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استادیار اقلیمشناسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،ایران
محمدحیدری نیا
دانشجوی کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،ایران
سید روح ا ...موسوی
دانشجوی کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،ایران
حسین دوستی مقدم*
دانشجویکارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی گردشگری دانشگاه سیستان و بلوچستان ،ایران
تاریخ دریافت1396/3/17:

تاریخ پذیرش1397/3/30:

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی شاخصهای خشکسالی در بازههای زمانی مختلف در شهر
زاهدان است .جهت دستیابی به اهداف پژوهش از دادههای بارش ماهانه ایستگاه سینوپتیک
زاهدان در دوره زمانی ( )1995 –2012استفاده شد .نتایج این پژوهش نشان میدهد که
خشکسالی شدید و بسیار شدید بهوسیله شاخص  ZSIدر هیچیک از دورههای زمانی
تشخیص داده نشد .این شاخص برای مطالعات مقایسهای چندان مفید تشخیص داده نشد.
همچنین برای پی بردن به رابطه بین شاخصها ضریب همبستگی تمام شاخصها در سه بازه
زمانی سه ،شش و دوازده ماهه به دست آمد که نتایج نشان داد که هر چه بازه زمانی افزایش
مییابد هماهنگی سه شاخص جهت پایش خشکسالی در زاهدان افزایش مییابد .هماهنگی
در رفتار این سه شاخص را میتوان در بررسی نوسانات مشاهده کرد که بهطور کلی شاخص
 SPIنسبت به شاخصهای  ZSIو  CZIخشکسالی را بهتر نشان میدهد.

همچنین شاخص ZSI

بیشترین درصد خشکسالی کلی را نسبت به شاخص  SPIو  CZIدر همه بازههای زمانی داشته
است که علت آن سهم زیاد این شاخص در وضعیت خشکسالی ضعیف و متوسط است.
واژگان کلیدی :خشکسالی ،CZI ،ZSI،SPI ،زاهدان.

مقدمه
خشکسالی دوره طوالنی مدت از کمبود آب است و معموالً زمانی که بارش قابل توجهی در یک منطقه ،در یک بازه
زمانی پایدار ،رخ ندهد اتفاق میافتد .کاهش عملکرد مراتع ،کاهش تولید محصوالت زراعی ،کاهش منابع آب کشاورزی و
شرب و  ...و در نهایت اثرات سوء زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی از آثار زیان بار این پدیده به شمار میآیند در یک
مطالعه انجام شده در زمینه شدت و وسعت خشکسالیهای ایران طی دوره آماری  40ساله مختوم به سال 2003
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مشخص شده است که در سال آبی  1999-2000بیش از  96درصد گستره ایران در سیطره خشکسالی قرار داشته است.
عالوه بر این ،بیش از دو خشکسالی گسترده دیگر در سالهای  1970-1971و  1988-1989اتفاق افتاده است که به
ترتیب  82/21و  92/05درصد مساحت کشور را در بر گرفته است .بذرافشان ( )1389این پدیده اقلیمی هزینههای
اقتصادی ،اجتماعی و محیطی زیادی را به همراه داشته است و خساراتی که به نسبت آن داده میشود بهصورت غیر
منتظرهای رو به افزایش است .وینیت 1و همکاران ( .)2015دانشمندان آب و هواشناسی بهمنظور ارزیابی و پایش
خشکسالی ،شاخصهای متعددی را ارائه کردهاند) ،(Wu, H, Hayes, M.J, Weiss, A, Hu, Q.I, 2001هریک از
این شاخصها بر اساس روشهای محاسباتی متفاوتی طراحی شدهاند .بسیاری از پژوهشگران نظیر ویلک و همکاران
( )1994آب و هوا را سیستمی غیرقابل پیشبینی میدانند که زندگی انسان بر روی کره زمین بهویژه در مناطق خشک
را تحت تأثیر قرار میدهد .بذرافشان ( )1389خشکسالی از جمله مخاطرات طبیعی است که بهتدریج و در یک دوره
زمانی نسبتاً طوالنی عمل کرده و اثرات آن ممکن است پس از چند سال و با تأخیر بیشتری نسبت به سایر حوادث
طبیعی ظاهر شود .گیبس و ماهر ( )1967با مرتب کردن دادههای بارندگی ماهانه و برآورد مقادیر مربوط به هر دهک،
شاخص دهکهای بارندگی را آر آیه دادند( .وو و همکاران )745:2001 ،2با استفاده از دادههای بارندگی ماهانه ،به
ارزیابی شاخصهای بارش استاندارد شده) z ، (SPIچینی ) (CZIو نمره  9 (z-Score) zدر مقیاسهای زمانی ،3 ،1
 9 ،6و  21ماهه ،برای اقلیمهای خشک و مرطوب کشور چین پرداختند( .دوپنگی گیروکس )505:2001 ،3معتقد است
که نمایه خشکسالی  SPIبهتر از نمایههای رطوبت محصول و پالمر اصالح شده ،در مقیاسهای زمانی کوچک تا
متوسط عمل میکنند .مرید و همکاران ( )2006در طراحی سیستم پایش خشکسالی برای استان تهران به مقایسه
شاخصهای خشکسالی  MCZI ،CZI ،SPI ،PN ،DIو  EDIپرداختند و نتایج آنها نشان داد که شاخصهای  SPIو
 EDIنسبت به شاخصهای دیگر عملکرد بهتری را داشتهاند در این مطالعه همچنین شاخصهای  CZI ،ZSIو SPI

رفتار مشابهی را داشتهاند و دو شاخص  MCZIو  PNبرای منطقه مورد مطالعاتی ،نتایج مطلوبی را نداشتند .الوکس و
همکاران )  (2009توزیع دو متغیره از خشکسالیهای حوضه ولتا در غرب آفریقا را با استفاده از مفصل کالیتون ایجاد
نمودند .وانگ و همکاران )  (2010تحلیل خشکسالی را بر اساس حالتهای اقلیمی النینو ،النینا و انسو با استفاده از
مفصل سه بعدی گامبل -هوگارد و  tدر دو حوضه استرالیا انجام دادند .آنها سه ویژگیهای خشکسالی شامل مدت،
شدت حداکثر و شدت متوسط را بر اساس شاخص  SPIمشخص نمودند .میرعباسی و همکاران ( )2012توزیع توأم
شدت و مدت خشکسالیهای ایستگاه بارانسنجی شرف خانه را با استفاده از مفصلهای دوبعدی مدل کردند.
توزیعهای گاما و نمایی به ترتیب برشدت و مدت خشکسالی برازش داده شدند .هفت نوع مفصل شامل مفصلهای
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علی ،میخائیل ،حق ،کالیتون ،گامبل ،مورگنسترن ،فرانک ،گاالمبوس ،گامبل ،هوگارد و پالکت برای ایجاد توزیع
دومتغیره شدت و مدت خشکسالی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که مناسبترین مفصل برای تحلیل دو
متغیره شدت و مدت خشکسالی در ایستگاه شرف خانه ،مفصل گاالمبوس است .پالمر ( )1365بر اساس متغیرهای
بارندگی ،دما و میزان آب در دسترس خاک و معادله موازنه آب از قبیل تبخیر و تعرق ،تخلیه خاک ،رواناب و از دست
رفتن آب در الیههای سطحی خاک ،شاخص شدت خشکسالی پالمر را پیشنهاد داد( .مقدم و همکارانش (11:1380 ،نیز
با استفاده از سه نمایه  SPIدهکها و درصد نرمال از بارش ،استان سیستان و بلوچستان را پهنهبندی نمودهاند .نساجی
زواره و صانعی ( )1380جهت پایش و درجهبندی شدت خشکسالی در مقیاسهای زمانی  48 ،24 ،12 ،6 ،3ماهه در
 SPIنیز از شاخص ایستگاههای سینوپتیک زابل و اصفهان استفاده کردند
(رضایی پژند (18:1380،نیز با استفاده از شاخص  SPIبه تحلیل خشکسالیهای زابل پرداخته و با استفاده از
الگوهای ریاضی ،بارندگی را برای سالهای آینده این شهرستان پیشبینی کردهاند( .اختری و همکاران،)27:1385 ،
(رضیئی و همکاران( ،)25:1386 ،انصافی مقدم ،)1386 ،به بررسی میزان خشکسالی و شدت و تداوم آن در مناطق
مختلف پرداختهاند .از دیگر مطالعات صورت گرفته در این زمینه میتوان به مطالعات پاندی و همکاران ( ،)2008بروتال و
همکاران ( ،)2011اسماختین و هایگس ( )2007اشاره کرد .هدف پژوهش حاضر بررسی شاخصهای خشکسالی در
بازههای زمانی مختلف در شهر زاهدان است .جهت دستیابی به اهداف پژوهش از دادههای بارش ماهانه ایستگاه
سینوپتیک زاهدان در دوره زمانی ( )1995 –2012استفاده شد.

دادهها و روشها
شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان در شرق ایران و نزدیک مرز کشورهای افغانستان و پاکستان قرار دارد .از
شمال به شهرستان زابل ،از شمال شرق به کشور افغانستان ،از شمال غرب به خراسان جنوبی ،از غرب به کرمان ،از
جنوب غرب به ایرانشهر ،از شرق به پاکستان و از جنوب شرق به خاش محدود میشود .وسعت شهر زاهدان 36581
کیلومتر مربع و از لحاظ موقعیت ریاضی در طول جغرافیایی  60درجه و  51دقیقه و  25ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی
 29درجه و  30دقیقه و  45ثانیه شمالی قرار دارد( .وارثی و همکاران .)1387 ،در شکل ( )1موقعیت شهر زاهدان آورده
شده است.
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مآخذ :نگارندگان

شکل  :1موقعیت شهر زاهدان در استان و کشور

برای این مطالعه از آمار بارش ماهانه در طول دوره آماری ( )1998 -2012و سه شاخص خشکسالی بارش
استاندارد ( ،)SPIشاخص  Zچینی ( )CZIو شاخص  Z-Scoreدر سه بازه زمانی سه ،شش و دوازده ماهه استفاده شده
است که در ادامه بهصورت جداگانه تعریف میشوند.
بارش استاندارد ()SPI

این شاخص برای اولین بار در سال  1993توسط محققان دانشگاه ایالت کلرادو توسعه داده شد تا وضعیت عملیاتی پایش
تأمین منابع آب را در ایالت کلرادو را بهبود بخشند .هدف  SPIاختصاص ارزش عددی به بارندگی میباشد که بتوان
نواحی با آب و هوای متفاوت را با هم مقایسه نمود از مزایای این شاخص میتوان بهسادگی آن ،چندکاره بودن آن
اشاره کرد .این شاخص دارای توزیع نرمال است و نسبت به مقیاسهای زمانی و مکانی متفاوت انعطافپذیری دارد.
این شاخص از طریق رابطه زیر محاسبه میگردد.
رابطه ()1

̅
Pi−P
SD

= SPI

̅ :میانگین متوسط دراز مدت بارش و  :SDانحراف
که در آن  :SPIشاخص استاندارد بارندگی :Pi ،مقادیر بارشP،
از معیار داده است.
شاخص Z-Score

محاسبه شاخص  ZSIبسیار ساده است .شاخص  ZSIنیازی به تبدیل دادههای برازش توزیعهایی مانند گاما و یا
پیرسون نوع سوم مانند آنچه که در  SPIو  CZIانجام میگیرد را ندارد .این شاخص از معادله زیر به دست میآید:
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)̅𝑋(𝑋𝑖𝑗 −

رابطه ()2

𝑖𝜎

=ZSI

در معادله باال 𝑗𝑖𝑋 بارندگی ماه  jبرای دوره  𝜎𝑖 ،iو ̅𝑋 ه ترتیب انحراف معیار بارندگی و میانگین در هر مقیاس زمانی
می باشد.

شاخص CZI

شاخص  CZIدر سال  1995توسط مرکز ملی آب و هواشناسی چین بهطور گسترده مورد استفاده قرار گرفت .شاخص
 CZIبهصورت زیر محاسبه میشود:
𝑠𝐶
6

رابطه ()3

+

6
𝑠𝐶

Z − Score + 1)1/3 -

𝑠𝐶 6
𝐶𝑠 2

=CZI

در معادله باال 𝑠𝐶ضریب چولکی است .همچنین مقادیر هرکدام از شاخصها در جدول ( )1آورده شده است.

جدول  :1طبقهبندی مقادیر عددی شاخصهای خشکسالی مورد مطالعه
شاخص

خشکسالی ضعیف

خشکسالی متوسط

خشکسالی شدید

خشکسالی خیلی شدید

SPI

-0/99 – 0

-1/49 - -1

-1/99 -1/5

> -2

ZSI

-0/99 – 0

-1/49 - -1

-1/99 -1/5

> -2

CZI

-0/99 –0

-1/49 - -1

-1/99 -1/5

> -2

مآخذ :نگارندگان

نتایج و بحث
در پژوهش حاضر از سه شاخص  ZSI ،SPIو  CZIبهمنظور پایش خشکسالیهای شهر زاهدان طی دوره آماری
 1998 – 2012استفاده گردید و نتایج حاصل از این سه شاخص برای بازههای زمانی سه ،شش و دوازده ماهه با
یکدیگر مقایسه شدند .بدین منظور پس از پردازش دادهها و انجام محاسبات الزم به بررسی درصدهای فراوانی
خشکسالی در ماههای خشک ،مقایسه ضرایب همبستگی ،بررسی نوسانات شاخصهای خشکسالی و نمودار درصد
فراوانی ماههای خشک به تفکیک شاخصها و دورههای زمانی مورد مطالعه پرداخته شد.

درصدهای فراوانی خشکسالی
با افزایش شدت خشکسالی درصد را در بر میگیرد که سهم کمتری را دارند؛ به عبارت دیگر با افزایش شدت
خشکسالی ،درصد وقوع آن کاسته میشود جدول (.)2
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جدول  :2درصد ماههای خشک به تفکیک شدت خشکسالی بر اساس شاخصهای خشکسالی
شاخصها
SPI 3
ZSI 3
CZI 3
SPI 6
ZSI 6
CZI 6
SPI 12
ZSI 12
CZI 12

درصد فراوانی ماههای خشک
ضعیف
26/1
63/8
37/2
32/7
53/3
41/6
36/6
42/2
37/7

متوسط
8/33
7/7
7/7
7/7
15
12/7
3/3
21/1
4/4

شدید
2/2
0
2/2
8/8
0
3/8
17/7
0
15

بسیار شدید
1/1
0
0
1/6
0
0
1/6
0
2/7

جمع
37/7
71/5
47/1
50/8
68/3
58/1
59/2
63/3
59/8

مآخذ :نگارندگان

بررسی ضرایب همبستگی شاخصهای خشکسالی
بهمنظور بررسی رابطه بین شاخصهای خشکسالی در ایستگاه زاهدان ،مااتریس همبساتگی شااخصهای  ZSI ،SPIو
 CZIدر سه بازه زمانی سه ماهه ،ششماهه و دوازده ماهه محاسابه شاد (شاکل  .)2نتاایج نشاان میدهاد کاه ضاریب
همبستگی در بازه زمانی سه ماهه ،دو شاخص  SPIو  CZIبهترین همبستگی را داشاتهاند .در باازه زماانی شاشماهه و
دوازده ماهه ،هر سه شاخص همبستگی قوی و نزدیک به هم را دارا بودهاند .ضمن اینکه همبستگیهای ثبت شده بارای
شاخصهای مورد مطالعه در سطح  99درصد معنیدار بهدستآمده است.

ضریب همبستگی شاخصهای خشکسالی در بازه زمانی سه ماهه

ضریب همبستگی شاخصهای خشکسالی در بازه زمانی ششماهه

ضریب همبستگی شاخصهای خشکسالی در بازه زمانی دوازده ماهه
** همبستگی در سطح  0/01معنادار است.
مآخذ :نگارندگان

شکل  :2ضرایب همبستگی شاخصهای مختلف خشکسالی در بازههای زمانی مختلف
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بررسی نوسانات شاخصهای خشکسالی
در ادامه تحلیل بهمنظور مقایسه تطبیقی سه شاخص  ZSI ،SPIو  CZIدر طول دوره آماری  1998 -2012نمودار
نوسانات سه شاخص در سه بازه زمانی برای ایستگاه زاهدان رسم شد .بر اساس شکل ( )3نوسانات سه شاخص
خشکسالی در بازه زمانی سه ماهه نشان میدهد که خشکسالی شدید را دو شاخص  SPIو  CZIدر سالهای ،2000
 2004 ،2001و  2008نشان میدهند و خشکسالی بسیار شدید را فقط شاخص  SPIدر سال  2004و  2008به ثبت
رسانده است .این در حالی است که هیچگونه خشکسالی شدید و بسیار شدیدی بهوسیله شاخص  ZSIگزارش نشده
است.

مآخذ :نگارندگان

شکل  :3نمودار نوسانات شاخصهای خشکسالی در بازه زمانی سه ماهه ()1998-2012

طبق نتایج بهدستآمده از نوسانات شاخصهای خشکسالی در بازه زمانی ششماهه شکل ( ،)4خشکسالی شدید در
سالهای  1998بهوسیله شاخص  ،SPIسال  2000و  2001بهوسیله شاخصهای  SPIو  ،CZIسال  2003بهوسیله
شاخص  ،SPIسال  2004بهوسیله شاخص  CZIو سال  2008بهوسیله شاخصهای  SPIو  CZIگزارش شده است که
خشکسالیهای ثبت شده در سال  2001بهوسیله شاخص  4 ،SPIماه و بهوسیله شاخص  2 ،CZIماه به طول انجامیده
است .خشکسالی بسیار شدید در بازه زمانی ششماهه همانند بازه زمانی سهماهه فقط بهوسیله شاخص  SPIبه ثبت
رسیده است که بر طبق نتایج در سال  2004رخداده و این روند  2ماه تکرار شده است .آنچه بیش از همه به چشم
میخورد عدم گزارش خشکسالی شدید و بسیار شدید بهوسیله شاخص  ZSIاست.
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مآخذ :نگارندگان

شکل  :4نمودار نوسانات شاخصهای خشکسالی در بازه زمانی شش ماهه ()1998-2012

شکل ( )5نوسانات شاخصهای خشکسالی در بازه زمانی دوازده ماهه را برای ایستگاه زاهدان نشان میدهد .طبق
نتایج بهدستآمده خشکسالی شدید بهوسیله شاخص  SPIدر سال  2000ده ماه به طول انجامیده است .در سال 2001
هفت ماه ،در سال  2003ده ماه و در سال  2005به مدت چهار ماه تکرار شده است .همچنین بر اساس شاخص CZI

سالهای  2003 ،2002 ،2001 ،2000و  2005خشکسالی شدید رخداده است که در سال  2000هفت ماه ،در سال
 2001چهار ماه ،در سال  2002یک ماه ،در سال  2003هشت ماه و در سال  2005به مدت به مدت دو ماه این روند
تکرار شده است .همچنین خشکسالی بسیار شدید در سال  2000و  2001بهوسیله شاخصهای  SPIو  CZIبه ثبت
رسیده است که در سال  2000شاخص  SPIیک ماه ،شاخص  CZIسه ماه و در سال  2001شاخصهای  SPIو  CZIبه
مدت دو ماه این روند را تجربه کردهاند .بر اساس نتایج بهدستآمده هر چه دورههای زمانی افزایش مییابد شاخص CZI
تمایل بیشتری برای نشان دادن وضعیت خشکسالی شدید و بسیار شدید از خود نشان میدهد .ضمن اینکه شاخص ZSI

در هیچکدام از دورههای زمانی وضعیت خشکسالی شدید و بسیار شدید را گزارش نکرده است لذا از حساسیت کمتری
برای نشان دادن د.رههای خشک نسبت به سایر شاخصها برخوردار است.
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مآخذ :نگارندگان

شکل  :5نمودار نوسانات شاخصهای خشکسالی در بازه زمانی دوازده ماهه ()1998-2012

نمودار درصد فراوانی
در شکل ( )6درصد فراوانی ماههای خشک به تفکیک شدت خشکسالی بهوسیله شاخصهای مختلف خشکسالی با
مقیاسهای زمانی متفاوت نشان میدهد .طبق نتایج بهدستآمده مقادیر فراوانی شاخصها از بازه زمانی سه ماهه تا
دوازده ماهه رو به کاهش است .همچنین با افزایش شدت خشکسالی ،درصد وقوع آن نیز کاهش یافته که علت این
وضعیت ناشی از سهم زیاد خشکسالی ضعیف نسبت به سایر مشخصات دورههای خشک است.

مآخذ :نگارندگان

شکل  :6نمودار درصد فراوانی شاخصهای خشکسالی در بازههای زمانی مختلف
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نتیجهگیری
خشکسالی دوره طوالنی مدت از کمبود آب است و معموالً زمانی که بارش قابل توجهی در یک منطقه ،در یک بازه
زمانی پایدار ،رخ ندهد اتفاق میافتد .کاهش عملکرد مراتع ،کاهش تولید محصوالت زراعی ،کاهش منابع آب کشاورزی و
شرب و  ...و در نهایت اثرات سوء زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی از آثار زیانبار این پدیده به شمار میآیند در یک
مطالعه انجام شده در زمینه شدت و وسعت خشکسالیهای ایران طی دوره آماری  40ساله مختوم به سال 2003
مشخص شده است که در سال آبی  1999-2000بیش از  96درصد گستره ایران در سیطره خشکسالی قرار داشته است.
عالوه بر این ،بیش از دو خشکسالی گسترده دیگر در سالهای  1970-1971و  1988-1989اتفاق افتاده است که به
ترتیب  82/21و  92/05درصد مساحت کشور را در بر گرفته است .از مقایسه نوسانات شاخصهای خشکسالی این نتیجه
به دست آمد که سالهای  2008 ،2005 ،2004 ،2003 ،2002 ،2001 ،2000خشکسالی شدید و سالهای ،2000
 2004 ،2001و  2008خشکسالی بسیار شدید رخداده است .از دیگر نتایج این پژوهش میتوان به کاهش درصد فراوانی
شاخصهای خشکسالی با افزایش بازه زمانی اشاره کرد که شاخص  ZSIدرصد باالی فراوانی را به خود اختصاص داده
است .همچنین برای پی بردن به رابطه بین شاخصها ضریب همبستگی تمام شاخصها در سه بازه زمانی سه ،شش و
دوازده ماهه به دست آمد که نتایج نشان داد که هر چه بازه زمانی افزایش مییابد هماهنگی سه شاخص جهت پایش
خشکسالی در زاهدان افزایش مییابد .هماهنگی در رفتار این سه شاخص را میتوان در بررسی نوسانات مشاهده کرد که
بهطور کلی شاخص  SPIنسبت به شاخصهای  ZSIو  CZIخشکسالی را بهتر نشان میدهد .همچنین شاخص ZSI

بیشترین درصد خشکسالی کلی را نسبت به شاخص  SPIو  CZIدر همه بازههای زمانی داشته است که علت آن سهم
زیاد این شاخص در وضعیت خشکسالی ضعیف و متوسط شد
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