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چکیده
بررسي شرايط بيابانزايي ناشي از خشکساليها در مناطق خشک و نيمهخشک که با مشکالت جدي محدوديت منابع آب روبرو
هستند ،حائز اهميت فراوان است .حوزه سد درودزن در شمال استان فارس يکي از مناطق استراتژيک در توليد محصوالت کشاورزي
در کشور است ،که با معضل برداشت بيرويه از منابع آب ،تخريب سرزمين و افزايش بيابانزايي روبرو ميباشد .پژوهش حاضر با هدف
بررسي روند تغييرات خشکسالي در اين منطقه در طي چهار دهه اخير انجام شد .از شاخص خشکسالي هواشناسي بارش استاندارد
شده  SPIو شاخص خشکسالي هيدرولوژيک جريان رودخانه  SDIو همچنين آزمون ناپارامتري من-کندال اصالح شده جهت
بررسي و تحليل روند خشکسالي استفاده شد .نتايج بدست آمده نشان داد که هر دو خشکسالي هواشناسي و هيدرولوژيکي روند
افزايشي داشتهاند؛ اين روند افزايشي در ارتباط با  SDIدر همه سريها و درمورد  SPIدر سريهاي بلند مدت  11 ،12 ،9ماهه
در سطح  5درصد معنيدار است .مقايسه ميانگين آماره  Zمن-کندال شاخصهاي مورد بررسي نشان داد که  SDIبيش از  3برابر
از  SPIدر طي دوره آماري فزوني داشته است که حاکي از شدت بيشتر خشکسالي هيدرولوژيک نسبت به هواشناسي در سطح
حوزه است .از سوي ديگر روند افزايشي شاخص خشکسالي هيدرولوژيکي در ايستگاهاي ميانبند حوزه ،که متاثر از فعاليتهاي انساني
و تغيير کاربري است ،به مراتب بيشتر و نزديک به  4برابر از ايستگاههاي مناطق سرشاخه و يا خروجي حوزه مي باشد .لذا پيشنهاد
ميگردد به منظور مديريت و کاهش شدت بيابانزائي در بخشهاي مياني حوزه با مديريت بهينه آبها اثرات خشکسالي تعديل و
تنظيم گردد.
واژگان کلیدی :آزمون روند؛ شاخص بارش استاندارد شده SPI؛ شاخص خشکسالي جريان رودخانه SDI؛ حوزه درودزن؛ من-
کندال
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 مقدمه
در شررررايط تغيير امليم و گرمرايش جهاني ،بررسررري
تغييرات منابع آب دريافتي خصروصا بر اثر خشکساليها از
اهميرت زيادي برخوردار اسرررت .اين موضررروا در مناطق
خشرک و نيمهخشک استراتژيک و پرجمعيت کشور که با
مشرررکالت جردي محردوديت منابع آب روبرو هسرررتند،
اهميتي دوچندان مييابد .متوازن نبودن تغذيه و برداشرت
و خشرکساليهاي پي در پي فشار زيادي را بر مخازن وارد
کرده و موجب پايين رفتن سرررطح ايسرررتابي سرررفرههاي
زيرزميني و فرونشرسرت دشرتها شده است .در سالهاي
اخير با توجه به بروز خشرکساليها و افزايش تقاضا ،سرانه
آب مابل دسرترس روند کاهشري را نشان ميدهد ،بطوري
که طبق گزارش گروه منابع آب کميته آبياري و زهکشرري
ايران ،مقرردارآب تجررديررد پررذير در سرررال  1331حرردود
131ميليارد متر مکعب درسال بوده که درده سال اخير به
 115ميليررارد متر مکعررب و طي  5سرررال اخير برره 114
ميليارد متر مکعب کاهش يافته است (.)11
خشرررکسرررالي يکي از ومرايع محيطي و بخش جدايي
ناپذير نوسرررانات امليمي اسرررت .اين پديده به عنوان يک
معضرل محيطي مطرح بوده و از ويژگيهاي اصلي و تکرار
شرررررررونده املررررريمهاي مختلف به شررمار ميرود (.)23
خشرکسالي را ميتوان به چند گروه عمده تقسيم نمود که
خشرررکسرررالي هواشرررناسررري و هيدرولوژيک دو گروه آن
مي باشد .در خشکسالي هواشناسي ،کمبود ميزان بارندگي
نسرربت به ميانگين براي يک منطقه برآورد ميشررود ،که
کمبودهرراي بررارنرردگي از يررک مقرردار مشرررخص ،مرراننررد
درصردهاي کاهش از ميانگين دراز مدت ،نيز مابل بررسي
خواهد بود .در برنامه ريزي براي منابع آب ،خشررکسررالي
هواشناسي به عنوان اولين حلقه در زنجيرههاي خشکسالي
در نظر گرفته مي شود ( .)11در خشکسالي هيدرولوژيکي،
وضرررعيرت درازمردت جريرانهراي رودخرانرهاي ،آبهاي
زيرزميني و يا ديگر منابع آب بررسي ميگردد (.)11
براي بيان کمي پديده خشررکسررالي و همچنين ارزيابي
آن در مقياسهاي مختلف زماني و مکاني ،از شرراخصهاي
خشررکسررالي متنوعي اسررتفاده ميشررود .کاربرد هريک از
Standardized Precipitation Index
Streamflow Drought Index

1
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شرراخصها براسرراس منطقه خاو و براسرراس پارامترهاي
مختلف مورد انرردازهگيري متفرراوت اسرررت ( .)19يکي از
معمولترين و پرکاربردترين شراخصها ،شاخص استاندارد
شررده بارش SPI 1ميباشررد .اين شرراخص داراي مقياس
زمراني اسرررت و به عللي نظير سرررادگي ،انعطاف در دوره
زماني و امکان استفاده در مديريت ريسک و برنامهريزي و
در دسترس بودن دادههاي ورودي ،به يکي از پرکاربردترين
شراخصها در سطح جهان تبديل شده است ( .)25معموالً
شررراخص اسرررتاندارد شرررده بارش در مقياسهاي زماني
مختلفي ،از يک تا  24ماهه ،توليد ميشرررود .سرررريهاي
زماني با مقياس کمتر يا کوتاه مدت  SPIبراي اندازهگيري
خشرکسرالي هواشرناسري و کشرراورزي مورد استفاده مرار
ميگيرنرد و سرررريهراي زمراني برا مقيراس بلند مدت را
ميتوان مبنررايي براي انرردازهگيري خشرررکسرررراليهرراي
هيردرولوژيرک و يرا امتصرررادي و اجتماعي مرار داد (.)16
شراخص خشرکسرالي جريان رودخانه  SDI 2ابتدا درسال
 2111توسط  Nalbantisارايه گرديد ( .)21اين شاخص
بر اسررراس متوسرررط جريان ماهانه ميباشرررد ،و اصرررول
محاسباتي آن شبيه شاخص  SPIاست (.)1
به منظور بررسرري روند در سررريهاي هواشررناسرري و
هيدرولوژيکي از آزمون مختلفي استفاده ميشود .از جمله
اين روشها روش آماري من-کندال است .روش من کندال
ابتدا توسرررط م(ن ( )1945ارائه و سرررتو توسرررط کندال
( )1931بسرط و توسعه يافت ( .)1فرض صفر آزمون من-
کندال بر تصادفي بودن و عدم وجود روند در سري دادهها
داللت دارد و پذيرش فرض يک يعني رد فرض صررفر ،دال
بر وجود روند در سري دادهها مي باشد .چنانچه يک سري
داراي ضررايب خودهمبسرتگي مثبت باشد ،احتمال معني
داري روند در آن ،به اشتباه افزايش مييابد (;21 ;13 ;12
 .)29حرامد و رائو )9( 3با اصرررالح در واريانو دادهها اثر
خود همبستگي را حذف و آزمون من کندال اصالح شده4
را ارايه کردند.
مروري بر مطالعات انجام شرده نشان ميدهد ،استفاده
از روشهاي پارامتري و ناپارامتري بصرررورت گسرررترده در
بررسري روند دادههاي هواشرناسي و هيدرولوژي همچنين
Hamed and Rao
Mann-Kendall-Variance Correction
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بررسي روند شاخصهاي خشکسالي مورد توجه بوده است
( .)13ملکي نژاد و سرررليمانيمطلق ( )13روند افزايشررري
شردت خشکسالي هواشناسي و هيدرولوژيک را با شاخص
 SPIو شررراخص سرررطح اسرررتاندارد آب SWI 1در حوزه
چغلوندي در شررهرسررتان خرمآباد و به کمک آزمون من-
کندال گزارش کردند .منتصررري و همکاران( )22تغييرات
رونررد تغييرات زمرراني و مکرراني دوره هرراي ترسررررالي و
خشرکسرالي را در شرمال رب کشور براساس دو شاخص
خشکسالي  SPIو  RAIو به کمک دو آزمون من-کندال
معمول و اصرالح شرده ،بررسي نمودند .نتايج ايشان نشان
دهنده وجود روند منفي در اکثر ايستگاهها به خصوو در
رب حوزه درياچه اروميه است .زارا ابيانه و همکاران()32
در مطالعه اي روند تغييرات بارش ،دما و خشررکسالي را در
مقياس فصلي و ساالنه در منطقه همدان به کمک شاخص
 SPIو آزمون من کندال بررسي کردند .نتايج ايشان حاکي
از افزايش خشکساليهاي ساالنه در  63درصد ايستگاههاي
مورد مطررالعرره اسررررت .کوثري و همکرراران( )15رونررد
خشرکساليهاي هواشناسي و کشاورزي را در مناطق نيمه
خشک ،خشک و فراخشک جهان به کمک شاخص  SPIو
آزمون من-کندال بررسررري نمودند .نتايج ايشررران نشررران
ميدهرد رونردهاي منفي  SPIکه نشررران دهنده افزايش
خشرکسرالي اسرت ،در مناطق خاورميانه ،مرکز استراليا و
رب آمريکا بيشرتر مشرهود اسررت .نصري و مدرس ()24
روند خشرکساليهاي هيدرولوژيک در منطقه اصفهان و در
حوزه سررد زاينده رود به کمک شرراخص جريانهاي کم و
آزمونهاي روند من_کندال و همبستگي استيرمن مطالعه
کردند .ايشررران ميانگين دبي روزانه را به عنوان شررراخص
هيدرولوژيک و جريانهاي کم  31 ،15 ،3 ،1و  91روزه را
به عنوان شرراخصهاي خشررکسررالي هيدرولوژيک در 22
ايستگاه آب سنجي مورد استفاده مرار دادند.
 Mallyaو همکاران ( )11روند تغييرات خشکسالي را
در مناطق مانسون هند براساس چهار شاخص خشکسالي
در سه دوره زماني  35ساله از  1911به کمک آزمون من-
کندال بررسري نمودند .نتايج ايشرران نشان دهنده افزايش

1Standardized

Water-Level Index
Precipitation Evapotranspiration Index

2Standardized
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روند شردت و فراواني خشکسالي در دوره  1932تا 2114
ميبرراشرررد Vicente-Serrano .و همکرراران ( )31رونررد
تغييرات جريران رودخرانه را در  61سرررال اخير در حوزه
 Segraدر شمال رب استانيا که شبکهاي از سدها در آن
احداث شرررده ،به کمک آزمون روند من-کندال بررسررري
کردند .نتايج نشان ميدهد که وموا سيالبهاي بزرگ در
براالدسرررت حوزه کراهش يرافتره ،درحالي که جريانهاي
حردامل در پايين دسرررت حوزه افزايش داشرررته اسرررت.
 Spinoniو همکاران ( )26به بررسي روند تغييرات شدت
و فراواني خشکسالي هاي فصلي در ماره اروپا ،به کمک دو
شرراخص  SPIو ( SPEI2شرراخص بارش -تبخير و تعرّق
استاندارد شده) در پايه زماني  3ماهه يعني فصلي در دوره
زمرراني 1951تررا  2115و  1911تررا  2115پرداختنررد و
نتيجه گرفتند که در طول سره دهه اخير شرردت و فراواني
شرايط خشک در مناطق مرکزي ،مديترانهاي و شرق اروپا
بره ترتيرب در فصرررلهاي بهار ،تابسرررتان و پاييز افزايش
چشمگير داشته است.
حوزه سرد درودزن يکي از مناطق اسررتراتژيک استان
فارس و کشرررور اسرررت که نقش بسررريار مهمي در توليد
محصروالت کشاورزي و خودکفايي کشور دارد .اين منطقه
يکي از مهمترين بخش هاي کشرراورزي استان فارس است
که با چالش کمبود منابع آب و همچنين مصررررف بيش از
حد آن روبرو است .از طرفي ديگر ،حوزه سد درودزن يکي
از مهمترين حوزههاي تامين کننده منابع آب درياچه هاي
طشرک و بختگان اسرت .خشرک شدن اين درياچه ها مي
توانرد موجب ايجاد کانون هاي فرسرررايش بادي گردد که
بخش مهمي از اسررتان فارس از جمله شررهر شرريراز را نيز
تحت تاثير خود مرار دهد .همچنين برداشرررت بي رويه از
منابع آب و خاک اين حوزه ،باعث تخريب جدي سرررزمين
و افزايش بيابانزايي در منطقه شررده اسررت .وموا تغييرات
امليمي و افزايش خشررکسررالي ها ،ميتواند شرايط بحراني
موجود را به مراتب تشرررديد نمايد .لذا ،پژوهش حاضرررر با
هدف بررسري روند تغييرات خشرکسالي در اين منطقه در
طي چهار دهه اخير انجام شد.
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 مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه و دادههای مورد استفاده
مطالعه حاضررر در سررطح حوزه آبريز سررد درودزن در
اسرتان فارس انجام شرده اسرت (شکل  .)1سد درودزن از
مهمترين سدهاي اين استان است .اين سد خاکي در روي
رودخانه کر احداث شررده و در سررال  1352به بهرهبرداري
رسريده اسرت .اين سد نياز آبي  112111هکتار از اراضي
کشاورزي و نيز نيازهاي شهري و صنعتي شيراز ،مرودشت
و زرمان را فراهم ميکند .سررطح حوزه آبريز سررد درودزن
حرردود  4311کيلومترمربع و داراي تغييرات ارتفرراا از
حدامل 1146متر تا حداکثر  3349متر و ارتفاا متوسرررط

آن حدود  2163متر از سرررطح دريا ميباشرررد .متوسرررط
بارندگي حوزه  513ميليمتر در سرال اسرت .در محل سد
درودزن ميزان متوسرط دماي ساالنه  16درجه سانتيگراد،
ميزان متوسط تبخيرر از تشتک  2546ميليمتر در سال و
تبخير از سرررطح آزاد آب دريرراچرره سرررد درودزن 1351
ميليمتر درسال است.
براي تحليل خشکساليهاي هواشناسي و هيدرولوژيک
برره ترتيررب از دادههرراي بررارانسرررنجي و هيرردرومتري
ايسرتگاههاي با حدامل طول دوره آماري  41سال (1351
ترا  )1391وامع در حوزه سرررد درودزن اسرررتفاده شرررد.
مشرررخصرررات ايسرررتگاههاي مورد مطالعه در جدول  1و
پراکنش مکاني آن ها در شکل  1نشان داده شده است.

شکل  .9موقعیت حوزه سد درودزن در ایران و استان فارس و پراکنش ایستگاههای باران سنجی و آب سنجی مورد استفاده
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جدول  .9مشخصات ایستگاههای بارانسنجی و آبسنجی در حوزه سد درودزن
نام ایستگاه

نوع ایستگاه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

میانگین بارش به mmو آبدهی به m3/s/

چمريز
عباس آباد
چوبخله
دهکده سفيد
جمال بيگ شيرين
چمريز
سد درودزن
خسروشيرين
جمال شور
جمال شيرين
دهکده سفيد

باران سنجي
باران سنجي
باران سنجي
باران سنجي
باران سنجي
آب سنجي
آب سنجي
آب سنجي
آب سنجي
آب سنجي
آب سنجي

51/11
52/25
51/19
52/11
51/95
51/11
52/51
52/12
52/11
51/95
52/11

31/45
31/32
31/55
31/66
31/64
31/45
31/31
31/91
31/91
31/64
31/66

431/1
451/1
141/2
461/6
516/1
25/29
16/33
2/34
1/35
3/45
4/31

شررراخص اسرررتاندارد شرررده بارش به طور معمول در
مقيراس هراي زمراني  12 ،6 ،3 ،1و  11ماهه محاسررربه
ميشود .براي محاسبه اين شاخص معموالً از توزيع گاما و
پيرسررون تيپ سرره اسررتفاده ميگردد .توزيع آماري گاما
برازش خوبي با سرررري زماني امليمي داراي چولگي مانند
بارش دارد .تابع توزيع گاما به صررورت تابع چگالي احتمال
يا فراواني به صورت رابطه ( )1تعريف شده است (.)15
() 1

x0

1
x a 1e x / 
)  (


g ( x) 

در رابطره ( α >0 )1پرارامتر شرررکل β > 0 ،پارامتر
مقياس x > 0 ،مقدار بارندگي و ) Γ (αتابع گاما است.
براي يک ايسررتگاه معين با برازش تابع چگالي احتمال
گاما بر توزيع فراواني بارندگي شرراخص بارش اسررتاندارد
شده محاسبه گرديد .پارامترهاي  αو  βبراي هر ايستگاه و
براي هر مقياس زماني و هر ماه از سررال برآورد شرردند .با
اسررتفاده از روش حداکثر درسررتنمايي ميتوان مقادير
بهينه  αو  βرا براساس روابط  2و  3برآورد کرد (.)15
() 2

() 3

1
4A
(1  1 
)
4A
3



x





که در رابطه ،3پارامتر  Aاز رابطه  4محاسبه گرديد.
1 n
)  ln( xi
n i 1

() 4

A  ln( x) 

 : nتعداد مشراهدههاي بارندگي :x ،ميانگين بارندگي
تجمعي براي يک ماه مشخص در طي دوره آماري.
نتايج پارامترهاي محاسرربه شررده در مرحله بعد براي
پيدا کردن ،احتمال تجمعي بارندگي براي ماه و مقياس
زماني مشرخص و براي هريک از ايستگاهها استفاده گرديد.
و احتمال تجمعي ،با فرض  t=x/βبه تابع گاماي نامص
تبديل شد.
x

1
(x  1e  x /  dx )5

 ( ) 0

x

G( x)   g ( x)dx 
0

x

() 6

1
t  1e t dt
( ) 0

G ( x) 

زماني که تابع گاما براي  x= 0تعريف نشررده باشررد و
توزيع بارندگي داراي مقادير صررفر باشررد؛ در اين حالت
احتمال تجمعي از رابطه  3محاسبه ميگردد.
() 3

) H ( x)  q  (1  q)G( X
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و دررابطه  q 3احتمال بارندگي صررفر اسررت و )H(x

مقادير انتقال داده شررده به نمره  zبا اسررتفاده از تقريب
آبراموتيز و استوگان است ( .)1اين تقريب که با استفاده از
روابط  1و  9محاسرربه ميشررود ،احتماالت تجمعي را به
متغيير تصرررادفي نرمال اسرررتاندارد يا همان  SPIتبديل
مينمايد.

() 1

c0  c1t  c2t 2
Z  SPI  (t 
)
1  d1t  d 2t 21  d 3t 3
0 H ( X )0.5

1
)
H ( X )2

()11

(t  ln

0 H ( X )0.5

و
1
)
(1  H ( X )) 2

()11

(t  ln

0.5 H ( X )1.0

ضرايب مربوط به روابط  1و  9به مرار زير است (.)21
c0 = 2.515517, c1 =0.802853, c2 =0.010328,

و

d1=1.432788, d2 = 0.189269, d3 = 0.001308.

() 9

c0  c1t  c2 t 2
Z  SPI  (t 
)
1  d1t  d 2 t 21  d 3t 3

0.5 H ( x)1.0

در روابط  1و  9مقدار  tاز روابط  11و  11محاسررربه
ميگردد.

بدين ترتيب  SPIمقدار  Zاسررتاندارد شررده را نشرران
ميدهرد که نمايانگر مقدار انحرافات باالتر و يا پايينتر از
ميانگين اسرت .جدول  ، 2نشان دهنده طبقات خشکسالي
بر اساس شاخص  SPIميباشد.

جدول  .4طبقه بندی شاخص  SPIو تعریف کالسهای خشکسالی متناظر با آن ()95
مقدار شاخص SPI

طبقه بندی خشکسالی

 2و بيشتر ازآن

به شدت مرطوب

 1/5تا 2

خيلي مرطوب

 1/11تا 1/5

نسبتاً مرطوب

 1تا 1/11

مرطوب ماليم

-1/11تا 1

خشکسالي ماليم

 -1/11تا -1/5

نسبتاً خشک

 -1/51تا -92

خيلي خشک

 -2/11و کمتر از آن

به شدت خشک

محاسبه شاخص SDI

اصررول محاسررباتي شرراخص  SDIمشررابه شرراخص
SPIاسررت .در اين رابطه مقادير دبي ماهانه هر ايسررتگاه
هيردرومتري بر توزيع آماري مناسرررب برازش داده شرررد
سررتو دادههاي اسررتاندارد شررده به عنوان شرراخص SDI
اسرتخرا گرديد ( .)1اين شاخص در هر يک از ايستگاهها

و در سريهاي زماني  12 ،9 ،6 ،3 ،1و  11ماهه محاسبه
گرديد.
آزمون من کندال
در اين روش ابتدا اختالف بين هر يک از مشرراهدات با
تمام مشاهدات پو از آن محاسبه شده و پارامتر  Sمطابق
رابطه  12به دست آمد:

تحليل روند خشکساليهای هواشناسي و هيدرولوژيکي در...

 xk 

()12

 sgnx
n

j

23

n 1

S 

k 1 j  k 1

که  nتعداد مشررراهدات سرررري ،و  xjو  xkبه ترتيب
دادههاي  jام و  kام سرري ميباشند .تابع عالمت  sgnنيز
به صورت رابطه  13محاسبه شد:
(xj-xk)>0

sgnx j  xk   1

((xj-xk)=0 )13

sgn x j  xk  0





sgnx j  xk   1

(xj-xk)<0

در مرحله بعد محاسبه واريانو  Sتوسط يکي از روابط
 14يا  15محاسبه شد:
n>10
m

()14

nn  12n  5   t t  12t  5
i 1

18

nn  12n  5
18

()15

Var S  

()16

S=0
S<0

آزمون من –کندال اصالح شده
در اين روش ،اثر همه ضرررررررايب خودهمبسررررررتگي
معنيدار از دادهها حذف ميشررود و براي سريهايي مورد
استفاده مررررار ميگيرد که ضرايب خود همبستگي آنها در
يرک يرا چند مورد معنيدار باشرررند ( .)21 ;13 ;6ابتدا
ضرريب خود همبسرتگي مرتبه  Kام از رابطه  11محاسبه
شد.

n≤ 10

Var S  

کره  mمعرف تعرداد دنبرالرههايي اسرررت که در آنها
حردامرل يک داده تکراري وجود دارد t .نيز بيانگر فراواني
دادههراي برا ارزش يکسررران در يک دنباله (تعداد گره ها)
ميبراشرررد .در نهرايرت نيز آمراره  Zبره کمک رابطه 16
استخرا گرديد:
S>0

که  سطح معني داري است که براي آزمون در نظر
گرفته ميشود و  Zαآماره توزيع نرمال استاندارد در سطح
معني داري  ميبراشرررد که با توجه به دو دامنه بودن
آزمون  2 ،اسرررتفراده ميشرررود .مقردار مثبت  Zروند
افزايشري و مقدار منفي آن روند کاهشي را در سري زماني
نشررران ميدهررد .اگر مرردر مطلق  zبزرگتر از  1/961يررا
 2/536شرد به ترتيب درسررطح  5و  1درصررد فرض صررفر
يعني عردم وجود رونرد ،رد و فرض يرک که بيانگر وجود
روند است ،پذيرفته ميشود(.)1

S 1
Var S 

z

z 0
S 1
Var S 

z

با فرض دو دامنه آزمون روند ،فرضرريه صفر در صورتي
پذيرفته ميشود که شرط زير برمرار باشد:

()11

در رابطه  rk 19ضريب خودهمبستگي مرتبه  kام و ̅𝑥

ميانگين سرررري زماني اسرررت .معنيداري ضرررريب خود
همبسرتگي مرتبه  Kام در سرطح  95درصرد از رابطه 19
بررسري گرديد .درصورتي که مقدار ضريب همبستگي داده
هاي سرري زماني در شررط زير صردق نکند ،ضريب خود
همبستگي معني دار بوده و بايد اثر آن حذف گردد.
()19

()13

1 − 1.96√𝑛 − 𝑘 − 1
1 + 1.96√𝑛 − 𝑘 − 1
≤ 𝑘𝑟 ≤
𝑘𝑛−
𝑘𝑛−

ستو واريانو اصالح شده *) V(Sآماره  Zمن کندال
از روابط  21و  21محاسبه گرديد.
()21

Z  Z / 2

1
𝑘∑𝑛−
) 𝑡̅𝑥 𝑡=1 (𝑥𝑡 − 𝑥̅𝑡 )(𝑥𝑡+𝑘 −
𝑛
−
𝑘
= 𝑘𝑟
𝑛 1
∑ (𝑥 − 𝑥̅𝑡 )2
𝑡 𝑛 𝑡=1

𝑛
∗𝑛

)𝑆(𝑉 = ∗)𝑆(𝑉
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2

()21

= 1 + 𝑛(𝑛−1)(𝑛−2) ∑𝑛−1
𝑘=1 (𝑛 − 𝑘)(𝑛 − 𝑘 −

𝑛
∗𝑛

)1) (𝑛 − 𝑘 − 2

در رابطرره  21و  V(S) ،21از رابطرره  14محرراسررربرره
𝑛
ميشررود و ∗𝑛 ضررريب اصررالحي واريانو سررريهاي خود
همبسته است.
در نهرايرت آمراره  Zآزمون من کنردال برا جررايگزيني
واريانو اصرررالح شرررده به جاي واريانو در رابطه  16به
دست آمد.
 نتایج
نتايج حاصرل از آزمون روند من-کندال اصالح شده بر
سرررريهراي زماني  SDIو  SPIدر ادامه ارائه (جدول )3
گرديرده کره نشررران دهنرده مقادير  Zآزمون من-کندال
اصرالح شده در سريهاي زماني  SPIو ،9 ،6 ،3 ،1 SDI
 12و  11ماهه اسرررت .در اين جدول ،مقادير  Zبزرگتر از

 1/96و همچنين کوچکتر از  -1/96به ترتيب نشان دهنده
روند صررعودي و نزولي معنيدار س رري زماني بارش و دبي
(در سطح اطمينان  5درصد) در ايستگاههاي مورد بررسي
اسررررت .مرقررادير کوچکتر از  1/96و بزرگتر از -1/96
سرريهاي بدون روند معنيدار ميباشررند .مقادير معنيدار
با عالمت سرتاره (*) در جدول مشررخص شدهاند .با توجه
بره نترايج ارائره شرررده در اين جردول مقرادير بدون روند
معنيدار فراواني به مراتب بيشتري دارند .حدود  11درصد
از روندها در اين جدول بدون معنا هستند و روند صعودي
معنيدار در اين جدول مشرراهده نميشررود .بيشرتر روندها
نزولي بوده ،که در مقياس  1و  3ماهه معنيدار نيسررتند،
اما در مقياسهاي زماني  12 ،6و  11ماهه ايستگاه چمريز
و در مقياس  12و  11ماهه ،ايسررتگاه جمال شرريرين روند
نزولي معني دار نشان ميدهد.

جدول  .3نتایج آزمون من کندال اصالح شده در سری های زمانی  SPIو SDI
شاخص

SPI

SDI

نام ایستگاه

 9ماهه

 3ماهه

 6ماهه

 1ماهه

 94ماهه

چمريز

-1/65

-1/63

*

*

-3/59

*

عباس آباد

-1/51

-1/34

-1/23

-1/45

-1/31

-1/23

چوبخله

-1/22

-1/13

1/19

1/23

1/61

1/61

دهکده سفيد

-1/69

-1/64

-1/55

-1/11

-1/16

-1/25

جمال بيگ شيرين

-1/91

-1/39

-1/14

-1/63

* -2/69

* -2/63

ميانگين

-1/39

-1/69

-1/61

-1/26

-1/33

-1/43

*

*

-1/93

*

*

 91ماهه

-5/11

*

*

-4/61

*

چمريز
سد درودزن
خسروشيرين
جمال شور
جمال شيرين
دهکده سفيد

-5/12
1/53
-1/33
* -3/43
* -4/44
* -3/25

-4/92
1/43
-1/15
* -3/11
* -4/51
* -3/32

-5/12
1/31
-1/14
* -3/13
* -5/11
* -3/41

-5/35
1/39
-1/34
* -3/16
* -6/41
* -3/13

-5/45
1/41
-1/33
* -2/11
* -3/42
* -2/42

-5/33
-1/14
-1/31
* -2/33
*-3/61
-1/31

ميانگين

-2/33

-2/33

-2/9

-3/16

-3/19

-3/23

در ارتباط با شرراخص خشررکسررالي هيدرولوژيک ،SDI
وجود رونرردهرراي معنيدار نزولي و همچنين برردون رونررد
معنيدار (جدول  )3مابل مشاهده است .برخالف روندهاي
شاخص  ،SPIمقادير داراي روند معنيدار نزولي از فراواني
به مراتب بيشررتري برخودار اسررت .حدود  64درصررد از
روندها به صرورت معنيدار نزولي ميباشرند .ايستگاههايي

مانند چمريز ،جمال شرور ،جمال شريرين و دهکده سفيد
در تمرامي مقيراسهاي زماني مورد بررسررري داراي روند
نزولي معنيدار هسرررتنرد .در اين ميران ،تنهرا در مقياس
زماني  11ماهه  ،SDIايسررتگاه دهکده سررفيد روند نزولي
بدون معنا در سرطح  95درصد نشان ميدهد .با اين حال
در سررطح  91درصررد ،اين روند نيز معنيدار اسررت .پو

تحليل روند خشکساليهای هواشناسي و هيدرولوژيکي در...

ميتوان گفت که اين ايسرتگاهها ،در کل داراي روند نزولي
معنيدار هستند.
تفاوت عمده نوا روند در ايسررتگاه خسررروشرريرين و
همچنين سررد درودزن مشرراهده ميشررود .در رابطه با
ايسرتگاه خسرو شيرين ،روند نزولي يرمعنيدار در تمامي
سررريهاي زماني مشرراهده شررده اسررت ،در صررورتي که
ايسررتگاه سررد درودزن ،عمدتاً داراي روند صررعودي بدون
معناسررت .مقايسرره ميانگين شرراخصهاي مورد بررسرري
(جدول  ،)3نشررران مي دهدکه شررراخص خشرررکسرررالي
هيدرولوژيکي  SDIبيش از  3برابر از شاخص خشکسالي
هواشرررناسررري  SPIدر طي دوره آماري فزوني دارد؛ اين
مطلب نشرران ميدهد خشررکسررالي هيدرولوژيکي در حوزه
بسيار شديدتر از خشکسالي هواشناسي است.
توزيع مکاني وضعيت روندهاي شاخص ( SPIشکل )2
و ( SDIشررکل  )3در مقياسهاي زماني مورد بررسرري  ،با
مثلثهاي توپر و خالي نشران داده شرده اسررت .به عبارتي
بهتر ،رونردهراي صرررعودي و نزولي معنيدار ،به ترتيب با
مثلث هاي توپر رو به باال و رو به پايين نمايش داده شررده
انرد .همچنين رونردهراي بردون معنرا ،با مثلثهاي خالي

29

مشرررخص شررردهاند .در رابطه با شررراخص  ،SPIدر الب
ايسررتگاهها روندهاي نزولي در هر مقياس زماني مشرراهده
مي شرررود ،البته اکثرا بدون روند معنيدار هسرررتند .فقط
ايسرررتگاههاي چمريز و جمال شررريرين داراي روند نزولي
معنيدار هسررتند .اين ايسررتگاهها در رب و نقاط مرکزي
حوزه مرار گرفتهاند.
توزيع مکاني روندهاي شراخص ( SDIشکل  )3حاکي
از ان اسرت که ايسرتگاه خسروشيرين در مناطق شمالي و
باالدسرت حوزه و ايستگاه درودزن در خروجي حوزه ،تنها
ايسرتگاههاي بدون روند معنيدار هسررتند .روندهاي نزولي
معنيدار در سرطح اطمينان  5درصد  ،SDIدر بخشهاي
مرکزي ،ربي و نقاطي که آبراهه هاي اصرررلي حوزه به
يکديگر ميپيوندند ،مشاهده ميشود .با توجه به اين شکل
و اعداد  Zمن-کندال (جدول  ،)3مشررخص ميشود ،روند
افزايشي شاخص خشکسالي هيدرولوژيکي در ايستگاههاي
ميرانبنرد حوزه ،که تمرکز فعاليتهاي کشررراورزي در اين
مناطق بيشررتر اسررت ،نزديک به  4برابر از ايسررتگاههاي
مناطق سرشاخه و يا خروجي حوزه بيشتر ميباشد.

شکل .4نقشه پراکنش مکانی معنیداری روند  SPIدر سریهای زمانی مختلف مورد بررسی در حوزه سد درودزن
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شکل .3نقشه پراکنش مکانی معنیداری روند دبی در ایستگاههای هیدرومتری واقع در حوزه سد درودزن در سری زمانی ماهانه
پیوسته و در بازه زمانی  9350تا 9310

 بحث و نتیجهگیری
در تحقيق حاضررر ،روند سررريهاي زماني کوتاه مدت،
ميان مدت و بلند مدت خشرررکسرررالي هواشرررناسررري و
هيدرولوژيک به ترتيب بر اسررراس شررراخص  SPIو SDI
درحوزه سرد درودزن مورد بررسري گرفت .نتايج به وضوح
نشرران دهنده روند نزولي شرراخص  SDIو  SPIاسررت .هر
چند ،که فراواني سررريهاي داراي روند معنيدار نزولي در
سررطح اطمينان  5درصررد در رابطه با شرراخص  SDIبه
مراتب بيشتر است .بايد توجه داشت که روند کاهشي SPI
و يا  SDIبه معناي روند افزايشري وموا خشکساليهاست.
در طول يک سررري زماني  SPIو يا  ،SDIکاهش نسرربي
اين مقادير به معناي کاهش نسرربي شرررايط مرطوب و يا
افزايش نسرربي شرررايط خشررکي اسررت .بر خالف آن ،روند
افزايشري در اين سرريها ،به معناي افزايش نسبي شرايط
مرطوب و يا کاهش نسربي شررايط خشکي است .لذا آنچه
به خصرروو در رابطه با محدوديت منابع آب در مناطق با
امليمهاي خشررک و نيمهخشررک مطلوب ميباشررد ،روند
افزايشي سريهاي زماني خشکسالي است.
نتايج مطالعه حاضررر نشرران داد که شرراخص  SPIدر
سرريهاي زماني بلند مدت ،روند نزولي معنيدار بيشتري
نسررربت به سرررري هاي کوتاه مدت نمايش ميدهد .براي

درک و تحليرل بهتر رونردهاي اتفاق افتاده ،در اينجا الزم
است تا علت وموا خشکساليهاي با مقياس زماني طوالني
مدت مورد بررسري مرار گيرد .خشرکسرالي عبارت است از
مراه ،فصرررل يرا دوره اي که بارش نسررربت به يک مبناي
مشرخص (مثال ميانگين طوالني مدت) کمتر شده باشد ،و
براسراس درصرد اين کاهش در بارش ،شرردت خشررکسالي
محاسرربه ميگردد .بنابراين بايد در يک فصررل يا بيشررتر
کمبود بارش اتفاق افتد تا خشررکسررالي ايجاد شررود (.)31
ومتي يک خشررکسررالي دوره طوالني مدت براي مثال 12
ماهه رخ ميدهد به معني آن اسررت که جمع بارش در 12
ماه متوالي در ماه مورد نظر و در آن سال نسبت به همين
دوره و در سرررالهراي ديگر يعني ميانگين طوالني مدت،
کاهش داشرته اسرت .در وامع تکرار دو يا چند خشکسالي
فصلي متوالي که در يک فصل بارش اتفاق ميافتند ،باعث
عدم جبران کسررري بارش و افزايش شرردت خشررکسررالي
شررده ،که اين موضرروا به نوبه خود ميتوانند باعث ايجاد
يک خشرکسرالي بزرگتر و طوالني تر شوند .هرچند ممکن
اسرت در بين فصرول کمبود بارش ،برخي فصول بارش در
حد نرمال دريافت شرده باشد .از آنجا که سريهاي زماني
خشر رکسرررالي معموالً طبقهبندي ميگردد ،ممکن اسرررت
شرايط فصول بارش مذکور در کالس نرمال مرار گيرند ،اما
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وضرعيت آن بيشرتر متمايل به شررايط خشررک باشد و نه
شرررايط تر .در چنين حالتي ،تکرار دو يا چند فصررل بارش
در سررريهاي زماني کوتاه مدت خشررکسررالي چندان مابل
تشررخيص نيسررت ،اما در سررريهاي زماني ميانمدت يا
بلندمدت خشرکسالي نظير سريهاي زماني  12 ،9ماهه و
يا بيشتر مابل تشخيص ميباشند (.)16
حال اگر به مرور زمان شدت اين خشکساليها افزايش
يابد ،يا بزرگي و مدت آنها بيشرررتر شرررود ،ميتوانند يک
روند معنيدار کاهش  SPIو پيرو آن افزايش خشررکسررالي
طوالني مرردت را برره نمررايش بگررذارنررد .از آنجررايي کرره
خشررکسررراليهاي با مقياس زماني باال ميتواند ناشررري از
کمبود بارش در خشرکساليهاي کوتاه مدت باشد ،معموالً
از تداوم بيشرتري نيز برخوردار است .اين موضوا ميتواند
در بزرگي خشرکسرالي نيز تاثيرگذار باشرد .در صورتي که
يک سرري زماني طوالني مدت  SPIمانند سري  12ماهه
در کالس متوسرط تا شرديد و يا بسريار شديد داراي روند
منفي باشد بدان معنا است که يا خشکساليهاي بزرگتري
برا فراواني بيشرررتري اتفراق افترادهانررد و يرا مردت زمرران
خشرررکسررراليها بيشرررتر شرررده و يا هر دو پارامتر بزرگي
خشکسالي و مدت آن افزايش يافته است (.)14 ;3
افزايش وموا ،بزرگي يا تداوم خشرررکسررراليهاي بلند
مدت از چند جنبه داراي اهميت است .اول آنکه تداوم اين
خشررکسرراليها ميتواند به تغيير ماهيت امليم يک منطقه
منجر گردد .در وامع با افزايش خشررکساليها ،مقدار بارش
متوسرررط يک منطقه در طول يک دوره کاهش مييابد .بر
اسرراس تقسرريمبندي امليم به روش  1993 UNEPو با
فرض ثابت بودن مقدار تبخير و تعرق پتاسررريل ،با کاهش
مقدار بارش ها در اثر تداوم و بزرگي خشرکساليها ،نسبت
برارش به تبخير و تعرق پتانسررريل کمتر و لذا ،خشرررکي
منطقره افزايش مييرابد ( .)16دادههاي تاريخي مربوط به
بارش ،رواناب هاي سرطحي و شاخص هاي خشکسالي نيز
نشان دهنده افزايش خشکي در بسياري از مناطق جهان و
طي نيم مرن اخير بوده اسرررت ( .)5 ;4لررذا بره اين نکترره
بايسررتي توجه داشررت که افزايش خشررکسرراليها ميتواند
امليم يک منطقه را از حالت نيمه خشرک به خشرک سوق
دهد.
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بايسررتي در نظر داشررت که افزايش خشررکسررالي هاي
هواشرناسري و به خصوو هيدرولوژيک حوزه مي تواند بر
منرابع آب موجود در درياچه هاي طشرررک و بختگان نيز
تاثيرگذار باشررد .افزايش بيش از حد برداشررت از منابع آب
حوزه ،سرررطح درياچه ها دسرررتخوش تغيير مرار مي دهد.
چنانچه نتايج بامري و همکاران ( )3در بررسررري تغييرات
پهنره آبي دريراچه بختگان از  1355تا  1393نمايانگر آن
است که کاهش بارندگي و مهمتر از آن افزايش سطوح زير
کشت آبي در باالدست درياچه بختگان و درنتيجه افزايش
مصرف آب براي آبياري ،باعث خشک شدن کامل درياچه
بختگان شردهاند .در اين بين عامل دوم سبب تبديل شدن
کمبود آب ناشرري از خشررکسررالي به بحران آب در منطقه
شرده اسرت .نتايج ايشان نشان مي دهد در سرشاخه هاي
اين حوزه سرطح زير کشت اراضي آبي  4/6برابر طي دوره
 1335تا  1315گرديده است .که اين عامل باعث افزايش
مصررف آب سطحي  1/1برابر و آب زير زميني  11/1برابر
گرديده اسررت .خشررک شرردن اين درياچه ها ،باعث ايجاد
کانون هاي فرسررايش بادي در سررطح درياچه شررده و مي
تواند بخش مابل توجهي از مناطق اطراف را نيز تحت تاثير
مرار دهد .همچنين بايد در نظر داشت که مطابق با مطالعه
 ،)23( Tchakerianبيابانزايي ناشي از چند عامل از جمله
تغييرات و نوسررانات امليمي به همراه تخريب سرررزمين
توسررط انسرران اسررت .متاسررفانه طي سررال هاي اخير هم
تغييرات امليمي و افزايش خشررکسررالي ها توام با تخريب
سررررزمين و تغييرات کراربري در حوزه مرذکور و منرراطق
پايين دسرت مشراهده شرده اسرت و لذا ،منطقه به سمت
بياباني شدن سوق يافته است.
در مطالعه حاضرررر ،نکته مابل توجه و با اهميت ديگر،
فراواني بيشرررتر رونرردهرراي معنيدار نزولي و يررا افزايش
خشررکسررالي هاي هيدرولوژيک نسرربت به خشررکسررالي
هواشررناسرري در سررطح حوزه اسررت .همان گونه که نتايج
نشرران داد ،درصررد مابل توجهي (بيش از  61درصررد) از
رونردهراي سرررري هاي زماني  SDIدر حوزه داراي روند
نزولي معنيدار مي باشند .همچنين با بررسي ميانگينهاي
اين دو شاخص خشکسالي (جدول  ،)2مشخص گرديد که
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شاخص خشکسالي هيدرولوژيک بيش از  3برابر نسبت به
شرراخص خشررکسررالي هواشررناسرري از نظر عددي بزرگتر
ميباشررد .با توجه به اسررتاندارد بودن مقدار عددي هر دو
شرراخص مي توان نتيجه گرفت که شرردت خشررکسررالي
هيردرولوژيرک در حوزه مورد مطالعه به مراتب بيشرررتر از
خشرکسرالي هواشرناسري ميباشد .نتايج نشان داد ،مقدار
عددي اين شاخص در ايستگاههاي مذکور به مراتب بيشتر
و نزديک به  4برابر از ايسرتگاههاي مناطق سرررشرراخه و يا
خروجي حوزه ميباشررد .که اين موضرروا نيز مويد فزوني
شدت خشکسالي در اين مناطق نسبت به ساير نقاط حوزه
اسررت .اين تفاوت ميتواند برآمده از چند دليل عمده نظير
افزايش دما و تبخير و تعرق از سطح حوزه ،برداشت آب از
رودخانه ،افزايش سرطوح زير کشت باشد که بررسي آنها
نياز به تحقيقات گسررتردهتر در آينده دارد .نتايج تحقيقات
مشرابهي در ايران و سراير نقاط دنيا نظير استانيا و آمريکا
نيز مويد اين مطلب اسررت که کاهش جريان رودخانه ها و
افزايش خشرررکسررراليهاي هيدرولوژيک در نقاط انتهايي
حوزه مي تواند ناشررري از فعاليتهاي انسررراني که موجب

افزايش تقاضرا براي برداشرت و مصررف آب ميشود ،باشد
( .)31 ;24همچنين در پژوهشرري تاثير احداث سررازههاي
مکانيکي بر ذخيره رواناب که در منطقه کردسررتان انجام
پرذيرفت ،نتايج نشررران داد در زير حوزههايي که تراکم
عمليات سررازهاي نسرربت به مسرراحت حوزه زياد اسررت،
عمليات مکانيکي انجام شررده باعث تغيير رفتار حوزه در
جهت افزايش ذخيره رواناب گرديده اسررت ( .)2البته ،در
صررورت امدامات صررحيح آبخيزداري و افزايش نفوذ آب،
جريان پايه رودخانه بايسررتي افزايش يابد و اين افزايش
جريان پايه ،باعث کاهش خشررکسررالي هيدرولوژيک گردد.
در حالي که امدامات ناصحيح ميتواند باعث افزايش تبخير
آب گردد .به هر حال تمامي موارد فوق الذکر ،موضرروعات
بسيار مهمي هستند که در تحقيقات آتي حتما بايستي به
آنها پرداخته شود.
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Abstract
The study of desertification due to drought in arid and semi-arid areas which have been
seriously affected by the challenge of insufficient water resources is very important. The
Doroodzan dam basin, located at north of Fars province, is one of the main strategic regions
in Iran which plays an important role in agricultural productions and have been faced with
overexploitation of water resources, land degradation and desertification. So, the current
study was conducted to investigate the trend of drought changes in this area during the last
four decades. The Standardized Precipitation Index (SPI) and the Streamflow Drought
Index (SDI) as meteorological and hydrological drought indices, and also the modified
Mann-Kendall test were applied to investigate the drought trend. The results indicated the
increasing trend of droughts for both indices. The SDI showed increasing trend for all-time
series, while SPI showed this increasing trend for long term droughts (i.e. 9, 12 and 18
months) in significant level of 5%. Also, the comparison of averages of Mann-Kendall Z
indicated that SDI was more than three times higher than the SPI which illustrates more
hydrological drought intensity than the meteorological one. Also, the increasing trend of the
SDI in the middle zones of the basin, which have been affected by intensive human activities
and land use changes, is far more, almost 4 times, from the those areas in the upland or
outlet of the basin. Therefore, the optimized water allocation in middle areas of basin is
recommended to manage and reduce desertification severity.
Keywords: Doroodzan dam basin; Mann-Kendall; Standardized Precipitition Index;
Streamflow Drought Index; Trend test

