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چکیده:
تاكنون شاخصهاي متعددي توسط محققان مختلف براي بررسی پدیده خشكسالی معرفی و استفاده شدهاند كه هر كدام
به فراخور شرایط منطقه و پارامترهاي تاثیرگذار بر خشكسالی ،داراي تواناییها و نواقصی خواهند بود .طی سالهاي اخیر
شاخص خشكسالی اجمالی ( )RDIبدلیل در نظر گرفتن توام بارش و تبخیر و تعرق ،با استقبال بیشتري نسبت به سایر
شاخص ها روبرو بوده و گاهاً مبناي مقایسه شدت خشكسالی و برآورد خسارات بالقوه آن در سطح ملی قرار گرفته است.
تحقیق حاضر به بررسی شاخص  ، RDIمزایا ،معایب و مشكالت پهنهبندي و تعمیم نتایج از مقیاس ملی به استانی
پرداخته است .به همین منظور از آمار و ارقام ایستگاههاي هواشناسی سینوپتیک استان یزد استفاده شد و پس از محاسبه
 RDIبراي هر ایستگاه ،با نتایج ارائه شده در نقشه  RDIكشوري در دوره زمانی مشابه ،مقایسه و تحلیل گردید .نتایج این
پژوهش در قالب ارائه نكات و مالحظات فنی براي محاسبه و پهنهبندي  RDIدر مقیاس ملی و نحوه تعمیم به سطوح
استانی با محوریت استان یزد و پیشنهادات اجرایی مربوطه براي تدقیق مطالعات و روشهاي پهنهبندي خشكسالی در
كشور میباشد كه به تفصیل به هر یک از آنها پرداخته شده است.
واژههای کلیدی :خشکسالی ،پهنهبندی  ،RDIتبخیر و تعرق مرجع ،یزد ،ایران.

 1دكتري آب و هواشناسی ،استادیار دانشگاه میبد ،گروه جغرافیا -yazdfatemi@yahoo.com ،شماره تماس(09132748227 :نویسنده
مسئول)
 2دكتراي علوم و مهندسی آب ،محقق مركز ملی تحقیقات شوري ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزي ،یزد ،ایران
mhrahimian@gmail.com

 3دان شجوي دكتري آب دان شگاه هرمزگان ،محقق مركز تحقیقات و آموزش ك شاورزي و منابع طبیعی ا ستان یزد ،سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترویج كشاورزي ،یزد ،ایران Ekrami64@gmail.com
 4عضوووو هیئت علمی بخش تحقیقات حفاخت خا و آبخیزداري ،مركز تحقیقات و آموزش كشووواورزي و منابع طبیعی یزد ،سوووازمان آموزش
تحقیقات و ترویج كشاورزيjbarkhordary@yahoo.com

نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران
سال نهم .شماره سی و ششم .تابستان 1398

مقدمه
به لحاظ اقلیمی ایران جز مناطق خشک و نیمه
خشک جهان محسوب می شود به طوري كه میانگین
بارش سالیانه آن كمتر از یک سوم بارش سالیانه كره
زمین است .همین میزان بارش نیز به طور یكنواخت در
سطح كشور پخش نمی شود .تغییرات شدت بارش و
توزیع نامناسب آن از  50تا  2000میلی متر در سال
متغیر است .میزان سرانه آب جهان  8000مترمكعب در
سال است ،این مقدار در ایران كمتر از  2000مترمكعب
در سال بوده كه پیش بینی میشود تا سال  1400این
مقدار به كمتر از  1300مترمكعب در سال كاهش پیدا
كند .اگرچه ایرانیان از زمانهاي گذشته با احداث قنات
و بندآبها سعی در حفظ حیات در كشوري با اقلیم
خشک و نیمه خشک داشته اند ،اما حوادث طبیعی اخیر
این روند را كامالً برهم زده است .كل آب مصرفی ایران
 90میلیارد مترمكعب در سال است كه  85میلیارد
مترمكعب آن وارد چرخه كشاورزي میشود .از این
مقدار ،حدود  65درصد به علت شیوه هاي غلط آبیاري
هدر میرود .به عبارت دیگر میانگین بازده آبیاري در
ایران حدود  32درصد است .بررسیهاي انجام شده در
یک دوره آماري پنجاه ساله نشان داده است كه
میانگین حجم مصرف آب در بخش كشاورزي برابر 18
 67±میلیارد مترمكعب بوده كه معادل با  %52از منابع
آب تجدید پذیر كشور است .میانگین این عدد در هفت
سال اخیر به  72 ± 5میلیارد مترمكعب رسیده كه
معادل با  %71از منابع آب تجدید پذیر كشور است.
(عباسی و همكاران .)1394 ،حجم آب تجدید شوند
كشور با احتساب آبهاي ورودي مرزي به كشور 130
میلیارد متر مكعب میباشد .همچنین ارزیابی راندمان
هاي آبیاري در سه دهۀ اخیر نشان داد كه راندمان
كاربرد آبیاري در دو دهۀ  71-80و  81-90و نیم دهه
 94-91به ترتیب  58/4 ،52و  58/8درصد است.
همچنین بررسیها نشان داده است كه راندمان انتقال
و توزیع ) به معنی تلفات آب در كانالهاي انتقال و
. Drought Index

1

توزیع ( نیز در ده ههاي مذكور به ترتیب 61/7 ،57/1
و  74/6درصد است .بدین ترتیب راندمان كل در دهه
هاي یاد شده به ترتیب  36/1 ،29/7و  43/8درصد
برآورد می شود .بنابراین ،متوسط راندمان آبیاري در
كشور ،با راندمان آبیاري در كشورهاي در حال توسعه
( )45%قابل مقایسه ولی كم تر از راندمان آبیاري در
كشورهاي پیشرفته (حدود  )%60است .هرچند شرایط
اقلیمی كشور ما از نظر بارندگی و پتانسیل تبخیر ،با
خیلی از كشورهاي دیگر متفاوت میباشد (عباسی و
همكاران .)1394 ،ایران مركزي بدلیل شرایط خاص
توپوگرافی و اقلیمی حاكم بر آن ،بیشتر از سایر مناطق
كشور تحت تاثیر تغییرات اقلیمی و خشكسالی هاي پی
در پی قرار دارد .قرارگیري سطح وسیعی از منابع آب و
خا شور در این منطقه و همچنین سایهافكنی بحران
كم آبی بر این منابع ،اهمیت بررسی موضوع خشكسالی
و اثرات آن بر كمیت و كیفیت منابع آب و خا این
استان را دوچندان میكند .اصوالً براي تحلیل كمی
خشكسالی ،وجود یک شاخص مشخص جهت تعیین
دقیق دوره هاي مرطوب و خشک بسیار ضروري
است(شكري كوچک و همكاران .)1392 ،براي بررسی
پدیده خشكسالی از روشهاي متعددي استفاده میشود
كه محاسبه و تحلیل شاخصهاي خشكسالی1را میتوان
از این بین نام برد .شاخص هاي خشكسالی به عنوان
یكی از مهمترین بخش هاي سیستم پایش خشكسالی،
عامل تعیین كننده در پایش وضعیت خشكسالی و كمک
به فرآیند تصمیم گیري در مدیریت خشكسالی می باشد
) .)Mishra, 2010تاكنون شاخصهاي متعددي توسط
محققان مختلف براي بررسی خشكسالی در دنیا معرفی
و استفاده شدهاند .شاخصهاي پالمر  ،ذخیره آب سطحی
 ،درصد نرمال  ،دهكها ،بارش استاندارد ،رطوبت محصول
 ،رطوبت خا  ،محصول ویژه ،،بارش سراسري،
ناهنجاري بارش  ،خشكسالی احیایی و بارش موثر از
جمله این شاخصها هستند كه توسط افراد مختلف ارائه
شدهاند (پورمحمدي و همكاران .)1388 ،در سالیان
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اخیر شاخصهاي جدیدتري نظیر شاخص خشكسالی
اجمالی یا 1 RDIاستفاده شده است .شاخص  RDIدر
ایران و جهان سابقه طوالنی نداشته ،مربوط به سال
 2004بوده كه توسط تیسكریس 2معرفی شده است.
یكی دیگر از آنها شاخص  3 SPIمی باشد كه توسط
) McKee )1993ارائه شده است.این شاخص همانند
 RDIدر بررسی خشكسالیهاي یک منطقه و تعیین
شدت آنها كاربرد زیادي در سطح دنیا دارد .تحقیق
انجام شده توسط ) Tsakiris et al.,(2006نشان داد
كه شاخص خشكسالی  RDIمیتواند بهتر از شاخص
خشكسالی  SPIرابطه اقلیم با خشكسالی را نشان دهد.
شاخص  RDIبا همان ساختار  SPIبه علت بهره گیري
از تبخیر و تعرق پتانسیل در ساختار خود براي ارزیابی
خشكسالی كشاورزي و هیدرولوژیكی از قابلیت هاي
ویژه اي برخوردار می باشد(علیرضا شكوهی.)1391،
) Sakiris et al., (2007در تحقیقی به مقایسه
شاخص هاي  DI ،SPIو  RDIدر منطقه مدیترانه
پرداختند .آن ها براي ارزیابی كارایی شاخص RDI
همبستگی آن با شاخص  SPIرا مال قرار دادند و بیان
داشتند كه  RDIاز مشابهت رفتاري باالیی با SPI
برخوردار است .در ایران نیز از این شاخصها
استفادههاي زیادي گردیده است .به عنوان مثال شاخص
 RDIدر تبریز براي سالهاي  1962تا  2005محاسبه
شده است و نتیجه آن نشان میدهد كه پارامتر اقلیمی
افزایش دما با این شاخص همخوانی دارد ,به طوري كه
دما در ایستگاه تبریز رو به افزایش بوده و شاخص RDI
آن رو به منفی شدن میباشد ( خوشنفس .)1386 ,در
تحقیق دیگري كه توسط پورمحمدي و همكارانش
( )1387صورت گرفته است ,شاخص خشكسالی RDI
براي شهر یزد ( طی  50سال ) و به طور مشابه براي
شهرستان زابل ( طی  40سال آماري) برآورد و تجزیه و
تحلیل شده است .طی این تحقیقات مشخص گردید كه
شاخص خشكسالی  RDIبا شاخص خشكسالی SPI

بیش از  %90همبستگی دارند .مساعدي و قبائی سوق
( )1390به اصالح شاخص  RDIبا انتخاب مناسب
ترین تابع توزیع در مناطق خشک و نبمه خشک ایران
پرداخت .بررسی مناسب ترین تابع توزیع نشان داد كه
توزیع )( Johnson. SBدر  5ایستگاه از  6ایستگاه مورد
بررسی به عنوان مناسب ترین تابع توزیع انتخاب شد
كه می تواند منجر به تغییر فراوانی و یا جابجایی طبقات
خشكسالی در شاخص  RDIگردد .شكوهی ( )1391به
مقایسه شاخص هاي  RDIو  SPIبراي تحلیل
خشكسالی كشاورزي در ایستگاه هاي قزوین و تاكستان
پرداخت.نتایج نشان داد كه تفاوت معنی داري میان دو
شاخص در ارزیابی و پایش خشكسالی وجود ندارد ولی
شاخص  RDIدر مورد خشكسالیهاي بسیار شدید از
حساسیت بیشتري برخوردار میباشد .زندي لک و
همكاران ( )1393به بررسی دوره بازگشت خشكسالی
كشاورزي گندم در استان فارس بر مبناي شاخص RDI
پرداختند .نتایج نشان داد كه خشكسالی كشاورزي
گندم در دورههاي بازگشت  2و  5سال ،در كل استان
فارس بهنجار میباشد ،اما در دورههاي بازگشت25 ،10
و  50سال شرایط متفاوتند .خرمبخت ( )1393با
استفاده از شاخصهاي  ZSI ،CZI ،SPIو  RDIبه
شناخت ویژگیهاي مختلف خشكسالی منطقه الرستان
پرداخت .پس از تحلیل آماري دادهها مشخص شد كه
دوام خشكسالی بر حسب  ZSIبیش از سایر شاخصها
و در مقیاس ماهانه  SPIمشخصه شدت را بیش از
شاخصهاي دیگر نمایان میسازد ،حساسیت RDI
نسبت به مشخصه شدت بیش از شاخصهاي دیگر بوده
است .هدف از انجام این پژوهش تحلیل و ارزیابی
شاخص خشكسالی  RDIبراي پایش و پهنهبندي
وضعیت خشكسالی ،بررسی مزایا و معایب آن ،محاسبه
شاخص  RDIدر نقاط مختلف استان یزد و مقایسه نتایج
آن با نقشه  RDIدر مقیاس ملی ،ارائه پیشنهادات الزم
براي تدقیق محاسبات  RDIدر سطح كشور و نهایتاً ارائه

1
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-Reconnaissance Drought Index
. Tsakiris
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پیشنهادات الزم براي اصالح روشهاي پایش و
پهنهبندي خشكسالی كشاورزي در نقاط مختلف ایران
میباشد.

مواد و روشها
معرفی منطقه مطالعاتی
این پژوهش در استان یزد واقع در فالت مركزي
ایران انجام شده است .استان یزد از نظر منابع آب جزء
فقیرترین استانهاي كشور است .متوسط مجموع بارش
سالیانه در این استان  82/2میلیمتر و متوسط مجموع
تبخیر پتانسیل سالیانه استان  3193میلیمتر میباشد.
بر اساس آمار موجود ،مجموع آب استحصالی از نزوالت
جوي استان یزد حدود  973میلیون متر مكعب در سال
میباشد كه معادل با  16/2درصد از نزوالت جوي
سالیانه در این استان میباشد .بخش عمدهاي از آبهاي
استحصالی استان یزد متعلق به منابع آب زیرزمینی بوده
و سهم ناچیزي از آن به برداشت از رودخانههاي سطحی
اختصاص دارد .میزان تخلیه ساالنه از منابع آب
زیرزمینی (شامل چاه ،چشمه و قنات) ،حدود
1193میلیون متر مكعب است كه همین مساله ،استان
یزد را با بیالن منفی  303میلیون متر مكعبی منابع آب
در هر سال روبرو مینماید و آنرا در وضعیت بحرانی
قرار میدهد(رحیمیان.)1396 ،
محاسبه و تحلیل شاخص  RDIدر استان یزد:
براي تعیین شاخص  RDIنیاز به آمار بارندگی و
تبخیر و تعرق مرجع (پتانسیل) ماهانه و یا مجموع
ساالنه این دو پارامتر است .در این پژوهش محاسبه
شاخصبراي دوره اماري( )93-1383و در ایستگاههاي
سینوپتیک استان یزد انجام شد.
روش محاسبه بدین شرح است كه ابتدا با استفاده
از معادله ( )1براي هر سال ( ) iاز دوره آماري مورد
مطالعه ،مقداري با عنوان  a0محاسبه میشود:

()1

12

P

ij

j 1

12

 ET

ij

a 0i  

j 1

در این فرمول  Pو  ETبارندگی و تبخیر و تعرق
مرجع در  jامین ماه سال  iهستند .مقدار  iاز یک تا N
(تعداد سالهایی است كه آمار آن در دسترس است)
تغییر خواهد نمود .چنانچه بارندگی و تبخیر و تعرق
بصورت ساالنه محاسبه شوند نیازي به جمعكردن
مقادیر ماهانه در این فرمول نخواهد بود .گام بعدي
تعیین شاخصی با عنوان  RDIنرمال ( یا  ) RDInهر
سال است كه از معادله( )2زیر محاسبه خواهد شد:
()2
a0i 
i 
RDI n 
1
a0
كه در این فرمول  a0میانگین حسابی اعداد  a0هر
سال می باشد .جهت محاسبه شاخص استاندارد شده
( RDIیا  ) RDIsاز مقادیر ساالنه  a0لگاریتم گرفته
كه عددي با عنوان  yiبدست خواهد آمد( .

 

yi  Ln a0i 

) .سپس میانگین حسابی و انحراف

̂
y
معیار این اعداد را محاسبه و به ترتیب  kو  ykمی
نامیم .نهایتاً شاخص استاندارد شده  RDIدر هر سال
به كمک معادله ( )3محاسبه خواهد شد.
()3
y ki   yk
i 
RDI s 
 yk
این شاخص از برازش تابع توزیع لوگنرمال بر
مقادیر نسبت بارندگی به تبخیر و تعرق استفاده میكند.
تفسیر مقادیر به دست آمده از روش فوق براي ،RDIs
بر اساس جدول شماره  1خواهد بود.
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جدول  -1نحوه تعریف کالسهای خشکسالی/ترسالی بر اساس محدوده تغییرات شاخص RDIs

راهنماي
كالس
نام
محدوده
رنگبندي كالسهاي
رطوبتی
تغییرات
خشكسالی/ترسالی
ترسال بسیار
بیشتر از
شدید
+2
ترسال شدید
بین +1/5
تا +2
ترسالی
بین  +1تا
متوسط
+1/5
ترسالی مالیم
بین +0/5
تا +1
تقریباً نرمال
بین +0/5
تا -0/5
خشكسالی
بین -0/5
مالیم
تا -1
خشكسالی
بین  -1تا
متوسط
-1/5
خشكسالی
بین -1/5
شدید
تا -2
خشكسال
كمتر از -2
بسیار شدید

در این فرمول ،تاكید معرفیكننده شاخص RDI
(تسكریس )2004 ،بر استفاده از تبخیر و تعرق واقعی
( )EToبه جاي تبخیر و تعرق مرجع ( )EToدر هر منطقه
است .اما ایشان بدلیل دشواريهاي موجود بر سرراه
 ،ETaتبخیر و تعرق مرجع را جایگزین مناسبی براي
تبخیر و تعرق واقعی عنوان نموده و پیشنهاد كرده كه
یا از مشاهدات تبخیر از تشتک و یا از روشهاي تجربی
نظیر تورنتوایت ( )1948اقدام به محاسبه  EToاستفاده
شود .معهذا ،به بدلیل اینكه محاسبه تبخیر و تعرق
مرجع به روشهاي متعدد دیگري بجز تورنتوایت هم
امكانپذیر است ،در این پژوهش سعی گردید كه تاثیر
انتخاب روش تعیین تبخیر و تعرق بر شاخص RDI
بررسی و تحلیل شود .بدین منظور از روشهاي مختلف

محاسباتی براي تبخیر و تعرق مرجع استفاده شد و به
كمک آنها شاخص خشكسالی  RDIبراي تعدادي از
ایستگاههاي یزد محاسبه گردید.
بررسی و تفسیر نقشه  RDIکشوری مربوط به سال
زراعی 91-92برای محدوده استان یزد
در این پژوهش نگاهی به نتایج پهنهبندي وضعیت
خشكسالی كشاورزي ایران مربوط به سال زراعی91-92
و بر اساس شاخص  RDIشد كه توسط دبیرخانه
كارگروه تخصصی خشكسالی ،سرمازدگی و مخاطرات
ب خش كشاورزي (وزارت جهاد كشاورزي) تهیه و ارائه
گردیده است (شكل  .)1بدلیل مشخص نبودن موقعیت
ایستگاههاي هواشناسی و مرز شهرها بر روي نقشه
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مذكور و در اختیار نداشتن فایل رقومی آن ،این نقشه
دیجیت گردید و مرز استان یزد و ایستگاههاي
هواشناسی و شهرها بر روي آن منطبق شد .همچنین
مساحت اختصاص یافته به هر كالس خشكسالی/ترسالی
در این نقشه مشخص و از نقشه استخراج شد .سپس

شکل  –1پهنهبندی شاخص  RDIمربوط به سال زراعی91-92

نتایج و بحث
اهمیت روش محاسباتی تبخیر و تعرق بر
تغییرات  :RDIدر پژوهش حاضر محاسبه  EToبه
كمک  18روش مختلف (جدول  )1انجام شد كه در
شكل -2الف نتایج آن براي یكی از ایستگاهها (ایستگاه
سینوپتیک رباط پشت بادام) واقع در شمال غربی استان
یزد نشان داده شده است .با توجه به مقدار ETo
محاسباتی توسط روشهاي مختلف در این ایستگاه،
شاخص  RDIاستاندارد به تفكیک هر روش محاسبه
گردید كه نتایج آن براي یكی از سالها در شكل -2ب
نشان داده شده است .همانطوري كه مالحظه میگردد،
با انتخاب روشهاي مختلف محاسبه  ،EToنتایج
متفاوتی براي مقادیر  RDIاستاندارد حاصل خواهد شد

اقدام به تفسیر این نقشه و مقایسه آن با نتایج محاسبه
شاخص  RDIدر هر یک از ایستگاههاي هواشناسی
استان یزد شد.

(دبیرخانه كارگروه تخصصی خشكسالی ،سرمازدگی و مخاطرات بخش كشاورزي)1393 ،

كه جاي تامل است .به عنوان مثال ،انتخاب روش تشتک
تبخیر نسبت به سایر روشها منجر به ارتقاي كالس
رطوبتی از نرمال به ترسالی مالیم شده است .این
موضوع اگرچه در برخی سالها و یا برخی ایستگاهها
ممكن است باعث جابجائی كالسهاي رطوبتی RDI
نشود ،اما تفاوتهاي موجود در نتایج بدست آمده از
روشهاي مختلف تخمین  ،EToاهمیت توجه به موضوع
انتخاب روش مناسب براي  EToرا گوشزد میكند .البته
با توجه به مطالعات گسترده صورت گرفته در این
خصوص ،امكان انتخاب مناسبترین روش تخمین ETo
براي هر منطقه و یا ایستگاه از طریق روشهاي مختلف
(انجام آنالیز حساسیت ،تجزیه و تحلیل عاملی و )...
وجود دارد.
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شکل –2تغییرات تبخیر و تعرق مرجع محاسبه شده به روشهای مختلف و  RDIمربوطه در ایستگاه رباط

بنابراین باید اذعان شود كه دقت در تعیین  EToبه دقت
در تعیین  RDIمنجر خواهد شد و بالعكس .پیچیدگی
محاسبات تبخیر و تعرق بدلیل تاثیر همزمان جمعی از
پارامترهاي هواشناسی بر روي این فرایند است؛
بطوريكه این فرآیند در هر منطقه متاثر از پارامترهاي
مختلف هواشناسی (دما ،سرعت باد ،رطوبت ،تشعشع) و
با اولویتهاي مختلف است كه شناسائی و اولویتبندي
این پارامترها نقش مهمی در انتخاب روش مناسب در
محاسبه  EToایفا خواهد كرد .به عنوان مثال در یكی از
تحقیقات صورت گرفته در استان یزد ،مشخص شد كه
از بین شش پارامتر هواشناسی (دماي حداقل ،دماي
حداكثر ،دماي میانگین ،رطوبت نسبی ،سرعت باد و
ساعات آفتابی) ،مهمترین و تاثیرگذارترین این پارامترها
بر تبخیروتعرق مرجع ،در ایستگاهها و فصول مختلف
سال متفاوت خواهد بود .در ایستگاه یزد و براي فصول
بهار ،تابستان ،پاییز و زمستان به ترتیب پارامترهاي
دماي بیشینه ،سرعت باد و رطوبت نسبی مهمترین
پارامترهاي اقلیمی تاثیرگذار بر تبخیرو تعرق مرجع

تشخیص داده شدهاند (طالبی و همكاران .)1389 ،عالوه
بر این ،نتایج محاسبه  EToبه روش تورنتوایت (كه
روش پیشنهادي تعیین تبخیرو تعرق مرجع براي
محاسبه  RDIبوده است) میتواند در مناطق مختلف،
تفاوتهایی را با سایر روشهاي محاسباتی و یا
اندازهگیري  EToداشته باشد .به عنوان مثال در تحقیق
انجام شده توسط قبائیسوق و مساعدي ( )1392در
هشت ایستگاه سینوپتیک مشهد ،گرگان ،رشت ،تهران،
تبریز ،كرمانشاه ،شیراز و زاهدان مشخص شد كه روش
تورنتوایت در ایستگاههاي مشهد ،تهران ،تبریز،
كرمانشاه ،شیراز و زاهدان ،داراي كمبرآورد و در ایستگاه
رشت داراي بیش برآورد بوده است .این روش در
ایستگاه گرگان در برخی سالها دچار كمبرآورد و در
برخی دیگر از سالها دچار بیشبرآورد شده است
.
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اهمیت در نظر گرفتن تابع توزیع احتمال در
محاسبات RDI
همانطوري كه در بخش مواد و روشها اشاره شد،
شاخص  RDIاز تابع توزیع لوگنرمال براي مقادیر
نسبت بارندگی بر تبخیر و تعرق استفاده میكند .بر
اساس یافتههاي موجود ،ممكن است كه این تابع توزیع
نتواند به عنوان مناسبترین تابع توزیع بر مقادیر نسبت
 Pبه  ETدر ایستگاههاي مختلف هواشناسی برازش یابد.
به عنوان مثال در تحقیق صورت گرفته توسط
قبائیسوق و مساعدي ( )1392در هشت ایستگاه
سینوپتیک مشهد ،گرگان ،رشت ،تهران ،تبریز،
كرمانشاه ،شیراز و زاهدان مشخص شد كه مناسبترین
تابع توزیع الزاماً لوگنرمال نیست و میتواند در هر
منطقه تغییر نماید .به عنوان مثال توابع پیرسون،
جانسون و لوجستیک از جمله توابعی است كه در هر
منطقه میتواند جایگزین تابع لوگنرمال شود و
محاسبات  RDIرا تدقیق نماید .اهمیت این مساله از
آنجائی است كه اصالح تابع توزیع ،میتواند به جابجائی
كالسهاي رطوبتی (خشكسالی/ترسالی) نیز منجر
گردد .بنابراین ضرورت دارد تا در محاسبات  RDIبراي
مقیاس ملی ،این موضوع مدنظر قرار گرفته و تاثیر آن
بر  RDIلحاظ شود.
اهمیت انتخاب سالهای آماری مناسب برای
بررسیهای خشکسالی/ترسالی توسط :RDI
انتخاب سالهاي آماري از دو دیدگاه قابل طرح است:
الف) در تعیین بسیاري از شاخصهاي خشكسالی و
در مرحله میانگینگیري و تعیین انحراف معیار دادهها،
طول دوره آماري بسیار حائز اهمیت میباشد .در مورد
شاخص  RDIبه میانگین حسابی (

 

yk

) و انحراف معیار

̂
y  Ln a0i 
 iنیاز است و بنابراین
(  ) ykمقادیر
طول دوره آماري براي محاسبه این مقادیر حائز اهمیت
خواهد بود .براي این منظور ،طول دوره آماري
پیشنهادي  30تا  50سال است كه منتهی به سال اخیر
خواهد شد .در نظر گرفتن سال تاسیس ،تعداد سالهاي

آماري موجود براي هر ایستگاه و كفایت دادهها از جمله
محدودیتهایی است كه در این مرحله باید مدنظر قرار
گیرد.
ب) مشاهده اثرات مثبت یا منفی
ترسالی/خشكسالی در هر منطقه ،داراي زمان تاخیري
است كه میتواند چند روز ،چند ماه و یا سال باشد .زمان
تاخیر مذكور وابسته به شدت و وسعت
خشكسالی/ترسالی در دوره زمانی مذكور ،شدت و
وسعت خشكسالی/ترسالی در دورههاي آتی ،كیفیت و
كمیت ذخایر آبی منطقه مطالعاتی ،نوع و میزان
استحصال و مصرف آب و  ...است كه همگی تحلیل این
موضوع را كمی پیچیده مینمایند .اما بطوركلی ،باید
پذیرفت كه شاخص  RDIمحاسبه شده در یک سال
مشخص ،قابل تعمیم به دورههاي آتی نیست .دلیل
اصلی این موضوع عالوه بر موارد فوق ،به ماهیت پدیده
خشكسالی (غیرقابل پیشبینی بودن و یا عدم قطعیت
در پیشبینیها) و همچنین به ماهیت شاخص RDI
مربوط است .براي تحلیل بیشتر مساله ،میتوان به
محاسبات انجام شده از شاخص  RDIطی یک دهه
اخیر (سالهاي  1383تا  )1393در ایستگاههاي
مختلف سینوپتیک استان یزد اشاره كرد (جدول.)2
همانطوري كه مالحظه میگردد ،طی این دهه،
خشكسالی/ترسالیهاي فراگیري در سطح استان یزد
(در تمامی ایستگاهها) حادث شدهاند كه به ترتیب به
سالهاي زراعی  86-87و  91-92برمیگردند .شكل -3
الف نیز مقایسهاي بین شاخص  RDIsدر سال 86-87
(خشكسالی فراگیر استان یزد) ،سال ماقبل ( )86-85و
سال مابعد ( )88-87در ایستگاههاي مختلف استان یزد
را نشان میدهد .همانطوري كه در این نمودار مشاهده
میشود ،در ایستگاههاي تحت بررسی ،نمیتوان روند
خاصی را براي تغییرات  RDIsتصور كرد؛ بطوريكه
در سال ماقبل (سال  )85-86و در تمامی ایستگاهها،
مقدار  RDIمثبت بوده است ،اما در سال  86-87تمامی
ایستگاههاي استان یزد (بدون استثناء) با  RDIمنفی
مواجه شدهاند و منجر به بروز خشكسالی فراگیر در
سطح استان یزد شدهاند كه نشاندهنده غیرقابل
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شدید مواجه بودهاند و وقوع یک ترسال پس از
خشكسالی شدید ،جبران خسارات و تبعات منفی ناشی
از خشكسالیهاي قبلی را نخواهد كرد .عالوه بر این ،با
نگاهی به سال مابعد از ترسالی (سال  ،)92-93در
ایستگاههایی نظیر رباط پشت بادام ،خشكسالی شدیدي
حادث شده است كه اثرات مثبت ترسالی ماقبل را سریعاً
محو خواهد كرد .با این توضیحات ،مجدداً به غیرقابل
تعمیم بودن نتایج شاخص  RDIدر یک سال مشخص،
به سال مابعد تاكید میشود.

پیشبینیبودن پدیده خشكسالی و عدم تبعیت شاخص
 RDIاز یک روند خاص میباشد .همین موضوع را
میتوان براي ترسالی حادث شده در سال زراعی -92
 91نیز بررسی كرد .شكل -3ب مقایسه شاخص
 RDIsدر سال ( 91-92ترسالی فراگیر استان یزد)،
سال ماقبل ( )91-90و سال مابعد ( )93-92در
ایستگاههاي مختلف استان یزد را نشان میدهد .در سال
ماقبل از وقوع ترسالی (یعنی در سال  ،)90-91تعدادي
از ایستگاهها نظیر یزد ،بافق و مروست با خشكسالی

جدول -2محاسبه شاخص  RDIsدر ایستگاههای مختلف استان یزد طی یك دهه ()93-1383
سال/
83-84

0/06

0/44

-0/16

0/82

0 /9

0/54

0/94

-0/45

84-85

-0/64

-0/36

-0/55

-0/47

-0/68

-0/14

0/21

-0/04

85-86

0/56

0/33

0/60

0/56

0/62

0/95

0/49

0/43

86-87

-1/01

-0/73

-2/30

-0/81

-2/01

-2/72

-2/46

-1/25

87-88

0/99

0/82

-0/21

0/25

1/1

0/25

0/55

0/27

ایستگاه

یزد

رباط

مروست

میبد

پشتبادام

ابرکوه

بافق

بهاباد

گاریز

88-89

-0/66

-0/31

0/29

-0/01

-0/27

-0/79

-1/11

0/15

89-90

-0/52

-1/38

-0/2

-1/09

-1/66

-0/08

-0/42

-0/37

90-91

-1/07

0/54

0 /2

-2/08

-0/25

0/34

-1/45

0/15

91-92

1/29

1/65

0/95

0/70

0/78

0/75

1/1

1/82

92-93

0/29

-1/03

-0/38

0/52

-0/23

-0/34

0/03

0/95

ب-ترسالی فراگیر

الف-خشکسالی فراگیر

شکل -3مقایسه شاخص  RDIsدر سال ( 86-87خشکسالی فراگیر) و سال ( 91-92ترسالی فراگیر) ،سالهای ماقبل و مابعد آنها در
ایستگاههای مختلف استان یزد
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پهنهبندی شاخص  RDIو انتقادات وارد بر آن:
از دیدگاه تئوري و عملیاتی ،پهنهبندي شاخص
 RDIبه دو طریق كلی امكانپذیر است:
الف) تعیین  RDIدر نقاط مختلف (ایستگاههاي
هواشناسی) و سپس درونیابی اعداد مربوطه به كمک
روشهاي زمینآماري و طبقهبندي آن بر اساس حد باال
و پائین تعریف شده براي كالسهاي مختلف خشكسالی.
ب) پهنهبندي پارامترهاي تشكیلدهنده شاخص
مذكور یعنی بارندگی و تبخیر و تعرق به كمک روشهاي
مختلف (از جمله استفاده از گرادیان بارش-ارتفاع و
بكارگیري نقشه رقومی ارتفاعات ،تصاویر ماهوارهاي و
اطالعات جانبی مورد نیاز در تبخیر و تعرق) و سپس تهیه
نقشه  RDIبا كمک تلفیق نقشههاي بارندگی و تبخیر و
تعرق.
در روش (الف) درونیابی مقادیر نقطهاي  RDIبه
كمک روشهاي زمینآماري نظیر  IDW ،Krigingو
غیره انجام میشود و لذا ،تعیین نحوه تغییرات  RDIاز
نظر مكانی ( )semi-variogramضرورت خواهد
داشت .به عبارتی دیگر ،مقادیر  RDIبدست آمده در
ایستگاههاي مختلف باید با همدیگر ارتباط برقراركنند و
این ارتباط به شكل یک معادله ریاضی ارائه گردد .این
معادله (سمیواریوگرام) داراي شعاع تاثیر ( )rangeنیز
هست؛ بطوریكه با افزایش فاصله نسبت به نقطه و خروج
از شعاع تاثیر ،اعتبار معادله مذكور از بین خواهد رفت و
اعداد درونیابی/برونیابی شده فاقد اعتبار خواهند بود.
بدیهی است كه تعداد و محل قرارگیري نقاط (ایستگاهها)
نقش مهمی در تعیین تغییرات مكانی ایفا مینمایند و هر
چه وسعت منطقه مورد نظر افزایش یابد و یا متغیر
مربوطه ( )RDIاز شدت تغییرات بیشتري برخوردار باشد،
تراكم و توزیع مكانی ایستگاهها اهمیت بیشتري خواهد
یافت .بنابراین در مقیاس ملی و با توجه به تغییرات
توپوگرافی ،اقلیم ،بارندگی و تبخیر و تعرق ،استفاده از
روشهاي زمینآماري براي پهنهبندي  ،RDIنیازمند
ایستگاههاي ثبت زمینی به تعداد الزم و با پراكنش مكانی
مناسب میباشد كه باید مدنظر قرار گیرد .تعداد و
پراكنش مناسب ایستگاهها از طریق ارائه سمیواریوگرام

مربوطه و ارزیابی آماري آن قابل تشخیص است .البته
استفاده از متغیرهاي كمكی نظیر مدل رقومی ارتفاعات
( )DEMدر این روش توصیه میشود كه بر دقت كار
خواهد افزود .با نگاهی به نقشه ارائه شده  RDIدر مقیاس
ملی (شكل  ،)1به نظر میرسد كه تعداد و پراكنش نقاط
استفاده شده براي درونیابی ،كفایت الزم را نداشتهاند.
بطوريكه تاثیر توپوگرافی (به عنوان اصلیترین عامل
دخیل در بارش و تبخیرو تعرق) در آن دیده نمیشود و
وجود چندین لكه بر روي این نقشه در استانهاي یزد،
كرمان ،سیستان و بلوچستان ،اصفهان ،همدان ،گیالن،
لرستان و اردبیل بیانگر عدم تبعیت اطالعات نقطهاي از
روند تغییرات مكانی ( RDIسمیواریوگرام) است.
روش (ب) به مراتب وقتگیرتر و مشكلتراز روش
(الف) است ،اما نقشههاي حاصله دقیقتر و قابل استنادتر
خواهند بود؛ بطوريكه بر روي نقشه خروجی پهنهبندي
شده  ، RDIتاثیر توپوگرافی ،كاربري اراضی و عوارض
زمینی نیز مشهود خواهد بود .در این روش از روند
تغییرات بارندگی با ارتفاع از سطح دریا (گرادیان بارش-
ارتفاع) براي متغیر بارش در  RDIاستفاده خواهد شد.
در مورد متغیر تبخیر و تعرق در  RDIكه تابع عوامل
متعدد از جمله سرعت باد ،رطوبت نسبی ،ساعات آفتابی
(درصد ابرناكی) و دما است ،تعیین روند تغییرات مكانی
آنها با پیچیدگیهایی روبرو است .با توجه به اینكه با
كمک سنجش از دور ( )Remote sensingو استفاده
از تصاویر ماهوارهاي ،امكان پایش تبخیرو تعرق و عوامل
موثر بر آن وجود دارد ،توصیه میشود كه در روش (ب)
از این تكنیک نیز استفاده گردد تا تغییرات مكانی
تبخیروتعرق با عوارض زمینی همخوانی بیشتري داشته
باشد.
 نقشه  RDIاستان یزد در سال زراعی :91-92شكل  4نقشه پهنهبندي شده  RDIاستان یزد كه از
نقشه كشوري  RDIاستخراج شده است را نمایش
میدهد .به منظور آدرسدهی بهتر این نقشه ،مرز
شهرستانها و نقاط شهرهاي استان یزد نیز به آن اضافه
شده است .بر اساس نقشه مذكور ،درصد مساحت
اختصاص یافته به كالسهاي ترسالی نرمال ،مالیم،
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متوسط ،شدید و بسیارشدید به ترتیب برابر با ،58 ،28
 3 ،10و  1درصد بوده است.
راهنماي نقشه

شکل  -4استخراج نقشه پهنهبندی  RDIاستان یزد در سال زراعی 91-92از نقشه کشوری

مهمترین نكتهاي كه در این نقشه جلب توجه میكند،
قرارگرفتن ایستگاه سینوپتیک رباط پشتبادام به عنوان
منحصربهفردترین نقطه كشور از نظر مقدار عددي RDI
در سال زراعی  91-92است! .بر اساس راهنماي نقشه ،به
نظر میرسد كه مقدار  RDIدر ایستگاه مذكور بیشتر از
 +2بوده و به عنوان تنهاترین نقطه در سطح كشور ،آنرا
در كالس "ترسالی بسیار شدید" قرار داده است .این در
حالی است كه بر اساس آمار موجود ،میانگین بارندگی
ساالنه ایستگاه سینوپتیک رباط پشتبادام  118میلیمتر
و میانگین تبخیر ساالنه آن بیش از  3160میلیمتر
میباشد .در سال زراعی مذكور ( )92-91بارندگی
ایستگاه رباط پشتبادام به عدد  198میلیمتر رسید كه
در طول دوره آماري درازمدت خود ،یک استثناء بوده
است و این ایستگاه هیچگاه چنین بارانی را تجربه نكرده
است.
شكل -5الف تغییرات ساالنه  RDIمحاسبه شده در
ایستگاه مذكور را نشان میدهد .مقدار تبخیر و تعرق در
این ایستگاه از طریق اندازهگیريهاي تشتک تبخیر
( )Epanبدست آمده تا تاثیر روش محاسباتی  ET0در
آن به حداقل برسد .همان طوري كه مالحظه میگردد،

بر اساس شاخص  RDIدر این ایستگاه ،وقوع رخدادهاي
خشكسالی بر ترسالی غالب میباشد .ترسالی حادث شده
در سال  91-92نیز در این نمودار مشهود است.
نقشه ارائه شده در شكل  4حاوي نكات دیگري نیز
هست .از جمله اینكه ایستگاههاي یزد و مروست نیز در
زمره ایستگاههاي ترسال در سال  91-92قرار گرفتهاند.
بدین منظور اقدام به بررسی تغییرات ساالنه  RDIدر این
ایستگاهها گردید .شكلهاي شماره -5ب و -5ج تغییرات
شاخص  RDIدر سالهاي مختلف زراعی در این دو
ایستگاه را نشان میدهند .مقایسه  RDIدر سال زراعی
مذكور با مقادیر آن در سایر سالها ،نشاندهنده عدم
تبعیت شاخص  RDIاز یک روند خاص و غیرقابل تعمیم
بودن نتایج  RDIبدست آمده در یک سال به
سال/سالهاي مابعد است .به عبارتی دیگر ،مقدار RDI
محاسبه شده در یک سال خاص ،نمیتواند معرف
خشكسالی/ترسالی آن منطقه باشد .بنابراین به نظر
میرسد كه استناد به تغییرات طوالنیمدت ( RDIمثالً
براي دوره زمانی  5یا  10ساله اخیر) مال بهتري براي
قضاوت در مورد وضعیت و شدت خشكسالی/ترسالی آن
منطقه و انعكاس مناسب آن میتواند باشد.
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ج-مروست

شکل –5تغییرات شاخص  RDIدر ایستگاههای رباط پشتبادام ،یزد و مروست در یك دهه اخیر

نتیجهگیری
وقوع خشكسالی/ترسالی در یک سال نمیتوانددلیلی بر خشكسالی/ترسالی در سالهاي آتی باشد .این
موضوع جزء ماهیت خشكسالی و سایر پدیدههاي موجود
در طبیعت نظیر زلزله ،سیل ،آتشسوزي ،طوفان ،گرد و
غبار و  ...است .به عبارتی دیگر دادههاي هواشناسی داراي
خطر برونیابی (پیشبینی) هستند و براي برونیابی باید
از تكنیکهاي خاص و یا از دادههاي مدلهاي گردش
عمومی جو و اقیانوس ( )AOGCMو یا مدلهاي
منطقهاي ( )RCMاستفاده كرد .البته این روشها همگی
عدم قطعیت داشته و داراي احتمال وقوع نیز میباشند
كه باید در پیشبینیها مد نظر قرار گیرد .بنابراین ،ارائه
شاخص خشكسالی براي یک سال مشخص (مثالً سال
زراعی  ) 91-92و قراردادن آن به عنوان مبناي قضاوت و
- Aridity Indices

1

تصمیمگیري براي سال آینده ،چندان منطقی نیست و
باید مورد بازنگري قرار گیرد .با توجه به عدم قطعیتهاي
موجود در پیشبینیهاي خشكسالی ،پیشنهاد میشود كه
از روند تغییرات شاخص مذكور در یک دهه اخیر براي هر
منطقه استفاده شود تا انعكاس مناسبتري از وقوع
خشكسالی/ترسالی در هر منطقه صورت گیرد .یكی از
موارد پیشنهادي در این زمینه ،استفاده از شاخصهاي
خشكی 1به جاي شاخصهاي خشكسالی 2است كه
میتواند كمک زیادي به این مساله نماید و وضعیت هر
منطقه از نظر فقر منابع آبی را بهتر نمایش دهد .قابل ذكر
است كه مقدار اولیه شاخص  RDIیعنی  akبراي یک دوره
12ماهه ،مشابه با شاخص خشكی  UNEPعمل
مینماید(قبائیسوق و مساعدي .)1392،

- Drought Indices

2
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شاخص  RDIبا درنظر گرفتن پارامترهاي بارندگی( )Pو تبخیر و تعرق مرجع ( )ET0در مجموع شاخص
مناسبی براي پایش ،پهنهبندي و پیشبینی خشكسالی
است .در ایران نیز استفاده از شاخص  RDIپیشنهاد و
استفاده زیادي شده است و بر اساس تحقیقات مختلف،
این شاخص نسبت به  SPIبرتريهایی داشته است
(جمشیدي و همكاران .)2012 ،نكته مهم و حائز اهمیت
این است كه استفاده و نتیجهگیري صحیح از شاخص
 ،RDIمنوط به تخمین مناسب  ET0در هر منطقه است.
طبق نظر پیشنهاددهنده شاخص ( RDIتسكریس و
وانگلیس ،)2005 ،تبخیر و تعرق مرجع ترجیحاً یا باید به
روش تجربی تورنتویت ( )1948و یا بر اساس داده هاي
تشتک تبخیر ( )Epanكالس  Aتخمین زده شود .روش
تورنتویت به عنوان یک روش ساده نیازمند دادههاي
میانگین درجه حرارت و ساعات آفتابی در هر ماه است،
یكی از معایب روش تورنتویت ،بیشبرآورد  ET0در
مناطق مرطوب و كمبرآورد  ET0در مناطق خشک است
كه این مساله ،تعیین  RDIدر دو اقلیم مرطوب و خشک
و مقایسه آنها با یكدیگر را زیر سوال میبرد .كمبرآورد
 EToدر مناطق خشک به معنی بیشبرآورد  RDIدر این
مناطق و در نتیجه ارتقاء كالسهاي خشكسالی به سمت
ترسال است .بنابراین اصالح روش محاسباتی تورنتوایت
براي تعیین تبخیر و تعرق مرجع ( )ET0در ایستگاههاي
مختلف كشور از طریق اعمال ضرایب اصالحی منطقهاي
میتواند به حل این مساله كمک كند .در مقابل ،دادههاي
تشتک تبخیر بدلیل اندازهگیري تحت شرایط محلی ،از
مقبولیت و استاندارد باالتري نسبت به روش محاسباتی
تورنتویت برخوردار است .چنانچه دادههاي تبخیر از
تشتک ( )Epanنیز در دسترس و قابل اعتماد باشد،
استفاده از آمار مذكور در تعیین  RDIو یا در تشخیص
مناسبترین معادله براي تخمین  ET0پیشنهاد میگردد.
با توجه به تجارب و مطالعات گسترده انجام شده در
زمینه تبخیر و تعرق در كشور (از جمله در استان یزد) به
نظر میرسد كه تخمین مناسب  ET0از طریق انجام آنالیز
- outliers

1

حساسیت ،تعیین موثرترین فاكتورها در هر منطقه و
سپس استفاده از مناسبترین روش تخمین ،ET0
میتواند معضل انتخاب مناسبترین روش براي تخمین
 ET0را مرتفع نماید .بدیهی است كه استفاده نامناسب
از معادالت تخمین تبخیر و تعرق مرجع ،زمینه خطا در
محاسبه  RDIو جابجائی كالسهاي رطوبتی را ایجاد
خواهد كرد .مناطق قابل تفكیک در سطح كشور میتواند
شامل مناطق همگن اقلیمی ،اكولوژیكی-زراعی و یا
حوزههاي آبریز اصلی كشور و یا بر اساس تغییرات
توپوگرافی باشند .همچنین تدقیق محاسبات تبخیر و
تعرق در كشور و پیشرفت به سوي استفاده از ( ETaتبخیر
و تعرق واقعی) به جاي ( ET0تبخیرو تعرق مرجع) در
محاسبه شاخص خشكسالی  ،RDIاز طریق بكارگیري
تصاویر ماهوارهاي و آلگوریتمهاي توازن انرژي نظیر سبال
و متریک در مقیاس ملی پیشنهاد میشود.
در تعیین بسیاري از شاخصهاي خشكسالی (نظیر RDI
و  )SPIو در مرحله میانگینگیري و تعیین انحراف معیار
دادهها ،طول دوره آماري و توزیع آماري حاكم بر دادهها
بسیار حائز اهمیت میباشد .دوره آماري پیشنهادي 30
سال است كه منتهی به سال اخیر خواهد شد.
پیشنهادات
استناد به تغییرات طوالنیمدت ( RDIمثالً براي دوره
زمانی  5یا  10ساله اخیر) مال بهتري براي قضاوت در
مورد وضعیت و شدت خشكسالی/ترسالی هر منطقه و
انعكاس مناسبتر واقعیتهاي حاكم بر آن منطقه
میتواند باشد.
انجام آزمون نقاط پرت 1قبل از تجزیه و تحلیل آماري
دادههاي هواشناسی و اطمینان از صحت مقادیر حداكثر
و حداقل ثبت شده در دورههاي آماري تحت مطالعه
پیشنهاد میشود.
اصالح روش محاسباتی تورنتوایت براي تعیین تبخیر و
تعرق مرجع ( )ET0در ایستگاههاي مختلف كشور از
طریق اعمال ضرایب اصالحی منطقهاي .مناطق قابل
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تفكیک در سطح كشور میتوانند شامل مناطق همگن
اقلیمی ،مناطق اكولوژیكی-زراعی ( ،)AEZحوزههاي
آبریز اصلی كشور و یا بر اساس تغییرات توپوگرافی باشند.
انتخاب مناسبترین روش محاسبه  ET0براي هر منطقه
از طریق انجام آنالیزهاي حساسیت و تحلیل عاملی 1و
شناسائی مهمترین عوامل موثر بر تبخیر و تعرق در هر
منطقه و سپس انتخاب مناسبترین روش تعیین  ET0به
صورت منطقهاي .مناطق قابل تفكیک در این مرحله
میتوانند مناطق همگن اقلیمی ،مناطق اكولوژیكی-
زراعی ( ،)AEZحوزههاي آبریز اصلی كشور و یا بر اساس
تغییرات توپوگرافی و یا بر اساس عوامل دستهبندي شده
تاثیرگذار بر تبخیر و تعرق باشند .یكی از دستاوردهاي
استفاده از این روش اینست كه به جاي استفاده از
روشهاي زمینآماري (درونیابی) براي پهنهبندي RDI
و برخورد با مشكل عدم كفایت نقاط از نظر تعداد و
پراكنش مكانی ،میتوان اقدام به تعیین مناطق همگن در
سطح كشور نمود و با كمک ایستگاههاي موجود در هر
منطقه ،شاخص(هاي) خشكسالی این مناطق را تعیین و
سپس در خصوص وضعیت حاكم خشكسالی در سطح
كشور ،تصمیمگیري نمود.
استانداردسازي نحوه تعیین  ET0براي محاسبه  RDIاز
طریق بكارگیري دادههاي مشاهداتی تشتک تبخیر
( )Epanو اعمال ضریب فصلی تشتک ( )Kpanبراي
تعیین تبخیرو تعرق مرجع در هر ایستگاه از كشور.
تدقیق محاسبات تبخیر و تعرق در كشور و پیشرفت به
سوي استفاده از ( ETaتبخیر و تعرق واقعی) به جاي ET0
(تبخیر و تعرق مرجع) در محاسبه شاخص خشكسالی
 ،RDIاز طریق بكارگیري تصاویر ماهوارهاي و
آلگوریتمهاي توازن انرژي نظیر  SEBALدر مقیاس
ملی.
تجهیز و نصب ایستگاههاي جدید هواشناسی در نقاط
مختلف كشور براي ایجاد تراكم و توزیع مكانی مناسب
نقاط به منظور پهنهبندي دقیقتر و اصولی  RDIیا سایر
شاخصهاي خشكسالی در سطح كشور.

- Factor Analysis

1

درنظر گرفتن تغییرات توپوگرافی و كاربريهاي اراضی در
پهنهبندي شاخص  RDIبه منظور انعكاس اثرات آنها بر
نقشه نهایی  RDIاز طریق بكارگیري  ،DEMتصاویر
ماهوارهاي و سایر الیههاي اطالعاتی مرتبط.
در پهنهبندي و تهیه نقشه  ، RDIتعداد و محل قرارگیري
نقاط (ایستگاهها) نقش مهمی در تعیین روند تغییرات
مكانی ایفا مینمایند و هر چه وسعت منطقه افزایش یابد
و  RDIاز تنوع بیشتري برخوردار باشد ،تراكم و توزیع
مكانی نقاط زمینی اهمیت بیشتري خواهند یافت.
استفاده از متغیرهاي كمكی نظیر  DEMیا تصاویر
ماهوارهاي میتواند در افزایش دقت نقشه  RDIدر مقیاس
ملی و انطباق آن با عوارض زمینی كمک زیادي نماید.
عالوه بر این ،تعیین مناطق همگن در سطح كشور و
تعیین شاخص(هاي) خشكسالی را در هر یک از این
مناطق و مقایسه منطقهاي شدت خشكسالی در كشور،
میتواند جایگزین مناسبی براي عملیات درونیابی
نقطهاي  RDIیا سایر شاخصهاي خشكسالی باشد.
استفاده از شاخصهاي تلفیقی نظیر  IDIكه هم تاثیر
عناصر هواشناسی (مثالً بارندگی و دما) و هم تاثیر
پوششهاي گیاهی و خا را براي تعیین اثر خشكسالی
بر رطوبت خا و تغییرات پوشش گیاهی در نظر
میگیرد .این شاخصها از طریق تلفیق دادههاي زمینی
(ایستگاههاي هواشناسی) با اطالعات ماهوارهاي حاصل
میشوند كه عالوه بر در نظر گرفتن وضعیت رطوبت خا
و پوشش گیاهی زمین ،امكان پهنهبندي اثرات خشكسالی
در هر مقیاسی را فراهم میكنند .استفاده از تصاویر
ماهوارهاي با قدرت تفكیک مكانی و زمانی مناسب و
همچنین دارابودن باند حرارتی (ترمال) براي انعكاس اثر
رطوبت خا  ،در این زمینه پیشنهاد میشود.
بررسی روشهاي مختلف تعیین بارش موثر (اعم از
روشهاي مبتنی بر اندازهگیري ،فرمولهاي تجربی و توصیه
شده) براي مناطق خشک و مرطوب و تفكیک درجه
تاثیرگذاري بارندگی در مناطق خشک نسبت به سایر
مناطق .این موضوع به تشخیص كارآئی شاخصهاي
مختلف خشكسالی و تاثیر آن بر نگهداري رطوبت خا
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كمک زیادي خواهد كرد .استفاده از سري زمانی ساالنه
از تصاویر ماهوارهاي ،محاسبه شاخصهاي سنجش از
دوري تشخیص رطوبت خا و منطبقسازي آن با

رخدادهاي بارندگی ساالنه در هر منطقه و تحلیل نتایج
حاصله ،كمک زیادي به موضوع خواهد نمود.
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Spatial Analysis of Reconnaissance Drought Index(RDI) in Central Iran
(Case Study: Yazd Province)
Mehran Fatemi1 , Mohammad Hassan Rahimian2, Mohammad Ekrami3, Jalal barkhordari4

Abstract
Several indicators have been proposed by researchers for the study of drought, each of which having
certain strengths and drawbacks depending on the regional conditions and parameters affecting
drought. In recent years, RDI has received greater attention as it accounts for precipitation and
evapotranspiration, and is sometimes used as the basis for comparison of drought severity and the
assessment of its potential damage at the national level. The present research examines RDI index
along with benefits, drawbacks and problems of zoning and generalization of findings at the national
level to provinces. For this purpose, the statistics derived from synoptic stations of Yazd province
was utilized and after calculating RDI for each station, a comparison was drawn with the results
presented in the national RDI map for the same time period. The results of this study provide
technical points and considerations for calculating and zoning RDI at the national scale and
generalizing findings to provincial levels, with special emphasis on Yazd province. It also offers
relevant executive suggestions for improving the precision of drought zonation studies and methods
across the country, which have been discussed in details.
Keywords: drought, RDI zoning, reference evapotranspiration, Yazd, Iran
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