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بررسی تغییرات شدت خشکسالی در حوزههای آبخیز منتهی به

تمام مسائل مربوط به یک حوزۀ آبخیز از قبیل مدیریت آب و خشکسالی باید بهصورت یکپارچهه ،در االهم مهدیریت جهام
مدنظر باشد .یکی از عوامل توسعۀ کانونهای گردوابار دهۀ اخیر استان خوزستان ،منطقۀ خروجی سهه حهوزۀ آبخیهز کهارون،
خشکسالی و ترسالی ،از نمایۀ خشکسالی  SPIاستفاده شد اما با توجهه بهه افهزایو رونهد دمها در ههر سهه حو هه ،شهاخص
خشکسالی  SPEIمحاسبه و از دورۀ آماری 1346ه 1396در قالم  5دهه در یک شبکه با تفکیهک مکهانی  44×44کیلهومتر بهر
اساس دادههای هواشناسی و مدیریت مناب آب کشور در نرمافزار  GISبازتولید شد .برای  79نقطهه در سهه حو هه شهاخص
 SPIو  SPEIدر نرمافزار متلم استخراج و در نرمافزار  GISبه روش کریجینگ پهنهبندی شد .نتایج نشان داد بر اساس ههر دو
شاخص ،دهۀ سوم مرطوبترین و دهۀ پنجم خشکترین دهه بوده است .در دو دههۀ اول کهه دمها افهزایو چنهدانی نداشهته،
رخداد خشکسالی بر اساس شاخص  SPEIدر کل حو هها شدت کمتری داشته اما در دهۀ آخر بهدلیل افزایو دما و در نتیجۀ
افزایو تبخیر شدت خشکسالی  SPEIبهویژه در محدودۀ کانونهای گردوابار بهمراتم شدیدتر بوده است.
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کرخه و زهره-جراحی ،رخداد خشکسالیهای متوالی بوده است .بهمنظور ارزیابی پتانسیل تغییرات مکانی-زمهانی رخهدادهای

کلیدواژهها :تبخیر و تعرق تورنتوایت ،شاخصهای خشکسالی  spiو  ،speiکانون گردوابار ،مدیریت حوزۀ آبخیز.
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 .2استادیار گروه مهندسی طبیعت ،دانشکده مناب طبیعی ،دانشگاه جیرفت
 .3پژوهشگر مرکز ملی خشکسالی
* این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی است که در مؤسسۀ تحقیقات سازمان جنگلها ،مرات و آبخیزداری کشور انجام شده است.
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برای اروپا نشان داده که تضعیف گردش بادهای االهم اربهی بها

مقدمه

(بوناکورسو8و

خشکسالی پدیدهای است که دارای اثهرات بلندمهدت بهوده و از

شروع خشکسالی مرتب است

گذشتههای دور جزء الینفک اقلیم هر منطقهای به شهمار میآیهد

در خاورمیانه بر اساس آمار بلندمدت 50ساله در مقیهاس بهزر ،

و حتی در مناطق جنگلی هم ممکن است رخ دهد؛ بهطوری کهه
افههزایو دمهها باعههو تقویههت اسههترس و مر ومیههر ناشههی از
 )2017و منجر بهه خسهارات در سهطح وسهی بهه محصهوالت
کشههاورزی میشههود .زنههدالیناس2و همکههاران ( )2018بههر لههزوم
توسعۀ محصوالت زراعی با تحمل بیشتر در برابهر خشکسهالی و

رخداد النینا بههویژه در سهالهای 1999هه 2001و 2007هه2008
نقو مهمی در خشکسالی سراسهر منطقهه داشهته اسهت (بهارلو9و
همکههاران .)2016 ،بههر اسههاس مههدلهای مختلههف اقلیمههی و
شههاخصهای خشکسههالی در سههالهای آتههی خشکسههالیها بهها
شههدتها و ویژگیهههای متفههاوت پیوبینههی میشههوند (فنههگ10و
همکاران.)2017 ،

ترکیهم تههنو گرمهها بهههمنظور کههاهو ته ثیرات منفهی تغییهرات

برای شناسایی شروع ،شدت ،تداوم ،محل ،و توقف شرای

پیوبینیشدۀ آبوهوایی جهانی بر تولید محصوالت کشهاورزی

خشکسهالی از نمایههها یها شهاخصهای خشکسهالی اسهتفاده

در سراسهههر جههههان ت کیهههد کردنهههد .در بسهههیاری از منهههاطق،

میشهود .نمایهههای مربهوط بهه خشکسهالی در پهنج گهروه

خشکسالیهای مکهرر و شهدید در قهرن بیسهتویکم پیوبینهی

هواشناسی ،رطوبت خاک ،آبشناسهی ،سهنجو از دور و یهک

میشهود امهها زمهان بازیهابی (چهه مههدت یهک اکوسیسههتم بههرای

گروه ترکیبی ،و از نظر سادگی محاسبات در سهه طبقهۀ مجهزا،

بازگشت به و عیت عملکردی قبل از خشکسالی نیاز دارد) یک

سبز (ساده) ،زرد و قرمز ،توس سازمان جههانی هواشناسهی بها

معیار مهم ت ثیر خشکسالی است (اسهوولم3و همکهاران.)2017 ،

همکاری تعدادی از مراکز بینالمللی ،سازمان مشارکت جههانی

رخداد خشکسالی با گردش عمومی جهو مهرتب اسهت (کینهگ

آب در سهال  2016طبقهبنهدی شهده اسهت (سهازمان جههانی

استون4و همکاران)2015 ،؛ بههطوری کهه در مقیهاس بهزر بها

هواشناسی و سازمان مشارکت جهانی آب) .تهاکنون بهر اسهاس

و همکاران ،)2016 ،نوسهان اطله

شهمالی و النینهو (مهارنگو6و

همکاران )2017 ،مرتب است .در منطقۀ نیمهخشک شمال شهرق
برزیل برخی از رخدادهای خشکسهالی بهه النینهو مهرتب اسهت.
رخداد خشکسالیها با استفاده از شاخص( SPI7شهاخص بهارش
استاندارد) شوماهه و ارتباط آن با شاخص نوسان اطل

شهمالی

در زمینۀ خشکسالی و ویژگیههای آن در کشهور انجهام شهده
اسهت امهها بیشههترین فراوانههی مربههوط بهه شههاخصهای گههروه
هواشناسی بوده که از بین تمهام شهاخصها بیشهتر از شهاخص
 SPIو  SPEIاستفاده شهده و در بسهیاری از مطالعهات نتهایج
حاصل از این دو شاخص با هم مقایسه شده است (نصهرتی و
همکاران2014 ،؛ مصهطفیزاده و ذبیحهی2016 ،؛ نژادمقبلهی و

1. Young

همکاران2017 ،؛ ر ایی و قربانی قلعهه2018 ،؛ تهان و

یانهگ11،

2015؛ اسهتج12و همکهاران 2015؛ ویسهنت و بیگوریها2016 1،؛
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الگوهای بزر مقیاس آبوهوایی نظیر نوسهانات انسهو

(جیمنهز5

شاخصهای مختلف آشکارکنندۀ خشکسالی مطالعهات زیهادی
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خشکسالی در سطح جهان در جنگلها شده (یانگ1و همکهاران،

همکهاران.)2015 ،
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اسوان2و همکاران2016 ،؛ البودووا3و همکاران.)2017 ،

۱5

بهههمنظور بررسههی شههدت ،فراوانههی ،تههداوم و بزرگههی

شمال شرق برزیل با استفاده از شاخصهای خشکسهالی نشهان

میشههود .از مهمتههرین شههاخصهای آشههکارکنندۀ رخههداد

میدهد که از اواس دههۀ  1990تها  ،2016در طهول دورۀ 25

خشکسالی هواشناسهی میتهوان بهه دو شهاخص  SPIبههلحاظ

سالۀ مورد مطالعه 16 ،سال بهارش بهاران زیهر حهد طبیعهی را

سرعت آشکارسازی رخداد پدیدۀ خشکسالی و  SPEIبههلحاظ

تجربه کرده است .این ممکهن اسهت سهطح مخهازن منطقهه را

دقت و درنظرگرفتن شرای دما از طریق پارامتر تبخیر با توجهه

تحتت ثیر قرار داده و منجر به یک بحران واقعی آب شهود کهه

به روند افزایو دمای جهانی ،در آشکارسازی شدت و بزرگهی

با توجه به ناهنجاریهای باران منفی از سال  2010بزر شهده

خشکسالی اشاره کرد .در این مطالعه بها توجهه بهه گسهتردگی

است (مارنگو و همکاران .)2018 ،سال  2014جنهوب شهرقی

منطقۀ مورد مطالعه که از ارتفاعات باالی  4000متر تا سهواحل

برزیل در طول چند دهه ،یکی از شهدیدترین خشکسهالیها را

دریا که ارتفاع منفی میشود و انواع مختلف شهرای اقلیمهی را

تجربه کرده است .این کمبود بارندگی باعو ایجهاد کمبهود آب

شامل میشود ،از دو شاخص  SPIو  SPEIبرای آشکارسهازی

و بروز بحران آب شده است .در ژانویهۀ سهال  ،2015مخهازن

و پایو خشکسالی دههای استفاده شده است تا بتوان مناطق بها

اصلی تنها  %5از ظرفیت  1/3میلیارد مترمکعم خود را پر کرده

پتانسیل باالی خشکسهالی و ترسهالی را در دههههای مختلهف

بودند (ون لون.)2016 4،

رصد نمود و اطالعات صحیح و بموق دربارۀ واقعیهت منطقهۀ

در سههال آبههی 1386ههه ،1387شههدیدترین و فراگیرتههرین

مههورد مطالعههه را کههه باالدسههت کانونهههای گردوابههار دشههت

خشکسالی در کشور ایران رخ داده است (رشتوی و همکاران،

خوزستان است ،در اختیار برنامهریزان و سیاستگزاران مقابلهه

2017؛ آراسته و همکاران ،2017 ،خا عی و همکاران2015 ،؛

با پدیدۀ گردوابار در استان خوزستان قرار داد.

سهرابزاده و اسالمی .)2017 ،در سه حو ۀ مهورد مطالعهه از
آبی 1395ه 1396یک سیکل بزر

خشکسالی رخ داده اسهت.

مواد و روشها
منطقۀ مورد مطالعه

در این سه حو ه ،اگر هم در این دههه یهک سهال بها شهرای

منطقۀ مورد مطالعه شامل حوزههای آبخیز کارون بهزر  ،کرخهه

نزدیک به نرمال روبهرو بوده ،فرصت جبهران کمبهود آب پیهدا

و زهره -جراحی ،بخشی از حوزۀ آبخیز پهناور خلهیج فهارس از

نکرده و خشکسالی بعدی حادث شده؛ بهطوری که در آخهرین

عرض جغرافیایی  29درجه و  45دقیقه تا  47درجه و  50دقیقهه

سال دهۀ آخر ،ورود آب بهه مخهازن سهدهای خوزسهتان %65

شمالی و طول جغرافیایی  46درجه و  10دقیقهه تها  52درجهه و

کاهو داشته است .ذخایر آبی مخازن سدهای اسهتان نیهز %58

 14دقیقۀ شرقی میباشند .حوزۀ آبخیز کارون بزر در محهدودۀ

کاهو پیدا کرده است .کهاهو بهارش در سهطح سهه حو هه

 8استان اصفهان ،چهارمحال و بختیاری ،خوزسهتان ،کهگیلویهه و

تولید انرژی در نیروگاههای برقهابی خوزسهتان را تهدیهد کهرد؛

بویراحمد ،لرستان ،مرکزی ،فارس و همدان واق شده اسهت .در

بهطوری که اثرات تهدریجی و بلندمهدت خشکسهالی در سهال

این بین ،بیشترین سهم مساحت در اسهتان خوزسهتان و کمتهرین

 1396به اوج خود رسید.

سهم مربوط به استان همدان است .حوزۀ آبخیز کرخه در اهرب
1. Vicente and Beguerí
2. Swann
3. Labudová
4. Van Loon

قرار دارد .قسهمت شهمالی حو هه در اسهتان کرمانشهاه ،شهرق
حو ههه در اسههتان همههدان ،قسههمت میههانی در اسههتان لرسههتان و
قسمت جنوبی در اسهتان خوزسهتان و قسهمت اربهی در اسهتان
ایالم واق شده است .حوزۀ آبخیز جراحی و زههره ،بخوههایی
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کشور و در منطقۀ میانی و جنوب اربهی رشهتهکوههای زاگهرس
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زمان رخداد خشکسالی شدید و فراگیر 1386هه 1387تها سهال
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خشکسهالی ،از شهاخصها یها نمایهههای خشکسهالی اسهتفاده
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از استانهای خوزسهتان ،کهگیلویهه و بویراحمهد ،چهارمحهال و
بختیههاری ،فههارس و بوشهههر را پوشههو میدهههد .در شههکل ()1
موقعیت سه حو ۀ مورد مطالعه نشان داده شده است.

شاخص بارش استاندارد SPI

این شاخص نتیجۀ تحقیق و کار انجامشده در سهال  1992در
دانشههگاه ایههالتی کلههرادو در ایههاالت متحههده توس ه مکههی و
همکارانو است که برای اولهین بهار در هشهتمین کنفهران
آبوهواشناسی کاربردی در ژانویۀ  1993ارائهه شهد؛ اسهاس
خشکسالی است که بر اساس تفاوت بارش از میانگین برای
یک مقیاس زمانی مشخص و تقسیم آن بهر انحرافمعیهار بهه
دست میآید .تنهها فهاکتور مهؤثر در محاسهبۀ ایهن شهاخص،
عنصر بارندگی است .این شاخص را میتوان در مقیاسههای
زمههانی  24 ،12 ،6 ،3و  48ماهههه محاسههبه کههرد کههه یکههی از
مهمتههرین و کههاربردیترین نمایههههای خشکسههالی اسههت و

شکل ( :)۱موقعیت منطقۀ مورد مطالعه و شبکۀ دادهها
Figure (1): Location of the study area and Data Network

دادهها و روش کار
شاخصهای خشکسالی برای ارزیابی کیفیت و کمیهت پدیهدۀ
خشکسالی مورد استفاده قرار میگیرند .این شاخصها با توجه
به منطقه و هدف مطالعهه ،کاربردههای متفهاوتی دارنهد .بهرای
بزر  ،از دادههای بارش شهبکهای بها قهدرت تفکیهک مکهانی
 44×44کیلومتر اسهتفاده شهده اسهت .ایهن دادههها بهر اسهاس
میانیابی دادههای بارش روزانهۀ ایسهتگاههای سهنجو بهارش
هواشناسی و شرکت آب منطقههای در نرمافهزار  GISبازتولیهد
شدهاند .از آنجایی که برای محاسبۀ مقادیر شاخص  SPEIعالوه
بر مقادیر بارش ،نیاز به مقادیر تبخیر و تعرق میباشهد ،در ایهن
تحقیق ،مقهدار تبخیهر و تعهرق بها اسهتفاده از دادهههای بارش
و دمهای میههانگین و از روش تورنهت -وایهت محاسهبه شهده
است .برای استخراج دادههای دما و تبخیر و تعرق نیز به همان
روش میانیابی از دادهههای روزانهۀ ایسهتگاههای سهینوپتیک و
تبخیرسنجی شرکت مدیریت مناب آب ایران استفاده شده است.
دادهههها بههرای یههک دورۀ آمههاری 50سههاله در االههم  5دهههه
ساماندهی و شاخص خشکسهالی  SPIو  SPEIبها اسهتفاده از
نرمافزار  DIPبرای هر دهه استخراج و تحلیل شد.

بر اساس ثبت دادههای بارش در بلندمهدت بهرای یهک دورۀ
دلخواه استوار است .این گزارشها (بارش) در بلندمهدت بهه
یک توزی احتمال متناسم شدهاند ،بنهابراین متوسه بهارش
استانداردشده برای هر منطقه و برای هر دورۀ دلخواهی صفر
و انحرافمعیار آن یک میباشد (لشنیزند.)2001 1،
در ایهن پهژوهو ،ابتهدا از شهاخص  SPIبهرای بررسهی
خشکسالی بهره گرفته شده است .بدین منظور مجموع بارش
ساالنه در معرض برازش توزی های مختلف قرار گرفت و در
نهایت با آزمون نکوئی برازش بهوسیلۀ آزمون کلمهوگروف -
اسههمیرنف و در سههطح اطمینههان  %95توزی ه گامهها ب ههعنوان
مناسمترین توزی انتخاب گردد .برای این منظور ابتدا دادهها
بهصورت صعودی مرتم شد و سپ

احتمال وقهوع تجربهی

مشاهدات با استفاده از رابطۀ ویبول که بهصهورت زیهر قابهل
محاسبه است ،به دست آورد:
()1

𝑚
𝑛+1
مشهاهدات و  nتعهداد

=𝑝

در این رابطهه m ،شهمارۀ ردیهف
مشاهدات سری میباشد .سپ

سری زمانی بهارش بهوسهیلۀ

توزی های مختلف برازش شد و احتمال تجمعی وقوع دادهها
1. Leshnizand
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کلیمهههاتولوژی هواشناسهههی و ایسهههتگاههای هواشناسهههی و

داشتهاند .محاسبۀ نمایۀ بارش استانداردشده برای ههر منطقهه
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بررسی روند تغییرات دههای خشکسالی در حوزۀ آبخیز کارون

بسیاری از محققان به قابلیت انعطافپذیری این روش اشهاره
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این شهاخص بهر روابه فراوانهی ،مهدت و بازهههای زمهانی

۱7

بررسی تغییرات شدت خشکسالی در حوزههای آبخیز منتهی به کانونهای گردوغبار...

در توزی های مختلف به دست آمد .پ

از محاسهبۀ تفهاوت

احتمال تجمعی برازششهده بهر دادههها بها احتمهال تجمعهی

𝑖𝑝𝑠 = 𝑧

()5

تجربی و با استفاده از آزمون نکوئی برازش بهوسهیلۀ آزمهون

در

کلموگروف  -اسمیرنف ،احتماالت تجمعهی توزیه گامها بها
داشتن کمترین تفاوت نسبت به احتمهاالت تجمعهی تجربهی،

() 2

)𝛼(𝛽𝛼 Γ

اگر مقادیر احتمهال تجمعهی بزر تهر از  ./5و کوچهکتر و
مساوی با  1باشد SPI ،با استفاده از رابطۀ زیر حساب میشود:

= )𝛽 Γ(𝑥, 𝛼,

در رابطۀ فوق 𝑥 > 0 ،دادهههای بهارش 𝛼 > 0 ،پهارامتر

0.5
)𝑥(𝐺 <
≤1

()7

شکل 𝛽 > 0 ،پهارامتر مقیهاس e ،عهدد نپهرین و )𝛼( Γتهاب

𝑖𝑝𝑠 = 𝑧
𝑡[ = +
2

𝑡 ∗ 𝑐0 + 𝑐1 ∗ 𝑡 + 𝑐2
−
]
1 + 𝑑1 ∗ 𝑡 + 𝑑2 ∗ 𝑡 2 + 𝑑3 ∗ 𝑡 3

گامای کامل است .بهمنظور برازش توزی گاما بر دادهها ،ابتدا

که در آن t ،با توجه به مقادیر ) G(xاز رابطۀ زیهر بهه دسهت

بایستی پارامترهای تاب چگالی گاما ) ،g(xیعنهی پارامترههای

میآید:

𝛼 و 𝛽 تخمههین زده شههود .ایههن پارامترههها را میتههوان بههه
روشهههای مختلفههی ماننههد روش گشههتاورها ،روش بیشههینۀ

()8

در روابه فههوق ههرایم ثابههت بههه شههرح زیههر تعریههف

درسههتنمایی و ...بههرآورد کههرد .در ایههن پههژوهو ،از روش
بیشینۀ درستنمایی برای برآورد پارامترها بهره گرفته شد کهه
از طریق معادالت زیر حاصل میشود:
()3

)

𝐴∗4

̅
𝑥

𝐴∗4

𝛼=β

)𝑥(Σln
𝑛

𝐴 = ln(𝑥̅ ) = −

در این فرمهول n ،تعهداد مشهاهدات و  xمیهانگین سهری
میباشد .احتمال تجمعهی نظیهر مقهدار بهارش  xمیلیمتهر از
رابطۀ  4به دست میآید:
()4
سپ

𝑥
0

از محاسهبۀ

این شاخص در مقیاسهای زمهانی مختلهف از معادلهۀ سهادۀ
بیالن آب یعنی تفاوت بین بارش و تبخیر و تعرق پتانسیل بر
پایۀ معادلۀ وایت اسهتفاده میکنهد .بها درنظرگهرفتن تبخیهر و
تعرق پتانسیل ) ،(PETتفاوت بین بارش ) (Pو تبخیر و تعرق
Di = Pi − PET

()1

 SPIبرای ههر مقهدار بهارش ( )xاز طریهق فرمولههای زیهر
محاسبه میشوند.
در این مرحله ،برای محاسبۀ  SPIسهالهایی کهه احتمهال
تجمعی آنها ( )cdfبزر تر از صفر و کمتر یا مساوی بها ./5

محاسبه میشود:
()2

𝑖D = ∑ 𝑝𝑛−𝑖 − 𝑃𝐸𝑇𝑛−

که ( kماهها) مقیاس زمانی مورد نظهر و  nمهاه مهورد نظهر در
محاسبه است .یک توزی سه پارامتری برای محاسبۀ شاخص
خشکسالی نیاز است تا بتواند مقدارهای منفی در دادههای

D

را پوشو دهد .نتایج انتخاب مناسمترین تاب توزیه نشهان
داده است که تاب لجستیک لگاریتمی برازش خوبی بر سهری
زمانی دادهها در مقیاسهای زمانی مختلهف دارد (ویسهنت و

] [ DOI: 10.22052/deej.2020.9.27.11

احتمال تجمعی نظیر مقادیر بارش ) G(xمقادیر  zاستاندارد یا

باشد ،از رابطۀ زیر به دست میآید:

شاخص بارش  -تبخیر و تعرق استانداردشده

)(SPEI

مقهادیر  Dدر مقیاسههای زمهانی مختلهف از رابطهۀ ()2

با استفاده از این دو پارامتر ،احتمال تجمعی مقادیر

بارش برای توزیه گامها حسهاب میشهود .په

𝑑3 = 0.001308
𝑐2 = 0.010328

𝑑2 = 0.189269
𝑐1 = 0.802853

𝑑1 = 1.432788
𝑐0 = 2.515517

پتانسیل برای ماه  1بهصورت رابطۀ زیر محاسبه خواهد شد.

𝑥𝑑)𝑥(𝑔 ∫ = )𝑋(𝐺
𝑥
1
𝛼 =
𝑥𝑑 𝛽∫ 𝑥 𝑎−1 𝑒 −𝑥/
𝛽 Γ(𝛼) 0

میشوند:

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1399.9.27.2.2

3

(1 + √1 +

1

=α

1
[ 𝑛𝑙√ = 𝑡
]
1 − (𝐻(𝑥))2
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𝛽𝑥𝛼−1 𝑒−𝑥/

1
[ 𝑛𝑙√ = 𝑡
]
(𝐻(𝑥))2

()6

بهعنوان توزی مناسم برای بارش انتخاب شهد .تهاب توزیه
گاما بهصورت زیر تعریف میشود:

𝑐0 + 𝑐1 ∗ 𝑡 + 𝑐2 ∗ 𝑡 2
= − [𝑡 −
]
1 + 𝑑1 ∗ 𝑡 + 𝑑2 ∗ 𝑡 2 + 𝑑3 ∗ 𝑡 3
0 < 𝐺(𝑥) ≤ 0.5
رابطۀ فوق ،برای محاسبۀ  tبه طریق زیر عمل میشود:
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بیگوریا)2016 ،

دهۀه اول مورد بررسی از سال آبی 1345ه 1346تا سال آبهی

() 3

1354ه 1355میباشد .بر اساس شاخص خشکسهالی  SPIدر
مرز بین دو حوزۀ آبخیز هندیجان جراحی و حو هۀ کهارون
   D  است .شاخص SPEI

رخ داده اسههت .بخوهههای وسههیعی از دو حو ههه دچههار

میتواند در مقیاسهای زمانی مختلف محاسبه شهود .مقهادیر

خشکسالی متوس و هعیف اسهت .درحالیکهه در حو هۀ

مثبت  SPEIبیانگر مثبت بودن بهیالن آب و مقهادیر منفهی آن

کرخه بهویژه در سر حو هه ،ترسهالی شهدید رخ داده اسهت

بیانگر منفی بودن بیالن آب است .از آنجایی که این شهاخص

(شکل  .)2با توجه به اهمیت پارامترهای دما و تبخیر و تعرق

میتواند برای پایو و ارزیابی دورهههای خشهک و مرطهوب

در شاخص  SPEIشدت خشکسهالی در کهل حو ههها کهم

مورد استفاده قرار گیرد ،در این پژوهو از آن اسهتفاده شهده

است.

برای مقادیر  Dدر محدودۀ

است.

جدول ( :)۱مقادیر شاخص  SPIو

SPEI

Tabel (1): The SPI and SPEI index value

شاخص  SPIو

وضعیت

شرح

1

نرمال

- 0/49 < SPI < +0/49

2

خشکسالی مالیم

- 0/99 < SPI < -0/5

3

خشکسالی متوس

4

خشکسالی شدید

- 1/99 < SPI < -1/5

5

خشکسالی بسیار شدید

SPI < -2

6

ترسالی مالیم

+0/5 < SPI < +0/99

7

ترسالی متوس

8

ترسالی شدید

+1/5 < SPI < +1/99

9

ترسالی بسیار شدید

+2 > SPI

SPEI
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 αپارامتر مقیاس  ،پهارامتر شهکل و  پهارامتر اصهلی

بهویژه در باالدست ،حو ۀ خشکسالی بسیار شدید و شهدید

- 1/49< SPI < -1

+1 < SPI < +1/49

از محاسبۀ شاخص خشکسالی و ترسالی بر اسهاس

معیار طبقات جدول ( )1برای  79نقطه اطالعات برای  5دهه
اسههتخراج و در محههی نرمافههزار  GISبههه روش کریجینههگ
پهنهبندی و توزی مکهانی منهاطق بها پتانسهیل خشکسهالی و
گردوغبار خوزستان ۱۳۴6ـ۱۳۵۵

نتایج

Figure (2): First decade droughts of three watersheds leading to
)the Khuzestan Dust (1346-1355

خشکسالی دهۀ اول سال آبی ۱۳۴6ـ ۱۳۵۵بر اسـا

خشکسالی دهۀ دوم سال آبـی ۱۳۵6ــ ۱۳6۵بـر اسـا

شاخص  SPIو SPEI

شاخص  SPIو

SPEI
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ترسالی بر اساس دو شاخص انجام و تحلیل شد.

شکل ( :)۲خشکسالی دهۀ اول سه حوزۀ آبخیز منتهی به کانونهای

بررسی تغییرات شدت خشکسالی در حوزههای آبخیز منتهی به کانونهای گردوغبار...

۱۹

در دهۀ دوم بر اساس شاخص  SPIخشکسالی بسیار شدید و

شرای ترسالی تا نرمال مواجهاند امها ترسهالیها در شهاخص

شدید در مساحتهای بسیار کم ،اما در سرشاخۀ حو هههای

 SPIاز شدت بیشتری برخوردارند .تعداد زیادی از هستههای

کرخههه و کههارون رخ داده و هههر سههه حو ههه بیشههتر دچههار

مکانی ترسالی بسهیار شهدید در سرحو ههها در روش

خشکسالی متوس و عیف است و قسهمتهای وسهیعی از

وجود دارد که در روش  SPEIجای خود را به ترسالی شدید

حو هها دارای شرای نرمال و نزدیک به نرمال هستند .اما بر

و متوس دادهاند .در این دهه ،محدودۀ کانونهای گردوابهار

اسههاس شههاخص خشکسههالی  SPEIبهها توجههه بههه نقههو

با شرای نرمال تا ترسالی عیف مواجهاند.

SPI

دارای شرای نرمال بوده و بخو پاییندست هر سهه حو هه
با ترسالی عیف مواجه است.

کانونهای گردوغبار خوزستان (۱۳66ـ)۱۳7۵
Figure (4): Three decades of droughts in three watersheds
)leading to Khuzestan Dust (1366-1375

شکل ( :)۳خشکسالی دهۀ دوم سه حوزۀ آبخیز منتهی به کانونهای
گردوغبار خوزستان ۱۳۵6ـ۱۳6۵

خشکسالی دهۀ سوم سال آبـی ۱۳66ــ ۱۳7۵بـر اسـا
شاخص  SPIو

SPEI

در دهۀ سوم ،هر سه حو ه بهر اسهاس ههر دو شهاخص بها

خشکسالی دهۀ چهارم سال آبی ۱۳76ـ ۱۳8۵بـر اسـا
شاخص  SPIو

SPEI

در دهۀ چهارم ،بر اساس شاخص  SPIبیشتر منهاطق شهرای
نزدیک بهه نرمهالی دارنهد و در بخوههای وسهیعی از شهرق
کارون بزر

و نیمۀ شمالی حو ۀ زههره -جراحهی شهرای

ترسالی متوس و عیف حاکم است .بخوههای وسهیعی از
حو ههۀ کههارون و کرخههه بههر اسههاس شههاخص  SPEIدچههار
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Figure (3): Second decade droughts in three watersheds leading
)to Khuzestan (1356-1365
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شکل ( :)۴خشکسالی دهۀ سوم سه حوزۀ آبخیز منتهی به
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تعدیلکنندۀ دما در این دهه ،بیشتر قسمتهای هر سه حو ه
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خشکسالی خفیف شده است که میتوانهد حهاکی از افهزایو

بهطوری که درمجموع بیو از  %95حو هه در ایهن دههه بها

تدریجی دما و افزایو تبخیر باشد.

خشکسالی مواجه شده است .کانونهای گهردو ابهار در ایهن
دهه بر اساس شاخص  SPEIبها خشکسهالی بسهیار شهدید و
شدید مواجه بودهاند.
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گردوغبار خوزستان ۱۳76ـ۱۳8۵
Figure (5): Three decades of droughts in three watersheds leading
)to Khuzestan Dust (1376-1385

خشکسالی دهۀ پنجم سال آبی ۱۳8۵ــ ۱۳۹۵بـر اسـا
شاخص  SPIو

شکل ( :)6خشکسالی دهۀ چهارم حوزۀ آبخیز منتهی به کانونهای
گردوغبار خوزستان ۱۳76ـ۱۳8۵
Figure (6): Three decades of droughts in three watersheds
)leading to Khuzestan Dust (1386-1395

SPEI

در دهۀ پنجم بر اساس شاخص  ،SPIخشکسهالی متوسه و

بحث و نتیجهگیری

خشکسالی شدید در پاییندست حو هۀ کرخهه و بهصهورت

اقلیم طی دهههای اخیر با افزایو گرمایو جهانی ،خشکسهالی
(چوآت1و

همکهاران،

دو هسته در باالدست حو ۀ کارون و در سطح گسهتردهتری

در مقیاس منطقهای را تشدید کرده است

در حوزۀ آبخیز زهره -جراحی رخ داده اسهت .بها توجهه بهه

 .)2018افزایو  CO2اتمسفری باعو گرمتر شدن کهرۀ زمهین

روند افزایو دما در شاخص  SPEIمساحت زیادی از هر سه
1. Choat
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عیف ،بیشترین مساحت را به خهود اختصهاد داده اسهت.

خشکسالی ریشه در گردش عمومی جهو دارد و رخهداد تغییهر

حو ه دچار خشکسالی شدید و بسهیار شهدید شهده اسهت؛
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شکل ( :)۵خشکسالی دهۀ چهارم حوزۀ آبخیز منتهی به کانونهای

2۱

بررسی تغییرات شدت خشکسالی در حوزههای آبخیز منتهی به کانونهای گردوغبار...

میشود و بسیاری از مطالعات نشان دادهاند که این گهرم شهدن

ترسالی شدید رخ داده است .بر اساس شهاخص  SPEIشهدت

باعو میشود خشکسالی گستردهتر و شدیدتر شهود (اسهوولم

خشکسالی در تمام حو هها کم است.

از اقلیم است و میتواند در هر منطقهۀ اقلیمهی ،بیابهانی و حتهی

دچار خشکسالی متوس و عیف است و قسمتهای وسیعی

جنگلی رخ دهد .این بالی طبیعی بهویژه در اقلیمههای خشهک

از حو هها دارای شرای نرمال و نزدیک به نرمال هسهتند .امها

و نیمهخشک که با محدودیت جدی مناب آب روبهرو هسهتند،

بههر اسههاس شههاخص خشکسههالی  SPEIبهها توجههه بههه نقههو

اثر عامل خشکی اقلیم را تشدید میکند (خسروی و همکهاران،

تعدیلکنندۀ دما در این دهه ،بیشتر قسمتهای هر سهه حو هه

 .)2010بهها توجههه بههه مشههکالت کمینمههودن ویژگیهههای

دارای شرای نرمال بوده و بخو پاییندست هر سه حو ه بها

خشکسههالی ماننههد تههداوم ،شههدت و بزرگههی خشکسههالی،

ترسالی عیف مواجه است .در دهۀ سوم ،هر سهه حو هه بهر

شاخصهای متعددی در دهههای اخیر توسهعه پیهدا کردهانهد.

اساس هر دو شاخص با شرای ترسالی تا نرمال مواجه هستند.

یکههی از محههدودیتهای شههاخصهای رایههج ماننههد شههاخص

در این دهه ،محدودۀ کانونهای گردوابار با شهرای نرمهال تها

بارندگی استانداردشده ( )SPIعدم لحاظ بیالن آب بهر اسهاس

ترسالی عیف مواجهاند .در دهۀ چههارم بهر اسهاس شهاخص

میزان تبخیر و تعرق اسهت .شهاخص بهارش -تبخیهر و تعهرق

 SPIبیشتر مناطق شرای نزدیک به نرمهالی دارنهد .بخوههای

استانداردشههده ( )SPEIبههر اسههاس بههارش و تبخیههر و تعههرق

وسیعی از حو ۀ کارون و کرخهه بهر اسهاس شهاخص

پتانسیل ،بیالن آب را در محاسبۀ شهاخص خشکسهالی لحهاظ

دچار خشکسالی خفیهف شهده اسهت کهه میتوانهد حهاکی از

میکند (نصرتی .)2014 ،در این مطالعه با توجه بهه گسهتردگی

افزایو تدریجی دما و افزایو تبخیر باشد .در دههۀ پهنجم بهر

اقلیمهی ،از دو شهاخص SPI

اساس شاخص  ،SPIخشکسهالی متوسه و هعیف بیشهترین

و  SPEIبرای آشکارسازی و پایو خشکسالی دههای اسهتفاده

مساحت را به خود اختصاد داده است و خشکسهالی شهدید

منطقۀ مورد مطالعه و تنوع شرای

ترسالی و تغییرات دههای آن را رصد نمود و اطالعات صحیح
و دقیقی دربارۀ واقعیت منطقهۀ مهورد مطالعهه را کهه باالدسهت

در پاییندست حو ۀ کرخه و بهصورت دو هسته در باالدست
حو ۀ کارون و در سطح گستردهتری در حوزۀ آبخیهز زههره-
جراحی که بیشتر کانونهای گردوابار در آن واق شهدهاند ،رخ

کانونهههای گردوابههار دشههت خوزسههتان اسههت ،در اختیههار

داده است .با توجه بهه رونهد افهزایو

برنامهریزان سیاستگزاران مقابله با پدیدۀ گردوابهار ،مهدیریت

مساحت زیادی از هر سه حو هه دچهار خشکسهالی شهدید و

مناب آب و مدیریت کشاورزی در اسهتان خوزسهتان قهرار داد.

بسیار شدید شده است؛ بهطوری که در مجمهوع بهیو از %95

برای رسیدن به این منظور ،از دادههای بهارش دمها و تبخیهر و

حو هههها در ایههن دهههه بهها خشکسههالی مواجههه شههده اسههت.

تعرق شبکهای با قدرت تفکیک  44×44کیلومتر اسهتفاده شهده
است .دادهها برای یک دورۀ آماری  50سهاله در االهم  5دههه
سههاماندهی و دو شههاخص شههاخص  SPIو  SPEIبههر روی
دادههای دههای اعمال شد .با توجه به نتهایج ،در دههۀ اول بهر
زهره ،جراحی و حو ۀ کارون بهویژه در باالدسهت حو ههها
خشکسالی بسهیار شهدید و شهدید رخ داده اسهت .بخوههای
وسیعی از دو حو ه هم دچار خشکسهالی متوسه و هعیف
اسههت .درحالیکههه در حو ههۀ کرخههه ب ههویژه در سرحو ههه،

کانونهای گردوابار در این دهه بر اسهاس شهاخص  SPEIبها
خشکسالی شدید و بسیار شدید مواجه بودهاند.
بنابراین نتایج نشهان داد در دو دههۀ اول کهه دمها افهزایو
چندانی نداشته ،رخداد خشکسالی بر اساس شاخص  SPEIدر
کههل حو

هههها از شههدت کمتههری نسههبت بههه شههاخص SPI

برخوردار بوده است ،اما در دهۀ آخر بهدلیل افهزایو دمها و در
نتیجه افزایو تبخیهر و تعهرق شهدت خشکسهالی بهر اسهاس
شهاخص  SPEIبههویژه در پاییندسههت حو هههها و محههدودۀ
کانونهای گردوابار بهمراتم شدیدتر بوده اسهت .بنهابراین در
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دمها در شهاخص SPEI

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1399.9.27.2.2

شده است تها بتهوان منهاطق بها پتانسهیل بهاالی خشکسهالی و

SPEI

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-09
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دشتهای پاییندست حو ههها کهه محهل تشهکیل و فعالیهت

گردوابار شده است .اما در سهالهای خشهک بههویژه در دههه

کانونهههای گردوابههار اسههت ،رصههد پدیههدۀ خشکسههالی بهها

اخیر که با طوالنیترین تداوم و شدیدترین خشکسالیها همراه

SPI

بههود (شههکل  ،)6بهها عههدم مههدیریت و استحصههال آب در

پاسخی سری تر و وا حتر در هر زمان و هر مکانی اسهت .بها

پشههتبندهای خههاکی (درگاهیههان و همکههاران )2018 ،و عههدم

توجه با روند افزایو دما طی دهههای آتهی ،بههویژه در منهاطق

رعایت حقابۀ دشتهای رسوبی باعهو توسهعه و فعهال شهدن

پاییندست حو هها کهاهو منهاب آب و توسهعه و پیشهرفت

کانونهای گردوابار در دهۀ پنجم شدند .لهذا تنهها بها بررسهی

کانونهای گردوابار در صورت عدم مهدیریت درسهت ،امهری

روند بلندمدت خشکسالیها و ترسالیها و شناخت رفتار آنها

اجتنابناپذیر است .لذا پیشهنهاد میشهود بههمنظور سهازگاری

میتوان تا حدودی نهتنها از توسعه و فعالیت شدید کانونههای

بیشههتر و کههاهو آسههیمپذیری در سههالهایی کههه ترسههالی رخ

گردوابار در امان بود بلکه به راهکارههایی بهرای مههار نسهبی

میدهد ،مدیریت مناب آب در حو ههای آبریز بهطور جام و

سیالبهای ناشی از ترسالیهای شدید نیز دست یافت.

شهاخص  SPEIمناسهمتر اسهت؛ هرچنهد کهه شهاخص

سیستمی در نظهر گرفتهه شهود .بها مهدیریت آب در سهالهای
کمآبی ،حقابۀ هورها و تاالبهها و از همهه مهمتهر دشهتهای
سیالبی نیز که بهه نوبهۀ خهود اکوسیسهتمهای مسهتحق حقابهۀ
طبیعی هستند ،رعایت شود زیهرا کانونههای گردوابهاری کهه
اکنون در انتهای سه حو ۀ آبخیز کهارون ،کرخهه و هنهدیجان
تشکیل شده ،بیشتر ناشی از دشتهای رسوبی اسهت کهه قهبالً

سپاسگزاری
این مقاله مستخرج از طرح مطالعات جام مقابله با گردوابار
کانونهههای داخلههی اسههتان خوزسههتان در مؤسسههۀ تحقیقههات
جنگلها و مرات کشور است کهه بهدین وسهیله از همکهاری
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پوشو گیاهی خود منطقه ،مان از توسعه و تشکیل کانونههای
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Extended abstract
Introduction: All watershed-related issues including water management, drought, and other matters should be
addressed in an integrated, simultaneous, and interconnected manner based on a comprehensive management
model. One of the causes of intensification and development of dust centers Khuzestan province, especially
throughout the last decade, has been the occurrence of successive droughts in the upstream and downstream of
those basins including the outlet area of the three Great Basins, Great Karun, Karkheh, and Jarahi-Zohre.
Drought profiles were used to evaluate the potential spatial and temporal variations of drought and wet events.
Moreover, SPI and SPEI drought profiles were also applied .In the year 2008, a severe and widespread drought
occurred in Iran. A large drought cycle occurred in the three studied basins from 1986 to 2017 .Water supplies of
Khuzestan dam reservoirs have been decreased by 65% over the last decade. Water reserves in Dam Province
reservoirs have decreased by 58% while the drought peaked in 2017. Drought indices were used to evaluate the
severity, frequency, duration, and magnitude of the drought. To identify the intensity and magnitude of the
drought, indices of meteorological drought occurrence could be divided into SPI indices in terms of speed, and
SPIE indices in terms of accuracy and temperature conditions considered via the evaporation parameter which
has risen due to increasing global temperature.
Materials and methods: Drought indices are used to assess the quality and quantity of drought phenomena.
These indicators have different applications depending on the area and purpose of the study. To investigate the
trend of decade-long drought changes in the Karun watershed, 44 * 44 km grid precipitation data have been
used. Since in addition to precipitation values, evapotranspiration values are required to calculate SPIE indices,
evapotranspiration values were, in this study, calculated through mean temperature data and the Torrent-White
method. Temperature, evapotranspiration, and transpiration data were also interpolated from daily synoptic and
meteorological climatology data and Iranian Water Resources Management Meteorological and Evaporation
stations. Data were extracted and analyzed for a 50-year statistical period, and the SPI and SPEI drought indices
were collected for each decade. Drought and wetland indices for 79 points were analyzed by bad zone kriging
method and spatial distribution of drought and wetland potentials based on the two indices mentioned.
Result: According to the SPI drought index, during the first decade, an extreme and severe drought occurred at
the boundary between the two surgical watersheds of Jarahi-Zohre and Karoun Basin, especially in the upstream
of the drought basin. Large sections of the two basins were found to be affected by moderate to weak drought,
whereas in the Karkheh Basin, especially at its wetlands, extreme drought had occurred. According to the SPEI
index, drought intensity in all basins was low. Taking the SPI index into account, during the second decade all
three watersheds mostly experienced moderate to weak droughts, and large parts of the watersheds had normal
and near-normal conditions. But according to the SPEI drought index, due to the moderating role of temperature
in this decade, most parts of all three basins had normal conditions, and the lower part of all three basins faced
weak humidity.
Within the third decade, all three basins faced humid-to-normal conditions on both indices. In this decade, the
range of dust bogs faced weak to normal-humid conditions. In the fourth decade, the basins had near-normal
conditions based on SPI. Large sections of the Karun and Karkheh basins had been mildly degraded based on the
SPEI index, which may indicate a gradual increase in temperature and evaporation. According to the SPI index,
moderate and weak droughts affect most of the area in the fifth decade, with severe drought in the downstream
of the Karkheh basin and two core upstream of the Karoun Basin in the Jarahi-Zohre watershed where most foci
Walnut specks of dust are located due to the rising temperatures in the SPEI index over a large area of the three
watersheds which had been hit by severe and very severe drought. Accordingly, as found by the SPEI, more than
95% of the watersheds faced severe droughts in this decade.
Discussion and Conclusion: Drought is rooted in the general circulation of the atmosphere, and the effects of
climate change have increased in recent decades as global warming has intensified regional-scale droughts.
Increasing atmospheric CO2 causes global warming which in turn leads, according to the findings of many
1. Research institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO),
Tehran, Iran; Fatemeh.dargahian@gmail.com
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studies, into wider and more severe droughts. As a natural and inseparable part of the climate, drought may occur
in any climate, desert, or even forest. This natural disaster is particularly severe in arid and semi-arid climates
with severe constraints on water resources. In the first two decades of the study period when the temperature did
not increase significantly, the drought events were, based on the SPEI index, less severe in all basins than the
SPI index. However, the downstream of the watersheds and the range of dust bins were much more intense,
particularly in terms of the SPEI index, in the last decade due to the increase in temperature and consequently the
increase in evapotranspiration and drought intensity.
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