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ارزیابی خشكسالی هواشناسی در ایران با استفاده از شاخص «استانداردشدة بارش
و تبخير-تعرق (»)SPEI
سحر تاجبخش ،*1نسرين عيسيخاني 2و امين فضل كاظمي

3

 .1دکتری ،مدیر توسعه کاربردهای هواشناسی ،سازمان هواشناسی کشور ،تهران ،ایران
 .2دانشآموخته کارشناسی ارشد ،کارشناس مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی کشور ،تهران ،ایران
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد ،کارشناس مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی کشور ،تهران ،ایران
(دریافت ،93/4/10 :پذیرش نهایی)94/3/12 :

چكيده
این تحقیق به بررسی اثر عوامل دما ،بارش و تبخیر–تعرق در تعیین خشکسالی میپردازد .مجموع این تأثیرات در شاخص
استانداردشدة بارش وتبخیر -تعرق ارزیابی شدهاند .از این رو در این مقاله کوشش شده است تا با مطالعة موردی در یک دورة
یکساله (چهار فصل) ،خشکسالی کشور به کمک این شاخص (به صورت سهماهه) بررسی شود .دادههای دما و بارش برای تعیین
ناهنجاریها و شاخص خشکسالی استانداردشدة بارش وتبخیر-تعرق در دورة مورد نظر از سازمان هواشناسی کشور دریافت شده
است .نتایج این تحقیق نشان میدهد که عامل تبخیر–تعرق ،نقش مؤثری در تغییر شدت خشکسالی دارد ،به گونهای که با وجود
افزایش (کاهش) بارش در مقایسه با میانگین بلندمدت بهویژه در بخشهای جنوبی کشور ،به علت افزایش (کاهش) تبخیر–تعرق،
شدت خشکسالی افزایش (کاهش) یافته است .بنابراین از آنجا که خشکسالی پدیدهای وابسته به چند متغیر است ،به نظر میرسد
در کنار عامل بارش ،میتوان عامل تبخیر–تعرق را بهویژه برای بخشهای جنوبی کشور و فصلهای گرم سال لحاظ کرد.
واژههای کليدی :پتانسیل تبخیر-تعرق ،خشکسالی ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،شاخص استانداردشدة بارش وتبخیر-تعرق

 .1مقدمه
خشكسالي از علل طبيعي اصلي خسارت در حوزههاي

صورت گرفتهاند.

كشاورزي ،اقتصاد و محيط زيست است (برتون و

نتايج تحقيقات تأييد كرده كه عوامل زيادي مانند

همكاران1978 ،؛ ويل هيت و گالنتز1985 ،؛ ويل هيت،

بارندگي ،دما ،تبخير و رطوبت نسبي ،بر وقوع ،شدت و

 .)1993تعيين كمي ويژگيهاي شدت ،بزرگي و تداوم

تداوم خشكسالي تأثير ميگذارند .مك كي و همكاران

خشكسالي به صورت عيني بسيار مشكل است .از اين رو

( )1993بهروشني اين ويژگي بنيادي خشكسالي را با

تالش زيادي براي توسعة روشهاي واكاوي و پايش

توجه به منابع قابل استفادة آب شامل رطوبت خاك،

خشكسالي صورت گرفته است كه شاخصهاي عيني

آبهاي سطحي ،ذخيرة برف و ذخاير مخازن آب تشريح

بيشترين سهم را داشتهاند .اما با توجه به مفهوم ذهني

كردهاند.

خشكسالي ،تعريف يك شاخص واحد و جهاني براي

برخي مطالعات متغيربودن اين شاخص را هنگام

آن بسيار مشكل است (هيم .)2002 ،در سالهاي متمادي

لحاظكردن برخي فراسنجهاي ديگر از جمله رطوبت

تالشهاي زيادي براي معرفي ،توسعه يا بهبود

خاك ،تخلية رودخانهها ،ذخاير مخازن ،فعاليتهاي

شاخصهاي خشكسالي صورت گرفته است (دو پيساني

گياهي و توليد محصول در مقياسهاي زماني مختلف

و همكاران1998 ،؛ كيانتاش و دراكوژ2002 ،؛گنزااس و

نشان ميدهد (زاالي و همكاران2000 ،؛ سيمز و

والدز2006 ،؛ كيانتاش و داركوژ2004 ،؛ ولز2003 ،؛

همكاران2002 ،؛ جونز و موبرگ2003 ،؛ ويسنت سرانو

تساگيرز و همكاران .)2007 ،بيشتر مطالعات در زمينة

و لوپز2005 ،؛ ويسنت سرانو2006 ،؛ پتال و همكاران،

واكاوي و پايش سامانهها با استفاده از شاخص شدت

2007؛ ويسنت سرانو2007 ،؛ خان و همكاران.)2008 ،

خشكسالي پالمر بر اساس معادلة تعادل رطوبت خاك يا

انتقاد اصلي به اين شاخص اين است كه محاسبات تنها بر

شاخص استانداردشدة بارش بر اساس احتماالت بارش

پاية دادة بارش انجام ميگيرد و ديگر متغيرها از جمله دما،

*نگارنده رابط:

E-mail: sahartajbakhsh@gmail.com
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تبخير و تعرق ،سرعت باد و ظرفيت نگهداري آب داخل

خشكسالي بر اساس شاخص ديگري به نام شاخص

خاك در نظر گرفته نميشود .با وجود اين مطالعات نشان

استانداردشدة بارش و تبخير-تعرق (كه از اين پس

ميدهد كه بارش مهمترين عامل در تعيين آغاز ،شدت و

بهصورت  SPEIدر متن مقاله ميآيد) فرمولبندي شده

خاتمة خشكساليهاست (چانگ و كلوپا1998 ،؛ هيم،

كه در آن سه متغير بارش ،دما و پتانسيل تبخير-تعرق

 .)2002هو و ويلسون ( )2000نقش بارش و دما را در

( )PET( )Potential of evapotranspirationلحاظ شده

شاخص پالمر ارزيابي كردند و دريافتند كه اين شاخص

است .اين شاخص حساسيت شاخص پالمر به تغييرات نياز

بهطور تقريبي به تغييرات مشابه در بزرگي هر دو پارامتر

تبخير (بر اساس افتوخيز دما) را با محاسبات ساده و

پاسخ مساوي ميدهد .آبراموپولوس و همكاران ()1988

طبيعت چندمقياسي شاخص استانداردشدة بارش تركيب

با استفاده از مدل گردش عمومي نشان دادند كه تا 80

ميكند .بنابراين ميتواند هر دو ويژگي شاخصهاي

درصد بارش با تبخير و تعرق از دسترس خارج ميشود.

( SPI )Standard Precipitation Indexو  PDSIرا داشته

آنها همچنين دريافتند كه تأثيرات افزايش دما در تشديد

باشد .اين شاخص بهويژه براي مطالعة آشكارسازي ،پايش

خشكشدن به مراتب بيشتر از كاهش بارش است كه

و شناسايي نتايج گرمايش جهاني دربارة شرايط

ميتواند نقش مؤثر دما را در تقويت يا تضعيف

خشكسالي پايهريزي شده است .با اين نگرش در اين

خشكسالي تأييد كند .برخي مطالعات اثر خشكسالي

تحقيق نيز كوشش شده است با استفاده از شاخص ،SPEI

ناشي از افزايش دما را بر محصوالت كشاورزي بهوضوح

نقش بارش ،دما و تبخير-تعرق در مطالعة موردي

نشان ميدهد ( مارتينز و همكاران.)2008 ،

خشكسالي سال  2012براي مناطق مختلف كشور

خشكساليهاي ناشي از افزايش دما در اروپاي مركزي

بهصورت فصلي ارزيابي شود.

در تابستان  2003از بديهيترين اين موارد است (ربتز و
همكاران.)2006 ،
روند افزايش دما در سالهاي اخير (جونز و موبرگ،

 .2معرفي شاخص استانداردشدة بارش و تبخير-تعرق
()SPEI

 )2003و مدلهاي تغيير اقليم ،افزايش درخور مالحظة دما

اين شاخص اولين بار توسط ويسنت سرانگو و همكاران

را در قرن  21تأييد ميكنند(سلومون و همكاران.)2007 ،

( )2009معرفي شد SPEI .شاخصي چندكميتي است كه

اين امر ميتواند به افزايش وقوع خشكسالي بينجامد

در آن دادههاي بارش و دما با يكديگر تركيب ميشوند.

(شفيلد و وود .)2008 ،دوبروفسكي و همكاران نيز

محاسبات آن مشابه شاخص استانداردشدة بارش است .در

( )2008نشان دادند كه آثار خشكسالي ناشي از گرماي

شاخص استانداردشدة بارش دادههاي ورودي مقادير

پيشبينيشده در مدلهاي اقليمي بهروشني در شاخص

بارش ماهانه يا هفتگي است ،اما در  SPEIمقادير ماهانه يا

( PDSI )Palmer Drought Severity indexديده

هفتگي اختالف بارش و  PETاستفاده ميشود .اين در

ميشود ،در حالي كه شاخص استانداردشدة بارش،

واقع معرف برقراري تعادل اقليمي آب است كه در

تغييرات مشهودي را در وقوع خشكسالي نشان نميدهد.

محاسبة  SPEIدر نظر گرفته شده است .گام اول براي

بنابراين استفاده از شاخصهاي خشكسالي دربرگيرندة

محاسبة  PETبه علت محاسبة پارامترهاي گوناگون شامل

دادههاي دما در فرمول (مانند شاخص پالمر) ،بهويژه براي

دماي سطح زمين ،رطوبت ،تابش ورودي به خاك ،فشار

كاربردهايي كه بر اساس پيشبينيهاي اقليمي هستند،

بخار آب و شارهاي گرماي نهان و محسوس جو نزديك

مناسبتر است .اما در شاخص پالمر ضرورت اصل

زمين ،مشكل است (آلن و همكاران .)1998 ،روشهاي

چندكميتيبودن براي ارزيابي خشكسالي در سيستمهاي

ديفرانسيلي مقدار تبخير و تعرق از پارامترهاي

آبشناسي متفاوت و مقادير گوناگون انواع مختلف

اندازهگيريشده در ايستگاههاي هواشناسي بهصورت

خشكسالي در نظر گرفته نشده است .از اين رو

غيرمستقيم برآورد ميشود .با توجه به دادههاي موجود و
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ارزيابي خشكسالي هواشناسي در ايران با استفاده...

در دسترس ،روشهاي فيزيكي(روش پن من–مونتيت؛

كالسيك ابراموويتز و تگان ( )1965در ادامه آمده است:

 )PMيا روشهاي تجربي براي محاسبة  PETبا

𝑆𝑃𝐸𝐼 = 𝑊 −

پارامترهاي كمتر ،استفاده ميشود .ماوروماتيس ()2007

𝐶0 +𝐶1 𝑊+𝐶2 𝑊 2

()7

1+𝑑1 𝑊+𝑑2 𝑊 2 +𝑑3 𝑊 3

نشان داد كه استفاده از روشهاي ساده يا پيچيده براي

كه در آن،

محاسبة  PETدر تعيين شاخص  PDSIنتايج مشابهي

بيشترشدن مقادير تعيينشدة  Dاست .مقادير  𝐶1 ،𝐶0و

دارند ،از اين رو ويسنت سرانو و همكاران ( )2009از

و همچنين  𝑑2 ،𝑑1و  𝑑3ثابت هستند .ميانگين مقادير

سادهترين روش استفاده كردهاند كه توسط تورنث ويت

 SPEIصفر و انحراف استاندارد معادل  1است .شاخص

( )1948معرفي شده است .در اين تحقيق نيز از همين

 SPEIيك متغير استاندارد شده است ،بنابراين ميتواند با

روش براي محاسبة  PDSIاستفاده شده است .بر اساس

ساير مقادير  SPEIدر مكان و زمان مقايسه شود .مقدار

𝑚 𝑇10

()1

) ,

𝐼

( 𝐾𝑃𝐸𝑇 = 16

كه در آن T ،معرف دماي ماهانة ميانگين (درجة
سانتيگراد) است و  mضريب وابستگي به  Iو به شرح
رابطه ( )2ميباشد:

احتمال تجمعي  Dاست.
 .3دادهها و روش
دادههاي مجموع بارش و دماي ميانگين از سازمان

𝐼 𝑚 = 6.75 × 10−7 𝐼3 − 7.71 × 10−5 𝐼2 + 1.79 × 10−2

هواشناسي كشور دريافت شدهاند كه به  103ايستگاه

i

سينوپتيك در سراسر كشور مربوط هستند .دورة آماري

همچنين  Iشاخص گرما يا مجموع شاخص  12ماهة
است و  iاز رابطه ( )3محاسبه مي شود:
,

()3

𝑇 1.514

) (=𝑖
5

و  Kيك ضريب تصحيحي بر حسب ماه و عرض جغرافيايي
است كه به صورت رابطه ( )4محاسبه شده است:
)

()4

𝑀𝐷𝑁

𝑁

30

12

() ( = 𝐾

كه در آن NDM ،تعداد روزهاي يك ماه و  Nبيشينة
تعداد ساعتهاي تابش است.
به اين ترتيب با در دست داشتن مقدار  PETاختالف بين
بارش و بارش ) (Pو  PETبراي ماه iاُم به دست ميآيد.
()5

𝑖𝑇𝐸𝑃 𝐷𝑖 = 𝑃𝑖 −

محاسبة  SPEIبه توزيع سه پارامتري نياز دارد .تابع توزيع
احتمال سريهاي  Dبر اساس رابطة ( )6است:
𝛽 −1

()6

𝐶2

 SPEIمعادل صفر به معناي مقادير منطبق با  50درصد

اين روش:

()2

)𝑃(𝑊 = √−2ln

براي

𝑃 ≤ 0.5

و  Pاحتمال

] )

𝛼
𝛾𝑥−

( 𝐹(𝑥) = [1 +

ايستگاهها بين  25تا  30سال است كه اطالعات  24ايستگاه
به دورة  25ساله ( 1987تا  )2011و اطالعات ساير
ايستگاهها به دورة  30ساله ( 1982تا  )2011مربوط است.
از نرمافزار  ArcMap9.3براي ترسيم نقشهها استفاده شده
است .درونيابي نقشهها با

روش Inverse Distance

) Weighted (IWDانجام گرفته است .براي محاسبة
شاخص استانداردشدة بارش-تبخير و تعرق ابتدا مجموع
بارش براي دورة مورد نظر (يك ماهه ،سه ماهه) براي هر
ايستگاه در سال مورد نظر تعيين شد .سپس تبخير-تعرق
مرجع و بارش به روش تورن ويث براي هر ايستگاه
محاسبه شد .در اين مرحله ميتوان از ساير روشها از
جمله پنمن-مونتيث ،هارگيوز و روشهاي ديگر نيز
استفاده كرد .سپس مجموع تبخير -تعرق پتانسيل در بازة
زماني مورد نظر براي هر ايستگاه در سال مورد نظر از

كه در آن 𝛽 ،𝛼 ،و 𝑥 به ترتيب پارامترهاي مقياس ،شكل

مجموع بارش بهدستآمده كسر و به اين ترتيب چولگي

و مبدأ براي مقادير  Dهستند (سينگ و همكاران.)1993 ،

دادهها محاسبه شد .ضمن اينكه ميانگين و انحراف معيار

مقادير ) F(xبراي سري  Dدر مقياسهاي زماني مختلف

دادهها در همين مرحله تعيين شدند .چنانچه چولگي

بهخوبي با مقادير تجربي ديدبانيشدة ) F(xهمخواني

دادهها به راست باشد ،تابع گاماي سه پارامتري از روي

دارد .به اين ترتيب  SPEIميتواند بهسادگي از مقادير

فرمولهاي مرتبط برازش داده شده و چنانچه چولگي به

استانداردشدة ) F(xمحاسبه شود .براي مثال تقريب

چپ باشد ،شاخص  Aبه صورت

A=P-PETmax
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تعريف ميشود .بيشترين مقدار در دادههاي گزارششده

هرمزگان نيز از افزايش قابل توجهي حكايت دارد .ساير

به عنوان بيشينة آن پارامتر براي ايستگاه منظور ميشود.

مناطق كشور كموبيش كاهش تبخير را نشان ميدهد

در اين حالت همة دادهها از مقدار بيشينه كسر و جايگزين

(شكل -1ج) كه ميتواند در تعيين شدت خشكسالي

دادة مورد نظر ميشود .با اين روش در اين حالت نيز

كشور در اين فصل تأثيرگذار باشد؛ به گونهاي كه در

چولگي به راست منحرف ميشود .سپس با فرض  nتعداد

سيستان و بلوچستان و يزد با وجود كاهش درخور مالحظة

دادة بارش و شمارة ترتيبي  ،mاحتمال مقدار بارش

بارش ،شدت خشكسالي در حد نرمال و خفيف است.

محاسبه و به كمك اين احتمال و تابع معكوس تابع گاما،

در استان هرمزگان نيز كاهش بارش و افزايش تبخير-

بارش متناظر گاما تعيين شد .بار ديگر احتمال

تعرق به افزايش شدت خشكسالي انجاميده

بهدستآمده ،به تابع نرمال معكوس با ميانگين و انحراف

است(شكل-1د).

معيار بهدستآمده برده شده و بارش متناظر محاسبه شد.
اكنون بارش گزارش شده از ايستگاه ،بارش مرحلة گاما
و بارش هنجارشده براي هر ايستگاه در دسترس است .به
اين ترتيب ميتوان تابع چگالي احتمال بارش ايستگاه و
تابع تجمعي متناظر با تابع چگالي احتمال را محاسبه كرد
و پس از هنجارش ،شاخص استانداردشدة بارش-تبخير
محاسبه ميشود.

از موارد مشهود اين فصل ميتوان به افزايش بيش از 80
درصدي بارش در اصفهان ،شرق هرمزگان ،سيستان و
بلوچستان و خراسان جنوبي و كاهش بيش از  80درصدي در
استانهاي فارس ،كرمان ،خوزستان ،مازندران و غرب
هرمزگان اشاره كرد (شكل -2ب) .پارامتر ناهنجاري تبخير-
تعرق (شكل -2ج) افزايش شايان مالحظهاي در استان
هرمزگان دارد و در استانهاي خوزستان و نوار شمالي نيز تا

 .4نتايج و بحث
در اين بخش با توجه به ناهنجاري دما ،بارش و تبخير-
تعرق نسبت به ميانگين بلندمدت ،شاخص فصلي

فصل بهار

SPEI

در مناطق مختلف كشور ارزيابي شده است.
فصل زمستان
همانگونه كه در شكل-1الف ديده ميشود ،بهطور
مشخص ،در بخشهايي از استانهاي چهارمحال و

حدود  40درصد بيش از نرمال است .اين پارامتر در نيمة شرقي
كشور به كمتر از 40تا  80درصد نرمال رسيده است .شاخص
 SPEIنشان ميدهد در مناطقي كه شاخص ناهنجاري تبخير-
تعرق افزايش دارد (كرمان) ،با وجود كاهش شديد بارش،
خشكسالي مشاهده نميشود و در استانهاي هرمزگان،
مازندران و خوزستان با كاهش ناهنجاري تبخير-تعرق و
كاهش بارش ،خشكسالي افزايش يافته است (شكل -2د).

بختياري و اصفهان دما بيش از  40درصد نسبت به ميانگين

فصل تابستان

افزايش نشان ميدهد .در بخشهايي از استانهاي زنجان،

الگوهاي سه ماهة منتهي به سپتامبر (تابستان) مطابق

كردستان ،خراسان رضوي و قزوين كاهش  100درصدي

شكلهاي  3هستند .نكتة شايان توجه در الگوي  SPEIاين

دما مشاهده ميشود .از نظر بارش (شكل -1ب) به جز در

فصل (شكل -3د) ،ترسالي ضعيف تا متوسط استانهاي

استان همدان كه بارشها بيش از  80درصد بيشتر از

يزد ،خراسان رضوي و جنوبي است .در حالي كه انتظار

ميانگين بلندمدت است ،در ساير مناطق بارشها در حد

ميرفت با كاهش  60تا  80درصدي بارش ،خشكسالي

نرمال و كمتر از آن است .بيشترين كاهش در حاشية

شديد رخ دهد ،اما به نظر ميرسد اثر كاهش تبخير–

جنوب شرق ايران و استان يزد ديده ميشود كه به بيش

تعرق (شكل -3ج) موجب تعديل خشكسالي در اين

از  80درصد كاهش يافته است .در استانهاي كرمانشاه،

منطقه شده است (شكل -3د) .در جنوب خوزستان،

لرستان و اصفهان هم بهصورت نقطهاي كاهش  60تا 70

بوشهر و هرمزگان عالوه بر كاهش بارش ،افزايش تبخير-

درصدي بارش محسوس است .تبخير-تعرق در استان

تعرق نيز مشاهده شده است كه دليل محكمي براي
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خزر تا حدود  60درصد نسبت به ميانگين افزايش نشان
ميدهد .از سوي ديگر در بيشتر حاشية شرق و جنوب

فصل پاييز

شرق كشور كاهش اين شاخص تا  60درصد به چشم

نقشههاي ناهنجاري دما در فصل پاييز ( 2012سه ماهة

ميخورد ،بهگونهاي كه در جنوب سيستان و بلوچستان،

منتهي به سپتامبر  )2012از افزايش دما ( 40درصد و بيشتر)

تبخير و تعرق به بيش از  60درصد ميانگين بلندمدت

در حاشية شمال غرب كشور حكايت دارد كه در شكل

كاهش يافته است (شكل -4ج) .مجموعة اين عوامل

-3الف ديده ميشود .بارشها در برخي نقاط استانهاي

موجب شدهاند كه شاخص خشكسالي (شكل -4د) در

سيستان و بلوچستان و خراسان شمالي بيش از 80درصد

جنوب شرق كشور با وجود كمبود بارش درخور مالحظه

كمتر از نرمال است .در نواحي مركزي ايران شامل

(اما به علت كاهش تبخير و تعرق) ،ترسالي ضعيفي را در

استانهاي يزد ،اصفهان ،چهارمحال و بختياري و

اين منطقه نشان دهد .همچنين موجب شده است در غرب

كهگيلويه وبويراحمد بارشها در مقايسه با نرمال بيش از

درياي خزر به علت كاهش بارش و افزايش تبخير-تعرق،

 80درصد افزايش نشان ميدهند (شكل -4ب) .شاخص

خشكساليهاي متوسط و در خراسان جنوبي و جنوب

ناهنجاري تبخير-تعرق هم در استانهاي هرمزگان و

خراسان رضوي با افزايش بارش و كاهش تبخير-تعرق،

بوشهر بيش از  80درصد و در برخي نقاط حاشية درياي

ترسالي متوسط نقطهاي ايجاد شود (شكل -4د).

(الف)

(ج)

(ب)

(د)

شكل ( .1الف) ناهنجاری دما (درصد) نسبت به ميانگين برای سه ماه منتهي به مارس ( ،2012ب) ناهنجاری بارش (ميليمتر) نسبت به ميانگين برای سه ماه
منتهي به مارس ( ،2012ج) ناهنجاری تبخير-تعرق نسبت به ميانگين برای سه ماه منتهي به مارس  2012و (د) شاخص  SPEIبرای سه ماه منتهي
به مارس .2012
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(الف)

(ج)

(ب)

(د)

شكل ( .2الف) ناهنجاری دما (درصد) نسبت به ميانگين برای سه ماه منتهي به ژوئن ( ،2012ب) ناهنجاری بارش (ميليمتر) نسبت به ميانگين برای سه ماه منتهي به ژوئن ،2012
(ج) ناهنجاری تبخير-تعرق نسبت به ميانگين برای سه ماه منتهي به ژوئن  2012و (د) شاخص  SPEIبرای سه ماه منتهي به ژوئن .2012

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شكل ( .3الف) ناهنجاری دما نسبت به ميانگين بلندمدت برای سه ماه منتهي به سپتامبر ( ،2012ب) ناهنجاری بارش نسبت به ميانگين بلندمدت برای سه ماه منتهي به سپتامبر
( ،2012ج) ناهنجاری تبخير-تعرق نسبت به ميانگين بلندمدت برای سه ماه منتهي به سپتامبر  2012و (د) شاخص  SPEIبرای سه ماه منتهي به سپتامبر.2012
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(الف)
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(ب)

(د)

(ج)

شكل ( .4الف) ناهنجاری دما نسبت به ميانگين بلندمدت برای سه ماه منتهي به دسامبر ( ،2012ب) ناهنجاری بارش نسبت به ميانگين بلندمدت برای سه ماه
منتهي به دسامبر ( ،2012ج) ناهنجاری تبخير -تعرق نسبت به ميانگين بلندمدت برای سه ماه منتهي به دسامبر  2012و (د) شاخص  SPEIبرای سه
ماه منتهي به دسامبر .2012

 .5نتيجهگيری

در فصل تابستان با كاهش بارش در نوار جنوبي كشور و

در اين مقاله به منظور بررسي تأثير شاخص تبخير -تعرق

افزايش تبخير-تعرق ،شدت شاخص خشكسالي در

در مطالعات خشكسالي ،شاخص خشكسالي  SPEIدر

مناطق گفتهشده ،شديد و بسيار شديد محاسبه شده است

سال  2012مطالعه شده است .اين شاخص عالوه بر اثر

(شكل -3د) و در بخشهاي شرقي كشور با وجود كاهش

بارش ،نقش پارامتر تبخير–تعرق را نيز در معادالت لحاظ

شديد بارش نسبت به ميانگين بلندمدت (شكل -3ب) ،به

كرده و به نظر ميرسد ميتواند براي بررسي خشكسالي

علت كاهش تبخير-تعرق ،خشكسالي گزارش نشده

مفيدتر باشد .نتايج اين بررسي موردي نشان ميدهد كه

است (شكل -3د) .الگوهاي فصل پاييز نيز تأثيرات پارامتر

در فصل زمستان (جز در استان هرمزگان و جنوب سيستان

تبخير-تعرق را در بروز خشكساليها تأييد ميكند ،به

و بلوچستان) به علت كاهش محسوس دما ،تأثيرات

گونهاي كه در مناطق مركزي و هرمزگان با وجود افزايش

تبخير-تعرق چندان درخور توجه نيست .در فصل بهار

بارشها نسبت به ميانگين بلندمدت (شكل -4ب) و

نقش عامل تبخير-تعرق مشهود است ،به گونهاي كه در

كاهش تبخير-تعرق (شكل -4ج) ترسالي حاكم شده

برخي استانها مانند فارس با وجود كاهش چشمگير

است (شكل -4د).

بارش ،به علت تبخير و تعرق كم ،خشكسالي چنداني

به اين ترتيب به نظر ميرسد با توجه به موقعيت

ديده نميشود و در استانهاي خوزستان و مازندران با

جغرافيايي كشور ايران (مناطق خشك و نيمهخشك)

وجود بارشهاي بيشتر از نرمال و تبخير-تعرق قابل توجه،
خشكسالي مشاهده ميشود (شكلهاي -2ب تا -2د).

شاخص تبخير–تعرق بهويژه در فصلهاي گرم سال در
بيشتر نقاط كشور بهخصوص بخشهاي جنوبي ايران در

1394  تابستان،2  شماره،41  دوره،فيزيك زمين و فضا

.مانند تبخير–تعرق را در بر ميگيرند
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 اين مطالعه.تعيين شدت خشكساليها تأثيرگذار است
 درصد و50 نشان ميدهد كه مقادير كاهش بيش از

تشکر و قدرداني

 درصد اين پارامتر ميتواند در شدت60 افزايش بيش از

نويسندگان اين مقاله بدين وسيله مراتب تقدير و تشكر

 از اين رو به نظر.خشكسالي نقش مهمي داشته باشد

خود را از سازمان هواشناسي كشور براي در اختيار

،ميرسد بهتر است در تعيين و بررسي خشكساليها

قراردادن دادههاي دما و بارش در دورة آماري مورد نظر

بهويژه در مناطق گرم وخشك كشور از شاخصهايي

.اعالم ميدارند

 ساير پارامترهاي جوي،استفاده شود كه عالوه بر بارش

مراجع
Abramopoulos, F., Rosenzweig, C. and
Choudhury, B., 1988, Improved ground
hydrology calculations for global climate
models (GCMs): soil water movement and
evapotranspiration, J. Climate, 1, 921-941.
Abramowitz, M. and Stegun, I. A., 1965,
Handbook of mathematical functions, with
formulas, graphs, and mathematical tables,
Dover Publications, 1046 pp.
Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D. and Smith,
M.,
1998,
Crop
evapotranspiration:
guidelines for computing crop water
requirements, FAO Irrigation and Drainage
Paper, 56, 300 pp.
Burton, I., Kates, R. W. and White, G. F., 1978,
The Environment as Hazard, Oxford
University Press, 240 pp.
Chang, T. J. and Cleopa, X. A., 1998, A proposed
method for drought monitoring, Water
Resour. Bull., 27, 275-281.
Dubrovsky, M., Svoboda, M. D., Trnka, M.,
Hayes, M. J., Wilhite, D. A., Zalud, Z. and
Hlavinka, P., 2008, Application of relative
drought indices in assessing climate-change
impacts on drought conditions in Czechia,
Theor. Appl. Climatol., 96, 155-171.
Dupisani, C. G., Fouche´, H. J. and Venter, J. C.,
1998, Assessing rangeland drought in South
Africa, Agric. Syst., 57, 367-380.
Gonza´ lez, J. and Valde´s, J. B., 2006, New
drought frequency index: definition and
comparative performance analysis, Water
Resour.
Res.,
42,
W11421,
doi:
10.1029/2005WR004308.
Heim, R. R., 2002, A review of twentieth-century
drought indices used in the United States,
Bull. Amer. Meteor. Soc., 83, 1149-1165.
Hu, Q. and Willson, G. D., 2000, Effect of
temperature anomalies on the Palmer drought
severity index in the central United States,
Int. J. Climatol., 20, 1899-1911.
Jones, P. D. and Moberg, A., 2003, Hemispheric
and large-scale surface air temperature
variations: an extensive revision and an
update to 2001, J. Climate, 16, 206-223.
Keyantash, J. A. and Dracup, J. A., 2004, An
aggregate drought index: assessing drought

severity based on fluctuations in the
hydrologic cycle and surface water storage,
Water Resour. Res., 40, W09304, doi:
10.1029/2003WR002610.
Keyantash, J. A. and Dracup, J. A., 2002, The
quantification of drought: an evaluation of
drought indices, Bull. Amer. Meteor.Soc., 83,
1167-1180.
Khan, S., Gabriel, H. F. and Rana, T., 2008,
Standardized precipitation index to track
drought and assess impact of rainfall on
watertables in rrigation areas, Irrig. Drain.
Syst., 22, 159-177.
Martinez, J., Lopez, B. C., Adell, N., Badiella, L.
and Ninyerola, M., 2008, Twentieth century
increase of Scots pine radial growth in NE
Spain shows strong climate interactions,
Global Change Biology, 14, 2868-2881.
Mavromatis, T., 2007, Drought index evaluation
for assessing future wheat production in
Greece, Int. J. Climatol., 27, 911-924.
McKee, T. B., Doesken, N. J. and Kleist, J.,
1993, The relationship of drought frequency
and duration to time scales, Preprints, Eighth
Conf. on Applied Climatology, Anaheim,
CA, Amer. Meteor. Soc., 179-184.
Patel, N. R., Chopra, P. and Dadhwal, V. K.,
2007, Analyzing spatial patterns of
meteorological drought using standardized
precipitation index, Meteor. Appl., 14, 329336.
Rebetez, M., H. Mayer, O. Dupont, and Menzel,
A., 2006, Heat and drought 2003 in Europe: a
climate synthesis, Ann. For. Sci., 63, 569577.
Sheffield, J. and Wood, E. F., 2008, Projected
changes in drought occurrence under future
global warming from multi-model, multiscenario, IPCC AR4 simulations, Climate
Dyn., 31, 79-105.
Sims, A. P., dutta, D., Nigoyi, S. and Raman, S.,
2002, Adopting drought indices for
estimating soil moisture: a North Carolina
case study, Geophys. Res. Lett., 29, 1183.
doi:10.1029/2001GL013343.
Singh, V. P., Guo, H. and Yu, F. X., 1993,
Parameter estimation for 3-parameter loglogistic distribution (LLD3) by Pome.
Stochastic Hydrol. Hydraul., 7, 163-177.
Solomon, S., Qin, D., Manning, M., Marquis, M.,
Averyt, K., Tignor, M. M. B., Miller Jr., H.

321

...ارزيابي خشكسالي هواشناسي در ايران با استفاده

L. and Chen, Z., Eds., 2007, Climate Change
2007: The Physical Science Basis,
Cambridge University Press, 996 pp.
Szalai, S., Szinell, Cs. and Zoboki, J., 2000,
Drought monitoring in Hungary, early
warning systems for drought preparedness
and
drought
management,
World
Meteorological Organization Rep, WMO/TD
1037, 182-199.
Tsakiris, G., Pangalou, D. and Vangelis, H.,
2007, Regional drought assessment based on
the reconnaissance drought index (RDI),
Water Resour. Manage., 21, 821-833.
Thornthwaite, C. W., 1948, An approach toward
a rational classification of climate, Geogr.
Rev., 38, 55-94.
Vicente-Serrano, S. M., Begueri'a, S. and Lo'pezmoreno, J., 2009, A multiscalar drought index
sensitive to global warming: the standardized
precipitation
evapotranspiration
index,
JOURNAL OF CLIMATE,23, 1696-1718.
Vicente-Serrano, S. M., 2007, Evaluating the
impact of drought using remote sensing in a

Mediterranean, Semi-arid Region. Nat.
Hazards, 40, 173-208.
Vicente-Serrano, S. M., 2006, Differences in
spatial patterns of drought on different time
scales: an analysis of the Iberian Peninsula,
Water Resour. Manage., 20, 37-60.
Vicente-Serrano, S. M. and Lo´ pez-Moreno, J.
I., 2005, Hydrological response to different
time scales of climatological drought: an
evaluation of the standardized precipitation
index in a mountainous Mediterranean basin,
Hydrol. Earth Syst. Sci., 9, 523-533.
Wells, N., 2003, PDSI users manual version 2.0,
National Agricultural Decision Support
System,
http://greenleaf.unl.edu/
downloads/PDSI_Manual.pdf.
Wilhite, D. A. and Glantz, M. H., 1985,
Understanding the drought phenomenon: the
role of definitions, Water Int., 10, 111-120.
Wilhite, D. A., 1993, Drought assessment,
management, and planning: theory and case
studies, Natural Resource Management and
Policy Series, 2, Kluwer, 293 pp.

