
Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  همایش ملی مدیریت بحران آب

The National Conference on Water Crisis Management  

1388دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،اسفندماه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدت و فراوانی خشکسالی هاي هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص  ،بررسی شدت

  )استان آذربایجان شرقی(مطالعه موردي) SPI(استاندارد بارش

  

ابوالفضل یساول حسینی
1

فردین بوستانی، 
2

، سید امیر شمس نیا
3

، احمد فاخري فرد
4

        

                                                                                                                                      

  چکیده

خشکسالی هاي مخربی که در نقاط مختلف جهان اتفاق می افتد خطر بسیار بزرگی براي کشاورزي و منابع آبی بشمار می 

به این منظور از شاخص . د تحلیل و بررسی قرار گیردرود و به منظور به حداقل رساندن آسیب هاي آن بایستی این پدیده مور

در این تحقیق با توجه به اهمیت خشکسالی بر منابع آب، ارزیابی خشکسالی هاي . هاي خشکسالی استفاده می شود

- 87تا  1357-58ایستگاه استان آذربایجان شرقی در سالهاي آماري   11در  SPIهیدرولوژیکی با استفاده از شاخص 

خشکسالی هاي شدید داراي دوره تداوم طوالنی ) ماهه 24(نتایج نشان داد در مقیاس زمانی مورد مطالعه. م گرفتانجا1386

مدت هستند و افزایش تداوم خشکسالی که ناشی از کمبود بارش سالهاي ماقبل است می تواند اثرات مخربی بر منابع آب 

مدت و  ،دوره آماري بررسی و روند خشکسالی بر اساس شدتهمچنین فراوانی خشکسالی هاي شدید در طول . داشته باشد

  .فراوانی نیز مشخص گردید

  

  آذربایجان شرقی ،شاخص استاندارد شده بارش ،خشکسالی هیدرولوژیکی :واژه کلید

  

                                        
  com.gmail@hosseini.yasavol.aدانشجوي کارشناسی ارشد آبیاري زهکشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت - 1
می واحد علوم تحقیقات فارساستادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسال - 2
گروه مهندسی آب. عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز - 3
دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز - 4
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  مقدمه

به طول  خشکسالی به عنوان کمبود بارندگی نسبت به مقدار متعارف یا قابل انتظار در نظر گرفته شده که  وقتی زیاد    

تاثیر اعمال مدیریت ریسک قبل از مدیریت بحران جهت ). 9(براي تامین نیازها کافی نیست  ،انجامد و از یک حد فراتر رود

کاهش اثرات خشکسالی و خسارات وارده امري اجتناب ناپذیر است که براي این منظور باید اطالعات کامل و ارزیابی دقیقی 

شاخص هاي . براي این منظور از شاخص هاي خشکسالی استفاده می نماییم. شته باشیماز شدت و فراوانی این پدیده دا

مختلفی براي این منظور تعیین شده اند که از نظر کلی نمی توان یک شاخص را بر دیگري ترجیح داد ولی بعضی از این 

داده هاي موجود انجام می شاخص ها در شرایط خاص بهتر عمل می کنند که انتخاب نوع شاخص بر اساس اهداف طرح و 

دما، بارندگی، برف، جریان رودخانه، (این شاخص ها بسته به نوع آن تعدادي از اطالعات اقلیمی و هیدرولوژي مانند. گیرد

را گرفته و مقدار شاخص را به صورت یک عدد مشخص می کند که براي نتیجه گیري پژوهشگران بسیار ....) رطوبت خاك، 

در میان ویژگی هاي . ي خام موجود می باشد و سبب سهولت تصمیم گیري برنامه ریزان می گرددراحت تر از داده ها

میزان استمرار خشکسالی دریک منطقه . خشکسالی، سه ویژگی شدت، مدت و فراوانی از اهمیت بیشتري برخوردار می باشند

در زمینه پایش شاخص هاي متعددي . اردزمان بر شدت خشکسالی تاثیر زیادي د. گویاي شدت خشکسالی در آن منطقه است

شاخص پالمر یکی از مهمترین شاخص هاست که براي ارزیابی در مناطقی با توپوگرافی و کاربري اراضی . معرفی شده است

شاخص رطوبت محصول یکی دیگر از شاخص هاي مهم است که براي کنترل شرایط هفته به ). 11(همگن استفاده می شود

شاخص تامین آب سطحی یکی دیگر از شاخص هاست که براي شرایط مناطق کوهستانی و ). 12(رد داردهفته یک گیاه کارب

شاخص دیگري است که به کمک آن خصوصیات مختلف  5شاخص استاندارد شده بارش). 14(ذخیره برف توصیه شده است

دي براي تعریف شدت خشکسالی خشکسالی ها در مقیاس هاي زمانی مختلف بررسی و از نتایج حاصله یک سیستم طبقه بن

می تواند کمبودهاي بارندگی در دوره هاي مختلف را تعیین نموده و آب و هواي خشک و  SPIشاخص . ارائه گردیده است

                                        
1- Standardized Precipitation Index
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در مقایسه با سایر شاخص هاي خشکسالی در این است که این  SPIمزیت عمده ) 10(تر را با روشی مشابه مشخص نماید

همچنین این . مقیاس هاي زمانی مختلف و هم انواع مختلفی از خشکسالی را بررسی میکند شاخص هم شرایط خشکسالی در

 SPIشاخص ). 13(شاخص عکس العمل منابع مختلف استفاده کننده از آب را نسبت به کاهش بارندگی مشخص می کند 

شکسالی، دور بازگشت،  شدت و طول دوره خ: نیازي به محاسبات پیچیده ندارد و تمام پارامترهاي اصلی خشکسالی اعم از

این شاخص زمان شروع خشکسالی را یک ماه قبل از شاخص پالمر که به محاسبات پیچیده ). 6(فراوانی را در نظر می گیرد 

در پژوهشی گروه بندي مکانی خشکسالی در اصفهان با استفاده از ). 8(نشان می دهد ،و اطالعات هواشناسی بیشتري نیاز دارد

گروه  5 ،مشخصه اصلی خشکسالی و تحلیل خوشه اي این مشخصه ها 10بارش انجام شد و با استفاده از  شاخص استارد

پهنه بندي وضعیت خشکسالی استان خراسان با استفاده از ).  1(مکانی خشکسالی در استان اصفهان تشخیص داده شد 

به عنوان یک ابزار مناسب جهت پایش  SPIانجام گرفت و نتایج تحقیق نشان داد شاخص   SPIشاخص استانداد بارش 

شرایط خشکسالی در استان خراسان است و نتایج حاکی از آن بود که عمدتاً خشکسالی از جنوب خراسان شروع و به سمت 

مورد ارزیابی قرار  SPIدر پژوهشی خشکسالی استان فارس را با استفاده از شاخص ). 2(شرق استان گسترش می یابد 

از دیگر نتایج این پژوهش . قیق نشان داد خشکسالی هاي شدید داراي دوره هاي تداوم طوالنی می باشندگرفت و نتایج تح

با توجه به ). 3(آن است که روند تغییرات از شدت هاي کم به زیاد از سمت شمال غربی استان به سمت جنوب شرقی بود

ماهه و براي  9و  6، 3ه مدت از مقیاس هاي زمانی مزایاي شاخص استاندارد شده به طور معمول براي خشکسالی هاي کوتا

. ماهه استفاده  می شود 48و  24، 12ارزیابی خشکسالی بلند مدت که بر منابع آب تاثیر گذار هستند از مقیاس هاي زمانی 

ست که داده قابل اعتماد نمی باشد و این امر بخاطر این ا ،ماهه 24شاخص استاندارد بارش در مقیاس هاي زمانی بزرگتر از 

لذا با توجه به اهمیت موضوع خشکسالی هدف از پژوهش حاضر ارزیابی ). 7(ها از نظر زمانی دچار محدودیت هستند 

  .و بررسی شدت، مدت و فراوانی آن در استان آذربایجان شرقی است) هیدررولوژیکی( خشکسالی هاي بلند مدت
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  روش کار

سنجی موجود در سطح منطقه مورد بررسی قرار گرفت و از ایستگاه هایی که  در این پژوهش آمار بارش ایستگاه هاي باران

ایستگاه با دوره  11 ،از بین ایستگاه هاي موجود. آمار کاملتر و پراکندگی مناسبی در سطح استان داشته اند، استفاده گردید

افیایی منطقه مورد مطالعه در وضعیت جغر. و شرایط فوق انتخاب گردید) 1386- 87تا  1357- 58(ساله 30آماري مشترك 

ابتدا داده ها از لحاظ همگنی مورد بررسی قرار گرفتند و با استفاده از روش ران تست از . نشان داده شده است) 1(شکل 

همگن بودن داده ها اطمینان حاصل شد و داده هاي مفقود نیز با روشهاي آماري و کمک گرفتن از آمار ایستگاه هاي نزدیک 

. ماهه براي کلیه ایستگاه هاي مورد مطالعه محاسبه گردید SPI 24مقادیر  SPSSسپس از طریق نرم  افزار . ندبازسازي شد

درصد داده ها را در محدوده نرمال طبقه  80تا  70جهت تعیین شدتهاي خشکسالی طبقه بندي ارائه شده به دلیل آنکه حدودا 

جود خشکسالی هاي متعدد همخوانی ندارد، لذا با اعمال اصالحاتی از بندي می کند و این موضوع با شرایط بارش استان و و

در این طبقه بندي وضعیت خشکسالی هاي حدي ). 1جدول(طبقه بندي مناسب جهت ارزیابی خشکسالی استفاده شده است 

ر شش حوضه د. به عنوان وضعیت نرمال در نظر گرفته می شود - 49/0تا + 49/0بهتر نشان داده می شود و مقادیر عددي 

غرب و شمال غرب کشور از این طبقه بندي استفاده گردیده است و دلیل این امر اینگونه ذکر گردیده است که منطقه کلرادو 

لذا به منظور دستیابی به طبقه بندي منطبق با . از لحاظ اقلیمی تفاوت هاي قابل مالحظه اي با محدوده موردنظر در تحقیق دارد

، به )-SPI )5/0طبقه بندي ارائه شده که در آن . اقدام به بررسی آماري داده هاي بارش گردیده استشرایط اقلیمی منطقه، 

عنوان آستانه وقوع خشکسالی می باشد، براي ارزیابی انتخاب گردیده تا به نحو دقیق تري، تمامی رخدادهاي ماهانه 

، طبقه بندي مذکور SPIبندي هاي مختلف شاخص  در پژوهشی در استان فارس با مقایسه طبقه). 5(خشکسالی تعیین گردد

جهت ارزیابی دقیق تر شدت وتداوم خشکسالی میزان بارندگی هر سال زراعی ). 4(به عنوان طبقه بندي بهینه انتخاب گردید 

  .مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت SPIو متوسط بلند مدت آن با شدت هاي بدست آمده از شاخص 
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  رافیایی استان آذربایجان شرقی و ایستگاههاي مورد مطالعهغج وضعیت -1شکل

  

  SPIدرجه بندي شدت هاي خشکسالی  -1جدول

طبقه SPIمقادیر 

شدیداً مرطوب 2>

خیلی مرطوب 99/1تا  5/1

مرطوب متوسط 49/1تا  1

مرطوب مالیم 99/0تا  5/0

تقریباً نرمال 49/0تا  -49/0

خشکسالی مالیم -5/0تا  -99/0

خشکسالی متوسط -1تا  -49/1

خشکسالی شدید -5/1تا  -99/1

خشکسالی خیلی شدید 2-<
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  نتایج  

انواع همان گونه که ذکر گردید شاخص هاي استاندارد شده بارش با در نظر گرفتن مقیاس هاي مختلف زمانی می توانند 

 24با توجه به هدف پژوهش که بررسی خشکسالی هاي هیدرولوژیکی است از مقیاس زمانی . خشکسالی ها را بررسی کنند

مراغه و جلفا و  ،اهر ،ماهه استفاده گردیده و براي نمونه نتایج حاصل از میزان بارش ساالنه و متوسط بلند مدت ایستگاه تبریز

نشان داده شده ) 5تا  2(ماهه براي هریک از از ایستگاه ها در شکل هاي  24س زمانی با مقیا SPIنمودار تغییرات شاخص 

 65تا 61نمودار بارندگی و متوسط بلند مدت ایستگاه تبریز کاهش بارندگی با تداوم چند ساله را در سالهاي زراعی . است

وده که با تداوم چند ساله نیز همراه بوده ب 81تا  77اما شدیدترین کمبود بارش در سالهاي زراعی ). 2(نشان می دهد شکل

نیز که اثرگذاري کمبود بارش سالهاي گذشته در شدت گرفتن خشکسالی را لحاظ می کند، این  SPIنمودار تغییرات . است

براساس طبقه بندي خشکسالی با شدت مالیم و متوسط همراه بوده . نشان می دهد 65تا  62موضوع را در سالهاي زراعی 

. خشکسالی به وضعیت شدید نیز رسیده و با تداوم چند ساله همراه بوده است 81تا  75ر محدوده سالهاي زراعی است و د

در حد نرمال بوده اما از دیدگاه هیدرولوژیکی این سال با خشکسالی مالیم روبرو بوده و این  76میزان بارش در سال زراعی 

نیز  87و  86در سالهاي زراعی . ی هیدرولوژیکی وجود داشته استموضوع نشان می دهد با نرمال شدن بارش هم خشکسال

کاهش بارندگی نسبت به متوسط بلند مدت وجود دارد و ادامه این روند در سالهاي آتی می تواند به خشکسالی هاي 

  . هیدرولوژیکی شدیدي منتهی شود

 67تا  62دهد در محدوده سال هاي زراعی در ایستگاه مراغه نشان می  SPIبررسی نمودارهاي روند تغییرات شاخص    

وضعیت خشکسالی در حالت نرمال و خشک مالیم بوده که دلیل آن کاهش بارندگی با دوره تداوم کم است و منجر به 

خشکسالی هاي مالیم و  71تا اوایل  68اما در سال زراعی ). 3شکل(خشکسالی هاي هیدرولوژیکی شدیدي نشده است 

در ایستگاه مراغه نیز شدیدترین خشکسالی که به وضعیت حاد . ا تداوم چند ساله نیز همراه بوده استمتوسط وجود داشته و ب
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روند . رخ داده و دلیل آن کاهش بارندگی به صورت طوالنی مدت بوده است 81تا  75نیز رسیده است در سالهاي زراعی 

  .داردنیز در این ایستگاه وجود  87و  86آغاز خشکسالی در سالهاي زراعی 

ماهه و نمودار بارش ساالنه و متوسط بلند مدت ایستگاه  24در مقیاس   SPIبررسی نمودار روند تغییرات شاخص

 65تا  63و  62تا  60وجود خشکسالی هاي مالیم تا متوسط با دوره تداوم کمی را در محدوده سالهاي زراعی ) 4شکل(اهر

و وقوع خشکسالی شدید  81تا  75تگاهها کمبود بارش سالهاي زراعی در این ایستگاه نیز مانند سایر ایس. نشان می دهد

  .به وضعیت حاد رسیده است 80و  79این خشکسالی در سالهاي زراعی . مشهود است

در ایستگاه جلفا که یکی از ایستگاههاي مرزي آذربایجان شرقی با نخجوان است، بدلیل تاثیرات اقلیمی آن بر روي ایستگاه 

در این ایستگاه دوره هاي کمبود بارش ). 5شکل(وسط بارش بلند مدت نسبت به سایر ایستگاهها کمتر است مذکور میزان مت

لذا خشکسالی هاي هیدرولوژیکی نیز در این ایستگاه داراي دوره تداوم طوالنی . تداوم بیشتري نسبت به سایر ایستگاهها دارند

 75ساله خشکسالی در سالهاي زراعی  7و دوره تداوم  72تا 68زراعی  ساله در سالهاي 4تر می باشد، به طوریکه دوره تداوم 

      .  وجود داشته است 82تا 

  

       

  ایستگاه تبریز نه و متوسط بلند مدتمیزان بارندگی ساالماهه و  24در مقیاس زمانی  SPIتغییرات سري زمانی شاخص  - 2شکل
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  ایستگاه مراغه نه و متوسط بلند مدتمیزان بارندگی ساالماهه و  24یاس زمانی در مق SPIتغییرات سري زمانی شاخص  - 3شکل

  

  

  ایستگاه اهر نه و متوسط بلند مدتمیزان بارندگی ساالماهه و  24در مقیاس زمانی  SPIتغییرات سري زمانی شاخص  - 4شکل
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  ایستگاه جلفا نه و متوسط بلند مدتیزان بارندگی ساالمماهه و  24در مقیاس زمانی  SPIتغییرات سري زمانی شاخص  - 5شکل

  

  بحث و نتیجه گیري

در کلیه ایستگاه هاي مورد مطالعه خشکسالی هاي شدید داراي دوره تداوم طوالنی مدت هستند که دلیل اصلی آنها  - الف   

  .افزایش کمبود بارش به صورت طوالنی مدت است

رخ داده است که  81تا  78کسالی هیدرولوژیکی در محدوده سال هاي زراعی در کلیه ایستگاه ها شدیدترین خش - ب    

  .تاثیرات بسیار زیادي را بر کاهش منابع آب بویژه آبهاي زیرزمینی به دنبال داشته است

 30در کلیه ایستگاه ها با گذشت زمان یک روند صعودي شدت خشکسالی وجود دارد به طوري که در دوره آماري  - ج    

و  87-88شکسالی هاي اخیر شدت بیشتري نسبت به گذشته داشته و ادامه روند کمبود بارش در سال هاي زراعی    ساله خ

  . می تواند سبب خشکسالی هاي شدید هیدرولوژیکی شود 88- 89

  

  منابع
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بررسی شدت، مدت و فراوانی خشکسالی های هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص استاندارد بارش(SPI) مطالعه موردی(استان آذربایجان شرقی)

ابوالفضل یساول حسینی
، فردین بوستانی
، سید امیر شمس نیا
، احمد فاخری فرد
      

چکیده

خشکسالی های مخربی که در نقاط مختلف جهان اتفاق می افتد خطر بسیار بزرگی برای کشاورزی و منابع آبی بشمار می رود و به منظور به حداقل رساندن آسیب های آن بایستی این پدیده مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. به این منظور از شاخص های خشکسالی استفاده می شود. در این تحقیق با توجه به اهمیت خشکسالی بر منابع آب، ارزیابی خشکسالی های هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص SPI در 11 ایستگاه استان آذربایجان شرقی در سالهای آماری  58-1357 تا 87-1386انجام گرفت. نتایج نشان داد در مقیاس زمانی مورد مطالعه(24 ماهه) خشکسالی های شدید دارای دوره تداوم طولانی مدت هستند و افزایش تداوم خشکسالی که ناشی از کمبود بارش سالهای ماقبل است می تواند اثرات مخربی بر منابع آب داشته باشد. همچنین فراوانی خشکسالی های شدید در طول دوره آماری بررسی و روند خشکسالی بر اساس شدت، مدت و فراوانی نیز مشخص گردید.

کلید واژه: خشکسالی هیدرولوژیکی، شاخص استاندارد شده بارش، آذربایجان شرقی

مقدمه

    خشکسالی به عنوان کمبود بارندگی نسبت به مقدار متعارف یا قابل انتظار در نظر گرفته شده که  وقتی زیاد به طول انجامد و از یک حد فراتر رود، برای تامین نیازها کافی نیست (9). تاثیر اعمال مدیریت ریسک قبل از مدیریت بحران جهت کاهش اثرات خشکسالی و خسارات وارده امری اجتناب ناپذیر است که برای این منظور باید اطلاعات کامل و ارزیابی دقیقی از شدت و فراوانی این پدیده داشته باشیم. برای این منظور از شاخص های خشکسالی استفاده می نماییم. شاخص های مختلفی برای این منظور تعیین شده اند که از نظر کلی نمی توان یک شاخص را بر دیگری ترجیح داد ولی بعضی از این شاخص ها در شرایط خاص بهتر عمل می کنند که انتخاب نوع شاخص بر اساس اهداف طرح و داده های موجود انجام می گیرد. این شاخص ها بسته به نوع آن تعدادی از اطلاعات اقلیمی و هیدرولوژی مانند(دما، بارندگی، برف، جریان رودخانه، رطوبت خاک، ....) را گرفته و مقدار شاخص را به صورت یک عدد مشخص می کند که برای نتیجه گیری پژوهشگران بسیار راحت تر از داده های خام موجود می باشد و سبب سهولت تصمیم گیری برنامه ریزان می گردد. در میان ویژگی های خشکسالی، سه ویژگی شدت، مدت و فراوانی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند. ميزان استمرار خشكسالي دريك منطقه گوياي شدت خشكسالي در آن منطقه است. زمان بر شدت خشکسالی تاثیر زیادی دارد. در زمینه پایش شاخص های متعددی معرفی شده است. شاخص پالمر یکی از مهمترین شاخص هاست که برای ارزیابی در مناطقی با توپوگرافی و کاربری اراضی همگن استفاده می شود(11). شاخص رطوبت محصول یکی دیگر از شاخص های مهم است که برای کنترل شرایط هفته به هفته یک گیاه کاربرد دارد(12). شاخص تامین آب سطحی یکی دیگر از شاخص هاست که برای شرایط مناطق کوهستانی و ذخیره برف توصیه شده است(14). شاخص استاندارد شده بارش
 شاخص دیگری است که به کمک آن خصوصیات مختلف خشکسالی ها در مقیاس های زمانی مختلف بررسی و از نتایج حاصله یک سیستم طبقه بندی برای تعریف شدت خشکسالی ارائه گردیده است. شاخص SPI می تواند کمبودهای بارندگی در دوره های مختلف را تعیین نموده و آب و هوای خشک و تر را با روشی مشابه مشخص نماید(10) مزیت عمده SPI در مقایسه با سایر شاخص های خشکسالی در این است که این شاخص هم شرایط خشکسالی در مقیاس های زمانی مختلف و هم انواع مختلفی از خشکسالی را بررسی میکند. همچنین این شاخص عکس العمل منابع مختلف استفاده کننده از آب را نسبت به کاهش بارندگی مشخص می کند (13). شاخص SPI نیازی به محاسبات پیچیده ندارد و تمام پارامترهای اصلی خشکسالی اعم از: طول دوره خشکسالی، دور بازگشت،  شدت و فراوانی را در نظر می گیرد (6). این شاخص زمان شروع خشکسالی را یک ماه قبل از شاخص پالمر که به محاسبات پیچیده و اطلاعات هواشناسی بیشتری نیاز دارد، نشان می دهد(8). در پژوهشی گروه بندی مکانی خشکسالی در اصفهان با استفاده از شاخص استارد بارش انجام شد و با استفاده از 10 مشخصه اصلی خشکسالی و تحلیل خوشه ای این مشخصه ها، 5 گروه مکانی خشکسالی در استان اصفهان تشخیص داده شد (1).  پهنه بندی وضعیت خشکسالی استان خراسان با استفاده از شاخص استانداد بارش SPI  انجام گرفت و نتایج تحقیق نشان داد شاخص SPI به عنوان یک ابزار مناسب جهت پایش شرایط خشکسالی در استان خراسان است و نتایج حاکی از آن بود که عمدتاً خشکسالی از جنوب خراسان شروع و به سمت شرق استان گسترش می یابد (2). در پژوهشی خشکسالی استان فارس را با استفاده از شاخص SPI مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج تحقیق نشان داد خشکسالی های شدید دارای دوره های تداوم طولانی می باشند. از دیگر نتایج این پژوهش آن است که روند تغییرات از شدت های کم به زیاد از سمت شمال غربی استان به سمت جنوب شرقی بود(3). با توجه به مزایای شاخص استاندارد شده به طور معمول برای خشکسالی های کوتاه مدت از مقیاس های زمانی 3، 6 و 9 ماهه و برای ارزیابی خشکسالی بلند مدت که بر منابع آب تاثیر گذار هستند از مقیاس های زمانی 12، 24 و 48 ماهه استفاده  می شود. شاخص استاندارد بارش در مقیاس های زمانی بزرگتر از 24 ماهه، قابل اعتماد نمی باشد و این امر بخاطر این است که داده ها از نظر زمانی دچار محدودیت هستند (7). لذا با توجه به اهمیت موضوع خشکسالی هدف از پژوهش حاضر ارزیابی خشکسالی های بلند مدت( هیدررولوژیکی) و بررسی شدت، مدت و فراوانی آن در استان آذربایجان شرقی است.

روش کار


در این پژوهش آمار بارش ایستگاه های باران سنجی موجود در سطح منطقه مورد بررسی قرار گرفت و از ایستگاه هایی که آمار کاملتر و پراکندگی مناسبی در سطح استان داشته اند، استفاده گردید. از بین ایستگاه های موجود، 11 ایستگاه با دوره آماری مشترک 30 ساله(58-1357 تا 87-1386) و شرایط فوق انتخاب گردید. وضعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در شکل (1) نشان داده شده است. ابتدا داده ها از لحاظ همگنی مورد بررسی قرار گرفتند و با استفاده از روش ران تست از همگن بودن داده ها اطمینان حاصل شد و داده های مفقود نیز با روشهای آماری و کمک گرفتن از آمار ایستگاه های نزدیک بازسازی شدند. سپس از طریق نرم  افزار SPSS مقادیر SPI 24 ماهه برای کلیه ایستگاه های مورد مطالعه محاسبه گردید. جهت تعیین شدتهای خشکسالی طبقه بندی ارائه شده به دلیل آنکه حدودا 70 تا 80 درصد داده ها را در محدوده نرمال طبقه بندی می کند و این موضوع با شرایط بارش استان و وجود خشکسالی های متعدد همخوانی ندارد، لذا با اعمال اصلاحاتی از طبقه بندی مناسب جهت ارزیابی خشکسالی استفاده شده است (جدول1). در این طبقه بندی وضعیت خشکسالی های حدی بهتر نشان داده می شود و مقادیر عددی 49/0+ تا 49/0- به عنوان وضعیت نرمال در نظر گرفته می شود. در شش حوضه غرب و شمال غرب کشور از این طبقه بندی استفاده گردیده است و دلیل این امر اینگونه ذکر گردیده است که منطقه کلرادو از لحاظ اقلیمی تفاوت های قابل ملاحظه ای با محدوده موردنظر در تحقیق دارد. لذا به منظور دستیابی به طبقه بندی منطبق با شرایط اقلیمی منطقه، اقدام به بررسی آماری داده های بارش گردیده است. طبقه بندی ارائه شده که در آن SPI (5/0-)، به عنوان آستانه وقوع خشکسالی می باشد، برای ارزیابی انتخاب گردیده تا به نحو دقیق تری، تمامی رخدادهای ماهانه خشکسالی تعیین گردد(5). در پژوهشی در استان فارس با مقایسه طبقه بندی های مختلف شاخص SPI، طبقه بندی مذکور به عنوان طبقه بندی بهینه انتخاب گردید (4). جهت ارزیابی دقیق تر شدت وتداوم خشکسالی میزان بارندگی هر سال زراعی و متوسط بلند مدت آن با شدت های بدست آمده از شاخص SPI مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.


       

شکل1- وضعیت جغرافیایی استان آذربایجان شرقی و ایستگاههای مورد مطالعه

جدول1- درجه بندی شدت های خشکسالی SPI

		طبقه

		مقادیر SPI



		شدیداً مرطوب

		2<



		خیلی مرطوب

		5/1 تا 99/1



		مرطوب متوسط

		1 تا 49/1



		مرطوب ملایم

		5/0 تا 99/0



		تقریباً نرمال

		49/0- تا 49/0



		خشکسالی ملایم

		99/0- تا 5/0-



		خشکسالی متوسط

		49/1- تا 1-



		خشکسالی شدید

		99/1- تا 5/1-



		خشکسالی خیلی شدید

		2->





  نتایج

همان گونه که ذکر گردید شاخص های استاندارد شده بارش با در نظر گرفتن مقیاس های مختلف زمانی می توانند انواع خشکسالی ها را بررسی کنند. با توجه به هدف پژوهش که بررسی خشکسالی های هیدرولوژیکی است از مقیاس زمانی 24 ماهه استفاده گردیده و برای نمونه نتایج حاصل از میزان بارش سالانه و متوسط بلند مدت ایستگاه تبریز، اهر، مراغه و جلفا و نمودار تغییرات شاخص SPI با مقیاس زمانی 24 ماهه برای هریک از از ایستگاه ها در شکل های (2 تا 5) نشان داده شده است. نمودار بارندگی و متوسط بلند مدت ایستگاه تبریز کاهش بارندگی با تداوم چند ساله را در سالهای زراعی 61 تا65 نشان می دهد شکل(2). اما شدیدترین کمبود بارش در سالهای زراعی 77 تا 81 بوده که با تداوم چند ساله نیز همراه بوده است. نمودار تغییرات SPI نیز که اثرگذاری کمبود بارش سالهای گذشته در شدت گرفتن خشکسالی را لحاظ می کند، این موضوع را در سالهای زراعی 62 تا 65 نشان می دهد. براساس طبقه بندی خشکسالی با شدت ملایم و متوسط همراه بوده است و در محدوده سالهای زراعی 75 تا 81 خشکسالی به وضعیت شدید نیز رسیده و با تداوم چند ساله همراه بوده است. میزان بارش در سال زراعی 76 در حد نرمال بوده اما از دیدگاه هیدرولوژیکی این سال با خشکسالی ملایم روبرو بوده و این موضوع نشان می دهد با نرمال شدن بارش هم خشکسالی هیدرولوژیکی وجود داشته است. در سالهای زراعی 86 و 87 نیز کاهش بارندگی نسبت به متوسط بلند مدت وجود دارد و ادامه این روند در سالهای آتی می تواند به خشکسالی های هیدرولوژیکی شدیدی منتهی شود. 


    بررسی نمودارهای روند تغییرات شاخص SPI در ایستگاه مراغه نشان می دهد در محدوده سال های زراعی 62 تا 67 وضعیت خشکسالی در حالت نرمال و خشک ملایم بوده که دلیل آن کاهش بارندگی با دوره تداوم کم است و منجر به خشکسالی های هیدرولوژیکی شدیدی نشده است (شکل3). اما در سال زراعی 68 تا اوایل 71 خشکسالی های ملایم و متوسط وجود داشته و با تداوم چند ساله نیز همراه بوده است. در ایستگاه مراغه نیز شدیدترین خشکسالی که به وضعیت حاد نیز رسیده است در سالهای زراعی 75 تا 81 رخ داده و دلیل آن کاهش بارندگی به صورت طولانی مدت بوده است. روند آغاز خشکسالی در سالهای زراعی 86 و 87 نیز در این ایستگاه وجود دارد.


بررسی نمودار روند تغییرات شاخصSPI  در مقیاس 24 ماهه و نمودار بارش سالانه و متوسط بلند مدت ایستگاه اهر(شکل4) وجود خشکسالی های ملایم تا متوسط با دوره تداوم کمی را در محدوده سالهای زراعی 60 تا 62 و 63 تا 65 نشان می دهد. در این ایستگاه نیز مانند سایر ایستگاهها کمبود بارش سالهای زراعی 75 تا 81 و وقوع خشکسالی شدید مشهود است. این خشکسالی در سالهای زراعی 79 و 80 به وضعیت حاد رسیده است.

در ایستگاه جلفا که یکی از ایستگاههای مرزی آذربایجان شرقی با نخجوان است، بدلیل تاثیرات اقلیمی آن بر روی ایستگاه مذکور میزان متوسط بارش بلند مدت نسبت به سایر ایستگاهها کمتر است (شکل5). در این ایستگاه دوره های کمبود بارش تداوم بیشتری نسبت به سایر ایستگاهها دارند. لذا خشکسالی های هیدرولوژیکی نیز در این ایستگاه دارای دوره تداوم طولانی تر می باشد، به طوریکه دوره تداوم 4 ساله در سالهای زراعی 68 تا72 و دوره تداوم 7 ساله خشکسالی در سالهای زراعی 75 تا 82 وجود داشته است.      

     

شکل2- تغییرات سری زمانی شاخص SPI در مقیاس زمانی 24 ماهه و میزان بارندگی سالانه و متوسط بلند مدت ایستگاه تبریز

  
 

شکل3- تغییرات سری زمانی شاخص SPI در مقیاس زمانی 24 ماهه و میزان بارندگی سالانه و متوسط بلند مدت ایستگاه مراغه





شکل4- تغییرات سری زمانی شاخص SPI در مقیاس زمانی 24 ماهه و میزان بارندگی سالانه و متوسط بلند مدت ایستگاه اهر


       

شکل5- تغییرات سری زمانی شاخص SPI در مقیاس زمانی 24 ماهه و میزان بارندگی سالانه و متوسط بلند مدت ایستگاه جلفا

بحث و نتیجه گیری


   الف- در کلیه ایستگاه های مورد مطالعه خشکسالی های شدید دارای دوره تداوم طولانی مدت هستند که دلیل اصلی آنها افزایش کمبود بارش به صورت طولانی مدت است.


    ب- در کلیه ایستگاه ها شدیدترین خشکسالی هیدرولوژیکی در محدوده سال های زراعی 78 تا 81 رخ داده است که تاثیرات بسیار زیادی را بر کاهش منابع آب بویژه آبهای زیرزمینی به دنبال داشته است.


    ج- در کلیه ایستگاه ها با گذشت زمان یک روند صعودی شدت خشکسالی وجود دارد به طوری که در دوره آماری 30 ساله خشکسالی های اخیر شدت بیشتری نسبت به گذشته داشته و ادامه روند کمبود بارش در سال های زراعی    88-87 و 89-88 می تواند سبب خشکسالی های شدید هیدرولوژیکی شود. 
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