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تحلیلی بر خشکسالی های ایران در نیم قرن گذشته
رضا دوستان
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 .1دکتری اقلیم شناسی ،استادیار اقلیم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد،

چکیده:
خشکسالی یکی ازپدیده های اقلیمی است که هر ساله خسارتهای زیادی به بخش های مختلف طبیعی از جمله منابع آبی و محیط زیست و
انسان در روی کره زمین وارد می سازد .در دهه اخیر با توجه با فراوانی وقوع خشکسالی در ایران و کاهش منابع آبی ،پیامدهای آن ملموس
شده و برنامه ری زان و مدیران را با مشکل روبرو می سازد .هدف این پژوهش ،شناخت رفتار پدیده خشکسالی در یک دوره طوالنی و تعیین
نواحی خشکسالی ایران است .بنابراین داده های ماهانه بارش برای دوره  05ساله از  0515 – 1691ایستگاهای سینوپتیک ایران ،چگونگی
خشکسالی های بلند مدت در مقیاس  02ماهه مشخص گردید .در این مطالعه از روش استاندارد بارش ،تحلیل مولفه اصلی و خوشه بندی برای
تعیین خشکسالی ها و نواحی همگن خشکسالی در ایران استفاده شد .نتایج حاکی است ،خشکسالی در ایران از رفتارمنظم فضایی و منطقی در
دراز مدت برخوردار است چنانکه این روند شمال غربی – جنوب شرقی بوده و  7ناحیه همگن خشکسالی بلند مدت در ایران وجود د ارد .از
نظر مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در ایران با توجه به سری های زمانی رفتار خشکسالی هر ناحیه در نیم قرن اخیر ،به ترتیب ناحیه ،1
 0 ،9 ،7 ،0 ،3و 2در اولویت قرار دارند .اواخر دهه  65وکل دهه  0555شدیدترین و بیشترین توالی خشکسالی در  9ناحیه ایران در نیم قرن
اخیر اتفاق افتاده است .ناحیه  1شامل ایستگاهای شمال غربی و گرگان بیشترین دوره خشکسالی  00ساله را تجربه کرده است .از آنجا که
پیامدهای ناشی از آن تا سالها بعد از پایان خشکسالی در یک ناحیه آشکار می شود .بنابراین مدیریت ریسک و بحران جدی در اربتاط با این
پدیده بر حسب برنامه ریزی منطقه ای و اولویت بندی برای طرح های مخصوص هر ناحیه مفید می باشد.

واژگان کلیدی :خشکسالی بلند مدت ،مناطق خشکسالی ،شاخص استاندارد بارش ،ایران.

Email: doostan@um.ac.ir
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مقدمه:
نگاهی به تاریخ زندگی انسان بر روی کره زمین نشان
می دهد که از ابتدا همواره در معرض مخاطرات طبیعی بوده
است .چنانکه برخی از این مخاطرات مرتبط با نوسانات آب
و هوایی ،از جمله سیل ،طوفانهای گردوخاک ،خشکسالی و
غیره بوده و در این بین خشکسالی یکی از مهم ترین این
مخاطرات می باشد .خشکسالی یکی از ویژگیهای طبیعی
اقلیم است که هر از چند گاهی در برخی از مناطق جهان و
در همه نوع آب وهوا ها اتفاق می افتد .این پدیده خسارت
های زیادی به اکوسیستم های طبیعی ،کشاورزی ،منابع
طبیعی ،محیط زیست ،منابع آب و زندگی انسان وارد می
سازد .رفتارخشکسالی با مخاطرات دیگر از جمله سیل و
زلزله تفاوت داشته و تفاوت آن در تاثیر تدریجی ،آرام و
خزشی(مزمن) این رخداد طی یک دوره طوالنی ،عدم امکان
تعیین دقیق زمان شروع و خاتمه آن و محدوده گسترش آن
می باشد .این پدیده به طور مستقیم و غیر مستقیم بخش
های مختلف زندگی انسان را تحت تاثیر قرار می دهد.
خشکسالی به طور کلی به سه دسته تقسیم می شود-1 :
هواشناسی  -2کشاورزی  -3هیدرولوژی ،که به ترتیب
بارش کمتر از نرمال ،کاهش رطوبت ناحیه ریشه کمتر از
نرمال ،کاهش منابع آبی کمتر از نرمال گفته می شود .بارش
عمده ترین پارامتر در وقوع خشکسالی بوده ،طورریکه
کاهش بارش ها نسبت به نرمال بلند مدت را خشکسالی می
نامند( فرج زاده. .)1331،شاخص های مختلفی در ارتباط با
تعیین خشکسالی از طرف محققین با متغییرهای بارش،
تبخیر و تعرق ،رطوبت و غیره تعریف شده است :درصد از
نرمال ،پالمر ،دهک ها ،انحراف از میانگین ،بارش استاندارد،
شاخص پوشش گیاهی و غیره .خشکسالی دارای سه ویژگی
مهم :شدت ،تداوم ومساحت پوششی است .ایران در منطقه
خاورمیانه و بین منطقه حاره و برون حاره (جنب حاره) ،بر
روی کمربند بیابانی نیمکره شمالی از شمال آفریقا شروع و
عربستان ،اردن ،سوریه ،عراق و جنوب ایران به سمت
بیابانهای سرد آسیای مرکزی ادامه دارد .طوریکه از گذشته
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تاکنون خشکسالی های زیادی در این منطقه اتفاق افتاده،
چنانکه در دعاهای باران و رهایی از خشکسالی در متون
دینی قدیم ایران مشاهده می شود ،که از گذشته تاکنون هر
از چند گاهی رخداد خشکسالی در این منطقه وجود داشته
است .متوسط بارندگی در ایران  252میلیمتر می باشد که
این مقدار یک سوم متوسط جهانی است .از طرفی بی نظمی
بارش ها در ایران زیاد است ،طوریکه بیشتر بارش ها در
نیمه سرد سال و نه در دوره رشد محصوالت ریزش می
کنند و یا در اکثر مناطق خشک داخلی بخش غالبی از
ریزش بارش های ساالنه در یک روز می باشند .این شرایط
حکایت از بی نظمی باالی بارش ها از نظر زمانی و مکانی
دارد (علیجانی .)1335 ،خشکسالی در ایران یکی از مهم
ترین مخاطرات اقلیمی است که هر ساله در بخش هایی از
آن رخ داده و خسارتهای زیادی را به همراه دارد .چنانکه
پیامدهای آن امروزه در بخش های مختلفی از جمله منابع
آبی ،محیط زیست ،خشک شدن تاالبها ،دریاچه ها ،قنات ها
و چشمه ها در مناطق مختلف ایران مشهود است .از آنجمله
خشک شدن  51قنات و کاهش دبی  13درصدی قنات ها،
 11درصدی چاهای عمیق و  31درصدی چشمه ها ،کاهش
مخازن آب های زیر زمینی با  2متر و  12سانتی متر افت
(متوسط  11سانتی متر هر سال) در حوضه گناباد از 1335
تا  ،1335عمدتاً در اثر خشکسالی های متوسط تا شدید از
(1335-1331بهنیافر و همکاران ،)1331 ،کاهش سطح
آبهای زیر زمینی دشت اردبیل در شمال غرب ایران با
متوسط ساالنه  13سانتی متر بر اثر خشکسالی در بازه زمانی
( 1333-1333دانشور وثوقی و همکاران )1312 ،می باشد.
امروزه با توجه به میزان ریزش های جوی و توزیع ناهگون
زمانی و مکانی بارش ها در ایران ،وقوع خشکسالی ها
وخسارت ناشی از این رخداد و از طرفی افزایش جمعیت،
رشد شهر نشینی و منابع غذایی بیشتر ،نیاز به آب روز به
روز بیشتر شده و مساله آب .به عنوان یکی از مهم ترین
دغدغه های مدیران و برنامه ریزان کشور می باشد .بنابراین
مطالعه و شناسایی رفتار این پدیده در ایران یکی از
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ضروریات محققان و کشور بوده تا بتوان با مدیریت صحیح

در اروپا با استفاده از داده های رقومی  2/5درجه با شاخص

و اصولی در مناطق مختلف ایران ،خسارتهای ناشی از این

بارش استاندارد در مقیاس  3تا  21ماهه از 1111-1121

پدیده را کاهش داد .یکی از اولین اقدامات در بحث

بررسی و نشان داد ،بخش هایی از اروپا ،مرکز اروپای غربی

مدیریت ریسک خشکسالی شناخت رفتار فضایی (پراکندگی

و روسیه غربی خشکسالی و اروپای شمال شرقی شرایط

فضایی) این پدیده میباشد .بخشی از مطالعات در مناطق

مرطوبتری را طی قرن گذشته تجربه کرده و شاخص بارش

مختلف جهان مربوط به خشکسالی است ،از آنجمله در

استاندارد در مقیاس  12ماهه با شاخص پالمر شباهت دارد

یونان با استفاده از داده های دما و بارش ماهانه برای دوره

( .)Lloyd Hughes and Saunders,2002درمنطقه

 1133-1153در  23ایستگاه ،خشکسالی ها با شاخص

خاورمیانه نیز ،خشکسالی هواشناسی وپوشش گیاهی دراردن

شدت خشکسالی پالمر ( )1pdsiبررسی و در ادامه با استفاده

از 2225-1132به ترتیب با شاخص استاندارد بارش و

از روش طبقه بندی 3 ،ناحیه خشکسالی تعیین گردید .نتایج

پوشش گیاهی بررسی و حاکی است ،شدت ،فراوانی و

نشان داد به طور متوسط  12درصد ماها در دوره مطالعه،

گسترش خشکسالی ها دهه گذشته اردن افزایش و عمدتاً

خشکسالی را تجربه کرده و روند خشکسالی از جنوب به

خشکسالی در ژانویه ،فوریه و مارس رخ داده و از نظر

شمال و از غرب به شرق افزایش دارد .همچنین دوره های

مکانی خشکسالی ها از مناطق بیابانی جنوب و غرب به

یک تا سه ماهه خشکسالی در کل منطقه بیشترین بوده و

مناطق شمالی و غرب اردن ( دره اردن) جابجایی داشته اند.

فقط مناطق غربی یونان خشکسالی ها شدید را تجربه

در ادامه مدلهای گردش عمومی ،افزایش خشکسالی شدید

کردهاند ( .)Loukas et al,2002همچنین مطالعه مروری

اردن در آینده را پیش بینی می کنند ( Al-Qinna et

خشکسالی های سده گذشته در آفریقا ،2213-1122 ،نشان

 .)al,2011در ادامه روند بارش های ساالنه ،فصلی ،ماهانه

می دهد در  52سال اخیر مناطق مختلف آفریقا خشکسالی

وخشکسالی در جنوب ایتالیا از  2222-1123به ترتیب با

ها شدیدتر ،فراوانتر و گسترده تری را تجربه کرده ،چنانکه

روش من کندال و شاخص بارش استاندارد بررسی ونشان

شدیدترین خشکسالی ها در ،1131-1133 ،1133-1132

از کاهش  133میلیمتری بارش در  32سال اخیر داشته،

 1112-1111و از نظر مکانی خشکسالی با تداوم باال و

طوریکه این روند در فصل زمستان معنی دار و همچنین

شدید در  2222-1111در شمال غربی آفریقا ،خشکسالی

خشکسالی در مقیاس  21 ،12و  13ماهه از  1135افزایش

های دهه  32و  32در غرب آفریقا 2211 - 2212 ،در شرق

شدید با مقادیر  -1تا  -3را تجربه کردهاند ( Piccarreta et

آفریقا(شاخ آفریقا) و  2223 – 2221در جنوب و جنوب

 .)al,2004از طرفی خشکسالی های ویتنام با شاخص بارش

شرق اتفاق افتاد .پیش بینی می شود در آینده نیز آفریقا با

استاندارد از  2223-1131نشان داد ،در همه مناطق ویتنام

خشکسالی های شدید روبرو بوده و این به مدیریت اصولی

عمدتاً بین ماهای نوامبر تا مارس خشکسالی اتفاق افتاده و

آب نیاز دارد ( .)Masih et al,2014خشکسالی در والنسیا

رفتارخشکسالی و ترسالی در مناطق جنوبی به ترتیب با

نیز برای دوره  12ساله(  )1113 -1155بررسی و دوره

رفتار ال نینو و النینو مشابه و در دوره مطالعه عمدتاً

زمانی شدت ،تداوم و گسترش مکانی شناسایی شد ،چنانکه

خشکسالی ها در شمال ویتنام گسترش داشتهاند (Vu-
2

دوره های -1135،1113-1131،1133-1133 ،1155-1152

 .)Thanh et al,2014همچنین خشکسالی شدید  2211و

 ،1115مناطق مختلف آن خشکسالی را تجربه کردند

 2212کرواسی با شاخص بارش استاندارد در مقیاس،3 ،1

( .)Estrela et al,2000همچنین اقلیم شناسی خشکسالی

 12 ،1 ،3و  21ماهه برای  5ایستگاه از 2212- 1121
1. Palmer Drought Severity Index
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بررسی و نشان داد بیشترین خشکسالی ها در دهه -1122

جنوب غرب نسبت به ترسالی ها افزایش داشته و جلبجایی

 1112 -1152 -1112و شروع دهه  2212اتفاق افتاده و

زمانی از اواخر زمستان به اوایل زمستان در بارش های

عمدتاً خشکسالی شدید اخیر با کاهش بارش نوامبر  2211و

جنوب غرب مشاهده شد .همچنین عامل خشکسالی منطقه

مارس  2212در ارتباط با الگوی بلوکینگ اروپا ،نوسان

پرفشار جنب حاره روی عربستان و پرارتفاع سطوح باالی

اطلس شمالی و شاخص اطلس شرقی -روسیه غربی

جوتعیین گردید(خوش اخالق و همکاران .)1311،در

است( .)Cindric et al,2015خشکسالی در مناطق مختلف

جنوب شرق ایران نیز در ایرانشهر خشکسالی ها با استفاده

ایران نیز مطالعه شد ،از آنجمله است تعیین پراکندگی

از بارش ماهانه  1335-1351و شاخص نمره استاندارد

فضایی خشکسالی های کوتاه مدت ایران با بارش ماهانه

تعیین و با مدل زنجیره مارکوف تداوم خشکسالی ها بررسی

برای دوره  2225-1133از  32ایستگاه سینوپتیک ،این

شد .نتایج نشان داد تداوم خشکسالی ها در ابتدای دوره

خشکسالی ها با شاخص استاندارد بارش در مقیاس  3و 3

مطالعه کم و در سالهای اخیر ،1335-1333،شدت و تداوم

ماهه تعیین شد .نتایج تحلیل فضایی حاکی است خشکسالی

خشکسالی ها در ایرانشهر بیشتر است (طاووسی و

در ایران از رفتار مداری تبعیت کرده ،چنانکه مناطق نیمه

همکاران .)1331،از طرفی رشد قطری درختان صنوبر در

شمالی ایران خشکسالی بیشتر و نیمه جنوبی ایران بر عکس

صومعه سرای گیالن از  1332-1332و دوره های

خشکسالی کمتری را تجربه میکنند (علیجانی و بابائی،

خشکسالی تعیین گردید ،چنانکه با وقوع خشکسالی ،قطر

 .)1333از طرفی خشکسالی هواشناسی خراسان رضوی در

درختان کاهش داشته و با کاهش  1222میلیمتر بارش به

ارتباط با الگوهای جو با استفاده از بارش ماهانه  1ایستگاه

 322میلیمتر ،قطر درختان  2/3میلیمتر کاهش می یابد

سینوپتیک استان ار دوره  2223-1131وبا شاخص بارش

(رمضانی گورابی وشیرزاد .)1331 ،همچنین در دشت

استاندارد در مقیاس  1و  3ماهه تعیین گردید .نتایج نشان

قزوین کاهش سطح آبهای زیر زمینی در ارتباط با

داد به ترتیب کاشمر و نیشابور بیشترین و کمترین

خشکسالی نشان داد ،در سالهای منتهی به  2222خشکسالی

خشکسالی ها را تجربه کرده اند .در ادامه با تعیین سال

بیشتر از ترسالی بوده و این موجب کاهش سطح آبهای زیر

 2221به عنوان خشکترین سال در استان ،پرفشار سیبری به

زمینی به طور متوسط  25سانتی متر در سال شده و در دو

عنوان یک مانع عمده جوی برای بارش های این منطقه

سال شاخص از نظر شدت خشکسالی ها 1111 ،و 2222

تعیین گردید (موسوی بایگی واشرف .)1312 ،همچنین داده

سطح آب زیر زمینی در دشت قزوین  1متر کاهش داشت

های ماهانه بارش  33ایستگاه سینوپتبک ایران در دوره

(عزیزی .)1332 ،از طرفی در سیستان وبلوچستان با استفاده

 2225-1133به منظور تعیین خشکسالی ها در مقیاس سه

از بارش ماهانه و شاخص استاندارد بارش برای دوره

ماهه شاخص بارش استاندارد استفاده و با مدل زنجیره

 ،2222-1135الگوی زمانی و مکانی خشکسالی تعیین و

مارکوف ها آینده خشکسالی پیش بینی گردید .نتایج نشان

نشان از فراوانی خشکسالی های کوتاه مدت داشته و از نظر

داد بعد از دوره مطالعه ،خشکسالی های متوسط ( 33درصد

مکانی خشکسالی های شمال و جنوب استان با همدیگر

ایستگاها) و شدید ( 1درصد ایستگاها) در ایران تجربه می

متفاوت است ،طوریکه خشکسالی ها در ناحیه جنوب استان

کنند (قمقامی و بذرافشان .(1311 ،از طرفی سینوپتیک

از تداوم زمانی کمتر و شمال استان با تداوم دوره خشکسالی

خشکسالی و ترسالی غرب ایران با بارش ماهانه دوره

بیشتر ،خشکی شمال استان را تشدید میکند (رضیئی و

 2223-1131از  22ایستگاه جنوب غرب و با شاخص نمره

همکاران .)1333 ،همچنین اثر خشکسالی بر کیفیت آبهای

استاندارد( )z scoreتعیین و حاکی است ،خشکسالی ها در

زیرزمینی در دشت تبریز با استفاده از شاخص بارش

تحلیلی بر خشکسالی های ایران در نیم قرن گذشته

6
استاندارد از  1333-1351و مقادیر تجزیه شیمیایی ( EC,

برای هر منطقه همگن خشکسالی برنامه عملیاتی را طرح

 )TDS,SARآبها زیر زمینی  12حلقه چاه عمیق و نیمه

ریزی کنند .همچنین با توجه به رفتار خشکسالی در نیم قرن

عمیق در مهرماه به عنوان ماه شاخص و تعیین سال 32-31

گذشته و شناخت رفتار و پتانسیل ذاتی خشکسالی هر

سال خیلی خشک ،با همبستگی بررسی شد .نتایج نشان داد

منطقه ،اولویت بندی برای طرح ها و برنامه های عملیاتی

در سالهای همراه با خشکسالی مقادیر آبهای شور و حیلی

ممکن بوده و دغدغه مدیران و برنامه ریزان کشور برای

شور با  23/2درصد و قلیائی با  25/35درصد افزایش ودر

اینکه از کجا و چگونه شروع کردن برای کاهش پیامدهای

سال شاخص ترسالی این مقادیر به تریب به  13/15و 1/12

خشکسالی را تسهیل می کند .بنابراین در این مطالعه با

درصد کاهش داشته است( کرمی وکاظمی .)1311،از طرفی

استفاده از داده های بلند مدت خشکسالی در ایستگاهای

آینده خشکسالی در ایران طی  32سال آینده با مدلهای

ایران ،رفتار و چگونگی پراکنش مکانی و دوره ای این

دینامیگی جفت شده گردش جو -اقیانوس (،)AOGCM1

پدیده و نواحی همگن خشکسالی ها بلند مدت شناسایی

خروجی الگوی مدل گردش عمومی ( )GCM2و ریزگردانی

گردید.

با مدل آماری الرس ( )LARS-WGبرای دوره  2212تا

مواد و روش ها:

 2231بررسی و با استفاده از شاخص بارش استاندارد و
شاخص دهک خشکسالی ها تعیین گردید .نتایج حاکی
است در  32سال آینده خشکسالی ها در ایران افزایش داشته
و ایران در سالهای -2235-2231-2232-2225-2211
 2231خشکسالی های شدید و خیلی شدید را تجربه می
کند و سال  2231خشکترین سال برای ایران خواهد
بود(خزانه داری وهمکاران .)1333 ،بنابراین با توجه به
اهمیت خشکسالی به عنوان مهم ترین مخاطره طبیعی و
پیامدهای ناشی از آن در مناطق مختلف جهان و از جمله
ایران ،شناخت محدوده های فضایی با رفتار همگون
خشکسالی (نواحی خشکسالی) ضروری است ،این مهم
برنامه ریزان و مدیران را در اولویت بندی و مدیریت ریسک
و بحران کمک می کند .طبیعی است که با توجه به رفتار
بارش های ایران ،ویژگیهای اقلیمی و طبیعی در هر منطقه،
برنامه ریزی خاص همان منطقه در ارتباط با کاهش
پیامدهای خشکسالی و مدیریت ریسک و بحران الزم است،
چنانکه برنامه ریزی برای کاهش پیامدهای خشکسالی در
شمال ،شمال غرب ،جنوب غرب و مرکز ایران متفاوت
میباشد .تعیین نواحی خشکسالی با توجه به رفتار بلند
مدت کمک می کند تا برنامه ریزان به جای برنامه استانی،
2. General Circulation Model

در این مطالعه به منظور تعیین خشکسالی های بلند
مدت در ایران ،از داده های بارش ماهانه  31ایستگاه
سینوپتیک باالی  52سال دوره آماری از  1131تا 2212
استفاده گردید (قابل ذکر است ایستگاهایی استفاده شد که
دارای سری زمانی  52ساله کامل بوده و نقص ساالنه یا
ماهانه آماری نداشتند ،شکل  .)1برای تعیین خشکسالی
شاخصی نیاز است تا مقیاس های زمانی متفاوت را در نظر
گیرد شاخص بارش استاندارد ( )SPI3این ویژگی را داشته
و انعطاف پذیری باالیی در ارتباط با تعیین خشکسالی ها در
بازه های مختلف زمانی دارد .این شاخص توسط مک کی
و همکاران ( )McKee et al,1993ارائه شده ،که مقیاس
های زمانی متداول در این شاخص  21 ،12 ،3 ،3و  13ماهه
است .خشکسالی در این مقیاس ها به صورت میانگین
متحرک محاسبه شده و با توزیع گاما برازش داده می شود.
در این مطالعه برای تعیین خشکسالی ها و شدت و تداوم
دوره خشکسالی بلند مدت ،از شاخص بارش استاندارد در
مقیاس  21ماهه استفاده گردید .بنابراین این برای هر ایستگاه
انجام و در ادامه به منظور تعیین رفتار زمانی خشکسالی در
هر ایستگاه ،سری زمانی مقادیر شاخص استاندارد بارش در
1. Atmosphere-Ocean General Circulation Model
3. Standard Precipitation Index
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طی دوره مطاالعه ترسیم شد .در سری های زمانی شاخص

ایستگاها مشخص شد (شکل .)3در ادامه نتایج خوشه بندی

بارش استاندارد ،خشکسالی های واقعی با نمره شاخص -1

با نتایج همبستگی ایستگاها مقایسه و نشان داد که

و کمتر مشخص گردید .بنابراین روی هر سری زمانی نمره

ایستگاهایی که با هم در یک گروه قرار دارند بیشترین

شاخص  -1با خط چین مشخص شده که دوره ها و

همبستگی را داشته اند .در ادامه برای تبیین بهتر خشکسالی

سالهای همراه با خشکسالی واقعی را نشان می دهد .در

ها در هر ناحیه ،سری های زمانی ایستگاهها در هر گروه در

ادامه برای هر ایستگاه سری زمانی  52ساله خشکسالی،

کنار هم در یک قالب قرار گرفت که نشان می دهد رفتار

شدت ها و دوره های خشکسالی تعیین گردید .به منظور

خشکسالی طی دوره مورد مطالعه در هر ناحیه خشکسالی

شناسایی مناطق همگن و شناخت روند فضایی خشکسالی

با همدیگر مشابه می باشند .چنانکه در طول دوره مطالعه

های بلند مدت در ایران از روش تحلیل مولفه

سری های زمانی هر کدام از نواحی خشکسالی ،رفتار

اصلی( )1PCAو خوشه بندی( )2CLاستفاده شد .به این

یکسان دارند.

منظور ماتریس اولیه سری های زمانی شاخص استاندارد

فرمول ( :)1شاخص استاندارد بارش

بارش تشکیل گردیده که در این ماتریس ،ردیف ها معرف

که در آن  xiمقدار بارش به میلیمتر در ماه خاص(مثالً دی

ایستگاها و ستون های معرف مقادیر شاخص استاندارد

ماه) x ،میانگین بلند مدت بارش در ماه خاص ،انحراف

بارش  21ماهه در طی دوره مورد مطالعه( 52سال ) می

معیار بلند مدت بارش در ماه خاص .الزم به ذکر است در

باشد .بنابراین ماتریسی با ابعاد  31در  533به ترتیب تعداد

اینجا خشکسالی در مقیاس شاخص بارش استاندارد 21

ایستگاها و سری شاخص استاندارد برای هر ایستگاه تشکیل

ماهه ،بارش در  21ماهه اول (از ژانویه  1131تا دسامبر

گردید .در ادامه با استفاده از عامل های اولیه که حداقل 5

 )1132در ارتباط با میانگین بلند مدت همان  21ماه اول (از

درصد واریانس را توجیه می کنند ،خوشه بندی ایستگاها با

ژانویه  1131تا دسامبر 3)1132محاسبه شده و مقدار

روش وارد( )wardانجام و مناطق همگن از نظر خشکسالی

شاخص برای دسامبر  1132تعیین گردید .شاخص بارش

بلند مدت تعیین گردید .به منظور تحلیل دقیق تر و صحت

استاندارد دارای طبقه بندی زیر میباشد.

xi−x
s

= 𝑖𝑝𝑠

همگنی ایستگاهی در داخل هر گروه ،سری های زمانی
شاخص استاندارد بارش هر گروه از ایستگاها در یک قالب

جدول -1مقادیر شاخص بارش استاندارد

قرار گرفته ،بررسی و تحلیل گردید .قابل ذکر است گروهای

طبقه

همگن با عدد مشخصی نام گذاری شد مثال گروه  1در روی

خشکسالی

مقادیر SPI

طبقه
ترسالی

مقادیر SPI

نقشه با عدد  1مشخص گردیده که به ترتیب از شمال غربی

مالیم

 2تا -2/11

مالیم

 2تا 2/11

تا جنوب شرقی با اعداد  1تا  3نامگذاری نواحی انجام

متوسط

 -1تا -1/15

متوسط

 1تا 1/15

شد(قابل ذکر است اعداد فقط نشان دهنده یک ترتیب

شدید

 -1/5تا -1/11

شدید

1/5تا 1/11

عددی است نه چیز دیگر) .ضمناً در پاین هر ناحیه نام گروه

بسیار شدید

>= - 2

بسیار شدید

>= 2

در قالب سری های زمانی مشخص گردید .همچنین به
منظور صحت و دقت بیشتر نواحی همگن از نظر
خشکسالی در ایران ،همبستگی سری های زمانی همه
ایستگاها با همدیگر محاسبه و مقادیر همبستگی بین
2. clustering analysis

1. principle component analysis

نشریه پژوهشهای اقلیم شناسی | سال ششم | شماره بیست و سوم و بیست و چهارم | پاییز و زمستان 4931

8

شکل  -1ایستگاه سینوپتیک ایران

بحث و نتایج:

ایستگاهای ساحل خزر غربی (رامسر -رشت -بندرانزلی)

نتایج طبقهبندی در سری های زمانی شاخص استاندارد

با شناسه  2و در ادامه ایستگاهای غرب ایران تا البرز

 21ماهه نشان داد  3ناحیه همگن از نظر خشکسالی بلند

(قزوین -سقز -کرمانشاه -همدان -سنندج -ارومیه-

مدت ( 21ماهه) در ایران وجود دارد .خشکسالی های بلند

تهران -زنجان -بابلسر) با شناسه  3و بعد شناسه  1و 5

مدت در ایران از رفتار منظم فضایی و منطقی تبعیت کرده و

به ترتیب مرکز (خرم آباد -اراک -اصفهان)و شمال شرق

این رفتار فضایی در ایران به شکل منطقه ای می باشد.

(مشهد -سبزوار -شاهرود -تربت-حیدریه -بیرجند-

چنانکه ایستگاهای شمال غرب ایران ،غرب و جنوب شرق

بندرعباس) و شناسه  3در جنوب غرب (آبادان -بوشهر-

و غرب و شمال شرق و سواحل غربی مازندران از رفتار

اهواز -شیراز) و شناسه  3در جنوب شرق ایران مشاهده

هماهنگ خشکسالی برخوردارند .جدول  2نشان می دهد
بزرگترین مجموعه ایستگاها در گروه  3و  5به ترتیب غرب
و شمال شرقی ایران را پوشش میدهند .همانطور که در
شکل  2مشاهده می شود مناطق خشکسالی در ایران از روند
فضایی برخوردار بوده و این روند با جهت شمال غربی –
جنوب شرقی مشهود است .چنانکه به ترتیب ایستگاهای
شمالی با شناسه  1در شمال غرب (تبریز ،خوی و گرگان)،

می شوند .این رفتار فضایی حاکی از چگونگی ورود توده
های باران زا به ایران است که عمدتاً از دریای مدیترانه و
شرق آن با جهت جنوب غربی -شمال شرقی با توجه به
وضعیت قرارگیری تراف شرق دریای مدیترانه به ایران می
رسند .از طرفی برعکس شرایط کاهش ریزش های جوی و
خشکسالی ها در ضعیف بودن ورود توده های غربی و
تراف فوق مرتبط با مانع (بلوکینگ) و غیره میباشد .بنابراین
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روند فضایی خشکسالی های بلندمدت در ایران با مسیرهای

جنوبی و جنوب غربی و یا از دریای خزر به مناطق جنوبی

ورود سیکلون ها و توده های مرطوب از مدیترانه به ایران

و جنوب غربی وارد نمیشوند .همچنین ایستگاهای بابلسر

(علیجانی )1333 ،مطابقت دارد .این روند فضایی

و تبریز همبستگی منفی داشته و همبستگی مثبت ()2/3

خشکسالی ایران نشان می دهد ،نقش عوامل سینوپتیک و

ایستگاه های گرگان و تبریز در یک گروه ،نشان دهنده

الگوهای جوی در وقوع خشکسالی های بلند مدت در ایران

پیچیدگی اقلیمی ناشی از پدیدههای جغرافیایی شمال فالت

غالب بوده و ورود و یا عدم ورود توده های مرطوب از

ایران ،شامل چاله دریای خزر ،کوهای البرز در کنار هم و

غرب در ارتباط با الگوی باد های غربی و خصوصاً تراف

الگوهای جوی مختلف در این منطقه میباشند .از طرفی

شرق دریای مدیترانه ،وقوع خشکسالی در ایران را موجب

همبستگی منفی بندرعباس با ایستگاهی همدان ،کرمانشاه و

می شود .همنچنین با توجه نتایج همبستگی (شکل ،)3

سقز (کمتر از صفر) و همبستگی مثبت باال ( )2/3با ایستگاه

تعداد ایستگاها در گروه  3و همبستگی باالی ایستگاها با

تربت حیدریه حکایت از مسیرهای ورود رطوبت از خلیج

ایستگاه سقز نشان دهنده مسیر ورود توده های مرطوب از

فارس تا شمال شرق ایران و خراسان دارد.

این منطقه بوده و در مرحله بعد همبستگی ایستگاها از

همچنین شکل  2نشان دهنده مناطق همگن خشکسالی

جنوب غرب تا شمال شرق که به ترتیب در گروهای  5و 3

بلند مدت در ایران است و اینکه پدیده خشکسالیها در

قرار دارند ،نشان دهنده مسیر بعدی ورود رطوبت و توده

ایران به شکل منطقهای عمل میکنند .بنابراین همزمان که

های مرطوب به ایران از مدیترانه وخلیج فارس است .از

منطقهای از ایران خشکسالی را تجربه میکند ،مناطق دیگر

طرفی نبود همبستگی و همبستگی منفی سریهای زمانی در

ترسالی را تجربه میکنند .که این مهم در ارتباط با وضعیت

ایستگاهای جنوب غربی و جنوب شرقی ایران با ایستگاهای

قرار گیری الگوهای جوی ،ورود تودههای مختلف جوی از

شمال غربی و شاحل دریای خزر تایید کننده مطالب باالست

عرضهای باال و نواحی اطرف ایران از جمله مدیترانه،

و اینکه توده های مرطوب از خلیج فارس به شمال غرب و

سیبری ،ورتکس قطبی ،پرارتفاع جنب حاره از عربستان و

یا سواحل خزر نمی رسند و برعکس آن نیز وجود دارد

آفریقا و شرایط جوی در سطح زمین میباشند.

یعنی تودههای مرطوب و رطوبت از شمال غربی به مناطق
جدول -2محدوه های فضایی خشکسالی  22ماهه

گروه

ناحیه

نواحی همگن

1

شمال شمال غربی

تبریز -خوی -گرگان

2

خزر غربی

رامسر -رشت -بندرانزلی

3

غرب

قزوین -سقز -کرمانشاه -همدان -سنندج -ارومیه -تهران -زنجان -بابلسر

1

شرق زاگرس

خرم آباد -اراک -اصفهان

5

شمال شرقی

مشهد -سبزوار -شاهرود -تربت-حیدریه -بیرجند -بندرعباس

3

جنوب غربی

آبادان -بوشهر -اهواز -شیراز

3

جنوب شرقی

کرمان -بم -زاهدان
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نواحی همگن خشکسالی بلند مدت ایران:
ناحیه ( 1شمال شمال غربی) :این منطقه همگن
خشکسالی بلند مدت شامل تبریز ،خوی در شمال غرب و
گرگان در جنوب شرقی دریای خزر می باشد .همانطور که

آبهای زیرزمینی و کاهش آب و خشک دریاچه ارومیه به
دلیل حساسیت منابع آبی و مدیریت در این منطقه بوده
است.
ناحیه( 2خزر غربی) :این ناحیه همگن خشکسالی

در شکل  3مشاهده می شود سری های زمانی این سه

بلند مدت شامل بندر انزلی ،رامسر و رشت بوده که در

ایستگاه در نیم قرن گذشته رفتار مشابه همدیگر داشته و این

ناحیه خزر غربی قرار دارند .همانطور که در سری زمانی

از رفتار همگون خشکسالی بلند مدت در این منطقه حکایت

این ایستگاها مشاهده می شود ،ایستگاه بندر انزلی در اواسط

دارد .سری های زمانی نشان می دهد در هر سه ایستگاه تا

دهه  ، 32اوایل  ، 32دهه  12و اواخر دهه  2222خشکسالی

اوایل دهه  32دوره های ترسالی و مقادیرمثبت شاخص

های واقعی و شدید را تجربه کرده است .همچنین ایستگاه

بارش استاندارد وجود داشته و عمده ترسالی ها باالی نمره

های رامسر و رشت در اواسط دهه  ،32اوایل دهه  32و

استاندارد  +1از شاخص می باشند ،در حالیکه بعد از این

اواخر دهه  12و  2222خشکسالی را داشته اند .بنابراین این

دوره ،خشکسالی در هر سه ایستگاه با دوره طوالنی نزدیک

نشان می دهد ایستگاهای مرطوب ایران نیز در نیم قرن

به سه دهه تداوم داشته و غالب دوره های خشکسالی ها از

گذشته خشکسالی های معنی داری تجربه کرده اند.

نمره  -1شاخص گذشته ،که نشانگرخشکسالی واقعی و

همانطور که سری ها ی زمانی در این ناحیه نشان می دهد

شدید در این منطقه است .در بین تمام مناطق خشکسالی در

در دهه های گذشته دوره های کوتاه خشکسالی و ترسالی

ایران ،این منطقه بیشترین دوره خشکسالی واقعی ،نزدیک به

به معنی واقعی( +1و )-1اتفاق افتاده و غالب با فراوانی

سه دهه ( 32سال) را تجربه کرده ،چنانکه در هر سه ایستگاه

ترسالی ها و فراوانی کم خشکسالی ها بوده است .اما در دو

خشکسالی ها از  1132و  33تا  2212ادامه داشته است .در

دهه اخیر دوره های خشکسالی واقعی و شدید فراوانتر و

همین دوره ترسالی و مقادیر مثبت باالی  1از شاخص

ترسالی های واقعی کوتاهتر و با فروانی کمتری می باشند.

مشاهده نمی شود .این حاکی از شدت و تداوم خشکسالی

این نشان می دهد در این ناحیه اول بارشی ایران نیز در دو

ها در این گروه و حساسیت این منطقه به مدیریت ریسک و

دهه اخیر خشکسالی های واقعی بیشتری نسبت به ترسالی

بحران و برنامه ریزی دقیق در جهت کاهش پیامدهای آن

ها اتفاق افتاده و این خطر و پیامدهای منفی ناشی از آن در

دارد .از آنجا که خشکسالی پدیده ای خزشی و مزمن بوده،

این ناحیه نیز وجود دارد .این مناطق به عنوان اولین منطقه

پیامدهای آن در سالهای بعد از دوره خشکسالی آشکار می

بارشی،جنگلی وکشاورزی ایران ،طبیعتاً حکایت از لزوم

شوند .چنانکه نمونه ای از این پیامدها در سالهای اخیر

مدیریت ریسک و بحران مخصوص به خود آن منطقه دارد.

خشک شدن و کاهش منابع آبی در این منطقه ،کاهش سطح
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شکل  -3سری زمانی ناحیه  1و  2در  spi 24ماهه

ناحیه ( 3غرب) :این ناحیه همگن خشکسالی

ای خشکسالی و تر سالی های کوتاه مدت مشاهده شد.

بیشترین ایستگاها را در بین نواحی خشکسالی داشته است.

چنانکه در برخی ایستگاها(بابلسر ،همدان و تهران) در این

ایستگاهی این گروه در شمال زاگرس تا جنوب البرز غربی

گروه دهه  32دوره های خشکسالی های واقعی و شدیدی

قرار دارند .در این ناحیه  1ایستگاه از  31ایستگاه سینوپتیک

را تجربه کرده اند و دوباره این دوره های خشکسالی ها در

قرار داشته و نشان از مسیر اصلی ورود توده های هوای

اواخر دهه  12و اوایل  2222اتفاق افتاده ،اما در اواسط دهه

مرطوب از زاگرس مرکزی و ایستگاه سقز دارد ،چنانکه این

 2222ترسالی را تجربه کرده اند .در این گروه نیز به دلیل

ایستگاه بیشترین همبستگی را با دیگر ایستگاهای ایران

تداوم خشکسالی های واقعی در اواخر دهه  12و 2222

دارد(شکل .)3نتایج سری زمانی خشکسالی در این ناحیه

پیامدهای خشکسالی شدید خواهد بود و برنامه ریزی و

نشان می دهد ،این ناحیه بیشترین فراوانی خشکسالی های

مدیریت ریسک و بحران خاص ضروری است .با توجه به

واقعی ،شدید و دوره های خشک را در اواخر دهه  12و

اینکه ایستگاهای این ناحیه ،دومین منطقه بارشی وجنگلی

دهه  2222تجربه کرده است .جنانکه قبل از دهه  12فراوانی

ایران و محیط زیست غنی در زاگرس غربی بوده این

ترسالی ها واقعی نسبت به خشکسالی ها بیشتر می باشد.

حساسیت را برای برنامه ریزی اصولی در ارتباط با کاهش

همچنین در بعضی از ایستگاهای این ناحیه ،نوساانات دوره

پیامدهای خشکسالی بیشتر می کند.
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ناحیه( 2شرق زاگرس) :این ناحیه شامل ایستگاهای

های همبستگی از همبستگی باالی ایستگاه سبزوار با بقیه

مرکز و شرق زاگرس ،خرم آباد ،اراک و اصفهان است.

ایستگاها جنوب غرب ایران و جنوب البرز حکایت دارد.

همانطور که سری زمانی ایستگاها در این گروه نشان می

همچنین این ناحیه منطقه ورود توده های هوای سرد و

دهند فراوانی خشکسالی های واقعی و دوره های خشک در

خشک نیمکره شمالی ،سیبری بوده که در فصل پاییز و

سه دهه اخیر نسبت به ترسالی ها افزایش نشان می دهد ،در

زمستان از شمال شرق ایران به بیابانهای مرکزی می وزند.

این گروه ایستگاه اصفهان دهه  32نیز تداوم و دوره

سری های زمانی در این ناحیه حاکی از آنست که دهه  32تا

خشکسالی واقعی و شدیدی را تجربه کرده است .سری

اوایل دهه  32خشکسالی های واقعی و شدیدی در این

های زمانی نشان می دهد در دهه  32و اوایل دهه  32همه

ناحیه اتفاق افتاده و بعد از این دوره تا اواخر دهه  12بیشینه

ایستگاها دوره های ترسالی واقعی بیشتری را نسبت به

با فراوانی ترسالی های واقعی بوده و خشکسالی واقعی و

خشکسالی تجربه کرده اند ،در حالیکه از اوسط دهه  32تا

شدید از فراوانی کمتری برخوردارند .در اواخر دهه  12و

اوایل دهه  12یک دوره خشکسالی واقعی و شدید در این

دهه  2222فراوانی خشکسالی واقعی و شدید بیشینه بوده و

ناحیه اتفاق افتاده است .در دهه اخیر نیز در این ناحیه در

توالی خشکسالی ها(دوره خشک) مشهود است .این شرایط

اوایل و اواخر دهه دوره خشکسالی در این ناحیه اتفاق

موجب شده تا سطح آبهای زیر زمینی و سطحی در این

افتاده است.

ناحیه کاهش شدید داشته باشند .بنبابراین در این ناحیه نیز

ناحیه ( 5شمال شرقی) :در این گروه که ایستگاهای
شمال شرق ایران شامل ،مشهد ،سبزوار ،شاهرود ،تربت
حیدریه ،بیرجند و بندر عباس را شامل می شوند .این ناحیه
عمده مسیر خروجی توده های هوا و سیکلونهای است که
به ایران از غرب وارد شده و از این ناحیه می گذرند .نقشه

برنامه ریزی برای مدیریت ریسک و بحران در اولویت می
باشد .همچنین در این ناحیه ایستگاه بیرجند شدیدترین
خشکسالی ها را در  2221در بین تمام ایستگاهای ایران
همراه با زاهدان تجربه کرده است و نمره شاخص بارش
استاندارد از  -3گذشته است.

شکل  -6سری زمانی ناحیه  5در  spi 24ماه
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ناحیه ( 6جنوب غربی) :این ناحیه در جنوب غربی

ناحیه ( 7جنوب شرقی) :این ناحیه ایستگاهای

ایران قرارداشته که شامل اهواز ،آبادان ،بوشهر و شیراز می

جنوب شرقی ایران ،کرمان ،بم و زاهدان را شامل می شود.

شود .همانطور که شکل  1سری زمانی این ناحیه نشان می

سری زمانی شاخص استاندارد  21ماهه در این ناحیه نشان

دهد ،در این ناحیه نسبت به نواحی دیگر خشکسالی ها و

می دهد ،این ناحیه قبل از اواخر دهه  12خشکسالی واقعی

ترسالی واقعی و شدید کمتری وجود دارد .در این ناحیه

کمتری را تجربه کرده ،درحالیکه از اواسط دهه  32و اوایل

تداوم خشکسالی های واقعی در دهه  32مشاهده می شود و

دهه  12دوره های کوتاه خشکسالی در ایستگاه کرمان و

بعد از آن نوسانات کوتاه مدت ترسالی و خشکسالی که

همین دوره ها با فراوانی و شدت کمتر در بم وجود دارد.

تداوم دوره های ترسالی در دوره فوق نسبت به خشکسالی

بعد اواخر دهه  12و دهه  2222دوره طوالنی خشکسالی

ها بیشتر بوده است .در اواخر دهه  2222تداوم خشکسالی

واقعی و شدید در نیم قرن اخیر در این منطقه اتفاق افتاده

های واقعی و شدید با عبور شاخص خشکسالی از عدد -1

است .در این دوره تداوم دهه خشکسالی و شدت بااال

و  -2وجود دارد .در این ناحیه نسبت به نواحی دیگر

وجود داشته ،چنانکه در ایستگاه زاهدان شدت خشکسالی

خشکسالی های کمتری اتفاق افتاده ،اما خشکسالی های

در  2222به  -3نمره شاخص رسیده است که این حاکی از

اخیر در صورت تداوم می تواند در این ناحیه مشکالت

وضعیت حاد خشکی در این منطقه در بین ایستگاها و

محیطی و زیستی را به همراه داشته باشد .همچنین نمودار

نواحی خشکسالی در ایران دارد .از طرفی نشان می دهد

سری نشان می دهد در طی نیم قرن گذشته شدیدترین

ایستگاهای خشک ایران در جنوب شرق نیز دوره های

خشکسالی ها بعد از دهه  32در اواخر دهه  2222در این

خشکسالی واقعی و شدیدی را در نیم قرن اخیر تجربه کرده

منطقه اتفاق افتاده و این نیاز به مدیریت اصولی و صحیح

اند .بنابراین در این ناحیه نیز پیامدهای خشکسالی در حال

برای کاهش اثرات خشکسالی دارد .امروزه خشک شدن

و آینده چشمگیر بوده و خواهد بود .بنابراین در این ناحیه

تاالبها و ورود ریزگردها از روی این تاالبها به شهرهای

نیز با توجه به اولویت های مورد نیاز ،مدیریت ریسک و

جنوب غربی ایران وجود دارد .که این حساسیت منابع آبی

بحران ضروری است .چنانکه پیامدهای ناشی از این دوره

و اکویستم ها به مدیریت اصولی و کاربردی در ارتباط با

خشکسالی ،کم آبی و خشک شدن دریاچه های هامون و

منابع آب سطحی در این را ناحیه را نشان میدهند.

کاهش شدید سطح آبهای زیرزمینی میباشند.
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شکل  -7سری زمانی گروه  6در  spi 24ماهه

شکل  -8سری زمانی گروه  7در  spi 24ماهه

نتیجه گیری:
خشکسالی ها بلند مدت در ایران از رفتار منظم و منطقی
برخوردارند چنانکه این رفتار در همگنی فضایی خشکسالی

ها مشهود است .روند فضایی خشکسالی در ایران شمال
غربی -جنوب شرقی است .این رفتار فضایی با مسیر ورود
توده های هوای مرطوب و وضعیت قرار گیری تراف شرق
دریای مدیترانه در نیمه سرد سال مطابقت دارد و مسیر
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غالب رطوبت ایران از دریای مدیترانه و خلیج فارس را

کرده که این نشان می دهد که نواحی پربارش ایران نیز

آشکار می سازد که در مطالعات (علیجانی )1335 ،نیز به

دچار این رخداد شده اند که در مطالعات گذشته نیز

اثبات رسیده و این روند با مسیرهای سیکلونی ایران

مشاهده شد( علیجانی .)1333 ،بنابراین کل ایران از نظر

مطابقت دارد .همچنین رفتار زمانی خشکسالی ها در نواحی

بحران خشکسالی در دهه گذشته ،دهه ،2222دوره های

همگن فضایی خشکسالی در ایران همسان بوده ،و

خشکسالی و شدیدترین خشکسالی ها را طی نیم قرن اخیر

ایستگاهای هر ناحیه از روند زمانی خاص خشکسالی

تجربه کرده اند .از آنجا که خشکسالی پدیده ای خزشی و

برخورداند و این نشان می دهد پدیده اقلیمی خشکسالی در

مزمن بوده  ،بخش های مختلف اکوسیستم های ایران را به

ایران در قالب سینوپتیک و منطقه ای عمل می کنند.

مرور ضعیف و نابود کرده است .بنابراین در اولویت بندی

بنابراین ممکن است یک ناحیه در دوره خاصی ترسالی

نواحی ایران برای برنامه ریزی و مدیریت ریسک و بحران

وهمزمان ناحیه دیگر خشکسالی را تجربه کنند .شدیدترین

برای کاهش پیامدهای خشکسالی های اخیر به ترتیب

روند دوره های خشکسالی در نیم قرن گذشته در ناحیه

نواحی  2 ،3 ،3، 5 ، 3 ،1و 1قرار دارند و ضروری است تا

شمال شمال غربی(گروه )1و غرب(گروه )3اتفاق افتاده

برنامه ریزان و مدیران به جای برنامه های استانی برای

است .طوریکه ناحیه ( 1تبریز -خوی –گرگان) بعد از نیمه

مدیریت خشکسالی ،برنامه و طرح های منطقه ای کاهش

دهه  32دوره ای بلند مدت  25ساله خشکسالی تا اواخر

پیامدهای خشکسالی طرح ریزی کنند .چرا که با توجه به

دهه  2222را تجربه کرده است .همچنین درناحیه ، 3

توانمندی های طبیعی ،اقلیمی ،اقتصادی ،کشاورزی،صنعتی،

دومین ناحیه بارشی ،آبی و جنگلی ایران ،از اواخر دهه 12

انسانی و غیره هر منطقه برنامه خشکسالی مناسب برای

تا آخر دهه  2222دوره های خشکسالی واقعی و شدید

همان منطقه در ارتباط با کاهش اثر خشکسالی ضروری و

اتفاق افتاده است .که پیامدهای این پدیده اقلیمی در این

اولویت خواهد داشت .طبیعی است برنامه و طرحی که

مناطق با کاهش شدید سطح سفره های آبی و شوری

برای منطقه شمال غرب ایران الزم و در اولویت قرار دارد

آنها(عزیزی ،1332،دانشوروثوقی ،1312،کرمی، )1311،

برای منطقه جنوب شرق ایران اولویت نخواهد داشت.

کاهش منابع آب سطحی از جمله دریاچه ارومیه و خشک

بنابراین برنامه ریزی اصولی و آینده نگری در هر منطقه

شدن جنگل های بلوط در غرب زاگرس مشهود است .در

برای کاهش پیامدهای خشکسالی متفاوت می باشد.

مرتبه بعد نواحی  5و( 3شمال شرق و جنوب شرق)

همچنین اولویت بندی مناطق خشکسالی بلند مدت کمک

خشکسالی های واقعی و شدیدی را در دهه  2222تجربه

می کند تا برنامه ریزان کالن دید کاملی از نظر اولویت

موسوی

بندی زمانی و مالی برای طرح ها و برنامه ریزی های

بایگی )1312،و نمود آن در کاهش سفره های آبی

کاهش پیامد های خشکسالی و توسعه پایدار منابع آبی

زیرزمینی(بهنیافر )1331 ،و منابع سطحی آب از جمله

ایران داشته باشند .قابل ذکر است با توجه به خشکسالی

کاهش آب و خشک شدن دریاچه های هامون وجود دارد.

های واقعی و شدید دهه گذشته ،2222،در همه نواحی

در مرتبه بعد جنوب غرب ایران وشرق زاگرس به نرنیب

ایران ،آمادگی الزم برای روبرو شدن با پیامدهای

گروهای  3و  1قرار دارند .همچنین ایستگاهای شمالی

خشکسالی در برنامه ریزان ،مدیران ،جامعه و اولویت بندی

ایران در خزر غربی ،اولین ناحیه بارشی ایران ،نیز در اواخر

طرح های کالن ضروری می باشد.

کرده

اند

(رضیئی،1333،

طاووسی،1331،

دهه  12و  2222خشکسالی های واقعی و شدید را تجربه

تحلیلی بر خشکسالی های ایران در نیم قرن گذشته
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