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بررسی ویژگیهای خشکسالی در منطقه خشک و نیمهخشک ایران
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با استفاده از دادههاي بارش  63ایستگاه سینوپتیك و كلیماتولوژي در دوره آماري  4370-2550پدیده خشكسالي در
بخش خشك و نیمهخشك مركز و شرق كشور مورد بررسي قرار گرفت .پس از كنترل كیفي دادهها نمایه  SPIدر
مقیاسهاي زماني سه ،شش و 42ماهه براي همه ایستگاهها محاسبه شد .با استفاده از تحلیل مولفههاي اصلي و
چرخش به روش وریمكس منطقه مورد مطالعه بر اساس تغییرات زماني  SPIسه و 42ماهه به دو منطقه و بر اساس
تغییرات زماني  SPIششماهه به سه منطقه كامالً همگن تقسیم شد .شدت ،مدت و فراواني خشكساليها براي هر یك
از مقیاسهاي یاد شده محاسبه و تغییرات مكاني آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتیجه بررسي نشان داد كه
فراواني خشكساليهاي با شدتهاي مختلف در نیمه شمالي منطقه بیشتر از دیگر نقاط ميباشد ،در حالي كه جنوب
شرق منطقه بیشتر در معرض وقوع خشكساليهاي شدید تا بسیار شدید قرار دارد .نتیجه این بررسي همچنین ،نشان
داد كه منطقه مورد مطالعه در  29/0درصد از سالهاي مورد بررسي با خشكسالي فراگیر روبهرو بوده است كه در
بیشتر این سالها نسبت ایستگاههاي متاثر از خشكساليهاي شدید و بسیار شدید كمتر از ایستگاههاي متاثر از
خشكساليهاي مالیم تا متوسط بوده است كه نشان ميدهد ،هر چه خشكسالي شدیدتر باشد ،از سطح مساحت درگیر
با خشكسالي كاسته ميشود.
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واژههای کلیدی :تحلیل مولفههاي اصلي ،تغییرات زماني ،دادههاي بارش ،روش وریمكس،
مقدمه
خشكسالي یكي از پدیدههاي آب و هوایي است كه
در اثر كاهش بارش نسبت به شرایط نرمال اقلیمي یك
منطقه پدید ميآید .در این دوره كه ميتواندد از چندد
ماه تا چندین سال به درازا بكشد ،مقدار آب موجود در
منابع آبي منطقه درگیر بدا خشكسدالي بده حدد قابدل
تددوجهي كدداهش مدديیابددد ( Beranو .)4330 ،Rodier
كاهش نم نسبي هوا ،افزایش دمدا و افدزایش سدرعت و
زمان وزش باد نیز در چنین شرایطي ميتواند بر شدت
خشكسالي و نیاز آبي محیط بيافزاید .همه مناطق كره
___________________________
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زمین از تكرار شرایط خشكسالي رنج ميبرند ،امدا ایدن
وضعیت در مناطق خشدك و نیمدهخشدك جهدان كده
بهطور نامنظم بهوسیله سیستمهاي سینوپتیكي بارانزا
تحت تاثیر قرار ميگیرند ،بسیار چشمگیرتر ميباشد.
خشكسالي را ميتوان به چهار دسته هواشناسي،
هیدرولوژیكي ،كشاورزي و اقتصادي-اجتماعي
گروهبندي كرد ( Wilhiteو .)4330 ،Glants
خشكسالي هواشناسي در اثر كمبود بارش در یك دوره
معین از زمان بهوجود ميآید ،در حالي كه خشكسالي
كشاورزي نتیجه كمبود رطوبت خاك است كه بر اثر
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به ه م خوردن تعادل میان تامین آب و هدر رفت آن از
طریق تبخیر و تعرق پدید ميآید .اگر خشكسالي
هواشناسي مدت زیادي ادامه پیدا كند ،منجر به وقوع
خشكسالي هیدرولوژیكي ميشود كه در آن حجم
جریان رودخانهها یا سطح آبهاي زیرزمیني به میزان
چشمگیري كاهش ميیابد .سرانجام خشكسالي
اجتماعي-اقتصادي آخرین فاز پدیده خشكسالي است
كه پس از استیالي یك دوره درازمدت خشكسالي
هواشناسي و هیدرولوژیكي پدیدار شده و موجب
قحطي ،مرگ و میر و كوچ گسترده انسانها ميشود
( Lloyd-Hughes ،4337 ،Wilhiteو ،Saunders
.)2552
تاكنون نمایههاي زیادي براي بررسي ویژگيهاي
خشكسالي معرفي شده است كه از این میان نمایه
)،Palmer( Palmer Drought Severity Index (PDSI
 )4360و )Standardized Precipitation Index (SPI
( Mckeeو همكاران )4330 ،كاربرد گستردهاي در
سطح جهان پیدا كردهاند .استفاده از نمایه PDSI
بهعلت نیاز به دادههاي متغییرهاي محیطي مختلف در
بسیاري از كشورها مانند ایران مورد استقبال قرار
نگرفته است ،چرا كه دادههاي الزم براي استفاده از آن
در همه نقاط كشور موجود نیست .نمایههاي )(RDI
 Tsakiris( Reconnaissance Drought Indexو
همكاران )2557 ،و Standardized precipitation-
)Vicente-( evapotranspiration index (SPEI
 Serranoو همكاران )2545 ،نیز كه بعدها ارائه
شدهاند ،همانند  SPIعمل ميكنند و همبستگي آنها
با نمایه  SPIدر اغلب ایستگاهها بیشتر از 5/33
ميباشد .در این نمایهها كوشش شده است تا نقش
متغییر دما بهعنوان عامل ایجاد و تشدید تبخیر و
تعرق در كنار متغییر بارش در نظر گرفته شود .با این
حال نمایه  SPIبهعلت استفاده از تنها یك متغییر
(بارش) كه در همه ایستگاههاي كشور وجود دارند،
همچنان بهعنوان مناسبترین نمایه براي مطالعه
خشكسالي در ایران به شمار ميرود.
 )4333( Guttmanبا استفاده از تحلیل طیفي،
دقت و كارایي نمایه  PDSIرا با نمایه  SPIمقایسه و به
این نتیجه رسید كه نمایه  SPIبهدلیل سادگي
محاسبه ،مناسب بودن براي تحلیلهاي مكاني و بیان
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احتماالتي نتایج ،مناسبترین و كاراترین نمایه
خشكسالي است .نمایه  SPIرا ميتوان مناسبترین
نمایه براي تحلیل مكاني خشكسالي نامید ،چرا كه
براي محاسبه آن تنها دادههاي بارش مورد نیاز است
كه در دسترسترین داده هواشناسي در سطح جهان
ميباشد .در یك تحلیل مقایسهاي  Pauloو همكاران
( )2556نتیجه گرفتند كه  PDSIبیشترین ضریب
همبستگي را با نمایه  SPIدر مقیاس زماني 42ماهه
دارا ميباشد.
در پژوهشي دیگر  Keyantashو )2552( Dracup
با تعریف و استفاده از شش معیار مقایسهاي ،دقت و
كارایي نمایههاي مختلف خشكسالي را در تعیین و
شناخت دورههاي خشك و تر ارزیابي نموده و به این
نتیجه رسیدند كه نمایه  SPIو دهكها مناسبترین
وكاربرديترین نمایه در میان نمایههاي مختلف
خشكسالي هواشناسي است .اگر چه براي محاسبه SPI
تنها متغییر بارش مورد نیاز است ،اما بسیاري از
پژوهشگران بر این باورند كه این متغییر باالترین وزن
را در نمایههاي پیچیدهاي چون  PDSIدارا بوده و 75
درصد تغییرات این گونه نمایهها را توضیح ميدهد
( Keyantash ،4333 ،4333 ،Guttmanو ،Dracup
 .)2552سادگي محاسبه ،قابلیت بسیار زیاد در مقایسه
مكاني و استفاده از تنها یك متغییر اقلیمي (بارش)
سبب استفاده بسیار گسترده این نمایه در سطح جهان
شده است .بسیاري از پژوهشگران مانند Lloyd-
 Hughesو  Lana ،)2552( Saundersو همكاران
( )2554و  Bordiو همكاران ( )2553براي بررسي و
تحلیل خشكسالي از این نمایه استفاده نمودهاند.
كشور ایران در كمربند خشك و نیمهخشك جهان
قرار گرفته است و از منابع رطوبتي بسیار دور ميباشد.
از اینرو سامانههاي بارانآور زماني به ایران ميرسند
كه بخش بزرگي از رطوبت خود را از دست داده و توان
كافي براي ایجاد بارش در بخشهاي مركزي و شرقي
ایران را ندارند .عالوه بر این ،رشتهكوههاي زاگرس و
البرز اگرچه موجب تقویت سامانههاي بارانزاي وارد
شده به كشور ميشوند ،ولي با قرار گرفتن در مسیر
جریانهاي هوایي باعث فرسایش تودههاي هوایي
بارانزا پیش از رسیدن به منطقه مركزي و شرقي
كشور ميشوند .بينظمي و نوسان شدید بارش از سالي
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بررسي ویژگيهاي خشكسالي در منطقه خشك و نیمهخشك ایران

به سال دیگر سبب شده است كه وقوع بارش در ایران
بهویژه در نیمه مركزي و شرقي كشور كامالً تصادفي و
بينظم باشد .این بي نظميها عامل اصلي ایجاد
خشكساليهاي شدید و بلندمدت در كشور ميباشند
كه در اغلب موارد گستره بزرگي از كشور را در
برگرفته و آسیبهاي جبرانناپذیري را بر پیكره
اقتصادي كشور بهویژه بر بخش كشاورزي وارد
ميسازد .بهعنوان مثال در سالهاي  4333تا 2554
یك خشكسالي شدید و بلندمدت بخش بزرگي از ایران
را در بر گرفت و بیش از نیمي از جمعیت كشور را با
كمبود شدید آب و غذا روبهرو كرد ( Agrawalaو
همكاران .)2554 ،از این رو الزم است تا ویژگيهاي
پدیده خشكسالي در ایران بهویژه در بخشهاي خشك
و نیمهخشك كشور مورد بررسي و تجزیه و تحلیل قرار
گیرد.
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منطقه مورد پژوهش كه بیابانهاي ایران را
نیز در خود جاي داده است ،بخش گستردهاي از
كشور را در بر ميگیرد كه داراي آب و هواي
نیمهخشك تا فراخشك ميباشد (شكل -4الف).
براي مطالعه پدیده خشكسالي در این بخش از

960/

كشور از آمار بارش ماهانه  63ایستگاه سینوپتیك
و كلیماتولوژي وابسته به سازمان هواشناسي كه از
آمار مناسب و بلندمدت برخوردار ميباشند،
بهرهگیري شده است (شكل -4ب) .از میان
متغییرهاي اقلیمي مورد نیاز براي مطالعه
خشكسالي ،بارش در دسترسترین داده اقلیمي
در تمامي ایستگاههاي كشور به شمار ميرود كه
از طول دوره آماري مناسب و كیفیت الزم
برخوردار ميباشد.
با توجه به وجود آمار كامل بارش در دوره
آماري  4374تا  2550در همه ایستگاهها ،از
بارش ماهانه ایستگاهها در این دوره 90ساله
استفاده شده است .همگني دادههاي بارش تمامي
ایستگاهها با استفاده از آزمون ناپارامتري من-
ویتني و منحني جرم مضاعف مورد بررسي قرار
گرفت و همگن بودن دادهها در همه ایستگاهها
تائید شد .استقالل دادهها نیز به كمك روش
ناپارامتري اسپیرمن مورد ارزیابي قرار گرفت و
پذیرفته شد .اندك دادههاي گم شده در برخي از
ایستگاههاي مورد مطالعه نیز با ایجاد رابطه
همبستگي بین ایستگاه مبنا و ایستگاه داراي آمار
گم شده ،برآورد شد.
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شکل  -4الف) موقعیت محدوده مورد مطالعه بر روي نقشه ایران و ب) پراكنش ایستگاههاي سینوپتیك و كلیماتولوژي در منطقه مورد پژوهش

روش پژوهش :براي بررسي خشكسالي در منطقه
مورد مطالعه از نمایه  SPIاستفاده شد كه براي
محاسبه آن تنها به دادههاي بارش ماهانه ایستگاهها
نیاز است McKee .و همكاران ( )4339نمایه  SPIرا به

www.SID.ir

منظور كمي كردن مقدار كمبود بارش در مقیاسهاي
زماني گوناگون طراحي نمودند تا به كمك آن تاثیر
میزان كمبود بارش را بر روي آبهاي زیرزمیني ،منابع
ذخیره آب ،رطوبت خاك ،تودههاي برفي و جریانات
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سطحي بررسي نمایند .شرایط رطوبتي خاك به
ناهنجاريهاي كوتاهمدت بارش بسیار حساس ميباشد،
در حالي كه آبهاي زیرزمیني ،جریانهاي سطحي و
منابع ذخیره آب به ناهنجاريهاي طوالنيمدت بارش
واكنش نشان ميدهند .از اینرو  McKeeو همكاران
( )4339محاسبه نمایه  SPIرا براي مقیاسهاي زماني
یك ،سه ،شش 96 ،24 ،42 ،و 43ماهه پیشنهاد
نمودند كه با استفاده از دادههاي بلندمدت بارش یك
ایستگاه قابل محاسبه ميباشد.
در این پژوهش به پیروي از  McKeeو همكاران
( )4339تابع توزیع احتمال گاما به شكل رابطه ( )4به
سري دادههاي بارش در مقیاسهاي زماني مختلف
برازش داده شد.

جلد  ،7شماره 4934 ،4
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كه در آن α>0 ،و  β>0بهترتیب پارامترهاي شكل
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و مقیاس تابع گاما x ،مقدار بارش و  Γتابع گاما
ميباشند .مقدار  αو  βبراي هر ماه و مقیاس زماني
مورد استفاده با استفاده از روش بیشینه درستنمایي
برآورد شد .با استفاده از پارامترهاي برآوردي یاد شده
توزیع احتمال تجمعي هر مقدار بارش مشاهده شده
) ،G(xبراي هر مقیاس زماني مورد استفاده برآورد شد.
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از آنجایي كه توزیع گاما براي مقدار  x=0تعریف
نشده است و سريهاي بارش ممكن است ،داراي
مقادیر صفر باشند ،بنابراین توزیع احتمال تجمعي
سريهاي زماني بارش در مقیاسهاي زماني مختلف
با استفاده از رابطه ( )2برآورد شدند .در این رابطه q
مقدار احتمال براي ( x=0مقدار بارش برابر با صفر)
ميباشد .سرانجام مقدار توزیع احتمال تجمعي )H(x
به توزیع نرمال استاندارد با میانگین صفر و انحراف از
میعار یك تبدیل شد تا مقدار  SPIبهدست آید.
چگونگي محاسبه  SPIپیشتر به شكل كاملتري
بهوسیله  Razieiو همكاران ( )2557و  Razieiو
 )2544( Fatahiارائه شده است.
()2
)H(x)  q  (1 q)G(x
با استفاده از دستهبندي ارائه شده در جدول 4
ویژگيهاي خشكسالي شامل شدت ،تداوم و فراواني
خشكساليهاي روي داده در هر ایستگاه براي هر یك
از پایههاي زماني سه ،شش و 42ماهه استخراج شد.
بر این اساس تعداد خشكساليهاي روي داده در هر
یك از كالسهاي خشكسالي ارائه شده در این جدول،
بهعنوان فراواني آن دسته از خشكسالي در نظر گرفته
شده است.
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جدول  -1دستهبندي مقادیر نمایه  SPIدر گروههاي مختلف و درصد احتمال هر گروه
احتمال
()%

گروه

2/9
4/4
3/2
63/2
3/2
4/4
2/9

ترسالي بسیار شدید
ترسالي شدید
ترسالي مالیم
نرمال
خشكسالي مالیم
خشكسالي شدید
خشكسالي بسیار شدید

در این پژوهش میزان انحراف منفي نمایه  SPIاز
آستانه خشكسالي ) (SPI=0بهعنوان بزرگي
) (Magnitudeخشكسالي تعریف شد .بر این اساس
شدت خشكسالي ) (Severityنیز از ضرب میانگین
بزرگي یك دوره خشكسالي در تداوم آن دوره قابل
دستیابي است ( Keyantashو .)2552 ،Dracup
گستره مكاني شدت ،تداوم و فراواني رویدادهاي مهم
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 2یا بزرگتر
 4/33تا 4/05
 4/43تا 4/55
 5/33تا -5/33
 -4/43تا -4/55
 -4/33تا -4/05
 -2یا كوچكتر

A

خشكسالي نیز به كمك روش كریجینگ و در نرمافزار
 ArcGISبه نقشه تبدیل و مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتند .براي هر یك از سريهاي  SPIدر هر ایستگاه
مقدار وزني شدت ساالنه خشكسالي از تقسیم مجموع
ساالنه مقادیر منفي  SPIبر عدد  42بهدست آمد.
سپس به كمك نرمافزار  Easyfitتوزیعهاي مختلف
آماري بر دادههاي میانگین وزني شدت خشكسالي

بررسي ویژگيهاي خشكسالي در منطقه خشك و نیمهخشك ایران

برازش و با استفاده از آزمون كولموگرف-اسمیرنف
مناسبترین توزیع شناسایي و به كمك آن شدت
خشكسالي در دوره بازگشتهاي مختلف برآورد و
بهصورت نمودار ارائه شد ( Loukasو ،Vasiliades
 .)2554با توجه به تعداد زیاد ایستگاههاي مورد
مطالعه از روش تحلیل مولفههاي اصلي براي كاهش
حجم دادهها و گروهبندي ایستگاهها استفاده شد .در
مطالعات اقلیمشناسي از این روش براي بررسي
الگوهاي زماني و مكاني متغییرها و شناخت گروههاي
همگن استفاده ميشود (.)4337 ،Ehrendorfer
پژوهشگران بسیار زیادي همچون  Bordiو Sutera
( Bonaccorso ،)2552و همكاران ( Bordi ،)2559و
همكاران ( Vicente-Serrano ،)2554و همكاران
( )2554و  Bordiو همكاران ( )2556از این روش
براي كاهش سريهاي  SPIبه چند مولفه اصلي و
ساده كردن تحلیل و تفسیر زماني و مكاني پدیده
خشكسالي استفاده نمودهاند .از اینرو با انجام تحلیل
مولفههاي اصلي ( )4339 ،Yarnalبر روي سريهاي
زماني  ،SPIمنطقه مورد مطالعه به چند منطقه همگن

از نظر تغییرپذیري خشكسالي تقسیم شد.
بررسي نمودار غربالي نشان داد كه براي مطالعه
تغییرپذیري خشكسالي بر اساس  SPIسه و 42ماهه
ميتوان از مولفههاي اول و دوم كه مجموعاً بیش از
 04درصد واریانس كل دادهها را توضیح ميدهند،
استفاده نمود .در حالي كه براي  SPIششماهه سه
مولفه اول تا سوم كه بیش از  07درصد كل واریانس
دادهها را توضیح ميدهند ،استخراج شد.
به منظور دستیابي به مولفههاي با پوشش مكاني
همگنتر ،با استفاده از چرخش وریمكس مولفههاي
انتخابي چرخش داده شدند ( Von Storschو ،Zwiers
 .)4333جدول  2درصد واریانس مولفههاي انتخابي را
پس از چرخش نشان ميدهد .به كمك نرمافزار
 ArcGISبردارهاي بارگویه مولفههاي انتخابي به نقشه
تبدیل و مناطق همگن جغرافیایي از نظر تغییرپذیري
خشكسالي مشخص شدند .سريهاي زماني مولفههاي
انتخابي نیز بهعنوان سريهاي منطقهاي  SPIبراي
تحلیل ویژگيهاي پدیده خشكسالي در هرمنطقه مورد
استفاده قرار گرفتند.
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جدول  -2درصد واریانس مولفههاي انتخابي پس از چرخش به روش وریمكس
مقیاس زماني SPI
SPI-3

SPI-6

SPI-12

مولفه

مولفه اول
مولفه دوم
مولفه اول
مولفه دوم
مولفه سوم
مولفه اول
مولفه دوم

در یك منطقه جغرافیایي ممكن است كه همه
ایستگاهها خشكسالي را تجربه نكنند .بر این اساس
خشكساليها را ميتوان به خشكساليهاي محلي و
فراگیر تقسیم نمود .خشكساليهاي محلي اغلب تداوم
كوتاهي داشته و تاثیرات منفي درازمدت ندارند .اما
رویدادهاي فراگیر رویدادهایي هستند كه گستره
بزرگي از یك منطقه را تحت تاثیر قرار ميدهند.
بسیاري از پژوهشگران زماني یك رویداد خشكسالي را
فراگیر مينامند كه  95و یا  05درصد مساحت منطقه
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واریانس
()%

h
c

واریانس افزایشي
()%

23/6
24/7
29/5
47/3
46/2
26/3
24/6

r
A

23/6
04/9
29/5
45/3
07/4
26/3
04/0

مورد مطالعه را فراگیرد ( Santosو ،Henriques
 Rossi ،4333و همكاران Paulo ،4332 ،و همكاران،
.)2559
در این مطالعه به پیروي از  Bordiو همكاران
( )2553نسبت ایستگاههایي كه در یك ماه معین
داراي بارش كمتر از نرمال بودهاند ،محاسبه و بهعنوان
معیاري براي شناسایي خشكساليهاي فراگیر و
منطقهاي در نظر گرفته شده است .در این پژوهش
مقدار  SPIبین  +5/33و  -5/33بهعنوان دامنه بارش
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نرمال و مقدار  SPIبرابر و یا كوچكتر از  -4بهعنوان
آستانه شروع یك دوره خشكسالي تعریف شد .بر این
اساس یك دوره خشكسالي به دورهاي گفته ميشود
كه در آن مقدار  SPIبهطور پیوسته برابر و یا كوچكتر
از  -4باشد.

جلد  ،7شماره 4934 ،4

نتایج و بحث

مولفه اول با توضیح  29درصد از واریانس كل دادهها
بخش میاني و مركزي منطقه مورد مطالعه را بهعنوان
یك منطقه همگن و مجزا از دیگر مناطق جدا كرده
است .منطقه مولفه دوم نیز با توضیح  43درصد از
واریانس كل دادهها حاشیه شمالي و شمال غربي
منطقه را بهعنوان یك منطقه همگن مشخص ميكند
و سرانجام مولفه سوم نیز با توضیح  46/2درصد از كل
واریانس دادهها بخش جنوب و جنوب شرق كشور را
بهعنوان یك منطقه همگن از مناطق پیرامون جدا
كرده است.
منطقه مورد مطالعه همچنین ،از نظر تغییرپذیري
 SPI-12به دو منطقه كامالً همگن و متفاوت قابل
تقسیم است .مولفه اول با توضیح  26/3از كل واریانس
دادهها نیمه شمالي و شمال غربي منطقه را بهعنوان
یك منطقه همگن معرفي ميكند ،در حالي كه مولفه
دوم با توضیح  24/6درصد از كل واریانس دادهها
بخش شرقي ،جنوبي و جنوب شرقي منطقه را بهعنوان
یك منطقه همگن از نیمه شمالي جدا كرده است.

شناخت مناطق همگن :شكل  2نقشه بارگویه
مولفههاي انتخابي را به همراه سري زماني منطقهاي
آنها نشان ميدهد .بر این اساس منطقه مورد مطالعه
از نظر تغییرپذیري  SPIسهماهه به دو منطقه همگن
تقسیم ميشود .منطقه مولفه اول كه مجموعاً 23/6
درصد از كل واریانس دادها را توضیح ميدهد ،بخش
بزرگي از شمال و شمال غرب منطقه را در بر ميگیرد.
منطقه مولفه دوم با توضیح  24/7درصد از واریانس
كل دادهها نیز بخش مركزي ،جنوبي و شرقي منطقه
مورد مطالعه را پوشش ميدهد.
منطقه مورد مطالعه از نظر تغییرپذیري  SPI-6به
سه منطقه مشخص تقسیمبندي شده است .منطقه
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شکل  -2الگوي توزیع مكاني مقادیر بارگویه مولفهها پس از چرخش به روش وریمكس (سمت چپ) و سريهاي زماني نمره استاندارد وابسته
به آنها (سمت راست) مربوط به سريهاي زماني  SPIسهماهه
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شکل  -3الگوي توزیع مكاني مقادیر بارگویه مولفهها پس از چرخش به روش وریمكس (سمت چپ) و سريهاي زماني نمره استاندارد وابسته
به آنها (سمت راست) مربوط به سريهاي زماني  SPIششماهه

ویژگیهای خشکسالی در منطقه :با توجه به تعداد
زیاد ایستگاههاي مورد بررسي و نیز وجود شباهتهاي
رفتاري سريهاي زماني  SPIدر هر یك از مناطق
همگن ،ویژگيهاي پدیده خشكسالي در هر یك از
مناطق براي سريهاي زماني  SPIبا مقیاسهاي زماني
سه ،شش و 42ماهه محاسبه و در جدول  9ارائه شده
است .بر اساس  SPI-3بهترتیب  44و  46رویداد
خشكسالي در نیمه شمالي و نیمه جنوبي منطقه مورد
مطالعه روي داده است كه بین سه تا چهار ماه تداوم
داشته است .بر اساس  SPI-6تعداد خشكساليها از
نیمه شمالي منطقه (منطقه مولفه اول) به نیمه جنوبي
(منطقه مولفه سوم) كاهش ميیابد .تعداد
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خشكساليهاي مشاهده شده در حاشیه شمالي منطقه
برابر با  ،44در بخش میاني (مولفه دوم)  42و در نیمه
جنوبي منطقه مورد مطالعه هشت مورد محاسبه شده
است كه بین چهار تا شش ماه دوام داشتهاند .نتایج
مربوط به  SPI-12نیز بیانگر وقوع نه و شش دوره
خشكسالي در نیمه شمالي و نیمه جنوبي منطقه مورد
مطالعه است كه بهترتیب  6/7و  44/7ماه تداوم
داشتهاند .با توجه به جدول مالحظه ميشود كه تعداد
دورههاي خشكسالي شناسایي شده مربوط به SPI
سهماهه بیشتر از تعداد رویدادهاي خشكسالي مربوط
به  SPIشش و 42ماهه است و در مقابل با افزایش
مقیاس زماني بر تداوم رویدادهاي خشكسالي و بزرگي

 /975نشریه علمي -پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز

آنها افزوده ميشود .میانگین شدت دورههاي
خشكسالي مشاهده شده در همه مناطق همگن در

جلد  ،7شماره 4934 ،4

حدود  -4/0ميباشد كه نشاندهنده وقوع خشكسالي
متوسط تا شدید است.
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شکل  -4الگوي توزیع مكاني مقادیر بارگویه مولفهها پس از چرخش به روش وریمكس (سمت چپ) و سريهاي زماني نمره استاندارد وابسته
به آنها (سمت راست) مربوط به سريهاي زماني 42 SPIماهه
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جدول  -3ویژگيهاي خشكساليها در مناطق همگن شناسایي شده بهوسیله تحلیل مولفههاي اصلي
SPI
SPI-3

SPI-6

SPI-12

مولفه

تعداد خشكساليها

میانگین مدت
خشكساليها

مولفه اول
مولفه دوم
مولفه اول
مولفه دوم
مولفه سوم
مولفه اول
مولفه دوم

46
44
42
44
3
3
6

9/2
9/3
0/3
9/3
0/6
6/7
44/7

خشکسالیهای مهم و فراگیر در منطقه :شكل 0
درصد ایستگاههاي درگیر با خشكسالي را در سالهاي
مورد مطالعه نشان ميدهد كه با محاسبه نسبت
ایستگاههایي كه مقدار  SPI-12سپتامبر آنها
كوچكتر از  -5/33و یا كوچكتر از  -4/33بوده است،
بهدست آمده است .بر اساس سطح آستانه  -5/33در
بیشتر سالهاي مورد بررسي مساحتهاي زیادي از
منطقه داراي وضعیت نرمال و ترسالي بودهاند و مقدار

www.SID.ir

میانگین بزرگي
خشكساليها

میانگین شدت
خشكساليها

-4/6
-4/7
-4/6
-4/6
-4/0
-4/6
-4/0

-0/4
-6/3
-45/4
-6/3
-3/6
-44/5
-43/7
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 SPI-12در آنها بزرگتر از  -5/33بوده است (شكل
-0الف) .بر این اساس در سالهاي ،4330 ،4379
 2555 ،4337 ،4334،4334 ،4333و  2554مقدار
 SPIدر بیش از  95درصد از ایستگاههاي مورد مطالعه
كوچكتر از  -5/33بوده است .اما با در نظر گرفتن
سطح آستانه  -4/33ميتوان گفت كه به غیر از
سالهاي  4336 ،4379و  2555در بقیه سالها
منطقه مورد مطالعه در شرایط نرمال ،یا تر قرار داشته
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است و نسبت ایستگاههاي متاثر از خشكسالي شدید تا
بسیار شدید كمتر از  95درصد كل ایستگاهها بوده
است (شكل -0ب) .در سالهاي  4336 ،4379و
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 2555بیش از  95درصد ایستگاهها یك خشكسالي
بسیار شدید با  SPIكوچكتر از  -4/33را تجربه
كردهاند.
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شکل  -5نمودار تغییرات زماني نسبت ایستگاههاي متاثر از خشكسالي در منطقه مورد مطالعه

S
f

شكل  6درصد ایستگاههاي درگیر با شدتهاي
مختلف خشكسالي را در برخي از سالهاي مورد
بررسي نشان ميدهد .با توجه به شكل مالحظه
ميشود كه در بیشتر این سالها نسبت ایستگاههاي
متاثر از خشكساليهاي شدید و بسیار شدید كم بوده
است و بیشتر ایستگاهها خشكساليهاي مالیم را تجربه
كردهاند .در اغلب سالها نیز نسبت ایستگاههاي متاثر
از خشكسالي مالیم بسیار قابل توجه ميباشد .از اینرو
ميتوان گفت كه هر چه بر میزان شدت خشكسالي
افزوده ميشود ،از سطح مساحت درگیر با خشكسالي و
یا ایستگاههاي متاثر از خشكسالي كاسته ميشود .در
سال  4379كه شدت خشكسالي به حد بسیار بحراني
رسیده بوده است ،نسبت ایستگاههاي متاثر از
خشكسالي متوسط تا شدید افزایش یافته است .در
سالها  4337 ،4334 ،4334 ،4333 ،4334-36و
 4333تا  2552نیز نسبت ایستگاههاي متاثر از
خشكسالي با شدتهاي شدید تا بسیار شدید افزایش
چشمگیري داشته است .از این میان نسبت
ایستگاههاي متاثر از خشكساليهاي شدید تا بسیار
شدید در سالهاي  2554و  2552بین  25تا 45
درصد بوده است كه در مقایسه با دیگر سالهاي
خشك قابل توجه ميباشد كه نشان از شدت بسیار
زیاد خشكسالي و گستره بسیار زیاد آن در این سالها
ميباشد.
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مقدار  SPI-12سپتامبر هر سال كه بیانگر
ناهنجاري مجموع بارش ماه سپتامبر و  44ماه قبل
خود ميباشد بهعنوان معیاري براي ارزیابي وضعیت
بیالن آبي سالهاي مورد مطالعه در محیط GIS
ترسیم شد .نتیجه این بررسي نشان داد كه منطقه
مورد مطالعه در  29/0درصد از سالهاي مورد مطالعه
(هشت سال از كل دوره 94ساله  4374تا  )2550با
خشكسالي فراگیر روبهرو بوده است .شكل  7نقشه
ناهنجاري مجموع بارش ساالنه برخي از سالهاي
متاثر از خشكساليهاي فراگیر را نشان ميدهد .با
توجه به شكل  7در سال  4379تمامي منطقه مورد
مطالعه در تله خشكسالي قرار گرفته و مقدار  SPIدر
سرتاسر منطقه منفي بوده است .تنها بخش كوچكي از
حاشیه شمالي منطقه مورد مطالعه بارشي در حد
نرمال داشته است .در این سال شدت خشكسالي در
بخش مركزي و جنوب غربي منطقه مورد مطالعه
بیشتر از دیگر نقاط بوده است .در سال  4330نیز یك
خشكسالي فراگیر سرتاسر منطقه را تحت تاثیر قرار
داده است كه شدت آن در بخش مركزي و شمال
شرق منطقه مورد مطالعه در گروه خشكسالي مالیم
قرار ميگیرد .در سال  4333نیز یك خشكسالي مالیم
كل منطقه مورد مطالعه را در بر گرفته است كه شدت
آن در بخشي از نیمه غربي منطقه تا  -4/0نیز رسیده
است.
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شکل  -6درصد ایستگاههاي درگیر با كالسهاي مختلف خشكسالي در سالهاي مورد مطالعه

در سال  4334سرتاسر منطقه متاثر از خشكسالي
بوده است كه شدت آن در حاشیه غربي ،شمالي و
جنوبي منطقه مورد مطالعه در گروه خشكسالي مالیم
تا متوسط قرار داشته است و تنها در نیمه شرقي
منطقه مقدار بارش در حد نرمال و یا كمي بیشتر از
نرمال بوده است .در سال  4337بخش بزرگي از
منطقه مورد مطالعه متاثر از خشكسالي بوده است كه
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شدت آن در بخش مركزي مالیم و در بخش شمالي
منطقه در گروه متوسط تا شدید قرار داشته است .در
سالهاي  2555و  2554نیز منطقه مورد مطالعه
بهطور پیوسته در تله خشكسالي بوده است .شدت
خشكسالي سال  2555در بخش بزرگي از منطقه در
كالس خشكسالي متوسط تا شدید قرار داشته است.
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شکل  -7نقشه ناهنجاري مجموع بارش ساالنه در سالهاي متاثر از خشكساليهاي فراگیر بر اساس  SPI-12ماه سپتامبر
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فراوانی خشکسالی :شناخت فراواني وقوع و یا دوره

وقوع خشكساليهاي مالیم در بخش شمالي و شمال
غربي منطقه و نیز جنوب و جنوب شرقي منطقه مورد
مطالعه روي ميدهد .بیشترین فراواني خشكساليهاي
متوسط نیز با رقمي بین شش تا نه درصد در نیمه
شمالي منطقه روي ميدهد .نیمه شمالي منطقه
همچنین ،بیشترین فراواني خشكسالي هاي شدید تا
بسیار شدید را در منطقه مورد مطالعه تجربه ميكند.
بهطور كلي ميتوان گفت كه هر چند نیمه شمالي
منطقه از بارش ساالنه بیشتري برخوردار است ،ولي
فراواني وقوع خشكساليهاي با شدتهاي مختلف در
آن بیشتر از هر جاي دیگري است كه نشان ميدهد
كه این بخش از منطقه بیشتر در معرض وقوع
خشكسالي است.

بازگشت رویدادهاي خشكسالي در یك منطقه ميتواند
بهعنوان ابزاري مهم برنامهریزان را در جهت
برنامهریزي انعطافپذیر ،یاري رساند .با دانستن
احتمال وقوع رویدادهاي خشكسالي با شدت و گستره
معین ميتوان طوري برنامهریزي نمود كه با كمترین
آسیب و به سالمت از دورههاي سخت خشكسالي گذر
نمود و یا بهعبارتي دیگر با خشكسالي آگاهانه و با
برنامه زندگي كرد.
فراواني مقادیر  SPIبا شدتهاي مختلف براي
سريهاي زماني  SPIسه و ششماهه محاسبه و
بهصورت نقشه در شكلهاي  3و  3ارائه شده است .با
توجه به شكل  3مالحظه ميشود كه بیشترین فراواني
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شکل  -8توزیع مكاني فراواني گروههاي مختلف خشكسالي در منطقه بر اساس سريهاي زماني  SPIسهماهه

با توجه به شكل  3مالحظه ميشود كه گستره فراواني
وقوع خشكساليهاي بهدست آمده از  SPIششماهه
متفاوت از نقشههاي بهدست آمده براي  SPIسهماهه
ميباشد .بیشترین فراواني خشكساليهاي مالیم با 99
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تا  90درصد در نیمه جنوبي و جنوب شرقي منطقه و
بیشترین فراواني وقوع خشكساليهاي متوسط در
جنوب شرق منطقه با رقمي بین  94تا  96درصد روي
ميدهد .اما نقشههاي گستره فراواني وقوع

بررسي ویژگيهاي خشكسالي در منطقه خشك و نیمهخشك ایران

خشكساليهاي شدید تا بسیار شدید نشان ميدهند
كه نیمه شمالي و بهویژه شمال شرقي منطقه مورد
مطالعه كانون اصلي بیشترین فراواني وقوع ميباشد .از
اینرو بر اساس  SPIششماهه ميتوان نتیجه گرفت
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كه عالوه بر نیمه شمالي و شمال شرقي منطقه ،بخش
جنوب شرقي كشور نیز از پتانسیل زیادي براي وقوع
خشكسالي برخوردار ميباشد.
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منحنیهای شدت-فراوانی خشکسالی :شكل 45
منحنيهاي شدت-فراواني خشكسالي را براي
منطقههاي مشخص شده در شكلهاي  2تا  4نشان
ميدهد كه با استفاده از سريهاي زماني منطقهاي
 SPIمربوطه ) (RPC scoresبهدست آمده است و
معرف شدت خشكسالي این مناطق در دوره
بازگشتهاي مختلف ميباشند .با توجه به این شكل
مالحظه ميشود كه با افرایش دوره بازگشتها بر
شدت خشكساليها افزوده ميشود.
همچنین ،شدت خشكساليهاي بهدست آمده از
سريهاي زماني  SPIسه و ششماهه كمتر از 42 SPI
ماهه ميباشد .این شكل همچنین ،نشان ميدهد كه
شدت خشكساليها در منطقه مولفه دوم (منطقه
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جنوب-جنوب شرق) همواره بیشتر از منطقه مولفه
اول (نیمه شمالي) ميباشد كه با افزایش دوره بازگشت
این اختالف بیشتر نمود پیدا ميكند .با توجه به
منحنيها ميتوان نتیجه گرفت كه شدت
خشكساليهاي احتمالي از شمال به جنوب منطقه
مورد مطالعه در همه مقیاسهاي زماني مورد بررسي
در این پژوهش افزایش پیدا ميكند .این منحنيها
ميتوانند برآوردي از میزان احتمالي شدت خشكسالي
ها را ارائه نمایند .از اینرو با آگاهي از میزان شدت یك
خشكسالي احتمالي با دوره بازگشت مشخص ميتوان
برآوردي سرانگشتي از میزان كمبود آب در یك چنین
شرایطي را ارزیابي و تدابیر الزم براي رویارویي با
چنین رویدادي را از پیش اندیشید.
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شکل  -11منحنيهاي شدت-فراواني خشكسالي مناطق همگن مشخص شده در شكلهاي  2تا 4
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نتیجهگیری

براي بررسي پدیده خشكسالي در بخش خشك و
نیمهخشك مركز و شرق كشور از دادههاي بارش 63
ایستگاه سینوپتیك و كلیماتولوژي منطقه استفاده
بهعمل آمد .كیفیت دادهها با استفاده از روشهاي
مختلف مورد ارزیابي قرار گرفت و دادههاي گم شده
در ایستگاههاي داراي آمار ناقص نیز به كمك روش
رگرسیون و بهرهگیري از ایستگاههاي مبنا برآورد شد.
براي بررسي خشكسالي در منطقه از نمایه  SPIدر
مقیاسهاي زماني سه ،شش و 42ماهه استفاده شد و
شدت ،مدت و فراواني خشكساليها براي هر یك از
مقیاسهاي یاد شده ،محاسبه و تغییرات مكاني آنها
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتیجه این بررسي
نشان داد كه فراواني خشكساليهاي با شدتهاي
مختلف در نیمه شمالي منطقه بیشتر از دیگر نقاط
ميباشد و به نظر ميرسد كه این بخش از منطقه
بیشتر در تله خشكسالي با شدتهاي مختلف قرار
ميگیرد .فراواني بسیار زیاد خشكساليهاي شدید تا
بسیار شدید در جنوب شرق منطقه نیز نشانگر
پتانسیل بسیار زیاد این بخش از منطقه براي قرار
گرفتن در تله خشكسالي شدید است.
استفاده از تحلیل مولفههاي اصلي و چرخش به
روش وریمكس نشان داد كه منطقه مورد مطالعه بر
اساس تغییرات زماني  SPIسه و 42ماهه به دو منطقه
و بر اساس تغییرات زماني  SPIششماهه به سه
منطقه كامالً همگن تقسیم ميشود .منطقه مركزي و
جنوب شرقي كشور از نظر تغییرپذیري دورههاي
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خشك و تر یك منطقه همگن را تشكیل ميدهند ،در
حالي كه حاشیه شمالي منطقه كه در برگیرنده
كوهپایههاي البرز و زاگرس ميباشد ،منطقه همگن
دیگر را تشیكل ميدهد.
نتیجه این بررسي نشان داد كه منطقه مورد
مطالعه در  29/0درصد از سالهاي مورد بررسي با
خشكسالي فراگیر روبهرو بوده است كه در بیشتر این
سالها نسبت ایستگاههاي متاثر از خشكساليهاي
شدید و بسیار شدید اندك و در مقابل بیشتر
ایستگاهها خشكساليهاي مالیم تا متوسط را تجربه
كردهاند .همچنین ،مشخص شد كه هر چه خشكسالي
شدیدتر باشد ،از سطح مساحت درگیر با خشكسالي و
یا ایستگاههاي متاثر از خشكسالي كاسته ميشود .در
این مطالعه سالهاي ،4333 ،4334-36 ،4379
 4337 ،4334 ،4334و  4333تا  2552بهعنوان
سالهاي با خشكساليهاي فراگیر شناسایي شد.
بررسي شدت خشكساليها در دوره بازگشتهاي
مختلف نیز نشان داد كه شدت خشكساليهاي
احتمالي نیز از شمال به جنوب منطقه مورد مطالعه
افزایش پیدا ميكند.
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تشکر و قدردانی
این مقاله بخشي از گزارش نهائي طرح تحقیقاتي
ارزیابي روشهاي مختلف و تعیین روش مناسب
پیشبیني خشكسالي در ناحیه شرقي و مركزي كشور
با استفاده از دادههاي هواشناسي است كه با كد -53
 34-50559905555به ثبت رسیده است.
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Abstract
Drought characteristics were investigated in arid and semi-arid regions of eastern and central
Iran using monthly precipitation records of 69 synoptic and meteorological weather stations
for the period 1975-2005. After quality control of the data records, the the ُStandardized
Precipitation Index (SPI) was computed at 3, 6 and 12 month time scales for all considered
stations. The target area was regionlized into a few distinctive homoginious sub-regions by
applying principal component alalysis and Varimax rotation to the SPI time series computed
for 3, 6 and 12 months time scales, i.e., the target area is composed of two homeginous subregions based on SPI at 3 and 12 months time scales, while it classified into 3 sub-regions
considerng 6 months time scale. Drought charcteristics (severity, duration and frequency)
were also identified for all considered stations and time scales and their respective spatial
variability were analysed. The results indicate that drought events with different types of
severity are more frequent in northern part of the studied area, while south-eastern part of the
region is prone to severe to extreme drought events. The results also suggest that the target
area experienced wide spread droughts in 23.5% of the years alaysed. In such years, the ratio
of stations hited by severe to exterme droughts are lesser than the number of stations affected
by mild to moderate drought events, indicating that the more severe drought the lesser areal
extent.
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