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ABSTRACT
The present study aimed to investigate the periodic behavior, frequency and severity of drought along with
introducing one or several adopted indices for each climate region in Iran. Daily data of 42 synoptic weather
stations for a 23-year statistical period (1993-2016) were used in this study. Using the "efficient measure"
hypothesis, the drought characteristics of each climate zones were investigated in the country. The years 19992000 in the arid zone and 2007-08 in other climate types were considered as a year of widespread drought
throughout the country. According to "efficient measure", the results showed that the percentage of normal
precipitation index (PNPI) was not a suitable indicator, especially for humid regions. Whereas, the standardized
Precipitation Evapotranspiration index (SPEI) showed better performance on drought monitoring in wetter
regions. Unlike the performance of other indices, the standardized precipitation index (SPI) had the same results
in drought monitoring in all climates. This finding does not seem logical and indicates that the use of SPI should
be done more carefully. With regard to the droughts persistence, except for the Chinese-Z index which in some
cases showed completely opposite results in the wetter and dry periods, not all indices differed significantly. In
addition, the results of this study revealed that the pattern of drought changes was not periodic.
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مطالعه تطبيقی کارايی برخی نمايههای خشکسالی هواشناسی در مناطق مختلف اقليمی ايران
سعيد بازگير* ،1ابراهيم اسعدی اسکويی ،2فائزه عباسی ،1پرويز رضازاده ،3مسعود حقيقت
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 .1گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .2گروه هواشناسی کشاورزی ،پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ،تهران ،ایران.
 .3سازمان هواشناسی کشور ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/1/30 :تاریخ بازنگری -1399/7/2 :تاریخ تصویب)1399/7/6 :

چکيده
هدف از این مطالعه ،بررسی رفتار دوره ای خشکسالی و شناسایی فراوانی و شدت خشکسالی به همراه معرفی یک یا چند
نمایه سازگار برای نواحی اقلیمی در کشور بوده است .از دادههای روزانه  42ایستگاه همدیدی در دوره آماری  23ساله
( )1372-1395استفاده شد .به کمک "سنجه کارآمد" ویژگی خشکسالی در هر یک از پهنههای اقلیمی کشور بررسی شد.
نتایج نشان داد که خشکسالیهای رخ داده در طبقه متوسط قرار میگیرند .سال  1378-79در پهنه خشک و 1386-87
در سایر پهنه ها به عنوان سالی با خشکسالی گسترده در کل کشور در نظر گرفته شدند .بر اساس "سنجه کارآمد" ،نتایج
به دست آمده نشان داد که نمایه درصد نرمال بارش ( ،)PNPIشاخص مناسبی به ویژه برای مناطق مرطوب نبود .در حالیکه
نمایه تبخیر و تعرق -بارش استانداردشده ( ،)SPEIشرایط خشکسالی در مناطق مرطوبتر را بهتر نشان داد .نتایج این
پژوهش نشان داد که بر خالف رفتار دیگر نمایهها ،نمایه بارش استاندارد شده ( )SPIدر پایش خشکسالی در تمامی طبقات
اقلیمی نتایج یکسانی داشته است .به نظر می رسد نتیجه مذکور منطقی نبوده و بیانگر این موضوع است که استفاده از SPI
بایستی با دقت بیشتری صورت گیرد .در خصوص تداوم خشکسالیها به جزء نمایه  Zچینی ،که در برخی موارد ،در تعیین
دورههای تر و خشک نتایج کامالً معکوسی را نشان داد تمامی نمایهها تفاوت چندانی با یکدیگر نداشتند .همچنین نتایج
این پژوهش نشان داد که الگوی تغییرات خشکسالی ،دورهای نبود.
واژههای کليدی :خشکسالی هواشناسی ،نمایه بارش استاندارد شده ،طبقهبندی اقلیمی.

مقدمه
خشکسالی پدیدهای متناوب است و به عنوان یک مخاطره طبیعی
پس از یک دوره طوالنی کم بارشی و یا بیبارشی با اثرات
اقتصادی -اجتماعی و زیست محیطی آشکار میشود .تعریف
یکسانی از خشکسالی وجود ندارد ،چرا که اثرات آن در مناطق
مختلف ،متفاوت است .در میان تعاریف بیان شده ،تعریفی که
مقبولتر و منطقیتر به نظر میرسد عبارت از یک دوره خشک
که در اثر کمبود بارش رخ میدهد .برخی منابع در بیان کمّی
شرایط خشک به کمبود  75درصدی بارش از میانگین بلند مدت
اشاره کردهاند ( .)Mishra & Singh, 2010مرور پژوهشهای انجام
شده در این زمینه نشان میدهد که در بیشتر مطالعات به بررسی
یک یا چند نمایه خشکسالی رایج ( SPI1, DI2, CZI3, MCZI4,

 )ZSI5با هدف مطالعه کارایی نمایهها برای پهنهبندی شدت
خشکسالی در یک منطقه بدون در نظر گرفتن نوع اقلیم پرداخته
شده است ( ;Shakiba et al., 2010; Karimi et al., 2011
Naserzade & Ahmadi, 2012; Piri et al., 2013; Farajzadeh
 .)& Ahmadian, 2014; Sarisarraf et al., 2016براساس

مطالعات انجام شده در ایران ،حدود  70درصد بارش تبخیر
میشود .تابش ،دما ،سرعت باد و رطوبت نسبی چهار پارامتر اصلی
اثرگذار بر تبخیروتعرق هستند .مساعد بودن این عوامل در کشور
به خصوص ایران مرکزی باعث شده تا میزان تبخیروتعرق خیلی
بیش از حد نرمال باشد ( .)Asadi Zarch et al., 2009از اینرو
برخی از پژوهشگران در نظر گرفتن سایر متغیرها از جمله دما و
تبخیر را در کنار بارش از ضروریات پایش خشکسالی معرفی
کردند و معتقدند این امر هماهنگی زیادی با اقلیم ایران دارد.

* نویسنده مسئولsbazgeer@ut.ac.ir :
1Standardized Precipitation Index
2 Deciles Index
3 China-Z Index
4 Modified China-Z Index
5 Z- Score Index
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پالمر(Darand, 1

توجه به نمایههایی نظیر شدت خشکسالی
) ،2015خشکسالی موثر ، (Morid et al., 2006)2نمایه
تبخیروتعرق -بارش استانداردشده (Beguería et al., 2014; 3
) Vicente-Serreno et al., 2010و نمایه شناسایی خشکسالی
 ، (Asadi Zarch et al., 2009)4در همین راستا بوده است .برخی
دیگر از پژوهشها نیز با بهرهگیری از روشهای آماری نظیر تجزیه
به مولفههای اصلی و یا تحلیل خوشهای تالش کردند تا برتری
استفاده از نمایههای چندمتغیره را در مطالعات خشکسالی نشان
دهند که برای نمونه میتوان به پژوهشهای Bazrafshan et al.,
Dehban et al., 2015; Hao & AghaKouchak, 2013, 2014

اشاره کرد .هرچند سایر متغیرها نقش مهمی در وقوع و تداوم
خشکسالی دارند ،با اینحال به نظر میرسد بارش همچنان
مهمترین عامل در تعیینِ آغاز ،شدت و خاتمه خشکسالیها باشد.
در برخی مطالعات نیز از روش دورسنجی برای دستیابی به نتایج
دقیقتر استفاده شد .)(Zarei et al., 2013پژوهشگران این حوزه
مطالعاتی معتقدند که خشکسالی اثرات منفی آشکار بر پوشش
گیاهی دارد و تغییراتِ پیوستهی پوشش گیاهی میتواند برای
تشخیص ،پایش و ارزیابی این پدیده راهگشا باشد ،بنابراین می-
توان به نتایج مناسب و موثرتر برای مدلسازی خشکسالی دست
یافت ( .)Heim, 2002در دهههای اخیر مدلهای زیادی به کمک
سنجش از دور در ارتباط با پایش خشکسالی ارائه شده که عموماً
بر پایه نمایههای گیاهی ،دمای سطح زمین ،محتوای آبِ گیاه و
وضعیت گیاه هستند .برخی از نمایه ها عبارتند از:
(،)NDWI8( ،)TCI7( ،)SAVI6( ،)NDVIA5( ،)NDVI(،)VCI
( .)MPDI12(،)IDI11( ،)DSI10( ،)VTCI9مروری بر تحقیقات
انجام شده با رویکرد سنجش از دور نشان میدهد که فراوانی
ارزیابی کارایی نمایههای ماهوارهای در مطالعات مختلف ،روند
افزایشی داشته است(Ebrahimzadeh et al., 2013; Fazel .

 )Bazrafshan, 2003ولی تا کنون مطالعهای در خصوص پایش
خشکسالی در قالب پهنههای اقلیمی در ایران انجام نشده است.
از این رو در این تحقیق تالش شده است تا ضمن آشکارسازی
رفتار دورهای خشکسالی ساالنه و همچنین شناسایی فراوانی
درجات مختلف خشکسالی با استفاده از نمایههای پرکاربرد
هواشناسی ،نقاط ضعف و قوت آنها شناسایی و برای هر ناحیه
اقلیمی کشور یک یا چند نمایه سازگار معرفی شود.

مواد و روشها
در این مطالعه از دادههای روزانه بارش ،دمای کمینه و بیشینه،
رطوبت نسبی ،ساعات آفتابی و سرعت باد  42ایستگاه همدیدی
کشور در یک دوره آماری  23ساله ( )1395-1372برای محاسبه
نمایههای خشکسالی هواشناسی استفاده شد (جدول  .)1در ابتدا
کیفیت دادهها توسط آزمونهای مختلف همگنی ارزیابی شدند
(.)Bazgeer et al., 2019
جدول  -1نمايههای پايش خشکسالی و روابط محاسباتی آنها*
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;Dehkordi et al., 2016; Rezaei Moghaddam et al., 2012
Quiring and Ganesh, 2010; Zhang & Jia, 2013; Du et al.,
)  2013شالودهی نمایههای خشکسالی مبتنی بر فرضیه صادق

 Zچینی
(Kendall and Stuart,
)1977

بودن آنها در اقلیمهای مشابه است .با توجه به تنوع اقلیمیِ ایران،
نمیتوان یک نمایه خاص را برای پایش خشکسالی هواشناسی در
کل کشور معرفی کرد .اگر چه خلیلی و بذرافشان پایش
خشکسالی در  9ایستگاه هواشناسی به نمایندگی از اقلیمهای
مختلف در کشور را به صورت نقطهای انجام دادهاند ( Khalili and

*ميانگين بارندگی Pi ،بارندگی سال مورد نظر  i ،مقياس زمانی مورد مطالعه،

(1Palmer Drought Severity Index )PDSI
)2 Effective Drought Index (EDI
(3 Standardized Precipitation Evapotranspiration Index )SPEI
)4 Reconnaissance Drought Index (RDI
)5 Normalized Difference Vegetation Index Anomalistic (NDVIA
)6 Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI
)7 Temperature Condition Index (TCI

̅ 3
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موقعیت جغرافیایی ایستگاههای هواشناسی همدید مورد
بررسی به همراه طبقات اقلیمی در شکل ( )1نشان داده شده
است .معیار پهنهبندی اقلیمی در نقشه مذکور روش تورنث ویت
و متر 13میباشد ) .(INSF, 2017در این روش برای طبقهبندی
)8 Normalized Difference Water Index (NDWI
)9 Vegetation Temperature Condition Index (VTCI
)10 Drought Severity Index (DSI
)11 Index of Drought Impact (IDI
)12 Modified Perpendicular Drought Index (MPDI
13 Thornthwaite and Mather
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اقلیمی مناطق مختلف ،تبخیروتعرق واقعی ،کمبود رطوبتی خاک
و آب مازاد محاسبه و از این طریق ،ترازمندی رطوبتی خاک
بدست میآید ( .)Goodarzi et al., 2015براین اساس ،ارتباط
نزدیکی بین میانگین ماهانه دمای هوا و میزان تقاضای آب مورد
نیاز که می توان آن را فعل و انفعال تبخیروتعرق نامید وجود دارد.
در این بخش تالش شد تا ضمن ارزیابی کارایی نمایههای
خشکسالی توسط فرضیه " سنجه کارآمد برای پایش خشکسالی"،
ویژگی هر یک از طبقات خشکسالی (شدت ،مدت و فراوانی) نیز
در هر یک از پهنههای اقلیمی کشور به تفکیک بررسی شود .برای
محاسبه " سنجه کارآمد پایش خشکسالی" ،ابتدا کمینه مقادیر
بارندگی در هر یک از سالهای آبی ایستگاههای هواشناسی
مشخص و سپس با در نظر گرفتن یک دوره مشترک آماری ،این

سنجه برای هر ایستگاه به صورت میانگین اقلیمی محاسبه
میشود .در مرحله بعد ارزیابی رفتار هر یک از نمایههای
خشکسالی با کمینه بارش اقلیمی مقایسه میگردد .در این فرضیه
کمینه مقدار بارندگی طی یک دوره بلندمدت اقلیمی
منعکسکننده خشکسالی هواشناسی شدید یا بسیار شدید است
که در منطقه تحت بررسی رخ داده است ( Khalili and
 .)Bazrafshan, 2003برای بررسی و انتخاب بهترین نمایه که
نسبت به تغییرات بارش بیشترین مطابقت را هم در هر پهنه
اقلیمی و هم در کل کشور داشته باشد ،محاسبه نمایهها در مقیاس
ساالنه انجام شد .چون ایستگاههای منتخب در هر طبقه اقلیمی
در یک شرایط اقلیمی مشابهی قرار دارند ،پس باید روند
خشکسالی یکسانی نیز نشان دهند.

شکل  -1موقعيت جغرافيايی ايستگاه های هواشناسی به همراه پهنههای اقليمی ايران به روش تورنث ويت و مَتر )(INSF, 2017

نتايج و بحث

نمایه دیگر نشان میدهند و این در حالی است که شدت

نتایج بررسی سنجه کارآمدی نمایهها در پهنه اقلیمی خشک

خشکسالیهای بدست آمده توسط نمایه  Zچینی ،از شدت

کشور (جدول  )2نشان داد که سه نمایه دهکها ،بارش

کمتری برخوردار بود .در میان تمامی نمایهها ،نمایه تبخیر و

استانداردشده و درصد نرمال بارش ،مقارن با سال رخداد حداقل

تعرق -بارش استانداردشده ،کمترین برآورد را نشان داد و در

بارندگی ،خشکسالی شدید و بسیار شدید را در ایستگاههای

تمامی ایستگاهها ،کیفیت خشکسالی متوسط برآورد شده است.

منتخب در این پهنه آشکار کردند .میتوان گفت این سه نمایه،

این روند در پهنه نیمهخشک کشور (جدول  )3نیز مشاهده

عملکرد بهتری را در نمایش خشکسالیهای شدید نسبت به دو

می شود با این تفاوت که در این طبقه ،نمایه درصد نرمال بارش
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نیز همانند  Zچینی ،شدت خشکسالیها را کمتر برآورد کرده

استانداردشده ،در پهنههای مرطوبتر ،خشکسالی را با شدت باال

است .در سالهای با بارش کمینه در پهنهی نیمهمرطوب خشک

نشان میدهد.در این پژوهش ،همانگونه که پیشتر نیز اشاره

(جدول  ،)4شدت خشکسالی در سه نمایه دهکها ،بارش

شد ،معیار پهنهبندی اقلیمی روش تورنثویت و مَتر ()1955

استانداردشده و  Zچینی ،بسیارشدید برآورد شده است و این در

است .چون طبقه مرطوب (ب) در مناطق کوهستانی کشور دیده

حالی است که نمایه درصد نرمال بارش ،شدت خشکسالی را شدید

میشود ،از اینرو برای انطباق طبقات اقلیمی این روش با واقعیات

و در برخی ایستگاهها متوسط نشان میدهد .در تمامی پهنههای

اقلیمی کشور ،طبقهی مرطوب (ب) تحتعنوان ،مرطوب

اقلیمی مرطوب نیز میتوان این روند را با شدت و ضعفهایی

کوهستانی معرفی شد ( .)INFS, 2017ایستگاههای منتخب در

مشاهده کرد .برای نمونه در پهنه مرطوب (الف) (جدول  ،)5هر

این طبقه شامل کوهرنگ ،مریوان و ایستگاه سردشت است.

سه نمایه (دهکها ،بارش استانداردشده و  Zچینی) ،سالِ کمینه

بررسی ویژگیهای خشکسالی در این طبقه ،حاکی از آن است که

بارش را به عنوان سال وقوعِ شدیدترین خشکسالی نشان میدهند.

این ایستگاهها در بازهزمانی مورد مطالعه ( 96-1395تا -73

درحالیکه نمایه درصد نرمال بارش ،خشکسالی همان ایستگاهها

 ،)1372در سال آبی  ،1386-87کمینهی بارش را دریافت

را متوسط و ضعیف نشان میدهد .براساس نتایج جداول ( 6و )7

کردهاند .از نظر شدت خشکسالیِ ( جدول  )8در اقلیم کوهستانی

هرچند در پهنههای اقلیمی مرطوب (ج) و (د) که از رطوبت

نیز دو نمایه دهکها و بارش استاندارشده در طبقهی بسیار شدید،

باالتری برخوردارند ،از شدت خشکسالیها در تمامی نمایهها کمی

نمایه  zچینی ،شدید و نمایه درصد نرمال بارش در طبقهی

کاسته شده ،با اینحال ،همچنان نمایه درصد نرمال بارش ،وقوع

متوسط قرار دارند.

خشکسالی در این ایستگاهها را با شدت پایین و حتی در برخی

عملکرد نمایههای هواشناسی در پایش خشکسالی در شکل
( )2نشان داده شده است.

موارد نرمال نشان میدهد .در مقابل ،نمایه تبخیروتعرق -بارش

جدول  -2مقادير کمينه بارندگی ،سال رخداد آن و پايش وضعيت خشکسالی (پهنه خشک)

ایستگاه

بارش کمینه

سال رخداد

SPI

DI

CZI

PNPI

SPEI

اصفهان
بیرجند
سبزوار
کرمان
الر
داراب
کاشان
خوروبیابانک
اهواز
دهلران
بندرماهشهر
صفی آباد دزفول
بوشهر
بندرعباس
چابهار
سراوان

40/5
62/3
84/9
58/3
25/7
94/1
51/5
28/64
84/7
104
91/6
128/07
83/89
49/39
1/4
12/36

1386-87
1386-87
1378-79
1386-87
1378-79
1386-87
1378-79
1375-76
1378-88
1390-91
1386-87
1386-87
1372-73
1382-83
1378-79
1382-83

بسیار شدید
شدید
شدید
بسیار شدید
بسیار شدید
بسیار شدید
بسیار شدید
بسیار شدید
بسیار شدید
بسیار شدید
شدید
بسیار شدید
بسیار شدید
بسیار شدید
بسیار شدید
بسیار شدید

بسیار زیاد زیر نرمال
بسیار زیاد زیر نرمال
بسیار زیاد زیر نرمال
بسیار زیاد زیر نرمال
بسیار زیاد زیر نرمال
بسیار زیاد زیر نرمال
بسیار زیاد زیر نرمال
بسیار زیاد زیر نرمال
بسیار زیاد زیر نرمال
بسیار زیاد زیر نرمال
بسیار زیاد زیر نرمال
بسیار زیاد زیر نرمال
بسیار زیاد زیر نرمال
بسیار زیاد زیر نرمال
بسیار زیاد زیر نرمال
بسیار زیاد زیر نرمال

شدید
بسیار شدید
بسیار شدید
شدید
بسیار شدید
بسیار شدید
شدید
شدید
بسیار شدید
بسیار شدید
متوسط
شدید
شدید
متوسط
متوسط
شدید

بسیار شدید
بسیار شدید
شدید
شدید
بسیار شدید
بسیار شدید
بسیار شدید
بسیار شدید
شدید
بسیار شدید
شدید
شدید
بسیار شدید
بسیار شدید
بسیار شدید
بسیار شدید

متوسط
متوسط
نرمال
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
شدید
نرمال
متوسط
متوسط
متوسط
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جدول  -3مقادير کمينه بارندگی ،سال رخداد آن و پايش وضعيت خشکسالی (پهنه نيمه خشک)

ایستگاه

بارش کمینه

سال وقوع

SPI

DI

CZI

PNPI

SPEI

مهرآباد
بجنورد
زنجان
تبریز
مراغه
کرمانشاه
ایالم
خرم آباد
شهرکرد
گرگان
سنندج
همدان

96/01
154/77
173/21
137/41
131/06
170/5
236/3
265/45
138/37
284/16
174/35
170/33

1375-76
1379-80
1377-78
1386-87
1386-87
1386-87
1386-87
1386-87
1386-87
1386-87
1386-87
1377-78

بسیار شدید
بسیار شدید
شدید
بسیار شدید
بسیار شدید
بسیار شدید
بسیار شدید
بسیار شدید
بسیار شدید
بسیار شدید
بسیار شدید
بسیار شدید

بسیار زیاد زیر نرمال
بسیار زیاد زیر نرمال
بسیار زیاد زیر نرمال
بسیار زیاد زیر نرمال
بسیار زیاد زیر نرمال
بسیار زیاد زیر نرمال
بسیار زیاد زیر نرمال
بسیار زیاد زیر نرمال
بسیار زیاد زیر نرمال
بسیار زیاد زیر نرمال
بسیار زیاد زیر نرمال
بسیار زیاد زیر نرمال

شدید
شدید
بسیار شدید
بسیار شدید
شدید
بسیار شدید
شدید
شدید
شدید
بسیار شدید
شدید
شدید

شدید
متوسط
شدید
شدید
شدید
شدید
شدید
متوسط
شدید
شدید
شدید
شدید

متوسط
شدید
متوسط
بسیار شدید
شدید
بسیار شدید
شدید
شدید
شدید
بسیار شدید
شدید
شدید

جدول  -4مقادير کمينه بارندگی ،سال رخداد آن و پايش وضعيت خشکسالی (پهنه نيمه مرطوب خشک)

ایستگاه

بارش کمینه

سال وقوع

SPI

DI

CZI

PNPI

SPEI

پیرانشهر

373/63

1377-78

بسیار شدید

بسیار زیاد زیر نرمال

بسیار شدید

متوسط

شدید

روانسر
لردگان
شمیران

204/97
236/3
223/69

1386-87
1373-74
1375-76

بسیار شدید
بسیار شدید
بسیار شدید

بسیار زیاد زیر نرمال
بسیار زیاد زیر نرمال
بسیار زیاد زیر نرمال

شدید
شدید
بسیار شدید

بسیار شدید
شدید
شدید

شدید
نرمال
متوسط

جدول  -5مقادير کمينه بارندگی ،سال رخداد آن و پايش وضعيت خشکسالی (پهنه مرطوب الف)

ایستگاه

بارش کمینه

سال وقوع

SPI

DI

CZI

PNPI

SPEI

بابلسر

603/95

1377-78

بسیار شدید

بسیار زیاد زیر نرمال

بسیار شدید

متوسط

متوسط

نوشهر
قراخیل

910/57
530/49

1386-87
1386-87

بسیار شدید
بسیار شدید

بسیار زیاد زیر نرمال
بسیار زیاد زیر نرمال

بسیار شدید
شدید

متوسط
کم

بسیار شدید
متوسط

جدول  -6مقادير کمينه بارندگی ،سال رخداد آن و پايش وضعيت خشکسالی (پهنه مرطوب ج)

ایستگاه

بارش کمینه

سال وقوع

SPI

DI

CZI

PNPI

SPEI

رشت
رامسر

1034/58
798/19

1386-87
1373-74

شدید
شدید

بسیار زیاد زیر نرمال
بسیار زیاد زیر نرمال

شدید
متوسط

کم
متوسط

شدید
متوسط

جدول  .7مقادير کمينه بارندگی ،سال رخداد آن و پايش وضعيت خشکسالی (پهنه مرطوب د)

ایستگاه

بارش کمینه

سال وقوع

SPI

DI

CZI

PNPI

SPEI

آستارا
بندرانزلی

793/38
1455/78

1386-87
1388-89

بسیار شدید
شدید

بسیار زیاد زیر نرمال
بسیار زیاد زیر نرمال

بسیار شدید
متوسط

متوسط
نرمال

بسیار شدید
متوسط

جدول  -8مقادير کمينه بارندگی ،سال رخداد آن و پايش وضعيت خشکسالی (پهنه مرطوب کوهستانی)

ایستگاه

بارش کمینه

سال وقوع

SPI

DI

CZI

PNPI

SPEI

کوهرنگ
سردشت
مریوان

770/5
487/1
459/35

1386-87
1386-87
1386-87

بسیار شدید
بسیار شدید
بسیار شدید

بسیار زیاد زیر نرمال
بسیار زیاد زیر نرمال
بسیار زیاد زیر نرمال

شدید
شدید
شدید

متوسط
متوسط
شدید

شدید
شدید
شدید
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شکل  -2نمودار مقايسه عملکرد نمايههای هواشناسی در پايش خشکسالی بر اساس سنجه کارآمدی در اقليم های مختلف

شکل  -3پراکندگی نمايههای پايش خشکسالی هواشناسی در اقليمهای ايران

براین اساس ،در پایش وضعیت خشکسالی نمایه درصد
نرمال بارش ،نمیتواند نمایه مناسبی برای نمایش کیفیت
خشکسالی در مناطق پربارش باشد .از طرفی ،نمایههای  zچینی
و تبخیروتعرق -بارش استانداردشده عملکرد مناسبی در نمایش
شدت خشکسالی برای مناطق کمبارش ندارند .نمایه های بارش
استانداردشده و دهکها در خشکسالیها عملکرد بسیار مناسبی
در تمامی پهنههای اقلیمی داشتهاند .این نتیجه گیری به دور از
منطق علمی بوده و جامعیت یک نمایه در نشان دادن شرایط
خشکسالی آن هم در اقلیم های گوناگون بحث برانگیز می باشد.
در طبقه اقلیمی خشک ،زوج نمایه دهکها با بارش استانداردشده
و نمایه  Zچینی با درصد نرمال از بارش از تطابق بسیار باالیی
برخوردار هستند .ولی با نمایه بارش – تبخیروتعرق اصالح شده
تطابق پایینی دارند .این در حالی است که با افزایش مقدار بارش
و رطوبت در سایر پهنهها ،تطابق نمایه های دهکها و بارش

استانداردشده با تبخیروتعرق -بارش استانداردشده افزایش یافت.
بهلحاظ فراوانی رخداد خشکسالی در تمامی پهنههای اقلیمی نیز
سال  ،1386-87باالترین فراوانی را در کل کشور داشته است.
پس از بررسی کارایی نمایههای خشکسالی ،به بررسی شدت و
فراوانی رخداد خشکسالیها در بازهزمانی مورد مطالعه پرداخته
شد .از ایننظر ،در بازهزمانی مورد مطالعه ،خشکسالیهای به وقوع
پیوسته در طبقه متوسط قرار میگیرند .سال های  1378-79در
پهنه خشک و  1386-87در سایر پهنهها به عنوان سالی با
خشکسالی گسترده در کل کشور دیده میشوند و این وضعیت در
اکثر ایستگاههای کشور حاکم است .دلیل خشکسالی فراگیر این
سال را میتوان به دلیل شکلگیری الگوهای فشاری خاص مانند
حرکت غرب سوی پرفشار عربستان و رودباد جنب حاره دانست.
در بررسی تداوم خشکسالیها نیز میتوان نتیجه گرفت که به جزء
نمایه  Zچینی ،که در برخی موارد ،در تعیین دورههای تر و خشک

 2758تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،51شماره  ،11بهمن ماه 1399

نتایج کامالً معکوسی را نشان میدهد تمامی نمایهها تفاوت
چندانی با یکدیگر ندارند .از این لحاظ ،تغییرپذیری بیشتر نمایه
خشکسالی  Zچینی نسبت به سایر نمایهها از دیگر یافته های این
پژوهش است .در بررسی اینکه آیا تغییرات شدت خشکسالی از
الگوی خاصی پیروی میکند یا نه؟ مشخص شد که الگوی
تغییرات خشکسالی ،دورهای نیست .در شکل ( )3نمایه های
خشکسالی خاص هر یک از اقلیم های کشور نمایش داده شده
است .بدینترتیب در سواحل شمالی کشور نمایه های  CZIو
SPEI؛ در اغلب مناطق شمال غرب و دامنههای زاگرس نمایه
CZI؛ در فالت ایران و بخش مرکزی نمایه  PNPIو در سواحل
جنوبی کشور نیز از شاخص  PNPIمیتوان استفاده نمود.

نتيجهگيری
در این پژوهش ،تالش شد تا با انتخاب ایستگاههایی که نمایندهی
هر طبقه اقلیمی کشور بودند ،کارایی  5نمایه ( دهکها ،بارش
استانداردشده ،درصد نرمال از بارش Z ،چینی و بارش –
تبخیروتعرق اصالحشده) بررسی شود .در بازه زمانی مورد مطالعه
( 1395-96تا  ،)1372-73در سال آبی  1386-87خشکسالی
بسیار شدید در بیشتر پهنههای اقلیمی توسط تمامی نمایههای
پایش خشکسالی ،تایید شده است .حاکمیت الگوهای همدید
فشاری از جمله حرکت غرب سوی پرفشار جنب حاره عربستان،
جابجایی شمال سوی ناوه مدیترانه و گسترش پشته قوی بر روی
کشور سبب شکلگیری خشکسالی گسترده در کشور شده است.
نتایج به دست آمده نشان داد که نمایه درصد نرمال بارش ،شاخص
مناسبی به ویژه برای مناطق مرطوب نیست در حالیکه نمایه
تبخیروتعرق -بارش استانداردشده ،کیفیت خشکسالی در مناطق
مرطوبتر را بهتر نشان میدهد که میتواند دلیلی بر حساسیت
این نمایه نسبت به تغییرات بارش و در نظر گرفتن متغیر دما
باشد .در پژوهش خلیلی و بذر افشان اگر چه نمایه درصد نرمال
بارش ( )PNPIدر اولویت چهارم پایش خشکسالی قرار گرفته است
ولی نمایه مناسبی برای مناطق خشکی مانند یزد معرفی شده
است ( )Khalili and Bazrafshan, 2003که با نتایج تحقیق حاضر
در یک راستا میباشد .نتایج این بخش از پژوهش با نتایج محققانی
که به صورت موردی کارایی شاخص ها را بررسی کردند همخوانی

ندارد ;(Shayegh & Soltani, 2011; Nosrati et al., 2014

) . Naserzade & Ahmadi, 2012; Boroghani et al., 2015در
بیشتر پژوهشهای انجام شده ،نمایه بارش استاندارد شده ()SPI
به عنوان نمایه مناسب برای پایش خشکسالی معرفی شده است .
این در حالی است که این پژوهش نشان داد که هر چند این
شاخص در ظاهر رخداد خشکسالی را آشکار کرد ولی در تمامی
طبقات اقلیمی کشور رفتار یکسانی داشته است و نمیتوان به
نتایج آن اعتماد کرد .در همین راستا برخی از مطالعات  SPIرا از
نظر کاربرد برای اهداف هواشناسی نیز در اولویت اول قرار ندادهاند
که با نتایج این مطالعه همخوانی دارد ( Khalili and Bazrafshan,
 .)2003بهعالوه این نتیجه گیری به دور از منطق علمی بوده و
جامعیت یک نمایه در نشان دادن شرایط خشکسالی آن هم در
اقلیم های گوناگون بحث برانگیز می باشد .در بیشتر پژوهشها
در یک طبقه اقلیمی همگن ،کارایی شاخصها بررسی و هر
شاخصی که شدت خشکسالی را باال نشان داده ،به عنوان شاخصی
کارآمد معرفی شده است ،در حالی که در این پژوهش در مقیاسی
بزرگتر (کشور) و با تنوعی از طبقات اقلیمی ،این پدیده بررسی
شده است .بنابراین لزوماً تعیین شدت خشکسالی توسط یک نمایه
به معنای کارآمدی آن نبوده و این موضوعی است که در بیشتر
پژوهشها صورت گرفته ،مغفول مانده است .در یک نگاه کلی
بایستی اذعان داشت که از محدودیتهای این مطالعه نبود
ایستگاه هایی با دوره آماری بلند مدت بوده که نتایج آن را به
خصوص در خرداقلیمهای مناطق کوهستانی مانند زاگرس با دقت
کمتری مواجه نموده که امید است با گذشت زمان و دیدبانی در
سالهای آتی این مشکل حل شود.

سپاسگزاری
این مقاله در قالب طرح پژوهشی با حمایت مالی صندوق حمایت
از پژوهشگران و فناوران کشور با شماره  95838893مصوب تاریخ
 95/12/1در دانشگاه تهران و با همکاری علمی سازمان هواشناسی
کشور انجام شده که بدین وسیله از صندوق پژوهشگران و فناوران
کشور و همچنین سازمان هواشناسی کشور قدردانی می شود.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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