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بررسی وضعیت خشکسالی دشت کاشان شامل شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل
(نوشآباد) با استفاده از شاخص بارش استاندارد ()SPI
3

امیر فخرآبادی ، 1دکتر علیرضا انتظاری ، 2دکتر ام البنین بذرافشان
 1ـ کارشناس ارشد اقلیم شناسی ،مدرس و دبیر جغرافیای آموزش و پرورش
 2ـ استادیار دانشکدهی جغرافیا و علوم محیطی ،دانشگاه حکیم سبزواری
 3ـ فارغ التحصیل دوره دکتری تخصصی آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران

چکیده
خشکسالی پدیدهای خزنده است ،که تاثیرات زیاد و تهدید کننده ای برر زنرد ی انسرا دادد
خشکسالی دا دد یک دوده زمانی با هوای نامعمول خشک که به حد کرایی برا یاردا به بره
علت عدم تعادل هیددولوژیک دوبرو است تعریف میکنند دد خشکسالی چهاد ویژ ی عمده
مودد مطالعه قراد می یرد که عبادتند از شدت ،مدت ،یراوانی و ستره خشکسالی هرد از
این تحایق پهنهبندی شدت خشکسالی دد دشت کاشا میباشد به ایرن منظرود ،از شراخ
بادش استاندادد ( )SPIبه عنوا شاخ منتخب جهت پرای خشکسرالی دد ایسرتااههرای
واقع دد داخل دشت با طول دوده بمادی مشترک  02سراله ( )0933-0932دد مایراس زمرانی
 9،3،3،00،03و  34ماهه استفاده ردید بیشترین یراوانی خشکسالی دد دوده  03ماهه و بی
ترین ستره خشکسالی دخ داده دد دشت از نوع حاد و بسیاد شدید می باشد ماادیر  SPIدد
سالهای خشکسالی شدید دد مایاسهای زمانی با استفاده از تکنیک زمینبماد بر پهنره اسرتا
تصویر و طباه بندی ردید بودسی ناشهها نشا مریدهرد ،وسرعت خشکسرالی برا ایرزای
مایاس زمانی کاه یایته و وضعیت خشکسالیها دد پهنه دشرت از سرمت برره بره شرر
ایزای مییابد
کلید واژه ها :خشکسالی ،شاخ بادش استاندادد ،مایاس زمانی ،دشت کاشا  ،کاشا

مقدمه
خشکسالی از جمله ناهنجاریهای اقلیمی است که بروز آن سبب تاثیرات زیادی در زنـدیی انسـان و جانـداران زنـده
اسـت از چهل بالی طبیعی که دد کشودهای جها وجود دادد 90 ،مودد ب دد ایرا اتفا ایتاده است که خشکسالی
به دلیل سترد ی و تبعات کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی ،از مهمترین بنها محسروه
میشود دد سطح دشت کاشا نیز مستعد وقوع خشکسالی و سیل می باشد خشکسرالی برر خرال

سرایر بالیرا بره

بدامی بباز شده ،پیشروی نمروده وموجرب نرابودی منرابع مریشرود (کردوانری )0940 ،رر چره امرروزه بره علرت
پیشریتهای علمی و سترش ادتباطات و حمل ونال ،بروز بثاد خشکسالی به شکل قحطری و مررد دسرته جمعری
کمتر بروز میکند ،اما بثاد و تبعرات دیارر ناشری از خشکسرالی هم نرا پرا برر اسرت ()Heyes et al, 1999
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قراد یری ایرا دد نواحی خشک و بیابانی سبب شده که میزا بادند ی دد برخی دودهها کمتر ازمیاناین دداز مردت
ساالنه باشد ،به طودیکه دد  09سال از  09سال ذشته این حالت دد کشود دخ داده است .دد سرطح دشرت کاشرا
نظر به این که به و هوای خشک و نیمه خشک حاکم می باشد ،دشت مستعد وقوع خشکسالی و سریل مری باشرد
وقوع خشکسالی های متناوه و طوالنی و نوسانات باالی به و هوایی از عوامل اصلی کمبود به به ویژه منرابع به
سطحی است که یشاد مضاعفی بر منابع به زیرزمینی وادد می کند
 )0341( Wilhite & Glantzبیا داشتند تا اوایل دهه  0342بی

از  012تعریف از خشکسالی دد جهرا وجرود

دادد یکی از جامعترین و کاملترین تعادیف دد زمینهی خشکسالی توسط  )0331( Palmerادائره شرده اسرت بره
عایدة وی خشکسالی عبادتست از کمبود دطوبت مستمر و بیرطبیعی ددتعریرف وی ،واژهی مسرتمر ،بیرانار زمرا
بباز تا پایا خشکسالی یا زما تداوم ،و واژهی بیرطبیعی به انحرا

یا نوسا منفی نسبت به شرایط میاناین طبیعی

داللت دادد وجود نیازها و زمینههای کادی محااین موجب شده است که هر یرک از بنهرا از دیرد اه خرا

خرود

مسئلهی خشکسالی دا مودد بودسی قراد دهنرد ایرن مطالعرات دا مریتروا دد چهراد طبارهی عمردهی خشکسرالی
هواشناختی ،کشاودزی ،هیددولوژیکی و اقتصادی ر اجتماعی تاسیم نمود ازمهمترین ویژ یهای خشکسالی میتوا
به زما بباز و پایا ب  ،شدت ،وسعت و یراوانی خشکسالی اشاده نمود به منظرود بودسری خشکسرالی از ابعراد و
دید اههای مختلف ،شاخ

های متنوعی ابداع شده است که اساس این شاخ

ها بالباً بر مبنرای سرنش

انحررا

ماادیر بادند ی از میاناین ددازمدت طی یک دودهی زمانی معین استواد است یکی ازکراداترین نمایرههرا ،شراخ
بادش استاندادد  )SPI(0است که اولین بادتوسط  McKeeو همکادا ( )0339توسعه یایت مرکز اقلیمی کلررادو و
مرکز ملی کاه

خشکسالی ایاالت متحدهی بمریکا از جمله مراکزی هستند که از  SPIبرای پرای

خشکسالی استفاده میکنند بنها از مایاس زمانی کوتاه مدت ( 9و  )3ماهه برای اهدا
مدت ( 00،03و  )34ماهه برای اهدا

وضرعیت یعلری

کشاودزی و مایاسهای بلنرد

هیددولوژی استفاده کردند ویژ ی  SPIاین امکا دا به تحلیل ر میدهرد ترا

پدیدة خشکسالی و هم نین ترسالی دا دد یک مایاس زمانی معین و برای هر ناطهای از دنیا تعیرین نمایرد  Haysو
همکادا ( )0333به کمک شاخ
بنها عالوه بر این شاخ

از شاخ

بادش استاندادد به ادزیابی خشکسالی دد ایالتهرای مختلرف بمریکرا پرداختنرد
پالمر نیز استفاده نمودند نتایج نشا داد که  ،SPIمناطق با پتانسیل خشکسرالی

دا یک ماه زودتراز وقوع خشکسالی نشا می دهد بنها ایرن شراخ

دا بره عنروا شراخ

مناسرب بررای هشرداد

خشکسالی معریی نمودند  Smakhtin &Hugesدد سال  0223جهت تعیین خصوصریات خشکسرالی هواشناسری
دد جنوه بسیا از شاخ

 SPIدد محیط نرم ایزاد  SPATSIMاستفاده نمودند قطرهسرامانی ( )0933بره بودسری

دوند خشکسالی دد استا چهادمحال و بختیادی پرداخت وی پس از بازسازی نواق
ایستااه هواشناسی دا برای تشزیه و تحلیل خشکسالیها توسط شاخ
از بردسیهای بمادی مشخ

دهکها و شاخ

بمادی ایستااههرا ،تعرداد 00
 SPIانتخاه نمرود پرس

شد که دد سال بمادی  13 - 32خشکسالی شدید دد این اسرتا دخ داده و برا ترسریم

ناشه توزیع خشکسالی استا چهادمحال و بختیادی ،مشخ

ردید که شدت خشکسالی از شر به برره کراه

مییابد بذدایشا ( )0940به مطالعه تطبیای برخی شاخ

های خشکسالی هواشناسی از جمله  SPIدد چند نمونره
1. Standardized Precipitation Index
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اقلیمی دد ایرا پرداخت وی دد این مطالعه عنوا کرد که دد مایاسهای  00 ،3و  03میتوا ایستااههرای متفراوت
از نظر اقلیمی و سالهای بمادی دا از نظر شدت خشکسالی ماایسه نمرود هم نرین مشرخ
بادش استاندادد دد مایاس زمانی کوتاه مدت ،به دلیل وجود دادههای صفر توا پای
محسنیسادوی ( )0940با کمک شاخ

ردیرد کره شراخ

صحیح خشکسرالی دا نردادد

بادش استاندادد ( )SPIبه تحلیل کمی شدت ،ترداوم ،یراوانری و سرترهی

خشکسالیها بر مبنای دادههای بادند ی حوزه ببخیز کادو پرداخت وی جهت بودسی خشکسالیها از  03ایسرتااه
با دودهی بمادی مشترک  04ساله دد سه مایاس  3 ،9و  00ماهه استفاده نمود و ناشهی سترهی خشکسالیهرا دا دد
دودهی مودد مطالعه دد حوزه تهیه نمود نصرتی ( )0942با اسرتفاده از دوش شراخ

ددصرد از نرمرال و شراخ

 SPIبه بنالیز منطاهای دیسک خشکسالی دد حوزه ببخیز اترک پرداخت با استفاده از این شاخ

مشخ

خشکسالی از جنوه شرقی حوزه بباز وسپس کل حوزه دا دد بر مری یررد هم نرین برا ایرزای

دودهی باز شرت

خشکسالی تعداد هستههایی که منطاه دا دد بر می یرد ،بتددیج ایزای

شرد کره

مییابد وقوع خشکسالیها دد دهههای اخیرر

دد این دشت سبب خسادات زیادی دد بخ های کشاودزی ،منابع به و اقتصادی اجتماعی ردیده و وجود منراطق
خشک دد حاشیه بیابا و کویر مثل شهر نوش بباد و مناطق همشواد دد این دشت ضرودت پرای

خشکسرالی دا دد

این تحایق قوت میبخشد لذا برمبنای مطالعات ستردهای که دد این زمینه دد داخل و خاد کشود صرودت ریتره
است ،ازشاخ

بادش استاندادد ( ،)SPIبه عنوا یکی ازمفیدترین شاخ

های خشکسالی هواشناسی ادائه شرده دد

سالیا اخیر که قادد به بربودد وضعیت خشکسالی دد دشت کاشا میباشد ،مودد استفاده قراد ریرت هم نرین برا
کمک این دوش ،دوش زمین بماد 0عکس یاصله و نرم ایزاد  Arc GISمیتوا دودههرای خشکسرالی ،نمودادهرای
خشکسالی و ناشههای شدت خشکسالی دا ترسیم و تشزیه و تحلیل نمود
مواد و روشها
 خصوصیات منطقه مورد مطالعهدشت کاشا دد دامنه کوههای کرکس و حاشیه کویر مرکزی ایرا با وسرعت  0333کیلرومتر مربرع دد طرول شررقی
النهاد ' 10º 13و ' 10º 21و عرض شمالی ' 33º 31و ' 93º 09قراد دادد و شامل شهرهای کاشا  ،بدا و بیرد ل و
نوش بباد بوده که تاریبا تمام بهره بردادی از این ببخوا نیز دد همین محدوده صودت مری یررد دشرت کاشرا بره
صودت یک ددهی بادیک دادای امتداد شمال بربی – جنوه شرقی می باشد که عرض این دده دد حدود  02کیلومتر
مربع بوده و از شمال به دشت قم ،از جنوه به اداتفاعات مشاود منطاه نطنرز و از برره بره ادتفاعرات کررکس و از
شر به ددیاچه نمک محدود می باشد حداکثر ادتفاع این دشت از سطح ددیا  0022مترر و حرداقل ادتفراع ب 422
متر دد حاشیهی کویر (حوالی شهر نوش بباد) میباشد (خراسانی زاده و همکرادا  )0943 ،جردول  0و شرکل  0بره
ترتیب موقعیت قراد یری ایستااه ها دد منطاه مودد مطالعه و مشخصات هر یک از ایستااهها دا نشا میدهد

.Geostatistics

7
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شکل ( )0ناشهی موقعیت دشت کاشا و ایستااه ها
جدول  -0مشخصات ایستااههای بادانسنشی منتخب دشت کاشا
مشخصات ایستگاههای بارانسنجی
شماره

نامایستگاه

طولجغرافیایی

عرضجغرافیایی

1

بن رود

'25º 22

'33º 33

2

برزک

25 13

33 34

3

فین

25 22

33 24

3

کاشان

25 24

33 25

2

محمداباد

25 32

33 25

روش تحقیق
مراحل اجمالی تحایق به صودت زیر میباشد:
 -استخرا دادههای بادند ی ماهانه و تصحیح نواق

بمادی :دداین تحایق به منظود بودسی وضعیت خشکسالی

دد سطح دشت کاشا از بماد بادند ی  1ایستااه بادا سنشی که دادای دودهی بمادی مشترک از سال (1771-77
تا  )1737 -79استفاده ردید
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 تشکیل سریهای زمانی دد مایاس  iماهه ( :(i = 0،…،3،…،00،…،03سریهای زمانی دد مایاسهای موددبودسی با استفاده از نرم ایزاد  Excelاستخرا

ردید

 برازش توزیع بمادی اما بر سریهای بادند ی حاصل از مرحلة قبل و محاسبة احتماالت تشمعی توزیع اما:سریهای زمانی حاصل از مرحلهی قبل دا با توزیع اما برازش میدهیم
 تغییر شکل هم احتمال توزیع تشمعی اما به نرمال :پس از محاسبهی تابع تشمعی کل ،تغییر شکل هم احتمالیتابع تشمعی اما به متغیر تصادیی نرمال استاندادد ( Zیا  )SPIبا میاناین صفر و وادیانس یک صودت ریت
 استخرا متغیر تصادیی  Zیا  SPIمربوط به هر ماداد بادند ی دد سطوح هماحتمال از منحنی احتماالت تشمعینرمال با استفاده از دابطه زیر
Pi  P
SD

SPI 

 : Piماداد بادند ی دد مایاس  iام
 : Pماداد متوسط بادند ی دد دودهی بماد
 : SDانحرا

معیاد

دد این تحایق با توجه به ماادیر بادند ی ماهانه ،یصلی و ساالنه هر یک از ایستااهها با استفاده از جدول ( )0ماادیر
 SPIاستخرا

ردید ،ب اه وضعیت خشکسالی هر دودهی زمانی با استفاده از جدول مزبودتعیین ردید

برای استخرا ماادیر خشکسالی از برنامه  SPI- SL-6و نرم ایزاد  Excelاستفاده شد و برای هرر ایسرتااه مارداد
میاناین ،میانه ،حداکثر و حداقل بادند ی ،انحرا

معیاد ،ضرریب تغییررات و ضرریب چرولای و دد نهایرت مارادیر

خشکسالی محاسبه شد دد پایا ناشه وسعت خشکسالی ،نحوهی سترش خشکسالی ،وضعیت خشکسرالی دد هرر
منطاه و شدت خشکسالی با استفاده از نرم ایزاد  Arc GISدد طی سالهای مختلف و مایراس مرودد مطالعره تهیره
ردید
جدول ( )0طباات شدت خشکسالی بر اساس (SPIنال از )00
طبقه خشکسالی

مقادیر SPI

کامال مرطوه

>0

خیلی مرطوه

0/33 -0/1

نسیتا مرطوه

0/33 -0

مرطوه مالیم

2/33 -2

خشکسالی مالیم

-2/33-2

خشکسالی متوسط

 -0تا -0/33

خشکسالی شدید

 -0/1تا -0/33

خشکسالی بسیاد شدید

<-0
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نتایج
شکل ( )0نوسانات خشکسالی دا دد دودههای  3،3،00و  03ماهه نشا میدهد شکل مذکود مبین این مطلب است،
که با ایزای

مایاس زمانی مطالعهی خشکسالی (یعنی  3ماهه تا  03ماهه) ،پریودهای با ماادیر مثبت و منفی ،از نظر

تعداد یا یراوانی کاه

ولی از نظر تداوم یا طول مدت خشکسالی ایزای

مییابند نموداد خشکسالی  3ماهه

خشکسالیهای شاخصی دا دد سالهای  33-42 ،31و  43-43نشا می دهد بزددترین بنها  -0510میباشد که
نشا از خشکی حاد میباشد نموداد خشکسالی دد مایاس زمانی  3ماهه نیز خشکسالیهای دخداده دا ،دد چهاد
بازهی زمانی ،یعنی سالهای  43-33،41-30،42-39و هم نین  43-43که شاخ

تر است نشا میدهد باالترین

عدد ثبت شده  -0531میباشد دد مایاس زمانی  00ماهه خشکسالیهایی با ددجات مختلف اتفا ایتاده که باالترین
ب  -0519میباشد که نشا از خشکسالی حاد میباشد نکتهای که دد این نموداد به چشم میخودد تداوم
خشکسالیهای حاد دد  9ماه متوالی است که نشا از شدت خشکسالیهای موجود دادد

شکل ( )0نموداد خشکسالیها و ترسالیهای ایستااه کاشا (نمونه) دد مایاسهای زمانی مودد مطالعه ( 3،3،00و  03ماهه)

 بررسی نقشههای گسترهی خشکسالی در دشت کاشانبا بدست بودد ماادیر  SPIدد هر ایستااه و دد هر مایاس زمانی ( 3،3،00و  03ماهه) ،ناشه مربوطه برا اسرتفاده از
تکنیک نرمایزاد  Arc GISدسم ردید با توجه به شکل ( )9دد مایاس زمانی  3ماهه (از سال ببی  0331به ترتیرب
 3ماه به  3ماه تاسال  )0222بیشترین وسعت خشکسالی ( )%32مربروط بره خشکسرالی حراد ،وضرعیت خشکسرالی
بسیادشدید با شدت ( )-0می باشد که دد مناطق نزدیک کویر هم و نروش ببراد و محمرد ببراد ایرن شررایط نمرود
بیشتری یایته تنها بخ

کوچکی از دشت دادای خشکسالی شدید با شدت ( -0/33تا  )- 0میباشد
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شکل ( )9ناشه وضعیت خشکسالی دد مایاس زمانی  9ماهه دد دشت کاشا

باتوجه به شکل ( ،)9خشکسالی حاد بیشترین وسعت (بری

از  )%32دا بره خرود اختصرا

داده اسرت برره دد

ایستااه برزک خشکسالی از نوع شدیددا نشا می دهد

شکل ( )3ناشهی وضعیت خشکسالی ددمایاس زمانی  3ماهه دد دشت کاشا

دد ناشه خشکسالی  00ماهه ( 00ماه به  00ماه دد سال ببی موددمطالعه) شکل ( )3نیز بخ
دشت ( )%41دادای خشکسالی حاد میباشد

اعظمی ازمساحت
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شکل ( )1ناشهی وضعیت خشکسالی دد مایاس زمانی  3ماهه دد استا

لستا

شکل ( )6ناشهی وضعیت خشکسالی دد مایاس زمانی  00ماهه دد دشت کاشا

شکل ( )7ناشهی وضعیت خشکسالی دد مایاس زمانی  03ماهه دد دشت کاشا
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شکل ( )8ناشهی وضعیت خشکسالی دد مایاس زمانی  34ماهه دد دشت کاشا
جدول ( )1شدیدترین مقادیر استخراج شده  SPIدر مقیاسهای زمانی مورد مطالعه در دشت کاشان
مقیاس زمانی

1

3

28

42

34

3

6

-3782

کاشان

-0503

-0503

-0519

-0531

-0510

-4773

فین

-0533

-0500

-0533

-0500

-0540

-4768

-4788

-0514

-0510

-0593

-0533

-9523

-17.3

-3766

محمدآباد

-0509

-053

-0513

-0533

-959

-476

-3763

برزک

-0549

-0501

-0511

-0543

-953

-4763

-473

بن رود

نام ایستگاه

بحث
بطود کلی دد کل بماد مودد مطالعه و دد تمرامی دودههرای  00 ،3،3و  03ماهره هریچ یرک از منراطق اسرتا ازبرروز
خشکسالی دد اما نبوده است
نتایج بدست بمده قابلیت شاخ

 SPIدد بربودد خشکسالی دد دشت کاشا دا نشا مریدهرد دونرد ررا هرا و

نمودادها برای هر ایستااه و دد هر سال دد دشت کاشا این مودد دا تائید میکند ،چرا که این را ها کامال متاراد
میباشند و دادهها کامال نرمال هستند این مطلب دد تحایاات مک کی و همکادا ( )0339دد ایالت کلررادو بمریکرا
به اثبات دسیده است شاخ

 SPIبر مبنای توزیع اما استواد است بردسیها چه دد این تحایرق و چره دد منرابع

نشا میدهد که بیشتر ایستااههای کشود ماادیر بادش سالیانه بر توزیع اما برازش مناسب دادند مطالعرات جامراه
( ،)0933بذدایشا ( )0940و صفددی ( )0940نیز این مطلب دا تائید میکند
اصوالدد یک دودهی بلندمدت هر قدد مایاس زمانی مودد مطالعه کوتاهتر باشرد شردت خشکسرالی بیشرتر و ترداوم
خشکسالی کمتر خواهد بود و هراندازه مایاس زمانی طوالنی تر باشد تداوم خشکسالی بیشتر خواهد بود این حالرت
به ترتیب ددمایاسهای زمانی  00 ،3 ،3و  03ماهه قابل مشاهده است این نتیشه یری برا نترایج تحایارات صرفددی
( ،)0940بذدایشا ( )0942و محسنی سادوی ( )0940مطابات مینماید
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