مجله علمی و ترویجی نیوار ،شماره  ،49-49پائیز و زمستان ( 5949دو فصلنامه)

روشهايمختلفانتخابشاخصمناسبخشکسالیبااستفادهاز

واسنجی
ستگاههايهمدیدجیرفتوکهنوج

دادههايای


منورسیدي،1صادقدلفاردي

*2

 -5دانشجو کارشناسی ارشد جغرافیا
 -2مربی دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه جیرفت
(دریافت ،49/70/59 :پذیرش)49/74/27 :


چکیده
یکی از چالشهاي پایش خشکسالی ،تعیین شاخصی با قابلیت اطمینان باال میباشد .این تحقیق دو روش کمینه مقدار بارش و توزیع نرمال را ارزیابی میکند.
دادههاي ایستگاههاي جیرفت و کهنوج استفاده و مقادیر 6شاخص ،معیار بارندگی ساالنه ،دهکها ،درصد نرمال ،ناهنجاري بارش ،بارش استاندارد شده و

RDI

محاسبه شدند .شاخص مناسب به دو روش تعیین گردید .نتایج روش اول نشان داد که اکثر شاخصها ،یکی از دو وضعیت خشکسالی شدید یا بسیار شدید را نشان
میدهند و اغلب منجر به تعیین شاخصی یکتا نمیگردد .بر اساس توزیع نرمال ،به ترتیب شاخصهاي  SPIو  RAIبا مجموع اختالف برابر  55/69و  8/99درصد
انتخاب شدند.
کلماتکلیدي :شاخصهاي خشکسالی ،کمینه مقدار بارش ،توزیع نرمال ،جنوب استان کرمان.


مقدمه

قبولتري ارائه میدهد .بریانت ( )5445در تحقیقی پدیدههاي

زندگی بشر در طول تاریخ همواره در معرض انواع

مخاطرهآمیز طبیعی مانند خشکسالی ،سیلهاي ناحیهاي ،زلزله،

مخاطرات طبیعی قرار داشته که برخی از آنها ناشی از

آتشفشان و توفانهاي حارهاي را بر اساس مجموعهاي از

فرآیندهاي آب و هوایی میباشند .محققان زیادي پدیدهي

ویژگیها شامل :درجهي شدت ،مدت زمان وقوع ،گسترهي

خشکسالی را به علت تأثیر زیاد آن ،در ردهي نخست فهرست

مکانی تحت پوشش ،مجموع تلفات جانی و تعداد بیخانمانها،

پدیدههاي مخاطرهآمیز طبیعی به شمار آوردند .خشکسالی به

اثرات اجتماعی ،مجموع زیانهاي اقتصادي ،طول دورهي تداوم

عنوان یکی از مهمترین بالیاي طبیعی بوده که با وقوع تدریجی

اثرات زیانبار ،درجهي ناگهانی وقوع و میزان ارتباط با دیگر

آرام و خزندهاش بر ابعاد مختلف زندگی بشر تاثیر میگذارد.

پدیدههاي مخاطرهآمیز طبیعی ،با هم مقایسه نمود .بر اساس

این بال به عنوان یک پدیده ناگوار اقلیمی که بطور مستقیم

نتایج وي خشکسالی ،مخاطرهآمیزترین پدیدهي طبیعی است و

جوامع را از طریق محدودیت در دسترسی به منابع آب تحت

توفانهاي حارهاي ،سیلهاي منطقهاي ،زلزله و آتشفشان در

تأثیر قرار میدهد ،هزینههاي اقتصادي ،اجتماعی و محیطی

رتبههاي بعدي قرار میگیرند.

زیادي را به همراه دارد .ساکریس و همکاران ( )2770شاخص

بررسی سوابق تحقیق مرتبط با انتخاب شاخص مناسب براي

 RDIرا همراه با شاخصهاي  SPIو دهکها به کار بردند و به

پایش خشکسالی نشان میدهد که در اکثر تحقیقات انجام شده

این نتیجه رسیدند که اگر چه شاخص  RDIعملکرد مشابهی

از شاخصهاي شدت خشکسالی پالمر ( )PDSIو بارش

نسبت به شاخص  SPIو عملکرد کمتري نسبت به شاخص

استاندارد شده ( )SPIبه دلیل جامعیت ،مقبولیت بیشتر و مزایایی

دهکها دارد اما نسبت به این  2شاخص از حساسیت بیشتري

که دارند ،استفاده شده است ،شاخص  PDSIقدیمیترین و

برخوردار است و در محیطهاي با شرایط متغیر جواب قابل

شناخته شدهترین شاخص براي پایش خشکسالی است SPI ،پر

* نگارنده رابط:

Dalfardi.s@gmail.com
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کاربردترین شاخص براي تعیین شدت و مدت خشکسالی است

سینوپتیک ایران بر مبناي دو فرضیهي زیر را براي اهداف

و اکثر برنامهریزان منابع آب تمایل به استفاده از شاخص SWSI

هواشناسی مورد آزمون قرار دادند:

دارند .بنابراین یکی از چالشهاي اصلی در پایش خشکسالی

-5کمینه مقدار بارندگی طی یک دورهي بلند مدت نشان

تعیین شاخصی است که متناسب با هدف مورد بررسی نتایج

دهندهي خشکسالی شدید یا بسیار شدیدي است که در منطقهي

قابل اطمینانی را براي منطقهي مورد بررسی به همراه داشته باشد

تحت بررسی اتفاق افتاده است.

تاکنون تالشهاي مختلفی براي انتخاب شاخص مناسب

 -2هر چه میزان همبستگی بین نمایههاي کیفی خشکسالی

خشکسالی صورت گرفته است که تحقیقات خلیلی و بذرافشان

و ناهنجاري بارش طی دورهي آماري بیشتر باشد ،کارایی آنها

( ،)5982استینمن ( ، )2779انصافی مقدم ( ،)5986مرعشی

براي اهداف هواشناسی بیشتر است .نتایج حاصل از آزمون

( ،)5980مرید و همکاران ( )2776و قبائی سوق و مساعدي

فرضیهها در سرجمع ایستگاهها نشان داد که شاخصهاي  DIو

( )5945از آن جملهاند .بررسی سوابق تحقیق مرتبط با انتخاب

 SIAPمقارن با سال وقوع کمینه بارندگی رخداد خشکسالی

شاخص مناسب براي پایش خشکسالی نشان میدهد که در اکثر

بسیار شدید را در تمام ایستگاههاي مورد بررسی نشان دادند.

تحقیقات انجام شده از شاخصهاي شدت خشکسالی پالمر

همچنین بررسی میانگین و انحراف معیار ضریب همبستگی

( )PDSIو بارش استاندارد شده ( )SPIبه دلیل جامعیت،

رتبهاي شاخصها با نوسانات بارندگی ساالنه در سرجمع

مقبولیت بیشتر ومزایایی که دارند ،استفاده شده است:

ایستگاهها نشان داد که شاخص  SIAPاز میانگین باالتر و

شاخص  PSDIقدیمیترین و شناخته شدهترین شاخص

انحراف معیار کمتري نسبت به سایر شاخصها برخوردار است.

براي پایش خشکسالی است SPI ،پر کاربردترین شاخص براي

آنها بر اساس دو فرضیهي فوق شاخص  SIAPرا به عنوان

تعیین شدت و مدت خشکسالی است و اکثر برنامهریزان منابع

شاخص مناسب براي پایش خشکسالی معرفی نمودند .هدایتی

آب تمایل به استفاده ازشاخص  SWSIدارند .بنابراین یکی از

دزفولی و صداقت کردار ( )5986شدت ،فراوانی و تداوم

چالشهاي اصلی در پایش خشکسالی تعیین شاخصی است که

خشکسالیها براي مقیاسهاي زمانی  52 ،9 ،5ماهه را در 8

متناسب با هدف مورد بررسی نتایج قابل اطمینانی را براي

ایستگاه همدیدي کشور بر اساس شاخصها  CZI ،Z- Scoreو

منطقهي مورد بررسی به همراه داشته باشد .مهمترین مزیت

 SPIاستخراج نمودند .آنگاه روابط همبستگی دو شاخص

Z-

شاخص  SPIقابلیت محاسبه در مقیاسهاي زمانی مختلف است

 Scoreو  CZIبا  SPIرا محاسبه نمودند .بر پایهي نتایج

که باعث میشود این شاخص بتواند اثرات دورههاي کوتاه

مقایسهي تطبیقی شاخصهاي مورد بررسی ،مقادیر و ضرایب

مدت ذخایر آب (از جمله رطوبت خاک که در تولیدات

همبستگی شاخصهاي  CZIو  Z-Scoreبا  SPIاز سطح

کشاورزي نقش مهمی دارد) و اثرات دورههاي طوالنی مدت

معنیداري قابل قبولی برخوردارند و رابطهي همبستگی خطی

منابع آب (از جمله ذخایر آب زیرزمینی ،سطح آب مخازن و

قویتري بین شاخصهاي  Z-Scoreبا  SPIدر بازههاي طوالنیتر

جریان رودخانهاي) را پایش نماید.کمبود بارش در مقیاس

وجود دارد .بر اساس نتایج آنها شاخص CZIدر مقایسه با دو

زمانی کوتاه مدت ،سبب ایجاد نوسان در رطوبت خاک و

شاخص دیگر به هنگام کمبود بارش در شرایط حدي،

دورههاي طوالنیتر باعث تغییرات در منابع آب زیر زمینی و

خشکسالی را شدیدتر نشان میدهد .انصافی مقدم ()5986

سطح آب مخازن میشود.

کارایی شاخصهاي خشکسالی هواشناسی  ZSI ،PN ، DIو

خلیلی و بذرافشان ( )5982کارایی  0شاخص خشکسالی

 SPIدر  34ایستگاه حوضهي دریاچه نمک طی یک دورهي44

 DI ،SPI ،PN ،BMDI ،RAI, EDIو SIAPرا در  4ایستگاه

ساله با استفاده از فرضیهي اول خلیلی و بذرافشان ()5982
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بررسی نمود .بر اساس نتایج وي در مقیاس ساالنه شاخصهاي

را براي هر ایستگاه تعیین نمودند .سپس با معیار قرار دادن آنها

 DIو  SPIمقارن با سال وقوع کمینه بارندگی ،رخداد

به عنوان خشکسالیها و ترسالیهاي مهم به انتخاب شاخص

خشکسالی شدید و بسیار شدید را در تمام ایستگاههاي مورد

مناسب از میان  8شاخص خشکسالی با استفاده از یک معیار

بررسی نشان دادند .شاخص  PNدر  24ایستگاه با رخداد

آماري اقدام نمودند .بر اساس نتایج آنها در ایستگاههاي

خشکسالی بسیار شدید در طی سالهاي وقوع کمینه بارندگی

مشهد ،تهران و شیراز شاخص  ،RDIدر ایستگاه تبریز

انطباق داشته و در  10ایستگاه دیگر فاقد تطابق است .وي در

شاخصهاي  CZI ،ZSIو  SPIو در کرمانشاه شاخص  CZIبه

پایان بیان داشت جهت تحلیل وضعیت خشکسالی ،شاخصهاي

عنوان شاخصهاي مناسب برگزیده شدند .دقت و صحت

 DIو  SPIدر جایگاه نخست ،شاخص  ZSIدر جایگاه دوم و

عملکرد شاخصهاي پایش خشکسالی متناسب با شرایط خاص

شاخص  PNدر جایگاه سوم قرار دارند.

مناطق و حوضههاي مختلف قابل تردید است .به همین دلیل،

مرعشی ( )5980به بررسی سامانه پایش خشکسالی در

یکی از مهمترین مسائل مطرح ،انتخاب شاخص متناسب با

استان گلستان (مرطوب) و منطقهي سیستان (خشک) پرداخت.

شرایط منطقه به منظور دستیابی به نتایج قابل اعتماد است .در

وي با بررسی ایستگاههاي موجود ،تعداد  26ایستگاه در گلستان

این تحقیق روشهاي مختلف انتخاب شاخص مناسب مورد

و  7ایستگاه در سیستان با طول دوره آماري  30ساله را مورد

بررسی قرار میگیرد و با انتخاب  6شاخص خشکسالی به

استفاده قرار داد .وي با مقایسه و انجام تحلیل آماري بر مبناي

ارزیابی دو روش انتخاب شاخص مناسب بر اساس کمینه مقدار

توزیع نرمال بر اساس روش استینمن ( ،)2779از میان  5شاخص

بارش و توزیع نرمال در  2ایستگاه سینوپتیک جیرفت و کهنوج

 DI ،CZI ، ZSI ،PNو  SPIشاخص  SPIرا به عنوان شاخص

در گستره استان کرمان پرداخته میشود.

مناسب براي پایش خشکسالی در هر دو منطقه معرفی نمود.



مرید و همکاران ) (2006به مقایسهي  7شاخص
خشکسالی EDI SPI ،DI ،CZI ،MCZI ،PN ،و  ZSIدر
استان تهران بر مبناي نمونههاي خشکسالی شناسائی شده
سال گذشته به ویژه خشکسالیهاي سالهاي

در32

 1998تا2001

پرداختند .بر مبناي نتایج آنها شاخصهاي  SPIو  EDIقادر به
شناسائی زمان شروع خشکسالیها میباشند و میتوانند براي
بررسی تغییرات مکانی و زمانی خشکسالی نیز بکار روند هرچند
شاخص  EDIاز کارائی بهتري برخودار میباشد .قبائی سوق و
مساعدي ( )5945بر پایهي یک روش چند معرفه مبتنی بر مدل
اسکالوگرام ،شاخص یا شاخصهاي مناسب را در 5ایستگاه
سینوپتیک کشور تعیین نمودند .آنها با تعیین  50متغیر مرتبط با
بارش ،تبخیر و تعرق و روزهاي بارانی در مدل اسکالوگرام،
رخدادهاي خشکسالی و ترسالی با طبقهي شدید و بسیار شدید

روشها

مواد و
موقعیت ایستگاههاي مورد بررسی و دادههاي مورد استفاده

در این تحقیق به منظور ارزیابی روشهاي انتخاب شاخص
مناسب از آمار بارش  2ایستگاه سینوپتیک جیرفت و کهنوج
استفاده گردید.
در جدول شماره  5برخی از خصوصیات جغرافیایی و
اقلیمی ایستگاههاي مورد بررسی و در شکل شماره  5موقعیت
ایستگاهها در منطقه مورد مطالعه آورده شده است .بر اساس
اقلیمنماي آمبرژه ایستگاههاي مورد بررسی هر دو در اقلیمهاي
خشک گرم قرار دارند .سهم بارش فصل تابستان از مجموع
بارش ساالنه ناچیز میباشد .به همین دلیل در این تحقیق سال
آبی از ابتداي ماه اکتبر تا پایان ماه ژوئن معادل فصلهاي پائیز،
زمستان و بهار در نظر گرفته شد.
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جدول-1خصوصیات اقلیمی و جغرافیایی ایستگاههاي مورد بررسی
ایستگاه

طولجغرافیایی

عرضجغرافیایی

ارتفاعبهمتر

متوسطبارش
میلیمتر
ساالنهبه 

متوسطبارش
تابستانبهبارش

اقلیمآمبرژه

ساالنهبهدرصد

جیرفت

908295/06

9562789/26

675

569/78

7/29

خشک و گرم

کهنوج

658289/82

9096282/99

964/0

509/40

7/90

خشک و گرم

شکل -1موقعیت ایستگاهها در شهرستانهاي جیرفت و کهنوج

شاخصهاي خشکسالی مورد بررسی


شاخص مناسب بازههاي رطوبتی تمامی شاخصهاي انتخابی در

در این تحقیق از  6شاخص مختلف خشکسالی هواشناسی

 7وضعیت مشترک تر سالی بسیار شدید ،تر سالی شدید ،تر

شامل :معیار بارندگی ساالنه ،(SIAP) 5دهکها ،(DI) 2درصد

سالی متوسط ،نرمال ،خشکسالی متوسط ،خشکسالی شدید و

نرمال  ،)PN(9ناهنجاري بارش ،(RAI) 9شاخص بارش

خشکسالی بسیار شدید مطابق جدول شماره  2انتخاب گردید.

استاندارد (SPI( 9و 6 RDIاستفاده شده است .به منظور انتخاب
)1- Standard Index of Annual Precipitation (SIAP
)2- Deciles Index (DI
)3- Percent of Normal (PN
)4- Rainfall Anomaly Index (RAI
)5- Standardized Precipitation Index (SPI
)6- Reconnaissance Drought Index (RDI
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جدول -2طبقات مختلف شدتهاي خشکسالی و ترسالی در شاخصهاي مورد بررسی
طبقاتخشکسالی

SPI

DI

PN

RAI

SIAP

ترسالیبسیارشدید

2یابیشتر

بیشتر از 47درصد

بیشتراز  160درصد

بیشتراز3

بیشتر از 5/28

ترسالیشدید

5/97تا5/44

 87تا  47در صد

 599تا  567درصد

 2/5تا 9

 7/89تا 5/28

ترسالیمتوسط

 5تا 5/94

 07تا  87درصد

 597تا  599درصد

 5/2تا 2/5

 7/92تا 7/89

ترسالینرمال

 -7/44تا 7/44

 97تا  07درصد

 07تا  597درصد

 -5/2تا 5/2

 -7/92تا 7/92

خشکسالیمتوسط

 -5/94تا -5

 27تا  97درصد

 99تا  07درصد

 -2/5تا 5/2

 -7/89تا -7/92

خشکسالیشدید

 -5/44تا -5/97

 57تا  27درصد

 97تا  99درصد

 -9تا -2/5

 -5/28تا -7/89

خشکسالیبسیارشدید

 -2یا کمتر

کمتر از  57درصد

کمتر از  97درصد

کمتر از -9

کمتر از -5/28

انتخاب شاخص مناسب خشکسالی

نمیباشد .در زمینهي انتخاب شاخص مناسب تاکنون تالشهایی

بررسی سوابق تحقیق مرتبط با انتخاب شاخص مناسب

صورت گرفته است و همانطور که در مقدمه اشاره گردید

خشکسالی نشان میدهد بر خالف سایر پدیدهها ،تاکنون روش

تحقیقات خلیلی و بذرافشان ( ،)5982استینمن ( ،(2779انصافی

آماري مشخصی جهت انتخاب شاخص مناسب ارائه نشده است.

مقدم ( )5986و مرعشی ( )5980از آن جملهاند .در ادامه به

به طور مثال براي انتخاب مناسبترین روش برآورد تبخیر و

ارزیابی دو روش انتخاب شاخص مناسب بر اساس کمینه بارش

تعرق گیاه مرجع در یک منطقه یا بهترین روش تعیین مقدار بار

و توزیع نرمال با استفاده از آمار بارندگی در  2ایستگاه جیرفت

معلق رسوبی در رودخانههاي یک حوضه ،میتوان به شرح زیر

و کهنوج پرداخته میشود.

عمل نمود:
ابتدا با استفاده از روشهاي مختلف مقادیر تبخیر و تعرق
یا بار معلق رسوبی را برآورد نمود .سپس مقادیر برآورد شده از
معادالت مختلف را با مقادیر واقعی اندازهگیري شده ،بر اساس
معیارهاي آماري خطا مقایسه و روشی را که کمترین مقدار
خطاي برآورد را داشته باشد ،به عنوان مناسبترین روش
برآورد تبخیر و تعرق یا بار معلق رسوبی در منطقه یا رودخانهي
مورد بررسی انتخاب نمود .براي پدیدهي خشکسالی با توجه به
آنکه مقادیر خشکسالی نمیتوانند به صورت مستقیم و در
سالهاي مختلف اندازهگیري شوند ،چنین امري امکانپذیر

انتخاب شاخص مناسب بر اساس کمینه مقدار بارش
در این روش براي بررسی کارایی شاخصهاي مختلف بر
اساس فرضیهي اول خلیلی و بذرافشان ( ،)5982کمینه مقدار
بارندگی در طول دورهي زمانی مورد بررسی استخراج و سپس
مقادیر شاخصهاي خشکسالی محاسبه میشود .در این روش
شاخص مناسب خشکسالی باید در سال وقوع کمینه مقدار
بارندگی ،داراي بیشترین شدت خشکسالی در ایستگاه مورد
بررسی باشد.

06
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انتخاب شاخص مناسب بر اساس توزیع نرمال

نتایج حاصل از انتخاب شاخص مناسب بر اساس فرضیهي

استینمن ( )2779بیان میدارد که رخدادهاي شدت

اول روش خلیلی و بذرافشان ( )5982در جدول شماره  9ارائه

خشکسالی از توزیع نرمال پیروي مینمایند .بنابراین نتایج

شده است .بر اساس نتایج آن در ایستگاه جیرفت مقارن با سال

حاصل از سایر شاخصهاي خشکسالی در صورت نزدیکی با

وقوع کمینه مقدار بارش تمامی شاخصهاي مورد بررسی

توزیع نرمال از قابلیت اطمینان باالتري برخوردارند .در این

طبقهي خشکسالی شدید را نشان میدهند و در ایستگاه کهنوج

روش به منظور انتخاب شاخص مناسب درصد فراوانی هر یک

در سال وقوع کمینه مقدار بارش ،برخی از شاخصها طبقهي

از وضعیتهاي رطوبتی در شاخصهاي مختلف انتخاب شده

خشکسالی شدید و برخی بسیار شدید را نشان میدهند.نتایج

محاسبه میگردد ،سپس اختالف درصد فراوانی هر وضعیت

حاصل از ارزیابی فرضیهي وقوع خشکسالی شدید یا بسیار

رطوبتی با وضعیت رطوبتی مشابه در توزیع نرمال در هر ایستگاه

شدید در سال وقوع کمینه مقدار بارش جهت انتخاب شاخص

محاسبه و شاخصی که داراي کمترین مجموع اختالف در

مناسب نشان داد که در بیشتر شاخصهاي خشکسالی سال وقوع

تمامی وضعیتها باشد به عنوان بهترین شاخص انتخاب گردید

کمینه مقدار بارش مقارن با خشکسالی شدید یا بسیار شدیدي

(جدول شماره .)9

است که اتفاق افتاده است و از این رو انتخاب شاخص مناسب با

نتایجوبحث

استفاده از این روش تا حد زیادي ناممکن مینماید.

انتخاب شاخصمناسببراساسروشکمینهبارش

جدول  -3درصد احتمال فراوانی طبقههاي مختلف خشکسالی در توزیع نرمال
طبقات شدت خشکسالی

احتمال) (%

)(EWترسالی بسیار شدید

2/209

)(SWترسالی شدید

9/ 679

) (MWترسالی متوسط

4/589

) (Nنرمال

68/268

)(MDخشکسالی متوسط

4/589

)(SDخشکسالی شدید

9/976

)(EDخشکسالی بسیار شدید

2/209
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جدول  -4نتایج انتخاب بهترین شاخص بر اساس روش کمینه مقدار بارش
ایستگاه

مقدار کمینه بارش

سال وقوع

RDI

SPI

PN

DI

SIAP

RAI

جیرفت

94/9

5980

ED

ED

ED

ED

ED

ED



















کهنوج

99/9

5902

ED

ED

ED

ED

ED

ED



















69/2

5962

SD

SD

ED

ED

ED

SD

جیرفت


نتایج انتخاب شاخص مناسب بر اساس روش توزیع نرمال

مطابق نتایج این جدول در ایستگاه جیرفت ،شاخص  SPIبا

بر اساس این روش درصد اختالف هر یک از شاخصهاي

مجموع اختالفی حدود  8درصد در مجموع طبقات به عنوان

خشکسالی با درصد توزیع نرمال در وضعیتهاي  0گانه

مناسبترین شاخص خشکسالی انتخاب گردید .در ایستگاه

محاسبه گردید و سپس مجموع اختالف ،حداکثر اختالف و

کهنوج نیز شاخص  SPIدر مجموع طبقات مناسبترین شاخص

مجموع اختالف در هر یک از وضعیتهاي مرطوب ،نرمال و

خشکسالی انتخاب گردید.

خشک در هر ایستگاه محاسبه گردید که نتایج آن به عنوان
نمونه براي ایستگاه جیرفت در جدول شماره  9ارائه شده است.
جدول -5نتایج ارزیابی شاخصهاي مختلف خشکسالی بر اساس مطابقت با توزیع نرمال ایستگاه جیرفت
وضعیتخشکسالی

RAI

SPI

DI

ترسالی بسیار شدید

7

7

7

ترسالی شدید

2

7

5

ترسالی متوسط

9

9

5

نرمال

59

59

50

خشکسالی متوسط

9

6

9

خشکسالی شدید

2

9

9

خشکسالی بسیار شدید

9

9

9

جمع اختالف همه وضعیتها

99/295

0/940

90/905

ماکزیمم اختالف

22/290

2/540

26/204

جمع اختالف وضعیت مرطوب

8/546

6/990

59/209

جمع اختالف وضعیت نرمال

29/299

2/649

24/299

جمع اختالف وضعیت خشک

28/509

5/995

59/599

PN

7
5
5
58
9
9
2
56/900
9/599
6/240
9/805
9/695

RDI

7
2

SIAP

1
1

9

5

58

13

9

2

2

5

5

3

4/025

51/461

5/485

26/171

9/792
2/995
9/925

12/113
27/241
14/171

00

واسنجی روشهاي مختلف انتخاب شاخص مناسب خشکسالی با استفاده از دادههاي ایستگاههاي همدیدي جیرفت و کهنوج

نتیجهگیري


صادق دلفاردي و همکاران

نرمال بودن پدیدهي خشکسالی مؤثر باشد .از طرفی در مناطقی

در پدیدهي خشکسالی به علت آنکه تعاریف مختلفی از

که خشکسالی بیشتر اتفاق میافتد فرض نرمال بودن نمیتواند

دیدگاههاي گوناگون براي آن بیان شده است و همچنین مقادیر

چندان صحیح باشد ،زیرا بر اساس توزیع نرمال فراوانی

عددي از این پدیده مستقیماً قابل اندازهگیري نیست ،مقایسهي

طبقههاي خشکسالی در این مناطق با دیگر مناطق که

شاخصهاي مختلف و انتخاب شاخص برتر دشوار به نظر

خشکسالیهاي کمتري دارند برابر میشود .هدایتی دزفولی و

میرسد .کوئیرینگ و پاپاکریاکو ( )2779با بررسی مقدار

صداقت کردار ( )5986براي ارزیابی شاخصهاي مختلف ،از

نوسانات تولید گندم طی سالهاي مختلف به ارزیابی انتخاب

شاخص  SPIبه عنوان مبنا استفاده نمودند و با بررسی میزان

شاخص مناسب خشکسالی کشاورزي پرداخت .متأسفانه در

مشابهت رفتاري و مقدار همبستگی سایر شاخصها با آن،

کشور ،دسترسی به اطالعات دقیق میزان تولید محصوالت

شاخص مناسب را انتخاب نمودند .ولی سوالی که در این زمینه

کشاورزي از قبیل گندم در طی یک دوره طوالنی مدت مثالً

مطرح میشود این است که اگر شاخص مناسب باید رفتار

 97تا  97ساله براي مناطق مختلف امکانپذیر نمیباشد و از

مشابهی با شاخص  SPIدر دورههاي مورد بررسی داشته باشد

طرفی به نظر میرسد در این روش تغییرات سطح کشت این

چه لزومی به معرفی شاخص مناسب میباشد در حالی که از

محصول و همچنین مکانیزاسیون و توسعهي ادوات کشاورزي

پیش شاخص  SPIبه عنوان مبنا در نظر گرفته شد .خلیلی و

جهت بهرهوري بیشتر نادیده گرفته شده است که هر کدام از

بذرافشان ( )5982و انصافی مقدم ( )5986جهت انتخاب

عوامل ذکر شده میتواند سبب افزایش چشمگیري در میزان

شاخص مناسب ،وقوع خشکسالی شدید و بسیار شدید را

تولید این محصول شود که متأثر از سالهاي تر و خشک

مترادف با کمینه مقدار بارندگی در آن ایستگاه منظور نمودند

نمیباشند .همچنین استینمن ( )2779شرط انتخاب شاخص

که به نظر میرسد استفاده از یک متغیر هواشناسی جهت

مناسب را حداقل اختالف در طبقههاي مختلف خشکسالی با

توصیف پدیدهي پیچیدهي خشکسالی به تنهایی کافی نباشد .به

توزیع نرمال استاندارد منظور نمود بر اساس روش وي در

طور کلی انتخاب شاخص مناسب استفاده از یک متغیر

ایستگاههاي سینوپتیک جیرفت و کهنوج ،شاخصهاي  RDIو

هواشناسی کمینه مقدار بارش با نتایج کریمی نظر و همکاران

 RAI ،RDI ،SPI ،SPIبه ترتیب با مجموع اختالفی برابر 9

( )5984که بیان میدارند همیشه کم بارشترین سال مصادف

درصد در  55/69و  8/99مجموع طبقات به عنوان مناسبترین

با شدیدترین خشکسالی نمیتواند باشد و نقش عوامل دیگر نیز

شاخصهاي خشکسالی در هر ایستگاه انتخاب میشوند .این

در این میان مؤثر خواهد بود در تناقض است .عالوه بر این،

روش خشکسالی را یک پدیدهي نرمال قلمداد میکند و تا

ممکن است سالی با مقدار بارندگی کمینه اما با توزیع

حدودي مبتنی بر یکسري آمارههاي خطا میباشد که میتواند با

یکنواخت در طول سال سبب ایجاد خشکسالی نگردد و سالی با

مقایسهي این آمارهها در شاخصهاي مختلف ،شاخص مناسب

مقدار بارش زیاد ولی تمرکز در محدودهي کوتاهی از زمان

را انتخاب نماید .از نظر آماري توزیع مقادیر بارندگی به علت

سبب خشکسالی گردد .بنابراین انتخاب شاخص مناسب از روي

کراندار بودن از پائین نمیتواند کامالً نرمال باشد .همچنین در

دادههاي بارش و آن هم کمینه مقدار بارش میتواند در برخی

سري مقادیر بارندگی روزهاي زیادي و یا حتی بعضی از ماهها

از سالها سبب ایجاد نتایجی غیر واقعی گردد.

داراي بارندگی صفر هستند .بنابراین داراي چولگی مثبت هستند

مرید و همکاران ( )2776با مبنا قرار دادن خشکسالیهاي

و این چولگی در مقیاسهاي کوتاه مدت با افزایش مقادیر

سالهاي  5448تا  2775که در زمرهي یکی از شدیدترین

صفر بیشتر نیز میگردد بنابراین ،این موضوع میتواند بر فرض

خشکسالیهایی بودند که بخش وسیعی از کشور را فرا گرفت

مجله علمی و ترویجی نیوار

60

شماره  ،49-49پائیز و زمستان ( 5949دو فصلنامه)

به انتخاب شاخص مناسب اقدام نمودند .با توجه به این که

 -2خلیلی ،ع .و بذرافشان ،ج" .)5982( .ارزیابی کارائی چند

انتخاب شاخص مناسب نمیتواند تنها بر مبناي چند واقعهي

نمایهي خشکسالی هواشناسی در نمونههاي اقلیمی مختلف

محدود صورت گیرد الزم است رخدادهاي خشکسالی و تر

ایران" .مجله علمی و فنی نیوار ،شماره  98و  ، 94بهار و

سالی مهم در طول دورهي مورد بررسی استخراج و بر مبناي این

تابستان ،ص.04-49

رخدادها شاخص مناسب انتخاب گردد.

 -9سهرابی ،ر .ا ،.سهرابی ،ح .و عرب ،د .ر" .)5980( .بررسی

قبائی سوق و مساعدي ( )5945با استفاده از  97متغیر
هواشناسی در مدل چندمعرفهي اسکالوگرام رخدادهاي
خشکسالی و تر سالی مهم را استخراج و شاخصی که بیشترین
برآورد درست را بر مبناي آنها داشته باشد به عنوان شاخص
مناسب در هر ایستگاه معرفی نمودند .اگرچه فرآیند طراحی
شده تا حدود زیادي منطقی به نظر میرسد اما امکان اجراي این
فرآیند در ایستگاههاي بارانسنجی و هیدرومتري با محدودیت
مواجه است .بنابراین با انتخاب متغیرهاي تأثیرگذار بر پدیدهي
خشکسالی به کمک روشهاي داده کاوي و طراحی سادهتر
مدل چند معرفه امکان بکارگیري آن در سایر ایستگاهها نیز
فراهم میگردد .تعیین هدف پایش یکی از مهمترین فرآیندهاي
انتخاب شاخص مناسب خشکسالی است و در گام نخست باید
این هدف مشخص گردد .یعنی اینکه به چه منظوري هواشناسی،

شاخصهاي پایش خشکسالی از مناظر تحول ،ماهیت و عملکرد
و پیشنهاد فرآیند انتخاب شاخص متناسب با شرایط مناطق".
مجموعه مقاالت سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ،دانشکده
مهندسی عمران تبریز ،ایران.
 -9قبائی سوق ،م .و مساعدي ،ا" .)5945( .طراحی فرآیند
انتخاب شاخصمناسب بر مبناي ارزیابی شاخصهاي خشکسالی
هواشناسی در محدوده تعدادي از ایستگاههاي ناحیهي خشک و
نیمه خشک ایران" .نشریه آب و خاک علوم و صنایع
کشاورزي .جلد  ،26شماره  ،2ص.959-926
 -9کریمی نظر ،م ،.مقدمنیا ،ع .ر .و مساعدي ،ا.)5984( .
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