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تحلیل شدت ،مدت و بزرگی خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از توابع کاپوال
(مطالعۀ موردی :حوضۀ آبخیز کل مهران و بندر سدیج)
زهرا اژدری ،1امالبنین بذرافشان ،9مرضیه شکاری ،9حسین زمانی

9

 .1دانشجوی دکترای علوم و مهندسی آبخیزداری ،گروه مهندسی منابع طبیعی ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه
هرمزگان
 .2دانشیار گروه مهندسی منابع طبیعی و مدیر هستۀ پژوهشی تجزیهوتحلیل داده در علوم محیطی ،گروه مهندسی منابع طبیعی،
دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه هرمزگان
 .3استادیار گروه آمار و ریاضی و عضو هستۀ پژوهشی تجزیهوتحلیل داده در علوم محیطی ،گروه ریاضیات و آمار ،دانشکدۀ
علوم پایه ،دانشگاه هرمزگان
(تاریخ دریافت 1338/8/11؛ تاریخ تصویب )1338/12/13

چکیده
همبستگی میان مشخصههای خشکسالی زیاد است .تحلیلهای تکمتغیرۀ خشکسالی قادر به وارد کردن تأثیرات این همبستگی
در محاسبات نیستند .بنابراین ،بهترین روش برای پایش خشکسالی ،تحلیل همزمان مشخصههاای آن اسات .هاد

از تحقیا

حاضر ،بررسی خشکسالی هیدرولوژیکی در حوضۀ آبخیز کل مهران و بندر سدیج اسات .باه ایان منظاور ،از تواباع کااپو ی
تجربی برای محاسبۀ تابع توزیع تجمعی رواناب و محاسبۀ شاخص کمبود همزمان ) (JDIاستفاده شد .بعد از محاسبۀ  ،JDIسه
مشخصۀ شدت ،مدت و بزرگی خشکسالی استخراج شده و کاپو های تئوری خانوادۀ ارشمیدسی و بیضاوی بار آنهاا بارازش
داده شد .سپس ،کوپل سهمتغیرۀ مشخصههای خشکسالی صورت پذیرفت .نتایج بررسی  JDIو  SRI-12در منطقۀ مطالعاهشاده
نشان داد شاخص کمبود همزمان ،برای پایش خشکسالی هیدرولوژیکی مناسب است و تخمین دقی تری نسبت باه  SRI-12از
خشکسالی میدهد .نتایج نشان داد دورۀ بازگشت سهمتغیرۀ همزمان مقادیر بزرگتری را نسبت باه دورۀ بازگشات ساهمتغیارۀ
شرطی نشان میدهد .بنابراین ،احتمال همزمان یا شرطی با مقادیر زیاد و یا کام دورۀ بازگشات ،بارای پایشآگااهی از وقاایع
خشکسالی بسیار بااهمیت است ،چرا که با کمبرآورد یا بیشبرآورد خطر خشکسالی ،در بررسی تأثیر منفی خشکسالی بر مناابع
طبیعی ،رطوبت خاک و کیفیت آب ،بسیار کارا هستند .در مجموع ،کاپو های چندبعدی میتوانند روشای مطمائن بارای حال
رابطۀ پیچیده و غیرخطی بین مشخصههای خشکسالی و ارائۀ یک شاخص جامع خشکسالی فراهم کنند.
کلیدواژگان :تابع کاپو  ،خشکسالی هیدرولوژیکی ،شاخص کمبود همزمان ،مشخصههای خشکسالی.

 نویسندۀ مسئول

Email:O.bazrafshan@hormozgan.ac.ir
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خشکسالیها را مییتیوا ریییدااهاط یعی یی میا ماهییت
تصاافی اانست کی مسی می یی ییهیا ی ییامدهایشیا ،
میییتواننیید ار ارییار یعریی موردییی کییوند خشکسییالی
هواکنادی ،خشکسالی کشایرزط ،خشکسالی هیدریلوژیکی
ی خشکسالی اق صیااط -اج میایی [1یی  .]4از مری تیوی
یی یهاط خشکسالی میتوا م زمیا غایاز ی یاییا غ ،
کدت ،ید ت ی فوایانی خشکسالی اکاره کیوا .ار مرایسی
ما ایگو مالهاط یعی یی ماننید دیی ی توفیا  ،سی وا ی
مکانی خشکسالیهیا م میو مسییار میگر تیو ادیت [.]5
هنگامی ک خشکسالی ار یک فص یا ایرۀ ییو نیمیدت
س وش یامد ،م کمعوا غب منجو کده ی یواقب غ دیعب
زیا هاط هنگفت اق صااط ی یدم ت اال محیطی مییکیوا
[ .]6از غنجا ک خشکسالی یک یدیدۀ اندم غیوه ادت کی
مییا تغییوییی یوط ی ار ادیی و مییوا منییامط غب ارتعییا
نگایکی اارند ،ارزیامی مشخصی هیاط خشکسیالی از جملی
کدت ی مدت ی مگر ی میواط میدیویت منیامط غب ی ییای
یکپاراۀ خشکسیالی اهمییت ارخیور تیوجری اارا .میواط
ت یی رامطۀ می مشخص هاط خشکسالی ی توصیف کوایط
خشکسالی از توامط مفص اد فااه کده ادت.
ار تحلی فوایانیی خشکسیالی می ینیوا ییک یدییدۀ
اندیجری ،خالص کوا مگر یی ریییداا ار ییک م غییو،
میتواند موجب کاه اقت ییک مطال ی ی ای ماایی یوط
ن ییایآ غ کییوا .تحلیی فوایانییی ایم غیییوه ی انییدم غیوۀ
خشکسالی ،ای امکا را فواه میکند کی ایرۀ ماز شیت
یک رییداا خشکسالی ما کیدت ی تیدایم مشیخر میوغیرا
کییوا .ریشهییاط مخ لفییی تییا کنییو مییواط ارزیییامیهییاط
اندم غیوه تود اااه کدهاند ،ک میتوا می ریشهیاط
کایو ی غن وییی اکاره کوا [ .]5نظویۀ مفص (کایو ) کی
ام دا تودط ادکالر ]7[ 1م وفی کد ،کارموا ارخور توجری
ار تحلی فوایانی ایم غیوه ی اندم غیوۀ خشکسالی ااک
ادت .توامط مفص توامط توزیطهاط تکم غیوه را می منظیور
تشکی توامط توزیط اندم غیوه م یکدیگو ییوند میاهنید.
کایو ها ار یاقیط توامیط ریا یی اط هسی ند کی مییتیوا
موادییا توزیییطهییاط ام مییا تی تییکم غیییوۀ اخ صییا
اااهکده م م غیوهاط موردی کده ،یک توزییط ام میا تی

مش وک از م غیوهاط یااکده ادی خوا کیوا [ .]8تحلیی
خشکسالی ما اد فااه از توامط مفص مو وع جدیدط ادت
ک دامرۀ غ م دال  6006مومی واا [ .]9کیارموا توامیط
مفص ار مطال ات خشکسالی همچنا ار میال سی وش
ادت کی ار ااامی می انید مطال ی یوااخ ی مییکیوا.
دوینالدط ی همکارا ار  40ایس گاه مارند ی ،ارار م غیو
مدت خشکسالی ،میانگی  ،SPIمداق  SPIی دطح تیأثیو
ایس ی گاه مارنیید ی را مییواط توصیییف خشکسییالی ار نظییو
وف ند .دپس ،غنرا مواط مدلدازط همعسی گی م غیوهیا،
توامط مفص ارارم دط را میواط م غیوهیا میوازش ااانید ی
همچنییی ایرههییاط ماز شییت ه ی زمییا مییواط ایم ی ایط
م غیوها را م ادت غیراند [ .]10دیون ی دیین میواط
تحلیی فوایانیی خشکسیالی اااههیاط میارش ماهانیۀ یییک
ایس گاه میارا دینجی ار تگیگا غمویکیا ،از مفصی هیاط
ایم دط اد فااه کواند .ن ایآ ی یه غنرا نشا ااا کایو
یالکت 6قاار ادت توزیط ام میال ایم غییوه ی دی م غییوۀ
م غیوهاط خشکسالی همعس کده را م ادیت غیرا [.]11
لیییو ی همکییارا مییا ادیی فااه از اااههییاط  167ایسیی گاه
مارند ی ،ی ی یت خشکسیالی را موردیی کیواه ی می ازاط
ایرههییاط ماز شییت یکسییا  ،کییدت ی مییدت خشکسییالی
ایس گاهها را ما ه مرایس کواند .ار نراییت ،منیایری کی
کدت ی مدت خشکسیالی میشی وط ااکی ند را می ینیوا
منایق ما ریسک خشکسیالی میشی و م وفیی کوانید [.]16
ژان ی همکیارا یی ییهیاط خشکسیالی هییدریلوژیکی
ایم غیوه (کدت ی مدت) را ما اد فااه از توامیط مفصی ار
مو ۀ ریاخانۀ کوقی ای ارزیامی کواند ی م ای توتیب،
ایرۀ ماز شت را ار موق یتهاط مخ لیف ت ییی کوانید ی
ااراومی مواط مدیویت منامط غب میا هیدح مفیح محییط
زیسییت ییشیینراا ااانیید [ .]11میویعادییی ی همکییارا مییا
اد فااه از توامیط مفصی ی کیاخر  JDIخشکسیالیهیاط
منطرۀ کمال ایوب اییوا را موردیی کوانید ی ییک ریش
جدید مواط یی مینی کوایط ریوم ی ار ماههاط غینده میو
ادا دطح غد انۀ ام مالی مرینی تودی ااانید .ن یایآ
ی یه غنرا نشیا ااا ریش ییشینرااط توانسیت کیوایط
ریوم ی  1ی  1ماه غینده را ما اقت زیااط یی مینیی کنید
[ .]14م رافشا ی همکارا [ ]15می مرایسیۀ ای کیاخر

1. Sklar

2. Plackett

مقدمه

اژدری و همکاران :تحلیل شدت ،مدت و بزرگی خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از توابع کاپوال ...

 JDIی  SPIار منایق خشک ی نیم خشک ایوا یوااخ ند.
ن ایآ ی یه غنرا نشا ااا کاخر  JDIکیارایی منادیعی
ار یای خشکسالی اارا.
ادا ارزیامی ،یای ی یی مینی خشکسالی ار غینده،
ااک کناخت کافی از یقایط ایی یدییدۀ ییچییده ادیت.
یدیدۀ خشکسیالی ،یدییدهاط انیدم غیوه ادیت [ ]15کی
مر توی م غیوهاط غ را میتوا کیدت ،میدت ،مگر یی،
س وۀ مکانی ،فوایانی کال هاط خشکسالی ی ای م وفیی
کوا .ارزیامی ریسک کالدیک فرط از ییک م غییو ادی فااه
میکند ،مناموای نمییتوانید مین کسکننیدۀ یی ییهیاط
ینرانی ی ییچیدۀ یدیدههاط خشکسالی ماکید ،منیاموای میا
توامط مفص میتیوا ییک توزییط ام میا تی مشی وک از
م غیوهاط یااکده اد خوا کوا [.]11
مناموای  ،اهدافی کی یی یه ما یو انعیال مییکنید
یعارت اند از محادعۀ کاخر کمعیوا هی زمیا ) (JDIمیو
ادا تامط تجومی کنیدال ،محادیعۀ همعسی گی میی دی
مشخصۀ خشکسالی هیدریلوژیکی ی محادعۀ ایرۀ ماز شت
اندم غیوۀ خشکسالی ما اد فااه از توامط مفص تئورط ار
مو ۀ غمخیگ ک مروا ی مندر ددیآ.
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مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

مو ۀ غمخیگ مطال کده مخشی از مو ۀ غمخیگ مگر ک
مروا ی مندر ددیآ ار جنوب ایوا ادت .ایی مو ی ار
خط موزط داملی خلیآ فار ی اریاط یما ما مخ صات
جغوافیایی  65/75تا  69ارجۀ کمالی ی  56/45تا 57/95
ارجۀ کوقی یاقط کده ادت .منطرۀ مطال کیده کیام 7
زیومو ی م ی نییامهییاط ارب قل ی  ،کرورد ی ا  ،اژ ییا ،
دیخورا  ،ماجیغماا ،مازامی ی مونطی میی کیوا .م ودیط
مارند ی ار کی مو ی  194 ،میلییم یو میا میداق 174
میلیم و ار ایوب ی میداک و  1611میلییم یو ار کیمال
ادت .م ودط امی  1م ومک ب مو ثانی ادیت کی میداق
غ  0/01م ومک ب مو ثانی ی مداک و غ  16م ومک ب مو
ثانی م توتیب ار زیومو هاط مازامی ی مونطی ادت .ای
مو ار منایق خشک ایوا ما غبیهواط یوم ی خشیک
یاقط کده ادت [ .]15کک  1موق یت منطرۀ مطال کیده
ار کشور ایوا ی مو یۀ خلییآ فیار ی ارییاط یمیا را
نشا میاهد .همچنیی  ،زیومو ی هیاط مطال ی کیده ار
اک کده ادت (کک .)1
نرش م نمای

شکل  .1موقعیت منطقۀ مطالعهشده
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روش کار
شاخص رواناب استانداردشده )(SRI

کاخر ریاناب اد انداراکده تودط کیوکال ی یا ار دیال
 ]16[ 6008ارائ کده ادت .ار ای کاخر فوض میو ایی
ادت ک ییک دیوط زمیانی ماهانی از امیی ریاخانی
موجوا ادت ک ار غ  iمیانگو دال هییدریلوژیکی ی  jمیاه
ار غ دال هییدریلوژیکی ادیت (رامطیۀ  )1کی موادیا
 ،کیاخر ریانیاب
مج تجم ی ریانیاب ریاخانی اط
اد انداراکییده ( )SRIمییواط هییو ایرۀ  kاز دییال غمییی  iاز
یویق زیو موغیرا میکوا .کیاخر  SRIمیو یاییۀ کیاخر
مارش اد انداراکدۀ  SPIاد وار ادت.

Ri ,k  Rk

()1

SR,K

SRI i ,k 

م توتیب انحیواح م ییار ی
ی
ار ای م اال
میانگی ریانیاب تجم یی میواط ایرۀ  Kهسی ند کی ایی
غمارهها مواط ایرههاط زمانی ییو نی ادی فااه میی کیوند.
جدیل  1توصیف کال هاط خشکسالی را نشا میاهد.
جدول  .1نمایه SRI

وضعیت خشکسالی

نمایه SRI

تودالی مسیار کدید
تودالی کدید
تودالی م ودط
نومال
نگایک نومال
خشکسالی م ودط
خشکسالی کدید
خشکسالی مسیار کدید

 6ی میش و
 1/5تا 6
 1تا 1/5
0ی1
 -1ی 0
 - 1/5ی - 1
-6 .-1/5
کم و از -6

شاخص  SPIاصالحشده

کاخر  SPIاصالحکده یا  ، SPImodم خالح کاخر
از مراایو جمط مارش ماههاط ک اد فااه میکنید .می

SPI

ای صورت ک  X wرا ما میاه ان ریایی می غ جمیط ی می
 X monthنشا اااه کوا ک ار غ
صورت
w
نشا اهندۀ یکی از ماههاط ژانوی  ،فوری  ...،ی ادامعو ادت.
رینویس month

مواط م ال X1Jan ،میانگو مارش ژانوی ی  X12Decنشا اهندۀ
ک ی مییارش ایازاهماه ی از ژانوی ی تییا ادییامعو ادییت .م ی
 X monthمی ییور دیا ن
ای توتیب ،نمون ها ار هیو یویه
w

جمطغیرط میکوند .یا ح ادیت تیا زمیانی کی w  12
ماکد ،نمون ها هیچ ون ه یوکانی ی خواهمعس گی ندارند
[ .]15اگونگی محادعۀ غ م کک رامطۀ  6ادت.
()6

1 month
SPImod
)   1 (FXmonth (x month
))
w   (u w
w
w

ماکییی هییاط مییارش (توامییط توزیییط ام مییال تواکمییی
تکم غیوه) }  {u1 ,u 2 ...,u12ما مازههاط زمانی مخ لیف از

 1تا  16ماه را میتوا از یویق  SPImodایجاا کواu1 .
ی یت مارش ماه ک (  u1مواط تشیخیر ااا غایاز
خشکسالی مر ادت) ی  u12ی یت مارش دال کی
(مواط تشخیر خشکسالیهاط یو نیمدت مر ادیت) را
نشا میاهد .اگونگی محادعۀ کاخر  SRIاصیالحکیده
همانند کاخر  SPIادت ما ای تفایت کی اااههیاط امیی
م کار میریا.
1

شاخص کمبود همزمان خشکسالی )( JDI

 JDIیک کاخر اندم دط کمعیوا غب مع نیی میو اصیول
ام ما ت ادت .ای کاخر ن تنریا توانیایی ان کیا غایاز
رییدااهاط خشکسالی ی توصیف خشکسالیهاط ملندمیدت
را اارا ،ملک امکا ارزیامی خشکسالی را م صورت ماهم ماه
میسو میدازا .یکیی از فواینیدهاط جیامط غمیارط ،ایجیاا
توزییییط هی ی زمیییا  SRImodهیییاط اند انی ی از یوییییق
مفص هادت ک ماص جمط مریاایو میارش ییی  16میاه
ک ادت .مناموای  ،ار مرالۀ ما و مواط مشخر کوا
ی یت کلی خشکسالی ،مراایو کاخر ریاناب اصالحکده
مومو م هو ماه ار مریا هاط زمانی مخ لف تودط توامط
مفص ما یکدیگو تلفیق کد ی یک کاخر ه زما تودی
اااه کد ک هما کاخر کمعوا هی زمیا ادیت .کیائو ی
اندراجو [ ]17ای کیاخر را میا ادی فااه از تیامط توزییط
مفص ها مع نی مو اصیول ام میا ت میواط ارائیۀ توصییف
یلمی از ی ی ت کلی خشکسالی مییا کوانید .می منظیور
ایجاا کاخر  JDIمیتوا از مفص هاط ایدی ی تجومیی
مواط ایجاا دیاخ ار یامسی گی مجمویی }{U1,U2,….U12
اد ی فااه کییوا .الع ی  ،مییا توج ی می ییچییید ی ریا یییاتی
مفص هاط ایدی  16م دط ،میتوا از مفص هاط تجومی
اد فااه کیوا .ان خیاب } {U1,U2,….U12ار تشیکی ااا
مفص هاط ما ام اا زیاا ،ییچید ی مدل یامس گی را افگای
1. Joint Deficit Index

اژدری و همکاران :تحلیل شدت ،مدت و بزرگی خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از توابع کاپوال ...

میاهد .مناموای  ،ما توجی می اینکی میدت خشکسیالیهیا
تغییوات زمانی یدی ی را نشا میاهید ،فریط میا ار نظیو
یوف میدتهیاط زمیانی میی  1تیا  16ماهی مییتییوا
خشکسالیها را م خومی توصیف کوا .منیاموای  ،ار مطال یۀ
ما و مواط ایجاا کاخر  JDIفرط  16تا  SRIاصالحکیده
ار نظو وف کده ادیت KC .تیامط توزییط مفصی همیا
ام میال تجم یی ]KC (t) = P [C (u1 ,u1 ,...,u12 )≤ t
ادیت ،ادی فااه از  KCایی امکییا را مییاهیید کی م یییار
ام مییا تی کییوایط کمعییوا هی زمییا محادییع کییوا کی
میتواند م ینوا یک کاخر خشکسالی کمعوا ه زمیا
تفسیو کوا .کاخر کمعوا ه زما  JDIم صیورت رامطیۀ
 1ت ویف میکوا.

متغیرهای خشکسالی و برازش بهترین تابع حاشیهای

ار مطال ۀ ما و د م غیو مر خشکسالی (کدت ،مدت ی
مگر ی) ار نظو وف کده ادت .مدت خشکسالی از زمانی
کویع میکوا ک مراایو کاخر کمعیوا هی زمیا )(JDI
مواط اندی ایرۀ ییاریی منفی ماکد ی میا ماز شیت SRI
م مراایو م عت خاتم یامد .کیدت خشکسیالی می ینیوا
تجمط یول مدت خشکسالی ت ویف میکوا ،ار مالی کی
میییگا خشکسییالی نسییعت کییدت خشکسییالی م ی مییدت
خشکسالی ادت [ .]1یس از اد خوا م غیوهیا از کیاخر
کمعییوا ه ی زمییا ریانییاب ،ییویب همعس ی گی از جمل ی
ییودو  ،ادپیوم رتعی اط ی کنیدال  -تیای محادیع کید.
مر وی توامط ماکی اط مو ادا م یارهیاط  AICی  BICی
یارام وها نیگ ما اد فااه از ریش  L-momentمحادیع کید.
محادعات یااکده ما کمک نومافگار  Rصورت ی یوفت.

JDI  1KC

()1
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}{C1,C2,…C12

ار یاقییط KC ،همییا  CDFهی زمییا
ادت .هماننید  SRIمریدار  KC >0.5نشیا اهنیدۀ کیوایط
مویییوب ( JDIم عییت) ی  KC <0.5نشییا اهنییدۀ کییوایط
خشکی ( JDIمنفی) ی  KC=0.5نشا اهندۀ کوایط نومیال
) (JDI=0ادت .از غنجا ک  JDIمانند  SRIریط یک مریا
نومال م کو ادت ،مناموای یعر مندطهاط خشکسالی مو
ادا کاخر  SRIمیتواند مواط کاخر  JDIه اد فااه
کوا.

توابع کاپوالی تئوری (نظری)

کایو هییاط ارکمیددییی ی میبییوط م ی یییور س ی واه ار
تجگی یتحلی خشکسالی م کار میریا .ار مطال یۀ ما یو
از کایو ط ارکمیددی (فوانک ،کالی و ی جوط) ی میبوط
( ودی ی تی اد یوانت) اد فااه کده ادیت (جیدیل .)6
مواط تخمی یارام وها از ریش  MLEاد فااه کد .مر یوی
کایو مو ادیا  AICی  ،]18[ BICکی همگیی ار یکییآ
کایو ار نومافگار  Rموجوا ادت [.]19

جدول  .9انواع کاپوالهای خانوادۀ ارشمیدسی و بیضوی

پارامترها 

کاپوالی دومتغیره C  u ,v 

انواع کاپوالها

کاپوالی بیضوی
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ریامیط  4ی  5محادیع

محاسبۀ دورۀ بازگشت سهمتغیرۀ همزمان

م یید از ان خییاب مر ییوی کییایو توامییط توزیییط ام مییا تی
د م غیوۀ د کاخر کدت ،مدت ی مگر ی خشکسالی می

صورت ه زما ی کویی مو ادیا
کد.
ریند مطال ۀ ی یه ما و ار کک  6غیراه کده ادت.
1
1

) 1  FDSM (d , s , m ) 1  C DSM (u d ,u s ,u m



1
) 1  FD (d )  FS (s )  FM (m )  FDS (d , s )  FDM (d , m )  FSM (s , m )  FDSM (d , s , m



()4
()5

T
DSM

1
) 1  FD (d )  FS (s )  FM (m )  C DS (u d ,u s )  C DM (u d ,u m )  C SM (u s ,u m )  C DSM (u d ,u s ,u m

T
DSM



جمعآوری مقادیر دبی از سازمان مربوطه

محاسبۀ رواناب تجمعی ( 1تا  19ماهه) و
 SRIاصالحشده طی  1تا  19ماه

محاسبۀ احتمال مشترک  SRIاصالحشده طی  1تا  19ماه با استفاده از تابع کاپوال و
تابع توزیع تجربی ،تبدیل آن به نرمال استاندارد برای به دست آوردن JDI

استخراج شدت ،مدت ،بزرگی خشکسالی از مقادیر  JDIو انتخاب
بهترین تابع توزیع حاشیهای و تخمین پارامترها

محاسبۀ همبستگی بین متغیرهای سهگانه ،انتخاب
بهترین تابع کاپوال و محاسبۀ پارامترها

محاسبۀ دورۀ بازگشت سهمتغیرۀ همزمان با استفاده از دو
سناریو و تحلیل مکانی آن
شکل  .9روندنمای مراحل انجام پژوهش

یافتهها
برازش توابع حاشیهای بر مقادیر دبی و محاسبۀ شااخص
 SRIو JDI

ار ای مومل ک تامط توزیط ام مال ماکی اط یارام وط
کام نومال ،لو نومال ،اما ،ییعول ،لجسی یک ی نمیایی
ما اد فااه از نومافگار غمارط  RGuiمو مراایو امی ار هفیت
زیومو ۀ مطال کده یی ایرۀ غمارط مد نظو ،ما ادی فااه
از غمارۀ نکویی میوازش کلمیو ویح -ادیمیوینوح ی م ییار

ارزیامی  AICی  BICموازش اااه کد (جدیل  1مواط نمونی
ار زیومو ۀ مازامی ارائ کده ادیت) .ن یایآ نشیا ااا ار
هفت زیومو  ،یموما تامط لو نومال مر وی موازش را مو
اااههاط امی اارا .م ای توتیب ،مو ادیا مر یوی تیامط
توزیییط ماکییی اط م ی ادییتغم یده ،مرییدار  SRIی SRImod
موغیرا کد .همچنی  ،موادا کوی ماکی هاط ،SRImod
کاخر  JDIار هو ایس گاه موغیرا کد.

اژدری و همکاران :تحلیل شدت ،مدت و بزرگی خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از توابع کاپوال ...
پایش خشکسالی با اساتفاده از شااخص تا متغیاره و
چندمتغیره

یس از محادعۀ  ،JDIدوط زمیانی  SRI12ی  JDIار هفیت
زیومو ۀ مطال کده مرایس کد .کک  1مواط نمونی ار
ایس گاه مازامی ارائ کده ادت .یعق ن یایآ می ادیتغمیده
 JDIی  SRI12ریند مشامری را ییی مییکننید .امیا یمیوم
یقایط موغیراکده تودیط  JDIکیدت میشی وط نسیعت می
 SRI-12اارا .مواط م یال ،ار مریو  1190مریدار ،SRI-12
( -0/81خشکسالی نگایک م نومال) ادت ک مردار  JDIرا
موامییو مییا ( -1/11خشکسییالی م ودییط) تخمییی میییزنیید.
همچنی ما توج م کک  ،1مردار  SRI-12از ماه غما تیا
مرم 1188م توتیب موامیو میا  ،0/69 ،0/46 ،0/45ی 0/68
ادت ،امیا مریدار  JDIرا موامیو میا  -1/76 ،-1/44 ،-1/91ی
 -6/60تخمی زاه کده ادیت کی میوغیرا اقییقتیو JDI
نسعت م  SRI-12را نشا میاهد ک ما ن ایآ م رافشیا ی
همکییارا [ ،]15کییائو ی وینییداراجو [ ]17ی میویعادییی ی
همکییارا [ ]14مطامرییت اارا .ن ییایآ ییی یه محررییا
یااکییده نشییا ااا  JDIار ان کییا غاییاز رییییدااهاط

خشکسالی ،توصیف خشکسالیهاط ملندمیدت ی کنادیایی
کویع ی یایا زما یقوع خشکسالی نسعت م  SPIاقیقتو
ادت JDI .یقایط خشکسالی را م صورت ماهم میاه موردیی
میکند ی می ایی توتییب ،ارزییامی اقییقتیوط از کیوایط
خشکسالی نسعت م  SPIارائ میاهد.
کک  4نیگ تغییوات  SRIاصالحکدۀ  SRI-12ی  JDIرا
یی ماههاط غما تا مرم  1188نشا میاهد .ار غما میاه
 ،1188کوایط از ینآ ماه قع از غ  ،ی نی از مرو تا خوااا
( w8تا  ،)w12کاخر ریاناب اصالحکده کوایط تودالی را
نشییا میییاهیید ،امییا قعیی از غ ( w7تییا  )w1کییوایط
خشکسالی کدید تا خیلی کدید اارا .ار ای ماه ،کیاخر
 SRI-12ی یت را نومال ( )0/11ی  JDIک ماص مواینید
 w1تا  w12ماه ک ادت ،ی ی یت خشکسیالی کیدید
( )-1/98را نشا میاهد .یی غذر تا مرمی  ،1188ت یداا
ماههاط خشک نسعت م غما م  10ماه افگای میییامید ی
ای مالت ،دعب نگایک کید کیاخر  JDIمی ی ی یت
خشکسالی خیلی کدید میکوا؛ اما کاخر  SPI-12ماه ،
همچنا ما تغییوات کمی ،ی یت نومال را نشا میاهد.

جدول  .9آزمون نکویی برازش توابع حاشیهای برمقادیر دبی
زیرحوضه

تابع

پارامترها

آزمون K-S

شاخص ارزیابی

مازامی

لو نومال
ییعول
اما
نومال
لجس یک
نمایی

µ = -6/65; σ =6/47

0/64
0/61
0/61
0/44
0/41
0/55

AIC=58/47; BIC=66/65

a =0/17; b = 0/18
β =0/66; σ = 0/08
µ =6/74; σ = 19/08
µ =0/80; σ =6/40
µ =0/16
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AIC=156/51; BIC=164/11
AIC=161/66; BIC=111/04
AIC=1157/75; BIC=1165/51
AIC=6676/69; BIC=6680/07
AIC=1456/76; BIC=1456/61

شکل  .9مقایسۀ سری زمانی شاخص  JDIو  SRI-12در ایستگاه هیدرومتری مازابی
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شکل  .4مقایسۀ  SRI-12 ،SRI-modو  JDIدر زیرحوضۀ مازابی

استخراج مقادیر شادت ،مادت و بزرگای خشکساالی و
بررسی ساختار همبستگی بین آنها

م د از محادعۀ  JDIمراایو کیدت ی میدت ی مگر یی از غ
اد خوا میکوا .کک  5توزیط مکیانی میاکگیم کیدت،
مدت ی مگر ی خشکسالی را نشا مییاهید .میا توجی می
کک ماکگیم  ،کدت ی مدت خشکسالی ار مخی کیمال
اومی زیومو ی ارب قل ی ادیت .می ییور کلیی ،کیدت
خشکی از اوب م دمت کوق مو ۀ مطال کیده کیاه
مییامد ی ه زما ما کاه کدت ،زما تیدایم خشکسیالی
نیییگ کییاه مییییامیید ی کم ییوی میییگا کییدت ی تییدایم
خشکسالی ار جنوب کیوق مو ی ار زیومو یۀ میازامی
ادت .مگر ی خشکسالی از رامطۀ کدت خشکسالی م مدت
خشکسالی م ادت میغید ی ماکگیم مگر یی خشکسیالی
ار مو ۀ مد نظو ار اوب زیومو ۀ کرورد ا ادت.

همعس گی می م غیوهاط کدت -مدت ،کیدت -مگر یی ی
مدتی مگر ی مو ادا ریشهاط همعس گی ادپیوم محادیع
کید .کییک  6توزیییط مکیانی همعسی گی مییی زی م غیوهییاط
کدت -مدت ،کدت -مگر ی ی مدت -مگر ی را نشا مییاهید.
همعس گی می تمام م غیوها زیاا ی م نااار ادت.
یس از اثعات همعس گی می م غیوها ،ار هو زیومو
توامط ماکیی اط میو م غیوهیا میوازش اااه کید .جیدیل 4
یارام وهاط توامط ماکی اط منادب ی غزمو نکویی میوازش
را مواط ک زیومو ها نشا میاهد .ار ی یه ما و از
توامط لو نومال ،اما ،ییعیول ،نومیال ،لیو لجسی یک ی
نمایی اد فااه کد .ار مازامی مواط هو د کاخر کدت ی
مدت ی مگر ی تامط لو نومال مر وی موازش را ااکت .ار
دایو زیومو هیا همیا ونی کی ار جیدیل  4مشیاهده
میکوا ،کدت ی مدت ی مگر ی ما تامط لو نومیال ی دیایو

اژدری و همکاران :تحلیل شدت ،مدت و بزرگی خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از توابع کاپوال ...

توام یط مییوازش منادییعی ااک ی ند .یییس از ان خییاب توامییط
ماکی اط ،ماید توامط مفص مو م غیوها میوازش اااه کیوا.
جدیل  5مر وی مفص هاط موازش اااهکده ی یارام وهیاط
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غنرا را ار هو زیومو نشا مییاهید .موادیا ن یایآ ،از
میا توامط موازش اااهکیده ،ار یمیوم ایسی گاههیا ،توامیط
مفص جو ،فوانک ،تی ی نومال ان خاب کدند.

شکل  .2پهنهبندی مکانی ماکزیمم شدت ،مدت و بزرگی خشکسالی

شکل  .6توزیع مکانی همبستگی بین مشخصههای خشکسالی

جدول  .4برازش توابع توزیع حاشیهای بر سه متغیر شدت ،مدت و بزرگی
متغیر

کدت

مدت

مگر ی

زیرحوضه
اژ ا
کرورد ا
ارب قل
ماجیاماا
دیخورا
مونطی
مازامی
اژ ا
کرورد ا
ارب قل
ماجیاماا
دیخورا
مونطی
مازامی
اژ ا
کرورد ا
ارب قل
ماجیاماا
دیخورا
مونطی
مازامی

تابع
نمایی
لو نومال
لو نومال
لو نومال
نمایی
نمایی
لو نومال
لو نومال
لو نومال
لو نومال
لو نومال
نمایی
نمایی
لو نومال
اما
اما
لو نومال
اما
نمایی
نومال
لو نومال

پارامترها
µ =0/11
µ =1/50; σ = 1/68
µ =0/77; σ = 1/76
µ =1/49; σ = 1/69
µ =0/06
µ =0/06
µ =0/8; σ = 1/10
µ =1/94; σ = 0/75
µ =6/01; σ = 0/91
µ =6/04; σ = 1/09
µ = 6/10; σ =0/80
µ =0/05
µ =0/05
µ = 1/40; σ =0/80
β =1/88; α = 5/1
β =1/01; α = 4/16
µ = 1/66; σ =0/77
β = 1/01; α =5/66
µ =1/65
µ=0/76; σ=0/18
µ = -0/6; σ =0/48

آزمون K-S

شاخص ارزیابی

0/1
0/16
0/11
0/16
0/11
0/14
0/18
/084
0/16
0/64
0/14
0/6
0/14
0/19
0/16
0/15
0/19
0/15
0/6
0/18
0/15

AIC=116/48 ; BIC=117/46
AIC= 96/89; BIC= 94/16
AIC= 59/64; BIC= 59/84
AIC= 86/61; BIC= 87/76
AIC=61/84 ; BIC= 61/96
AIC= 69/66; BIC= 69/85
AIC=165/015 ; BIC= 167/55
AIC= 161/69; BIC= 161/18
AIC=98/81 ; BIC= 100/09
AIC=75/00 ; BIC= 75/61
AIC=95/11; BIC= 96/64
AIC=67/54 ; BIC= 67/66
AIC=71/66 ; BIC= 71/81
AIC= 140/60; BIC= 146/71
AIC= 68/18; BIC= 60/17
AIC=14/68 ; BIC= 15/96
AIC= 6/01; BIC= 6/61
AIC=7/04 ; BIC= 8/17
AIC= 9/90; BIC= 9/98
AIC=16/16 ; BIC=16/71
AIC=8/57 ; BIC= 11/08
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جدول  .2نکویی برازش توابع کاپوالی سهمتغیره بر سه ویژگی شدت ،مدت و بزرگی خشکسالی
زیومو
اژ ا
کرورد ا
ارب قل
ماجیاماا
دیخورا
مونطی
مازامی

م غیو

کدت-مدت-مگر ی

یارام و
1/01
8/15
7/70
6/56
0/96
0/57
1/15

تامط
کالی و
فوانک
جو
جو
نومال
نومال
کالی و

Sn

p-value

0/068
0/044
0/059
0/04
0/067
0/10
0/16

0/97
0/79
0/65
0/8
0/74
0/61
0/16

جدول  .6دورۀ بازگشت هم زمان سهمتغیره در زیرحوضههای مطالعهشده
دورۀ بازگشت

6

5

10

60

50

100

1000

S
D
M

حاجیآباد
4/47
9/97
0/47

کهورستان
4/49
7/68
0/66

برنطین
10/95
11/64
0/76

دژگان
5/18
6/95
0/69

مازابی
6/64
4/08
0/54

سیخوران
16/18
15/16
0/41

درب قلعه
6/16
7/69
0/68

TSMD

1/01

1/65

1/17

1/61

1/11

6/15

6/44

TSMD

1/69

1/58

1/17

1/55

1/56

1/68

1/71

S
D
M

11/11
19/66
0/75

11/66
16/81
0/99

65/46
11/68
1/05

16/04
11/18
1/05

5/68
8/09
0/86

68/68
15/68
0/97

9/58
19/11
0/54

8/06

9/46

16/11

7/77

5/01

7/79

6/18

TSMD
TSMD

4/66

1/15

6/68

6/76

6/78

1/71

4/11

S
D
M

61/60
67/94
0/94

61/16
65/16
1/61

16/17
45/16
1/61

17/61
18/40
1/67

9/64
11/57
1/01

40/46
51/05
1/18

60/58
11/68
0/76

TSMD
TSMD

16/19

15/46

67/91

14/10

7/10

66/40

16/17

8/44

5/61

4/79

4/51

4/56

6/95

8/67

S
D
M

17/86
17/46
1/11

17/69
15/51
1/45

47/16
58/97
1/15

66/46
64/65
1/48

11/86
15/54
1/61

56/64
66/46
1/80

19/66
46/54
1/01

TSMD

16/19

61/74

58/01

65/75

11/88

80/84

64/75

TSMD

16/89

8/86

8/84

7/91

7/96

11/60

17/14

S
D
M

64/11
51/99
1/11

61/16
51/95
1/71

61/80
77/00
1/51

69/68
11/07
1/74

61/76
61/66
1/47

68/75
86/74
6/15

81/61
76/80
1/18

80/99

45/81

141/66

59/57

65/71

74/71

61/89

TSMD
TSMD

46/64

19/11

60/45

17/97

18/01

10/86

15/41

S
D
M

91/61
64/74
1/48

89/65
66/94
1/91

76/75
90/65
1/66

14/46
40/67
1/91

69/16
67/01
1/68

80/91
106/11
6/77

116/11
98/10
1/71

161/99

86/05

686/10

115/56

48/77

41116/71

161/79

TSMD
TSMD

84/48

15/91

19/44

14/66

14/69

58/77

86/71

S
D
M

646/91
119/64
1/98

619/61
116/67
6/58

109/16
115/97
1/91

51/70
76/61
6/51

68/16
50/66
6/41

161/40
151/16
4/16

509/50
666/66
1/108

TSMD
TSMD

1619/96

715/66

6698/58

1160/54

461/84

5080/04

1617/91

844/86

116/01

155/11

114/67

114/71

470/69

867/14

اژدری و همکاران :تحلیل شدت ،مدت و بزرگی خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از توابع کاپوال ...
دورۀ بازگشت هم زمان سهمتغیره و تحلیل مکاانی آن در
سطح حوضۀ آبخیز

مرییاایو ایرۀ ماز شییت ه ی زمییا ار ای مالییت ( )ANDی
( )ORمواط ک مو ار ایرههیاط ماز شیت  6تیا 1000
دال موغیرا کده ی ار جدیل  6ارائ کد .همچنی  ،توزییط
مکانی مگر ی ایرۀ ماز شت یقایط دی م غییوۀ خشکسیالی
 100دال ار کک  16الف ی ب نمای اااه کده ادت.
مواط نمون ار زیومو ۀ مازامی ،مردار کیدت ،میدت ی
مگر ی ار ایرۀ ماز شت  6دال  ،می توتییب  4/08 ،6/64ی
 0/54ماه ادیت ،امیا انانچی ایی دی م غییو می صیورت
ه زما ار منطر موردی کیوند ،ام میال اینکی می ییور
ه زما کدت ،مدت ی مگر ی ما مراایو یااکیده رخ اهید،
ار مالت  ANDهو  1/11دال یک مار ی ار مالت  ORهیو
 1/56دال ،م یور م ودیط رخ خواهید ااا .ییا ار م یالی
ایگو ،مردار کیدت ،میدت ی مگر یی ار ایرۀ ماز شیت 50
دال  ،م توتیب  61/66 ،61/76ی  1/47ماه ادیت ،ام میال

الف
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اینک م یور هی زمیا کیدت ،میدت ی مگر یی میا مریاایو
یااکده رخ اهد ،ار مالت ه زما  ANDهو  65/71دال
یک مار ی ار مالت کویی OR ،هو  18دیال ییک میار ،می
یور م ودط رخ خواهد ااا.
ما توج م کک  7الف ،ار ایرۀ ماز شت صددیال  ،ار
مالت ه زما ( )ORمخی هیاط کیمالی ی کیمال ایوب
مو میش وی ریسک را م حم خواهند میوا کی تیا 86
دال خواهد ردیید .امیا ار مالیت کیویی ( )ANDمخی
موکیگط کییام دییخورا ی مخشییی از میونطی میشی وی
ریسک خشکسالی را خواهنید ااکیت .همیا ییور کی ار
کک  7مشخر ادیت ،ایرۀ ماز شیت هی زمیا  ANDاز
 ORمگر تو ادت .م ای مفروم ک یق یی ام میال یقیوع
د م غیو ما ه ار نظو وف کوا ،مراایو ریسیک مسییار
مگر موغیرا میکوا ،ار مالی ک ار مالت کویی ،یق یی
یک م غیو م کو ای م غیو ایگیو ار نظیو وف ی کیوا،
ریسک کم و میکوا ی م میانی ک موغیرا رخ میاهد.

ب

شکل  .7تحلیل مکانی دورۀ بازگشت شرطی )( (ORالف) و همزمان (( )ANDب)  122ساله در منطقۀ مطالعهشده

بحث و نتیجهگیری
ار مطال ۀ ما و ،از توامیط مفصی می ینیوا امیگارط میواط
تحلی انیدم غیوه خصوصییات خشکسیالی ادی فااه کید.
یدیدۀ موردیکده خشکسالی هیدریلوژیکی ی مشخصی هیاط
مخ لف غ کام کدت ،مدت ی مگر یی ادیت .ام یدا توامیط
ماکی اط مو اااههاط ریاناب موازش اااه کد ی ما ادی فااه از
مفص تجومی ،تامط توزیط تجم یی ریانیاب می ادیت غمید ی
دییپس مرییدار  JDIمحادییع کیید .از  JDIمشخصیی هییاط
خشکسالی کام کدت ،مدت ی مگر ی خشکسالی اد خوا

کد .دیپس ،میا ادی فااه از ریشهیاط همعسی گی مودیوم،
همعس گی می مشخص هاط خشکسالی موردی کد .دیپس،
ما موازش توزیطهاط تکم غیوۀ مخ لف مو ایی مشخصی هیا،
مر وی تامط توزیط ماکیی اط ان خیاب کید ی م ید از کویی
مشخص هاط خشکسالی ،ایرۀ ماز شت د م غیوۀ هی زمیا
ار مالییت  ANDی  ORمحادییع کیید ی ار نرایییت ،تحلی ی
مکانی ایرۀ ماز شت د م غیوۀ ه زما صورت ی یوفت.
ن ایآ موردی توامط ماکیی اط میو مریاایو م غییو ایلیی
ی نیی امیی ار منطریۀ مطال ی کیده نشیا ااا ار میشی و
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زیومو ها تامط لو نومال مر یوی میوازش را میو مریاایو
امی ااکت .ن ایآ ی یه کوکال ی ییا [ ]16نشیا ااا ار
مو هاط غمخییگ کوایک االیب تیامط لیو نومیال ی ار
موزههاط مگر  ،تامط اما مر وی موازش را اارا.
مرایسۀ یای خشکسالی ما کاخر تک ی اند م غیوه
نشا ااا  JDIتخمی یاق یتوط از کیوایط خشکسیالی را
فواه میکند ،زیوا داخ ار یامس گی میی مشیاهدات را ار
نظو می یوا ی م خالح  SRI-12ک م غییو خشکسیالی را
ار مییاه ایازاه ی نشییا میییاهیید JDI ،از ایالیییات SRI
اصالحکدۀ  16ماه مواط کعی دیازط کیوایط خشکسیالی
اد فااه میکند .یالیه مو ای  JDI ،ام مال هی زمیا SRI
اصالحکده را ار نظو میی ییوا ی ایید جیام ی از کیوایط
خشکسالی نشا میاهد .مگییت ایی کیاخر نسیعت می
کاخرهاط خشکسالی م دایل ای ادت ک کیاخر JDI
یالیه مو توصیف یلمی ی یت کلیی خشکسیالی ،قاملییت
مشیییخر کیییوا غایییاز خشکسیییالیهیییا ی همچنیییی
خشکسالیهاط یو نیمدت را م صیورت یکجیا اارا .ایی
کاخر همچنی ارزیامی خشکسالی م صورت ماهم میاه را
نیگ میسو میدازا ،م یورط کی مییتیوا مریدار ریانیاب
میورا نیییاز مییواط ردییید می کییوایط نومییال ) (JDI=0ار
ماههاط غینده را محادع کوا .یمق ریاناب مورا نیاز همواه
ما ام مال تجایز غ تفسیو خومی از ی یت خشکسالی ار
غینییده را ار اخ یییار مییی یی ارا .منییاموای  ،کییاخر JDI
قاملیتهایی فواتو از غنچی کی کیاخرهیاط قعلیی فیواه
میکواند ،ار اخ یار می ارا .از یوح ایگو SRI-12 ،یک
تخمی ادادی از خشکسالی تاریخی ار دال  1191ایجاا
میکند ک ای ن ایآ تودیط م رافشیا ی همکیارا [،]15
اواا لیزااه ی همکارا [ ،]60میویعادی ی همکارا []14
ی کائو ی واندراجو [ ]61تأیید کده ادت.
اد خوا مراایو کدت ،میدت ی مگر یی خشکسیالی از
کییاخر  JDIی توزیییط مکییانی مییاکگیم کییدت ی مییدت ی
مگر ییی نشییا ااا میشیی وی مرییدار کییدت ی مییدت ار
زیومو ۀ ارب قل ی میش وی مریدار مگر یی خشکسیالی
ار زیومو ۀ کرورد ا ادیت .منیاموای  ،میشی وی مییگا
خشکسالی ار مخ اومی مو ۀ مطال کده ادت.
موردی همعس گی می مشخص هاط خشکسالی نشیا
ااا همعس گی زیااط میی مشخصی هیاط کیدت ی میدت،

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،1بهار 1911

کییدت ی مگر ییی ،مییدت ی مگر ییی یجییوا اارا ی میش ی وی
همعس گی می ای مشخصۀ کدت ی مگر ی یجوا ااکت.
موازش توامط ماکی اط مو مراایو کدت ی مدت ی مگر ی
نشا ااا مر وی تامط ماکی اط موازشکده مو م غیو کدت
ی مدت ،توامط لو نومال ی نمایی ادت ی مو م غییو مگر یی
دی تییامط لییو نومییال ،امییا ی نمییایی مر ییوی مییوازش را
ااک ند .از یوفی ،ن ایآ موازش توامط کایو میو دی م غییو
نشا ااا کایو هاط کالی و  ،فوانک ی جو ی نومال مر یوی
موازش را مو د مشخصۀ کدت ،مدت ی مگر ی ااک ند.
ن ایآ ایرۀ ماز شت ه زما د م غیوه ی تحلی مکانی
غ ار دطح مو ۀ غمخیگ نشیا ااا ایرۀ ماز شیت AND
مگر تو از ایرۀ ماز شت  ORادت کی میا ن یایآ یی یه
هیومی ی همکارا [ ]66ی نگلیی ی راط [ ]61مطامریت
اارا کیی ف نیید ایرۀ ماز شییت ای ی دیی م غیییوه AND
مرییاایو خشکسییالی را میش ی و از ایرۀ ماز شییت ای ی د ی
م غیوه  ORنشا میاهد ی امیگارط منادیب میواط تحلیی
ریسک دی ی خشکسالی ادت.
م یور کلی ،ن ایآ تحریق ما و نشا ااا تدایم ،کیدت ی
مگر ی خشکسالی هیدریلوژیکی ار دالهاط اخییو ار مو یۀ
غمخیگ مطال کده کایا توجی ادیت .کی یکیی از ا یی غ
مومو م خصوصیات فیگیکی مو  ،خیاک ،ژئومورفولیوژط ی
کوایط اقلیمی منطرۀ مطال کده ادت ،اوا کی مافیت خیاک
یاهی ناایگ ،موجب ذخیوۀ یف غب ار
نامنادب ی یوک
مافت خیاک کیده ،منیاموای تلفیات غب ی می تعیط فودیای ی
هدررفت خاک ار منطر جدط ادت .از یوفی ،رژی مارش ار
منطر ما کدت زیاا ی تدایم کی ادیت کی ذخییوۀ غ غدیا
نیست .یالیه مو ایی  ،مییگا تیام نیور خورکیید ار مو یۀ
مطال کده زیاا ادیت کی می تعخییو ی ت یوق میشی و منجیو
میکوا .مناموای  ،مرایمت منطر ار موامو خشکسیالی ی یف
ادیت .از ایی ری ،ن ییایآ یی یه ما یو میییتوانیید ایالیییات
ارزکمندط را مواط مدیوا منامط غب ی دیادیت ی ارا میواط
مرامل ما موااث خشکسالی م یی ه ار منایق ک میارا فیواه
کند .از یوفی ،ما توج م تغییوات اقلیمی ار دالهیاط اخییو،
یاف هاط مطال ۀ ما و میتواند مواط کاه غثیار خشکسیالی
مو منامط زیستمحیطی ی تود ۀ منیامط غمیی ار جنیوب اییوا
مفید ماکد.
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