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ارزیابی خطر خشکسالی و تغییر اقلیم در استان خراسان رضوی
مسعود مسعودی ،*1زهره عصار

2

 -1دانشیار بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه شیراز
 -2کارشناسی ارشد بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست  ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز
(دریافت ،95/09/11 :پذیرش)96/04/11 :
چکیده
در این تحقیق خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی و خشکسالی در استان خراسان رضوی در طی دوره آماری  23ساله ( )1368-1390مورد برررسی قرار
گرفت .تغییرات اقلیمی در سطح استان با استفاده از شاخص رطوبتی دومارتن و تغییرات دما بدست آمد .به منظور بررسی خشکسالی نیز از دو شاخص

1SIAP

و  2PNPIاستفاده شد .نتایج نشان داد که براساس خطر تغییرات اقلیمی 76 ،درصد استان تحت تأثیر خطر خیلی شدید 11/1 ،درصد دارای خطر شدید و 12/8
درصد در کالس بدون خطر قرار دارد .از نظر خطر خشکسالی براساس شاخص  SIAPنیز  4/9درصد استان تحت تأثیر خطر شدید 64/4 ،درصد متوسط و
 30/7در کالس خطر کم قرار دارد و براساس شاخص  49/3 ،PNPIدرصد تحت تأثیر خطر شدید 19/9 ،درصد خطر متوسط و  30/7درصد در کالس خطر
کم قرار دارد .بنابراین نتایج نشان داد که میزان خطر خشکسالی با استفاده از شاخص  PNPIبیشتر از شاخص  SIAPاست.
کلمات کلیدی :خطر خشکسالی ،تغییر اقلیم ،PNPI ،SIAP ،خراسان رضوی.

مقدمه
تغییر اقلیم عبارتست از تغییرات رفتار آب و هوایی یک
منطقه نسبت به رفتاری که در طول یک دوره زمانی
بلندمدت از اطالعات مشاهده یا ثبت شده در آن منطقه مورد
انتظار است .به بیان دیگر ،تغییر اقلیم ،معادل تغییرات معنادار
آماری برای متوسط وضعیت آب و هوا در طی چندین دهه
است (مدرسی و همکاران .)1388 ،وقوع انقالب صنعتی در
اوایل قرن نوزدهم و توسعه اقتصادی-اجتماعی شیوهی
زندگی مردم را دچار تغییر نمود ،نیاز به انرژی و مصرف

در سال  2100خواهد رسید ،که این افزایش بیش از تغییرات
دما در طول  10،000سال گذشته خواهد بود (امیری و
اسالمیان .)2009 ،خشکسالی که به عنوان یکی از پدیدههای
محیطی شناخته شده ،در واقع بخش جدایی ناپذیری از
تغییرات اقلیمی است که میتواند در هر منطقهی جغرافیایی
حادث شود و تاثیر عمدهای بر آن منطقه بر جای گذارد؛ از
جمله بالیای طبیعی است که در مقایسه با مخاطرات طبیعی
نظیر بارشهای سنگین و سیالبها ،به طور خزنده و بطئی
شکل گرفته و گسترش مییابد.

سوختهای فسیلی از قبیل زغال سنگ ،نفت و گاز طبیعی

دانشمندان ،پدیدههای اقلیمی به ویژه خشکسالیهای

میزان انتشار دی اکسید کربن و سایر گازهای گلخانهای را به

متوالی و شدید را مهمترین عامل بیابان زایی میدانند

اتمسفر افزایش داد (امیری و اسالمیان.)2009 ،

(سالیناس و مندیتا )2012 ،3که به ویژه در مناطق خاورمیانه،

افزایش رشد جمعیت جهانی سبب تغییر کاربری اراضی،
جنگلزدایی ،افزایش فعالیتهای کشاورزی و دامداری شده
و تولید بیش از اندازه ضایعات مایع و جامد منجر به بسیاری
از مشکالت زیست محیطی مخصوصا تغییر اقلیم گردیده
است (امیری و اسالمیان.)2009 ،
با استفاده از مدلهای جوی ،پیش بینی شده است که
افزایش دمای کرهی زمین از  1درجه به  3/5درجه سلسیوس
* نگارنده رابط:

شمال آفریقا ،استرالیا و آمریکای التین گسترش یافته است
(برنا و همکاران .)1389 ،در واقع این پدیده ،یک پدیده
اقلیمی برگشتپذیر و واقعیتی اجتناب ناپذیر در اقلیمهای
مختلف است که در اثر کمبود بارندگی طی یک دوره
زمانی کوتاه بروز میکند (یزدانی و همکاران .)1390
دانشمندان علم آب و هواشناسی به منظور ارزیابی و پایش
خشکسالی ،شاخصهای متعددی را ارائه کردهاند که هریک
masoudi@shiraz.ac.ir
)1- Standard Index of Annual Precipitation (SIAP
)2- Percent of Normal Precipitation Index (PNPI
3- Salinas and Mendieta
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از این شاخصها براساس به کارگیری متغیرهای هواشناسی

اختصاصی و همکاران ( )1386شاخص رطوبتی

و روشهای محاسباتی متفاوتی طراحی شدهاند (ریچارد 1و

دومارتن را به منظور بررسی تغییرات اقلیمی در دشت یزد در

همکاران )2002 ،در واقع یکی از اقدامات مهم و اساسی در

طی  50سال اخیر ( )1954-2004را مورد بررسی قرار دادند

مطالعات خشکسالی و ترسالی در هر منطقه تعیین شاخص

و نتایج مطالعات بیانگر کاهش بارش و افزایش دماست که

هایی است که بتوان براساس آن ها میزان شدت و تداوم

به عنوان زنگ خطر بیابانزایی در منطقه تلقی میشود.

خشکسالی و ترسالی را ارزیابی کرد (ناصرزاده و احمدی،
.)1391

عرفانیان و علیزاده در سال  ،1388جهت بررسی پهنه
بندی اقلیمی در استان خراسان ،از روش دومارتن استفاده

مطالعات متنوعی در زمینه تغییر اقلیم و خشکسالی

کردند؛ نتایج آنان نشان داد که حدود  26درصد از مساحت

صورت گرفته است .پژوهشهای آشکارسازی تغییر اقلیم

استان نیمهخشک و  74درصد خشک و بسیار خشک هستند

( ،2)CCDPدر دهمین جلسه کمیسیون

اقلیمشناسیWMO

3

(لیسبون ،آوریل  )1989شروع و در کنگره ششم در ماه می
سال  1991مورد بحث بیشتر قرار گرفت.

که بیشتر دربرگیرنده قسمتهای جنوبی استان است.
اکبری و اکبری ( )1389تغییرات اقلیمی در مناطق
خشک ،آمار پنجاه ساله ( )1956-2005ایستگاه سینوپتیک

فرجزاده و همکاران ( )1374با بررسی نمایههای مختلف

بیرجند را با استفاده از شاخص خشکی دومارتن مورد

خشکسالی ،نشان دادند که نمایه درصد نرمال بارندگی را به

بررسی قرار دادند .نتایج آنان نشان داد که دما دارای روند

علت سادگی ،جامعیت و انعطافپذیری میتوان به عنوان

افزایشی ،بارندگی از سال  1965تا  1993افزایش یافته و از

نمایه مناسب انتخاب نمود و به بررسی خشکسالیها در

سال  1993به بعد دارای روند کاهشی است .همچنین

داخل کشور پرداخت.

براساس شاخص دومارتن روند خشکی در دشت بیرجند

صراف ( )1382خشکسالی را در غرب ایران با استفاده

( )I=6/45در این دوره دارای روند کاهشی بوده است.

از شاخصهای  6ZSI ،5SPI ،4PNPIو شاخص دهک در

بروغنی و همکاران ( )1394از شاخصهای  PNI ،SPIو

طول دوره آماری  41ساله بارش ماهیانه ایستگاههای سنندج

 ZSIبه منظور پهنه بندی خشکسالی و تعیین بهترین شاخص

و میاندوآب (از سال 1961تا  )2001بررسی کرده و به این

در استان خراسان رضوی استفاده کردند .نتایج حکایت از

نتیجه دست یافت که سالهای  1995 -2001در طول

آن داشت که شاخص خشکسالی  SPIبهترین عملکرد را

دورهی آماری ،از خشک ترین سالها میباشند.

نسبت به شاخصهای دیگر دارد.

برونینی 7و همکاران ( )2001نشان دادند که شاخص

هدف از انجام این تحقیق ،بررسی تغییرات اقلیمی با

 SPIجهت پایش خشکسالی مفید میباشد .آنها همچنین

استفاده از شاخص دومارتن و تغییرات دما و تعیین وقایع

نشان دادند که این شاخص و معادالت توازن آب در مقیاس

خشکسالی با استفاده از شاخص معیار بارندگی ساالنه

ماهانه ،همخوانی خوبی با هم داشته است.

( )SIAPو شاخص درصد نرمال بارندگی ( )PNPIبا استفاده

خلیلی و بذرافشان ( )1382طی بررسی چندین نمایه

از دادههای دما و بارندگی ساالنه ایستگاههای سینوپتیک

خشکسالی هواشناسی در نمونههای اقلیمی مختلف ایران

واقع در استان خراسان رضوی با پایه زمانی مشترک میباشد.

()SIAP

به دلیل همزمان نبودن زمان تأسیس ایستگاهها از دوره

کمترین انحراف معیار ضرایب همبستگی را دارد و بررسی

آماری  23ساله استفاده گردید .همچنین شدت ،مدت و

خشکسالی هواشناسی  SIAPسنجهی بهتری نسبت به سایر

تداوم خشکسالیهای به وقوع پیوسته در طول این دوره نیز

سنجههای خشکسالی است.

مورد بررسی قرار گرفت.

اثبات کرده اند که نمایه معیار بارندگی ساالنه

1- Richard
2- Climate Change Detection Project
3- World Meteorological Organization
4- Percent of Normal Precipitation Index
5- Standardized Precipitation Index
6- Z Score Index
7- Bronini
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مواد و روشها
موقعیت منطقه مورد مطالعه
استان خراسان رضوی در شمال شرق ایران با مساحتی
معادل  118854کیلومتر مربع بین  56درجه و  12دقیقه تا 61
درجه و  30دقیقه طول شرقی  33درجه و  27دقیقه تا 37
درجه و  41دقیقه عرض شمالی قرار دارد .از شمال به
ترکمنستان و استان خراسان شمالی ،از غرب به استان سمنان،
از جنوب غربی و جنوب به استان خراسان جنوبی و از شرق
به افغانستان محدود میشود .براساس گزارش اداره کل
هواشناسی استان خراسان میانگین بارش ساالنه در سطح
استان بین  300تا  400میلیمتر تغییر میکند ولی در مناطق

شکل  -1نقشه تقسیم بندی استان به روش تیسن براساس

جنوبی ،شرقی و مرکزی ،میزان بارندگی کاهش چشمگیری

ایستگاههای مورد استفاده

مییابد و به حدود  150میلیمتر میرسد .استان خراسان
رضوی یکی از مناطق مستعد خشکسالی در کشور محسوب
میشود که هر ساله خسارتهای زیادی را در اثر بروز این
پدیده متحمل میشود (عرفانیان و علیزاده.)1388 ،

در مرحله بعد برای هر ایستگاه در هرسال ،متوسط
بارندگی سالیانه ،دمای سالیانه و شاخص دومارتن (فرمول )1
به عنوان یک شاخص اقلیمی محاسبه گردید (جدول .)2

P

بارش ساالنه بر حسب میلیمتر T ،دمای متوسط ساالنه بر

روش کار

حسب درجه سلیسیوس

بررسی تغییرات اقلیمی
دادههای هواشناسی که در این مطالعه مورد استفاده قرار
گرفت شامل مقدار بارندگی و دمای سالیانه  10ایستگاه
هواشناسی سینوپتیک در استان خراسان رضوی (شکل  )1از

𝑃

() 1

𝑇+10

جدول  -2آمار سالیانه و شاخص دومارتن مربوط به ایستگاه مشهد در
خصوص عوامل مورد بررسی

سال  1368تا  1390در یک دوره آماری  23ساله است که
در جدول  1ارائه شدهاند.

متوسط

سال

جدول  -1ایستگاههای هواشناسی واقع در منطقه مطالعاتی
متوسط

متوسط درجه

شاخص

بارندگی ()mm

حرارت ()C°

دومارتن

15/4

9/35
10/52

ردیف

1

مشهد

235/8

2

تربت حیدریه

252/4

14/1

3

سبزوار

183/8

18/2

6/56

4

گناباد

133/9

17/3

4/92

5

تربت جام

171/9

15/5

6/85

6

نیشابور

236/4

14/4

9/62

7

سرخس

187/8

18

6/72

8

گلمکان

206/6

13/5

8/83

9

قوچان

310/5

12/7

13/7

10

کاشمر

190/7

17/8

6/91

بارندگی
()mm

1368

نام ایستگاه

=𝐼

148/2

متوسط درجه

شاخص

حرارت ()°C

دومارتن

15

19/6

1369

260/2

14/8

7/7

1370

324/2

15/9

11/7

...

...

...

...

1388

276/7

18/9

14/3

1389

155/5

19

20/1

1390

250/7

18/2

16

سپس نمودارهای مربوط به بارندگی سالیانه ،دمای
سالیانه و شاخص دومارتن برای هر ایستگاه ترسیم گردید
(شکل  .)2این نمودارها در واقع نوسانات سالیانه مربوط به
شاخصهای اقلیمی را در دورههای متوالی خشک و
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مرطوب نشان میدهد .با محاسبه میانگین لغزان  5ساله برای

(عرفانیان و علیزاده )1388 ،در این پژوهش نیز با توجه به

هریک ،از شدت نوسانات کاسته شده و روند افزایش یا

اهمیت پدیده خشکسالی و مطالعه آن ،عملکرد شاخصهای

کاهشی آن به خوبی نشان داده میشود .سپس معنی دار

خشکسالی هواشناسی  SIAPو  PNPIجهت ارزیابی شدت،

بودن یا نبودن تغییرات به وقوع پیوسته در خصوص افزایش

روند و تداوم و پهنه بندی آن در استان خراسان رضوی

یا کاهش میزان بارندگی ،درجه حرارت و خشکتر شدن یا

مورد بررسی قرار گرفت.

مرطوب شدن اقلیم هر ایستگاه بااستفاده از شاخص دومارتن

شاخص معیار بارندگی سالیانه ()SIAP

با محاسبه خط برازش و ضریب همبستگی پیرسون در سطح
اطمینان  %95برای هر یک از ایستگاههای هواشناسی تعیین
گردید.

بیشتر شاخصهای خشکسالی برای محیطهای متفاوت از
اقلیم ایران طراحی شدهاند .خلیلی و بذر افشان ( )1382طی
بررسی چندین نمایه خشکسالی هواشناسی در نمونههای

بارندگی

روند تغییرات بارندگی در مشهد
y = -3.8658x + 275.96
***R² = 0.5846

1388
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0

اقلیمی مختلف ایران بیان کردهاند که شاخص خشکسالی
هواشناسی  SIAPشاخص بهتری نسبت به سایر شاخصهای
خشکسالیها است که به منظور بررسی روند خشکسالیها و
ترسالیها در گستره ایران معادله آن به صورت زیر ارائه شده
است (صراف و امامقلیزاده1385 ،؛ خلیلی:)1377 ،
Pi  P
SD

سال
دما

روند تغییرات دما در مشهد

18
y = 0.1056x + 14.339
***R² = 0.5571

16
14

1388

1386

1384

1382

1380

1378

1376

1374

1372

1370

12

سال

()2
که در آن  Pبارندگی سالیانه P̅ ،میانگین و
i

I

روند تغییرات شاخص دومارتن در مشهد
y = -0.1882x + 11.272
***R² = 0.6172

12
8

4
1388

1386

1384

1382

1380

1378

1376

1374

1372

1370

0

سال

شکل  -2روند تغییرات شاخصهای اقلیمی در ایستگاه سینوپتیک
مشهد (***  :معنیداری در سطح )0/001

خشکسالی
یکی از اقدامات مهم و اساسی در مطالعات خشکسالی
در هر منطقه ،تعیین شاخصهایی است که بتوان براساس
آنها میزان شدت ،تداوم و روند خشکسالی را ارزیابی نمود

SD

انحراف معیار سری بارندگی است .طبقهبندی شاخص
 SIAPدر جدول  3آمده است.
جدول  -3طبقات مختلف شاخص SIAP

(کاردانمقدم و همکاران)1388 ،
طبقات شدت خشکسالی

16

SIAP 

شاخص معیار بارندگی ساالنه
()SIAP

نرمال

 -0/25تا +0/25

خشکسالی ضعیف

 -0/52تا -0/25

خشکسالی متوسط

 -0/84تا -0/52

خشکسالی شدید

 -1/28تا 0/84

خشکسالی بسیار شدید

کمتر از -1/28

با بررسی آمار مربوط به ایستگاههای سینوپتیک ،با
استفاده از فرمول ( ،)2مقادیر  SIAPساالنه مشخص شده و
پس از آن کالس خطر شدت خشکسالی مربوط به آن با
توجه به جدول  4بر اساس کمترین مقدار تعیین شده برای
 SIAPمشخص گردید .سالی خشک محسوب میشود که
مقدار  SIAPدر آن کمتر از  -0/5باشد .طبقهبندی این
شاخص با توجه به شرایط تداوم خشکسالی در جدول 4
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ارائه شده است .در مرحله بعد تقسیم سری دادهها به دو

روند صورت گرفت (اسراری و مسعودی2010 ،؛ اسراری و

دوره برابر برای مقایسه روند افزایش خشکسالیهای دورهی

همکاران .)2012 ،الزم به ذکر است که برآورد حدکثر

دوم نسبت به دورهی اول صورت میگیرد؛ روش کار بدین

شدت مشاهده شده بر اساس جدول  4صورت گرفت

صورت است که ابتدا درصد خشکسالیها (سالهای

(اسراری و همکاران.)2012 ،

خشک) به کل سالها را در هر دوره تعیین شده سپس با

()3

توجه به فرمول ( )3درصد افزایش خشکسالیها را در هر

درصد نیمه اول−درصد نیمه دوم

𝟎𝟎𝟏 ×

درصد نیمه اول

= روند

دوره بدست میآید و در نهایت براساس جدول  4طبقهبندی
جدول  -4چگونگی تعیین کالسهای خطر برای ارزیابی خشکسالی با استفاده از شاخص ( SIAPاسراری و همکاران)2012 ،
طبقات معیار

بدون خطر()1

خطر کم ()2

خطر متوسط()3

خطر شدید()4

خطر خیلی شدید ()5

حداکثر شدت مشاهده شده

>-0/5

 -0/5تا -0/99

 -1تا -1/49

 -1/5تا -1/99

≤ -2

حداکثر مدت تداوم (سال)

1-0

2

3

5-4

≥6

روند (درصد افزایش)

≤0

32-1

65-33

99-66

≥ 100

شاخص درصد نرمال بارندگی ()PNPI

مقادیر PNPI

کالس

 70-80درصد

خشکسالی جزئی

 55-70درصد

خشکسالی متوسط

 40-55درصد

خشکسالی شدید

کمتر از  40درصد

خشکسالی بسیار شدید

استفاده از این شاخص یکی از سادهترین روشهای
ارزیابی شدت خشکسالی است که برای بیان اولیه این پدیده
مفید است .این شاخص یکی از مهمترین شاخصهایی است
که برای ارزیابی خشکسالی مورد استفاده قرار میگیرد و از

با بررسی آمار مربوط به ایستگاههای سینوپتیک ،با

تقسیم میزان بارندگی رخ داده بر مقدار بارندگی نرمال

استفاده از فرمول ( ،)4مقادیر  PNPIساالنه مشخص گردید.

بدست آمده و برحسب درصد بیان میشود (برنا و همکاران،

سالی خشک محسوب میشود که مقدار  PNPIدر آن کمتر

 )1389معادلهی این شاخص به شرح ذیل میباشد:
()4

Pi
100
P

از  80درصد باشد که طبقهبندی این شاخص در جدول 6

PNPI 

ارائه شده است .پس از آن کالس خطر شدت خشکسالی

که در آن  Piبارندگی سالیانه ̅P ،میانگین بارندگی است.

مربوط به آن با توجه به جدول  6براساس کمترین مقدار

طبقات مختلف این نمایه در جدول  5ارائه شده است.

تعیین شده برای  PNPIمشخص گردید .در مرحله بعد روند
خشکسالی براساس روش ذکر شده برای شاخص ()SIAP

جدول  -5طبقهبندی شاخص درصد نرمال
(کریمی و همکاران)1389 ،

فرمول ( )3محاسبه گردید.

جدول -6چگونگی تعیین کالسهای خطر برای ارزیابی خشکسالی با استفاده از شاخص ( PNPIاسراری و مسعودی)2011 ،
طبقات معیار

بدون خطر()1

خطر کم ()2

خطر متوسط()3

خطر شدید()4

خطر خیلی شدید ()5

حداکثر شدت مشاهده شده

>80

 80تا 71

 70تا 55

 55تا 41

≤40

حداکثر مدت تداوم (سال)

1-0

2

3

5-4

≥6

روند (درصد افزایش)

≤0

32-1

65-33

99-66

≥ 100
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ارزیابی خطر خشکسالی و تغییر اقلیم در استان خراسان رضوی

توجه به شاخصهای  SIAPو  PNPIبدست آمد.

در نهایت با استفاده از جدول  7نقشه خطر نهایی
خشکسالی با محاسبه میانگین حسابی کالس خطر شدت،

((/3 )5کالس شدت+کالس تداوم+کالس روند)=درجه خطر

تداوم و روند براساس فرمول  5در استان خراسان رضوی با

جدول  -7چگونگی تعیین کالسهای نهایی خطر برای ارزیابی خشکسالی
طبقات معیار

خطر نهایی خشکسالی

کالس 1

کالس 2

کالس 3

کالس 4

کالس 5

(بدون خطر)

(کم خطر)

(خطر متوسط)

(خطر شدید)

(خطرخیلی شدید)

 1تا 1/49

 1/5تا 2/49

 2/5تا 3/49

 3/5تا 4/49

≥ 4/5

نقشه خطر تغییرات اقلیمی با استفاده از روش تیسن در محیط

نتایج
نتایج حاصل از آنالیز رگرسیون خطی عوامل اقلیمی در

 GISبدست آمد .در نهایت با استفاده از دادههای جداول  8و

طول این دوره آماری در ایستگاههای هواشناسی بر اساس

 9نقشه خطر تغییرات اقلیمی در استان خراسان رضوی بدست

جدول  8میباشد .در نهایت با استفاده از جدول  9میزان

آمد(شکل .)3

خطر حاصل از تغییرات عوامل اقلیمی برآورد گردیده و
جدول  -8روند تغییرات عوامل اقلیمی در هر ایستگاه
ردیف

نام ایستگاه

روند تغییرات بارندگی

روند تغییرات دما

روند تغییرات شاخص دومارتن

1

مشهد

کاهش در سطح 0.001

گرمتر شدن در سطح 0.001

خشکتر در سطح 0.001

2

تربت حیدریه

کاهش در سطح 0.001

گرمتر شدن در سطح 0.001

خشکتر در سطح 0.001

3

سبزوار

بدون تغییر

بدون تغییر

بدون تغییر

4

گناباد

کاهش در سطح 0.001

گرمتر شدن در سطح 0.001

خشکتر در سطح 0.001

5

تربت جام

کاهش در سطح 0.01

گرمتر شدن در سطح 0.001

خشکتر در سطح 0.001

6

نیشابور

بدون تغییر

گرمتر شدن در سطح 0.001

بدون تغییر

7

سرخس

کاهش در سطح 0.05

گرمتر شدن در سطح 0.001

خشکتر در سطح 0.01

8

گلمکان

کاهش در سطح 0.01

گرمتر شدن در سطح 0.001

خشکتر در سطح 0.01

9

قوچان

بدون تغییر

گرمتر شدن در سطح 0.01

بدون تغییر

10

کاشمر

کاهش در سطح 0.001

گرمتر شدن در سطح 0.001

خشکتر در سطح 0.001

جدول  -9چگونگی تعیین کالسهای خطر برای ارزیابی روند تغییرات عوامل اقلیمی (اسراری و مسعودی)2010 ،
تشریح کالس

توصیف

کالس خطر

بدون تغییر در دما و اقلیم

بی خطر

1

تغییر معنی دار در افزایش دما (افزایش دما مساوی و کمتر از  1درجه سانتیگراد در  100سال)

کم خطر

2

تغییر معنی دار در افزایش دما (افزایش دما بین  1تا  4درجه در  100سال)

خطر متوسط

3

خطر شدید

4

خطر خیلی شدید

5

تغییر معنی دار در افزایش دما (افزایش دما بیشتر از  4درجه در  100سال) یا
تغییر معنی دار در خشکتر شدن اقلیم (کاهش ضریب دومارتن)
تغییر معنی دار در افزایش دما (افزایش دما بیشتر از  4درجه در  100سال) و
تغییر معنی دار در خشکتر شدن اقلیم (کاهش ضریب دومارتن)
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شکل  -3نقشه خطر تغییرات اقلیمی در استان خراسان رضوی

 )1شدت خشکسالی بر اساس شاخص SIAP

گسترش طبقات خطر نشان میدهد که به ترتیب ،12/8
 11/1و  76درصد از منطقه در طبقه بدون خطر ،خطر شدید
و خیلی شدید قرار گرفته است لذا میتوان گفت تغییر اقلیم
منطقه به سمت خشک و گرمتر شدن در افزایش پدیده
بیابانزایی در منطقه از نقش بسزایی برخوردار است که این
عامل تا حد زیادی از کنترل انسان خارج شده است و بایستی
برای بهبود سایر عوامل تأثیرگذار (مانند پایش منظم و
اجرایی شدن این قبیل پژوهشها) تمهیداتی اندیشیده شود تا
از شدت عمل فرآیند تغییرات اقلیمی کاسته شود.
بررسی خطر خشکسالی در استان خراسان رضوی با

 )2تداوم خشکسالی بر اساس شاخص SIAP

استفاده از شاخصهای  SIAPو  PNPIاز نظر شدت ،تداوم
و روند خشکسالی صورت گرفت و نتایج بدست آمده
براساس جداول  4و  6نقشه خطر برای شدت ،تداوم و روند
خشکسالی (اشکال  4و  )5بدست آمد.

 )3روند خشکسالی بر اساس شاخص SIAP

شکل  -4شدت ،تداوم و روند فرآیند خشکسالی

67

68
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براساس شاخص SIAP

مسعود مسعودی ،زهره اعصار

اساس اشکال  6و  7میباشد.

 )1شدت خشکسالی بر اساس شاخص PNPI
شکل  -6نقشه نهایی خطر خشکسالی براساس شاخص SIAP

گسترش طبقات خطر در نقشه نهایی خشکسالی براساس
شاخص  SIAPنشان میدهد که به ترتیب  64/4 ،30/7و 4/9
درصد تحت تأثیر خطر کم ،متوسط و خطر شدید قرار
میگیرد .وقوع خشکسالیهای پی در پی با شدت و تداوم
زیاد منجر به تغییر شرایط محیطی گردیده و مناطق مختلف
را در معرض پدیده بیابانزایی قرار میدهد (یزدانی و
همکاران.)1390 ،
 )2تداوم خشکسالی براساس شاخصPNPI

شکل  -7نقشه نهایی خطر خشکسالی براساس شاخص PNPI
 )3روند خشکسالی بر اساس شاخص PNPI

گسترش طبقات خطر در نقشه نهایی خشکسالی براساس

شکل -5شدت ،تداوم و روند فرآیند خشکسالی

شاخص  PNPIنشان میدهد که به ترتیب  19/9 ،30/7و

براساس شاخص PNPI

49/3درصد تحت تأثیر خطر کم ،متوسط و خطر شدید قرار

نقشه نهایی خطر خشکسالی در استان خراسان رضوی بر

دارد.
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69

نتاج حاصل از بررسی خشکسالی نشان میدهد که رابطه

این تحقیق با استفاده از آمار بارندگی و دمای سالیانه 10
ایستگاه سینوپتیک واقع در استان خراسان رضوی در طی
دوره آماری  23ساله ( )1368-1391و با آنالیزهای صورت
گرفته براساس معنی دار بودن یا نبودن تغییرات اقلیمی با
محاسبه رگرسیون انجام گرفت .شکل  3نشان میدهد که
بخش وسیعی از استان از نظر تغییرات اقلیمی به وقوع پیوسته
در معرض خطر شدید قرار دارد .میزان تغیرات به وقوع
پیوسته در خصوص افزایش یا کاهش بارندگی و دمای
سالیانه و همچنین خشکتر یا مرطوبتر شدن مناطق با استفاده
از شاخص رطوبتی دومارتن در شکل  8نشان داده شده
است .در نهایت درصد گسترش طبقات خطر ناشی از تغییر
اقلیم در استان خراسان رضوی نشان میدهد که بترتیب ،76
 11/1و  12/8درصد از استان تحت تاثیر خطر خیلی شدید،
شدید و بدون خطر قرار گرفته است .همچنین نتایج حاصل

نزدیکی میان تغییرات اقلیمی و پدیده خشکسالی وجود
دارد .براساس شاخص  SIAPدر خصوص پهنهبندی شدت،
تداوم و روند خشکسالی تفاوتهای بیشتری وجود دارد
(شکل  )9در حالیکه براساس شاخص  PNPIاین تفاوت
کمتر به چشم میآید (شکل  ،)10که این مسئله ممکن است
به دلیل تفاوت در روش و نحوه ارزیابی باشد .بررسی دوره-
های خشک با استفاده از شاخص  SIAPدر سطح استان
خراسان رضوی نشان میدهد که در سالهای اخیر ضمن
افزایش تداوم خشکیها تا حدودی از شدت آنها کاسته
شده است که این نتایج با نتایج مطالعه یزدانی و همکاران
( )1390مطابقت دارد .بررسی خشکسالیها در استان
خراسان رضوی نیز نشان میدهد که مناطق جنوبی استان
نسبت به مناطق دیگر بیشتر در معرض خشکسالیهای
طوالنی مدت قرار دارند.

از جدول  8نشان میدهدکه در اکثر مناطق استان ،روند

همچنین عرفانیان و علیزاده ( )1388در بررسی

تغییرات اقلیمی ناشی از بررسی دما و بارندگی کامال معنی-

خشکسالی در استان خراسان رضوی از شاخص درصد نرمال

دار بوده و تنها شهرستانهای سبزوار ،نیشابور و قوچان دارای

بارندگی ( )PNPIاستفاده نمودند .نتایج آنان نشان داد که با

شرایط طبیعی و بدون تغییر بوده است که با نتایج تحقیق

پیشروی به سمت جنوب و غرب استان بر درصد خشکسالی-

عرفانیان و علیزاده ( )1388مطابقت دارد.

ها افزوده میشود که با نتایج بدست آمده در این تحقیق
هماهنگی دارد.

روند تغییرات دما
80
60

40
20

درصد گسترش تغییرات دما

100

0
بدون تغییر

میدهد که بخش وسیعی از استان ( )%64در وضعیت
خشکسالی متوسط و شدید قرار دارند %28 .دارای
خشکسالی ضعیف و تنها  %8در وضعیت نزدیک نرمال به
سر میبرند (عرفانیان و علیزاده )1388 ،که افزایش درصد

افزایش دما

گستره دارای خشکسالی شدید در طی سالهای اخیر را نشان

روند تغییرات بارندگی
70
60
50
40
30
20
10

درصد گسترش تغییرات بارندگی

80

0
بدون تغییر

همچنین پهنهبندی شاخص  PNPIدر سال  ،1384نشان

کاهش بارندگی

میدهد.
از نتایج پهنهبندی میتوان به موضعی بودن پدیده
خشکسالی اشاره نمود به طوری که کالس خطر خشکسالی
در برخی از ایستگاهها با هم یکی نبوده و تفاوت بین آنها
در بعضی مناطق زیاد است .به طور کل براساس شاخص

شکل  -8درصد گسترش شاخصهای اقلیمی مختلف در استان خراسان

 SIAPبه ترتیب  64/4 ،4/9و  30/7درصد تحت تاثیر خطر

رضوی

شدید ،متوسط و خطر کم قرار می گیرد و براساس شاخص

70

مسعود مسعودی ،زهره اعصار

ارزیابی خطر خشکسالی و تغییر اقلیم در استان خراسان رضوی

 PNPIبه ترتیب  19/9 ،49/3و  30/7درصد تحت تاثیر خطر

در منطقه مورد مطالعه می توان به "کاهش میزان ،شدت و

شدید ،متوسط وخطر کم قرار می گیرد.
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