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آزاده اربابی سبزواری* ،1مهسا فرزانه

 -1دانشیار گروه جغرافیا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اسالمشهر
 -2دکتری تخصصی آب و هواشناسی

چکیده
خشکسالی ،بخشی از نوسانات اقلیم کره زمین است که هرساله بدون توجه به تفاوتهای سیاسی و اقتصادی ،همچنین بدون توجه به هشدار و
مرزهای شناخته شده به وقوع میپیوندد .ایران از جمله کشورهایی است که از نوسان شدید زمانی و مکانی بارش برخوردار است و هر ساله
بخشهای مختلفی از آن تحت تأثیر پدیده خشکسالی قرار دارد .خشکسالی یک بالی طبیعی به شمار میرود؛ زیرا با کمبود آب مرتبط است و
روی منابع آب ،کشاورزی ،سیستم خاک ،اکوسیستمهای طبیعی و نیز بخشهای اقتصادی اجتماعی تأثیر منفی میگذارد  .با شناخت این
پدیده میتوان نسبت به پیشبینی آن امیدوار بود و با آمادگی اثرات زیان بار آن را کاهش داد .طی دهههای اخیر پژوهشگران کشورهای
مختلف برای رفع این مشکالت از پایگاه دادههای شبکهای و سنجشازدوری با قدرت تفکیک مکانی و زمانی باال استفاده میکنند .هدف اصلی
پژوهش حاضر نیز بررسی خشکسالیهای هواشناسی کشور طی یک دوره طوالنیمدت با استفاده از دادههای شبکهای با قدرت تفکیک مکانی و
زمانی مناسب است .روش مورداستفاده در این تحقیق ترکیبی از روشهای آماری ،مدلی است .دادههای مورداستفاده شامل؛ دادههای بارش،
دما ،تبخیر و تعرق  CRUماهانه با قدرت تفکیک مکانی باال ( 0/5 * 0/5درجه جغرافیایی) طی یک دوره طوالنیمدت ( )1966-2015و مدل
رقومی ارتفاع سطح زمین میباشد .نتایج محاسبه خشکسالی نشان داد از نظر زمانی طی دوره ( )2015-1966بهطورکلی بارش دوره سرد سال
روند کاهش دارد ،کاهش بارش در مناطق مختلف کشور عمدتاً از اواخر دهه  90شروع میشود و بهطور پیوسته با گسستهای جزئی تا انتهای
دوره مطالعاتی تداوم یافته است .همچنین مشخص شد که از نظر مکانی طی دوره موردمطالعه جنوب و جنوب شرق ایران با فراوانی و تداوم
باالی خشکسالی در مقیاسهای مختلف زمانی و برخورداری از شدتهای خشکسالی متوسط قابلتوجه و تجربه برخورداری از خشکسالیهای
شدید و حتی بسیار شدید بیشتر نسبت به سایر مناطق ،بحرانیترین نواحی کشور محسوب میشوند.

کلید واژهها :خشکسالی ،دادههای شبکهای ،CRU ،دوره سرد

* نویسنده مسئول09122772923 :
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مقدمه
خشکسالی عبارت است از کاهش آب در دسترس در یک
دوره مشخص در یک محدوده مشخص (بران و رادیر
 .)1985خشکسالی زمانی اتفاق میافتد که کمبود آب هم در
زمان و هم در مکان گسترش یابد (کورییه .)1991 ،دلیل
انسانها به دانستن وضعیت جوی عالقهمند بوده و توجه
خاصی به ناهنجاریهای اقلیمی و مخاطرات آن دارند
(خوشاخالق .)1377 ،این مخاطرات بهشدت اکوسیستمهای
طبیعی و جوامع انسانی را تحت تأثیر قرار میدهند و سبب
بروز خسارات مالی و جانی میشوند(لی و همکاران،2010
 .)1225خشکسالی پدیدهای جهانی است که میتواند در هر
جایی رخ دهد و خسارات قابل توجهی به انسان و
اکوسیستمهای طبیعی وارد آورد ،بنابراین تحقیق و مطالعه در
این زمینه بسیار ضروری میباشد .همچنین این پدیده اقلیمی
جزء پدیدههای است که هر ساله خسارات قابلتوجهی را در
نواحی مختلف این کره خاکی تحمیل مینماید که میتواند
اثرات جدی اقتصادی اجتماعی و زیستمحیطی را به همراه
داشته باشد ،آنچه باعث میگردد این پدیده تبدیل به بال
گردد ،آسیبپذیری بشر نسبت به این پدیده است (جباری
 .)1389خشکسالی از جمله مخاطرات اقلیمی بسیار پیچیده
است که بیش از هر مخاطره دیگر انسان را تحت تأثیر قرار
میدهد (ساباش و همکاران  )2011و بهعنوان یکی از
مزمنترین و از لحاظ اقتصادی زیانبارترین ،مخاطرات طبیعی
شناخته میشود .بهطوریکه در بین بالیای طبیعی تهدیدکننده
انسان و محیط زندگی او ،هم از نظر فراوانی وقوع و هم از
نظر خسارتهای مالی و حتی جانی در رده اول قرار دارد
(قویدل رحیمی .)1384 ،دلیل این امر آن است که از یک
طرف ،خشکسالی بخش جداییناپذیر نوسانات اقلیمی است
که میتواند در هر منطقه جغرافیایی رخ دهد (برنا  )1389و
ساالنه بیش از نیمی از کره زمین در معرض آن قرار دارد
(کوگان  .)1997از طرف دیگر این پدیده ماهیتی بطئی و
خزنده دارد .این بدین معنی است که تعیین شروع و خاتمه
آن مشکل و اثرات آن ممکن است بهتدریج برای یک دوره
طوالنی رویهم انباشته شده و برای سالهای پس از آن نیز
ادامه داشته باشد .ازاینرو خشکسالی بهعنوان مخاطرهای بی
سروصدا بهتدریج و با شدتهای مختلف اکوسیستمهای
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طبیعی و جوامع انسانی را تحت تأثیر قرار میدهد و سبب
بروز خسارات و مشکالت متعددی برای جوامع گیاهی،
جانوری و متعاقب آن انسانها میشود (رحیمی  .)1390ایران
از جمله کشورهایی است که از نوسان شدید زمانی و مکانی
بارش برخوردار است و هر ساله بخشهای مختلفی از آن
تحت تأثیر پدیده خشکسالی قرار دارد .با اینحال اطالعات
جامعی از خصوصیات خشکسالی در نواحی مختلف ایران
وجود ندارد .علت این امر تراکم پائین ایستگاههای
هواشناسی بهویژه در نواحی کوهستانی و بیابانی ایران به
دلیل محدودیتهای اقتصادی و یا جغرافیایی است که منجر
شده نقشههای پایش خشکسالی تهیهشده توسط سازمانها و
محققان در کشور عمدتاً بر مبنای روشهای مختلف درون
یابی تهیه شوند .این در حالی است که نتایج بهدستآمده از
روشهای مختلف درونیابی در مناطق با تراکم پائین
ایستگاههای هواشناسی همواره اختالفهای زیادی را نشان
میدهند و مقدار برآوردی برای این مناطق با مقدار واقعی
فاصله زیادی دارد (واگنر و همکاران .)2012 ،ساختار
خشکسالی ،شامل :شروع ،پایان ،فراوانی و شدت آن میباشد
که به سختی قابل پیشبینی هستند (تاتلی و همکاران،
 .)2011تغییرپذیری ویژگیهای پیشگفته ،خشکسالی را نه
فقط به یک بالی طبیعی بالقوه بلکه به یک پدیده خطرناک
نیز تبدیل کرده است .نخست برای آن که یک مخاطره خزنده
است و بعضی اوقات بیش از چندین سال حضور دارد .دوم
اینکه به وضعیت توپوگرافی خاصی محدود نمیشود و تأثیر
آن میتواند بر مناطق وسیعی گسترش یابد (محمدی .)1387
با توجه به اینکه خشکسالی از ویژگیهای اصلی و تکرار
شونده اقلیم کره زمین و یکی از رخدادهای اصلی و
تأثیرگذار محیطی است که خسارات و مشکالت فراوانی را
برای جوامع بشری ایجاد میکند ،همواره مورد توجه و
بررسی محققان داخلی و خارجی بوده است؛ پژوهشگرانی
چون  Gustavoدر سال  Alam ،2012در سال ،2017
 Zambreskiدر سال  Byakatonda ،2018در سال
 ،2018هاتفی و همکاران در سال  ،1395یوسفی و همکاران
 1396در زمینه خشکسالی کار کردند و در کل نتایج نشان
میدهد که شدت و فراوانی خشکسالی افزایش یافته است.
دما بهعنوان فاکتور اصلی برای تعریف خشکسالی در مناطق
خشک و نیمهخشک و بارش بهعنوان فاکتور اصلی برای

57

نشریه پژوهشهای اقلیم شناسی سال دوازدهم | شماره چهل و هشتم | زمستان  1400

تعریف خشکسالی در مناطق مرطوب تشخیص داده شد.

است و میانگین بلندی آن ،بیش از  1200متر از سطح دریا

ازآنجاکه مطالعه علمی خشکسالی زمینهای برای کاهش اثرات

است .اقلیم ایران بسیار متنوع است و از نیمهگرمسیری تا زیر

این پدیده اقلیمی ایجاد میکند ،بررسی خشکسالی در ایران

شمالگانی را شامل میشود .بلندی ،عرض جغرافیایی،

بهخصوص بر اساس شاخصهای چند متغیره که عالوه بر

تأثیرات دریایی ،بادهای فصلی و نزدیکی به دامنههای

بارش از دیگر پارامترهای اقلیمی برای برآورد خشکسالی

کوهستانی یا بیابانها ،نقش مهمی در نوسانات دمای روزانه و

استفاده میکند بسیار ضروری و حائز اهمیت است .عالوه بر

فصلی در این کشور ایفا میکند ایران با مساحت بالغ بر 1.6

این انجام این مطالعه بر اساس دادههای شبکهای برخوردار از

هزار کیلومترمربع با چندین کشور در جهات جغرافیای

تفکیک مکانی و زمانی باال نظیرGPCC, CRU, TRMM

مختلف دارای مرز مشترک میباشد .مساحت زیاد و وجود

با توجه به تغییرات اقلیمی دهههای اخیر و افزایش نیاز آبی

ویژگیهای طبیعی سبب تنوع ایران شده است .سلسله جبال

در بخشهای مختلف کشور و مقایسه آن با نتایج حاصل از

سر به فلک کشیده البرز با ارتفاع بیش از  5700متر درست

دادههای ایستگاهی اهمیت و ضرورتی دو چندان دارد.

در کنار جلگه ساحلی دریای خزر ،جایی که از سطح
دریاهای آزاد پایینتر است ،قرار دارد .شاید بتوان گفت که
بهترین جلوهگاه این همه تنوع و گوناگونی ،آبوهوای کشور

مواد و روش ها

ایران است .هیچکدام از ویژگیهای جغرافیایی بهاندازه

دادهها و محدوده مورد مطالعه پژوهش

پراکندگی مکانی و زمانی عناصر آب و هوایی ،تنوع نشان

منطقه مورد مطالعه در این تحقیق دربرگیرنده کل کشور ایران

نمیدهند (علیجانی.)1385 ،

است .سرزمین ایران به شکل کلی ،کوهستانی و نیمهخشک

شکل  -1موقعیت جغرافیای ایستگاههای منتخب و پراکنش

روش کار
شاخص  SPEIخشکسالی بیالن آبی را با درنظر گرفتن دما و
تبخیر و تعرق برآورد مینماید(مصطفی زاده و ذبیحی،
 .)1395با توجه به وجود نوسانات شدید در بارشهای
منطقه و کشور ،خشکسالی ها از جمله بالیای طبیعی هستند
که در شرایط نوسان منفی یا به عبارتی کاهش بارشهای جوی
نسبت به میانگین درازمدت رخ میدهند و اثرات زیانباری بر

بخش کشاورزی ،اقتصادی و اجتماعی خواهند گذاشت
(فرجزاده .)1384 ،شاخص استاندارد بارش تبخیر و تعرق
 SPEIاولین بار توسط ویسنته سرانو ( )2010بعنوان یک
شاخص خشکسالﻰ که بویژه براى مطالعات اثر گرمایش
جهانﻰ بر شدت خشکسالﻰ متناسب بود ،مطرح شد .همانند
 SPEI ،PDSIنیز اثر تبخیر و تعرق مرجع را بر شدت
خشکسالﻰ در نظر مﻰگیرد ،اما ماهیت چند عددى SPEI
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شناسایﻰ انواع خشکسالﻰ متفاوت و اثراتش را بر سیستمهاى

میشود .متغیرهای ثانویه(فراوانی روزهای یخبندان ،تبخیر و

گوناگون قادر مﻰسازد (ویسنته سرانو.)2013-2012-

تعرق بالقوه) نیز از شش متغیر اولیه با استفاده از فرمولهای

بنابراین روش  SPEIحساسیت روش  PDSIرا در اندازه

شناختهشده نظیر پنمن -مانتیس برآورد میشود (میری،

گیرى نیاز تبخیرى جو دارد که به سادگﻰ محاسبه مﻰشود و

 .)1395در این پژوهش از دادههای بارش ،دما و تبخیر و

همینطور یک مدل چند عددى (مولتﻰ اسکالر) مانند روش

تعرق برای دوره  1966-2015استفاده میشود.

شاخص استاندارد بارش ( )SPIمﻰباشد .ویسنته سرانو و

این تحقیق ،از نظر هدف ،یک تحقیق کاربردی به شمار

همکاران ( )2012,2011,2010,2010و بیجاریا ()2014

میرود .از نظر ماهیت دادهها ،این پژوهش یک تحقیق کمی

توضیحات کاملﻰ از تئورى پشت  SPEIو جزئیات

است که از طریق گردآوری دادهها و تحلیل آنها با

محاسباتﻰ اش و مقایسه با دیگر شاخصهاى مرسوم

روشهای کمی اقدام به ارائه نتایج مینماید .برای رسیدن به

خشکسالﻰ از جمله  PDSIو  SPIارائه نمودند .روش

هدف پژوهش حاضر از دادههای شبکهای به همراه

محاسباتﻰ  SPEIشبیه  SPIاست .بعالوه  SPEIبعنوان

روشهای آماری استفاده شده است .در ابتدا دادههای

ورودى اختالف بین بارش و تبخیر و تعرق مرجع ()P-ETo

شبکهبندی موسسه  CRUبا قدرت تفکیک مکانی 0/5 × 0/5

را بیشتر از بارش ( )pاستفاده مﻰکند .بیالن آب اقلیمﻰ ،آب

درجه جغرافیایی از سایت نوآ دریافت و با استفاده از

قابل دسترس(( Pرا با نیاز تبخیرى جو ( )EToمقایسه

قابلیتهای سیستم اطالعات جغرافیایی و همچنین نرمافزار

مﻰکند و در نتیجه نسبت به اینکه فقط بارش را در نظر

متلب طی دوره موردمطالعه برای کشور ایران استخراج

بگیرد ،یک شاخص واقعﻰترى از شدت خشکسالﻰ ارائه

گردید .بدین ترتیب که ابتدا دادههای دریافتی  CRUبه

مﻰکند ETO .میزان تبخیر و تعرق از یک سطح مرجع است.

نرمافزار متلب انتقال و محدوده مربوطه به ایران از کل جهان
جدا شد .در ادامه با استفاده از شاخص برنامهنویسی در

دادههای مورد استفاده
منابع و اطالعات مورداستفاده در این پژوهش مشتمل بر
اسناد و مدارک نوشتاری ،دادههای آماری (آمار کمی
ایستگاههای هواشناسی) و دادههای شبکهای میباشند که در
این قسمت بهطور خالصه به تشریح آنها پرداخته میشود:
دادههای بارش شبکهای  ،CRUدادههای تبخیر و تعرق
شبکهای  ،CRUدادههای CRU

واحد تحقیقات اقلیمی( )CRUوابسته به دانشگاه شرق
آنجلیا یکی از مؤسسات پیشرو در زمینه مطالعه تغییرات
طبیعی و انسانی اقلیم میباشد که به تهیه و انتشار تعدادی از
مجموعه دادههای اقلیمیبا رزولوشنهای مختلف میپردازد.
 CRU_TSمجموعه دادههای سری زمانی این مؤسسه با
قدرت تفکیک مکانی  0/5درجه است ،که نسخه  3آن دوره
زمانی  1901الی  2015و تمام خشکیهای سطح زمین (به
جز قطب جنوب) را پوشش میدهد .این مجموعه داده شامل
شش متغیر اقلیمی مستقل(دمای متوسط ،دامنه دمای روزانه،
بارش ،تعداد روزهای بارانی ،فشار بخارآب و پوشش ابر)
میباشد .دمای حداکثر و حداقل نیز از این متغیرها حساب

محیط متلب ،شاخص  SPEIبهعنوان شاخصی جدید که
عالوه بر بارش اثرات دما و تبخیر و تعرق را در برآورد
خشکسالی در نظر میگیرد ،دورههای خشکسالی و ترسالی
در مقیاسهای زمانی فصل محاسبه و خصوصیات خشکسالی
در نواحی مختلف کشور استخراج شد .در نهایت نتایج
حاصل از محاسبه خشکسالی با استفاده از محیطهای
نرمافزاری  GISو آفیس بهصورت نقشه ،نمودار و جدول
نشان داده شد .روش محاسبه شاخص بارش – تبخیر و
تعرق استانداردشده ( )SPEIهمانند شاخص بارش استاندارد
( )SPIاست اما در این شاخص بجای بارش ،مقادیر اختالف
بارش و تبخیر و تعرق پتانسیل ( )petمورداستفاده قرار
میگیرد .این امر در واقع معرف تعادل اقلیمی بیالن آبی است
که در شاخص  SPEIمدنظر قرار گرفته است (Vicente-

 .)Serrano et al. 2010:1699برای برآورد تبخیر و تعرق
در این شاخص از رابطه تجربی تورنت وایت استفاده شده
است .با در نظر گرفتن تبخیر و تعرّق پتانسیل ( )PETتفاوت
بین بارندگی ( )Pو تبخیر و تعرّق پتانسیل برای ماه
بهصورت رابطه زیر محاسبه میگردد.
( )1

Di=Pi- PETi

i
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در این رابطه  Pمقدار بارش ماهانه (میلیمتر) برای ماه  iام،

معیـار  1تبـدیل میشوند که برابر مقادیر شاخص SPEI

 PETمقدار تبخیر (میلیمتر) برای ماه  iام است که از رابطه

میباشند.

تورنت وایت به دست میآید ( Vicente-Serrano et al.,

تابع کالسیک  Abramowitz &Stegunبا استفاده از مقادیر

 .)2010(b):1034مقدار تبخیر و تعرق با روش تجربی

تابع ) f(xتخمینی برای مقدار شاخص  SPEIمیباشد.

تورنت وایت از رابطه زیر به دست میآید:
( )2
( )3

( )9

10T

PET= 16 K ( )m
I
m = (6.75 × 10−7 )I 3 − (7.71 × 10−5 )I2 (1.79
× 102 )I + 0.492
𝑇
( )1.514
5

( )4

NDM

N

30

12

)

( )5

=I

( ) ( =K

که در این روابط T ،میانگین دمای ماهانه به سلسیوسm ،

ضریب وابستگی به  I ،Iشاخص گرما یا مجموع شاخص 12
ماهه  K ،iضریب اصالحی برحسب ماه و عرض جغرافیایی،
 NDMتعداد روزهای یک ماه و  Nبیشینه ساعت تابش
است (.)Vicente-Serrano et al. 2010:1701
مقادیر  Dدر شاخص  ،SPEIدر مقیاسهای زمانی مختلف
با همان شیوهای که در شاخص  SPIانجام میشود از رابطه
زیر محاسبه میشود:
𝑘−1

( )6

𝑖𝐷𝑛𝐾 = ∑ 𝑝𝑛−1 − 𝑃𝐸𝑇𝑛−
𝑛=0

که ( kماهها) مقیاس زمانی موردنظر و  nماه موردنظر در
محاسبه

میباشد

(

et

al.,

Vicente-Serrano

.)2010(b):1034
محاسبة این شاخص هماننـد روش ارائهشده بـرای شاخص
 SPIنیازمند برآورد مقادیر احتمال تجمعی مقادیر  Diاز
طریق برازش یک تابع چگالی احتمال میباشد .ویسـنتسـرانو
و همکـاران با بررسی توابع مختلف سه پارامتری ،تابع
چگالی احتمال لـوگ– لوجسـتیک سـه پـارامتری را دارای
بهتـرین بــرازش بـر مقـادیر  Diتشخیص دادند .فرم کلی
تابع چگالی احتمال این تابع بهصورت رابطه زیر است؛
( )7

𝑥− 𝛾 𝛽 −2
] )
𝛼

( [1 +

𝑥−𝛾 β-1
)
𝛼

(

𝛽
𝛼

= )F (x

که در آن پارامترهای  γ ،β ،αبه ترتیب پارامترهای مقیاس،
شکل و اصلی برای مقادیر  Diدر دامنهی  ∞<γ>Dمیباشند.
فـرم تابع احتمال تجمعی لوگ– لوجستیک سه پارامتری نیز
مطابق رابطه زیر است:
( )8

𝛽

𝛼
( 𝑓(𝑥) = (1 +
) )−1
𝛾𝑥−

در گام نهائی مقادیر احتمال تجمعـی بـرای مقـادیر  Diبـه
تـابع نرمال استانداردشده بـا میـانگین صـفر و انحـراف

𝑊2

𝐶0 +𝐶1 𝑊+𝐶2

1+ 𝑑1 𝑊+𝑑2 𝑊 2 +𝑑3 𝑊 3

𝑆𝑃𝐸𝐼 = 𝑊 −

که مقدار  Wاز رابطه زیر به دست میآید:
()10

𝑊 = √−2ln (𝑃) 𝑓𝑜𝑟 𝑃 ≤ 0.5

که در آن  Pمقدار احتمال تجاوز از مقدار  Dتعیین شده
میباشد . P= 1 - f(x) ،اگر مقدار  Pبزرگتر از  0.5باشد،
آنگاه مقدار  Pبا  P-1جایگزین و عالمت نتایج SPEI

عوض میشود .مقدار ضرایب ثابت در رابطه فوق برابرند با
(:)Vicente-Serrano et al. 2010:1704-5
C1= 0.802853
d1= 1.432788
d3= 0.001308

C0= 2.5155517
C2= 0.010328
d2= 0.189269

یافتههای تحقیق
خوشهبندی خشکسالی در کشور
برای پایش خشکسالی کشور از دادههای شبکهای واحد
تحقیقات اقلیمی ( )CRUوابسته به دانشگاه شرق آنجلیا با
قدرت تفکیک مکانی  0/5درجه استفاده و شاخص
خشکسالی  SPEIاستفاده شده است .ازآنجاکه تعداد نقاط
شبکه دادههای  CRUدر کشور به  621نقطه میرسد و
تحلیل خشکسالی در مقیاسهای مختلف زمانی (ماهانه،
فصلی و ساالنه) برای این همه داده سردرگمیهایی را ایجاد
میکند ،ازاینرو اقدام به طبقهبندی نقاط مختلف شبکه بر
اساس مقیاس  12ماهه شاخص  SPEIشد تا از این طریق
بتوان نقاطی را که دارای ویژگیهای مشترک خشکسالی
هستند را با یکدیگر ادغام کرد و بهطور علمی به
خالصهسازی حجم عظیم دادهها پرداخت .علت استفاده از
مقیاس  12ماهه برای خوشهبندی خشکسالی این است که
وضعیت خشکسالی ماهانه و فصلی نیز تا حد زیادی در این
مقیاس زمانی پوشش داده میشود .برای طبقهبندی
خشکسالی نیز از روش تحلیل خوشهای سلسهمراتبی با
روش ادغام وارد استفاده شده است .بر این اساس کل کشور
به  7خوشه تقسیم گردید که نمودار درختی آن در شکل ()2
نشان داده شده است .بر اساس این شکل ،درخت
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خوشهبندی خشکسالی کشور دارای دو شاخه اصلی است که

آذربایجان غربی و شرقی ،اردبیل ،زنجان ،کردستان ،کرمانشاه

یکی دو زیر شاخه و دیگری دارای  5زیر شاخه میباشد.

و شمال ایالم در این گروه قرار گرفتهاند .زاگرس میانی و

بهمنظور شناسایی توزیع فضایی طبقات مختلف خشکسالی

جنوب غرب ایران ،خوشه دوم خشکسالی کشور را تشکیل

در کشور ،متغیرهای هر خوشه در نرمافزار  GISپهنهبندی

میدهند .در این خوشه استانهایی نظیر خوزستان ،بوشهر،

گردید و خروجی آن در شکل ( )2ارائه شده است .مالحظه

غرب فارس ،کهکیلویه و بویراحمد ،چهارمحال بختیاری،

میشود که شمال غرب و زاگرس شمالی با یکدیگر خوشه

غرب اصفهان و استان مرکزی قرار دارند.

اول خشکسالی کشور را تشکیل میدهند .استانهای

شکل  -2نمودار درختی خوشههای خشکسالی (شاخص  )SPEIکشور طی دوره  2015 -1966با روش وارد

خوشه سوم را میتوان ناحیه خزری و شمال خراسان نامید؛

مرکزی جنوب ایران یعنی غرب هرمزگان ،شرق بوشهر،

زیرا استانهای گیالن ،مازندران ،گرگان ،خراسان شمالی،

جنوب شرق فارس و غرب کرمان پنجمین خوشه خشکسالی

غرب خراسان رضوی و شمال غرب سمنان به همراه قزوین،

کشور را تشکیل میدهند که داری ویژگیهای مشترک از نظر

البرز و شمال تهران در این گروه قرار گرفتهاند .به عبارت

شاخص  SPEIهستند .ناحیه ششم خشکسالی را میتوان

دیگر ویژگیهای خشکسالی حاصل از شاخص  SPEIدر

منطقه شرقی نامید .چراکه با توجه به شکل ( )3استانهای

این مناطق مشابه هم میباشند .مناطق مرکزی کشور در طبقه

خراسان جنوبی ،غرب یزد ،جنوب و شرق خراسان رضوی

چهارم قرار گرفتهاند .این طبقه شامل استانهای قم ،شرق

در این خوشه قرار گرفتهاند.

سمنان ،بخش اعظم اصفهان و شرق یزد میشود .نواحی

شکل  -3توزیع فضایی خوشههای خشکسالی کشور بر اساس شاخص  SPEI 12ماهه با روش خوشهبندی وارد طی دوره (-1966
)2015
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آخرین و هفتمین خوشه خشکسالی کشور ،جنوب شرق

این ماه مشابه یکدیگر است و سالهای نمرات بیشتر و یا

ایران را شامل میشود .بهطوریکه استان سیستان و

کمتر از نرمال تا حد زیادی با هم هماهنگ میباشند .هرچند

بلوچستان ،شرق کرمان و شرق هرمزگان از مناطق تحت

سالهای بیشینه و کمینه نمرات شاخص  SPEIدر خوشهها

سیطره این خوشه محسوب میشوند؛ بنابراین و با توجه به

یکسان نمیباشد با اینحال شدیدتر خشکسالی فراگیر در

شکل فوق میتوان خوشههای خشکسالی کشور را به ترتیب

کشور متعلق به ژانویه سال  1987و شدیدترین ترسالی متعلق

 -1خوشه آذربایجان -زاگرس شمالی  -2خوشه جنوب

به ژانویه  1969است .در سال  1987در خوشههای  3تا 7

غرب -غرب مرکزی  -3خوشه خزری -شمال خراسان -4

باالترین مقدار منفی شاخص  SPEIثبت شده است .همچنین

خوشه ایران مرکزی  -5خوشه جنوب میانه  -6خوشه شرقی

در سال  1969شدیدترین ترسالی مربوط به خوشههای  2و

و  -7خوشه جنوب شرقی نامید.

 4میباشد.
اطالعات دقیقتر خشکسالی و ترسالی در این ماه در جدول

بررسی خشکسالی

 1ارائه شده است .مالحظه میشود که بر اساس اطالعات

رخداد خشکسالی همواره با ویژگیهای خاصی همراه است

درجشده در این جدول در خوشه اول کمترین مقدار نوسان

که از جمله مهمترین آنها فراوانی و شدت خشکسالی است.

بارش در ژانویه به چشم میخورد .چراکه در  22سال مقدار

از این رو هر مطالعهای مستلزم مشخص کردن کم و کیف

بارندگی در حد نرمال است 19 .دوره خشک و  9دوره

عوامل مذکور است تا بدینوسیله استعداد منطقه در رابطه با

مرطوب نیز در این خوشه به چشم میخورد؛ بنابراین تعداد

رخداد خشکسالی مشخص شود .از آنجایی که ارزیابی

دورههای خشک در شمال غرب طی این ماه بهمراتب بیشتر

خشکسالی و شناخت ویژگیهای آن همگی به مقیاس زمانی

از دورههای مرطوب است .در خوشه  4نیز در بیشتر سالها

وابسته است ،از این رو تعریف و مطالعه آن بر اساس

( 19دوره) بارش این ماه در حد نرمال است و نوسان زیادی

شاخص بارش و تبخیر و تعرق استاندارد شده ()SPEI

نسبت به میانگین بلندمدت ندارد اما تعداد دورههای مرطوب

اهمیت مییابد .در این فصل سعی شده با محاسبه شاخص

و خشک در این خوشه به هم نزدیک و به ترتیب دارای 15

مذکور برای مقیاسهای زمانی مختلف وضعیت خشکسالی

و  16دوره است.

کشور ایران طی دوره پنجاه ساله  2015-1966بر اساس

بیشترین فراوانی دوره خشکسالی در این ماه متعلق به خوشه

دادههای شبکهای  CRUمورد مطالعه قرار گیرد .روش انجام

 7یا همان جنوب شرق کشور است زیرا در این خوشه 21

کار بهطور کامل در فصل سوم تحقیق ارائه شده است و از

دوره خشکسالی 15 ،دوره نرمال و  14دوره مرطوب به ثبت

تکرار آن خودداری میشود.

رسیده است .خشکسالیهای رخداده در این منطقه از کشور

بررسی ماهانه -دوره سرد

عمدتاً از نوع متوسط و شدید میباشند .بهطورکلی در

برای ارزیابی ماهانه خشکسالی ،شاخص منتخب خشکسالی
بر روی ارقام بارش  50ساله  621نقطه از پایگاه داده CRU

در سطح کشور برازش و با در نظر گرفتن مقدار ( -0/5و
 )+0/5بهعنوان وضعیت نرمال ،شرایط ماهانه ژانویه تا مارس
بررسی گردید .در ادامه وضعیت خشکسالی هر یک از
ماههای سرد سال تشریح میشود.

هیچیک از خوشههای کشور شدت خشکسالی به خیلی
شدید نرسیده است و درصد زیادی از خشکسالیها از نوع
مالیم و متوسط هستند .بیشترین خشکسالی مالیم در خوشه
سوم و بیشترین خشکسالی متوسط در خوشه چهارم حادث
شده است؛ اما خشکسالیهای شدید در مناطق خشک کشور
یعنی در خوشههای پنجم تا هفتم بیشتر اتفاق افتادهاند .بیشتر
فراوانی دورههای ترسالی متعلق به ترسالیهای مالیم و

ماه ژانویه

متوسط است .بااینحال در خوشههای  5 ،4 ،2و  7چند دوره

شکل ( )3میانگین نمرات استاندار شده بارش و تبخیر و

ترسالی بسیار شدید مشاهده میشود .خوشههای  6و  5نیز به

تعرق ژانویه در خوشههای مختلف کشور را نشان میدهد .بر

ترتیب با  19و  18دوره دارای بیشترین فراوانی دوره

اساس این شکل در اکثر خوشههای کشور نوسان بارش در

مرطوب در ماه ژانویه میباشند.
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شکل  -4مقادیر شاخص  SPEIماه ژانویه در خوشههای هفت گانه کشور ()2015-1966
جدول  -1فراوانی طبقات مختلف خشکسالی و ترسالی در ماه ژانویه طی دوره 2015-1966
خشکسالی

خشکسالی

خشکسالی

خشکسالی

مالیم

متوسط

شدید

بسیار شدید

1

10

8

1

0

22

2

8

6

4

0

16

13

3

11

3

2

0

17

12

4

4

3

12

1

0

19

7

5

3

5

7

6

6

0

13

7

7

4

0

6

8

5

5

0

13

10

8

0

1

7

5

9

7

0

15

7

5

2

0

خوشه

نرمال

ترسالی

ترسالی

ترسالی

ترسالی

مالیم

متوسط

شدید

بسیار شدید

4

5

0

0

0

3

0

0

1
0
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ماه فوریه
بر اساس نمودار  SPEIماه فوریه (شکل  )4مشخص است
که نوسان بارش این ماه در سطح کشور قابلتوجه است و
نمرات شاخص منتخب طی دوره مطالعاتی بهدفعات بین
حالتهای خشکسالی ،ترسالی و نرمال جابجا شدهاند .به
طوری که در هر یک از خوشهها تداوم دورههای خشکسالی
و ترسالی به ندرت از  2ماه تجاوز میکند .با اینحال
پرتداومترین دوره خشکسالی در این ماه مربوط به اوایل تا
اواسط دهه  2000میباشد که در همه خوشهها  3تا  5سال
متوالی خشکسالیهای مالیم تا متوسط حاکم بوده است .این
شرایط برای خوشه  7یعنی مناطق جنوب شرق حادتر است،
چراکه از سال  2000تا  2009تنها با وقفه یکساله (سال
 )2005طوالنیترین دوره خشکسالی مشاهده میشود.
هرچند سالهای کمینه نمرات شاخص  SPEIدر خوشهها
یکسان نمیباشد بااینحال فراگیرترین خشکسالی در کشور
متعلق به فوریه سال  1997و  1977است .در این دو سال در
همه خوشهها مقادیر شاخص  SPEIمنفی است و در کل
کشور خشکسالی با شدت متوسط حاکمیت دارد .فراگیرترین
دوره ترسالی نیز متعلق به فوریه  1974و  1976است که همه
خوشههای کشور در وضعیت ترسالی مالیم تا متوسط قرار
دارند .شدیدترین خشکسالی این ماه طی دوره مطالعاتی با
نمره  2.1منفی مربوط به سال  1970در شمال غرب کشور و
شدیدترین ترسالی با نمره  2.13در سال  1993متعلق به
شمال کشور است .اطالعات دقیقتر خشکسالی و ترسالی در
این ماه در جدول ( )2ارائه شده است .مالحظه میشود در
خوشه اول تا سوم و بهویژه در خوشه سوم یعنی در ناحیه
خزری و شمال شرق نوسان بارندگی در این ماه کمتر از
سایر نواحی کشور است .بطوریکه بیشترین فراوانی دورههای
نرمال مربوط به این سه خوشه میباشد و خوشه سوم با 25
مورد از بیشترین فراوانی برخوردار است .همچنین این خوشه
از کمترین فراوانی دوره خشکسالی ( 12مورد) و خوشه
پنجم (جنوب کشور) و هفتم (جنوب شرق) با  20و 21
مورد از بیشترین فراوانی دوره خشکسالی برخوردار هستند.
هرچند درمجموع بیشترین فراوانی دورههای خشک در
خوشههای مختلف متعلق به طبقه خشکسالی مالیم است و

خشکسالی بسیار شدید تنها یکبار و آنهم در خوشه اول
مشاهده میشود اما در جنوب و جنوب شرق ایران شدت
خشکسالی قابلتوجه است و به ترتیب  8و  6دوره
خشکسالی شدید در این مناطق مشاهده میگردد .در شرق
کشور نیز بیشتر خشکسالیها از نوع متوسط است درحالیکه
در مناطق مرکزی و غربی ایران خشکسالیهای مالیم
بهدفعات به وقوع پیوسته است.

به جز خوشه ششم یعنی مناطق شرقی ایران که در فوریه از
فراوانی بسیار باالی دورههای مرطوب برخوردار است (22
مورد) در سایر خوشهها فراوانی دورههای مرطوب به
یکدیگر نزدیک و از  12مورد در غرب تا  15دوره در مرکز
کشور در نوسان است .البته شدت دورههای مرطوب ناچیز و
عمدتاً در طبقه ترسالی مالیم قرار گرفتهاند و فقط در شرق
کشور است که ترسالی متوسط از رخداد قابلتوجهی
برخوردار است .با توجه به ماهیت بارشی مناطق جنوب
کشور و ریزش رگباری بارش در این مناطق شدیدترین
دورههای ترسالی البته با فراوانی ناچیز در جنوب و جنوب
شرق کشور به وقوع پیوسته است .در مجموع بارش فوریه به
ترتیب در شمال ،شمال غرب و غرب کشور که در زمستان
بیشترین مقدار بارش در کشور را دریافت میکنند از ثبات
بیشتری برخوردار است و ترسالی و خشکسالی کمتری
نسبت به شرایط نرمال دارا هستند .در عوض در مناطق
مرکزی و بهویژه جنوبی کشور بارش فوریه در بیشتر سالها
کمتر از حد نرمال است و فراوانی دورههای خشک در
خوشههای هفتم و پنجم بیشتر از سایر مناطق است.
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شکل  -5مقادیر شاخص  SPEIماه فوریه در خوشههای هفتگانه کشور ()2015-1966
جدول  -2فراوانی طبقات مختلف خشکسالی و ترسالی در ماه فوریه طی دوره 2015-1966
خشکسالی

حشکسالی

مالیم

متوسط

1

11

4

1

2

12

4

3

0

3

6

5

1

0

25

4

15

2

2

0

16

8

5

7

5

8

0

17

4

6

6

7

11

1

0

9

9

12

1

7

8

7

6

0

15

6

5

3

خوشه

شدید

خشکسالی

ترسالی

ترسالی

ترسالی

مالیم

متوسط

شدید

1

20

12

0

1

0

19

7

4

1

0

7

4

2

0

7

0

0

1

2
0
0

بسیار شدید

ماه مارس
شکل ( )5میانگین نمرات شاخص استاندار شده بارش و
تبخیر و تعرق ماه مارس در خوشههای هفتگانه کشور را
نشان میدهد .مالحظه میشود که نوسان بارش این ماه در

ترسالی

نرمال

بسیار
شدید

نیمه جنوبی کشور شدیدتر از نیمه شمالی است و نمرات
شاخص منتخب در جنوب کشور دفعات بیشتری بین
حالتهای خشکسالی ،ترسالی و نرمال جابجا شده است.
البته دورههای فراگیر ترسالی و خشکسالی هرچند با
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شدتهای متفاوت نیز در سالهای متعددی به چشم

است .مهمترین دورههای ترسالی فراگیر متعلق به مارس

میخورد .بهطورکلی در رخدادهای فراگیر خوشه اول (شمال

سالهای  1991 ،1976 ،1972و بخصوص سال  1996است.

غرب) هماهنگی کمتری با سایر مناطق کشور دارد.

ترسالی این سالها در بیشتر مناطق کشور در گروه متوسط و

خوشههای  5تا  7که شامل جنوب ،شرق و جنوب شرق

شدید قرار دارد .از نظر تداوم ،مدت رخداد خشکسالی و

کشور میباشند در بیشتر سالها هماهنگی باالیی با یکدیگر

ترسالی در خوشههای مختلف کشور متفاوت است اما تداوم

دارند و نمودار نمرات  SPEIآنها (شکل  )5به نسبت سایر

خشکسالی در خوشه جنوب ،جنوب شرق و شرق کشور

مناطق شباهت بیشتری با هم دارند .مالحظه میشود که چند

طوالنیتر از سایر مناطق و تداوم ترسالیها در مرکز و بهویژه

دوره خشکسالی فراگیر با شدت قابلتوجه در سالهای

غرب کشور بیشتر از سایر مناطق است .بیشینه تداوم

 2012 ،2000 ،1990 ،1967و بهویژه  2008قابل تشخیص

خشکسالی  5دوره پیاپی (در خوشه  5از سال  2010تا

است .خشکسالی سال  2008از نظر شدت در طبقههای

 )2014و بیشینه تداوم ترسالی  4دوره پیاپی (در خوشه  2از

شدید و بسیار شدید قرار دارد و در همه خوشههای کشور

سال  1996تا  )1999است.

پایینترین نمرات شاخص  SPEIدر این سال به ثبت رسیده

شکل  -6مقادیر شاخص  SPEIماه مارس در خوشههای هفتگانه کشور ()2015-1966
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در جدول  3فراوانی رخداد خشکسالی بر اساس شدتهای

خشکسالی خیلی شدید (کمتر از  )-2را تجربه کردهاند.

مختلف ارائه شده است .مالحظه میشود در خوشه اول تا

خشکسالیهای خوشه  1تا  4بیشتر از نوع مالیم میباشند و

چهارم و بهویژه در خوشههای اول یعنی شمال غرب کشور

بندرت خشکسالی شدید را تجربه کردهاند .با توجه به نوسان

و خوشه سوم یعنی در ناحیه خزری و شمال شرق نوسان

باالی بارش در نواحی جنوبی کشور ،خوشههای  5و 6

بارندگی در این ماه کمتر از سایر نواحی کشور است.

عالوه بر بیشترین خشکسالی از بیشترین فراوانی دورههای

بطوریکه فراوانی دورههای نرمال در خوشه اول  26مورد و

مرطوب (با  16دوره) نیز برخوردار هستند .پسازآن غرب و

در خوشه سوم  23مورد است .این دو خوشه نیز با  13مورد

مناطق شمالی با  15و  14دوره مرطوب در رتبههای بعدی

خشکسالی طی  60سال اخیر از کمترین فراوانی رخداد این

قرار دارند .در اکثر خوشهها بیشترین درصد دورههای

پدیده در ماه مارس برخوردار هستند .در عوض در

مرطوب متعلق به ترسالیهای مالیم است و فقط در

خوشههای  5تا  7و بهویژه خوشه  5بارشها کمتر حالت

خوشههای ( 5جنوب) و ( 7جنوب شرق) بیشتر ترسالیها

نرمال داشتهاند و بین  20تا  23سال از  60سال ،بارش کمتر

در گروه متوسط قرار دارند .همچون خشکسالیها ،دورههای

از نرمال بوده و سبب شکلگیری دوره خشک در این مناطق

مرطوب بسیار شدید در ماه مارس بندرت و بهطور استثنایی

شده است .در مناطق پیشگفته بیشتر دورههای خشک از نظر

در مارس سالهای  1982و  1996به وقوع پیوستهاند.

شدت در طبقه مالیم تا شدید قرار دارند و بهندرت
جدول  -3فراوانی طبقات مختلف خشکسالی و ترسالی در ماه مارس طی دوره 2015-1966
ترسالی

ترسالی

ترسالی

ترسالی

مالیم

متوسط

شدید

بسیار شدید

1

8

4

1

0

26

7

2

1

1

2

10

4

0

1

20

7

5

3

0

3

8

4

0

1

23

9

2

3

0

4

9

4

3

1

20

6

4

3

0

5

9

7

7

0

11

5

7

4

0

6

9

4

6

1

14

9

3

3

1

7

6

8

6

1

16

2

6

4

1

خوشه

خشکسالی

خشکسالی

مالیم

متوسط

شدید

خشکسالی
بسیار شدید

نتیجه گیری
آب و هوا یکی از عوامل مهم طبیعی است که در تمام مراحل
زندگی بخصوص در نحوه بهرهبرداری انسان تاثیری زیادی
دارد .انتخاب نوع لباس ،مسکن ،نوع کشت ،نوع معماری و
عمران و انتخاب سکونتگاهها متاثر از عوامل آب و هوایی
است .میتوان گفت شرایط اقلیمی سطح زمین و نهایتا
الگوهای گردشی اتمسفر نقش مهمی در شکل دهی و
سازمان دهی محیط زیست دارند (علیجانی.)1381،
خشکسالی یکی از بالیای طبیعی است که در مقایسه با
بالیای طبیعی دیگر از نظر میزان ،شدت ،طول مدت
واقعه،گسترش منطقه ،تلفات جانی ،خسارات اقتصادی و
اثرات بلند مدت از بلندترین درجات برخوردار است(رستمی
و همکاران .)1394،خشکسالی یکی از مهم ترین پدیدههای

نرمال

اقلیمی به شدت بر همه جوانب فعالیت های بشری تاثیر
میگذارد .مطالعه ویژگیهای خشکسالی و پیش بینی آن
میتواند در کاهش خسارات حاصل از آن موثر باشد(سبحانی
و گلدوست .)1394 ،اما همانطوری که میدانیم یکی از
پدیدههای مهم جوی و اقلیم شناسی ،خشکسالی میباشد ،که
موجب شدت ،تداوم و گسترش آنها بر فعالیتهای انسانی،
حمل و نقل ،انرژی ،مسایل زیست محیطی و فعالیتهای
جانداران تاثیر بسزایی دارد .نظر به اینکه بارندگی عمده منبع
تامین آب شیرین برای کشاورزی ،مصارف خانگی و صنعتی
است و می تواند از اثرات خفیف برزندگی شخصی تا
مصایب بزرگ در سطح ملی انجامد .
روند کلی بارندگی در زمستان رو به کاهش است .بهطوریکه
در دهه  90غالب ناهنجاریهای بارش این فصل در کشور
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مثبت است؛ اما با شروع دهه  2000فراوانی رخداد دورههای

آوریل و بهویژه در دسامبر بسیار بیشتر از ترسالیهای شدید

خشک افزایش یافته و این وضعیت تقریباً تا انتهای دوره

میباشد .از نظر مکانی رخدادهای شدید و حتی گاهی خیلی

موردمطالعه ادامه یافته است .در مقیاس ماهانه با ثباتترین

شدید خشکسالی و ترسالی عمدتاً متعلق به مناطق خشک

مناطق بارشی کشور خوشه اول (شمال غرب) و سوم (شمال

کشور و بهویژه دو خوشه  5و  7میباشند .از نظر روند

و شمال شرق) هستند؛ زیرا این خوشهها در اکثر ماهها دارای

زمانی ،در بیشتر ماههای سال روند بارش در حال کاهش

بیشترین فراوانی دورههای نرمال میباشند .در عوض

است و فراوانی خشکسالیها در سالهای اخیر بیشتر از

خوشههای پنجم (جنوب) و هفتم (جنوب شرق) دارای

ترسالیها است .در اکتبر و نوامبر البته روند بارش از شیب

بیشترین نوسان و کمترین فراوانی دوره نرمال هستند .برای

افزایشی ضعیف برخوردار است و دورههای مرطوب در

بیشتر ماههای سال فراوانی دورههای خشک بیشتر از

سالهای اخیر بیشتر مشاهده شدهاند .لذا وقوع خشکسالی

دورههای مرطوب است و فقط در دسامبر است که در چهار

تاثیرات بسزایی در مسایل اقتصادی واجتماعی و کشاورزی

خوشه فراوانی دورههای مرطوب بیشتر از دورههای خشک

دارد .و این امر می طلبد تا مطالعاتی در این زمینه انجام گیرد

است .در نوامبر نیز در سه خوشه (دوم ،سوم و ششم)

و با مدیریت صحیح و برنامه ریزی های دقیق از خطرات و

فراروانی ترسالیها بیشتر است .خوشههای پنجم و هفتم

زیان های احتمالی جلوگیری بعمل آید.

دارای بیشترین فراوانی خشکسالیهای ماهانه و خوشههای
دوم و ششم داری بیشترین فراوانی ترسالیهای ماهانه
هستند .تداوم دورههای خشک نیز در غالب ماههای سال
بیشتر از دورههای مرطوب میباشد .شدیدترین تداوم
خشکسالی از نظر زمانی در ماههای آوریل و می و به ترتیب
در خوشههای هفتم و پنجم اتفاق افتاده است .در این دو ماه
تداوم خشکسالی در دو خوشه مذکور بیش از  10سال طول
کشیده است ،این در حالی است که تداوم دورههای مرطوب
در اکثر سالها و خوشههای کشور  2دوره میباشد و بیشینه
تداوم دوره مرطوب در بیشتر ماههای سال  4دوره است .در
مناطق مرکزی (خوشه چهارم) و غربی (خوشه دوم) بیشترین
تداوم دورههای مرطوب به چشم میخورد .هرچند در بعضی
مواقع در خوشه خشک پنجم نیز شاهد دورههای مرطوب 4
ساله هستیم .از نظر شدت ،درصد قابل توجهی از
خشکسالیها و ترسالیهای کشور در همه خوشههای از نوع
مالیم و متوسط هستند و رخدادهای شدید از فراوانی کم و
رخدادهای بسیار شدید نیز معموالً اتفاقی حادث شدهاند .در
مجموع میتوان گفت که شدت خشکسالی در کشور بیشتر
از ترسالی بوده است ،زیرا اکثر ترسالیها از نوع مالیم هستند
اما در برخی خشکسالیها بهویژه در خوشههای پنجم تا هفتم
فراوانی طبقه متوسط قابلتوجه بوده و حتی در برخی ماهها
بیشتر از خشکسالیهای ضعیف است .عالوه بر این
خشکسالیهای شدید نسبت به ترسالیهای شدید فراوانی
بیشتری دارد .فراوانی خشکسالیهای شدید در ژانویه ،فوریه
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