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 .1دانشجوی دکتری ،دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ایران
 .2استاد ،دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .3استاد ،دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت1930/50/11 :؛ تاریخ پذیرش)1930/11/42 :

چکیده
تغییرات خشکسالی برای مدیریت بهینة بهرهبرداری از منابع آب بهخوبی محسوس است .به همین دلیل  ،از گذشلهههلای درر تحیییلات
بسیار رسیعی دربارة مدلسازی خشکسالی در دنیا ر ایران انجام گرفهه ر با بهکارگیری آنها طرحهای آبی ر هیدررلیکی مهعلددی انجلام
گرفهه است .یکی از اهداف مدلسازی سیسهمهای پویا بررسی سیاستهای بالیوة مخهلف برای بهبود عملکرد سیسهم اسلت .ملدلسلازی
شاخص (شاخص بارش اسهانداردشده) بهعنوان شاخص رضعیت خشکسالی در ایسهگاههای کشور بلا بلهکلارگیری ملدل شلبکة عصلبی
شعاعی برای هر ایسهگاه انجام گرفهه است .مهغیرهای مسهی شبکة عصبی ،رطوبت نسبی ،دما ر کمبود اشیا هسهند که با توجله بله ا لر
آنها رری بارش انهخاب شدهاند .مهغیر رابسهه ،شاخص  SPIاست .در ک دررة 24ساله با محاسبة 14 SPIماهه 923 ،نملرة اسلهاندارد ،ر
با محاسبة 42 SPIماهه ،993 ،نمرة اسهاندارد برای هر ایسهگاه بهدست آمد .در همة ایسهگاهها ،میادیر (تبخیر ر تعرق گیاه مرجلع) از ملاه
ژانویه تا ژرئیه افزایش ،سپس ،تا ماه دسامبر کاهش یافت ر در همة ایسهگاهها در ماه ژرالی به حداکثر میدار خود رسید .بیشهرین میادیر
 EToمهوسط ماهانه در ایسهگاههای آبادان ر اهواز در ماه ژرالی ر بهترتیب ،برابر با  494/13ر  412/13میلیمهر اتفاق افهاد.

کلیدواژگان
تغییرات اقلیمی ،سیسهم دینامیک ،مدلسازی خشکسالی.ETo ،

 نویسندة مسئول ،رایانامهtakmod4160@yahoo.com :
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مقدمه
ایران در منطقهای از دنیا واقع شده که متوسط بارش ساالنة آن کمترر از یر سرو متوسرط برارش
ساالنة جهان است .عالوه بر کمبود بارش ،توزیع زمانی و مکانی آن نیز بسیار نامناسب است .حتی
پربارانترین نقاط ایران ،در فصل تابستان به آبیاری نیاز دارد .قسمت اعظم ایران خشر

و کرمآب

است .در بسیاری از نقاط آب هست ،ولی شور و غیر قابل استفاده است .در ایرران نقرا ی وجرود
دارد که نه آب سطحی جاری قابل استفاده دارد و نه آب زیرزمینی قابل مصرف ،بسیاری از قناتها
به علل مختلف از جمله بر اثر حفر بیرویة چاههای عمیق و نیمهعمیق موتوری خش

شده ،یا در

حال نابودی است .از رف دیگر ،بر اثر بهرهبررداری بری ازحرد از آبهرای زیرزمینری ،یرا بهترر
بگوییم ،غارت این ذخایر بهوسیلة چاههرای موتروری ،سرط آب زیرزمینری در بسریاری از نقراط
بهشدت پایین رفته است ،به وری که ادامة این وضع سبب تهیشردن ذخرایر آب زیرزمینری و در
نتیجه بروز مسائل و مشکالت بسیار خواهد شد (کردوانی ،6831 ،ج ،6ص.)6
تأثیر تغییر اقلیم بر منابع آب موضوعی جدی است که باعث دغدغة دستانردرکاران در سرطوح
ملی و بینالمللی شده است .حتی اگر همین امروز انتشرار گازهرای گلخانرهای متوقرف شرود ،آثرار
افزای

دما شامل خشکسالیها و غیان رودخانهها برای چند دهة آینده ادامه خواهد یافت .تغییرات

در بارش همراه با افزای

دما و کاه

پوش

برف بر کیفیت و کمیت آب تأثیر میگذارد .تغییرر در

اقلیم میتواند به تغییر در چرخة هیدرولوژیکی منجر شود و شرایط ویژهای را در منابع آب منطقهای
ایجاد کند (.)Huang et al., 2014
خشکسالی فاجعهای بیعی است که بر زندگی و سط رفاه میلیونها نفرر از مررد در سراسرر
جهان ترأثیر مریگرذارد .فقردان برارش برازده محصروالت کشراورزی و دامری و بره نوبرة خرود،
دردسترسبودن غذا و درآمد افراد را کاه

میدهد .در کشورهای درحالتوسعه ،این آثار شردیدتر

خواهد بود .همان ور که خشکسالیها بیشتر تکرار میشوند ،سازگاری با آثار آن ،نگرانری اساسری
برای کشورها و سیاستگذاران است (.)Lauren, 2013

مدلسازی پراکندگی خشکسالیهای ناشی از تغییر اقلیم در ایران با بهکارگیری سیستم دینامیک
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روش مدلسازی مبتنی بر تفکر سیستمی با تأکید بر قیدها ،بازخوردهرا

و تأخیرهاست کره بررای تجزیرهوتحلیرل و شربیهسرازی رفترار مسرائل پیچیرده و ارزیرابی پیامرد
سیاستگذاریها بهکار گرفته مریشرود .ایرن رویکررد برر پایرة نظریرة پویرایی غیرخطری ،کنتررل
بازخوردی ،و دیدگاه سیستمی است و امکان سراخت مردلی جهران واقعری ،برهمنظرور در بهترر
فراینردها را میسر میکند (.)Sterman, 2000
خشکسالی هیدروژئولوژیکی ازجمله مخا رات بیعی است که بهدلیل متأثرشدن سرامانة آب
زیرزمینی از خشکسالی بهوجود میآید .در این خشکسالی ابتدا مقدار تغذیه تنزل مییابرد ،سر، ،
افت تراز سط ایستابی و در نهایت ،کاه

یا توقف تخلیة ناشی از رودخانهها و چشرمههرا را بره

دنبال دارد ( ایی سمیرمی و همکاران ،6836 ،ص.)6
بیان مسئله
پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم بهویرژه در اثرر افرزای

گازهرای گلخانرهای ،ری سرالهرای اخیرر

مشکالت بسیاری را به همراه داشته و بخ های مختلف ایران را تحت تأثیر قرار داده است .یکری
از مهم ترین این پیامدها افزای

وقوع مخا رات جوی -اقلیمی مانند سیل ،خشکسالی ،توفان گررد

و غبار و غیره است .در این میان ،سیل و خشکسرالی بیشرترین فراوانری وقروع در ایرران را دارنرد
(بهدلیل موقعیت جغرافیایی و سیستمهای سینوپتیکی تأثیرگذار در ایران) .در سالهای اخیر ،وقروع
خشکسالی سبب ایجاد چال های بسیاری در بخ های مختلف ،بهویرژه منرابع آب و کشراورزی
شده است .از این رو ،بررسی روند این بالها ی سالهای آتی برای برنامهریزی صرحی در ایرران

الز و ضروری به نظر میرسد (خزانهداری و همکاران ،6833 ،ص.)6
هرچه زمان میگذرد ،با گر شدن هوای کرة زمرین ،همچنرین ،خشکسرالیهرا ،مسرائل منرا ق
خش

مشکلتر و زندگی برای ساکنان این منا ق سختتر میشود .برای کراه

آثرار خشرکی و
1. System dynamics
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خشکسالی از منابع آب زیرزمینی زیادترازحد برداشت شده که موجب پایینرفتن شدید سرط آب
این منابع با ارزش زیرزمینی شده و در نتیجة آن مسائل متعددی بهوجود آمده است .نرهتنهرا بررای
جلوگیری از حادترشدن شرایط ،بلکه بهترشدن وضع زندگی ساکنان این منا ق و کشرور ،بایرد در
درجة اول ،عوامل به ظاهر نامساعد بیعی این منرا ق (خشر ) ماننرد آفتراب سروزان ،براد زیراد،
زمینهای شور (کویرها) ،تودههای عظیم ماسهای به ابعاد و اشکال مختلف ،آبهای شور و گیاهان
شور و قلیاییپسند و غیره را برای بهترشدن زندگی بهویژه اشتغال و ایجراد منرا ق و شرهر هرای

صنعتی و جلب توریست را بهکار گرفت (کردوانی ،6831 ،مقدمهای بر چاپ هشتم).
رشد جمعیت و افزای

مصرف سرانة آب از ی سو و از رف دیگر ،تغییرات اقلیمی افقهای

جدیدی از رحهای عمران آبی را در آیندهای نهچندان دور پی
بحرانهای آبی و کاه
آب و با اتکا به دان

رو مریگذارنرد .فرائقآمردن برر

آثار سوء آنها فقط با مدیریت و برنامهریزی بهررهبررداری بهینره از منرابع
علمی روز عملی است .امروزه کام،یوتر و نر افزارهای کام،یوتری برهعنروان

ابزاری قدرتمند به همة علو در زمینههای مختلف کم

کرده ،محاسبات والنی و وقتگیر را در

کمترین زمان و با دقت بسیار باال انجا میدهد (.)Wang et al., 2011
رویکرد بخشینگری به مدیریت منرابع آب در بسریاری از کشرورهای جهران از جملره ایرران
وجود دارد کره باعرث توسرعة ناهماهنگ منابع شده است .بهویژه این مسئله در اقلیمهای خشر
و نیمهخش

که با محدودیت نرسبی منرابع آب مواجهند ،بیشرتر موجرب ایجراد ناپایرداری شرده

است .در ایران با میانگین بارندگی ساالنة  042میلیمتر در سال و تغییررات شردید زمرانی و مکرانی
این بارندگی کم ،و نیز ناپایداریهرای کوتراهمردت در اقلریم منرا ق مختلرف آن ،پتانسریل براالیی

برای برنامهریزی و مدیریت جامع منرابع آب وجود دارد (صفوی ،6831 ،ص.)6
مدلها همواره ابعاد سادهشدة واقعیتاند .هدف از مدلسازی سیستم پویا بهدسرتآوردن در و
دیدگاهی دربارة روابط سیستم است تا بتوان خطمشیهای ممکن برای بهبود سیستم را بررسی کررد.
یکی از اهداف مدلسازی سیستمهای پویا بررسی سیاستهای بالقوة مختلف بررای بهبرود عملکررد
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سیستم است .از بین این سیاستها ،سیاستی که بهترین نتایج را ارائه دهرد ،بررای اجررا در سیسرتم

انتخاب میشود (.)Shi & Gill, 2005
پیشینه و سوابق تحقیق
در زمینة موضوع تحقیق حاضر در ایران و با این عنوان تحقیقی در ایران انجا نگرفتره اسرت ،امرا
به ور پراکنده مقالهها و نوشتههایی در متون انگلیسی و فارسی تا اندازهای مشرابه وجرود دارد کره
به آنها اشاره میشود.
دان کار آراسته ( )6831روند تغییرات زمانی و مکرانی برارش و دمرا در کشرور را بره کمر
سنج ازدور و شناسایی نواحی تحت تأثیر تغییرات اقلیمی تحلیل کرد .نتایج تحقیق او نشران داد
با توجه به تعامل اقلیم و محیط زیسرت ،تغییررات اقلیمری آثرار شرایان توجره مببرت و منفری برر
زیستبو بهخصوص زیستبو های کشاورزی دارد .برای مدیریت بهتر منابع برهخصروص منرابع
آب ،ضرورت دارد وقوع تغییرات اقلیمی و میزان تأثیرگذاری آن بر زیستبو کشاورزی شناسرایی
شود .سنج ازدور امکان میدهد ضمن بررسی همزمان سرطوح وسریع ،برا برهکرارگیری تصراویر
متوالی ی
بهوجود

چارچوب زمانی و مکانی مناسب بررای بررسری رفترار هیردرولوژیکی زیسرتبرو هرا
آید.

حسینزاده و واعر تهرانری ( ،)6833مردلسرازی رانردمان کراربرد شربکههرای آبیراری را برا
بهکارگیری روش تحلیل پویایی سیستم بررسی کردند .مردیریت منرابع آب نیازمنرد تصرمیمگیرری
آیندهنگر و راحی پروژههای عمرانی با رویکردی جامع است (حسینزاده و واع تهرانی،6833 ،
ص .)6یکی از ابزارهای مدیریتی براساس این نگرش ،علم پویایی سیستم است .از نقاط قوت ایرن
روش شبیهسازی میتوان به افزای

سرعت توسعة مردلسرازی ،افرزای

اعتمراد بره مردل در اثرر

مشارکت کاربر ،امکان توسعة گروهی مدل ،ارتباط مؤثر با نترایج ،آسرانی ایجراد تغییرر در مردل و
توانایی انجا دادن تحلیل حساسیت اشاره کرد .کاه

تلفات آب و افزای

راندمان آبیاری یکری از

اصول اساسی در توسعة کشاورزی است.
واع تهرانی و همکاران ( )6833توسعة ی

مردل نوسرازی شربکههرای آبیراری برا رویکررد
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سیستمها را مطرح کردند .هدف از پژوه

برای نوسازی شبکههای آبیاری با رویکرد دینامی
شبکههای آبیاری و آزمای

آنها معرفی روشی نو و مؤثر با توسعة مردلی
سیستمها بود .آنها نشان دادنرد شرناخت بهترر

سیاستهای بهرهبرداری مورد نظر تحت سناریوهای متفاوت ،و تعیین

سیاست مناسب در تأمین نیازهای پایه و اساسی شبکهها از مهمترین اهداف ساخت مدل اسرت .در
این مدل شرایط مختلف برای نوسازی شبکهها با افرزای
می تواند به افزای

کیفیرت برازده ،عردالت و پایرداری کره

تأمین آب و سط زیرکشت منجر شود ،آزمون شد (واع تهرانی و همکراران،

 ،6833ص.)6
ناصری و همکاران ( ،)6832مدلسازی پویای سیستم در مدیریت بهرهبررداری آبخروان دشرت
تبریز را مد نظر قرار دادند .پیشگویی الگوی رفتاری تغییرات در سیستمهای منابع آب ،تحت ترأثیر
اعمال سیاستهای بهرهبرداری میتواند بهرهبرداران این منابع را بهمنظور استفادة بهینه ،با توجه بره
موقعیتهای فصلی و اقلیمی و براساس اصل توسعة پایدار یاری کند (ناصری و همکراران،6832 ،
ص.) 6
علیجانی و بابایی ( ،)6830خشکسالیهای کوتاهمدت ایران را تحلیرل فارایی کردنرد .در ایرن
تحقیق پدیدة خشکسالی در ایران با شراخ

برارش اسرتاندارد ) (SPIدر برازههرای زمرانی سره و

ش ماهه بررسی و تجزیهوتحلیل شد و پ

از محاسبة فراوانی نسبی خشکسالیها در  02ایستگاه

سررینوپتی

در دورة آمرراری  6301-0221بررا بررهکررارگیری روش درونیررابی کریجینررگ معمررولی،

نقشههای پهنهبندی آنها در محیط  ArcGISتولید شد (علیخانی و بابایی ،6830 ،ص.)6
لورنزو و همکاران ( )0262تأثیر خشکسالی و مدیریت آب در سیستمهرای مختلرف آبیراری را
ارزیابی کردند .این ارزیابی با بهکارگیری شاخ

بارش استانداردشرده ( )SPIو شراخ

تبخیرر و

تعرق استاندارد بارش ( )SPEIتحت تأثیر تغییررات آبوهروایی و دردسرترسبرودن منرابع آب برا
بهکارگیری دو شاخ

خشکسالی انجا گرفت ،اگرچه بارش ،نقر

مهمری در توضری تغییررات

زمانی در پارامترهای مورد تجزیهوتحلیل دارد.
میشرا و سینگ ( )0266موضوع وضعیت خشکسالی در سالهای اخیر و تقاضرای افرزای

آب

و عوامل تغییرات اقلیمی را که در میزان بارش تأثیر دارد ،مطرح کردند .بررسی روشهای مختلرف
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بهکارگرفتهشده برای مدلسازی خشکسالی را که شامل پی بینی خشکسالی ،مدلسرازی براسراس
احتمال ،فاا زمانی ،تجزیهوتحلیل ،بهکارگیری مدلهای جهانی آبوهوا برای حاالت خشکسالی و
سنج

آثار تغییر اقلیم در ول سه دهة گذشته بوده است ،بررسی کردند.

ژانگ و همکاران ( ،)0264توزیع مکانی و زمانی بارش در چین ،در سالهرای  6316-0260را
بررسی کردند .آنها توزیع مکانی و زمانی عواملی را کره باعرث برارش شردید براسراس دادههرای
بارش روزانة ایستگاههای هواشناسی میشود ،تحلیل کردند .روند شاخ
به شمال شرقی رو به کاه

بارش از جنروب غربری

بود ،که این ناشی از تفاوتهرای منطقرهای و ترأثیر توپروگرافی بروده

است .عالوه بر این ،نتایج رابطره نشران داد برین برارش و تغییررات اقلیمری رابطره وجرود دارد ،و
تغییرات اقلیمی در توزیع مکانی و زمانی خشکسالی تأثیر میگذارند.
مدلسازی دینامی
بهمنظور تشخی

سیستم شبیهسازی سیستمهرای دینرامیکی وابسرته بره یکردیگر اسرت کره

اینکه چگونه هر ی

از آنها را تحت تأثیر هر ی

قرار میدهد ،انجا میگیرد .در این مطالعه ،برای اولینبار ی
سناریوهای تغییرات اقلیمی با یک،ارچهسازی دینامی

از عوامل دیگر در ول زمان

مدل پویرایی سیسرتم بررای تحلیرل

سیستم و تغییرات اقلیمی توسرعه داده شرده

است.
سیستم دینامی

در رشتههای مختلف برای مدلسازی بهکار گرفته شده است ،ولی در جغرافیرا

تا کنون این روش بهکار گرفته نشده است .در این مقاله برای اولینبار این روش برای مردلسرازی
خشکسالی در ایران بهکار گرفته شد.
محدوده و قلمرو تحقیق
ایران یکی از کشورهای آسیای جنوب غرب (خاورمیانه) است و به ور تقریبی عرض جغرافیرایی
آن بین  01درجه تا  42درجة شمالی و ول جغرافیایی آن نیز برین  44درجره ترا  14درجرة رول
شرقی میباشد .وسعت ایران  6112613کیلومتر مربع اسرت (جرداری عیوضری ،6833 ،ص .)3در
شکل  6پراکندگی ایستگاههای مورد مطالعه نشان داده شده است که پوش
را دارند.

الز در سرط کشرور
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شکل  .1نقشة ایستگاههای بهکارگرفتهشده (مأخذ :مطالعات نگارندگان)

دادههای تحقیق
دادههای  63ایستگاه که دادههای کافی در دورة  6316-0228را داشتند ،برای تحلیل انتخراب شرد.
دادههای جمع آوری شده شامل مقادیر روزانة ش

متغیر هواشناسی دمای بیشرینه برحسرب درجرة

سانتی گراد ( ،)Tmaxدمای کمینه برحسب درجة سانتی گراد ( ،)Tminر وبت نسبی حداکبر برحسرب
درصد ( ،)RHmaxر وبت نسبی حداقل برحسب درصرد ( ،)RHminسررعت براد برحسرب نرات ،و
ساعات آفتابی برحسب ساعت که برای برآورد  EToبا روش  PMبهکار گرفته شدند.
ادامة جدول  .1مشخصات ایستگاههای مورد مطالعه

نام ايستگاه
آبادان
اهواز

طول

عرض

ارتفاع از

درصد دادههای

نوع اقلیم

جغرافیايی

جغرافیايی

سطح دريا

ناقص

بر مبنای دمارتن

43˚ 61' E

82˚ 00' N

1 /1

63/23

˚

43 42' E

˚

86 02' N

00/1

0/48

خش
خش
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ادامة جدول  .1مشخصات ایستگاههای مورد مطالعه

نام ايستگاه

طول

عرض

ارتفاع از

درصد دادههای

نوع اقلیم

جغرافیايی

جغرافیايی

سطح دريا

ناقص

بر مبنای دمارتن

16˚ 42' E

80˚ 80' N

6112/42

6/02

اصفهان

˚

˚

خش

بیرجند

13 60' E

80 10' N

6436

6/01

خش

تهران

16˚ 63 ' E

81˚ 46 ' N

6632/3

6/11

خش

زاهدان

12˚ 18 ' E

03˚ 03 ' N

6802

0/83

خش

کرمان

11˚ 13 ' E

82˚ 61 ' N

6018/32

6/10

خش

یزد

˚

˚

86 14 ' N

14 60 ' E
˚

ارومیه

˚

80 80 ' N

41 1 ' E

˚

˚

6080/0
6861/3

6/10
0/60

خش
نیمهخش

تبریز

41 60 ' E

83 1 ' N

6816

6/01

نیمهخش

خر آباد

43˚ 60' E

88˚ 01 ' N

6640/3

2/33

نیمهخش

شیراز

10˚ 81 ' E

03˚ 80 ' N

6434/22

2/80

نیمهخش

˚

کرمانشاه

˚

40 3' E

مشهد

˚

˚

84 06 ' N
˚

81 61 ' N

13 83 ' E

˚

6863/1
333/0

0/21
6/04

نیمهخش
نیمهخش

همدان

43 80' E

84 10 ' N

6046/12

2/00

بابلسر

10˚ 83' E

81˚ 48' N

-06

6/10

مر وب

انزلی

43˚ 03' E

80˚ 03' N

-01/0

6/36

بسیار مر وب

رامسر

˚

رشت

˚

˚

81 14 ' N

12 42 ' E

˚

80 61 ' N

43 81 ' E

-02
- 1 /3

0/43
6/60

نیمهخش

بسیار مر وب
بسیار مر وب

روششناسی تحقیق
در این تحقیق ی

مدل دینامی

سیستم برای ارزیابی تأثیر سیاست سازگاری مواجهه با خشکسالی

بر جمعیت انسانی و امرار معاش رفاه در منطقة مورد مطالعه بهکرار گرفتره شرد .نترایج مردلهرای
هیدرولوژیکی را به عنوان ورودی فرض کردیم وبا بهکرارگیری آن وعامرل دردسرترسبرودن آب،
سیستمهای دیگر ساخته شد و س،

وابستگیهای متقابل شرناخته شرده را برا اسرتفاده از ادبیرات

ودادههای تحقیق اساس کار راحی شد .در این تحقیق بهمنظور گردآوری دادههرا روش مطالعرات
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کتابخانهای ،و مطالعة مقاالت و پژوه های محققان دیگر بهکار گرفته شرد و یر
ا العات برای توسعة مدلهای مبتنی بر سیستم دینامی

پایگراه داده از

تهیه شد .همچنین ،ا العات ایستگاههرای

هواشناسی برای تحلیل خشکسالی به کار گرفته شد .ا العات مرورد نیراز از جامعرة آمراری مرورد
بررسی گردآوری شرد و برا روشهرای آمراری مناسرب ماننرد جرداول فراوانری مطلرق و نسربی،
نمودارهای جعبهای و آزمونهای آماری مناسب ارتباط هر ی

از متغیرهای مستقل مورد بررسی با

متغیر وابسته تعیین شد .روش نمونهگیری در این تحقیق ،نمونهگیری تصادفی بود .بررای پرردازش
ا العات نر افزارهای  SPSSو  EXCELبهکار گرفته شد و نتایج برهصرورت جردول و نمرودار برا
تحلیلهای مربو ه ارائه شد و تحلیلهای روند زمانی و مکانی نیز در محیط  GISانجا گرفت.
توزیع مکانی تبخیر و تعرق ( )EToمتوسط ساالنه و ماهانه

اصطالح ( )EToکه ابتدا توسط پرنمن 6و سر ، ،پرویرت و همکراران هنگرا تهیرة دسرتورالعمل
معروف به  FAO-24برای تخمین نیاز آبی گیاهان بهکار گرفته شده به این شرح تعریف شده است:
«تبخیر و تعرق از ی

سط فرضی پوشیدهشدة کامل از چمن کوتاه به ارتفاع  3تا  62سانتیمتر که

وسعت آن بسیار زیراد باشرد و بردون آنکره دارای آفرات یرا بیمراری باشرد ،در وضرعیتی کره در
محدودیت آبی از نظر مصرف قررار نداشرته باشرد ،فعاالنره رشرد داشرته باشرد» (علیرزاده،6831 ،
ص.)040
شاخ

بارش استانداردشده ،8شاخصی است که براساس احتمال وقوع برارش بررای هرر دورة

زمانی محاسبه میشود( SPI .شاخ
مختلف محاسبه کرد .این شاخ
خشکسالی کم

برارش استانداردشرده) را مریتروان بررای دورههرای زمرانی
میتواند وقوع خشکسالی را پی بینری کنرد و در ارزیرابی شردت

کند .بقههای مختلف خشکسالی براساس مقادیر مختلف  SPIدر جدول  0نشان

داده شده است.
1. penman
2. Pruitt
)3. Standardized Precipitation Index (SPI
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جدول  .2طبقههای مختلف خشکسالی براساس مقادیر مختلف SPI

مقادير

طبقة خشکسالی

مقادير

SPI

طبقة خشکسالی

خشکسالی مالیم

 2تا -2/33

خشکسالی شدید

 -6/1تا -6/33

خشکسالی متوسط

تا -6/43

خشکسالی بسیار شدید

 -0و کمتر

SPI

مدلسازی شاخص  SPIدر ایستگاههای کشور

در این بخ  ،مدلسازی شاخ

 SPIبهعنوان شاخ

وضعیت خشکسالی در ایستگاههای کشور

با مدل شبکة عصبی شعاعی برای هر ایستگاه انجا گرفته است .متغیرهای مسرتقل شربکة عصربی،
ر وبت نسبی ،دما و کمبود اشیا میباشند که با توجه به اثر آنها روی بارش انتخاب شدهاند .متغیر
وابسته شاخ

 SPIاست .در نتیجه ،تالش شده است با این سه متغیر مستقل ،مدلی از نوع شربکة

عصبی شعاعی برای پی بینی خشکسالی در ایستگاهها راحی شود .شبکههای عصربی شرعاعی برا
توجه به اینکه جزء الگوریتمهای هوشمند محسوب میشوند و از توابع غیرخطی استفاده میکننرد،
در مدلسازی پدیدههایی که رفتار غیرخطی دارند ،عملکرد بهتری دارند .در نتیجه ،انتظرار مریرود
در مدلسازی پدیدههای پویا یعنی پدیدههایی که رفتار آنها در ول زمان تغییر میکنرد ،عملکررد
بهتری داشته باشند .بنابراین ،میتوان برای پی بینی و شبیهسازی رفتارهای غیرخطی این مدلها را
بهکار گرفت .مدل بهکارگرفتهشده برای همة ایستگاهها مدلی با ی

الیرة پنهران اسرت ،امرا تعرداد

نورونها برای ایستگاههای مختلف متفاوت است .برای انتخاب تعداد نورونها روش آزمونوخطرا
اجرا شد ،یعنی برای هر ایستگاه تعداد زیادی مدل با تعداد نورونهرای متفراوت سراخته شرد و در
نهایت ،شبکهای که عملکرد مناسبی از خود نشان داد بهعنوان مدل مناسب انتخاب شد.
الیة ورودی نیز برای همة شبکهها چهار نورون دارد .این نورونها پذیرندة متغیرهرای ر وبرت
نسبی ،دما و کمبود اشیا بهعنوان متغیر مستقل ،و شاخ

 SPIبهعنوان متغیر وابسته است .در الیرة

خروجی متغیری که بهدست خواهد آمد ،پی بینی شبکة عصبی بررای شراخ
برای بررسی دقت در عملکرد شبکه هنگا مدلسازی ،ضریب تشخی
ریشة دو میانگین مربعات خطا بهکار گرفته شده است.

 SPIخواهرد برود.

 ،میانگین مربعرات خطرا و
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یافتهها و بحث
مقادیر  EToدر همة ایستگاهها در ژوالی به بیشترین مقدار خود رسریده اسرت .همچنرین ،در همرة
و سر ، ،ترا مراه دسرامبر کراه

ایستگاهها ،مقادیر  EToاز ژانویه تا ژوالی افزای

یافتره اسرت.

همان ور که در شکل  0مالحظه میشود ،مقادیر  EToاز آوریل تا سر،تامبر بیشرتر از  32میلریمترر
است و در ماه ژوالی به بیشترین مقدار خود رسیده است .مراههرای ژانویره و دسرامبر مقردار

ETo

کمتر از  42میلیمتر دارند .در ماههای مربوط به فصل رشد ،یعنی فصلهای بهار و تابسرتان حردود
 00/8درصد از  EToساالنه اتفاق میافتد و فقط  00/0درصرد  EToدر مراههرای سررد سرال اتفراق
میافتد.
1±انحراف استاندارد

ژوئن

می

آپریل

مارس

فوریه

)ETo (mm

دسامبر

نوامبر

اکتبر

حداکبر و حداقل

س،تامبر آگوست ژوالی

متوسط ماهانه

240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
ژانویه

ماه

شکل  .2مقادیر  EToماهانه ()1691-2002

در شکل  8توزیع مکانی میانگین  EToماهانه در دورة  6316-0228با روش  IDWبررای ایرران
ترسیم شده است .همان ور که مالحظه میشود ،تغییر رنگ از ژانویه تا ژوالی به سرمت افرزای
 EToو از ژوالی تا دسامبر دوباره به سمت رنگ آبی برمیگردد که نشاندهندة کراه

 EToاسرت.

بیشترین میزان تبخیر در ژوالی با دامنهای از  660تا  080میلیمتر است .در این ماه بیشترین میرزان
 EToدر قسمتهای شمال شرقی و غربی ایران ،و کمترین آن در قسمتهای شرمالی اتفراق افتراده
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است .به ور کلی ،در این نقشهها ،هر چه از سمت شرق و جنوب کشور به سمت مرکرز و شرمال
پی

رویم ،میزان

ETo

کاه

مییابد .در ماههای زمستانی یعنی ژانویره ،فوریره ،نروامبر و دسرامبر

کمترین میزان  EToاتفاق افتاده است و در این ماهها ETo ،روند همگنتری را نسبت به سایر ماههرا
دارد .همچنین ،بیشترین میزان  EToدر ماههای تابستانی یعنی می ،ژوئن ،ژوالی و آگوست رخ داده
است .در همة ماهها ،بیشترین میزان  EToمربوط به قسمتهای جنوب شرقی و جنروبی و کمتررین
آن مربوط به قسمتهای شمالی و مرکزی ایران است.

شکل  .2توزیع مکانی  EToساالنه (میلیمتر) در ایران براساس روش ID
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ادامة شکل  .2توزیع مکانی  EToساالنه (میلیمتر) در ایران براساس روش ID

با روش میانگینگیری ،از نقشههای ماهانة تولیدشده با روش  IDWدر نر افزار  ArcGISنقشرة
توزیع مکانی شیب خط رگرسیونی ساالنه در ایران ترسیم شد.

شکل  .4توزیع مکانی شیب خط رگرسیونی ساالنه (میلیمتر) در ایران براساس روش IDW
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تحلیل شاخص SPI

در کل دورة 40ساله ،با محاسبة 60 SPIماهه 843 ،نمرة استاندارد ،و با محاسبة 04 SPIماهره881 ،
نمرة استاندارد برای هر ایستگاه بهدست آمرده اسرت .جردولهرای  8و  4حرداقل و حرداکبر ایرن
نمرههای استاندارد را نشان میدهد.
جدول  .2فراوانی ایستگاههای دارای نمرههای خشکسالیهای بازة 12ماهه در طول دورة مطالعه

طبقههای

SPI

خشکسالی بسیار شدید
خشکسالی شدید
خشکسالی متوسط
خشکسالی ضعیف

فراوانی
حداقل
0
8
1
00

فراوانی
حداقل

مطلق
حداکثر
00
03
10
641

0
2 /3
6 /4
02/0

نسبی
حداکثر
0 /3
62/3
61/4
46/0

جمع
843
843
843
843

جدول  .4فراوانی ایستگاههای دارای نمرههای خشکسالیهای بازة 24ماهه در طول دورة مطالعه

طبقههای

SPI

خشکسالی بسیار شدید
خشکسالی شدید
خشکسالی متوسط
خشکسالی ضعیف

فراوانی
حداقل
0
8
3
13

فراوانی
حداقل

مطلق
حداکثر
08
80
14
683

0
2 /3
0 /0
60/1

نسبی
حداکثر
1 /3
66
61/6
46/4

جمع
881
881
881
881

براساس جدول  8در بازة 60ماهه ،فقط سه ایستگاه خشکسالی بسیار شدید نداشته و دو ایستگاه
بی

از  02مرتبه خشکسالی بسیار شدید را تجربه کرده است .در این برازه دامنرة خشکسرالیهرای

بسیار شدید بین صفرتا  00است .همة ایستگاهها خشکسالیهای شدید داشتهاند که دامنة آن بین  8تا
 83است .براساس جدول  ،4در بازة 04ماهه ،ایستگاه قم بی

از  02مرتبه خشکسالی بسیار شردید

داشته است و هفت ایستگاه خشکسالی بسیار شدید را تجربه نکردهاند .دامنة خشکسالیهای بسریار
شدید بین صفر تا  08است .همة ایستگاهها خشکسالیهای شدید را تجربه کردهاند که دامنة آن برین
 8تا  80است .حداکبر فراوانی خشکسالیهای متوسط تا  11مورد مشاهده

شده است.

خشکسالیهای ضعیف فراوانترند و تا  642مورد رخ داده اسرت ،البتره ایرن خشکسرالیهرا را
میتوان جزء شرایط بیعی

فرض کرد ،چون شدت کمتری دارند.
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مدلسازی شاخص خشکسالی در ایستگاه بندر انزلی

مدلسازی شاخ

خشکسالی برای  63ایستگاه مورد مطالعره انجرا گرفرت .بررای نمونره ،نترایج

آموزش شبکة عصبی برای ایستگاه بندر انزلی در شکل  1نشران داده شرده اسرت .مقردار ضرریب
تشخی

 31درصد و مقدار میانگین خطا  2/6است .در نتیجه ،عملکرد شبکه هنگا آموزش خوب

بوده است .در زمان پی بینی که نترایج آن در شرکل  0نشران داده شرده اسرت ،نیرز  31درصرد از
تغییرات خشکسالی را در ایستگاه بندر انزلی بهوسیلة مدل توجیه شده است و مقدار میانگین خطرا
نیز همان  2/6بوده است .در نتیجه ،مدلهای شبکة عصبی شعاعی میتوانند عملکرد بسیار مناسربی
برای پی بینی خشکسالیهای ایستگاه بندر انزلی داشته باشند.

شکل  .9نتایج آموزش شبکة عصبی شعاعی در ایستگاه بندر انزلی

شکل  .7نتایج پیشبینی خشکسالی با شبکة عصبی شعاعی در ایستگاه بندرانزلی

نتیجهگیری آثار تغییرات اقلیمی بر الگوی توزیع زمانی و مکانی خشکسالی در ایران
تبخیر -تعرق مرجرع ( )EToاز مهرمتررین مؤلفرههرای چرخرة هیردرولوژی ناحیرة خشر

بررای
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فرمولبندی ی
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برنامهریزی آبیاری مؤثر ،آمادهکردن دادههای ورودی برای مدلهای هیدرولوژیکی

مطالعات تعادل آب ،و فهم تأثیر تغییرات اقلیمی گذشته بر فرایندهای هیدرولوژیکی است .از ایرن
رو ،ا ررالع دربررارة خصوصرریات زمررانی و مکررانی رونرردهای  EToنق ر

حیرراتی را در مطالعررات

هیدرولوژیکی و اکولوژیکی بازی میکند .در مطالعة حاضر روند تغییرات زمانی و مکانی ماهانره و
ساالنة  EToمحاسبهشده بهوسیلة معادلة فائو-پنمن -مانتیرث ( )FAO56-PMدر دورة 6316-0228
بررسی شد .همچنین ،تغییرات ناگهانی  EToایستگاههرا و کرل ایرران و دورههرای موجرود در
بررسی شد .بدین منظور آمار و ا العات  63ایستگاه سینوپتی

ETo

ثبرتشرده در سرازمان هواشناسری

کشور بهکار گرفته شد که نتایج زیر از آن استخراج شد.
 -در همة ایستگاهها ،مقادیر  EToاز ماه ژانویه تا ژوئیه افزای

و س ، ،تا ماه دسامبر کراه

یافت و در همة ایستگاهها در ماه ژوالی به حداکبر مقدار خود رسید .بیشترین مقرادیر

ETo

متوسط ماهانه در ایستگاههای آبادان و اهواز در ماه ژوالی و بهترتیرب ،برابرر برا  080/63و
 064/61میلیمتر اتفاق افتاد که در بقهبندی اقلیمی دومارتن جزء اقلیمهرای خشر

قررار

گرفت .در همة ایستگاهها کمترین مقادیر  EToدر ماههای ژانویه و دسامبر اتفراق افتراد و از
بین همة ایستگاهها ،ارومیه کمترین مقدار  EToماهانه و برابر با  63/20میلیمتر در ماه ژانویه
را داشت .متوسط ساالنة کل  EToایران در دورة  6316تا  0228حدود  6614میلیمترر برود
که روندی صعودی برابر با  0/3میلیمترر در سرال در رول ایرن دوره نشران داد .براسراس
نمودار تجمعی بیترتیب  EToساالنه ،ش
در  EToساالنه تشخی

فاز (سه فاز صعودی و سه فاز نزولی) متفراوت

داده شد که رونرد  EToسراالنه در رول سرالهرای ،6316-6318

 6301-6336و  6330-6338نزولی و در سالهرای  6336-6330 ،6311-6301و -0228
 6338صعودی بود.
 براساس نقشة توزیع مکانی متوسط ماهانرة  ،EToبیشرترین میرزان تبخیرر در مراه ژوالی برادامنهای از  660تا  080میلیمتر بود .در این ماه بیشترین میزان  EToدر قسمتهای شرقی و
جنوبی ایران و کمترین آن در قسمتهای شمالی اتفاق افتراد .در مراههرای زمسرتانی یعنری
ژانویه ،فوریه ،نوامبر و دسامبر ،کمترین میزان  EToاتفاق افتاد و در ایرن مراههرا ETo ،رونرد
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همگنتری را نسبت به سایر ماهها داشت .براساس نقشة توزیع مکانی  EToسراالنه ،مقرادیر
 EToدر این نقشه دامنهای از  013/18تا  6101/06میلیمتر در سال دارند که کمتررین میرزان
آن در قسمتهای شرمالی و بیشرترین مقردار ،در قسرمتهرای جنروب ،جنروبشررقی و
جنوبغربی اتفاق افتاده است.
پیشنهادها
با توجه به تجزیهوتحلیلهای انجا گرفته در این مقاله ،پیشنهادهای زیر مطرح میشود:
 .6راهاندازی و توسعة سیسرتمهرای هشرداردهنده و پری آگراهی وقروع خشکسرالی و ایجراد
شبکههای جمع آوری آمار و ا العات ،برای آگاهی مدیران ،برنامهریزان و بهررهبررداران ترا
هشدارهای الز در مواقع ضروری به منا ق منتشر شود.
 .0با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و تأثیر تودة پرفشار جنب حاره بر اقلیم ایران ،باید برای
مقابله با خشکسالی ،سط دان

و فناوری کشور در ایرن زمینره براال رود و دانشرجویان و

محققان پیرامون روشهای نوین و ابتکاری در زمینة آب ،با حساسیت و تمرکز بیشتری کار
کنند و برای رفع بحران ،کارگروههای تخصصی تشکیل شود.
 .8با توجه به گسترش خشکسالی در ایران و مدیریت نادرست علمی در مصرف آب (شرهری،
صنعتی ،کشاورزی و غیره) اگر مانند بعای از کشورهای دنیا ،با بهکارگیری افراد کارشناس
بهعنوان پلیس آب ،میتوان مرد را نسبت به عمق فاجعة خشکسالی آگاه کرد .برا مراجعرة
این افراد به در منازل ،راههرای مصررف بهینرة آب و راههرای جلروگیری از هردررفتن آن،
همچنین ،آموزشهای الز به کشاورزان در بهکارگیری روشهای نوین آبیراری را آمروزش
داد.
 .4در کنار این اقدامات باید عملیات آبخیزداری ،احداث سدهای کوچ

و بزرگ ،بررای مهرار

روانابها ،مدیریت فاضالبها و پسابها ،جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز ،حفاظت از
عرصه های بیعی ،گنجاندن واحدهای درسی پیرامون مدیریت منابع آب در برنامرة درسری
دان آموزان را نیز انجا داد.
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