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خشکسالي پديدهاي اقليمي است که بهکندي شروع شده و داراي طبيعت پنهاني است .مدتزمان وقوع آن
طوالني و خسارتهاي ناشي از آن در بخشهاي مختلف تدريجي است؛ بنابراين ،ارزيابي و بررسي خشکسالي
در برنامهريزي و اجراي طرحهاي مقابله با آن ،حائز اهميت است .در سالهاي اخير ،استفاده از شاخصهاي
خشکسالي ترکيبي متفاوتي موردتوجه محققين قرار گرفته است .در اين مطالعه ،خشکساليهاي دشت شهرکرد
در يک دورهي آماري  31ساله ( )1364-1394با استفاده از يک شاخص خشکسالي ترکيبي ( )CDIجديد که
حاصل ترکيب سه مؤلفهي شاخص خشکسالي منبع آب زيرزميني ( ،)GRIشاخص بارش استانداردشدهي
اصالحي ( )SPImodو تبخير-تعرق پتانسيل ( )ETPاست ،موردبررسي قرار گرفت .نتايج حاصل از شاخص GRI
نشان ميدهند که در ابتداي دورهي آماري ( )1364تا اواسط  ،1378بلندترين دورهي ترسالي به وقوع پيوسته و
تا سال  1378وضعيت آبخوان شهرکرد مناسب بوده است ،ولي از آذرماه  1387طوالنيترين دورهي خشکسالي
شروع و تا انتهاي دورهي آماري ( )1394ادامه يافته است .نتايج حاصل از بررسي خشکسالي آب زيرزميني با
شاخص  GRIنشاندهندهي افزايش خشکسالي آبهاي زيرزميني در سالهاي اخير است که دليل اصلي آن،
افزايش ميزان برداشت از سفره به دليل توسعهي کشاورزي ميباشد .نتايج حاصل از شاخص  CDIنشان ميدهد
بهطورکلي دشت شهرکرد در فاصله زماني سالهاي  1364تا  1378با ترساليهايي مواجه بوده ،ولي از سال
 1387تا  1394دچار خشکساليهاي پيدرپي و شديدي شده است .ازآنجاييکه شاخص مزبور خشکساليهاي
هواشناختي و آب زيرزميني را بهطور همزمان در محدودهي موردمطالعه موردبررسي قرار ميدهد ،ميتواند
اطالعات مفيدي در اختيار مديران و برنامه ريزان منابع آب اين دشت قرار دهد.
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 -1مقدمه

1- Standardized Precipitation Index
2- Mckee
3- Morid
4- Kao and Govindaraju
5- Modified Standardized Precipitation Index
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خشکسالي بهعنوان يک پديدهي طبيعي ،نتيجهي کمبود بارش نسبت به مقدار مورد انتظار يا نرمال منطقه است و
نبايد با خشکي مخصوص نواحي کمبارش که خاصيت دائمي يک اقليم است ،اشتباه شود .خشکسالي به لحاظ وقوع آن
در طوالنيمدت ،يک پديدهي ناخواسته است .در حال حاضر يکي از معضالت جهاني ،کمآبي و خشکسالي است که با
برنامهريزي مناسب ميتوان از شدت خسارات آن کاست ،اما خشکسالي در ايران ،در حال تبديلشدن به يک بحران
شديد است .به دليل افزايش خسارتهاي ناشي از خشکسالي ،لزوم ارزيابي در بررسيهاي مربوط به خشکسالي و
برنامهريزي براي مقابله با آن در سطح بينالمللي ،منطقهاي و محلي روزبهروز بيشتر احساس ميشود .کشور ايران به
خاطر اقليم و تغييرات اقليمي گسترده در اکثر نقاط آن ،يکي از مناطق خشک جهان است که در دهههاي گذشته
خشکساليهاي متعددي را تجربه کرده که خسارات زيادي را به همراه داشته است .محققان بهمنظور بررسي و ارزيابي
خشکسالي از شاخصهاي خشکسالي استفاده ميکنند .تاکنون شاخصهاي بسياري توسط محققين براي مطالعه و
ارزيابي انواع مختلف خشکساليها (هواشناسي ،هيدرولوژيکي ،آب زيرزميني ،کشاورزي و اقتصادي و اجتماعي) ايجاد و
استفاده شده است.
بارش يکي از مهمترين متغيرهايي است که در تعريف خشکسالي بهکار ميرود و بيش از  90درصد تحقيقات مربوط
به خشکسالي بر مبناي آن انجام گرفته است(مريد و همکاران .)13 :1384 ،شاخص بارش استاندارد شده ،)SPI( 1توسط
مککي 2و همکاران ( )1993معرفي گرديد .اين شاخص براي هر محل بر اساس آمار بارندگي بلندمدت براي يک مقياس
زماني موردنظر محاسبه ميگردد .مريد 3و همکاران ( )2006هفت شاخص خشکسالي هواشناسي را براي پايش
خشکساليهاي ايران مورد مقايسه قرار دادند که نتايج نشان داد شاخصهاي  SPIو  EDIنتايج بهتري داشتند .هرچند
شاخص  ،SPIامروزه بهطور گسترده در سرتاسر جهان مورداستفاده قرار ميگيرد ،ولي داراي محدوديتهايي نيز ميباشد؛
لذا با وجود اين محدوديتها کائو و گوينداراجو )2010( 4به فکر اصالح اين روش پرکاربرد افتادند و شاخص بارش
استاندارد اصالحشده )SPImod( 5را پيشنهاد نمودند .ميرعباسي و همکاران ( )1392با بررسي پايش بلندمدت
خشکساليهاي اروميه با استفاده از شاخصهاي مختلف به اين نتيجه رسيدند که شاخص  SPIاصالحشده ،نتايج
دقيقتري در بررسي خشکسالي نسبت به شاخص  SPIمتداول ارائه ميدهد .همچنين محمودي و ميرعباسي ()1393
در استآنکهکيلويه و بويراحمد با مقايسه دو شاخص  SPIو  SPIاصالحشده به اين نتيجه رسيدند که شاخص SPI
نميتواند تغييرات فصلي بارش را بهطور دقيق برآورد کند و  SPIاصالحشده جايگزين مناسبي براي آن است.
آبهاي زيرزميني يکي از مهمترين ذخاير آبي هر منطقه به شمار ميروند که شناخت صحيح و بهرهبرداري اصولي از
آنها ميتواند در توسعهي پايدار فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي يک منطقه بهويژه در مناطق خشک و نيمهخشک نقش
بهسزايي داشته باشد .عدم شناخت صحيح و بهرهبرداري بيرويه از اين منابع ،خسارات جبرانناپذيري مانند افت شديد و
غيرقابلبازگشت سطح آب زيرزميني ،کاهش دبي چاهها و قنوات ،تغييرات الگوي جريان آب زيرزميني را به دنبال خواهد
داشت .بدين منظور براي آگاهي از وضعيت آب زيرزميني و مديريت بهينهي آن ،الزم است مطالعات دقيقي از نوسانات
سطح آب زيرزميني انجام پذيرد .اکبري و همکاران ( )1388در مطالعهي آبخوان دشت مشهد وقوع پديدهي خشکسالي،
برداشت بيرويه ،ازدياد جمعيت ،افزايش سطح زير کشت و تعداد زياد چاههاي برداشت را از عوامل اصلي افت سطح آب
زيرزميني آبخوان بيان کردند .محمدي و همکاران ( )1391در بررسي تغييرات مکاني و زماني سطح آب زيرزميني دشت
کرمان مشاهده کردند که افت سطح آب زيرزميني در اکثر نقاط بهويژه در خروجي شمالي و غربي اتفاق افتاده است.
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خان 6و همکاران ( )2008در بررسي رابطهي بين خشکسالي و سطح آب زيرزميني در يکي از دشتهاي استراليا به
اين نتيجه رسيدند که بين شاخص بارش استاندارد شده ( )SPIو سطح آب زيرزميني کمعمق منطقه ارتباطي قوي وجود
دارد .مندسينو 7و همکاران ( )2008شاخصي تحت عنوان شاخص منبع آب زيرزميني )GRI( 8پيشنهاد کردند و با
استفاده از شاخصهاي  SPIو  GRIبه بررسي خشکسالي در منطقهي کاالبريا 9در کشور ايتاليا پرداختند .نتايج آنها
نشان داد که خصوصيات سنگشناسي حوضه بر شاخص  GRIمؤثر بوده و باعث تأخير در تغيير ميزان شاخص GRI
نسبت به  SPIميشود .از طرفي در اين منطقه هرچه مقياس زماني  SPIبزرگتر باشد ،همبستگي آن با شاخص GRI
بيشتر است .ضمن آنکه شاخص  GRIنسبت به شاخص  SPIدر پيشبيني وضعيت منابع آب زيرزميني مناسبتر است.
عباسي و همکاران ( )1395به بررسي تغييرات زماني و مکاني تراز آب زيرزميني دشت قروه و دهگالن و رابطهي آن با
خشکسالي پرداختند .نتايج نشان داد بيشترين مقادير ضرايب همبستگي مثبت معنيدار بين -SPI24و -GRI48با
تأخير  48ماهه بوده و در  89/8درصد از چاهها  SPIبا  GRIبا تأخير  48ماهه همبستگي مثبت معنيدار داشته است؛
بنابراين ،خشکسالي آب زيرزميني با تأخير زماني نسبت به خشکسالي هواشناسي اتفاق افتاده است و در طول دورهي
آماري موردمطالعه سطح تراز آب چاههاي پيزومتري کاهش يافته است .نسبپور و همکاران ( )1396ارتباط شاخص SPI
و شاخص  GRIرا در دشت کرمان-باغين بررسي کردند .نتايج نشان داد شديدترين خشکسالي هواشناسي در دشت
کرمان– باغين در سال  1379با شدت ( )-1/7و بهترين ترسالي در سال  1383با شدت ( )1/5رخ داده است .ازنظر

6- Khan
7- Mendicino
8- Groundwater Resource Index
9- Calabria
10- Waseem
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شاخص  ،GRIخشکترين دورهي سال  1388و مرطوبترين دورهي سال  1384است.
خشکسالي اساساً در ارتباط با کمبود بارش تعريف ميگردد ،اما امروزه همگان پذيرفتهاند که خشکسالي يک پديدهي
چندمتغيره است و نوسانات هر يک از متغيرهاي جوي و اقليمي ميتواند سبب افزايش يا کاهش شدت اين پديده گردد.
در پديدهي خشکسالي افزايش دما ،تبخير-تعرق و کاهش رواناب ،سبب تشديد اثرات کمبود بارش
ميشود( .)Govindaraju, 2013: 735در دهههاي گذشته تالشهاي مختلفي براي توصيف خشکسالي و پي بردن به
الگوي بارش فصول خشک در زمان و مکان براي مواجهشدن با شرايط خشکسالي از طريق شاخصهاي خشکسالي
انجام شده است .شاخصهاي منفرد يا تکمتغيره براي مکانهاي خاص و هدف و کاربردي مشخص تا حد زيادي مفيدند،
اما تصوير جامعي از ويژگيهاي خشکسالي بهعنوان يک پديدهي اقليمي چندمتغيره ارائه نميکنند .عالوه بر اين ،ارزيابي
خشکسالي با شاخص تکمتغيره ممکن است براي ارزيابي و تصميمگيري قابلتوجه و قابلاعتماد خشکسالي کافي
نباشد .ازاينرو ،تالشهايي براي توسعهي شاخصهاي چندمتغيره مبتني بر ترکيب شاخصهاي مختلف خشکسالي يا
معرفهاي مختلف خشکسالي بهمنظور ارائهي تصويري جامع از شرايط و ويژگيهاي خشکسالي از سالهاي قبل شروع
شده است و در حال حاضر نيز ادامه دارد .ويسم 10و همکاران ( )2015براي ارزيابي خشکساليهاي چندمتغيره ،يک
شاخص خشکسالي ترکيبي ( )CDIايجاد کردند .نتايج نشان داد که در مقايسه با شاخصهاي تکمتغيره مانند شاخص
بارش استاندارد شده ( )SPIو شاخص خشکي رودخانه ( CDI ،)SDIتوصيف جامعتري از تنوع مستتر در ويژگيهاي
منفرد خشکسالي ارائه ميدهد .عالوه بر اين ،به نظر ميرسد که  CDIايجادشده يک شاخص فيزيکي انعطافپذير و
مؤثر است که وابسته به شرايط آب و هوايي منطقهي موردمطالعه است .دشت شهرکرد يکي از دشتهاي مهم استان
چهارمحال و بختياري به لحاظ کشاورزي و جمعيتي است .آب زيرزميني يکي از مهمترين منابع تأمينکنندهي آب بخش
کشاورزي در اين دشت است .در دهههاي اخير افزايش ناگهاني جمعيت و توسعهي کشاورزي در دشت شهرکرد ،سبب
افزايش تقاضا و برداشت زياد از منابع آبهاي زيرزميني شده که عدم تغذيهي متناسب با آن ،باعث افت شديد سطح آب
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زيرزميني در اين دشت شده است .هدف از مطالعهي حاضر ،ايجاد شاخص خشکسالي ترکيبي ( )CDIجديد از ترکيب
دو شاخص خشکسالي  GRIو  SPImodبعالوه تبخير-تعرق پتانسيل (با روش هارگريوز-ساماني) براي بررسي
خشکساليهاي دشت شهرکرد در دورهي زماني  1364-94است.

 -2منطقهی موردمطالعه
منطقهي موردمطالعه در اين پژوهش ،دشت شهرکرد در استان چهارمحال و بختياري با وسعت  1244کيلومترمربع
است که  551کيلومترمربع از آن را آبرفت و دشت و مابقي را کوهستان فرا گرفته است .دشت شهرکرد بين  32درجه و
 7دقيقه تا  32درجه و  35دقيقه عرض شمالي و  50درجه و  38دقيقه تا  51درجه و  10دقيقه طول شرقي قرار دارد.
ارتفاع منطقهي موردنظر از سطح دريا بين حداقل  1996متر و حداکثر  3260متر است .شکل ( 1الف) موقعيت دشت
شهرکرد را نشان ميدهد .اين دشت داراي  417حلقه چاه کشاورزي 59 ،حلقه چاه آب شرب 159 ،حلقه چاه آب صنعتي،
 79رشته قنات 40،دهنه چشمهي فعال است که ساالنه حدود  330ميليون مترمکعب از منابع آب زيرزميني دشت را
تخليه کرده و به مصارف گوناگون ميرساند .بيش از  90درصد از آب زيرزميني اين دشت در بخش کشاورزي در فصل
زراعي استفاده ميشود .بخشي از آب شرب شهرستان شهرکرد نيز از همين چاهها تأمين ميشود(حسينپور و همکاران،
 .)3 :1395در اين دشت تغييرات آب زيرزميني توسط  34حلقه چاه مشاهدهاي بهصورت ماهانه پايش ميشود که 31
حلقه داراي آمار با طول مناسب هستند (شکل ( 1الف)).
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شکل -1الف :موقعيت دشت شهرکرد و چاههاي پيزومتري در استان چهارمحال و بختياري
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شکل -1ب :موقعيت چاههاي بهرهبرداري در دشت شهرکرد

 -3مواد و روشها

روزانه برحسب  °Cدر طي يک دورهي آماري مشترک براي محاسبه تبخير-تعرق پتانسيل در دشت شهرکرد مورداستفاده
قرار گرفت .درنهايت ،در اين مطالعه يک شاخص ترکيبي جديد که ترکيبي از سه متغير  SPI ،GRIو  ETPاست ،براي
بررسي خشکسالي در دشت شهرکرد ايجاد و مورداستفاده قرار گرفت .در ادامه ،نحوهي محاسبهي شاخصهاي SPI
اصالحشده و  GRIو همچنين  ETPتوضيح داده ميشود.
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در اين پژوهش از دادههاي ماهانهي بارندگي براي محاسبهي شاخص بارش استاندارد اصالحشده ( ،)SPImodدادههاي
ماهانهي سطح آب زيرزميني  31پيزومتر در دشت شهرکرد براي محاسبهي شاخص منابع آب زيرزميني ( )GRIو نيز
بيشينه و کمينهي دما در ايستگاه دشت شهرکرد براي محاسبهي  ETPدر دورهي آماري  31ساله ()1364-1394
استفاده شده است .دادههاي مورداستفاده از شرکت آب منطقهاي چهارمحال و بختياري و سازمان هواشناسي کشور اخذ
شد.
با افزايش جمعيت و توسعهي فعاليتها ،تقاضاي آب نيز افزايش پيدا کرده است که اين رشد تقاضاي آب تنها با
افزايش برداشت از سفرههاي آبهاي زيرزميني که ظرفيت و قدرت تجديدپذيري محدودي داشتهاند ،تأمين شده است.
اين فشار واردشده ،سبب حفر چاههايي بهصورت عميق و نيمه عميق در دشتهاي منطقه شده است .همانطور که در
شکل ( 1ب) مشخص است ،در دشت شهرکرد  883چاه بهرهبرداري حفر شده که تجمع اين چاهها بيشتر در مرکز دشت
است.
پس از جمعآوري ،مرتبسازي و بازسازي دادههاي مفقود ،آمار بارندگي ماهانه در طي يک دورهي آماري مشترک
 31ساله ( )1364-94براي محاسبهي شاخص خشکسالي  SPImodدر دشت شهرکرد مورداستفاده قرار گرفت .آمار سطح
آب زيرزميني  31چاه پيزومتري با طول آماري  31ساله ( )1364-94براي محاسبهي شاخص خشکسالي  GRIدر
دشت شهرکرد مورداستفاده قرار گرفت .چاههاي پيزومتري منتخب با در نظر گرفتن موارد مختلفي از قبيل داشتن آمار
طوالنيمدت ،نوسانات سطح ايستابي و نواقص آماري کم ،براي مطالعه انتخاب شدند .آمار دماي بيشينه ،کمينه و متوسط
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 -1-3شاخص  SPIاصالحشده ()SPImod
اين شاخص با هدف اصالح معايب روش  ،SPIتوسط کائو و گوينداراجو ( )2010ارائه گرديد .در اين روش ،ابتدا
month
 X wدر مقياس  wماهه ( ) w =1،...،6،... ،12براي هر ماه
دادههاي بارندگي ماهانه استخراج و بعد سريهاي زماني
سال بهصورت زير تشکيل ميشود:
رابطهي 1

)month (g
Xw
)= X w(12(g − 1) + m) = X w (t

که در آن g ،شاخص سال و  mشاخص ماه و برابر (1ژانويه)( 2 ،فوريه)(12 . . . ،دسامبر) و  tشاخص زمان و برابر
 t = 12(g − 1) + mاست.
month
 X wبهطور ساالنه جمع ميشوند .واضح است تا زماني که  w ≪ 12باشد،
بهاينترتيب ،نمونهها در هر گروه
نمونهها هيچگونه همپوشاني نخواهند داشت .بهعبارتديگر ،درجه خودهمبستگي بين دادهها به مقدار زيادي کاهش
month
 X wتحت اثرات فصلي مشابه قرار دارند؛ بنابراين ،تغييرات
خواهد يافت .از طرف ديگر ،نمونههاي داخل گروه يکسان
فصلي به يک شيوهي مناسب در نظر گرفته ميشود .با برازش دادن توزيع آماري بر هر گروه بهطور مجزا (يعني ايجاد
 SPImod ،)FXmonthمشابه با  SPIمتداول از رابطه زير محاسبه ميشود (.)Mckee et al., 2013: 39
کردن
w
رابطهي 2

month
month
SPIw
= ∅−1 (umonth
(xw
))
) = ∅−1 (FXmonth
w
w

احتمال تجمعي گاما به متغير نرمال استاندارد تبديل ميشود(موغلي .)34 :1394 ،در اين روش ،مقادير متغير نرمال
استاندارد ( )Zبه ترتيب زير محاسبه ميشود:
براي 0 < 𝐻(𝑥) ≪ 0.5
رابطهي 3

.t2

C0 +C1 .t+C2
)
1+d1 .t+d2 .t2 +d3 t3

Z = SPI = − (t −

براي 0.5 < 𝐻(𝑥) < 1
رابطهي 4

.t2

C +C .t+C2
2
)3
1
2 .t +d3 t

1
Z = SPI = + (t − 1+d0 .t+d

که در آن،
رابطهي 5
رابطهي 6

0 < H(x) ≪ 0.5
0.5 < H(x) < 1

1

(t = √ln
)
(H(x))2
1

) t = √ln((1−H(x))2

در روابط فوق 𝑑2 ،𝑑1 ،𝐶2 ،𝐶1 ،C0 ،و  𝑑3به ترتيب برابر  0/12 ،1/43 ،0/01 ،0/80 ،2/52و  0/001ميباشند.
درنهايت𝑆𝑃𝐼𝑤𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ ،ها به ترتيب زماني مرتب ميگردند.
وضعيت رطوبتي بر اساس شاخص  SPIدر منطقه ،طبق جدول  1در  7طبقه از شرايط ترسالي بسيار شديد تا
خشکسالي بسيار شديد تقسيمبندي ميشود.

مندسينو و همکاران ( )2008شاخصي تحت عنوان شاخص منبع آب زيرزميني ( )GRIپيشنهاد کردند که شاخصي
قابلاعتماد براي مدلسازي ،پايش و پيشبيني وضعيت خشکسالي براي منطقه مديترانه عنوان شد .وضعيت مختلف
سنگشناسي زمين ،تأثير مهمي بر واکنش آبهاي زيرزميني حوضه در فصل تابستان نسبت به بارشهاي فصل زمستان
دارد .بهطورکلي مقادير شاخص  GRIتغييرات مکاني زيادي دارد و نسبت به خصوصيات سنگشناسي منطقهي
موردمطالعه نيز حساس است .مهمترين قابليت اين شاخص همبستگي باالي آن با متوسط رواناب در برخي از رودخانه
هاي حوضه در پيشبيني خشکساليهاي فصل تابستان است.
مقدار شاخص  GRIبا استفاده از رابطهي زير محاسبه ميشود:
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 -2-3شاخص GRI
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Dy.m −μD.m

رابطهي 7

σD.m

= GRIy.m

که در آن GRI𝑦.𝑚 ،مقدار شاخص در ماه  mاز سال  𝐷𝑦.𝑚 ،yسطح ايستابي در ماه  mاز سال  𝜇𝐷.𝑚 ،yميانگين
دادههاي سطح ايستابي ماه mام براي  Dسال و 𝑚 𝜎𝐷.انحراف معيار دادههاي سطح ايستابي ماه  mبراي  Dسال ميباشند.
طبقهبندي وضعيت رطوبتي بر اساس شاخص  GRIهمانند شاخص  SPIطبق جدول  1است.
جدول  :1طبقهبندي شرايط رطوبتي برحسب مقادير  GRIو SPI

توصيف وضعيت

طبقات شاخص  SPIو GRI

ترسالي بسيار شديد
ترسالي شديد
ترسالي متوسط
نرمال
خشکسالي متوسط
خشکسالي شديد
خشکسالي بسيار شديد

بيشتر از 2
 1/5تا 1/99
 1/49تا 1
 0 /99تا -0/99
-1تا -1/49
-1/5تا -1/99
کمتر از -2

منبع ()Mendicino et al., 2008: 283; Mckee et al., 1993: 18

 -3-3تبخير-تعرق پتانسيل ()ETP
زارعي و همکاران ( )1394در پژوهش خود پس از بررسي روشهاي مختلف محاسبهي تبخير-تعرق پتانسيل (،)ETP
روش هارگريوز-ساماني 11را براي محاسبهي تبخير-تعرق پتانسيل در دشت شهرکرد پيشنهاد دادند .لذا در اين پژوهش
نيز از روش هارگريوز-ساماني ( )1982براي محاسبه تبخير-تعرق پتانسيل در ايستگاه شهرکرد استفاده شد .فرمول
محاسبهي  ETPبا روش هارگريوز-ساماني بهصورت زير است:
رابطهي 8

ETP = 0.0023 ∗ Ra ∗ (Tmean + 17.8) ∗ (Tmax − Tmin )0.5

که در آن ،مقادير 𝑥𝑎𝑚𝑇 و 𝑛𝑖𝑚𝑇 و 𝑛𝑎𝑒𝑚𝑇 به ترتيب دماي بيشينه ،کمينه و متوسط روزانه برحسب  °Cهستند.
 Raحداکثر ممکن تابش خورشيد به سطح زمين است که برحسب  mm.day-1ميباشند.
قمرنيا و همکاران ( )2012نشان دادند براي منطقههايي که به اندازهي کافي بزرگ هستند و با استفاده از دادههاي
مطمئن و تعداد کافي ايستگاهها ضريب اوليه  0/0023استفادهشده در معادلهي هارگريوز-ساماني نيازي به تعديل نداشته
و ميتواند با اطمينان باال بهکار برده شود.
 -4-3شاخص خشکسالي ترکيبي CDI

11- Hargreaves-Samani
12- Composite Drought Index
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روش محاسبهي شاخص ترکيبي )CDI( 12ايجادشده در اين مطالعه ،برگرفته از روش پيشنهادي ويسم و همکاران
( )2015است .آنها يک شاخص خشکسالي ترکيبي که مرکب از بارش ،دبي ،شاخص  NDVIو دماي سطح زمين
( )LSTبود ،ايجاد کردند.
در اين شيوه دو نوع متغير در نظر گرفته ميشود :دسته اول متغيرهايي که بهطور مستقيم با وقوع خشکسالي
متناسب هستند که با ( Yمقدار بزرگتر آن نشانگر تشديد شرايط خشک و بالعکس) نشان داده ميشوند .دستهي دوم،
متغيرهايي که بهطور معکوس با وقوع خشکسالي متناسب هستند و با ( Xمقدار بزرگتر آن نشانگر شرايط مرطوب و
بالعکس) نشان داده ميشوند.
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در اين مطالعه ،متغيرهاي موجود شامل شاخص  GRIو شاخص ( SPIمتغير  )Xو تبخير-تعرق پتانسيل (متغير )Y
در نظر گرفته شد .بااينوجود ،تعداد متغيرهاي  Xو  Yرا ميتوان بسته به در دسترس بودن دادهها افزايش داد .در ادامه،
مراحل محاسبه شاخص خشکسالي ترکيبي ( )CDIبهصورت گامبهگام ارائه شده است:
 .1مجموعه دادههاي تاريخي [سري زماني از ميانگين ماهانه مربوط به سال (  ])𝑡iاز متغيرهاي  Xو  Yدر يک ماتريس
مرتب ميشود (رابطهي ( ))9که ستون  nو رديف  mبه شرح زير است:
⋯ Y1n
⋱
]) ⋮
رابطهي 9
⋯ Ymn
براي ارزيابي خشکسالي 𝐷𝐵𝑘 ،يک ماتريس واحد ( )nmحاوي

t1 X11 ⋯ X1n
Y11
⋮
⋮
⋱
⋮
= DBk
⋮ ()ǀ
([
t m X m1 ⋯ X mn
Ym1
متغيرهاي متوسط ماهانه  Xو  Yدر مدتزمان

خشکسالي ( Kهفتگي ،ماهانه و يا ساالنه) انتخاب ميشود.
در اين مطالعه ( Kماهانه)  t iسال متناظر و  i=1, 2, …, mاست ،X ij .مقدار متوسط  iام از متغير  jام ( Xدر اينجا
 SPIو  )GRIاست ،Yij ،مقدار متوسط  iام از متغير  jام ( Yدر اين مطالعه  )ETPو  j=1, 2, …, nاست .در ماتريس
𝑘𝐵𝐷 ،کروشه بهمنظور تمايز قائل شدن بين متغيرهاي  Xو  Yبکار رفته است.
 𝐷𝐵𝑘 .2شامل متغيرهاي با ابعاد مختلف است ،لذا با استفاده از

Xij

 Nij = ∑mو

) i=1 abs(Xij

متغيرهاي بدون بعد تبديل ميشوند.
متغيرهاي بدون بعد در يک ماتريس جديد ( 𝑘𝐵𝐷𝑁) بهصورت زير ذخيره ميشوند:
رابطهي 10

⋯ N1n
⋱
) ⋮
⋯ Nmn

Yij

 Nij = ∑mبه

) i=1 abs(Yij

t1 N11
⋮ ( ⋮ = NDBk
t m Nm1

که در آن 𝑁ij ،مقدار استانداردشدهي متناظر است.
 .3در مرحلهي بعد ،وزن متناظر متغيرهاي  jبر اساس آنتروپي متغير معين ميشوند .آنتروپي ،در زمينهي تئوري
اطالعات ،توسط شانون ( )1948براي اندازهگيري درجه اختالل اطالعات معرفي شد.
آنتروپي معياري مؤثرتر از واريانس براي توصيف اطالعات و خصوصيات دادهها است( Rajsekhar et al, 2014:
 .)169وزنهاي آنتروپي بهمنظور ارائهي يک رابطهي متعادلشده بين متغيرها و ارائهي وزنهاي نسبي نااريب بر اساس
تغييرپذيري منفرد دادهها معرفي شدند .وزن آنتروپي بيشتر ،نشاندهندهي تغيير بيشتر در متغير موردبررسي است.
) abs(Xij

رابطهي 11

Naij = ∑m

رابطهي 12

= Naij

رابطهي 13
رابطهي 14

1

ENj = ln m ∑m
) i=1 Nij ln(Na ij
DSj = 1 − ENj
DSj

Ewj = ∑n

j=1 DSj

که در آن 𝐸𝑊𝑖 ،وزن اختصاص دادهشده به متغيرهاست؛ بهطوريکه  ∑𝑛𝑗=1 𝐸𝑊𝑖 = 1ميباشد 𝐷𝑆𝑗 .يک معياري
از آنتروپي بين متغيرهاي  jام است.
 .4در مرحلهي بعد مرطوبترين شرايط ممکن از منطقهي موردنظر (( )MWCرابطهي  )16با انتخاب مجموعهاي از
مقادير حداکثر دادههاي تاريخي متغيرهاي  jام متعلق به  Xو حداقل مقادير از متغير  jام متعلق به  Yتعريف شد .براي
تعريف خشکترين شرايط ممکن ( )MDCاز مقادير معکوس متناظر استفاده شد (رابطهي :)17
رابطهي 16
رابطهي 17

که در آن،

+
+
MWC = a+
1 , a2 , … , an
−
−
MDC = a−
1 , a2 , … , an
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رابطهي 15

) i=1 abs(Xij
) abs(Yij
∑m
) i=1 abs(Yij
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a+
} j = {maxNij , j ∊ X; minNij , j ∊ Y
−
} aj = {minNij, j ∊ X; maxNij , j ∊ Y

رابطهي 18
رابطهي 19

 .5تاکنون تعداد زيادي معيار تشابه ايجاد شده و در زمينههاي مختلف بهکار رفته است(چا .)301 :2007 ،در مطالعهي
حاضر ،تفاوتها در شرايط کنوني (( )PCرديف داده  𝑁ijدادههاي مربوط به سال  ،t iبهعنوانمثال براي 𝑃𝐶 = ،𝑡1
) 𝑁 (𝑁11 , 𝑁12 , … , 𝑁1و بهطور مشابه براي بقيهي t iها) در مقايسه با  MWCو  MDCبا واستفاده از فاصله اقليدسي
وزندار برآورد شد (به ترتيب با روابط  20و :)21
رابطهي 20

Si+ = √∑nj=1 Ewj (Sij+ )2

رابطهي 21

Si− = √∑nj=1 Ewj (Sij− )2

که در آن 𝑆i+ ،فاصله اقليدسي وزندار بين  MWCو  PCو  𝑆i−فاصله اقليدسي وزندار بين  MDCو  PCاست:
𝑆𝑖𝑗− = 𝑁𝑖𝑗 − 𝑎𝑗+
𝑆𝑖𝑗+ = 𝑁𝑖𝑗 − 𝑎𝑗−

رابطهي 22
رابطهي 23

 .6درنهايت CDI ،ايجادشده (رابطهي  )24بر اساس شباهت هر  PCبه  NWCبرآورد ميشود .از آنجاييکه مقدار
( CDIکه بين صفر و يک تغيير ميکند) بر اساس شباهت نسبي به  NWCتعريف شده است؛ بنابراين باالترين مقدار آن
(نزديک به  )1/0مرطوبترين شرايط را نشان ميدهد و برعکس .عالوه بر اين ،شدت خشکسالي بر اساس مقدار
محاسبهشدهي ( CDIiکه در محدودهي  0/0تا  1/0تغيير ميکند) بر طبق معيارهاي تعريفشده توسط ويسم و همکاران
( )2015تعريف و طبقهبندي ميشود (جدول .)2
S+
j

CDIi = S−+S+

رابطهي 24

j

j

در مطالعهي حاضر ،براي محاسبهي شاخصهاي مورداستفاده ،برنامهاي در محيط برنامهنويسي  Matlabنوشته شد
و مورداستفاده قرار گرفت.
جدول  :2طبقهبندي شرايط خشکسالي بر اساس شاخص CDI

شدت خشکسالي

CDI

خشکسالي بسيار شديد
خشکسالي شديد
خشکسالي متوسط
خشکسالي خفيف
نزديک به نرمال
نرمال

>0/1
0/0-2/1
0/0-3/2
0/0-4/3
0/0-5/4
<0/5

 -4بحث و نتايج
نتايج حاصل از محاسبات و بررسي خشکسالي دشت شهرکرد ،با محاسبهي شاخص  SPImodدر ايستگاه شهرکرد و
شاخص  GRIدر پيزومترهاي شمارهي  20 ،8و ( 28براي نمونه) و نمودار ميانگين ماهانهي  ETPايستگاه شهرکرد در
پايه زماني  31ساله ( 1364تا  )1394به ترتيب در شکلهاي  2تا  5آورده شده است .همچنين نتايج بررسي وضعيت
خشکسالي با استفاده از شاخص خشکسالي ترکيبي ( )CDIدر دورهي زماني  31ساله بهعنوان نمونه در ايستگاه
شهرکرد و پيزومتر شمارهي  20 ،8و  28در شکلهاي  7تا  9آورده شده است.
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همانطور که در شکل  2مشاهده ميشود ،بر اساس شاخص  SPIاصالحشده تعداد ماههاي تر در ايستگاه شهرکرد
در طول دورهي موردبررسي بيشتر از تعداد ماههاي خشک بوده است؛ بنابراين ازنظر خشکسالي هواشناسي ،در اين
دورهي  31ساله تعداد دورههاي تر بيش از تعداد دورههاي خشک بوده است ،هرچند خشکساليهاي شديدي هم ثبت
شده است.
3
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-2

 SPIاصالح شده
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-4

1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
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1390
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1392
1393
1394

سال(ماه)

شکل  :2سري زماني شاخص  SPImodايستگاه شهرکرد در دورهي زماني  31ساله ( 1364تا )1394
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از سوي ديگر ،همانگونه که در شکلهاي  3تا  5سري زماني شاخص  GRIيکماهه در پيزومترهاي  20 ،8و 28
نشان ميدهند ،در ابتداي دورهي آماري ( )1364تا اواسط  ،1378بلندترين دورهي ترسالي به وقوع پيوسته که در
پيزومترهاي  20 ،8و  28بيشترين مقدار آنها به ترتيب برابر  1/85در آبان  1/24 ،1372در آبان  1366و  1/53در
مرداد 1372ميباشند که نشان ميدهند تا سال  1378وضعيت آبخوان شهرکرد مناسب بوده است .بيشترين دورهي
خشکسالي نيز از آذرماه  1387شروع و تا انتهاي دورهي آماري ( )1394ادامه يافته است .شديدترين مقدار شاخص
 GRIيکماهه در پيزومترهاي  20 ،8و  28به ترتيب برابر -2/41در فروردين -2/026 ،1394در اسفند  1391و -2/48
در فروردين  1394به دست آمده است .نتايج حاصل از بررسي خشکسالي آب زيرزميني با شاخص  GRIنشاندهندهي
افزايش خشکسالي آبهاي زيرزميني در سالهاي اخير است؛ بنابراين مقايسهي شکلهاي  2با  4 ،3و  5نشان ميدهد
که دليل اصلي وقوع خشکسالي آب زيرزميني در دشت شهرکرد ،کاهش نزوالت جوي نبوده است ،بلکه افزايش ميزان
برداشت از سفره به دليل توسعهي کشاورزي ،علت اصلي وخامت وضعيت آبخوان است .حسينپور و همکاران ( )1395به
تحليل و بررسي وضعيت خشکساليهاي هواشناسي و آب زيرزميني با استفاده از شاخصهاي  SPIاصالحشده و GRI
در آبخوان دشت شهرکرد پرداختند .نتايج بهدستآمده نشان داد که خشکساليهاي اخير در دشت با يک تأخير زماني
بر منابع آب زيرزميني دشت شهرکرد تأثيرگذار بوده است .همچنين هرچه مقياس زماني شاخصها افزايش مييابد ،از
فراواني وقوع خشکساليها کاسته و به تداوم وقوع آنها ميافزايد.
در شکل  6مقادير شاخص خشکسالي ترکيبي ( )CDIبراي چهار سال  1384 ،1374 ،1364و  1393نشان داده
شده است .آنگونه که در اين شکل نيز مشخص است ،ميزان شاخص در سال  1393در تمامي ماهها کمتر از مقادير
متناظر در  31سال گذشته و مقادير شاخص در همهي ماهها کمتر از  0/5است که نشاندهندهي خشکسالي در سالهاي
آخر دورهي آمار است .در اين ميان خشکسالي در ماههاي خرداد تا مهر و نيز ماه بهمن  1393از نوع شديد و بسيار
شديد ميباشد.
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شکل  :4سري زماني شاخص  GRIپيزومتر شمارهي  20در دورهي زماني  31ساله ( 1364تا )1394
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در شکلهاي  8 ،7و  9سري زماني شاخص خشکسالي ترکيبي ( )CDIدر پيزومترهاي شمارهي  20 ،8و  28در
دورهي زماني  31ساله نشان داده شده است .همانطور که در اين شکلها مشخص است ،در ابتداي دورهي آماري ()1364
تا اواخر  ،1379طوالنيترين دورهي ترسالي به وقوع پيوسته که بيشترين مقدار آن در پيزومترهاي  20 ،8و  28به
ترتيب برابر 0/96در آبان  1 ،1372در اسفند  1370و  0/997در اسفند  1370ميباشند .البته دراينبين ،ماههاي معدودي
هم با خشکي روبهرو شدهاند .پس از سال  1379تا سال  1385ماههاي خشک و تر متوالي ثبت شده است .از  1385تا
 1387يک دورهي تر روي داده است و پسازآن ،طوالنيترين دورهي خشکسالي شروع شده که از اواسط سال  1387تا
انتهاي دورهي موردبررسي ( )1394ادامه يافته است .شديدترين مقدار شاخص  CDIدر اين دوره در هر سه پيزومتر،
نمونه برابر صفر در خردادماه  1394ثبت شده است .نتايج حاصل از بررسي خشکسالي با شاخص  CDIنشاندهندهي
وقوع خشکساليهاي شديد در سالهاي اخير بهخصوص در سال ( 1394پايان دورهي آماري) است که دليل آن افزايش
تبخير-تعرق در سالهاي اخير به دليل افزايش متوسط دماي هوا و نيز افزايش برداشت از منابع آب زيرزميني براي
مصارف کشاورزي است؛ لذا ميتوان دليل اصلي خشکساليهاي رخداده در منطقه را به عدم مديريت صحيح در سالهاي
گذشته نسبت داد.
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شکل  :8سري زماني شاخص  CDIدر پيزومتر شمارهي  20در دشت شهرکرد ( 1364تا )1394
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شکل  :9سري زماني شاخص  CDIدر پيزومتر شمارهي  28در دشت شهرکرد ( 1364تا )1394

 -5نتيجهگيری
در اين مطالعه ،يک شاخص ترکيبي خشکسالي جديد از ترکيب شاخص  SPIاصالحي ،شاخص خشکسالي آب
زيرزميني ( )GRIو تبخير-تعرق پتانسيل توسعه داده شد .اين شاخص بهطور همزمان توصيفي از شرايط خشکسالي
هواشناسي و آب زيرزميني منطقه ارائه ميدهد .بررسي خشکساليهاي دشت شهرکرد با شاخص خشکسالي ترکيبي
( )CDIتوسعهدادهشده نشان داد که دشت شهرکرد از سال  1387به اينسو با خشکسالي شديدي بهخصوص در اواخر
دورهي موردبررسي ( )1394مواجه بوده است .همچنين نقشه پهنهبندي دشت در سال  1393نشاندهندهي شرايط وقوع
خشکسالي بسيار شديد در کل دشت است که به دليل تراکم زياد چاههاي بهرهبرداري در مرکز دشت ،اين ناحيه وضعيت
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نقشهي پهنهبندي شاخص  CDIدر دشت شهرکرد براي سالهاي  1385 ،1375 ،1364و  1393در شکل  10آورده
شده است .همانگونه که در اين شکل مشخص است ،در سالهاي  1375 ،1364و  1385بهطور ميانگين تمام دشت
وضعيت نرمال را نشان ميدهد؛ اما در سال  1393در کل منطقهي خشکسالي رخ داده است که در قسمتهاي مرکزي
دشت بسيار شديدتر از ساير مناطق است .ممکن است علت خشکسالي بسيار شديد در قسمت مرکزي دشت به علت
برداشت بيشازحد از منابع آب زيرزميني روي داده باشد ،همانطور که در شکل ( 1ب) نيز نمايان است ،تعداد چاههاي
بهرهبرداري در اين قسمت بيش از ساير مناطق دشت است.
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بدتري نسبت به ساير مناطق دارد .همچنين زارع بيدکي و همکاران ( )1393در پژوهشي مهمترين عامل افت آب
زيرزميني در دشت شهرکرد را برداشت مازاد بر ظرفيت اعالم کردند که با نتايج حاصل از اين پژوهش مطابقت دارد .بر
اساس نتايج بهدستآمده ،روند نزولي ميزان شاخص  CDIدر سالهاي اخير حاکي از اثرپذيري عواملي چون کاهش
بارندگي ،افزايش دماي هوا و تبخير-تعرق ،برداشت بيشازحد مجاز براي مصارف شرب و کشاورزي به دليل افزايش
جمعيت است که دراينبين ،به نظر ميرسد سهم افزايش برداشت از سفره بيش از بقيهي عوامل تأثيرگذار بوده است.
همچنين نتايج بررسي خشکسالي در ايستگاه شهرکرد با نتايج حسينپور و همکاران ( )1395همخواني دارد .درنهايت،
بررسي نتايج بهدستآمده نشان مي دهد که اگر راهکارهاي مديريتي براي کاهش ميزان برداشت از آبخوان انديشيده
نشود ،در سالهاي آتي خشکساليهاي شديدتري را به دنبال خواهد داشت که باعث خسارات جبرانناپذيري خواهد شد.
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1364
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.5

اکبري ،مرتضي ،جرگه ،محمدرضا ،مدني سادات ،حميد ( ،)1388بررسي افت سطح آبهاي زيرزميني با استفاده از سيستم
اطالعات جغرافيايي ( )GISمطالعهي موردي :آبخوان دشت مشهد ،پژوهشهاي حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزي و منابع
طبيعي) ،دورهي  ،16شمارهي  ،4صص .63-78
حسينپور ،زينب ،رادفر ،مهدي ،ميرعباسي نجفآبادي ،رسول ( ،)1395تحليل وضعيت خشکساليهاي هواشناسي و آب
زيرزميني با استفاده از شاخصهاي  SPIاصالحشده و  GRIدر محدوده مطالعاتي آبخوان دشت شهرکرد ،هشتمين کنفرانس
بينالمللي مديريت جامع بحران ،تهران ،ايران.
خسروي ،حسين ،حيدري ،اسماعيل ،زهتابيان؛ غالمرضا ،بذرافشان ،جواد ( ،)1394بررسي روند زماني و مکاني شاخص منابع
آب زيرزميني (مطالعهي موردي :دشت يزد-اردکان) ،فصلنامهي علمي-پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران ،دورهي ،22
صص .711-720
زارعي ،محمدامين ،طباطبائي ،سيدحسن ،بابازاده ،حسين ،صدقي ،حسين ( ،)1394تعيين مناسبترين مدل تابش در معادلهي
هارگريوز-ساماني در دشت شهرکرد با استفاده از دادههاي اليسيمتر ،مجلهي پژوهش آب ايران ،دورهي  ،9شمارهي  ،3صص
.56-47
عباسي ،فريده ،آذرخشي ،مريم ،چپي ،کامران ،بشيري ،مهدي ( ،)1395تغييرات زماني و مکاني تراز آب زيرزميني دشت قروه
و دهگالن و رابطهي آن با خشکسالي ،نشريهي دانش آبوخاک ،دورهي  ،25شمارهي  ،2صص .143-155
محمدي ،صديقه ،سالجقه ،علي ،مهدوي ،محمد ،باقري ،رضا ( ،)1391بررسي تغييرات مکاني و زماني سطح آب زيرزميني
دشت کرمان با استفاده از روش زمينآماري مناسب (طي يک دورهي آماري  10ساله ،)1385-1375 ،تحقيقات مرتع و بيابان
ايران ،دورهي  ،19شمارهي  ،1صص .60-71
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 اصالحشده در تشخيصSPI  وSPI  مقايسهي عملکرد دو شاخص،)1393(  عزيز اهلل و ميرعباسي نجفآبادي رسول، محمودي.7
 دومين همايش ملي بحران آب،) استآنکهگيليويه و بوير احمد، شهرستان دهدشت:رويدادهاي خشکسالي (مطالعهي موردي
. دانشگاه شهرکرد، شهريورماه19  تا18 .) آب و محيط زيست،(تغيير اقليم
 طراحي سيستم پايش خشکسالي: طرح تحقيقاتي،)1384(  هوشنگ، قائمي. شهال، پايمزد. مهنوش، مقدسي. سعيد، مريد.8
. ص194 ، وزارت نيرو،استان تهران
: (مطالعهي مورديGIS  ارزيابي شاخصهاي درونيابي در پهنهبندي خشکساليها با استفاده از،)1394(  مرضيه، موغلي.9
.29-42  صص،28  شمارهي،8  دورهي، فصلنامهي جغرافياي طبيعي،)الرستان
 پايش بلندمدت.)1392(  سيد سعيد، اسالميان، دينپژوه يعقوب، احمد، فاخري فرد، رسول، ميرعباسي نجفآبادي.10
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