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چکیده
محدودیت منابع آب شیرین ،تغییر اقلیم و وقوع خشکسالی های بلندمدت و شدید از چالش های اصلی جهان امروز به خصوص در
مناطق خشک و نیمه خشک است .در چنین شرایطی و بهخصوص در رابطه با خشکسالیها الزم است تا تغییرات و روند آنها به
و یژه در مناطق خشک و نیمه خشک مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت وجود روندهای افزایشی خشکسالی ،اقدامات الزم در
برنامهریزیهای مدیریت منابع آب صورت پذیرد .در این مطالعه ،از آزمون آماری ناپارامتری  Mann-Kendallجهت تعیین روند
در سریهای زمانی بلند مدت خشکسالیهای متوسط تا شدید و بسیار شدید (سریهای زمانی بلند مدتِ  11 ،12 ،9و  22ماهه از
شاخص استاندارد شده بارش ( ))SPIاستفاده گردید .نتایج نشاندهنده وجود روندهای افزایشی و کاهشی معنادار خشکسالی در
این مناطق است .با افزایش مقیاس سری زمانی خشکسالیها ،درصد مناطق با روند افزایشی یا کاهشی  SPIبیشتر میگردد .برای
مثال ،در رابطه با روند کاهشی ( SPIافزایشی خشکسالی) ،درصد این مناطق از  11/1در  9 SPIماهه به  21/21 ،21/9و 31/11
درصد به ترتیب برای  SPIهای  11 ،12و  22ماهه افزایش مییابد .افزایش دامنه خشکسالیهای طوالنی مدت متوسط تا شدید و
همچنین بسیار شدید در بخشی از مناطق دنیا خصوصاً خاورمیانه و غرب آمریکا مشاهده میشود .افزایش خشکسالیها خصوصاً در
کشورهای در حال توسعه واقع در خاورمیانه بحرانهای فعلی را نیز میتواند تشدید نماید و لذا در نظر گرفتن تمهیدات الزم جهت
کاهش اثرات افزایش خشکسالیها خصوصاً در سطح منطقهای و بینالمللی وجود دارد.

واژگان کلیدی :خشکسالی ،خشک ،روند ،فراخشک ،نیمه خشک

بررسی روند خشکسالیهای با مقیاس زمانی بلند مدت در...

 مقدمه
کمبود منابع آب شیرین یکی از مهمترین چالشها در
بسیییاری از کشییورهای جهان اسییت .البته این مسییئله در
کشیورهایی که در مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارند
و بیا محیدودیت بارشهای دریافتی و یا تبخیر و تعرق باال
درگیر هسیتند بهمراتب بیشیتر است .تقاضای بیش از حد
منابع آب در مقابل بارشهای دریافتی اندک ،شیییرایطی را
بوجود آورده است که فشار بیش از حدی بر اکوسیستمهای
این مناطق وارد آمده اسیت .باید به این موضوع اشاره کرد
که در بسیییاری از کشییورها خصییوصیاً کشییورهای در حال
توسییعه امروزه حوزههای آبخیز این مناطق که منابع تولید
آب بهشییمار می آیند در برخی قسییمتها ،طی چند دهه
گذشییته تغییرات زیادی را متحمل شییده اند .کاهش توان
اکولوژیک حوزهها ،افت کمیت و کیفیت اکوسیییسییتم های
گیاهی بهخصیوص مراتع ،افزایش مقدار فرسایش و تحویل
رسیییوب از سیییطح حوزه های آبخیز و پیرو آن خسیییارات
غیرقیابیل جبران وارد بر منیابع آب ،خاک و نیز سیییدها،
برداشییت بی رویه از منابع آب زیرزمینی و کاهش سیییطح
سفره آب های زیرزمینی از جمله تجربه های تلخی هستند
کیه برخی از حوزه هیای آبخیز این منیاطق در چنید دهه
گذشییته تجربه نموده اند .اگر موارد مذکور را در یک طرف
معیادلیه قرار دهیم ،طرف دوم معیادلیه چیزی جز کاهش
توان و پتانسییل اکولوژیک اکوسییسیتم ها نیست و بهطور
قطع اکوسییییسیییتم های پرتوان بهتر می توانند در مقابل
بحرانهایی نظیر بحران خشیکسییالی توان مقاومت داشییته
باشند و البته خالف آن نیز صادق است.
در کنار مسیییافل فوق الذکر و چالش جدی محدودیت
منابع آب ،وقوع خشکسالیها نیز از مسافل مهمی است که
کشییورهای واقع در اقلیمهای خشییک و نیمه خشییک را
بیهشیییدت مورد آسییییب قرار میدهد .برای مثال در دهه
 1991منطقه نیمهخشییک  Sahelدر آفریقا شییرایط یک
خشیییکسیییالی طوالنی مدت را تجربه کرده که بهشیییدت
اکوسیستمهای شکننده این منطقه را تحت تاثیر قرار داده
اسیییت .همین موضیییوع انگیزه اصیییلی ایجاد UNCCD
( United Nations Convention on Combating
 )Desertificationشده است ( .)22همچنین خشکسالی
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 2119استرالیا تولید غالت زمستانه را تا  39درصد کاهش
داده و بسییاری از کشیاورزان را در بحران مالی شدید قرار
داده اسیت ( . )22نمونه دیگر مربوط به خشییکسییالی سال
 1999-2111در مرکز و جنوب غرب آسیییاسییت که بیش
از  91میلیون نفر را در کشیییورهیای ایران ،افغیانسیییتان،
پاکسیتان ،ترکمنسیتان ،تاجیکسییتان و ازبکستان بهشدت
تحت تاثیر قرار داده اسیییت ( .)21در کنار محدودیتهای
منابع آب در مناطق خشییک و نیمه خشییک و آسیییبهای
وارده از طریق خشییکسییالیها ،امروزه چالش جهانی تغییر
اقلیم ( )21نیز میتواند بر وقوع و شییدت خشییکسییالیها
تیاثیرگیذار بیاشییید .لیذا الزم و ضیییروری اسیییت تا روند
خشیکسیالیها به خصیوص خشیکسالیهای طوالنی مدت
تاثیرگذار بر ذخایر منابع آب در این مناطق مورد بررسیییی
قرار گیرد.
تا به حال تعاریف متعددی برای خشکسالی بیان شده
است .هر چند که ارافه تعریف واحدی از خشکسالی بسیار
سیییخت اسیییت .در واقع تنوع فاکتورهای هیدرواقلیمی و
همچنین اقتصیادی و اجتماعی در کنار تفاوتهای شرایط
درخواسیییت منابع آب در مناطق مختلف دنیا ،ارافه تعریف
واحد و دقیقی از خشییکسییالی را با مشییکل مواجه میکند
( .)31با این حال بیشییتر تعاریف موجود بر اسییاس کمبود
بیارش نسیییبت بهحالت میانگین در یک بازه زمانی تاکید
دارند ( .)21 ,31 ,29تاثیر این پدیده در زمان آن بسییییار
مهم اسییت .برای مثال همخوانی بارشها با فصییل رشیید
گیاهی و یا ریزش بارشها در فصلهایی که تبخیر و تعرق
در آن حداقل اسیییت ،از شیییدت خشیییکسیییالی میکاهد.
همچنین موثر بودن بارشها (مقدار و شدت کافی آن ها و
خصیییوصیییاً نفوذ بیارش بیه آبخوانهیا) در کیاهش اثرات
خشیییکسیییالی موثر اسیییت .دیگر عوامییل موثر بر وقوع
خشییکسییالیها ،مقدار تبخیر و تعرق منطقه ،سییازندهای
زمین شیناسیی ،جمعیت منطقه و سرانه مصرف آب است.
همان طور که مشیخص است خشکسالی پدیدهای پیچیده
اسییت که تعریف عملی آن تحت تاثیر فاکتورهای بسیییار
متنوعی قرار میگیرد .برای سیییادگی تعریف و آنالیز بهتر،
خشییکسییالی در چهار گروه اصییلی شییامل خشییکسییالی
هواشیییناسیییی ،کشیییاورزی ،هیدرولوژیک و اقتصیییادی و
اجتماعی تقسیمبندی میگردد (.)39 ,1

73

نشريه علمی – پژوهشی مديريت بیابان ،شماره  ،3پايیز و زمستان  ،9715صفحات 73-57

برای کمی سیازی شیدت خشکسالی بسته بهنوع گروه
خشیکسیالی و دادههای در دسترس تا بهحال شاخصهای
متعییددی ارافییه شیییده اسیییت .یکی از مرسیییومترین و
پرکاربردترین شییاخصها ،شییاخص اسییتاندارد شییده بارش
( )Standardized Precipitation Index, SPIمیباشیید
) .(11این شییاخص دارای مقیاس زمانی اسییت که در کنار
سییادگی محاسییبات و البته در دسییترس بودن دادههای
ورودی ( SPIفقط از دادههای بارش تولید میشود) ،آن را
به یکی از پرکاربردترین شیاخصها در سطح جهان تبدیل
سییاخته اسییت SPI .در مقیاسهای زمانی مختلفی تولید
میشییود که مرسییومترین آنها  11 ،12 ،9 ،9 ،3 ،1و 22
ماهه میباشییند .سییریهای زمانی با مقیاس کمتر یا کوتاه
مدت  SPIبرای اندازهگیری خشییکسییالی هواشییناسییی و
کشیاورزی مورد اسیتفاده قرار میگیرند و سریهای زمانی
بیا مقییاس بلند مدت را میتوان مبنایی برای اندازهگیری
خشکسالیهای هیدرولوژیک و یا اقتصادی و اجتماعی قرار
داد .مبنای این تقسییمبندیها بر آن است که رطوبت هوا
و خییاک در بییازههییای زمییانی کمتری تحییت تییاثیر قرار
میگیرند .این در حالی اسییت روانابهای سییطحی و منابع
آب زیرزمینی در بیازههیای زمیانی طوالنیتری تحت تاثیر
کمبودهای بارش قرار میگیرند (.)21
تیاکنون مطیالعیات معیدودی در زمینه بررسیییی روند
خشکسالیها در سطح مناطق مختلف دنیا از جمله مناطق
خشیک و نیمه خشیک انجام شده است .نتایج یک مطالعه
در سیطح جهانی نشیاندهنده تغییرات اندک خشییکسالی
طی  91سیال اخیر است ( .)32مطالعهای در کشور آمریکا
حاکی از افزایش بزرگی و مدت خشییکسییالیها در غرب و
کاهش آنها در قسمتهای شرقی این کشور است ( .)1در
مطالعه ای دیگر و در سییطح جهان ،روند خشییکسییالی و
الگوهای آن مورد بررسیییی قرار گرفته اسیییت ( .)11البته
مناطق خشیییکی که دارای بارشهای کمتر از  11میلیمتر
در ماه میباشییند ،در این مطالعه لحاظ نشییده اسییت .در
رابطه با تغییرات و روند مسیاحت خشکسالی ،نتایج ایشان
نشییاندهنده عدم افزایش معنادار مسییاحت مناطق تحت
تاثیر خشییکسییالی در نیمکره شییمالی اسییت ،این در حالی
اسیت که در نیمکره جنوبی روند معنادار افزایشی مشاهده
شیده اسیت .همچنین نتایج تغییرات مکانی خشیکسالیها

در مطالعه مذکور بیان کننده آن اسیییت که مناطق جنوب
غربی آمریکا ،تگزاس و بخشهایی از آمازون ،شاخ آفریقا و
بخشهییایی از منطقییه مییدیترانییه دارای رونیید افزایشیییی
خشییکسییالی بودهاند .همچنین مناطق مرکزی قاره آفریقا،
مناطقی از جنوب شیییرقی آسییییا ،مناطق مرکزی آمریکا،
شمال استرالیا و بخشهایی از اروپای شرقی روند افزایشی
شرایط ترسالی را تجربه کردهاند.
نتایج مطالعهای که در ایران به بررسییی روند شییاخص
احییایی بارش ( Reconnaissance Drought Index ,
 )RDIدر مناطق خشییک و نیمه خشییک پرداخت ،نشییان
دهندهی سییریهای خشییکسییالی با روند معنادار و عمدتا
افزایشیی هسیتند ،البته این موضیوع بیشیتر در سریهای
بلندمدت خشییکسییالی (مقیاس های زمانی  11 ،12 ،9و
 22ماهه) قابل توجه اسیت ( .)23بررسیییهای انجام شده
نشییاندهنده روند غیرمعنادار در حجم بارشهای دریافتی
در سیطح استان فارس است .البته نتایج بررسی سریهای
زمانی در این مطالعه نشییان میدهد که از سییال  1992به
بعد حجم بارشهای دریافتی در این استان بهشدت کاهش
یافته اسیت ( .)3نتایج مطالعه ای در زمینه خشییکسالی در
ایران حیاکی از وجود روندهای افزایشیییی و کاهشیییی در
سیریهای زمانی خشکسالی و سیالب در ایران بوده است.
این مطالعه نشیییان میدهد که افزایش خشیییکسیییالیها و
همچنین سییییالبها در ایران ناشیییی از تغییرات کاربری
اراضیییی ،رونید منفی بیارشهیای دریافتی سیییاالنه ،روند
افزایشیییی بارشهای حداکثر و همچنین سییییاسیییتهای
نادرست مدیریت منابع آب در کشور است (.)31
لییذا در این مطییالعییه سیییریهییای زمییانی بلنییدمییدت
خشیکسیالی (در سریهای زمانی  11 ،12 ،9و  22ماهه)
 SPIبرای اندازهگیری و پیرو آن بررسیی روند خشیکسالی
هیدرولوژیک مورد توجه قرار گرفت .سیی ب با اسییتفاده از
آزمون آماری ناپارامتری من کندال ،معناداری روند در این
سیییریهییای زمییانی آزمون گردییید .نتییایج این بررسیییی
بهخصیوص از لحاظ افزایش شیدت خشیکسیالیها در طی
سییالهای اخیر در مناطق خشییک و نیمه خشییک جهان و
لزوم در نظر گرفتن تهییدییید بسییییییار بییاالی این افزایش
خشکسالیها بسیار حافز اهمیت است.

بررسی روند خشکسالیهای با مقیاس زمانی بلند مدت در...

 مواد و روشها
معرفی محدوده مطالعاتی و دادههای مورد استفاده
محدوده مورد مطالعه مناطق فراخشیییک ،خشیییک و نیمه
خشیییک جهیان اسیییت .برای تعیین محیدوده این منیاطق ،از
تقسییمبندی  1991 UNEPاستفاده شد .مطابق با جدول ،1
در این تقسیییمبندی ،مناطق با ضییریب خشییکی 1کوچکتر از
 ،1/11بزرگتر از  1/11و کوچکتر از  1/2و همچنین بزرگتر از
 1/2و کوچکتر از  1/1بهترتیب مناطق فراخشک ،خشک و نیمه
خشک را تشکیل میدهند .همچنین شکل  1نشاندهنده دامنه
اقلیمهای مختلف بر اساس تقسیمبندی  1911 UNEPاست.
این شییکل با تقسیییم میانگین مقادیر بارش سییاالنه بر تبخیر و
تعرق پتانسیل ساالنه و تقسیمبندی آن بر اساس جدول شماره
 ،1در محیط نرم افزار  MATLABتهیه شییده است .دادههای
مورد اسیتفاده شیامل سیریهای زمانی بارش ماهانه به صورت
شیبکهبندی شده (با قدرت تفکیک  1/1درجه) و در بازه زمانی
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 1911تا  2113و در سیطح جهانی اسیت که توسط ،2 CRU
جمع آوری شیده است ( .)11همچنین دادههای تبخیر و تعرق
مرجع نیز توسط  CRUتهیه شده است که در این مطالعه برای
برآورد ضیریب خشکی از آن استفاده شده است ( .)11این داده
ها به صییورت شییبکهبندی شییده و در قابل فرمت  NetCdfاز
سیایت  3 CRUقابل دریافت هسییتند .در اصییل این داده ها به
صییورت ماتریبهای سییه بعدی هسییتند که بعدهای سییطر و
سییتون آن مربوط به طول و عرج جغرافیایی و بعد سییوم آن
مربوط بیه زمیان دادهها میشیییود .امروزه از این دادهها به طور
فزایندهای در مطالعات جهانی استفاده میشود (-31 ,29 ,1 ,1
 .)31در این مطالعه ،بازه زمانی از سال  1911تا  2113در نظر
گرفته شیده است .علت انتخاب این بازه آن است که بسیاری از
مطیالعات نشیییاندهنده آن اسیییت که گرمایش جهانی از دهه
 1911به بعد روند قویتری داشته است (.)31 ,21

جدول  -9تقسیمبندی مناطق اقلیمی جهان بر اساس تقسیمبندی UNEP 1997
حد پایین

منطقه اقلیمی

AI > 1/11

فرا خشک

1/11 > AI > 1/2

خشک

1/2 > AI > 1/1

نیمه خشک

1/1 > AI > 1/91

نیمه مرطوب

AI < 1/91

مرطوب

شکل  –9پراکنش اقلیم های مختلف در سطح جهان بر اساس تقسیم بندی 9111 UNEP

1. Aridity Index
2. Climatic Research Unit - University of East Anglia

http://www.cru.uea.ac.uk/data

3.
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شاااخا اسااتاندارد شااده بارش Standardized

)Precipitation Index or SPI
یکی از مرسیییومترین شیییاخصهییا در تعیین انییدازه
خشیکسیالی ،شیاخص اسیتاندارد شده بارش یا  SPIاست
) .(11در میان شییاخصهای هواشییناسییی ،این شییاخص از
کییاربرد گسیییتردهتری برخوردار اسیییت و بییه فراوانی در
مقیاسهای محلی ،منطقهای ،قارهای و جهانی (,11 ,9 ,2
 )12مورد اسییتفاده قرار گرفته اسییت  SPI .یک شییاخص
بسییار قوی و در عین حال سیاده از لحاظ محاسبات است
( .)21برای محاسیبه این شاخص تنها احتیا به دادههای
بیارش میباشییید .همچنین این شیییاخص در تشیییخیص
دورههای تر و خشیییک بسییییار موثر عمل میکند .به طور
معمول برای محاسیییبه  SPIنیاز به  21تا  31سیییال داده
ماهانه بارش اسیییت .البته در صیییورت وجود داده ،افزایش
طول دوره آماری به  11تا  91سیال شرایط مطلوبتری را
فراهم میآورد ( .)11یکی دیگر از مزیت اصیلی بسیار مهم
و اصییلی  ،SPIقابلیت محاسییبه آن در مقیاسهای زمانی
مختلف اسییت که بر این اسییاس میتوان خشییکسییالیهای
کوتاه مدت و همچنین بلند مدت را مورد بررسییی قرار داد
(.)21 ,31
 SPIکه بر اساس احتمال وقوع بارش محاسبه میشود،
نشاندهنده شرایط بارش دریافتی نسبت به مقدار طوالنی
مدت آن منطقه اسییت ( .)21 ,12در تعیین احتمال وقوع
بارش ،معموالً تابع گاما ،پیرسیون تیپ سه و گامای ناقص
(در مناطقی که خصییوصییاً بارشهای دریافتی در برخی از
ماهها بسیییار کم و نزدیک به صییفر اسییت) به فراوانی مورد
اسیتفاده قرار میگیرند .البته باید در نظر داشت که بییییر
اسیییاس تحقیقات انجام شیییده ،در برخی از مناطق ممکن
اسیییت توزیع گاما نتواند بهعنوان مناسیییبترین توزیع بر
دادههیای بارنیدگی بیرازش یابید ( .)32همچنین برخی از
توابع دیگر میانند لو نرمال ،کاپا و ویک بای مورد توجه
قرار گرفته اند .با این حال در بسیییاری از موارد ،استفاده از
تابع گاما بیشیتر از سایر توابع مرسوم است .استفاده از این
نوع توابع ،در حیطیه آمیار پارامتری قرار میگیرد .باید در
در نظر داشیییت که اسیییتفاده از توزیع گاما بر روی تمامی
سیییریهای زمانی بارش و اسیییتخرا  SPIدر مقیاسهای

زمانی مختلف ممکن اسیت باع ایجاد خطا در محاسبات
نهیایی گردد .در واقع از آنجیایی که ممکن اسیییت ،توزیع
احتمیال بارش در مناطق مختلف اقلیمی متفاوت باشییید،
صییرفاً برازش یک توزیع مانند توزیع گاما ،به نتایج اشییتباه
منجر خواهید شییید .بیا افزایش مقیاس مکانی مطالعات و
گسییترده شییدن منطقه مورد مطالعه ،این خطا نیز افزایش
میییابد ( .)12برای حل مشیییکل فوق الذکر ،یک راه حل
اولییه برازش چنید تابع توزیع احتمال بر دادههای بارش و
بررسییی عملکرد آنهاسییت .البته در این حالت نیز دنباله
توزیعها ( )distribution tailsبسیییته به نوع تابع برازش
یافته متفاوت است و بهخاطر حساسیت مقادیر حدی SPI
به وضییعیت دنبالهها ( ،)21 ,33ممکن اسییت مقادیر SPI
خصییوصییاً مقادیر حدی آن بهصییورت ناصییحیح برآورد و
تفسیر گردند (.)12
برای حل مشکالت فوقالذکر ،روش ناپارامتری برازش
تابع چگالی احتمال و محاسیبه  SPIارافه شییده است ).(1
این روش در اقلیمهای مختلف و برای پارامترهای مختلف
قابلیت کاربرد دارد .در محاسبه شاخص  ،SPIتابع چگالی
احتمال یا فراوانی به صورت زیر تعریف شده است.

() 1

1
x a 1e x / 
)  (


g ( x) 

for : x  0

در اینجا  α >0پارامتر شییکل β > 0 ،پارامتر مقیاس،
 x > 0مقدار بارندگی و ) Γ (αتابع گاما اسیت که به شکل
رابطه زیر محاسبه میشود.


() 2

( )   y 1e  y dy
0

محاسییبه شییاخص بارش اسییتاندارد شییده در رابطه با
برازش تابع چگالی احتمال گاما بر توزیع فراوانی بارندگی
برای یک ایسیتگاه معین میباشد .پارامترهای  αو  βبرای
هر ایسییتگاه و برای هر مقیاس زمانی و هر ماه از سییال
برآورد میشیوند .با استفاده از روش حداکثر درست نمایی
میتوان مقیادیر بهینه  αو  βرا براسیییاس معادالت زیر
برآورد کرد.
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() 3

1
4A
(1  1 
)
4A
3



()2

x





کییه در آن c0 = 2.515517 ,c1 =0.802853 ,c2
 =0.010328,و d1=1.432788, d2 = 0.189269, d3

 = 0.001308.اسیییت و 𝑡 نیز از رابطیه ذییل محیاسیییبه
میگردد:

که در معادله فوق  Aاز رابطه ذیل محاسبه میشود:
()1

n

)

 ln( x

i

i 1

1
n

() 9
A  ln( x ) 

در رابطه فوق  nتعداد مشاهدات بارندگی و  xمیانگین
بیارندگی تجمعی برای یک ماه مشیییخص در طی دوره
آماری اسییت .در روش ناپارامتری محاسییبه  ،SPIبهجای
تیابع توزیع گیاما یا هر توزیع دیگر ،توزیع احتمال تجربی
استفاده میگردد .بر اساس مطالعه ( ،)12مطابق با فرمول
ذیل ،از روش  )19( Gringortenبرای این کار اسیییتفاده
شده است.
()9

𝑖 − 0.44
𝑛 + 0.12

= ) 𝑖𝑋(𝑃

در این رابطه 𝑛 تعداد نمونه 𝑖 ،رتبه دادههای غیر صیفر
بارش به ترتیب صیییعودی و ) 𝑖𝑋(𝑃 مقدار احتمال تجربی
هر یییک از دادههییای بییارش در سیییری زمییانی اسیییت.
خروجیهای رابطه فوق با استفاده از رابطه ذیل به شاخص
استاندارد شده بارش تبدیل میشود.
()1

)𝒑( 𝟏𝑺𝑷𝑰 = 𝝋−

در رابطیه فوق 𝝋 تیابع توزیع نرمال اسیییتاندارد و 𝒑

مقدار احتمالی است که از رابطه  9بدست آمده است .البته
مقدار  SPIرا می توان از طریق رابطه ذیل نیز تقریب زد.
()1
c0  c1t  c2t 2
) if 0P  0.5
1  d1t  d 2t 21  d3t 3
if 0.5P  1.0

 (t 

c0  c1t  c2t 2
1  d1t  d 2t 21  d 3t 3

= 𝑰𝑷𝑺

(t 
{

1
)
P2

(ln
=𝑡

1
(ln
)
(1  P) 2
{

بیدین ترتییب  SPIنمره  Zرا نشیییان میدهیید و آن
نرمالیزه شییده اسییت و مقدار انحرافات باالتر و یا پایینتر از
میانگین را نشان میدهد .بر اساس روش ارافه شده توسط
( SPI ،)12در سریهای زمانی  12 ،9و  11و  22ماهه و
در مناطق خشییک ،نیمه خشییک جهان محاسییبه گردید.
همیانطور کیه قبال نیز بیدان اشیییاره گردیید ،بازه زمانی
محاسییبات شییاخص  SPIاز سییال  1911تا  2113در نظر
گرفته شید .علت انتخاب این بازه آن اسییت که بسیاری از
مطالعات نشیاندهنده آن است که گرمایش جهانی از دهه
 1911بیه بعد روند قویتری داشیییته اسیییت (.)31 ,21
همچنین رده خشیکسیالی مورد بررسی ،کالس متوسط تا
شیدید ( )-1<SPI<-2و همچنین بسیار شدید ()SPI<-2
در نظر گرفته شیید ( .)11محاسییبات فوق الذکر در محیط
نرم افزار  MATLABصورت پذیرفت.
آزمون من -کندال )Mann-Kendall
یکی از روشهیای متیداول جهیت تحلیل سیییریهای
زمانی اقلیمی ،بررسییی وجود یا عدم وجود روند در آنها با
استفاده از آزمونهای آماری میباشد .آزمون من – کندال
( )21 ,22از متداولترین روشهای ناپارامتری تحلیل روند
سییریهای هیدرولوژیکی و هواشییناسییی بهشییمار میرود.
مطالعات مختلف انجام شیده با استفاده این روش حاکی از
اهمیت و کاربرد فراوان آن در تحلیل روند سریهای زمانی
میباشیید ( .)21 ,21 ,21 ,22 ,11 ,13 ,2 ,3از نقاط قوت
روش من  -کندال ،کاربرد آن برای سیییریهای زمانی این
اسیییت که از توزیع خاصیییی پیروی نمیکنند (.)21 ,19
اثرپیذیری ناچیز این روش از مقادیر حدی که در برخی از
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سیییریهای زمانی مشیییاهده میگردند نیز از دیگر مزایای
اسیتفاده از این روش است ( .)19همچنین دادههای ناقص
نیز بر این روش تاثیرگذار نیسییتند ( .)23فرج صییفر این
آزمون بر تصادفی بودن و عدم وجود روند در سری دادهها
داللیت دارد و پذیرش فرج یک (رد فرج صیییفر) دال بر
وجود روند در سری دادهها میباشد .البته استفاده از روش
من-کندال به خوبی شیناخته شده و در بسیاری از مقاالت
ارافه شده است .لذا در اینجا از ارافه جزفیات آن صرف نظر
شییده اسییت .البته الزم به ذکر اسییت که جهت حذف اثر
احتمالی خودهمبستگیها در درون سریهای زمانی ،SPI
آزمون وجود خود همبسییتگی برای هر سییری زمانی SPI
نیز مورد بررسیییی قرار گرفته اسیییت .در صیییورت وجود
خودهمبسییتگی عملیات  Pre-Whiteningبر سییریهای
زمانی اعمال شییده و سیی ب آزمون من-کندال بکار رفته
اسیییت .همچنین سیییطح معناداری روند برابر با  1/11که
نشیاندهنده  91درصد اطمینان است در نظر گرفته شده
اسیییت .محیاسیییبیات تعیین روند نیز در محیط نرم افزار
 MATLABصورت گرفته است.
 نتایج
جیدول  2حیاوی اطالعیات مربوط به درصییید فراوانی
رونیدهای معنیدار افزایشیییی ،کاهشیییی و بدون روند در
مناطق اقلیمی فراخشیک ،خشک ،نیمه خشک جهان و در
مقیاسهای زمانی  12 ،9 SPIو  11و  22ماهه در کالس
خشیکسیالی متوسیط تا شدید و در سطح معناداری 1/11
اسیییت .در وهله اول این جدول نشیییاندهنده وجود انواع
روند ،شیامل افزایشییی و کاهشییی معنادار و هم سریهای
بدون روند اسییت .همچنین درصیید روندهای بدون معنا با
افزایش مقیییاس زمیانی  SPIکیاهش میییابیید .در واقع از
سیطح مناطق بدون روند معنادار کاسییته شده و به درصد
مسییاحت مناطق دارای روند افزایشییی یا کاهشییی اضییافه
میگردد .برای مثال ،درصیید مسییاحت مناطق بدون روند
معنادار  9 SPIماهه در اقلیمهای فراخشیک ،خشک ،نیمه
خشیک برابر با  22/3درصید اسیت .این درصد در رابطه با

 11 ،12 SPIو  22میاهیه بهترتیب به  32 ،31/1و 21/1
کاهش مییابد .این در حالی اسیییت که به درصییید مناطق
دارای روند کاهشی یا افزایشی اضافه میشود .برای مثال و
در رابطه با همین مناطق فراخشک ،خشک و نیمه خشک
با روند کاهشییی  ،SPIدرصیید این مناطق از  11/1در SPI
 9ماهه به  21/21 ،21/9و  31/11درصییید بهترتیب برای
 SPIهای  11 ،12و  22ماهه افزایش مییابد .البته درصد
مسیاحت با روند افزایشی  ، SPIتغییرات کمتری را نسبت
بیه رونید کاهشیییی یا مناطق بدون روند نمایش میدهند.
چنانچه درصییید مسیییاحت مناطق مذکور در  9 SPIماهه
برابر  39/11اسیییت و برای  SPIهییای  11 ،12و  22بییه
ترتیب برابر با  39/29 ،39/11و  39/92است.
همچنین این جدول نشییان میدهد که مناطق با اقلیم
فراخشک درصد بهمراتب باالتری در رابطه با روند افزایشی
 SPIدارند .در واقع در بیشیتر سریهای زمانی  ،SPIبیش
از  11درصید مساحتها در این اقلیم ،دارای روند افزایشی
یا شیرایط بدون روند هسیتند .برای مثال ،درصد مساحت
مناطق با روند افزایشیییی معنادار در رابطه با  9 SPIماهه
برابر با  19/11و مناطق بدون روند  32/21اسیییت .این در
حالی اسییت که فقط حدود  9درصیید این اقلیم فراخشییک
دارای روند کاهشییی  SPIاسییت .جدول  3حاوی اطالعات
مربوط بیه درصییید فراوانی روندهای معنیدار افزایشیییی،
کاهشیی و بدون روند (در سیطح  )1/11در مناطق اقلیمی
فراخشییک ،خشییک ،نیمه خشییک جهان و در مقیاسهای
زمانی  12 ،9 SPIو  11و  22ماهه در کالس خشیکسالی
بسییار شیدید است .همانند اطالعات جدول  ،2این جدول
نیز نشان دهنده وجود انواع روند ،شامل افزایشی و کاهشی
معنادار و هم سیری های بودن روند است .همچنین درصد
روندهای معنی دار (هم افزایشییی و هم کاهشی) با افزایش
مقییاس زمیانی  SPIافزایش می ییابد .البته مقدار تغییر و
افزایش روند کاهشیی  SPIنسبت به روند افزایشی مشهود
است.
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جدول  –4درصد فراوانی روندهای معنادار افزایشی ،کاهشی و بدون روند در سطح  )6/65در مناطق اقلیمی فراخشک ،خشک ،نیمه
خشک جهان در مقیاسهای زمانی  94 ،1و  91و  42ماهه  SPIو کالس خشکسالی متوسط تا شدید
معنادار افزایشی

بدون روند

معنادار کاهشی

19/11
31/29
31/31
39/11
معنادار افزایشی
29/12
31/92
39/99
39/11
معنادار افزایشی
21/12
31/13
31/12
39/29
معنادار افزایشی
22/31
31/13
31/11
39/92

32/21
22/92
22/92
22/32
بدون روند
31/11
31/19
39/31
31/12
بدون روند
33/31
21/99
33/91
32/19
بدون روند
29/31
21/19
31/92
21/91

9/12
19/12
19/91
11/11
معنادار کاهشی
13/19
23/92
23/99
21/91
معنادار کاهشی
21/21
33/11
21/29
21/21
معنادار کاهشی
29/31
39/91
31/21
31/11

فراخشک
خشک
نیمه خشک
فراخشک -خشک -نیمه خشک
فراخشک
خشک
نیمه خشک
فراخشک -خشک -نیمه خشک
فراخشک
خشک
نیمه خشک
فراخشک -خشک -نیمه خشک
فراخشک
خشک
نیمه خشک
فراخشک -خشک -نیمه خشک

SPI

 9ماهه

SPI

 12ماهه

SPI

 11ماهه

SPI

 22ماهه

جدول  –3درصد فراوانی روندهای معنادار افزایشی ،کاهشی و بدون روند در سطح  )6/65در مناطق اقلیمی فراخشک ،خشک ،نیمه
خشک جهان در مقیاسهای زمانی  94 ،1و  91و  42ماهه  SPIو کالس خشکسالی بسیار شدید
معنادار افزایشی

بدون روند

معنادار کاهشی

23/13
33/11
29/21
31/11
معنادار افزایشی
21/22
39/21
29/22
32/19
معنادار افزایشی
29/11
39/22
31/13
31/39
معنادار افزایشی
22/31
31/13
31/11
39/92

29/11
21/11
12/22
11/29
بدون روند
23/32
22/11
29/91
22/11
بدون روند
22/11
21/11
23/91
22/91
بدون روند
29/31
21/19
31/92
21/91

1/12
11/22
19/11
19/99
معنادار کاهشی
9/29
21/23
23/19
21/32
معنادار کاهشی
11/11
22/39
21/11
21/99
معنادار کاهشی
29/31
39/91
31/21
31/11

فراخشک
خشک
نیمه خشک
فراخشک -خشک -نیمه خشک
فراخشک
خشک
نیمه خشک
فراخشک -خشک -نیمه خشک
فراخشک
خشک
نیمه خشک
فراخشک -خشک -نیمه خشک
فراخشک
خشک
نیمه خشک
فراخشک -خشک -نیمه خشک

SPI

 9ماهه

SPI

 12ماهه

SPI

11ماهه

SPI

 22ماهه
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شکلهای  2تا  9بهترتیب نشاندهنده پراکنش مکانی
انواع روندهای معنیدار افزایشی ،کاهشی و بدون معنی در
مناطق اقلیمی فراخشیک ،خشک ،نیمه خشک جهان و در
مقییاسهای زمانی  12 ،9و  11و  22ماهه  SPIاسیییت.
البته تغییرات روند در هر سیییری زمانی مربوط به دو رده
خشیکسیالیهای متوسط تا شدید و بسیار شدید است .در
این نقشییهها ،رنگ قرمز نشییاندهنده روندهای کاهشییی
معنادار ،رنگ آبی نشان دهنده روندهای افزایشی معنادار و
مناطق با رنگ سییبز نشییاندهنده شییرایط عدم وجود روند
معنیادار اسیییت .برای نمیایش هرچه بهتر پراکنش مکانی
روندها در اقلیم های فراخشییک ،خشک و نیمه خشک ،هر
شکل به چهار بخش تقسیم شده است و در هر یک از این
بخشها ،پراکنش مکانی انواع روندها در هر یک از مناطق
فوق الذکر نشان داده شده است .البته در بخش چهارم هر
شیییکییل ،اطالعییات پراکنش انواع رونییدهییا در اقلیمهییای
فراخشک ،خشک و نیمه خشک تجمیع شده است.
در تطابق با اطالعات جدولهای  2و  ،3نقشههای ارافه
شیده نیز نشیاندهنده افزایش روندهای معنادار کاهشی و
افزایشیییی متنیاسیییب با افزایش مقیاس زمانی  SPIقابل
مشییاهده اسییت .چنانچه با افزایش مقیاس زمانی  ،SPIاز
سطح رنگ سبز (مناطق بدون روند معنادار) کاسته شده و
بیه جیای آن منیاطق با رنگ قرمز یا آبی نمایان میگردد.
البته روند افزایشی  SPIدر بیشتر مواقع مشهود است .این
مناطق که با رنگ آبی نمایش داده شییدهاند ،سییطح قابل
توجهی از نقشییههای تولید شیییده را پوشیییش دادهاند .به
خصییوص در رابطه با خشییکسییالیهای متوسییط تا شییدید
چنین حالتی بیشتر مشاهده میشود.
در تطابق با جدول  ،2شییکل  2نشییان میدهد که در
مناطق فراخشیک جهان ،روند خشیکسیالیهای متوسط تا
شدید بر اساس  SPI 9ماهه بیشتر به صورت افزایشی و یا
بدون روند اسیت .در واقع مناطق دارای روند کاهشییSPI
بیه صیییورت لکیههای کوچک قرمز رنگ در بین مناطق با
روند افزایشیییی (با رنگ آبی) و یا بدون روند (رنگ سیییبز)
قرار دارند .مناطق فراخشییک جهان بیشییتر در بخشهای
شییمالی قاره آفریقا و همچنین کشییورهای حاشیییه خلیج
فیارس قرار گرفتهاند .در رابطه با اقلیم خشیییک ،نسیییبت

مناطق دارای روند منفی  SPIقابل توجه اسیت (نقشه باال
سیمت راست از شکل  .)2این روندهای منفی ،بخشهایی
از کشیور ایران ،پاکستان ،استرالیا ،غرب آمریکای شمالی و
غرب آمریکیای جنوبی را پوشیییانده اسیییت .مناطق نیمه
خشییک (نقشییه پایین سییمت چپ از شییکل  )2معموالً به
صیییورت نوارهایی اطراف مناطق خشیییک جهان را محاط
کردهاند .در این مناطق روند کاهشیییی  SPIدر بخشهای
شیییمییال غربی و غربی ایران ،منییاطق شیییمییال چین و
مغولستان ،غرب آمریکا و شرق استرالیا مشاهده میشود.
در رابطه با خشیکسیالیهای بسیار شدید و در مقیاس
زمانی  9 SPIماهه (شیکل شماره  ،)3الگوهای مشابهی از
لحاظ پراکنش مکانی روندها با رده خشییکسالی متوسط تا
شیدید (شیکل شیماره  )2مشاهده میگردد .البته با دقت
بیشیییتر می توان مشیییاهییده کرد کییه تغییرات از لحییاظ
جغرافیایی تا حدودی تغییر کردهاند .برای مثال ،در کالس
خشیکسیالی متوسط تا شدید مناطق مرکزی ایران بیشتر
دارای روند کاهشییی  SPIهسییتند ،در حالی که در کالس
بسیییار شییدید ،روند کاهشییی در امتداد مرزهای غربی و
جنوبی کشور قرار میگیرد.
تقریباً الگوهای مشیابهی از روندهای افزایشی ،کاهشی
و بدون روند معنادار را در سیییایر سیییریهای زمانی SPI
مشاهده نمود .البته با این تفاوت که متناسب با افزایش در
مقیاس زمانی  ،SPIبر گسیییتره روندها خصیییوصیییاً روند
کاهشیی  SPIاضافه میشود .چنانچه برای مثال ،در رابطه
با کالس خشییکسییالی شییدید تا متوسییط  22 SPIماهه،
تقریباً مناطق فراخشیک ،خشک و نیمه خشک جهان بین
دو کالس روند افزایشیی و کاهشیی تقسییم شییده است و
سییریهای بدون روند بهصییورت پراکنده در بین رنگهای
قرمز و آبی قرار گرفتهاند .در نقشیه پایین سیمت راست از
شییکل شییماره  1مشییاهده میشییود که بخش عمدهای از
کشیییور ایران ،ترکییه ،عراق و سیییورییه ،بخشهای غربی
کشورهای افغانستان و پاکستان ،شمال چین و مغولستان،
شییمال قاره آفریقا (بهصییورت نواری در شییمال این قاره)،
غرب قاره آمریکای جنوبی و همچنین غرب کشیور آمریکا،
را روندهای کاهشی  SPIپوشانده است .این در حالی است

بررسی روند خشکسالیهای با مقیاس زمانی بلند مدت در...

که بخش عمدهای از کشییور عربسییتان ،شییمال و جنوب
آفریقا و غرب استرالیا و بخشهایی از کشورهای واقع در

05

آسیای مرکزی دارای روند افزایشی  SPIمیباشند.

شکل  -4نقشه پراکنش مکانی انواع روندهای خشکسالی متعادل تا شدید معنیدار افزایشی ،کاهشی و بدون معنی در مناطق
اقلیمی فراخشک ،خشک ،نیمه خشک جهان و در مقیاس زمانی  1ماهه  .SPIدر این نقشهها ،رنگ قرمز نشاندهنده روندهای
کاهشی معنادار ،رنگ آبی نشاندهنده روندهای افزایشی معنادار و مناطق با رنگ سبز نشاندهنده شرایط عدم وجود روند معنادار
است .سطح معناداری برابر با  6/65است.

شکل  -3نقشه پراکنش مکانی انواع روندهای خشکسالی بسیار شدید معنیدار افزایشی ،کاهشی و بدون معنی در مناطق اقلیمی
فراخشک ،خشک ،نیمه خشک جهان و در مقیاس زمانی  1ماهه  .SPIدر این نقشهها ،رنگ قرمز نشاندهنده روندهای کاهشی
معنادار ،رنگ آبی نشاندهنده روندهای افزایشی معنادار و مناطق با رنگ سبز نشاندهنده شرایط عدم وجود روند معنادار است.
سطح معناداری برابر با  6/65است.
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شکل  -2نقشه پراکنش مکانی انواع روندهای خشکسالی متوسط تا شدید معنیدار افزایشی ،کاهشی و بدون معنی در مناطق اقلیمی
فراخشک ،خشک ،نیمه خشک جهان و در مقیاس زمانی  94ماهه  .SPIدر این نقشهها ،رنگ قرمز نشاندهنده روندهای کاهشی
معنادار ،رنگ آبی نشاندهنده روندهای افزایشی معنادار و مناطق با رنگ سبز نشاندهنده شرایط عدم وجود روند معنادار است.

شکل  -5نقشه پراکنش مکانی انواع روندهای خشکسالی بسیار شدید معنیدار افزایشی ،کاهشی و بدون معنی در مناطق اقلیمی فراخشک،
خشک ،نیمه خشک جهان و در مقیاس زمانی  94ماهه  .SPIدر این نقشهها ،رنگ قرمز نشاندهنده روندهای کاهشی معنادار ،رنگ آبی نشان-
دهنده روندهای افزایشی معنادار و مناطق با رنگ سبز نشاندهنده شرایط عدم وجود روند معنادار است .سطح معناداری برابر با  6/65است.

بررسی روند خشکسالیهای با مقیاس زمانی بلند مدت در...
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شکل  -0نقشه پراکنش مکانی انواع روندهای خشکسالی متوسط تا شدید معنیدار افزایشی ،کاهشی و بدون معنی در مناطق اقلیمی
فراخشک ،خشک ،نیمه خشک جهان و در مقیاس زمانی  91ماهه  .SPIدر این نقشهها ،رنگ قرمز نشاندهنده روندهای کاهشی
معنادار ،رنگ آبی نشاندهنده روندهای افزایشی معنادار و مناطق با رنگ سبز نشاندهنده شرایط عدم وجود روند معنادار است.

شکل  -1نقشه پراکنش مکانی انواع روندهای خشکسالی بسیار شدید معنیدار افزایشی ،کاهشی و بدون معنی در مناطق اقلیمی
فراخشک ،خشک ،نیمه خشک جهان و در مقیاس زمانی  91ماهه  .SPIدر این نقشهها ،رنگ قرمز نشاندهنده روندهای کاهشی
معنادار ،رنگ آبی نشاندهنده روندهای افزایشی معنادار و مناطق با رنگ سبز نشاندهنده شرایط عدم وجود روند معنادار است.
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شکل  -1نقشه پراکنش مکانی انواع روندهای خشکسالی متعادل تا شدید معنیدار افزایشی ،کاهشی و بدون معنی در مناطق اقلیمی فراخشک،
خشک ،نیمه خشک جهان و در مقیاس زمانی  42ماهه  .SPIدر این نقشهها ،رنگ قرمز نشاندهنده روندهای کاهشی معنادار ،رنگ آبی نشان-
دهنده روندهای افزایشی معنادار و مناطق با رنگ سبز نشاندهنده شرایط عدم وجود روند معنادار است .سطح معناداری برابر با  6/65است.

شکل  -1نقشه پراکنش مکانی انواع روندهای خشکسالی بسیار شدید معنیدار افزایشی ،کاهشی و بدون معنی در مناطق اقلیمی فراخشک،
خشک ،نیمه خشک جهان و در مقیاس زمانی  42ماهه  .SPIدر این نقشهها ،رنگ قرمز نشاندهنده روندهای کاهشی معنادار ،رنگ آبی نشان-
دهنده روندهای افزایشی معنادار و مناطق با رنگ سبز نشاندهنده شرایط عدم وجود روند معنادار است .سطح معناداری برابر با  6/65است.

 بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق ،روند سریهای زمانی بلند مدت خشکسالی
بر اسیاس شیاخص  SPIو در مناطق فراخشک ،خشک و نیمه
خشیییک جهیان مورد بررسیییی قرار گرفیت .نتایج این تحقیق
نشیییاندهنده وجود انواع روندها (کاهشیییی معنادار ،افزایشیییی

معنیادار و بیدون روند معنادار) در این مناطق میباشییید .نتایج
تحقیق حیاضیییر با مطالعه ( )11همخوانی دارد .مطالعه مذکور
نشیییان میدهد که بارشهای دریافتی ،در مناطقی مانند خاور
میانه ،غرب اسیییترالیا و غرب آمریکا کاهش معناداری داشیییته
اسییت .این در حالی اسییت که مناطق مانند شییرق اسییترالیا یا

بررسی روند خشکسالیهای با مقیاس زمانی بلند مدت در...

جنوب آفریقا دارای روند افزایشییی بارش اسییت .همچنین نتایج
( )11حاکی از افزایش وقوع خشیکسیالیها بر اسیاس شاخص
 9 SPIماهه در غرب آمریکا و بخشهایی از خاور میانه اسییت.
البتییه در مطییالعییه مییذکور ،بخش عمییدهای از منییاطق دارای
اقلیمهای خشیک و نیمه خشیک در بررسی روند کنار گذاشته
شیییده انید .در مطیالعیه ( )11و در محیاسیییبیات  SPIاز تابع
ناپارامتری گاما اسییتفاده شییده اسییت .لذا مناطق دارای بارش
کمتر از  11میلیمتر در ماه وارد محاسبات نشدهاند.
بیاید توجه داشیییت که روند کاهشیییی  SPIبهمعنای روند
افزایشیی وقوع خشیکسیالیهاسیت .در طول یک سییری زمانی
 ،SPIکاهش نسیبی مقادیر  SPIبهمعنای کاهش نسبی شرایط
مرطوب و یا افزایش نسیبی شرایط خشکی است .بر خالف آن،
روند افزایشی در یک سری زمانی  ،SPIبهمعنای افزایش نسبی
شیرایط مرطوب و یا کاهش نسیبی شیرایط خشییکی است .لذا
آنچه به خصییوص در رابطه با محدودیت منابع آب در مناطق با
اقلیمهای فراخشیک ،خشیک و نیمه خشیک مطلوب میباشد،
روند افزایشیی سیریهای زمانی خشکسالی است .برای درک و
تحلیل بهتر روندهای اتفاق افتاده ،در اینجا الزم اسیییت تا علت
وقوع خشیییکسیییالیهیای با مقیاس زمانی طوالنی مدت مورد
بررسییی قرار گیرد .معموالً یک فصییل یا بیشییتر کمبود بارش
اتفیاق میافتد تا خشیییکسیییالی ایجاد شیییود ( .)21وقتی یک
خشیییکسیییالی طوالنی میدت برای مثال  12ماهه رخ میدهد
بهمعنی آن است که جمع بارش در  12ماه متوالی در ماه مورد
نظر و در آن سییال نسییبت به همین دوره در سییالهای دیگر
کاهش داشیته است .در واقع تکرار دو یا چند خشکسالی فصلی
کیه در یک فصیییل بارش اتفاق میافتند ،میتوانند باع ایجاد
یک خشیکسالی بزرگتر و طوالنیتر شوند .حتی گاهاً این امکان
وجود دارد که طی دو یا سیه فصیل بارش ،شرایط نرمال تجربه
شییده باشیید .از آنجا که سییریهای زمانی خشییکسییالی معموالً
طبقه بندی میگردد ،ممکن اسیت شرایط فصول بارش مذکور
در کالس نرمال قرار گیرند ،اما وضییعیت آن بیشییتر متمایل به
شیرایط خشک باشد و نه شرایط تر .در چنین حالتی ،تکرار دو
یا چند فصیل بارش در سریهای زمانی کوتاه مدت خشکسالی
چندان قابل تشییخیص نیسییت ،اما در سییری های زمانی میان
مدت یا بلندمدت خشییکسییالی نظیر سییریهای زمانی 12 ،9
ماهه و یا بیشتر قابل تشخیص میباشند.
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حال اگر به مرور زمان شییدت این خشییکسییالیها افزایش
یابد ،یا بزرگی و مدت آنها بیشیییتر شیییود ،میتوانند یک روند
معنادار کاهش  SPIو پیرو آن افزایش خشیییکسیییالی طوالنی
مدت را به نمایش بگذارند .از آنجایی که خشیییکسیییالیهای با
مقیییاس زمییانی بییاال میتوانیید نییاشیییی از کمبود بییارش در
خشیکسالیهای کوتاه مدت باشد ،معموالً از تداوم بیشتری نیز
برخوردار اسیت .این موضیوع میتواند در بزرگی خشکسالی نیز
تاثیرگذار باشید .در صیورتی که یک سری زمانی طوالنی مدت
 SPIمانند سییری  12ماهه در کالس متوسییط تا شییدید و یا
بسیییار شییدید دارای روند منفی باشیید بدان معناسییت که یا
خشیکسیالیهای بزرگتری با فراوانی بیشتری اتفاق افتاده اند و
یا مدت زمان خشییکسییالیها بیشییتر شییده و یا هر دو پارامتر
بزرگی خشکسالی و مدت آن افزایش یافته است (.)23 ,12
افزایش وقوع ،بزرگی یا تداوم خشییکسالیهای بلند مدت از
چنیید جنبییه دارای اهمیییت اسییییت .اول آنکییه تییداوم این
خشیکسالیها میتواند به تغییر ماهیت اقلیم یک منطقه منجر
گردد .در واقع با افزایش خشییکسییالیها ،مقدار بارش متوسییط
یک منطقه در طول یک دوره کاهش مییابد .بر اسیاس تقسیم
بنیدی اقلیم بیه روش  1991 UNEPو بیا فرج ثابت بودن
مقدار تبخیر و تعرق پتاسییییل ،با کاهش مقدار بارش ها در اثر
تداوم و بزرگی خشییکسییالیها ،نسییبت بارش به تبخیر و تعرق
پتانسیییل کمتر و لذا ،خشییکی منطقه افزایش مییابد .دادههای
تاریخی مربوط به بارش ،روانابهای سیییطحی و شیییاخصهای
خشییکسییالی نیز نشییاندهنده افزایش خشییکی در بسیییاری از
منیاطق جهان و طی نیم قرن اخیر بوده اسیییت ( .)11 ,9دوم
آنکه خشییکسییالی های هیدرولوژیک و اقتصییادی و اجتماعی
معموالً از شییرایط ماندگاری بیشییتری برخوردارند ،در صییورتی
کیه دور تکرار آن هیا کمتر اسیییت .این در حییالی اسیییت کییه
خشییکسییالیهای هواشییناسییی و کشییاورزی هر چند از مدت
کمتری برخوردار هسیییتنید امیا از طرف دیگر دور تکرار آنهییا
بیشییتر اسییت .خشییکسییالیها در مقیاس زمانی طوالنی مدت
خصیوصیاً  12تا  22ماه معموالً به شدت بر منابع آبی سطحی
میاننید رودخیانیهها ،ذخیره آب در سیییدها ،و حتی منابع آب
زییرزمییینی تییاثیرگییذار هسیییتنیید ( .)21رونیید افزایشیییی
خشیکسیالیهای شدید و بسیار شدید که در بسیاری از مناطق
دنییا از جمله ایران و خاور میانه اتفاق افتاده اسیییت ،شیییرایط
افزایش بحران کمبود منیابع آب را دامن میزنیید .بیا توجیه بییه
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بلندمدت بودن این سییریهای زمانی خشییکسییالی ،بایسییتی
فصییلهای پربارش قابل توجهی اتفاق بیفتد تا روند منفی SPI
یا بهعبارتی دیگر روند افزایشی خشکسالی متوقف گردد.
در هر صییورت ،یکی از مهمترین مشییکالت اسییاسییی در
اقلیمهای فراخشیک تا نیمه خشک ،محدودیت منابع آب است
و بیایید بیه این نکتیه توجیه کرد که در بسییییاری از مناطق با
اقلیمهای فراخشک ،خشک و نیمه خشک ،بخش قابل توجهی
از منابع آب ذخیره شیده خصوصاً منابع آب زیرزمینی برداشت
و مورد اسییتفاده واقع گردیده اسییت .در واقع ذخیره منابع آب
شیییرین در این مناطق با شییتاب بسیییار زیادی برداشییت شییده
اسییت .شییاید در کنار عدم مدیریت صییحیح این منابع (،)31
افزایش وقوع خشیکسیالیها منجر به روند صیعودی برداشت از
این منابع شیده باشید .بههر حال یک واقعیت معین است و آن
اینکه در سیالهای تر عمل تغذیه منابع آب خصیوصاً منابع آب
زیرزمینی صیییورت می پیذیرد .البتیه عمل تخیله منابع آب در
سیییال های تر نیز وجود دارد .بهعبارتی هم عمل شیییارژ و هم
عمل دشیارژ منابع آب در سیالهای تر صورت میگیرد .این در
حالی اسیت که در سیالهای خشیک آنچه که صورت میگیرد
بیشیتر همان عملیات برداشیت از منابع آب است و این موضوع
می تواند به شیدت بر بحران منابع آب در مناطق خشک و نیمه
خشک تاثیر گذار باشد.
نکته قابل توجه دیگر افزایش خشیییکسیییالیها در مقیاس

جهانی و نه در مقیاس منطقهای اسییت .بهعبارتی بهتر ،افزایش
خشیییکسیییالیهیا محیدود بیه ییک منطقیه خاص برای مثال
خاورمیانه نیسییت .این موضییوع در سییایر قارهها نیز اتفاق افتاده
اسیییت .برای نمونه مناطق غرب آمریکا و یا بخش قابل توجهی
از اسیترالیا نیز با چنین مشیکالتی مواجه شده است .آنچه مهم
اسیت درجه توسیعه یافتگی کشیورهاست که چگونگی واکنش
آنها را به افزایش خشییکسییالیها مشییخص میکند .همچنین
نتایج این مقاله نشییاندهنده افزایش وقوع خشییکسییالیها در
مناطقی از افغانسیتان ،پاکسیتان و ترکیه و سیوریه است که در
حال حاضییر بهشییدت درگیر مشییکالت مربوط به جنگ داخلی
میباشییند .البته بخشهای قابل توجهی از مرکز ایران و جنوب
شیییرقی کشیییور میا نیز درگیر روند کاهشیییی  SPIیا افزایش
خشییکسییالیها طی دهههای اخیر بوده اسییت .ادامه این روند،
خصیییوصی یاً در منطقه حسیییاس خاور میانه که از یک طرف با
خشیکی اقلیم و محدودیت منابع آب درگیر میباشد و از طرف
دیگر نیز بخشهای قابل توجهی از آن درگیر جنگهای شدید
اسیت ،مشیکالت متعددی را در ایجاد صلح دافم در این منطقه
بوجود خواهید آورد .لیذا توجیه بیه این مسیییئله نیز از اهمیت
خاصییی برخوردار اسییت و شییاید ایجاد یک سیییسییتم مدیریت
جامع منابع آب در سییطح منطقه خاورمیانه بتواند از مشییکالت
مربوط به افزایش روند خشکسالیها در این منطقه بکاهد.
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Abstract
The lack of sufficient fresh water resources, climate change, lengthy and severe droughts are
of the major today’s world challenges particularly in arid and semi-arid regions. In the
current conditions, especially in the case of droughts and in order to planning for water
resources, it is essential to analyze the changes and trends in drought particularly in hyperarid, arid and semi-arid regions of the globe. In this study, the Mann-Kendall statistics were
applied to determine the significant and non-significant positive or negative trends in long
term drought time series (9, 12, 18 and 24 monthly time scales) in moderate to severe and
extreme classes of droughts derived based on the Standardized Precipitation Index (SPI).
The results indicated that both significant positive and negative trends can be found in these
regions. By increasing the time scales of drought time series, the percentage of significant
upward or downward trend grow. For example, in the case of decreasing trend of SPI
(increasing in the drought), the percentage of 17.8 for 9 monthly SPI increased to 21.9, 28.48
and 31.71 for the 12, 18 and 24 monthly SPIs, respectively. The increasing trend in long
severe and extreme classes of drought can be found in the Middle East and west of America.
The upward trends of drought particularly in the Middle East region which is suffered by
expensive tensions among the communities can intensify current critical situations.
Therefore, more attention should be paid to this subject particularly in the regional and
international scales.
Keywords: Drought; Dry; Hyper-Arid; Semi-arid; Trend

