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بررسی خشکسالی درنیمه جنوبی استان گلستان با استفاده از روش تجزیه به عاملها و
GIS
ام البنی محمدرضاپور 1،میثم امیری 2،محبوبه ابراهیمی 3،امین امینی راکان
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تاریخ ارسال1396/09/24:
تاریخ پذیرش1397/05/07:

چکیده:
بیتردید شناخت و درک هرچه بیشتر پدیده خشکسالی و الگوی توزیع جغرافیایی آن منجر به مدیریت بهتر و مناسبتر
تغییرات به وجود آمده و درنهایت کاهش اثرات ناشی از آن خواهد گشت .در این پژوهش بهمنظور پهنهبندی (منطقه
بندی) خشکسالی نیمه جنوبی استان گلستان از شاخص خشکسالی بارش استاندارد ( )SPI5و روش تجزیه به عاملها
( )PCاستفاده شده است .برای این منظور از دادههای بارندگی ماهانه  16ایستگاه هواشناسی با پراکنش مناسب در منطقه
طی یک دوره  43ساله از سال  1350-93استفاده شد .شاخص بارش استاندارد ،برای هر یک از ایستگاههای منتخب در
دو مقیاس  3و  12ماهه محاسبه گردید .تجزیه به عاملهای مربوط به دادههای  SPIبرای پهنهبندی منطقه از نظر
خشکسالی با استفاده از آنالیز اجزای اصلی صورت گرفت .نتایج تجزیه به مؤلفههای اصلی این شاخص در مقیاس سهماهه
و دوازدهماهه نشان داد که تعداد  6عامل ویژه بزرگتر از یک برای مقیاس سه ماهه و  7عامل ویژه برای مقیاس دوازده
ماهه وجود دارد که بیش از و 72 58درصد از واریانس کل را در مجموع برای شاخص  3و  12ماهه توجیه میکند .جهت
تعیین و تشخیص مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی از دو روش  KMOو روش کرویت-بارتلت استفاده شد ،که
نتایج این آزمونها نشان داد ،تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل در منطقه مورد مطالعه مناسب است .درنهایت
بررسیها نشان داد پس از چرخش  SPIدر مقیاس سهماهه ودوازدهماهه با روش واریامکس نرمالیزه با توجه به ضرایب
عاملها ،استان گلستان به  6ناحیه متمایز از نظر شاخص  3ماهه و  7ناحیه از نظر شاخص  12ماهه تفکیکشده است
که می توان در اتخاذ تصمیمات مدیریتی مشترک و بهنگام از لحاظ موضوع خشکسالی و کاهش عواقب ناشی از آن با
شناخت بیشتر در مورد نحوی پراکنش این پدیده در سطح استان مورداستفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی :مؤلفهاصلی ،خشکسالی ،شاخص بارش استاندارد
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مقدمه
یکی از بالیای طبیعی و جداییناپذیر هر سرزمین
خشکسالی میباشد ) .)Wilhite et al., 2005زمانی
فاجعه بودن خشکسالی بیشتر نمایان میشود که تقاضای
آب از سوی جوامع بشری و زیستمحیطی در امتداد
خشکسالی افزایش یابد ( Lloyd-Hughes et al.,

 .)2002 and Tsakiris et al., 2007سرزمین ایران بر
روی کمربند خشک جهان واقع است و علیرغم کمآبی،
پیوسته در معرض نوسانات و بینظمیهای رژیم بارش
نیز قرارگرفته است و این موضوع مشکالت و معضالت
متعددی را برای مدیریت منابع آبی کشور فراهم آورده
است .این بینظمی و ناهماهنگی در مقدار و رژیم بارش
باعث تبلور خشکسالی میشود .خشکسالی یکی از بالیای
طبیعی است که با دیگر بالیای طبیعی مانند سیل ،زلزله،
طوفان و غیره متفاوت است ،چرا که اولین تفاوت این
است که خشکسالی بهکندی شروع میشود و تأثیرات آن
بهتدریج در زمان و مکان گسترش مییابد و دیگر اینکه
اثرات نامطلوب این پدیده در بخشهای مختلف مانند
منابع آب ،کشاورزی ،اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی
و غیره ظاهر میشود و عالوه بر خود منطقه ،سایر نواحی
اطراف را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و سوم ،ازآنجاکه
خشکسالی پدیدهای خزنده است درنتیجه زمان شروع و
پایان آن دقیق قابل پیشبینی نیست .از مشخصات مهم
خشکسالی میتوان به کمبود بارندگی ،میانگین باالی
دما ،کاهش رطوبت خاک و کمبود آبهای سطحی و

زیرسطحی اشاره کرد. (Tsakiris et al., 2007).
خشکسالی را میتوان از چهار دیدگاه متفاوت بررسی
کرد .خشکسالی هواشناسی ،خشکسالی هیدرولوژیکی،
خشکسالی کشاورزی و خشکسالی اجتماعی – اقتصادی.
خشکسالی هواشناسی زمانی رخ میدهد که مقدار
بارندگی در یک دوره معین از میانگین درازمدت آن
کمتر باشد .ادامه خشکسالی هواشناسی باعث به وجود
آمدن خشکسالی هیدرولوژیکی و کشاورزی میشود.
) .(Yildiz, 2009برای شناخت ،پیشگیری و یا کاهش
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خسارات ناشی از پدیده خشکسالی ،از شاخصهای
خشکسالی استفاده میشود .شاخص  SPIبرای تشخیص
کمبود میزان بارندگی در مقیاسهای زمانی مختلف
طراحیشده است .این شاخص به دلیل کم بودن
دادههای مورد نیاز ،سادگی در محاسبه و تفسیر آسان
نتایج مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است .از
جمله میتوان به تحقیقات ( ;Seiler et al., 2002
;Lana et al., 2002; Min et al., 2003
;Domonkos et al., 2003; Wu et al., 2001
Lloyd-Hughes et al., 2002; Mathieu et al.,
;2003; Pandey et al., 2008; Razieiet al., 2009
) Fischer et al., 2013که از شاخص  SPIبرای

تجزیهوتحلیل خشکسالی هواشناسی در مطالعات خود
استفاده نمودند اشاره کرد .همچنین بررسی تحقیقات
داخل کشور نیز نشان از کارایی مناسب شاخص  SPIدر
تشخیص دورههای خشکسالی در مناطق مختلف بوده
است .از جمله این تحقیقات میتوان به مرادی و همکاران
( ،)1388بذرافشان و همکاران ( ،)1390سلطانی و
مهرابی ( ،)1391تبورزاده و همکاران ( ،)1392سلیمانی
ساردو و همکاران ( )1393بذرافشان و همکاران
( ،)1394بذرافشان و همکاران ( ،)1395نادی و همکاران
( 1394الف و ب) و قبادی و همکاران ( )1396اشاره
کرد .استان گلستان یکی از قطبهای مهم کشاورزی
کشور ایران محسوب میگردد .وقوع خشکسالیهای دهه
اخیر در استان گلستان و همچنین وجود مناطق خشک
در آن (امتداد بیابانهای ترکمنصحرا) ضرورت پایش
خشکسالی در این استان را نشان میدهد؛ بنابراین ،برای
بررسی و تحلیل مکانی خشکسالی و شناخت استعداد
نواحی مختلف از نظر خشکسالی امری ضروری میباشد.
لذا هدف از انجام این تحقیق ،پهنهبندی شاخص های
خشکسالی هواشناسی نیمه جنوبی استان گلستان با
استفاده از روش تجزیه به عاملها میباشد .برای این
منظور ارزیابی خشکسالیهای هواشناسی به وقوع
پیوسته در استان گلستان با استفاده از شاخص
خشکسالی  SPIدر مقیاسهای سه و دوازدهماهه برای
یک دوره  43ساله  16ایستگاه هواشناسی از سال -93
 1350انجام گرفت
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.مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
استان گلستان در بخشی از حوضه آبریز دریای خزر واقع
شده است .در محدوده جغرافیایی  54درجه تا  56درجه
طول شرقی و  36٫30تا  38٫15عرض شمالی قرار دارد.
این استان با وسعت  20460/7کیلومترمربع1/33 ،
درصد از کل کشور را به خود اختصاص داده است.
آبوهوای استان تحت تأثیر عرض جغرافیایی ،ارتفاعات،
امتداد رشتهکوههای البرز ،فاصله از دریا و بیابان
ترکمنستان ،تودههای هوایی (تودههوای شمالی،
تودههوای غربی) و پوشش جنگلی از تنوع زیادی
برخوردار بوده و شامل آبوهوای کوهستانی ،معتدل،
خشک و نیمهخشک میباشد .این استان به دلیل جایگاه
جغرافیایی ویژه خود از آبوهوای گوناگونی برخوردار
است .ب خشی از رشته کوه البرز شرقی از غرب بهسوی
شرق استان کشیده شده که گرایش زیادی بهسوی
شمال شرقی دارد و رفتهرفته از بلندی کوههای آن
کاسته میشود .بخش زیادی از پهنه استان گلستان
بهصورت جلگه است .در بخش جلگهای دو گونه آبوهوا
دیده میشود .بیش از  75درصد این جلگه آبوهوای
خشک و نیمهخشک دارد که هر چه بهسوی شمال و مرز
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ترکمنستان نزدیک میشویم بر خشکی آن افزوده
میشود 25 .درصد دیگر ،که مانند نواری سبز بین بخش
کوهستانی در جنوب و بخش خشک و نیمهخشک در
شمال جای گرفتهاست ،آبوهوای معتدلی دارد و از نظر
کشاورزی بسیار پربازده است .دو تودههوا در تعیین
آبوهوای استان نقش مهمی دارند .توده شمالی از
سیبری به استان وارد میشود و طی پاییز و زمستان با
ریزش برف در بلندیهای جنوبی و باران در کوهپایهها و
نوار معتدل میانی همراه میشود .توده دیگر ،توده غربی
از اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه سرچشمه میگیرد
و در زمستان به بارندگی و در تابستان به افزایش رطوبت
و شرجی شدن هوای استان میانجامد؛ بنابراین،
بیشترین بارندگی در ماههای زمستان و کمترین آن در
ماههای تابستان دیده میشود .با اینهمه ،نیمه شمالی
استان ،بخش نیمهخشک و خشک ،از کمترین بارندگی
بهرهمند است و به دلیل تبخیر زیاد آب ،زمینهای شور
و کمبازده نیز بسیار دارد.
دادهها
دادههای روزانه بارندگی  16ایستگاه در محدوده مورد
مطالعه( 14ایستگاه از استان گلستان و  2ایستگاه از
استان خراسان شمالی) برای یک دوره  43ساله از سال
 1350تا  1393جمعآوریشده است .مشخصات منطقه
مورد مطالعه و موقعیت ایستگاههای مطالعاتی در شکل
( )1نشان دادهشده است.

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب ایران

128

سال نهم شماره سی و پنجم بهار 1398

شکل  :1موقعیت ایستگاههای مطالعاتی

شاخص بارش استاندارد Standardized ( SPI

نرمال استاندارد هم احتمال با احتمال مذکور که دارای
میانگین صفر و انحراف معیار یک است ،محاسبه می-

این شاخص توسط مک کی و همکاران ( )1993طراحی
گردید تا کمبود بارش را برای چندین مقیاس زمانی
بهصورت کمی و عددی در آورد .این شاخص به دو
صورت کوتاه مدت ( 6 ،3و  9ماهه) و بلندمدت (24 ،12
و  48ماهه) محاسبهشده است .شاخص  SPIکوتاهمدت
شرایط رطوبت کوتاهمدت را منعکس و برآورد فصلی از
بارندگی را مشخص مینماید SPI .دورههای
طوالنیمدت ،خشکسالی را بهتر منعکس کرده و مقادیر
آن در این مقیاس زمانی با سیلها ،سطح آب در سدها

گردد.

)Percipitation Index

شاخص بارش استاندارد بر اساس بارش تجمعی ()Rik
برای دوره مبنای ( )kمربوط به ( )iسال هیدرولوژیکی
بهصورت رابطه زیر بدست میآید.رابطه
()1

̅̅̅̅
𝑅𝑅𝑖𝑘 −
𝑘
𝑘𝑆

= 𝑘𝑖𝐼𝑃𝑆
𝑘̅𝑅 و Sk

به ترتیب میانگین ارتفاع بارش تجمعی و انحراف معیار

ارتفاع بارش برای دوره مبنای ( )kمیباشد.

و منابع آب زیرزمینی مرتبط میشوند ( Mckee et al.,

.)1993
اساس این شاخص بر محاسبهی احتمال وقوع بارندگی
برای هر مقیاس زمانی استوار است .شاخص  SPIاز داده-
های بارش ماهانه برای تشخیص کمبود میزان بارندگی
در مقیاس زمانی چندگانه ( 24 ،12 ،6 ،3و  48ماهه)
استفاده میکند .اولین گام در محاسبه  SPIبرازش تابع
چگالی احتمال گاما بر توزیع فراوانی بارندگی برای یک
ایستگاه مشخص است ( .)Mckee et al, 1993پس
از محاسبهی احتمال تجمعی کل ،مقدار متغیر تصادفی

تحلیل عاملی و آنالیز اجزای اصلی:
تحلیل عاملی بهعنوان یک تکنیک کاهشدهنده دادهها
میباشد زیرا تعداد زیادی از متغیرهای دارای همپوشانی
را به مجموعه کوچکتری از عوامل کاهش میدهد.
مراحل زیر را برای انجام تجزیه عاملی میبایست منظور
کرد:
 .1استاندارد کردن دادهها :در استاندارد کردن
دادهها ،اعداد هر کمیت چنان تغییر میکند
که دارای میانگین صفر و واریانس یک باشد.
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به این صورت وزن اعداد با هر واحدی ثابت
میشود و تأثیر اصلی و اساسی خود را در
محاسبات خواهد داشت( .آذر و مؤمنی،
)1377
 .2تعیین ماتریس وزنی عاملی :روشهای
مختلفی برای برآورد ماتریس وزنی عاملی و
واریانسهای عاملی وجود دارد .دو روش
عمده آن برآورد درستنمایی ماکزیمم و تحلیل
عامل اصلی میباشد.
 .3انتخاب تعداد عاملها :تعیین تعداد عاملها به
فرد محقق و ماهیت دادهها بستگی دارد .روش
تقریبی عبارتست از اینکه تعداد عاملها برابر
تعداد مقادیر ویژه و بزرگتر از یک درنظر
گرفته شود (بیهمتا و زارع چاهوکی.)1389 ،
 .4دوران عاملها :روشهای مختلفی برای دوران
عاملها وجود دارد که از آن جمله میتوان به
واریامکس ،کوارتیامکس و اکواماکس اشاره
نمود .عمومیترین روش دوران عاملها روش
واریامکس میباشد که تغییرات مربعات
عناصر ستونی برآورد ماتریس وزنهای عاملی

را ماکزیمم سازد (.)Zaidman, 2003

نامناسب نشان میدهد( .بیهمتا و زارع
چاهوکی.)1389 ،
در تحقیق حاضر جهت تعیین و تشخیص مناسب بودن
دادهها برای تحلیل عاملی از دو روش  KMOو روش
بارتلت استفاده شده است .مقدار  KMOهمواره بین
صفر و  1در نوسان است درصورتیکه  KMOکمتر از
 0/5باشد دادهها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهد بود
و اگر مقدار آن بین  0/5تا  0/69باشد دادهها متوسط
بوده و اگر مقدار این شاخص ،بزرگتر از  0/7باشد،
همبستگیهای موجود در بین دادهها برای تحلیل
عاملی مناسب خواهند بود .در آزمون بارتلت ،این فرضیه
را که ماتریس همبستگی مشاهدهشده متعلق به
جامعهای با متغیرهای ناهمبسته است (فرض ) H1
میآزماید.
همانطور که قبالً نیز گفته شد هدف تحلیل عاملی
خالصه کردن متغیرها در تعدادی عامل است .درنتیجه
باید روش استخراج عاملها و معیار تعیین آنها
مشخص شود .در اینجا از روش استخراج عاملی
مؤلفههای اصلی ( )PC2استفاده شده است.

نتایج و بحث
شاخص بارش استاندار در مقیاس سهماهه ( SPI

 .5امتیازات عاملی :بعد از یافتن الگوی مناسب
تجزیه عاملی ،میتوان امتیازات عاملی هر
موضوع را برآورد کرد .برای بررسی نتایج

شکل ( )2نمودار صخرهای حاصل از تجزیه عاملی مقادیر

تجزیه به عاملها ،از آماره KMO1استفاده

شاخص بارش استاندار در مقیاس سهماهه ()SPI 3

میشود ،که مقادیر بزرگ آن ،نشاندهنده
صحت مدل میباشد .مقادیر حدود  0/8این
ضریب نتیجه تجزیه به عامل بسیار مناسب،
مقدار  0/7مناسب 0/6 ،متعادل 0/5 ،متوسط
و کوچکتر از  0/5نتیجه تجزیه به عامل را

ایستگاههای استان گلستان را نشان میدهد ،بهطوریکه
از این نمودار میتوان استنباط کرد  6عامل اول بخش
مهمی از واریانس کل دادههای  16ایستگاه را توجیه
کرده است.

1

Kaiser- Meyer- Oklin

)3

Principle Component

2
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4

3

2

مقادیر ویژه

شش عامل انتخابی

1

0
17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

شماره عامل

7

6

5

4

3

2

1

0

شکل  :2نمودار صخرهای حاصل از تجزیه به عاملهای مقادیر  SPIسهماهه در استان گلستان

با توجه به نمودار موجود در شکل ( )2مشاهده میشود
 6عامل اول دارای مقادیر بزرگتر از یک هستند.
بهعبارتدیگر  6عامل اول بر اساس معیار دارا بودن مقدار
ویژه بزرگتر از واحد بهعنوان عاملهای مهم تشخیص
دادهشدهاند؛ و سایر عوامل به دلیل پایین بودن مقادیر
ویژه ،واریانس ناچیزی از دادهها را توجیه میکند و
بنابراین از عامل  7به بعد در این مطالعه حذفشدهاند.

جهت تعیین و تشخیص مناسب بودن دادهها برای
تحلیل عاملی از دو روش  KMOو روش کرویت –
بارتلت استفاده شد که نتایج آن در جدول ( )1آورده
شده است.

جدول  :1آماره  KMOو آزمون کرویت  -بارتلت
KMO

آزمون کرویت  -بارتلت

همانطور که از جدول ( )1مشخص است ،نتایج آزمون
کرویت – بارتلت معنیدار است و بین متغیرها
همبستگی مناسبی وجود دارد و این به این معنی
میباشد که تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل
مناسب است .در ادامه در جدول ( )2نتایج حاصل از
تجزیه به عاملهای مقادیر شاخص بارش استاندار در
مقیاس سهماهه ( )SPI3ایستگاههای موردمطالعه استان
گلستان نشان دادهشده است.

0/754
کای اسکور

1118

درجه آزادی

120

سطح معنیداری

0/000
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جدول  :2نتایج حاصل از تجزیه به عاملهای مقادیر  SPIسهماهه ایستگاههای موردمطالعه استان گلستان ()1363-1393
بعد از چرخش
درصد واریانس

قبل از چرخش
درصد واریانس

درصد واریانس

مقادیر ویژه

15/791

15/791

2/527

20/016

26/344

10/552

1/688

29/775

9/758

35/059

8/715

1/394

37/82

8/045

1/287

43/238

8/179

1/309

45/369

7/549

1/208

4

50/68

7/442

1/191

51/801

6/432

1/029

5

58/09

7/41

1/186

58/09

6/289

1/006

6

تجمعی

همانطور که در جدول ( )2دیده میشود مطابق با
نمودار شکل ( 6 ،)1عامل اول بخش مهمی از واریانس
کل دادههای  16ایستگاه را توجیه میکند .بهعبارتدیگر
 6عامل اول در مجموع نزدیک به  58درصد واریانس
دادهها را توجیه میکند .اولین مؤلفه اساسی
استخراجشده بیشترین مقدار پراکندگی دادهها را در کل
مجموعه دادهها در نظر میگیرد .عامل اول بهتنهایی
نزدیک به بیش از  20درصد واریانس دادهها را توجیه
میکند .این امر بدین معنی است که این مؤلفه حداقل
با تعدادی از متغیرها (ایستگاهها) همبسته است .دومین
مؤلفه استخراجشده دارای دو ویژگی مهم است :اول
اینکه این مؤلفه بیشترین واریانس مجموعه دادهها که
توسط مؤلفه اول محاسبه نشده است را در نظر میگیرد،
یعنی دومین مؤلفه با تعدادی از متغیرهای مشاهدهشده
که همبستگی باالیی با جزء اول ندارند ،همبسته است.
ویژگی دوم این است که این مؤلفه با مؤلفه اول
همبستگی نداد ،یعنی همبستگی بین این دو مؤلفه صفر
است .سایر مؤلفههای استخراجشده در این روش نیز دو
ویژگی مذکور را دارا میباشند.

تجمعی

درصد واریانس

مقادیر ویژه

شماره عامل

20/016

3/203

1

1/561

2
3

پس از تعیین عاملهای مهم چرخش ضرایب عاملها با
روش واریامکس نرمالیزه گردید .هدف از چرخش
محورها تغییر مکان محورهاست طوری که پس از

چرخش محورها تا حد امکان از مرکز ابر دادهها بگذرد.
همانطور که از جدول ( )2دیده میشود ،پس از چرخش
عاملها با روش واریامکس نرمالیز مقادیر ویژه و واریانس
توجیه شده توسط عاملهای منتخب تغییر کرده است.
بهعنوانمثال مقادیر ویژه مربوط به عاملهای اول و دوم
قبل از چرخش  3/2و  1/56و بعد از چرخش  2/52و
 1/68بوده است .همچنین واریانس توجیه شده برای
عاملهای اول و دوم قبل از چرخش به ترتیب  20و
 9/75که بعد از چرخش  10/55 ،15/79تغییر یافتند.
ولی مجموع واریانس توجیه شده توسط عاملهای
منتخب بدون تغییر باقی میماند .شکل ( )3محدوده
توجیه شده توسط عاملهای منتخب در روش آنالیز
اجزای اصلی بعد از چرخش با روش واریامکس را نشان
میدهد.
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الف -عامل اول

ب -عامل دوم

ج -عامل سوم

د -عامل چهارم

ه -عامل پنجم

ر -عامل ششم

شکل  :3محدوده توجیه شده توسط عاملهای منتخب در روش آنالیز اجزای اصلی بعد از چرخش با روش واریامکس برای شاخص
خشکسالی  SPIسهماهه

از آنجا که در این مطالعه مناطقی که ضریب عاملهای
آنها بیشتر از  0/5است مورد توجه هستند ،با توجه به
شکل  2میتوان استنباط نمود ،بعد از چرخش دادهها،
عامل اول ایستگاههای بهلکه داشلی ،قزاقلی ،رامیان،
سیاهآب و زرینگل ،عامل دوم ایستگاههای گنبد،
گالیکش ،عامل سوم ایستگاههای تنگراه و ارازکوسه،
عامل چهارم ایستگاه رباط قره بیل و چشمه خان ،عامل
پنجم ایستگاه باغ سالیان و عامل ششم ایستگاههای آق
قال و تیلآباد را توجیه میکند .همچنین ایستگاه شصت-
کال توسط هیچ عاملی توجیه نمیشود .با تحلیل وضعیت

توجیه ایستگاهها توسط عاملها ،مناطق میانی استان از
نظر پراکندگی دادههای شاخص بارش استاندار در
مقیاس سهماهه ( )SPI3از عامل اول تبعیت میکنند.
همچنین مناطق شرق استان (شهرهای گنبد و گالیکش)
نیز از نظر دورههای خشکسالی شبیه هم هستند.
همچنین مناطق شمال شرقی استان (مناطق چشمه
خان و رباط قره بیل) که هممرز استان خراسان شمالی
هستند نیز از نظر دورههای خشکسالی مشابه میباشند.
مناطق تیلآباد و آققال هرچند از نظر جغرافیایی از
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یکدیگر فاصله دارند ولی از نظر دورههای خشکسالی
سهماهه در یک طبقه قرار گرفته و شبیه به یکدیگر
میباشند .همچنین منطقه باغ سالیان نیز متفاوت از همه
مناطق دیگر استان میباشد .برای نشان دادن هر
چهبهتر دورههای ترسالی و خشکسالی استان گلستان

133
مقادیر آنالیز اجزای اصلی شاخص بارش استاندار در
مقیاس سهماهه ( )SPI3بهصورت دورههای زمانی در
شکل ( )4نشان دادهشده است.

5

1391

1386

1381

1376

1391

1386

1381

1376

1391

1386

1381

1376

1391

1386

1381

1376

1391

1386

1381

1376

1371

1366

1361

1356

مقادیر آنالیز اجزای
اصلی

عامل اول

0
1351

-5

5

عامل دوم

مقادیر اجزای اصلی

1371

1366

1361

1356

0
1351
-5

عامل سوم

1371

1366

1361

1356

5

1366

1361

1356

0
1351

مقادیر اجزای اصلی

عامل چهارم

1371

0
1351
-5

مقادیر اجزای اصلی

5

-5

10

1371

1366

1361

1356

0
1351
-10

مقادیر اجزای اصلی

عامل پنجم
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5

1391

1386

1381

1376

1371

1361

1366

0
1351

1356

-5

شکل  :4مقادیر اجزای اصلی  SPIسهماهه استان گلستان

همانطور که از نمودارهای شکل ( )4مشخص است،
همه عاملها از دورههای خشکسالی برخوردارند ولی
شدت دورههای خشکسالی در عاملهای مختلف،
متفاوت است .بهطور مثال عامل پنجم از شدت
خشکسالی کمتری نسبت به بقیه عاملها برخوردار بوده
در حالیکه عامل اول از شدت خشکسالی باالتری نسبت
به بقیه عاملها برخوردار میباشد.

شاخص بارش استاندار در مقیاس دوازدهماهه
()SPI12
در بررسی شاخص بارش استاندار در مقیاس دوازدهماهه
( )SPI12نمودار شکل ( )5که حاصل تجزیه به
عاملهای مقادیر شاخص بارش استاندار در مقیاس
دوازدهماهه ( )SPI12ایستگاههای استان گلستان را
نشان داده است .همانند بررسی شاخص بارش استاندار
در مقیاس سه ماه ( ،)SPI3از نمودار شکل ( )5میتوان
استنباط کرد  7عامل اول بخش مهمی از واریانس کل
دادههای  16ایستگاه برای مقادیر شاخص بارش استاندار

در مقیاس دوازدهماهه ( )SPI12کرده است.

4
3

مقادیر ویژه

هفت عامل انتخابی

2
1
0

عامل 7
شماره 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17

6

5

4

3

2

1

0

شکل  :5نمودار صخرهای حاصل از تجزیه به عاملهای مقادیر  SPIدوازدهماهه در استان گلستان

با بررسی نمودار شکل ( )5مشاهده میشود  7عامل اول
دارای مقادیر بزرگتر از واحد هستند؛ به عبارت دیگر 7
عامل اول بر اساس معیار دارا بودن مقدار ویژه بزرگتر
از یک بهعنوان عاملهای مهم تشخیص داده شدهاند؛ و
سایر عوامل به دلیل پایین بودن مقادیر ویژه ،واریانس
ناچیزی از دادهها را توجیه میکند و بنابراین از عامل 8
به بعد در این مطالعه حذف شده ست.
.

جهت تعیین و تشخیص مناسب بودن دادهها SPI

دوازدهماهه برای تحلیل عاملی همانند  SPIسهماهه از
دو روش  KMOو روش کرویت – بارتلت استفاده شد
که نتایج آن در جدول ( )3آورده شده است

مقادیر اجزای اصلی

عامل ششم
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جدول  :3آماره  KMOو آزمون کرویت  -بارتلت

0/615

KMO

آزمون کرویت -
بارتلت

کای اسکور

1998

درجه آزادی

120

سطح معنیداری

0/000

در جدول ( )4نتایج حاصل از تجزیه به عاملهای مقادیر

با بررسی جدول ( )3مشخص است ،نتایج آزمون کرویت
– بارتلت معنیدار است و بین متغیرها همبستگی
مناسبی وجود دارد و این به این معنی میباشد که
تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل مناسب است.

شاخص بارش استاندار در مقیاس دوازدهماهه ()SPI12
ایستگاههای مورد مطالعه استان گلستان نشان داده شده
است.

جدول  :4نتایج حاصل از تجزیه عاملهای مقادیر  SPIدوازدهماهه ایستگاههای مورد مطالعه استان گلستان ()1363-1393
بعد از چرخش
درصد واریانس

قبل از چرخش
درصد واریانس

درصد واریانس

مقادیر ویژه

15/981

15/981

2/557

20/834

26/753

10/772

1/723

32/709

36/615

9/862

1/578

42/459

9/75

46/333

9/718

1/555

50/943

8/484

1/357

55/59

9/257

1/481

58/597

7/654

1/225

5

64/102

8/512

1/362

66/047

7/45

1/192

6

72/497

8/396

1/343

72/497

6/45

1/032

7

تجمعی

همانطور که از جدول ( )4دیده میشود  7عامل اول
بخش مهمی از واریانس کل دادههای  16ایستگاه را
توجیه میکند؛ به عبارت دیگر  7عامل اول در مجموع
بیش از  72درصد واریانس دادهها را توجیه میکند.
اولین مؤلفه اساسی استخراج شده بهتنهایی نزدیک به
بیش از  20درصد ،بیشترین مقدار پراکندگی دادهها را
در کل مجموعه دادهها در نظر میگیرد.
بهطوری که از جدول ( )4میتوان استنباط نمود ،نتایج
چرخش محورها بهصورت متعامد با روش واریامکس
نرمالیز نشان داد که پس از چرخش عاملها مقدار ویژه
و واریانس توجیه شده توسط عاملهای منتخب تغییر

تجمعی

درصد واریانس

مقادیر ویژه

شماره عامل

20/834

3/33

1

11/874

1/9

2

1/56

3
4

کرده است .بهعنوان مثال مقدار ویژه مربوط به عاملهای
اول و دوم قبل از چرخش  3/3و  1/9و بعد از چرخش
 2/55و  1/72بوده است .همچنین واریانس توجیه شده
برای عاملهای اول و دوم قبل از چرخش به ترتیب
 20/834و  11/87که بعد از چرخش 10/77 ،15/98
تغییر یافتند .ولی مجموع واریانس توجیه شده توسط
عاملهای منتخب بدون تغییر باقی میماند .شکل ()6
محدوده توجیه شده توسط عاملهای منتخب در روش
آنالیز اجزای اصلی بعد از چرخش با روش واریامکس را
نشان میدهد.
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الف -عامل اول

ب -عامل دوم

ج -عامل سوم

د -عامل چهارم

ه -عامل پنجم

ر -عامل ششم

ز -عامل هفتم
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شکل  :6محدوده توجیه شده توسط عاملهای منتخب در روش آنالیز اجزای اصلی بعد از چرخش با روش واریامکس برای
شاخص خشکسالی  SPIدوازدهماهه

عامل پنجم ایستگاه تیلآباد را توجیه میکند .عامل
ششم نیز ایستگاه اراز کوسه و چشمه خان وعامل هفتم
ایستگاه باغ سالیان را توجیه میکنند .ایستگاههای
رامیان و وطنا توسط هیچ عاملی توجیه نمیشوند.
نمودار مقادیر اجزای اصلی  SPI12در استان گلستان در
نمودارهای شکل ( )7نشان دادهشده است.

همانطور که از شکل ( )6مشخص است ،بعد از چرخش
دادهها عامل اول ایستگاههای قزاقلی ،سیاهآب ،شصت
کال ،گالیکش و گنبد را توجیه میکند .همچنین عامل
دوم نیز ایستگاههای بهلکه داشلی و آققال را توجیه
میکند .عامل سوم نیز ایستگاههای رباط قره بیل و
تنگراه را توجیه میکند .عامل چهارم ایستگاه زرینگل و
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شکل  :7مقادیر اجزای اصلی  SPIدر مقیاس دوازدهماهه استان گلستان

با توجه به نمودارهای شکل ( )7همه عاملها  SPIدر
مقیاس دوازدهماهه ،همچون عاملهای  SPIدر مقیاس
سهماهه از دورههای خشکسالی با شدتهای مختلف
برخوردار هستند .بهطور مثال عامل اول و دوم از
دورههای خشکسالی طوالنیتر ولی از شدت کمتری
نسبت به عاملهای پنجم و ششم برخوردارند.

نتیجهگیری
بهمنظور مطالعات خشکسالی ،نحوی گستردگی مکانی و
درک بهتر آن در استان گلستان به کمک دادههای
بارندگی  16ایستگاه در خالل سالهای  1350-93و
شاخص  ،SPIبررسیهایی با مقیاسهای سه ماه و دوازده
ماه در این استان انجام گردید که در هر یک از این
مقیاسها استان گلستان به نواحی مختلف متمایز گردید.
در انجام این کار از روش تجزیه به عاملها و روش
واریامکس که یک روش چرخش متعامد برای تفکیک

1356

0
1351
-10

مقادیر اجزای اصلی

10

بهتر محور عاملها بوده ،استفاده شد .نتایج نشان داد ،در
مقیاس سهماهه تعداد  6عامل دارای مقدار ویژه بیش از
واحد بودند ،بنابراین کل استان به  6عامل منتخب به
نواحی مشابه از نظر مشخصههای خشکسالی تفکیک
شد ،برای این مقیاس عامل اول ایستگاههای بهلکه
داشلی ،قزاقلی ،رامیان ،سیاهآب و زرینگل ،عامل دوم
ایستگاههای گنبد و گالیکش ،عامل سوم ایستگاههای
تنگراه و ارازکوسه ،عامل چهارم ایستگاه رباط قره بیل و
چشمه خان ،عامل پنجم ایستگاه باغ سالیان و عامل
ششم ایستگاههای آققال و تیلآباد را توجیه میکند.
همچنین ایستگاه شصت کال توسط هیچ عاملی در این
مقیاس توجیه نمیشود؛ اما نتایج بررسی  SPIدر مقیاس
دوازدهماهه نشان داد که تعداد  7عامل دارای مقدار ویژه
بیش از واحد بودند ،که منطقه مورد مطالعه به  7ناحیه
مشابه از نظر خشکسالی در این مقیاس تقسیم شده
است .نتایج بعد از چرخش به روش واریامکس نشان
دادند که عامل اول ایستگاههای قزاقلی ،سیاهآب ،شصت
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کال ،گالیکش و گنبد ،عامل دوم ایستگاههای بهلکه
داشلی و آققال ،عامل سوم ایستگاههای رباط قره بیل و
تنگراه ،عامل چهارم ایستگاه زرینگل ،عامل پنجم
ایستگاه تیلآباد ،عامل ششم نیز ایستگاه اراز کوسه و
چشمه خان و عامل هفتم ایستگاه باغ سالیان را توجیه
میکند .ایستگاههای رامیان و وطنا توسط هیچ عاملی در
این مقیاس توجیه نمیشوند .نتایج بدست آمده در این
تحقیق با نتایج مطالعات ناظم السادات در سال 1382
که بر روی دادههای بارندگی ناحیه جنوب مرکزی ایران
(استانها ی فارس ،بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد)،

139
سلطانی در سال  1386بر روی خشکسالی اصفهان و
قربانی اقدام در سال  1391بر روی حوضه دریاچه ارومیه
داشتهاند از لحاظ تحلیل مؤلفه اصلی مطابقت دارد در
نهایت از جمله کاربردهایی را که میتوان برای اینگونه
تحقیقها متصور شد این است که تحلیل عاملی شاخص
خشکسالی  SPIمیتواند قابلیت باالیی در پیشبینی
خطر وقوع خشکسالی در مناطق مشابه جهت اتخاذ
تصمیمات مدیریتی هماهنگ و مشابه برای کاهش هرچه
بیشتر خطرات ناشی از این پدیده را داشته باشد.
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Regional Drought Assessment based on Principle Component Analysis
and GIS in Golestan Province
Omolbani Mohammadrezapour1, Meysam Amiri2, Mahboube Ebrahimi3, Amin Amini Racan4-

Abstract
Undoubtedly, thorough understanding and realization of the phenomenon of drought and its
geographical distribution pattern leads to better and more suitable management of the changes, and
ultimately, reduces its adverse effects. Principle components analysis is an optimal mathematical method
for reducing data volume and converts the initial variables into several constraints. In the present study,
in order for drought zoning (dredging) in Golestan province, SPI1 is greatly used in research and
enforcement affairs around the world to monitor droughts, mainly due to the availability of information
required for the index and its calculation simplicity, and taking advantage of factor analysis. Hence,
monthly rainfall data of 16 meteorological stations with appropriate distribution in the region was used
during a 43- year period ranging from 1971 to 2014. The standard rainfall index was calculated for each
of the selected stations in two scales (3 and 12 months, respectively). Analysis of the factors related to
the SPI data for zoning the area in terms of drought was done using principal components analysis. The
results of the analysis of the main components of this quarterly index (12 months) indicated that there
are 6 (7) special factors larger than one, which in turn, justifies more than 58 (72)% of the total variance
in general. In order to determine and evaluate the suitability of the data for factor analysis, the KMO and
the Kerry-Bartlett methods were used. The results of these tests showed that factor analysis is suitable
for identifying the model structure in the study area. Finally, the results indicated that after SPI rotation
on a quarterly scale (12 months) with normalized Vario Max method and regarding the factor
coefficients, Golestan province was divided into 6 (7) distinct regions. This can be used to make joint
and timely management decisions in terms of drought and reduce its consequences through acquiring
further knowledge about the distribution syntax of this phenomenon at the provincial level.
Key words: Principle components, drought, Standardized Precipitation Index
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