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و فراخشک جهان

چکیده
خشکسالی یکی از پرهزینهترین مخاطرات طبیعی است که وقوو ن بوهخصوو

در اقلوی هوای خشوو و نیموهخشوو کوه بوا

را تحت تأثیر قرار دهد .بنابراین ،بررسی روند خشکسالیها طی سالهای گذشته در ایون منواط  ،اموری ضوروری اسوت .در ایون
مقاله ،روند خشکسالیهای هواشناسوی و کشواورزی در منواط

فراخشوو ،خشوو و نیموهخشوو جهوا و براسوا

استانداردشدۀ بارش  )SPI(4موردبررسی قرار گرفته است SPI .در مقیا های زمانی کوتاهمدت  3 ،1و  6ماهه براسوا

شواخ
دادههوای

شبکهای بارش فراه شده بهوسیلۀ  ،CRU 5در بازه زمانی  1791تا  2114ایجاد و سپس روند کال های متوسط تا شدید و بسویار
شدید ن ها بهوسیلۀ نزمو ناپارامتری من-کندال موردبررسی قرار گرفوت .نتوایح حواکی از فراوانوی منواط بودو رونود اسوت.
بااینحال ،وجود روندهای پراکنده معنادار صعودی و نزولی در بسیاری از مناط موردبررسی مشاهده مویشوود .رونودهای منیوی
 SPIکه نشا دهندۀ افزایش خشکسالیهاست ،در منطقۀ خاورمیانه ،مرکز استرالیا و غورب نمریکوا بیشوتر مشوهود اسوت .افوزایش
شدت خشکسالیها میتواند به محدودیت بیشتر منابع نب ،بهخصو
واژههای کلیدی :خشو ،خشکسالی ،فراخشو ،روند ،مقیا

در کشورهای درحالتوسعه دامن بزند.

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.8.1

محدودیت جدی منابع نب روبهرو هستند ،شرایط نامناسبی را پدید مینورد .همچنین ،پدیدۀ تغییر اقلی نیز میتواند خشکسالیهوا

جهانی ،نیمهخشو.

 .2استاد و عضو هیئت علمی گروه مرتع و نبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ،دانشگاه یزد
 .3دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مرتع و نبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ،دانشگاه یزد
1. Standardized Precipitation Index
2. Climatic Research Unit
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جهانی بر افوزایش وقوو خشکسوالیهوا مورداشوارۀ بسویاری از

مقدمه

4

خشکسالی یکی از مه ترین بالیای طبیعوی در بسویاری از نقوا

محققا واقع شده اسوت (دای و همکوارا 2114 ،؛ دای2116 ،؛

جها است .در حقیقت خشکسالی یو واقعیت تکرارپذیر است

دای2111 ،؛ اسالمیا و همکارا 2111 ،؛ نیرزادگا و همکوارا ،

که در گذشته وجود داشته ،در حال حاضر نیوز وجوود دارد و در

2112؛ کوثری و همکوارا  .)2114 ،در چنوین وضوعیتی ،پوایش

نینده نیز وجود خواهد داشت .این بوالی طبیعوی در بسویاری از

وضووعیت خشکسووالیهووا و رونوود ن هووا در منوواط خشووو و

مناط جها  ،بهقدری تأثیرگذار است کوه ههون عموو مورد را
بهخصو

در فصلهای بارش به خود معطوف میکند.

نیمهخشو ،از اهمیتی دوچندا برخووردار مویشوود .در جهوا
بهه پیوستۀ امروز ،تغییرات کوچو و بزرگ جوامع بهراحتوی در

اهمیووت بسووزایی مووییابوود .درواقووع در کنووار خشووکی اقلیم وی،

حاضر خاورمیانه بسیاری از مناط جهوا را تحوت توأثیر خوود

خشکسالی نیز این مناط را در شدتهای مختلف ،تحوت توأثیر

قرار داده است .بهیقین یکی از عوامل تشدید درگیریهوا در ایون

خود قرار میدهد و بدینترتیب اثر عامل خشکی اقلی را تشدید

منطقه ،محدودیت منابع نب است .مباحث مربو بوه ریزگردهوا،

میکند .همچنین برخالف سایر بالیای طبیعی مانند سیل ،زلزله و

احداث سدها (همانند ننچه بر رودهای دجله و فورات در عورا

طوفا  ،خسارات ناشی از بحرا خشکسالی ،بهصورت تودریجی

یا هیرمند در افغانستا اتیا افتواده اسوت) و تغییور حو نبوههوا،

اما گسترده و در مدت طوالنی بروز میکند .بهدلیل ننکه ماهیوت

ک نب شد رودخانههای بوزرگ و افوزایش تقاضوای نب بورای

این پدیده ،نرا و خزنده بود ن است ،شناسایی زما شورو و

بسیاری از فعالیتها بهویوژه کشواورزی و صونعت ،مشوکالت و

خاتمۀ ن بهصورت دقی  ،امری بسیار مشکل میباشد (میشورا و

چالشهای بین کشورها را در این مناط تحت توأثیر خوود قورار

سینگ2111 ،1؛ میشرا و دسای .)2112 ،2ازننجاییکه وجوود نب

داده است .ازاینرو الز است تا شورایط خشکسوالی و رونود ن

شیرین کافی ،مه ترین محدودیت اکولوژیو در منواط خشوو

طووی سووالهووای گذشووته در منوواط اقلیمووی شوکنندۀ خشووو و

و نیمهخشو بهشمار میرود ،اندک تغییرات در بوارش دریوافتی

نیمهخشو جها موردبررسی قرار گیرد.

بهطور قابلتوجهی بر فعالیتهای مختلف این منواط تأثیرگوذار

بررسی منابع موجود نشوا مویدهود کوه تواکنو مطالعوات

غذا ،کواهش منوابع نب شورب و کشواورزی ،کواهش تولیودات

مختلف دنیا ازجمله مناط خشوو و نیموهخشوو انجوا شوده

متأسیانه چنین مسائلی موجب افزایش تنش بین مورد و جواموع
موویشووود و در صووورت افووزایش شوودت ،فراوانووی و تووداو
خشکسالی ،این تنشهوا بویشازپویش شودت گرفتوه و حواالت
گستردهتری مانند جنگ نب را نمایا میسازد .این وضوعیت در

2

است .نتایح شیلد و همکارا ( )2112نشا دهندۀ تغییرات نسبتاً
اندک خشکسالی طی  61سال اخیر است .مطالعات ننودردیس و
لتنمایر )2116( 6حاکی از افزایش بزرگی و مدت خشکسوالیهوا
در غرب نمریکا و کاهش ن ها در قسمتهای شرقی این کشوور
است .دامبرگ و نقاکوچو )2114( 9روند خشکسالی و الگوهای

شرایط کمبود منابع نب کافی در مناط خشوو و نیموهخشوو،

ن را در سطح جهانی موردبررسی قرار دادند .البته مناط خشکی

بسیار مستعد است.

که دارای بارشهای کمتر از  12میلیمتر در ماهاند ،در این مطالعه

بوویندولتووی تغییوورات اقلیمووی )2119 ،3نیووز بووهعنوووا یکووی از

خشکسالی ،نتایح ایشا نشا دهندۀ عد افزایش معنادار مساحت

چالشهای بزرگ جهانی ظاهر شده و اثرات احتموالی گرموایش

مناط تحت تأثیر خشکسالی در نیمکره شومالی اسوت؛ ایون در

1. Mishra and Singsh
2. Mishra and Desai
)3. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC

4. Dai
5. Sheffield
6. Andreadis & Lettenmaier
7. Damberg & AghaKouchak

] [ DOI: 10.22052/6.14.91

همچنوین ،اموروزه تغییوور اقلوی و گرمووایش جهوانی (هیئووت

لحووان نشووده اسووت .در رابطووه بووا تغییوورات و رونوود مسوواحت

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.8.1

است .ازجمله اثرات ن عبارتاند از :رواج فقر ،افوزایش قیموت

معدودی در زمینۀ بررسی روند خشکسالیهوا در سوطح منواط

زراعی ،کاهش کمی و کییی مراتع ،خشو شد تواالبهوا و. ...

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

البته این موضو در شرایط اقلیموی خشوو و نیموهخشوو

سطح جها گسترده میشود .برای مثال ،وضعیت بحرانوی حوال
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بررسی روند خشکسالی هواشناسی و کشاورزی در مناطق نیمهخشک ،خشک و فراخشک

حالی است که در نیمکره جنوبی ،روند معنادار افزایشی مشواهده

کاربرد گستردهتری دارد و بهفراوانی در مقیا های محلی ،منطقه

شده است .همچنین نتایح تغییرات مکانی خشکسالیها در مطالعۀ

ای ،قارهای و جهانی (نندریدیس و لتنموایر2116 ،؛ نقاکوچوو و

مذکور ،بیا کننودۀ ن اسوت کوه منواط جنووب غربوی نمریکوا،

نخجیری2112 ،؛ دامبرگ و نقاکوچو )2114 ،مورداستیاده قورار

تگزا

و بخشهایی از نمازو  ،شوا نفریقوا و بخوشهوایی از

گرفته است (فرهمند و نقاکوچوو SPI .)2112 ،یوو شواخ

منطقۀ مدیترانه ،دارای روند افزایشی خشکسالی بودهاند .همچنین

بسیار قووی و در عوین حوال سواده از لحوان محاسوبات اسوت

مناط مرکزی قارۀ نفریقا ،مناطقی از جنوب شرقی نسویا ،منواط

(سازما جهانی هواشناسی .)2112 ،4برای محاسبۀ این شواخ

مرکزی نمریکا ،شمال استرالیا و بخوشهوایی از اروپوای شورقی،

تنها احتیاج به دادههای بارش اسوت .همچنوین ایون شواخ

روند افزایشی شرایط ترسالی را تجربه کردهاند.
در ایرا  ،کوثری و همکارا ( )2114با بررسی روند شاخ

دورههای تر و خشو بسیار مؤثر عمل مویکنود .یکوی

دیگر از مزایای بسیار مه و اصولی  ،SPIقابلیوت محاسوبۀ ن در

احیایی بارش  )RDI(1در مناط خشو و نیمهخشو ایرا نشا

مقیا های زمانی مختلف اسوت کوه بور ایون اسوا

دادند که سریهوای خشکسوالی دارای رونود معنوادار و عمودتاً

خشکسالیهای کوتاهمدت و همچنین بلندمودت را موردبررسوی

افزایشی هستند؛ البته این موضو بیشتر در سریهوای بلندمودت

قرار داد (میشورا و سوینگ2111 ،؛ سوازما جهوانی هواشناسوی،

خشکسالی (مقیا های زمانی  11 ،12 ،7و 24ماهه) قابولتوجوه

.)2112

مویتووا

است .بررسیهای نهنی و همکارا ( )2112نشا دهندۀ روند غیر

ننچووه در تعریووف واژۀ خشکسووالی واضووح اسووت ،درواقووع

است.

و یگانوهای بوورای تعیووین

معنادار در حج بارشهای دریافتی در سطح استا فار

تعریوف مشووخ

و شواخ

خووا

که از سال  1774به بعد ،حج بارشهای دریافتی در این اسوتا ،

خشکسالی در چهار گروه اصلی شوامل خشکسوالی هواشناسوی،

و همکوارا ()2116

کشاورزی ،هیدرولوژیو و اقتصوادی و اجتمواعی تقسوی بنودی

حاکی از وجود روندهای افزایشی و کاهشی در سریهای زمانی

میشود (هما ؛ انجمن هواشناسی نمریکوا .)2114 ،6خشکسوالی

خشکسالی و سیالب در ایورا بووده اسوت .ایون مطالعوه نشوا

یو حادثۀ طبیعی بسیار پیچیده است که تعریوف و شناسوایی ن

میدهد که افزایش خشکسالیها و همچنین سیالبهوا در ایورا

بسیار مشکل است .این پدیده بخشهای زیوادی و مقیوا هوای

ناشی از تغییرات کاربری اراضی ،روند منیی بارشهای دریوافتی

زمانی متنوعی را پوشش میدهد و بنابراین ،ارائوۀ یوو شواخ

ساالنه ،روند افزایشی بارشهای حداکثر و همچنین سیاستهای

واحد برای اندازهگیری ن متناسب با تما گروهها و مقیا هوای

نادرست مدیریت منابع نب در کشور است.

زمانی غیرممکن است .البته در اینجاسوت کوه قابلیوتهوای SPI

بهشدت کاهش یافته است .مطالعۀ مودر

باتوجهبه اهمیت موضو  ،این مقاله به بررسی تغییرات رونود
خشکسالی طی سالهای اخیر در مناط خشوو و نیموهخشوو

مشخ

میشود و ن ارتبا بین انوا خشکسالیهوا و مقیوا

سریهای زمانی  SPIاست (سازما جهانی هواشناسی.)2112 ،

جها پرداخته است .در این راستا از دادههوای بوارش در سوطح

هما طور که گیته شد SPI ،در مقیا هوای زموانی مختلیوی

جهانی ،جمعنوریشده توسط  CRU2استیاده شده اسوت .بورای

تولیوود موویشووود کووه مرسووو توورین ن هووا  11 ،12 ،7 ،6 ،3 ،1و

استانداردشودۀ بوارش ()SPI

کمتر یوا کوتواهمودت SPI

کمّیسوازی خشکسوالی ،شواخ

24ماههاند .سریهای زمانی با مقیا

هوا در تعیوین

بلندمدت

است .این شاخ

 ،یکی از مرسو تورین شواخ

اندازۀ خشکسوالی اسوت و در میوا شواخ

مورداستیاده قرار میگیرند و سریهای زمانی با مقیا

هوای هواشناسوی،

را میتوا مبنایی برای اندازهگیری خشکسالیهای هیودرولوژیو

1. Reconnaissance Drought Index
2.Climatic Research Unit - University of East Anglia
3. McKee

)4. World Meteorological Organization (WMO
5. Wilhite and Glantz
)6. American Meteorological Society (AMS

] [ DOI: 10.22052/6.14.91

توسعهیافته توسط موکوی 3و همکوارا ( )1773اسوتیاده شوده

بوورای انوودازهگیووری خشکسووالی هواشناسووی و کشوواورزی

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.8.1

البته نتایح بررسی سریهای زمانی در این مطالعه نشا مویدهود

خشکسوالی وجوود نودارد (ویلهیوت و گلنتوز .)1712 ،2در کول،

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07
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و یا اقتصادی و اجتماعی قرار داد .مبنای این تقسی بندیها بر ن

 )1799( UNEPاسووتیاده شوود .مطوواب بووا جوودول ( ،)1در ایوون
2

منابع نب زیرزمینی در بازههای زمانی طوالنیتوری ،تحوت توأثیر

و کوچوووتوور از  1/2بووهترتیووب منوواط فراخشووو ،خشووو و

کمبودهای بارش قرار میگیرند (هما ) .بنابراین در ایون مطالعوه،

نیمهخشو را تشکیل میدهند .همچنین شوکل ( )1نشوا دهنودۀ

سریهای زمانی کوتاهمدت خشکسالی (در سریهوای زموانی ،1

دامنۀ اقلی های مختلوف براسوا

تقسوی بنودی )1799( UNEP

 3و 6ماهه)  SPIبورای انودازهگیوری و پیورو ن  ،بررسوی رونود

است .این شکل با تقسی میانگین مقادیر بارش ساالنه ،بر تبخیور

خشکسووالی هواشناسووی و کشوواورزی موردتوجووه قوورار گرفووت.

و تعر پتانسیل ساالنه و تقسی بندی ن براسا

جدول ( ،)1در

سپس با استیاده از نزمو نماری ناپارامتری منکنودال ،معنواداری

محوویط نوور افووزار  MATLABتهیووه شووده اسووت .دادههووای

روند در این سریهوای زموانی موردبررسوی واقوع شود .نزموو

مورداستیاده شامل سریهوای زموانی بوارش ماهانوه بوهصوورت

منوکندال (کندال )1792 ،1از متداولترین روشهای ناپوارامتریِ

شبکهبندی شده (با قدرت تیکیو  1/2درجه) و در بوازه زموانی

تحلیل روند سوریهوای هیودرولوژیکی و هواشناسوی بوهشومار

 1711تووا  2113و در س وطح جهووانی اسووت کووه توسووط ،CRU

م ویرود .از نقووا قوووت روش موونوکنوودال ،کوواربرد ن بوورای

جمع نوری شده است (هوریس 6و همکوارا  .)2114 ،همچنوین

سریهای زمانی است کوه از توزیوع خاصوی پیوروی نمویکننود

دادههای تبخیر و تعر مرجع نیز توسط  CRUتهیه شوده اسوت

(هووری  2و همکووارا 1773 ،؛ ژای و فنووگ .)2111 ،3اثرپووذیری

(هما ) که در این مطالعه ،بورای بورنورد ضوریب خشوکی از ن

ناچیز این روش از مقادیر حدی که در برخی از سریهای زمانی

استیاده شده است .بهطور معمول ،برای محاسبۀ  SPIنیواز بوه 21

مشاهده میگردند نیز از دیگر مزایای استیاده از این روش اسوت

تا  31سال دادۀ ماهانه بارش است .البته در صوورت وجوود داده،

نیز بور ایون

افزایش طول دورۀ نماری به  21تا  61سال شرایط مطلووبتوری

روش تأثیرگذار نیستند (یو 4و همکارا  .)1773 ،فرض صیر این

را فراه مینورد (گوتمن .)1774 ،9در این مطالعوه ،بوازه زموانی

نزمو بر تصادفی بود و عود وجوود رونود در سوری دادههوا

سال های  1791تا  2114انتخاب شوده اسوت .مطالعوات نشوا

داللت دارد .پذیرش فرض یو (رد فرض صویر) نیوز حواکی از

میدهد که تغییورات اقلیموی از سوال  1791رونود قابولتووجهی

وجود روند در سری دادههاست.

داشته است (میشرا و سینگ2111 ،؛ هیئت بویندولتوی تغییورات

(هری و همکارا  .)1773 ،همچنین دادههای ناق

نتووایح ایوون بررسووی بووهویووژه از لحووان افووزایش شوودت

اقلیمی .)2119 ،علت انتخاب این بازه ن است که عالوهبر طوول

خشکسالیها در طی سالهای اخیر ،در برخی از مناط حسوا

دورۀ کافی برای محاسبات  ،SPIمیتوا اثرات محتمل تغییورات

و استراتژیو واقع در اقلی های خشو و نیموهخشوو جهوا و

اقلیمی بر خشکسالیها را نیز در نظر گرفت.

لزو درنظرگرفتن تهدید بسیار باالی این افزایش خشکسوالیهوا

جدول ( :)9تقسیمبندی مناطق اقلیمی جهان براساس تقسیمبندی

UNEP

)UNEP, 1997( 9111

بسیار حائز اهمیت است.

مواد و روشها
معرفی محدودۀ مطالعاتی و دادههای مورداستفاده
محدودۀ موردمطالعه منواط فراخشوو ،خشوو و نیموهخشوو

1. Kendall
2. Hirsch
3. Zhai and Feng
4. Yu

فراخشو

AI < 0.05

خشو

0.05 < AI < 0.2

نیمهخشو

0.2 < AI < 0.5

نیمهمرطوب

0.5 < AI < 0.65

مرطوب

AI > 0.65

5. Area Index
6. Harris
7. Guttman

] [ DOI: 10.22052/6.14.91

جها است .برای تعیین محودودۀ ایون منواط  ،از تقسوی بنودی

حد پایین

منطقۀ اقلیمی
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تأثیر قرار میگیرند .این در حالی است روانوابهوای سوطحی و

بزرگتر از  1/12و کوچوتر از  1/2و همچنین بزرگتور از 1/2

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.8.1

است که رطوبت هوا و خاک در بازههای زموانی کمتوری تحوت

تقسی بندی ،مناط با ضریب خشکی ( )AIکوچوتور از ،1/12
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شاخص استانداردشدۀ بارش ( Standardized Precipitation

)Index or SPI
برای تعیین شاخ

 SPIاز روش ارائهشده توسوط فرهمنود و

نقاکوچووو ( )2112براسووا

()3

1
4A
(1  1 
)
4A
3

()4

x

روش ناپووارامتری بوورازش تووابع






در معادلۀ فو  A ،از رابطۀ هیل محاسبه میشود:

چگالی احتمال  SPIبهترتیبی که در اداموه نموده ،اسوتیاده شود.

()2
1 n
) A  ln( x)   ln( xi
n i 1
در رابطۀ فوو  n ،تعوداد مشواهدات بارنودگی و  xمیوانگین

احتمال یا فراوانی بهصورت زیر تعریف شده اسوت (مووکوی،

بارندگی تجمعی برای یو ماه مشخ

در طی دورۀ نماری است.

.)1773

در روش ناپارامتری محاسبۀ  ،SPIبهجای تابع توزیع گاما یوا هور

این روش در اقلی های مختلوف و بورای پارامترهوای مختلوف
قابلیت کاربرد دارد .در محاسوبۀ شواخ

 ،SPIتوابع چگوالی

()1

for : x  0
در اینجا  α >0پارامتر شکل β > 0 ،پوارامتر مقیوا x > 0 ،
مقدار بارندگی و ) Γ (αتابع گاماست که به شوکل رابطوۀ زیور
محاسبه میشود:


()2

( )   y 1e  y dy
0

محاسبۀ شاخ

بارش استاندار شده در رابطه با برازش

تابع چگالی احتمال گاما بر توزیع فراوانی بارندگی برای یو
هر مقیا

زمانی و هر ماه از سال برنورد میشوند .با استیاده از

روش حداکثر درستنمایی میتوا مقادیر بهینۀ  αو  βرا
براسا

معادالت زیر برنورد کرد:

روش ( Gringortenگرینگورتن )1763 ،برای ایون کوار اسوتیاده
شده است.
) (

()6
در این رابطه،

تعداد نمونوه ،رتبوه دادههوای غیور صویر

بارش بهترتیب صعودی و ) ( مقدار احتمال تجربی هریوو
از دادههای بارش در سری زمانی است .خروجیهای رابطۀ فو
با استیاده از رابطۀ زیر به شواخ

استانداردشودۀ بوارش تبودیل

میشود.
) (

()9
در رابطۀ فو ،

تابع توزیع نرموال اسوتاندارد و

مقودار

احتمالی است که از رابطۀ مربوو بوه توزیوع احتموال تجربوی
بهدست نمده است؛ البته مقدار  SPIرا میتوا از طریو رابطوه

] [ DOI: 10.22052/6.14.91

ایستگاه معین است .پارامترهای  αو  βبرای هر ایستگاه و برای

مطالعۀ فرهمند و نقاکوچو ( )2112مطواب بوا فرموول هیول ،از

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.8.1

1
x a 1e x / 
)  (


g ( x) 

توزیع دیگر ،توزیع احتمال تجربوی اسوتیاده مویشوود .براسوا
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هیل نیز تقریب زد.
0P  0.5

 MATLABصورت گرفته است.

c0  c1t  c2t 2
)
1  d1t  d 2t 21  d3t 3

 (t 

c0  c1t  c2t 2
1  d1t  d 2t 21  d 3t 3

0.5P  1.0

نتایج
جدول ( )2حاوی اطالعات مربو به درصد فراوانی روندهای

(t 

معنیدار افزایشوی ،کاهشوی و بودو رونود در منواط اقلیموی
{

فراخشو ،خشو ،نیمهخشو جها و در مقیوا هوای زموانی

()1
کووه در ن

c0 = 2.515517 , c1 =0.802853, c2

سووطح معنوواداری  1/12اسووت .در وهلووۀ اول ،ایوون جوودول

= d1=1.432788, d2 = 0.189269, d3

نشا دهندۀ وجود انوا روند ،شامل افزایشی و کاهشی معنوادار

 0.001308.است

و ه سریهای بود روند است .همچنوین درصود رونودهای

و نیز از رابطۀ هیل محاسبه میشود:
()7

1
)
P2

معنیدار (ه افزایشی و ه کاهشی) با افزایش مقیوا

 SPIافزایش موییابود .بورای مثوال ،مقودار رونودهای کاهشوی

(ln

معنادار در مقیوا

1
)
(1  P) 2
{
بدینترتیب  SPIبهصورت استانداردشده ،مقدار انحرافوات
(ln

باالتر یا پایینتر از میانگین را نشوا مویدهود .براسوا

روش

مذکور SPI ،در سریهوای زموانی  3 ،1و 6ماهوه و در منواط
خشو ،نیمهخشو جهوا محاسوبه شود .بوازه زموانی از سوال
 1791تا  2113در نظر گرفته شد .همچنوین مطواب بوا مطالعوۀ
دامبوورگ و نقاکوچووو ( )2114ردۀ خشکسووالی موردبررسووی،
متوسط تا شدید ( )-1 > SPI > -2و همچنوین بسویار

شدید ( )SPI < -2در نظر گرفته شد .محاسبات فو الوذکر در

زموانی 1ماهوه  ،SPIدر منواط فراخشوو،

خشو ،نیمهخشو و مجمو این مناط بهترتیب ،3/22 ،2/42
 3/73و  4/16است .این مقادیر در مقیا

زموانی 3ماهوه ،SPI

در مناط فراخشو ،خشو ،نیمهخشو و مجمو این منواط
بهترتیب  7/62 ،9/72 ،2/66و  1/33است و در مقیوا

زموانی

6ماهه  ،SPIبوه  14/42 ،14/73 ،2/23و  12/74درصود تبودیل
میشود .درواقع از درصد سریهای بدو روند کاسوته شوده و
به انوا روند افزایشی یا کاهشی معنادار افزایش مییابود .نکتوۀ
بسیار مه که در این جداول مشاهده میشود ،درصد بهمراتوب
بیشتر مناط با

روند افزایشی  SPIنسبتبه رونود کاهشوی SPI

است .برای مثال در مناط فراخشو و در رابطه با 1 SPIماهه،

محیط نر افزار  MATLABصورت پذیرفت.

درصد مناط با روند افزایشی برابر با  42/41درصد است .ایون

آزمون منـکندال

در حالی است کوه رونود کاهشوی  SPIبرابور بوا  2/42درصود

البته استیاده از روش مونوکنودال بوهخووبی شوناخته شوده و در

است .در رابطه با سوایر مقیوا هوای زموانی  SPIو همچنوین

بسیاری از مقاالت ارائه شوده اسوت .بنوابراین ،در اینجوا از ارائوۀ

مناط مختلف اقلیمی نیز چنین حالتی مشاهده میشود.

حذف اثر احتمالی خودهمبستگیها در درو سوریهوای زموانی

روندهای معنیدار افزایشوی ،کاهشوی و بودو رونود (در سوطح

 ،SPIنزمو وجود خودهمبستگی برای هر سری زمانی  SPIنیوز

 )1/12در مناط اقلیمی فراخشو ،خشو ،نیمهخشوو جهوا و

موردبررسی قرار گرفته است .در صورت وجود خودهمبسوتگی،

در مقیا های زمانی  3 ،1 SPIو 6ماهوه در کوال

خشکسوالی

عملیات  Pre-Whiteningبر سریهای زمانی اعمال شده و سپس

بسیار شدید است .همانند اطالعات جدول ( ،)2این جودول نیوز

نزمو منوکندال بهکار رفته است .همچنین سطح معناداری روند

نشا دهندۀ وجود انوا روند ،شامل افزایشی و کاهشی معنوادار و

برابر با  1/12که نشا دهندۀ  72درصود اطمینوا اسوت ،در نظور

ه سریهای بودو رونود اسوت .همچنوین درصود رونودهای

گرفته شده است .محاسبات تعیین روند نیز در محویط نور افوزار

زموانی

معنیدار (ه افزایشی و ه کاهشی) بوا افوزایش مقیوا
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جزئیات ن صرفنظر شده است .شوایا هکور اسوت کوه بورای

جوودول ( )3حوواوی اطالعووات مربووو بووه درصوود فراوانوی
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کال

زموانی

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

 =0.010328,و

 3 ،1 SPIو 6ماهه در کال

خشکسالی متوسط تا شدید و در
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 SPIافزایش مییابد .البته برخالف کال

متوسط توا شودید ،در

را به خود اختصا
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میدهد.

جدول ( ،)3درصد مناط بدو روند معنادار مقدار قابولتووجهی
جدول ( :)1درصد فراوانی روندهای معنادار افزایشی ،کاهشی و بدون روند (در سطح  )۰/۰۱در مناطق اقلیمی فراخشک ،خشک ،نیمهخشک جهان
در مقیاسهای زمانی  3 ،9و ۶ماهۀ  SPIو کالس خشکسالی متوسط تا شدید

SPI

1ماهه

SPI

6ماهه

فراخشو

2/42

22/11

42/41

خشو

3/22

64/41

32

نیمهخشو

3/73

91/24

24/23

فراخشو ،خشو ،نیمهخشو

4/16

62/61

31/33

معنادار کاهشی

بدو روند

معنادار افزایشی

فراخشو

2/66

33/32

61/77

خشو

9/72

23/36

31/92

نیمهخشو

7/62

22/41

34/71

فراخشو ،خشو ،نیمهخشو

1/33

21/92

41/72

معنادار کاهشی

بدو روند

معنادار افزایشی

فراخشو

2/23

32/29

62/21

خشو

14/73

49/97

39/21

نیمهخشو

14/42

21/67

34/19

فراخشو ،خشو ،نیمهخشو

12/74

46/42

41/64

جدول ( :)3درصد فراوانی روندهای معنادار افزایشی ،کاهشی و بدون روند (در سطح  )۰/۰۱در مناطق اقلیمی فراخشک ،خشک ،نیمهخشک جهان
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SPI

3ماهه

نو اقلی

معنادار کاهشی

بدو روند

معنادار افزایشی

در مقیاسهای زمانی  3 ،9و ۶ماهۀ  SPIو کالس خشکسالی بسیار شدید

SPI

3ماهه

SPI

6ماهه

خشو

2/94

14/96

12/21

نیمهخشو

2/11

12/79

11/14

فراخشو ،خشو ،نیمهخشو

2/69

19/11

11/23

معنادار کاهشی

بدو روند

معنادار افزایشی

فراخشو

2/66

92/67

21/62

خشو

1/31

62/11

26/27

نیمهخشو

1/41

91/19

21/93

فراخشو ،خشو ،نیمهخشو

9/19

67/23

22/71

معنادار کاهشی

بدو روند

معنادار افزایشی

فراخشو

6/34

61/21

33/11

خشو

11/61

27/62

21/91

نیمهخشو

13/39

63/12

23/21

فراخشو ،خشو ،نیمهخشو

11/22

61/43

29/12

گرچه جوداول ( )2و ( )3اطالعوات باارزشوی از وضوعیت

انوا روندها در قالب نقشوه ،امکوا مقایسوه و تحلیول مکوانی

نسبت انوا روندها فراه نورده است ،نمایش پراکنش مکوانی

میسوازد .شوکل ( )2توا ( )9بوهترتیوب

روندها را نیز مشخ

] [ DOI: 10.22052/6.14.91

فراخشو

1/72

74/23

3/22
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SPI

1ماهه

نو اقلی

معنادار کاهشی

بدو روند

معنادار افزایشی
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نشا دهندۀ پراکنش مکانی انوا رونودهای معنویدار افزایشوی،

نمایش داده شدهاند ،سطح قابلتوجهی از نقشههوای تولیدشوده

کاهشی و بدو معنوی در منواط اقلیموی فراخشوو ،خشوو،

را پوشش دادهاند؛ بهویژه در رابطه با خشکسوالیهوای متوسوط

نیمهخشو جها و در مقیا

هوای زموانی  3 ،1و 6ماهوۀ SPI

تا شدید ،چنین حالتی بیشتر مشاهده میشود.
در مقیا

است .البته تغییرات روند در هر سری زمانی مربو بوه دو رده

زمانی 1ماهه  SPIو در رابطه با خشکسالیهوای

نقشهها ،رنگ قرمز نشا دهندۀ روندهای کاهشی معنادار ،رنوگ

چپ شکل  ،)2روندهای کاهشی  SPIبهصورت لکههای قرموز

نبی نشا دهندۀ روندهای افزایشی معنادار و مناط با رنگ سبز

در بین عمدتاً زمینۀ سبز (بدو روند) ظاهر شودهانود؛ البتوه در

نشا دهندۀ شرایط عد وجود روند معنادار است .برای نمایش

این نقشه ،روند افزایشوی  SPIدر بخوشهوای قابولتووجهی از

هرچه بهتر پراکنش مکوانی رونودها در اقلوی هوای فراخشوو،

گسترۀ اقلی فراخشوو جهوا قابولمشواهده اسوت .در اینجوا

خشو و نیمهخشو ،هر شکل به چهوار بخوش تقسوی شوده

مشخ

است که سطح گستردهای از شمال نفریقا و همچنوین

است .در هریو از این بخشها ،پراکنش مکانی انووا رونودها

عربستا دارای روند افزایش  SPIبودهانود .در منواط خشوو

در هریو از مناط فو الذکر نشا داده شوده اسوت؛ البتوه در

(نقشۀ بواال ،سومت راسوت شوکل  ،)2رونود کاهشوی  SPIدر

بخش چهار هر شوکل ،اطالعوات پوراکنش انووا رونودها در

بخشهای مرکزی ایرا قابلمشاهده است .چنین حوالتی یعنوی

اقلی های فراخشو ،خشو و نیمهخشو تجمیع شده است.

روند کاهشی  SPIدر رابطه با خشکسالی بسیار شودید (شوکل

شکل ( )1و همچنین شکلهای ( )2تا ( )9نشا میدهند که

 )3نیز مشاهده میشود؛ البتوه گسوترۀ

رونودهای افزایشوی SPI

بخش عمدهای از مناط فراخشو ،خشو و نیمهخشوو جهوا

1ماهه در این شوکل ،نسوبتبوه نقشوههوای مربوو بوهشودت

در قارههای نسیا و نفریقا قرار دارد .بخوشهوایی از شور نسویا،

خشکسالی متوسط تا شدید (شکل  )2چندا زیاد نیست.
نتایح مشابهی را میتوا برای 3 SPIماهه نیز مشاهده کورد

نسیای مرکزی ،خاورمیانه ،شومال و جنووب نفریقوا را ایون نوو
غربی قارههای نمریکای شمالی و جنوبی نیز تحت تأثیر این نوو

دارای روند افزایشی یا کاهشی  ،SPIسطح گستردهتری دارنود.

اقلی قرار دارند .بیشتر منواط فراخشوو جهوا در بخوشهوای

شکلهای شمارۀ 4و 2نشا میدهنود کوه رونودهای افزایشوی

مرکزی ایرا  ،بخش غربی خاورمیانوه و همچنوین شومال نفریقوا

 SPIسهماهه و در کال

خشکسالیهوای متوسوط توا شودید،

قرار گرفتهاند .اقلوی خشوو ،بخوشهوای گسوتردهای از کشوور

معموالً بهصورت یکپارچه و گسترده ظواهر شودهانود .ایون در

ایرا  ،نسیای مرکزی ،نوارهایی در شمال و جنوب نفریقا ،غورب

حالی است که روندهای کاهشی  ،SPIبهصورت پراکنوده و در

نمریکای شمالی و جنوبی و بخشهای مرکزی و شورقی اسوترالیا

بخشهایی از خاورمیانه ،نسیای شرقی ،بخوشهوایی از شومال

را پوشانده است .اقلی نیمهخشو بهصوورت نوارهوایی اطوراف

نفریقا ،بخشهای کوچکی از استرالیا و غرب نمریکای جنووبی

مناط خشو را در مناط مذکور محا کرده است.

و بهطور گسوتردهتور در غورب قوارۀ نمریکوای شومالی ظواهر

در تطوواب بووا اطالعووات جووداول ( )2و ( ،)3نقشووههووای

شدهاند .همچنین شکل ( )2نشوا مویدهود گرچوه نسوبتبوه

ارائهشده نیز نشا دهندۀ افزایش رونودهای معنوادار کاهشوی و

خشکسالیهوای متوسوط توا شودید ،منواط کمتوری از

افزایشی متناسب با افوزایش مقیوا

زموانی  SPIقابولمشواهده

جها  ،روندهای معنادار  SPIدارند ،روند کاهشی قابولتووجهی

زموانی  ،SPIاز سوطح رنوگ

از  SPIو در رابطه با خشکسالیهوای بسویار شودید در کشوور

سبز (مناط بدو رونود معنوادار) کاسوته شوده و بوهجوای ن

ایرا مشاهده میشود.

مناط با رنگ قرمز یا نبی نمایا میشود؛ البته رونود افزایشوی

در مقایسه با  SPIهای  1و 3ماهه ،رونودهای کاهشوی SPI

 SPIدر بیشتر مواقع مشهود است .این مناط که بوا رنوگ نبوی

6ماهه در کال های مختلف متوسط تا شدید و بسویار شودید

] [ DOI: 10.22052/6.14.91

است؛ چنا که با افزایش مقیوا

کال

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.8.1

اقلی پوشانده است .البته تقریباً تما بخشهوای اسوترالیا ،بخوش

(شکل 4و .)2البته در تطاب با اطالعات جوداول  2و ،3منواط

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

خشکسالیهای متوسط تا شدید و بسیار شدید اسوت .در ایون

متوسط تا شدید در گسترۀ اقلی فراخشو (نقشۀ باال و سومت

بررسی روند خشکسالی هواشناسی و کشاورزی در مناطق نیمهخشک ،خشک و فراخشک

11

جها (شوکل  6و  ،)9توا حودودی ،گسوترۀ بیشوتری از رونود

است .همچنین نتایح این نقشهها نشا میدهد که بخوشهوای

کاهشی  SPIرا نشا میدهد .برای مثال ،مقایسۀ تغییرات روند

قابلتوجهی از کشور ایرا  ،بههمراه منواط تحوت تونش نظیور

کاهشوی 6 SPIماهووه در منواط خشووو اسوترالیا نشووا دهنوودۀ

افغانستا  ،پاکستا و بخشهایی از ترکیه ،دارای روند کاهشوی

گستردهترشد دامنۀ این روند است .چنین شورایطی در غورب

 SPIهستند.

نمریکای جنوبی و بهخصوو

نمریکوای شومالی نیوز مشوهود

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

شکل ( :)1نقشۀ پراکنش مکانی انواع روندهای خشکسالی متعادل تا شدید معنیدار افزایشی ،کاهشی و بدون معنی در مناطق اقلیمی فراخشک،
خشک ،نیمهخشک جهان و در مقیاس زمانی 9ماهۀ  .SPIدر این نقشهها ،رنگ قرمز نشاندهندۀ روندهای کاهشی معنادار ،رنگ آبی نشاندهندۀ
روندهای افزایشی معنادار و مناطق با رنگ سبز نشاندهندۀ شرایط عدم وجود روند معنادار است .سطح معناداری برابر با  ۰/۰۱است.

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.8.1

نیمهخشک جهان و در مقیاس زمانی 9ماهۀ  .SPIدر این نقشهها ،رنگ قرمز نشاندهندۀ روندهای کاهشی معنادار ،رنگ آبی نشاندهندۀ روندهای

] [ DOI: 10.22052/6.14.91

شکل ( :)3نقشۀ پراکنش مکانی انواع روندهای خشکسالی خیلی شدید معنیدار افزایشی ،کاهشی و بدون معنی در مناطق اقلیمی فراخشک ،خشک،
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افزایشی معنادار و مناطق با رنگ سبز نشاندهندۀ شرایط عدم وجود روند معنادار است .سطح معناداری برابر با  ۰/۰۱است.

خشک ،نیمهخشک جهان و در مقیاس زمانی 3ماهۀ  .SPIدر این نقشهها ،رنگ قرمز نشاندهندۀ روندهای کاهشی معنادار ،رنگ آبی نشاندهندۀ
روندهای افزایشی معنادار و مناطق با رنگ سبز نشاندهندۀ شرایط عدم وجود روند معنادار است .سطح معناداری برابر با  ۰/۰۱است.

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

شکل ( :)4نقشۀ پراکنش مکانی انواع روندهای خشکسالی متعادل تا شدید معنیدار افزایشی ،کاهشی و بدون معنی در مناطق اقلیمی فراخشک،

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.8.1

نیمهخشک جهان و در مقیاس زمانی 3ماهۀ  .SPIدر این نقشهها ،رنگ قرمز نشاندهندۀ روندهای کاهشی معنادار ،رنگ آبی نشاندهندۀ روندهای
افزایشی معنادار و مناطق با رنگ سبز نشاندهندۀ شرایط عدم وجود روند معنادار است .سطح معناداری برابر با  ۰/۰۱است.

] [ DOI: 10.22052/6.14.91

شکل ( :)۱نقشۀ پراکنش مکانی انواع روندهای خشکسالی بسیار شدید معنیدار افزایشی ،کاهشی و بدون معنی در مناطق اقلیمی فراخشک ،خشک،

بررسی روند خشکسالی هواشناسی و کشاورزی در مناطق نیمهخشک ،خشک و فراخشک
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خشک ،نیمهخشک جهان و در مقیاس زمانی ۶ماهۀ  .SPIدر این نقشهها ،رنگ قرمز نشاندهندۀ روندهای کاهشی معنادار ،رنگ آبی نشاندهندۀ
روندهای افزایشی معنادار و مناطق با رنگ سبز نشاندهندۀ شرایط عدم وجود روند معنادار است.

نیمهخشک جهان و در مقیاس زمانی ۶ماهۀ  .SPIدر این نقشهها ،رنگ قرمز نشاندهندۀ روندهای کاهشی معنادار ،رنگ آبی نشاندهندۀ روندهای

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.8.1

شکل ( :)1نقشۀ پراکنش مکانی انواع روندهای خشکسالی بسیار شدید معنیدار افزایشی ،کاهشی و بدون معنی در مناطق اقلیمی فراخشک ،خشک،

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

شکل ( :)۶نقشۀ پراکنش مکانی انواع روندهای خشکسالی متوسط تا شدید معنیدار افزایشی ،کاهشی و بدون معنی در مناطق اقلیمی فراخشک،

افزایشی معنادار و مناطق با رنگ سبز نشاندهندۀ شرایط عدم وجود روند معنادار است.

بحث و نتیجهگیری
در ایون تحقیو  ،رونوود سوریهووای زمووانی کوتواهمودت شوودت
خشکسالی براسا

شاخ

 SPIو در مناط فراخشو ،خشو

و نیمهخشو جها موردبررسی قرار گرفت .نتوایح ایون تحقیو

و بدو روند معنادار) در این مناط است .باید توجه داشوت کوه
رونووود کاهشوووی  SPIبوووهمعنوووای رونووود افزایشوووی وقوووو
خشکسالیهاست .در طول یو سری زمانی  ،SPIکواهش نسوبی

] [ DOI: 10.22052/6.14.91

نشا دهندۀ وجود انوا روندها (کاهشی معنادار ،افزایشی معنوادار
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مقادیر  SPIبهمعنای کاهش نسوبی شورایط مرطووب یوا افوزایش

سری زمانی کاهش و دامنۀ ن افزایش یابد ،روندها بیشتر نمایوا

نسبی شرایط خشکی است .برخالف ن  ،روند افزایشوی در یوو

میشوند؛ زیرا باتوجهبه نحوۀ تعیین روند توسط تابع مونوکنودال

سری زمانی  ،SPIبهمعنوای افوزایش نسوبی شورایط مرطووب یوا

و در صووورت وجووود رونوود ،احتمووال اینکووه تعووداد بیشووتری از

در

اعضای یو سری زمانی ،مقادیر بیشتر یا کمتر از مقوادیر ابتودای

رابطه با محدودیت منابع نب در مناط با اقلوی هوای فراخشوو،

سری داشته باشند ،افزایش مییابد .در این صورت است که توابع

خشو و نیمهخشو مطلوب میباشد ،روند افزایشی سریهوای

منوکندال وجود روند را بهتر نمایا میسازد.

کاهش نسبی شرایط خشکی است .بنابراین ،ننچه بهخصو

درصد قابلتوجهی از مساحت مناط نیمهخشو ،خشوو و

زمانی خشکسالی است.
خشو و نیمهخشو جها  ،ه روند افزایشی و کاهشوی معنوادار

موارد مذکور و با افوزایش سوریهوای زموانی ،ممکون اسوت از

و ه شرایط بدو روند را تجربه کردهاند .ازاینرو ،فقط داشوتن

سریهای زمانی بدو روند کاسته و به نو معنوادار افزایشوی یوا

شرایط اقلی هوای فراخشوو ،خشوو و نیموهخشوو منجور بوه

کاهشی تغییر پیدا کند؛ البتوه نتوایح مربوو بوه خشکسوالیهوای

افزایش وقو خشکسالیها در این مناط نمیشوود؛ البتوه رونود

متوسط تا شدید نشا میدهود کوه بوا افوزایش مقیوا

زموانی،

افزایشی یا کاهشی سریهای زمانی ،جدای از بحث نوو اقلوی ،

سریهای معنادار کاهشی ( SPIافزایشوی خشکسوالی) ،افوزایش

میتواند ناشی از اثرات پیونود از راه دور 1برخوی از پدیودههوای

بیشتری نسبتبه سوریهوای افزایشوی  SPIدارنود .ازایونرو ،بوا

اقلیمی بزرگ جهانی مانند تغییورات دموای سوطح نب اقیوانو

افزایش مقیا

نرا باشد.

قابلتوجهی از مناط بدو روند معنادار ،به سوریهوای کاهشوی

اثرات احتمالی ارتبا سیگنالهای پیونود از راه دور و رونود

زمانی سریها ،این امکا وجوود دارد کوه بخوش

 SPIیا افزایشی خشکسالی اختصا

یابند.

خشکسووالیهووا در منوواط خشووو و نیمووهخشووو جهووا  ،از

همچنین باید در نظر داشت افزایش تعوداد خشکسوالیهوای

موضوووعات مهمووی اسووت کووه موویتوانوود در تحقیقووات نتووی

کوتاهمدت ممکون اسوت در سوریهوای زموانی بلندمودت نیوز

موردبررسی قرار گیرد.

تأثیرگووذار باشوود .بووهعبووارتی بهتوور ،افووزایش وقووو خشکسووالی

بزرگتر ،روند معنادار بیشتری را نشا میدهند .بهعبارتی دیگور،

بلندمدت گردد و بالعکس .درنهایت ،این امکوا وجوود دارد کوه

زمانی از 1ماهه بوهسووی 6ماهوۀ  ،SPIدرصود

سطح بیشتری از این مناط در سریهای بلندمودت خشکسوالی،

با افزایش مقیا

روند های معنوادار افوزایش موییابود .ایون موضوو بوه مقیوا
سریهای زمانی مربو میشود .درواقع با کاهش مقیا

زموانی

سریها ،دامنۀ تغییرات  SPIکاهش و فروانی وقو یوا نوسوا ن
افزایش مییابد .باتوجهبه نحووۀ محاسوبۀ شواخ

 ،SPIمقوادیر

بهصورت معنادار ظاهر شوند .نتایح این مقاله در افزایش سوطو
روندهای معنادار از 1 SPIماهه بوه 6ماهوه ،مؤیود ایون موضوو
است .ازننجاییکه افزایش خشکسالیهوای بلندمودت مویتوانود
منجر به وقوو خشکسوالیهوای هیودرولوژیو شوود (سوازما

1ماهۀ  SPIاز خود سری زموانی بوارش (بودو تغییور) محاسوبه

جهانی هواشناسی ،)2112 ،بررسی روند سریهای بلندمودت در

میشوند .این در حالی است کوه محاسوبۀ  3 SPIو 6ماهوه ابتودا

این مناط نیز ضروری به نظر میرسود کوه مویتوانود بوهعنووا

بایستی سریهوای جموع متحورک 3 2و 6ماهوۀ بوارش ایجواد و

موضو مهمی موردتوجه محققا واقع شود.

زمانی  SPIو بهسبب ایجاد جمع متحورک در سوریهوا ،نوسوا

بسیار حائز اهمیت اسوت .افوزایش چنوین خشکسوالیهوایی بور

ن ها کمتر و دامنه تغییرات افزایش مییابد .درصورتیکوه نوسوا

رطوبت هوا و رطوبت خاک تأثیرگذارند .درواقع انودک رطوبوت

1. Teleconnections
2. Moving sum

موجود در چنین اقلی هایی نیز تحت تأثیر این خشکسالیها قورار

] [ DOI: 10.22052/6.14.91

سپس تابع  SPIبر ن ها اعمال شود .لذا با افزایش مقیوا

سوری

افزایش خشکسالیهای کوتاهمدت هرچنود بوه نسوبت کو ،

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.8.1

هما طور که نتایح نشوا داد ،در کول ،مقیوا هوای زموانی

کوتاهمدت میتوانود منجور بوه افوزایش وقوو خشکسوالیهوای

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

نتایح این مطالعه نشوا داد کوه منواط بوا اقلوی فراخشوو،

فراخشو جها دارای شرایط بدو رونود معنادارنود .باتوجوهبوه

بررسی روند خشکسالی هواشناسی و کشاورزی در مناطق نیمهخشک ،خشک و فراخشک

گرفته و بهخصو

در رابطه بوا رطوبوت خواک ،پتانسویلهوای

903

مدیریت صحیح این منابع (مدر

و همکارا  ،)2116 ،افوزایش

موجب افزایش دور نبیاری اراضی کشواورزی شوده کوه در ایون

از این منابع شده باشد .درصورتیکوه چنوین حوالتی اداموه یابود،

منواط قوورار دارنوود .درنتیجووه ،مصوورف نب در چنووین شورایطی

بهدلیل محدودیت منابع ،مشکالت قابلتوجهی گریبا گیر جامعوه

افزایش مییابد .ازننجاییکه بخش عمدهای از مصارف منوابع نب

خواهد شد .معموالً کشاورزا و دامدارا ازجمله اولین اقشواری

شیرین مربو بوه بخوش کشواورزی مویشوود ،افوزایش وقوو

هسووتند کووه مسووتقیماً تحووت تووأثیر مشووکالت خشکسووالی قوورار

خشکسالیهای کوتاهمدت ،مصارف نب را در بخش کشواورزی

میگیرند؛ بهگونهای که خشکسالی مه ترین محودودیت موجوود

افزایش میدهد.

در مناط فراخشو ،خشوو و نیموهخشوو ،یعنوی محودودیت

همچن وین بای ود توجووه داشووت کووه بسوویاری از کشووورهای

منابع نب را نشانه گرفته و بودینترتیوب بسوته بوه درجوۀ ن بور

درحالتوسعه در اقلی های فراخشو ،خشو و نیمهخشو قورار

مشکالت کشاورزا میافزاید .افزایش فقر ،بیکواری و مهواجرت

دارند .امروزه حوزههای نبخیز ایون منواط کوه منوابع تولیود نب

از روستاها به مراکز جمعیتی بزرگتور و عواقوب ن  ،مشوکالت

بهشمار مینیند ،در برخی قسومتهوا ،طوی چنود دهوۀ گذشوته،

بسیار زیادی را برای جوامع ایجاد میکند.

تغییرات زیوادی را متحمول شودهانود .کواهش تووا اکولوژیوو

نکتۀ قابولتوجوه دیگور ،افوزایش خشکسوالیهوا در مقیوا

حوزهها ،افت کمیت و کیییت اکوسیست های گیاهی بهخصوو

جهانی و نه در مقیا

مراتووع ،افووزایش مقوودار فرسووایش و تحوی ول رسوووب از سووطح

خشکسالیها محدود بوه یوو منطقوۀ خوا

حوزههای نبخیز و پیرو ن خسارات جبرا ناپذیر وارد بور منوابع

نیستٰ؛ این موضو در سایر قارهها نیز اتیا افتواده اسوت .بورای

نب ،خاک و نیز سدها ،برداشت بیرویه از منابع نب زیرزمینی و

نمونه ،مناط غرب نمریکا یا بخش قابلتوجهی از استرالیا نیز بوا

کاهش سطح سیرهۀ نبهوای زیرزمینوی ،ازجملوه تجربوههوای

چنین مشکالتی مواجوه شوده اسوت .ننچوه مهو اسوت درجوۀ

تلخی هستند که برخی از حوزههای نبخیز ایون منواط در چنود

توسعهیافتگی کشورهاسوت کوه چگوونگی واکونش ن هوا را بوه

دهۀ گذشته تجربه کردهاند .اگر موارد موذکور را در یوو طورف

افزایش خشکسالیها مشخ

ماننود خاورمیانوه

میکند.

همچنووین نتووایح ایوون مقالووه نشووا دهنوودۀ افووزایش وقووو

پتانسیل اکولوژیو اکوسیست ها نیست و بهیقین ،اکوسیسوت هوای

خشکسالیها در مناطقی از افغانستا  ،پاکستا و ترکیه اسوت کوه

پرتوووا بهتوور م ویتواننوود در مقابوول بحوورا هووایی نظی ور بحوورا

در حال حاضر ،بهشدت درگیر مشکالت مربو به جنگ داخلی

خشکسالی توا مقاومت داشته باشند؛ البته خالف ن نیز صواد

هستند؛ البته بخشهایی از مرکز ایرا و جنوب شرقی کشوور موا

است .بههرحال ،خشکسالی یو واقعیت تکرارشودنی اسوت کوه

نیز درگیور رونود کاهشوی  SPIیوا افوزایش خشکسوالیهوا طوی

با افزایش وقو ن  ،اکوسیست های ضعیف بیشوتر دچوار حالوت

دهههای اخیر بوده اسوت .اداموۀ ایون رونود ،بوهویوژه در منطقوۀ
حسا

بحرانی میشوند.

خاورمیانه که از یو طرف با خشکی اقلی و محدودیت

اقلی های فراخشو تا نیمهخشو ،محدودیت منابع نب اسوت و

مشکالت متعددی را در ایجاد صلح دائ در این منطقه بوهوجوود

باید به این نکته توجه کرد که در بسیاری از مناط با اقلوی هوای

خواهد نورد .بنابراین ،توجه به این مسئله نیز از اهمیوت خاصوی

فراخشو ،خشو و نیمهخشو ،بخش قابلتوجهی از منوابع نب

برخوردار است و شاید ایجاد یو سیست مودیریت جوامع منوابع

منابع نب زیرزمینی ،برداشوت و اسوتیاده

نب در سطح منطقۀ خاورمیانوه ،بتوانود از مشوکالت مربوو بوه

هخیرهشده ،بهخصو

شده است .درواقع ،هخیرۀ منوابع نب شویرین در ایون منواط بوا
شتاب بسیار زیادی برداشوت شوده اسوت .شواید در کنوار عود

افزایش روند خشکسالیها در این منطقه بکاهد.

] [ DOI: 10.22052/6.14.91

در هر صوورت ،یکوی از مهو تورین مشوکالت اساسوی در

منابع نب درگیر است و از طرف دیگر درگیر جنگهوای شودید،

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.8.1

معادله قرار دهی  ،طرف دو معادله چیوزی جوز کواهش تووا و

منطقهای است .بوهعبوارتی بهتور ،افوزایش

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

مربو به کشت دی را کاهش میدهند .همچنین کاهش رطوبت

وقو خشکسالیهای کوتاهمدت منجر به روند صعودی برداشت
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Abstract
Drought is one of the most costly natural hazards and is more dangerous in arid and semiarid regions
which suffer from limited water resources. Climate change can also affect drought intensity; therefore, it
is essential to analyze the trends of drought, particularly in these regions. This study surveyed the trends
of meteorological and agricultural drought in hyper-arid, arid and semiarid regions of the world using the
standardized precipitation index (SPI). Short time scales of 1-, 3- and 6-month SPI (moderate to severe
and extreme drought) were derived for the period of 1970 to 2014 from the gridded precipitation data
provided by CRU. The trends of the time series were computed using the Mann-Kendall nonparametric
statistical test. The results showed that non-significant trends were dominant; however, some territories
showed significant upward and downward SPI trends in different parts of the study regions. The
significant negative SPI trends, which imply increased drought, were observed in the Middle East,
central Australia and western North America. An increase in drought severity can increase consumption
of water resources, particularly in developing countries.
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