مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان
سال پنجم ،شماره یازدهم ،تابستان  ،5931صفحه 93ـ32

تحلیل روند سریهای زمانی خشکسالی برای نیمقرن اخیر در ایران مرکزی
عباسعلی ولی ،*1فاطمه روستایی

2

چکیده
خشکسالی بهدلیل وسعت زیاد و طوالنیبودن مدت اثر ،تاکنون بهعنوان پرهزینهترین بالی طبیعی شناخته شده که باعث ایجاد
بحران کمبود آب و مواد غذایی در مناطق متأثر از آن میشود .تشخیص روند دادههای اقلیمی در مدیریت منابع آب بسیار حائز
اهمیت است .در این مطالعه ،تحلیل روند سریهای زمانی بارش و خشکسالی با استفاده از آزمون ناپارامتریک مننن کنندا در
ایران مرکزی و برای  11ایستگاه دارای  05سا اطالعات آماری (1690نن )2511صنورت ررفنت .شناخص بنارش اسنتاندارد
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تاریخ دریافت5931/51/55 :

تاریخ پذیرش5931/5/22 :

بهمنظور بررسی خشکسالی و در مقیاسهای زمانی مختلف  21 ،11 ،12 ،6 ،9 ،3، 1و 11ماهنه محاسنبه شند .براسناس نتنایج
بهدستآمده در سطح اطمینان 60درصد ،سریهای زمانی بارش در هیچیک از ایستگاهها روند معنناداری از خنود نشنان ننداد،
درحالیکه شاخص بارش استاندارد در بیش از 05درصد از ایستگاهها بهطور معنادار روند منفنی داشنت .همچننین سنریهنای
12ماهه نشان دادند .براساس نتایج بهدستآمده میتوان چنین استنباط کرد که شاخص خشکسالی در ایران مرکزی ،بنهصنورت
منفی رو به افزایش است و با توجه به تغییرات اقلیمی ،این روند خشکی در سا های آینده نیز میتواند ادامه یابد.
کلمات کلیدی :ایران مرکزی ،خشکسالی ،شاخص بارش استاندارد ،منن کندا .

 .1دانشیار ،دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین ،دانشگاه کاشان ،نویسنده مسئو Email: vali@kashanu.ac.ir /
 .2دانشجوی دکتری بیابان زدایی ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه کاشانEmail: froustaei@grad.kashanu.ac.ir /
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طوالنیمدت خشکسالی در مقیاسهای زمانی  21 ،11و 1ماهه ،روند را به مراتب بهتر از سریهنای کوتناهمندت  6 ،9 ،3 ،1و
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دنیا ازجمله آفریقا (ان تنا  6و رنان ،)2553 ،آمریکنا (هنائو 15و

مقدمه
خشکسالی هواشناسی 1پدیدهای طبیعی و نامحسوس اسنت کنه
در پ نی کنناهش بارننندری در ط نی ی نک دورۀ ممتنند کوتنناه ی نا
طوالنیمدت روی میدهد (دراکوب 2و همکناران .)1615 ،اینن
پدیده بهعنوان یکی از محدودیتهای خاص طبیعت ،بنرای هنر
اقلیمی تکرارپذیر و پیشآمدنی است و برخنی از محققنان ،از آن
بهعنوان ناهنجاری اقلیمی یاد کردهاند (میشنرا و سناین.)2515 ،3
انننواد دیگننر خشکسننالی شننامل خشکسننالی کشنناورزی،1
هینندرولوکیکی  0و اقتصننادیاجتمنناعی 9درنتیج نۀ خشکسننالی
طوالنیمدت اقلیمی بهوقود میپیوندنند (دراکنوب و همکناران،
.)1615
اررچه خشکسنالی تقریبنا در تمنام منناطق آبوهنوایی رخ
میدهد ،در منناطق خشنک و نیمنهخشنک نظینر اینران کنه بنا
دشواریهای زیادی در زمینۀ تأمین آب مورد نیاز روبنهروسنت،
همکاران .)2511 ،خشکسالیهای شدید و مداوم در تمام جهنان،
منشأ اصلی مشکالتی نظیر کاهش منابع آب ،کاهش محصنوالت
کشنناورزی و نقصننان در چرخنۀ اکوسیسننتب بننهشننمار مننیرود؛
ازاینرو این واقعنه تنأثیرات منفنی اقتصنادی را در اینن منناطق
بهدنبا دارد (میشنرا و همکناران2552 ،؛ بلیننه و آدامووسنکی،2
)2512؛ برای مثا  ،طی یکی از دورههای شندید خشکسنالی در
ایران بین سنا هنای 1661تنا  ،2551جمعینت  15اسنتان از 21
استان کشور (که در آن زمان تقریبا بنا بنیش از نصنف جمعینت
ایران معاد بود) در خطر ررسننگی و کمبنود آب قنرار ررفتنند
(رضیئی و همکاران)2556 ،

.

شنناخصهننای مختلفننی در جهننت تشننخیص و پننایش
خشکسالی پیشنهاد شده که یکی از پرکاربردترین آنها شناخص
()1663پیشنهاد شده SPI .توسن محققنان مختلنف در سرتاسنر
1. Meteorological Drought
2. Dracup
3. Mishra and Singh
4. Agricultural Drought
5. Hydrological Drought
6. Socio/Economic Drought
7. Belayneh and Adamowski
8. Standardized Precipitation Index

اتیوپی (بلینه و همکاران )2511 ،و اینران (رضنیئی و همکناران،
 )2556به کار ررفته شده است.
تشخیص رونند دادههنای اقلیمنی در مندیریت مننابع آب و
همچنین بررسی تأثیر صنعتی شدن بر چرخۀ هیندرولوکیکی آب
از طریق انتشار رازهنای رلخاننهای بسنیار حنائز اهمینت اسنت
(مرادی دشتاارری و همکاران.)2511 ،
برای تشخیص روند در سریهای مختلف زمانی متغینرهنای
آب وهوایی ،از آزمونهای مختلفی استفاده میشود؛ این آزمنونهنا
به دو دسنتۀ پارامترینک و غنی پارامترینک تفکینکپذیرنند .آمنار
پارامتریک مستلزم پیشفرضهایی درخصوص جامعنهای اسنت
که از آن نمونهریری صورت ررفته .بهعنوان مهمترین پیشفرض
در آمار پارامترک فرض میشود که توزیع جامعه نرما است ،اما
آمار ناپارامتریک مستلزم هیچرونه فرضی در مورد توزیع نیسنت.
آزمونهای منن کندا نمونهای از آزمونهای غیرپارامتریکاند کنه
در تحقیقنات بررسنی رونند متغیرهنای اقلیمنی از آنهنا اسنتفاده
میشود .در سا های اخیر مطالعنات متعنددی در زمیننۀ تحلینل
روند طوالنیمدت خشکسنالی در تمنام دنینا ازجملنه اینران بنا
اسننتفاده از ایننن روش صننورت ررفتننه اسننت .بننری ابرقننویی و
همکاران ( )2511تغییرات و رونند خشکسنالی تحنت تغیینرات
اقلیمی جهانی را با استفاده از آزمون منن کندا برای  12ایستگاه
سینوپتیک واقع در نواحی مختلف اینران بررسنی کردنند .نتنایج
بهدستآمده بیانگر روند منفی خشکسالی در نقاط مختلف اینران
بهخصوص جنوب شرق ،غرب و جنوب غرب است .کنوثری و
همکنناران ( )2511روننند خشکسننالی را در نننواحی خشننک و
نیمهخشک ایران براسناس شناخص خشکسنالی  RDI12بنرای
ارزیابی شدت خشکسالی با استفاده از آزمون ناپارامترینک مننن
کندا و آزمون سن بررسی کردند .نتایج ،روند کاهشنی بیشنتری
را در سریهای زمانی طوالنیمدت ( 11 ،12و 21ماهنه) نسنبت
به سریهای کوتاهمندت نشنان داد .طبنری و همکناران ()2512
روند زمنانی و شاخصنههنای مکنانی خشکسنالی را در منناطق
9. Ntale and Gan
10. Hao
11. Sepulcre-Canto
12. Reconnaissance Drought Index
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بارش استاندارد یا  SPI1است که توسن منک کنی و همکناران

آقاکوچک ،)2513 ،اروپا (اساولکرنکنانتو و همکناران،)2512 ،

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-08

این مسئله اهمیت بیشتری پیندا منیکنند (منرادی دشنتاارردی و
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تحلیل روند سریهای زمانی خشکسالی برای نیمقرن اخیر در...

خشک و نیمهخشک ایران بنا اسنتفاده از  SPIدر مقیناس زمنانی

رشننتهکننوههننای البننرز و زارننرس از ورود بادهننای بننارانزای

12ماهه با استفاده از آزمونهای منن کنندا و اسنایرمن بررسنی

مدیترانهای جلوریری میکنند؛ ازاینرو میانگین بارش سناالنه در

کردند .براساس نتایج بهدستآمده روند کاهشی بنارش در بهنار،

این نواحی به کمتر از  355میلیمتنر منیرسند (قربنانی.)2513 ،
9

تابستان ،پاییز و زمسنتان بنهترتینب در  95 ،95 ،65و 05درصند

اقلیب غالب در منطقه براساس شاخص دومارتن ( )1629خشک

ایستگاهها مشاهده و منطقۀ مطالعاتی در طو  1دهنه خشنکتنر

و نیمهخشک است .میانگین دمای ساالنه بنین  10تنا  35درجنه

شده است.

متغیر است و همچنین حداکثر و حداقل دما بهترتینب  01و -11

همچنین روش آزمون ناپارامتریک منن کنندا در خنار از

درجۀ سانتیرراد رزارش شده است (نادری و رئیسی.)2510 ،

کشور نیز به کرّات توس محققان مختلف با هدف بررسی رونند

در این مطالعه ،مقدار بارش ماهانه به میلیمتنر ،مربنوط بنه

فاکتورهای اقلیمی بهکار ررفتنه شنده اسنت ،کنه ازجملنه آنهنا

ایسننتگاههننای س نینوپتیک واقننع در ای نران مرکننزی از سننازمان

میتوان بنه تحقیقنات ماهاجنان و دودامنانی )2510( 1در هنند،

هواشناسی کشور اخذ شد .در مجمود 11 ،ایستگاه دارای آمنار

جیاننن  2و همکنناران ( )2552و تننان 3و همکنناران ( )2510در

کافی در دوره مطالعاتی مورد نظر ( 1690تا  )2511بودهاند کنه

چننین ،سوسننا 1و همکنناران ( )2511در پرتغننا  ،و کاننن  0و

موقعیت جغرافیایی ایستگاه های مطالعاتی در شنکل ( )1نشنان

همکاران ( )2555در کانادا اشاره کرد.

داده شده است.

در این مطالعه با هدف بررسی تغییرات روند در سنریهنای
] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-08

زمانی خشکسالی و بنارش ،از مینانگین ماهاننۀ دادههنای بنارش
ایستگاههای سینوپتیک اینران مرکنزی بنا بنیش از  05سنا دادۀ
آماری ( 1690تا  )2511استفاده شند .بندین منظنور از شناخص
بارش استاندارد در مقیاسهنای زمنانی مختلنف ،12 ،6 ،9 ،3 ،1
 21 ،11و 11ماهه برای مطالعۀ خشکسالی و از آزمون ناپارامتری
منن کندا بهمنظور مطالعۀ روند بهره ررفته شند .هندف از اینن
مطالعه ،ضنمن بررسنی رونند خشکسنالی در اینران مرکنزی در
مقیاس طوالنیمدت ،تعیین میزان معناداری روند در سنریهنای
مختلف زمانی شاخص بارش استاندارد است.

مواد و روشها
منطقۀ مطالعاتی
ایران مرکزی در میان رشتهکوههای البنرز در شنما  ،زارنرس در
شده است .متوس ارتفناد در اینن منطقنه 1355 ،متنر از سنطح
دریاست ،این در حالی است که ارتفاد در دشت کویر بنه  255و
بخشهایی از کویر لوت حتی به  355متنر نینز تقلینل منییابند.

مرکزی شاخص بارش استاندارد

شاخص بارش استاندارد
شاخص بارش استاندارد یک شاخص خشکسنالی هواشناسنی

1. Mahajan and Dodamani
2. Jiang
3. Tan
4. Sousa
5. Zhang

است که توس منککنی 2و همکناران ( )1663پیشننهاد شنده
6. De Martonne
7. McKee
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جنوب و غرب و کوهستانهای پراکندۀ خراسان در شنرق واقنع

شکل ( :)5موقعیت  51ایستگاه سینوپتیک منتخب واقع در ایران
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جدول ( :)5طبقهبندی خشکسالی براساس

است .این شاخص تنها براساس دادههای بارش است؛ ازایننرو

نمایۀ SPI

ردیف

شدت خشکسالی

دامنه

1

بهشدت مرطوب (مرطوب حدی)

بزررتر از 2

2

خیلی مرطوب

1/0~1/66

3

مرطوب متوس

1~1/16

1

مرطوب خفیف (تقریبا نرما )

5~5/66

محاسبۀ  SPIبرای هر منطقه بر پایۀ آمار بلندمدت بارندری

0

خشک خفیف (تقریبا نرما )

-5/66~5

(حداقل 35ساله) برای یک دورۀ یکماهه ،سهماهه ،ششماهه

9

خشک متوس

-1/16~ -1

و ...استوار است؛ اینن آمار درازمدت به یک تابع توزیع احتما

2

خیلی خشک

-1/66 ~ -1/0

1

بهشدت خشک (خشک حدی)

کوچکتر از -2

محاسننبۀ آن آسننان اسننت و مقنندار آن تحننت تننأثیر ارتفنناد و
جغرافینای منطقنه قننرار نمنیرینرد .همچننین امکنان محاسننبۀ
خشکسالی در مقیاسهای زمنانی مختلنف بنا اسنتفاده از اینن
شاخص فراهب است (بلینه و آدامووسکی.)2512 ،

برازش یافتنه و تنابع حاصنل برای پیدا کردن احتما تجمعی
بارندری بنرای ینک ایسنتگاه و یک مقیاس زمانی مشخص
میتواند استفاده شود .این احتما ساﺲ به متغیر تصادفی نرما
تبدیل میشود و بیانگر نمایۀ  SPIاست .برای محاسبۀ  SPIاز
رابطۀ زیر استفاده میشود:
()1

̅

میانگین درازمدت بارش برای دورۀ مورد نظر و  Sانحنرافمعینار
مقادیر بارش

است.

تشخیص روند با استفاده از آزمون منـ کندال
آزمون ناپارامتری منن کندا که بنهطنور راینج در تحلینل رونند
سریهای هیدرولوکیکی و هواشناسی بهکار ررفته میشود ،ابتندا
توس من )1610( 1و ساﺲ توس کندا  )1620( 0بر پایۀ رتبنۀ
دادهها در یک سری زمانی بسن و توسنعه یافنت (اس نیینرز،9
.)1665
کای و فن  )2551( 2مزایای این روش را ایننروننه بینان
میکنند .1 :برای سریهای زمانی که از توزیع خاصنی پینروی

مسئلۀ اصلی در اینجا برازش توزیع آماری مناسب بنر سنری

نمی کنند مناسباند؛  .2اثرپنذیری آن از مقنادیر حندی کنه در

زمانی مورد نظر است .تابع توزیع راما بهعننوان راینجتنرین تنابع

برخی از سریهای زمانی مشاهده میشود بسیار نناچیز اسنت؛

توزیع احتمنالی بنرازش دادههنا در محاسنبۀ  SPIبنهکنار ررفتنه

 .3بزرری نسبی (رتبهبندی) بهجای مقادیر کمی در نظر ررفتنه

میشود (هایﺲ 1و همکاران1666 ،؛ ادوسا 2و همکاران.)2515 ،

میشود که این امکان را فراهب میکنند تنا دادههنای خنار از

بنابراین مقدار  SPIانحراف استانداردی است که یک رویداد

محدودۀ روند حداقلی نیز در تحلیل مد نظنر قنرار بگیرنند؛ .1

مشخص از شرای نرما نشان میدهد و بهطور کلی ،این نمایه

دادههای پرت نیز در محاسبات لحاظ میشوند .فرض صفر در

براساس توضیحات رفتهشده برای بیان خشکسالی چننین

آزمون دا بر عدم وجود روند قابل مشاهده در سطح معناداری

تعرینف میشود :دورهای که  SPIدائما منفی اسنت و بنه مقندار

مشخص در سری دادهها و پذیرش فنرض ینک بنه معننی رد

( )-1و کمتر از آن میرسد و زمانی پایان میپذیرد که مقندار آن

فنرض صنفر و بنه عبنارتی وجنود رونند در سنری زمنانی

مثبنت شود؛ بنابراین مقادیر مثبت نمایانگر بارشی بیش از مقدار

دادههاست .آزمون آماری منن کندا به شرح زیر است:

هستند (ایلاروما و سونادارا .)2556 ،3دامننۀ تغیینرات و

با تمام دادههای قبل از خود بندون درنظررنرفتن تنأثیر توزینع

طبقنهبنندی  SPIبنرای بینان شندت خشکسالی در جدو ()1

آنها مقایسه میشود.

آورده شده است.

 Sآماری منن کندا بهصورت رابطۀ ( )2محاسبه میشود:

1. Hayes
2. Edossa
3. Illeperuma and Sonnadara

4. Mann
5. Kendall
6. Sneyers
7. Zhai and Feng

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.11.2.2

متوس

و مقادیر منفی بیانگر بارشی کمتر از بارش متوس

ابتدا دادهها بهترتیب زمان وقود مرتب میشوند و هنر داده
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منعکﺲ کند (پاتل 1و همکاران)2552 ،؛ ازاینرو در این مطالعه

∑ ∑

عالوه بر  SPIینکماهنه ،سنریهنای مختلنف زمنانی  SPIبنا
آزمون رونند  sبنرای سنری زمنانی  xiو  xjبنهکنار بنرده

استفاده از میانگین بارش ماهانه در تمامی ایسنتگاههنا محاسنبه

میشنود کنه  i=1,2,….,n-1و  .j=i+1,2,…,nهرینک از نقناط

شنند .سننریهننای زمننانی ،SPI12 ،SPI9 ، SPI6،SPI3 ،SPI1

دادههای  xiبهعنوان نقطۀ اصلی است که بقینۀ نقناط  xjبنا آن

 SPI24 ،SPI18و  SPI 48در ایستگاههنای مطالعناتی در شنکل
( )2تا ( )10و جدو ( )2نشان داده شده

مقایسه میشود ،ازاینرو:

است.

با توجه به نتایج بهدستآمده در سطح معناداری 60درصد،

() 3
)
)

(

)

(

)

(

در هیچیک از ایستگاهها مقدار بارش ساالنه روند معنیداری از

(
{

این رابطنه زمنانی مسنتند اسنت کنه  n ≥ 8باشند S ،بنا
 E (S) = 0تقریبا دارای توزیع نرما است.
(

معناداری ندارند .اصفهان در تمام سریهای زمانی دارای رونند
مثبت است .همچنین کاشان در سریهای کوتاهمدت  6 ،9 ،3و
11ماهه روند منفی دارد .در مقیناس  21 ،11 ،12 ،6و 11ماهنه

) (
()

])

ایستگاههای بب و یزد روند منفی دارند .سبزوار ،زنجان و کرمان

که در آن q ،تعداد رروههای ایجادشده (با دادههای برابر و بییشتر

به جز در مقیاس کوتاهمدت یک و سهماهه در مابقی سنریهنا

از دو عضو) tp ،تعداد دادههای برابر در  pامین رروه است.

روند منفی از خود نشان میدهند .اراک و شاهرود نینز تنهنا در

و درنهایت مقدار آمارۀ مننن کنندا براسناس رابطنۀ ()0

 21 ،11 ،12 ،6و 11ماهه از روندی منفی تبعیت میکنند.

محاسبه میشود:
()0

که در آن Zm ،مقدار آمارۀ منن کنندا

مقیاس یکماهه فاقد روند میباشند و در سریهای زمانی ،9 ،3

) (

√

) (

√{

در مقیاس زمنانی ینکماهنه تنهنا ایسنتگاه اصنفهان دارای
تغییرات معنیدار در مقدار  SPIاست .در مقیاس سهماهه اراک،
اصفهان ،شاهرود و کاشان روند معنادار از خود نشان میدهند و
اصفهان دارای بیشنترین مقندار در رونند مثبنت و اراک دارای

اسنت .مقندار منفنی Zm

منفیترین روند است .در مقیاس ششماهه ایستگاههنای اراک،

بیانگر روند کاهشی و مقدار مثبت آن نشاندهندۀ روند افزایشنی در

اصفهان ،زنجان ،شاهرود و کاشنان رونند  SPIمعننادار اسنت،

سنری دادههاسنت .بنا توجنه بنه سنطح اطمیننان 60درصند ارنر

بهطوریکه شاهرود دارای بیشترین روند منفی و اصفهان دارای

مورد مطالعه دارای روندی معنیدار است و در غیر این صنورت

کاشان ،کرمان و یزد در سنری زمنانی 6ماهنه و 12ماهنه دارای

فاقد روند ارزیابی میشود .در این مطالعه برای تعیین آمارۀ مننن

تغییرات معنادار در مقدار  SPIبودهاند که در بین این ایستگاهها

کندا از نرمافزار  MATLABبهره ررفته شده است.

اراک منفیترین روند و اصفهان مثبتتنرین رونند را بنه خنود

نتایج
شاخص خشکسنالی در مقیناسهنای زمنانی مختلنف بهتنر از

اختصاص دادهاند.
در مقینناس  11و 21ماهننه ،اراک ،اصننفهان ،بننب ،زنجننان،
سبزوار ،شاهرود ،کرمان و یزد و همچنین در مقیناس 11ماهنه،

مقیاس ماهانه منیتوانند شندت و طنو مندت خشکسنالی را
1. Patel

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.11.2.2

 |Zm|<1/69باشد ،فرض صنفر رد شنده و سنری زمنانی پنارامتر

بیشترین روند مثبت است .اراک ،اصفهان ،بب ،زنجان ،شاهرود،
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()1

∑

)

()

و قزوین و فسا در هیچیک از سریهای زمانی  SPIنینز رونند

12ماهه از روند مثبتی پیروی میکنند و تنهنا در سنری زمنانی

انحراف معیار  Sبهصورت زیر محاسبه میشود:
( [

خود نشان نمیدهد .همچنین ایستگاههای تهران ،طبﺲ ،سمنان
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اراک ،اصفهان ،بب ،زنجان ،سبزوار ،شاهرود ،کاشنان ،کرمنان و

بننودهاننند .براسنناس نتننایج بننهدسننتآمننده سننریهننای زمننانی

یزد روند معنادار داشتند و در تمام این سریهای زمنانی ،اراک

طوالنیمدت بهتر از سریهای کوتاهمدت منیتواننند رونند را

بیشترین روند کاهشی و اصفهان دارای بیشترین روند افزایشنی

نشان دهند.

شکل ( :)9سریهای زمانی مختلف ( SPI24 ،SPI18 ،SPI12 ،SPI9 ، SPI6،SPI3 ،SPI1و  SPI 48و بارندگی) ایستگاه سینوپتیک بم
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شکل ( :)1سریهای زمانی مختلف ( SPI24 ،SPI18 ،SPI12 ،SPI9 ، SPI6،SPI3 ،SPI1و  SPI 48و بارندگی) ایستگاه سینوپتیک فسا
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شکل ( :)3سریهای زمانی مختلف ( SPI24 ،SPI18 ،SPI12 ،SPI9 ، SPI6،SPI3 ،SPI1و  SPI 48و بارندگی) ایستگاه سینوپتیک سبزوار
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شکل ( :)55سریهای زمانی مختلف ( SPI24 ،SPI18 ،SPI12 ،SPI9 ، SPI6،SPI3 ،SPI1و  SPI 48و بارندگی) ایستگاه سینوپتیک شاهرود
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شکل ( :)52سریهای زمانی مختلف ( SPI24 ،SPI18 ،SPI12 ،SPI9 ، SPI6،SPI3 ،SPI1و  SPI 48و بارندگی) ایستگاه سینوپتیک طبس
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شکل ( :)51سریهای زمانی مختلف ( SPI24 ،SPI18 ،SPI12 ،SPI9 ، SPI6،SPI3 ،SPI1و  SPI 48و بارندگی) ایستگاه سینوپتیک زنجان
جدول ( :)2روند بارش و روند  SPIرا براساس آزمون من -کندال (پارامتر  )Zبرا ی سریهای مختلف زمانی نشان میدهد .در این جدول
عالمت ستاره نمایشگر روند مثبت (برای Zهای بیشتر از  )5/36و روند منفی (برای Zهای کمتر از  )-5/36در سطح 31درصد است (.)α>1/11

اراک

*

-1/96

-2/32

*

-3/91

*

-0/19

اصفهان

2/51

*

*

*

*

بب

-5/11

-5/63

-1/60

-2/01

1/61

3/11

*

-2/13
*

9/53

-6/11
*

9/09
*

*

*

2/19
*

-2/21

*-11/96

*-10/26

1/13
*

-3/29

1/12
*

-0/51

*

-1/32
5/62

*

-1/16

-1/12

تهران

1/30

1/21

5/15

1/11

1/11

1/22

5/09

-5/21

5/11

طبﺲ

5/39

5/11

5/09

5/90

5/23

5/53

-5/51

1/23

5/31

زنجان

-5/11

-5/19

-2/65

*

*

-3/19

*

-3/21

*

*

-11/50

*

*

*

-0/11

سمنان

5/10

1/16

5/39

5/21

5/32

5/52

شاهرود

-5/25

-2/59

قزوین

5/21

5/32

*

*

-3/22
5/32

*

-1/22
5/19

کاشان

5/22

2/13

*

*

کرمان

-5/93

-1/16

-2/11

یزد

5/51

-5/32

-1/11

*

2/30
*

-0/05
5/11

*

2/33

*

1/69

-3/22
-5/13

*

-9/62

*

-2/16

5/10

-5/25

1/01

5/01

5/22

-2/51
-1/31

5/16

*-11/11

-1/33

-5/21

-5/15

*

5/21

-3/55

*

*

*

*

*

-5/96

*

*

*

*

*

-5/52

-2/61
-2/10

-1/31
-2/60

-9/02
-1/93

-2/92
-9/11

-15/13
-15/62
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سبزوار

5/16

5/25

-5/01

-1/39

-1/11

-2/60

-9/26

*

-5/11
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نام ایستگاه

SPI 1

SPI 3

SPI 6

SPI 9

SPI 12

SPI 18

SPI 24

SPI 48

بارش
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دشتاارردی و همکاران ( )2511در تحقیقی مشابه ،علت اینن

بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه که بهمنظور بررسی روند در سریهای مختلف
زمانی شاخص خشکسالی بارش اسنتاندارد ینا  SPIدر اینران
مرکزی از آزمون ناپارامتریک منن ن کنندا صنورت ررفنت،
مشاهده شد که رفتار روند در هر ایستگاه متفناوت از ایسنتگاه
دیگر است ،بهطوریکه در بعضی از ایستگاههای منطقۀ منورد
مطالعه ،شاخص  SPIروند افزایشنی و در برخنی دیگنر رونند
کاهشی دارد ،همچنین بارش در هیچیک از ایستگاههنا رونند
معناداری از خود نشان ننداده اسنت .بنهطنور کلنی شناخص
خشکسالی  SPIدر سری های طوالنیمدت زمنانی یعننی ،11
 21و بهخصوص 11ماهه و در تمامی ایستگاه ها بهجز تهران،
طبﺲ ،قزوین  ،سمنان ،فسا و کاشان روند معناداری دارد کنه
میتوان اینطنور اسنتنباط کنرد کنه تغیینرات در سنریهنای
بلندمدت زمنانی بهتنر نشنان داده منیشنود .براسناس نتنایج
کوتاه مدت میتوانند رونند را نشنان دهنند .بنری ابرقنویی و
SPI

در مقینناسهننای زمننانی مختلننف دریافتننند کننه بننا افننزایش

امر را دو چیز میدانند .1 :سری های کوتاه مندت  SPIنسنبت
به سری های طوالنی مدت ،تشابه بیشنتری بنه مقنادیر بنارش
دارند که از شباهت روند  SPI1و  SPI3با رونند سنری هنای
زمانی بارش این امنر مسنتد منیشنود ،زینرا  SPIاز جمنع
داده های بارش بهدست میآید و با افزایش سری هنای زمنانی
 SPIتشابه نتایج با سری زمانی بارش کاهش مییابد .بر اینن
اساس همانطور که داده های بارش نمیتوانند روند را به طور
معنادار نشان دهند ،سری های کوتاه مدت نینز رونند را نشنان
نمیدهند .2 .شاخص  SPIدر مناطق خشک و نیمه خشک بنا
بارش محدود (که راهی میانۀ داده هنای ثبنتشنده برابنر بنا
صفر میشود) ،محدودیتهایی در زمینۀ تشخیص خشکسالی
در مقیاسهای کوتاهمدت زمانی بنهخصنوص در سنریهنای
یکماهه و سهماهه دارند که این امنر بنا افنزایش سنریهنای
زمانی مرتفع میشنود .همچننین براسناس نتنایج حاصنل ،در
بیش از 05درصد ایستگاهها روند منفنی اسنت کنه حناکی از
افزایش خشکسالیها طنی  05سنا اخینر در اینران مرکنزی
است.

سری های زمانی ،روند واضحتر نشان داده منیشنود .منرادی
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Abstract
Widespread and long-term effects of droughts has caused it to be known as the worst natural
disaster that causes water and food deficiency in affected areas. One of the popular indexes in
recognizing and monitoring of drought is Standardized Precipitation Index (SPI) that its
efficiency has been approved in the world. Trend detection is very important to manage water
resources. The Mann-Kendall estimator non-parametric tests are used in climatological factors
trend. The SPI has been extensively applied for spatial drought analysis in various regions.
Central Iran has been located among the Alborz Mountains in the north, the Zagros
Mountains in the south and west, and the scattered mountains of Khorasan in the east.
Because of special conditions the average annual rainfall within this area is less than 300 mm.
In this study, the monthly precipitation data were obtained from Iran Meteorological
Organization and after calculating SPIs in different time series (1, 3, 6, 9, 12, 24 and 48
monthly) precipitation and drought trends were investigated in all station. An investigation of
precipitation and SPI drought trend was done in central Iran using Man-Kendal. The results
show a significant negative trend in all station except in two stations, so it can be said that
aridity in Central Iran has been increased during past five decades. Also based on achieve
result in this study, long term time series can show more significant trend rather than short
ones.
Key words: Central Iran, drought, Mann–Kendall statistics, SPI.
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