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(مطالعۀ موردی :استان مرکزی)
حسین یوسفی ،*1احمد نوحهگر ،2زهرا خسروی،3مسعوده عزیزآبادی فراهانی
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 .1استاديار دانشکدۀ علوم و فنون نوين ،دانشگاه تهران
 .2استاد دانشکدۀ محیط زيست ،دانشگاه تهران
 .3دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي طبیعت ،دانشکدۀ علوم و فنون نوين ،دانشگاه تهران
 .4دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي منابع آب ،دانشکدۀ کشاورزي ،دانشگاه شهید باهنرکرمان
(تاريخ دريافت -1394/03/17 :تاريخ تصويب)1394/07/20 :

چکیده
خشکسالي ،کمبود رطوبت مستمر و غیرطبیعي تعريف شده است و پديدهاي اجتنابناپذير به شهمار مهيرود که بیشهتر نقها
جهان با آن روب روست .خشکسالي يکي از بالياي طبیعي است ک خسارتهاي فراواني ب انسان و اکوسیستمهاي طبیعي وارد
ميآورد .در خشکسالي چهار ويژگي عمده مطالع ميشود ک عبارتاند از شهدت ،مهدت ،فراوانهي و گسهترۀ خشکسهالي که
هدف از اين تحقیق ،تعیین شدت و مدت و گسترۀ خشکسالي در استان مرکزي است .ب منظور بررسي و پهن بندي خشکسالي،
شاخصهاي متنوعي ابداع شده است؛ يکي از آنها ،شاخص بارش استاندارد و ديگري شاخص خشکسالي احیائي است .براي
بررسي از  10ايستگاه سینوپتیک با طول دورۀ آماري مشترک 13سال (1379ه  )1392در مقیاس زماني ماهان استفاده شد .په
از محاسبۀ شاخصها توسط نرمافزار  ،drincنقش هاي پهن بندي خشکسالي ب طور مجزا براي منطق توسط  Arc GISتهی شد؛
ايستگاه آشتیان بیشترين شدت خشکسالي را در سال آبي 1386ه  1387و منطقۀ مربو ب ايستگاه کمیجان کمترين خشکسالي
را در سال 1386ه  1387آبي داشتند .نقشهۀ خشکسهالي اسهتان مرکهزي بها اسهتفاده از شهاخص بهارش اسهتاندارد و شهاخص
خشکسالي احیايي آسیبپذيري مناطق دشت در زمان وقوع خشکسالي را نشان ميدهد .اين مناطق در بخش مرکهزي و غربهي
دشت واقع شدهاند ک در اين میان شهرهاي اراک ،کمیجان و شازند ريسکپذيري شايان توجهي دارند.
کلیدواژگان :پهن بندي خشکسالي ،شاخص بارش استاندارد ،شاخص خشکسالي احیايي ،نرمافزار .Arc GIS ،drinc
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مقدمه
تا كنون تعاريف بسياري ،افزون بر  150مورد ،از خشكسااي
ارائه شده است .باهطاوركلا  ،خشكسااي شاامي ياو دورۀ
پيوسته و پايدار (از چند ماه تا چندين سال) است كه در اين
دوره مقدار آب موجود در منابع آب منطقاه باه اد شاايان
توجه كاهش م يابد و دچار كمبود ما شاود .ازايان نرار
خشكساي را م توان از ديدگاههاي هواشناس  ،كشااورزي و
هيدرويوژيو ،بررسا كارد .درنتيجاه تعرييا كاه در ياو
تحليي از خشكساي ارائه م شود ،بايد متناسا باا شاراي
اقليم ،نوع منابع و مقادار خخااير آب ،مصاار آب ،نيازهاا و
زمينۀ تحقيق پژوهشارر باشاد ] .[4خشكسااي از تغييارا
معمااول اقليماا اساات كااه بسااياري از مناااطق خشااو و
نيمهخشو دنيا را باا شاد زيااد هار چناد ساال ياوباار
درباارم ا گياارد .از اياانرو شناساااي خشكساااي  ،يافتااهاي
ارزشمند براي مديريت منابع آب منااطق چاون اياران كاه
بخش اعرام آن را منااطق خشاو و نيماهخشاو تشاكيي
م دهد ،محسوب م شود .از طرف ويژگ هااي خشكسااي
ممكن است در رژيمهاي مختلاف آبوهاواي دنياا متيااو
باشد .در مناطق گرمسايري و پربااران اساتواي اگار مقادار
بااارن نساابت بااه نرمااال ساااييانه دچااار كاااهش نسااب و
خشكساي هواشناس در منطقه شود ،اين امكان وجود دارد
كه اين كاهش تأثير محسوس بر منابع آب منطقه نرااارد و
به بيان از نرر هيدرويوژيك خشكساي اتياق نييتد ،اماا در
مناطق ساس فراخشو و خشاو ،كااهش بارنادگ تاأثير
بسيار زيادي روي منابع آب م گاارد و در بسياري از ماوارد،
هم زماان خشكسااي هااي هواشناسا باا خشكسااي هااي
هيدرويوژيك اتياق م افتد .در سالهاي اخير خشكساي در
كشور ما نيز خسار هاي زيادي بهبار آورده اسات .بارخف
سيفب كه قابي اندازهگيري مساتقيم اسات ،خشكسااي هاا
اغل بهصور توصيي و كيي ارائه م شوند .خشكساي هاا
با ديرر پديدههااي هواشناسا از نرار ويژگا هااي زماان
متياو اند .تعيين زمان آغااز و پاياان خشكسااي هاا بسايار
مشكي است .پيچيدگ مسائي مرتب باا خشكسااي ساب
شده است كه نتوان اين پديده را بهدرست تحليي و بررسا
كرد و نتايج اصاي نياز از دقات خاوب برخاوردار نباشاند.
همين پيچيدگ سب شده اسات كاه متخصصاان مختلاف
رونهاي متياوت را براي تحليي و پايشبينا خشكسااي
بهكار ببرند كه هر يو ضعفها و قاو هااي خاا خاود را
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دارد .ازآنجاكه وقوع اين پدياده ،تاداو  ،زماان آغااز و پاياان
خشكساااي و شااد و بزرگاا آن همراا فراينااادهاي
ا تماالت هستند ،رونهااي كاه اماروزه باراي بياان ايان
ويژگ ها بهكار برده م شوند نياز اغلا رونهااي آمااريا
ا تماالت هستند .تعاريف زيادي از خشكسااي ارائاه شاده
است .ويلهايات و گلنتاز خشكسااي هاا را باه چهاار دساتۀ
خشكساي هواشناس  ،كشاورزي ،هيادرويوژي و اقتصاادي-
اجتماع طبقهبندي كردند ] .[10با كاهش مقدار بارنادگ و
تغيير در برخ از پديدههاي جوّي نرير افازايش دماا ،وقاوع
بادهاي شديد ،كاهش رطوبت نسب  ،افزايش ساعا آفتااب
و كاهش پوشش ابر خشكسااي هواشناسا آغااز ما شاود.
سپس با افزايش تبخير و تعرق و كمشدن رطوبت خاا ،،بار
اثر تنشهاي واردشده به گياهان زراعا و بااغ خشكسااي
كشاورزي به وقوع م پيوندد .تداو ايان وضاعيت باه ماد
طوالن تر سب كاهش آبهااي ساطح  ،جرياان آب درون
مخااازن ،درياچااههااا و تاااالبهااا و درنتيجااه خشكساااي
هيدرويوژيك م شود .براي بيان كم پديادۀ خشكسااي و
همچنين ارزياب آن در مقياسهاي مختلف زمان و مكاان ،
از شاخصهاي خشكساي استياده م شود كه براي محاسبۀ
آنها وجود دادههاي مناسا و طاوالن ماد پاارامترهااي
اقليم و هيدرويوژيك ضروري است.
شاخص بارش استاندارد()SPI

1

اين شاخص در سال  1995توس مك و همكارانش بهمنرور
تعيين و پايش خشكساي ارائه شاد .ايان شااخص باراسااس
تياو بارن از ميانرين براي ياو مقيااس زماان مشاخص و
سپس تقسيم آن بر انحرا معياار باه دسات ما آياد و تنهاا
فاكتور مؤثر در محاسبۀ اين شاخص ،عنصر بارندگ است .اين
شاخص را م توان در مقياسهاي زماان  24 ،12 ،6 ،3و 48
ماهه محاسبه كارد ] . [2طبيعات  SPIباهگوناهاي اسات كاه
امكان تعيين كمّ خشكساي يا وقايع غيرعادي رطوبت را در
مقياس زمان مشخص ،روي هر منطقاهاي از كارۀ زماين كاه
بارن آن ثبت شده است ،براي تحليلرر ماهر فراهم ما كناد.
اساس شاخص بارن اساتانداردشاده بار محاسابۀ ا تمااال
بارندگ براي هر مقياس زمان استوار است .پاس از اساتخرا
دادههاي بارنادگ در مقيااس ماهاناه طا ياو دورۀ آمااري

(ترجيحاً  30سال يا بيشتر) الز است تا سري زمان مجموعۀ
1. Standardized Precipitation Index
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بارندگ در مقياس ديخواه تشكيي شود .هد از ارائۀ شااخص
بارن استاندارد ،ارائۀ ياو شااخص عاددي اسات كاه بتواناد
ريزنهاي جوّي مناطق با اقليمهاي متياو را با هام مقايساه
كند.
Pi  P
S

()1

SPI 

𝑖𝑃 مقاادار بااارن در دورۀ مااد نراار𝑃̅ ،

در رابط اۀ فااوق
ميانرين درازمد بارن باراي دورۀ ماد نرار و 𝑆 انحارا
معيار مقادير بارن است.
1
شاخص خشکسالی احیائی): (RDI

اين شاخص در سال  1996توس وي هورست ارائاه شاد.
اين شاخص شد و مد خشكساي را مشخص م كند و
براي پيشبين خشكساي اساتياده ما شاود .در شااخص
خشكساي ا يائ به پارامتر تبخيار نياز توجاه و باهطاور
جداگانااهاي بااراي هاار وضااۀ آبخيااز اسااتياده م ا شااود.
مهمترين مزيت اين شاخص آن است كه هم به ميازان آب
و هم به عوامي اقليم توجه م كند .شاخص  RDIمتأثر از
دو پارامتر بارنادگ و تبخيار تعارق پتانسايي اسات .رون
محاسبه بدين شرح است كه ابتدا با استياده از فرمول زيار
براي هر سال ( )iاز دورۀ آماري مطايعاه شاده ،مقاداري باا
عنوان  a0محاسبه م شود.
()2

P
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j 1 ij
12
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j 1

i 

a0

در اياان فرمااول p ،بارناادگ و  ،ETتبخياار و تعاارق
پتانسيي در  jامين ماه ساال  iهساتند .مقادار  iاز  1تاا N
(تعداد سالهاي است كه آمار آن در دسترس است) تغيير
خواهد كرد .چنانچه بارندگ و تبخيار و تعارق باهصاور
ساالنه محاسبه شوند ،نيازي به جمع كردن مقاادير ماهاناه
در اين فرمول نخواهد بود .گا بعادي تعياين شاخصا باا
عنوان  RDIنرمال (يا  )RDInهر سال اسات كاه از فرماول
زير محاسبه م شود:
()3

a0 i 
1
a0

RDI 0i  

براي محاسبۀ شاخص استانداردشده ( RDIيا  )RDISاز
مقادير ساالنۀ  a0يراريتم گرفته م شود كه عددي با عنوان
 yiبهدست خواهد آمد.
1. Reconnaissance Drought Index
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()4

سپس ميانرين ساب و انحرا معيار اساتاندارد ايان
اعداد را محاسبه و بهترتي 𝑘̅𝑦 و 𝑘𝑦̂𝜎 م نااميم .درنهايات
شاخص استانداردشدۀ  RDIدر هر سال باه كماو فرماول
زير محاسبه خواهد شد.
y ki   y k

ˆ yk

()5

i 

RDI s

شاااخص  RDIاز دو پااارامتر بارناادگ و تبخياار و تعاارق
پتانسيي و در سه مر له باراي تعياين خشكسااي اساتياده
م كند كه شامي مقدار ابتاداي  RDI ،نرمااييزهشاده و RDI
استانداردشده است RDI .استانداردشده را ما تاوان باا SPI
مقايسه كرد .تيسير مقادير بهدستآمده از اين رون براساس
جدول زير خواهد بود .آستانههااي طبقاهبنادي خشكسااي
براي  RDIاستانداردشده و  SPIبه شرح زير است.
جدول  .1بازههای  SPIو RDI
مقدار شاخص  SPIو RDI

طبقهبندی خشکسالی

 2و بيشتر از آن
 1/5تا 1/99
1تا 1/49
 0/99تا -0/99
 -1تا -1/49
 -1/5تا -1/99
 -2و كمتر

بهشد مرطوب
خيل مرطوب
نسبتاً مرطوب
متوس (نرمال)
نسبتاً خشو
خيل خشو
بهشد خشو

مشخصات منطقۀ مطالعهشده
استان مركزي بخش از فف مركزي اياران اسات كاه باين
رشااتهكااوههاااي ايباارز و زاگاارس ناااهمواريهاااي دارد كااه
قسمتهاي از كوههااي مركازي و پايشكاوههااي داخلا
زاگرس را شكي م دهد و در مجاور كوير مركزي باين 33
درجه و  30دقيقه تا  35درجه و  35دقيقۀ عرض شاماي و
 48درجه و  57دقيقه تا  51درجۀ طول شرق از نصفاينهار
گرينويچ قارار گرفتاه اسات .مساا ت كاي اساتان مركازي
 29/530كيلومترمربع ) دود  1/82درصد از مساا ت كاي
كشور( است .استان مركزي از يو طر در كاوير مركازي و
از طر ديرر در محي برخورد زاويۀ چاينخاوردگ ايبارز و
زاگرس واقع شده است و آبوهواي متناوع دارد .ادود 75
درصد اساتان مركازي را كوهساتانهاا و كوهپاياههاا و 25
درصد آن را دشتها تشكيي م دهند كاه مهامتارين آنهاا
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شامي دشت ساوه ،زرند ،ارا ،و فراهان ،شازند و دشت شارا
(اراض اطرا رود قرهچاي در غرب منطقاه) اسات .جنراي
طبيع انبوه در منطقه وجود ندارد ،اماا براسااس تحقيقاا
ادارۀ كي منابع طبيعا اساتان مركازي ،ادود  17هازار و
 573هكتار عرصۀ جنرل در سراسر اساتان وجاود دارد كاه
عمدهترين قسمت ايان جنرايهااي پراكناده در شهرساتان
تيرن واقع است.
در شكي  1نقشۀ كاربري اراض باراي اساتان مركازي
تهيه شده است .كاربري زمين در اساتان باه ايان صاور
است كه بيشترين مسا ت باه مراتاع متوسا و كمتارين
مسا ت به شورهزار اختصا دارد .استان مركزي از جمله
استانهاي است كه از نرار پوشاش جنرايهااي طبيعا
بسيار فقير است .مراتع استان كاه عمادتاً گياهاان بوتاهاي
هستند بهدييي آبوهواي مختلف ،تنوع زيادي دارند.

مسا ت كي مراتع استان مركزي  1/78ميليون هكتاار
تخمين زده م شود كه  14/1درصد آنها «مراتاع خاوب»
واقع در جنوب غربا شهرساتان ارا ،و ارتياعاا شامال
غرب شهرستان ساوه با متوس توييد ساالنۀ  500كيلوگر
علوفۀ خشو در هكتار ،پوشش گياه  56/1درصد مراتاع
استان «متوس » و با ميانرين توييد ساالنۀ  134كيلاوگر
علوفۀ خشو در هر هكتاار ،و  29/8درصاد مراتاع اساتان
مركزي «مراتع فقير» با ميانرين توييد ساالنۀ  30كيلوگر
علوفۀ خشو در هكتار است.
از دادههاي  10ايستراه سينوپتيو متعلق باه ساازمان
هواشناس واقع در محدودۀ استان مركزي ط دورۀ آماري
(1379ا  )1392و از عنصر بارن و دماي ماهاناه اساتياده
شده است .موقعيت جغرافياي ايستراهها در نقشاه (شاكي
 )2و جدول  2گنجانده شده است.

شکل  .1نقشۀ کاربری اراضی استان مرکزی
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شکل  .2موقعیت ایستگاههای سینوپتیک استان مرکزی
جدول  .2موقعیت جغرافیایی ایستگاههای سینوپتیک استان مرکزی
ایستگاه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ارتفاع

ارا،
آشتيان
داوودآباد
قدمراه
خمين
كميجان
ساروق
ساوه
شازند
تيرن

49:42
50:00
49:51
49:28
50:05
49:19
49:29
50:20
49:25
50:01

34:06
34:32
34:17
33:58
33:37
34:43
34:24
35:03
33:57
34:41

1803
2097
1660
1800
1835
1741
1800
1108
1913
1980

پهنهبندی خشکسالی استان مرکزی
رونهااي معماول مياانيااب ( IDW
 spline ،)weightedو  krigingهسااتند .رون  splineيااو
سطح باا اداقي انحناا را روي نقاا اساتيادهشاده باراي
ميانياب برازن م دهد .به عباارت ياو تاابع رياضا را
طوري بر سطح برازن م كند كه از نقاا كنتارل براارد
] .[1در زمينآمار يا كريجينگ م توان باا داشاتن مقاادير
يو كميات در مختصاا معلاو  ،مقادار آن كميات را در
نقطۀ ديرري با مختصا معلو برآورد كرد ،به شر آنكاه
مختصا مقدار ناامعلو در دامناهاي كاه سااختار فیااي
Inverse distance

اكم است ،قرار گيرد ] .[3برآورد مقادير متغير با توزياع و
سااختار فیااي و ارزيااب خطااي هماراه باا ايان بارآورد
كريجينااگ ناميااده ماا شااود ] .[7ماادل  IDWيكاا از
رونهاي معمول ميانياب نقا پراكناده در فیاسات كاه
اساس آن برمبناي ايان فرضايه اسات كاه در ياو ساطح
ميانياب  ،اثر يو پارامتر بر نقا اطرافش يكسان نيسات و
هر چه فاصله از مبدأ افزايش يابد ،اثار كمتار خواهاد شاد
] .[1رون ميانياب ميان سلولهاي ارزش بهكااررفتاه در
يو تركي وزن خط از يو دسته نقطۀ نمونه را تعياين
م كناد IDW .همسااير نقاا انتخاابشاده را در نرار
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م گيرد كه متغير با كاهش اثر فاصاله از مكاان نموناهان،
ترسيم شاده اسات .در ايان تحقياق ،از رون  IDWباراي
اسااتان مركاازي اسااتياده شااده اساات .بااراي پهنااهبناادي
خشكساي استان ،از دو شاخص  SPIو  RDIاساتياده شاد
كه اين دو شاخص با استياده از نر افزار ( drincنر افازاري
براي محاسبۀ شاخصهاي خشكساي ) در بازههااي زماان
يوسايه ،محاسبه شد .براي محاسبۀ  ،RDIدادههاي ماهانۀ
يرـ تعرق پتانسيي ( )PETمورد نياز بود كه باا اساتياده
تبخ 
از رون  thornthwaiteدر ناار افاازار  drincمحاساابه شااد.

سپس جدوي (با فرمت  )xlsxكه شاامي ناا ايساتراههاا،
مختصاااا  )UTM-WGS 1984-ZONE 39N( UTMو
بيشترين  SPIو  RDIمحاسبهشده براي هر ايستراه اسات،
تشكيي شده و دادهها وارد محاي نار افازاري  Arc mapو
پهنهبندي خشكسااي باا رون  ،IDWتوسا دو شااخص
بارن اساتاندارد و خشكسااي ا ياائ انجاا شاد .ادود
محاسبهشده براي دو شاخص در جدول  3آمده است .طبق
جدول  1استان مركزي به سه قسمت نسبتاً خشو ،خيل
خشو و بهشد خشو تقسيم م شود.

جدول  .3مقادیر محاسبهشده بیشترین مقدار  SPIو  RDIبرای هر ایستگاه
ایستگاه

SPI

RDI

سال وقوع

ارا،
آشتيان
داوودآباد
قدمراه
خمين
كميجان
ساروق
ساوه
شازند
تيرن

-1/48
-2/68
-1/46
-1/47
-2/30
-1/78
-2/50
-2/53
-2/19
-2/48

-1/76
-2/69
-1/75
-1/74
-2/27
-1/68
-2/14
-2/56
-2/28
-2/45

86-87
86-87
81-82
80-81
86-87
86-87
89-90
86-87
85-86
86-87

نتیجهگیری
با توجه به نقشههاي پهنهبندي شده در منطقۀ تحت پوشش،
ايستراه آشتيان بيشترين شد خشكسااي را در ساال آبا
1386ا  1387و منطقۀ مربو به ايستراه كميجان كمتارين
ميزان خشكساي را در سال 1386ا  1387آب داشته است.
ب اهطااوركلاا  ،از شاااخص  SPIبااراي محاساابۀ خشكساااي
هيدرويوژيك و هواشناس استياده م شود ،در ااي كاه از
شااخص  RDIبااهدييااي اساتيادۀ  PETدر فرمااول آن ،بااراي
محاسبۀ خشكساي كشاورزي استياده م شود .با وجود ايان،
با توجه به مزيتهاي ( SPIمنعطفبودن و قابليت استياده در
مقياسهاي متعدد زمان (كوتاهمد براي اهدا كشااورزي
و بلندمد براي اهدا هيدرويوژي و مكان ) در سطح خارد
و كفن و با اينكه نتايج آن ،مناس باودن شااخص را از نرار
تشخيص زمان شروع خشكساي  ،پايش و پايشبينا آن باه

اثبا رسانده است ،در مناطق با دماي زياد و تبخير و تعرق
زياد بارندگ بهتنهاي نم تواند نشاندهندۀ وقوع خشكساي
باشد .بهدييي تغييرا خصوصيا فيزيوگرافيو و اقليم در
مناطق مختلف اساتان پديادۀ خشكسااي گساترن مكاان
مختلي دارد؛ وي طبق نقشاههااي باهدساتآماده ،در كاي
سطح استان ،در دورۀ آماري مطايعهشده كي شهرساتانهااي
اسااتان دچااار خشكساااي شاادهانااد كااه نتااايج بررس ا در
شكيهاي  3و  4آمده است .خشكسااي كاه يكا از بفيااي
طبيع است ،ط سالهااي اخيار موجا بار هام خاوردن
تعااادل اقليما و بااروز پياماادهاي اقتصااادي و اجتماااع در
كشور شده است .بنابراين ،براي مديريت خشكساي در سطح
استان نيازمند برنامههاي مديريت و اصوي استياده از مناابع
آب موجود با توجه به بحران آب و كااهش نازوال جاوّي و
خشكساي هاي اخير در كشور هستيم.

یوسفی و همکاران :مدیریت و پهنهبندی خشکسالی با استفاده از شاخصهای  SPIو ... RDI
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شکل  .3پهنهبندی خشکسالی استان مرکزی با شاخص SPI

شکل  .4پهنهبندی خشکسالی استان مرکزی با شاخص RDI

تشکر و قدردانی
نويسندگان مقايه از سازمان هواشناسا اساتان مركازي و
جناب آقاي مهندس مجتب مرادي كه دادههاا و اطفعاا
مااورد نياااز را در اختيااار قاارار دادنااد ،تشااكر و قاادردان
م كنند.
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