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ارائه و ارزيابی شاخص جديد  MRDIدر پايش خشکسالی (مطالعة موردی :حوضة گرگانرود)
3

حسين دهبان ،1کيومرث ابراهيمی* ،2شهاب عراقینژاد

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تهران
 .2دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
 .3استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت1393/5/30 :ـ تاریخ تصویب)1393/9/11 :

چکيده
استفاده از شاخصهای خشکسالی به منظور شناسایی ،پایش ،و جلوگیری از آثار خشکسالی در مقیاسهای مختلف
زمانی و مکانی بسیار مهم است .هدف پژوهش حاضر ارائه و ارزیابی یک شاخص جدید خشکسالی ،به نام  ،MRDIو
مقایسة آن با شاخص  MSPIبر اساس شاخصهای بارش استانداردشدة  SPIو شناسایی خشکسالی )RDI( 1در
مقیاسهای زمانی مختلف با رویکرد آماری  PCAدر حوضة آبریز گرگانرود است .بر اساس نتایج ،شاخص جدید
چندمتغیرة زمانی  MRDIو شاخص چندمتغیرة زمانی  ،MSPIبه دلیل لحاظ متغیرهای زمانی مؤثر ،نسبت به
شاخصهای تکمتغیرة  SPIو  RDIتحلیلهایی دقیقتر و آسانتر دارند .مقایسة نتایج  MRDIو  MSPIبر مبنای آزمون
ناپارامتری کلموگروفـ اسمیرنوف نشان میدهد تفاوتی معنادار بین آنها وجود ندارد و بیش از  90درصد مواقع رفتاری
مشابه دارند .بررسی میزان این تشابه به تکرار این پژوهش در حوضههای معرف دیگر نیاز دارد.
کليدواژگان :تحلیل مؤلفههای اساسی ،خشکسالی ،شاخص چندمتغیرة زمانی.

مقدمه

*1

خشکسالی به منظور کمّیسازی خشکسالی معرفی شدهاند که

خشکسالی پدیدهای است که به صورت مکرر و تقریباً در هر

هر یک قوتها و ضعفهای خود را دارند .از طرفی مشاهده شده

نوع آبوهوایی به وقوع میپیوندد .خشکسالیها را میتوان به

است که بیشتر قارهها در سه دهة اخیر دچار خشکسالی

چهار گروه عمدة هواشناسی ،هیدرولوژی ،کشاورزی ،و اقتصادیـ

شدهاند و این موضوع با افزایش تقاضای آب در برابر منابع

اجتماعی تقسیم کرد .در خشکسالی هواشناسی ،کمبود میزان

محدود آن اهمیت مییابد (.)Mishra and Sing, 2010

بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت برای یک منطقه برآورد

قرارگرفتن بر کمربند خشک جهان و ایجاد شرایط خاص

میشود .در خشکسالی هیدرولوژیکی ،وضعیت بلندمدت

آبوهوایی باعث نمایانشدن پدیدة خشکسالی در کشور ایران

جریانهای رودخانهای و آبهای زیرزمینی و دیگر منابع برآورد

شده است (

Iranian Forests, Range and Watershed

میشود .در خشکسالی کشاورزی ذخیرة رطوبتی خاك در طول

 .)Management Organization, 2004بنابراین ،استخراج

فصل رشد بررسی میشود .طبیعتاً ،یافتههای علمی هر یک از

شاخصهای خشکسالی در هر ناحیه باید با احتیاط و دقت

خشکسالیهای فوق در بررسی خشکسالی اقتصادیـ اجتماعی

بیشتری صورت گیرد تا پایش و کمّیسازی خشکسالی دقیقتر

به کار میرود ( .)Wilhite and Galantz, 1985یکی از روشهای

انجام شود .مثالً در بررسی شاخص  ،SPIبه منزلة شاخصی رایج

پایش و کمّیسازی خشکسالی استفاده از شاخصهای

در پایش خشکسالی ،مشخص میشود محاسبة این شاخص

خشکسالی است .ولی باید دقت شود یک شاخص خشکسالی

برای مناطقی که سری زمانی بارندگی آنها دارای مقادیر زیادی

قادر به کمّیسازی خشکسالی برای دورههای زمانی مختلف

صفر باشد (مناطق خشک) دچار مشکل میشود .چون در

است ( .)Panu and Sharma, 2002تعداد زیادی از شاخصهای

محاسبة این شاخصْ اغلب دادههای بارندگی نسبت به توزیع
احتماالتی گاما برازش دارند ،با وجود مقادیر صفر در سری

* نویسندة مسئول:

Ebrahimik@ut.ac.ir
1. Reconnaissance Drought Index

زمانی بارندگی ،باعث ایجاد چولگی به راست دادهها میشود که
این خود سبب ایجاد خطا در استخراج توزیع احتماالتی مناسب
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خواهد شد ( .)Mishra and Sing, 2010همچنین این شاخصها

چندمتغیره و انتخاب مناسبترین شاخص نسبت به شاخصهای

باید در مقیاسهای زمانی مختلف محاسبه و بررسی شوند .از

تکمتغیره آسانتر است .در شاخصهای تکمتغیره ممکن است

این رو ،باید توجه داشت عدم آگاهی از مقیاس زمانی مناسب و

دو شاخص خشکسالی در مقیاس زمانی مختلف همبستگی باال

محاسبة شاخص خشکسالی در چندین مقیاس زمانی ممکن

Shamsnia

و پایین از خود نشان دهند .مثالً در پژوهشی که

( Bazrafshan et

( )2014در زمینة مقایسة شاخص  RDIو  SPIانجام داد به این

 .)al, 2014برای حل این مسئله میتوان از تکنیکهایی چون

نتیجه رسید که با افزایش طول بازة زمانی همبستگی بین این

جهت ارائة شاخهای

دو شاخص کم میشود و در مقیاسهای زمانی کوچکتر

خشکسالی مناسب در مقیاسهای مختلف زمانی کمک گرفت.

همبستگی باالتری وجود دارد .با وجود این ،مقایسة این دو

 PCAروشی مناسب برای شناسایی الگوهای زمانی و مکانی در

شاخص اندکی دشوار میشود که شاخص چندمتغیرة زمانی با

دادههای هواشناسی است ( PCA .)Smit, 2002برای کاهش

لحاظ اثر همة مقیاسهای زمانی بررسیشده به صورت ترکیبی

ابعاد مسئله استفاده میشود و از ترکیبهای خطی مختلف (به

خطی این مشکل را برطرف میکند.

است باعث سردرگمی هنگام تحلیل نتایج شود
تحلیل مؤلفههای اساسی ))PCA

1

تعداد ابعاد مسئله) تشکیل شده است .این ترکیبهای خطی از
محاسبة بردار ویژه و مقادیر ویژه ،که از ماتریس همبستگی

مواد و روشها

استفاده میکند ،به دست میآید .بردارهای ویژه میزان

موقعيت جغرافيايی منطقة مطالعهشده

همبستگی بین دادهها و ترکیبات خطی متناظر با آنها از سری

حوضة آبریز گرگانرود ،واقع در استان گلستان ،در بخش جنوب

Bonaccorso

شرقی دریای خزر قرار دارد و در تقسیمبندی کلی هیدرولوژی

 )2003( et alدر پژوهشی در زمینة تغییرات مکانی خشکسالی،

ایران بخشی از حوضه آبریز دریای خزر به حساب میآید .این

PCA

حوضه در محدودة طول جغرافیایی ́ 54-̊ 00تا  56-̊ 29شرقی و

استفاده کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد در منطقة

عرض جغرافیایی́  36̊ 36تا́  37̊ 47شمالی واقع شده است و از

مطالعهشده تنوع آبوهوایی منسجمی با تمایل به سمت خشکی

شمال و شرق به حوضة رودخانة اترك و از جنوب به حوضههای

وجود دارد؛ طوری که این منطقه سه نوع آبوهوای مختلف

آبریز کویر نمک و از جنوب غربی به حوضة رودخانة نکا محدود

دارد )2014( Bazrafshan et al .شاخص خشکسالی  SPIرا در

میشود .در شکل  1موقعیت حوضه در کل کشور میآید

نقاط مختلف ایران ،در مقیاسهای زمانی مختلف ،با بهکارگیری

(.)Jamab, 2005

زمانی را نشان میدهند (.)Martins et al, 2012

با استفاده از شاخص  ،SPIدر سیسیل ،از روش آماری

روش تحلیل مؤلفههای اساسی بررسی کردند و به شاخصی

مساحت این حوضه حدود  13061کیلومتر مربع است.

جدید ،به نام بارش استانداردشدة چندمتغیره ( ،2)MSPIدست

حدود  59/5درصد آن را مناطق کوهستانی تشکیل میدهد و

یافتند که ضمن لحاظکردن بازههای مختلف زمانی در خود

 40/5درصد دیگر شامل کوهپایه و دشت است که مناطق

(کاهش ابعاد مسئله) مقایسة شاخصهای خشکسالی به صورت

شمالی و غربی حوضه را شامل میشود .شهرهای کردکوی،

چندمتغیره را راحتتر و دقیقتر از شاخصهای تکمتغیره کرده

گرگان ،بندرترکمن ،آققال ،گنبدکاووس ،علیآباد ،مینودشت ،و

است .در پژوهش حاضر هدف اصلی ارائه و ارزیابی شاخص
جدید چندمتغیرة  3MRDIبه روش  PCAو مقایسة آن با
شاخص  MSPIبر مبنای شاخصهای متداول  SPIو  RDIاست.
به عبارت دیگر ،هدف این پژوهش ارزیابی دو شاخص
خشکسالی  RDIو  SPIدر حالت چندمتغیره در حوضة آبریز
گرگانرود است .در این حالت تصمیمگیری بر اساس شاخص
1. Principal Components Analysis
2. Multivariate Standardized Precipitation Index
3. Multivariate Reconnaissance Drought Index

آزادشهر در این حوضه قرار دارند .همچنین ،بر اساس تقسیمات
بهعملآمده ،این حوضه دو دشت به نامهای گرگانـ گنبد و
رباطـ قرهبیل دارد .در پژوهش حاضر ،از بین ایستگاههای
هواشناسی موجود در منطقه هفت ایستگاه ارازکوسه،
بهلکهداشلی ،تمرگرگان ،تیرتاش ،رامیان ،سدّ گرگان ،و
غفارحاجی جهت تهیة مقادیر سریهای زمانی بارندگی و نسبت
بارندگی به تبخیرـ تعرق پتانسیل در یک دورة چهل و یک ساله
( 1350تا  )1390انتخاب شد .مشخصات این ایستگاهها در
جدول  1میآید.

دهبان و همکاران :ارائه و ارزيابی شاخص جديد  MRDIدر پايش خشکسالی...
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شکل  .1موقعيت جغرافيايی منطقة مطالعهشده ،حوضة آبريز گرگانرود
جدول  .1مشخصات جغرافيايی و هواشناسی ايستگاههای استفادهشده در حوضة گرگانرود

ردیف

نام ایستگاه

1
2
3
4
5
6
7

ارازکوسه
بهلکهداشلی
تمرگرگان
تیرتاش
رامیان
سدّ گرگان
غفارحاجی

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

درجه

دقیقه

درجه

دقیقه

55
54
53
53
55
54
54

9
48
30
43
8
44
8

37
37
37
36
37
37
36

14
3
30
44
1
12
60

ارتفاع از سطح
دریا (متر)

نوع دادة
استفادهشده

متوسط درازمدت
بارش سالیانه
(میلیمتر)

متوسط درازمدت
دمای سالیانه
(سانتیگراد)

34
24
134
12
200
12
-22

بارش و دما
بارش و دما
بارش و دما
بارش و دما
بارش و دما
بارش و دما
بارش و دما

459
430
524
594
855
338
452

216
206
216
120
218
203
207

(رابطة )1

شاخص خشکسالی بارش استانداردشده

این شاخص را  )1993( Mckee et alارائه کردند .این شاخص بر
اساس تفاوت بارش از میانگین برای یک مقیاس زمانی مشخص
و سپس تقسیم آن بر انحراف معیار به دست میآید و یگانه
فاکتور مؤثر در محاسبة آن متغیر بارندگی است .این شاخص در
مقیاسهای زمانی مختلف محاسبه میشود .شاخص بارش
استانداردشده بر اساس احتمال بارش برای هر بازة زمانی
محاسبه میشود و به منظور هشدار اولیه و پایش شدت
خشکسالی اهمیت زیادی دارد .این شاخص برای کمّیکردن
کمبود بارش در بازههای زمانی چندگانه طراحی شده است.
مقدار شاخص  SPIبر اساس ارتفاع بارش تجمعی ( )Rikبرای
دورة مبنای  kمربوط به  iسال هیدرولوژیکی با رابطههای  1و 2
به دست میآید ( McKee et al,1993; Cancelliere et al,
.)2007

 1,2,3,4,5,6

(رابطة )2

,

 1,2,..., N

,

 1,2,..., N

,

Rik  Rk
SDk

P

ij

SPI 

Rik 

j 1

 SPIشاخص خشکسالی بارش استانداردشده N ،تعداد
سالهای دارای آمار Pij ،بارندگی ماه jام در سال iام (به عبارت
دیگر معادل عددی بارش نسبت به توزیعی که به آن برازش داده
شده است) R k ،و  Rikو  SDkنیز به ترتیب میانگین و ارتفاع
و انحراف معیار بارندگی تجمعی در سال iام برای دورة مبنا  kدر
کل سالهای آماری است .مقادیر  kبیانگر دورههای زمانی ،2 ،1
 48 ،24 ،12 ،9 ،6 ،3ماهه است .روشی که برای محاسبة SPI
در این پژوهش استفاده شد روش برازش توزیع روی دادههای
بارش است که در ادامه به آن پرداخته میشود .در جدول 2
طبقهبندی شدت خشکسالی بر اساس شاخص  SPIمیآید
(.)McKee et al, 1993

جدول  .2طبقهبندی شدت خشکسالی بر اساس شاخص SPI

SPI

بزرگتر یا مساوی 2

 1/5تا 1/99

 1تا 1/49

شدت خشکسالی مرطوب خیلی شدید

رطوبت زیاد

نسبتاً مرطوب

شاخص شناسايی خشکسالی

شاخص  RDIرا  )2007( Tsakiris et alارائه کردند و در سطح
حوضههای آبریز محاسبه میشود .مزیت این شاخص در

 -./99تا  -1/49 ./99تا  -1/99 -1تا -1/5
نزدیک نرمال نسبتاً خشک

خشکی زیاد

کوچکتر یا مساوی -2
خشکی خیلی شدید

دخالتدادن فاکتور اقلیمی تبخیرـ تعرق پتانسیل عالوه بر
فاکتور بارندگی است .این شاخص از برازش تابع توزیع
احتماالتی (معموالً لوگ نرمال) بر مقادیر نسبت بارش به تبخیرـ
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Tsakiris

تعرق پتانسیل و استانداردکردن آن به دست میآید (
 .)et al, 2007مراحل محاسبة  RDIدر پی میآید:
ابتدا با استفاده از مقادیر نسبت بارندگی به تبخیرـ تعرق
پتانسیل ( ،)ET0مقادیر اولیة  α0برای هر بازة زمانی دلخواه (در
اینجا سالهای مختلف) با رابطة  3به دست میآید ( Tsakiris
:)et al, 2007
(رابطة )3
12

P

ij

 1,2,...,12

,

j 1
12

, i  1,2,..., N
ij

 PET

 0 (i ) 

j 1

 Pijو  PETijبه ترتیب مقادیر باران و تبخیرـ تعرق
پتانسیل ماه jام از سال iام است .پارامتر  Nبرابر تعداد سالهایی
است که آمار دارد .روش پیشنهادشده برای محاسبة تبخیرـ
تعرق پتانسیل در مناطق مرطوب روش تورنتـ وایت است که از
دادههای دمای میانگین استفاده میکند .در گام بعدی مقادیر
 RDIنرمالشده ( )RDInبا استفاده از مقادیر  α0برای سالهای
مختلف با رابطة  4محاسبه میشود (:)Tsakiris et al, 2007
(رابطة )4

)  0 (i
1
0

RDI n (i ) 

  0میانگین حسابی مقادیر  α0در سالهای مورد نظر
است.
در گام سوم برای محاسبة شاخص  RDIمحاسبة مقادیر
 RDIاستانداردشده ( )RDIstبا رابطة  5به دست میآید:
(رابطة )5

y (i )  y

̂ y

RDI st (i ) 

 yبرابر است با مقدار  α0بر توزیع احتمالی که نسبت به
آن بیشترین برازش را دارد .به این ترتیب  yو  ˆ yبه ترتیب
میانگین و انحراف معیار مقادیر  yدر سال iام است .مقادیر
طبقهبندی  RDIاستانداردشده مشابه طبقهبندیای است که
 )1993( Mckee et alبرای شاخص ( SPIجدول  )2ارائه
کردهاند (.)Tsakiris et al, 2007
اصل انتقال هماحتمال

بهترین حالت انتقال یک متغیر از یک توزیع آماری به توزیعی
دیگر انتقال هماحتمال است؛ که در آن احتمالهای کمتر یا
مساوی دو متغیر از دو توزیع با هم برابر فرض میشوند
( .)Karamouz and Araghinejad, 2005در این پژوهش نیز
روش محاسبة  SPIو  RDIبر اساس برازش توزیع احتماالتی
مناسب به ترتیب نسبت به دادههای بارش و دادههای نسبت
بارش به تبخیرـ تعرق پتانسیل و اصل انتقال هماحتمال است.

در بخش نتایج ،شکلهای  2و  3به ترتیب چگونگی تبدیل
توزیع احتمال گاما به توزیع نرمال استانداردشده و چگونگی
تبدیل توزیع احتمال ویبول به توزیع نرمال استانداردشده
میآید.
معرفی و محاسبة شاخص خشکسالی  MRDIو MSPI

SPI

برای محاسبة  MRDIو  MSPIداشتن سری زمانی  RDIو
در مقیاس زمانی مختلف ضروری است .مقادیر  SPIو  RDIبر
اساس برازش بهترین توزیع احتماالتی به ترتیب روی دادههای
بارش و نسبت بارش به تبخیرـ تعرق پتانسیل (برای سریهای
زمانی  SPIو  RDIدر هر مقیاس زمانی بهترین توزیع انتخاب
شد) و اصل انتقال هماحتمال در نرمافزار متلب ()2009
محاسبه شد .شاخص جدید  MRDIو شاخص  MSPIبر اساس
 SPIو RDIهای محاسبهشده در دورهای چهل و یک ساله
(1350ـ  )1390در مقیاسهای زمانی  24 ،12 ،9 ،6 ،3ماهه در
نرمافزار  XLSTATبه روش  PCAمحاسبه میشود.
تحليل مؤلفههای اساسی ()PCA

عملگر  PCAهمبستگی دوبهدوی متغیرها را بررسی میکند
(این همانند تشکیل یک فضای چندبعدی از متغیرهاست ،که
اصطالحاً ابر چندبعدی نامیده میشود) که خروجی آن ترکیب
خطی  kمتغیر اصلی است .رابطة  6فرمول محاسبة هر یک از
ترکیبات خطی را نشان میدهد (:)Bazrafshan et al, 2014
k

(رابطة )6

 1,2,3,4

ei j X k ,



PC i  E iT X 

j 1

i PCiامین ترکیب خطی اساسیi E iT ،امین بردار ویژه
(وزنهای متغیرهای اساسی)k X k ،امین متغیر اساسی ،و eij
kامین مؤلفه از iامین بردار ویژه است PCA .سه ویژگی اصلی
دارد (:)Sharma, 1996
 ترکیبات خطی متعامدند (ناهمبستهاند).
 تعداد ترکیبات خطی (  ) PCiبا تعداد متغیرهای مسئله
برابرند.
 اولین ترکیب خطی استخراجشده (  ) PC1بیشترین درصد
واریانس کل متغیرها را به خود اختصاص میدهد (به
عبارت دیگر ،بهترین ترکیب خطی است).
قبل از اینکه عملگر  PCAصورت گیرد باید مطمئن شد
همبستگی معناداری بین متغیرها وجود دارد .این میزان
همبستگی با آزمون کرویت بارتلتس 1مطابق رابطة  7سنجیده
میشود (:)Snedecor et al, 1989
1. Bartletts
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 Kتعداد متغیرها با  niتا  SPIیا  Si 2 ،RDIواریانس
SPIها و RDIها ،و  Nمجموع  niهاست  2 .بهدستآمده با
رابطة  6دارای توزیع کایاسکوئر است .اگر همبستگی بین
متغیرها معنادار باشد ،میتوان مقادیر ویژه و بردار ویژة متناظر
با هر یک از ترکیبهای خطی را با رابطة  8محاسبه کرد:
C  I  0

(رابطة )8

 Cماتریس همبستگی بهدستآمده از ماتریس سری زمانی
 SPIیا  RDIبرای هر مقیاس زمانی λ ،مقدار ویژه برای هر بازة
زمانی ،و  Iماتریس یکه است .مؤلفههای بردارهای ویژة متناظر با
مقادیر ویژة ضریب (وزن) متغیرهای اساسی را در هر یک از
ترکیبهای خطی تشکیل میدهند .در اکثر مواقع فقط  PC1به
منزلة قویترین ترکیب خطی انتخاب میشود .بعد از محاسبة
 PC1با بردن آن در رابطة  9تبدیل به نرمال استاندارد با میانگین
صفر و انحراف معیار  1میشود (.)Bazrafshan et al, 2014
PC1 ym

(رابطة )9



SD1m

PC1 ym  P C1m
SD1m

Z1 ym 
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 Z1 ymمقدار استانداردشدة  PC1در سال yام و در مقیاس
زمانی mام P C1m ،میانگین  PC1برای بازة زمانی mام ،و
 SD1mانحراف معیار  PC1در بازة زمانی mام است .مقدار
 P C1mناچیز است و میتواند از معادلة  7حذف شود
( .)Keyantash and Dracup, 2004مقادیر استانداردشدة PC1
معادل با  MRDIیا  MSPIاست که طبقهبندی خشکسالی
آنها مطابق طبقهبندی  RDIو  SPIاست.

يافتهها و بحث
معموالً مقادیر مربوط به بارندگی و سایر پارامترهای هواشناسی،
مثل بارش و تبخیر و دما ،توزیع نرمال ندارند .از این رو ،این
دادهها میتوانند از توزیع احتماالتی خاصی تبعیت کنند.
بنابراین ،همانطور که گفته شد ،قبل از محاسبة شاخص
خشکسالی  MRDIو  MSPIباید توزیع احتماالتی هر یک از
پارامترهای ورودی آنها (بارندگی برای محاسبة  SPIو نسبت
بارندگی به تبخیرـ تعرق پتانسیل برای محاسبة  ،)RDIکه
بهترین برازش را داشته باشد ،جهت محاسبة  SPIو RDI
مشخص شود .جهت انتخاب بهترین توزیع ،دادههای بارندگی و
نسبت بارندگی به تبخیرـ تعرق پتانسیل در مقیاسهای زمانی
مختلف وارد نرمافزار  Easyfitشدند و بر اساس آزمون
کلموگروفـ اسمیرنوف ارزیابی شدند .نتایج انتخاب بهترین
توزیع تا شش توزیع برتر به طور خالصه برای ایستگاه سدّ
گرگان در مقیاس زمانی  3ماهه در جدولهای  3و  4میآید.

جدول  .3رتبهبندی توزيعهای آماری نسبت به دادههای بارندگی در مقياس زمانی سهماهه برای ايستگاه سدّ گرگان

توزیع
سدّ گرگان

گاما

توزیع مقادیر حدّ

ویبول

لوگ نرمال

جانسونSB

پیرسون

P-value

0/993

0/988

0/986

0/984

0/977

0/964

رتبه

1

2

3

4

5

6

جدول  .4رتبهبندی توزيعهای آماری نسبت به دادههای نسبت بارندگی به تبخيرـ تعرق پتانسيل در مقياس زمانی سهماهه برای ايستگاه سدّ گرگان

توزیع
سدّ گرگان

ویبول
P-value

رتبه

بور

0/906 0/916
1

2

با توجه به جدولهای  3و  4بهترین توزیع برای سری 3
ماهة بارش و نسبت بارش به تبخیرـ تعرق پتانسیل ایستگاه سدّ
گرگان با بیشترین مقدار  P-valueبه ترتیب توزیع گاما و ویبول
است .برای سایر ایستگاهها نیز در مقیاسهای زمانی مختلف
دادهها بهترین توزیع برازش دادهشده مشخص شد .شاخصهای
 SPIو  RDIبرای مقیاس زمانی  24 ،12 ،9 ،6 ،3ماهه به روش

توزیع مقادیر حدّ
0/812
3

گاما

پیرسون

0/799 0/801
4

5

جانسون SB

0/791
6

انتخاب بهترین توزیع و اصل انتقال هماحتمال در نرمافزار متلب
( )2009محاسبه شد و همبستگی دوبهدوی SPIها با یکدیگر و
RDIها با یکدیگر به طور جداگانه در نرمافزار  XLSTATبه
دست آمد .نتایج برازش بهترین توزیع و اصل انتقال هماحتمال و
همچنین همبستگی بین متغیرها (SPIها و RDIها) به صورت
گرافیکی در شکلهای  2تا  5میآید.
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شکل  .2انتقال هماحتمال از توزيع گامای تجمعی مقادير بارش سهماهه به توزيع نرمال استانداردشده ( )SPIدر ايستگاه غفارحاجی

شکل  .3انتقال هماحتمال توزيع ويبول تجمعی مقادير نسبت بارش به تبخيرـ تعرق پتانسيل سهماهه به توزيع نرمال استانداردشده ( ،)RDIايستگاه
غفارحاجی

شکلهای  2و  3اصل انتقال هماحتمال برای ایستگاه
غفارحاجی را نشان می دهد که به ترتیب منجر به محاسبة SPI
و  3 RDIماهه شده است .مثالً ،در شکل  2مقدار بارش 544/4
میلیمتر با احتمال تجمعی 0/858روی توزیع گاما با انتقال به

توزیع نرمال استانداردشده معادل  SPIبا مقدار  1/074و احتمال
 0/858است .این کار برای سایر ایستگاهها در مقیاسهای زمانی
مختلف انجام شد و سریهای مختلف  SPIو  RDIبرای محاسبة
شاخصهای چندمتغیره به دست آمد.

نمودار عنکبوتی
SPI3

SPI6

SPI9
SPI24

SPI12

نمودار عنکبوتی
RDI3

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

RDI6

SPI24

RDI9

SPI12
SPI9

SPI6

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

SPI3

شکل  .4همبستگی بين شاخص  SPIدر بازة زمانی مختلف ،ايستگاه سدّ گرگان

در شکلهای  4و  5مقادیر همبستگی متغیرها ( SPIو
 RDIدر مقیاس زمانی مختلف) نسبت به هم رسم شده است.
مثالً ،میزان همبستگی بین  RDI6و  ،RDI3با توجه به شکل ،5
تقریباً برابر  0/8است .برای تعیین معناداربودن این میزان

RDI24

RDI12

RDI24

RDI12
RDI9

RDI6

RDI3

شکل  .5همبستگی بين شاخص  RDIدر بازة زمانی مختلف ،ايستگاه سدّ گرگان

همبستگی جهت بررسی امکان انجامدادن  PCAروی دادهها ،از
آزمون بارتلتس روی مقیاس زمانی مختلف مقادیر  SPIو RDI
استفاده شد .نتایج این آزمون ،که مبتنی بر توزیع کایاسکوئر
است ،در جدول  5برای همة ایستگاهها میآید.
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جدول  .5نتايج آزمون بارتلتس بين مقادير  SPIدر مقياسهای زمانی مختلف با يکديگر و مقادير مختلف  RDIدر سطح %5
ارازکوسه

بهلکهداشلی

تمرگرگان

تیرتاش

رامیان

سدّ گرگان

غفارحاجی

ایستگاه
p-value

<0/0001

<0/0001

<0/0001

<0/0001

<0/0001

<0/0001

<0/0001

کایاسکوئر جدول
کایاسکوئر محاسبهشده SPI
کایاسکوئر محاسبهشده RDI

18/30
126/72
111/20

18/30
192/21
175/30

18/30
200/99
184/90

18/30
215/96
202/44

18/30
218/47
244/67

18/30
197/53
192/74

18/30
172/40
140/10

در جدول  5مقادیر کایاسکوئر محاسبهشده در همة
(حد بحرانی) است .از این رو،
ّ
ایستگاهها بیشتر از مقدار جدول
همبستگی بین SPIها در مقیاسهای زمانی مختلف و نیز بین
RDIها در مقیاسهای زمانی مختلف برای همة ایستگاهها
معنادار است .بنابراین ،میتوان  PCAرا روی سریهای زمانی
مختلف از  SPIو  RDIدر همة ایستگاهها انجام داد .مقادیر ویژه

و بردار ویژة هر یک از ترکیبات خطی ( PC1تا  )PC5با استفاده
از ماتریس همبستگی در نرمافزار  XLSTATمحاسبه و مشخص
شد بیشترین تغییرات متغیرها (بازههای زمانی مختلف) را PC1
توجیه کرده است .در شکلهای  6و  7میزان واریانس تجمعی و
مقادیر ویژه در برابر ترکیبهای خطی در ایستگاه سدّ گرگان
میآید.

Scree plot
3

80

3

2

40

1

20
0

مقادير ويژه

60

100

4

0
PC5

PC4

PC3

PC2

ترکيب َخطی

PC1

60

2

40

1

20
0

مقادير ويژه

درصد واريانس تجمعی

80

4

درصد واريانس تجمعی

100

Scree plot

0
PC1 PC2 PC3 PC4 PC5
ترکيب خطی

شکل  .6نمودار تغييرپذيری و مقادير ويژه نسبت به  PCبرای شاخص ،RDI

شکل  .7نمودار تغييرپذيری و مقادير ويژه نسبت به  PCبرای شاخص ،SPI

ايستگاه سدّ گرگان

ايستگاه سدّ گرگان

همانطور که در شکلهای  6و  7مشاهده میشود،
بیشترین تغییرپذیری متغیرها (بیشتر از  %80برای  SPIو بیش
از  %60برای  )RDIو بیشترین مقدار ویژه مربوط به  PC1است.
بنابراین PC1 ،جهت محاسبة  MSPIو  MRDIانتخاب شد .البته
در مواردی که تغییرپذیری سایر ترکیبات خطی (معموالً )PC2
نیز زیاد باشد ،باید ترکیبات خطی بر اساس  PC1و PC2
محاسبه شود؛ در غیر این صورت باعث ایجاد خطا در تحلیل
نتایج میشود .در این پژوهش فقط  PC1انتخاب شد .زمانی که

گفته میشود  PC1تغییرپذیری دادهها را بهتر توجیه میکند به
این معناست که رفتار و کشیدگی دادهها با راستای خط حاصل
از  PC1همبستگی بیشتری دارد .این موضوع در شکل  8برای
یک مسئلة فرضی دومتغیره نشان داده میشود .همانطور که در
شکل  8مشاهده میشود ،کشیدگی و تغییرات دادهها بیشتر در
جهت  PC1است و تغییرات و کشیدگی در جهت  PC2کمتر
دیده میشود .بنابراین PC1 ،این مثال بهتر میتواند رفتار دادهها
را نسبت به  PC2شبیهسازی کند.

شکل  .8تطابق رفتاری دادهها نسبت به دو ترکيب خطی  PC1و  PC2برای دو متغير فرضی  1و 2
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ﺏBiplot-

ﺍﻟﻒBiplot-
RDI3

ترکيب خطی دوم)(9.53 %

SPI3

0.5

-0.1

0.2

-0.1

RDI9
RDI12

-0.4

SPI24

0.5

RDI6

0.2

SPI6

ترکيب خطی دوم)(19.34 %

0.8

SPI12
SPI9

0.8

-0.4

RDI24

-0.7

-0.7
-1.0

-1.0
-1.0 -0.7 -0.4 -0.1 0.2 0.5 0.8

-1.0 -0.7 -0.4 -0.1 0.2 0.5 0.8

ترکيب خطی اول)(68.80 %

ترکيب خطی اول)(80.75 %

شکل  9.الف) نمودار  Biplotبرای شاخص SPI؛ ب) نمودار Biplotبرای شاخص  ،RDIايستگاه سدّ گرگان

MSPI

وتک متغيرهSPI

سال

3.5
2.0
0.5
-1.0
-2.5
-4.0

شاخص چند متغيره

1390

1385

1365

1360

جهت مقایسة شاخص جدید  MRDIبا شاخص  ،MSPIابتدا
جداگانه هر یک از این شاخصهای چندمتغیرة زمانی با مقادیر
پایة خود ( RDIو  )SPIدر مقیاس زمانی  24 ،12 ،9 ،6 ،3ماهه
مقایسه میشود .نتایج به صورت گرافیکی در شکلهای  10و
 11میآید.

1355

1380

مقايسة  MRDIبا  MSPIمبنی بر  RDIو SPI

1350

1375

برای نشاندادن میزان همبستگی هر یک از  SPIو
در مقیاسهای زمانی مختلف نسبت به  PC1و  ،PC2نمودار
 ،Biplotکه درصد تغییرات  PC1در مقابل  PC2را برای متغیرها
نشان میدهد ،برای نمونه ،در ایستگاه سدّ گرگان در شکل 9
رسم میشود.
در شکل  9مشاهده میشود که  RDIو  6 SPIو  9و 12
ماهه بیشترین همبستگی و  RDIو  3 SPIو  24ماهه کمترین
همبستگی را نسبت به  PC1از خود نشان دادهاند .سایر
ایستگاهها به جز دادههای  RDIایستگاه غفارحاجی رفتاری
مشابه ایستگاه سدّ گرگان داشتهاند .بنابراین ،برای شکلهای  8و
 9میتوان نتیجه گرفت که نوسانات در مقیاسهای زمانی
کوچک ( 3ماهه) و بزرگ ( 24ماهه) بیشتر از مقیاسهای زمانی

1370

RDI

میانی (  6و  9و  12ماهه) و همبستگی در سری زمانی  6و  9و
12ماهه بیشتر است .بعد از محاسبة  ،PC1مقادیر آن باید به
نرمال استاندارد تبدیل شود که معادل با شاخصهای چندمتغیرة
زمانی ( MRDIو  )MSPIخواهد بود .طبقهبندی خشکسالی بر
اساس شاخص جدید  MRDIو شاخص  MSPIهمانند
طبقهبندی  SPIجدول  2است.

SPI

ﻣﺘﻐﻴﺮﻩRDI
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شکل  .10سری زمانی  SPIبرای مقياس زمانی  3تا  24ماهه (ناحية هاشور) و سری زمانی  MSPIدر ايستگاه سدّ گرگان (1350ـ )1390
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شکل  .11سری زمانی  RDIبرای مقياس زمانی  3تا ( 24ناحية هاشور) و سری زمانی  MRDIدر ايستگاه سدّ گرگان (1350ـ )1390

دهبان و همکاران :ارائه و ارزيابی شاخص جديد  MRDIدر پايش خشکسالی...

MSPI

شکلهای  10و  11نشان میدهد  MRDIو
نوسانات و دورههای خشکسالی و ترسالی را همانند  RDIو SPI
ارائه میکنند؛ با این تفاوت که شدت خشکسالی در
شاخصهای چندمتغیرة زمانی کمتر است .این موضوع موجب
میشود خشکسالی یا ترسالی با شدتهای کم در شاخصهای
چندمتغیرة زمانی دیده نشود .در برخی موارد دیده میشود
مقادیر  MSPIو  MRDIاز مرز  SPIو  RDIتجاوز کرده که دلیل
آن میتواند خطاها و لحاظنکردن ترکیبات خطی دیگر ()PC2
باشد .یکی از مزیتهای شاخصهای چندمتغیرة زمانی
درنظرگرفتن اثر همة متغیرها (مقیاس زمانی مختلف در این
پژوهش) در مقایسه و تصمیمگیری است؛ طوری که شاخص
چندمتغیره در هر زمان به صورت یک عدد بیان میشود .در
حالی که شاخص تکمتغیره در هر زمان به صورت یک بازه
(ناحیة هاشور در شکلهای  10و  )11بیان میشود .به عبارت
دیگر شاخص چندمتغیرة زمانی  MRDIو  MSPIبه نحوی نقش
میانگین پیشرفته از شاخصهای  RDIو  SPIرا دارند و به جای
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اینکه در یک زمان یک بازة اعداد از شاخصهای خشکسالی در
مقیاسهای زمانی مختلف داشته باشیم ،فقط یک عدد (مقدار
شاخص چندمتغیرة زمانی) در آن زمان را ارائه میدهد .مثالً ،در
شکل  11مقدار عددی شاخص ( RDIتکمتغیره) در سال
1355تقریباً در محدودة  -1تا  1/7قرار دارد؛ در صورتی که
شاخص ( MRDIچندمتغیره) عددی نزدیک به  0را نشان
میدهد .از این رو ،کمّیسازی و پایش خشکسالی به صورت
چندمتغیره و تصمیمگیری بر اساس آن راحتتر است.
جهت ارزیابی  ،MRDIاین شاخص با شاخص چندمتغیرة
زمانی ( MSPIارائهشده از سوی ))2014( Bazrafshan et al
مقایسه شد .در این پژوهش برای مقایسة آماری دو شاخص
 MRDIو  MSPIاز آزمون ناپارامتری کلموگروفـ اسمیرنوف
استفاده شد و نتایج نشان داد که سری زمانی  MSPIو MRDI
با اطمینانپذیری بیش از  90درصد در همة ایستگاهها شبیه
هماند .نتایج این آزمون ،برای نمونه ،به صورت گرافیکی در شکل
 12برای ایستگاه سدّ گرگان میآید.

توزيع تجمعی MRDIو MSPI
1
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شکل  .12سری زمانی تجمعی  MSPIو  MRDIدر ايستگاه سدّ گرگان (1350ـ )1390

همانطور که در شکل  12دیده میشود ،در اکثر موارد
رفتار این دو شاخص در این ایستگاه طی دورة آماری  1350تا
 1390شبیه هم بوده است؛ جز در برخی موارد که دلیل آن
میتواند لحاظکردن تبخیر در محاسبة  RDIیا به عبارتی
 MRDIباشد .برای تشخیص اینکه در منطقة مطالعهشده کدام
شاخص بهتر عمل میکند ،از یک فرضیه به نام سنجة کارآمد
برای پایش خشکسالی استفاده شد ( Khalili and Bazrafshan,
 .)2003در این فرضیه کمینة مقدار بارندگی طی یک دورة
بلندمدت اقلیمی منعکسکنندة خشکسالی هواشناسی بسیار
شدید یا شدیدی است که در منطقه اتفاق افتاده است .طبق این
فرضیه ابتدا کمینة مقادیر بارندگی در طول دورة آماری

استخراج و با شاخصهای  MRDIو  MSPIارزیابی شد .در
جدول  6مقادیر کمینة بارش و سال وقوع آن همراه وضعیت
جوی از دیدگاه شاخصهای خشکسالی نامبرده میآید.
ّ
با توجه به مقادیر جدول  ،6در همة ایستگاههای
بررسیشده مقادیر دو شاخص  MRDIو  MSPIدر محدودة
خشکسالی شدید و خشکسالی خیلی شدید قرار گرفتهاند و
هر دو نتایجی شبیه هم ارائه کردهاند؛ با این تفاوت که شاخص
 MRDIدر برخی موارد شدت خشکسالی را اندکی بیشتر از
 MSPIنشان داده است .از این رو ،میتوان گفت  MRDIبیشتر
با واقعیت تطابق دارد .نتایج پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش
 )2012( Shokohiانطباق دارد .نتایج تحقیق وی نشان داد
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SPI

شاخص  RDIدر خشکسالیهای شدید نسبت به شاخص
حساسیت بیشتری دارد و موفقتر از آن عمل میکند .در شکل
 13نیز سری زمانی  MSPIو  MRDIدر ایستگاه غفارحاجی ،که

بیشترین تطابق این دو شاخص را نسبت به سایر ایستگاهها
نشان داد ،میآید.

جدول  .6مقادير کمينة بارش و سال وقوع آن همراه مقادير شاخصهای خشکسالی متناظر با آن

ایستگاه
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شکل  .13سری زمانی  MSPIو  MRDIدر ايستگاه غفارحاجی با بيشترين تطابق با هم

همانطور که در شکل  13مشاهده میشود ،سری زمانی
 MSPIو  MRDIرفتاری مشابه یکدیگر دارند .با توجه به نتایج
این پژوهش ،در استان گلستان ،که منطقهای مرطوب است ،اثر
تبخیر در پایش خشکسالی (در مقایسة شاخص  MRDIبا
شاخص  )MSPIکم است و میتوان آن را در نظر نگرفت .برای
مناطق دیگر این موضوع نیاز به بررسی دارد.

نتيجهگيری
یکی از وظایف برنامهریزان و مدیران در تصمیمگیری در حوزة
منابع آب انتخاب شاخصی مناسب جهت پایش خشکسالی
است .بنابراین ،باید از بین شاخصهای موجود یک یا چند
شاخص مناسب را انتخاب کنند .در پژوهشهای صورتگرفته در
زمینة مقایسة شاخصهای خشکسالی جهت انتخاب بهترین
شاخص در مناطق مختلف اغلب شاخصها در چند مقیاس
زمانی مختلف مقایسه شدهاند .مثالً  )2007( Tsakiris et alدر
پژوهشی به مقایسة شاخصهای  RDI ،DI ،SPIدر منطقة
مدیترانه پرداختند .آنها برای ارزیابی شاخص  RDIهمبستگی
آن را با شاخص  SPIمالك قرار دادند و اعالم کردند  RDIاز

مشابهت رفتاری باالیی با  SPIبرخوردار است .به طور کلی،
محاسبة شاخص خشکسالی در ابعاد مختلف زمانی باعث شده
مقایسة آنها با یکدیگر و انتخاب بهترین شاخص در ارائة
اطالعات صحیح از خشکسالی اندکی دشوار باشد .در مواردی
نیز انتخاب مقیاس زمانی مناسب برای یک شاخص خشکسالی
خاص مهم است .مثالً در مقایسة بین نظارت بر شدت
خشکسالی بر پایة  SPIدر گامهای زمانی مختلف در هلند
 )2007( Labedzkiنشان داد مقیاس  1تا  3ماهه برای نظارت
بر خشکسالی هواشناسی و کشاورزی بهتر از مقیاس  6ماهه
جواب میدهد )2000( Szalai et al .نشان دادند منابع آب
مخازن با  SPIمحاسبهشده در بازههای طوالنی که خشکسالی
هیدرولوژیکی را شناسایی میکند مرتبط است .بازههای زمانی
طوالنی ( 24یا  36ماهه) برای پایش خشکسالی روی سفرة آب
زیرزمینی مناسب است (.)Changnon and Easterling, 1989
اخیراً برخی محققان شاخصهای جدیدی ارائه کردهاند با نام
شاخصهای چندمتغیره؛ که تفسیر خشکسالی را راحتتر کرده
است و مقایسة آنها با یکدیگر به مراتب آسانتر از شاخصهای
تکمتغیره است و دغدغة انتخاب مقیاس زمانی مناسب برای
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 ارائه شد و عملکرد آن در مقایسه باPCA  به روشMRDI
. یکسان و حتی در برخی موارد بهتر شدMSPI شاخص

سپاسگزاری
بدین وسیله از دانشگاه تهران و شرکت مدیریت منابع آب به
دلیل تأمین امکانات و دادههای الزم جهت اجرای این پژوهش و
 همچنین مؤلفان.تهیة مقاالت مربوطه تشکر و قدردانی میشود
از صرف وقت و دقت نظر داوران محترم که سبب ارتقای شایان
.توجه این مقاله شدند تشکر میکنند

 شاخصهای چندمتغیره به دلیل.یک شاخص خاص را ندارد
لحاظکردن مقیاسهای زمانی و مکانی مختلف (مقیاس زمانی
مختلف در پژوهش حاضر) در خود و ارائة آنها به صورت یک
شاخص واحد میتواند نسبت به شاخصهای تکمتغیره بهتر
 زیرا همزمان میتواند خشکسالی کوتاهمدت.عمل کند
(خشکسالی کشاورزی) و خشکسالی بلندمدت (خشکسالی
ذخایر آبی و هیدرولوژیکی) را به صورت یک شاخص واحد
 تصمیمگیری بر اساس شاخص، از این رو.تفسیر کند
چندمتغیره آسانتر از شاخص تکمتغیره در مقیاس زمانی
 شاخص چندمتغیرة زمانی، در پژوهش حاضر.مختلف است
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