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چکیده
تغییرات اقلیمی در دهه گذشته تأثیرات جدي بر امنیت غذایی و معیشت در
 یکی از روشهاي مهم برايEOF .مناطق مختلف جهان گذاشته است
 اهداف مهم مقاله شامل.مطالعه الگويهاي بارندگی در یک منطقه است
 مدلسازي، تعیین مناطق همگن،تعییین بهترین ضرایب وزنی و توابع فراوانی
-سريهاي زمانی فصلی و یافتن منحنیهاي خشکسالی هواشناسی بزرگی
) در حوضههايDAF(  فراوانی- مساحت-) و تداومSAF(  فراوانی-مساحت
 سريهاي زمانی، براي نیل به اهداف فوق. دز و کرخه میباشد،کارون
 ایستگاه هواشناسی وزارت نیرو در حوضههاي تحقیق انتخاب69 بارندگی
گردید پس از کنترل کیفی و آزمون و بازسازي دادهها توابع فراوانی و چهار
) حاصل و در ادامه با همگنسازي منطقه تغییراتEOF( ضریب وزنی
 به روش میانیابیArcGIS9.3  سلول در محیط291 بارندگی با ایجاد
)EOF(  با انجام درونیابی براي ضرایب وزنی.کریجینگ معمولی بررسی شد
اول تا چهارم مشخص گردید مدلهاي نیمتغییرنماي کروي با درجه روند
 گوسی، گوسی بدون روند و داراي ایزوتروپی،پلینومیال دوم و عدم ایزوتروپی
با درجه روند دو و عدم ایزوتروپی و کروي با درجه روند دوم و عدم ایزوتروپی
 از همگنسازي منطقه مشاهده گردید.به ترتیب داراي بهترین برازش بودند
که مناطق جنوبی خوزستان و بخشهایی از شرق چهار محال و بختیاري
) و مناطق شمال10/7-20/3mm( داراي حداقل میانگین بارش ماهانه
-17/0mm( خوزستان و جنوب لرستان داراي حداکثر میانگین بارش ماهانه
 در ادامه با استفاده از روش مدلسازي استوکاستیک.) میباشند67/3
 سري زمانی توابع فراوانی0  براي هر سلول برايSAMS  با برنامهARMA
 نتایج.داده بارندگی تولید و سپس تحلیل خشکسالیها انجام شد12777 )PC(
 براي دورهLog-Normal  وGamma نشان داد که توزیعهاي آماري
 س ال به ترتیب براي سريهاي حجم277  و177 ،77 ،17 ،7 بازگشتهاي
.کمبود نسبی و تداوم خشکسالی داراي بهترین برازش هستند
 توابع متعامد تجربی،SAMS ، درونیابی، استوکاستیک:كلمات كلیدی
.)EOF(

Abstract
Climate change in the past decade had serious impacts on food
security and livelihoods in different parts of the world. EOF is
one of the important methods for studying rainfall patterns in
an area. The main objectives of the paper were to determine
the best weight coefficients and frequency functions,
determine homogeneous regions, model seasonal time series,
and find the Severity-Area- Frequency (SAF), Duration-AreaFrequency (DAF), and Meteorological Drought Curves in
three basins of Karun, Dez and Karkheh. In order to achieve
the above objectives, 69 (Ministry of Energy’s) weather
stations were selected in the research basins. After qualitative
control, test and reconstruction of data, frequency functions
and four weight factors (EOF) were obtained. Then, with the
homogenization of the rainfall zone, the 291 cells in the
ArcGIS9.3 environments were examined by ordinary kriging
interpolation method. The results of the interpolation for first
to forth weight functions (EOF) showed that the spherical semi
covariogram with second degree of polonomial trend and
unisotropy, the Gaussian no-trend with isotropy, the Gaussian
with second degree of trend, and the spherical with second
degree of trend and no-isotropy have the best distribution
respectively. The homogenization of the region showed that
the minimum average monthly precipitation in southern parts
of Khuzestan Province and some eastern parts of Charmahalo-Bakhtiari Province was 14.5-24.3 mm and maximum
average monthly precipitation in northern parts of Khuzestan
Province and south of Lorestan Province was 65.3-80.4 mm.
Using the ARMA Stochastic Modeling Method with the
SAMS program for each cell for 4 time series of frequency
functions (PC), 12.000 rainfall data were obtained and then
analysis of droughts was conducted. The results showed that
the Gamma and Log-Normal statistical distribution for the
return periods of 5, 10, 50, 100 and 200 years were the best fit
for the series of relative shortages and drought persistence,
respectively.

Keywords: Stochastic, Interpolation, SAMS, Empirical
Orthogonal Functions (EOF).
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اورتوگونال خطی ( )EOFتبدیالت الزم صورت گرفت .منحنیهاي
بزرگی -مساحت -فراوانی ارائه شد و درونیابی با استفاده از روش
کریجینگ صورت گرفت .در پروژه  ARIDاثر الگوهاي چرخش جوي
بر خشکسالیهاي هیدرولوژیکی بررسی شد و نتایج حاکی از این بود
که تغذیههاي زمستانی بیشترین تأثیر را در شرایط خشکسالی در جنوب
شرقی انگلستان دارند ( .)Demuth and Stahl, 2002در سال 2771
خشکسالی جریان رودخانه در شمال غرب اروپا بر اساس دادههاي
جــریـان روزانه در  20ایستگاه بررسی شــد و بــا ارائه شاخص
آنومالی جــدید ،رابطه بین بــارش و کمبود جــریان رودخانه در
شرایط خشکسالی بدست آمــد و مشخص گردید کــه کمبود بارش
سطوح خشکسالی هیدرولوژیکی را تعیین نمینماید چــون تغذیه
رودخــانه از منابع زیــرزمینی دخالت دارد .همچنین اثـر تغییر اقلیم و
نفوذپذیري حــوضه بر خشکسالی جــریان رودخانه بــررسی شــد
(Tallaksen and Hisdal (1997) .)Zaidman and Yang, 2001
روش  EOFو  L-momentرا جهت همگنبندي مناطق از لحاظ
خشکسالی جریان رودخانه معرفی کردند .آنها نتیجه گرفتند روش
 EOFجهت تعیین مناطق همگن از لحاظ خصوصیات آماري و روش
 L-momentجهت تعیین مناطق همگن از لحاظ توزیع فراوانی حجم
کمبود و تداوم خشکسالی مناسب میباشند.

 -7مقدمه
با توجه به اینکه ایران داراي آب و هواي گرم و خشک با بارشی کمتر
از  1/3متوسط بارش دنیا میباشد و وقوع دورههاي خشکی با تواتر
زیاد اغلب استانهاي کشور را با مشکل کمآبی بزرگی مواجه نموده
است؛ لذا استفاده پایدار از منابع آبی موجود و برنامهریزي منسجم و
دقیق جهت استفاده از این منبع حیاتی ،امري الزامی است .مدیریت
خشکسالی و اعمال محدودیتهاي استفاده از آب در یک منطقه تا حد
بسیار زیادي به شدت خشکسالی بستگی دارد .بنابراین شرکتهاي
مدیریت آب نظیر شرکتهاي آب و فاضالب شهري و آب منطقهاي
اغلب با این سؤال که "یک واقعه خشکسالی مشخص چه مقدار جدي
یا بحرانی است؟" مواجه میباشند .این موضوع معموالً با استفاده از
شاخصهاي خشکسالی بررسی و پاسخ داده میشود.
امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژي بشر قادر است با روشهاي نسبتاً
دقیقی و از زوایاي مختلف به شناخت پدیده خشکسالی پرداخته و از
اثرات این پدیده بر کمیت و کیفیت زندگی ساکنان ،محیط زیست و
اقتصاد بکاهد .تحقیق عملیاتی روي این موضوع در دنیا در چند دهه
اخیر شروع و در سالهاي اخیر روند رو به رشد داشته است .با توجه به
شرایط کشور ضروري است در این راستا و بیش از پیش تحقیق و
پژوهش روي موضوع خشکسالی صورت پذیرد و مخصوصاً با توجه به
ماهیت منطقهاي بودن پدیده ،آنالیزهاي منطقهاي مفید به نظر میرسد.

مطالب و مطالعات پیشین نشان میدهد که ضرورت بیشتري براي
درنظر گرفتن شاخصهاي خسکسالی براي یافتن تداوم ،بزرگی و
فراوانی خشکسالی در حوزههاي آبخیز جنوب غربی کشور ،جهت
مدیریت بهینه منابع آبی و دخالت آن در طرحهاي ذخیره ،تأمین و
انتقال آب مفید بوده و باعث کاهش ریسک و عدم قطعیت در رابطه با
این طرحها وجود دارد .مدیران و برنامهریزان را قادر میسازد تا
تمهیدات الزم را به موقع تدارک دیده و سناریوهاي استراتژیک کوتاه
مدت و طوالنی مدت متناسب با ماهیت منطقه (از نظر خشکسالی) را
درنظر بگیرند .بنابراین هدف از این مقاله ،همگنسازي و مدلسازي
بارش ایستگاههاي بارانسنجی وزارت نیرو و هواشناسی موجود در
منطقه با استفاده از توابع متعامد تجربی ( )EOFو یافتن منحنیهاي
خشکسالی بزرگی -مساحت -فراوانی  (SAF)0و تداوم-مساحت-
فراوانی  )DAF(7میباشد.

در مکانها و زمانهاي مختلف تعاریف و شاخصهاي متعددي براي
خشکسالی بکار رفته است .که در مورد خشکسالی هواشناسی در اغلب
آنها عامل بارندگی به چشم میخورد .شاخص پالمر به عنوان اولین
شاخص جامع خشکسالی و بعد از آن شاخص  1SPIداراي بیشترین
کاربرد بودهاند .در اکثر تحققیات ،تحلیلها به صورت نقطهاي انجام
شــده امــا بـا پیشرفت علوم ،نــرمافزارهاي تحلیل مکانـی ()GIS
و روشهــاي آنــالیز مکانی (شــامل زمین آمــار،EOF3 ،PCA2 ،
 ،L-momntتحلیل عاملی و غیره) از سال  1917به بعد کاربرد
تحلیلهاي مکانی و منطقهاي خشکسالی روند رو به افزایش داشته
است .توابع متعامد تجربی ( )EOFبراي تعیین الگوي منطقهاي و
نواحی همگن ،میانیابی کریجینگ براي منطقهاي نمودن پارامترها و
مدلسازي استوکاستیک جهت تطویل سريهاي زمانی از جمله
روشهاي بکار رفته در تحلیل خشکسالی هواشناسی میباشند.

 -8مواد و روشها
 -7-8منطقه تحقیق

) Hisdal and Tallaksen (2003فراوانی و شدت خشکسالیهاي
هواشناسی و هیدرولوژیکی را به صورت منطقهاي در دانمارک بررسی
نمودند .دادههاي بارش ماهانه و جریان استفاده شد و با توابع

منطقه تحقیق ،غرب و جنوب غرب ایران شامل حوزههاي آبریز دز،
کارون و کرخه بوده و در محدوده جغرافیایی ' 27و ˚ 37تا ' 70و ˚30
عرض شمالی و ' 76و ˚ 06تا ' 37و ˚ 72طول شرقی قرار گرفته و
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طول دوره آماري و سایر بررسیها جمعاً  69ایستگاه جهت تحلیل
خشکسالی انتخاب شدند .از این تعداد  9ایستگاه مربوط به سازمان
هواشناسی و  67ایستگاه مربوط به وزارت نیرو میباشد .نقشه
پراکندگی آنها در شکل  1نشان داده شده است .طول دوره آماري
دادهها نیز از سال آبی  1307-06تا  1313-10درنظر گرفته شد.

داراي مساحت  116277کیلومتر مربع میباشد (شکل  .)1این منطقه
شامل بخشهایی از استانهاي خوزستان ،فارس ،کهگیلویه و بویر احمد،
اصفهان ،چهار محال و بختیاري ،لرستان ،همدان ،کرمانشاه و کردستان
میباشد .این منطقه داراي آب و هواي مدیترانهاي با زمستانهاي
مرطوب و تابستانهاي خشک میباشد .بارندگی این منطقه از رطوبت
دریاي مدیترانه ،خلیج فارس ،دریاي سرخ و اقیانوس آتالنتیک شمالی
تأمین میگردد .دشتهاي وسیع پایین دست آبهاي سطحی ناشی از
بارندگی و ذوب برف رشته کوههاي زاگرس را دریافت نموده و داراي
پتانسیل زیادي براي کشاورزي و دامپروري میباشند .ارتفاع از سطح
دریا از صفر در مناطق پایین دست تا حدود  0777متر در ارتفاعات و
میزان بارندگی ساالنه از  177تا  977میلیمتر متغیر میباشد.

 -3-8كنترل كیفی دادههای آماری

جهت بررسی کنترل کیفی دادهها و صحت و سقم آنها از آزمونهاي
مختلف آماري شامل آزمون همگنی من -ویتنی جهت بررسی همگنی
دادهها ،آزمونهاي ران تست والدولفیتز جهت بررسی تصادفی بودن
دادهها ،آزمون من -کندال جهت بررسی روند دادهها استفاده گردید.
جهت بازسازي دورههاي فاقد آمار از روش رگرسیون و جهت اصالح
دادههاي معیوب از روش جرم مضاعف استفاده شد .براي انجام این
آزمونها از نرمافزارهاي  SPSS22 ،Mathlab2013 ،Minitabو
 )Libiseller, 2002( MULTMK2.1استفاده گردید.

 -8-8دادههای مورد استفاده

تعداد ایستگاههاي موجود بارندگی مربوط به سازمان هواشناسی و
وزارت نیرو در منطقه تحقیق بالغ بر  277مورد بوده که با توجه به

Fig. 1- The situation of rain gage stations in the study area

شکل  -7موقعیت ايستگاههای بارانسنجی در منطقه مورد مطالعه
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 -6-8روش EOF

()0
a T a=1
و
که براي حل آن بایستی مسأله بردار ویژه را حل نمود:

هدف اصلی این روش کاهش تعداد زیاد متغیرها در دادههاي اولیه به
چند متغیر بدون اینکه بخش زیادي از تغییرات از بین برود ،است .این
روش کاربرد وسیعی را در علوم جوي و آب پیدا نموده است
( .)Hannachi, 2004با این روش تغییرات زمانی و مکانی قابل تفسیر
بوده و بر همبستگی مکانی مبتنی میباشد .هواشناسها این تکنیک را
براي مطالعه الگوي تغییرات درجه حرارت ،بارش و فشار به کار بردهاند
( .)Homstrom and Grimmer, 1963; Stidd, 1967روش EOF
در هیدرولوژي توسط ()Gottschalk and Krasovskaia, 1979
براي درون یابی فاکتورهاي بیالن آبی بکار گرفته شد .در روش EOF
سريهاي زمانی که داراي همبستگی مکانی بوده ،به دو دسته توابع
متعامد و غیر وابسته تبدیل میگردند .در نتیجه یک دسته از دادههاي
جدید تغییرات زمانی را توصیف نموده و دسته دیگر معرف تغییرات
مکانی میباشد ( .)Tallaksen and Van Lanen, 2004اگر ماتریس
زیر براي بیان سريهاي زمانی ماهانه متغیر  Xبه طول  nدر ایستگاهها
به تعداد  pدرنظر گرفته شود:
⋯
⋯

()1
میانگین متغیر مورد
زیر خواهد بود:

x12
x22
⋮
xn1

x1p
x1p
]
⋮
… xnp
نظر در ایستگاه ( )jو ماتریس

با توجه به این که ماتریس کواریانس  قرینه و قطري است k ،امین
 EOFبرابر  kامین بردار ویژه  a kماتریس کواریانس میباشد .مقدار
ویژه  λ kمربوط به  kامین  EOFبوده که بخشی از واریانس را پوشش
میدهد.
()9

()17

عمالً براي محاسبه  EOFاز یک روش جبر خطی به نام تجزیه مقدار
منفرد  )svd(6استفاده میگردد ( )Linz and Wang, 2003که به
شرح زیر میباشد:
با درنظر گرفتن ماتریس  Yبه بعد  p×nداریم:
T
Y = LΛR
()11
که  Lماتریس بردارهاي منفرد چپ به بعد  R ،p×pماتریس بردارهاي
منفرد راست به بعد  n×nو Λماتریس قطري با آرایههاي غیر منفی
به بعد  p×nمیباشد .آرایههاي  Λمقادیر ماتریسهاي  Rو  Lواحد
بوده و داراي ویژگیهاي زیر میباشد:
 R T R=RR T =IMو LT L=LLT =IM
()12

x11
x21
[=X
⋮
xn1

که  M=min  n,p و با توجه به مباحث قبلی  Y=Xدرنظر
گرفته میشود .بدین ترتیب ستونهاي ماتریسهاي  Lو  Rبه ترتیب

توابع فراوانی PCs( 0یا(  β j  t و ضرایب وزنی( h j  u  1یا )EOFs
را تشکیل میدهند ( .)Hannachi, 2004مفهوم فیزیکی ضرایب وزنی
( )EOFsبدین صورت بوده که ضمن تعیین وزن هرکدام از ایستگاهها،
نواحی همگن را مشخص مینمایند یعنی با وجود نقشه مکانی EOFs
براحتی می توان منطقه تحقیق را به چند منطقه همگن (از نظر پارامتر
مورد بررسی) تفکیک نمود .توابع فراوانی ( )PCsنیز ضمن کاهش n
تا سري زمانی به تعداد مناطق همگن ،ما را قادر خواهند نمود که به
جاي تحلیل  nسري زمانی تعدادي را که منطقه میتوان کامالً تحلیل
نمود استفاده کرد.

 Iماتریس یکه به ابعاد
که تمام آرایههاي آن  1میباشند و  Tعالمت مربوط به جابجا شدن
سطر و ستونهاي ماتریس میباشد .براي به دست آوردن EOFها،
ماتریس کواریانس (  ) به صورت زیر درنظر گرفته میشود:
1

 = n-1X X

که در آن  :aایستگاه ،و  : Xaتفاوت سريهاي زمانی از میانگین در هر
ایستگاه هستند .ماتریس جهت (  ) a=  a1 ,...,a p را طوري در نظر
T

میگیریم که  Xaداراي حداکثر تغییرات باشد:
()6

ck  t  =  x  t,s a k  s 
s=1

1
̅ = (I − 11T ) X
X́ = X − 1X
n
  n×n و  1ماتریس سطري به طول  nبوده

1
1
T
2
= XA
 Xa   Xa  =a T  a
n-1
n-1

k

λ

p

n

()7

100%

و  ck =Xa kبه عنوان  kامین تابع فراوانی ( )pcبه صورت زیر محاسبه
میشود:

میانگین به صورت

T

λk
p

k=1

()3
تفاوت سريهاي زمانی با میانگین در ایستگاههاي مختلف (' )Xبه
صورت زیر میباشد:
()0

 a=λa

()1

1
x̅j = ∑ xkj
n
k=1
)̅̅̅ ̅ = (x̅1 , … ,
X
xp

()2



max a T  a

= Var  Xa 

لذا مسأله به یک موضوع بهینهسازي تبدیل میگردد.
تحقیقات منابع آب ايران ،سال هفدهم ،شماره  ،8تابستان 7655
)Volume 17, No. 2, Summer 2021 (IR-WRR

30

 -0-8روش میانیابی كريجینگ

 -4-8مدلسازی استوكاستیک

فرضیه کریجینگ براي بار اول بر اساس کار تجربی کریج که براي
تخمین رگههاي طال در آفریقاي جنوبی انجام گرفت ،ارائه شد.
کریجینگ مجموعهاي از روشهاي رگرسیون خطی تعمیم داده شده
در ابعاد بزرگ میباشد .کریجینگ را میتوان بر اساس نوع برخورد با
مسأله به دو نوع مکانی و زمانی تقسیم بندي نمود ،هر چند مدلهاي
زمانی بیشتر همراه با حل مسأله در مکان هم میباشد .روش کریجینگ
در حالت کلی به صورت زیر است:

مدلسازي استوکاستیک اخیراً کاربرد زیادي در علوم منابع آب و
هواشناسی پیدا کرده است که توسط آن میتوان دادههاي بیشتري را
جهت تحلیلهاي گوناگون تولید نمود و یا به پیش بینی آینده مبادرت
ورزید .اصوالً مدلسازي را میتوان به صورت ساالنه و یا فصلی انجام
داد که در این تحقیق حالت فصلی انجام شده است.
 -7-8مراحل تحلیل گام به گام خشکسالی هواشناسی

 X  u i ,t  -1به عنوان سري زمانی ماهانه (بارندگی) در ایستگاه  iاز

 nاندازهگیري از متغیر  zدر مختصات مکانی  x1 , x2 ,..., xnانجام

میان  Nایستگاه در نظر گرفته شده که در آن  uیک پارامتر دو بعدي
جهت توصیف مکانی  u=  x,y و  tزمان بر اساس ماه میباشد.

شده است مقدار متغیر  zو در نقطه  ،  ẑ0  ,x 0به شکل زیر تخمین
زده میشود:

تعداد ایستگاهها ( )Nبراي برابر  69میباشد .سري زمانی (بارش)
ماهانه هر ایستگاه از میانگین ماهانه به صورت زیر کسر میگردد:
X  u i ,t  =X  ui ,t  -Xi ;i=1,2,...,N
()16
 -2بسط دادن سري زمانی  X  u i ,t با تکنیک  EOFصورت

n

()13

ẑ 0 = λi z  x i 
i=1

خطاي محاسبات عبارت است از تفاوت بین مقدار واقعی و مقدار
تخمین زده شده که به صورت زیر بدست می آید:

میگیرد  EOFتوسعه روش تحلیل مؤلفه اساسی ( )PCAبوده که
توسط ) Creutin and Obled (1986براي بارش و توسط Tveito
) and Hisdal (1993براي جریان رودخانه به کار رفته است .کاربرد
این روش براي حجم باالي دادهها آسان بوده و منجر به کاهش تعداد
سريهاي زمانی شده و در نتیجه تحلیل و نتیجهگیري را آسان
مینماید .در روش  ، EOFسريهاي زمانی که داراي وابستگی مکانی
میباشند به صورت خطی به دو دسته توابع متعامد و مستقل تبدیل
میگردند .در نتیجه یک دسته از سريها به نام  β j  t معرف تغییرات

n

()10

ε=zˆ 0 -z  x 0  = λi z  x i  -z  x 0 
i=1

سیستم معادالت کریجینگ بر اساس خروجی (کریجینگ نقطهاي و
بلوکی) یا بر حسب ساختار محاسباتی (کریجینگ ساده ،معمولی و
کریجینگ با یک روند) به انواع مختلفی تقسیم میشود .در روش
کریجینگ در صورت وجود روند (کریجینگ تعمیم یافته) ،متغیر مورد
نظر به صورت زیر در نظر گرفته میشود:
()17

Z  x  =m  x  +ε  x 

زمانی بوده و اصطالحا توابع فراوانی گفته میشود ،دسته دیگر به نام

در رابطه فــوق  m  x میانگین قطعی متغیرهــا و تــابعی از
مختصات منطقه مــورد بــررسی درنظر گــرفته میشــودε  x  .

مؤلفه تصادفی متغیر استوکستیک  z  x میبــاشــد
.)and Aaraqinezhad, 2008

 ، h j  u تغییرات مکانی را توصیف نموده و به آن ضرایب وزنی گفته

میشود .تبدیل خطی سري زمانی به صورت زیر بیان میگردد:

( Karamoz

N

()10

)X́(u‚t) = ∑ hj (u)βj (t
j=1

لذا سري زمانی  X  u i ,t در ایستگاه  iبه صورت زیر تبدیل میشود:

براي انتخاب بهترین مدل برازشی معیارهاي خطا شامل میانگین (،)M
ریشه دوم میانگین مربعات ( ،)RMSمیانگین خطاي استاندارد (،)AS
میانگین استاندارد شده ( )MSو ریشه دوم میانگین مربعات استاندارد
شده ( )RMSSمحاسبه شده و استفاده شد .براي قضاوت در مورد
مدلها بایستی پارامترهاي  Mو  MSنزدیک صفرRMS ،
حتیاالمکان کوچک AS ،حتیاالمکان کوچک و نزدیک  RMSو
 RMSSنزدیک یک باشد.

M

()11

)X́(u‚t) = ∑ hj ( ui )βj(t
j=1

که در آن  Mتعداد توابع فراوانی مورد نظر میباشد .اگر  M=Nباشد
یک توصیف کامل از دادههاي اولیه صورت میپذیرد .چند تا از توابع
فراوانی  β j  t بیشتر تغییرات سريهاي زمانی بارش و جریان را
پوشش میدهند .توابع فراوانی بر اساس اینکه چند در صد از واریانس
را دربر میگیرند رتبهبندي میشوند پس  Mبه مراتب کوچکتر از N
درنظر گرفته میشود β j  t  .تغییرات زمانی بارش و جریان را در
اطراف میانگین توصیف نموده و  h j  u بیانگر تغییرات مکانی بارش
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این پارامتر امکان مقایسه منطقهاي در سلهاي مختلفی و با حدود
آستانه مختلف را فراهم مینماید همچنین به راحتی میتوان موارد
مشاهده شده و شبیهسازي شده با هم مقایسه نمود .کل کمبود نسبی
براي  Kسل و در بازه زمانی به طول  Lماه به صورت زیر به دست
میآید:

و جریان در منطقه مورد مطالعه میباشد.
 -3مرحله بعدي تولید سريهاي زمانی جدید با طول  Yسال براي هر
کدام از سلهاي شبکه میباشد .تعداد  Mتابع فراوانی با مقادیر میانگین
و ضرایب وزنی که از طریق میانیابی براي سلها محاسبه شدهاند،
ترکیب گردیده و سري زمانی جدید با طول  Yبراي هر سل به صورت
زیر به دست میآید:

()20

M

()19

متوسط مساحتی که در  1ماه گذشته تحت تأثیر خشکسالی بوده به
صورت زیر به دست میآید:
L
1
()21
A=  A D  t 
L t=1
 تداوم خشکسالی :تداوم خشکسالی به عنوان تعداد ماههاي متوالیکه یک سل در شرایط خشکسالی قرار داشته ،تعریف میگردد.
 منحنیهاي بزرگی -مساحت -فراوانی ( )SAFو تداوم -مساحت-فراوانی ()DAF

̂ = )̂(ui ‚t
̅(ui ) + ∑ ĥj (ui )β̂j (t) + ε
X
X
j=1

 εمقدار خطاي تصادفی با توزیع نرمال ،میانگین صفر و واریانس
معادل بخشی از واریانس سريهاي زمانی بوده که توسط توابع فراوانی
در نظر گرفته نشده است و جهت ثابت نگه داشتن واریانس سريهاي
جدید به میزان واریانس دادههاي اولیه اضافه میگردد .جهت درونیابی
میانگین و ضرایب وزنی از روش گریجینگ معمولی استفاده شده است.
از مدل خطی اتورگرسیو با میانگین متحرک ( )ARMAجهت
مدلسازي سري زمانی استفاده گردیده است .در مدل )،ARMA(p,q
 pدرجه اتورگرسیو و  qدرجه میانگین متحرک میباشد.

براي تمام رخدادهاي خشکسالی ،متوسط مساحتی که تحت تأثیر
خشکسالی قرار گرفته به صورت درصد مساحت کل منطقه مطالعاتی
محاسبه میگردد .به طور مثال کالس طبقهبندي مساحت به صورت :
 1-17%و 17-27%و غیره درنظر گرفته میشود .در هر کالس مساحت
دوره برگشت کمبود نسبی خشکسالی و تداوم از طریق برزاش بهترین
منحنی توزیع فراوانی احتماالتی بر سريهاي ماکزیمم ساالنه
(بزرگترین رخداد در هر سال) و سريهاي تداوم جزیی (کل رخدادها)
به دست میآید .بدین ترتیب منحنیهاي دوره برگشت یک خشکسالی
با یک حجم کمبود مشخص (شدت) و مساحت تحت پوشش و
خشکسالی با تداوم مشخص و مساحت تحت پوشش استخراج میشود.

 -0محاسبه پارامترهاي خشکسالی منطقهاي :در هر یک از سلهاي
شبکه   u i یک حد آستانه  τ0  u i درنظر گرفته شده است .حجم
کمبود در هر یک از سلها   D̂  u i ,t  به وسیله رابطه زیر تعریف

میگردد (:)Hisdal and Tallaksen, 2003

ˆ  u ,t  =τ  u  -X
(ˆ  u ,t  )27
 Xˆ  ui ,t   τ0  ui   Dاگر
i
0
i
i

ˆ  u ,t  >τ  u   D
ˆ  u ,t  =0
 Xاگر
i
0
i
i

()21
یکی از پارامترهاي بسیار مهم خشکسالی منطقهاي ،مساحت تحت
پوشش خشکسالی در زمانهاي مختلف میباشد که به صورت زیر
قابل محاسبه میباشد:
()22

AD  t  =  ID  u i ,t  du i

()20

 X̂  ui ,t  >τ0  ui   ID  ui ,t  =0اگر

1 K L D̂  u i ,t 

K i=1 t=1 τ0ui

= DR

 -3نتايج و بحث
پس از عملیات اصالح و بازسازي ،دادههاي بارندگی ماهانه هر ایستگاه
که داراي طول آماري  39سال بود به صورت یک سري زمانی به طول
 061ماه درنظر گرفته شد .و یک ماتریس به ابعاد  061*69تشکیل
گردید که در آن  69تعداد ایستگاهها میباشد .در مرحله بعد از طریق
کد برنامه نرمافزار  MATLABو از روش تجزیه مقدار منفرد )(svd
با  mفایل  ،EOF.m,v 1.3 2003/06/01محاسبات  EOFانجام
گردید که در نتیجه آن دادهها به دو دسته الف -توابع فراوانی ( β j  t 

A

که در آن  ID  u i ,t به صورت زیر تعریف میشود:
 X̂  ui ,t   τ0  ui   ID  ui ,t  =1اگر
()23
کل حجم کمبود نیز به صورت زیر بیان میگردد:

ˆ t= D
D
T
 ˆ  ui ,t dui

()27
حجم کمبود نسبی در هر سل با استاندارد نمودن آن به وسیله حد
استانه محاسبه میگردد که داراي واحد ماه میباشد:
D  u i ,t 
= DR  u i ,t 
()26
τ0ui
A

یا  )PCو ب -ضرایب وزنی (  h j  u یا ( ،)EOFتبدیل گردیدند .در

واقع توابع فراوانی معرف تغییرات زمانی دادهها در منطقه و ضرایب
وزنی معرف تغییرات مکانی دادهها در منطقه میباشد .ابعاد و شکل
ماتریسهاي حاصل به صورت زیر میباشد:
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0× 69

... ... h1(69) 
... ... ... 
... ... ... 

... ... h4(69) 

061×69

061×0

)... ... β(1)4  h1(1
... ... ...   ...
×
... ... ...   ...
 
)... ... β(468)4  h4(1

... ... P1,69   β(1)1
... ... ...   ...
=
... ... ...   ...
 
... ... P468,69  β(468)1

 P1,1
 ...

 ...

 P468,1

همچنین  0سري زمانی توابع فراوانی (  β j  t یا  )PCبراي کل منطقه

با توجه به بررسی میزان پوشش واریانس که در شکل  1ارائه گردیده،
 0سري اول توابع فراوانی و ضرایب وزنی جهت ادامه تحلیلها انتخاب
گردیدند .سريهاي اول تا چهارم به ترتیب  2/7 ،7/6 ،00/3و 1/7
درصد و در مجموع  16/9درصد از تغییرات را پوشش میدهند که این
مقدار داراي دقت خوبی جهت مراحل بعدي میباشد .بدین ترتیب براي
هر کدام از ایستگاهها  0ضریب  EOFبدست میآید.

مطالعاتی بدست آمده است .بخشی از این سريها از مهر  09تا شهریور
 10به مدت  67ماه در شکل  2نشان داده شده است .دامنه تغییرات
این سريها به ترتیب از  PC1یه  PC0کاهش یافته و این بدان
معناست که سري زمانی  PC1با پوشش دادن  00/3درصد تغییرات،
بیشترین نقش را در بعد زمان ایفا مینماید .به منظور بررسی همبستگی
سريهاي زمانی  PCو جهت تغییرات آنها با هم ،سريهاي  PC1و
 PC2در مقابل هم در شکل  3ترسیم گردیدهاند.
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Fig. 2- Variance variation with EOF number (for the first 40 cases) in rainfall data in southwestern regions
of the country

شکل  -8تغییرات واريانس با تعداد ( EOFبرای  65مورد اول) در دادههای بارندگی حوزههای جنوب غرب كشور
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)Fig. 3- Time series of frequency functions (PC) from October 2000 to September 2005 (60 months

شکل  -3سری زمانی بارندگی توابع فراوانی ( )PCاز مهر  77تا شهريور  26به مدت  45ماه
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Fig. 4- Time series of frequency functions of PC1 versus PC2
شکل  -6سری زمانی توابع فراوانی  PC1و PC2

ارزیابی مدل گوس با درجه روند دوم پلینومیال و درنظر گرفتن
ایزو تروپی جهت برازش بر واریوگرام تجربی مقادیر متوسط بارش
ماهانه انتخاب گردید .نتایج این بررسیها در جدول  1منعکس گردیده
است.

 -7-3میانيابی میانگین بارش ماهانه و ضرايب وزنی ()EOF

به منظور انجام تحلیل منطقهاي خشکسالی ،با استفاده از قابلیت
نرمافزار  ArcGIS9و از روش زمین آمار کریجینگ جهت میانیابی
میانگین بارش و ضرایب وزنی ( )EOFاقدام گردید .ابتدا محل
ایستگاهها روي نقشه ،مشخص و جدول حاوي مقادیر میانگین ماهانه
بارش و  0ضریب اول  EOFبه آن اضافه گردید .در مرحله بعد با
بررسیهاي جداگانه واریوگرافی ،براي هر کدام از پارامترهاي میانگین
و ضرائب  ،EOFبهترین تابع شبه واریوگرام انتخاب گردید .براي
انتخاب بهترین مدل واریوگرام تئوري دادهها به دو دسته  77درصدي
تقسیم گردید .یک سري از دادهها جهت برازش مدها و سري دوم
جهت اعتبارسنجی مدل مربوط به کار رفت .با توجه به معیارهاي

براي ضرایب وزنی ( )EOFاول تا چهارم به ترتیب مدلهاي
نیمتغییرنما کروي با درجه روند پلینومیال دوم و عدم ایزوتروپی،
گوسی بدون روند و داراي ایزوتروپی ،گوسی با درجه روند دو و عدم
ایزوتروپی و کروي با درجه روند دوم و عدم ایزوتروپی بهترین برازش
را دارا بودند (شکل  .)7مشخصات مدلهاي مذکور همراه با پارامترهاي
خطا در مرحله ارزیابی در جدول  2درج گردیده است.

Table 1- The comparison of different models of semivariogram for interpolation of average precipitation
model) (typical Kringing

جدول  -7مقايسه مدلهای مختلف نیمتغییرنما برای درون يابی میانگین بارش (روش كريجینگ معمولی)
`Error Parameters
AS

Trend Deg.
RMS

M

RMSS

MS

9.719
8.758
12.61
17.15

2.212
1.429
0.013
-5.91

0.506
0.500
0.819
1.202

0.119
0.0826
0.036
0.4034

18.6
17.19
14.07
13.58

2.477
1.524
0.302
-5.891

0.507
0.493
0.823
1.2

0.138
0.091
0.058
-0.401

18.45
17.28
13.89
13.55

9.772
8.834
12.61
17.11

2.793
1.809
-3.963
-5.901

0.49
0.49
1.242
1.214

0.154
0.106
-0.213
-0.405

18.75
17.7
16.17
13.78

9.668
9.035
21.96
17.36
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Fig. 5- Theoretical and empirical semiviriogram of monthly average precipitation (Xm) and weight
coefficient (EOF)

)EOF( ) و ضرايب وزنیXm(  نیمتغییرنمای تئوری و تجربی مربوط به میانگین بارش ماهانه-0 شکل

Fig. 6- Networking and coding of the study area

 شبکهبندی و كدبندی منطقه تحقیق-4 شکل
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)Table 2- Characteristics (parameters) of the best Kriging models to interpolate average precipitation (Xm
and weight coefficient (EOF) and the evaluations results

جدول  -8مشخصات (پارامترهای) بهترين مدلهای كريجینگ جهت درونيابی میانگین بارش ( )Xmو ضرائب وزنی ( )EOFو
نتايج ارزيابی آنها
EOF4

-0.006
0.069
0.093
-0.082
0.771

EOF2

EOF1

0.0048
0.037
0.051
0.086
0.865

0.0019
0.035
0.046
0.0838
0.785

Gaussian
5.017
0.024
0.001
0.423
12
-

Spherical
1.34
0.0015
0.00018
0.11365
12
2
*

0.013
12.61
14.07
0.036
0.819

M
RMS
AS
MS

Model evaluation

0.003
0.1014
0.139
0.0065
0.624

EOF3

Xm

Variable

Error

RMSS

Range
Sill
Nugget
Lage Size

Parameters

Spherical
1.474
0.0078
0.0057
0.124
12
2
*

Gaussian
1.0529
0.0035
0.003
0.145
12
2
*

Gaussian
1.355
183.66
39.504
0.114
12
2
*

Type

Num. Lags
Trend Deg.
Anisotropy
* داراي روند است :Type ،نوع مدل :Range ،دامنه تأثیر :Sill ،آستانه یا سقف :Nugget ،اثر تصادفی

منطقه تحقیق است .بدین ترتیب هر کدام از ضرایب  EOFدر بخشی
از منطقه داراي دامنه تأثیر بیشتري هستند ،لذا با توجه به
تغییرات  EOFمیتوان منطقه تحقیق را به چهار ناحیه همگن شامل
جنوب شرقی ،جنوب ،شمال و غرب تقسیمبندي نمود .بدین ترتیب با
انجام عملیات میانیابی ،براي هر کدام از  291سلول در منطقه یک
مقدار میانگین بارش ماهانه ( )Xmو  0ضریب وزنی ( )EOFبدست
آمده است .با مقایسه تغییرات مکانی میانگین بارش و EOFها مشاهده
میشود تغییرات مکانی  EOF1تقریباً مانند میانگین بارش میباشد
ولی تغییرات سایر ضرایب  EOFمشابهتی با تغییرات میانگین بارش
ندارد .همانطور که قبالً نیز اشاره گردید ضریب  EOF1حدود 00/3
درصد تغییرات مکانی را توضیح میدهد و طبیعی است که تغییرات آن
مشابه تغییرات مکانی میانگین بارش باشد.

در ادامه با توجه به اندازه سلولها و مدل نیمتغییرنماي انتخاب شده،
میانیابی میانگین بارش ( )Xmو ضرائب  EOFدر محیط ArcGIS
انجام گردید .شکل  0نقشه میانیابی براي میانگین بارندگی ماهانه را
در کل دوره آماري نشان میدهد .در این نقشه مشاهده میشود که
مناطق جنوبی خوزستان و بخشهایی از شرق چهار محال و بختیاري
داراي حداقل میانگین بارش ماهانه ( )10/7-20/3mmو مناطق شمال
خوزستان و جنوب لرستان داراي حداکثر میانگین بارش ماهانه
( )67/3-17/0mmمیباشند.
عملیات میانیابی براي ضرائب  EOFنیز به همین منوال انجام گردید
و نقشه مربوطه در شکل  1ارائه شده است .بیشترین مقدار  EOF1در
بخش شرق و جنوب شرقی منطقه تحقیق شامل بخشهایی از
استانهاي لرستان ،خوزستان ،چهارمحال و بختیاري ،اصفهان و
کهگیلویه و بویراحمد و کمترین مقدار آن مربوط به مناطق جنوبی
خوزستان میباشد .شمال و شمال غرب منطقه عمدتاً داراي مقادیر
متوسطی بودهاند .در حالیکه بیشترین مقدار  EOF2مربوط به مناطق
جنوبی و کمترین مقدار آن مربوط به مناطق شمال و شرق ،بیشترین
مقدار  EOF3مربوط به نیمه شمالی و مشرق و کمترین مقدار آن
مربوط به نقاط مرکزي و باالخره بیشترین مقدار  EOF4مربوط به
نیمه غربی (از شمال تا جنوب) و کمترین مقدار آن مربوط به شرق

 -8-3مدلسازی استوكاستیک برای توابع فراوانی () βj(tيا
)PC

در این مرحله از مدل خطی اتورگرسیو با میانگین متحرک ()ARMA
جهت مدلسازي سري زمانی استفاده گردید .با بررسی توابع خود
همبستگی ( )ACFبراي سريهاي  PCو مشاهده حالت تناوب در آنها
مشخص گردید که مدلسازي فصلی 9مناسب میباشد.
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Fig. 7- Interpolation map of monthly average precipitation (Xm) in the study area using Kriging method

شکل  -7نقشه میانیابی میانگین بارش ماهانه ( )Xmبا استفاده از روش كريجینگ در منطقه تحقیق

باقیمانده ،تست چولگی در سطح  7/77انجام و همبسته نگار آنها
محاسبه گردید .مدلهایی که داراي مقادیر باقیمانده غیر نرمال بودند
حذف شدند و مدلی که داراي کمترین مقدار  AICبود براي هر کدام
از سريها انتخاب گردیدند .واریانس خطاهاي باقیمانده مدلها و نتایج
تست آکائیک جهت انتخاب بهترین مدل براي سريهاي  PCدر
ماههاي مختلف بدلیل رعایت فرمت مجله به صورت پیوست ارائه
گردیده است (پیوست شماره  1جدول  .)1با انجام این تست و مقایسه
نتایج براي سريهاي  PC3 ،PC2 ،PC1و  PC4به ترتیب مدلهاي
) PARMA(1,1) ،PARMA(1,1) ،PARMA(0,1و
) PARMA(0,1به عنوان بهترین مدل شناخته شدند .با توجه به اینکه
مدلهاي انتخاب شده فصلی بوده لذا براي هر کدام از آنها تعداد
 (p+q)×12پارامتر  Øو  θبدست آمده است .این مقادیر در جدول
 0نشان داده شده است.

لذا به جاي مدل  ARMAاز مدل  PARMAاستفاده گردید .جهت
نرمال نمودن دادهها تبدیلهاي باکس -کاکس ،17نمایی و لگاریتمی
انتخاب گردیدند .ضرایب و تبدیالت براي سريهاي  PCدر ماههاي
مختلف در جدول  3نشان داده شده است .بعد از تبدیل سريهاي PC
ماهانه با توابع فوقالذکر با انجام تست چولگی ،از نرمال بودن آنها
اطمینان حاصل گردید .ضرایب خود همبستگی فصلی نیز جهت
قضاوت اولیه براي انتخاب درجه مدل ،براي هر کدام از سريها
محاسبه گردید.
در مرحله بعدي سريهاي نرمال شده  ،PCاستاندارد گردیدند و جهت
انتخاب نمودن درجه قطعی مدل استوکاستیک ،درجات مختلف  pو q
براي مدل نمودن هر کدام از سريها بررسی و بعد از محاسبه
پارامترهاي مدل از روش گشتاورها 11و تخمین حداقل مربعات،12
آزمون نیکویی برازش از طریق آماره پورت مانتو در سطح 7/77
معنیداري بر روي سريهاي باقیمانده انجام و استقالل باقیماندهها
مورد آزمون قرار گرفت .در این مرحله تعدادي از مدلها با برازش خوب
براي هر کدام از سريها انتخاب گردید .همچنین بر روي مقادیر

بدین ترتیب مدلهاي مناسب براي تولید دادههاي توابع فراوانی ()PC
مثال براي  PC1و  PC4به صورت رابطه زیر میباشد:
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Fig. 8- The resulted map based on interpolation of weight coefficients (EOF) related to monthly precipitation
using Kringing method in the study area

) مربوط به بارندگی ماهانه با استفاده از روش كريجینگ در منطقه تحقیقEOF(  نقشه حاصل از میانيابی ضرايب وزنی-2 شکل
Table 3- The coefficients and different converts needed for normalizing PC series in different months

 در ماههای مختلفPC  ضرائب و نوع تبديالت برای نرمالسازی سریهای-3 جدول
Months

Mehr

Aban

Azar

Dey

Bahman

Esfand

Farvardin

a

B-C
365

B-C
365

B-C
365

B-C
365

B-C
365

B-C
365

B-C
365

B-C
365

Transformer

PC1

PC2

PC3

PC4

Ordibehesht

Khordad

Tir

B-C
365

p
365

Mordad

p
365

Sharivar

p
365

b

0.01

0.35

0.42

0.43

0.39

0.63

0.27

0.37

-0.1

-0.76

-0.8

-2.8

Transformer

B-C

B-C

B-C

B-C

B-C

B-C

B-C

B-C

B-C

B-C

B-C

B-C

a

340

340

340

340

340

340

340

340

10

10

10

340

b

2.8

1

0.55

0.15

0.3

0.3

0.9

1.9

2

0.6

2.6

0.3

Transformer

B-C

B-C

B-C

B-C

B-C

B-C

B-C

B-C

P

B-C

B-C

B-C

a

50

365

365

365

365

365

365

365

20

50

50

50

b

0.23

0.55

1.8

0.4

1.9

0.8

0.3

-0.8

-0.1

-2.9

0.55

-0.2

Transformer

B-C

B-C

B-C

B-C

B-C

B-C

B-C

B-C

B-C

LOG

B-C

B-C

a

300

300

300

250

250

250

300

130

100

1.55

20

10

b

-0.2

1.18

0.85

1.55

1.27

1.15

1.57

1.94

-1.04

0

2.47

1.77

B-C=BOX_COX

Y=[(X+a)b -1]/b P=POWER

Y=(X+a)b

LOG=Logarithm
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Y=ln(X+a)

Table 4- Ø and θ of suitable models for PC time series
جدول  -6پارامترهای  Øو  θمدلهای مناسب برای سریهای زمانی PC
Shahrivar
-0.38539
0.15055
0.06420
-0.37678
-0.31838
0.00303

Mordad
-0.36092
-2.36884
-2.73279
-5.23823
-8.62797
364.44556

T i r
0.04963
-0.34093
-0.28020
0.02012
0.02933
43.03620

Khordad
-0.53750
-0.54943
-0.97347
-0.46824
-0.15785
0.00000

براي سريهاي زمانی  PC1و :PC4
()29

Ordibehesht
-0.04821
-0.55459
-0.34644
1.45185
1.54126
0.78200

Months
Farvardin
-0.02536
-0.32356
-0.78056
-1.03861
-1.00014
0.17904

Esfand
-0.23086
0.47475
0.47033
-.75406
-.77066
-0.21373

Bahman
-0.35484
2.64746
2.75604
-0.25475
-0.35311
-0.00967

D e y
0.31652
0.45216
0.58317
0.43473
0.66813
6.79812

Azar
-.31410
-.23647
-.59270
0.47983
0.11066
-0.01049

A b a n
-0.18251
-2.18592
-2.05164
-0.72575
-1.05738
-338.01431

Mehr
0.15544
-1.13035
-1.01659
1.46652
1.46448
-0.00031

Co
ff.
ø
θ
ø
θ
ø
θ
ø
θ

Model

PARMA
) ( 0,1
PARMA
) ( 1,1

PARMA
) ( 1,1
PARMA
) ( 0,1

Ser
i
PC1
PC2
PC3
PC4

بدین ترتیب  291سري زمانی بارندگی ماهانه هر کدام به طول 12777
ماه براي کل منطقه تحقیق ،تولید گردید.

Zv,τ =-θi,τ ε v,τ-1 +ε v,τ

در روابط فوق  ε v,τو  ε v,τ-1متغیر تصادفی مستقل و داراي توزیع
 -6-3استخراج پارامترهای خشکسالی

نرمال میباشند .به عنوان مثال روابط تولید داده براي ماه دوم هر کدام
از سريها بهصورت زیر میباشد:
براي سريهاي زمانی :PC1
Zv,2 =0.18251ε v,τ-1 +ε v,τ
()37
براي سريهاي زمانی : PC4
Zv,2 =338.01431.ε v,τ-1 +ε v,τ
()31
عالوه بر انجام آزمونهاي آماري روي سريهاي باقیمانده مدلها ،به
منظور اطمینان بیشتر از دقت مدلهاي انتخاب شده پارامترهاي آماري
سريهاي تولید شده با سريهاي اولیه مورد مقایسه قرار گرفتند .این
پارامترها شامل ضریب خود همبستگی فصلی ،ماکزیمم ،مینیمم،
واریانس ،انحراف معیار و ضریب چولگی میباشد .مقایسه ضریب
خودهمبستگی بصورت گرافیکی براي سريها انجام شد و نتایج نشان
داد که پارامترهاي مدل رضایت بخش میباشند .بدین ترتیب از طریق
روابط و ضرایب فوق و با استفاده از نرمافزار  SAMSبــه تولید
دادههاي درازمدت با طول آماري  1177سال اقدام گردید .بنا به توصیه
) Salas et al. (1988و جهت حذف اثر سالهاي فاقد دادههاي
مشاهدهاي بخش اولیه دادهها به طول  177سال حذف گردید و براي
 1777سال عملیات عکس استانداردسازي و نرمال سازي با همان توابع
تبدیل انتخاب شده در مرحله اول مدلسازي ،انجام گردید و در نتیجه
 0سري زمانی ماهانه ،هر کدام به طول  12777ماه ،براي  0تابع
فراوانی ( )PCتولید گردید.

در این مرحله با درنظر گرفتن مقادیر حد آستانه در هر سل ،پارامترهاي
خشکسالی شامل بزرگی ،تداوم ،مساحت تحت پوشش هر رخداد ،کل
حجم کمبود خشکی هر رخداد ،حجم کمبود نسبی در هر سل ،کل
کمبود نسبی هر رخداد در روي مساحت تحت پوشش آن و متوسط
مساحتی که در طول تداوم یک رخداد تحت تأثیر خشکسالی بوده ،از
طریق روابط  22تا  21مذکور استخراج گردیدند .این محاسبات با
نوشتن کد برنامهنویسی نرمافزار  MATLABانجام شد.
در طول  1777سال داده تولید شده حدود  1703مورد خشکسالی وجود
داشته که بطور متوسط در هر سال  1/70رخداد وجود داشته و این به
معناي برگشتپذیر بودن این پدیده در منطقه میباشد .جهت بررسی
وضعیت خشکسالی ،توزیع فراوانی شدت و تداوم خشکسالی انجام
گردید .براي بررسی توزیع فراوانی شدت خشکسالی از کل حجم کمبود
نسبی (رابطه  )20که داراي واحد ماه میباشد استفاده گردید (شکل .)9
همانطور که مشاهده میشود خشکسالیهاي کوچک با شدت نسبی
 7/7و  1ماه داراي فراوانی نسبتاً باالیی و در حدود  7/167و 7/169
بودهاند و رخدادها با شدت متوسط  1/7 – 0/7ماه تقریباً داراي فراوانی
نسبی پایین (کمتر از  )7/727میباشند .با افزایش شدت خشکسالی
نسبی از  7ماه به باال مجدداً فراوانی نسبی بیشتر شده و در شدت
خشکسالی  7/7ماه به حداکثر مقدار خود ( )7/110رسیده است و بعد
از آن مجدداً سیر نزولی به خود گرفته و تا جایی که از شدت نسبی 1
ماه به بعد ،فراوانی نسبی تقریباً ناچیز و کمتر از  7/71میباشد .میتوان
این موضوع را بدین گونه بیان نمود که خشکسالیها به چهار دسته
ضعیف با شدت  ،7/7-1متوسط با شدت  ،1/7-0/7شدید با شدت -0
 7و خیلی شدید با شدت بیشتر از  0/7ماه قابل تقسیم بوده که از نظر
فراوانی و احتمال وقوع ،خشکسالیهاي ضعیف و شدید داراي سهم
باالیی بوده و ماهیت خشکسالی در این منطقه بیشتر با این دو طیف
رخ میدهد .خشکسالیهاي ضعیف معموالً مربوط به ماههاي با بارش

 -3-3تولید دادههای بارندگی برای شبکه سلولی

با توجه به اینکه در مراحل قبلی براي هر کدام از  291سلول منطقه،
یک عدد میانگین بارش ماهانه و  0مورد ضریب وزنی ( )EOFاز طریق
میانیابی بدست آمد ،و همچنین  0سري زمانی توابع فراوانی ()PC
ماهانه به طول  12777ماه براي کل منطقه تولید گردید ،سري زمانی
بارش ماهانه به طول  12777ماه براي هر کدام از سلولها بدست آمد.
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به منظور بررسی وسعت تأثیر خشکسالیها ،تعداد سلهایی که در هر
رخداد تحت تأثیر قرار گرفته استخراج و درصد مربوطه محاسبه گردید.
سپس با درنظر گرفتن کالسهاي طبقهبندي  . . . ،17-27 ،7-17و
 97-177درصد ،فراونی نسبی رخدادها در هر طبقه محاسبه گردید
(شکل  .)11فراوانی نسبی خشکسالیها با پوشش  17درصد نسبتاً باال
و حدود  7/10بوده است .در حالیکه فراوانی نسبی مربوط به طبقات
 77 ،07 ،37 ،27و  67درصد سطح تأثیر ،کم و اغلب پایینتر از 7/76
بوده است ولی فراوانی نسبی از کالس  07درصد به باال افزایش یافته
به طوريکه باالترین مقدار آن مربوط به کالس  17و معادل  7/2بوده
است .به طور کلی حدود  7/01فراوانی نسبی مربوط به طبقات -177
 07بوده و مبین این موضوع است که بیشتر خشکسالیها در منطقه
داراي سطح تأثیر بیشتر از 07درصد بوده و این خود دلیلی بر منطقهاي
بودن این رخداد میباشد.

صفر بوده که در تحلیل از آنها استفاده گردیده و تقریباً در تمام سالهاي
دوره تحلیل به وقوع می پیوندند و خشکسالی شدید مربوط به مواردي
عالوه به ماههاي صفر میباشد.
فراوانی نسبی تداوم خشکسالیها نیز در شکل  17ارائه گردیده است.
بیشترین فراوانی نسبی مربوط به رخدادهاي یک ماهه میباشد (حدود
 )7/29یعنی رخدادهاي با تداوم یک ماه شایعترین موارد خشکسالی
منطقه میباشند .از تداوم  2-7ماه فروانی نسبی معموالً پایین و کمتر
از  7/76بوده است .از تداوم  6-9ماه مجدداً فراوانی نسبی بیشتر بوده
و مجموعاً  7/07فراوانی نسبی مربوط به این طیف میباشد .از تداوم
 17ماه به باال تا  21ماه نیز فراوانی نسبی ناچیز و در مجموع برابر
 7/760بوده است .به طور کلی میتوان گفت بیشتر رخدادها داراي
تداوم  6-9ماه میباشند.

Fig. 9- Relative frequency of drought intensity in the research area based on the results of precipitation
modeling

شکل  -7فراوانی نسبی شدت خشکسالی در منطقه تحقیق بر اساس نتايج مدلسازی بارش

Fig. 10- Relative frequency of drought persistence in the research area based on the results of precipitation
modeling

شکل  -75فراوانی نسبی تداوم خشکسالی در منطقه تحقیق بر اساس نتايج مدلسازی بارش
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Fig. 11- Relative frequency of drought affected area in the research area based on the results of precipitation
modeling

شکل  -77فراوانی نسبی مساحت تحت تأثیر خشکسالی در منطقه تحقیق بر اساس نتايج مدلسازی بارش

گرفته و در سطح تأثیر  67درصد به حداکثر مقدار خود رسیدهاند و از
این نقطه به بعد مجدداً بطور مالیمتري روند نزولی پیدا نمودهاند .در
هر دو شکل با افزایش دوره برگشت منحنیها به باال شیفت پیدا
نمودهاند .در این شکلها خشکسالیهاي تاریخی نیز با عالئمی نشان
داده شدهاند ،که از این طریق میتوان در مورد شدت ،تداوم و دوره
برگشت آنها قضاوت نمود .بخشی از خشکسالیهاي تاریخی در
محدوده سطح تأثیر کمتر از  07درصد واقع گردیدهاند و اغلب داراي
دوره بازگشت کمتر از  17سال بودهاند که از جمله آنها میتوان به
خشکسالی سال  1307اشاره نمود که داراي دوره برگشت  17سال،
کمبود نسبی  1/27ماه و سطح تأثیر  30درصد بوده است.

 -0-3استخراج منحنیهای بزرگی -مساحت -فراوانی ()SAF
و تداوم -مساحت -فراوانی ()DAF

پس از طبقهبندي خشکسالیها از لحاظ مساحت منطقه تأثیر آنها به
صورت کالسهاي  7-17%و 17-27%و غیره در در هر کالس ،دوره
برگشت کمبود نسبی خشکسالی و تداوم از طریق برزاش بهترین
منحنی توزیع فراوانی احتماالتی بر سريهاي حجم کمبود نسبی و
تداوم به دست آمد .توزیعهاي تست شده شامل توزیع حد نهایی،
لجستیک و لوگ لجستیک ،توزیح حدي ( ،)EVنمایی ،گاما نرمال لوگ
نرمال ،رایلی ،رایسین ،ویبول پویسن ناکاگامی و گوسی معکوس بودند
که براي انجام محاسبات از بسته  Distribution Fitting Toolاز زیر
مجموعه نرمافزار  MATLABاستفاده گردید .همچنین براي تخمین
پارامترها از روش حداکثر درستنمایی استفاده شد .توزیعهاي مناسب
شامل توزیع حد نهایی ،لجستیک و لوگ لجستیک بودند .در ادامه
احتمال مربوط به دوره بازگشتهاي  177 ،77 ،17 ،7و  277سال
محاسبه ،و از روي توزیعهاي احتماالتی برازش شده مقدار حجم کمبود
نسبی و تداوم در سطوح تأثیر مختلف استخراج ،و بدین ترتیب
منحنیهاي بزرگی -مساحت -فراوانی ( )SAFو تداوم -مساحت-
فراوانی ( )DAFبراي منطقه تحقیق ترسیم گردید .این منحنیها در
اشکال  12و  13نشان داده شدهاند .لذا دوره برگشت یک خشکسالی
با یک حجم کمبود نسبی (یا تداوم) مشخص و مساحت تأثیر آن از
روي اشکال فوق قابل استخراج است .همانطور که مالحظه میگردد
خشکسالیهایی که داراي سطح تأثیر کمتر از  07درصد بوده در هر دو
حالت براي تمام دورههاي بازگشت داراي شدت نسبی و تداوم کمتر از
 0ماه میباشند و این بدین معناست خشکسالیهاي خفیف و یا با تداوم
کم معموالً داراي سطح تأثیر کمتر از  07درصد میباشند .از سطح تأثیر
 07درصد به بعد منحنیها با شیب نسبتاً تندي روند صعودي به خود

همین مورد بر اساس منحنی تداوم -مساحت -فراوانی ( )DAFداراي
دوره برگشت کمتر از  7سال میباشد .دو مورد خشکسالی سالهاي
 1362و  1302استثنایی بوده و به ترتیب داراي سطح تأثیر  67و 07
درصد ،کمبود نسبی  11/1و  0/1ماه و تداوم  19و  13بوده و دوره
برگشت آنها بیش از  277سال میباشد .از موارد دیگر میتوان به
سالهاي  1309-12اشاره نمود .در این سالها به طور متوالی
خشکسالی وجود داشته به طوري که سطح تأثیر بین  67تا  17درصد،
دوره بازگشت کمتر از  7سال ،شدت نسبی بین  6تا  1ماه (نسبتاً شدید)
و تداوم آنها بین  6تا  17ماه بوده است .نکته حائز اهمیت در مورد این
سالها عبارتست از اثر تجمعی رخدادها که خسارتهاي شدید اقتصادي
اجتماعی به بار آوردند و باعث ایجاد بحران در مملکت گردیدند؛ لذا از
لحاظ طبقهبندي در این سالها رخدادها زیاد شدید نبوده ،بلکه توالی
رخدادها و تأثیر هیدرولوژیکی آنها که باعث افت شدید آب رودخانهها
و سفرههاي آب زیرزمینی گردید حائز اهمیت میباشد لذا این نکته در
مباحث مدیریت خشکسالی بایستی مدنظر قرار گیرد.
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Fig. 12- Severity-Area-Frequency (SAF) meteorological drought curves in the research area

شکل  -78منحنیهای بزرگی -مساحت -فراوانی ( )SAFخشکسالی هواشناسی در منطقه تحقیق

Fig. 13- Duration-Area-Frequency (DAF) meteorological drought curves in the research area
شکل  -73منحنیهای تداوم -مساحت -فراوانی ( )DAFخشکسالی هواشناسی در منطقه تحقیق

ساده میباشند .از طریق مدلهاي مذکور  0سري زمانی ماهانه  PCبه
طول  1777سال تولید و سپس با توجه به ضرایب مکانی ( )EOFو
سريهاي زمانی  ،PCسري زمانی بارش ماهانه براي هر کدام از 291
سل منطقه تحقیق به طول  1777سال تولید گردید.

 -6نتیجهگیری و پیشنهادها
در این پژوهش با یک روش مدلسازي که ترکیبی از توابع متعامد
تجربی ( ،)EOFمدلسازي استوکاستیک و روش میانیابی کریجینگ
است بارش ماهانه در حوزههاي آبریز کرخه ،کارون و دز مدلسازي
گردید که در نتیجه آن  0منطقه همگن که شامل نواحی جنوب شرقی،
جنوب ،شمال و غرب منطقه تحقیق بود بـا ضرایب مکانی ()EOF
مشخص و بهترین مــدلهاي استوکاستیک فصلی شامل
) PARMA(1,1) ،PARMA(1,1) ،PARMA(0,1و
) PARMA(0,1به ترتیب براي  0سري زمانی منطقهاي  PCکه در
مجموع  16/9درصد تغییرات را پوشش میدادند تعیین گردیدند.
) Hisdal and Tallksen (2003نیز در مدلسازي بارش در دانمارک
به این نتیجه رسیدند که مدلهاي فصلی  ARMAبهتر از مدلهاي

تحلیل خشکسالی با درنظر گرفتن حد آستانه  17درصد براي هر کدام
از سلها انجام و پارامترهاي خشکسالی شامل بزرگی ،تداوم ،مساحت
تحت پوشش ،کل حجم کمبود ،حجم کمبو نسبی و غیره محاسبه
گردید .بر اساس نتایج مشخص گردید به طور متوسط  1/70واقعه
خشکسالی در سال به وقوع میپیوندد این در حالی است که
) Sabetraftar (2008و ) Farajzaheasl (1988بر اساس نتایج
تحقیقات خود به ترتیب اعالم نمودند که به طور متوسط دوره بازگشت
خشکسالیها در ایران  2/7و  2سال میباشد.
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 با توجه به برگشتپذیر بودن پدیده خشکسالی در کشور مدیریت وپایش آن از نیازهاي مبرم میباشد.
 یکی از ابزارهایی که اخیراً در پی بردن به پدیدههاي تاریخیهیدرولوژي از قبیل خشکسالی و سیل مورد توجه قرار گرفته ،دادههاي
مربوط به حلقه درختان 13میباشد؛ لذا پیشنهاد میگردد به تهیه و
جمعآوري این گونه دادهها اقدام گردد.
 پیشنهاد میشود بحث بررسی خشکسالی در شرح خدمات مطالعاتپروژهاي آبی از قبیل سد ،نیروگاه ،شبکههاي آبیاري و زهکشی و
مدیریت منابع آبهاي سطحی و زیرزمینی مورد توجه قرار گیرد.
 پیشنهاد میگردد در توزیع بودجههاي عمرانی عالوه بر پارامترهاییاز قبیل جمعیت و مساحت میزان آسیبپذیري به بالیاي طبیعی از
قبیل خشکسالی و سیل نیز مدنظر قرار گیرد.
 همچنین ،پیشنهاد میشود عالوه بر مباحث پیشبینی ،پایش ومدیریت خشکسالی روي گزینه سازگاري با این پدیده نیز بررسیهاي
الزم انجام شود.

بر اساس شاخص حجم کمبود نسبی کل ،خشکسالی در منطقه تحقیق
به  0دسته ضعیف (با شدت  ،)7/7-1متوسط (با شدت ،)1/7-0/7
شدید (با شدت  )7-0و خیلی شدید (با شدت بیشتر از  )0/7طبقهبندي
شد و نتایج نشان داد در این منطقه بیشتر خشکسالیها در دو طیف
ضعیف و شدید رخ میدهند و تداوم خشکسالیها نیز عمدتاً بین  6تا
 9ماه میباشد .بررسیهاي منطقهاي نشان داد در بیش از  01درصد
موارد سطح تأثیر خشکسالیها بیش از  07درصد میباشد و این خود
دلیلی بر منطقهاي بودن این پدیده میباشد.
جهت استخراج منحنیهاي بزرگی -مساحت -فراوانی ( )SAFو
تداوم -مساحت -فراوانی ( )DAFپس از طبقهبندي خشکسالیها از
لحاظ مساحت منطقه تأثیر آنها به صورت کالسهاي  7-17%و
 17-27%و غیره در هر کالس ،دوره برگشت کمبود نسبی خشکسالی
و تداوم از طریق برازش بهترین منحنی توزیع فراوانی احتماالتی بر
سريهاي حجم کمبود نسبی و تداوم به دست آمد .توزیعهاي بهتر
شامل توزیع حد نهایی ،لجستیک و لوگ لجستیک بودند.

پینوشتها
) Krassovskaia and Gottschalk (1995روش مشابــه تحقیق
جــاري را بــراي تحلیل منطقهاي خشکسالی هــواشناسی هند
بــراي  0فصل جداگانه بکار گــرفتند .همچنینHisdal and ،
) Tallaksen (2003به صورت مشابه خشکسالی هواشناسی و
هیدرولوژیکی را در دانمارک تحلیل نمودند و نتایج آنها نشان داد که
خشکسالی هیدرولوژیکی داراي پوشش همگنی و فراوانی کمتري
نسبت به خشکسالی هواشناسی بوده و در دورههاي طوالنی با تأخیر
به وقوع میپیوندد.

1- Standardized Precipitation Index
2- Principal Component Analysis
3- Empirical Orthogonal Function
4- Severity- Area- Frequency
5- Duration-Area-Frequency
6- Singular Value Decomposition
7- Amplitude Function
8- Weight Coefficient
9- Seasonal
10- Box-Cox
11- Moments
12- Approximate Least Squares
13- Tree Ring

بر اساس محنیهاي  SAFو  DAFدر موارد خشکسالی با حجم کمبود
نسبی و تداوم کمتر از  0ماه ،سطح تأثیر کمتر از  07درصد میباشد.
همچنین براي مواردي که داراي حداکثر حجم کمبود و تداوم بودهاند
سطح تأثیر  67درصد میباشد .در مورد سالهاي  1309-12که
خشکسالی به طور متوالی وجود داشته ،سطح تأثیر بین  67تا  17درصد،
دوره بازگشت کمتر از  7سال ،شدت نسبی بین  6تا  1ماه (نسبتاً شدید)
و تداوم آنها بین  6تا  17ماه بوده است و لحاظ طبقهبندي در این
سالها رخدادها زیاد شدید نبوده بلکه اثر تجمعی آنها منجر به بروز
خسارتهاي شدید گردیده است .در ادامه پیشنهادهایی ارائه میگردد:
 با توجه به مفید بودن دادههاي رطوبت خاک در تحلیل انواعخشکسالی از یک طرف و فقدان یا کمبود آن از طرف دیگر ،پیشنهاد
میگردد دستگاههاي متولی نسبت به استقرار ادوات در ایستگاهها و
اندازهگیري مستمر آن اقدام نمایند.
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