکی خاص (،)mm
میانگین بارندگی سالیانه ( )mmو  SDانحراف از میانگین می-
باشد.
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 -6-1-2شاخص بارش -تبخیر و تعرق اصالحشده
این شاخص اولین بار توسط Vicente Serrano al et.

) (2010برای تعیین خشکسالی ارائه شد .این شاخص بهدلیل
اینکه اختالف بارش و تبخیر و تعرق را برای تعیین شدت
خشکسالی در نظر میگیرد نسبت به روشهایی که مبتنی بر
بارش هستند ،یک برآورد واقعیتر از خشکسالی را بیان می-
کند .برای محاسبه این شاخص ابتدا مقادیر تبخیر و تعرق برای
هر ماه محاسبه میشود و سپس بر اساس رابطه ( )8مقدار
شاخص بهدست میآید.

Di = Pi − PET i

() 8

که Di ،اختالف بارندگی و تبخیر و تعرق ( Pi ،)mmمقدار
بارندگی ( )mmو  PETiمقدار تبخیر و تعرق ماهانه ()mm
است.
برای برآورد این شاخص نیاز به تابع چگالی احتمال میباشد.
شکل کلی تابع چگالی احتمال بهصورت رابطه ( )9است.
−2

() 9

  x −   
1 + 
 
    

 −1

  x − 
f (x ) = 
   

که ،α ،و به ترتیب پارامترهای مقیاس ،شکل و اصلی
برای مقادیر  Diدر دامنه ∞<  > Dمیباشند .فرم تابع
احتمال تجمعی لجستیک سه پارامتری بهصورت رابطه ()10
میباشد.
−1

()10

    
f ( x ) = 1 + 
 
  x −   

تابع کالسیک ) Abramowitz and Stegun (1965با
استفاده از مقادیر تابع ) F(xتخمینی برای مقدار شاخص
 SPEIمیباشد (رابطههای  11و .)12
()11
()12

C 0 + C 1W + C 2W 2
1 + d 1w + d 2w 2 + d 3w 3

P  0.5

SPEI =W −

) W = −2 ln ( P

که P ،مقدار احتمال تجاوز از مقدار  Dاست ().) P=1-F(x
اگر مقدار  Pبزرگتر از  0/5باشد ،مقدار  Pبا مقدار 1-P
جایگزین و عالمت نتایج  SPEIتغییر میکند .مقدار ضرایب
ثابت رابطه ( )11بدین صورت است،C0 = 2/515517 :
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ضریب همبستگی بین زوج شاخصهای  xو  yاز رابطه ()13
محاسبه شد.

،d1 = 1/432788 ،C2 = 0/010328 ،C1 = 0/802853
 d2 = 0/18929و .d3 = 0/001308
-2-2آزمون همبستگی شاخصها

()12

برای بررسی ارتباط بین زوج شاخصهای خشکسالی از ضریب
همبستگی اسپیرمن استفاده شد .مقادیر این ضریب بین  1تا
 -1تغییر میکند که  1معرف همبستگی کامل ،صفر نبود
همبستگی و  -1معرف همبستگی منفی کامل میباشد.

2

)  ( x − x )( y − y
) (x − x ) ( y − y
2

=r

بعد از اینکه شاخصهای مذکور بهدست آمد ،مطابق جدول
( )2شدت خشکسالی در هر ایستگاه تعیین شد.

جدول -2طبقات مختلف شاخصهای خشکسالی مورد بررسی
Table 2 Different classes of drought indices studied
Drought severity classes
normal

degree
0

SPI
+1 - 0

RAI
-0.3- 0.3

PN
≤ %80

SIAP
0.25 - -0.25

DPI
≤ %40

SPEI
-0.99 – 0.99

poordrought

1

moderatedrought

2

-1.2 - -2.1

55-70

-0.52 - -0.84

20-30

severedrought

3

-1 - 0
-1.5 -- 1
 -1.5تا -2

-0.3 - -1.2

70-80

-0.25 - -0.52

30-40

-2.1 - -3

40-55

-0.84 - -1.28

10-20

 -1.49تا -1
 -1.5تا -1.99

Very severe drought

4

<-2

<-3

<%40

<-1.28

<%10

<-2

جهت تعیین شاخص برتر ،فراوانی خشکسالی که توسط هر
یک از شاخصها تعیینشده بود ،بهدست آمد .همچنین بعد از
محاسبه شاخصها پهنهبندی با استفاده از نرمافزار  GISبرای
دورههای پنجساله انجام گرفت.

-3یافتهها و بحث
 -1-3شاخصهای خشکسالی و ضریب همبستگی
تجزیهوتحلیل اطالعات بارش ایستگاههای مختلف نشان داد
که در دوره آماری موردمطالعه کمترین بارندگی به میزان mm
 0/78در ایستگاه سینوپتیک یزد و بیشترین بارش به مقدار
 161/43mmدر ایستگاه سینوپتیک رشت بوده است .ضریب
تغییرات بارندگی از  19/01تا  %67/78در ایستگاه بندرعباس
متغیر بود .بیشتر بودن شاخص ضریب تغییرات از  %40در
بارش نشاندهنده بینظمی باالی بارش و حاکمیت شرایط

اقلیمی خشک در محدوده ایستگاههای موردبررسی میباشد.
لذا ضریب تغییرات باال در این تحقیق نشان میدهد ،بارشها
در کشور بسیار نامنظم و با تغییرپذیری باال همراه بوده و این
نشاندهنده حاکمیت اقلیم خشک و رخداد خشکسالیهای
زیاد و با شدت باال میباشد .برای انتخاب مناسبترین نمایه یا
به عبارتی بررسی کارایی نمایهها ،میزان همبستگی بین رتبه-
های شاخصهای خشکسالی و تغییرات بارش در دوره آماری
موردمطالعه از طریق ضریب همبستگی اسپیرمن به دست آمد
که در جدول ( )3نشان دادهشده است .نتایج ضریب همبستگی
اسپیرمن نشان داد در ایستگاههای سینوپتیک تهران ،زاهدان،
کرمان و یزد شاخص  ،SIAPایستگاههای گرگان ،رشت و
بندرعباس شاخص  SPEIو در ایستگاههای سنندج ،بیرجند و
ارومیه شاخص  RAIتوانستهاند نسبت به دیگر شاخصها
خشکسالیهای شدید و بسیار شدید را بهتر نشان دهند.

جدول -3ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن بین مقادیر نمایههای خشکسالی و بارندگی
Table 3 Spearman rank correlation coefficient between values of drought and rainfall indices
Index

Tehran

Zahedan

Kerman

Yazd

Sanandaj

Gorgan

Rasht

Birjand

Urmia

Bandarabbas

PN

0.82

0.58

0.79

0.82

0.81

0.69

0.64

0.79

0.73

0.88

DPI

0.67

0.75

0.81

0.86

0.68

0.78

0.82

0.86

0.79

0.83

SPI

0.89

0.66

0.84

0.81

0.77

0.83

0.86

0.84

0.86

0.71

RAI

0.81

0.89

0.95

0.95

0.94

0.91

0.91

0.95

0.97

0.89

SIAP

0.97

0.92

0.96

0.97

0.93

0.92

0.95

0.93

0.93

0.94

SPEI

0.96

0.87

0.93

0.94

0.89

0.94

0.96

0.89

0.86

0.95
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در اقلیمهای خشک (تهران ،زاهدان ،کرمان و یزد) شاخص
 SIAPاز دیگر شاخصها خشکسالی را بهتر نشان داده است.
علیرغم اینکه بیرجند نیز طبق اقلیم نمای دومارتن دارای
آب و هوای خشک میباشد اما شاخص  RAIخشکسالی را
بهتر نشان داده است که علت آن شاید بهدلیل سرمای منطقه
و اقلیم خشک و سرد آن باشد که آن را از مناطق خشک دیگر
مستثنی نموده است .همچنین بندرعباس نیز علیرغم اقلیم
خشک آن مانند گرگان و رشت شاخص  SPEIخشکسالی را
در آن بهتر نشان داده است .علت آن را نیز شاید بتوان به
مرطوب و شرجی بودن هوای منطقه نسبت داد که از این نظر
مشابه هوای گرگان و رشت استRezaei Ghaleh (2018) .
 and Ghorbaniاز بین دو شاخص  SPIو  SPEIدر استان
گلستان شاخص  SPEIرا بهعنوان شاخص برتر خشکسالی
انتخاب کردند Javadi et al. (2011) .وقوع خشکسالیها و
ترسالیهای استان مرکزی را با استفاده از شاخصهای PN
 SIAP ،و  RAIبررسی نمودند .نتایج نشان داد نمایههای
RAIو  SIAPرخداد خشکسالی بسیار شدید را در تمام
ایستگاهها گزارش نمودند و نمایه  PNتنها  %22از شرایط
خشکسالی بسیار شدید را توانستهاند ،درست برآورد نماید .لذا
نمایه  RAIو SIAPکارایی بیشتری نسبت به  PNدارند.
همچنین کارایی نمایهها براساس مجموع نمرات شاخصها در
هر ایستگاه بررسی گردید .هرچه مجموع نمرات بیشتر باشد،
کارایی آن شاخص بیشتر است .برای انجام این کار ابتدا برای
هر ایستگاه ،شاخصی که بیشترین همبستگی را با مقادیر کمی
شده نمایهها دارد ،دارای بیشترین نمره (نمره  )6و شاخصی
که ضریب همبستگی کمتری دارد ،از پنج تا یک نمرهبندی
شد .با مالک قرار دادن مجموع نمرات هر شاخص در کل
ایستگاهها شاخصی که بیشترین نمره را داشت بهعنوان برترین
شاخص شناخته شد .شاخص  SIAPبا بیشترین نمره ()54
بیشترین دقت و شاخص  PNبا کمترین نمره ( )17کمترین
دقت را در تعیین شدت خشکسالی داشتهاند .شاخص  RAIبا
 48نمره و شاخص  SPEIبا  47نمره در رتبههای بعدی قرار
گرفتند Gorbani et al. (2018) .روند تغییرات مکانی و
زمانی خشکسالی در ایران را با شاخص دو متغیره خشکسالی
 SPEIموردبررسی قراردادند و نتیجه گرفتند با توجه به اینکه
شاخصهای تکمتغیره فقط مبتنی بر بارش هستند و در اثر
تغییر اقلیم افزایش دما مشاهده میشود ،استفاده از شاخص-
های خشکسالی دو متغیره مانند  SPEIمناسبتر است.
محیط زیست و مهندسی آب
دوره  ،7شماره  ،2تابستان 1400

) Livia et al. (2014شاخصهای خشکسالی  SPIو SPEI

را در دو حوضه اسلواکی مورد بررسی قراردادند .ایشان بیان
داشتند همبستگی کمی بین این دو شاخص وجود دارد و نباید
نقش مهم تبخیر و تعرق در خشکسالیها نادیده گرفته شود.
تبخیر و تعرق نقش مهمی را در تغییرات شدت خشکسالی ایفا
میکند لذا لحاظ نمودن این عامل در تجزیهوتحلیل
خشکسالیها ضروری میباشد.
شــکل ( )1فراوانــی هــر کـــدام از شــاخصهــا را نشـــان
مــیدهــد .همــانطــور کــه مشــاهده مــیگــردد شــاخص
 PNو  DPIوضـــــعیت نرمـــــال را بهتـــــر از ســـــایر
شـــاخصهـــا نشـــان مـــیدهنـــد .از بـــین شـــاخصهـــای
مــــورد مطالعــــه شــــاخص  SPIخشکســــالی ضــــعیف،
شـــاخص SIAPخشکســــالیهـــای متوســــط و بســــیار
شـــدید و شـــاخص  SPEIخشکســـالیهـــای شـــدید را
بهتــــر نشــــان دادهانــــدSonmez et al. (2005) .
نشـان دادنـد کـه بـهدلیـل چـولگی زیـاد و عـدم بـرازش
مناســب توزیــع گامــا بــر دادههــای بــارش باعــث مــی-
شــود ،مقــادیر  SPIمحاسبهشــده بــهطــور مطلــوب،
شــرایط خشکســالی را نشــان نــداده و ســبب بــروز
خطاهــای قابــلتوجهی شــود .نتــایج پــژوهش بــا نتــایج
تحقیــــــق ) Aligholinia et al. (2019و
) Shokoohi (2012همخوانی دارد.
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شکل -1فراوانی خشکسالی و سالهای نرمال بهدستآمده از
شاخصها
Fig. 1 Frequency of drought and normal years
obtained from indices
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 -3-2روند تغییرات خشکسالی
شـــکـل ( )2رونـد تغییرات شـــاخصهـای خشـــکســـالی در
ایســـتگـاههای مورد مطـالعه را نشـــان میدهد .همانگونه که
مشــاهده میگردد تمامی ایســتگاهها دارای دورههای متناوب
خشـــکســـالی و ترســـالی با شـــدت و مدت متفاوت بودند.
شــاخصهای  SPEI ،RAIو  SIAPروند تقریباً یکســانی را
داشــتهاند ولی تطابق دو شــاخص  RAIو  SPEIبیشتر بود.
شـــاخص  DPIو  PNنیز روند مشـــابه یکدیگر را دارا بودند.
مطابق شـکل( )2شـاخصهای  DPIو  PNسـالهای نرمال را
بهتر نشـــان دادنـد و ســـه شـــاخص  SPEI ،RAIو SIAP
توانســـتهاند خشـــکســـالیها را بهتر برآورد کنند .نتایج این
پـژوهـش بــا نـتــایـج پـژوهـش )Aligholinia et al. (2019
مطابقت دارد .نتایج بهدســتآمده از همبســتگی آماری زوج
شــاخصها نشــان داد ،در اکثر ایســتگاهها زوج شــاخصهای
 RAI-SIAP ،RAI-SPEIو  SPEI-SIAPاز همبســـتگی
باالیی برخوردار بودند و همبسـتگی سـایر شـاخصها با یکدیگر
ضــعیف بود Aligholinia et al. (2019) .در پژوهش خود
نتیجه گرفتند شـاخص  SPIو  CZIتطابق باالیی نسـبت بههم
دارند و زوج شـاخصهای  SPI-PNI ،SPI-CZIو CZI-PNI
از همبستگی باالیی نسبت به یکدیگر برخوردار هستندSadr .
) Afshari and Feizollahipoor (2011مقادیرخشکسالی
ارومیه را برای دســتیابی به بهترین شــاخص با اســتفاده از
شـاخصهای  ZSI ،PNI ،SPIو  DIدر دوره آماری  39سـاله
انجام دادند .نتایج بررسـی آنها نشـان داد که شـاخص  DIو
 ZSIبا یکدیگر دارای هماهنگی زیادی میباشـند بهطوریکه
در حدود  22دوره دارای همخوانی تقریباً کاملی هســتند و
شـــاخصهای  SPIو  PNIنیز با یکدیگر دارای همخوانی
مطلوبی میباشند.
 -3-3پهنهبندی بر اساس شاخصهای موردمطالعه
شـکلهای ( )4( ،)3و ( )5پهنهبندی خشـکسـالی را با اسـتفاده
از هر یک از شــاخصهای موردمطالعه نشــان میدهد .جهت
انجام پهنهبندی دوره آماری موردمطالعه به دورههای پنجساله
تقســیم شــد .جهت نمونه اشــکال مربوط به هر شــاخص در
پنجسـاله ( 1986 -1999شـکل ( 2001-2005 ،)3شـکل )4
و ) 2011-2014شـکل  )5آورده شـده اسـت .نتایج حاصـل از
پهنهبندی نیز نشـان داد شـاخصهای  SPEI ،RAIو SIAP
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رونـد یکســـانی در نشـــان دادن خشـــکســـالی داشـــتنـد.
) Bazrafshan et al. (2016روند تغییرات خشــکســالی در
سـواحل جنوبی ایران را بر اسـاس شـاخصهای  SPIو SPEI
موردبررسـی قراردادند .مقایسـه نتایج دو شـاخص در تحلیل
خشـکسـالی و درصـد فراوانی خشـکسـالی در کالسهای مختلف
در مقیاسهای زمانی  48-3ماهه نشــان داد ،روند تغییرات
دو شـاخص مشـابه اما شـاخص  SPEIنسـبت به  SPIفرکانس
باالتری از خشـکسـالی و پاسـخ سـریعتری به تغییرات رطوبتی
نشــان میدهد .ایشــان بیان داشــتند در اقلیمهای خشــک و
فراخشـک بیابان سـاحلی اسـتفاده از شـاخص  SPIبرای پایش
خشــکســالی کافی نیســت و بهدلیل نقش دما بهعنوان عامل
محدودکننده رطوبت ،اســتفاده از شــاخص  SPEIبرای پایش
دقیق خشــکســالیها اســتفاده شــود .دلیل آن را میتوان به
تغییرات بارندگی و منظور نمودن عنصـر درجه حرارت در این
شـاخص نسـبت داد .اگرچه بارندگی نقش ویژهای در تغییرات
زمانی خشـکسـالی ایفا مینماید اما تأثیر درجه حرارت بهویژه
در اقلیمهای فراخشـک و بیابانهای سـاحلی ،معنیدار بوده و
موجب تشـدید پدیده خشـکسـالی و در نهایت موجب کاهش
شدیدتر منابع آب میگردد.
ایــن یافتــههــا بــا نتــایج )،Hatefi et al. (2016
)Sobhani et al. (2015و )Nosrati et al. (2015
مشـابهت دارد .از طرفـی در پـایش خشکسـالی در اقلـیم-
های فراخشـک اسـتفاده از شـاخصهـایی کـه تنهـا مبتنـی
بر بارش میباشند ،نمیتوانـد چنـدان مناسـب باشـد و بایـد
از شــــاخصهای چنــــدعاملی اســــتفاده نمــــود.
) Khazanedari et al. (2010در پـژوهش خـود بـه ایـن
نتیجــــه رســــیدند کــــه شــــاخص  SPIو  SPEIدارای
همبســتگی معنــیدار بــوده امــا  SPEIپاســخ ســریعتــری
نســبت بــه خشکســالی داشــته اســتKhosravi et al. .
) (2016بــرای پهنــهبنــدی شــدت خشکســالی در ایــران از
چهـــار شـــاخص  RAI ،SIP ،SPIو  PNIاســـتفاده
کردنــد .مقایســه چهــار شــاخص ،نزدیکــی نتــایج
بهدستآمده را در تحلیـل فضـایی خشکسـالی ایـران نشـان
داد؛ امــا شــاخص  RAIبــهدلیــل برخــورداری از طبقــات
بـیشتـر ،از حساسـیت بـاالتری برخـوردار بـوده ،توزیـع
مکانی شـدت خشکسـالی را بـا دقـت و جزئیـات بـیشتـری
نشان داده است.
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شکل -4پهنهبندی خشکسالی طی سالهای 1986-1990با استفاده از شاخصهای :الف)  ،RAIب)  ،DPIپ)  ،PNت)  ،SIAPث)
 ،SPEIو ج) SPI
Fig. 4 Drought zoning during1986-1990 based on: a) RAI, b) DPI, c) PN, d) SIAP, e) SPEI, and f) SPI indices
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) ث،SIAP ) ت،PN ) پ،DPI ) ب،RAI ) الف: با استفاده از شاخصهای2001-2005  پهنهبندی خشکسالی طی سالهای-5 شکل
SPI ) و ج،SPEI
Fig. 5 Drought zoning during 2001-2005 based on: a) RAI, b) DPI, c) PN, d) SIAP, e) SPEI, and f) SPI indices
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شکل  -6پهنهبندی خشکسالی طی سالهای  2011-2014با استفاده از شاخصهای :الف)  ،RAIب)  ،DPIپ)  ،PNت)  ،SIAPث)
 ،SPEIو ج) SPI
Fig. 6 Drought zoning during 2011-2014 based on: a) RAI, b) DPI, c) PN, d) SIAP, e) SPEI, and f) SPI indices

 -3نتیجهگیری
شاخصهای خشکسالی بیانکننده حدود طبیعی خشکسالی-
های رخداده هستند تا امکان ارزیابی آن را در مقیاسهای
مختلف زمانی و مکانی ممکن سازند .در پژوهش حاضر شش
شاخص خشکسالی هواشناسی در ده ایستگاه سینوپتیک کشور
محیط زیست و مهندسی آب
دوره  ،7شماره  ،2تابستان 1400

موردبررسی قرار گرفت .شاخصهای استفادهشده جهت بررسی
شدت خشکسالی در دوره آماری  1981-2014عبارت بودند
از :شاخص  SIAP ،SPEI ،SPI ،DPI ،PNو  .RAIنتایج این
پژوهش نشان داد:
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 -1همه شاخصها تقریباً تغییرت یکسانی را نسبت به تغییرات
بارش در دورهی مورد مطالعه نشان دادند .دلیل این روند
یکسان ،وابستگی شاخصها به پارامتر بارش میباشد .فقط
شدت آن متفاوت بود.
 -2شاخصهای  RAI ،SPEIو  SIAPاز سایر شاخصها،
خشکسالیهای شدید و بسیار شدید را بهتر نشان دادند .دلیل
برتری شاخص  SPEIرا میتوان به تغییرات بارندگی و منظور
نمودن درجه حرارت در این شاخص نسبت داد .شاخص SPI
نیز خشکسالیهای ضعیف را بهتر از شاخصهای دیگر نشان
داد.
 -3روابط همبستگی زوج شاخصها نشان داد زوج شاخصهای
 RAI-SIAP ،RAI-SPEIو  SPEI-SIAPاز همبستگی
باالیی برخوردار بودند و همبستگی سایر شاخصها با یکدیگر
ضعیف بود.
 -4ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد در ایستگاههای
سینوپتیک تهران ،زاهدان ،کرمان و یزد شاخص ،SIAP
ایستگاههای گرگان ،رشت و بندرعباس شاخص  SPEIو در
ایستگاههای سنندج ،بیرجند و ارومیه شاخص  RAIبا داشتن
باالترین ضریب همبستگی نسبت به دیگر شاخصها
خشکسالیهای شدید و بسیار شدید را بهتر نشان دادند.

بنابراین پژوهش در پایش و تحلیل خشکسالی برای برنامهریزی
و مدیریت منابع آب در بخشهای مختلف بهخصوص در
مناطق خشک ،استفاده از شاخصهایی که تنها مبتنی بر بارش
میباشند ،نمیتواند چندان مناسب باشد و باید از شاخصهای
چندعاملی مانند  SPEIاستفاده کرد و استفاده از شاخصهای
بارش با توجیه سادگی کاربرد دسترسی به آمار بارندگی
مناسب نمیباشد .با توجه به پهناور بودن کشور ایران و
شاخصهای زیاد خشکسالی پیشنهاد میگردد خشکسالی در
همه اقلیمها و شهرها با مدلهای مختلف محاسبه گردد و
مدلهای برتر در هر اقلیم مشخص و جهت کارهای تحقیقاتی
معرفی شوند.
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Abstract
Monitoring systems are one of the tools required in drought management practices. With these systems,
through the application of drought indices, it is possible to determine the intensity and the development
of a drought location. In this study, RAI, DPI, PN, SPEI, SIAP, and SPI drought indices were used for
quantitatively quantifying drought and its zoning in 10 selected weather stations in Iran. First, rainfall
data of 1980 to 2013 was collected from local authorities. Then, each of the indicators were calculated
and the severity of drought for the statistical period was evaluated. Spearman correlation coefficient,
between the drought index and rainfall changes, was used to select the most suitable index. Spearman
correlation coefficient showed that in the synoptic stations of Tehran, Zahedan, Kerman, and Yazd the
SIAP index; in Gorgan, Rasht, and BandarAbbas stations the SPEI index, and in Sanandaj, Birjand, and
Urmia the RAI index were superior in detecting the severe and very severe droughts when compared
with the other indices. In correlation analysis of the coupled indices, in most of the stations, the couples
of RAI-SPEI, RAI-SIAP and SPEI-SIAP indices were highly correlated and the correlation of other
indicators was weak. Overall, the DPI and PN indices showed high suitability in capturing the normal
years, while the RAI, SPEI and SIAP indices were better at estimating the droughts.
Keywords: Drought Monitoring; Correlation Coefficient; Geographic Information System; Zoning.
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